
1 

 

83715-12  ร่าง 3  lap  8/1/61 

หน่วยที่ 12 
การส่ือสารทางการเมืองในภาวะวกิฤต 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช 
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลยัรัฐกจิ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แผนผงัแนวคดิหน่วยที ่12 
       12.1.1 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารและ 
                  การส่ือสารทางการเมือง 
 
   12.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการ  12.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบ 
           ส่ือสารและการส่ือสารทาง             สร้างความเป็นจริงทางสงัคม 
           การเมือง 
        12.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการโนม้นา้วใจ 
 
       12.1.4 แนวคิดเก่ียวกบัวาทกรรมและ 
                  การวิเคราะห์วาทกรรม 
 
       12.1.5 แนวคิดเก่ียวกบัสญัญะวิทยา 
                  และการวิเคราะห์เชิงสญัญะ 
 
       12.1.6 แนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์แห่ง 
การส่ือสาร                  การตีความ 
การเมืองใน  
ภาวะวิกฤต       12.2.1 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะวิกฤตและ 
                  ภาวะวิกฤตทางการเมือง 
 
       12.2.2 ความหมาย ลกัษณะและปัจจยั 

           ท่ีมีผลต่อการใชค้วามรุนแรง 
           ทางการเมือง 

   
    12.2 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะวิกฤต  12.2.3 คุณลกัษณะทางจิตวิทยาและ 

         และการใชต้น้ทุนแรงงาน             เป้าหมายของบุคคลและกลุ่มบุคคล 
         ทางการเมือง              ท่ีใชค้วามรุนแรงทางการเมือง 

   
12.2.4 ระดบัและผลการใชค้วาม 
           รุนแรงทางการเมือง 

  
       12.3.1 การส่ือสารทางการเมืองในภาวะ 

           วิกฤต: กรณีศึกษากลยทุธ์การส่ือสาร 
           ทางการเมืองของทหารในช่วงท่ี 3  
           ตั้งแต่ 31 ม.ค. 52 ถึง 13 เม.ย. 52 

12.3 กรณีศึกษา: การศึกษาส่ือสาร 
           ทางการเมืองในภาวะวิกฤต  12.3.2 การส่ือสารทางการเมืองในภาวะ 

           วิกฤต: กรณีศึกษาการเคล่ือนไหวทาง 
           การเมืองของ “กลุ่มหนา้กากขาว” 
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หน่วยที่ 12 

การส่ือสารการเมืองในภาวะวกิฤต 
 
เค้าโครงเนือ้หา 
 ตอนท่ี 12.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารและการส่ือสารทางการเมือง 
 12.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารและการส่ือสารทางการเมือง 
 12.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 
 12.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการโนม้นา้วใจ 
 12.1.4 แนวคิดเก่ียวกบัวาทกรรมและการวิเคราะห์วาทกรรม 
 12.1.5 แนวคิดเก่ียวกบัสัญญะวิทยาและการวิเคราะห์เชิงสัญญะ 
 12.1.6 แนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์แห่งการตีความ 
 ตอนท่ี 12.2 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะวิกฤตและการใชต้น้ทุนแรงงานทางการเมือง 
 12.2.1 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะวิกฤตและภาวะวิกฤตทางการเมือง 

12.2.2 ความหมาย ลักษณะและปัจจัยท่ี มีผลต่อการใช้ความรุนแรงทาง
การเมือง 

12.2.3 คุณลกัษณะทางจิตวิทยาและเป้าหมายของบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีใช้
ความรุนแรงทางการเมือง 

 12.2.4 ระดบัและผลของการใชค้วามรุนแรงทางการเมือง 
 ตอนท่ี 12.3 กรณีศึกษา: การศึกษาส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต 

12.3.1 การส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต: กรณีศึกษากลยุทธ์การส่ือสาร
ทางการเมืองของทหารในช่วงท่ี 3 ตั้งแต่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง 13 
เมษายน พ.ศ. 2552 

12.3.2 การส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต: กรณีศึกษาการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองของกลุ่มหนา้กากขาว: พลงัแห่งความดี 
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แนวคิด 
 1. การส่ือสารและการส่ือสารทางการเมืองมีหลากหลายแนวคิดทฤษฎี อาทิ การ

ประกอบสร้างคามเป็นจริงทางสังคม การโน้มน้าวใจ วาทกรรมและการวิเคราะห์
วาทกรรม เป็นตน้ 

 2. ภาวะวิกฤตและภาวะวิกฤตทางการเมืองเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชค้วามรุนแรง
ทางการเมือง ขณะเดียวกันน าไปสู่ระดับและผลของการใช้ความรุนแรงทาง
การเมือง ไดแ้ก่ การจลาจล การรัฐประหาร การปฏิวติัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางอ านาจ นโยบายของรัฐบาล เป็นตน้ 

 3. กรณีศึกษาการส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต เป็นกรณีศึกษาท่ีแสดงหรือ
สะทอ้นให้เห็นว่าเมืองใดท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางการเมืองไดก่้อให้เกิดระดบัและผล
การใชค้วามรุนแรงทางการเมือง นัน่ก็คือการเปล่ียนแปลงในบุคคลในรัฐบาล ตวั
รัฐบาล เป็นตน้ 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 12 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. น าแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารและการส่ือสารทางการเมืองมาอธิบายได ้
 2. วิเคราะห์ระดบัและผลของการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองในภาวะวิกฤตได ้
 3. สงัเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารในภาวะวิกฤตท่ีน าเสนอได ้
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ตอนที่ 12.1 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารและการส่ือสารทาง
การเมอืง 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 12.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรม
ในแต่ละเร่ือง 
 
หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 12.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารและการส่ือสารทางการเมือง 
  เร่ืองท่ี 12.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 
  เร่ืองท่ี 12.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจ 
  เร่ืองท่ี 12.1.4 แนวคิดเก่ียวกบัวาทกรรมและการวิเคราะห์วาทกรรม 
 เร่ืองท่ี 12.1.5 แนวคิดเก่ียวกบัสัญญะวิทยาและการวิเคราะห์เชิงสัญญะ 
 เร่ืองท่ี 12.1.6 แนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์แห่งการตีความ 
 
แนวคิด 
 1. การส่ือสารและการส่ือสารทางการเมืองมีแนวคิดทฤษฎีมีหลากหลาย ไดแ้ก่ การ

ประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม การโน้มน้าวใจ วาทกรรมและการ
วิเคราะห์วาทกรรม เป็นตน้ 

 2. ความจริงทางสังคมหรือความเป็นจริงทางสังคมเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการประกอบสร้าง
ข้ึนมาข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ การสะสมองคค์วามรู้ของบุคคล กลุ่มบุคคล แต่ละ
บุคคล แต่ละกลุ่ม 

 3. การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจเป็นการส่ือสารด้วยการใช้สัญลักษณ์ ท่ี มี
จุดมุ่งหมายในการท่ีจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายในการเลือกการตดัสินใจ 

 4. วาทกรรมส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการสะทอ้นประสบการณ์ของมนุษยร์วมทั้งใน
เวลาเดียวกันวาทกรรมยังได้ เป็นองค์ประกอบ ส่วน ต่างๆ  ท่ีส าคัญของ
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ประสบการณ์ ในแง่ดงักล่าวการวิเคราะห์วาทกรรมจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัส่วนใด
ส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ท่ีวาทกรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 

 5. การวิเคราะห์เชิงสัญญะซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของศาสตร์แห่งสัญญะโดยทัว่ไปแลว้
เทคนิคการวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นท่ีไดรั้บความนิยมเทคนิคหน่ึง 

 6. ศาสตร์แห่งการตีความเป็นศาสตร์ท่ีให้ความส าคญัระหว่างตวับทกบับริบท 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 12.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. ระบุนยัของการส่ือสารและการส่ือสารทางการเมืองได้ 
 2. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมได ้
 3. วิเคราะห์ความส าคญัของการโนม้นา้วใจได้ 
 4. ระบุองคป์ระกอบของการวิเคราะห์วาทกรรมได้ 
 5. อธิบายศาสตร์ทางดา้นสัญญะวิทยาได้ 
 6. น าศาสตร์แห่งการตีความมาอธิบายปรากฏการณ์ทางการส่ือสารทางการเมืองได ้
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เร่ืองที ่12.1.1 แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัการส่ือสารและการส่ือสาร    
ทางการเมอืง 

 
 ก่อนท่ีจะกล่าวถึง “การส่ือสารทางการเมืองในภาวะวกิฤต” ท่ีจะปรากฏในรูปของกรณีศึกษา
ท่ีจะน าเสนอในตอนท่ี 12.3 ทางผูเ้ขียนหน่วยน้ีเห็นวา่น่าจะน าเสนอ “แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทาง
การเมือง” จะเป็นการดีท่ีเราจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารโดยทัว่ไปก่อน โดย
อาศยัแนวคิดโดยเฉพาะของเบอร์โล (David K. Berlo) (บุญเลิศ ศุภดิลก 2548) ผูซ่ึ้งไดส้ร้างแบบจ าลอง
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ ต่างๆ ของการส่ือสารไวอ้ย่างกระจ่างชดัเจน โดยแบบจ าลองของ
เบอร์โลประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการด้วยกัน คือ ผูส่้งสาร (Source) สาร (Message) ช่อง
ทางการส่ือสาร (Channel) และผูรั้บสาร (Receiver) 
 ในแบบจ าลองน้ีเบอร์โลได้รวมเอาผูเ้ขา้รหัส (Encoder) และผูถ้อดรหัส (Decoder) เข้าไว้
ดว้ยกนักบั ผูส่้งสาร (Source) และผูรั้บสาร (Receiver) ตามล าดบั 
 ตามแบบจ าลองน้ีนิยมเรียกกนัแพร่หลายทัว่ไปตามตวัอกัษรยอ่วา่ S-M-C-R โดยมีลกัษณะท่ี
เด่นประการหน่ึงของแบบจ าลองน้ีคือ เบอร์โล ได้แยกแยะปัจจยัย่อยต่างๆ ขององค์ประกอบทั้ง 4 
ประการ ซ่ึงต่างก็มีส่วนช่วยท าใหก้ารส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไดม้ากข้ึน 
 อีกบุคคลหน่ึงท่ีควรพูดถึงไดแ้ก่ โรเจอร์ส (Everett M. Rogers) ศาสตราจารยท์างสังคมวทิยา
และการส่ือสาร โรเจอร์สไดข้ยายแบบจ าลองของเบอร์โล โดยมีความครอบคลุมถึงองคป์ระกอบอ่ืน
เพิ่มเติม โดยโรเจอร์สไดเ้นน้ความส าคญัท่ี “ผลหรือผลกระทบ” (Effect) ของการส่ือสาร 
 แบบจ าลองของโรเจอร์สอาจเรียกโดยย่อว่า S-M-C-R-E ดงันั้น หากมีการให้นยัหรือนิยาม
การส่ือสารตามทศันะของโรเจอร์สจึงมีองคป์ระกอบเหมือนกนัทุกประการกบัของลาสเวล (Harold 
D. Lasswell) แต่อยา่งไรก็ตามมาในระยะหลงัน้ีโรเจอร์สไดข้ยายองค์ประกอบให้มีความครอบคลุม
เอาขอ้มูลหรือปฏิกิริยาป้อนกลบั (Feedback) เขา้ไว ้ในขณะเดียวกนั ก็ไดช้ี้ให้เห็นความส าคญัของ
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มหรือสภาพแวดลอ้ม (Environment) หรือสถานการณ์ (Situation) ซ่ึงการส่ือสารเกิด 
ซ่ึงการส่ือสารเกิดข้ึนดว้ย แบบจ าลองของโรเจอร์ส อาจแสดงเป็นแผนภาพท่ี 1 ได้ดงัน้ี (Everret M. 
Rogers, 1973) 
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ส่ิงแวดล้อมหรือสถานการณ์ขณะท าการส่ือสาร 

 
ผู้ส่งสาร (ผู้เข้ารหัสสาร)                               ช่องทาง (Channel)       ผู้รับสาร (ผู้ถอดรหัสสาร) 
Source (Encoder)            Receiver (Decoder) 
              สาร (Message) 
 
             (Effect) 
             ผลกระทบ 
 
       ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) 
 

แผนภาพที ่1 แสดงแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของ Rogers (1973) 
 
 เม่ือเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารและแบบจ าลองของทั้ง Berlo และ Rogers แลว้ในล าดบั
ต่อไปก็จะน าเสนอแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสารทางการเมือง หลงัจากนั้นทางผูเ้ขียนจะน าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับ “ภาวะวิกฤต” และ “ภาวะวิกฤตทางการเมือง” แล้วปิดท้ายด้วยการน าเสนอ
กรณีศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารในภาวะวกิฤตและภาวะวกิฤตทางการเมือง 
 ส าหรับเหตุผลท่ีทางผูเ้ขียนหน่วยน้ีจดัวา่ล าดบัการน าเสนอเร่ืองต่างๆ ดงักล่าวเช่นนั้น เพราะ
ตอ้งการให้นักศึกษารัฐศาสตร์ท่ีศึกษาหน่วยน้ีเขา้ใจนั้น แนวคิดทั้งแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทาง
การเมืองและแนวคิดเก่ียวกบัภาวะวกิฤตและภาวะวกิฤตทางการเมือง 
 เม่ือนกัศึกษารัฐศาสตร์ไดเ้ขา้ใจแนวคิดทั้ง 2 แลว้ การจะท าความเขา้ใจการส่ือสารในภาวะ
วกิฤตโดยเฉพาะในภาวะวกิฤตทางการเมืองเป็นเร่ืองท่ีไม่ยุง่ยากอีกต่อไป 
 ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง เน่ืองจากไดมี้การกล่าวถึงมาในหน่วยท่ี 1 
แลว้ ผูเ้ขียนจะไม่น าเสนอในรายละเอียด แต่จะน ามากล่าวถึงเพียงแค่น าไปสู่แนวคิดเก่ียวกบัภาวะ
วกิฤตและภาวะวกิฤตทางการเมืองกล่าวคือจากหน่วยท่ี  1  ท่ีไดก้ล่าวถึงการส่ือสารทางการเมืองวา่ 
เป็นตวักลางหรือส่ือกลางระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองกบัรัฐบาล ระบบราชการ เป็น
ต้น กล่าวคือ การส่ือสารทางการเมืองเป็นช่องทางในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ประชาชนไดรั้บรู้ไดรั้บทราบ 
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 ในขณะเดียวกันก็เป็นกระบวนการน าเอาข้อเรียกร้อง หรือและความต้องการ 
(Demand) ของประชาชนไปให้รัฐบาลได้รับรู้เช่นเดียวกัน  ทั้ งน้ี เพ่ือเอ้ือต่อการเปล่ียน
นโยบายของรัฐบาลให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนให้ไดม้ากท่ีสุด 
 ในแง่ท่ีกล่าวมาข้างต้นการส่ือสารทางการเมืองจึงเป็นพ้ืนฐานหน่ึงของระบบ
การเมือง เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างทางการเมือง (Political structure) และการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political culture) ในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 
(Political socialization) แมจ้ะไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงทศันคติ 

แต่ก็ไดก่้อให้เกิดความร่วมมือและการควบคุมจากปัจเจกบุคคล โดยจะคอยท าหน้าท่ี
เป็นตวัก าหนดความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารภายใตบ้ทบาทขององคก์รหรือสถาบนัต่างๆ ท่ีท า
หน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านการส่ือสาร โดยทางผู ้น ากลุ่มผลประโยชน์ 
ผูแ้ทนราษฎร และผูน้ าพรรคการเมืองต่างคอยท าหน้าท่ีแสดงออกซ่ึงผลประโยชน์ (Interest 
articulation aggre) และรวบรวมผลประโยชน์  (Interest aggregation) ของตนโดยส่ือสาร
ความตอ้งการ ตลอดจนขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย ซ่ึงผูรั้บสารถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ท่ีจะตดัสินใจถึงความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในการส่ือสารของผูส่้งสาร 
 ในแง่ท่ีกล่าวมาผูส่้งสารจึงต้องค านึงถึงผูรั้บสารตลอดเวลาทั้ งก่อนการส่ือสาร 
ขณะท่ีก าลงัส่ือสาร และหลงัการส่ือสาร และผูส่้งสารควรตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั ภูมิหลงัของ
ผูรั้บสาร เพ่ือเตรียมตวัวางแผนการส่ือสารให้เหมาะสมกบัผูรั้บสารของตน 

แน่นอนการจะกระท าเช่นนั้นได้ ผูส่้งสารจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์
ผูรั้บสารของตน ส าหรับสารและส่ือท่ีผูส่้งสารเลือกใช้ในกระบวนการส่ือสารของตนนั้น 
ควรมีความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมกบัทั้งสภาพแวดลอ้มและกลุ่มผูรั้บสารดว้ย 
 ทั้งน้ีเพราะส่ือแต่ละประเภทก็มีคุณสมบติัในการเขา้ถึงผูรั้บสารแตกต่างกนัไป แต่
ทั้งน้ีผูรั้บสารก็มิอาจหลีกเล่ียงการให้ความส าคญักบัสารหรือเน้ือหาได ้เพราะสารท่ีดีก็จะท า
ให้กลุ่มเป้าหมายรับสารไดเ้ขา้ใจดียิ่งข้ึน    และเพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจกระบวนการส่ือสาร
ทางการเมืองดียิ่งข้ึน ผูเ้ขียนขอน าเสนอว่าในทัศนะของคาร์ล ดอยท์ช  (Karl W. Deutsch) 
ดอยท์ช เห็นว่าการส่ือสารทางการเมืองเป็นการส่ือสารท่ีนอกจากจะตอ้งมีผูส่้งสารและผูรั้บ
สารแล้ว จะต้องมีทกัษะในการเรียบเรียงสารท่ีได้รับมาตามลกัษณะของความทรงจ าหรือ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และค่านิยม ซ่ึงจากทกัษะดา้นต่างๆ เหล่าน้ีท าให้มีความสามารถใน
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การตีความหมายของสารซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจ และวิธีการป้อนกลบัในทา้ยท่ีสุด (ปยตา 
นวลละออง, 2548 : 11 – 12)  ดงัแผนภาพท่ี 2 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงแบบจ าลองการส่ือสารทางการเมืองของดอยท์ช 
 

ผู้รับสาร                         การประมวล                          การตดัสินใจ                 ผู้ได้รับผลกระทบ 
           ข้อมูล/ตคีวาม 
 
 

            ความจ า และ               ปฏบิตัติามการ 
   ค่านิยม          ตดัสินใจ 

 
          ข้อมูลป้อนกลบั 

 
 จากแผนภาพท่ี 2 ตามตวัแบบข้างต้นอธิบายได้ว่าทุกระบบจะมีรับข่าวสารต่าง ๆ 
จากส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของระบบเขา้สู่ระบบการเมือง ซ่ึงผูรั้บสารจะเลือก
และรับเอาข่าวสารท่ีตอ้งการ 

ต่อจากนั้นก็จะน าข่าวสารไปประมวลหรือแปลความหมายของขอ้มูล ข่าวสารหรือ
ขอ้มูลท่ีผ่านจากขา้งต้นน้ี ถูกส่งไปยงั 2 แหล่ง คือ แหล่งแรกจะถูกส่งไปยงัศูนยก์ลางการ
ตดัสินใจและอีกแหล่งหน่ึงจะถูกส่งไปยงัศูนยค์วามจ าและค่านิยม 

ในส่วนของศูนยค์วามจ าจะตรวจสอบความเช่ือมโยงระหว่างข่าวสารท่ีได้รับกับ
ประสบการณ์เดิมท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั เก่ียวกบักระบวนการและผลท่ีตามมาของพฤติกรรม
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ส่วนค่านิยมนั้นจะท าหนา้ท่ีในการก าหนดทศันคติหรือความคิดเห็น
ต่อข่าวสารนั้น  

จากนั้นจึงส่งข่าวสารน้ีไปยงัศูนยก์ลางการตดัสินใจ เพ่ือตดัสินใจด าเนินการอยา่งใด
อย่างหน่ึง ซ่ึงจะเกิดผลกระทบข้ึนและในตอนสุดทา้ยข่าวสารก็จะถูกส่งยอ้นกลบัมาเขา้สู่ตวั
ระบบอีกคร้ังหน่ึง 
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ส าหรับกระบวนการการตดัสินใจในแง่ของการไหลของข่าวสาร มีส่วนประกอบท่ี
ส าคัญ เช่น ช่องทางในการส่ือสาร (Channel) ขนาดของข่าวสารท่ี เข้ามา (Load) และ
ความสามารถในการรับข่าวสาร (Load Capacity) 

ช่องทางในการส่ือสารท่ีส าคญัไดแ้ก่ ส่ือมวลชน หน่วยงานของรัฐ พรรคการเมือง
และกลุ่มผลประโยชน์  รวมทั้ งการติดต่อผ่านตัวบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) หรือการติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Communication) กไ็ด ้

ขนาดของข่าวสารท่ีเขา้มา คือ จ านวนของข่าวสารท่ีหลัง่ไหลเขา้มาสู่ระบบการเมือง
ในแต่ละช่วงเวลา 

ความสามารถในการรับข่าวสาร ระบบการเมืองจะมีความสามารถในการรับข่าวสาร
ท่ีระบบนั้นมีอยู่ว่ามีมากน้อยเพียงใด และมีก่ีประเภท ถา้มีช่องทางจ านวนมากและมีหลาย
ประเภท 

ระบบการเมืองก็จะมีความสามารถในการรับข่าวสารสูงมาก ซ่ึงจะท าให้ระบบ
การเมืองมีโอกาสได้ล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ดีกว่าระบบการเมืองท่ีมีความสามารถ
น้อย นอกจากน้ีความสามารถในการรับข่าวยงัข้ึนอยูก่บักลไกท่ีรับผิดชอบหรือท่ีตอบสนอง
ต่อข่าวสาร (Responsiveness) ความแน่นอนของการรับข่าวสาร (Fidelity) อีกดว้ย 

องค์ประกอบส าคญัในการวดัความสามารถในการส่ือสาร และควบคุมของระบบ
การเมืองอีกประการหน่ึง คือ ความสามารถในการใช้ขอ้มูลหรือประสบการณ์ในอดีตท่ีเก็บ
ไว้มาใช้ (Recall) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนอีกใน
ลกัษณะเดียวกนั 

ผล ท่ี ได้จากการตัด สิน ใจจะเกิดผลกระทบในแง่ของการยอมป ฏิบั ติ ตาม 
(Compliance) ประสิทธิผล (Effectiveness) และอ านาจหน้าท่ี (Authority) ซ่ึงหากกล่าวโดย
สรุปก็คือ การตดัสินใจมีผลในแง่ของการควบคุม (Control) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุม
บุคคลอ่ืนๆ ใหท้ าตามในส่ิงท่ีผูต้ดัสินใจตอ้งการ 

อยา่งไรก็ตามในการท่ีจะวินิจฉยัว่า การตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไดบ้รรลุเป้าหมาย
มากน้อยเพียงใดนั้น ดอยท์ชไดเ้สนอแนะว่าให้พิจารณาดูท่ีผลของขอ้มูลยอ้นหรือป้อนกลบั
ของข่าวสารท่ีเขา้มาสู่ตวัท่ีเกิดข้ึนในทางตรงกนัขา้มกบัท่ีผูต้ดัสินใจมุ่งจะให้เกิดข้ึน 
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ส าหรับเร่ืองของขอ้มูลป้อนหรือยอ้นกลบัมีปัจจยัส าคญั 4 ประการ ในกระบวนการ
ขอ้มลูยอ้นหรือป้อนกลบัในทางลบ ไดแ้ก่ 

1. ปริมาณและความเร็วของข่าวสารที่ไหลเข้าสู่ระบบ ท่ีมีนัยท่ีหมายถึง ข่าวสารท่ี
กระบวนการยอ้นกลบัส่งเขา้มา เม่ือเปรียบเทียบกบัความสามารถของระบบนั้น กล่าวคือถา้
ข่าวสารเข้ามากมายในขณะท่ีระบบมีความสามารถไม่สูงพอ การท่ีจะให้บรรลุเป้าหมาย
ยอ่มจะกระท าไดย้าก 

2. การตอบสนองของระบบที่มีต่อข่าวสาร ท่ีมีนัยท่ีหมายถึง ระยะเวลาของการรับรู้
ข่าวสารกบัการตอบโตข่้าวสาร ถา้ระยะเวลาท่ีใชน้ั้นมีมากหรือมีความล่าช้ามาก ย่อมแสดง
วา่ระบบการเมืองนั้นขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

3. ความสามารถในการตอบโต้ข่าวสารที่ได้รับ  ท่ีมีนัยหรือหมายถึง มีขนาดหรื
อปริมาณของการเปล่ียนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของระบบการเมือง เพ่ือตอบสนองต่อ
ข่าวสารท่ีได้รับเขา้มา ถ้าระบบการเมืองใดสามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ 
ตามท่ีไดรั้บข่าวสารมาไดม้าก กแ็สดงว่าระบบการเมืองนั้นมีความสามารถสูง 

4. ความสามารถของระบบในการคาดการณ์ล่วงหน้า ท่ีมีนัยหรือหมายถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

จากแบบจ าลองการส่ือสารทางการเมืองท่ีกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การศึกษาการ
ส่ือสารทางการเมือง โดยทั่วไปมกัอธิบายด้วยแนวคิดทั่วไปเก่ียวกบัการส่ือสารกล่าวถึง
ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการส่ือสาร และธรรมชาติของการส่ือสารแล้วน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัทางการเมือง 

ดงันั้นการส่ือสารท่ีไดรั้บการน ามาใชศึ้กษาในทางการเมือง จึงถือเป็นกระบวนการท่ี
มีความส าคญัต่อมนุษยใ์นการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกบัดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาท่ี
จดัไดว้่าเป็นทั้งเคร่ืองมือ (Instrument) หรือการใชเ้คร่ืองมือก็คือวิธีการ (Means) ท่ีก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างใดอยา่งหน่ึงทั้งต่อตวับุคคลเอง ต่อองคก์ร และต่อสังคมอีกดว้ย 

จาก ท่ี ก ล่ าวม าข้างต้นส รุป ได้ว่ า  ก าร ส่ื อส ารท างการ เมือ ง  (Political Com-
munication) เป็นแนวคิดท่ีน าเอาองค์ความรู้เก่ียวกับการส่ือสารและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การเมืองมาศึกษาร่วมกนั เพ่ือใช้อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารกบัการเมือง และ
อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองดว้ยการส่ือสาร ทั้งในลกัษณะท่ีการส่ือสารเป็นตวัแปรตน้
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ท่ีมีผลกระทบต่อการเมืองในฐานะท่ีเป็นตวัแปรตาม และการศึกษาบทบาทของการเมืองท่ี
ท าหนา้ท่ีควบคุมกิจกรรมทางการส่ือ 

กล่าวคือ การศึกษาการส่ือสารทางการเมืองพบว่า มักจะให้ความสนใจในเร่ืองท่ี
นกัการเมืองในฐานะผูส่้งสารไดค้รอบครองปัจจยัการส่ือสารเม่ือไดเ้ขา้เป็นรัฐบาลแลว้ และ
ให้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในทางการเมืองการปกครองกบัผูรั้บสาร คือประชาชนเพ่ือสู่
เป้าหมายและความส าเร็จทางการเมือง 

นอกจากน้ียงัพบว่ามีการน าแนวคิดการส่ือสารทางการเมืองมาใช้ประโยชน์เพ่ือให้
เห็นอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีต่อการเมือง 
 

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที่ 12.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 12.1.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เร่ืองที ่12.1.1 
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เร่ืองที่ 12.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบสร้างความเป็นจริงของ
สังคม 

 

1. นัยของการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 
 ก่อนท่ีจะท าความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบั “การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม” (Social 
Construction of Reality) จะเป็นการดีหากเราจะท าความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบั “การประกอบสร้าง
ทางสังคม” (Social Constructionism) ก่อน 
 เวลาเรากล่าวถึง “ญาณวิทยา” หรือ “ทฤษฎีความรู้” เก่ียวกับ “การประกอบสร้างนิยม” 
(Constructionism) ตามทฤษฎีความรู้น้ีเช่ือวา่ความรู้ความจริงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการประกอบสร้างข้ึนมา
ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว ดงันั้นความหมาย ความรู้ ความจริงท าให้เราไม่สามารถพรรณาในรูปของวตัถุ
วจิยัได ้เวน้แต่เราจะพรรณาในรูปของอตัวสิัย 
 ค าถามมีวา่ ความรู้ ความจริงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการประกอบสร้างข้ึนมาไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ แลว้
ใครเป็นผูป้ระกอบสร้าง ค าตอบต่อค าถามดงักล่าวตอบไดว้า่ มนุษยเ์ป็นผูป้ระกอบสร้างโดยมนุษยไ์ด้
เขา้ไปผูกพนักบัโลกทางสังคมท่ีตนท าการตีความอยู่ ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความหมาย ความรู้ ความ
จริงในแง่ดงักล่าว จึงถือกนัว่านัยหรือความหมายท่ีได้รับการประกอบสร้างข้ึนมาจึงเป็นเร่ืองทาง
สังคม ขณะเดียวกนัถือกนัวา่นยัหรือความหมายท่ีไดรั้บการประกอบสร้างข้ึนมาดงักล่าวเป็น “แหล่ง
ของกลยทุธ์ในการตีความ” (The Source of the Interpretative Strategies) (Michael Crotty,1998) 
 เม่ือเราไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการประกอบสร้างทางสังคม คราวน้ีหนักลบัมาท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบั “การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม” ท่ีไดมี้การให้นยัหรือความหมายไวต่้างๆ 
กนัดงัต่อไปน้ี 

อลัเฟรด ชูทส์ (Alfred Schutz) (Alfred Schutz ,1962) ไดใ้ห้ความหมายของการประกอบสร้าง
ความเป็นจริงทางสังคมว่า โลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กคนเป็นผลของอตั
วิสัยร่วม  (Intersubjectivity) ท่ีเกิดจากการประกอบสร้าง (Construction) ระหว่างความเป็นจริงท่ี
ไดม้าจากคนอ่ืนและผนวกกบัความเป็นจริงท่ีตวัเราสร้างข้ึนมาเอง 

ส าหรับสจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall,1997) ดใ้ห้นยัหรือความหมายของการประกอบสร้างความ
เป็นจริงทางสังคมวา่ หมายถึงไม่เคยมีส่ิงท่ีเรียกวา่ความเป็นจริงเกิดข้ึนจนกวา่จะมีผูท่ี้ประกอบสร้าง
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ความเป็นจริงนั้นข้ึนมา และการส่ือสารก็คือกระบวนการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนใหเ้พื่อประกอบสร้างความ
เป็นจริงข้ึนมานัน่เองซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความจริงชุดเดียวกนั 
 จากท่ีไดน้ าเสนอถึงนยัของการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมสรุปไดว้า่ความหมาย
ของการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมมีนัยว่าส่ิงต่างๆ ในทางสังคม รวมถึงความเป็นจริง 
(Reality) ลว้นเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์ป็นผูป้ระกอบสร้างข้ึนมาทั้งส้ิน 
 

2. การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมตามแนวคดิของส านักปรากฏการณ์วทิยา 
 แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมมีท่ีมาหรือเกิดมาจากแนวคิดของ
กลุ่มนกัสังคมวิทยาเยอรมนั ส านกัปรากฏการณ์วิทยา อาทิ อลัเฟรด ชูทส์ และไดรั้บการพฒันาอยา่ง
มากจากนกัสังคมวิทยาชาวอเมริกนั คือ จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด (G.H. Mead) โดยมีแก่นความคิดหลกั
ของชูทส์ท่ีว่าโลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตประจ าวนัของเราทุกคนล้วนแต่เป็นอัตวิสัยร่วม 
(Intersubjectivity) ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบสร้างระหวา่งความเป็นจริงท่ีหยิบยกมาจากคนอ่ืน บวก
ผสมกบัความเป็นจริงท่ีเราสร้างข้ึนมาเอง” (กาญจนา แกว้เทพ. (2548). “กลุ่มทฤษฎีว่าดว้ยเน้ือหา สาระ
และความหมาย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีส่ือสาร นนทบุรี: สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยั) 
ธรรมาธิราช. 
 แนวคิดของส านักปรากฏการณ์วิทยาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถือเป็นแนวคิดท่ีเหวี่ยงกลบัมาจาก
แนวคิดประจกัษ์นิยมของส านกัชิคาโกและแนวคิดปฏิฐานนิยมท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้านั้น โดยทัว่ไปนั้น
ส านักปรากฏการณ์วิทยามีลักษณะการวิพากษ์แนวคิดและวิธีการของพวกปฏิฐานนิยมท่ีเช่ือว่า 
ความรู้เกิดจากการตระหนักแน่นในการด ารงอยู่ของส่ิง ๆ หน่ึง ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดด้้วยประสาท
สัมผสั และมนุษยท่ี์ไดรั้บการประกอบสร้างข้ึนมาดว้ยพลงัทางสังคม 
 ส านักปรากฏการณ์วิทยาเช่ือว่า ความรู้ท่ีมนุษยไ์ด้รับการถ่ายทอดจากผูอ่ื้นและสังคมเป็น
ความรู้ท่ีไม่ไดรั้บรู้โดยตรง ฉะนั้นมนุษยค์วรรับรู้โลกและสังคมดว้ยตนเอง และทิ้งประสบการณ์ท่ีได้
ผา่นมาจากผูอ่ื้น 
 กล่าวคือ มนุษยรั์บรู้ปรากฏการณ์ ส านึก ค่านิยม โลกทศัน์เฉพาะจากการท่ีมนุษยไ์ดส้ัมผสั
กบัโลกโดยตรง และเม่ือมนุษยมี์ประสบการณ์ตรงในส่ิงต่างๆ แลว้ มนุษยก์็จะให้ความหมายแก่ส่ิง
ต่าง ๆ และโลกตามการรับรู้ของตน 
 พฤติกรรม/การกระท าของมนุษยจึ์งเป็นผลจากวิธีการท่ีมนุษยใ์ห้ความหมายแก่โลก ฉะนั้น
มนุษยจึ์งสร้างโลกทางสังคม (Social World) ดว้ยตนเอง ในแง่ดงักล่าวความรู้ของมนุษยจึ์งเกิดจาก
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การท่ีมนุษยส์ร้างโลกทางสังคม (คือโลกท่ีมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั) จากการสร้างความหมาย
ใหแ้ก่การกระท าของตนเองและผูอ่ื้น 
 ในแง่ดังกล่าวความเป็นจริงจึงเป็นส่ิงท่ีได้รับการประกอบสร้างข้ึนมาจากจิตส านึก 
(Consciousness) ของบุคคลแลว้เช่ือมโยงเขา้กบัความคิดและการกระท า ดงันั้น ลกัษณะส าคญัของ
มนุษยคื์อการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอ่ืน 
 แนวคิดของส านกัปรากฏการณ์วทิยาอาจวาดเป็นแผนภาพใหเ้ขา้ใจไดง่้ายๆ ไดด้งัน้ี 
 

 แผนภาพที ่3 แสดงการรับรู้ความเป็นจริง และโลกทางสังคมทีเ่ป็นจริงของมนุษย์ 
 
 
             ส านึก                            ความคิด/การตีความ                    โลกทางสงัคมท่ีเป็นจริงและ 
         การรับรู้                       ตวัตนของมนุษย ์
 
 
        ส่ิงท่ีเป็นอยู/่ส่ิงท่ีถกูรับรู้ 
 
 

ทีม่า: สุภางค ์จนัทวานิช. (2559). ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

 
 จากแผนภาพท่ี 3 ข้างต้นแสดงได้ เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถอธิบายโดยแนวคิด
ของอลัเฟรด ชูทส์ท่ีน าเสนอวา่ ความคิดและการกระท าของมนุษย ์เป็นผลมาจากปทสัถานทางสังคม
และระบบค่านิยมต่างๆ 
 ในแง่ท่ีกล่าวมาข้างต้นการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมท่ีเกิดจึงเป็นผลมาจาก
ความสัมพนัธ์ของจิตส านึกบวกกบัความคิดและการกระท าของตนเอง ซ่ึงท าให้มนุษยเ์กิดความรู้สึก
วา่ ตนเองมีอิสระท่ีจะสร้างความเป็นจริงอะไรข้ึนมาก็ได ้ตามความพอใจของตน 
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 แต่ในความเป็นจริงแลว้ มนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของปทสัถานและระบบค่านิยมของสังคม
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งแนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมท่ีมีพื้นฐานของความคิดท่ีว่า 
ความเป็นจริงไม่ไดเ้กิดข้ึนตามธรรมชาติอยา่งท่ีเขา้ใจตามกนัวา่เกิดจากจิตส านึก 
 หากแต่เกิดมาจากการท่ีไดรั้บการไดรั้บการประกอบสร้างข้ึนมา หรือไดรั้บการให้นิยามว่า
อะไรเป็นอะไร จากการท างานของสถาบนัต่างๆ ในสังคม แมว้า่การนิยามดงักล่าวอาจจะรู้สึกวา่เป็น
การนิยามส่วนตวัเราของเรา 
 นอกนจากน้ีแนวคิดปรากฏการณ์วิทยายงัเช่ือว่า การประกอบสร้างความจริงรอบตวัเราท่ี
แตกต่างกัน เน่ืองมาจากทุกคนมีโลกท่ีแวดล้อมตัวเองอยู่ 2 โลก คือ โลกทางกายภาพ (Physical 
World) และโลกทางสังคมหรือโลกสัญลกัษณ์ (Symbolic World) ทั้งน้ีการประกอบสร้างความเป็น
จริงท่ีต่างกนั เกิดมาจากโลกทางสังคมท่ีแวดลอ้มต่างกนั ดงัแผนภาพท่ี 4 
 

แผนภาพที ่4 แสดงโลกสองโลกทีแ่วดล้อมตัวมนุษย์ 
 

         โลกทางกายภาพ 
 
 
 

      นาย ก.          นาย ข. 
 
               โลกทางสงัคม 

 
ทีม่า: กาญจนา แกว้เทพ 

 
 โดยทัว่ไปโลกทางสังคมท าหน้าท่ีเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ี
อ่านความหมายต่างๆ ท่ีเป็นความจริงของตวัมนุษย ์ส่วนค าถามท่ีวา่ซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีมาจากไหน 
 ส านักปรากฏการณ์วิทยากล่าวว่า โลกทางสังคมได้รับการประกอบสร้างข้ึนมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับบรรดาสถาบันทางสังคมท่ีอยู่ล้อมรอบ ๆ ตัวท่ีท างานอยู่ใน
ชีวติประจ าวนั ดงัแผนภาพท่ี 5 
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แผนภาพที ่5 แสดงปฏสัิมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสถาบันทางสังคมทีส่ร้างโลกทางสังคม 
 

ส่ือมวลชน    ครอบครัว 
        รัฐ    โรงเรียน 

โลกทางสงัคม   กลุ่มเพ่ือน 
   ศาสนา 

     ท่ีท างาน    เพื่อนบา้น 
 

 
 
 จากแผนภาพท่ี 5 ในทศันะของอลัเฟรด ชูทส์ ชูทส์สนใจค าถามหลกั 3 ค าถามดงัต่อไปน้ีคือ 
(ชนิกานต ์ไสยเก้ือ, 2555) 

 1. คนเราสร้างความหมาย (Make Sense) กับโลกกรอบตวัได้อย่างไร เช่น ท าไมเราจึงรู้ว่า
ศกัด์ิศรีส าคญักวา่เงิน 
 2. คน เราประกอบสร้าง/ดัดแปลง ส ร้างใหม่และ ร้ือส ร้างห รือ ร้ือถอน (Construct/ 
Reconstruct/Deconstruct) ชีวิตประจ าวนัของตนเองได้อย่างไร เช่น หลังจบการศึกษา เราร้ือสร้าง
หรือร้ือถอนวธีิการใชชี้วิตประจ าวนัแบบนกัศึกษา และสร้างวิถีชีวิตแบบคนท างานบริษทัข้ึนมาใหม่
ไดอ้ยา่งไร 
 3. คนเราสามารถท าอะไรก็ไดโ้ดยปริยาย โดยไม่ตอ้งหยุดคิดหรือหยุดตั้งค  าถามไดอ้ย่างท่ี
เรียกวา่ Take for Granted เช่น เรารู้โดยปริยายว่าข้ึนรถเมล์ตอ้งจ่ายค่าโดยสาร และเม่ือถึงท่ีหมายก็
ตอ้งลง  

 จากค าถามทั้ง 3 ขอ้น้ี นกัปรากฏการณ์วิทยาไดใ้ห้ค  าตอบวา่ เราท าไดท้ั้งหมดก็เพราะแต่ละ
คนต่างมี “คลงัแห่งความรู้ทางสังคม” (Stock of Social Knowledge) เอาไวเ้ป็นคู่มือ เม่ือเราเผชิญกบั
โลก เราจึงสามารถเปิดคลงัแห่งความรู้ของเราออกมาใชเ้หมือนกบัวา่เราท าไดโ้ดยอตัโนมติั 
 
 

3. องค์ประกอบของการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 
 โดยทัว่ไปการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมประกอบดว้ยองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี  

(ฐิรัฐมา สุขะพฒัน์, 2550) 
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  ทรัพยากร (Resource) เป็นส่ิงท่ี เราได้มาและสั่งสมจากประสบการณ์ชีวิตท่ีอาจจะ
ประกอบดว้ย ความคิด ค่านิยม เร่ืองราว สัญลกัษณ์ ความหมาย สถาบนั และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะไดรั้บ
การน ามาใชป้ระกอบสร้างความเป็นจริง 
 ทรัพยากรเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงท่ีเราจะใช้ร่วมกับคนอ่ืน ๆ และจะได้มีการน าเขา้มาประกอบ
สร้างข้ึนมา โดยการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัคนอ่ืนๆ ในสังคม 
  ภาคปฏิบัติหรือปฏิบัติการ (Practices) หมายถึง วิธีการท่ีเราลงมือการกระท า ซ่ึงอาจจะ
เป็นพฤคติกรรมการกระท า และรูปแบบการแสดงออก 
 ทั้งทรัพยากรและปฏิบติัการนั้นถือเป็นส่ิงท่ีจะแยกออกจากกนัไม่ได ้ทั้งน้ีเพราะทรัพยากรจะ
ไดรั้บการสร้างจากภาคปฏิบติัหรือปฏิบติัการ และปฏิบติัการจะปรากฏผลออกมาเป็นอยา่งไรนั้นก็
ข้ึนอยูก่บัทรัพยากรนัน่เอง และวงจรดงักล่าวน้ีจะหมุนรอบไปมาเช่นนั้นเสมอ 
 จากวงจรดงักล่าว ทั้งทรัพยากรและปฏิบติัการ จะตอ้งมีการกระท าผา่นบุคคลท่ีหมายถึงการท่ี
คนคนหน่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ เม่ือเวลาท่ีเรามีปฏิบติัการมกัท าให้เราสามารถสร้างทรัพยากร
อนัใหม่ข้ึนมา หรือมิฉะนั้นก็อาจจะตอกย  ้าทรัพยากรอนัเก่า 
 ในขณะท่ีการรับรู้ความหมายของ “ความเป็นจริง” ในโลกทางสังคมหรือโลกแห่งสัญลกัษณ์
นั้น มนุษยเ์ราจะรับรู้ความเป็นจริงเพียงบางส่วนจากโลกแห่งความเป็นจริง แล้วน ามาสร้างข้ึนเป็น 
“คลงัแห่งความรู้ทางสังคม” และเม่ือใดก็ตามท่ีเราไดรั้บความเป็นจริงอนัใหม่เขา้มา เราก็จะมาเปิดคู
คลงัแห่งความรู้ทางสังคมน้ี ท าให้มนุษยส์ามารถเขา้ใจความหมายของความเป็นจริงอนัใหม่นั้นได้
ทนัที เราถือความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสมองการรับรู้ของมนุษยน้ี์ก็คือ ความเป็นจริงทางสังคม (Social 
reality) นัน่เอง 
  จากแนวคิดน้ีเม่ือน ามาอธิบายกบัส่ือมวลชน เช่น ละครโทรทศัน์นั้นยอ่มหมายความวา่
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีปรากฏในละครแทท่ี้จริงแลว้ ก็คือโลกท่ีไดรั้บการประกอบสร้างข้ึนมาเป็นโลกแห่ง
สัญลกัษณ์ ท่ีเราอาจเรียกวา่ “เป็นโลกแห่งละครโทรทศัน์” 
 แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะช่วยเป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่า “ผูผ้ลิตละคร” ได้ท าหน้าท่ี
ประกอบสร้าง “ความเป็นจริง” ข้ึนมาในละครโทรทศัน์จากความเป็นจริงในแง่มุมใดแง่มุมหน่ึงและ
มกัมีการประกอบสร้างในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่12.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 14.1.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่12 ตอนที ่12.1 เร่ืองที ่12.1.2 
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เร่ืองที ่12.1.3 แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารเพือ่การโน้มน้าวใจ 
 

1. นัยหรือความหมายเกีย่วกบัการโน้มน้าวใจ 
 ในการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสาร ส่ิงท่ีหน่ึงท่ีผูศึ้กษาตอ้งใหค้วามสนใจ นัน่ก็คือการท่ีจะท าให้
คนท่ีเราท าการส่ือสารดว้ยเห็นดว้ยกบัเราไดอ้ย่างไร แน่นอนวิธีการหน่ึงท่ีมกัท ากนัโดยทัว่ไป นัน่ก็
คือ การส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจค าถามก็คือการศึกษาเก่ียวกบัส่ือสารดงักล่าวไดมี้การศึกษากนัมานาน
แลว้ หรือยงั 
 ค าตอบต่อค าถามดงักล่าวตอบไดว้า่ การศึกษาเก่ียวกบัการโนม้น้าวใจไดมี้การศึกษามานาน
นบัศตวรรษ ขณะเดียวกนัไดมี้การให้นยัหรือความหมายเก่ียวกบัเร่ืองของการโนม้นา้วใจไวห้ลายนยั
หรือหลายความหมายดว้ยกนั 
 โดยเฉพาะในนยัหรือในความหมายท่ีใหไ้วโ้ดยอริสโตเติลท่ีกล่าวถึงเร่ืองภาษาท่ีเช่ือมโยงกบั
การโน้มน้าวใจโดยอริสโตเติลได้อธิบายว่า การโน้มน้าวใจหมายถึงการใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดผลต่อกลุ่มเป้าหมายตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวหมายถึงขอ้เทจ็จริงท่ีพิสูจน์
ได ้
 โดยในการโน้มน้าวใจจะตอ้งมีการใช้อารมณ์การใช้องค์กรและการใช้รูปแบบการส่ือสาร
ประเภทต่าง ๆ ซ่ึงนบัวา่ในช่วงเวลาดงักล่าว นบัวา่เป็นช่วงแรกๆ ท่ีมีการกล่าวถึงในการโนม้นา้วใจ 
ท่ีมกัจะให้น ้ าหนักท่ีผูส่้งสารและความสามารถของผูส่้งสารท่ีสามารถสร้างสารโน้มน้าวใจให้กบั
กลุ่มเป้าหมายได ้(กมลรัฐ อินทรทศัน์, 2542) 

 นอกจากอริสโตเติลจะให้ความหมายการโน้มน้าวใจขา้งตน้แลว้ นักวิชาการอย่างอรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท  (อรวรรณ อรรณนพ ปิวนัธน์โอภาท, 2546) ไดท้  าการรวบรวมนิยามเก่ียวกบัการส่ือสาร
เพื่อการโน้มน้าวใจในแนวทางท่ีคล้าย ๆ กนั ตวัอย่างเช่น วอร์เลส ซี. ฟอร์เทอร์ริงแฮม (Wallace C. 
Fortheringham) ได้ให้ค  านิยามการโน้มน้าวใจท่ีเน้นท่ีผูรั้บสาร และวิธีการท่ีผูรั้บสารเกิดแรงจูงใจ
หรือทศันคติต่อสารท่ีส่งมาเพื่อการโน้มน้าวใจ โดยกล่าววา่ การโนม้นา้วใจหมายถึง การท่ีร่างกายมี
ปฏิกิริยาโตต้อบเกิดข้ึนในผูรั้บสารตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ โดยเป็นการเปล่ียนน ้ าหนกัความสนใจจาก
ผูส่้งสารมาท่ีผูรั้บสาร รวมทั้งการเกิดผลทางดา้นจิตใจจากกระบวนการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
นั้นๆ 
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 ส าหรับแคนเน็ท เบิร์ก (Kenneth Burke) กล่าววา่ การโน้มน้าวใจคือการใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ 
(Symbols) ค าพูดและภาพลักษณ์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการกระท าหรือปฏิกิริยาในกลุ่มคนหรือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวถึงนยัหรือความหมายของการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจมาขา้งตน้สรุปไดว้า่การ
ส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ หมายถึง การส่ือสารดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการท่ีจะ
มีอิทธิพลเหนือกลุ่มเป้าหมายในการเลือกตดัสินใจ เปล่ียนความเช่ือค่านิยมหรือทศันคติ เป็นต้น 
ตามท่ีผูโ้นม้นา้วใจตอ้งการภายในเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

2. ลกัษณะของการโน้มน้าวใจ 
 จากท่ีกล่าวถึงนยัหรือความหมายของการโน้มน้าวใจหรือการส่ือสารเพื่อการโนม้น้าวใจมา
ขา้งตน้ สรุปไดว้า่การโนม้นา้วใจมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (กมลรัฐ อินทรทศัน,์ 2558) 
 - ผูโ้นม้นา้วใจโดยทัว่ไปมีความตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูไ้ดรั้บการโนม้นา้วใจ
ทั้งน้ีเพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีตนตอ้งการ 
 - โดยปกติผูไ้ดรั้บการโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหน่ึงทางเลือก และผูโ้น้มน้าวใจจะ
พยายามชกัจูงผูท่ี้ไดถู้กรับโนม้นา้วใจใหย้อมรับทางเลือกท่ีตนท่ีพวกตนน าเสนอ 
 - ส่ิงท่ีผูโ้น้มน้าวใจตอ้งการคือ การเปล่ียนแปลง หรือการสร้าง หรือการด ารงไวซ่ึ้งความ
คิดเห็น ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือของผูโ้น้มน้าวใจซ่ึงจะส่งผลต่อปัจจยัอ่ืนอนัได้แก่ อารมณ์ 
พฤติกรรม เป็นตน้ของผูท่ี้ไดรั้บการโนม้นา้วใจ 
 - การโน้มน้าวใจจะเป็นกระบวนการของการผลิตความหมายร่วมกนัท่ีตอ้งการส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในกลุ่มเป้าหมายท่ีผูโ้น้มน้าวใจตอ้งการท่ีอาจเป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นกลุ่มปัจเจก
บุคคลก็ได ้
 การโน้มน้าวใจจะเป็นกระบวนการในการส่ือสารท่ีใชก้ลยุทธ์ดา้นภาษา  ดา้นภาพ และดา้น
ส่ือประเภทต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในกลุ่มเป้าหมายท่ีตนท่ีพวกตนตอ้งการ 
  

3. ลกัษณะของการส่ือสารเพือ่การโน้มน้าวใจ 
 แนวคิดเร่ืองการโน้มน้าวใจดงักล่าวน ามาผนวกเขา้กบักระบวนการของการส่ือสาร ท าให้
สามารถสรุปลกัษณะของการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจออกเป็นประเด็นหลกัๆ ไดด้งัต่อไปน้ี (กมล
รัฐ อินทรทศัน,์ 2558) 
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 - ลักษณะประการแรกของการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจเป็นทั้ งกิจกรรมและเป็นทั้ ง
กระบวนการการด าเนินการท่ีมีเป้าหมายเฉพาะ โดยท่ีการโน้มน้าวใจจะเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตาม
แผนท่ีท่ีไดมี้การก าหนดไวร่้วมกนั (โดยจะโนม้นา้วใจส าเร็จหรือไม่ก็ตาม) 
 ในแง่ดังกล่าวการโน้มน้าวใจจึงถือเป็นกระบวนการเม่ือเราพิจารณาถึงองค์ประกอบ อนั
ไดแ้ก่ แหล่งสารหรือผูส่้งสาร สาร ช่องทาง ส่ือ ผูรั้บสารขอ้มูลยอ้นกลบัหรือปฏิกิริยาตอบกลบัและ
สภาพการณ์ของการส่ือสารในประเด็นนั้นๆ ท่ีมีต่อผูรั้บสารหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 - ลกัษณะประการท่ีสองของการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ เพื่อการจูงใจ และเพื่อการบงัคบั 
(Coercion) โดยทัว่ไปลกัษณะของการส่ือสารในขอ้น้ี ถือวา่เป็นกระบวนการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้ว
ใจท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั แต่อยูก่นัคนละระดบัโดยมีระดบัของความเขม้ขน้หรือระดบัของความรุนแรง
ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
 - ลกัษณะประการท่ีสามของการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจท าให้ผูรั้บสารท่ีนอกจะปัจเจก
บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเปล่ียนความคิดความเช่ือค่านิยมทศันคติ และบางคร้ังก็อาจท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมได ้ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนท่ียากและสลบัซบัซ้อน อยา่งไรก็ตาม การ
โน้มน้าวใจอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จใดๆ เลยก็เป็นได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักระบวนการในการวางแผน
เพื่อการโนม้นา้วใจนั้นๆ มีจึงไดมี้การด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 
 - ลกัษณะประการท่ีส่ีของการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจมกัจะเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการ
ดว้ยความตั้งใจ แต่บางคร้ังก็อาจเกิดข้ึนโดยท่ีไม่ตั้งใจ แต่เป็นท่ีแน่นอนวา่ กระบวนการส่ือสารเพื่อ
การโนม้นา้วใจท่ีผูส่ื้อสารตั้งใจจะกระท าแก่ผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยผูส่ื้อสารต่างคาดหวงัวา่
ผลส าเร็จจะเกิดข้ึนได ้
 จากท่ีกล่าวขา้งตน้ลกัษณะของการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจจึงมีลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ
ส่ือสารเพื่อมุ่งส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ ไม่ว่า
จะเป็นความคิดความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ หรือแมแ้ต่พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการ
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในกรณีนั้นๆ หรือในมิตินั้นๆ 
  

4. ผลของการส่ือสารเพือ่การโน้มน้าวใจ 
 ในการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจนั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการมุ่งช้ีให้เห็นถึงเร่ืองหรือ
ประเด็นในการพิจารณาในส่วนท่ีเป็นความตั้งใจหรือความพยายามของผูส่ื้อสาร และผลท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมของผูรั้บสารนั้น ๆ เป็นส าคญั กล่าวคือผูส่ื้อสารจะตอ้งพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวกบัประเด็น
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หรือเร่ืองท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จรวมทั้งประเด็นหรือเร่ืองท่ีอาจจะท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ
ควบคู่กนัไป 
 โดยผลท่ีเกิดข้ึนอาจจะเป็นไปตามท่ีผูส่ื้อสารต้องการหรือไม่ ไม่เป็นไปตามท่ีผูส่ื้อสาร
ตอ้งการก็ได ้สามารถดูไดจ้ากพฤติกรรมท่ีกลุ่มเป้าหมายนั้นแสดงออกมาวา่เป็นไปตามท่ีผูส่ื้อตอ้งการ
หรือไม่ ถ้าเป็นไปตามนั้ นก็ประเมินได้ว่า การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจในคร้ังนั้ นประสบ
ความส าเร็จ และในทางตรงกนัขา้ม ความล้มเหลวคือการท่ีกลุ่มเป้าหมายไม่มีพฤติกรรมตามท่ีเรา
ตอ้งการ อย่างไรก็ตาม ผลของการโน้มน้าวใจนั้นหลายคร้ังไม่สามารถประเมินได้จากผลลัพธ์ท่ี
เกิดข้ึนทนัทีในระยะเวลาอนัสั้นของการส่ือสารนั้นๆ (กมลรัฐ อินทรทศัน,์ 2558) 

5. องค์ประกอบพืน้ฐานของการส่ือสารเพือ่การโน้มน้าวใจ 
 องคป์ระกอบพื้นฐานส าคญัๆ ของการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจมีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีผู ้
ส่งสารตอ้งท าการศึกษา หรือสร้างความเขา้ใจก่อนท่ีจะท าการออกแบบการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าว
ใจใดๆ ก็ตาม จะมีองคป์ระกอบอยู ่5 ประการหลกัๆ ดว้ยกนัคือ (กมลรัฐ อินทรทศัน,์ 2558) 

 - ความแตกต่างของผู้ส่งสาร ผูส่้งสารแต่ละคนมีปัจจยัต่าง ๆ กนั ซ่ึงท าใหมี้ปัจจยัเก่ียวกบัการ
โน้มน้าวใจไม่เหมือนกนั เช่น ความน่าเช่ือถือ อ านาจทางสังคม บทบาททางสังคม สัมพนัธภาพกบั
ผูรั้บสาร รวมถึงลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ดว้ย เช่น อายุ เพศ อาชีพ รายได ้สถานภาพ 
เป็นตน้ 
 - ความแตกต่างของสาร สารแต่ละเร่ืองแต่ละประเด็นจะมีความน่าโน้มน้าวใจแตกต่างกนั 
การพูดหรือการเขียนตอ้งมีความน่าโน้มน้าวใจไม่เหมือนกนั ความแตกต่างในหัวขอ้หรือในเน้ือหา
หรือในประเด็นของสาร ลกัษณะของการโน้มนา้วใจท่ีใช ้การจดัเรียบเรียงเน้ือหาสาร ขอ้โตแ้ยง้ท่ีใช ้
ภาษา ตลอดจนลกัษณะของท่วงท านองลีลาของผูส่้งสารนั้นๆ ดว้ย  

 - ความแตกต่างของส่ือ ความน่าโน้มน้าวใจของส่ือโดยทัว่ไปจะมีความแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะและธรรมชาติของส่ือนั้นๆ ด้วย เช่น ส่ือสารมวลชน โดยผ่านส่ือ เช่น วิทยา โทรทศัน์ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต ส่ือบุคคล หรือส่ือ New Medias ต่างๆ เป็นตน้ 
 - ความแตกต่างของบริบท หรือสภาพการณ์หรือกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ เช่น บริบทหรือ
สภาพการณ์ท่ีมีปัจเจกบุคคลหน่ึง ความคุน้เคยหรือไม่คุน้เคยของผูรั้บสารต่อสภาพการณ์หน่ึง การมี
ส่ิงเร้าเชิงบวก หรือส่ิงเร้าท่ีเป็นเชิงลบในบริบทหรือสภาพการณ์นั้นๆ เช่น การโน้มน้าวใจให้มีการ
บริจาคเงินโดยมีส่ือมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้อมอยู่ อาจจะเป็นส่ิงเร้าเชิงบวกในการโน้มน้าวใจก็
เป็นได ้
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 - ความแตกต่างของผู้รับสาร การท่ีผูรั้บสารคนหน่ึงๆ จะมีความอ่อนไหวต่อการถูกโนม้นา้ว
ใจเพียงใดนั้น จะตอ้งมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ มุมมองทศันะ เป็นตน้ 
 

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที่ 12.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัตกิจิกรรม 14.1.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เร่ืองที่ 12.1.3 
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เร่ืองที ่12.1.4 แนวคดิเกีย่วกบัวาทกรรมและการวเิคราะห์วาทกรรม 
 
 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบั “วาทกรรม” (Discourse) และ “การวิเคราะห์วาทกรรม” 
(Discourse Analysis) จะเป็นการดีท่ีเราควรจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม
และก่อนทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ 
 กล่าวคือในช่วงท่ีได้มีการ “หันกลบัมาสนใจภาษา” (The Linguistic Turn) ได้ท  าให้เกิด
แนวคิดเก่ียวกับ “โครงสร้างนิยม” (Structuralism) ท่ีแนวคิดน้ี เห็นหรือให้ความส าคัญกับ
โครงสร้าง (Structure) ไม่ว่าองค์การ หน่วยงานก็ต้องมีโครงสร้าง เช่นเดียวกับภาษาก็ต้องให้
ความส าคญักบัโครงสร้าง 
 ดงันั้นตามแนวดงัน้ีคือ โครงสร้างนิยมจึงเห็นวา่ ถา้ใครเขา้ใจ “โครงสร้างของภาษา” ก็จะ
เขา้ใจภาษา อาทิ กรณีของภาษาองักฤษโดยไม่ยากเยน็ 
 และต่อมาแนวคิดโครงสร้างนิยมก็ไดก่้อให้แนวคิดท่ีเป็นท่ีมาท่ีทั้งขดัแยง้และเสริมสร้าง
กัน นั่นคือแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ “หลังโครงสร้างนิยม” (Post-Structuralism) ท่ี เกิดข้ึนกลาง
ทศวรรษ 1960  ท่ีแนวคิดดังกล่าวต่อมาได้เป็นพื้นฐานของความคิด “หลังสมัยใหม่นิยม” 
(Postmodernism) และบุคคลท่ีส าคญัท่ีขอน ามากล่าวถึงบุคคลคนน้ีให้ความส าคญักบัแนวคิดน้ีคือ 
แดร์ริดา (Derrida) ท่ีเห็นวา่มนุษยไ์ม่อาจหลุดพน้กรอบของภาษา ซ่ึงมีธรรมชาติท่ีคลุมเครือและไร้
ระ เบี ยบ  ดังนั้ นแด ร์ริดาจึง เสนอวิ ธีการท่ี เรียกว่า  “การ ร้ือส ร้าง” ห รือ  “การร้ือถอน” 
(Decenstruction) 
 นอกจากแดร์ริดาจะเป็นนกัคิดในสกุลหลงัโครงสร้างนิยมแลว้ ฟูโกต์ (Foucault) ก็เป็นอีก
คนหน่ึงท่ีอยูใ่นสกุลแนวคิดน้ี ขณะเดียวกนัฟูโกต์ก็เห็นดว้ยในเร่ือง “การร้ือสร้าง” หรือ “การร้ือ
ถอน” รวมทั้งความคิดทฤษฎีท่ีอา้งว่าสามารถเขา้ถึง “ความรู้” (knowledge) ท่ีได้รับ “การสร้าง” 
หรือ “ประกอบสร้าง” ข้ึนมา 
 และจากแนวคิดทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยม ท าให้เป็นท่ีมาของแนวคิดเก่ียวกับหลัง
สมยัใหม่นิยม (Postmodernism) ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่แนวคิดดงักล่าวไดใ้ห้ความส าคญักบั
ภาษาในรูปของวาทกรรม (Discourse) 
 ในแง่ของหลักการ วาทกรรมเป็น “แนวคิด” หรือ “ค า” ท่ีมีนัยหรือความหมายท่ีแตกต่าง
หลากหลายในการใช ้และมกัก่อใหเ้กิดความสับสนในความไม่แน่นอนของความหมายอยูม่าก 
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 แต่ความหมายท่ีมีลักษณะรวมกันเม่ือกล่าวถึงวาทกรรม ได้แก่ ภาคปฏิบัติวาทกรรม 
(Discursive practice) ของการพูดและการเขียนรวมทั้งผลผลิตในภาคปฏิบติัของการพูด และการเขียน
เหล่านั้น 
 ในแง่ของการศึกษาวิธีวิทยาท่ีเรียกวา่ “การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse analysis) ไดมี้การ
ใหน้ยัหรือใหค้วามหมายของวาทกรรมวา่เป็นการศึกษาการใชภ้าษาและการให้ความหมายต่อชีวติทาง
สังคมของมนุษย ์
 ในแง่ดงักล่าวการศึกษาวาทกรรมในทางสังคมศาสตร์ จึงไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ภาษาท่ีอยูใ่น
รูปตวัอกัษร ถอ้ยค าของของการพดูหรือการใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆ ของชีวติประจ าวนัเท่านั้น 
 หากแต่ยงัหมายถึงเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือบริบทแวดลอ้มท่ีเป็นองคป์ระกอบของการพูดการเขียน
หรือการส่งสารใดๆ (Messages) ท่ีสร้างความหมายให้กบัสรรพส่ิงต่างๆ ในแง่ดงักล่าววาทกรรมจึง
ประกอบดว้ย “ตวับท” (Texts) ท่ีมิใช่แค่ตวัอกัษรหากแต่เป็นทุกส่ิงท่ีเราอ่านแลว้เราสามารถเพื่อคน้หา
ความหมายจากมนัได ้
 แต่นัยหรือความหมายของวาทกรรมท่ีปรากฏในผลงานเขียนในงานของฟูโกต์มีความ
ซบัซอ้นไปมากกวา่นั้น ฟูโกตส์นใจส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของการก่อรูปข้ึนมาเป็นวาทกรรมในฐานะท่ีเป็น 
“ระบบทางสัญญะ” (Sign system) ท่ีมีความหมายท่ีเป็นความคิดท่ีมีลกัษณะเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยท่ีมา
รวมกนัอยา่งมีระเบียบกฎเกณฑ ์ผลท าใหเ้ป็นรูปเป็นร่างทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาข้ึนมา 
 ขณะเดียวกนัสามารถบ่งบอกรูปแบบวิธีการ ท่าทางการพูดของส่ิงนั้น รวมทั้งบรรดาเทคนิค
วิธีการ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือประกอบการพูด การเขียนท่ีผลิตมาสร้าง และสถาปนาระบบกฎเกณฑ ์
รวมทั้งความคิด เป็นตน้ (สมชาย ศรีสันต์, 2558) อย่างไรก็ตาม เป็นท่ียอมรับกนัว่า หากจะไดค้  านิยาม 
“การวิเคราะห์วาทกรรม” ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีศาสตร์ต่างๆ น าไปประยุกต์ใชใ้นศาสตร์ของตน ไม่ว่า
จะเป็นรัฐศาสตร์ จิตวทิยา สังคมวทิยา การส่ือสาร และภาษาศาสตร์ เป็นตน้ เป็นไปไม่ไดว้า่การให้ค  า
นิยามการวเิคราะห์วาทกรรมจะใหค้  านิยามในแง่ของศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงเพียงศาสตร์เดียว 
 ท่ีเป็นเช่นนั้ น เพราะศาสตร์ต่างๆ ท่ีกล่าวมามีวิธีคิด วิธีการปฏิบัติ ท่ีมีรูปแบบท่ีมีความ
แตกต่างกันและมีลักษณะท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตามก่อนจะลงไปในรายละเอียดเก่ียวกับการ
วเิคราะห์วาทกรรม  

 มาถึงตรงน้ีทางผูเ้ขียนหน่วยน้ีขอยอ้นกลบัไปกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบั “วาทกรรม” อีกคร้ัง
ก่อนว่า วาทกรรมถือเป็นแนวคิดท่ีแทรกซึมใน “ชีวิตทางสังคม” (Social life) ทั้ งน้ีเพราะทุกส่ิงท่ี
บุคคลท าหรือลงมือกระท าต่างอยูใ่นกรอบของวาทกรรมท่ีสามารถอธิบายใหเ้ห็นใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจได ้(R. 
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Wooffitt, 1996) แมก้ระทัง่ Science เอง (A. Worral,1990) เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในทศันะของจุปป์ จุปป์ได้
น าหรือไดอ้า้งการเก่ียวกบัการใชแ้นวคิดน้ีของวอร์แรล (Worral) (A. Worral, 1990) ดงัต่อไปน้ี 

 “แนวคิดเก่ียวกับวาทกรรมได้รวมเอาทุกมิติของการส่ือสารเข้าไว้ด้วยกัน...ไม่ใช่เพียงเนือ้หา 
(ของมัน) แต่ได้รวมเอาผู้ ประพันธ์ ได้แก่ ผู้ ท่ีน ามันมากล่าวถึง อย่างไรก็ตาม หากมีงานในแง่การ
หน้าท่ีของมันอันได้แก่ การอ้างอิงในแง่ของหลักการ หลักฐาน ผู้ ฟัง ผู้ รับสาร วัตถุประสงค์ของมัน 
นั่นกคื็อจะต้องท าให้บรรลุผล แต่ค าถามคือบรรลุผลเป็นการบรรลุผลในเร่ืองอะไร 
 นอกจากนี ้แนวคิดเก่ียวกับวาทกรรมยงัได้รวมเอาความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับความรู้ท่ีเด่นๆ ท่ี
เกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ท่ามกลางกลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษหรือท่ีเฉพาะเจาะจง... และท่ีต่าง
เห็นท่ีต่างมีการยึดถือท่ีมีความเก่ียวข้องกับกลุ่มปัจเจกชนอ่ืนๆ ขณะเดียวกันเป็นท่ีแน่ชัดว่าในการใช้
ความคิดท่ีมีลักษณะเช่นนั้น กล่าวได้ว่าแท้ท่ีจริงแล้วเป็นเร่ืองของการประยุกต์เก่ียวกับอ านาจ (Power) 
นอกจากนั้นแนวคิดเก่ียวกับวาทกรรม ยงัเก่ียวข้องกับรูปแบบทุกรูปแบบของการส่ือสารท่ีรวมเอา การ
พูดคุย การสนทนา ซ่ึงในประการหลังไม่ได้มีข้อจ ากัดเก่ียวกับข้อเสนอท่ีอยู่ ในรูปของวัจนภาษา
เท่านั้น หากยังได้รวมถึงวิธีการพิจารณาหรือการมอง ตลอดจนวิธีการจ าแนกประเภทรวมท้ังการมีปฏิ
ริยาต่อโลกทางสังคมในชีวิตประจ าวนั...” 
 อย่างไรก็ตาม แม้วาทกรรมจะได้รับการโต้แย ้งในแง่ของการให้ค  านิยาม แต่ก็มี ส่ิงท่ี
นกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง ดูจะเห็นในแง่มุมท่ีมีความสอดคลอ้งกนั นัน่คือการมุ่งเนน้ในแง่ท่ีวา่วาทกรรม
เป็นเร่ืองการใชภ้าษาท่ีน าไปสู่การสร้างหรือการประกอบสร้างความหมายข้ึนมา 
 นอกจากน้ียงัน าไปสู่การท่ีเราจะใชใ้นการท าความเขา้ใจโลกทางสังคม เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว
ไดมี้การบรรยายหรือการพรรณนากนัวา่ “ภาษา” เป็นเหมือนบางส่ิงบางอย่างท่ีไดมี้การน าไปใช้เพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานเก่ียวกบักิจกรรมทางสังคมต่างๆ 
 ขณะเดียวกนัก็ไดมี้การน าไปสนบัสนุนตลอดจนการให้ความส าคญักบัภาษาในฐานะตวัแทน
ในการระบุช่ือคน วตัถุ หรือส่ิงของท่ีเป็นรูปธรรมตามกระบวนทศัน์ของพวกประจกัษนิ์ยม  
 ในแง่ท่ีกล่าว “ภาษา” ในนัยดงักล่าวจึงดูเหมือนเป็นเพียงแต่เคร่ืองมือของมนุษยท่ี์น ามาใช้
ไม่ใช่เพียงการติดต่อส่ือสารเท่านั้น หากแต่ส าหรับนกัภาษาศาสตร์เองในระยะหลงัๆ ท่ียงัไดมี้การให้
ความสนใจอิทธิพลของภาษาในแง่ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของมนุษยเ์พิ่มมากข้ึนอีก
ดว้ย 
 นอกจากนั้นนกัภาษาศาสตร์ ยงัมีความเห็นวา่ภาษาไม่ใช่แต่เพียงท าหนา้ท่ีแค่การสะทอ้นภาพ
ของความเป็นจริง หากยงัท าหนา้ท่ีในการให้ “ความหมาย” หรือ “การประกอบสร้าง” ความเป็นหน่ึง
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ให้กบับางส่ิงบางอยา่ง ประเด็นน้ีหมายความวา่ส่ิงต่างๆ จะมีตวัตน มีคุณค่าและความหมายเพื่อเราใน
ฐานะนกัวจิยัจะเขา้ใจส่ิงต่างๆ ไดก้็ต่อเม่ือผา่น “กระบวนการใหค้วามหมาย” โดยมีภาษาเป็นตวัเช่ือม 
 และจากกระบวนการท่ีได้กล่าวมาข้างต้นน่ีเอง ท่ีเราอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
วเิคราะห์และการศึกษาวาทกรรม 
 มาถึงตรงน้ีอาจจะมีค าถามว่า แล้วเม่ือมีจุดเร่ิมต้น โดยเฉพาะการศึกษาในเร่ืองของการ
วิเคราะห์วาทกรรม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ แลว้เราระบุไดไ้หมวา่ การวิเคราะห์วาทกรรมในฐานะท่ี
เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ มีองค์ความรู้เชิงทฤษฎี/เชิงเทคนิค วิธีการและเชิงปฏิบติัท่ีเน้นความเป็น
หน่ึงเดียวไดใ้ช่ไหม 
 ค าตอบต่อค าถามดงักล่าว ตอบไดว้่าการวิเคราะห์วาทกรรมไม่ใช่องค์ความรู้เชิงทฤษฎี/เชิง
เทคนิควิธีการและเชิงปฏิบติัท่ีมีความเป็นหน่ึงเดียว ตามความเป็นจริงแลว้ การวเิคราะห์วาทกรรมเป็น
ศาสตร์ท่ีมีความหลากหลาย 
 โดยมีแนวทาง วิธีการท่ีมีความแตกต่างกนั ขณะเดียวกนัก็มีความหลากหลายจนกระทัง่หาก
จะมีการให้ค  านิยามการวิเคราะห์วาทกรรมดูจะเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายนัก (J.P. Ger, S. Michaels and M.C. O, 
Conner,1992) 

 อย่างไรก็ตาม ในทศันะของคูลท์ฮาร์ด (Coulthard) (M. Coulthard,1985) เห็นว่าหากจะมีการ
พิจารณาเก่ียวกบัการวเิคราะห์วาทกรรมในภาพรวมเก่ียวกบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ รวมทั้งการ
แสดงเก่ียวกบัศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายก็จะพบวา่ทั้งพฒันาการทางประวติัศาสตร์และศาสตร์
ต่างๆ ดงักล่าว ต่างมีการช่วยเหลือสนบัสนุนต่อการวเิคราะห์วาทกรรม 
 ในกรณีของพอ็ตเตอร์ (J. Potter) และเวสเธอร์เรล (M. Whetherell) (J. Potter and M. Whetherell, 

1987) ไดท้  าการระบุรายการต่างๆ ออกมา ปรากฏวา่ทั้ง 2 ไดพ้บวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดมีงาน 4 ประเภทท่ีใช้
ป้ายประกาศหรือการติดประกาศในนามของการวเิคราะห์วาทกรรม ดงัน้ี 
 ประเภทแรก ไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎีท่ีเรียกวา่ “วาทกรรม” ซ่ึงประเภทแรกของการวิเคราะห์
วาทกรรมมีลกัษณะคลา้ยๆ กบัการวิเคราะห์การสนทนา (Conversational Analysis) หรือ Speech Act 
Theory รวมทั้งยงัไดรั้บการช้ีน าไปท่ีการอธิบายเก่ียวกบัการจดัระเบียบการแลกเปล่ียนเก่ียวกบัการ
สนทนา 
 ประเภทที่สอง เป็นเร่ืองทางจิตวิทยาท่ีมีจุดเน้นท่ีมุ่งไปท่ีกระบวนการวาทกรรม (Discourse 
processes) ตวัอยา่งเช่น ผล/ผลกระทบของโครงสร้างทางวาทกรรมท่ีท าใหเ้กิดการระลึกถึงหรือการจ า
ได ้และการก่อใหเ้กิดความเขา้ใจตามมา 



29 

 

83715-12  ร่าง 3  lap  8/1/61 

 ประเภทที่สาม ได้รับการพฒันาจากศาสตร์อย่างเช่นสังคมวิทยาเก่ียวกบัทศันะแห่งความรู้ 
รวมทั้งการศึกษาว่านักวิทยาศาสตร์ “ประกอบสร้าง” หรือ “สร้าง” ตวับทและการพูดคุยหรือการ
น าเสนอและท าใหมี้เหตุผลในผลงานและการด าเนินงานของพวกเขาไดอ้ยา่งไร 
 ประเภทที่ส่ี ได้มาจากปรัชญาสังคมทางยุโรปและการวิเคราะห์ทางวฒันธรรม รวมทั้งการ
พยายามท่ีจะแสดงให้เห็นวา่สถาบนั การปฏิบติั (หรือการด าเนินการ) และแมแ้ต่บุคคลแต่ละคนไดรั้บ
การเขา้ใจในฐานะไดรั้บการผลิตข้ึนมาผา่นชุดผลงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวาทกรรมไดอ้ยา่งไร 
 นอกจากจะมีการจ าแนกประเภทภายใตก้ารติดประกาศในนามของการวิเคราะห์วาทกรรม
ท่ีพ็อตเตอร์และเวสเธอร์เรลไดจ้  าแนกประเภทไวด้งัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ทั้งพอ็ตเตอร์และเวสเธอร์
เรลยงัมีการจ าแนกประเภทท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆ กนัท่ีจ  าแนกโดยจี (Gee) และคณะ ท่ีต่างไดร้ะบุวา่การ
วเิคราะห์วาทกรรม 4 ประเภทเช่นเดียวกนั ดงัน้ี 
 ประเภททีห่น่ึง การมุ่งเนน้ไปท่ีภาษาศาสตร์ 
 ประเภททีส่อง การวเิคราะห์การพดูคุยจากทศันะทางดา้นสังคมวทิยา 
 ประเภทที่สาม การวิเคราะห์ตามแนวทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Socio-Linguistics) และเชิง
มานุษยวทิยา 
 ประเภทที่ส่ี รวมทั้งการวิเคราะห์วาทกรรมในลกัษณะของการพรรณนาท่ีสามารถอธิบายได้
หรือในเหตุผลไดเ้ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัทางการเมือง สังคม และวฒันธรรม  

 ขณะเดียวกนัจีและคณะยงัไดร้ะบุความแตกต่างเก่ียวกบัการวิเคราะห์วาทกรรมระหว่างทาง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจกัร 
 อยา่งไรก็ตาม ทั้งๆ ท่ีมีทสันะท่ีมีความหลากหลายรวมทั้งการมีศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ีมากมาย 
แต่บรรดานักเขียนหรือบรรดานักประพันธ์ต่าง ก็ได้พยายามช้ีให้เห็นถึงหลักการพื้นฐานและ
ลกัษณะร่วมกนัของการวิเคราะห์วาทกรรมว่ามี 3 หลกัการใหญ่ๆ เก่ียวกบัการศึกษาวาทกรรม (J. 
Potter and M. Whetherell,1987) 

 หลักการข้อแรก เป็นหลักการท่ีเก่ียวข้องกับ “วาทกรรมท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์” (Human 
discourse) โดยทัว่ไปหลกัการในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัโครงสร้างภายในและการบงัคบัให้เป็น
ตามกฎเกณฑ ์
 หลักการข้อที่สอง เป็นหลกัการเก่ียวกบัการผลิตวาทกรรมของผูพู้ด ผูซ่ึ้งมีจุดยืนหรือมีฐานะ
หรือบทบาทท่ีไม่สามารถหลบเล่ียงหรือหลีกหนีได ้ตามบ่อเกิดหรือท่ีมาทางประวติัศาสตร์สังคมท่ี
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บรรดาความเป็นจริงส่วนบุคคล ความเป็นจริงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ล้วน
ก่อใหเ้กิดวาทกรรมก่อตวัเป็นรูปร่างข้ึนมา 
 หลักการข้อที่สาม วาทกรรมตวัของมนัเองไดท้  าให้ลกัษณะท่ีส าคญัเก่ียวกบับ่อเกิดหรือท่ีมา
ทางประวติัศาสตร์สังคมก่อตั้งเป็นรูปร่างข้ึนมาได ้
 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวาทกรรมส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการสะทอ้นประสบการณ์ของมนุษย ์
รวมทั้งในเวลาเดียวกนัวาทกรรมยงัไดก้ลายเป็นองคป์ระกอบส่วนต่างๆ ท่ีส าคญัของประสบการณ์ 
 ในแง่ดงักล่าว การวิเคราะห์วาทกรรมจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประสบการณ์ท่ีวาทกรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
 เช่นเดียวกนักรณีของจุปป์ (V. Jupp) (V. Jupp, : 305) ท่ีไดเ้สนอหลกัการท่ีมีลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนัโดยไดร้ะบุลกัษณะหรือหลกัการของวาทกรรมวา่มี 3 หลกัการท่ีฟูโกตไ์ดเ้คยใช ้ดงัน้ี 

 หลักการข้อแรก วาทกรรมเป็นหลกัการทางสังคมท่ีช้ีให้เห็นถอ้ยค าและความหมายท่ีข้ึนอยู่
กับว่ามันถูกใช้ท่ีไหน โดยใครถึงใคร ผลท่ีเกิดข้ึนนตามมานั้ นก็คือ ถ้อยค าและความหมายจะ
แปรเปล่ียนไปตามสภาวะเชิงสถาบนัและสังคม ในแง่ดงักล่าวเราอาจกล่าวไดว้า่ไม่มีวาทกรรมใดวาท
กรรมหน่ึงมีความเป็นสากล 
 หลกัการข้อที่สอง โดยทัว่ไปเราสามารถมีวาทกรรมท่ีแตกต่างกนั ท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้
ระหวา่งกนัหรือซ่ึงกนัและกนัได ้  

 หลักการข้อที่สาม ดงัท่ีกล่าวมาในหลกัการขอ้ท่ีสองแลว้วา่ วาทกรรมมีความแตกต่างกนัได ้
ดงันั้นก็ยอ่มน าไปสู่ความขดัแยง้ระหวา่งกนัได ้ในแง่ดงักล่าววาทกรรมอาจไดรั้บการมองในฐานะท่ีมี
การตระเตรียมหรือวางแผนในรูปของรายการบงัคบับญัชา (Hierachy) 
 อยา่งไรก็ตามมีขอ้สังเกตวา่ความคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัความขดัแยง้ (ท่ีกล่าวมาในหลกัการขอ้ท่ี
สอง) ความคิดต่างๆ เก่ียวกบัการเช่ือมโยงกบัสายบงัคบับญัชา แน่นอนย่อมมีความเก่ียวขอ้งอย่าง
ใกลชิ้ดกบัการใชอ้  านาจ 
 โดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบั “อ านาจ” แน่นอนยอ่มมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ต่อ
การวิเคราะห์วาทกรรมท่ีน าไปสู่การเช่ือมโยงเชิงทฤษฎีระหวา่งการผลิตวาทกรรมและการใชอ้  านาจ
ท่ีทั้ง 2 ประการดงักล่าว ต่างมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนัอยา่งใกลชิ้ด 
 นอกจากน้ีทั้ งพ็อตเตอร์และเวสเธอร์เรล (Potter and Whetherell,1987 :48.) ยงัได้ช้ีลักษณะ 3 
ประการท่ีน าไปสู่การจ าแนกชนิดหรือประเภทของการวเิคราะห์วาทกรรม 
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 โดยทัว่ 2 ไดพ้รรณนาว่าการจ าแนกชนิดของการวิเคราะห์วาทกรรมดงักล่าวมีความตรงต่อ
กรณีโดยเฉพาะส าหรับการวจิยัและหรือการท าดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพ ลกัษณะ 3 ประการท่ีพอ็ตเตอร์
และเวสเธอร์เรล (Potter and Whetherell,1987 :48) ไดก้ล่าวถึง ไดแ้ก่ 

 ลักษณะประการแรก เป็นลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพูดคุยและเก่ียวขอ้งกบัตวับท (Talk and 
texts) เท่าๆ กับเร่ือง “ภาคปฏิบัติการทางสังคม” (Social practices) รวมทั้งการให้ความสนใจอย่าง
ใกลชิ้ดต่อลกัษณะต่างๆ ท่ีไดมี้การจ าแนกเน้ือหาทางภาษาศาสตร์ ตลอดจนความหมายหรือนยัและ
หัวข้อดังกล่าวเช่นเดียวกันกับการให้ความสนใจเก่ียวกับลักษณะรูปแบบของภาษาศาสตร์ อาทิ 
ไวยากรณ์ และการปะติดปะต่อของถอ้ยค าอยา่งเป็นเร่ืองราวและอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
 และตามความเป็นจริงแล้วเม่ือใดก็ตามท่ีเรา “ลอกเลียนแบบ” แนวทางการวิเคราะห์วาท
กรรม แน่นอนมนัมกัจะก่อให้ความแตกต่างระหว่างรูปแบบและเน้ือหาท่ีมีความแตกต่าง และท่ี
ส าคญัมนัมกัจะท าให้กลายเป็นปัญหา ทั้งน้ีเพราะโดยปกติเน้ือหาท่ีเราเห็น มกัจะไดรั้บการพฒันาใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากลกัษณะท่ีเป็นทางการเก่ียวกบัวาทกรรม 
 โดยทัว่ไปแลว้ส่ิงท่ีนกัวเิคราะห์ชอบท านัน่ก็คือความคาดหวงัจากการตอบค าถาม/ปัญหาทาง
สังคมวทิยาหรือทางสังคมแลว้ ก็จะตอบค าถามปัญหาของภาษาศาสตร์ไดน้อ้ยกวา่ 
 ลกัษณะประการทีส่อง การวเิคราะห์วาทกรรม (Discourse analysis) มกัมีการใหค้วามสนใจ 

เพิ่มข้ึนเป็น 3 เท่าต่อการกระท าต่อการประกอบสร้างและต่อความแปรเปล่ียนหรือต่อความไม่คงท่ี
 กล่าวคือโดยปกติแลว้บุคคลโดยทัว่ไป มกัแสดงออกซ่ึงการกระท าในลกัษณะหรือในท่าทีท่ี
แตกต่างกนั โดยผ่านหรือโดยอาศยัการพูดคุยกนั รวมทั้งการเขียนท่ีมกัจะท าให้การด าเนินการหรือ
การกระท าของพวกเขาดงัท่ีไดก้ล่าวมาสัมฤทธ์ิผล 
 และอีกส่วนหน่ึงการกระท าของพวกเขา มกักระท าผา่นการประกอบสร้างวาทกรรมท่ีอาจจะ
มีลีลา (Styles) รวมทั้ งอาจจะมีการศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรทางด้านภาษาศาสตร์และเคร่ืองมือ
ทางดา้นวาทวทิยาควบคู่กนัไป 
 ลกัษณะประการทีส่าม ลกัษณะของการวเิคราะห์วาทกรรม ก็คือ มนัไดใ้ห้ความสนใจต่อการ
จดัระเบียบเชิงวาทวทิยาและเชิงการอภิปรายโตเ้ถียง (Rhetorical and Argumentative Organization) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพดูคุยและตวับท 
 ปกติแลว้การวิเคราะห์เชิงวาทวิทยา (Rhetorical analysis) หรือการวิเคราะห์ทางภาษามีส่วน
ช่วยในการ Highlight หรือท าให้วิธีการเล่าเร่ืองเชิงวาทกรรมมีความโดดเด่นข้ึนมา โดยได้รับการ
ออกแบบเพื่อท่ีจะตา้นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพหรือทางเลือกท่ีแทจ้ริง (M. Billing,1991)  
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถึงลกัษณะ 3 ประการท่ีพอ็ตเตอร์และเวสเธอร์เรล (Potter and Whetherell, 

1987 :47-66) ไดก้ล่าวถึง ไดน้ าไปสู่การจ าแนกชนิดหรือประเภทของการวิเคราะห์วาทกรรมในทศันะ
ของจีและคณะ (Gee, Michaels and Corner, :227-291) ท่ีได้ตั้งข้อสังเกตและอภิปรายโดยมีจุดยืนใน 2 
ประเด็นท่ีส าคญัภายในการวเิคราะห์วาทกรรมในกรณีท่ีมีการท าการศึกษานัน่คือ 

 จุดยนืในประเด็นที่หน่ึง จีและคณะเนน้ไปท่ีการศึกษาโครงสร้างของวาทกรรม (Discourage 
of Structure) วา่การใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์จากศาสตร์ทางภาษาหรือภาษาศาสตร์ โดยในจุดยนืน้ี
มองวาทกรรมในฐานะโครงสร้าง 
 จุดยืนในประเด็นที่สอง จีและคณะมองว่าเวลาท าการศึกษาวาทกรรม ควรท าการศึกษาใน
ฐานะท่ีวาทกรรมมีความเก่ียวขอ้งต่อผลลพัธ์ และกระบวนการทางสังคม การรับรู้ หรือความรู้ ความ
เขา้ใจ การเมือง วฒันธรรม เป็นตน้ 

เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ทางผูเ้ขียนหน่วยน้ีดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ ส าหรับ Potter และ Whetherell ไดท้  า
การจ าแนกแยกแยะจุดเน้นร่วมสมยัท่ีแตกต่างกนัใน 2 ประเด็น ในการวิเคราะห์วาทกรรมของพวก
เขาทั้งสองคน 
 จุดเน้นประเด็นแรก ของทั้งพ็อตเตอร์และเวสเธอร์เรลล์ต่างเห็นว่าควรศึกษาทรัพยากรท่ีจะ
น ามาใชใ้นการประกอบสร้างวาทกรรม และการท าให้การด าเนินการเก่ียวกบัการกระท ามีลกัษณะท่ี
เฉพาะเจาะจง และควรจะวางแผนเก่ียวกบัระบบอยา่งกวา้งๆ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะท าให้ภาษาปฏิบติัการทาง
สังคมท่ีมีความแตกต่างกนัม่ความย ัง่ยนื 
 จุดเน้นประเด็นที่สอง ของทั้งพอ็ตเตอร์และเวสเธอร์เรลลเ์ห็นวา่ควรศึกษาวธีิการปฏิบติัอยา่ง
ประณีตผา่นการเล่าเร่ืองท่ีการวิเคราะห์วาทกรรมไดรั้บการประกอบสร้างข้ึนมาและท าให้ขอ้เท็จจริง
ปรากฏออกมาซ่ึงการท่ีมีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีผลต่อการวิเคราะห์วาทกรรม 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดเก่ียวกบัการวิเคราะห์วาทกรรมในมิติต่างๆ เป็นท่ียอมรับกนั
แลว้วา่เทคนิควิธีการวเิคราะห์กรรมท่ีกล่าวมาเป็นของฟูโกตท่ี์พยายามศึกษาและสืบคน้กระบวนการ 
ขั้นตอน ตลอดจนล าดบัเหตุการณ์และรายละเอียดในการประกอบสร้างอตัลกัษณ์และความหมาย
ให้กบัส่ิงต่างๆ ท่ีห่อหุ้มเราว่าด้วยเร่ืองนั้นๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลหรือสถาบนัท่ีเกิดข้ึนมาดว้ยสาเหตุใดบา้ง 
 ต่อมาแนวคิดความหมายเก่ียวกบัวาทกรรมของฟูโกต์ในช่วงหลงัทศวรรษ 1970 เป็นการ
กล่าวถึงความหมายของวาทกรรมท่ีฟูโกต์กล่าวถึงไม่ใช่ “สัญลกัษณ์” หรือ “ตวับท” หากแต่เป็น
กิจกรรมท่ีมีกระบวนการในการประกอบสร้าง รวมทั้งการผลิตอตัลกัษณ์และความหมายให้กบัส่ิงต่าง 
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ๆ ในสังคม โดยการประกอบสร้างดงักล่าว ประกอบสร้างข้ึนมาภายใตก้ารก าหนดอยา่งเป็นระบบท่ี
วาทกรรมนั้นๆ ไดเ้กิดข้ึนมา (สาวติรี คทาวณิช,2549; M. Foucault, 1971) 

 หลังจากนั้นนอร์แมน แฟร์คลาว (Norman Fairclough) (Norman Fairclough อ้างใน สาวิตรี 
คทาวณิช,2549; M. Foucault, 1971) นักภาษาศาสตร์ได้สืบทอดแนวคิดของฟูโกต์ โดยแฟร์คลาวได้
ท าการศึกษาการวิเคราะห์วาทกรรมใน 3 มิติโดยอธิบายว่าในการวิเคราะห์วาทกรรมตอ้งศึกษาใน 3 
มิติดงักล่าว ตั้งอยูบ่นฐานความคิดท่ีว่า “ถอ้ยค า” ไม่ใช่เป็นเพียงการน าถอ้ยค าท่ีน ามาเรียงต่อๆ กนั
เท่านั้น หากแต่แฝงดว้ยเจตนา ความคิด ความเช่ือม ของผูก้ล่าวถอ้ยค านั้นๆ ดว้ย  

 นอกจากน้ีแฟร์คลาวยงัเห็นวา่ถอ้ยค าดงักล่าวยงัไดส้ะทอ้นความคิดความชอบของกลุ่มของ
สังคม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูใ้ชภ้าษาไม่ไดใ้ชภ้าษาคนเดียวในโลก แต่ปรากฏวา่ไดมี้การใชภ้าษาในฐานะ
เป็นผลิตของปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลของกลุ่มบุคคลในสังคมท่ีพวกเขาเป็นสมาชิก ดงันั้นถอ้ยค าจึงมี
ลกัษณะทั้งท่ีเป็นของบุคคลและของสังคม 
 มาถึงตอนน้ีทางผูเ้ขียนหน่วยน้ีขอยอ้นกลบัมาท่ีประเด็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์วาทกรรมของ
แฟร์คลาวใน 3 มิติท่ีแฟร์คลาวได้อธิบายในการวิเคราะห์ทั้ง 3 มิติในลกัษณะดงัต่อไปน้ี (Norman 
Fairclough อา้งใน สาวติรี คทาวณิช,2549) 
 มิติแรก เป็นมิติท่ีพิจารณาว่าวาทกรรมในฐานะเป็น “ตวับท” ในมิติน้ีนั้น แฟร์คลาวเน้นวา่
เวลาท่ีมีการพูดพูดถึงตวับทแทท่ี้จริงแล้วเป็นความสัมพนัธ์เก่ียวโยงระหว่าง “ตวัหมาย” กับ “ตวั
หมายถึง” ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
 โดยมีกรอบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ตวับท เช่น ศพัท์ ไวยากรณ์ การเช่ือมระหว่างอุปมาอุปไมย
และประโยคท่ีเรียกว่า Main Clause* หรือประโยคหลกัท่ีมีความส าคญั การจดัโครงสร้างของตวับท 
(Structure of texts) ความตั้งใจในการส่งสารท่ีไดมี้การกล่าวถึง การเกาะเก่ียวขอ้งกบับรรดา “ตวับท” 
และ “สหบทของตวับท” ทั้งหลาย 
 จากท่ีกล่าวถึงตวับทในมิติแรกขา้งตน้ ปกติแล้วเราไม่รวมถึงกระบวนการผลิตและการมี
ความหมายมากเท่ากบัเวลาท่ีเราพดูถึง “ภาคปฏิบติัวาทกรรม” 
 มิติที่สอง เป็นมิติท่ีเก่ียวกบัภาคปฏิบติัวาทกรรม เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตตวับท การ
จ าหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคตวับทของกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมาย ท่ีผูผ้ลิตตวับท เม่ือผลิตแลว้ก็มกัจะส่ง

                                                           
* ตามโครงสร้างของภาษาองักฤษปกติแลว้ประโยค (Sentences) จะประกอบดว้ยประโยคท่ีเรียกวา่ Main clause 

(ประโยคหลหั) และ Subordinate clause (อนุประโยค) 
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หรือเผยแพร่ตวับทในรูปของการจ าหน่ายจ่ายแจกตวัท่ีผลิตแลว้ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงก็คือผูบ้ริโภค
ตวับทนั้นๆ นัน่เอง 
 ตัวอย่างเช่น John F. Kenedy อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา  ในช่วงท่ีข้ึนมาเป็น
ประธานาธิบดีและบริหารประเทศ มีการใชง้บประมาณมากและระบบเศรษฐกิจในตอนนั้นใชร้ะบบ
เศรษฐกิจแบบ Keynsian รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจึงเป็นรัฐบาลท่ีมีลกัษณะเป็น  Big Government ท่ี
มีค่าใช้จ่ายดา้นงบประมาณมากมาย จนกระทัง่ท าให้ประธานาธิบดีเคเนดี (Kenedy) ถึงกบักล่าวกบั
ประชาชนท านองวา่ “อย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรกับท่าน แต่ท่านควรจะถามตัวท่านเองว่า ท่านจะ
ให้อะไรกับประเทศ”  

  หรือในกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนหน่ึงไดก้ล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนหน่ึงท่ี
ช่วงนั้นก าลังบริหารประเทศอยู่ โดยอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกซ่ึงเห็นว่าพฤติกรรมการบริหาร
แผ่นดินของอดีตนายกรัฐมนตรีคนท่ีก าลงับริหารประเทศในช่วงนั้นมีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีมี
ปัญหาในหลายๆ เร่ือง อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกจึงกล่าวท านองวา่ 
 “การบริหารประเทศแบบน้ี ระวงัไม่มีแผน่ดินจะอยู”่ 
 ค ากล่าวของอดีตผูน้ าคนแรกท่ีกล่าวเช่นนั้นถา้หากในแง่ของการวิเคราะห์วาทกรรม แสดง
หรือสะทอ้นให้เห็นวา่อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกไดท้  า “การผลิตตวับท” ท่ีผา่นภาคปฏิบติัวาทกรรม 
หรือไดท้  าการผลิต “ตวับท” มาแลว้  
 ต่อจากนั้นก็ท าการจ าหน่ายแจกจ่ายหรือส่งตวับทในรูปการจ าหน่าย “ตวับท” และนัยของ 
“ตวับท” ไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นผูบ้ริโภคตวันั้นๆ 
 แน่นอนบรรดากลุ่มเป้าหมายท่ีตวับทจะถูกส่งมาก็จะไดรั้บรู้ถึงนยัของตวับทตรงน้ีแสดงว่า
ภาคปฏิบติัวาทกรรมในนยัของกระบวนการผลิตตวับทท่ีผูผ้ลิตตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้และ
เขา้ใจตวับท ตามท่ีผูผ้ลิตตวับทนั้นๆ ปรารถนา 
 มิติที่สาม เป็นมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์วาทกรรมในฐานะเป็นภาคปฏิบติัการทางสังคม
และวฒันธรรม (Socio-Cultural Practices) ตามมิติน้ีในทศันะของแฟร์คราวก าลงักล่าวถึงอุดมการณ์
และการครอบง า (Ideology and Hegemony) 
 กล่าวคือ แฟร์คลาวเห็นว่าอุดมการณ์เป็นตวัให้ความหมายและเป็นตวัประกอบสร้างความ
เป็นจริงทางสังคม (Social construction of reality) ค าถามคือ อุดมการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นจะแสดง
ออกมาในระดบัไหนของ “ตวับท” หรือ “วาทกรรม” ค าตอบต่อค าถามดงักล่าว ตอบไดว้า่อุดมการณ์
จะแทรกอยูใ่นทุกรูปแบบของขอ้ความ 
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 ในแง่ดังกล่า แฟร์คลาวจึงยืนย ันว่าวาทกรรมทุกวาทกรรมต่างมี อุดมการณ์แฝงอยู่
นอกเหนือไปจากการเมืองในแง่ของการมีอ านาจบงัคบั และศิลปะในการใชภ้าษา 
 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่เวลาเรากล่าวว่าตวับทใดเน้นวาทกรรม ตวับทหรือวาทกรรมนั้น 
ตอ้งแฝงดว้ยอุดมการณ์ การมีอ านาจบงัคบัและศิลปะในการใชภ้าษา1 

 เก่ียวกบัขอ้สรุปขา้งตน้น่าจะสรุปไดว้า่ ในทศันะของแฟร์คลาว ยืนยนัวา่ในวาทกรรมทุกวาท
กรรมจะตอ้งมีอุดมการณ์แฝงอยูต่ราบเท่าท่ีวาทกรรมหรือภาคปฏิบติัวาทกรรมนั้นไดร้วมความหมาย
ซ่ึงอุดมการณ์ท่ีน าไปสู่การรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์เชิงอ านาจและรวมถึงศิลปะของการใชภ้าษา 
 ส าหรับ “การครอบง า” (Hegemony) แฟร์คลาวได้ให้ค  านิยามว่า การครอบง าคือภาวะการ
ครอบง าทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และอุดมการณ์ของสังคมใดสังคมหน่ึง 
 ในแง่ดงักล่าว การครอบง าจึงคืออ านาจท่ีอยู่เหนือสังคมท่ีมีการแบ่งชั้นทางเศรษฐกิจ แต่
อ านาจดงักล่าวไม่ใช่ อ านาจอนัถาวรหากเป็นอ านาจเพียงบางส่วน มาถึงตรงน้ีหากจะมีค าถาม ถามวา่ 
“ภาคปฏิบัติการทางสังคมและวฒันธรรม” ตามความเป็นจริงแล้วเก่ียวข้องกับ “ตัวบท” และ 
“ภาคปฏิบติัวาทกรรม” อยา่งไร 
 ค าตอบค าถามดงักล่าวตอบไดว้า่ ภาคปฏิบติัการทางสังคมและวฒันธรรมมีนยัท่ีหมายถึงว่า
เวลาท่ีมีกระบวนการผลิตวาทกรรมใดวาทกรรมหน่ึงหรือตวับทใดตวับทหน่ึงข้ึนมา จะตอ้งค านึงถึง
บริบททางสังคมและวฒันธรรมดว้ยวา่ วาทกรรมหรือตวับทท่ีไดรั้บการผลิตข้ึนมานั้นผูผ้ลิตตวับท
หรือวาทกรรมนั้นต้องค านึงถึงว่าบริบททางสังคมและวฒันธรรมนั้นๆ ท่ีโดยทั่วไปนอกจากจะ
สามารถมีอิทธิพลต่อกรณีตามโครงสร้างของตวับทหรือวาทกรรมแลว้ ผูผ้ลิตจากวาทกรรมยงัตอ้ง
พิจารณาดว้ยวา่ภายใตบ้ริบททางสังคมและวฒันธรรมดงักล่าว กลุ่มเป้าหมายต่างยอมรับตวับทหรือ
วาทกรรมท่ีผลิตข้ึนมาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
 ตวัอยา่งเช่น ในสังคมไทยท่ีให้ความส าคญักบัสถาบนักษตัริย ์ในฐานะเป็นสถาบนัท่ีอยูเ่หนือ
การเมือง เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีบุคคลกลุ่มบุคคลเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัสถาบนัดงักล่าว 
 ดงันั้นหากมีบุคคล กลุ่มบุคคลใดก็ตามมีส่วนในการผลิตวาทกรรมท่ีส่งผลหรือไปเก่ียวขอ้ง
กบัสถาบนัดงักล่าวไปในทางท่ีไม่สร้างสรรค ์สังคมไทย คนไทยส่วนใหญ่ท่ีเป็นผูบ้ริโภควาทกรรม
นั้นๆ จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ก็จะยอมรับไม่ได ้และต่างจะออกมาต่อตา้น ประเด็นดงักล่าว

                                                           
1 อ่านรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองไดใ้น กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และโสรัจจ ์หงศล์ดารมภ.์ (2549). “วาทกรรม

เก่ียวกบัภายใตแ้ละความรุนแรงในสังคมไทย” ใน กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และจนัทิมา เจียมานนท ์(บก.). มองสังคมผ่าน
วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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สะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่าภาคปฏิบัติการทางสังคมและวฒันธรรมมีผลหรือสามารถส่งผลต่อ
ภาคปฏิบติัการวาทกรรมนั้นๆ ได ้
 โดยสรุปจากการท่ีกล่าวถึง แนวคิด และวธีิการวเิคราะห์วาทกรรมมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่เป็น
วิธีการวิเคราะห์ท่ีมีความสลับซับซ้อน โดยมีกระบวนการขั้นตอนของการวิเคราะห์วาทกรรมท่ี
บรรดานกัส่ือสารทางการเมือง ตอ้งรับรู้และท าความเขา้ใจให้ถูกต้อง จะไดส้ามารถน าการวิเคราะห์
ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไดรั้บความน่าเช่ือถือและมีความถูกตอ้งชอบธรรม 
 

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที่ 12.1.4 แล้ว โปรดปฏิบัตกิจิกรรม 12.1.4 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เร่ืองที่ 12.1.4 
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เร่ืองที่ 12.1.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัญวิทยาและการวิเคราะห์
เชิงสัญญะ 

 
 แนวคิดเก่ียวกบั “สัญวิทยา” (Semiology) ถือเป็นศาสตร์หน่ึงท่ีอยูใ่นทฤษฎีโครงสร้างนิยม มี
ต้นก าเนิดจากสาขาวิชาภาษาศาสตร์และสาขาวิชามานุษยวิทยาเชิงโครงสร้าง (Struchtural 
antropology) ท่ีการวเิคราะห์เชิงโครงสร้างนิยมไม่ไดจ้  ากดัตวัอยา่งอยูท่ี่การวิเคราะห์ภาษาเท่านั้น 
 หากแต่ไดข้ยายขอบเขตการศึกษาออกไปถึงวตัถุดิบทุกอยา่งท่ีอยูใ่นระบบสัญญะ ท่ีหมายถึง
ทุกอย่างท่ีมีความหมายแฝงอยู่ในเน้ือใน อาทิ แหวนแต่งงาน อาการเจ็บป่วย กลา้มเน้ือ เป็นตน้ และ
การวเิคราะห์นั้นไดใ้หค้วามส าคญัในความสัมพนัธ์ของ 3 ส่ิง ดงัแผนภาพต่อไปน้ีคือ 
 

 
   “ตัวบท”  นัยหรือความหมาย  วฒันธรรมในฐานะ 
     (Text)    x     ของ “ตัวบท” x “บริบท” (Context) 
         ของ “ตัวบท” (Text) 
 
 
 จากแผนภาพข้างต้น โดยทั่วไปการท่ีเราจะทราบความหมายของ “ตัวบท” นั้ นมิใช่จะ
พิจารณาไปท่ี “ตวับท” อย่างเดียว ทั้งน้ีเพราะนยัหรือความหมายของ ‘ตวับท’ มิไดเ้กิดจากการท่ีตวั
มนัสร้างข้ึนมาเอง 
 
 หากแต่ “ตวับท” จะมีความหมายหรือมีนัยก็ต่อเม่ือมีความสัมพนัธ์กับ “บริบท” ท่ีเกิดข้ึน 
อาทิเช่น “ครู” สอนในห้องเรียน แต่ถา้ในห้องเรียนไม่มี “นกัเรียน” ซ่ึงถือวา่คือ “บริบท” “ตวับท” ท่ี
ถูกเรียกวา่ “ครู” ก็คงจะไม่เกิดความหมายได ้(กาญจนา แกว้เทพ, 2548) ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสัญญะ 
(Semiotic Analysis) ในแง่ของหลกัการถือเป็นการการวิเคราะห์ท่ีไดรั้บความนิยมมากอยา่งหน่ึง การ
วิเคราะห์น้ีมีท่ีมาจากศาสตร์ท่ีมีช่ือว่า “สัญวิทยา” หรือ “สัญศาสตร์” (Semilology) ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ี
ศึกษากระบวนการส่ือความหมายโดยพิจารณาจากหน่วยส่ือความหมายและขั้นตอนในการท างาน
ของมนั 
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 ปกติแลว้ การวิเคราะห์น้ีมีองค์ประกอบท่ีส าคญัอยู่ 2 องค์ประกอบ (สุภางค์ จนัทวานิช,2554) 
ไดแ้ก่ 
 องค์ประกอบแรก ไดแ้ก่ “ตวัหมาย” หรือบางทีเรียกวา่ “รูปสัญญะ” (Signifier) ยกตวัอยา่งให้
เห็นในกรณีของตวัหมายไดแ้ก่ ภาพ เสียง วตัถุท่ีน ามาใชแ้ทนความหมายท่ีถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสอง 
ท่ีเราเรียกวา่ “ตวัหมายถึง” หรือบางทีเรียกวา่ “ความหมายสัญญะ” (Signified) 
 โดยทัว่ไปตวัอย่างของตวัหมายถึงไดแ้ก่ แนวคิดต่างๆ อาทิเช่น ความรัก ความผูกพนัความ
คิดถึง ความอาลยัอาวรณ์ เป็นตน้  
 ปกติแล้ว “ตวัหมายถึง” เป็นกระบวนการสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่าง “ตวัหมาย” และ “ตวั
หมายถึง” ท่ีมีการเรียกกระบวนการดงักล่าววา่คือ “กระบวนการสร้างความหมาย” (Signification) 
 โดยทัว่ไปองค์ประกอบทั้ง 2 องค์ประกอบขา้งตน้ต่างมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั นั่นคือมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง “ตวัหมาย” และ “ตวัหมายถึง” และความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัดงักล่าวมีลกัษณะ
อยู ่3 ประการ ดงัน้ี 
 ประการแรก มีลกัษณะของความไม่เป็นเหตุเป็นผล หรือท่ีเรียกกนัวา่ Arbitary กล่าวคือ เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปตามอ าเภอใจไม่ได้ ขณะเดียวกันเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นเหตุเป็นผล
ระหวา่งกนั 
 ประการที่สอง มีลักษณะท่ีไม่มีความเป็นธรรมชาติหรือท่ีเรียกกันว่า Unnatural กล่าวคือ
ทั้งตวัหมายและตวัหมายถึงต่างมีความสัมพนัธ์ท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้ 
 โดยทัว่ไปความสัมพนัธ์ลกัษณะน้ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากขอ้ตกลง ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจาก
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติ  

 ประการที่สาม มีลักษณะของการท่ีไม่มีหรือไม่ได้รับแรงจูงใจท่ีเรียกกันว่า Unmotivated 
ลกัษณะในประการน้ีมีนัยว่า “ตวัหมาย” และ “ตวัหมายถึง” ไม่ได้รับการจูงใจหรือไม่ได้แรงจูงใจ
ใดๆ ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือเป็นพิเศษ และผูใ้ชค้วามหมายก็ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัและไม่มีส่วนใน
การกระตุน้ตวัผูใ้ชส้ัญญะ 
 ในแง่ของความหมาย ความหมายของ “เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสัญญะ” มีความหมายท่ีให้
ความส าคญักบัการศึกษาเร่ือง “เคร่ืองหมาย” ของส่ิงท่ีเป็นกายภาพท่ีเราสามารถรับรู้ไดโ้ดยประสาท
ทั้งหา้ตวั 
 “เคร่ืองหมาย” น้ีปกติแลว้จะมีการอา้งอิงไปถึงส่ิงอ่ืนนอกเหนือไปจากตวัมนัเองและตวัมนั
เองมกัข้ึนอยูก่บัผูใ้ชท่ี้ตระหนกัวา่น่ีคือ “เคร่ืองหมาย” 
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 และตวัอยา่งของเคร่ืองหมายตามทศันะของแฟร์ดินองด ์เดอ โซซูร์ (Ferdinand de 
Saussure) (อรวรรณ ปิวนัธนโ์อวาท,2547) ก็คือ “ภาษา” ท่ีเป็น “ระบบเคร่ืองหมายท่ีส าคญัท่ีสุด” แมเ้รา
จะมี “ระบบสัญญะ” อ่ืนๆ อาทิ ส่ิงท่ีเห็นดว้ยตาก็ตาม 

 ในแง่ของความส าคญั หากจะมีค าถาม ถามว่าเทคนิคการวิเคราะห์น้ีมีความส าคัญไหม 
ค าตอบต่อค าถามดงักล่าวก็ตอ้งตอบวา่เทคนิค การวิเคราะห์น้ีมีความส าคญั ทั้งน้ีเพราะเทคนิค การ
วเิคราะห์น้ีช่วยท าใหผู้ใ้ชมี้ความเขา้ใจในเร่ืองของ “สัญญะ” 
 เก่ียวกบัเร่ืองน้ีตวัโซซูร์เองก็ได้ให้ความสนใจในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัหมาย 
หรือ “รูปสัญญะ” (Signifier) กบัตวัหมายถึง หรือ “ความหมายของสัญญะ” (Signified) ท่ีจะช่วยให้
ผูใ้ช ้เทคนิคการวิเคราะห์น้ีไปประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์โดยเฉพาะในการส่ือสารทางการเมือง หรือ
การวเิคราะห์ท่ีปรากฏการณ์ทางการเมืองได ้ดงัน้ี (กาญจนา แกว้เทพ, 2548: หนา้ 345-351) 
 ลักษณะส่วนตัว ส่วนรวมของสัญญาเก่ียวกับประเด็นน้ี ในทัศนะของโซซูร์ได้เสนอว่า 
สัญญะทุกอยา่งประกอบดว้ย 2 ส่วน หรือ 2 มิติ 
 - มิติแรกท่ีเป็นส่วนร่วม เรียกวา่ Language หรือ ภาษา 
 - ส าหรับมิติท่ีสอง เรียกวา่ Speech  
 การเปรียบเทียบคู่ตรงกนัขา้ม (Binary Opposition) โซซูร์ไดเ้สนอเก่ียวกบัประเด็นหรือเร่ือง
น้ีวา่สัญญะยอ่ยๆ ตวัหน่ึง จะยงัไม่มีความหมายในตวัเอง จนกวา่จะไปวางเทียบกบัสัญญะยอ่ยตวัอ่ืนๆ 

การเปรียบเทียบสัญญะยอ่ยๆ กบัสัญญะอ่ืนๆ ในโครงสร้างรวมทั้งหมด ประเด็นน้ี โซซูร์ได้
มีทศันะวา่หมายถึง การมองเห็นความแตกต่างระหวา่งสัญญะยอ่ยในโครงสร้างรวมทั้งหมด 
 - ความหมายของสัญญะยอ่ยๆ ประเด็นน้ีหมายความวา่เราจะเขา้ใจความหมายของ “ค า” ใด 
“ค า” หน่ึง ก็ต่อเม่ือเราได้เห็นว่าค าๆ นั้ นประกอบอยู่กับค าอ่ืนๆ ยกตวัอย่างเช่น ค าว่า “สนใจ” 
หมายความวา่อยา่งไร เราจะเขา้ใจความหมายของค าน้ีก็ต่อเม่ือเราไดเ้ห็นค าน้ีประกอบอยูก่บัค  าอ่ืนๆ 
เช่น 
   ความสนใจในการเมือง 
   ความสนใจในบา้นเมือง 
   ความสนใจในการแสวงหาความรู้ในการเมืองอยูเ่สมอ เป็นตน้ 
  การจดัประเภทของความหมาย โดยทัว่ไปการจดัประเภทของความหมายจะมีอยู่ 2 แบบ 
ดงัน้ี 
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 - แบบแรก ความหมายท่ีเราเรียกว่า “ความหมายโดยอรรถ” (Denotative meaning) หมายถึง 
ความหมายตรง คือความหมายท่ีไดรั้บการระบุอยูใ่นพจนานุกรม เช่น ค าวา่ Love แปลวา่ “รัก” หรือ 
“ความรัก” หรือค าวา่ Like แปลวา่ “ชอบ” เป็นตน้ 
 - แบบท่ีสอง “ความหมายโดยนัยประหวดั” (Connotative meaning) เป็นความหมายทาง
สังคมหรือความหมายโดยนยัเป็น “ตวัหมายถึง” ท่ีไดรั้บการประกอบสร้างข้ึนมาในลกัษณะท่ีตรงกนั
ขา้มกบั “ตวัหมาย” โดยอรรถ 
 โดยทั่วไป “ความหมายโดยนัยประหวดั” หรือความหมายทางสังคมมักจะมีการแปร
เปล่ียนไปตามวฒันธรรมของการรับในแต่ละบริบทสังคม (Social Context) 
 ค าถามมีวา่ “ควาหมายโดยนยัประหวดั” หรือ “ความหมายทางสังคม” จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
ค าตอบต่อค าถามดงักล่าว ตอบไดว้า่ ความหมายทางสังคมจะเกิดข้ึนไดจ้ากการก าหนดรูปแบบของ
ตวัหมายหรือตวัใหค้วามหมาย 
 โดยทัว่ไป การวิเคราะห์เทคนิคน้ีมกัมีการน ามาใช้ในการส่ือสาร โดยเฉพาะในกรณีของ
ศาสตร์ทางดา้นการส่ือสารทางการเมืองกนัอยา่งกวา้งขวาง 
 อาทิ เวลาท่ีมีการวิเคราะห์ความหมายของ “วาทกรรม” (Discourse) ชุดต่างๆ ท่ีมีความหมาย
แฝงในระดบัท่ีลึกมาก (Deeper latent meanings) ของวาทกรรมชุดต่างๆ ท่ีแต่ละกลุ่มชอบใช ้
 และหากมีการน าเทคนิคการวิเคราะห์น้ีมาใช้ประกอบ จะเป็นการช่วยให้ผู ้ใช้เข้าถึง
ความหมายท่ีแฝงในระดบัลึกมากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากศาสตร์น้ีจะมีการน ามาใช้ในศาสตร์การส่ือสารทางการเมืองแลว้ ยงัมีการน าไปใช้
ในทั้งศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ศาสตร์ดา้นภาษาศาสตร์ (Linguistics) ทั้งน้ีเพราะภาษาโดยเฉพาะภาษาในรูป
ของอวจันภาษา (Non-verbal language) มักจะปรากฏหรือแสดงออกในรูปของระบบสัญญะเชิง
สัญญลกัษณ์ (As a symbolic sign system) 
 ในแง่ดงักล่าวภาษา (ในภาษาศาสตร์) คือบางส่ิงท่ีสนับสนุนส่ิงอ่ืนๆ มาถึงตรงน้ีอาจจะมี
ค าถาม ถามว่าท าไมภาษาศาสตร์จึงให้ความส าคญักบั “สัญญะ” ค าตอบก็เพราะ “สัญญะคือถอ้ยค า” 
(Signs are words) 
 ในแง่ดังกล่าวการวิเคราะห์เชิงสัญญะซ่ึงคือศาสตร์แห่งสัญญะ นอกจากน้ีภาษาในรูป
ของสัญญะยงัมีนยัท่ีหมายถึงถอ้ยค า ส่วนรูปสัญญะซ่ึงอาจไดแ้ก่ เสียง หรือตวัหนงัสือ เป็นตน้ 

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที่ 12.1.5 แล้ว โปรดปฏิบัตกิจิกรรม 12.1.5 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เร่ืองที่ 12.1.5 
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เร่ืองที ่12.1.6 แนวคดิเกีย่วกบัศาสตร์แห่งการตีความ 
 

ในการท าความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองของการส่ือสารการเมืองโดยเฉพาะเร่ืองของ “สาร” 
(Message) ท่ีผูส่้งสารส่งสารมาถึงผูรั้บทั้งในรูปของวจันภาษาและอวจันภาษา บางคร้ังท าใหผู้รั้บสาร
ตอ้งท าการตีความเน่ืองจากบางคร้ังมีความหมายท่ีแฝงอยูใ่นระดบัลึกมาก ในกรณีน้ีทางผูรั้บสารตอ้ง
ตอ้งตระหนักแนวคิดเก่ียวกบั “ศาสตร์แห่งการตีความ” (Hermeneutics) ท่ีแนวคิดน้ีหากจะให้เกิด
ความลึกซ้ึงต้องมีการท าความ เข้าใจว่าแนวคิดน้ีได้มีการน ามาใช้ในยุคสมัยใหม่ประมาณ
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ภายใตบ้ริบทของการศึกษาเก่ียวกบัคมัภีร์ไบเบิล 
 ในแง่ดังกล่าว ศาสตร์แห่งการตีความหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ “ศาสตร์แห่งการตีความ
เก่ียวกับคัมภีร์ไบเบิ้ล” (Science of Biblical Interpretation) ท่ีศาสตร์น้ีได้ให้แนวทางแก่บรรดา
นกัวชิาการท่ีมีพนัธะหรือมีความเก่ียวพนักบัการตีความคมัภีร์ใหมี้ความถูกตอ้ง 

 และหากพิจารณาน้ีเทอมหรือแนวคิดน้ีในนัยท่ีกวา้ง เราอาจกล่าวได้ว่าศาสตร์แห่งการ
ตีความเป็นศาสตร์เป็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั “ไวยากรณ์” หรือ “ตรรกะของการให้เหตุผล” (Crotty: 5-

7) 
นอกจากน้ีการท่ีเราจะท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับศาสตร์แห่งการตีความท่ี

ภาษาองักฤษเรียกวา่ Hermencutics ดงักล่าวมาขา้งตน้ จะเป็นการดีหากเราจะไดมี้การท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวคิดดงักล่าวจากทศันะของไฮเดกเกอร์ (Heidegger) และกาดาเมอร์ (Gadamer) โดยจะขอ
น าเสนอทศันะของไฮเดกเกอร์ก่อนและตามดว้ยทศันะของกาดาเมอร์ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการตีความตามทัศนะของไฮเดกเกอร์  (M. Heidegger, 

1971) 
มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger) นกัปรัชญาชาวเยอรมนัไดมี้หลกัคิดส าคญัคือ วิธีการ

หรือความสามารถท่ีจะเขา้ถึงสัจจะ (Truth) หรือความเป็นจริง (Reality) นั้น ไม่อาจจะลดทอนไปลง
ไปได ้เพียงแต่การนัง่คิดถึงเอาแบบท่ีเดส์การ์ต (Descartes) ไดเ้คยเสนอเอาไวว้า่ “ฉนัคิด ฉนัจึงด ารง
อยู”่ (ตน้ฉบบัเป็นภาษาฝร่ังเศส: Je pense, donc je suis. ต่อมาแปลเป็นภาษาลาติน: Cogito, ergo sum) 

หากแต่การจะเข้าถึงความเป็นจริงได้นั้ นมีอยู่วิ ธีการเดียว คือ ต้องเข้าไปอยู่เข้าไปมี
ประสบการณ์โดยตรงกบัส่ิงนั้นอยา่งเป็นธรรมชาติ (Natural experience) 
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ตวัอยา่งเช่น ถา้จะเขา้ใจความเป็นจริงเก่ียวกบัความรัก เราก็ไม่อาจท าไดด้ว้ยการนัง่ฟังคนอ่ืน
เล่า หรือดว้ยการคิดถึง หากเราจะเขา้ถึงเม่ือเราเกิดความรักข้ึนมาจริงๆ 

นอกจากน้ี ไฮเดกเกอร์ยงัมีแนวคิดวา่ การรับรู้ของมนุษยน์ั้นมีบริบทเฉพาะๆ เช่นเดียวกบัวิธี
คิด เช่น การรับรู้วา่อะไรเป็นส่ิงผิดปกติ ในแต่ละสังคมแต่ละยุคความรู้สึกดงักล่าวท่ีจะมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น การมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้ายดว้ยกนัก่อนจะมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัผูห้ญิง
เป็นส่ิงท่ีปกติในสังคมโรมนั แต่อาจเป็นส่ิงผดิปกติในสังคมไทยในอดีต เป็นตน้ 

ส าหรับทศันะต่อเร่ือง “ถอ้ยค า” และ “ภาษา” ไฮเดกเกอร์เปรียบเทียบว่า หากว่าโลกท่ีเป็น
จริง (ส่ิงของ/ตวับุคคล/เหตุการณ์) เป็นเสมือนตวัวสัดุสินคา้ ถอ้ยค าและภาษาก็มิไดเ้ป็นเพียงกระดาษ
ท่ีห่อหุม้วสัดุสินคา้เหล่านั้นเท่านั้น 

กล่าวคือมิใช่ตวัวสัดุท่ีมีมาก่อนภาษา/ถอ้ยค า ในทางตรงกนัขา้มถอ้ยค า/ภาษาต่างหากท่ีท าให้
ส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนและด ารงอยู ่ซ่ึงทศันะดงักล่าวเป็นทศันะท่ีคลา้ยคลึงกบัทศันะของส านกัสัมพนัธ์เชิง
ภาษาศาสตร์ของซาเฟียร์ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ภาษา/ถอ้ยค า เป็นตวัใหค้วามหมายแก่สารต่างๆ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการตีความตามทัศนะของกาดาเมอร์ (H.G. 

Gadamer, 1989) 

 กาดาเมอร์ (Gadamer) เป็นนกัคิดคนส าคญัอีกคนหน่ึงของส านกัศาสตร์แห่งการตีความ โดย
กาดาเมอร์ได้ดัดแปลงแนวคิดบางประการของส านักปฏิสัมพนัธ์นิยม (Interactionism) อย่างเช่น 
อลัเฟรด ชูทส์ (Alfred Schutz) ท่ีเสนอวา่ ภาษาและความหมายนั้นต่างไดรั้บการสร้างหรือไดรั้บการ
ประกอบสร้างข้ึนมาในระหวา่งท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั 
 แต่กาดาเมอร์เนน้วา่ภาษาไม่น่าเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีคนมีปฏิสัมพนัธ์กนั หากทวา่ภาษาไดมี้มา
ก่อนหรือไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีคน 2 คนนั้นมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
  และโลกของเรามกัได้รับการเสนอผ่านภาษา ตวัอย่างเช่นท่ีได้ยกมาขา้งตน้ กาดาเมอร์ได้
กล่าววา่ มิใช่มีคน 2 คนท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือกลาง หากทวา่มีส่วนประกอบในฉากท่ีเล่ามา คือ มีคน 2 คน 
และมีภาษาอีก 1 ภาษา 
 กาดาเมอร์  จึงได้ให้ข้อสรุปว่า ประสบการณ์ของผู ้คนจะตกผลึกอยู่ในภาษาเสมอ 
เพราะฉะนั้นเราจะแยกประสบการณ์ออกจากภาษาไม่ได้ รูปแบบภาษาท่ีสรุปประสบการณ์เอาไว้
อยา่งชดัเจนท่ีสุดก็คือ บรรดาธรรมเนียมประเพณีต่างๆ และบรรดาภาษาท่ีอยูใ่นธรรมเนียมประเพณี
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เหล่าน้ีมกัจะเป็นตวัก าหนดการรับรู้โลกของเรา เช่น ภาษาไทยใช้ค  าเรียก “ครอบครัว” ว่า “ผวัเมีย”  
ซ่ึงก าหนดใหเ้รารับรู้วา่ครอบครัวจะตอ้งประกอบดว้ยคน 2 คนเท่านั้น คือผวักบัเมีย 
 อย่างไรก็ตาม กาดาเมอร์ก็มีทศันะท่ีแตกต่างไปจากนักภาษาศาสตร์คนอ่ืนๆ ท่ีมกักล่าวว่า 
ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกหรือในการอา้งอิงซ่ึงประสบการณ์ความเป็นจริงของมนุษย ์
เพราะกาดาเมอร์เห็นวา่ภาษาเป็นมากกวา่เคร่ืองมือเท่านั้น 
 เพื่อช่วยในการท าความเข้าใจตวัอย่างท่ียกมาข้างต้นให้เพิ่มมากข้ึน กาดาเมอร์ได้ท าการ
เปรียบเทียบ “ภาษา” กบั “เกม” วา่ ก่อนท่ีคน 2 คนจะไปเล่นหมากรุกนั้น หมากรุกนั้นมีอยูแ่ลว้ และ
ไม่วา่จะมีคนมาเล่นหรือไม่เล่น เกมหมากรุกก็มีอยูแ่ลว้ 
 ดงันั้นเม่ือเราเขา้ไปเล่นเกมหมากรุก เราก็จะมีประสบการณ์กบัเกม โดยเกมจะแปรเปล่ียนไป
ตามการเล่นของเรา แต่เม่ือเราเลิกเล่นแลว้ เกมก็จะยงัคงคุณสมบติัเหมือนเดิม 
 อุปมาอุปมยัขอ้ความขา้งตน้หากเราน ามาเปรียบเทียบกบัภาษาก็เป็นเช่นเดียวกนั ภาษานั้นถือ
เป็นระบบท่ีด ารงอยูแ่ลว้ เม่ือเราเขา้ไปมีประสบการณ์กบัโลก เราก็จะหยิบภาษามาใช ้เช่น เม่ือลงวา่ย
น ้ าในทะเล เราก็จะหยิบภาษามาพูดว่า “น ้ าทะเลเย็นดีจงั” แต่เม่ือเราข้ึนจากน ้ าทะเล ภาษานั้นก็จะ
ยงัคงอยูเ่อยา่งเดิม 
 โดยสรุป ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่ ในกระบวนการตีความนั้น แมว้่าเราจะพยายามเปิดใจ
ให้โอกาส “ตวับท” (Text) เป็นฝ่ายพูดกบัเรา “ผูอ่้าน” อยา่งเต็มท่ีสักเพียงใด แต่เราก็จะไม่เคยตีความ
ไดโ้ดยปราศจากขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้ตามความเช่ือ อคติส่วนตวัต่างๆ ท่ีติดตวัเราอยู ่
 ดงันั้นศาสตร์แห่งการตีความจึงไดร้ะบุว่า กระบวนการตีความนั้นมีลกัษณะเป็น 2 ดา้น ท่ี
ขัดแยง้กัน กล่าวคือในด้านหน่ึง การตีความเป็นกระบวนการตั้ งค  าถามกับตัวบท เพื่อแสวงหา
ความหมายท่ียงัติดอยู่ในตวับท แต่ในเวลาเดียวกนั ในท่ามกลางกระบวนการตีความนั้น เราก็ตอ้ง
ปล่อยใหต้วับทเป็นผูต้ ั้งค  าถามและอ่านความหมายจากเราเช่นกนั 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัศาสตร์แห่งการตีความตามทศันะของไฮเดกเกอร์และกาดาเมอร์ 
สรุปอีกคร้ังไดว้า่ในเวลาเราใชแ้นวคิดน้ี ตอ้งใหค้วามส าคญักบัตวับท (Text) และ บริบท (Context) 
 และทั้งตวับทและบริบทต่างมีความเก่ียวขอ้งกนัแบบสัมพทัธ์ (Relativism) ระหวา่งกนั ท่ีมี
นยัหรือความหมายวา่ ความหมายของตวับทจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บับริบท 
 กล่าวคือ ถ้าบริบทเปล่ียน ความหมายของตวับทก็จะเปล่ียนแปลงไปด้วย เช่น อดีตผูน้ า
ทางการเมืองไทยเคยกล่าวถอ้ยค าวา่ “Enough is Enough” ถอ้ยค าหรือค ากล่าวน้ีท่ีเราเรียกวา่ “ตวับท” 
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จะเปล่ียนแปลงไปตาม “บริบท” ดงันั้นถอ้ยค าดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงทุกคร้ังท่ีบริบทเปล่ียนแปลง
ไป 
 ดังนั้ นถ้าผูท่ี้ เป็นนักการส่ือสารการเมืองเข้าใจแนวคิดดังกล่าวอย่างลึกซ้ึง ก็จะเข้าใจว่า
ขอ้ความหรือค ากล่าวดงักล่าวมีนยัเช่นไร ตามแนวคิดของศาสตร์แห่งการตีความ 

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที ่12.1.6 แล้ว โปรดปฏบิัติกจิกรรม 12.1.6 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่12 ตอนที ่12.1 เร่ืองที ่12.1.6 
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ตอนที ่12.2 
แนวคดิเกีย่วกบัภาวะวกิฤตและการใช้ความรุนแรงทางการเมอืง 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 12.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรม
ในแต่ละเร่ือง 
หัวเร่ือง 

เร่ืองท่ี 12.2.1 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะวิกฤตและภาวะวิกฤตทางการเมือง 
เร่ืองท่ี 12.2.2 ความหมาย ลกัษณะ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชค้วามรุนแรงทางการเมือง 
เร่ืองท่ี 12.2.3 คุณลกัษณะทางจิตวิทยาและเป้าหมายของบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีนิยม 
           ใชค้วามรุนแรงทางการเมือง 
เร่ืองท่ี 12.2.4 ระดบัและผลของการใชค้วามรุนแรงทางการเมือง 

แนวคิด 
 1. ภาวะวิกฤตเป็นภาวะเกิดความรุนแรงอาทิเช่น การประท้วง มีการใช้ก าลังการปฏิวติั 

รัฐประหาร ส าหรับภาวะวิกฤตทางการเมือง เช่น สถานการณ์ท่ีเกิดความขดัแยง้อย่าง
รุนแรงในช่วงหวัเล้ียวหวัต่อ 

 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ความรุนแรงทางการเมืองได้แก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทาง
จิตวทิยาและสังคม และปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมทางการเมือง 

 3. คุณลกัษณะทางจิตวิทยาของบุคคลท่ีใช้ความรุนแรงทางการเมือง การมีความคบัขอ้งใจ 
เป็นตน้ 

 4. ผลของการใช้ความรุนแรงทางการเมืองไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง อาทิ
เช่น การเปล่ียนแปลงในระบอบการเมืองการปกครองได ้

วตัถุประสงค์ 
เม่ือศึกษาตอนท่ี 12.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายนยัของภาวะวกิฤตและภาวะวกิฤตทางการเมืองได ้
 2. ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองได ้
 3. วเิคราะห์คุณลกัษณะทางจิตวิทยาของบุคคลท่ีชอบใชค้วามรุนแรงทางการเมืองได ้
 4. สังเคราะห์ผลของการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองได ้



46 

 

83715-12  ร่าง 3  lap  8/1/61 

 

เร่ืองที ่12.2.1 แนวคดิเกีย่วกบัภาวะวกิฤตและภาวะวกิฤตทางการเมอืง 
 

1. นัยเกีย่วกบัภาวะวกิฤต 
ก่อนท่ีจะท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด “ภาวะวิกฤตทางการเมือง” จะขอท าความเข้าใจ

เก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบั “ภาวะวกิฤต” โดยทัว่ไปก่อน 
ในทัศนะของเจมส์ เอ โรบินสัน (James A. Robinson) (James A. Robinson  อ้างใน สมควร 

สาคร, 2554.) ได้ให้นยัหรือความหมายเก่ียวกบั ภาวะวิกฤตไวว้่า เป็นค าหรือแนวคิดท่ีมีความหมาย
คลา้ยกบัค าวา่ “ความตึงเครียด” (Stress) ตลอดรวมทั้งความสับสนอลหม่าน ความหายนะ (Disaster) 
และความรุนแรง (Viorence) 

กล่าวคือภาวะวกิฤตเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการตดัสินใจ การตก
ลงใจ 

1.1 ลกัษณะทัว่ไปของภาวะวกิฤต 
โรบินสันไดป้ระมวลลกัษณะของภาวะวกิฤตวา่มีลกัษณะทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี  
- ภาวะวกิฤต คือหวัเล้ียวหวัต่อของเหตุการณ์ หรือการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
- ภาวะวิกฤต คือสถานการณ์ซ่ึงบุคคลผูมี้ส่วนร่วม มีความตอ้งการในระดบัสูงท่ีจะปฏิบติั

การณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
- ภาวะวกิฤตมกัก่อใหเ้กิดการคุกคามต่อเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องผูเ้ก่ียวขอ้ง 
- ภาวะวกิฤต เป็นเหตุการณ์ท่ีจะเกิดผลตามมา ซ่ึงจะเป็นการก าหนดอนาคตของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
- ภาวะวิกฤต ประกอบด้วยจุดบรรจบของเหตุการณ์  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนด

สถานการณ์ใหม่ ๆ 
- ภาวะวิกฤต สร้างความไม่แน่นอนใจในการควบคุมสถานการณ์ และในการก าหนด

ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ภาวะวกิฤต ลดความสามารถท่ีจะควบคุมเหตุการณ์และผลท่ีจะเกิดข้ึน 
- ภาวะวกิฤต ท าใหเ้กิดภาวะฉุกเฉิน ความฉุกละหุก และความวติกกงัวลแก่ผูมี้ส่วนร่วม 
- ภาวะวกิฤต เป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในเหตุการณ์รู้สึกขาดข่าวสารอยา่งผดิปกติ 
- ภาวะวกิฤต เพิ่มความกดดนัดา้นเวลาใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
- ภาวะวกิฤต ถูกก าหนดโดยความเปล่ียนแปลงของสัมพนัธ์ภาพระหวา่งผูมี้ส่วนร่วม 
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- ภาวะวกิฤต เพิ่มความตึงเครียดระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ี เอส แฮร์ริสัน (S. Harrison) (S. Harrison, 1995: 82) ได้ให้ค  าจ  ากัดความแนวคิด

เก่ียวกบัภาวะวิกฤตวา่ หมายถึงเร่ืองท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหัน และมกัจะ
เป็นเร่ืองร้าย ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหายนะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น 

หรือหมายถึงสถานการณ์ท่ีประสบกบัภาวะไม่เป็นท่ี พึงพอใจของคนในทอ้งท่ี เน่ืองจาก
พฤติกรรม หรือการกระท าของใครบางคน กลุ่มคน หรือองคก์ร 

ส าหรับ เอส ฟิงค์ (S. Fink) (Steven Fink, 2000: 178) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะวิฤตเป็น
สถานการณ์ท่ีเตือนล่วงหน้าวา่จะเขา้สู่ภาวะท่ีมีความเส่ียงอย่างมาก การตกอยู่ภายใตก้ารจบัตามอง
ของส่ือมวลชน และภาครัฐการถูกแทรกแซงการด าเนินจากภาวะปกติ ความเสียหายต่อภาพลกัษณ์
องคก์ร และความสูญเสียต่อบุคคลรอบขา้ง 

ส่วนเอ็ม แบลนด์ (M. Bland) (Michael Bland,1998: 5) ได้ให้ความหมายว่า โดยทัว่ไปแล้ว 
ภาวะวิกฤตคือผลกระทบอย่างรุนแรงท่ีไม่คาดคิดล่วงหน้าว่าจะเกิดข้ึน เช่น ความปลอดภัยของ
บุคลากร ส่ิงแวดลอ้มผลิตภณัฑ์ หรือช่ือเสียงขององค์กร อยา่งใดอย่างหน่ึงซ่ึงถูกคุกคาม โดยไดรั้บ
การเผยแพร่ข่าวสารไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

1.2 ประเภทของภาวะวกิฤต 
นกัวิชาการได้มีการแบ่งหรือจ าแนกประเภทของภาวะวิกฤตโดยใช้เกณฑ์ตามเหตุการณ์และ

สถานการณ์สามารถแบ่งภาวะวกิฤตออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี (สมควร  สาคร, 2554:หนา้ 21) 
- สถานการณ์ ท่ีก่อให้ เกิดความตึงเครียด ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนั หรือเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากและรวดเร็ว ขณะท่ีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงนั้นๆ 

- สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความต่ืนตระหนกั (Panic) สถานการณ์เช่นน้ีสามารถเกิดข้ึนได้
บ่อยๆ และหลายคร้ังน ามาซ่ึงความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมาสู่ธุรกิจ ตวัอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2547 
ประเทศไทยเคยพบกบัสถานการณ์ไขห้วดันก ท่ีสถานการณ์ดงักล่าวไดน้ าซ่ึงความหวาดระแวงใหก้บั
ผูค้นจนท าให้คนไทยไม่ยอมบริโภคไก่ นอกจากน้ียงัท าให้เกิดความเสียหายให้กบัอุตสาหกรรมน้ี
อย่างมาก จนในท่ีสุดรัฐบาลท่ีบริหารประเทศในขณะนั้นตอ้งออกมารณรงค์ให้ประชาชนมีความ
เช่ือมัน่วา่สามารถรับประทานไก่ท่ีสุกแลว้ไดโ้ดยไม่เป็นอนัตราย 

และสถานการณ์ท่ีต่ืนตระหนกในคร้ังน้ีท าให้การท่องเท่ียวของประเทศเสียหายอยา่งมากอีก
คร้ังหลงัจากไดเ้กิดโรคซาร์ใน พ.ศ. 2546 
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- สถานการณ์ความรุนแรง สถานการณ์ความรุนแรงประเภทน้ีอาจเกิดจากสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ การประทว้งของบรรดากลุ่มนกัเคล่ือนไหว เช่น การประทว้งอยา่งรุนแรงเพื่อคดัคา้นการวาง
ท่อแก๊สไทย-มาเลยท่ี์ผ่าน ซ่ึงเกิดข้ึนหลายคร้ังในประเทศไทย ท าให้เกิดความเสียหาย ผูค้นได้รับ
บาดเจ็บ นับเป็นสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนท่ียากแก่การควบคุมจนน าไปสู่ความเสียหายต่อ
ช่ือเสียงและทรัพยสิ์นทั้งประชาชนและองคก์าร 

- เหตุการณ์ภยัพิบติั วินาศภยั รวมถึงอุบติัเหตุ อุบติัภยั ภยัธรรมชาติต่างๆ ไดแ้ก่ เหตุระเบิด 
ไฟไหม ้การร่ัวไหลของสารเคมี แผน่ดินไหว น ้าท่วม ไฟป่า เป็นตน้ 

1.3 องค์ประกอบเกี่ยวกับภาวะวิกฤต  ท่ีจะบอกหรือท่ีจะบ่งช้ีว่าสถานการณ์ใดก าลงัอยู่ใน
ภาวะท่ีเรียกวา่ วกิฤต มกัจะมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  

- เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน ทนัทีทนัใด ผิดแผกแตกต่างไปจากเหตุการณ์
ซ่ึงด าเนินอยูเ่ป็นปกติ 

- เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน แมจ้ะมีการคาดหมายมาก่อนบา้ง แต่คนส่วนใหญ่ก็มกั
คิดวา่น่าจะเกิดกบัคนอ่ืน ไม่น่าจะเกิดข้ึนกบัตนเอง 

- เป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ จ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การเยยีวยาแกไ้ขอยา่งฉบัพลนัเป็นขั้นตอน 

- เป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนขณะเดียวกนัเก่ียวขอ้งกบัคนหมู่มาก ตอ้งไดรั้บ
การด าเนินการแกไ้ขต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าวอยา่งรวดเร็ว 

- เป็นภาวะท่ีก่อให้เกิดความผิดหวงัอย่างรุนแรงชั่วขณะใดขณะหน่ึงท่ีไม่สามารถจะจดั
ระเบียบใดๆ ไดใ้นช่วงเวลานั้น 

และเม่ือใดก็ตามท่ีเกิดภาวะวกิฤตข้ึนแลว้ มกัจะมีการเขา้ไปแทรกในเหตุการณ์ เพื่อก่อใหเ้กิด
ผลในเชิงป้องกนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ีคือ 

 เพื่อลดความสับสนอลหม่าน 
 เพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ 
 เพื่อพยงุไม่ใหเ้กิดความเส่ือมเสีย หลงัจากเกิดเหตุการณ์นั้น 
จากท่ีไดก้ล่าวถึงนยัหรือความหมาย ประเภท องค์ประกอบของภาวะวิกฤตดงักล่าวขา้งตน้ 

น่าจะสรุปความหมายหรือนัยของภาวะวิกฤตดงักล่าวไดว้่า หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่ปกติ
ธรรมดา และเหตุการณ์นั้นกลายเป็นข่าวหรือเป็นข่าวใหญ่ 
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โดยภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนน้ีมกัจะสร้างความประหลาดใด ความกดดนั ความต่ืนตระหนก การ
สร้างความสับสน การสร้างความเขา้ใจในเชิงลบ และอยูใ่นความสนใจของหมู่ชน รวมทั้งบางภาวะ
วกิฤตอยูใ่นความสนใจของชาวโลก 

ส าหรับในหน่วยน้ีไดใ้ห้ความส าคญักบัภาวะวิกฤตในนยัท่ีหมายถึงสถานการณ์ท่ีเกิดความ
รุนแรง (Violence) ท่ีสถานการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนจากความขดัแยง้ การชุมนุมประท้วงของกลุ่มนัก
เคล่ือนไหวต่างๆ จนน าไปสู่การก่อความไม่สงบจนกลายเป็นภาวะวกิฤตทางการเมือง 
 1.4 แนวคิดเกีย่วกบัภาวะวกิฤตทางการเมือง 
 ส าหรับแนวคิดเก่ียวกับภาวะวิกฤตทางการเมืองนั้น นักรัฐศาสตร์ได้ตั้ งข้อสังเกตว่าใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาวะทนัสมยั (Modernization) ในแต่ละช่วงนั้นท่ีอาจก่อให้เกิดส่ิงท่ี
เรียกวา่ “วกิฤตการณ์ทางการเมือง” (Political Crisis) 

ภาวะวิกฤตทางการเมืองหมายถึงสถานการณ์ท่ีเกิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรงในช่วงหัวเล้ียว
หวัต่อ ขณะเดียวกนัเป็นช่วงเวลาท่ีจะตอ้งมีการตดัสินใจกระท าการหรือหยดุกระท าการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง และวิกฤตการณ์ทางการเมืองท่ี เกิดข้ึนดังกล่าวได้ส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน 
ขณะเดียวกนัไดส่้งผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล ผูมี้ส่วนร่วมในระบบการเมืองเสมอ 

ส่วนผลท่ีเกิดข้ึนตามมานั้นจะมีระดบัของความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงใด ข้ึนอยูก่บัวา่
วิกฤตการณ์ทางการเมืองรุนแรงมากน้อยเพียงใด วิกฤติการณ์ทางการเมืองดงักล่าวมกัจะเกิดข้ึนใน
ระบบการเมืองท่ีก าลงัพฒันา (เกียรติยา ธรรมวภิชัน์, 2544: หนา้ 13.) 

ดงัท่ีนักรัฐศาสตร์เห็นว่าเป็นสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงของการ
พฒันา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้านของกิจกรรมและความคิดของคนในระบบ
การเมืองนั้นๆ (ระววีรรณ ประกอบผล, 2528) 
 ปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในรูปของวกิฤตการณ์ทางการเมืองดงักล่าว นกัรัฐศาสตร์
ของไทยอยา่งชยัอนนัต ์สมุทวนิช กล่าววา่ส าหรับในกรณีของไทยนบัตั้งแต่หลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองใน พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา ประเทศไทยในฐานะประเทศท่ีก าลงัพฒันาต่างก็ประสบปัญหา
เก่ียวกบัวิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายคร้ังหลายหน โดยเฉพาะในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2475-2535 นั้น 
ประเทศไทยไดป้ระสบกบัวกิฤตการณ์ทางการเมืองทั้งหมด 24* คร้ังดว้ยกนั 

โดยแบ่งเป็นการเปล่ียนแปลงโดยการปฏิวติัของทหาร 11 คร้ัง โดยการกบฏ 11 คร้ัง และการ
ลม้ลา้งโดยประชาชน 2 คร้ัง การเปล่ียนแปลงทางการเมืองจนน าไปสู่ภาวะวิกฤตและน าไปสู่การนอง

                                                           
* มาถึงปัจจุบันนี้ ภาวะวิกฤตทางการเมืองของไทยเกิดขึ้นมากกว่า 24 ครั้ง 
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เลือดของประชาชนท่ีส าคญัมีอยู ่3 คร้ังคือ วิกฤติการณ์ 14 ตุลาคม 2516, วิกฤตการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
และวกิฤตการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 (กิติยาวดี นิลวรรณ, 2537: หนา้ 8-9.) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถึงแนวคิดเก่ียวกบัภาวะวิกฤตและภาวะวิกฤตทางการเมือง โดยเฉพาะ
ในนยัของแนวคิดทั้ง 2 โดยทัว่ไปทั้ง ‘ภาวะวกิฤต’ และ ‘ภาวะวกิฤตทางการเมือง มกัมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 ดงันั้นตั้งแต่เร่ืองท่ี 12.1.2-12.1.4 ผูเ้ขียนขอน าเสนอเก่ียวกบัเร่ืองของ “การใช้ความรุนแรง
ทางการเมือง” ในมิติหรือในประเด็นต่างๆ กนั 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่12.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 12.2.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่12 ตอนที ่12.2 เร่ืองที ่12.2.1 
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เร่ืองที ่12.2.2 ความหมาย ลกัษณะและปัจจัยทีม่ผีลต่อการใช้ 
    ความรุนแรงทางการเมอืง 

 

1. ความหมายหรือนัยของการใช้ความรุนแรงทางการเมือง 
 การใชค้วามรุนแรงในทางการเมือง เป็นเร่ืองของการใชก้ าลงั (Physical Force) ของกลุ่มทาง
การเมืองเพื่อเรียกร้อง บงัคบั หรือต่อสู้กบักลุ่มทางการเมืองอ่ืนหรือกบัผูน้ าท่ีครอบง าอ านาจทางการ
เมือง  

ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของตน โดยทัว่ไปการใช้ก าลงัมกัเป็น
เร่ืองท่ีมุ่งก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพยสิ์นและชีวิต ซ่ึงก าลงัไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นของฝ่ายตรงขา้ม
เสมอไป  

ยกตวัอยา่งเช่น ผูก่้อการจลาจล อาจใชว้ิธีการเผาบา้นเรือน หรือรถยนตข์องประชาชนทัว่ไป
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งเพื่อประทว้งรัฐบาลหรือก่อความวุน่วาย การใชค้วามรุนแรงส่วนใหญ่จะหมายถึง การ
ใชก้ าลงัท่ีไม่ใช่จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐและมีลกัษณะผดิกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตามการใช้ความรุนแรงอาจจะเกิดจากการต่อตา้นหรือปราบปราม โดยใช้ก าลัง
อยา่งไม่ระมดัระวงัจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ความรุนแรงทางการเมืองจึงรวมถึง การใชก้ าลงัในขอบเขตท่ี
เกินความเหมาะสมจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ย 
 นอกจากนั้ นการใช้ความรุนแรงท่ีกล่าวถึงน้ีจึงเป็นการใช้ความรุนแรงร่วม (Collective 
violence) ท่ีเป็นการกระท าท่ีมีหลายคนมีส่วนร่วม ไม่ใช่เป็นการใชค้วามรุนแรงของคน ๆ เดียว เช่น 
การก่อการจลาจล การรัฐประหาร และการปฏิวติั เป็นตน้ (สุจิต บุญบางการ,2526) 

ในแง่ของหลกัการการใช้ความรุนแรงทางการเมืองส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีมีคนจ านวนมาก
เก่ียวขอ้งดว้ย กล่าวคือยิ่งมีจ  านวนคนเขา้ร่วมมากและมีระดบัความรุนแรงสูง ย่อมมีผลทางการเมือง
สูงตามไปดว้ย 
 

2. ลกัษณะของการใช้ความรุนแรงทางการเมือง 
 ในการศึกษาการใช้ก าลงัรุนแรงทางการเมืองตามทศันะของทิลล่ี (Tilly) (Charles Tilly,1975: 

514 - 515) ทิลล่ีไดส้รุปลกัษณะส าคญัๆ ของการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองไวด้งัต่อไปน้ี 
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 ประการแรก การใชค้วามรุนแรงส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น เป็น
ส่ิงท่ีขยายตวัจากการกระท าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นลกัษณะของการใชค้วามรุนแรงตั้งแต่ตอนเร่ิมตน้ เป็นการ
กระท าในลกัษณะการเรียกร้องร่วมกนัธรรมดาซ่ึงมิไดเ้นน้ความรุนแรง 
 ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดในเร่ืองน้ีคือ การใช้ความรุนแรงท่ีเกิดจากการชุมนุมประท้วงหรือ
เดินขบวน การชุมนุมประทว้งหรือเดินขบวนนั้นโดยลกัษณะของตวัมนัเองแลว้ไม่ใช่เป็นเร่ืองของ
ความรุนแรง ไม่ได้มีความต้องการให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแต่อย่างใด แต่ใน
บางคร้ังการชุมนุมประทว้งเหล่าน้ีไดข้ยายรูปเป็นการใชค้วามรุนแรง เช่น กลายเป็นการก่อจลาจล 
 ประการที่สอง การใชค้วามรุนแรงทางการเมืองนั้นมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีปราบปราม 
เช่น ต ารวจและทหาร มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยอยา่งมาก 
 แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยู่กบัระดบัของความรุนแรง ถา้มีคนเขา้ร่วมน้อย เจา้หน้าท่ีของรัฐจะเขา้
ไปเก่ียวขอ้งน้อย แต่ไม่ไดห้มายความว่าถา้ขอบเขตของความรุนแรงมีมาก จะมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้
ไปเก่ียวขอ้งมากข้ึน 
 ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนั้นบทบาทของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มกัมีส่วนริเร่ิมให้เกิดความรุนแรงดว้ย 
และเป็นตวักระท าในเร่ืองความรุนแรงท่ีส าคญัทีเดียว 

ตวัอยา่งเช่น จากการปราบปรามผูชุ้มนุมประทว้งโดยใชก้ าลงัและไม่มีความยืดหยุน่ มกัมีผล
ใหค้วามรุนแรงขยายตวักวา้งขวางข้ึน ในการใชค้วามรุนแรง เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผูป้ราบปรามมกั
ก่อใหเ้กิดความเสียหายในชีวติ คือท าใหเ้กิดการเสียชีวติและบาดเจบ็ 

ส่วนผูป้ระท้วงมักหันไปท าลายทรัพย์สิน เช่น เผารถยนต์หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ ความ
แตกต่างในบทบาทของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและผูป้ระทว้งเช่นน้ีสืบเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความชอบ
ธรรมในการใช้อาวุธ จึงมีโอกาสท่ีจะใช้อาวุธสังหารหรือท าร้ายผูป้ระทว้ง ในขณะท่ีผูป้ระทว้งไม่
สามารถใชอ้าวธุไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายจึงหนัไปท าลายทรัพยสิ์นแทน 
 
 ลกัษณะของความรุนแรงท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีใช้ไดก้บัประเทศตะวนัตกท่ีมีรัฐบาลท่ีเขม้แข็ง 
การใช้ความรุนแรงในรูปอ่ืนๆ จึงไม่เกิดข้ึน นอกจากการจลาจล การศึกษาการใช้ความรุนแรงใน
สังคมตะวนัตกจึงเนน้เฉพาะในเร่ืองน้ีเท่านั้น 
 แต่ในประเทศเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา ความรุนแรงทางการเมืองมีลกัษณะแตกต่าง
ไปจากท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้มาก ความรุนแรงมีทั้งการปฏิวติัการรัฐประหาร สงครามกลางเมือง การก่อ
การร้าย สงครามกองโจร การจลาจล ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนมิใช่เกิดจากการประท้วงท่ีไม่รุนแรง
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เท่านั้น แต่เกิดจากการวางแผนไวล่้วงหนา้แลว้วา่ จะตอ้งใชค้วามรุนแรง เช่น การก่อการร้าย หรือการ
รัฐประหาร เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนทั้ งในประเทศตะวนัตก และในเอเชีย 
แอฟริกา และลาตินอเมริกามีลกัษณะเหมือนกนัอยูป่ระการหน่ึงคือ เป็นเร่ืองของกลุ่มท่ีไม่มีสิทธิ ไม่มี
อ านาจในระบบการเมือง ตอ้งการเปล่ียนแปลงการแบ่งสรรทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเสียใหม่เพื่อให้กลุ่ม
ของตนมีสิทธิอ านาจมากข้ึน 
 การใชค้วามรุนแรงจึงเป็นเร่ืองของการต่อสู้ระหวา่งผูท้า้ทาย (Challenger) และผูรั้กษาสภาพ
เดิม (Maintainer) เป้าหมายของการใช้ความรุนแรงอันเกิดจากผูท้ ้าทายจึงเป็นการใช้ก าลังเพื่อ
ก่อให้เกิดความระส ่ าระสายในวงการรัฐบาล ท าให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถรักษา
สถานการณ์ได ้และหมดศรัทธาในรัฐบาลในท่ีสุด 
 หรือเป็นการสร้างความเกรงกลวัให้กบัประชาชน เพื่อผลกัดนัประชาชนให้หนัมาร่วมมือกบั
ฝ่ายของตน เป้าหมายอีกประการหน่ึงของผูท้้าทายคือ เพื่อล้มล้างรัฐบาลหรือล้มล้างระบอบการ
ปกครองโดยการใช้ความรุนแรงเป็นล าดับขั้น ส่วนเป้าหมายของการใช้ความรุนแรงของทาง
ฝ่ายรัฐบาล หรือผูรั้กษาสภาพคงเดิมนั้น เป็นการใชก้ าลงัเพื่อปราบปรามผูท้า้ทาย 
 

3. ปัจจยัด้านต่างๆที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรงทางการเมือง 
 3.1 ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
 การพฒันาเศรษฐกิจอาจน าไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองไดโ้ดยทัว่ๆ ไป การพฒันา
ทางเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสังคมในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ 
อนัจะช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดลงได ้
 แต่ในขณะเดียวกนั การพฒันาเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอตัราท่ีเร็ว อาจจะเป็นพลงัให้เกิดความ
วุน่วายทางการเมืองได ้ทั้งน้ีเพราะความเจริญทางเศรษฐกิจท าลายกลุ่มและชนชั้นแบบเก่า และสร้าง
ชนชั้นใหม่ข้ึนมาซ่ึงพวกน้ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคมทัว่ไป พวกน้ีตอ้งการอ านาจทางการเมือง
และการยอมรับทางสังคม อนัจะน าไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองได ้
 นอกจากนั้นการขยายตวัดา้นเศรษฐกิจยงัหมายถึงการพฒันาอุตสาหกรรม การคา้ขาย การ
ขยายตวัของเมือง การอพยพของคนจากชนบทมาสู่เมือง การขยายตวัทางการศึกษา คมนาคม และ
ส่ือมวลชนต่างๆ 
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 ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดการรวมกลุ่มใหม่ๆ ข้ึน เกิดการเรียกร้องใหม่ๆ และการขดัแยง้
ระหว่างกลุ่มใหม่ ๆ เหล่าน้ี เช่น มีการขดัแยง้ระหว่างนกัอุตสาหกรรมและกรรมกร เป็นตน้ (Samuel 
Huntington,1968: 54) 

 ในการพิจารณาถึงเร่ืองน้ีจะตอ้งค านึงถึงระดบัการพฒันาเศรษฐกิจดว้ย ในประเทศท่ีมีระดบั
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง อัตราท่ีเพิ่มข้ึนของความเจริญด้านเศรษฐกิจจะไม่มีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางการเมือง มกัจะปรากฏว่าในประเทศท่ีพฒันาแล้ว ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจจะ
เพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง และในขณะเดียวกัน มีความราบร่ืนทางการเมืองพอสมควร เช่น ญ่ี ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัประเทศท่ีมีความลา้หลงัทางเศรษฐกิจมกัจะไม่
ประสบกบัความไร้เสถียรภาพทางการเมืองเท่าไรนกั 

ส่วนประเทศท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีความรุนแรงทางการเมืองไดม้ากคือ ประเทศท่ีก าลงัพฒันา
หรือประเทศท่ีได้พฒันาเศรษฐกิจมาถึงระดบัหน่ึงแล้วนั่นเอง แมว้่าในประเทศเหล่าน้ีจะได้มีการ
พฒันาเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเพิ่มความสามารถในการตอบสนองของระบบใหสู้งพอท่ีจะไม่ให้
ประชาชนผดิหวงัได ้การคาดหวงัของประชาชนมกัจะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีรวดเร็วกวา่ความสามารถของ
ระบบ 

 นอกจากนั้นการพฒันาทางเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในรายไดข้อง
ประชาชนอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระยะแรกๆ โดยท่ีคนบางกลุ่มจะร ่ ารวยข้ึนอยา่งรวดเร็วใน
ขณะท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากการพฒันาเท่าใดและยงัจนอยู่ ความไม่เท่าเทียมเช่นน้ี 
สะทอ้นให้เห็นถึงความไม่สามารถของระบบท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของทุกคนได ้ช่องว่าง
ดงักล่าวเป็นตวัท่ีเร่งใหเ้กิดความวุน่วายทางการเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี (Samuel Huntington,1968:41-48.) 

Marx ซ่ึงเป็นนกัทฤษฎีคนส าคญัท่ีพดูถึงความส าคญัระหวา่งเศรษฐกิจกบัการใชค้วามรุนแรง
โดยเฉพาะการปฏิวติั มาร์กซ์เห็นวา่มนุษยเ์ราตอ้งการการปฏิวติัเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบการผลิต 
เพราะระบบผลิตไม่วา่จะเป็นระบบทาส ระบบศกัดินา หรือระบบทุนนิยมก็ตาม ก่อใหเ้กิดการขดูรีด 
โดยเจา้ของการผลิตต่อผูใ้ช้แรงงานในการผลิต ซ่ึงก่อให้เกิดความขดัแยง้อนัท าให้ระบบผลิตนั้นๆ 
เส่ือมลงและเกิดระบบผลิตใหม่ข้ึนตั้งแต่ระบบทาสมาเป็นระบบศกัดินา และมาเป็นระบบทุนนิยม 

ในระบบทุนนิยมน้ีการขดัแยง้จะเป็นระหวา่งนายทุนผูเ้ป็นเจา้ของการผลิต กบักรรมกรผูใ้ช้
แรงงาน โดยเจา้ของการผลิตหรือนายทุนเอาประโยชน์จากการขายผลผลิตนั้นไปเกือบหมด และแบ่ง
ให้กรรมกรในรูปของค่าจา้งเพียงเล็กน้อยพอให้กรรมกรประทงัชีวิตอยูไ่ดเ้ท่านั้นซ่ึง มาร์กซ์เห็นว่า
การเป็นเจา้ของกิจการไม่ควรจะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าของผลผลิตนั้นเลย กรรมกรเป็นผูท่ี้ควรจะ
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ไดรั้บเสียเอง ทั้งน้ีเพราะการท่ีผลผลิตมีค่ามากน้อยเพียงใดในตลาดข้ึนอยูก่บัการผลิตของกรรมกร
ไม่ใช่ข้ึนกบันายทุน 
 การขดัแยง้ดังกล่าวจะมีมากข้ึนเม่ือระบบทุนนิยมเจริญมากข้ึน ความร ่ ารวยจะตกอยู่กับ
นายทุนเพียงไม่ก่ีคน พวกนายทุนท่ีมีทุนนอ้ยจะถูกพวกนายทุนร ่ ารวยใชอ้  านาจทางเศรษฐกิจเบียดบงั
เอากิจการไปเป็นของตวัเอง พวกนายทุนนอ้ยในทา้ยท่ีสุดจะมีฐานะเป็นกรรมกรจ านวนกรรมกรจะมี
มากข้ึน อนัท าใหน้ายทุนสามารถกดค่าแรงงานไดม้ากข้ึนดว้ยเพราะกรรมกรมีมากจนลน้งาน 
 สภาพเช่นน้ีจะท าให้กรรมกรลุกข้ึนปฏิวติัลม้ลา้งระบบนายทุน ความคิดของมาร์กซ์ดงักล่าว
มีอิทธิพลอยา่งส าคญัต่อการปฏิวติัของคอมมิวนิสตใ์นระยะต่อมา 
 นอกจากทศันะของมาร์กซ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยงัมีทศันะของเจมส์ ซี เดวิส (James C. 
Davis) ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้คิดเพิ่มเติมวา่ความรุนแรงทางการเมืองจะขยายตวัเป็นการปฏิวติัเม่ือมีการพฒันา
เศรษฐกิจต่อเน่ืองกนัมานานพอสมควร แลว้มีเหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั ผล
ท าให้เกิดความวา้วุน่ทางดา้นจิตใจ เกิดความกงัวลและผิดหวงัในการพฒันาในอนาคต และเห็นดว้ย
ว่า การปฏิวติัไม่เกิดข้ึนในสังคมท่ีมีแต่ความยากจน (Carl Leiden and Karl M. Schmitt,1968: 42 - 43) 

เช่นเดียวกันกับเครน บรินตัน (Crane Brinton) ท่ีได้มีความเห็นเช่นเดียวกันว่าวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการคลงัท่ีรุนแรงจนรัฐบาลไม่สามารถแกไ้ขได ้เป็นสภาพส าคญัอนัหน่ึงท่ีน าไปสู่การ
ปฏิวติั (Leving Louis Harowitz,1972) 

 3.2 ปัจจัยทางด้านจิตวทิยาและสังคม 
 ท่ีมาทางดา้นจิตวิทยาและทางสังคมอนัท าใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงตามทศันะของเท็ด เกอร์ 
(Ted Gurr)2 สามารถอธิบายได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก คือขั้นของการขยายตวัของความไม่
พอใจ (Discontent) ขั้นตอนท่ีสองคือขั้ นการท าให้ความไม่พอใจนั้ นกลายเป็นเร่ืองการเมือง 
(Politicization of discontent) และขั้นตอนท่ีสามคือขั้นการเปล่ียนสภาพความไม่พอใจให้กลายเป็น
การกระท าท่ีใชก้  าลงัรุนแรงอยา่งจริงจงั 
 การขยายตัวของความไม่พอใจนั้ น ถ้าจะพิจารณาจากในแง่จิตวิทยาเป็นเร่ืองท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกของบุคคลท่ีเห็นว่า ส่ิงต่างๆ ท่ีเขาสามารถหาครอบครองไวไ้ด้จริงนั้นน้อยกว่าส่ิงท่ีเขา
คาดหวงัวา่จะไดรั้บ 

                                                           
2 อ่านรายละเอียดใน Ted R. Gurr. (1969). Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press, p. 

254. 
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 ความแตก ต่ างระหว่าง  Value Expectations และ  Value Capabilities เรี ยกว่า  Relative 
Deprivation ส าหรับ Value Expectations นั้น หมายถึงส่ิงต่างๆ และสภาพชีวติท่ีบุคคลคิดวา่เขาควรมี
สิทธิอย่างถูกต้องท่ีจะได้รับ ส่วน Value Capabilities หมายถึงส่ิงต่างๆ และสภาพของชีวิตท่ีเขา
สามารถแสวงหาและรักษาไวไ้ด ้ถา้มีความแตกต่างมากข้ึน ความไม่พอใจจะขยายตวัมากข้ึนดว้ย อนั
เป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ของการใชก้ าลงัรุนแรงทางการเมือง 
 ปัจจยัทางสังคมท่ีมีส่วนเพิ่มความคาดหวงัของบุคคลแต่ไม่เพิ่มความสามารถในการแสวงหา
สภาพในชีวิตท่ีเขาตอ้งการ จะท าให้ความไม่พอใจเพิ่มมากข้ึน ปัจจยัทางสังคมเช่นน้ีอาจไดแ้ก่การท่ี
บุคคลหรือกลุ่มอ่ืนไดส่ิ้งต่างๆ เพิ่มมากข้ึน หรือไดมี้โอกาสใหม่ๆ เพิ่มข้ึน แต่ตวัเขาเองไดรั้บเท่าเดิม 
 ปัจจยัหรือสภาพทางสังคมท่ีท าใหบุ้คคลตอ้งเสียส่ิงท่ีเขามีอยู ่โดยไม่ไดล้ดความคาดหวงัของ
เขาให้น้อยลงดว้ย ก็มีผลให้ความไม่พอใจเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั เม่ือมีความไม่พอใจดงักล่าวมากข้ึน
เท่าไร ยอ่มท าใหห้นัเหไปสู่การเมืองมากข้ึน กล่าวอีกนยัหน่ึง 
 โดยทัว่ไปคนเราเม่ือมีความไม่พอใจดงักล่าวมากข้ึน จะเห็นว่าทั้ งหมดเป็นเร่ืองท่ีเกิดจาก
การเมืองและจะตอ้งแก้ดว้ยการเมืองเช่นกนั เท่ากบัเป็นการชักน าให้บุคคลนั้นใช้ก าลงัเขา้ต่อตา้น
ระบบ หรือสถาบนัหรือนักการเมืองท่ีปกครองประเทศอยู่ อนันับได้ว่าเป็นการล้มล้างความชอบ
ธรรมของระบบการเมือง 
 3.3 ปัจจัยทางด้านวฒันธรรมทางการเมือง 

ในด้านวฒันธรรมทางการเมืองท่ีมีผลต่อการใช้ความรุนแรงนั้นในทศันะของซี ดับเบิ้ลย ู
แอนเดอร์สัน (C.W. Anderson), เฟรด ฟอน เดอ เมเดน (Fred von de Mehden) และครอฟอร์ด ยงั 
(Crawford Young) (Charles W. Anderson, Fred R. Von der Mehen and Crawford Young,1967: 87 - 97) ได้
แยกแยะให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการใช้ก าลงัรุนแรงกบัวฒันธรรมทางการเมืองและบุคลิกภาพ
ดงัน้ี 

ลกัษณะแรก ประชาชนบางกลุ่มบางสังคมมีวฒันธรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใชก้ าลงัรุนแรงอยู่
แลว้ เช่น มีลกัษณะของวฒันะรรมของนกัรบ ตามแบบของญ่ีปุ่นก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง หรือ
วฒันธรรมของเผ่าชนบางเผ่าท่ีลูเซียน พาย (Lucian Pye) ได้ช้ีให้เห็นว่าความรู้สึกของคนพม่าท่ี
เก่ียวกบัเมือง มกัจะค านึงถึงเร่ืองการใช้ก าลงัรุนแรงมาก จนกระทัง่พวกเขาคิดว่าเป็นพื้นฐานทาง
การเมืองของพม่า 

ในกรณีของลาตินอเมริกา วฒันธรรมของสเปนและของชาวอินเดียนแบบนกัรบ ถือไดว้า่มี
ส่วนช่วยสร้างวฒันธรรมทางการเมืองท่ีชอบใชก้ าลงัใหก้บัคนลาตินอเมริกาในยคุหลงัๆ ได ้
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  นอกจากนั้นการมีบทบาทของผูช้ายและสภาพแวดลอ้มท่ียากล าบากท าใหมี้การปกครองท่ีใช้
ก าลงั ผูท่ี้เขม้แข็งเท่านั้นท่ีจะเป็นใหญ่ได ้และผูป้กครองมกัจะใชอ้  านาจเด็ดขาด และไม่รับผดิชอบท า
ใหเ้กิดการใชก้ าลงัรุนแรงไดง่้าย 
 ลักษณะที่สอง เป็นเร่ืองของวฒันธรรมย่อย (Subculture) กลุ่มในสังคมบางกลุ่มอาจมี
วฒันธรรมของตนท่ีเน้นการใช้ก าลงั ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายใช้ก าลงัทางการเมืองได้ เช่น 
วฒันธรรมท่ีเน้นให้ผูช้ายหรือเพศชาย แสดงความเป็นชายโดยการใชก้ าลงัเป็นตน้ หรือกลุ่มทหารมี
วฒันธรรมท่ีสนบัสนุนการใช้ก าลงั เนน้การแกปั้ญหาอยา่งเด็ดขาด รวดเร็ว ซ่ึงขดักบัการด าเนินงาน
ของรัฐบาลพลเรือน และรัฐสภา 
 ลักษณะที่สาม เป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคลิกภาพ คือ การอบรมเล้ียงดูตั้งแต่วยัเด็ก ซ่ึงมีผลต่อการ
ใช้ก าลังรุนแรงทางการเมืองได้ จากผลงานของพายในเร่ืองของวฒันธรรมทางการเมืองและ
บุคลิกภาพของคนพม่า แสดงวา่การเล้ียงดูท่ีให้ยอมรับในอ านาจของผูใ้หญ่ และการเล้ียงดูจากมารดา
ท่ีให้ความอบอุ่นไม่สม ่าเสมอ ท าให้เม่ือโตข้ึนมีความรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถควบคุมผูอ่ื้นได ้
ก่อใหเ้กิดบุคลิกภาพท่ีชอบกา้วร้าวไดเ้ช่นน้ีแลว้อาจก่อใหเ้กิดการใชก้ าลงัรุนแรงทางการเมืองได ้
 นอกจากน้ียงัมีลกัษณะทางดา้นบุคลิกภาพและดา้นชีวิตส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีท าให้บุคคลตดัสินใจ
ใชก้ าลงัรุนแรงในการแกปั้ญหา ลกัษณะเช่นน้ีไดแ้ก่ ความรู้สึกเบ่ือหน่ายในสภาพความเป็นอยูแ่ละ
เห็นวา่ชีวติของสงครามกองโจรเป็นส่ิงท่ีน่าดึงดูด ความรู้สึกวา่ตนถูกตดัขาดจากสังคม 
 หรือมีความไม่พอใจในสภาพของตน ความรู้สึกวา่ตนเองถูกขดัขวางท่ีจะท าให้ฐานะของคน
ดีข้ึน ความรู้สึกท่ีจะกลบเกล่ือนความไม่สมบูรณ์ของตนโดยโทษส่ิงภายนอก ความรู้สึกสูญเสียความ
มุ่งหมายในชีวติ ความตอ้งการท่ีจะเป็นวรีบุรุษ ความรู้สึกขมข่ืนในความอยติุธรรมและการกดข่ีทารุณ
ของผูป้กครองเหล่าน้ี เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นแต่เพียงประเด็นส าคญัๆ ท่ีเป็นสาเหตุให้มีการใช้ก าลงัรุนแรง
ทางการเมืองข้ึน อยา่งไรก็ตามไม่จ  าเป็นท่ีการใชก้ าลงัรุนแรงจะสามารถขยายตวัเป็นการปฏิวติัไดใ้น
ทุกกรณี การปฏิวติัไม่ใช่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ง่ายนัก และตอ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มพิเศษจึงจะ
เกิดข้ึนได ้
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่12.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 12.2.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่12 ตอนที ่12.2 เร่ืองที ่12.2.2 
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เร่ืองที ่12.2.3 คุณลกัษณะทางจิตวทิยาและเป้าหมายของบุคคล 
      และกลุ่มบุคคลทีช่อบใช้ความรุนแรงทางการเมอืง 
 

1. คุณลกัษณะทางจิตวทิยาของบุคคลและกลุ่มบุคคลชอบใช้ความรุนแรงทางการเมอืง 
 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่มบุคคลพวกน้ีมกัจะแตกต่างไปจากบุคคลท่ี
ยอมรับสถานภาพเดิมของตน (Status quo) หรือพวกท่ีชอบต่อสู้ทางการเมืองโดยวิถีทางท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมายซ่ึงความแตกต่างดงักล่าว มกัจะเป็นไปในลกัษณะเชิงปริมาณมากกวา่คุณภาพ 

เก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเป็นท่ีประจกัษ์ชดัแจง้ ประเภทของบุคคลกลุ่มบุคคลท่ีพยายามจะ
โค่นล้มท าลายสถาบนัต่างๆ ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงให้ความเห็นชอบและกระท าการโค่นล้ม
ท าลาย โดยใชค้วามรุนแรงของบุคคลกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี มกัจะมีคุณลกัษณะทางจิตวิทยาบางประการ
ท่ีท าให้บุคคล กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีชอบใชค้วามรุนแรงในทางการเมือง ลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีไดรั้บการ
พิจารณาวา่ส าคญัมีดงัต่อไปน้ีคือ (Robert L. Cord, James A. Mederiors, Walter S.Jones,1970: 286 – 290; Jack 
Harvey,1975) 
 ความคับข้องใจ (Frustration) ความคบัขอ้งใจเป็นสภาวะของการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่มี
ส่ิงท่ีเขาต้องการ ดังท่ีปรากฏในกรณีของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนั เช่นเดียวกันกับประเทศก าลัง
พฒันาหลายประเทศท่ีรัฐบาลชอบใหส้ัญญาวา่จะใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ มากมายกบัประชาชน 
 แต่พอเอาเขา้จริงรัฐบาลก็มกัจะไม่ปฏิบติัตามสัญญา ผลของการท าเช่นนั้นก็คือท าให้เกิด
ความคบัขอ้งใจในกลุ่มท่ีถูกท าให้เขา้ใจผิด (The misled) เม่ือเป็นเช่นน้ีท าให้พวกน้ีเกลียดชงัรัฐบาล
และพยายามหาวธีิการท่ีจะใชค้วามรุนแรงตอบโตก้บัรัฐบาล 
 กลิท์ (Guilt) เป็นความรู้สึกรับผิดชอบ (Sense of Responsibility) ท่ีบุคคลหน่ึงมีเม่ือมีบางส่ิง
บางอย่างเกิดความผิดพลาด เช่น ถา้บุคคลหน่ึงมีความรู้สึกคบัขอ่้งใจท่ีไม่ไดเ้ป็นเจา้ของบางส่ิงท่ีเขา
ตอ้งการบุคคลคนนั้นอาจจะมีความรู้สึกรับผิดชอบในการไม่ไดเ้ป็นเจา้ของส่ิงนั้น วิธีหน่ึงท่ีบุคคลคน
นั้นอาจจะท าไดก้็คือ การใชค้วามรุนแรงเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีคนตอ้งการได ้
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 หรืออีกตวัอย่าง หากมีกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงปรารถนาท่ีจะให้มีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในประเทศของตนแต่การปกครองดงักล่าวไม่สามารถเกิดข้ึนได้ผลก็คือ ท าให้กลุ่ม
บุคคลนั้นมีความรู้สึกคบัขอ้งใจ 
 ขณะเดียวกันกลุ่มคนเหล่านั้ นก็มีความรู้สึกรับผิดชอบในเร่ืองน้ีมากวิธีหน่ึงท่ีพวกคน
เหล่านั้นอาจจะท าไดน้ั้นก็คือ ความพยายามท่ีจะใชค้วามรุนแรงทางการเมือง 
 ดีสเพลสเม้นท์ (Displacement) คือ การโยกยา้ยความเกลียดชงัของบุคคลจากเป้าหมายเดิม
ไปยงัเป้าหมายใหม่ท่ีบุคคลคนนั้นสามารถบรรลุผลได ้
 ยกตวัอย่าง หากกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึงไม่พอใจหรือเกลียดชงัรัฐบาลแต่กลุ่มบุคคล
นั้นๆ ไม่สามารถท าอะไรได ้กลุ่มบุคคล เหล่านั้นก็อาจโยกยา้ยความไม่พอใจ ความรู้สึกเกลียดชงัไป
ท่ีเจา้ของร้านขายของช าในละแวกบา้นของพวกเขาดว้ยการเผาท าลายร้านช าร้านนั้นเสีย 
 โปรเจ็คช่ัน (Projection) การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีอาจเป็นผูท่ี้มีอ านาจน าความรู้สึกของ
ตนเองไปใหห้รือไประบายกบัอีกบุคคลหน่ึง อาทิเช่น ถา้บุคคลนั้นรู้สึกรับผดิชอบท่ีตนไม่สามารถจะ
เป็นเจา้ของในส่ิงท่ีตนต้องการได้ บุคคลคนนั้นก็อาจจะน าความรู้สึกนั้นไปให้หรือไประบายกับ
บุคคลอ่ืน 
 แรทชันนอลไลเซช่ัน (Rationalization) หมายถึง การกระท าบางอยา่งของบุคคลโดยบุคคล
คนหน่ึงอาจจะเป็นไปในรูปท่ีสังคมไม่ยอมรับ หรือขดัต่อวฒันธรรมอนัดีงาม และกรณีท่ีท าลงไป
แลว้ บุคคลคนนั้นก็ยงัไม่ยอมรับผดิ 
 ทั้งน้ีเพราะการรับผิดนั้นอาจเป็นการพอกพูนความเครียดให้กบัชีวิตแทนท่ีจะเป็นการลด
ความเครียดให้กบัชีวิต ดงันั้นเม่ือไดก้ระท าไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามบุคคลคนนั้นมกัจะหา
เหตุผลมาประกอบ (Rationalization) การกระท านั้นๆ 
 ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะท าให้การกระท าของตนนั้นไดเ้ปล่ียนจากการกระท าผิดมาเป็นการกระท าถูก
เสีย หรือไม่ก็เพื่อให้ไดรั้บความเห็นอกเห็นใจจากสังคมจากผูรู้้เหตุการณ์ การหาเหตุผลมาประกอบ
ดงักล่าวไม่ไดห้มายถึงการคิดหาเหตุผลมาลบลา้งเหตุผลท่ีแทจ้ริง 
 ตวัอย่างเช่น กรณีท่ีกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึงไม่พอใจรัฐบาลแต่ท าอะไรรัฐบาลไม่ได ้
แลว้ก็เลยมาเผาร้านช าการกระท าของพวกเขาคร้ังน้ีอาจจะพยายามหาเหตุผลมาประกอบวา่ การท่ีการ
ท่ีกลุ่มของพวกเขาท าการเผาร้านก็เพราะเจา้ของร้านช ามีแผนท่ีจะฆ่ากลุ่มของพวกเขา พวกเขาเลยท า
การเผาร้านเสียก่อน คุณลักษณะทางจิตวิทยาดังกล่าวข้างต้นได้มีการพิจารณากันว่าน่าจะเป็น
คุณลกัษณะส าคญัของบุคคลกลุ่มบุคคลท่ีชอบใชค้วามรุนแรง 
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2. เป้าหมายในการใช้ความรุนแรงทางการเมือง 
 โดยทัว่ไปเป้าหมายส าคญัๆ ของพวกท่ีชอบใช้ความรุนแรงมีอยู่ 4 ประการคือ (Ibid., pp. 

163-164.)60 

 เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล  (To Change Governmant Policy) ซ่ึ งการ
เปล่ียนแปลงนโยบายน้ีอาจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีใช้ความรุนแรงเห็นวา่นโยบายของ
รัฐบาลท่ีใชอ้ยูน่ั้น ไม่สามารถความรุนแรงทางการเมืองตอบสนองผลประโยชน์ของพวกตนได ้

แต่ถ้าหากนโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองผลประโยชน์ของพวกตนได้ การ
เคล่ือนไหวเพื่อจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจจะไม่เกิดข้ึนก็ได ้
 เป็นการเปลีย่นแปลงบุคคลกลุ่มบุคคลในคณะรัฐบาล (To Change Government Personnel) 
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองน้ีอาจจะเป็นเป้าหมายในตวัของมนัเอง ของพวกท่ีชอบใช้ความรุนแรงทาง
การเมือง 
 เป็นเพียงวิธีการที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลก็ได้ อย่างไรก็ตาม
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงๆ มกัจะเป็นอยา่งหลงั คือการเปล่ียนแปลงบุคลากรของรัฐบาล มกัจะเป็น
วธีิการท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลมากกวา่ 
 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐบาล (To Change The Government Structure) 
โดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงโครงสร้างของรัฐบาลมกัจะหมายถึง การเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งน้ี เพื่อให้มีผลกระทบหรือผลท่ีตามมานั้นก็คือมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาล 
 โดยสรุปเป้าหมายในการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองมกัจะมีเป้าหมาย 3 ประการดงักล่าวมา
ขา้งตน้ 
  

 
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่12.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 12.2.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่12 ตอนที ่12.2 เร่ืองที ่12.2.3 
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เร่ืองที ่12.2.4 ระดบัและผลของการใช้ความรุนแรงทางการเมอืง 
 

1. ระดบัของการใช้ความรุนแรงทางการเมือง 
ระดบัการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองภายในหน่วยน้ีทางผูเ้ขียนขอแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ซ่ึง

แต่ละระดบัท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองเป้าหมายของพวกท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน 
“ผลลพัธ์ทางการเมือง” (The Policitcal Results) 
 1.1 ระดับเทอร์มอยล์ (Turmoil) 
 ความรุนแรงทางการเมืองในระดบัแรกเป็นความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนเองโดยไม่มี
ใครกระตุน้ (Spontaneous activity) โดยมีผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมจ านวนมาก ตวัอยา่งของปรากฏการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองแบบน้ี อาทิเช่น การจลาจล การนดัหยดุงาน เป็นตน้ 
 บ่อยคร้ังทีเดียวความรุนแรงทางการเมืองในระดับน้ี มักจะท าให้เกิดความเสียหายใน
ทรัพย์สินส าหรับเป้าหมายของผูท่ี้เข้ามามีส่วนร่วมต่างได้รับการคาดหวงัว่า ต้องการให้มีการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองของนโยบายมากกวา่อยา่งอ่ืน 
 ตวัอยา่งของความรุนแรงแบบน้ีก็คือ การจลาจล ท่ีเกิดข้ึนในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1789 ของชาว
ฝร่ังเศสท่ีอาศยัอยูใ่นปารีสท่ีบุกเขา้ไปในพระราชวงัแวร์ซายส์ (Versailles) ส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการก็คือ
ใหรั้ฐบาลประกนัหรือมีการรับรองวา่จะไม่ใหมี้ความขาดแคลนในเร่ืองอาหาร 
 นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการท่ีจะให้กษตัริยร่์วมมือกบัสภานิติบญัญติัแห่งชาติในการร่าง
รัฐธรรมนูญส าหรับประเทศ 
 ในปัจจุบนัน้ีปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมืองระดบัน้ีเหมือนปรากฏการณ์ความรุนแรง
ทางการเมืองระดบัอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเสมอ ในทุกประเทศท่ีมีระดบัของรายไดข้องประชาชาติอยูใ่นระดบั
ปานกลางและมีผูป้กครองท่ีเขม้งวดกวดขนั แต่มีขอ้สังเกตอยูบ่างประการหน่ึงก็คือระดบัรายไดข้องผู ้
ท่ีเขามามีส่วนร่วมในการใชค้วามรุนแรงแบบน้ีมกัจะมีรายไดป้านกลางและต ่า 

 1.2 ระดับคอนสพเิรซี (Conspiracy) 

 ความรุนแรงทางการเมืองในระดบัท่ีสองเป็นความรุนแรงทางการเมืองท่ีไดรั้บการจดัตั้งอยา่ง
เป็นระบบมาก (Highly Organizaed Activity) โดยผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมจ านวนนอ้ย 
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 ตวัอย่างของความรุนแรงทางการเมืองระดับน้ีได้แก่ การลอบสังหาร (Assasination) การ
รัฐประหาร (Coup d’état) โดยมีขอ้สังเกตว่ากรณีของการลอบสังหารท่ีเกิดข้ึนมกัจะด าเนินการโดย
บุคคลคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเป้าหมายของการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองระดบัน้ีอาจจะไม่ใช่
เป้าหมายทางการเมืองทั้งหมด 
 ทั้งน้ีเพราะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา  3  คนท่ีถูกลอบสังหารคือ  อบัราฮมั ลินคอลน์, 
วลิเลียม แมกคินลีย ์และ จอห์น เอฟ. เคนเนด้ี บุคคลท่ีสังหารเป็นพวกท่ีมีปัญหาและบ่อยทีเดียวท่ีผูน้ า
ท่ีใช้ความรุนแรงทางการเมืองระดบัน้ีไม่ไดต้อ้งการสังหารประมุขของประเทศหรือหัวหน้ารัฐบาล 
หากเพียงแต่ให้มีการเปล่ียนประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลใหม่เท่านั้นตวัอย่างของความรุนแรงทาง
การเมืองระดบัน้ีท่ีดูจะใช้ประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะในประเทศละตินอเมริกา และประเทศก าลงั
พฒันาอีกหลายประเทศไดแ้ก่การรัฐประหาร ซ่ึงเป้าหมายผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองแบบน้ี
โดยเฉพาะในประเทศยุโรปส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปในเร่ืองของการให้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายของ
รัฐบาล 
 ส าหรับในประเทศอ่ืนมกัจะมุ่งให้มีการเปล่ียนตวับุคคลในคณะรัฐบาล ระดบัรายไดข้องผูท่ี้
เขา้มีส่วนร่วมในการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองแบบน้ีกรณีของประเทศท่ีไม่ใช่ยุโรป ไม่ใช่พวกท่ีมี
รายไดป้านกลางและต ่าอยา่งเดียว แต่มีพวกทหารและชนชั้นน าทางการเมือง (Political Elite) เขา้ร่วม
ดว้ย 

1.3 ระดับอนิเทอร์นอลวอร์ (Internal War) 
 ความรุนแรงทางการเมืองในระดับน้ีเหมือนกับคอนส์พิเรซีในแง่ท่ีเป็นความรุนแรงทาง
การเมืองท่ีมีการจดัตั้งอยา่งมีระบบมาก แต่ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมในกรณีของอินเทอร์นอลวอร์มีผูท่ี้เขา้
มามีส่วนร่วมสูงกว่า ตัวอย่างของการใช้ความรุนแรงทางการเมืองแบบน้ีก็คือสงครามกองโจร 
(Guerrilla Warfare) การก่อการร้ายในขอบเขตท่ีกว้างขวาง (Wide Scale Terrorism) การปฏิว ัติ 
(Revolution) และสงครามกลางเมือง (Civil War) เป็นตน้ 
 การใช้ความรุนแรงทางการเมืองระดบัน้ี บางคร้ังท าให้ผูค้นเสียชีวิตและทรัพยสิ์นเสียหาย
มากมายซ่ึงเป้าหมายอาจจะมุ่งไปท่ีการใหมี้การเปล่ียนแปลงบุคคลในคณะรัฐบาลหรืออาจจะใหมี้การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของรัฐบาล อาทิเช่น กรณีท่ีเกิดข้ึนในจีน ค.ศ. 1930 และ ค.ศ. 1940 ส าหรับผู ้
ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการใช้ความรุนแรงทางการเมืองระดบัน้ีมกัจะเป็นผูท่ี้มาจากทุกกลุ่มและทุก
ระดบัรายไดใ้นสังคม 
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 มีขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัการใชค้วามรุนแรงระดบัอินเทอร์นอลวอร์ก็คือกรณีของการ
ปฏิวติัอเมริกนัและสงครามกลางเมืองอเมริกา ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมในทั้ง 2 เหตุการณ์ดูเป้าหมายจะมุ่ง
ในเร่ืองของการก าหนดการปกครองตนเองมากกวา่เร่ืองอ่ืน ฉะนั้นก็ไม่ไดจ้ดัอยูใ่นส่วนของ Internal 
War แต่เป็น Civil War มากกวา่ 
 ส าหรับการใช้ความรุนแรงทางการเมืองแบบอินเทอร์นอลวอร์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ใน
ปัจจุบนัน้ีปรากฏอยูเ่สมอๆ ว่าไดรั้บการสนบัสนุนจากต่างชาติท่ีมุ่งหวงัจะไดผ้ลประโยชน์จากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ตวัอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาก็คือ พวกแบลค แพนเทอร์ (Black Panther) 
และกรณีของฟิลิปปินส์ พวกฮุกบาราฮบั (Hukbarahap) ท่ีทั้ง 2 กลุ่มน้ีไดรั้บการสนบัสนุนก าลงัอาวุธ
จากต่างประเทศ 
 

2. ผลของการใช้ความรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศ 
 ผลของการใช้ความรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศ (Results of Domestic Political 
Violence) ท่ีเกิดข้ึน บางคร้ังอาจมีมากบางคร้ังอาจมีนอ้ยและจากการศึกษาพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ท่ี
ส าคญัระหวา่งขอบเขตและความเขม้ขน้ของการใชค้วามรุนแรงกบัระดบัท่ีผูเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ใชค้วามรุนแรงทางการเมืองแต่ละประเภทในการท่ีจะท าใหเ้ป้าหมายของพวกเขาบรรลุผล 

หรือหากกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือวา่ แมว้า่พวกท่ีใชค้วามรุนแรงทางการเมืองจะมีส่วนร่วมมาก 
โดยมีขอบเขตของการกระท าท่ีกวา้งขวาง แต่พวกเขาอาจจะท าให้เป้าหมายของพวกเขาส าเร็จได้
บางส่วน โดยมีจ านวนไม่มากนกัท่ีเป้าหมายของพวกเขาบรรลุผลอยา่งคุม้ค่าในกรณีของเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในอดีต 

ตวัอย่างเช่น กรณีของการปฏิวติัในองักฤษ (English Glorious Revolution) ในช่วงระหว่าง 
ค.ศ. 1688-ค.ศ. 1689 หลงัจากกษตัริยเ์จมส์ท่ี 2 (James II) ถูกแทนท่ีโดยกษตัริยว์ลิเลียมท่ี 3 (William 
III) และราชินีแมรีท่ี 2 (Queen Mary II) ตามล าดบั 

ปรากฏวา่ในช่วงนั้นมีการเปล่ียนแปลงโดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นการเปล่ียนแปลงใน
โครงสร้างของรัฐบาลท่ีท าการปกครองขณะนั้นและผลของการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองดงักล่าว
ไดท้  าให้เป้าหมายของผุน้ าท่ีท าการปฏิวติับรรลุผลอยา่งคุม้ค่า ทั้งน้ีเพราะผูน้ าในช่วงนั้นไดส้ามารถ
ลดอ านาจและสิทธิของสถาบนัพระมหากษตัริยจ์นในท่ีสุดไดท้  าให้ระบบการเมืองการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชกลายเป็นระบบการปกครองแบบรัฐสภาหรือการปกครอง ร่วมกนัระหว่าง
กษตัริยแ์ละรัฐสภา 
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 แต่กรณีของฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1814 ปรากฏว่าตรงกันข้ามกับกรณีของอังกฤษ กล่าวคือ
หลงัจากการปฏิวติั 25 ปีการปกครองไม่ไดแ้ตกต่างอย่างมากไปจาก ค.ศ. 1789 กล่าวคือ ระบบการ
ปกครองยงัเป็นระบบท่ียดึมัน่ในอ านาจเด็ดขาดของกษตัริยโ์ดยปราศจากความรับผดิชอบ 

 โดยสรุปผลของการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศของแต่ละระดบัของ
การใชค้วามรุนแรงทางการเมือง กล่าวไดแ้ต่เพียงวา่ผลของการใช้ความรุนแรงทางการเมืองดงักล่าว
ได ้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง และการเปล่ียนแปลงนั้นๆ จะอยู่ไดน้านมากน้อยแค่ไหน
ข้ึนอยูก่บัการเห็นพอ้งตอ้งกนัในระดบัของผูน้ าท่ีใชค้วามรุนแรงดงักล่าวว่ามีมากน้อยเพียงใด (T.H. 

Stevenson, 1973) 
 
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่12.2.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 12.2.4 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่12 ตอนที ่12.2 เร่ืองที ่12.2.4 
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ตอนที่ 12.3 

กรณกีารศึกษาการส่ือสารเมอืงในภาวะวกิฤต 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 12.3 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละ
เร่ือง  
 
หัวเร่ือง 

เร่ืองท่ี 12.3.1 การส่ือสารการเมืองในภาวะวิกฤต: กรณีศึกษากลยุทธ์การส่ือสารทางการ 
เมืองของทหารในช่วงท่ี 3 ตั้ งแต่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง 13 เมษายน 
พ.ศ. 2552 

เร่ืองท่ี 12.3.2 การส่ือสารการเมืองในภาวะวิกฤต: กรณีศึกษาการเคล่ือนไหวทางการเมือง
ของกลุ่มหนา้กากขาว: พลงัแห่งความดี 

 
แนวคิด 

 1. มีการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารทางการเมืองท่ีหลากหลายในการน ามาใชใ้นการส่ือสารทาง
การเมืองในภาวะวิกฤตในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 
2552 

 2. ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มหนา้กากขาว: พลงัแห่งความดี ไดมี้การใชท้ั้ง
การใชส้ัญญะ และวาทกรรมอยา่งหลากหลาย 

 
วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 12.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. ระบุกลยุทธ์ท่ีน ามาใช้ในการส่ือสารทางการเมืองในช่วงภาวะวิกฤตในช่วงตั้งแต่

วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 2552 ได ้
2. ยกตวัอย่างการใช้สัญญะและวาทกรรมในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่ม

หนา้กากขาวได ้
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ความน า 
 

ในตอนท่ี 12.3 ทางผู ้เขียนหน่วยน้ีขอน าเสนอกรณีการศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารทาง
การเมืองในภาวะวิกฤต โดยน าแนวคิด ทฤษฎีจากตอนท่ี 12.1 และตอนท่ี 12.2 ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ใน
การวเิคราะห์ 

และเน่ืองจากทางผูเ้ขียนหน่วยน้ีตอ้งการให้นักศึกษารัฐศาสตร์ท่ีศึกษาตอนน้ี ได้เห็นได้
เขา้ใจ ตลอดจนเขา้ถึงส่วนท่ีเป็นตน้ฉบบัเดิมจากกรณีศึกษาทั้ง 2 ก็อาจจะท าให้นกัศึกษาท่ีศึกษาทั้ง 2 
กรณีศึกษาน้ี อาจมีความรู้สึกวา่ยาวไป 

แต่ผูเ้ขียนมองว่านกัศึกษารัฐศาสตร์ท่ีศึกษากรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี แมจ้ะรู้สึกเช่นนั้น แต่ก็
น่าจะไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

ในแง่ดงักล่าวจึงท าให้ผูเ้ขียนหน่วยน้ีจ าเป็นตอ้งน าเสนอส่วนท่ีเป็นตน้ฉบบัท่ีค่อนขา้งยาว 
และถา้นกัศึกษาตั้งใจอ่านและติดตามไปดว้ยวา่ แนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาจาก 2 ตอนแรก มาประยุกตใ์ช้
ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ส่ิงท่ีนกัศึกษารัฐศาสตร์จะไดป้ระโยชน์จากการศึกษาตอนท่ี 12.3 น้ีก็คือ 
การน าแนวคิดทฤษฎี 2 ตอนแรกมาประยุกตใ์ช้ในกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ถา้นกัศึกษารัฐศาสตร์คนใด
ท าไดก้็ถือวา่ประสบความส าเร็จในการศึกษาตอนน้ี 
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เร่ืองที่ 12.3.1 การส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต: กรณีกลยุทธ์
การส่ือสารทางการเมืองของทหารในช่วงที่ 3 ตั้งแต่ 
31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 2552 

 
ในการน าเสนอการศึกษาในเร่ือง “บทบาททางการเมืองและกลยุทธ์การส่ือสารทาง

การเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ศึกษากรณีระหวา่งวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 
ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552” เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีผูศึ้กษาคือ พอ.สมควร สาคร3 มุ่งหาค าตอบถึง บท
บาทางการเมืองในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย และ        กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหาร
ในภาวะวกิฤตทางการเมืองไทย ในหว้งเวลาดงักล่าว  

ผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลในการสังเคราะห์ตวัแบบ (Model) บทบาททางการเมืองของ
ทหารในภาวะวกิฤตทางการเมือง และรูปแบบ (Pattern) กลยทุธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหารใน
ภาวะวกิฤตทางการเมืองไทย 

โดยมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ 
1. เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ระหวา่งวนัท่ี 

19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 ทั้ งน้ี เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์ตวัแบบ 
(Model) บทบาททางการเมืองของทหารในภาวะวกิฤตทางการเมืองไทย 

2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย 
ระหวา่งวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์
รูปแบบ (Pattern) กลยทุธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวกิฤตทางการเมืองไทย 

                                                           
3 อ่านรายละเอียดวิทยานิพนธ์เล่มน้ีไดใ้น พนัเอกสมควร สาคร, บทบาททางการเมืองและกลยทุธ์การ

ส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวกิฤตทางการเมืองไทย: กรณีศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ถึง
วนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 วิทยาดุษฎีนิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต (การ
ส่ือสารการเมือง) วทิยาลยัการส่ือสารการเมือง  มหาวทิยาลยัเกริก พ.ศ. 2554 
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แต่ในเร่ืองท่ีน าเสนอน้ีผูเ้ขียนหน่วยน้ีน าเสนอเฉพาะวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 โดยมีขอบเขต
การศึกษาดงัน้ี 

ขอบเขตของการวิจัยหรือระเบียบวิธีการวิจัย การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วจิยั คือ 1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ 2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บทบาททางการเมืองและกลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหาร ได้แก่ กลุ่มนายทหาร กลุ่ม
นกัการเมือง กลุ่มการเมือง กลุ่มนักวิชาการดา้นการทหาร กลุ่มนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และกลุ่ม
นักวิชาการด้านการส่ือสารทางการเมือง ทั้งน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ส าหรับขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีน าเสนอจะมุ่งน าเสนอเฉพาะกลยุทธ์การส่ือสารทางการเมือง
ของทหารในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยระหว่างวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน 
พ.ศ. 2552 ตามกระบวนการส่ือสาร SMCR-E Model ตั้งแต่การส่งสาร เน้ือหาของสาร ช่องทางการ
ส่ือสาร ผูรั้บสาร และผลของการส่ือสารทางการเมืองของทหาร 

ขณะเดียวผูเ้ขียนขอน าเสนอนิยามศพัทธ์ของผูว้จิยัโดยเฉพาะกบัค าศพัทต่์อไปน้ีคือ 
 กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหาร หมายถึง เทคนิควิธีการส่ือสารทางการเมือง

ของทหารตามกระบวนการส่ือสาร SMCR-E Model ว่าทหารมีกลยุทธ์การส่ือสารทางการเมือง
อย่างไร โดยพิจารณาตั้งแต่ กลยุทธ์เก่ียวกับผูส่้งสาร (S) กลยุทธ์เก่ียวกบัเน้ือหาสาร (M) กลยุทธ์
เก่ียวกบัช่องทางการส่ือสาร (C) กลยทุธ์เก่ียวกบัผูรั้บสาร (R) และผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
ทหาร (E ) เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจกระบวนการส่ือสารทางการเมืองของทหาร 

 กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย หมายถึง 
เทคนิควิธีการส่ือสารทางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ระหว่างวนัท่ี 19 
กนัยายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 ตามกระบวนการส่ือสาร SMCR-E Model ว่า
ทหารมีกลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองอยา่งไร โดยพิจารณาตั้งแต่ กลยุทธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร (S) กล
ยุทธ์เก่ียวกบัเน้ือหาสาร (M) กลยุทธ์เก่ียวกบัช่องทางการส่ือสาร (C) กลยุทธ์เก่ียวกบัผูรั้บสาร (R) 
และผลของการส่ือสารทางการเมืองของทหาร (E ) เพื่อให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการส่ือสาร
ทางการเมืองของทหาร 

ส าหรับขอบเขตดา้นช่วงเวลาของการศึกษา 
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ในการศึกษาคร้ังนี พ.อ.สมควร สาคร ไดศึ้กษาขอ้มูลบทบาททางการเมืองและกลยุทธ์การ
ส่ือสารทางการเมืองของทหาร ระหวา่งวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 
โดยมีปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีเป็นภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยท่ีส าคญั ในห้วง เวลาดงักล่าว
จ านวน 3 ช่วง ไดแ้ก่ ภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยช่วงท่ี 1 ตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 
19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยช่วงท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วนัท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 
2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 

และในการน าเสนอในเร่ืองท่ี 12.3.1 ผูเ้ขียนหน่วยน้ีขอน าเสนอกลยุทธ์ในการส่ือสารทาง
การเมืองของทหารเฉพาะช่วงท่ี 3 คือ ช่วงตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 
2552” เท่านั้น 

ส่วนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี พ.อ. สมควร สาคร ในฐานะผูว้ิจยัหรือผูท้  า
ดุษฎีนิพนธ์ช้ินน้ีไดก้ าหนดแนวคิดและทฤษฎี เพื่อน ามาประกอบใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะวกิฤตและภาวะวกิฤตทางการเมือง 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาททางการเมืองของทหาร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอ านาจและการใชอ้  านาจ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารและการส่ือสารทางการเมือง 
 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองสัญญวทิยา 
 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองวจันกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัศาสตร์แห่งการตีความ 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวจิยั 
ส าหรับกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัทาง พ.อ.สมควรไดส้ร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีในการ

วจิยัดงัน้ี 
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สถานการณ์การชุมนุมทางการเมอืง 

อาจจะน าไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ 
 

เมือ่เกนิก าลงัเจ้าหน้าทีต่ ารวจ มเีงือ่นไขอะไร 
ทีท่ าให้ทหารเข้าไปมบีทบาททางการเมอืง 

 
ทหารมบีทบาททางการเมอืงอย่างไร 
ในภาวะวกิฤตทางการเมอืงไทย 

 
ทหารมกีารรักษาอ านาจและ 

การสืบทอดอ านาจทางการเมอืงหรือไม่ 
 

S 
 

บริบท          X             M X            ความหมาย 
 

C 
 

E 
 

R 
 

ตวัแบบบทบาททางการเมอืง   รูปแบบ (Pattern) กลยุทธ์ 
ของทหารในภาวะวกิฤตทาง   การส่ือสารทางการเมอืงของทหาร 
การเมอืงไทย    ในภาวะวกิฤตทางการเมอืงไทย 
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จากกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัข้างต้นทางผูเ้ขียนหน่วยน้ีขอน าเสนอเฉพาะส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบั SMCR-E Model เท่านั้น และเพื่อให้นกัศึกษารัฐศาสตร์ท่ีศึกษาหน่วยน้ีไดเ้ขา้ใจถึงกล
ยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ในช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 
มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 

ทางผูเ้ขียนหน่วยน้ีขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ พ.อ.สมควร สาคร ดงัต่อไปน้ี 
ผลการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย 

ช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยใช้องคป์ระกอบหลกั
ของการส่ือสารตามแบบจ าลองการส่ือสารของ Berio และแบบจ าลองการส่ือสารของ Lasswell ตาม
กระบวนการส่ือสาร SMCR-E Model เป็นกระบวนการในการศึกษา ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่  

* กลยุทธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร (Sender) ในการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤต
ทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 

จากผลการศึกษากลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร (Sender) ในการส่ือสารทางการเมืองของทหารใน
ภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 
2552 พบวา่ ทหารมีกลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร ดงัน้ี 

- ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด เป็นผูส่้งสาร ดว้ยการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์กบัส่ือมวลชน 
เพื่อช้ีแจงใหป้ระชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นจริง ถูกตอ้งและชดัเจน 

และเพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีกนั ปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จ 
คือ ผูน้ ากองทพัเป็นผูส่้งสารเอง ทั้งน้ี จะมีการแถลงข่าวท าความเขา้ใจกบัประชาชนเป็นระยะ เรียก
ไดว้า่สามารถคล่ีคลายสถานการณ์อยา่งไรก็แถลงทนัทีแบบช็อตต่อช็อต ไดแ้ก่ 

  พลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด เป็นผูส่้งสาร ในการส่ือสารทาง
การเมือง ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยดว้ยการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนเร่ือง “การออกแถลงการณ์
ของ ผบ.ทสส./ผอ.กอฉ.” โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไป เพื่อช้ีแจงให้ประชาชนเขา้ใจถสาน

การณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นจริง ถูกตอ้งและชดัเจน* 

 พลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด เป็นผูส่้งสาร ในการส่ือสารทาง
การเมือง ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ดว้ยการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เร่ือง “เรียกร้องให้ทุก
ฝ่ายสามคัคีกนั” “ทุกคนคือคนไทย” เป็นตน้ โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไปเพื่อเรียกร้องให้ ทุก
ฝ่ายสามมคีักนั 
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“ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดใช้วิธีการแถลงการณ์เป็นหลัก โดยเรียนเชิญผู้บัญชาการเหล่า
ทัพท้ังหมด มาร่วมแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยใช้เนื้อหาท่ีผ่านการ
กลั่นกรองแง่คิดในแง่มุมต่าง ๆ มาก่อนแล้ว เพ่ือไม่ให้กระทบต่อส่ิงใด และเป็นข้อเท็จจริงท่ีจะให้
ประชาชนได้รับทราบ การสัมภาษณ์สดเลยจะไม่ค่อยท าเพราะว่าอาจจะผิดพลาดได้ง่าย (สัมภาษณ์ 
สิทธิชยั มากกญุชร. วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2553.)1 

- โฆษกกองทพั ผูช่้วยโฆษกกองทพัเป็นผูส่้งสาร ดว้ยการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เพื่อ
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีกนั ปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จคือ โฆษกกองทพั
เป็นผูส่้งสาร ไดแ้ก่ 
  พลตรีวิษณุ ศรียาพนัธ์ โฆษกกองอ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นผูส่้งสาร ใน
การส่ือสารทางการเมือง ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ดว้ยการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เร่ือง 
“ทุกคนเป็นประชาชนชาวไทยไม่มีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย” “กองอ านวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินไดจ้ดัตั้งศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ เรียกว่า ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์กองอ านวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน” เป็นตน้ 

โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไป เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีกนั และกองทพัไดจ้ดัตั้ง
ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์เพื่อช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นจริง ถูกตอ้งและ
ชดัเจน 

 พ ันเอกสิทธิชัย มากกุญชร ผูช่้วยโฆษกกองทัพไทย เป็นผูส่้งสาร ในการส่ือสารทาง
การเมือง ในภาวะวกิฤตทางการเมืองไทย ดว้ยการใหส้ัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เร่ือง “ความสามคัคีของ
คนในชาติ” โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไป เพื่อเรียกร้องใหทุ้กฝ่ายสามคัคีกนั 

“เราได้รับหน้าท่ีให้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและผู้ก่อความไม่สงบ รวมถึง การปฏิบัติการ
จิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้อง ปกติจะใช้โฆษกกองทัพ และผู้ ช่วยโฆษกกองทัพเป็น
หลักในการเป็นผู้ส่งสารไปต่อประชาชน”(สมัภาษณ์ สิทธิชยั มากกญุชร. วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2553.) 
 

  สัมภาษณ์บุคคลหรือนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นท่ียอมรับของประชาชนเพื่อจดัท าเป็น
บทความเสนอข่าวสั้นทุกตน้ชัว่โมงทางสถานีวิทยุและโทรทศัน์ บุคคลหรือนกัวิชาการจึงเป็นผูส่้ง
สาร ในการส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยในช่วงน้ี เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่าย
สามคัคีกนั การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
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ปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จคือ การสัมภาษณ์บุคคลหรือนักวิชาการท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของประชาชน (สมัภาษณ์ สิทธิชยั มากกญุชร. วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2553.)3 ไดแ้ก่ 

รศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท ์ท่ีปรึกษาคณะกรรมการปฏิบติัการจิตวิทยาแห่งชาติ เป็นผูส่้ง
สาร ในการส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ดว้ยการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน 
เร่ือง “การชุมนุมของ นปช. และความสามัคคีของคนในชาติ” “คนไทยด้วยกัน” เป็นต้น โดยมี
เป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไป เพื่อเรียกร้องใหทุ้กฝ่ายสามคัคีกนั 

รศ.นเรศ พันธ์ธราธร เป็นผู ้ส่งสาร ในการส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตทางการ
เมืองไทย ด้วยการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เร่ือง “ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง” โดยมีเป้าหมายคือ 
ประชาชนทัว่ไป เพื่อยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นผูส่้งสาร ในการส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตทางการ
เมืองไทย ด้วยการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เร่ือง “ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง” โดยมีเป้าหมายคือ 
ประชาชนทัว่ไป เพื่อยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

อ.จนัทนา วงศ์ค  า โรงเรียนห้างฉัตร จ.ล าปาง เป็นผูส่้งสาร ในการส่ือสารทางการเมืองใน
ภาวะวกิฤตทางการเมืองไทย ดว้ยการใหส้ัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เร่ือง “ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง” โดยมี
เป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไป เพื่อยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เป็นผูส่้งสาร ใน
การส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ด้วยการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เร่ือง 
“ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย” โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไป เพื่อช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ 

นายสันติ วิลาศศกัดานนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผูส่้งสาร ในการ
ส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ด้วยการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เร่ือง 
“ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย” โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไป เพื่อช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ 

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นผูส่้งสาร ในการส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตทางการ
เมืองไทย ด้วยการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน เร่ือง “ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง” โดยมีเป้าหมายคือ 
ประชาชนทัว่ไป เพื่อยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

สรุปกลยุทธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร (Sender) ในการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤต
ทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบว่า 
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ทหารมีผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด โฆษกกองทพั และผู ้ช่วยโฆษกกองทพัเป็นผูส่้งสาร ดว้ยการแถลง
ข่าวและใหส้ัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน ทั้งน้ี จะมีการแถลงข่าวท าความเขา้ใจกบัประชาชนเป็นระยะ เรียก
ไดว้า่คลีคลายสถานการณ์อยา่งไรก็แถลงทนัทีแบบช็อตต่อช็อต 

รวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลหรือนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นท่ียอมรับของประชาชน เพื่อช้ีแจง
ให้ประชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นจริง ถูกตอ้งและชดัเจน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคี
กนั ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและช้ีใหเ้ห็นผลกระทบต่อสภาวะเสรษฐกิจของประเทศ ปัจจยัท่ีท า
ให้การส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จคือ ผูน้ ากองทพัเป็นผูส่้งสารเอง หรือมอบให้โฆษกกองทพั
เป็น ผูส่้งสาร 

* กลยุทธ์เก่ียวกับเน้ือหา (Message) ในการส่ือสารทางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤต
ทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 

จากการศึกษากลยุทธ์เก่ียวกบัเน้ือหาในการส่ือสารทางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤต
ทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบวา่ มี
กลยทุธ์เก่ียวกบัเน้ือหาสารดงัน้ี 

ทหารใช้เน้ือหาท่ีช้ีแจงให้ประชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นจริง ถูกตอ้ง และ
ชดัเจน เรียกร้องใหทุ้กฝ่ายสามคัคีกนั ช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การยอมรับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

และนอ้มน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาปฏิบติั โดยมีรูปแบบเป็น 
แถลงการณ์ การให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน จดัท าสปอตเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุ และจดัท า
ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ทางสถานีโทรทศัน์ 

ปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จคือ การใช้เน้ือหาสารท่ีเป็นการส่ือสาร
เชิงวจันะโดยใชภ้าษาพดูท่ีผูรั้บสารเขา้ใจไดง่้าย เป็นขอ้เทจ็จริงและมีเหตุผลประกอบอยา่งเพียงพอ 

ทั้งน้ีเน้ือหาและรูปแบบของสาร (Message) จะผ่านการกลัน่กรองจากชุดปฏิบติัการข่าวสาร 
(IO) ของกองทพัไทยก่อน 

“เราจะใช้คณะกรรมการจิตวิทยาแห่งชาติให้เกิดประโยชน์ ในการให้ข้อมูล
กับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน โดยมีกรม
กิจการพลเรือนทหารเป็นเจ้าภาพ รวมท้ังใช้ทีมงานชุดปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ของ
กองทัพไทยกลั่นกรองเนือ้หาสารกอ่นท่ีจะส่ือสารอกไปถึงผู้รับสารกลุ่มต่าง ๆ4 
ประเด็นท่ี 1 ช้ีแจงใหป้ระชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นจริง ถูกตอ้งและชดัเจน 
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 “กอฉ. จะน าความสงบกลบัมาโดยเร็วท่ีสุด” เป็นเน้ือหาสารท่ีพลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์ 
ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด/ผูอ้  านวยการกองอ านวยการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน แถลงข่าวต่อส่ือมวลชน
เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 15.35 น. 

“กอฉ. อยากจะเรียนให้พ่ีน้องประชาชนทราบว่า เราจะด าเนินการทุกวิถีทางท่ี
จะท าให้สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเกิดความไม่สงบนั้น กลับสู่ความสงบโดยเร็วท่ีสุด บน
พื้นฐานการเคารพในสิทธิประชาชน พยายามท าให้การจราจร การด ารงชีวิต การ
คมนาคมท่ีส าคัญอยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา การเดินทาง การประกอบอาชีพ การ
สัญจรของประชาชนจะต้องด าเนินการต่อไป 

...ขณะเดียวกัน รักษาสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย ใช้การปฏิบัติตาม
กฎหมาย อยู่ในขอบเขตด้วยเจตนารมณ์ท่ีว่า เราจะไม่ใช้อาวุธท าร้ายประชาชน เราต่าง
ตระหนักว่าประชาชนทุกคนคือ ประชาชนของประเทศไทย เราเคารพในสิทธิ แต่เรา
ขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้อาวุธในการป้องกันตนเอง ขอสงวนสิทธิท่ีจะรักษากฎระเบียบ 
ข้อบังคับของประเทศ และรักษาสิทธิของประชาชนโดยท่ัวไป ให้ได้ใช้สิทธิของ
ประชาชนชาวไทยอย่างเกิดความเป็นธรรม 

...ขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชน ให้เข้าใจถึงสถานการณ์และพิจารณา
รับฟังข่าวสารต่างๆ จากทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง และใช้วิจารณญาณพิจารณา
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ช่วงเวลานี้น่าจะ เป็นเวลาท่ี
ประชาชนชาวไทย ได้ท าในส่ิงท่ีดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเช่ือว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัด าเนินชีวิต และก้าวต่อไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

...การเดินทางของพ่ีน้องประชาชนชาวไทย เพ่ือกลับจากภูมิล าเนาในอนาคต
ซ่ึงจะจบเทศกาลสงกรานต์ ตนคิดว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเดินทางกลับมาในวัน
เดียวกันและขอให้ทยอยกลับ แม้ว่าอาจช้าบ้างกต็าม เราจะไม่พยายามก าหนดข้อจ ากัด  
ก าหนดข้อห้ามเพ่ือท่ีจะรักษาสิทธิของท่าน แม้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องตรวจตรา
ตรวจสอบ มีการเคล่ือนย้ายอาวุธเป็นอันตรายกับประชาชนโดยรวมเข้ามาหรือไม่ 
อยากขอความกรุณาช่วยเดินทางมาทยอยมาเพ่ือการจราจรไม่คับค่ัง 
...ทหารหวังให้ประชาชนได้รับความสุข อยู่ ร่วมในฐานะประชาชนชาวไทย มาตรการอันใด

ท่ีถูกก าหนดขึน้จะใช้ระยะเวลาอันส้ันท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็น เม่ือหมดความจ าเป็นจะหยุดใช้มาตรการ
ดังกล่าวท้ังส้ิน หากไม่มีความจ าเป็นจะไม่ประกาศมาตรการใดๆ ออกมา สิทธิของทุกท่านจะต้องอยู่
ในขอบเขตของกฎหมาย ต้องอยู่บนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่บนขนบธรรมเนียม
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ประเพณีอันดีงาม คณะกรรมการ กอฉ. จะด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให้ชาวไทยได้รับสิทธิเท่าเทียม
กัน”(แถลงการณ์กองอ านวยการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบบัท่ี 1/52.)5 

 “กอฉ. จะน าความสงบกลบัมาโดยเร็วท่ีสุด” เป็นเน้ือหาสารท่ีพลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์ 
ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด/ผูอ้  านวยการกองอ านวยการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน แถลงข่าวเม่ือวนัท่ี 13 
เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 15.35 น.  โดยจดัท าสปอตเสียงออกอากาศซ ้ าทางส่ือวทิยขุองกองทพั 

“กอฉ. อยากจะเรียนให้พ่ีน้องประชาชนทราบว่า เราจะด าเนินการทุกวิถีทางท่ี
จะท าให้สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเกิดความไม่สงบนั้น กลับสู่ความสงบโดยเร็วท่ีสุด บน
พื้นฐานการเคารพในสิทธิประชาชน พยายามท าให้การจราจร การด ารงชีวิต การ
คมนาคมท่ีส าคัญอยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา การเดินทาง การประกอบอาชีพ การ
สัญจรของประชาชนจะต้องด าเนินการต่อไป 

...ขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชน ให้เข้าใจถึงสถานการณ์และพิจารณา
รับฟังข่าวสารต่างๆ จากทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง และใช้วิจารณญาณพิจารณา
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ช่วงเวล านี้น่าจะเป็นเวลาท่ี
ประชาชนชาวไทย ได้ท าในส่ิงท่ีดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเช่ือว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัด าเนินชีวิต และก้าวต่อไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม”4 
 บริบทเป็นการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ในขณะท่ีมี

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อขบัไล่รัฐบาลนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีการลอ้มท าเนียบรัฐบาล และมีการก่อจลาจลในกรุงเทพฯ 

 ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) หรือความหมายโดยตรง หมายถึง ทหารจะ
ด าเนินการทุกวถีิทางท่ีจะท าใหส้ถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเกิดความไม่สงบนั้นกลบัสู่ความสงบโดยเร็วท่ีสุด  
 (การรักษาความสงบเรียบร้อยให้บ้านเมือง) และขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้าใจถึง
สถานการณ์และใหค้วามร่วมมือกบัทางราชการ 

 ความหมายโดยนัย (Conotative meaning) หรือความหมายแฝง หมายถึง การควบคุม
สถานการณ์การก่อความไม่สงบให้กลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด (การสลายการชุมนุมของกลุ่ม 
นปช.) และสนบัสนุนรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใหบ้ริหารประเทศต่อไปได ้ซ่ึงจากความสัมพนัธ์

                                                           
4 สปอตเสียงแถลงข่าวพลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด/ผูอ้  านวยการกองอ านวยการแกไ้ข

สถานการณ์ฉุกเฉิน ออกอากาศทางส่ือวทิยขุองกองทพัวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552. 
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ระหว่างตวัหมาย (Signifier) คือ ทหารจะด าเนินการทุกวิถีทางท่ีจะท าให้สถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเกิด
ความไม่สงบนั้ น กลับสู่ความสงบโดยเร็วท่ีสุด และขอความร่วมมือจากประชาชน ให้เข้าใจถึง
สถานการณ์และให้ความร่วมมือกบัทางราชการ กบัตวัหมายถึง (Sianified) คือ ยุติการชุมนุมของกลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

 รูปแบบของสารมีรูปแบบเป็น “แถลงการณ์กองอ านวยการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน” และ
รูปแบบ “การเผยแพร่แถลงการณ์กองอ านวยการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน” ปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสาร
ของทหารประสบผลส าเร็จ คือ การใช้เน้ือหาสารท่ีเป็นการส่ือสารเชิงวจันะใช้ภาษาพูดท่ีผูรั้บสาร
เขา้ใจไดง่้ายและเป็นความตอ้งการของประชาชน 

ประเด็นที ่2 เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามัคคีกนั 

 “เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีกนั”   เป็นเน้ือหาสารท่ีสัมภาษณ์พลเอกทรงกิตติ   จกักาบาตร์ 
ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด มีเน้ือหาสารท่ีหมายถึง การเรียกร้องใหทุ้กฝ่ายสามคัคีกนัปกป้อง สถาบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์เพื่อความสงบร่มเยน็ของคนไทยทุกคนเฉกเช่นวิถีไทยในอดีต รูปแบบ
ของสารมีรูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์พลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์” 

...ประเทศไทยมีเอกราชคู่กับคนไทยมาช้านาน โดยสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นส่ิงท่ีเราหวงแหนและปกป้องไว้เพ่ือเรา
คนไทยทุกคน จะได้อยู่ กินอย่างสงบร่มเยน็ ด้วยสันติ เฉกเช่นวิถีไทยสงบสุขในอดีตท่ี
ผ่านมา5 
 “การชุมนุมของ นปช. และความสามคัคีของคนในชาติ” เป็นเน้ือหาสารท่ีสัมภาษณ์ 

รศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท ์ท่ีปรึกษาคณะกรรมการปฏิบติัการจิตวทิยาแห่งชาติ มีเน้ือหาสาร
ท่ีหมายถึง การเรียกร้องใหค้นไทยมีสติและใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจเขา้ร่วมการชุมนุม 
ของ นปช. เป็นคนไทยดว้ยกนัตอ้งให้อภยักนั และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง รูปแบบ
ของสารเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์ รศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท”์ 

“ฝากข้อคิดสุดท้ายไว้เน้นย า้ตลอด คือ การมีสติและใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ หรือแม้แต่การเสนอความคิดให้กับผู้ อ่ืน เพราะในช่วงวิกฤตถ้ามากคนย่ิงมาก
ความเราย่ิงทะเลาะกัน ไม่มีอะไรท่ีจะเป็นผลดีกับใครเลย 

                                                           
5 สปอตเสียงสัมภาษณ์พลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ออกอากาศทางส่ือวทิยขุองกองทพัวนัท่ี 13 

เมษายน พ.ศ. 2552. 
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...เราควรมองไปข้างหน้ายงัไงเรากเ็ป็นคนไทยด้วยกัน ความคิดเห็นต่างๆ เรามี
ค าๆ หน่ึงคือ การให้อภัย ปล่อยวาง มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสถานการณ์จริงๆ ท่ีเรา
ก าลังเผชิญอยู่ 

... เรามีหน้าท่ีใช้ชีวิตอย่างมีสติ และต่อจากวันนี้เป็นต้นไปเราต้องท าความ
เข้าใจกับคนท่ีมีความคิดแตกต่าง ขณะเดียวกันเราก็ไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเราว่า
ความคิดของเรานั้นถกู แต่เราต้องค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง”6 
 “ทุกคนคือคนไทย” เป็นเน้ือหาสารท่ีสัมภาษณ์พลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์ ผูบ้ญัชาการ

ทหารสูงสุด มีเน้ือหาสารท่ีหมายถึง การเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีกนั รูปแบบของสาร  (Message) มี
รูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์พลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์ 

“คนไทยรู้หน้าท่ีของความเป็นคนไทยท่ีจะพัฒนาประเทศ สร้างความเจริญให้
ประเทศชาติท่ีเรารัก เราทุกคนร่วมกันบอกว่าเรารักประเทศไทย เรารักชาติ เรายึดถือ
องค์พระมหากษัตริย์เหนือส่ิงอ่ืนใด เรามีหน้าท่ีท่ีจะปกป้อง เราต้องท าอย่างนั้น”7 

 “เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคี ยึดมัน่ในกฎหมาย”8 
 “การท าให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ทุกฝ่ายต้องแสดงออกอย่าง

เด่นชัด ให้เห็นถึงการยอมรับหลักการของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ”9 
  “ไทยท้ังผอง ล้วนพ่ีน้องกัน”  ข้อความส้ัน ตัวว่ิง วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2552”10 
  “ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นในบ้านเมือง ด าเนินชีวิ ต

ตามปกติไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการชุมนุมต่อต้านเพราะต้องการเห็นบ้านเมืองสงบ”11 
 บริบทเป็นการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ในขณะท่ีมี

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อขบัไล่รัฐบาลนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีการลอ้มท าเนียบรัฐบาล และมีการก่อจลาจลในกรุงเทพฯ 

                                                           
6 สปอตเสียงสัมภาษณ์ รศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท ์ท่ีปรึกษาคณะกรรมการปฏิบติัการจิตวทิยาแห่งชาติ  ออกอากาศ

ทางส่ือวทิยขุองกองทพั วนัท่ี 9-10 เมษายน พ.ศ. 2552. 
7 สปอตเสียงสัมภาษณ์ พลเอกทรงกิตติ จกักาบาตร์ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ออกอากาศทางส่ือวทิยขุองกองทพัวนัท่ี 

17 เมษายน พ.ศ. 2552. 
8 ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศันทุ์กช่อง วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2552. 
9 ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศันทุ์กช่อง วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2552. 
10 ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศันทุ์กช่อง วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2552. 
11 ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศันทุ์กช่อง วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2552. 
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 ความหมายโดยอรรถหรือความหมายโดยตรง หมายถึง เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีกัน 
ปกป้อง สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์เพื่อความสงบร่มเยน็ของคนไทยทุกคนเฉกเช่นวิถี
ไทยในอดีต 

 ความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝง หมายถึง การควบคุมสถานการณ์การก่อความไม่
สงบให้กลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด และขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจเขา้ร่วม
การชุมนุมของ นปช. ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัหมายคือ การเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีกนั 
ปกป้อง สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์เพื่อความสงบร่มเยน็ของคนไทยทุกคนเฉกเช่นวิถี
ไทยในอดีต กับตัวหมายคือ การยุติการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) 

 รูปแบบของสารเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์พลเอก ทรงกิตติ จกักาบาตร์” และรูปแบบ 
“สปอตเสียงสัมภาษณ์ รศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์” ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศัน์ 
ปัจจยัท่ีท าใหก้ารส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จคือ การใชเ้น้ือหาสารท่ีเป็นการส่ือสารเชิงวจันะใช้
ภาษาพดูท่ีผูรั้บสารเขา้ใจไดง่้ายและเป็นความตอ้งการของประชาชนท่ีอยากเห็นประเทศชาติสงบ 

ประเด็นที ่3 ช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ 

 “ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการชุมนุมของกลุ่มคนเส้ือแดง” เป็นเน้ือหาสารท่ีสัมภาษณ์
นายสันติ วิลาศศกัดานนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีเน้ือหาสารท่ีหมายถึง การ
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันหน้าเขา้หากนัเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ รูปแบบของสาร (Message) มี
รูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์นายสันติ วลิาศศกัดานนท”์ 

“ขอเรียกร้องทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน เพ่ือหาทางออกให้กับประเทศ เน่ืองจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนักลงทุนต่างประเทศ”12 
 “การชุมนุมกบัความเสียหายทางเศรษฐกิจ”  เป็นเน้ือหาสารท่ีสัมภาษณ์ดร.ธนวรรธ พล

วิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย มีเน้ือหาสารท่ีหมายถึง การชุมนุมทาง
การเมืองน้ีจะท าให้เศรษฐกิจถดถอย จึงเรียกร้องใหทุ้กฝ่ายหนัหนา้เขา้หากนัและใชก้รอบของสภาเป็น
ตวัตั้งเพื่อหาทางออกให้กบัประเทศ รูปแบบของสาร (Message) มีรูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์
ดร.ธนวรรธ พลวชิยั” 

                                                           
12 สปอตเสียงสัมภาษณ์ นายสนัติ วลิาศศกัดานนท ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางส่ือวทิยุ

ของกองทพั วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2552. 
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“ถ้าสมมุติยังมีเหตุการณ์แบบนีเ้กิดขึน้อยู่  เศรษฐกิจไทยอาจจะมีสัญญาณของ
การถดถอย คือ เศรษฐกิจจะติดลบมาก และกว่าจะฟ้ืนตัวได้มันจะช้า และจะท าให้เกิด
ปัญหาของการว่างงาน เกิดการสูญเสียกับเศรษฐกิจค่อนข้างแรง เพราะฉะนั้นเช่ือว่าทุก
ฝ่ายคงจะต้องหันหน้าเข้าหากัน และใช้กรอบของสภาพเป็นตัวตั้ง และใช้เง่ือนไขของ
สภาเป็นตัวช้ีวดัทางธนาคาร”13 

 “ดร.ธนวรรธ พลวิชยั คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เผยเศรษฐกิจ
ไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั อาจส่งผลให้ไทยตอ้งเผชิญกบัสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยา่งรุนแรง ขอให้
ทุกฝ่ายยติุความขดัแยง้”14 

 “นายสันติ วิลาศศกัดานนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียกร้องทุกฝ่าย
หนัหนา้เขา้หากนัเพื่อหาทางออกให้กบัประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อความ
เช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่างประเทศ”15 

 “นายชชัวาล ศุภชนานนท ์นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวนัออก เผยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ส่งผลลบต่อภาพลกัษณ์เมืองพทัยา วอนทุกฝ่ายยุติความขดัแยง้โดยเร็ว ก่อนส่งผลกระทบรุนแรงจน
ยากท่ีจะเยยีวยา”16 

 บริบทเป็นการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ในขณะท่ีมี
การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อขบัไล่รัฐบาลนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีการลอ้มท าเนียบรัฐบาล และมีการก่อจลาจลในกรุงเทพฯ 

 ความหมายโดยอรรถหรือความหมายโดยตรง หมายถึง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการ
ชุมนุมของกลุ่มคนเส้ือแดง ส่งผบกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่างประเทศ 

 ความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝง หมายถึง การควบคุมสถานการณ์การก่อความไม่
สงบให้กลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด และขอให้ทุกฝ่ายน าความขดัแยง้ ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัหมายคือ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการชุมนุมของกลุ่มคนเส้ือแดง ส่งผบกระทบต่อความ

                                                           
13 สปอตเสียงสัมภาษณ์ ดร.ธนวรรธ พลวชิยั คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ออกอากาศทางส่ือ

วทิยขุองกองทพั วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2552. 
14 ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศันทุ์กช่อง วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2552. 
15 ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศันทุ์กช่อง วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2552. 
16 ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศันทุ์กช่อง วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2552. 



81 

 

83715-12  ร่าง 3  lap  8/1/61 

เช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่างประเทศ กบัตวัหมายคือ การยุติการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

 รูปแบบของสารมีรูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์นักวิชาการและผูท่ี้มีช่ือเสียง”  และ
รูปแบบขอ้ความสั้น ตวัวิ่ง ออกอากาศทางส่ือโทรทศัน์ ปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสารของทหารประสบ
ผลส าเร็จ คือ การใช้เน้ือหาสารท่ีเป็นการส่ือสารเชิงวจันะใชภ้าษาพูดท่ีผูรั้บสารเขา้ใจไดง่้ายและเป็น
ความตอ้งการของประชาชนท่ีอยากเห็นประเทศชาติสงบ 

ประเด็นที ่4 การยอมรับความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง 

 “ความสงบของชาติ” เป็นเน้ือหาสารท่ีสัมภาษณ์พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีเน้ือหาสารท่ี
หมายถึง ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันเป็นภาวะชั่วคราว แต่ส่ิงท่ีจะอยู่ถาวรคือความสงบสุขของ
ประชาชนในชาติให้กบัประเทศ รูปแบบของสารมีรูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์พระมหาวุฒิชยั 
วชิรเมธี” 

“ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันมันเป็นภาวะช่ัวคราว คือ ทุกคนมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน และความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันไม่เกิดขึน้ตลอดไป แต่เกิดขึน้ช่ัวคราว เด๋ียว
กด็ับไป แต่ส่ิงท่ีจะอยู่ถาวร คือ ความสงบสุขของประชาชนในชาติของเราอันนีส้ าคัญ
มาก”17 
 “ความเห็นท่ีแตกต่าง” เป็นเน้ือหาสารท่ีสัมภาษณ์ ดร.นเรศ พนัธะราธร จากมหาวิทยาลยั

รังสิต มีเน้ือหาสารท่ีหมายถึง การเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละฝ่าย 
รูปแบบของสารมีรูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์ ดร.นเรศ พนัธะราธร” 

“ผมเช่ือวาปัญหาท่ีเกิดขึน้ตอนนีเ้ป็นปัญหาของความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ซ่ึงจริงๆ 
แล้วความคิดเห็นท่ีแตกต่างนั้นมีมานานแล้ว เพียงแต่ว่าสมัยก่อน ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
เราสามารถท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนได้ ตอนนีค้วามคิดเห็นท่ีแตกต่าง มนัคือ
คนละฝ่าย มนัท าให้เกิดเสียเลือดเสียเนือ้18 
 “ความขดัแยง้ของคนไทย” เป็นเน้ือหาสารท่ีสัมภาษณ์ อ.จนัทนา วงศ์ค  า จากโรงเรียน

หา้งฉตัร จ.ล าปาง มีเน้ือหาสารท่ีหมายถึง การเรียกร้องให้ทุกฝ่ายท าให้บา้นเมืองเราอยูร่อดปลอดภยั 
และนึกถึงส่วนรวม รูปแบบของสารมีรูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์ อ.จนัทนา วงศค์  า” 

                                                           
17 สปอตเสียงสัมภาษณ์ พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี ออกอากาศทางส่ือวทิยขุองกองทพั วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2552. 
18 สปอตเสียงสัมภาษณ์ ดร.นเรศ พนัธราธร จากมหาวทิยาลยัรังสิต ออกอากาศทางส่ือวทิยขุองกองทพั วนัท่ี 13 

เมษายน พ.ศ. 2552. 
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“ท่ีจริงแล้วความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจไม่ใช่เร่ืองส าคัญ แต่จะท าอย่างไรให้
บ้านเมืองเราอยู่รอด ปลอดภัย เราผ่านเหตุการณ์มาหลายอย่าง พอมาถึงตรงนีบ้้านเราเร่ิม
เยน็แล้วแต่เรากลับมาขัดแย้งกันเอง ฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้คิดสัก นิดว่าเราท าไปแล้ว
ส่วนใหญ่ส่วนรวมใครเสียหาย”19 
 “การเคารพความแตกต่างซ่ึงกันและกัน” เป็นเน้ือหาสารท่ีสัมภาษณ์ ดร.สุรินทร์ พิศ

สุวรรณ เลขาธิการอาเซียน มีเน้ือหาสาระท่ีหมายถึง การเรียกร้องใหทุ้กฝ่าย 
เคารพในความแตกต่างช่ึงกนัและทนั และหาทางออกของปัญหาร่วมกนั รูปแบบของสารมี

รูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์ ดร.สุรินนทร์ พิศสุวรรณ” 
“ผมพยายามท่ีจะพูด ให้ ทุกคนเคารพในความแตกต่างซ่ึงกันและกัน  มี 

ขันติธรรมต่อกัน อย่าเห็นอีกฝ่ายหน่ึงเป็นศัตรูตลอดเวลา ควานเห็นไม่ตรงกันไม่ได้
หมายถึง ว่าเราอยู่ ร่วมกันไม่ได้ ท างานด้วยกันไม่ได้ เราหาทางออกให้กับปัญหาท่ีใหญ่
กว่าได้หากเรายอมรับ”20 
 บริบทเป็นการส่ือสารทางการเมือของทหารในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ในขณะท่ีมี

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อขบัไล่รัฐบาลนาย
อภิสิทธ์ิ เวชาชาชีวะ มีการลอ้มท าเนียบรัฐบาล และมีการก่อจลาจลในกรุงเทพฯ 

 ความหมายโดยอรรถหรือความหมายโดยตรง หมายถึงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอม รับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละฝ่าย 

 ความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝง หมายถึง การควบคุมสถานการณ์การก่อความไม่
สงบใหก้ลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด และขอใหทุ้กฝ่ายยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละฝ่าย 
ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวัหมายคือ การเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
ของแต่ละฝ่าย กบัตวัหมายถึงคือ การยุติการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) 

                                                           
19 สปอตเสียงสัมภาษณ์ อ.จนัทนา วงศค์  า จากโรงเรียนหา้งฉตัร จ.ล าปาง ออกอากาศทางส่ือวทิยขุองกองทพั วนัท่ี 14 

เมษายน พ.ศ. 2552. 
20 สปอตเสียงสัมภาษณ์ ดร.สุรินทร์ พศิสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ออกอากาศทางวทิยขุองกองทพั วนัท่ี 20 เมษายน 

พ.ศ. 2552. 
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 รูปแบบของสารมีรูปแบบเป็น “สปอตเสียงสัมภาษณ์นกัวิชาการและผูมี้ช่ือเสียง” ปัจจยัท่ี
ท าให้การส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จ คือ การใชเ้น้ือหาสารท่ีเป็นการส่ือสารเชิงวจันะใชภ้าษา
พดูท่ีผูรั้บสารเขาใจไดง่้าย และเป็นความตอ้งการของประชาชน อยากเห็นประเทศชาติสงบ 

ประเด็นท่ี 5 การนอ้มน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาปฏิบติั 
 “การท าใหบ้า้นเมืองคงอยูน้ี่ เป็นงานท่ียากล าบากเพราะวา่คนท่ีอยูใ่นประเทศยอ่มตอ้งมี

ความขดัแยง้กนับา้ง เหมือนในครอบครัวอยูใ่กลชิ้ดกนั ก็อาจขดัแยง้กนัได ้แต่วา่เม่ืออยูใ่นครอบครัว
เดียวกนัคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ตอ้งรู้จกัอภยัและรู้จกัปรองดองกนัใหดี้”21 

 “ทหารก็ตาม พลเรือนก็ตาม ต้องสามัคคีเหมือนขาของเราท่ีจะต้องสามัคคีกัน 
หมายความวา่ กา้วไปขา้งหนา้แลว้อีกกา้วหน่ึงก็ยนัขา้งหลงั และเม่ือยนัขา้งหลงัเรียบร้อยแลว้ก็กา้ว
ไปขา้งหน้าอีกขา้ง อนัน้ีสามารถเดินไดแ้ลว้ไม่หกลม้ ซ่ึงถา้ไม่สามคัคีกนัก็บอกแลว้วา่ประเทศชาติ
จะประสบความหายนะ การท านุบ ารุงประเทศชาตินั้น มิใช่หนา้ท่ีของผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ หากเป็น
ภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนท่ีจะตอ้งขวนขวายกระท าหนา้ท่ีของตนให้ดีท่ีสุด เพื่อธ ารง
รักษาและพฒันาชาติบา้นเมืองใหเ้จริญมัน่คงและผาสุกร่มเยน็”22 

 “จงรักษาความสามคัคีและจิตใจอนัดีน้ีไวใ้ห้มัน่คง แลว้พยายามเร่งรัดปฏิบติัสรรพกิจการ
งานให้ประสานสอดคลอ้งและเก้ือกูลกนัดว้ยความสุจริต บริสุทธ์ิใจ และดว้ยความไม่ประมาท โดย
ยดึเอาประเทศชาติและประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดหมายสูงสุด”23 

 บริบทเป็นการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ในขณะท่ีมี
การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อขบัไล่รัฐบาลนายอภิ
สิทธิ เวชชาชีวะ มีการลอ้มท าเนียบรัฐบาล และมีการก่อจลาจลในกรุงเทพฯ 

 ความหมายโดยอรรถหรือความหมายโดยตรง หมายถึง การนอ้มน าพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพรพะเจา้อยูห่วัฯ มาปฏิบติั 

                                                           
21 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เม่ือ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทาง

ส่ือโทรทศัน์ทุกช่อง วนัท่ี  21 เมษายน พ.ศ. 2552. 
22 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศัน์ทุกช่อง วนัท่ี 22 

เมษายน พ.ศ. 2552. 
23 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ ออกอากาศทางส่ือโทรทศัน์ทุกช่อง วนัท่ี 

24 เมษายน พ.ศ. 2552. 
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 ความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง หมายถึง การควบคุมสถานการณ์การก่อความ
ไม่สงบใหก้ลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุดและขอใหทุ้กฝ่ายนอ้มน าพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ มาปฏิบติั ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัหมายคือ การน้อมน าพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ มาปฏิบติั กบัตวัหมายถึงคือ การยุติการชุมนุมของกลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

 รูปแบบของสารมีรูปแบบเป็น “รูปแบบขอ้ความสั้น ตวัวิง่ทางสถานีโทรทศัน์” ปัจจยัท่ีท า
ให้การส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จคือ การใชเ้น้ือสารท่ีเป็นการส่ือสารเชิงวจันะใชภ้าษาพูดท่ี
รับสารเขา้ใจไดง่้าย และเป็นความตอ้งการของประชาชนท่ีอยากเห็นประเทศชาติสงบ 

สรุป กลยทุธ์เก่ียวกบัเน้ือหาสารในการส่ือสารทางการเมืองของทหาร ในภาวะวกิฤตทางการ
เมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบวา่ 

ทหารใช้เน้ือหาสารท่ีช้ีแจงให้ประชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นจริง ถูกตอ้ง 
และชดัเจน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีกนั ช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การ
ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมา
ปฏิบติั 

โดยมีรูปแบบเป็น แถลงการณ์ การให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน จดัท าสปอตเสียงออกอากาศ
ทางสถานีวทิย ุและจดัท าขอ้ความสั้น ตวัวิง่ทางสถานีโทรทศัน์  

ส าหรับปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จ คือ การใชเ้น้ือหาสารท่ีเป็นการ
ส่ือสารเชิงวจันะโดยใชภ้าษาพดูท่ีผูรั้บสารเขา้ใจไดง่้าย เป็นขอ้เทจ็จริงและมีเหตุผลประกอบเพียงพอ  

ทั้ งน้ี เน้ือหาและรูปแบบของสารจะผ่านการกลั่นกรองจากชุดปฏิบัติข่าวสาร (IO) ของ
กองทพัก่อน 

 กลยุทธ์เก่ียวกบัช่องทางการส่ือสาร (channel) ในการส่ือสารทางการของทหารในภาวะ
วกิฤตทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 วนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 

จากการศึกษากลยุทธ์เก่ียวกบัช่องทางการส่ือสารในการส่ือสารการเมืองของทหารในภาวะ
วกิฤตทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 วนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบวา่
ทหารมีกลยทุธ์เก่ียวกบัช่องทางการส่ือสารดงัน้ี 

- การใชช่้องทางการส่ือสารทหารส่ือสารมวลชน 
 วิธีการส่ือสารคือ พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู ้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ข่าวต่อ

ส่ือสารมวลชน เร่ือง “การออกแถลงการณ์ของ ผบ.ทสส./ผอ.กอฉ.” เพื่อส่ือสารและช้ีแจงความเขา้ใจ
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ให้กบัคนในชาติได้เขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นสถานการณ์ภายในประเทศท่ีก าลงัเผชิญและ กอฉ. จะน า
ความสงบกลบัมาโดยเร็วท่ีสุด เทคนิคการส่ือสารคือ ใช้ส่ือโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
ไทยซ่ึงเขา้ถึงผูรั้บสารไดเ้ป็นจ านวนมาก 

 วธีิการส่ือสาร คือ ขอความร่วมมือส่ือมวลชนในการน าเสนอข่าวสารท่ีถูกตอ้งและตรงกบั
ขอ้เท็จจริงไปสู่ประชาชนทัว่ไป เพื่อหวงัผลในความร่วมมือและการสนับสนุนประชาชน โดยเชิญ
ส่ือมวลชนมาประจ าอยูท่ี่กองบญัชาการกองทพัไทย ทั้ง ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออ่ืน 
ๆ จึงสามารถถ่ายทอดข่าวสารไดใ้นทนัที (real time) เทคนิคการส่ือสารน าเสนอข่าวสารฝ่ายตน และ
ควบคุมการท าข่าวของฝ่ายตรงขา้ม 

“เราสามารถใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจออกได้ทุกช่องอยู่แล้ว เรามีรถถ่ายทอดและ
ส่ือมวลชนทุกส่ือมาอยู่ท่ีกองบัญชาการกองทัพไทย เราสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจาก
กองบญัชาการกองทพัไทยไดใ้นทนัที (real time)”24 

- การใชช่้องทางการส่ือสารทางส่ือวทิยขุองกองทพั 
 วธีิการส่ือสาร คือ ผลิตส่ือ/บทความออกอากาศใน “ข่าวตน้ชัว่โมง” ของส านกัข่าวไอ เอ็น 

เอ็น ทางสถานีวิทยุ วส. 101 และ วส. ของ นทพ. เพื่อเผยแพร่บทความค าสัมภาษณ์ สารคดี และบท
เพลง เพื่อช้ีแจงให้ประชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นจริงถูกตอ้งและชดัเจน เรียกร้องให้
ทุกฝ่ายสามคัคีกนั ช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง เทคนิคการส่ือสาร คือ การน าเสนอซ ้ าหลายๆ คร้ัง 

 วธีิการส่ือสาร คือ ผลิตส่ือ/บทความออกอากาศในรายการ “ใจถึงใจ” รายการ “เปิดคล่ืนคุย
ข่าว” ทางสถานีวิทยุเครือข่าย บก.ทท. ไดแ้ก่ วส.909 วส.919 และ วส.912 วส.921 และ วส.934 เพื่อ
เผยแพร่บทความ ค าสัมภาษณ์ และบทเพลง ช้ีแจงให้ประชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็น
จริง ถูกตอ้งและชดัเจน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีกนั ช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เทคนิคการส่ือสารคือ การน าเสนอซ ้ าหลายๆ คร้ัง 

“เรามีสถานีวิทยุ วส.101 และ วส.ของ นทพ. ในส่วนของเหล่าทัพก็จะมีสถานีวิทยุของเขา 
เราใช้ช่องพวกนี้ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่บทความ ค าสัมภาษณ์ สารคดี และบทเพลง 
โดยเฉพาะรายการ “ใจถึงใจ” ออกค่อนข้างบ่อย รวมท้ัง เราใช้ส่ือมวลชนสายทหาร ท่ีคอนข้างมี

                                                           
24 สัมภาษณ์ สิทธยั มากกญุชร. วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2553. 
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ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเราช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกทางหน่ึง ท้ังข้อความส้ัน ตัวว่ิง สปอต และ
ส่ิงพิมพ์เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ รับรู้ และข้าใจว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีถกูต้องเป็นอย่างไร”25 

- การใชช่้องทางการส่ือสารทางส่ือโสตทศัน์ 
 วิธีการส่ือสาร คือ ขอความร่วมมือโทรทัศน์ทุกช่องเผยแพร่ข้อความสั้ น ตัววิ่ง เพื่อ

เรียกร้องใหทุ้กฝ่ายสามคัคีและยดึมัน่ในกฎหมาย ช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ มาปฏิบติั เทคนิคการส่ือสารคือ 
น าเสนอซ ้ าหลายๆ คร้ัง 

 วธีิการส่ือสาร คือ จดัอภิปรายหรือเสวนาทางโทรทศัน์โดยก าหนดหวัขอ้การอภิปราย และ
ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจและเป็นท่ีสงสัยของประชาชน และเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความ
คิดเห็นได ้

ทั้งน้ีเพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามคัคีและยึดมัน่ในกฎหมาย ช้ีให้เห็นผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ และน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ มาปฏิบติั 
เทคนิคการส่ือสารคือ กระตุน้ใหผู้รั้บสารใชค้วามคิดพิจารณาเหตุผลและหาขอ้สรุปดว้ยตนเอง 

การใช้ช่องทางการส่ือสารทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทาง Website บก.ทท. วิธีการส่ือสาร คือ 
จัดท าตัววิ่ง “ความคืบหน้าของรัฐบาลในการคล่ีคลายสถานการณ์ ต่างๆ” Link ไปย ังข่ าว
ประชาสัมพัน ธ์ของส านักงานโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีท่ี  Website รัฐบาลไทย 
(www.thaigov.go.th) เพื่อช้ีแจงให้ประชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นจริง ถูกตอ้ง ชดัเจน 
เทคนิคการส่ือสาร คือ การใชส่ื้อท่ีทนัสมยั 

“เราลงข้อมูลทาง Website บก.ทท. ตลอด เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูล 
รวมท้ัง เปิด Webbord เพ่ือส่ือสารและตอบโต้ข่าวสารอย่างต่อเน่ือง”26 
- การปิดสถานีโทรทศัน์ระบบดาวเทียมดิสเตชัน่ 
วิธีการส่ือสาร คือ การปิดสถานีโทรทศัน์ระบบดาวเทียมของฝ่ายตรงขา้ม การส่ือสาร คือ 

การควบคุมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของฝ่ายตรงขา้ม ทั้งน้ี วนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 
12.00 น. สถานีโทรทศัน์ระบบดาวเทียมดีสเตชัน่ ท่ีถ่ายทอดสดการเคล่ือนของมวลชนเส้ือแดงยุติการ
เผยแพร่ภาพออกอากาศ 

                                                           
25 สัมภาษณ์ สิทธยั มากกญุชร. วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2553. 
26 สมัภาษณ์ สิทธิชยั มากกญุชร. วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 
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ต่อมาเวลา 14.15 น. กลบัมาเผยแพร่ภาพอีกคร้ัง แต่ไม่นานนกัก็ถูกตดัสัญญาณโดยหน้าจอ
เขียนขอ้ความไวว้่า “ขออภยัทางสถานีดาวเทียมไทยคมมีความจ าเป็นตอ้งตดัสัญาณดีสเตชั่นตาม
ค าสั่งของรัฐบาลใน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน” หลงัถูกตดัสัญญาณมาแลว้คร้ังหน่ึงเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 
2552 ซ่ึงนายสาธิต วงศห์นองเตย รัฐมนตรีประจ าส านกัรัฐมนตรี กล่าววา่ 

 “เป็นการด าเนินการของสถานีดาวเทียมไทยคม เน่ืองจากมีการแพร่ภาพระดม
ให้เกิดความรุนแรง ท่ีผ่านมาไทยคมบอกว่ากลุ่มคนเส้ือแดงเฝ้าอยู่ไม่กล้าปิด แต่วันนี้
ได้ส่งก าลังเจ้าหน้าท่ีไปดูแลในพืน้ท่ีลาดหลุมแก้วแล้ว หากส่ือใดปลุกป่ันให้เกิดความ
แตกแยกกจ็ าเป็นต้องท า”27 
- การส่งทหารลงพื้นท่ีทุกต าบลทัว่ประเทศในฐานะส่ือบุคคล วธีิการส่ือสาร การส่งทหารลง

พื้นท่ีทุกต าบลทัว่ประเทศ เพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัผูน้ าชุมชนและประชาชนทัว่ไป แลว้เพื่อลด
ความขดัแยง้ทางการเมือง รวมทั้งเพื่อใหป้ระชาชนสนบัสนุนฝ่ายทหาร  

โดยให้การส่ือสาร คือ การส่ือสารสองจงัหวะผา่นผูน้ าทางความคิดและการส่ือสารโดยตรง
กบัประชาชน ทั้งน้ี พลเอกอนุพงษ ์เผ่าจินดา กล่าวท่ีกองบญัาการกองทพับกเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2552 ถึงกรณี พลโทดาวพ์งษ์ รัตนสุบรรณ ผูช่้วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ ลงพื้นท่ีท า
ความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีภาคอีสานเก่ียวกบัการสลายการชุมนุมกลุ่มคนเส้ือแดงวา่ 

“ส่ิงท่ีกองทัพกังวล คือ ความไม่เข้าใจของกระแสข่าวลือท่ีเกิดขึน้ออกไปจาก
ศูนย์กลางของประเทศ คือ จากกรุงเทพฯ กระแสข่าวต่าง ๆ จะผิดเพี้ยนไปและถูกต้อง 
ความไม่เข้าใจของคนจะน ามาซ่ึงความคับข้องทางจิตใ และเกิดปัญหาขึ้นมาในการ
แสดงออกทางการเมือง จะท าให้เกิดความไม่เรียบร้อย กองทัพบกจะชี้แจงให้ฟังว่า
เหตุการณ์เกิดขึน้มาอย่างไร และเราปฏิบัติอย่างไร โดยให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับ
ของฝ่ายเสนาธิการหรือฝ่ายผู้ปฏิบัติ หรือพลทหารท่ีอยู่ ในพื้นท่ีไปเรียนชี้แจงให้กับ
ประชาชนหรือผู้น าท้องถ่ินเข้าใจ เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องว่ากองทัพได้ด าเนินการไป
อย่างไร ส่วนคนท่ีไม่เขาใจในส่ิงท่ีกองทัพชี้แจงกไ็ม่เป็นไร เพราะจิตใจเร่ืองความเข้าใจ
เราไปบังคับใครไม่ได้ แต่จะเอาความจริงไปชี้แจงให้ฟังคงจะได้ผลในส่วนท่ีคนเข้าใจ 

                                                           
27 “พล.ปตอ.คุมไทยคมตดัดีสเตชัน่.” มติชน (14 เมษายน 2552). น. 5 
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ส่วนท่ีคนจะพยายามไม่เข้าใจคงจะมีช่องท่ีได้พูดคุยกับเรา ตนไม่ถือว่าเสียโอกาสและถือ
เป็นส่ิงท่ีดี”28 
สรุป กลยุทธ์เก่ียวกบัช่องทางการส่ือสารในการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวกิฤต

ทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบว่า 
ทหารใช้กลยุทธ์เก่ียวกบัช่องทางการส่ือสาร (Channel) ท่ีหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ การใชช่้องทางการส่ือสารทางส่ือสารมวลชนดว้ยการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนและความร่วมมือ
ส่ือมวลชนในการน าเสนอข่าวสารท่ีถูกตอ้ง การใชช่้องทางการส่ือสารทางส่ือวทิยขุองกองทพัดว้ย 
การผลิตส่ือ/บทความออกอากาศใน “ข่าวตน้ชัว่โมง” 

รวมทั้งผลิตส่ือ/บทความออกอากาศในรายการ “ใจถึงใจ” รายการ “เปิดคล่ืนคุยข่าว” การใช้
ช่องทางการส่ือสารทางส่ือสารทางส่ือโทรทศัน์ดว้ยการขอความร่วมมือโทรทศัน์ทุกช่องเผยแพร่
ขอ้ความสั้น ตวัวิง่ 

และจัดอภิปรายหรือเสวนาทางโทรทัศน์  และการใช้ช่องทางการส่ือสารทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาง Website บก.ทท. การปิดสถานีโทรทศัน์ระบบดาวเทียมดีสเตชั่น และการส่ง
ทหารลงพื้นท่ีทุกต าบลทั่วประเทศในฐานะส่ือบุคคล ทั้ งน้ีปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสารของทหาร
ประสบผลส าเร็จคือ ใชช่้องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายท าใหเ้ขา้ถึงผูรั้บสารไดจ้  านวนมาก 

 กลยุทธ์เก่ียวกบัผูรั้บสาร (Receivers) ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 
31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 

จากการศึกษากลยุทธ์เก่ียวกบัผูรั้บสารในการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤต
ทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบว่า 
ทหารมีกลยทุธ์เก่ียวกบัผูรั้บสารดงัน้ี 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผูรั้บสาร (Receivers) แบ่งอกเป็น 5กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
 กลุ่มเป้าหมายในประเทศ ได้แก่ ประชาชน เยาวชน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ 

ขา้ราชการ กลุ่มศาสนา และส่ือมวลชน 
 กลุ่มนกัธุรกิจนกัลงทุนจากต่างประเทศและกลุ่มทูตานุทูตต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
 กลุ่มผูชุ้นุม กลุ่มองค์กรต่างๆ กลุ่มผูเ้รียกร้อง กลุ่มผูเ้สียผลประโยชน์และครอบครัวผู ้

ชุมนุม 

                                                           
28 “ผบ.ทบ. ส่งทหารแจงสลายมอ็บ.” มติชน (2 พฤษภาคม 2552). น. 14. 
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 กลุ่มส่ือมวลชนในประเทศ 
 กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ (ประชาชนท่ีอยู่ในต่างประเทศ ส่ือมวลชนต่างประเทศ, 

องคก์ารระหวา่งประเทศ) 
“เราแบ่งกลุ่มผู้ รับสารเพ่ือให้ข่าวสารถึงผู้ รับสารท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ รับสารจะรับสารจาก
ส่ือท่ีแตกต่างกันไป เช่น ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ์ ซ่ึงแบ่งกลุ่มผู้ รับสารในตัวอยู่แล้ว 
ซ่ึงชุดปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ของกองทัพไทยจะต้องเลือกผลิตเนือ้หาสารท่ีเหมาะกับผู้ รับ
สารในแต่ละกลุ่มด้วย” 

  กลุ่มเป้าหมายในประเทศ ไดแ้ก่ ช้ีแจงให้ประชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนช้ีแจงให้
ประชาชนไดท้ราบถึงแนวทาง การแกไ้ขปัญหาของภาครัฐ และใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ี และรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ของชาติเป็นส าคญัและร่วมมือเป็นพลงัในการสร้าง
ใหเ้กิดความสามคัคีและลดความขดัแยง้ 
  กลุ่มนกัธุรกิจลงทุนจากต่างประเทศและกลุ่มทูตานุทูตต่างๆ ท่ีอยู่ในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
เชิญทูตมารับทราบสถานการณ์และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของรัฐบาล และจดัให้ผูน้  าภาคเอกชน
ของไทยไดแ้สดงออกผา่นส่ือมุ่งสร้างความมัน่ใจในสถานะของประเทศ 
  กลุ่มผูชุ้มนุม กลุ่มองค์กรต่างๆ กลุ่มผูเ้รียกร้อง กลุ่มผูเ้สียผลประโยชน์และครอบครัวผู ้
ชุมนุม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบในพื้นท่ีชุมนุมต้องปฏิบัติด้วยความละมุนละม่อมตาม
กระบวนการกฎหมายจากเบาไปหาหนัก และรายงานขอ้เท็จริงเก่ียวกบัการสูญเสียการจบักุม การ
ด าเนินการทุกขั้นตอนอยา่งละเอียดไม่ซ่อนเร้น 
  กลุ่มส่ือมวลชนในประเทศไทย ไดแ้ก่ ขอความร่วมมือจากส่ือมวลชนในการเสนอข่าว
และความคิดเห็นอยง่เป็นจริง จดัตั้งศูนยป์ระสานงานหรือให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว 
จดัท าเอกสารข่าวช้ีแจงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และแต่งตั้งโฆษกเพื่อช้ีแจงและตอบขอ้
ซกัถามแก่ประชาชน 
  กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ (ประชาชนคนไทยท่ีอยูใ่นต่างประเทศส่ือมวลชนต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศ) ได้แก่ จดัท าเอกสารข่าวช้ีแจงเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทศัน์ และ
ช้ีแจงและตอบโตต่้อการน าเสนอข่าวสารท่ีคลาดเคล่ือนหรือบิดเบือน 
  ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จ คือ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผูรั้บสาร 
(Receiver) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย และก าหนดวิธีการส่ือสารทางการเมืองต่อกลุ่มเป้าหมาย
ใหเ้หมาะสม 
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สรุป กลยุทธ์เก่ียวกบัผูรั้บสารในการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤตทางการ
เมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบว่า ทหาร
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผูรั้บสาร (Receiver) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายใน
ประเทศ กลุ่มนกัธุรกิจนกัลงทุนจากต่างประเทศและกลุ่มทูตานุทธตต่างๆ ท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กลุ่มผูชุ้มนุมต่างๆ กลุ่มส่ือมวลชนในประเทศ และกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ รวมทั้ ง
ก าหนดวิธีการส่ือสารทางการเมืองต่อกลุ่มเป้าหมายผูรั้บสารให้เหมาะสม ทั้งน้ีปัจจยัท่ีท าให้การ
ส่ือสารของทหารประสบผลส าเร็จคือ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผูรั้บสารและก าหนดวิธีการส่ือสาร
ทางการเมืองต่อกลุ่มเป้าหมายใหเ้หมาะสม 

 ผลของการส่ือสารทางการเมืองของทหาร (Effect) ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทยช่วงท่ี 
3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 

จากการศึกษาเก่ียวกบั ผลของการส่ือสารทางการเมืองของทหาร (Effect) ในภาวะวิกฤต
ทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบวา่ 

ผลของการส่ือสารทางการเมืองของทหารจากการแถลงข่าวของผู ้น ากองทัพตัวบท 
(Text)/เน้ือหสาร (Message) คือ “ช้ีแจงให้ประชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นจริง ถูกตอ้ง 
และชดัเจน” ความหมายโดยอรรถหรือความหมายโดยตรงคือ “ทหารจะด าเนินการทุกวถีิทางท่ีจะท า
ให้สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเกิดความไม่สงบนั้น กลบัสู่ความสงบโดยเร็วท่ีสุด (การรักษาความสงบ
เรียบร้อยใหบ้า้นเมือง) 

และขอความร่วมมือจากประชาชน ให้เข้าใจถึงสถานการณ์และให้ความร่วมมือกบัทาง
ราชการ” ความหมายโดยนัยคือ “เป็นการควบคุมสถานการณ์การก่อความไม่สงบให้กลบัสู่ภาวะ
ปกติโดยเร็วท่ีสุด (การสลายการชุมนุมกลุ่ม นปช.) และสนบัสนุนรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ให้
บริหารประเทศต่อไปได”้ มีดงัน้ี 

ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน อาจารยว์ิทยาลยัส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลยัเกริก มีความเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีวา่ 

“การส่ือสารางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย ด้วยการเป็น
กลไกหรือเคร่ืองมือของรัฐบาล” ในวันท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 แสดงให้เห็นว่าทหาร
ส่ือสารให้ประชาชนทราบว่า ทหารเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองให้กลับสู่ภาวะ
ปกติตามท่ีรัฐบาลมอบหมาย เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามัคคคีกัน และชี้ให้เห็นผลกระทบต่อ
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เศรษฐกิจ ซ่ึงถือว่า ฝ่ายท่ีชุมนุมประท้วงได้สูญเสียความชอบธรรมจากการก่อจรลาจลขึน้
ในบ้านเมือง”29 

พนัอก ดร.วีรชาติ ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา อาจารยป์ระจ าวิทยาลยัการทพั มีความเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีวา่ 

“ทหารพยายามใช้ส่ือสารมวลชนเพ่ือส่ือสาร และชี้แจงท าความเข้าใจให้กับคนใน
ชาติได้เข้าใจสถานการณ์ภายในประเทศท่ีก าลังเผชิญอยู่  พยายามสร้างความชอบธรรม
ให้กับทหาร ในการเข้าไปควบคุมสถานการณ์ และจะน าความสงบกลับมาโดยเร็วท่ีสุด 
และส่ือสารให้ประชาชนทราบว่าทหารไม่ได้ใช้กระสุนจริงในการควบคุมฝงูชน รวมท้ัง 
ให้ช่อง 11 ไปออกอกาศซ ้า และส่ือมวลชนอ่ืนๆ กเ็อาไปขยายผลต่อท าให้ประชาชนเข้าใจ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ และท าให้ทหารสามารถควบคุมสถานการณ์ได้”30 
ในขณะท่ีพนัเอกสิทธิชยั มากกุญชร โฆษกกองบญัชาการกองทพัไทย มีความเห็นเก่ียวกบั

เร่ืองน้ีวา่ 
“เราเปิดสายด่วน call center เพ่ือให้ประชาชนโทรเข้าเพ่ือท่ีจะดูผลตอบรับจาก

ประชาชน (effect) ซ่ึงผลตอบรับท่ีดีท่ีสุด คือ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
เพราะออกอากาศพร้อมกันทุกช่อง ทุกคนต้องดูและได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี รวมท้ัง 
ข้อความส้ัน ตัวว่ิงก็ได้ผลพอสมควร ผลตอบรับจาก  call center มีคนส่งข้อมูลกลับมา
ค่อนข้างมาก แต่กมี็ท้ัง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีให้ข้อมลู และฝ่ายท่ีต่อต้าน”31 
นอกจากน้ีพนัเอก ดร.ทิฆมัพร ชุลีลงั ผูอ้  านวยการกองความร่วมมือดา้นความมัน่คง ส านกั

นโยบายยทุธศาสตร์ ส านกันโยบายและแผนกลาโหม มีความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 
“การใช้ส่ือมวลชนในห้วงเวลานั้น ประชาชนน่าจะพยายามรับฟังข้อมูลข่าวสาร

จากส่ือในหลายแหล่ง เพ่ือน ามาประมวลและวิเคราะห์ให้ได้ข้อเท็จจริง เน่ืองจากได้รับ
ข่าวสารท่ีต่างกันจากหลายแหล่งโดยเฉพาะจากกลุ่มการเมืองต่างขั้วกัน...การใช้ส่ือวิทย ุ
ส่ือโทรทัศน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทาง Website บก.ทท. น่าจะได้ผลในระดับหน่ึงในเร่ือง
ของการให้ข้อมลูกับประชาชนในจากอีกแหล่งหน่ึง อย่างไรกต็ามในห้วงเวลานั้น ไม่ว่าจะ

                                                           
29 สัมภาษณ์ ลิขิต ธีรเวคิน. วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552. 
30 สัมภาษณ์ วรีชาติ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา. วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553. 
31 สัมภาษณ์ สิทธิชยั มากกญุชร. วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2553. 
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เป็นส่ือจากแหล่งใดก็ตามไม่น่าจะส่งผลให้เกิดความเช่ือใจหรือความเช่ือถือให้แก่
ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากเนือ้หาสารจากแหล่งต่างๆ ยงัมีความแตกต่างกันอยู่ 32 
นอกจากน้ี ดร.สุนทร สุนนัทช์ยั นกัวชิาการอิสระมีความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 

การส่ือสารทางการเมืองของทหารในคร้ังนี ้ตรงตามเจตนาของทหารในการเป็น
กลไกหรือเคร่ืองของรัฐบาลและชอบด้วยกฎหมาย และส่ือท่ีได้ผลากท่ีสุดคือ ส่ือโทรทัศน์ 
ส่วนส่ืออย่างอ่ืนได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างขึน้อยู่กับผู้ รับสารท่ีจะเปิดรับส่ือไหน ส่ือบางชนิด
กไ็ปไม่ถึงประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในชนบท”33 

นอกจากนั้น ผศ.ดร.สุดา รังกุพนัธ์ุ อาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มี
ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 

“ทหารมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมส่ือของฝ่ายตรงข้าม เช่น การปิดส่ือ
โทรทัศน์ ส่ือวิทยุชุมชน เป็นต้น จึงไม่แปลกท่ีประชาชนจะเช่ือตามท่ีทหารส่ือสารให้
ทราบ จึงเป็นการส่ือสารด้านเดียวของทหารและกไ็ด้ผลเพราะทหารมีอ านาจควบคุมส่ือได้ 
แต่ไม่ได้หมายความว่า การส่ือสารทางการเมืองของทหารจะมีประสิทธิภาพหรือไม่”34 
นอกจากนั้นอีกพนัเอก ดร.นเรศ วงศ์สุวรรณ ผูอ้  านวยการกองการศึกษายุทธศาสตร์ ศูนย์

ศึกษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ มีความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 
“การใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทาง Website บก.ทท. ไม่ค่อยได้ผล เพราะว่า ผู้รับสารท่ี

ช่ืนชอบรัฐบาลก็จะเช่ือและคล้อยตามรัฐบาล ในขณะท่ีผู้ รับสารท่ีไม่ช่ืนชอบรัฐบาลกจ็ะ
ไม่เช่ือ และไม่สนใจท่ีจะเปิดรับข่าวสารจากรัฐบาล และแสวงหาข่าวสารท่ีอยากรู้
มากกว่า”35 
และพนัเอกนิรันดร ศรีคชา ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

มีความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 
“การใช้ส่ือสารมวลชนได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนการใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได้ผล

น้อยเพราะมวลชนของฝ่ายตรงข้ามเป็นมวลชนในระดับท่ีไม่เข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

                                                           
32 สัมภาษณ์ ทิฆมัพร ชุลีลงั, วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2554. 
33 สัมภาษณ์ สุนทร สุนนัทช์ยั. วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554. 
34 สัมภาษณ์ สุดา รังกพุนัธ์ุ. วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554. 
35 สัมภาษณ์ นเรศ วงศสุ์วรรณ. วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553. 
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ส าหรับส่ือวิทย ุส่ือโทรทัศน์ ฝ่ายตรงข้ามสนใจจะติดตามส่ือวิทย ุส่ือโทรทัศน์ในเครือข่าย
ของพวกตน ไม่สนใจจะรับข้อเทจ็จริงจากส่ือประเภทอ่ืน”36 
และพนัเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ อาจารยป์ระจ าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีความเห็น

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 
“การใช้ส่ือสารของทหาร ไม่ค่อยได้ผลเพราะสังคมแตกแยกอย่างรุนแรง ต่างคน

ต่างคิด ดังนั้น ฝ่ายท่ีอยู่ตรงข้ามจึงไม่เช่ือ37 
และ รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 
“ผมคิดว่าในปี 52 ความคิดของคนมนัแบ่งเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน เป็นปรากฏการณ์ 

ใหม่ในสังคมไทย คนเส้ือเหลืองกจ็ะเช่ือแบบนี ้ คนเส้ือแดงก็ไม่เช่ือความคิดคนมันแบ่ง
และไม่ประนีประนอมกัน ก่อนหน้านีเ้ราคิดเห็นไม่เหมือนกันเรากไ็ม่ตีกัน แต่พอมาถึงปี  
52 มันไม่เป็นอย่างนั้น มันคุยกันไม่ได้เลยจริงๆ มนัคิดคนละฐานคิดกันคนละแบบ ระบบ
คิดมันคนละแบบ ดังนั้น การส่ือสารทางการเมืองจึงประสบความส าเร็จในหมู่คนท่ีเช่ืออยู่
แล้ว แต่ไม่ประสบความส าเร็จเลยกับคนอีกด้านหน่ึง ผมคิดว่าเม่ือปี 49 ยังไม่แบ่งขนาดนี ้
แต่พอปี 52 นีม้นัแบ่งกันจริง ความแตกแยกอันนีชั้ดเจนและไม่ร่วมกันเลย”38 
สรุปผลของการส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวกิฤตทางการเมืองไทยช่วงท่ี 3 ตั้งแต่

วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบว่าประชาชนเข้าใจสถานการณ์
ภายในประเทศท่ีก าลงัเผชิญอยูแ่ละเช่ือมัน่ว่าทหารจะน าความสงบกลบัมาได ้แต่ไม่น่าจะส่งผลให้
เกิดความเช่ือใจหรือความเช่ือถือใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากเน้ือหาสารจากแหล่งต่างๆ 
ยงัมีความแตกต่างกนัอยู ่

โดยฝ่ายท่ีอยู่ตรงข้ามเห็นว่าทหารส่ือสารส าเร็จเพราะว่าทหารมีอ านาจควบคุมส่ือไม่ได้
หมายความวา่การส่ือสารทางการเมืองของทหารมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผูรั้บสารท่ีไม่ช่ืนชอบรัฐบาล
ก็จะไม่เช่ือและไม่สนใจท่ีจะเปิดรับข่าวสารจากรัฐบาล จะแสวงหาข่าวสารท่ีอยากรู้มากกวา่ จึงสรุป
ได้ว่า การส่ือสารทางการเมืองของทหารประสบความส าเร็จในหมู่คนท่ีเช่ืออยู่แล้ว แต่ไม่ประสบ

                                                           
36 สัมภาษณ์ นิรันดร ศรีคชา. วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554. 
37 สัมภาษณ์ นิรันดร ศรีคชา. วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554. 
38 สัมภาษณ์ สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ. วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2554. 
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ความส าเร็จเลยกบัคนอีกดา้นหน่ึง ทั้งน้ี มีการเปิดสายด่วน Call Center ให้ประชาชนโทรเขา้เพื่อท่ีจะ
ดูผลตอบรับจากประชาชน 

จากการน าเสนอกลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย
ในช่วงท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2552 ของ พอ.สมควร สาคร 
จะเห็นไดว้า่แนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนใหญ่ใช ้“แนวคิดทฤษฎี SMCR-E” 
และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการโน้มน้าวใจ การคิดรวมทั้ ง ไม่ว่าจะกลยุทธ์เก่ียวกับแนวคิด
เก่ียวกบัสัญญะจิตวิทยา และการวเิคราะห์เชิงสัญญะและศาสตร์แห่งการคา้ตามเป็นหลกั โดยแนวคิด
ทฤษฎีเหล่านั้นไดน้ ามาใช้ในการวิเคราะห์ผูส่้งสาร เน้ือหาสาร ช่องทางการส่ือสาร ผูรั้บสาร และ
รวมทั้งผลหรือผลกระทบของการส่ือสาร เช่นเดียวกบักลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสารไม่วา่จะเป็น 

 ประเด็นท่ี 1 การช้ีแจงใหป้ระชาชนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
 ประเด็นท่ี 2 การเรียกร้องใหทุ้กฝ่ายสามคัคีกนั 
 ประเด็นท่ี 3 ใหเ้ห็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเด็นท่ี 4 การยอมรับความคิดท่ีแตกต่าง 
 ประเด็นท่ี 5 การพร้อมน าพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาปฏิบติั 
รวมทั้งกลยทุธ์เก่ียวกบัช่องทางการส่ือสาร (Channels)  
 ไม่วา่จะเป็นการใชช่้องทางการส่ือสารมวลชน 
 การใชช่้องทางการส่ือสารทางส่ือวทิยขุองกองทพั 
 การใชช่้องทางการสือสารทางส่ือโทรทศัน์ 
 การใชช่้องทางการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ Website 
ในทศันะของผูเ้ขียนหน่วยน้ีเห็นวา่หาก พอ.สมควร สาคร จะใชแ้นวคิดทฤษฎีในตอนท่ี 12.1 

เช่น แนวคิดเก่ียวกบัวาทกรรมและการวิเคราะห์วาท-กรรมมาเป็น “แวน่” (Theoretical Lens) ก็น่าจะ
ท าได ้อาทิ กรณีการน้อมน าพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (รัชการท่ี 9) ในฐานะเน้ือหา
สาร ยกตวัอยา่งขอ้ความท่ีวา่ 

“ทหารก็ตาม พลเรือนก็ตาม  ต้องสามัคคีเหมือนขาของเราท่ีจะต้องสามัคคีกัน 
หมายความว่า ก้าวไปข้างหน้าแล้ว อีกก้าวหน่ึงกย็นัข้างหลัง และเม่ือยันข้างหลังเรียบร้อย
แล้วกก้็าวไปข้างหน้าอีกข้าง อันกส็ามารถเดินได้โดยไม่หกล้ม...” 
ข้อความท่ียกตัวอย่างมาขางต้น หากน าการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) มา

วิเคราะห์ก็จะเห็นได้ว่า ข้อความดังกล่าวคือตัวบท  (Texts) ท่ีได้รับการประกอบสร้าง ข้ึนมา 
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(Constructed) โดยใช้ภาคปฏิบัติจากวาทกรรม  (Discursive Practce) ท่ีเป็นเร่ืองของการผลิต การ
แพร่กระจายตวับทไปยงักลุ่มเป้าหมาย วา่คือกลุ่มคนในชาติท่ีมีความแตกแยก ขดัแยง้กนัทางความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยม ตลอดจนอุดมการณ์ เป็นตน้ 

ขณะเดียวกนัขอ้ความท่ีเป็นพระบรมราโชวาทก็อยูน่รูปของ Metaphor หรือค าอุปมาอุปมยัท่ี
เป็นชุดของความรู้ ความจริง 

และการน าขอ้ความดงักล่าวมาใชก้็สอดคลอ้งกบับริบทางดา้นภาคปฏิบติัการทางสังคมและ
วฒันธรรมหรือ (Socio-Practice) 

ขณะเดียวกันตวั พ.อ.สมควร สาคร ในฐานะผูว้ิจยัก็ได้เวลาท าการวิเคราะห์กลยุทธ์การ
ส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตในช่วงเวลาท่ีทางผูเ้ขียนตดัตอนมาน าเสนอก็ไดมี้การใช้แนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมือง แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะวิกฤตและภาวะวิกฤตทาง
การเมือง ตลอดรวมทั้งแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสัญญวิทยาและศาสตร์แห่งการตีความท่ีภาษาองักฤษ
เรียกวา่ Hermenceutics ในการวเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลตลอด 

 ดงันั้นในกรณีศึกษากรณีน้ี ในทศันะของผูเ้ขียนหน่วยน้ี นกัศึกษาท่ีศึกษาหน่วยน้ีดว้ยความ
ตั้งใจ ก็จะได้ประโยชน์จากกรณีศึกษาน้ีไปประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์ทางด้านการส่ือสารในภาวะ
วกิฤติไดอ้ยา่งมีระบบ 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่12.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 12.3.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่12 ตอนที ่12.3 เร่ืองที ่12.3.1 
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เร่ืองที่ 12.3.2 การส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตกรณีของการ 
เคลื่อนไหวทางการเมือง: กรณีของกลุ่มหน้ากาก
ขาว: พลงัแห่งความด ี

 
 ดว้ยความเคารพประวติัศาสตก์ารเคล่ือนไหวการเมืองของประชาชน งานวิจยัน้ีควรบนัทึกไว้
ดว้ยวา่ ก่อนหนา้จะเกิดปรากฏการณ์พลงัมวลมหาประชาชน ท่ีน าโดย กปปส.นั้น แทท่ี้จริง ไดมี้กลุ่ม
เคล่ือนไหวการเมืองในรูปองคก์รต่างๆ ทั้งท่ีเปิดเผยและปิดลบัจ านวนหน่ึงซ่ึงมีการแสดงออกเป็นท่ี
ประจกัษ์ว่า ได้ด าเนินการแสดงความไม่พอใจและอึดอดัคบัข้องใจกบัระบอบทกัษิณและรัฐบาล
ทายาทระบอบทกัษิณ 
 รวมทั้งมีเจตนารมณ์ท่ีจะพิทกัษ์ปกป้อง “ในหลวง” และสถาบนักษตัริย ์ซ่ึงถูกจว้งจาบผ่าน
ส่ือสังคมสาธารณะค่อนขา้งกวา้งขวาง และมีการเผยแพร่แนวคิดต่อตา้น “สถาบนัฯ” ทั้งโดยทางลบั
และในทางเปิดเผยโดยไม่หว ัน่เกรงวา่จะถูกด าเนินการทางกฎหมายเช่นท่ีเคยเป็นมา 
 อาจจะไม่เป็นธรรมเลย หากโครงการวิจยัน้ีไม่กล่าวถึงบทบาทของกลุ่มเคล่ือนไหว “V For 
Thailand” อนัเป็นช่ือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในช่วงก่อนหน้าเกิด ปรากฏการณ์พลงัมวลมหาประชาชน 
เพราะสัญลกัษณ์ของกลุ่ม 
 การวิจยัหรืองานการศึกษางานชุดการวิจยัชุดน้ีคือ “มหากาพย ์นาฏลีลา พลงัมหาประชาชน” 
เป็นผลงานอีกชุดหน่ึงของชลธิชา สัตยาวฒันาท่ีไดท้  าการศึกษาความเคล่ือนไหวทางการเมืองของ
กลุ่ม กปปส. หรือคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ี
สมบู รณ์ อัน มีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยทั่วไปงานวิจัย ชุด น้ี เข้าลักษณะ 
Postmodernism Style 
 ในส่วนของระเบียบวิธีวิจยั ชลธิขา สัตยาวฒันา ให้ใช้แนวมานุษยวิทยา หลังสมัยใหม่
ขณะเดียวกนัได ้
 มีการน าแนวคิดหลักๆ ของนักคิดนักปรัชญาตะวนัตกมาใช้เป็นฐานคิดในการวิเคราะห์ 
ตีความ และการกอดรหัสไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเร่ืองวาทกรรมของฟูโกต์ วิธีการร้ือสร้างของแดร์ริดา 
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เป็นตน้* (ธัญญา สังขพนัธานนท์. (2557). “ค าน าเสนอ: มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมหาประชาชน 
งานวิจยัเหนือวจิยัของ ศาตราจารยพ์ิเศษ ดร. ชลธิชา สัตยาวฒันา” ใน ชลธิชา สัตยาวฒันา มหากาพย์ 
นาฏลีลา พลังมหาประชาชน, ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต.) 
 ส าหรับเร่ืองท่ีน ามาเสนอของแนววิจยัชุดน้ีคือเร่ือง “การเคล่ือนไหวของกลุ่มหน้ากากขาว: 
พลงัแห่งความดี” และผูเ้ขียนหน่วยน้ีน าเร่ืองดงักล่าวมาประยุกต์เพื่อช้ีให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตทาง
การเมืองท่ีมีการเคล่ือนไหวของกลุ่ม กปปส. 
 กลุ่มหน้ากากขาวมีวิธีการส่ือสารทางการเมืองอยา่งไร และเราสามารถน าแนวคิดทฤษฎีการ
ส่ือสารทางการเมืองท่ีน าเสนอในตอนท่ี 12.1 มาอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 โดยทางผูเ้ขียนหน่วยน้ีขอน าผลงานของชลธิชา เก่ียวกบัเร่ืองกลุ่มหน้ากากขาวมาน าเสนอ
โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดงัต่อไปน้ีคือ 
 “หนา้กากขาว” เม่ือใช ้“หนา้กาก” กบัช่ือกลุ่มเป็นทางการนั้น ก็ดูลึกลบัแมน่้าสนใจ 
 แต่ก็ไม่เป็นท่ีรู้จกักนัมากนักหากไม่สืบคน้กนัจริงๆ และกลุ่มน้ีก็มีแนวทางการเคล่ือนไหว
แบบเจตนาท่ีจะไม่เปิดเผยตวัจริงและช่ือเสียงเรียงนามดว้ย  
 ผูว้ิจยัจึงให้ความเคารพวตัถุประสงค์ท่ีแสดงแจง้ชดัไวแ้ลว้น้ี จากแนวทางท่ีใส่หน้ากากทุก
คร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวการเมืองเพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลระบอบทกัษิณ การวิจยัน้ีจะสืบคน้
เท่าท่ีคน้ไดจ้ากหน้า Face book ไม่พยายามล้วงลูกเจาะลึกหรือสาวให้ถึงตน้ตอ (ชลธิชา สัตยาวฒันา. 
(2557). “กลุ่มหน้ากากขาวพลงัแห่งความดี” ใน มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมหาประชาชน ส านักพิมพม์หาวิทยาลยั

รังสิต.) 
 “กลุ่มหน้ากากขาว” พลงัแห่งความดี V For Thailand39 ได้แสดงตนผ่านหน้า Facebook ว่า 
ตนคือ กองทพัประชาชน พลงัแห่งความดี - V For Thailand [The Anonymous Thailand] ภารกิจของ
กลุ่มน้ีท่ีได้ระบุไวเ้ป็นทางการ คือการเชิญชวนเพื่อนร่วมกนั เพื่อสร้างสรรค์ “สังคมแห่งความดี” 
กลบัสู่สังคมไทย 
                                                           

 * ผูเ้ขียน หน่วยน้ีขอคงเชิงอรรถตามตน้ฉบบัโดยจดัเรียงล าดบัเชิงอรรถใหม่ตามกรณีศึกษาน้ี  
 ธญัญา สังขพนัธานนท์. (2557). “ค าน าเสนอ: มหากาพย ์นาฏลีลา พลงัมหาประชาชน งานวิจยัเหนือวิจยั
ของ ศาตราจารยพ์ิเศษ ดร. ชลธิชา สัตยาวฒันา” ใน ชลธิชา สัตยาวฒันา มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมหาประชาชน, 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต. 
 39 คัดจาก Facebook - V For Thailand: 180,099 likes; 12,578 talking about this; Joined Facebook 2511, 
retrieved March 2014. 
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 แนวทางน้ีสอดคล้องกับแนวทางการวิจยัโครงการน้ีโดยตรงท่ีเน้นการใช้ “สัจจะวาจา” 
(Parrhesia) หรือท่ีทางโครงการวิจัยก าหนดช่ือให้เรียกง่ายข้ึนว่า “FRANK SPEECH” เพื่อให้มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัศพัท์ทางสังคมวิทย ส านักส่ือสารมวลชนคือ “HATE SPEECH” ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าไม่
เป็นผลดีต่อสังคมไทยในระยะยาว หากเรามุ่งปลุกระดมมวลชนให้เกลียดชงักนัดว้ย “วาทะแห่งความ
เกลียดชงั” แทนท่ีจะเอาเหตุผลเขา้วา่  

 ด้วยเหตุน้ีจึงจงใจสร้าง “วาทกรรม “FRANK SPEECH” ข้ึนมาเพื่อป้องกันการลุกลาม
ขยายตัวจนอาจกลายเป็นเน้ือร้ายเกาะกินสังคมไทย ซ่ึงก็มีวฒันธรรมแห่งความก้าวร้าวรุนแรง 
(Aggression) คู่ขนานกนัไปกบัการสร้าง “อตัลกัษณ์ไทย” ท่ีสุภาพ นุ่มนวล แต่ภายในความสุภาพ
นุ่มนวลนั้น อาจแฝงเร้นดว้ยความหลอกลวง ฉอ้ฉล โป้ปดมดเทจ็ ก็เป็นได ้
 “อัตลักษณ์” (Identity) ตามแนวคิดหลังสมยัใหม่นั้ น เป็นส่ิงท่ีประกอบสร้างข้ึนได้ตาม
ความตอ้งการ ความประสงค์ หรือความจ าเป็นของผูส้ร้าง วิเคราะห์ถึงกน้บ้ึง อตัลกัษณ์จึงเป็น โฉม
หนา้หน่ึง (ซ่ึงอาจมีหลายโฉมหนา้) ของ “มายาคติ” นัน่เอง40 
 หากประยุกต์ทฤษฏีอตัลักษณ์และมายาคติให้กับการประกอบสร้าง “ตัวตน” ของ กลุ่ม
หน้ากากขาว ก็อธิบายปรากฏการณ์น้ีได้ว่า มนัสามารถเกิดข้ึนได้ในสังคมไทย ท่ีมีพฒันาการทาง
สังคมลักลั่น ซ่ึงบางภาคส่วนของสังคมไทย  โดยเฉพาะในวงการของนักท าส่ือสารมวลชน 
สารสนเทศ ศิลปะการแสดงแบบใหม่ล ้ายคุ และภาพยนตร์ยคุใหม่ร่วมสมยันั้น 
 บดัน้ีศิลปิน นกัแสดง นกัร้อง นกัดนตรี ผูก้  ากบัวงดนตรี ผูก้  ากบัการแสดง ผูก้  ากบัละคร และ
ภาพยนตร์ส่วนหน่ึงและโดยเฉพาะบางราย ไดก้า้วล ้ายคุ ไปสู่แนวโนม้ของยคุโพสตโ์มเดิร์น 
 เม่ือแปลเป็นภาษาไทยท าให้เขาใจยากวา่เป็น “ยคุหลงัสมยัใหม่” ทั้งน้ีพวกเขากา้วไปไกลได้
แลว้จริง ๆ จนเราอาจจะตามไม่ทนัก็เป็นได ้

                                                           
40 ผูส้นใจศึกษาเร่ือง “อตัลกัษณ์” และ “มายาคติ” ตามแนวคิดโพสตโ์มเดิร์น อยา่งจริงจงั โปรดอา่น Fredric 

Jameson. (1991). Postmodernism, or. the Cultural Logic of Late Capitalism. (ISBN 0-8223-1090-2); Dougla 

Groothuis. (2000). Truth Decay. Downers Grove, Illinois: inter-Varsity Press; Hans Bertens. (1995). The Idea of 

the Ppstmoderm:_A History. London: Routledge. ISBN 0-145-06012-5; Jean-François Lyotard. (1979). The 

Postmodern Condition: A Report on knowledge. Les Éditions de Minuit,. English Translation by Geoffrey 

Bennington and Brian Massumi. Manchester University Press, 1984. See Chapter 1, The Field: Knowledge in 

Computerised Societies. 



99 

 

83715-12  ร่าง 3  lap  8/1/61 

 “ตวัตน” ของ “กลุ่มหนา้กากขาว” มีลกัษณะเป็นมายาคติ โดยความจงใจของผูป้ระกอบสร้าง 
และเขาก็ไดร่้วมกนัสร้างจนส าเร็จจากภาพมายา (หนา้กาก) นั้น ให้กลายเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม ท่ี
สามารถเรียกร้องความสนใจจากสังคมและส่ือได ้ท าตวัใหเ้ป็นข่าวไดต่้อเน่ือง รวมทั้งสามารถรณรงค์
ทางรูปการจิตส านึกใหผู้เ้ขา้ร่วม “โหยหาคุณธรรมความดี” ท่ีไดดู้ประหน่ึงสูญหายไปจากสังคมไทย 
 การมุ่งใฝ่หาความดีและประกอบคุณธรรมด้วยความเพียรโดยไม่เปิดเผยตัว ไม่ปรากฏ
ช่ือเสียงเรียงนาม ยกเวน้อาจมีผูใ้กล้ชิดล่วงรู้ เป็นการเคล่ือนไหวทางสังคมด้วยวตัถุประสงค์ทาง
การเมืองอยา่งแจง้ชดั 
 เพื่อปกปิดตวัตน แต่ก็กระท าการแบบ “ก่ึงลบัก่ึงเปิดเผย” จากสัญลกัษณ์ “หน้ากากขาว” ช่ือ 
“V For Thailand” ท่ีใช้อย่างเป็นทางการ รวมทั้ง “เร่ืองราวปรัมปรา” จากคติ (Myth) ท่ีอยู่เบ้ืองหลงั
ความเป็นมาของ “หนา้กากขาว” บ่งช้ีวา่ 
 กลุ่มการเมืองแนวสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมน้ีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากกระแสการ
เคล่ือนไหวสังคมของโลกตะวนัตก แต่หน้ากากขาวแนวตะวนัตกไดถู้กน ามาใช้เพื่อพิทกัษ์ปกป้อง
โครงสร้างเชิงสถาบนัอนัเก่าแก่ของไทย คือสถาบนักษตัริย ์ซ่ึงก็ดูเหมือนวา่จะขดัแยง้กนัอยูบ่า้ง 
 การขยายตวัของกลุ่มจึงไม่อาจ “จุดติด” และขยายตวัราว “พายุบุแคม” เช่น ขบวนการมวล
มหาประชาชน ซ่ึงไม่สนใจท่ีจะอ าพรางตน ทวา่ประกาศตน แสดงอตัลกัษณ์ “สีธงชาติ” และแสดง
ความรักชาติ ปกป้องสถาบนักษตัริยอ์ย่างเปิดเผยตรงไป ตรงมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะพิเศษทาง
วฒันธรรมแบบไทย ๆ ท่ีถึงลูกถึงคน ของผูค้นสังคมไทยมากกวา่ 
 ในเว็บเพจ Facebook: กลุ่มหน้ากากขาว “V For Thailand” ได้เสนอ “ค าประกาศแสดงตน 
ดว้ยสัจจะวาจา” อนัจดัเป็น “FRANK SPEECH” (Parrhesia) อยา่งชดัเจนวา่ 
 “พวกเรา “กองทัพประชาชน” หรือ “The Anonymous Thailand” 
 เกิดขึน้ด้วย “ศรัทธา – พลังแห่งความดี” ภายใต้ความคิดท่ีต้องการ 
 สร้างสรรค์สังคมไทยให้กลับมาเน้นเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม” 
 ขอ้ความใน วรรคหน่ึง น้ี ประกาศส าแดงพลงัของตนเองถึงขั้นเป็น “กองทพัประชาชน” 
บอกใหรู้้ชดัเจนวา่เป็นการ “จดัตั้ง” องคก์ารข้ึนใหม่เพื่อเคล่ือนไหวในระดบัชาติ 
 โดยไม่ประสงค์เปิดเผยวา่ตนเป็นใครกนัแน่ ขอเป็นเพียง “นกัรบนิรนาม” ในกองทพัน้ี ท่ีมี
ความศรัทธาในพลงัแห่งความดี ค าวา่ “กลบัมา” บ่งช้ีวา่สังคมไทยไดสู้ญเสียพลงัส่วนน้ีไป จึงตอ้งร้ือ
ฟ้ืนใหก้ลบัมาเนน้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
 “จงเช่ือและศรัทธาในความดีร่วมการสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ออกสู่สังคมไทย 
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 เราพยายามท่ีจะก้าวข้าม “เร่ืองสีทางการเมือง” เพ่ือปลุกความคิด 
 ของประชาชน ให้กลับมามองเร่ืองความดี และสร้างสรรค์ความดี  
 ให้กลับมาบนผืนแผ่นดินประเทศไทย” 
 ขอ้ความใน วรรคสอง รณรงคไ์ห้เช่ือและศรัทธาในความดี ขอให้ร่วมการสร้างสรรคส่ิ์งดีๆ 
สู่สังคมไทย โดยนกัรบนิรนามขององคก์รน้ีจะ “กา้วขา้ม เร่ืองสีทางการเมือง” การประกาศตนเช่นน้ี
เร่ิมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 อนัเป็นช่วงเวลาท่ีการต่อสู้เร่ือง “สี” โดยเฉพาะสีแดงกบัสีเหลืองไดด้ าเนินไป
อยา่งเขม้ขน้ ผา่นการสู้รบท่ีโชกเลือดมาแลว้ 
  “สาเหตุท่ีเราเคล่ือนไหวผ่านหน้ากาก Guy Fawkes ท่ีอยู่ใน 
 ภาพยนตร์เร่ือง V For Vendetta เน่ืองจาก ตัวละครเอกของเร่ืองนี ้
 ได้เคล่ือนไหวทางการเมืองภายใต้หน้ากากดังกล่าว 
 ในการต่อสู้กับรัฐบาลท่ีช่ัวร้าย ท่ีมีพฤติกรรมช่ัวร้าย ในการลิดลอน 
 สิทธิของประชาชน และล่ือมวลชน” 
 วรรคสาม บอกท่ีมาของการหยิบยืมหน้ากาก จากภาพยนตร์ของทางตะวนัตก โดยอาศยั
แนวคิดเดียวกนั คือ ตวัเอกของเร่ืองไดเ้คล่ือนไหวทางการเมืองภายใตส้ัญลกัษณ์”หนา้กากขาว” เพื่อ
ต่อสู้กบั “รัฐบาลท่ีชัว่ร้ายมีพฤตกรรมลิดรอนสิทธิของประชาชนและส่ือมวลชน” 
  “ส่ิงท่ีกลุ่มเราต้องการบอกกล่าว กคื็อ เราก าลังเคล่ือนไหวใน  
 แนวทางท่ีถกูต้อง ขาวสะอาด เพ่ือสร้างสังคม “ประชาธิปไตยอันมี 
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ” ท่ีแท้จริง โดยหลักการของเรา 
 จะยืนเคียงข้าง ธงไตรรงค์ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”  
 วรรคส่ี ประกาศ “จุดยืน” ของกลุ่มคือเพื่อสร้าง “สังคมประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข” ท่ีแทจ้ริง นอกจากน้ี ยงัประกาศใช้ “สัญญะ” ประจ ากลุ่มเพื่อการรณรงค์ดงักล่าว 
คือ การยนืเคียงขา้ง “ธงไตรรงค”์ อนัไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 ส าหรับวรรคน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตเป็นประการส าคญั อนัเป็นสาเหตุท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการวจิยัเพื่อ 
“อ่าน” ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกลุ่มนกัรบนิรนามท่ีมีการจดัตั้งท่ีแน่นอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 
คืออยา่งนอ้ยก็เป็นเวลา 7 ปีมาแลว้ 
 ท่ีสมาชิกของคนกลุ่มน้ี “ซุ่ม” ตวัท างานการเมืองเพื่อการดงักล่าว อีกทั้งจุดยืนและสัญญะท่ี
ใช้ รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์ตามความขา้งตน้ (ในอญัประกาศ) นั้น ก็มีส่ิงท่ีอาจเรียกไดว้า่เป็น 
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“เน้ือถ้อยกระทงความ” เดียวกนักับช่ือเต็มของ “กปปส.” คือ “คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงประเทศไทยให้ 
 เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมขุ” 
 นัยยะส าคญัดงักล่าวน้ี จึงเป็นส่ิงท่ีโครงการวิจยัน้ี ไม่อาจมองข้าม “ท่ีมาท่ีไป” ของกลุ่ม
กองทพัประชาชนนิรนามน้ี 
 “ส่วนค าว่า V ในท่ีนีคื้อ Victory หรือ “ชัยชนะ” ท่ีพวกเราปรารถนา 
 จะท าให้แก่ประเทศไทยกลับสู่ความสงบอีกคร้ัง โดยร่วมกันต่อสู้กับ 
 การคอร์รัปช่ันของเหล่านักโกงเมือง ท่ีก าลังบ่อนท าลายประเทศชาติ 
 และร่วมกันสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ กลับสู่สังคมไทย” 
 วรรคห้า แสดงความคาดหวงัท่ีมุ่งมัน่ ท่ีจะร่วมกนัต่อสู้กบัการคอร์รัปชั่นของเหล่านักโกง
เมืองท่ีก าลงับ่อนท าลายประเทศชาติ จุดมุ่งหมายน้ีชดัเจนวา่เป็นจุดมุ่งหมายท่ีไม่ต่างกบัของ กปปส. 
เลยแมแ้ต่นอ้ย และดูเหมือนวา่จะเป็นเป้าหมายหลกัของการต่อสู้ดว้ยซ ้ าไป 
 “เราอยากเห็นประชาชนรักษาสิทธิ หน้าท่ี ตามระบอบประชาธิปไตย 
 ไม่ใช่เพียงแค่ การหย่อนบัตรเลือกตั้งไปแล้ว กเ็ป็นอันจบ 
 กระบวนการ แต่การเรียกร้องสิทธิทางการเมืองมีหลากหลายวิธี” 
 วรรคหกนี ้ก็มีประเด็นการต่อสู้ท่ีเนน้ให้เห็นวา่ “ระบอบประชาธิปไตย” ไม่ใช่แค่หยอ่นบตัร
เลือกตั้ง การเรียกร้องสิทธิทางการเมืองมีหลายวิธี การแสดงออกเช่นน้ี ก็ไม่ต่างกบัขอ้เสนออนัเป็น
กระบวนทศัน์หรือ “ชุดความคิด” ท่ีชดัเจนของ กปปส. 
 “การชุมนมทางการเมือง อาจจะเป็นอะไรท่ีประชาชนเบ่ือหน่าย 
 แต่ส่ิงท่ีเราอยากให้ปรากฏในแบบประเทศท่ีพัฒนาเเล้ว กคื็อ 
 การนัดหมายออกมาชุมนุมอย่างสงบ ไม่ต้องมีแกนน า 
 แค่ออกมาประกาศในส่ิงท่ีเราไม่เห็นด้วย จ านวนหลายล้านคน 
 พร้อม ๆ กัน ภายในเวลาเพียงแค่ 1-2 ช่ัวโมง แล้วสลายตัว เพ่ือ 
 เป็นการประจานการกระท าของส่ิงท่ีไม่ถกูต้องในสังคม ยกตัวอย่าง 
 เช่น พฤติกรรมคอร์รัปช่ันท่ีเกิดขึน้ภายใต้นักโกงเมืองในคราบ 
 นักการเมืองท่ีเข้ามาถลุงกินเงินภาษี ของประชาชน” 
 ท่ีมาแห่งแรงบนัดาลใจของกลุ่ม “V for Thailand” 
   http://ireport.cnn.com/docs/DOC-996222 
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 ความหมายในวรรคสุดทา้ย ให้ความส าคญักบัการเรียกขานเพื่อมาร่วมการชุมนุมอย่างสงบ 
ออกมาประกาศส่ิงท่ีไม่เห็นดว้ยกบัรัฐบาล ท่ีน่าสนใจก็คือ ส่ือความหมายให้ออกมาร่วมกนัชุมนุม
เป็นหลายลา้นคนพร้อมๆ กนั ใช้เวลาไม่มากนกัแลว้ก็สลายตวั เพื่อประจานการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง
สังคม 
 แนวทางน้ีตรงกบัส่ิงท่ี “ก านนัสุเทพ” ด าเนินการไดส้ าเร็จในช่วงระยะเวลา 6 ปีต่อมา ต่างกนั
ตรงท่ีกลุ่มนกัรบนิรนามเห็นวา่ การชุมนุมลกัษณะน้ี “ไม่ตอ้งมีแกนน า”  
 แต่การเคล่ือนไหวจดัตั้ง กองทพัมวลมหาประชาชนไดส้ าเร็จนั้น มี องคก์รน า คือ กปปส. มี
แกนน า อย่างน้อยในระยะแรก 9 นาย และมีผูน้ าสูงสุด ท่ีแสดงตนและประกาศตนโดยเปิดเผย คือ 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูไ้ด้แสดงภาวะการน าทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและได้สะทอ้น
ศกัยภาพของผูน้ าทางจิตวญิญาณออกมาอยา่งเด่นชดั 
 จน “ลุงก านนั” ในฐานะ “ร่างทรง” ของมวลมหาประชาชน เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางทัว่
ประเทศ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึงสามเดือนของ “การชุมนุมลุกข้ึนสู้” ร่วมกบัมวลมหาประชาชน 
รูปการณ์เคล่ือนไหวลักษณะน้ี ตามทฤษฎีการเคล่ือนไหวการเมืองเรียกว่า เป็นระดับ “People's 
Uprising” ยงัไม่ใช่ “การปฏิวติัโดยประชาชน” - “People's Revolution” 
 ความเหมือนกับความต่างกันบ้าง ลักษณะร่วนอนัเป็นลักษณะทัว่ไปและลกัษณะเฉพาะ
แตกต่างกนั ดงัไดว้ิเคราะห์แจกเเจงมาน้ี ท าให้มีขอ้สรุปขั้นตน้วา่ กลุ่มหนา้กากขาวไดส่้งอิทธิพลทาง
ความคิดให้กบัขบวนการของก านนัสุเทพไม่มากก็นอ้ย เฉพาะ “ช่ือเต็ม” กปปส. นั้นอาจตีความไดว้า่ 
เป็นอะไรบางอยา่งท่ีเป็นส่ิงเดียวกนักบัเเนวทางของ “กลุ่มหนา้กากขาว” อยา่งน่าประหลาด 
 ส่วนเม่ือถึงเวลาเคล่ือนไหวของมวลมหาประชาชนอนัเป็นช่วงเวลา ณ ปัจจุบนัแลว้นั้น เราจะ
มองเห็นสัญลกัษณ์หน้ากากขาวผุดข้ึนประปรายเป็นคร้ังคราวเฉพาะในช่วงตน้ ๆ ของการชุมนุม
เท่านั้นโดยเฉพาะท่ีสวนลุมพินี (ช่วงก่อนเกิด กปปส.) และท่ีศูนยก์ารคา้แถวอโศก-วิทยุ-สยาม ทั้ง
ก่อนและหลงัการก่อเกิด กปปส. 
 เม่ือมวลมหาประชาชนไดม้ารับช่วงการเคล่ือนไหวต่อสู้จากกลุ่ม “V For Thailand” แลว้ ยงั
ควรตีความไดด้ว้ย วา่ “V - Victory” หรือ “ชยัชนะ” ท่ีกลุ่มหนา้กากขาวมุ่งมาดปรารถนาและได ้“ปัก
ธง” ไวล่้วงหนา้ ก็ใกลจ้ะมาถึงแลว้เช่นกนั 
 มีความเป็นไปไดว้่า กลุ่ม V For Thailand ในส่วนของผูริ้เร่ิมก่อตั้ง ระยะแรกสุด น่าจะเป็น
กลุ่มนกัเรียนนอก ผูมี้วิชาชีพท าส่ือสมยัใหม่ ท่ีรักในศิลปะการละคร ภาพยนตร์ ส่ือสารสนเทศ และ
เขาเป็นผูมี้ดนตรีการ 
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 ดงัปรากฏวา่ในเวบ็เพจหนา้หน่ึงของ Facebook – “V For Thailand” ไดบ้รรจุ เพลงสมยันิยม
ภาษาองักฤษท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัทางสากล ถือว่าเป็นเพลงติดอนัดบัท็อปฮิตของวงการแนวเพลง
ลกัษณะน้ีไวห้ลายเพลง 
 เพลง “ยอดนิยม” โดดเด่นท่ีสุดเพลงหน่ึงคือ เพลงในอลับั้มท็อปฮิทติดอนัดบัซ่ึงได้หลาย
รางวลัต่อเน่ืองกนัของวง Skillet3 ช่ือวา่ “Rise” จากอลับั้มเพลงช่ือเดียวกนั 
 อลับั้มชุดน้ีออกเผยแพร่เป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 2013 มีเพลงหลกัทั้งหมด 12 
(+ 3) เพลง ทุกเพลงแต่งเป็นแนวกวนิีพนธ์ท่ี เรียกวา่ Lyrics ไดแ้ก่เพลงต่อไปน้ี 
 Rise; Sick Of it; Good To Be Alive; Not Gonna Die; Circus  
 For A Psycho; American Noise; Madness In  Me; Salvation; 
 Fire and Fury; 
 My Religion; Hard To Find; What I Believe; Battlecry [Bonus Track]; Everything Goes 
Black [Bonus Track]; Freak Show [Bonus Track] 

เน้ือหาของเพลงในอลับั้ม “RISE” ทั้งหมด แสดงตวัตนของหนุ่มสาว ยคุหลงัสมยัใหม่ท่ียงัมี
ความใฝ่ดี รักสัจจธรรม พร้อมท่ีจะเผชิญความจริงคือ ภาวะสงครามท่ีตอ้งต่อสู้ห ้ าหั่นกนัเพื่อสร้าง
โลกใหม่ ท่วงท านองของบทเพลงสะทอ้นความเจบ็ปวดรวดร้าวกบัสภาพสังคมเส่ือมทรามท่ีด ารงอยู ่
ซ่ึงพวกเขาไม่พอใจ แทนการต่อตา้น การใชอ้าวธุและการท าสงครามห ้ าหัน่กนัแบบแนวเพลงยคุก่อน
หนา้น้ี 

ดงัเช่น เพลงร็อคต่อตา้นสงครามของพวกฮิปป้ีในยุคอเมริกนัต่อตา้นสงครามอินโดจีน หรือ
เพลงแบบโฟล์คซองท่ีเศร้าสร้อยอ่อนหวานอย่าง “Where have all the Flowers gone?” ของ Pete 
Seeger ท่ีแต่งใน ค.ศ. 1955 ซ่ึงไดรั้บยกย่องให้เป็นเพลงการเมืองหน่ึงในยี่สิบอนัดบัเพลงยอดนิยม
ของแฟนเพลงสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 2010 จากหนังสือพิมพ์ The New statesman “Top 20 Political 
Songs”.... 

เพลง “RISE” กลบัเสนอปัญหาสังคมและการเมืองในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ  สะทอ้นใหเ้ห็น
สภาพท่ีทุกคนจ าตอ้งเผชิญกบัสงครามโหดท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือไรก็ไดอ้ยา่งไม่รู้เน้ือรู้ตวัในยคุปัจจุบนั 

บทเพลงเพรียกขานให้ตระหนกัถึงภยั “สงคราม” ท่ีก าลงัด าเนินอยูร่อบตวั โดย “เรา” ต่างก็มี
ส่วนร่วมในการก่อสงครามนั้น  
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แมจ้ะรู้สึกโหยไหใ้นภาวะกระจดักระจายส้ินหวงัต่อทุกส่ิงทุกอยา่ง เน้ือเพลง “RISE” ซ่ึงแต่ง
และอ านวยเพลงโดย “นายวง Skillet” ไดแ้สดงความมุ่งมัน่และมาดหมายท่ีจะพากนักา้วไปสู่อนาคต
ท่ีดีกวา่เดิม ท่ีรออยูเ่บ้ืองหนา้ 

โดยกระโจนเขา้สู่ “สมรภูมิสู้รบ” นั้น และชกัชวนปลุกเร้าผูค้นให้พากนั “RISE”... คือ “ลุก
ข้ึนมา...ลุกข้ึนมา” ต่อสู้ร่วมกนั เน้ือหาของเพลง “RISE” ท่อนทา้ยๆ ไม่ปิดบงัอ าพรางหนทางการ
ต่อสู้ท่ีก าหนดไวช้ดัเจน 

คือแสดงนยัยะส าคญัของการปลุกเร้าให้ลุกข้ึนสู้แบบ “ปฏิวติั” ขอให ้“เรา” จงร่วมกนัท าการ
ปฏิวติัโค่นลม้สังคมโหดเบ้ืองหนา้เราน้ี และสร้างสังคมใหม่ข้ึนมาแทนท่ี 
 แนว เพลงของ “RISE” เป็นแบบ ‘Hard Rock’ (Metal) มีลีลาโหยไห้ แบบกระแทกกระทั้น   
ผูแ้ต่งเพลงและผูร้้องซ่ึงเป็นคนๆ เดียวกนัและก็เป็นนายวง Skillet ดว้ย คือ John Cooper ใชค้  าสั้นๆ ท่ี
เรียบง่าย ฟังเขา้ใจง่าย แต่ทวา่ลึกซ้ึงกินใจมากในการประพนัธ์เพลงน้ี เช่น 

“Sound off, this is the call. Tonight, we rise! 
RISE!  Rise in revolution!” 
เพลงแนวน้ีจดัวา่เป็น “เพลงฮาร์ดร็อค” ซ่ึงเกิดข้ึนในยคุหลงัสมยัใหม่ ‘Hard Rock’ เป็นแนว

เพลงของหนุ่มสาวชาวตะวนัตกและอเมริกนัปัจจุบนั ซ่ึงส้ินหวงักบัสภาพสังคมท่ีเส่ือมทรามลงทัว่ทั้ง
โลก 

พวกเขาไม่ไดแ้สดงออกแบบฮิปป้ียุคก่อนท่ีหลีกล้ีหนีปัญหาหนัเขา้หายาเสพติด และต่อตา้น
สงครามดว้ยการชุมนุมประทว้งผูก่้อสงครามคือสหรัฐอเมริกา 

ในยุคโพสต ์โมเดิร์นน้ี ศิลปินนกัร้องนกัดนตรีแนวฮาร์ดร็อค หาทางออกตามแนวคิดทฤษฎี
โพสต์โมเดิร์น คือการ “ร้ือ-สร้าง” (Deconstruction) ซ่ึงมีผลปฏิบัติการแบบ “ปรับ-ร้ือ-สร้าง” 
หลากหลายรูปแบบ 

หนุ่มสาวกลุ่มท่ีเป็นฮาร์ดคอร์ทางการดนตรี ได้หันเขา้หาดนตรีหนักๆ เป็นการแสวงหา
ทางออก แมแ้ต่บางกลุ่มท่ีมีพื้นฐานดนตรีจากการเติบโตสู่ความบรรลุวุฒิภาวะในโบสถค์ริสตศ์าสนา 

และยงัไม่ละทิ้งศาสนาในใจตนก็ได้ปรับแนวเพลงศาสนาให้รับใช้ยุคสมยัแห่ง สังคมทุน
นิยมทรามโดยการ “ร้ือ-สร้าง” จากแนวทางการขบัร้องเพลงและการบรรเลงดนตรีในโบสถ์ท่ีสง่างาม
กอ้งกงัวานแบบเดิมสู่ Metal Hard Rock 
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ศิลปินยุคหลงัสมยัใหม่ไม่ไดเ้น้นความยิ่งใหญ่ของพระเจา้แห่งศาสนาคริสต์และเร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่ใช้เสียงกระห่ึมกอ้งสะทอ้นบรรยากาศอนัเวิ้งวา้งโอ่อ่าดว้ยเสียงออกแกนขนาดยกัษ์ใน
โบสถอ์ายนุบัพนัปีแบบเดิมอีกต่อไป 

แต่พวกเขาได ้“ร้ือ-สร้าง” แนวเพลงแบบเพลงสวดท่ีค่อนขา้งชา้เนิบนาบอยา่งเดิมในโบสถ ์
ให้กลายเป็นแนวเพลงเร็ว หนกัและแน่น เพื่อเสนอความตระหนักใน “ความจริง” อนัโหดร้ายท่ีได้
เกิดข้ึนในสังคม โดยใชกี้ตา้ร์และกลองเป็นหลกั 

พวกเขาสะทอ้นออกมาแบบ “สมจริง” (Realistic) เพื่อบอก “ความจริง” (Truth) ให้กบัสังคม
และเพื่อนพอ้งอยา่งตรงไปตรงมาโดยไม่บิดเบือนหรือปิดบงัอ าพราง ซ่ึงจดัวา่เป็นการแสดงออกแบบ 
Frank SPEECH-Parrhesia ดงัท่ีไดว้เิคราะห์มาแลว้เป็นล าดบัขั้นรูปการณ์หน่ึง 

พร้อมกนัน้ีเพลงแบบประกาศ “สัจจธรรม” โดยการเสนอ “สัจจวาทะลกัษณะน้ีก็ไดท้  าหนา้ท่ี 
(Function) ปลดปล่อยความคบัขอ้งใจ (Frustration) ท่ีรุนแรงไปในตวัด้วย “ความหนักแน่น” ของ 
“ทางดนตรี” แบบท่ีเรียกวา่ Heavy Rock หรือ Metal Hard Rock 

แนวเพลงประกอบด้วยเน้ือหาท่ีสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงท่ีโหดร้ายในสังคมของ
ผูค้นในวงการต่าง ๆ เช่น เร่ืองสกปรกบีบคั้นในวงการถ่ายภาพเปลือย เหตุระเบิดท าลายแบบพลีชีพ 
หรือคาร์บอมบ ์การถูกเข่นฆ่าท าร้ายในท่ีชุมนุมประทว้งโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ฯลฯ 

เหตุร้ายเหล่าน้ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือไรและท่ีไหนก็ได้ โดยผูค้นไม่อาจรู้หรือคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า แมแ้ต่ปัญหาทางสังคมของวงการผูต่้างศาสนาจากตน เช่น ชุมชนชาวมุสลิมผูถู้กเหยียด
หยามเบียดขบัโดยสังคมชาวอเมริกนั ก็มีปรากฏในอลับั้มเพลงแนวศาสนาแบบ Hard Rock ความส้ิน
หวงัทั้งปวงของคนหนุ่มสาวถูกเติมพลงั ปลุกเร้าดว้ยดนตรีแนวหนกัและแน่น โดยมีเน้ือเพลงท่ีเน้น
ภาวะทางอารมณ์และความคิดท่ีหนกัหน่วง 

แนวเพลงอนัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัเช่นน้ี สามารถเติบโตขยายตวัจากการบรรเลงดนตรีแบบ 
Christian Hard Rock ในโบสถ ์ซ่ึงโดยระบบเสรีประชาธิปไตยไม่วา่ในอเมริกาหรือยโุรประยะหลงั ๆ 
มาน้ี ทางโบสถ์ไม่มีขอ้ขดัขอ้งและเห็นคลอ้ยให้นักดนตรีปรับแนวเพลงให้สอดคลอ้งกบัแนวนิยม
ของยคุสมยัได ้

แม้ว่าในระยะบุกเบิกจะต้องฝ่าด่านความคิด “ผู ้ใหญ่หัวโบราณ” ก็ตาม จอห์น คูเปอร์ 
หวัหนา้วง Skillet ก็เคยใหส้ัมภาษณ์วา่ เขามีอารมณ์รักแนวเพลงน้ีและความท่ีเขาใกลชิ้ดผกูพนักบัแม่
มาก แต่แม่เกลียดชงัแนวเพลงแบบน้ี 
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เพราะเห็นวา่มีลกัษณะเป็นแนวเพลงแบบ “ปีศาจเขา้สิง” (Satanic Music) เขาไดร้บเร้าขอให้
แม่ไปร่วมฟังดนตรีประเภทน้ีท่ีเป็นแนว Metal Hard Rock 

เม่ือเขาย่างสู่วยัรุ่นในโบสถ์อีแวนเจลลิสต์แห่งหน่ึง แม่ของจอห์นนั้นแท้จริงเป็นนักร้อง
ผูเ้ช่ียวชาญการไล่ระดบัเสียงของเพลงศาสนาคริสตแ์บบคลาสสิกท่ีร้องกนัในโบสถ ์เม่ือทนการรบเร้า
ไม่ได ้แม่ของจอห์นก็ยนิยอมร่วมทางไปกบัจอห์นดว้ย แต่ขอค ามัน่สัญญาจากจอห์นวา่ 

เม่ือใดก็ตามขณะฟังเพลง หากแม่เกิดมีความรู้สึกว่ามีปีศาจหรือซาตานแฝงตวัเข้ามากับ
เสียงเพลงแล้วละก้อ...แม่จะขอพาจอห์นลุกข้ึนออกจากโบสถ์นั้ นทันที จอห์นตกลงยินยอมกับ
ขอ้เสนอน้ีของแม่ดว้ยความมัน่ใจ 

และผลปรากฏวา่ แนวเพลงแบบ “Metal Hard Rock” ก็สามารถเอาชนะใจของแม่จอห์นซ่ึงมี
พรสวรรคแ์ละ “หูทางดนตรี” ไดส้ าเร็จ 

นบัแต่นั้นมา จอห์นก็มีเสรีภาพมากข้ึนในการฟังเพลงแนวน้ีและไดเ้ขา้ร่วมแสดงคอนเสิร์ต
ดว้ย จนในท่ีสุดก็สามารถแต่งเพลงแนวน้ีและออกแสดงคอนเสิร์ต  

รวมทั้งจดัท าอลับั้มท่ีเป็นของตนเองได้ส าเร็จ ปัจจุบนัจอห์น คูเปอร์ได้รับความนิยมจาก
สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมในโบสถอ์ยา่งลน้หลาม มีการจดัท าอลับั้มเพลงตามมาเป็นล าดบัอีกหลายชุด 

และได้มีการแพร่ขยายแนวเพลงตามความนิยมแบบ “ร้ือ-สร้าง” ของโพสต์โมเดิร์น คือ 
ปฏิเสธระบบสังคมทุนนิยมท่ีชัว่ร้าย มีความรู้สึกคบัแคน้แต่ไม่ส้ินหวงั โดยยงัคงมีศรัทธาแนบแน่น
ต่อพระเจา้และพระเยซูคริสต ์

วง Skillet น้ีในจุดเร่ิมแรกก่อนท่ีจะดงัเป็นพลุ จดัเป็นเพียงวงดนตรีเล็ก ๆ บรรเลงและร้องใน
โบสถ์มาก่อนโดยสองสามีภรรยา คือ John and Korey Cooper กว่าจะตั้งเป็นวง Hard Rock สมบูรณ์
แบบเช่นปัจจุบนัตอ้งผา่นพฒันาการของการไดรั้บความนิยมมากบา้งนอ้ยบา้ง มีนกัดนตรีมือดี ๆ เขา้
มาร่วมวงและแตกออกไปจากวงบา้ง แมแ้ต่ภรรยาของนายวงเองก็หยดุในบางช่วง แต่ผูท่ี้ยนืพื้นอยูก่บั
วง Skillet และเป็นหวัหนา้วงมาโดยตลอดก็คือ จอห์น คูเปอร์ เขาเป็นผูก้ดัฟันสู้ไม่ถอยแมแ้ต่กา้วเดียว
จนกระทัง่สามารถน าพาวง Skillet กา้วให้ถึงดวงดาวได ้แนวเพลงไดถู้กปรับให้ไปสู่วงการฮาร์ดร็อ
คแบบหนกัหน่วงและรุนแรงยิง่ข้ึนเป็นล าดบัในสังคมวงกวา้ง 

มีการแสดงคอนเสิร์ตและออกอลับั้มเพลงแบบ Metal Hard Rock เตม็รูปแบบ จนไดรั้บความ
นิยมอยา่งถล่มถลายตลอดระยะหา้ปีท่ีผา่นมา อลับั้มเพลงวง Skillet โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุด “RISE” 

และเพลงเอกประจ าชุดคือ “Rise” น้ีเอง ไดรั้บความนิยมสูงสุด เป็นอลับั้มเพลงชุดท่ีจ าหน่าย
ไดม้ากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ของวง Skillet 
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เฉพาะใน ค.ศ. 2013 วง Skillet และเพลงของวงน้ี ท าสถิติไดรั้บรางวลัสูงสุดถึง 5 รางวลั ซ่ึง
ไม่เคยปรากฏวา่มีวงแนว Christian Band สามารถท าสถิติเช่นน้ีไดม้าก่อนเลย 

จากการน าเสนอในเร่ืองท่ี 12.3.2 การส่ือสารทางการเมืองในการเคล่ือนไหวทางการเมือง
ของ “กลุ่มหนา้กากขาว : พลงัแห่งความดี” 

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ว่าก่อนหน้าจะเกิดปรากฏการณ์ “พลงัมวลมหาประชาชนท่ีน า
โดย กปปส.” ไดมี้เคล่ือนไหวทางการเมืองในรูปกลุ่มองคก์รต่างๆ 

และกลุ่มเคล่ือนไหวท่ีใช้สัญญะ “For Thailand” เป็นกลุ่มทางการเมืองกลุ่มหน่ึงท่ีมีการ
เคล่ือนไหวทางการเมือง โดยใชส้ัญลกัษณ์ของกลุ่มคือ “หนา้กากขาว” โดยถือเป็นสัญลกัษณ์ของพลงั
แห่งความดี 

โดย “ภารกิจ” ของกลุ่มการเมืองน้ีคือการเชิญชวนให้เพื่อนทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค ์
“สังคมแห่งความดี” กลบัสู่สังคมไทย 

หากน าแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมืองท่ีกล่าวไวใ้นตอนท่ี 12.2 โดยเฉพาะ
แนวคิดเก่ียวกบั “การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม” (The Social Construction of Reality) 
มาวิเคราะห์ “ภารกิจ” ของกลุ่มการเมืองน้ี จะเห็นไดว้่าแนวคิดดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่า การท่ี
ทางกลุ่มเชิญชวนให้เพื่อนทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์ความดีกลับสู่สังคมไทยเป็นเร่ืองท่ีแสดงหรือ
สะท้อนให้เห็นว่า ถ้ากลุ่มท าได้ตามภารกิจดังกล่าว ก็จะเกิด “ทุนทางสังคม” (Social Capital) กับ
สังคมไทย 

ขณะเดียวกนัหากพิจารณาในแง่ของการใชภ้าษา เช่น ขอ้ความท่ีวา่ 
“จงเช่ือและศรัทธาในความดีร่วมกันในการสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ออกสู่สังคมไทย เราพยายามท่ี

ก้าวข้าม เร่ืองสีทางการเมือง.....” 
 หากเราพิ จารณาข้อความข้างต้นโดยใช้แนวคิดทฤษฎีหลังโครงส ร้างนิยม  (Post 
structuralism) เป็นแนวคิดทฤษฎีในการส่ือสาร 

และถา้เรามองผา่นแนวคิดทฤษฎีหรือ “แวน่” น้ีเราก็จะสามารถมองหรือพิจารณาไดว้า่ ภาษา
ท่ีกลุ่มหน้ากากขาวใช้ หมายถึงระบบการส่ือความหมายรวมทั้งภาษาสัญลกัษณ์ต่างๆ จะเห็นไดว้่า
ขอ้ความท่ีกลุ่มหน้ากากขาวน าเสนอมาขา้งตน้ ช่วยให้เราเขา้ถึงขอ้มูลและความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ตลอดจนทกัษะความสามารถในการใชศ้พัทแ์สลง และมีความรู้ในเร่ืองของกฎการผกูประโยคใหม่ๆ 

ท่ีทั้งภาษาและส่ือสัญลกัษณ์เหล่านั้นคือตวัก าหนดท่ีก ากบัความสัมพนัธ์ทางสังคมของมนุษย์
เรา อยา่งนอ้ยก็ก ากบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มหนา้กากขาวกบัมวลมหาประชาชน 
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โดยเฉพาะการท าให้มวลมหาประชาชนเช่ือและศรัทธาในความดีร่วมกนัในการสร้างสรรค์
ส่ิงดีๆ 

นอกจากน้ี หากพิจารณาจากผลการตีความของผูว้ิจยัคือ ชลธิชาท่ีดูจากเวบ็เพจหนา้หน่ึงของ 
Facebook_ ‘V For Thailand’ ไดบ้รรจุเพลงติดอนัดบัท็อปฮิตเพลงหน่ึงคือ ของวง Skillet ช่ือเพลงว่า 
Rise 

ท่ีเพลงน้ีมีท่วงท านองของบทเพลงท่ีสะทอ้นความเจ็บปวดรวดร้าวกบัสภาพสังคมท่ีเส่ือม
ทราม โดยเพลงแนวน้ีจดัเป็นเพลง Hard Rock ท่ีขบัร้องโดยศิลปินนกัร้องนกัดนตรีแนวน้ีหาทางออก
ตามแนวคิดทฤษฎี Postmodern คือ การร้ือสร้าง (Deconstruction) ท่ี ถือเป็นแนวคิดทฤษฎีหลัง
โครงสร้างนิยม ท่ีเป็นท่ีมาของแนวคิดทฤษฎี Postmodern โดยนกัคิดท่ีมีช่ือวา่แดร์ริดา ในประเด็นน้ี
น่าจะถือไดว้า่กลุ่มหนา้กากขาวไดใ้ชส่ื้อในการส่ือสารทางการเมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และนอกเหนือไปจากนั้น หากพิจารณาการตีความของชลธิชา สัตยาวฒันา ถึงข้อความ
เก่ียวกบั “การจะยนืเคียงขา้งธงไตรรงค ์ไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย”์ 

ผูเ้ขียนหน่วยน้ีก็เห็นดว้ยกบัชลธิชา สัตยาวฒันา วา่ขอ้ความดงักล่าวท่ีกลุ่มหน้ากากขาวส่ือ
อกมาเป็นเร่ืองของการใชส้ัญญะ 

และหากเราใชศ้าสตร์แห่งการตีความ ตีความตวับทหรือขอ้ความดงักล่าว เราก็จะพบวา่ “นยั” 
หรือ “ความหมาย” ของตวับทดงักล่าวเป็น “ความหมายโดยนัยประหวดั” คือเป็นความหมายทาง
สังคมท่ีจะแปรเปล่ียนไปตามบริบททางสังคมและวฒันธรรม 

ขณะเดียวกนัสะทอ้นจุดยนื อุดมการณ์ของกลุ่มดว้ยเช่นเดียวกนัวา่จุดยืนหรืออุดมการณ์ของ
กลุ่มคือ เป็นกลุ่มอนุรักษนิ์ยมเทิดทูนสถาบนักษตัริย ์

และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงหากพิจารณาข้อความนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว และพิจารณา
ขอ้ความอ่ืน ๆ อาทิเช่น ขอ้ความท่ีวา่ 

“การชุมนุมทางการเมือง อาจจะเป็นอะไรท่ีประชาชนเบ่ือหน่าย แต่ส่ิงท่ีเราอยากให้ปรากฏ
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วกคื็อ การนัดหมายออกมาชุมนุมอย่างสงบ ไม่มีแกนน า แต่ออกมาประกาศใน
ส่ิงท่ีเราไม่เห็นด้วย.....”  

ขอ้ความท่ีน ามาเสนอขา้งตน้หากใชแ้นวคิดการโนม้นา้วใจในมิติของลกัษณะการโนม้นา้วใจ 
จะเห็นไดว้า่กลุ่มหนา้กากขาวพยายามผลิตหรือประกอบสร้างความหมายร่วมกนั โดยตอ้งการส่ือสาร
ให้ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ียงัไม่ไดอ้อกมาชุมนุมตดัสินใจออกมาชุมนุมร่วมกนักบัพวกตน 
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โดยกลุ่มหนา้กากขาวน่าจะไดต้ระหนกัถึงองคป์ระกอบของการส่ือสาร อนัไดแ้ก่ แหล่งสารหรือผูส่้ง
สาร สาร ช่องทาง ส่ือ ผูรั้บสารและปฏิกิริยาตอบกลบัหรือขอ้มูลป้อนกลบั 

และหากพิจารณาในมิติต่อไปโดยเฉพาะเก่ียวกบัผลของการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจ ผูว้ิจยัคือ 
ชลธิชา สัตยาวฒันา ก็ไดว้ิเคราะห์ไวว้า่ ผลของการโน้มน้าวใจประสบผลในการส่ือสารตามท่ีกลุ่ม
หนา้กากขาวไดส่ื้อสาร 

นอกจากน้ีหากพิจารณาผลการวิจยัของชลธิชา สัตยาวฒันา ท่ีผูเ้ขียนน ามาเสนอจะเห็นไดว้า่ 
มีการใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสัญวิทยาและการวิเคราะห์เชิงสัญญะเต็มไปหมด เช่น ค าว่า V for 
Thailand หรือแมก้ระทัง่ตวัหนา้กากเอง รวมทั้งค  าวา่ “หนา้กากขาว: พลงัแห่งความดี” 

หรือแมแ้ต่ค าว่า “มายาคติ” (Myth) ในการส่ือความหมายทางการเมือง โดยเฉพาะภาพของ
หนา้กากขาวท่ีถา้หากน ามาอธิบายตามแนวคิดของโรล็องด ์บาร์ต (Roland Barthe) นกัภาษาศาสตร์ท่ี
สนใจแนวคิดเก่ียวกบัสัญวทิยา ก็จะอธิบายไดว้า่ “รูปหนา้กาก” เป็นสัญญะหรือ S : G ท่ีสามารถช่วย
สร้างความผกูพนัให้กลุ่มหน้ากากขาวให้มีความผกูพนั ขณะเดียวกนัเป็นแรงจูงใจให้กบัสมาชิกของ
กลุ่มรวมพลงัของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

นอกเหนือไปจากนั้น แนวคิดเก่ียวกบัวาทกรรมและการวิเคราะห์วาทกรรมก็ยงัปรากฏให้
เห็น เช่น ข้อความท่ีว่า กลุ่มหน้ากากขาว: พลังแห่งความดี V for Thailand ข้อความน้ีถือเป็นวาท
กรรมตามทศันะของฟูโกต์ และถ้าหากน ากรอบการวิเคราะห์วาทกรรม  (Discourse Analysis) มา
วิเคราะห์ ก็จะเห็นได้ว่าขอ้ความทั้งหมดคือตวับท และถ้าพิจารณาในแง่ของภาคปฏิบติัวาทกรรม 
(Discursive Practice) ท่ีคือกระบวนการ การผลิตตวับท ผูผ้ลิตต่างตระหนักวา่นยัท่ีซ่อนหรือแฝงอยู่
ในขอ้ความหรือถอ้ยค าดงักล่าวมีนยัเช่นไร และตอ้งการให้มีการแพร่กระจายไปยงัช่องทาง ดไดบ้า้ง 
และกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มใดบา้ง 

ขณะเดียวกนั หากพิจารณาในแง่ “ภาคปฏิบติัทางสังคมและวฒันธรรม” (Social Cultural 
Practice) กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนโดยทัว่ไปยอมรับไดไ้หม 

หรือหากกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ กลุ่มเป้าหมายยอมรับได้ไหมกบัขอ้ความ ถ้อยค าดงักล่าวท่ี
ส าคญัขดักบับริบททางสังคมวฒันธรรมไทยไหม เหมือนกบัค าวา่ “อ ามาตย”์ “ไพร่” หรือไม่ อยา่งไร 

ขณะเดียวกนัจะเห็นไดว้า่ในผลการวิเคราะห์ของงานวิจยัช้ินน้ีทางผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎี
หลงัโครงสร้างนิยม (Post-sturucturalism) และการใช้วาทกรรม (Discourse) การวิเคราะห์วาทกรรม
ของฟูโกตแ์ละแฟร์คลาวตลอดทั้งงานวจิยั 
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หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที่ 12.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัตกิจิกรรม 12.3.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เร่ืองที่ 12.3.2 
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