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การกำาหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับ

การเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยในปี	พ.ศ.2551

อาจารย์ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์ *

* อาจารย์ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ : อาจารย์ประจำา ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์        
                                 คณะนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยสยาม

	 ภายหลังจากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ

ปีพ.ศ.2549	เวลาผ่านมาสองปี	คงไม่มีใครคาดคิดว่ากลุ่มพันธมิตรฯจะออกมาชุมนุม

เคลื่อนไหวได้อีกครั้ง	เพราะเมื่อปี	2549	บทยุติของการเคลื่อนไหว	คือการรัฐประหาร

เมื่อวันที่	19	กันยายน	พ.ศ.2549	

	 ปัจจัยสำาคัญในการรวมพลของการชุมนุมในครั้งนี้มีทั้งความเหมือนและ

ความต่างกับครั้งก่อน	ด้วยความเหมือนคือกลุ่มที่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวนั้น	เป็นผู้

ที่ไม่ยอมรับในการบริหารประเทศของฝ่ายรัฐบาล	 และเชื่อว่าการรัฐประหารเมื่อครั้ง

วันที่19	 กันยายน	 พ.ศ.2549	 	 ไม่สามารถกำาจัดระบอบที่ถูกขนานนามว่า	 “ระบอบ

ทักษิณ”	 ให้ออกไปจากอำานาจการบริหารของฝ่ายรัฐบาลได้	 แม้ว่าจะเปลี่ยนตัว

นายกรัฐมนตรีจาก	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	มาเป็นนายสมัคร	สุนทรเวช	และในครั้ง

สุดท้ายคือนายกที่เป็นน้องเขยของพ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	คือนายสมชาย	วงศ์สวัสดิ์

แล้วก็ตาม	 ส่วนความต่างจากการชุมนุมครั้งก่อน	 ก็คือ	 แม้การชุมนุมในครั้งนี้จะ

มีประชาชนออกมาร่วมด้วยมากมาย	 แต่ก็ยังไม่เทียบเท่าเมื่อปีพ.ศ.2549	 จากกลุ่ม

คนที่เป็นหนุ่มสาวเมืองกรุง	 กลายเป็นมวลชนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุ	 และคนต่าง

จังหวัดที่มีเครือข่ายซึ่งเติบโตมาจากการต่อสู้เมื่อปี2549	และผู้ที่รับชม	ASTV		
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	 ย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ภายหลังการเกิดรัฐประหาร	 วันรุ่งขึ้นหลังจากการ

ยึดอำานาจ	ปรากฎรถถังในบริเวณสถานที่หลักๆของเมืองหลวง	มีผู้คนมากมายออก

มามอบดอกไม้ให้กับทหาร	 ถ่ายรูปกับรถถัง	 และชื่นชมการยึดอำานาจครั้งนี้	 เพราะ

ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ	 ท่ามกลางความกังขาของผู้คนส่วนหนึ่งในสังคมว่า	 นี่ก็ไม่

ต่างอะไรกับการยึดอำานาจครั้งที่ผ่านๆมาในประวัติศาสตร์สังคมไทย	 ซึ่งรังแต่จะ

ทำาให้ประเทศไทยถอยหลัง	 หลังจากรัฐบาลบริหารประเทศได้เพียงไม่กี่เดือน	 กลุ่ม

พันธมิตรฯออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง	 โดย		 	ครั้งแรกคือการออกแถลงการณ์เมื่อวัน

ที่	25	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2551		“เรื่องคำาเตือนก่อนเกิดกลียุค”	โดยอ้างถึงการบริหาร

ประเทศในการทำาตัวเป็นหุ่นเชิดให้	 “ระบอบทักษิณ”	แทรกแซงคุกคามสื่อ	ตัดตอน

กระบวนการยุติธรรม	และหาทางให้พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตรพ้นผิด

	 ขณะที่พันธมิตรฯได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง	เพราะความสำาเร็จจาก

เหตุการณ์19	 กันยายน	 พ.ศ.2549ยังตราตรึงอยู่ในความรู้สึก	แต่การรัฐประหารค

รั้งนั้นได้นำาพามาซึ่งสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำาแย่	 และผู้คนต่างปฏิเสธการเอื้อโอกาสให้

เกิดการรัฐประหารอีกครั้ง	ซึ่งการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯครั้งนี้แม้ว่าจะยืนยัน

การขับไล่รัฐบาล	แต่ก็ไม่อาจทำาให้ผู้คนสงสัยว่าจะมีอะไรแอบแฝงและนำามาซึ่ง

การรัฐประหารเหมือนเหตุการณ์ครั้งก่อนหรือไม่	ขณะเกิดเหตุการณ์การชุมนุม

เคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯตั้งแต่ต้นนั้น	บทบาทของหนังสือพิมพ์มีส่วนสำาคัญทั้ง

การนำาเสนอข่าวและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 ไล่เรียงตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรฯ

ปักหลักชุมนุมในวันที่25	พฤษภาคม	พ.ศ.2551	 จนถึงวันที่	2	 ธันวาคม	พ.ศ.2551	

บทบาทการนำาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ	 นำาเสนอประเด็นและให้ความ

สำาคัญที่แตกต่างกันออกไป	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการจัดระเบียบโครงสร้างของข่าวโดย

สื่อมวลชน	ที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในประเด็นต่างๆของผู้รับสาร	 ที่ผู้วิจัย

สนใจที่จะศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวัน
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	 รวมถึงในกรณีของบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพของสื่อ	 ที่ถูกสังคมพูดถึงอย่าง

มากในเรื่องของการนำาเสนอข่าวสารที่โน้มเอียงไปในทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 ขาดความ

เป็นกลาง	 ไม่คำานึงถึงปัจจัยรอบด้าน	 ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	 รวมถึง

อยากทราบว่าหนังสือพิมพ์ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพหรือ

ไม่	ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาการกำาหนดกรอบ(framing)และบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพของ

สื่อในหนังสือพิมพ์รายวันในกรณีดังกล่าว	 โดยมีวัตถุประสงค์และคำาถามในการวิจัย	

ดังนี้

วัตถุประสงค์
	 (1)	เพื่อศึกษาการกำาหนดกรอบในการนำาเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรปร

ะชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปีพ.ศ.2551	ในหนังสือพิมพ์รายวัน

	 (2)	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำาหนดกรอบของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยว

กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปีพ.ศ.2551	

	 (3)	เพื่อศึกษาบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพ(professional	norm)	ของหนังสือพิมพ์

รายวันในการนำาเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยในปี	พ.ศ.2551	จากมุมมองของนักวิชาชีพในหนังสือพิมพ์รายวัน

ปัญหานำาวิจัย
	 (1)หนังสือพิมพ์รายวันมีการกำาหนดกรอบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพ.ศ.2551หรือไม่	อย่างไร

	 (2)ปัจจัยที่มีผลต่อการกำาหนดกรอบของการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพ.ศ.2551	คืออะไร
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	 (3)	 นักวิชาชีพในหนังสือพิมพ์รายวันรับรู้หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

จรรยาบรรณทางวิชาชีพในการนำาเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรประชาชน	 เพื่อ

ประชาธิปไตยอย่างไร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 (1)	 การสร้างองค์ความรู้ในด้านการสื่อสารการเมือง	 โดยอาศัยทฤษฎีการ

กำาหนดกรอบ	 ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีที่ค่อนข้างใหม่ในทางนิเทศศาสตร์และยังมีพื้นที่

ในการพัฒนา

	 (2)	 ผลการวิจัยสามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับองค์กรพัฒนาการ

เมือง	และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

ขอบเขตของการวิจัย
	 (1)	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา(content	 analysis)	 ซึ่งจะเลือก

ศึกษาจากหนังสือพิมพ์รายวันทั้งหมด	 4	 ฉบับ	 ได้แก่ไทยรัฐ	 ผู้จัดการ	 มติชนและ

กรุงเทพธุรกิจ	ซึ่งได้จัดกลุ่มหนังสือพิมพ์ทั้ง	4	ฉบับ	ออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ

		 -หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ	ได้แก่	ไทยรัฐ	

		 -หนังสือพิมพ์กึ่งปริมาณกึ่งคุณภาพ	ได้แก่	ผู้จัดการ

		 -หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ	ได้แก่	มติชน	และกรุงเทพธุรกิจ

	 (2)	การศึกษาพื้นที่ข่าวของการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาช

นเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่ฉบับประจำาวันที่25	พฤษภาคม	พ.ศ.2551	ซึ่งเป็นวันที่กลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	 มีการปักหลักชุมนุมบริเวณสะพานมัฆวาน

รังสรรค์	 จนถึงวันที่	5	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2551	 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่พันธมิตรยุติการ

ชุมนุมที่สนามบินสุวรรณภูมิ
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นิยามศัพท์
	 การกำาหนดกรอบ	 หมายถึง	 การจัดระเบียบโครงสร้างของข่าวด้วยวิธีการ

ต่างๆโดยสื่อมวลชน	เพื่อใช้ในการนำาเสนอมุมมองหรือทัศนะที่มีต่อข่าว	และอาจส่ง

ผลกระทบต่อการตัดสินใจในประเด็นต่างๆของผู้รับสาร

	 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	 หมายถึง	 การรวมตัวกันของหลาย

องค์กร	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรอิสระภาคประชาชน	 จุดประสงค์หลักการรวมตัว

เพื่อกดดันขับไล่รัฐบาล	 โดยมีแกนนำา	5	 คน	 ประกอบด้วย	 พลตรีจำาลอง	 ศรีเมือง	

,นายสนธิ	ลิ้มทองกุล	,นายสมศักดิ์	โกศัยสุข	,นายพิภพ	ธงไชย	,นายสมเกียรติ	พงษ์

ไพบูลย์		และนายสุริยะใส	กตะศิลา		ผู้ประสานงานกลุ่ม

	 ระบอบทักษิณ(1)	 หมายถึง	 คำานิยามที่นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์บางคนตั้งขึ้นเพื่อนิยามการปกครองของประเทศไทยใน

สมัยที่พ.ต.ท.ทักษิณ	 ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี	 โดยอ้างว่าเป็นระบอบที่ไม่สนใจ

ถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย	 ทำาให้ประเทศแปรสภาพไปอยู่ใน

รูปแบบของเผด็จการรัฐสภา	 บ้างก็เรียกแบบการปกครองนี้ว่า	 “ทักษิณาธิปไตย”	

“ทรราชเสียงข้างมาก”และ	 “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์จากการเลือกตั้ง”	 ซึ่งทั้งหมด

มาจากคำาจำากัดความของระบอบทักษิณ	

	 ระบอบทักษิณ(2)	 หมายถึงระบอบตามคำาจำากัดความ	 4ข้อ	 คือ	 (1)	ยักยอ

กรัฐธรรมนูญยึดครองประชาธิปไตยการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้มีควา

มสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวพันธ์หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อหมู่คณะ

ของตนเอง	 (2)	หลงใหลทุนนิยมใหม่จนลืมประเทศชาติ	สร้างกระแสระบบทุนนิยมโ

ดยลืมความเป็นรากเหง้าความเป็นไทย		(3)	 ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงจำานวน

มากมายไม่ได้แก้ไข	ทำาผลธุรกิจแอบแฝง	และ	(4)	ทำาให้บ้านเมืองสิ้นความสงบสุข	

เป็นตัวการในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ	
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	 บรรทัดฐานเชิงวิชาชีพ	 หมายถึง	 บรรทัดฐานอันประกอบด้วยความรับผิด

ชอบต่อสังคม	 จรรยาบรรณของสื่อมวลชน	 และปรัชญาแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์	

ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์	 สภาการหนังสือพิมพ์แห่ง

ชาติ	พ.ศ.	2541	

 

	 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การกำาหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวัน

เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี	

พ.ศ.2551”	 	 ผู้วิจัยได้นำาแนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลัก

เกณพ์พื้นฐานในการศึกษาวิเคราะห์	ดังนี้

	 (1)	 แนวคิดเรื่องการกำาหนดกรอบ	 (Framing)	 การกำาหนดกรอบในการ

ตีความข่าวสารถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาสังคมจิตวิทยาและจิตวิทยา	 โดยมี

แนวคิดที่ถูกสร้างและพัฒนาเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ที่เป็นนามธรรมให้สามารถ

สังเกต	 (observed)	 และวัดได้(measured)	 ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับกรอบในทางการ

สื่อสารมวลชนจะถูกมองใน2	 ลักษณะ	 คือกรอบในฐานะที่เป็นตัวสร้างข่าว	 หรือ

นำาเสนอข่าว(presenting	 news)	 และกรอบในฐานะที่เป็นตัวทำาความเข้าใจกับ

ข่าว(comprehending	news)	แนวคิดทั้ง2	ลักษณะดังกล่าวจึงจำาแนกออกได้เป็นก

รอบของสื่อ	หรือกรอบของข่าว(media	or	news	frame)	กับกรอบของผู้รับสารหรือ

กรอบของปัจเจกบุคคล(audience	 or	 individual	 frame)	 ซึ่งในงานวิจัยนี้สนใจ

ศึกษาเฉพาะกรอบของสื่อ	หรือกรอบของข่าวเท่านั้น

	 (2)	.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพของสื่อ

 ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม	(Social	responsibility)

	 ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมถูกนำาเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง	

สามารถใช้ได้ทั้งกับประเภทสิ่งพิมพ์ซึ่งมีเอกชนเป็นเจ้าของ	 และการกระจายเสียง	

ซึ่งมีสถาบันของรัฐเป็นเจ้าของ	 ตัวทฤษฎีนั้นเป็นการประนีประนอมระหว่างความ
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เป็นอิสระของตัวสื่อมวลชนเอง	 กับพันธะกรณีที่มีต่อสังคม	 หลักของทฤษฎีนี้ก็

คือ	 ฐานคติที่ว่าสื่อมวลชนมีภาระกิจที่สำาคัญต่อสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระกิจ

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสื่อมวลชนต้องยอมรับภารกิจต่างๆเหล่านี้	 ใน

แง่ของข่าวสารและเป็นเวทีสำาหรับการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆกัน	

สื่อมวลชนควรเป็นอิสระมากที่สุด	 แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับพันธะกรณีที่มี

ต่อสังคมอย่างแน่ชัด	สื่อมวลชนต้องยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานของการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนที่ได้กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

 แนวคิดเรื่องจรรยาบรรณของสื่อมวลชน	(Journalism	Ethics)

	 แนวคิดเรื่องจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเป็นกรอบในการวิเคราะห์ถึงจรรยา

บรรณของหนังสือพิมพ์ในการนำาเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรฯ	 ว่าหนังสือพิมพ์

ได้ปฏิบัติตนตามแนวคิดเรื่องจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์หรือไม่	 ในฐานะที่นัก

ข่าวผู้นำาเสนอข่าวนั้นเป็น	 “ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์”	 ที่ได้รับสิทธิในการเข้า

ถึงแหล่งข่าว	 และนำาเสนอข่าวต่อประชาชน	 ตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีที่ถูกกำาหนด

ไว้ใน	“ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์	พ.ศ.๒๕๔๑”

 

 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

	 สำาหรับปรัชญาเรื่องความเป็นกลางของหนังสือพิมพ์ไทย	เกิดขึ้นจาก

แรงผลักดันภายนอกวงการหนังสือพิมพ์มากกว่าภายใน	 คือการที่หนังสือพิมพ์มี

สังกัดเป็นฝักเป็นฝ่าย	อันเป็นผลมาจากการถูกควบคุมโดยรัฐบาลมาตั้งแต่การ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.2475	 ทำาให้หนังสือพิมพ์ตกเป็นเครื่องมือโจมตี	

กันเองของนักการเมือง	 เครื่องมือของการโฆษณา	 และการบิดเบือนข้อเท็จจริง	

ความเป็นกลางสำาหรับหนังสือพิมพ์ไทยในระยะแรก	 จึงหมายถึง	 การรายงานความ

จริงอย่างครบถ้วน	และการแยกข้อคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริง
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ระเบียบวิธีวิจัย
	 การศึกษาวิจัยเรื่อง“การกำาหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยว

กับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี	 พ.ศ.

2551”	นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการกำาหนดกรอบของหนังสือพิมพ์รายวัน	 ในการนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯ	 และศึกษาเรื่องบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพของสื่อ

ในการเสนอข่าวว่ามีความเป็นอย่างไร

ผู้วิจัยจะศึกษาการวางกรอบข่าวของหนังสือพิมพ์	ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	(con-

tent	analysis)	ประชากร	และจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)

ประชากร

	 ประชากรแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ

	 (1)	แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร	ได้แก่	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ผู้จัดการ	กรุงเทพ

ธุรกิจ	 และมติชน	 ในระหว่างวันที่	25	 พฤษภาคม-	5	 ธันวาคม	 พ.ศ.2551	 	 	 ซึ่ง

เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มพันธมิตรฯ	 ได้เริ่มปักหลักชุมนุมที่บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์

จนสิ้นสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิ	 โดยศึกษา	 ข่าว	 บทบรรณาธิการ	 และบทวิเคราะห์	

สามารถนำามาช่วยในการวิเคราะห์การกำาหนดกรอบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุม

ของกลุ่มพันธมิตรฯ	โดยเอกสารเหล่านี้รวบรวมจากห้องสมุดต่างๆ

	 (2)	 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล	 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่องการ

วางกรอบของหนังสือพิมพ์และบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพของสื่อ	จึงมีการสัมภาษณ์เจาะ

ลึกบุคคลต่างๆ	ดังนี้

	 -นักข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

	 -หัวหน้าข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

	 -หัวหน้าข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์มติชน

	 -หัวหน้าข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
หนังสือพิมพ์

	 การวิเคราะห์เนื้อหา	ทำาการสำารวจเนื้อหาเพื่อรวบรวมข่าวที่ถูกนำาเสนอเกี่ยว

กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในหนังสือพิมพ์รายวัน	 ได้แก่	 ไทยรัฐ	

ผู้จัดการ	 มติชน	 และกรุงเทพธุรกิจ	 (ฉบับเช้า)	 ระหว่าง	 วันที่	 25	 พฤษภาคม-	

5	 ธันวาคม	 พ.ศ.2551	 เพื่อนำาเอาประเด็นในหนังสือพิมพ์เหล่านั้นมาศึกษาว่า	

หนังสือพิมพ์มีการกำาหนดกรอบเกี่ยวกับการนำาเสนอข่าวการเคลื่อนไหวชุมนุมของ

กลุ่มพันธมิตรฯอย่างไร		ทั้งนี้ในการรวบรวมข่าว	ผู้วิจัยได้ค้นคว้ารวบรวมโดยวิธี	ใช้

ตารางบันทึกการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใน

หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ

ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา

	 ดำาเนินการวิเคราะห์กรณีศึกษาตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในตารางบันทึก

ข้อมูล	 โดยวิเคราะห์ลักษณะการนำาเสนอข่าวของกลุ่มพันธมิตร	 โดยดูประเด็นที่

หนังสือพิมพ์นำาเสนอ	แล้วสังเกตการวางกรอบตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้	โดยใช้

แนวคิดเรื่องการกำาหนดกรอบ	(Framing)	เป็นกรอบในการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล
	 จากแนวคิดเรื่องการกำาหนดกรอบในการตีความข่าวสาร	 หรือการวางกรอบ	

(framing)	 นั้น	 Robert	 Entman(1993)	 ระบุว่ากรอบของสื่อมีหน้าที่	 4	 ประการ

คือ	 “ชี้ให้เห็นถึงปัญหา”(frames	define	problems)	 “วิเคราะห์หาสาเหตุ”(frames	

diagnose	 causes)	 “การตัดสินทางจริยธรรม”	 (frames	 make	 moral	 judge-

ments)	 และ	 “เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา”	(frames	suggest	remedies)	 ผู้วิจัย

พบว่าหนังสือพิมพ์จะมีการกำาหนดกรอบของแต่ละสำานักพิมพ์แตกต่างกันไป	 แต่

ในส่วนของข่าวนั้นทุกสำานักพิมพ์จะเหมือนกัน	 คือจะพบกรอบของการชี้ให้เห็นถึง
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ปัญหามากที่สุด	 เนื่องจากข่าวทำาหน้าที่บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 โดยไม่ได้ลง

ลึกไปในรายละเอียดในกรอบของการวิเคราะห์หาสาเหตุ	 ตัดสินทางจริยธรรมหรือ

เสนอแนวทางแก้ปัญหา	 โดยจะไม่พบกรอบของการวิเคราะห์หาสาเหตุในส่วนของ

ข่าว	เนื่องจากข่าวนั้นเป็นการแสดงเนื้อหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น	จึงไม่มีการ

วิเคราะห์หาสาเหตุให้เห็นในส่วนของข่าว	

	 ส่วนของบทบรรณาธิการจะพบกรอบในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

และชี้ให้เห็นถึงปัญหามากที่สุด	 เนื่องจากพื้นที่ข่าวในส่วนของบทบรรณาธิการ

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 และเมื่อสถานการณ์เลวร้าย	

บรรณาธิการจึงทำาหน้าที่เป็นผู้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ต่างๆ	

ในช่วงที่กลุ่มพันธมิตรฯชุมนุม	 มีหลายเหตุการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง	

และหลายฝ่ายในสังคมต่างแสวงหาทางออก	 เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ตามมา	

	 ในส่วนของบทวิเคราะห์	 การให้กรอบของแต่ละหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน

โดยสิ้นเชิง	 ซึ่งไทยรัฐให้กรอบของการตัดสินทางจริยธรรมมากที่สุด	 และวิเคราะห์

หาสาเหตุน้อยที่สุด	 ซึ่งหมายความว่าคอลัมนิสท์ต่างมีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย

กับรัฐบาลและวิธีการต่างๆของการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯกรอบจึงออกมาที่การ

ตัดสินทางจริยธรรม	 ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนั้นให้ความสำาคัญกับกรอบของการชี้

ให้เห็นถึงปัญหามากที่สุด	 และเสนอแนวทางแก้ปัญหาน้อยที่สุด	 ซึ่งสามารถตีความ

ได้ว่าผู้จัดการนั้นพยายามชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวการเคลื่อนไหวชุมนุมของ

กลุ่มพันธมิตรฯว่ามีความสำาคัญ	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เจ้าของคือนายสนธิ	 ลิ้ม

ทองกุลได้เป็นแกนนำาของกลุ่มพันธมิตรฯ	โดยไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการเสนอ

แนวทางแก้ปัญหา	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนั้นให้กรอบของการเสนอแนวทางแก้

ปัญหามากที่สุดและชี้ให้เห็นถึงปัญหาน้อยที่สุด	 หมายความว่าคอลัมนิสท์ตระหนัก

ถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 โดยเสนอแนวทางออกให้กับปัญหา	 โดยให้ความสำาคัญ
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ในการชี้ให้เห็นถึงปัญหาน้อย	 และมติชนให้ความสำาคัญกับกรอบของการตัดสินทาง

จริยธรรมมากที่สุดซึ่งหมายความว่าคอลัมนิสท์ไม่เห็นด้วยกับการกระทำาของรัฐบาล

และกลุ่มพันธมิตรฯ	ซึ่งให้ความสำาคัญกับกรอบของการชี้ให้เห็นถึงปัญหาน้อยที่สุด

จึงเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์จะมีการกำาหนดกรอบเฉพาะข่าวและบทบรรณาธิการ	 ซึ่ง

บทวิเคราะห์นั้นคอลัมนิสท์ต่างมีอิสระในการเขียนเต็มที่	 และเมื่อแนวทางของ

บทบรรณาธิการแสดงถึงกรอบของการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา	 และชี้ให้เห็นถึง

ปัญหา	 คอลัมนิสท์ต่างๆจึงมีอิสระในการเขียนโดยมีกรอบที่แตกต่างกันไปไม่เฉพาะ

เจาะจง	

	 ส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดกรอบดังแบบจำาลองกระบวนการ

วางกรอบอ้างอิงจากแบบจำาลองกระบวนการคัดเลือกข่าวของ	 Gans(1979)	 และ

งานศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อเนื้อหาของสื่อ	โดย	Shoemaker	กับ	Reeses(1996)	

Scheufele	ระบุว่า	มีอย่างน้อย	3	ปัจจัย	ที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างกรอบของนัก

ข่าว	ปัจจัยแรก	ได้แก่	อิทธิพลจากตัวนักข่าวเอง(journalist-centered	influences)	

โดยนักข่าวแต่ละคนจะสร้างกรอบของตนขึ้น	 โดยมีจุดประสงค์อย่างน้อยก็เพื่อที่จะ

วางโครงร่าง(structure)	 และทำาความเข้าใจ(make	sense)	 กับข้อมูลที่ได้รับเข้ามา	

แน่นอนว่า	 ในขั้นตอนนี้ก็จะถูกจัดการโดยปัจจัยหลายๆอย่างที่มีอยู่ในตัวของเขา	

เช่น	 อุดมการณ์(ideology)	 ทัศนคติ(attitudes)ปทัสถานทางวิชาชีพ(professional	

norms)	 และมันก็จะสะท้อนออกไปในที่สุดซึ่งผู้วิจัยได้พบว่าอุดมการณ์ของนักข่าว

ในเรื่องของการให้ความสำาคัญกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนที่เติบโต

ขึ้นและรวมตัวกันในนามของกลุ่มพันธมิตรฯนั้น	 เมื่อเป็นการกระทำาที่ใช้สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องเมื่อไม่พอใจรัฐบาลเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน	 และในเรื่อง

ของการต่อต้านความความรุนแรง	 นั้นทำาให้เขาไม่เห็นด้วยเมื่อกลุ่มพันธมิตรฯหรือ

รัฐบาลจะนำาพาเหตุการณ์ไปสู่ความรุนแรง	 ซึ่งทำาให้เกิดความสูญเสีย	 รวมถึงการ

ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร	 ซึ่งขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 ทำาให้

ประเทศไทยไม่ก้าวหน้า
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	 เนื่องจากเมื่อมีการรัฐประหารเศรษฐกิจจะหยุดชะงัก	 ประเทศชาติต้องมา

สะดุด	 แทนที่จะไปแก้ปัญหาอื่นๆของประเทศ	 รวมถึงทัศนคติของนักข่าวเองที่มี

ต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯตั้งแต่ออกมาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี	

2550	และวิธีการต่างๆที่พันธมิตรฯใช้ในการ	ยกระดับการชุมนุม	และปทัสถานทาง

วิชาชีพ	 ที่นักวิชาชีพยึดถือก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญและการนำาเสนอข่าว

เกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรฯโดยยึดถือจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ

 

	 ปัจจัยที่สอง	 ได้แก่	 แรงกดดันจากองค์กร(Orgnizational	pressures)	 เป็น

อิทธิพลอันสืบเนื่องมาจากการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	 ส่งผลให้	 ประเภท	แนวทาง	

ทิศทาง	 ตลอดจนลักษณะการทำางานของสื่อที่นักข่าวนั้นๆสังกัด	 มีผลต่อการวาง

กรอบของนักข่าว	แรงกดดันจากองค์กรนั้นมีส่วนโดยตรงกับการกำาหนดกรอบข่าว	

เนื่องจากเป็นตัวกำาหนดทิศทางของข่าวที่จะออกมาในหนังสือพิมพ์	ไทยรัฐ	กรุงเทพ

ธุรกิจและมติชนนั้นมีนโยบายองค์กรกำาหนดทิศทางมาว่าให้พื้นที่ของข่าวจาก

ทางฝ่ายรัฐบาลและพันธมิตรฯเท่าเทียมกัน	 โดยหลีกเลี่ยงการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งกรอบที่ปรากฎในส่วนของข่าวคือการชี้ให้เห็นถึงปัญหา	 และบทบรรณาธิการ

แสดงถึงการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา	 ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนั้นองค์กรเสนอ

ข่าวสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯข่าวและบทวิเคราะห์ของ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการจึงสะท้อนถึงกรอบของการชี้ให้เห็นถึงปัญหามากที่สุด	

 

	 ปัจจัยที่สาม	ได้แก่	ปัจจัยภายนอก(External	Sources	of	influence)	หมาย

ถึง	 กลุ่ม	 อิทธิพลต่างๆ	 เช่น	 นักการเมือง	 ผู้มีอำานาจ	 หรือกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ

โดยกรอบที่ถูกเสนอโดยกลุ่มเหล่านี้	 จะถูกรับเข้ามาในตัวนักข่าวด้วย	 และจะส่งผล

ต่อการมองประเด็นนั้นๆของสื่อ	 และปัจจัยภายนอกเหล่านี้เอง	 ที่จะมีผลมากขึ้น	

ในกรณีที่กรอบในเรื่องนั้นๆยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาในตัวของนักข่าว	 ซึ่งในที่นี้ปัจจัย

ภายนอกผู้วิจัยได้ให้ความสำาคัญไปที่สังคมที่เกี่ยวกับการให้ความสำาคัญในการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯ	 เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรฯเป็นกลุ่มของการรวมตัว
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กันของภาคประชาชน	 เละมีพลังที่เข้มแข็ง	 มีบทบาทสำาคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองอย่างเหตุการณ์รัฐประหาร	19	กันยา	2549		ซึ่งนักข่าวส่วนใหญ่ให้ความ

สำาคัญกับกลุ่มพันธมิตรฯเป็นอย่างมาก	ในข้อที่เป็นปัจจัยภายนอกที่สาธารณชนต่าง

ก็ให้ความสนใจ

	 ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพของสื่อนั้น

ผู้วิจัยพบว่านักวิชาชีพมีความรับรู้ในเรื่องของจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ	 แต่ในส่วน

ของการปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับการให้ความสำาคัญกับจรรยาบรรณมากแค่ไหน	 ซึ่ง

หนังสือพิมพ์มติชนนั้นนักวิชาชีพรับรู้ เรื่องจรรยาบรรณและปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด	 ในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรุงเทพธุรกิจ	นักวิชาชีพก็มีความรับรู้

ในเรื่องของจรรบาบรรณเช่นกัน	เพียงแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเคร่งครัด

 

	 ส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนั้นแม้นักวิชาชีพจะกล่าวว่ารับรู้เรื่องจรรยาบรรณ

วิชาชีพ	แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม	เนื่องจากเจ้าของหนังสือพิมพ์นั้นคือ	นายสนธิ	ลิ้มทอง

กุล	เป็นแกนนำากลุ่มพันธมิตรฯประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	ทิศทางของหนังสือพิมพ์	

จึงส่งผลให้นักวิชาชีพละเลยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทั้ง		4	ข้อที่ผู้วิจัยได้หยิบยก

มาศึกษา	 โดยอ้างเหตุผลว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนั้นได้เลือกข้างความถูกต้อง	 ชอบ

ธรรมแล้ว	 และสื่อก็ไม่ควรจะเป็นกลางอีกต่อไป	 สื่อควรเลือกข้างที่ถูกต้อง	 ซึ่งตาม

หลักของจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพนั้น	 การนำาเสนอข่าวที่รอบด้าน	 นั้นเป็นหน้าที่ที่

สำาคัญของสื่อมวลชน	 ซึ่งการทำาหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนั้นสอดคล้องกับสื่อ

ที่เป็นเครื่องมือทางการเมือง	 คือมีลักษณะของสื่อที่เลือกข้างเพื่อเป้าหมายทางการ

เมือง	ซึ่งเป็นลักษณะของสื่อที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทย	ในรูปแบบของสื่อที่เลือก

ข้างและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการต่อสู้ทางการเมือง
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ข้อเสนอแนะ
	 (1)	 งานวิจัยนี้ศึกษาการกำาหนดกรอบการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯใน

หนังสือพิมพ์รายวันพ.ศ.	 2551	 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าหนังสือพิมพ์วางกรอบ

เกี่ยวกับกลุ่มการเคลื่อนไหวทาง	การเมืองอย่างไร	ซึ่งในเวลาต่อมามีการเคลื่อนไหว

ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามของ

กลุ่มพันธมิตรฯ	 หากการวิจัยในอนาคตมีการศึกษาการเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าว	

จะทำาให้เห็นการเปรียบเทียบใน	2	 กรณี	 ว่าหนังสือพิมพ์ให้ความสำาคัญกับกลุ่มการ

เคลื่อนไหวภาคประชาชนเหมือนกันหรือไม่	

	 (2)	การกำาหนดกรอบของหนังสือพิมพ์ในกรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมื

อง	เป็นสิ่งที่น่าจะนำาไปประยุกต์เพื่อศึกษาบทบาทของสื่อ	ในการเป็นตัวกลางในการ

มีส่วนร่วมในเหตุการณ์การเมืองที่สำาคัญ	 และศึกษาถึงปฏิกิริยาของผู้รับสารจากสิ่ง

ที่สื่อได้นำาเสนอ	มีส่วนช่วยให้เหตุการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลง	
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