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            ปริญญานิพนธ์ฉบับนีมุ้่งศึกษา ภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย”จากข่าวการชุมนุมทางการเมือง     
ในหนังสือพิมพ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอข่าว      
การชุมนุมทางการเมืองและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากับการน าเสนอภาพแทน “ผู้ ดี 
ผู้ ร้าย” ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษารวบรวมจากการรายงานข่าวเหตกุารณ์การชมุนมุทางการเมืองของ
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ นปช.จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 
หนงัสือพิมพ์แนวหน้า และหนงัสือพิมพ์สยามรัฐ ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 
2553 ผลการศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษาท่ีส าคญั 5 กลวิธีได้แก่ การเลือกใช้
ถ้อยค า  การใช้อปุลกัษณ์  การใช้รูปประโยค  การอ้างค ากลา่วและการใช้มลูบท 

 กลวิธีทางภาษาท าให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากบัการน าเสนอภาพแทน 
“ผู้ ดี ผู้ ร้าย” ให้กบัผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐ เป็นการเสนอภาพ“ผู้ ดี” ของผู้ชมุนมุว่าผู้ชมุนมุกระท า
เพ่ือสว่นรวมและปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนทกุคน และ ผู้ชมุนมุคือผู้ ท่ีเชิดชปูระชาธิปไตย 
ในทางตรงกันข้ามการเสนอภาพ “ผู้ ร้าย” ว่าผู้ชุมนุมคือผู้ก่อความวุ่นวาย ผู้ชุมนุมมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ในขณะท่ีการเสนอภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐมีภาพเป็นผู้ ดีท่ีมีความเข้มงวดในการปฏิบตัิหน้าท่ี
และการยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา ภาพผู้ ร้ายของเจ้าหน้าท่ีรัฐคือผู้ ท่ีใช้อ านาจใน         
ทางมิชอบ และใช้ก าลงัท าร้ายผู้ชมุนมุ  
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   This  thesis  focuses  on  the  study of  the representation  of “ The Good and 
The Bad”  from  the  news of  political  demonstration  in   Thai newspaper. The 
purpose of the study is to analyze the language strategies  which were used in  the  
presentation of  the   political demonstration's news  and  to  analyze  the relationship of  
language  and  the  representation of “The Good and The Bad”. The data,used in 
studying, was gathered from the the news of political demonstration of National United 
Front of Democracy Against Dictatorship or UDD, published in The Matichon, The 
Naew Na and The Siamrat, from 1 April 2009 – 31 May 2010. The results show  that  the 
newpapers used  5  major strategies  which were  word choice, metaphor , sentence 
structure, citation and presupportion.

   The language strategy shows the relationshiop of language and 
representaion of  “The Good and The Bad”  for the demonstrators and the goverment 
officers. The image of  the demonstrators and the government  officers was presented 
as those who  devoted themselves to the public and protected the right of all  the 
people. The demonstrators were those who praised democracy. The  image  of  “The 
Bad” was  presented as the domonstrators  who made the riot and were aggressive. On 
the other hand, the image of  the government officers  as “The Good” was  presented as  
those who strictly abided by the rules and used  the non-violence means to solve the 
problems. While  the image of the government officers as “ The  Bad”  was presented as 
those who abused the power and used violence to suppress the demonstrators.
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 
  หนังสือพิมพ์เป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีมีผู้ อ่านติดตามข่าวสารจ านวนมากซึ่งผลจากการส ารวจ
พฤติกรรมการอ่านของประชากรของส านกังานสถิติแห่งชาติปีพทุธศกัราช 2551 (2552: 4) บง่ชีว้่า
“อตัราการอา่นหนงัสือพิมพ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ประกอบกบัหนงัสือพิมพ์มีราคาถกูและสามารถอ่าน
ได้ทกุวนัหนงัสือพิมพ์จงึเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีได้รับความนิยม”     
 ในวงการส่ือสารมวลชนจัดให้หนังสือพิมพ์เป็นส่ือหลักเช่นเดียวกับส่ือวิทยุ และโทรทัศน์ 
กล่าวคือหนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีมีมานานเข้าถึงมวลชนได้อย่างกว้างขวาง  และมีบทบาทส าคัญ           
ในการน าเสนอข่าวสารให้แก่ประชาชน หวัใจของหนงัสือพิมพ์คือการรายงานข่าวสารประเภทต่าง ๆ 
ดงัท่ีสมหมาย  ปริจฉัตต์ และ อุดมพรรณ  ซุ้ มโชคชัยกุล (2547: 136) ได้จ าแนกประเภทข่าวใน
หนังสือพิมพ์โดยใช้เกณฑ์ด้านเนือ้หาเป็น 9 ประเภท ได้แก่ ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวบนัเทิง ข่าวอาชญากรรม ข่าวการศกึษา ข่าวกีฬา ข่าวสตรี เด็กและ
เยาวชน และข่าวต่างประเทศ อย่างไรก็ดีแม้หนังสือพิมพ์จะน าเสนอข่าวหลากหลายประเภท            
แต่ผลจากการส ารวจพฤติกรรมการรับส่ือหนังสือพิมพ์ของประชาชนของสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ร่วมกับศนูย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์) (2554: ออนไลน์) พบว่าข่าวในหนงัสือพิมพ์      
ท่ีได้รับความนิยมจากประชาชนมากท่ีสุดคือข่าวการเมือง  เน่ืองจากข่าวการเมืองครอบคลุมถึง
โครงสร้างท่ีส าคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล นักการเมือง อ านาจอธิปไตย นโยบายหรือกฎกติกาต่างๆ 
โครงสร้างเหลา่นีล้้วนสง่ผล ตอ่วิถีชีวิตของประชาชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ประชาชนจึ ง ใ ห้ความ
สนใจกับข่าวการเมืองมากท่ีสุด ทัง้นีเ้ม่ือหนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีเข้าถึงผู้ อ่านได้ง่ายและเป็นส่ือท่ี
ประชาชนนิยมติดตามข่าวสารมากท่ีสุด จึงมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจหรือสร้างทัศนคติให้ผู้ อ่าน  
คล้อยตามและท าให้เกิดการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นข่าวต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ประเดน็ขา่วการเมือง 
 จุฬาวิทยานุกรม (2554: ออนไลน์) กล่าวถึงอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ว่า “หนังสือพิมพ์
สามารถปลุกระดม แทรกซึม หรือโน้มน้าวให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางความคิด เจตคติ และ
พฤติกรรมหรือจริยธรรมของสังคมโลกได้มากซึ่งอาจน า ไปในทางสร้างสรรค์หรือท าลายได้ ”               
ในท านองเดียวกนั สมบรูณ์ สงวนญาติ (2534: 207 - 208) กล่าวว่า “ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลใน
การสร้างประชามตใินเร่ืองตา่ง ๆ ได้ดีโดยเฉพาะการตอ่ต้านการเมือง” 
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 อยา่งไรก็ตาม หนงัสือพิมพ์เป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการรายงานข่าว
และรายงานเหตกุารณ์ตา่ง ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าภาษาเป็นสิ่งท่ีช่วยสร้างอิทธิพลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางความคิดความเช่ือบางประการแก่ประชาชนผู้ เสพข่าวสาร เพราะภาษาสมัพนัธ์กับความคิดด้วย 
กล่าวคือ ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารสะท้อนสิ่งท่ีผู้ ใช้ภาษาคิดและเป็นการส่งผ่านความคิดของตน        
ตอ่เร่ืองราวต่าง ๆ ไปยงัผู้ รับสารอีกด้วย ดงัท่ี อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2547) ได้กล่าวว่า “ภาษาไม่ได้
เป็นเพียงเคร่ืองมือในการส่ือสารเท่านัน้ยังเป็นกระจกสะท้อนความคิดและการมองโลกของเจ้าของ
ภาษาอีกด้วย” หากพิจารณาการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ตามแนวคิดภาษากับการสะท้อน
ความคิดข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์มิได้เพียงแต่ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการรายงานข่าว
เท่านัน้ หากแต่ภาษาท่ีใช้ยงัเป็นส่ือท่ีส่งผ่านความคิดและมุมมองบางประการมากับการรายงานข่าว
นัน้ ๆ ด้วย  
 จากการรายงานขา่วเหตกุารณ์การชมุนมุทางการเมือง หลงัจากเหตกุารณ์รัฐประหารในวนัท่ี 
19 กันยายน 2549 การชุมนุมต่อต้านรัฐประหารของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติหรือ นปช.1 ได้ยืดเยือ้เป็นเวลานานและกลายเป็นเหตจุลาจลส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของทุกฝ่าย ผู้ วิจัยตัง้ข้อสังเกตว่าการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองนัน้นอกจากหนังสือพิมพ์       
จะรายงานข้อเท็จจริงแล้ว ภาษาท่ีหนงัสือพิมพ์ใช้ยงัสะท้อนภาพการชมุนมุในมมุมองท่ีตา่งกนัออกไป 
กล่าวคือ มีการใช้ภาษาท่ีท าให้เกิดการเปรียบเทียบภาพของกลุ่มคนท่ีเป็นฝ่ายดี และกลุ่มคนท่ีเป็น     
ฝ่ายร้ายโดยการเลือกใช้ภาษาในการน าเสนอข่าวท าให้ผู้ รับสารรับรู้และเข้าใจภาพของผู้ ท่ีอยู่ “ฝ่ายดี”   
ว่าเป็นผู้ ท่ีเคารพกฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง มีพฤติกรรมท่ีสุภาพ นอบน้อม 
และให้ภาพของ”ฝ่ายร้าย” ว่าเป็นผู้ ท่ีกระท าผิดกฎหมาย ไม่เคารพกติกาบ้านเมืองและมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว  ใช้ก าลงั  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 1งานวิจยันีผู้้วิจยัจะใช้อกัษรยอ่ นปช. แทน กลุม่แนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผด็จการแหง่ชาติเพ่ือลดการกลา่วซ า้และท าให้
การน าเสนอกระชบัขึน้ 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ตวัอยา่งท่ี 1  
 
 “รัฐบาลเผยฝ่ายข่าวจับตาเสือ้แดงติดก ำลังอำวุธ "ปณิธาน" ประเมินเสือ้แดงปลุก            
สองมาตรฐานย า้ 26 ก.พ."ทกัษิณ" อยู่ในภาวะหลงัชนฝา ย า้ฝ่ายข่าวจบัตากองก ำลังอำวุธ แจงครม.
อาจประกาศพรบ.ความมัน่คง” 

 
       (สยามรัฐ. 2 กมุภาพนัธ์ 2553)  
 

 
จากตวัอย่างข้างต้นพบว่าหนังสือพิมพ์ใช้กลวิธีเปรียบกลุ่มผู้ ชุมนุมเสมือนกองก าลัง  

ติดอาวุธ หรือมีการใช้อาวุธ จากการใช้ค าศพัท์ ก ำลังอำวุธ กองก ำลังอำวุธ ซึ่งการใช้กลุ่มค า
ดงักล่าวให้ภาพผู้ชมุนมุว่ามีการใช้อาวธุเพ่ือเตรียมพร้อมในการตอ่สู้ ในศึกสงคราม ภาพผู้ชมุนุม
ดงักลา่วขดัแย้งกบัการชมุนมุเรียกร้องร้องทางการเมืองอยา่งสงบตามวิถีประชาธิปไตย 

 
ตวัอยา่ง ท่ี 2  
 
   เสือ้แดงจลำจล ไม่กลัวพรก.ฉุกเฉิน-ยดึรถถงั บุกมหาดไทยไล่ฆ่ำ"มาร์ค" ภาพเหตกุารณ์ม็อบ  

เสือ้แดงรุมทุบรถนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีขณะเดินทางออกจากกระทรวงมหาดไทย 
ภายหลงัประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เอาตวัหลดุรอดไปได้หวุดหวิด ขณะที่นายนิพนธ์ พร้อมพนัธุ์  
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหนีไม่รอด ถูกม็อบลำกตัวลงมาจากรถ พร้อมกับใช้มือกดศีรษะอย่ำง
โหดเหีย้ม 

  
       (แนวหน้า. 13 เมษายน 2552) 
 

 จากตวัอย่างท่ี 2 พบว่าหนงัสือพิมพ์กล่าวถึงพฤติกรรมและการกระท าของกลุ่มผู้ชมุนุมว่า
เป็นผู้สร้างความวุ่นวายโดยใช้ค าว่า จลำจล และใช้ค าว่า ไม่กลัวพรก.ฉุกเฉิน เสนอภาพผู้ชุมนุม   
ท้าทายกฎหมาย นอกจากนีก้ารท่ีเลือกใช้ค า บุก ไล่ฆ่ำ รุมทุบรถ ใช้มือกดศีรษะอย่ำงโหดเหีย้ม 

แสดงให้เห็นภาพของกลุม่ผู้ชมุนมุวา่เป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมท่ีก้าวร้าว รุนแรง 

 
 
 

http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/10107
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ตวัอยา่งท่ี 3 
 
   “ปะทะครัง้แรก รบ.หย่ังเชิงสลายก่อนถอย "อภิสิทธ์ิ"แจงกลัวสูญเสีย นปช.เสีย้มทหาร 
ฝืนค าสัง่ ศอ.รส. แฉเตรียมเผำ2รร.” 
       
       (มตชิน, 7 เมษายน 2553) 
 
 จากตัวอย่างท่ี 3 พบว่าการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ถ่ายทอดพฤติกรรมและ          
การกระท าของบคุคลสองฝ่าย คือรัฐบาลและผู้ชมุนมุ กล่าวคือ มีการเลือกใช้ค าศพัท์ หยั่งเชิง ให้ภาพ
ถึงความรอบคอบของรัฐบาลคือมีการประเมินสถานการณ์โดยค านึงถึงผลดีผลเสียก่อนการสลาย    
การชุมนุม สะท้อนภาพของผู้ ท่ีมีความอ่อนน้อม มุ่งท าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ด้วยวิธีการละมนุละมอ่ม นอกจากนีก้ารใช้ค าศพัท์ กลัวสูญเสีย ยงัแสดงความห่วงใยประชาชนท่ีอาจจะ
ได้รับผลกระทบอีกด้วย ในทางตรงกันข้ามการรายงานข่าวเดียวกันมีการใช้ค าศพัท์ เสีย้ม สะท้อนภาพ         
กลุ่มผู้ชุมนมุท่ีมีพฤติกรรมการยุยงให้ผู้ อ่ืนฝ่าฝืนกฎหมาย ละเมิดค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีอนัพึงกระท า นอกจากนีก้ารใช้ค าว่า แฉ เป็นการแนะความหมายว่ามีการกระท าท่ีปกปิดและอาจ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในท่ีนีเ้ป็นการแนะความหมายว่ากลุ่มผู้ ชุมนุมจะเผาโรงแรม 2 แห่งซึ่งเป็น      
การกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
 
              จากตังอย่างท่ี 1-3 อาจกล่าวได้ว่าการเลือกใช้ศัพท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลวิธีทางภาษาใน     
การรายงานขา่วของหนงัสือพิมพ์ นอกจากจะรายงานเหตกุารณ์แล้วยงัสะท้อนมมุมองท่ีหนงัสือพิมพ์มีตอ่   
ผู้ ท่ีถูกกล่าวถึงท่ีสะท้อนภาพของคนดีและคนร้ายอีกด้วย ทัง้นีก้ารน าเสนอภาพดังกล่าวสะท้อน
ความคิดและมุมมองของส่ือท่ีมีต่อข่าวนัน้  ๆ ไปยังผู้ อ่านท่ีอาจจะส่งผลต่อมุมมองและความคิด    
ความเช่ือของประชาชนผู้ รับสารได้  
 กล่าวได้ว่าการใช้ภาษาในข่าวสะท้อนภาพ และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาพหรือ    
ภาพแทนของผู้ ท่ีถกูกล่าวถึงในข่าวอีกด้วย ดงัท่ี ฮอลล์ (สุรเดช โชติอดุมพนัธ์. 2548: 3 ; อ้างอิงจาก 
Hall. 1997: 15 ) ได้กลา่วถึงภาพแทนวา่  
 

 การน าเสนอภาพแทนนัน้ไม่ได้เป็นกระบวนการที่โปร่งใส แต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงผลิต
ความหมาย  กลา่วคือในขณะที่สิ่งรอบข้างไม่ได้มีความหมายในตวัของมนัเอง หากแต่นกัเขียนหรือผู้ที่เสนอ
ภาพแทนนัน้ใส ่“ความหมาย” ลงไปในกระบวนการน าเสนอ จากแง่มมุดงักล่าวผู้ เขียนนบัว่ามีความส าคญั
มากเนื่องจากเป็นผู้ก าหนดกรอบและให้ความหมายกบัสิง่รอบข้างที่ไมไ่ด้มีความหมายในตวัของมนัเอง 



 5 

 
 กล่าวอีกนยัหนึ่งได้คือ การน าเสนอภาพแทน คือกระบวนการท่ีสร้างขึน้เพ่ือส่ือความหมาย
หรือแทนมมุมองของสิ่งท่ีก าลงักลา่วถึงและอาจไมไ่ด้ส่ือความหมายของสิ่งนัน้โดยตรง 
 วิธีการศึกษาการน าเสนอภาพแทนในเชิงการสร้างความหมายตามแนวคิดของฮอลล์
(Hall.1997: 15)  สอดคล้องกบัค ากล่าวของ กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์ (2549: 113) ซึ่งได้กล่าวถึง
การน าเสนอขา่วในหนงัสือพิมพ์ว่า “นกัหนงัสือพิมพ์ไม่เพียงแตเ่ขียนข่าวเพ่ือเล่าเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แต่
ยงัน าเสนอเหตกุารณ์จากมมุมองของตน เปรียบเหมือนคนถ่ายภาพท่ีเลือกท่ีจะโฟกสัไปท่ีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให้เป็นจดุเดน่และท่ีเหลือให้เป็นจดุรองหรือเป็นฉาก”   
 หากพิจารณาจากการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์จากแง่มมุของฮอลล์ (Hall. 1997: 15) 
และกฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์ (2549: 113) กล่าวโดยสรุปได้ว่า การน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพ์
ไม่ได้เป็นการรายงานเหตุการณ์เพ่ือมุ่งให้ข้อมูลข่าวสารเท่านัน้ แต่ยังแฝงไปด้วย ทัศนะ ความคิด 
ความรู้ และภาพท่ีส่ือเป็นผู้ เลือกน าเสนอ สรุเดช โชติอดุมพนัธ์ (2548: 3) กล่าวว่า การน าเสนอว่าเป็น
การสร้างภาพแทน ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือและมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับแนวคิดเร่ืองวาทกรรม        
ในงานวิจยันีผู้้วิจยัจะศกึษาการใช้ภาษารายงานข่าวการชมุนมุทางการเมืองซึ่งจดัเป็นวาทกรรมส่ือ ดงัท่ี 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2552: 19) ได้กลา่วถึงวาทกรรมส่ือไว้วา่ 
 
  ในทางนิเทศศาสตร์ เรียกการน าเสนอผลงานของสื่อมวลชนว่า  วาทกรรมสื่อ (Media Discourse) 
 โดยการใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสือ่สารกบัมวลชน สื่อมวลชนมีอิสระ เช่น การน าเสนอข่าวในทาง
 ทฤษฎีสือ่มวลชนต้องน าเสนอขา่วด้วยความเป็นกลางแตใ่นทางปฏิบตัิการเสนอข่าวมกัขึน้อยู่กบัสื่อว่ามอง
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ด้วยกรอบแนวคิดวาทกรรมแบบใด ดงันัน้ขา่วจึงไมใ่ช่การรายงานอยา่งตรงไปตรงมา
 แตไ่ด้ผา่นกระบวนการปรุงแตง่ของวาทกรรมสือ่มวลชนเรียบร้อยแล้ว 
 

 อย่างไรก็ดี แนวทางในการวิเคราะห์วาทกรรมสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีหลากหลาย  
ขึน้อยู่กบัประเด็นท่ีเลือกศกึษาและลกัษณะของข้อมลูโดยอาจใช้กรอบความคิดทางด้านภาษาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยาและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะใช้
กรอบความคดิของศาสตร์ตา่งๆมาศกึษาร่วมกนัได้   
 วนั ไดก์ (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์. 2549: 113 ; อ้างอิงจาก Van Dijk. 1997: 3) เป็น      
ผู้หนึ่งท่ีเสนอกรอบแนวคิดเร่ือง“วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” ซึ่งมีความเช่ือพืน้ฐานว่า “วาทกรรม
เป็นเคร่ืองมือของอุดมการณ์และภาษาไม่เพียงแต่สะท้อนสิ่งท่ีเกิดขึน้แต่ยังเป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้ตาม
เป้าหมายของผู้ผลิตสารนัน้ๆ” ทัง้นีก้ารวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาได้แก่ การใช้ค าศพัท์ การตีความและ
การใช้สมมติฐานเบือ้งต้นเป็นเคร่ืองมือ (Presupposition Manipulation) การเสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
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ผู้ใดผู้หนึง่ให้เป็นแก่นความของประโยค (Topic) และกลวิธีทางวาทวิทยา (Rhetorical Devices)ได้แก่ 
การขัดแย้งความ (Contrasts) การอุปลกัษณ์ (Metaphors) การใช้ค าร่ืนหู (Euphemisms) และการ
บรรยายเกินจริง (Hyperboles) เป็นหวัใจของการตีแผส่ิ่งท่ีแฝงในการใช้ภาษา  
 จากแนวคิดของ ฮอลล์ (สรุเดช โชติอุดมพนัธ์.2548: 3 ; อ้างอิงจาก Hall.1997: 15) และ 
กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์ (2549: 113) กล่าวได้ว่าการน าเสนอข่าวเป็นการเลือกน าเสนอท่ีให้
ความหมายและมมุมองของส่ือตอ่สิ่งท่ีกล่าวถึงแล้วส่งผ่านมายงัประชาชนผู้ รับข่าวสาร จึงน่าสนใจว่า
ในการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมืองนัน้ส่ือสะท้อนหรือส่ือภาพของการชุมนุมและผู้ชุมนุมเป็น
เชน่ไร หนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษาใดในการสร้างภาพแทนเหลา่นัน้  
 
 ในงานวิจยันีผู้้วิจยัจึงจะศกึษากลวิธีทางภาษาและวิเคราะห์การเสนอภาพแทนโดยใช้กรอบ
แนวคดิวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพ่ือท าความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัการน าเสนอภาพ
แทนในการรายงานขา่วการชมุนมุทางการเมืองในหนงัสือพิมพ์รายวนั 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
       1. เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอขา่วการชมุนมุทางการเมือง 
            2. เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัการน าเสนอภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย”  
 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 การศกึษาเร่ืองภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” จากขา่วการชมุนมุทางการเมืองในหนงัสือพิมพ์ไทย จะ
ท าให้เห็นพลังของภาษาท่ีเป็นกลวิธีส าคญัในการสร้างภาพแทน “ผู้ ดี” “ผู้ ร้าย” ในสังคมไทยและ
สะท้อนมมุมองของหนงัสือพิมพ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสาร 

 
สมมตฐิำนของงำนวิจัย 
 หนงัสือพิมพ์มีการใช้ภาษาท่ีน าเสนอขา่วการชมุนมุทางการเมืองด้วยกลวิธีตา่ง ๆ เชน่  
การเลือกใช้ศพัท์ การใช้สมญา การใช้อปุลกัษณ์ การใช้ภาษาเหล่านัน้สะท้อนมมุมองของหนงัสือพิมพ์
ท่ีมีตอ่เหตกุารณ์การชมุนมุโดยการน าเสนอภาพแทน “ผู้ ดี” และ “ผู้ ร้าย” 
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ขอบเขตของงำนวิจัย 
 1.รวบรวมข่าวเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติหรือนปช.จากหนงัสือพิมพ์มติชน หนงัสือพิมพ์แนวหน้า และหนงัสือพิมพ์สยามรัฐ 
ระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 โดยมีเกณฑ์ในการเลือกดงันี ้

  (1)เป็นหนงัสือพิมพ์ประเภทคณุภาพท่ีน าเสนอขา่วท่ีมีประเด็นเนือ้หาหนกั โดยเฉพาะ
ข่าวการเมืองโดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยของปราณี กุลละวณิชย์ (2547) เร่ือง กระจกรำยวัน       
จำกข่ำวกำรเมือง ท่ีมีหลกัเกณฑ์ชีว้า่หนงัสือพิมพ์นัน้ๆ เป็นหนงัสือพิมพ์การเมือง 

  (2)เกณฑ์หนงัสือพิมพ์ท่ีมีการน าเสนอข่าวการชมุนมุอย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ์มตชิน หนงัสือพิมพ์แนวหน้า และหนงัสือพิมพ์สยามรัฐ 

 2. เก็บข้อมลูตัง้แต ่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 ถึง  31 พฤษภาคม 2553 ผู้วิจยัเลือกรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวเน่ืองจากมีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองและเกิดการจลาจลท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เหตุการณ์         
การชุมนุมดงักล่าวยืดเยือ้และทวีความรุนแรง แต่สถานการณ์ได้คล่ีคลายลงในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2553 

  3. ขอบเขตของขา่วการชมุนมุท่ีผู้วิจยัรวบรวมในงานวิจยันี ้เป็นการรายงานข่าวหน้าหนึ่งท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกับการชุมนมุทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ 
นปช. ได้แก่ กลุม่ผู้ชมุนมุ  การท ากิจกรรมของผู้ชมุนมุ  การปราบปรามผู้ชมุนมุโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
  
นิยำมศัพท์ 
ภาพแทน (representation)  หมายถึง สิ่งท่ีหนงัสือพิมพ์สร้างขึน้ผา่นกลวิธีทางภาษา 
     เพ่ือส่ือความหมายหรือแทนมมุมองท่ีหนงัสือพิมพ์มีตอ่ 
     สิ่งท่ีกลา่วถึง   
ผู้ ดี (Good) หมายถึงผู้ ท่ีมีพฤติกรรมอนัพงึประสงค์ เคารพกฎหมายสิทธิ

ของตนเองและผู้ อ่ืน และค านงึถึงความสงบสขุของสว่นรวม 
ผู้ ร้าย(Bad) หมายถึงผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมอนัไมพ่งึประสงค์ ละเมิดกฎหมาย 

สิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน และไม่ค านึงถึงความสงบสุขของ
สว่นรวม     
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วิธีด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ  
 การศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาตามขัน้ตอนดงันี ้
  1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ภาษา
หนงัสือพิมพ์ ความรู้เก่ียวกบัการเมือง ขา่วการเมือง เพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ 
  2. รวบรวมข่าวการชมุนมุทางการเมืองจากหนงัสือพิมพ์มตชิน หนงัสือพิมพ์แนวหน้า 
และหนงัสือพิมพ์สยามรัฐ  
  3. วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์    
มตชิน หนงัสือพิมพ์แนวหน้า และหนงัสือพิมพ์สยามรัฐ  
 

 4. วิเคราะห์การน าเสนอภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” ท่ีสะท้อนจากการน าเสนอข่าวการ
ชมุนมุทางการเมือง 

 5. เสนอผลการศกึษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเร่ือง ภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” จากข่าวการชุมนุมทางการเมือง          
ในหนังสือพิมพ์ไทย ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โดยศึกษาจากแนวคิดและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง ดงันี ้
 1. แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษาการน าเสนอภาพแทนและวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
  1.1 แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษาการน าเสนอภาพแทน 
  1.2 แนวคดิเก่ียวกบัวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
 2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาพแทนและการใช้ภาษาท่ีสะท้อนมมุมองจากหนงัสือพิมพ์ 
   2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเสนอภาพแทน 
  2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาท่ีสะท้อนมมุมองจากหนงัสือพิมพ์ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการเสนอภาพแทนและวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
 1.1 แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาการเสนอภาพแทน 
  ฮอลล์ (สรุเดช โชติอุดมพนัธ์. 2548: 3; อ้างอิงจาก Hall. 1997) กล่าวถึงแนวคิด
เก่ียวกบัภาพแทนวา่ 
 

  การน าเสนอภาพแทนไม่ได้เป็นกระบวนการที่โปร่งใสแต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงผลิตความหมาย 
กลา่วคือ ในขณะท่ีสิง่รอบข้างไมไ่ด้มีความหมายในตวัของมนัเอง หากแตน่กัเขียนหรือผู้ที่เสนอภาพแทนนัน้
ใส ่“ความหมาย” ลงไปในกระบวนการน าเสนอ จากแง่มมุดงักลา่วผู้ เขียนนบัวา่มีความส าคญัมากเนื่องจาก
เป็นผู้ก าหนดกรอบและให้ความหมายกบัสิง่รอบข้างที่ไมไ่ด้มีความหมายในตวัของมนั 
 

 เอกรัฐ เลาหทยัวาณิชย์ (2551: ออนไลน์) ได้อธิบายเก่ียวกับแนวคิดการเสนอภาพแทนว่า 
“ภาพแทน” (Representation) คือผลผลิตทางความหมายของสิ่งท่ีคิด ความคิดในสมองของเราผ่าน
ภาษา เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งความคดิและภาษา ซึ่งท าให้เราสามารถอ้างอิงโลกวตัถจุริงๆ ผู้คนและ
เหตกุารณ์หรือจินตนาการสร้างโลกสมมต ิผู้คนและเหตกุารณ์สมมตไิด้” 
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 จากแนวคิดดงักล่าวสรุปได้ว่าภาพแทนคือสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือแทนความคิดหรือมมุมองของ
ผู้ เขียนท่ีมีตอ่สิ่งท่ีถกูกล่าวถึงซึ่งสามารถวิเคราะห์จากการใช้ภาษา ซึ่งในงานวิจยันีผู้้วิจยัมุ่งศกึษาการ
น าเสนอภาพแทนด้วยวิธีการใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญั โดยแนวทางการวิเคราะห์ภาษาจะท าให้เห็น
ภาพแทนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ รวมไปถึงการสร้างความหมายของหนงัสือพิมพ์ท่ีก าลงักล่าวถึงกลุ่มคนหรือ
เหตกุารณ์การชมุนมุทางการเมืองซึง่เป็นวิธีการสร้างท่ีมีเบือ้งหลงัมากกว่าการใช้ภาษาเหล่านัน้ ในทาง
ภาษาศาสตร์สามารถวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัการน าเสนอภาพแทนโดยใช้
แนวคดิ “วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” 
 
 1.2 แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
  แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็นทฤษฎีท่ีถูกกล่าวถึงในการวิเคราะห์       
วาทกรรมอย่างหลากหลาย ในทางภาษา สาวิตรี คทวณิช (2549: 33) กล่าวถึงแนวคิดวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์วา่ “วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มีความสอดคล้องกบัทฤษฎีทางสงัคม กล่าวคือ 
กระบวนการท าให้ดเูป็นธรรมชาติ (Naturalisation) หมายถึง อิทธิพลทางภาษาหรือการใช้ประโยชน์
จากภาษาสามารถ ท าให้ภาษาดเูป็นเร่ืองธรรมดาสามญั” 
    สอดคล้องกับ แฟร์คลฟั (สาวิตรี คทวณิช. 2549: 33; อ้างอิงจาก Fairclough. 1995) ท่ีได้
เสนอกรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัสงัคม โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 
ดงัการแสดงกรอบวิเคราะห์นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วถีิปฏิบติัทางสงัคมวฒันธรรม 

การผลิตตวับท 
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  วนัไดก์ (วิโรจน์ อรุณมานะกลุ.2553: 315; อ้างอิงจาก Van Dijk. 1997: 3) เป็นอีกผู้หนึ่งท่ีได้
กลา่วถึงแนวคดิวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เชน่กนั โดยกลา่ววา่  
 
    วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็นการวิเคราะห์วาทกรรมเพื่อมองหาความสมัพนัธ์เชิงอ านาจซึง่สง่ผล

ต่อภาษาที่ปรากฏ เป็นงานที่เก่ียวข้องกับวาทกรรม (discourse) อ านาจ (power) การครอบง า 
(dominance) ความไม่เท่าเทียมในสงัคมและความสัมพนัธ์เก่ียวกบัตวัผู้วิเคราะห์เองเพื่อมองหาบทบาท
ของวาทกรรม ในการท าซ า้และในการท้าทายการครอบง า  

 

 จากแนวคิดดงักล่าวจึงสรุปได้ว่าวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มีจุดมุ่งหมายในการชีใ้ห้เห็น
อุดมการณ์ท่ีแฝงอยู่ในวาทกรรม การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ท่ีมุ่งศึกษาภาพแทน 
(Representation) มีความเช่ือพืน้ฐานว่าวาทกรรมเป็นการเลือกน าเสนอหรือไม่น าเสนอบางแง่มุม  
การเลือกน าเสนอเป็นการเลือกให้ความหมาย ความจริงตามทศันะของผู้สร้างวาทกรรมนัน้  
  
2. งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับภาพแทนและการใช้ภาษาที่ สะท้อนมุมมองจาก
หนังสือพมิพ์ 
 ผู้วิจยัศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบวา่มีการศกึษาโดยใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงพากษ์
หลายสาขา เช่นในทางรัฐศาสตร์ เฉลิมพล แซ่กิน้ (2550) ได้ใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
เป็นแนวทางในศึกษาเร่ือง พระนเรศวร : วาทกรรมจากอดีตท่ีแปรเปล่ียนไปสู่วาทกรรม       
เชิงสัญลักษณ์ แห่งกองทัพ งานวิจยัเร่ือง   วาทกรรมว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปรัชญาการเมือง

สมัยใหม่ ของ วรางคณา มุทุมล (2547) ในทางนิเทศศาสตร์มีการใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์      
เชิงวิพากษ์เป็นแนวทางในการศึกษาจ านวนมากเช่น  งานวิจัยเร่ือง วาทกรรมวิเคราะห์ของ       
สนธิ   ลิม้ทองกุล ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ของ ธิดารัตน์ อเนกะเวียง (2548) งานวิจัย
เ ร่ือง  วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการ " รัฐบานหุ่ น " ทางสถานีโทรทัศน์ไอที วี   ของ              
กานดา สุข เกษม(2546)  และงานวิจัย เ ร่ืองวาทกรรมวิ เคราะห์รายการนายกฯทักษิณ               

คุยกับประชาชนและรายการชวนออนไลน์ ของ รัตนาวดี ส าราญสุข(2545) ส่วนการศึกษา       
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในสาขาวิชาทางภาษาศาสตร์ มีงานวิจยัท่ีน่าสนใจ เช่น งานวิจยัเร่ือง
วาทกรรมเหตุการณ์พิพาทเขาพระวิหาร พ .ศ.2551 จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย : 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์  ของ นิติพงศ์  พิเชษฐพนัธุ์ (2553) งานวิจยั
เร่ือง การศึกษาวาทกรรมเก่ียวกับผู้ติดเชือ้เอดส์ในสังคมไทยตามแนวปฏิพันธะวิเคราะห์ ของ
จนัทิมา เอียมานนท์(2549) งานวิจยัเร่ือง มุมมองความงามที่น าเสนอผ่านโฆษณาเคร่ืองส าอาง 

ของ รัชนินท์  พงศ์อุดม  (2548)  และงานวิจัย เ ร่ือง  อุดมทรรศน์เ ก่ียวกับเขมรในปริเฉท  
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หนังสือพิมพ์ไทย : กรณีเหตุจลาจลเผาสถานทูตไทยในกัมพูชา พ.ศ.2546 ของ ชนกพร พวัพฒั
นกลุ (2548) เป็นต้น 

 ในงานนีผู้้ วิจยัมุ่งวิเคราะห์ภาษาในส่ือสารมวลชนเพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ในการใช้ภาษาซึ่งเป็น
ระบบสัญญะมาสร้างความหมายด้วยกลวิธีทางภาษา ผู้ วิจัยจะได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดย
แบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเสนอภาพแทน 
2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาท่ีสะท้อนมมุมองจากหนงัสือพิมพ์ 
 
2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการน าเสนอภาพแทน 

  งานวิจยันีส้นใจศกึษาการน าเสนอภาพแทนในส่ือสารมวลชน จึงได้ทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องดงันี ้
 กนกพรรณ  วิบูลยศริน (2547) ศึกษาเปรียบเทียบภาพตวัแทนของผู้หญิงสมยัใหม่และหลัง
สมยัใหมใ่นภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกนั ผลการศกึษาพบว่าภาพตวัแทน (Representations) 
ของผู้หญิงสมยัใหม่ในภาพยนตร์ไทย มีลกัษณะทางกายภาพท่ีดี มีความมัน่ใจในตนเอง กล้าเปิดเผย 
แตย่งัแสดงอาการลงัเลในการตดัสินใจ พยายามท่ีจะผลกัดนัตนให้หลดุพ้นจากความเช่ือเดิมๆ ส าหรับ
ภาพตวัแทนของผู้หญิงหลงัสมยัใหม่พบภาพของการไม่ยึดติดกบัสิ่งตา่งๆ  ท าตามความต้องการส่วน
ตน ใช้เร่ืองเพศเป็นตวัแสดงความรู้สึกรัก  มุ่งหาความสุขให้กับชีวิตและก าหนดรสนิยมทางเพศ        
ของตนเองได้ ในขณะท่ีภาพตวัแทนของผู้หญิงสมยัใหม่ในภาพยนตร์อเมริกนั มีความเป็นปัจเจกชนสงู 
แต่ก็ให้ความส าคญักับครอบครัว มีลกัษณะของการทวนกระแสสงัคม  ไม่ต้องการให้สงัคมคาดหวงั 
ส าหรับภาพตวัแทนของผู้หญิงหลงัสมยัใหม่มีการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์  มีความล า้หน้า 
แตก็่โหยหาถึงรากเหง้าของตน ปฏิเสธกฎเกณฑ์ของสงัคมทัง้ปวง ใช้เทคโนโลยีในการเสริมความรู้ และ
มีเพศสมัพนัธ์กบัผู้ชายได้หลายคนเพ่ือหาความสขุใส่ตวั ภาพตวัแทนของผู้หญิงสมยัใหม่ในภาพยนตร์
ไทยและภาพยนตร์อเมริกันมีวิถีการด าเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน คือมีการแสดงออกต่อสงัคมและคน   
รอบข้าง แต่ก็แฝงด้วยความเหงา และมีความแตกตา่งกันในแง่ของการเลือกก าหนดรสนิยมทางเพศ 
การให้ความส าคญักับครอบครัว และการได้รับการลงโทษจากสงัคม  ส่วนผู้หญิงหลังสมัยใหม่ใน
ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกนัมีความคล้ายคลึงกนัในแง่การรู้ความต้องการของตวัเองในการ
ด าเนินชีวิต และมีความแตกตา่งกนัในแง่ของการใช้อ านาจของตนกบัผู้ชายเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ  
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 พรพรรณ สมบูรณ์บัติ (2549) ศึกษาเร่ือง หญิงชรา : ภาพตัวแทนในรายการสารคดี

โทรทัศน์ “คนค้นฅน” ผลการศึกษาพบว่าภาพตวัแทนในรายการสารคดีโทรทศัน์คนค้นคนไม่ได้
สะท้อนความจริงทัง้หมด แต่ท าหน้าท่ีก าหนดความหมายของผู้สงูอาย ุเช่น หญิงชราผู้อ่อนแอ ยากจน 
ไร้อ านาจในการตอ่รอง เป็นคนอ่อนแอ ไร้คณุคา่กับลูกหลาน แต่ในอีกด้านหนึ่งผู้สงูอายใุนฐานะผู้ รับ
สารพยายามต่อสู้ และต่อรองความหมายบางประการของอัตลักษณ์หญิงชราในรายการสารคดี 
โดยเฉพาะการปฏิเสธนิยามหญิงชราก าหนดความหมายของภาพแทนหญิงชราให้เป็นผู้ ท่ียืนหยดัด้วย
ตนเอง พึง่พาตวัเองได้ 
 งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาเร่ืองภาพแทนโดยศึกษาการสร้างความหมายเช่ือมโยงกับ
สงัคมไม่ได้มุ่งเน้นท่ีภาษา กล่าวคือ ศึกษาในด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็นตวัก าหนดความหมาย
มากกว่าการวิเคราะห์ภาษาท่ีใช้แทนภาพหญิงคนชรา ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
เพิ่มเตมิกบัการใช้กลวิธีทางภาษาเพ่ือสร้างความหมายท่ีสะท้อนภาพแทนเป็นหลกั 
 
 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาที่สะท้อนมุมมองจากหนังสือพมิพ์ 
  ในภาษาไทยงานวิจัยท่ีใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพ่ือวิเคราะห์กลวิธี
ทางภาษา ซึง่เก่ียวข้องกบังานวิจยัตามล าดบั ดงันี ้

 กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์ (2543) วิเคราะห์ปริจเฉทเก่ียวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 
โดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้ถ้อยค าท่ีแฝงไปด้วย
อคติทางด้านเชือ้ชาติซึ่งพบในการพาดหัวข่าวและข้อความน าภาษาท่ีใช้แสดงให้เห็นมุมมองท่ี
นกัหนงัสือพิมพ์มีตอ่ชนกลุ่มน้อยว่ามีความแตกตา่งทางชาติพนัธุ์กบัคนไทยโดยสิน้เชิง กล่าวคือ (1) 
หนงัสือพิมพ์น าเสนอความเป็นชาตพินัธุ์ความเป็นชนเผา่วา่การเกิดเป็นชาวเขาไม่ใช่คนในประเทศไทย 
(2) ไมมี่การน าเสนอด้านดีในเร่ืองวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นผู้ดแูลธรรมชาติให้งดงาม
แต่น าเสนอในด้านลบด้วยการใช้ถ้อยค ารุนแรงแฝงไว้ทุกครัง้  เช่น เรียกช่ือชนกลุ่มน้อยว่า โจร
กะเหร่ียง 
 
   ในงานวิจัยเ ร่ือง วาทกรรมเก่ียวกับภาคใต้และความรุนแรงในสังคมไทย  ของ                   
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (2549: 103) ซึ่งวิเคราะห์ภาษาการรายงานข่าว
ความไม่สงบทางภาคใต้ในหนังสือพิมพ์ ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า ในการพูดและการเขียน
เก่ียวกับเหตกุารณ์ความรุนแรงในภาคใต้จะประกอบไปด้วยการแต่งแต้มความเป็นจริงให้เป็นไปตาม
วาระของผู้มองเสมอ เช่นกลวิธีการใช้อุปลกัษณ์ ปัญหาภาคใต้คือไฟ คือมองปัญหาว่าเป็นไฟ โดยมี
การใช้ค ากริยา เช่น  ดับ  โหม  ร้อน ๆ   เปรียบกับเชือ้ไฟและแผนดบัไฟนอกจากนีภ้าพชาวไทย   
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เชือ้สายมาเลย์กลุ่มหนึ่งได้ถูกน าเสนอในภาพของกลุ่มผู้นิยมความรุนแรงหรือก่อเหตกุารณ์ไม่สงบ   
การรายงานข่าวจึงมักใช้ค าเรียกผู้ ไม่หวงัดีว่าโจรใต้  ท าให้ภาพลักษณ์ของคนภาคใต้และพืน้ท่ีเขต
ภาคใต้มีความนา่กลวั เตม็ไปด้วยโจร 
 
 วิทยาพนธ์เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมุมมองในข่าววัดพระธรรมกายใน
หนังสือพิมพ์ไทย  ของกาญจนา เจริญเกียรติบวร ( 2543) เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งวิเคราะห์ภาษาจาก   
การรายงานข่าวของหนงัสือพิมพ์ไทย ผลการวิเคราะห์พบการเลือกใช้รูปแบบภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง     
บง่บอกถึงทศันคติหรือความเห็นท่ีหนงัสือพิมพ์มีต่อบคุคลหรือเหตกุารณ์เหล่านัน้ มีลกัษณะเฉพาะท่ี
สะท้อนมุมมองหรือภาพของสิ่งเหล่านัน้อีกด้วย กล่าวคือหนงัสือพิม์ใช้กลวิธีทางภาษา ได้แก่ กลวิธี 
ทางความหมาย การให้สมญา  การใช้อปุลกัษณ์ การเลือกใช้ค าศพัท์ส่ือความหมายในทางลบ และ 
กลวิธีการเรียบเรียงความ เชน่ แสดงการประเมินระดบัคณุคา่ แนวโน้ม หรือท านายความเป็นไปได้ตาม
ความเช่ือมั่นของผู้ เขียน ซึ่งอาจจะไม่เกิดขึน้  การอ้างค ากล่าวบุคคลอ่ืน คืออ้างถึงบุคคลหรือพระ
ผู้ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง และการใสเ่คร่ืองหมายและขนาดอกัษรเพ่ือเน้นการก ากบัค าพดู และเน้นข้อความให้
เดน่ชดัขึน้ 
 หนังสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษาดงักล่าวให้ภาพลบแก่วัดพระธรรมกาย คือมีการกระท าผิด 
วินัยสงฆ์ร้ายแรงเป็นภัยอันตรายต่อพุทธศาสนา จากการใช้ถ้อยค าท่ีหนังสือพิมพ์ส่ือภาพว่ามี
พฤตกิรรมหรือความนกึคดิไมเ่หมาะสมและไมเ่ป็นท่ียอมรับในสงัคมไทย  
 
 ในงานวิจยัเร่ืองอุดมทรรศน์เก่ียวกับเขมร ในปริเฉทหนังสือพิมพ์ไทย กรณีเหตุจลาจล

เผาสถานทูตไทยในกัมพูชา พ.ศ.2546 ของชนกพร พวัพฒันกุล (2548) เป็นงานวิจยัท่ีใช้แนวทาง    
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพ่ือวิเคราะห์ภาษา พบว่าหนงัสือพิมพ์ไทยได้น าเสนอภาพของเขมรใน
เชิงลบน าไปสู่การมองว่า ประเทศไทยเหนือกว่าประเทศกัมพูชา และอดุมการณ์ท่ีเต็มไปด้วยการเป็น
ชาตินิยมแห่งชาติไทย ภาพและอุดมการณ์ดงักล่าวสะท้อนจากการใช้กลวิธีทางภาษา เช่นการใช้
ถ้อยค า พบว่ามีการใช้ถ้อยค าท่ีให้ภาพของ “เขมร” ว่าเป็นคนป่าเถ่ือน ไว้ใจไม่ได้ เช่น  ผู้น า หูเบา  
ฝูงชนชาวกัมพูชาท่ีโง่เขลากลุ่มหน่ึง  ม็อบเขมรบ้าคล่ัง  เขมรแสบ และ การใช้สมญานาม เพ่ือ
อ้างถึงคน กลุ่มคน และเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องในเชิงลบ เช่นการอ้างถึงผู้น ากัมพูชาใช้ค าว่า  ฮุนซวย   
พระยาละแวก  การใช้โครงสร้างทางวรรณศลิป์ ได้แก่ การใช้อปุลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัสงคราม เก่ียวกบัไฟ 
โดยใช้กลุม่ค า สงคราม เปิดศึก ลุกลาม ชนวน การใช้ข้อสมมติเบือ้งต้นเป็นเคร่ืองมือพบว่ามีการใช้
รูปภาษาท่ีส่ือว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้มีเง่ือนง า มีเบือ้งหลัง  โดยอ้างถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ใน
ประวตัิศาสตร์หรืออ้างถึงกรณีท่ีไทยและกัมพชูามีข้อพิพาทระหว่างกนัจากการใช้ค าว่า แฉ มากท่ีสุด 
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เชน่ แฉต้นตอ ,แฉเหตกุารณ์,  บิ๊กจิ๋วแฉ  การอ้างค ากล่าวของบคุคลอ่ืน เพ่ือเป็นการเพิ่มน า้หนกัและ
ความนา่เช่ือถือ เป็นการยืนยนัค าพดูวา่ไมไ่ด้เขียนขา่วขึน้มาเอง เชน่ แม้วระบุฮุนเซนไม่ติดใจ บิ๊กจิ๋ว
กร้าวต้องลากตัวมาลงโทษที่ไทย 
 กลวิธีทางภาษาดงักลา่วน าเสนออดุมทรรศน์เก่ียวกบัเขมร เช่น การน าเสนอภาพเก่ียวกบัเขมร  
ใช้กลุม่ค าท่ีส่ือความหมายว่าเขมรด้อยปัญญา  ป่าเถ่ือน ไม่น่าไว้ใจ  ท าให้ภาพของเขมรเป็นไปในทาง
ลบ คือ เขมรเป็นผู้ กระท า  ส่วนไทยเป็นผู้ถูกกระท า ผลการวิเคราะห์ภาษาท าให้เห็นอุดมทรรศ์ท่ีมี    
ตอ่เขมร คือ พบการน าเสนอภาพของเขมรไว้ใจไมไ่ด้ เนรคณุ เขมรต้องพึง่พาอาศยัไทย 
 ในวิทยานิพนธ์ของ นิติพงศ์  พิเชษฐพันธุ์  (2553) เ ร่ือง วาทกรรมเหตุการณ์พิพาท        
เขาพระวิหาร พ.ศ.2551 จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับอุดมการณ์ ซึง่มีการศกึษาไปในทิศทางเดียวกบัวิทยานิพนธ์ของชนกพร พวัพฒันกลุ (2548) 
กลา่วคือมุ่งวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาและอดุมการณ์ ผลการวิเคราห์พบกลวิธีการใช้ภาษา 
8 วิธีได้แก่ 1)การเลือกใช้ค าศพัท์ พบว่ามีการเลือกใช้ค าศพัท์เพ่ืออ้างถึงผู้ ร่วมเหตกุารณ์ และเลือกใช้
ค าศัพท์เพ่ือแสดงพฤติกรรมหรือบรรยายคุณสมบัติผู้ ร่วมเหตุการณ์ เช่นการอ้างถึงฝ่ายไทย             
การเลือกใช้ค าท่ีอ้างถึงเขมร และการเลือกค าเพ่ือบรรยายเหตกุารณ์ เช่น เสียท่า  กล่าวถึงฝ่ายไทยท่ี
พลาดท่าให้กับเขมร  หรือใช้ค าว่า เล่ห์เขมร เล่นบทสองหน้า  ซึ่งอ้างถึงพฤติกรรมท่ีไม่น่าไว้วางใจ   
2) การใช้อุปลกัษณ์ พบกลุ่มค าท่ีส่ือความหมายถึงการด าเนินการทางการทูตเหมือนการท าสงคราม
ระหว่างไทยกับเขมร เช่น  เปิดฉาก  สมรภูมิ   ยุทธวิธี แนวรบ ซึ่งกลุ่มค าดงักล่าวได้สะท้อนมิติ 
ของความขดัแย้งกรณีเขาพระวิหารและการด าเนินการทางการทตูเป็นเร่ืองของการตอ่สู้การท าสงคราม 
ท าให้สรุปได้ว่า เขมร และไทย เป็นศตัรูกนั 3)การใช้นามนยั พบว่ามีการใช้ค า ไทย แทนประเทศไทย
หรือแทนรัฐบาลไทย คือ กัมพูชาหมายถึงรัฐบาลกมัพชูา 4) การใช้มลูบท พบว่ามีการใช้ค าบง่ชีม้ลูบท
หลายรูปแบบ เช่น  ระงับ ยกเลิก   บ่งชีก้ารเปล่ียนแปลงสภาพ  หรือค าว่า ในขณะที่   บ่งชีเ้วลา     
ท าให้ทราบว่าเหตุการณ์ดงักล่าวได้เคยเกิดขึน้มาแล้ว  5)การใช้ค าแสดงทัศนะภาวะ พบว่ามีการ
เลือกใช้ค าท่ีเก่ียวกบัการแสดงทศันคติ โดยเน้นความหมายของค ากริยา ดงัตวัอย่างในกลุ่มค า   ต้อง   
จะ  อาจ เคย  6) การใช้ถ้อยค าแบบนยัผกผนัแบบขนบ พบว่าถ้อยค าแบบขนบมีความหมายโดยนยั
จากรูปภาษา เช่น ปากดี ท้าตีท้าต่อย 7) การกล่าวอ้างเพ่ือสร้างสหบทพบว่ามีการใช้ค ากล่าวอ้าง
เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือ โดยการยกค ากล่าวอ้างหรือข้อความท่ียกมาเป็นค าพูดของคนอ่ืนไม่ใช่
หนงัสือพิมพ์เขียนเอง และ 8) การเรียบเรียงความ พบว่ามีการเรียบเรียงเร่ืองราวโดยมีโครงสร้างท่ี
ตายตวั โดยมีการล าดบัเหตกุารณ์ตามเวลา เป็นกลวิธีทางภาษาท่ีมีส่วนในการคิดหรือตีความหมาย
ของผู้อา่น 
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 จากกลวิธีการใช้ภาษาทัง้หมดสะท้อนความคิดเก่ียวกบัไทยและเขมรว่ามีความสมัพนัธ์เชิงลบ 
โดยเสนอชุดความคิด เขมรมักสร้างปัญหาให้กับไทย ส่งผลให้ไทยเสียประโยชน์จากการไม่ทันเล่ห์
เหล่ียมของเขมร ท าให้ไทยเป็นฝ่ายเพล่ียงพล า้ หนงัสือพิมพ์เสนอภาพวา่เหตกุารณ์พิพาทเขาพระวิหาร
เป็นปัญหาระดบัชาตท่ีิทกุคนในชาตต้ิองเผชิญร่วมกนั  
 
 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท าให้เข้าได้ว่าหน้าท่ีของภาษาและมุมมองความคิดมี
ความสัมพันธ์กัน การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ท าให้เห็นการเช่ือมโยงกันของ
ภาษาและความคิดความเช่ือบางประการท่ีอยู่เบือ้งหลงัภาษาได้ ผู้วิจยัจะได้น าเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เร่ืองภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” จากข่าวการชมุนมุทางการเมืองใน
หนงัสือพิมพ์ไทยตอ่ไป 
 
 



บทที ่3 
กลวธีิทางภาษาในการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมือง 

ของหนังสือพมิพ์ไทย 
  
  ในบทนีผู้้ วิจัยได้วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีสะท้อนภาพความเป็น “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” ใน             
การรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมืองจากหนงัสือพิมพ์รายวนั 3 ช่ือฉบบัได้แก่ หนงัสือพิมพ์มติชน 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และหนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยจะเสนอล าดับเหตุการณ์ของการชุมนุม           
ทางการเมืองและเสนอผลวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมือง
ตามล าดบั ดงันี ้
   1. ล าดบัเหตกุารณ์การชมุนมุทางการเมือง 
  2. เนือ้หาและการน าเสนอเหตกุารณ์ในหนงัสือพิมพ์ 
   3. กลวิธีทางภาษาในการน าเสนอขา่วการชมุนมุทางการเมืองจากหนงัสือพิมพ์ไทย 
  3.1 การใช้ถ้อยค า 

 3.2 การใช้อปุลกัษณ์      
  3.3 การใช้รูปประโยค 
  3.4 การอ้างค ากลา่ว 
  3.5 การใช้มลูบท  
   
1. ล าดับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 
   เหตกุารณ์การชมุนมุทางการเมืองในประเทศไทยท่ีเกิดขึน้ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2552 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 มีชนวนเหตุมาจากการชุมนุมแดงทัง้แผ่นดินสัญจรโดยกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยตอ่ต้านเผดจ็การแหง่ชาติ  (นปช.) กลา่วว่าฝ่ายรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ    นาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้รวมไปถึงได้มีการ
กล่าวพาดพิงองคมนตรีและตลุาการบางท่านว่าเข้ามามีบทบาทและแทรกแซงการเมือง แกนน ากลุ่ม
นปช.ได้ประกาศการชมุนมุแดงทัง้แผน่ดนิสญัจรครัง้ท่ี 62 ขึน้ท่ีท้องสนามหลวง  
 
__________________________________________________________________________________  

   2แดงทัง้แผ่นดินครัง้ 1 จดัขึน้ที่บริเวณริมถนนหน้าศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น ครัง้ที่ 2 จดัขึน้ที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ครัง้
ที่ 3 จดัขึน้ที่จงัหวดัจนัทบรีุครัง้ที่ 4 จดัขึน้ที่สนามกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ครัง้ที่ 5 จดัขึน้ที่สนามกีฬา 700 ปี จงัหวดัเชียงใหม่ 
และครัง้ที่ 6 จดัขึน้ที่สนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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โดยประกาศเจตนาท่ีจะปักหลักชุมนุมรอบท าเนียบรัฐบาลจนกว่ารัฐบาล องคมนตรีและตลุาการท่ี   
ถกูพาดพิงจะลาออกจากต าแหน่ง การชมุนมุดงักล่าวได้ยืดเยือ้และทวีความรุนแรงมากขึน้มีการปะทะ
กนัของกลุม่ผู้ชมุนมุกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจและทหารหลายครัง้  

  วนัท่ี 11 เมษายน 2552 นายอริสมนัต์ พงศ์เรืองรอง น าผู้ชมุนมุปิดล้อมการประชมุสดุยอด
ผู้น าอาเซียนกับคู่เจรจา หน้าโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา  เพ่ือเข้าย่ืนหนงัสือกับตวัแทน
อาเซียน  หลังจากนัน้นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรองได้ถูกต ารวจจับกุมตวั ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์
เจ้าหน้าท่ีทหารสลายการชมุนมุบริเวณสามเหล่ียมดนิแดง ท าให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมี
ความร้ายแรงเพ่ือควบคมุสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึน้ แกนน าจึงประกาศยตุิการชมุนมุเน่ืองจาก
เกรงจะมีผู้ ไมห่วงัดีท าให้เกิดสถานการณ์บานปลาย 
  เม่ือเหตกุารณ์การชุมนมุสงบลง แกนน า นปช. ประกาศมอบตวัในวนัท่ี 14 เมษายน 2552 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ได้ประกาศยกเลิกพระราชก าหนดสถานการณ์ฉกุเฉิน
ท่ีมีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบรีุ สมทุรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยธุยา และบาง
อ าเภอของปทมุธานี มีผลตัง้แต ่วนัท่ี 24 เมษายน  2552 เป็นต้นไป ตอ่มาในวนัท่ี12 มีนาคม  2553 
กลุ่มนปช.ประกาศเร่ิมการชุมนุมอีกครัง้ รัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทัง้เข้มงวด
กบัการตรวจพิจารณาส่ือมวลชนและอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสัง่ปิดสถานีโทรทศัน์ดีสเตชัน่ทีวีและสถานี
วิทยพีุเพิลชาแนลเน่ืองจากเกรงวา่จะเป็นชอ่งทางในการปลกุระดมมวลชนให้เข้าร่วมการชมุนมุ 
  อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวไม่สามารถยับยัง้ให้กลุ่มผู้ ชุมนุมเดินทางเข้ามายัง
กรุงเทพมหานครได้ การชุมนุมเกิดขึน้อีกครัง้ท่ีสะพานผ่านฟ้าลีลาศบนถนนราชด าเนิน ผู้ ชุมนุมใช้
มาตรการเดนิขบวนรอบกรุงเทพมหานคร รวบรวมเลือดไปเทท่ีหน้าประตทู าเนียบรัฐบาล หน้าท่ีท าการ
พรรคประชาธิปัตย์ และหน้าบ้านพกันายกรัฐมนตรีเพ่ือกดดนัให้รัฐบาลลาออก 

 จากนัน้มีการเจรจาระหวา่งรัฐบาลกบัผู้ชมุนมุสองครัง้ ได้ข้อสรุปว่าจะมีการยบุสภาแตไ่ม่สรุป
วนัเวลาโดยทัง้ก่อนและระหว่างการชมุนมุ มีการเผชิญหน้ากนัระหว่างผู้ชุมนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐหลาย
ครัง้สถานการณ์จงึตงึเครียดเพิ่มมากขึน้ 

  วนัท่ี 3 เมษายน  2553 กลุม่ผู้ชมุนมุปิดการจราจรท่ีแยกราชประสงค์รวมทัง้สร้างแนวป้องกนั
ในบริเวณโดยรอบ รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงอีกครัง้ในวันท่ี 7 เมษายน  
2553 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กองก าลงัทหารได้สลายการชมุนมุท่ีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 
เหตกุารณ์ดงักลา่วท าให้มีผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บ ทัง้นีก้ลุ่มผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐตา่งฝ่ายตา่งยืนยนั
ความบริสทุธ์ิและปฏิเสธวา่ไมไ่ด้เป็นผู้กระท าการให้มีผู้ เสียชีวิตจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ จากนัน้แกนน า 
นปช.ได้ประกาศรวมสถานท่ีการชมุนมุเป็นแยกราชประสงค์เพียงแหง่เดียว   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
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  ตอ่มารัฐบาลเสนอแนวทางปรองดองแตไ่ม่เป็นท่ีพอใจของกลุ่มผู้ชุมนุมแม้จะมีท่าทียอมรับ
ในระยะแรกก็ตาม  ตอ่มารัฐบาลสัง่การให้เจ้าหน้าท่ีทหารเข้าล้อมพืน้ท่ีแยกราชประสงค์ จนกระทัง่เม่ือ
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2553 เจ้าหน้าท่ีทหารได้เข้ายึดพืน้ท่ีเป็นครัง้สุดท้าย ท าให้เกิดเหตุการณ์
เผชิญหน้าและปะทะกันระหว่างผู้ ชุมนุมกับเ จ้าหน้า ท่ี รัฐ  เหตุการณ์เ ร่ิมทวีความ รุนแรง                       
มีการใช้ก าลงัคนและใช้อาวธุในการท าร้ายร่างกายโดยท่ีต่างฝ่ายต่างยืนยนัความบริสทุธ์ิว่าไม่ได้เป็น   
ผู้ก่อเหตคุวามรุนแรง 

  เม่ือแกนน า นปช. เห็นว่าไม่สามารถควบคมุสถานการณ์ไว้ได้ จึงประกาศยตุิการชมุนมุและ
ยอมมอบตวักบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เป็นผลให้ผู้ชมุนมุส่วนหนึ่งเกิดความไม่พอใจและมีการปลกุระดมให้
ก่อจลาจลและวางเพลิงสถานท่ีหลายแห่งทัว่ประเทศ  เช่น วางเพลิงห้างสรรพสินค้า เซนทรัล เวิลด์
วางเพลิงศาลากลางจงัหวดัอดุรธานี  อบุลราชธานี ขอนแก่นและสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นต้น 
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลประกาศพระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือคล่ีคลาย
สถานการณ์ในท่ีสดุ 

 
2. เนือ้หาและการน าเสนอเหตุการณ์ในหนังสือพมิพ์ 
  ในช่วงระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ เช่น 
โทรทศัน์ วิทย ุส่ือสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตได้ติดตามและน าเสนอข่าวอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นมาก ใน
ส่วนของส่ือหนงัสือพิมพ์รายวนัมีการน าเสนอข่าวการชุมนมุเป็นประเด็นหลกัและพาดหวัข่าวเป็นข่าว
ส าคญัอยา่งตอ่เน่ือง 
  ผู้วิจยัพบวา่หนงัสือพิมพ์ทัง้ 3 ช่ือฉบบัมีปริมาณและเนือ้หาการน าเสนอเหตกุารณ์การชมุนมุ
ทางการเมืองท่ีต่างกันโดยหนังสือพิมพ์ท่ีน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองมากท่ีสุดได้แก่ มติชน 
แนวหน้า และสยามรัฐตามล าดับ ในส่วนของเนือ้หาการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็นประเด็นข่าวได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ การรายงานกิจกรรม     
ความเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้ ชุมนุมและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  การรายงานค ากล่าวหรือความคิดเห็นและ        
การรายงานเหตุปะทะระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีรัฐ เนือ้หาท่ีมีการน าเสนอมากท่ีสุดคือกิจกรรม  
การเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้ชุมนมุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การอ้างค ากล่าวหรือความคิดเห็นและการรายงาน
เหตกุารณ์ปะทะตามล าดบั แสดงได้ดงัตารางดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 1 แสดงรูปแบบการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัการชมุนมุทางการเมือง 

 
หนงัสือพิมพ์          เดือน/ปี 
                                

ปริมาณขา่ว 

กิจกรรมความ          ความคิดเห็น           เหตกุารณ์ 
เคล่ือนไหว               หรือค ากลา่ว            ปะทะ 

 
 
 
 
มตชิน 

เมษายน      2552 17 4 2 
พฤษภาคม   2552 - 4 - 
สิงหาคม      2552 1 - - 
พฤศจิกายน 2552 18 6 2 
ธนัวาคม      2552 13 5 - 
มกราคม      2553 20 6 - 
กมุภาพนัธ์   2553 20 5 - 
มีนาคม        2553 17 9 - 
เมษายน       2553 16 6 6 
พฤษภาคม   2553 12 2 8 

 เมษายน       2552 42 16 4 
 
 
 
 
 
แนวหน้า 

พฤษภาคม    2552 
สิงหาคม       2552 
กนัยายน       2552 
ตลุาคม         2552 
พฤศจิกายน  2552 
ธนัวาคม       2552 
มกราคม       2553 
กมุภาพนัธ์    2553 
มีนาคม         2553 
เมษายน       2553 
พฤษภาคม    2553 

- 
1 
6 
2 
1 
3 
1 
- 

18 
15 
6 

5 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
7 
3 
2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ่) 

 
  ข้อมูลจากตารางแสดงให้เห็นว่าการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมือง ปรากฏใน         
การน าเสนอประเดน็การรายงานกิจกรรมความเคล่ือนไหวมากท่ีสดุ นอกจากนีจ้ากการศกึษาข้อมลูยงั
พบวา่ หนงัสือพิมพ์มีการน าเสนอขา่วในประเดน็ท่ีปรากฏร่วมกนั สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
เมษายน 2552  
    1) กลุ่ม นปช. เคล่ือนไหวปิดล้อมการประชมุสุดยอดผู้น าอาเซียนกับคูเ่จรจา หน้าโรงแรม
รอยลั คลิฟ บีช รีสอร์ท พทัยา 
   2) เหตกุารณ์ปะทะระหว่างผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐ บริเวณสามเหล่ียมดินแดง และโรงแรม
รอยลั คลิฟ บีช รีสอร์ท พทัยา 

  3) เจ้าหน้าท่ีรัฐกล่าวว่าผู้ ชุมนุมกระท าผิดกฏหมาย ก่อความไม่สงบ ท าลายช่ือเสียง
ประเทศชาตจิากเหตกุารณ์ปิดล้อมการประชมุสดุยอดผู้น าอาเซียนกบัคูเ่จรจา รวมถึงเหตกุารณ์ท าลาย
ทรัพย์สินทางราชการ 

 
 

 

 
หนงัสือพิมพ์          เดือน/ปี 
                                

ปริมาณขา่ว 

กิจกรรมความ          ความคิดเห็น           เหตกุารณ์ 
เคล่ือนไหว               หรือค ากลา่ว            ปะทะ 

 
 
 
 
แนวหน้า 

เมษายน       2552 32 4 9 
พฤษภาคม   2552 4 - - 
มิถนุายน      2552 2 - - 
สิงหาคม      2552 3 2 - 
กนัยายน      2552 4 2 - 
มกราคม      2553 7 5 - 
กมุภาพนัธ์  2553 18 5 - 
มีนาคม       2553 18 4 - 
เมษายน      2553 28 4 5 
พฤษภาคม  2553 15 2 7 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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สิงหาคม 2552 
    1) กลุม่ นปช. ย่ืนถวายฎีกาขอพระราชทานอภยัโทษให้แกพ่นัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร 
กันยายน 2552 
 1) กลุม่ นปช. รวมกลุม่ชมุนมุอีกครัง้เพ่ือร าลกึวนัครบรอบเหตกุารณ์รัฐประหาร 19 
กนัยายน 
    2) นายสมชาย วงศ์สวสัดิ ์เปิดเผยหลกัฐานเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ก าลงัสลายผู้ชมุนมุ 
พฤศจิกายน 2552 
    1) กลุม่ นปช. ประกาศชมุนมุใหญ่ 16 พฤศจิกายน ท่ามกลางเสียงคดัค้านจากกลุ่มคนท่ีไม่
เห็นด้วย 
    2) กลุม่ นปช. เดนิทางไปตา่งประเทศเพ่ือพบกบัพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร 
ธันวาคม 2552  
    1) กลุ่มนปช. เคล่ือนไหวการชุมนุมไปท่ีเขายายเท่ียง เพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมกรณี       
พลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ถือครองท่ีดนิในเขตป่าสงวน 
    2) กลุม่ นปช. ขม่ขูเ่ผาบ้านคณะกรรมการเลือกตัง้ (กกต.) 
มกราคม 2553 
   1) กลุม่ นปช. นดัประชมุหาข้อสรุปวนัชมุนมุใหญ่ 
   2) กลุม่ นปช. บกุเขายายเท่ียงชมุนมุขบัไลพ่ลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ออกจากพืน้ท่ีป่าสงวน 
   3) กลุ่มนปช. ชมุนมุเรียกร้องความยตุิธรรมกรณีสร้างสนามกอล์ฟในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เขาสอยดาว 
   4) ต ารวจจบักมุการ์ดเสือ้แดงพร้อมอาวธุจ านวนมากในบ้านพกั พล.ต. ขตัตยิะ สวสัดผิล 
กุมภาพันธ์ 2553 
   1)พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตรย่ืนเง่ือนไขยุติการชุมนุมกับนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะด้วย        
ข้อเรียกร้องยบุสภา 
   2) กลุม่ นปช.นดัรวมกลุม่ผา่นสถานีวิทยชุมุชนเพ่ือท าร้ายนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
   3)กลุ่ม นปช.รวมกลุ่มขัดขวางการแข่งขันกีฬาฟุตบอลท่ีมีนายเนวิน ชิดชอบเป็นประธาน
สโมสร  
มีนาคม 2552 
    1) กลุม่ นปช.ทัว่ประเทศเดนิทางเข้าร่วมชมุนมุในวนัท่ี 14 มีนาคม 
    2) กลุม่ นปช. ตัง้เวทีบริเวณแยกสะพานผา่นฟ้าลีลาศ 
    3) รัฐบาลประกาศใช้พระราชบญัญัติความมั่นคงแห่งชาติ และชี แ้จงรายละเอียดให้แก่
ประชาชนในประเทศและตา่งประเทศ 
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    4)กลุม่ นปช.ประกอบพิธีกรรมเทเลือดหน้าท าเนียบรัฐบาล 
    5)กลุ่มผู้ ชุมนุมเคล่ือนขบวนด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไปยังสถานท่ีส าคัญใน
กรุงเทพมหานคร 
เมษายน 2553 
    1) กลุม่ นปช. ขูบ่กุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
    2) กลุม่ นปช. ประกาศย้ายสถานท่ีชมุนมุไปยงับริเวณราชประสงค์ 
    3) กลุม่ นปช.ปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
    4) รัฐตดัสญัญาณวิทยกุระจายเสียงสถานีพีเพิลชาแนล 
    5) เจ้าหน้าท่ีรัฐชีแ้จงการประกาศใช้พระราชก าหนดในสถานการณ์ฉกุเฉิน 
    6) กลุ่ม นปช. ท าร้ายร่างกายนายศภุชัย โพธ์ิสุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
พฤษภาคม 2553 
    1) กลุม่ นปช.และเจ้าหน้าท่ีรัฐปะทะกนับริเวณส่ีแยกราชประสงค์ 
    2) แกนน ากลุม่ นปช. ประกาศยตุกิารชมุนมุ 

   3) กลุ่มผู้ ชุมนุมท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด วางเพลิงเผาท าลายทรัพย์สิน
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เช่น ศาลากลางจงัหวดั ห้างสรรพสินค้า สถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวีสีชอ่ง 3 
    4) แกนน า นปช.มอบตวัสู้คดี  
 
3. กลวิธีทางภาษาในการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองจากหนังสือพมิพ์ไทย 
  จากการศึกษาข้อมูลข่าวการชุมนุมทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์ไทยพบว่าหนงัสือพิมพ์มี  
กลวิธีทางภาษาซึง่เป็นลกัษณะการรายงานข่าวท่ีสะท้อนภาพแทนให้กลุ่มคนหรือเหตกุารณ์การชมุนมุ
ทางการเมือง ดงันี ้ 
 3.1 การใช้ถ้อยค า 

3.2 การใช้อปุลกัษณ์   
3.3 การใช้รูปประโยค 

 3.4 การอ้างค ากลา่ว 
3.5 การใช้มลูบท 
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 3.1 การใช้ถ้อยค า  
 งานวิจยัท่ีศึกษาด้านวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ให้ความส าคญักับการวิเคราะห์

การเลือกใช้ถ้อยค าเน่ืองจากการเลือกใช้ค าศพัท์นอกจากจะเป็นการส่ือความหมายแล้วยงัสะท้อน
มมุมองหรือทรรศนะท่ีผู้ ใช้ถ้อยค ามีตอ่สิ่งท่ีกล่าวถึงด้วยดงัท่ีชนกพร  พวัพฒันกลุ (2548: 37) กล่าวว่า 
“การเลือกใช้ถ้อยค า มีความส าคญัในการให้กรอบแก่ผู้ อ่านเพ่ือใช้ตีความเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
ค าศพัท์ท่ีเลือกใช้สามารถบง่บอกได้ว่าหนงัสือพิมพ์มีมมุมองเก่ียวกบัการกระท าหรือเจตนาตา่ง ๆ ของ
ผู้ ท่ีร่วมเหตกุารณ์หนึง่ ๆ อยา่งไร และถ่ายทอดสารท่ีต้องการส่ือถึงผู้อา่นออกมาอยา่งไร” 
 จากการศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์มีกลวิธีการใช้ถ้อยค าในการรายงานข่าวการชุมนุม          
ทางการเมือง แบ่งได้ 3 ลักษณะคือ 1) การใช้ถ้อยค าเพ่ืออ้างถึง 2) การใช้ถ้อยค าเพ่ือบรรยาย
พฤตกิรรมหรือคณุสมบตัผิู้ ร่วมเหตกุารณ์ และ 3) การใช้ถ้อยค าเพ่ือบรรยายสภาพเหตกุารณ์ 
 
  3.1.1 การใช้ถ้อยค าเพื่ออ้างถงึ 
   จากการศึกษาพบว่ามีการเลือกใช้ถ้อยค าเพ่ืออ้างถึงกลุ่มผู้ ชุมนุม แกนน า     
ผู้ชมุนมุ ผู้กระท าการเบือ้งหลงัไมเ่ปิดเผย เจ้าหน้าท่ีรัฐ และผู้ ได้รับผลกระทบจากการชมุนมุ ดงันี ้
 1. การใช้ถ้อยค าอ้างถึงกลุม่ผู้ชมุนมุ  
 2. การใช้ถ้อยค าอ้างถึงแกนน าผู้ชมุนมุ      
 3. การใช้ถ้อยค าอ้างถึงผู้กระท าการเบือ้งหลงัไมเ่ปิดเผย 

 
   1) การใช้ถ้อยค าอ้างถงึกลุ่มผู้ชุมนุม  

    หนงัสือพิมพ์รายงานข่าวโดยอ้างถึงกลุ่มผู้ ชมุนมุซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีบทบาท
ส าคญัท่ีท าให้เกิดเร่ืองราวและเหตกุารณ์ระหว่างท่ีมีการชมุนุม จากข้อมูลพบว่าหนงัสือพิมพ์ เลือกใช้
ถ้อยค าอ้างถึงกลุม่ผู้ชมุนมุในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 4   

     “พลัลภ”รับแค่อยากเท่ห์ตัง้“บิ๊กจ๋ิว”คมุทัพแดง "ทกัษิณ"แก้เกีย้วแค่ปรามรบ.“พลัลภ” เผยผิดเอง
ตัง้ “บิ๊กจ๋ิว” นัง่ ผบ.สส. อ้างแค่อยากเท่ห์ จึงใช้ค าผิด  เผย “ทกัษิณ” โอดยึดทรัพย์หมด ไม่ยตุิธรรม 
ประกาศเคลือ่นไหวใหญ่ “มี.ค.”นี ้ด้าน "ทกัษิณ" ทวิตแก้เกีย้ว "เสธ.แดง" แคป่รามรัฐบาลไมใ่ห้ปราบปชช. 

       (สยามรัฐ. 4 กมุภาพนัธ์ 2553) 

http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/10495
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  จากตวัอยา่งท่ี 4 พบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า ทัพแดง แทนกลุ่มผู้ชมุนมุ ท่ีเข้าร่วมการชมุนมุ
เพ่ือเสนอข้อเรียกร้องทางการเมือง การเลือกใช้ถ้อยค านีส้ะท้อนทรรศนะของส่ือว่าผู้ ชุมนุมเป็นกลุ่ม
นกัรบท่ีพร้อมท าสงครามมากกวา่เป็นประชาชนท่ีมาชมุนมุอยา่งสนัติทัว่ไป 

ตวัอยา่งท่ี 5 

    ด้าน พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความลงบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์แจงแฟนคลบั
อย่าตกใจกรณี พล.อ.พลัลภ ป่ินมณี สมาชิกพรรคเพื่อไทย และ พล.ต.ขตัติยะ สวสัดิผล หรือ เสธ.แดง 
ผู้ทรงคณุวฒุิกองทพับกซึง่อยูร่ะหวา่งถกูพกัราชการ ออกมาให้ขา่วหลงัเดินทางกลบัจากเมืองดไูบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เก่ียวกบัการจัดตัง้กองทัพประชาชนฯ โดยมี พล.อ.ชวลิต ยงใจยทุธ ประธานที่
ปรึกษาพรรคเพื่อไทย เป็นผู้บญัชาการทหารสงูสดุ "อยา่ตกใจกบัขา่ววา่จะมีอะไรรุนแรง ผมบอกทกุคนที่มา
หาวา่เราจะตอ่สู้ด้วยความจริงโดยสนัติวิธี การพดูของเสธฯ แดงเป็นการเตือนรัฐบาลไม่ให้ปราบประชาชน" 
ข้อความบนเว็บไซต์ ระบุอย่างไรก็ตาม หลังมีข่าวดังกล่าวออกมาแกนน าคนส าคัญในรัฐบาล                    
ทัง้นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี, นายสเุทพ เทือกสบุรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต่างออกมาระบวุ่า
เป็นกองทัพเถื่อน และเป็นเร่ืองที่ผิดกฎหมาย 

       (สยามรัฐ. 4 กมุภาพนัธ์ 2552) 
 

  จากตวัอย่างท่ี 5 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า กองทัพประชาชน กองทัพเถื่อน แทนกลุ่ม 
ผู้ชุมนุมท่ีมีการรวมกลุ่มจดัตัง้หรือแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบตัิงาน ซึ่งในการปฏิบตัิงานของกลุ่มผู้ชุมนุม
เปรียบเทียบได้กับการปฏิบัติการสู้ รบและใช้ค าว่า เถื่อน ซึ่งมีความหมายว่า ไร้อารยธรรม ไม่มี

วฒันธรรมอยา่งสงัคมเมือง หรือไร้ระเบียบ กฎหมายท่ีจะควบคมุถึง เน้นความหมายว่าเป็นกองก าลงัท่ี
มีการสู้รบ นอกแผนและละเมิดกฏหมายมาเป็นค าขยายกองทพั จึงเป็นการเน้นย า้ภาพของผู้ชมุนมุว่า
เป็นผู้ ท่ีไมมี่อารยธรรม และไมเ่คารพกฎหมาย 

 
ตวัอยา่งท่ี 6  
 

   "แดงอยธุยา"พร้อมช่วย"เสธ.แดง-นปช."ตัง้กองทัพปชช. นางมยรีุ เศวตาศยั  แกนน าเสือ้แดงอยธุยา 
49 กลา่วเมื่อวนัที่ 5 ก.พ. ว่า ผลการประชุมเสือ้แดงอยธุยา 49 ได้ลงมติว่า พวกเราพร้อมให้การสนบัสนนุ
ทัง้ นปช.  และ พล.ต.ขัตติยะ สวสัดิผล หรือ เสธ.แดง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทพับก ที่เตรียมตัง้กองทัพ
ประชาชนแหง่ชาติเพื่อประชาธิปไตย ฯ  ทัง้นีไ้ด้รับการติดตอ่จากเสธ.แดง เพื่อเปิดขยายแนวคิดไปยงั 

 
 



26 
 

 ชมุชนตา่ง ๆ พร้อมรับสมคัรการ์ดอาสาเพื่อเข้าร่วมกบัเสธฯแดง ส าหรับ จ.พระนครศรีอยธุยา ตัง้เป้าไม่ต ่า
กวา่ 200  

 

       (มตชิน. 5 กมุภาพนัธ์  2553) 
 

ตวัอยา่งท่ี 7 
 
     นายจตพุร พรหมพนัธุ์ ส.ส.สดัสว่น พรรคเพื่อไทย(พท.) แกนน ากลุม่แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน

เผด็จการแห่งชาติ(นปช.) -แดงทัง้แผ่นดิน กล่าวเมื่อวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ ถึงการท าความเข้าใจกบัพล.อ.
พลัลภ ป่ินมณี แกนน าพรรค พท. กรณีความขดัแย้งเร่ืองการตัง้กองทัพประชาชน ว่า ตนตดัสินใจแล้วว่า
จะไมม่ีการประสานเข้าขอโทษ พล.อ.พลัลภ ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เร่ืองนีไ้ด้หารือกบัแกนน าคนเสือ้แดงคน
อื่นๆ โดยเฉพาะ นายวีระ มกุสกิ พงศ์ ประธาน นปช.แล้วว่า เร่ืองนีม้นัเป็นเร่ืองหลกัการ ไม่เก่ียวกบัเร่ือง
อาวโุส ไมเ่ก่ียวกบัเร่ืองอาย ุแตเ่ป็นเร่ืองของความถกูต้อง ดงันัน้ แกนน าคนเสือ้แดงจะพดูคยุกนัแบบเปิดใจ
ในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ เพื่อมีมติเก่ียวกบัเร่ืองนีแ้ล้วจะแถลงขา่วทนัที  

 

       (มตชิน, 7 กมุภาพนัธ์ 2553) 
 
     จากตวัอย่างท่ี 6 และ 7 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า กองทัพปชช.  กองทัพประชาชน  แทน
กลุม่ผู้ชมุนมุท่ีมีการรวมกลุม่จดัตัง้กองทพั ซึง่หมายถึง การจดัตัง้หน่วยทหาร ซึ่งการใช้ถ้อยค าดงักล่าว
จึงหมายถึงกลุ่มผู้ชุมนมุจดัตัง้กองก าลงัทหาร เสมือนกองก าลงัท่ีพร้อมท าการสู้ รบมากกว่าการชมุนุม
เพ่ือเรียกร้องทางการเมือง 
   
   2) การใช้ถ้อยค าอ้างถงึแกนน าผู้ชุมนุม     
    จากข้อมลูพบว่านอกจากจะมีการเลือกใช้ค าเพ่ืออ้างถึงผู้ชมุนมุแล้ว
ยังมีการอ้างถึงผู้ น าหรือแกนน าผู้ ชุมนุมด้วย ผู้ น าหรือแกนน าผู้ ชุมนุมเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคัญใน      
การด าเนินกิจกรรมหรือเป็นผู้น าการเคล่ือนไหว มกัถกูพดูถึงในการรายงานข่าวการชมุนมุทางการเมือง 
อยูเ่สมอ จากการศกึษาพบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าอ้างถึงแกนน าผู้ชมุนมุโดยตรง และอ้างถึงหวัหน้า
แกนน าผู้ชมุนมุ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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ตวัอยา่งท่ี 8 
 

    "เหวง"ประกาศยตุิการชมุนมุแล้ว    เมื่อวนัท่ี 14 เมษายน 2552 พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด ในฐานะ
โฆษกกองอ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉิน (กอฉ.) กลา่วถึงขัน้ตอนปฏิบตัิการกบักลุม่ผู้ชุมนมุเสือ้แดง 
โดยก าลงัพลจะยึดหลกักฏหมายโดยมีเป้าหมายให้ผู้ชุมนุมเปิดเส้นทางการจราจร ไม่ให้กระทบต่อสิทธิ
บคุคลคนสว่นใหญ่และป้องกนัการก่อวินาศกรรม  

 
       (สยามรัฐ. 14 เมษายน 2552) 
 

  จากตวัอย่างท่ี 8 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าอ้างถึงด้วยระดบัภาษาไม่เป็นทางการ แม้ว่า
บคุคลท่ีก าลงัอ้างถึงจะมีต าแหนง่ทางการประกอบอาชีพท่ีคนทัว่ไปให้การยอมรับนบัถือ กลวิธีดงักล่าว
ลดทอนความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีถกูอ้างถึงเน่ืองจากการใช้ภาษาในระดบัไม่เป็นทางการโดยเฉพาะ
การเรียกช่ือเล่น แสดงสถานะว่าผู้ ท่ีอ้างถึงอยู่ในระดบัเดียวกนักบัผู้พูด ในขณะเดียวกนัถ้อยค า เหวง 
เป็นถ้อยค าท่ีถกูสร้างให้มีความหมายใหม่ คือเป็นค าบรรยายพฤติกรรมคนท่ีพดูจากลบักลอก พดูไม่มี
สาระอีกด้วย 
 

 

ตวัอยา่งท่ี 9 
 
  "มาร์ค"ได้ทีย้อน"บิ๊กจิ๋ว" หัวหน้าขบวนการหลงัขอเข้าเฝ้า-เจอถล่มไม่บงัควร "ชวน-บญัญัติ"
ขวาง"สเุทพ"แก้รธน. เจ้าตวัน า้ตาซมึ-นายกฯไกลเ่กล่ีย” 
 
       (มตชิน. 20 เมษายน 2553) 
 
 
 จากตวัอย่างท่ี 9 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า หัวหน้าขบวนการ อ้างถึงพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
การใช้ค า ขบวนการ หมายถึง การร่วมกันท าบางสิ่งอย่างไม่เปิดเผยและไม่ดีงาม การใช้ค าอ้างถึง
ดงักลา่ว จงึสะท้อนทรรศนะของส่ือหนงัสือพิมพ์ท่ีมีมมุมองวา่ผู้น าการชมุนมุเป็นผู้ ท่ีกระท าไมถ่กูต้อง 
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ตวัอยา่งท่ี 10  
 

    เมื่อเวลา 10.00 น. นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แกนน านปช. ฐานะหัวหน้าชุดไล่ล่านาย       
อภิสทิธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึง่รับผิดชอบการชุมนมุของคนเสือ้แดงที่เมืองพทัยา ได้น าผู้ชุมนมุกว่า
พนัคนเคลือ่นขบวนมายงัด้านหน้าโรงแรมรอยลัคลิปบีช พทัยา ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมสดุยอดผู้น าอาเซียน
กบัประเทศคู่เจรจาหรืออาเซียนบวก 3 บวก 6 โดยมีก าลงัทหารจากกองทพับกและกองทพัเรือตรึงก าลงั
ดแูลประมาณ 500 นายเพื่อไมใ่ห้เข้ามาภายในบริเวณโรงแรม ทัง้นีผู้้ชุมนมุผู้ชายสว่นหนึ่งมีอาการเมาค้าง
อยา่งเห็นได้ชดัและบางคนถือไม้เป็นเคร่ืองป้องกนัตวั    

 
       (แนวหน้า. 11 เมษายน 2552) 
 
 จากตวัอย่างท่ี 10 พบการใช้ถ้อยค า หัวหน้าชุดไล่ล่า อ้างถึง นายอริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง 
แกนน าผู้ชมุนมุ ซึง่ในขณะนัน้มีการประกาศวา่จะเป็นผู้ ไลล่า่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะด้วยตนเอง ซึ่งจาก
ถ้อยค า ไล่ล่า หมายถึง ตามล่า เม่ือน ามาขยายความค าว่า หัวหน้าชุด ท าให้เห็นทรรศนะของ
หนงัสือพิมพ์วา่แกนน าผู้ชมุนมุเป็นผู้กระท าการอกุอาจ รุนแรงและไมเ่กรงกลวักฎหมาย 
 
ตวัอยา่งท่ี 11 
 
     นปช.   เตรียมถก ส.ว.หาทางออก “ณัฐวฒุิ” ขู่ฟ้องรัฐกล่าวหาหัวหน้าก่อการร้าย นายณัฐวุฒิ    
 ใสยเกือ้ เลขาธิการ นปช.แถลงข่าวว่า หลงัจาก นปช.ได้ตอบรับข้อเสนอของกลุม่ ส.ว. แล้วทางพล.อ.เลิศ
 รัตน์ รัตนวานิช รองประสาน ส.ว. ได้ประสานมาวา่จะเดินทางมาพร้อมกลุม่ ส.ว.ในเวลา 19.00 น. เพื่อหารือ
 สรุปแนวทางด าเนินการกนัตอ่ไป อยา่งไรก็ตามรัฐบาลไมค่วรรอการพดูคยุระหว่าง นปช.กบัส.ว.เสร็จสิน้ แต่
 ควรสัง่หยุดยิงและถอยก าลงัตัง้แต่บัดนี  ้ เช่ือว่าหากฝ่ายทหารหยุดยิงและถอนก าลงัทหารออกไปจะลด
 เง่ือนไขการเผชิญหน้า ของประชาชนจะลดความสญูเสยีและเหตรุุนแรง 

 
       (แนวหน้า. 18 พฤษภาคม 2553) 

   จากตวัอย่างท่ี 11 พบว่ามีการใช้ค าแทนช่ือแกนน า นปช. คือนายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ ด้วยค าว่า 
หัวหน้าก่อการร้าย เป็นการสะท้อนภาพท่ีเจ้าหน้ารัฐอ้างถึงแกนน าด้วยภาพความเป็นผู้ ร้าย ซึ่งเป็น
ข้อกลา่วหาท่ีมีความร้ายแรง เน่ืองจากการก่อการร้าย คือ  ท าให้เหตกุารณ์ร้ายเกิดขึน้ เม่ือน ามาอ้างถึง
ผู้น าการชมุนมุจงึให้ภาพของผู้น าวา่เป็นผู้น าท่ีท าให้เหตกุารร้ายเกิดขึน้ 
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   3) การใช้ถ้อยค าอ้างถงึผู้กระท าการเบือ้งหลังไม่เปิดเผย 
    ผู้กระท าการเบือ้งหลังไม่เปิดเผยคือผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลังการกระท าไม่
โปร่งใส หรือมีการกระท าลบัหลงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน 
  
ตวัอยา่งท่ี 12 

    "แม้ว"ร่อนจ.ม.ผ่านนักรบไซเบอร์คนเสือ้แดง ยอมถอยหนึ่งก้าวแต่ไม่ยตุิเรียกร้อง"ปชต."เสียใจกบัผู้
ชุมนุมจม.เปิดผนึกของ"ทักษิณ"ในหัวข้อ "จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยและนานา
อารยประเทศ"  เมื่อวนัที่ 15 เมษายน 2552 ที่กลุม่แดงไทย ซึ่งอ้างตวัเป็นเครือข่ายนักรบไซเบอร์ของคน
เสือ้แดง น ามาเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์  

       (มตชิน. 16 เมษายน 2552) 

  จากตัวอย่างท่ี 12 หนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยค านักรบไซเบอร์ อ้างถึงกลุ่ม นปช. ท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ท าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน
เว็บไซต์ด้วยการเขียนข้อความหรือเนือ้หาการต่อสู้ เรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งเป็นวิธีต่อสู้ ท่ีมีความ
แตกตา่งผู้ชมุนมุอ่ืน คือกระท าการอยูเ่บือ้งหลงั ไมไ่ด้ออกมาชมุนมุตามสถานท่ีตา่ง ๆ 

ตวัอยา่งท่ี 13   
           
  “คุ้มกนัเข้มไฟฟ้า-ประปาทัว่ประเทศ/ตดิป้ายวอ่น"แดงใต้ดนิ"ขูเ่ผาป๊ัม  "สเุทพ"เช่ือเหตยุิงถล่ม
คลงัน า้มนัฝีมือผู้ก่อการร้าย คมุเข้มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ-สาธารณูปโภค-คลงัน า้มนั-คลงัก๊าซ ทัว่
ประเทศ หวัน่บึม้ซ า้ มือมืดเชียงใหมอ้่าง "แดงใต้ดนิ" ตดิป้ายผ้าขูเ่ผาร้านค้า-ป๊ัม” 

        (สยามรัฐ. 22 เมษายน 2553) 
 

 

   จากตวัอยา่งท่ี 14 พบว่าหนงัสือพิมพ์เลือกใช้ถ้อยค าอ้างถึงกลุ่ม นปช.ด้วยค าว่า แดงใต้ดิน 
ถ้อยค า ใต้ดนิ หมายถึง ไมเ่ปิดเผย ไมถ่กูกฎหมาย เม่ือขยาย แดง จึงหมายถึง กลุ่มนปช.มีการกระท า
ไม่เปิดเผยหรือกระท าผิดกฎหมาย เน่ืองจากหนงัสือพิมพ์เช่ือมโยงกับเนือ้หาข่าวท่ีมีการน าเสนอภาพ
ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้  
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  ในขณะเดียวกนัหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าเพ่ืออ้างถึงกลุ่มคนท่ีแกนน า นปช .อ้างว่าคือกลุ่มท่ีเข้า
มาแฝงกับกลุ่มผู้ ชุมนุมและก่อความวุ่นวาย โดยเป็นการอ้างท่ีมีการปฏิเสธว่ากลุ่มคนเหล่านัน้ไม่ใช่
พวกพ้องเดียวกนั 

ตวัอยา่งท่ี 15 

   เพื่อไทยโยนแดงปลอมจ้องป่วน ชีร้บ.ใช้กฎหมายมัน่คงจะกระทบท่องเที่ยวในจงัหวดัใหญ่ นปช.ขน 
"3หมื่น"ดาวกระจายทัว่กรุงดงึ "อีแตน๋-ปิคอพั" ตจว.ร่วม สว่นความเคลือ่นไหวของพรรคเพื่อไทย (พท.) เมื่อ
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน นายสรุพงษ์ โตวิจกัษณ์ชยักลุ ส.ส.เชียงใหม ่พท. กลา่วถึงข่าวเสือ้แดงจะลอบท าร้าย
นายอภิสทิธ์ิลงพืน้ท่ี จ.เชียงใหม่ว่า ถ้ารัฐบาลมีหลกัฐานชดัเจนว่าใครจะลอบท าร้ายขอให้ด าเนินการตาม
กฎหมายได้เลย หากมีสไีหนท า ก็ควรด าเนินการเช่นกนั อยา่ให้เลอืกปฏิบตัิ ไมอ่ยากให้รัฐบาลน าประเด็นนี ้
มาโยงเป็นประเด็นการเมืองเรียกร้องความเห็นใจ จากประชาชน เพราะสมยัรัฐบาลนายสมคัร สนุทรเวช 
และนายสมชาย วงศ์สวสัดิ์ ต่างก็เคยถกูคนเสือ้เหลืองไลม่าแล้ว ไม่เห็นต้องประกาศภาวะฉกุเฉินอะไรมา
ควบคมุ จึงอยากให้เลกิอ้อนสงัคมเสียที เร่ืองนีท้ าให้คนเชียงใหม่เสียหาย คนเสือ้แดงมีหลายกลุม่  อาจคิด
แตกตา่งกนัได้ คงไมส่ามารถบงัคบัได้ ถ้าพบหรือมีหลกัฐานก็วา่ไปตามกฎหมาย  

       (มตชิน. 22 พฤศจิกายน 2552) 

ตวัอยา่งท่ี 16 
              
   “พท.ปดู แผนสร้างสถานการณ์กทม.ปริมณฑล แฉใช้แผนเสือ้แดงเทียมก่อความรุนแรงซดั
รัฐใช้วิธีนอกกฎหมายขม่ขูค่กุคาม จวกใช้งบประชาสมัพนัธ์มาโจมตีฝ่ายตรงข้าม”  

       (สยามรัฐ. 7 มีนาคม 2553) 

  จากตวัอย่างท่ี 15 และ 16 พบว่าหนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า แดงปลอม และ แดงเทียม        
เพ่ืออ้างถึงกลุ่มคนท่ีใช้ความรุนแรงซึ่งถูกระบุว่าคือกลุ่มผู้ชุมนุม แต่กลุ่มผู้ชุมนุมปฏิเสธว่าไม่มีส่วน
เก่ียวข้อง ไมใ่ช่พวกของตน หนงัสือพิมพ์ใช้ค าว่า ปลอม และ เทียม เพ่ือเน้นย า้ว่า เหตกุารณ์รุนแรงท่ี
เกิดขึน้ไมไ่ด้เกิดจากฝีมือการกระท าของกลุม่ผู้ชมุนมุ แตเ่ป็นกลุม่ท่ีแอบอ้างตนเป็นพวกพ้องเดียวกนั 
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   นอกจากนีผู้้ วิจัยพบว่าหนังสือพิมพ์ใช้ค าแทนช่ือเพ่ืออ้างถึงนายทักษิณ  ชินวัตร ซึ่งเป็น
บุคคลท่ีฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐกล่าวว่าเป็นผู้อยู่เบือ้งหลงัเหตุการณ์การชุมนุมรวมถึงเก่ียวข้องกับแกนน า 
นปช. ดงัตอ่ไปนี ้

ตวัอยา่งท่ี 17 
  
  “ปชป. ชี ้“ทกัษิณ” ตัวบงการใหญ่"เสือ้แดง”ชมุนมุ ปชป. “เช่ือเสือ้แดง”ชมุนมุเพ่ือสร้างความ
แตกแยก ยนัพร้อมโยนความผิดให้รัฐบาลท าเศรษฐกิจฟบุตวั”   

      (สยามรัฐ. 20 พฤศจิกายน 2552) 

  จากตวัอย่างท่ี 17 พบว่าหนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า“ตัวบงการใหญ่”  เพ่ืออ้างถึงพันต ารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ตามการใช้ค าแทนช่ือซึ่งมาจากมุมมองท่ีพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าสาเหตุท่ีมี        
การชุมนุมครัง้นีเ้น่ืองมาจากความต้องการสร้างความแตกแยกให้บ้านเมือง โดยอ้างว่าพนัต ารวจโท
ทักษิณ ชินวัตรคือผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลัง จากถ้อยค า ตัวบงการใหญ่ หมายถึง ผู้ ท่ีควบคุมดูแลสั่งการ   
เฉียบขาด จงึให้ภาพของพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร เป็นบคุคลส าคญัท่ีอยู่เบือ้งหลงัให้ผู้ชมุนมุรวมตวั
กนัเพ่ือสร้างความวุน่วายแก่สงัคมและท าให้เกิดความไมส่งบแก่บ้านเมือง 

ตวัอยา่งท่ี 18 

                นายสรุชยั กลา่วอีกวา่ ปัญหาการเคลื่อนไหวของคนเสือ้แดงที่ไม่เป็นเอกภาพในวนันี  ้เพราะไม่มีใคร
เป็นหลกัในการตอ่สู้เพื่อประชาธิปไตยอยา่งแท้จริง แม้ขณะนีก้ลุม่ความจริงวนันี ้จะเหมือนเป็นผู้น าคนเสือ้
แดง แตก็่ไมป่ระสานกบักลุม่คนเสือ้แดงตา่งๆ ได้อยา่งแท้จริง ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีต
นายกรัฐมนตรี จะต้องออกหน้ามาเป็นผู้น าคนเสือ้แดงอย่างแท้จริง ไมต้่องหลบอยูข้่างหลงัอีกแล้ว เพราะถึง
อยา่งไรคนทัว่ประเทศก็ทราบดีวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ คือผู้น าตัวจริง ไมใ่ช่ 3เกลอ  

       (มตชิน. 12 พฤศจิกายน 2552) 

   จากตวัอย่างหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า ผู้น าตัวจริง เพ่ืออ้างถึงพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร    
ท าให้เข้าใจได้วา่พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร คือผู้น าหรือหวัหน้าตวัจริงในการชมุนมุ เป็นการเน้นย า้ว่า
มีผู้ อยู่เบือ้งหลังท่ีแท้จริง ส่วนแกนน าผู้ ชุมนุมทัง้ 3 คน ได้แก่ นายจตุพร พรหมพันธุ์  นายณัฐวุฒิ      
ใสยเกือ้ และนายวีระ มสุิกพงศ์ ไมใ่ชผู่้น าหรือหวัหน้าตวัจริง 

 

http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/771
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ตวัอยา่งท่ี 19 

    ที่รัฐสภา นายเทพไท เสนพงศ์ โฆษกประจ าตวัหวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) แถลงถึงกรณีที่กลุม่
คนเสือ้แดง เลือ่นการชมุนมุวา่ ถือเป็นการเอาใจพ.ต.ท.ทกัษิณเจ้าของม็อบตัวจริง เพราะก่อนหน้านีแ้กน
น าระบวุา่จะมีการชมุนมุ แตห่ลงัจากที่นายวีระ มสุกิพงศ์ แกนน าคนเสือ้แดงกลบัไปเมืองดไูบ เหมือนได้รับ
สญัญาณบางอยา่งมา จึงประกาศยตุิชมุนมุ เพราะคนเหลา่นีเ้ป็นที่รู้ว่าถ้าท่อน า้เลีย้งไม่มาก็ก้าวขาไม่ออก 
หากนายใหญ่ตดัทอ่น า้เลีย้งม็อบก็เดินไปไมไ่ด้ จึงประกาศถอย 

       (มตชิน. 26 พฤศจิกายน 2552) 

   จากตวัอย่างท่ี 19 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า เจ้าของม็อบตัวจริง และ นายใหญ่ เพ่ือ
อ้างถึงพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร โดยมาจากมุมมองของนายเทพไท เสนพงศ์ท่ีกล่าวว่าความ
เคล่ือนไหวหรือเหตกุารณ์ท่ีแกนน าก าลงัด าเนินอยู่  ท าเพ่ือเจ้าของม็อบตวัจริงท่ีอยู่เบือ้งหลงัและคอย
สัง่การความเคล่ือนไหวการชมุนมุ ถ้อยค า เจ้าของม็อบตัวจริง  ให้ภาพการมีอ านาจหรือกรรมสิทธ์ิใน
การครอบครองผู้ชมุนมุมากกว่าเป็นเพียงผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องหรือสนบัสนนุผู้ชมุนมุ และถ้อยค า นาย
ใหญ่  ให้ภาพบทบาทหน้าท่ีของพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร คือเจ้านายหรือหวัหน้างานกลุ่มผู้ชมุนมุ 
จึงถือว่าการกระท าหรือความเคล่ือนไหวเป็นการท าตามค าสั่งของเจ้านายหรือหัวหน้างาน  เสมือน      
ผู้ชมุนมุเป็นผู้ใต้บงัคบับญัชา เป็นลกูจ้างของนายจ้าง มากกวา่เป็นเพียงผู้ชมุนมุทัว่ไป 

ตวัอยา่ง ท่ี 20        

    โฆษกมาร์คยก"แม้ว"แดงตัวพ่อ อดัโหมกระแสก่อม็อบแตกหกัรบ.ที่พรรคประชาธิปัตย์  เมื่อวนัที่ 24 
ธ.ค.   นายเทพไท เสนพงศ์ โฆษกประจ าตวัหวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์  แถลงถึงกรณีการเคลื่อนไหวของ
กลุม่แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ว่า การที่เสือ้แดงตัวพ่อ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน
วตัร อดีตนายกฯ วิดีโอลงิค์มายงัพรรคเพื่อไทยเมื่อวนัท่ี 23 ธ.ค.ที่ผา่นมา เป็นการยใุห้ขบวนการคนเสือ้แดง 
และพรรคเพื่อไทยใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ได้แสดงมาโดยตลอด โดยเฉพาะการให้ท้ายกลุม่คน
เสือ้แดงในการชุมนมุคกุคามสื่อ โดยกลา่วหาว่าสื่อไม่ให้ความเป็นธรรมและถกูรัฐแทรกแซง ซึ่งยืนยนัว่า
รัฐบาลไม่เคยแทรกแซงสื่อหรือบีบบงัคบั ให้รัฐวิสาหกิจ เลือกลงโฆษณาที่ไหน  ไม่เหมือนกับตอนยุคที่
พ.ต.ท.ทกัษิณ มีอ านาจ ได้ใช้งบโฆษณาของบริษัทตวัเอง ไปต่อรองสื่อและมีการบีบบงัคบัให้สื่อลงข่าว
ตามที่ต้องการ 

       (มตชิน. 24 ธนัวาคม 2552) 
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   จากตวัอย่างหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า แดงตัวพ่อ และ เสือ้แดงตัวพ่อ อ้างถึงพนัต ารวจโท
ทกัษิณ ชิณวตัร ถ้อยค า ตวัพอ่ หมายถึง มีบทบาทหรือตวัหลกัการท าหรือคิดสิ่งตา่ง ๆมากกว่าธรรมดา 
เช่น นาย ก.ร้ายตวัพ่อ หมายถึง นาย ก. มีความคิดหรือการกระท าท่ีร้าย ดงันัน้ การใช้ค าตวัพ่อขยาย 
แดงหรือเสือ้แดงเม่ืออ้างถึงพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร ท าให้เห็นทรรศนะของหนังสือพิมพ์ว่าคนท่ี
ก าลงัอ้างถึงมีบทบาทหรือหรือเป็นบคุคลส าคญัท่ีก าหนดความเคล่ือนไหวและแสดงออกทางความคิด
หรืออดุมการณ์ทางการเมืองมากกวา่กลุม่คนอ่ืน 
 
   4) การใช้ถ้อยค าอ้างถงึเจ้าหน้าที่รัฐ 
    ผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในเหตกุารณ์การชมุนุมทางการเมืองอีกกลุ่มคือ
ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีภาพตรงข้ามกับฝ่ายผู้ชุมนุม จากการศึกษาพบว่าหนงัสือพิมพ์มีการใช้
ถ้อยค าอ้างถึงฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 21 

   แดงโวช่ือเกินล้านอ้างอ ามาตย์ต้านตัง้แต่"เบีย้-ขุน"ซดัองคมนตรีเลอะเทอะ ท้า"บิ๊กเสือ"สอบ"แม้ว"
ฟอกเงิน กลุม่เสือ้แดงแถลงข่าวโวลา่ช่ือถวายฎีกาขอพระราชทานอภยัโทษ"ทกัษิณ"เกินล้านช่ือแล้ว เผยมี
กลุม่คนต้านตัง้แตร่ะดบัเบีย้จนถึงขนุ ดกัคอภท.ออกโรงเต้น แลก"เนวิน"พ้นผิดคดีกล้ายาง ลัน่ใครก็หยดุยัง้
ไม่ได้ ซดัองคมนตรีเลอะเทอะ สนง.เลขาฯองคมนตรีปัดถกเสือ้แดงลา่ช่ือ "นพดล"ยนั"แม้ว"ไม่ฟอกเงินท้า"
บิ๊กเสอื"สง่ข้อมลูให้ปปง.-ดีเอสไอ สอบ 

 

       (มตชิน. 29 กรกฎาคม 2552) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 21 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า อ ามาตย์ เพ่ืออ้างถึงพลเอกเปรม ติลสูลานนท์ 
องคมนตรี และ เบีย้-ขุน เปรียบเทียบต าแหน่งบุคคลท่ีมียศสูงศักดิ์กับคนท่ีมีศักดิ์ต ่ากว่าว่าเป็น      
เบีย้ลา่ง ซึง่ถ้อยค าดงักลา่วท าให้เห็นทรรศนะของหนงัสือพิมพ์วา่ มีการแบง่ชนชัน้ไมเ่ทา่เทียมกนั 
 
ตวัอยา่งท่ี 22 

    ผู้สือ่ขา่วรายงานบรรยากาศใน จ.เชียงใหม่ ภายหลงัต ารวจได้รวบรวมพยานหลกัฐานขออนมุตัิศาล
ออกหมายจบั พร้อมเตรียมถอนประกนันายเพชรวรรต วฒันพงษ์ศิริกุล แกนน ากลุม่รักเชียงใหม่  51 จาก
การขู่ฆ่านายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการวิทยชุุมชน 92.5 เมกกะเฮิรตซ์ ว่า ผู้สื่อข่าว
พยายามโทรศพัท์ติดตอ่ไปยงันายเพชรวรรตแต่ปิดเคร่ืองไม่สามารถ ติดต่อได้ ขณะที่สถานีวิทยชุุมชนของ
กลุ่มรักเชียงใหม่ 51ได้ปลกุระดมสมาชิกคนเสือ้แดงให้ออกมาแสดงพลงัในวนัที่ 29 พ.ย.นี ้ โดยระบุว่า 
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รัฐบาลโจรกลัน่แกล้งประชาชนในทกุวิถีทางพร้อมดา่ทอด้วยถ้อยค าหยาบคาย โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไป
ด าเนินการใดๆ พร้อมระบุว่า หากสถานีวิทยุถูกสัง่ปิด สถานีวิทยุอื่นต้องถูกสัง่ปิดด้วย  ส่วนการออก
หมายจับมีความพยายามสื่อผ่านรายการวิทยุว่านายเพชรวรรตถูกกลัน่แกล้ง  แต่ไม่ยอมระบใุห้สมาชิก
ทราบถึงรายละเอียดในข้อหาที่มีการขอหมายจบัแตอ่ยา่งใด  

       (มตชิน. 23 พฤศจิกายน 2552) 
 
  จากตวัอยา่งท่ี 22 พบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า รัฐบาลโจร อ้างถึงรัฐบาลซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ถ้อยค าดงักล่าวเป็นมุมมองท่ีฝ่ายผู้ชมุนมุเห็นว่า การได้รับต าแหน่งหรือเข้ามาบริหารงานของรัฐบาล 
ไม่โปร่งใสได้มาจากการท ารัฐประหาร โดยใช้ค าว่า โจร ซึ่งหมายถึง ผู้ ร้ายท่ีลกัขโมยหรือปล้นสะดม
ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน หนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า รัฐบาลโจร จึงให้ภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐคือผู้ ร้ายขโมยอ านาจ
จดัตัง้รัฐบาลซึ่งควรจะเป็นอ านาจท่ีมาจากการยอมรับตามระบอบประชาธิปไตยมากกว่าเป็นของฝ่าย
หนึง่ฝ่ายเดียว 

ตวัอยา่งท่ี 23   

        นายณฐัวฒุิกลา่วถึงการเตรียมรับมือการชมุนมุคนเสือ้แดงวา่ เมื่อวนัท่ี7มี.ค. ที่กองทพับก พล.ท.ดาว
พงษ์ รัตนสวุรรณ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยทุธการ เรียกประชุมนายทหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยที่ประชุมให้ตัง้จุดสกัดพี่น้องจากภาคเหนือและกลาง ที่วงั น้อย พระนครศรีอยุธยา โดยระดมก าลงั
เจ้าหน้าที่ทหารพร้อมทัง้ตัง้เคร่ืองกีดขวางอยา่งเต็มก าลงั ที่ประชมุยงัระบอุีกวา่ ท าอยา่งไรก็ได้ไมใ่ห้ผา่นมา
ได้ หรือถ้าผ่านได้ก็ให้ช้าหน่อยเพื่อเป็นการสกดักัน้ตดัก าลงัผู้จะมาร่วมชุมนมุ  อีกทัง้ยงัจะประสานไปถึง
ผู้ประกอบการค้าน า้มนัให้ลดบริการน า้มนัที่จะ จ าหน่ายต่อวนัเพื่อให้เกิดปัญหาต่อคนเสือ้แดง ข้อมลูที่ได้
รับมาจากการประสานความร่วมมือกบักรมยทุธการกองทพับก และจะตัง้กองบญัชาการทหารแตงโม คือ 
ทหารลกูหลานชาวบ้านที่ข้างนอกเขียวข้างในแดง  ซึ่งจะท าหน้าที่รับใช้ประชาชนและปลดแอกชนชัน้กับ
ประชาชนจนกว่าจะได้รับชยัชนะ ขณะที่ศนูย์ปฏิบตัิการณ์สตช.เตรียมประสานแผนกบักองทพั ใช้ก าลงั
ต ารวจทางหลวงตดัขบวน  เพื่อตดัตอนก าลงัคนเสือ้แดงเพื่อง่ายตอ่การสกดัคนเสือ้แดง   

       (สยามรัฐ. 8 มีนาคม 2553) 
 
  จากตวัอย่างท่ี 23 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า ทหารแตงโม อ้างถึงฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยถ้อยค า 
ทหารแตงโม เป็นการอ้างถึงเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีเป็นญาติหรือมีความคิดเห็นตรงกันกับผู้ชุมนุม แม้ว่า
ต้องปฏิบตังิานตามหน้าท่ีแตไ่ม่ลืมว่าตนเองมีเป้าหมายเช่นเดียวกบัผู้ชมุนมุคือเรียกร้องประชาธิปไตย 
ยอมรับการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมาจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าตามลกัษณะ
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สีการแต่งกายของทหารคือสีเขียว เม่ือมีทรรศนะทางการเมืองเห็นด้วยกับผู้ ชุมนุมซึ่งมีสีแดงเป็น
สญัลกัษณ์กลุม่ จงึมีการเปรียบเทียบคูสี่ดงักลา่วกบัผลแตงโมท่ีมีสีเขียวแซมด้วยสีแดง  
 
ตวัอยา่งท่ี 24           
  
   พท.ปดู รบ.ตัง้"แดงขม"แทรกซึมเสือ้แดง สร้างสถานการณ์นายจิราย ุห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อ

ไทย กลา่วว่า จากหน่วยข่าวสืบลึกของพรรคเพื่อไทย ตรวจสอบพบว่าคนในรัฐบาลที่รับท างานใต้ดินได้
จดัตัง้กองก าลังมวลชนคู่ขนาน ที่เรียกกนัเป็นรหสัว่า "แดงขม" เพื่อปลอมตวัและแทรกซึมกลุ่มคนเสือ้
แดงเมื่อมีการชมุนมุ โดยมีเป้าหมายท าลายสถานท่ีราชการและอาจเผาบ้านเรือนประชาชน รวมทัง้สถานที่
บางแห่ง เพื่อสร้างสถานการณ์ ทัง้นี  ้ยงัพบด้วยว่ามีการรับเงินจาก ว.5 จ านวนหลายร้อยล้านบาท ทัง้ใน
กรุงเทพมหาครและภาคอีสาน เพื่อน าไปวางแผนจดัการสร้างมวลชนปะทะและใสร้่ายผู้ รักประชาธิปไตยทกุ
รูปแบบ 

       (มตชิน. 13 กมุภาพนัธ์ 2553) 

   จากตวัอย่างท่ี 24 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า กองก าลังมวลชลคู่ขนาน อ้างถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี
ปฏิบตัิหน้าท่ีติดตามกลุ่มผู้ชุนนุมอย่างใกล้ชิด มีหน้าท่ีเฝ้าระวงัคอยสอดส่องดแูลพฤติกรรมด้วยการ
แฝงตวัเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ชุมนุม และถ้อยค า แดงขม  อ้างถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีการกระท ารุนแรงหรือ
เลียนแบบพฤติกรรมผู้ ชุมนุม ให้ภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐคือผู้ ท่ีสวยรอยกระท าการรุนแรงและโยนความผิด
ให้แก่ผู้ชมุนมุ 

ตวัอยา่ง ท่ี 25  
          
    "ณฐัวฒุิ"ลัน่เปิดศึกรุกรัฐบาล ดีเดย์27เม.ย. ขู่จบัแกนน าเจอแดงทัง้แผ่นดิน เตือนระวงัศึก"สีเขียว-

กากี" แดงอ้าง"มาร์ค"อ้าง"ผู้ใหญ่สงูสดุ"สัง่ห้ามยบุสภา ผู้การเมืองกาญจน์อาสาเป็นผู้น าสลายม็อบผู้สือ่ขา่ว
รายงานวา่ เมื่อเวลา 19.30 น. วนัท่ี 26 เม.ย. ที่เวทีแยกราชประสงค์ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแหง่ชาติ(นปช.) แดงทัง้แผน่ดิน แถลงขา่วพร้อมเปิดคลปิเหตกุารณ์ 10 เมษายน ความยาว 3 นาที 
ที่แสดงให้เห็นวา่ทหารท าร้ายประชาชน และมีไอ้โม่งอยูใ่นกลุม่ของทหาร โดยนายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ แกนน า 
นปช.กลา่ววา่ ขณะนีรั้ฐบาลมีการรวบรวมก าลงัทหารและต ารวจมากมายเพื่อสลายการชุมนมุจริง แต่เห็น
วา่มีคนจ านวนมาก จึงไมม่ีจงัหวะและไมม่ัน่ใจที่จะลงมือ 

       (มตชิน. 27 เมษายน 2553)  
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   จากตวัอย่างท่ี 25 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า สีเขียว กากี อ้างถึงเจ้าหน้าท่ีทหารและเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ และถ้อยค า ไอ้โม่ง อ้างถึงกลุ่มคนท่ีแฝงตวักบัเจ้าหน้าท่ีในขณะท่ีมีการสลายการชมุนมุ ท าให้
ถูกมองว่าเป็นพวกพ้องเดียวกัน พฤติกรรมของ ไอ้โม่ง มีวิธีการปฏิบัติกับผู้ ชุมนุมแตกต่างจาก
เจ้าหน้าท่ีรัฐ คือมีการใช้ความรุนแรงโต้ตอบในขณะท่ีผู้ชุมนมุเผชิญหน้ากบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ จึงปฏิเสธค า
กล่าวหาของผู้ ชุมนุมได้ยาก เน่ืองจาก ทัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐและ กลุ่มคนท่ีอ้างถึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ปราบปรามผู้ชมุนมุเหมือนกนั 

   5) การใช้ถ้อยค าอ้างถงึผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม  
    เหตกุารณ์เผชิญหน้าระหว่างผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐจนเป็นเหตใุห้
เกิดการปะทะระหวา่งผู้ชมุนมุกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐนอกจากจะท าให้ทัง้สองฝ่ายได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว 
ยงัพบวา่สง่ผลกระทบกบักลุ่มคนอ่ืน การใช้ถ้อยค าเพ่ืออ้างถึงผู้ ท่ีได้รับผลกระทบเช่น เหย่ือ เหย่ือม็อบ 
สะท้อนทรรศนะของนักหนังสือพิมพ์ว่าการชุมนุมเป็นการกระท าท่ีรุนแรงและผู้ ท่ีได้รับผลกระทบคือ    
ผู้บริสทุธ์ิและเป็นผู้ถกูกระท าโดยไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องด้วย จากการศกึษาพบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า
เพ่ืออ้างถึงผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการชมุนมุทางการเมืองในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ตวัอยา่งท่ี 26 
    
  “เหยื่อ10 เม.ย. แจ้งกองปราบฯ เอาผิด"มาร์ค-สเุทพ"สัง่สลายนปช. “ 
 
       (มตชิน. 13 พฤษภาคม 2553) 
 
   จากตวัอยา่งท่ี 26 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า ญาตเิหยื่อ อ้างถึงครอบครัวหรือญาติกลุ่มผู้ชมุนมุ
ท่ีสญูเสียญาตจิากการปะทะระหว่างผู้ชมุนมุกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีถนนราชด าเนิน ซึ่งการใช้ถ้อยค า  เหยื่อ 
หมายถึง ตวัรับเคราะห์ เป็นการให้ภาพผู้ ชุมนุมตกเป็นเหย่ือหรือเป็นผู้ รับเคราะห์ การใช้ถ้อยค า
ดงักลา่วสะท้อนทรรศนะท่ีหนงัสือพิมพ์มองคนหรือกลุม่คนท่ีตกเป็นเหย่ือคือผู้ ท่ีน่าสงสาร ไม่รู้เร่ือง เป็น
ผู้บริสทุธ์ิ 
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ตวัอยา่ง ท่ี 27  
           
     ญาติน าศพเหยื่อม็อบบ าเพ็ญกุศลวดัแคนางเลิง้ เมื่อวนัที่ 14 เมษายน 2552 นางบานเย็น ผลพนั

พวั ภรรยานายป้อม ผลพนัพวั อาย ุ54 ปี ผู้ เสียชีวิตจากเหตกุารณ์ชาวบ้านปะทะกลุม่ผู้ชุมนมุชุมชนย่าน
ตลาดนางเลิง้ เดินทางมารับศพนายป้อมที่สถาบนันิติเวชวิทยา รพ.ต ารวจ พร้อมบตุรสาวอาย ุ7 ปี กลา่ววา่ 
ไม่ขอแสดงความเห็นใดๆ กับเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ ใครท าอะไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมเอง ตอนนีย้งัมีภาระ
ครอบครัวที่ต้องจดัการ ทัง้เร่ืองงานศพ และเร่ืองการท ามาหากิน เพราะที่ผา่นมา นายป้อมสามีเป็นหวัหน้า
ครอบครัว ท างานรับเช่าพระและเพาะนกขาย หารายได้เลีย้งดบูตุร 2 คน ซึ่งยงัอยู่ในวยัเรียน นางบานเย็น 
เลา่ถึงนาทีที่เกิดเหตวุา่ ชาวบ้านยา่นนางเลิง้ พยายามปกป้องความปลอดภยัในทรัพย์สนิและที่อยูอ่าศยั จึง
ออกมาช่วยกนัเข็นรถเมล์ที่ก าลงัจะถกูกลุม่ผู้ชมุนมุเผา 

        
       (สยามรัฐ. 14 เมษายน 2552) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 27 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า เหยื่อม็อบ อ้างถึงผู้ ท่ีอาศยัอยุ่ในชุมชนนางเลิง้   
ท่ีเสียชีวิตจากเหตกุารณ์ผู้ชุมนุมก่อจลาจล เน่ืองจากชาวชุมชนนางเลิง้ขดัขวางไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้
สถานท่ีพกัเคล่ือนขบวนผ่านชุมชนไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ เน่ืองจากเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับอนัตราย ท า
ให้กลุ่มผู้ชมุนมุไม่พอใจมีการใช้ความรุนแรงและกลายเป็นเร่ืองสะเทือนใจ การใช้ถ้อยค า เหยื่อม็อบ 
ให้ภาพผู้ ท่ีได้รับเคราะห์จากผู้ชุมนุมเป็นคนท่ีน่าเวทนาเน่ืองจากไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเข้าร่วมการ
ชมุนมุกลบัต้องเสียชีวิตจากการปกป้องตวัเองและชมุชนไมใ่ห้ได้รับอนัตราย 
 
   จากตวัอย่างข้างต้นท าให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์มีการใช้ถ้อยค าอ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับเหตกุารณ์การชุมนุมทางการเมืองโดยมีการอ้างถึงคู่ท่ีมีทรรศนะทางการเมืองตรง
ข้ามกัน คืออ้างถึงกลุ่มคนท่ีมีบทบาทท าให้เกิดเหตุการณ์ ได้แก่ผู้ ชุมนุม แกนน า เจ้าหน้าท่ีรัฐ ให้
ปรากฏภาพของศัตรูคู่ความขัดแย้ง หรือการอ้างถึงผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมก็เป็นการให้
น า้หนกัภาพความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จากความขดัแย้งของผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐอีกด้วย 
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ตาราง 2 ตารางแสดงการใช้ถ้อยค าเพ่ืออ้างถึง  แสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

 

   
  3.1.2 การใช้ถ้อยค าบรรยายพฤตกิรรม 
   ถ้อยค าบรรยายพฤติกรรม คือการใช้ถ้อยค าอธิบายหรือให้รายละเอียด
เก่ียวกบัการกระท า ลกัษณะนิสยั รวมถึงความรู้สกึนกึคดิของบคุคลท่ีถกูอ้างถึง ในงานวิจยันีผู้้วิจยัแบง่
การใช้ถ้อยค า  2 ลกัษณะ ได้แก่ ถ้อยค าบรรยายการกระท าท่ีรุนแรงและคกุคามและถ้อยค าบรรยาย
พฤตกิรรมการตอบโต้โดยไมเ่กรงกลวั ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
 

       การใช้ถ้อยค าเพ่ืออ้างถึง                ศพัท์ท่ีใช้ 
การใช้ถ้อยค าอ้างถึงผู้ชมุนมุ 
 
 
 
 
 

แดงกลายพนัธุ์   กองทพัเสือ้แดง  
ทพัแดง  กองทพัประชาชนเสือ้แดง 
กองทพัเถ่ือน กองทพัแดง  มวลชน  
รากหญ้านกัรบไซเบอร์ กองทพั นปช. 
 กองทพัประชาชน  กองก าลงัประชาชน  
นกัรบทุง่สมัฤทธ์ิ   สมชัชาประชาธิปไตย 
แดงเชียงใหมเ่พ่ือประชาธิปไตย 

การใช้ถ้อยค าอ้างถึงแกนน าผู้ชมุนมุ 
 
 
 

แดงตวัพอ่   เหวง  บิก๊จิ๋ว สามเกลอ 
 หวัหน้าขบวนการ  
หวัหน้าก่อการร้าย  
หวัหน้าขบวนการไลล่า่ 

การใช้ถ้อยค าอ้างถึงผู้กระท าการเบือ้งหลงั 
ไมเ่ปิดเผย 
 
 

แดงเทียม   ตวัพอ่   
 ผู้น าตวัจริง  แดงใต้ดนิ 
นายใหญ่ แดงปลอม 
กบฏแผน่ดนิ  ตวับงการใหญ่ 

การใช้ถ้อยค าอ้างถึงผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการชมุนมุ 

ญาตเิหย่ือ  เหย่ือม็อบ   
 เหย่ือม็อบนางเลิง้ 
เหย่ือม็อบแดง  11 ศพเสือ้แดง 
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   1) การใช้ถ้อยค าบรรยายการกระท ารุนแรงและการคุกคาม 
    จากการวิ เคราะห์พบว่าหนังสือพิมพ์ เลือกใช้กริยาเพ่ือแสดง        
การกระท าท่ีรุนแรง เชน่ ป่วน ทบุ ท าร้าย ยดึ บกุ ขู ่เผา เป็นต้น การใช้ถ้อยค าเหล่านีส้ะท้อนภาพของผู้
ท่ีถกูกลา่วถึงวา่เป็นบคุคลท่ีมีพฤตกิรรมก้าวร้าว รุนแรงและไมเ่กรงกลวัตอ่กฎหมาย 
 
ตวัอยา่งท่ี 28 

  “แกนน านปช.” สัง่มวลชนเดนิเท้าป่วนกรุงชัน้ใน ให้รถยนต์วิ่งถนนวิภาวดีทัง้เส้น”  

       (แนวหน้า. 3 เมษายน 2553) 

   จากตวัอย่างท่ี 28 พบว่าหนงัสือพิมพ์รายงานข่าวโดยการใช้ค า “ป่วน” หมายถึง เคล่ือนไหว
รุนแรงอย่างผิดปกติ เม่ือน ามาใช้ในบริบทนีจ้ึงเป็นการเสนอภาพของกลุ่มผู้ ชุมนุมท่ีสับสนวุ่นวาย
ผิดปกติ มีการกระท่ีรุนแรง ท าให้บ้านเมืองวุ่นวายให้ภาพผู้ ชุมนุมท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว ระรานและ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน เน่ืองจากการเคล่ือนไหวด้วยการเดินตามท้องถนนสายส าคญัท าให้
การจราจรตดิขดั 

ตวัอยา่งท่ี 29           
    "เสือ้แดง" เผารถเมล์ – ยดึรถบรรเทาสาธารณภยั”  

      (แนวหน้า. 14 เมษายน 2552) 
 

  จากตวัอย่างท่ี 29 พบว่าหนงัสือพิมพ์รายงานข่าวโดยเลือกใช้ค า “เผา”  “ยึด” เป็นกริยาท่ีใช้
ในบริบทไม่เป็นทางการ ในท่ีนีค้วามหมายของการเผาและยึดจดัเป็นการกระท าท่ีอุกอาจ ไม่เคารพ
กฎหมาย ให้ภาพผู้ ชุมนุมว่าเป็นผู้ ท่ีท าลายทัรพย์สินส่วนรวม มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและละเมิด
กฎหมาย  

 

 

 



40 
 

ตวัอยา่งท่ี 30           
              
   “พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.น. เผยคืบหน้าคดีคนเสือ้แดงทุบรถนายกรัฐมนตรี และท า
ร้ายนายนิพนธ์ พร้อมพนัธุ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลา่สดุออกหมายจบัผู้ก่อเหตเุพิ่มอีก 20 คน พร้อม
ตัง้รางวลัน าจบัคนละ 50,000 บาท” 

       (สยามรัฐ. 19 เมษายน 2552) 

    จากตวัอย่างท่ี 30 พบการเลือกใช้ค ากริยา ทุบ ท าร้าย ท่ีบรรยายพฤติกรรมด้านลบของ     
ผู้ชมุนมุ ให้ภาพผู้ชมุนมุวา่มีการใช้ก าลงัท าร้ายผู้ อ่ืนซึง่เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  

ตวัอยา่งท่ี 31 

   “นายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.-แดงทัง้
แผน่ดนิ) หรือกลุม่คนเสือ้แดง ยงัเดนิหน้าระดมคนบุกเขายายเท่ียง จ.นครราชสีมา เพ่ือจบัจองท่ีดินท า
กิน” 

       (มตชิน. 3 มกราคม 2553) 

  จากตวัอยา่งท่ี 31 หนงัสือพิมพ์ใช้ค ากริยา บุก ซึ่งมีความหมายว่าลยุหรือฝ่าไป อีกนยัยะหนึ่ง
มีความหมายวา่ลว่งล า้เข้าไปในเขตหวงห้าม ในบริบทนีเ้ม่ือน ามาบรรยายการกระท าของกลุ่มผู้ชมุนมุ
จงึท าให้เห็นวา่เป็นผู้กระท าการอกุอาจและละเมิดสิทธ์ิผู้ อ่ืน การใช้ค านีบ้รรยายการกระท าของผู้ชมุนมุ
ท่ีบกุไปยงัสถานท่ีสว่นบคุคลสะท้อนภาพพฤตกิรรมท่ีระรานผู้ อ่ืน 

ตวัอยา่ง ท่ี 32             
 

   "ณฐัวฒุิ"ลัน่เปิดศึกรุกรัฐบาล ดีเดย์27เม.ย. ขู่จับแกนน าเจอแดงทัง้แผ่นดิน เตือนระวงัศึก"สีเขียว-
กากี" แดงอ้าง"มาร์ค"อ้าง"ผู้ใหญ่สงูสดุ"สัง่ห้ามยบุสภา ผู้การเมืองกาญจน์อาสาเป็นผู้น าสลายม็อบผู้สือ่ขา่ว
รายงานวา่ เมื่อเวลา 19.30 น. วนัท่ี 26 เม.ย. ที่เวทีแยกราชประสงค์ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแหง่ชาติ(นปช.) แดงทัง้แผน่ดิน แถลงขา่วพร้อมเปิดคลปิเหตกุารณ์ 10 เมษายน ความยาว 3 นาที 
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 ที่แสดงให้เห็นว่าทหารท าร้ายประชาชน และมีไอ้โม่งอยู่ในกลุม่ของทหาร  นายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ แกนน า   
นปช.กลา่ววา่ ขณะนีรั้ฐบาลมีการรวบรวมก าลงัทหารและต ารวจมากมายเพื่อสลายการชุมนมุจริง แต่เห็น
วา่มีคนจ านวนมาก จึงไมม่ีจงัหวะและไมม่ัน่ใจที่จะลงมือ  

       (มตชิน. 27 เมษายน 2553) 

  จากตวัอย่างท่ี 32 พบว่ามีการใช้ค ากริยา ขู่ ซึ่งเป็นกริยาท่ีแสดงการบงัคบัให้ผู้ อ่ืนเกรงกลวั
การใช้ค านีบ้รรยายพฤติกรรมแกนน า นปช.สะท้อนให้เห็นว่าแกนน า นปช. ไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย
และการกระท าพดูจาขม่ขูเ่จ้าหน้าท่ีรัฐเชน่นีถื้อวา่เป็นพฤตกิรรมก้าวร้าวท่ีไมเ่หมาะสม 

     2) การใช้ถ้อยค าบรรยายพฤตกิรรมการตอบโต้โดยไม่เกรงกลัว  
      การใช้ถ้อยค าบรรยายพฤติกรรมการตอบโต้โดยไม่กลวัต่อสิ่งใดจะ
ท าให้เห็นภาพพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของบคุคลท่ีถกูอ้างถึง เช่น เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว 
อารมณ์ฉนุเฉียวและเกรีย้วกราด ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 33 
 

  “เสือ้แดงเตรียมประกาศยกระดบัพรุ่งนี ้"ณฐัวฒุิ"กร้าว ไม่หว่ันหมายจบั, ‘เสธ.แดง’ โผล่เวที
ราชประสงค์”  

 
      (แนวหน้า. 6 เมษายน 2553) 
 

    จากตวัอยา่งท่ี 33 พบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้ค า“กร้าว” และ “ไม่หว่ัน” เพ่ืออธิบายการแสดงออก
ของผู้ชมุนมุตอ่การบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐ สะท้อนการกระท าท้าทายอ านาจรัฐ คือนอกจาก
ไมเ่คารพกฎหมายแล้วยงัท้าทายกฎหมายอีกด้วย 
 
ตวัอยา่งท่ี 34 
 
   จตพุร" ลั่น ไม่สน ศอฉ.สลายการชุมนมุ ระดมคนเสือ้แดงมาราชประสงค์ก่อนเที่ยงคืน  เมื่อเวลา 

20.50 น.นายจตุพร พรหมพนัธุ์ แกนน านปช.ได้ขึน้เวทีปราศรัยโดยระบุว่าการประชุมแกนน านปช. ณ 
ตอนนี ้ ยงัไม่ยตุิเพราะอยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือร่วมกบันายต ารวจ อดีตผู้พิพากษาและทนายความ
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เพ่ือหาช่องทางการด าเนินคดีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายสเุทพ เทือกสบุรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีในข้อหาสัง่ท าร้ายประชาชน  

 
       (แนวหน้า. 12 พฤษภาคม 2553) 
 
  จากตวัอย่างท่ี 34 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้ค า ล่ัน และ ไม่สน บรรยายพฤติกรรมก้าวร้าวไม่
เกรงกลวัสิ่งใด แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐจะมีการประกาศเตือนและด าเนินขัน้ตอนด้วยวิธีเบาไปหาหนกั เป็น
การสะท้อนการกระท าท้าทายอ านาจรัฐ คือนอกจากไมเ่คารพกฎหมายแล้วยงัท้าทายกฎหมาย ไม่เกรง
กลวัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ก าลงัทหารสลายการชมุนมุ 
 
ตวัอยา่งท่ี 35 

   แดงเชียงใหม่โผลรั่บมือชมตร.ซ้อมม็อบ เย้ยไม่สมจริงเวลา 13.30 น. วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พล.ต.ต.
สมหมาย กองวิสยัสขุ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม ่พล.ต.อรรคเดช ทรงวรวิทย์ รอง ผอ.กอ.รมน.เชียงใหม่ น าก าลงั 
3 กองร้อย จ านวน 400 นาย ซกัซ้อมแผนเผชิญเหตกุรณีเกิดเหตชุุมนมุประท้วงของกลุม่มวลชนในพืน้ที่ จ.
เชียงใหม ่ท่ีหน้าอาคารอ านวยการศาลากลาง จ.เชียงใหม่ โดยมีการสมมตุิเหตกุารณ์กลุม่เกษตรกรผู้ปลกู
ข้าวโพดเตรียมบกุเข้าไปในอาคาร ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องเรียกชุดปราบจลาจลเข้ามาป้องกนัและเกิด
การปะทะกนัขึน้  

       (มตชิน. 23 กมุภาพนัธ์ 2553) 

    จากตวัอย่างท่ี 35 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าบรรยายพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เคารพกฏหมาย มี
ท่าทีเย้ยหยนัดหูมิ่นการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐว่าเป็นการปฏิบตัิงานไม่สมจริง หนงัสือพิมพ์ใช้ค า
ว่า เย้ย สะท้อนการกระท าท้าทายดูหมิ่น เป็นพฤติกรรมของคนท่ีไม่เกรงกลัวสิ่งใดแม้ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเป็นผู้ รักษากฎหมายก็ตาม 

 
   ในขณะเดียวกนัพบว่าหนงัสือพิมพ์เลือกใช้ค ากริยาแสดงอาการและสภาพในลกัษณะท่ีเรียง
ต่อกัน คือใช้ค ากริยาท่ี ส่ือความหมายให้เห็นพฤติกรรมก้าวร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าท่ี ส่ือ           
ความหมายถึงการกระท าละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน แสดงให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวหรือให้ภาพของผู้ชมุนุมมี
พฤตกิรรมไมเ่หมาะสมอยา่งเป็นล าดบั 
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ตวัอยา่งท่ี 36 
           
  “แดงกร้าว แหกทกุดา่นบกุกรุงชมุนมุ 14 มี.ค. ลัน่แหกทกุดา่น  โวถึงล้านแน่ ขู่ รบ.เตรียมหาท่ี
อยูใ่หม”่ 
 
       (สยามรัฐ. 10 มีนาคม 2553) 
 
   จากตวัอยา่งท่ี 36 พบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้ค ากริยาแสดงอาการ ได้แก่ กร้าว  ล่ัน โว ขู่ ปรากฏ
ในลกัษณะเรียงตอ่กนั เป็นการเน้นย า้และแสดงภาพผู้ชมุนมุมีพฤตกิรรมไม่พึงประสงค์ ฝ่าฝืนกฎหมาย
มีพฤตกิรรมก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง การละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน รวมถึงการพดูจาขม่ขูเ่จ้าหน้าท่ีรัฐ 

ตวัอยา่งท่ี 37  

   “เสธ.แดง”ฉะรัฐบาลสร้างกระแส ป่วน ชีท้ าระเบิดตอแหล- แหกตาประชาชน ระบท่ีุแท้
เป็นแป้งท าขนมเขง่ ยดัใสก่ลอ่งน า้ผลไม้  แขวะ “ปณิธาน”ไมรู้่จริงอยา่ตอแหล” 

      (สยามรัฐ. 15 กมุภาพนัธ์ 2553) 

  จากตัวอย่างท่ี 37 พบว่าหนังสือพิมพ์เลือกใช้ถ้อยค ากริยา ฉะ  ป่วน แขวะ บรรยาย
พฤติกรรมท่ีเรียงต่อเน่ืองกัน แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เคารพผู้ อ่ืน ในขณะเดียวกันยงัสะท้อนภาพ
เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่มีความน่าเช่ือถือจากถ้อยค า สร้างกระแส ตอแหล แหกตา โดยเฉพาะถ้อยค า 
ตอแหลเป็นค าบรรยายการกระท าท่ีรุนแรง ให้ภาพว่ารัฐบาลพดูจากลบักลอกโกหกประชาชนหรือไม่
พดูความจริงทัง้หมด 

ตวัอยา่งท่ี 38  

  “เย้ย"มาร์ค"หมดความชอบธรรมสมานฉันท์ล้มย า้แผลลึกเกินแก้"จตพุร"ท้าจบักลางสภาปดู
เหลือง-น า้เงิน"ตดิอาวธุ"เพ่ือไทย"สวน ปชป.ปัดตัง้เวทีปลกุคน” 
 
       (มตชิน. 17 เมษายน  2552)  
 

http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/16488
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  จากตวัอย่างท่ี 38 พบว่าหนงัสือพิมพ์รายงานข่าวมมุมองของผู้ชมุนมุท่ีมีตอ่เจ้าหน้าท่ีรัฐด้วย
การเลือกใช้ค ากริยาท่ีส่ือการกระท าท้าทาย ไม่เกรงกลัว เช่น เย้ย  ท้า  สวน  ปัด ประกอบการ
รายงานข่าวการแก้ปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี จะเห็นได้ว่าเป็นถ้อยค าท่ีใช้
บรรยายพฤติกรรมท่ีเรียงต่อเน่ืองกัน แสดงให้เห็นภาพความเคล่ือนไหว คือเม่ือฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่
สามารถแก้ไขความขดัแย้งได้ ฝ่ายแกนน าผู้ชมุนมุจงึไมเ่กรงกลวัการบงัคบัใช้กฎหมาย  
  
             การศกึษาการใช้ถ้อยค าบรรยายพฤติกรรม ท าให้ผู้อ่านเข้าใจมุมมองท่ีหนงัสือพิมพ์ต้องการ
ส่ือให้เห็นภาพการกระท า พฤติกรรม ท่าทีและการแสดงอาการของผู้ชมุนมุ ซึ่งสะท้อนภาพท่ีประกอบ
สร้างเป็นภาพแทนบุคคลนัน้ ๆ ได้  การใช้ถ้อยค าของหนังสือพิมพ์จึง แสดงให้เห็นการเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัการสร้างภาพท่ีหนงัสือพิมพ์น าเสนอ 
 
ตาราง 3 การใช้ถ้อยค าบรรยายพฤติกรรม อารมณ์และลกัษณะนิสยัของผู้ชุมนมุ ในการน าเสนอข่าว
การชมุนมุทางการเมือง 
 

 

พฤตกิรรม อารมณ์และลักษณะนิสัย ศัพท์ที่ใช้ 
 
 
การคกุคาม 
 

ขู ่ขม่ขู ่คกุคาม ท้าทาย 
เหิมเกริม โจมตี ขวาง 
ไลล่า่ กดดนั ขบัไล ่
ป่วน จี ้

 
การกระท าท่ีรุนแรง 
 
 
 
 
 
ความเกรีย้วกราด 
 
 

ตะลมุบอน ปลิดชีพท าร้าย 
เผา ถลม่ ดา่ ปลกุระดม ซดั ดสิเครดติ แฉ กระชาก 
ประท้วง  ขว้าง ใช้ก าลงั เย้ย ใช้ความรุนแรง   
ปิดถนน ถีบ เตะ ชกรุมย า หยนัป้ายสี จวก  
บกุ ปะทะ  ปองร้าย ยัว่ย ุหลบหนี ปลกุป่ัน  
ปลกุระดม ประท้วง ใสร้่าย  
บีบ โยนบาป กลา่วหา  
กร้าว เดือด โวย 
ฉนุ จวก แค้น 
เสียงแข็ง ดนัทรัุง ซดั 
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   3.1.3 การใช้ถ้อยค าอ้างถงึเหตุการณ์ 
   การใช้ถ้อยค าอ้างถึงเหตกุารณ์เป็นการใช้ถ้อยค าเพ่ืออ้างถึงการเรียงล าดบั
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยเช่ือมโยงกับการบรรยายหรือการเรียบเรียงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้กับกลุ่ม นปช. 
จากตวัอยา่งพบวา่มีการใช้ถ้อยค าอ้างถึงเหตกุารณ์ ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
   1) การอ้างถงึกิจกรรมหรือความเคล่ือนไหวของผู้ชุมนุม 
    การใช้ถ้อยค าอ้างถึงกิจกรรมหรือความเคล่ือนไหวของผู้ชมุนมุ จะท า
ให้เห็นภาพเหตกุารณ์การชมุนมุได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 39 

 
          นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สมัภาษณ์ภายหลงัถึงการชุมนมุ

ของกลุ่มคนเสื อ้แดงที่ จะระดมพลครั ง้ ใหญ่เพื่ อ เผด็จศึก รัฐบาลใ ห้ไ ด้ก่อนวันสงกรานต์  ว่ า 
กระทรวงมหาดไทยก็จะท าความเข้าใจกบัประชาชนตามปกติ  ส่วนที่กลุม่คนเสือ้แดงในต่างจงัหวดัจะไป
รวมตวัที่ศาลากลางจังหวัด เห็นว่าเป็นการเช็คยอดเพื่อรวมพลกับเพื่อเดินทางมาสมทบกับผู้ ชุมนุมที่ 
ท าเนียบรัฐบาล อยา่งไรก็ตาม การท่ีกลุม่เสือ้แดงประกาศชุมนุมขัน้แตกหักนัน้ เช่ือว่าคงไม่มีอะไรรุนแรง 
ขณะที่เร่ืองจะไปปิดล้อมบ้านสี่เสาร์เทเวศน์ ซึ่งเป็นที่พกัของ พล.อ.เปรม ติณสลูานนท์ ประธานองคมนตรี 
นัน้ ตนไมท่ราบ เพราะเป็นเร่ืองของผู้กระท า แตเ่ราเป็นผู้ถกูกระท า  

 
       (แนวหน้า. 1 เมษายน 2552) 
 
  จากตวัอยา่งท่ี 39 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าอ้างถึงกิจกรรมหรือความเคล่ือนไหวของผู้ชมนมุท่ีมี
ความเดด็เดี่ยวมุง่มัน่ในการตอ่สู้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ จากค าวา่ เผดจ็ศึก ส่ือภาพการตอ่สู้ ท่ีมีความมุ่งมัน่มี
เป้าหมายท่ีจะชนะคู่สงคราม ในบริบทของข่าวการชุมนุมถ้อยค า เผด็จศึก อ้างถึงการชุมนุมท่ีมี
เป้าหมายให้รัฐบาลประกาศยบุสภา ในท านองเดียวกนัถ้อยค า ชุมนุมขัน้แตกหัก อ้างถึงการชมุนมุท่ี
ต้องบรรลุเป้าหมายตามข้อเรียกร้องเพ่ือให้รัฐบาลประกาศยุบสภาโดยไม่ค านึงถึงความรุนแรงหรือ
ผลกระทบใด ๆ ทัง้สิน้ 
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ตวัอยา่งท่ี 40  
 
    แดงดาวกระจาย ชุมนุมหน้าคิงพาวเวอร์ - ยนั "ทกัษิณ" วิดีโอลิงค์ 2 ทุ่ม นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้     

แกนน ากลุม่คนเสือ้แดงแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กลา่วว่า เวลา 12.00 น. 
นายจกัรภพ เพ็ญแข แกนน ากลุม่คนเสือ้แดง จะน ากลุม่ผู้ชมุนมุเสือ้แดงจาก จ.นครราชสมีา ดาวกระจาย 

 ไปชุมนมุหน้าอาคารบริษัท คิงพาวเวอร์ ซอยรางน า้ ถนนพญาไท  เพื่อยื่นข้อเรียกร้องผู้ บริหารบริษัทคิง     
พาวเวอร์    ยตุิบทบาทการเป็นกลุม่ทนุให้นกัการเมืองในระบอบอมาตยาธิปไตย    นอกจากนี ้นายณฐัวฒุิ 
ยงัระบวุา่ เวลา 20.00 น.พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี มีก าหนดปราศรัยผ่านระบบวิดีโอลิงค์
อยา่งแนน่อน  

 
       (แนวหน้า. 4 เมษายน 2552) 
 
     จากตวัอย่างท่ี 40 หนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า ดาวกระจาย เพ่ืออ้างถึงแผนความเคล่ือนไหว
ของผู้ ชุมนุมท่ีมีการกระจายคนไปยังสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ การใช้ถ้อยค า ดาวกระจาย ให้ภาพของ
ปฏิบตัิการกระจายฝูงชนของผู้ ชุมนุม ซึ่งแผนของการชุมนุมจะมีการกระจายคนไปชุมนุมยังสถานท่ี 
ตา่ง ๆ เพ่ือเรียกร้องและกดดนัให้การชมุนมุบรรลตุามเป้าหมายได้รวดเร็วแล้วจงึรวมตวัอีกครัง้ 
 
ตวัอยา่งท่ี 41 

    เสือ้แดงปรับยุทธศาสตร์ เคลื่อนไหวปูพรมดาวเทียมเหนือ-อีสานนายจตุพร พรหมพันธุ์  ส.ส.
สดัสว่น พรรคเพื่อไทย (พท.) แกนน า นปช. กลา่ววนัที่ 28 พฤศจิกายนว่า หลงัเสร็จช่วงการจดังานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั วนัสดุท้ายคือวนัที่ 13 ธันวาคม แกนน าคนเสือ้แดงจะมีการประเมิน
สถานการณ์กนัอีกครัง้ส าหรับการนดัชมุนมุใหญ่  แหลง่ขา่วจากแกนน าคนเสือ้แดงเปิดเผยว่า แกนน าคนเสือ้แดง
ได้หารือกันเพื่อปรับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว ภายหลงัจากประกาศเลื่อนการชุมนุมใหญ่ออกไปแบบไม่มี
ก าหนด ลา่สดุ ได้ปรับแนวทางให้แกนน าคนเสือ้แดงลงพืน้ที่ไปท างานจดัตัง้ในพืน้ที่ต่าง  จงัหวดั เพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งเร่ืองมวลชนเพิ่มเติม โดยจะมีการรือ้ฟืน้รูปแบบของ โรงเรียน นปช.-แดงทัง้แผ่นดินขึน้มาอีกครัง้  

       (แนวหน้า. 28 พฤศจิกายน 2552) 
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  จากตวัอย่างท่ี 42 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า ปรับยุทธศาสตร์ อ้างถึงกิจกรรมหรือความ
เคล่ือนไหวเก่ียวกับแผนการและด าเนินงานของผู้ ชุมนุม และการใช้ถ้อยค าเคล่ือนไหวปูพรม
ดาวเทียม และ โรงเรียน นปช.-แดงทัง้แผ่นดนิ อ้างถึงการกิจกรรมความเคล่ือนไหวท่ีหนงัสือพิมพ์มี
ทรรศนะวา่เป็นวิธีกระจายความเคล่ือนไหวอย่างทัว่ถึง มีการตัง้โรงเรียนเพ่ือสอนแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบั
การเมืองตามทรรศนะของกลุม่ผู้ชมุนมุโดยเฉพาะ ซึง่ถือวา่เป็นความเคล่ือนไหวระดบัใหญ่  

ตวัอยา่งท่ี 43 

       ทกัษิณโต้ทนัควนัปัดสัง่การลยุ"แผนตากสิน2"เสือ้แดง"ขู่ชุมนมุยืดเยือ้/ต ารวจ-ทหารร่วมรับมือเช็ก
บิลแก๊งหมิ่นสถาบนั  จากกรณีที่หน่วยข่าวกรองด้านความมัน่คงระบกุลุ่มคนเสือ้แดงเตรียมใช้แผนตากสิน2 
ทุบหม้อข้าวตีเมืองจันทร์ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ในการชุมนมุใหญ่วนัที่ 27 มิ.ย. ที่
ท้องสนามหลวงนัน้ เมื่อวนัท่ี 25 มิ.ย.52 นายจตพุร พรหมพนัธุ์ แกนน าคนเสือ้แดง แถลงขา่วยืนยนัวา่การชมุนมุ
ของกลุม่คนเสือ้แดงในวนัที่ 27 มิ.ย.52 ที่ท้องสนามหลวงนัน้ ไม่มีการเตรียมแผนตากสินแต่อย่างใด เป็นเร่ือง
ของคนจิตทรามที่กขุา่วขึน้มา โดยน าบคุคลที่มีช่ือมาเขียนนิยาย คนที่เป็นควาย ยงัไมค่ิดอยา่งนีเ้ลย 

       (สยามรัฐ. 27 มิถนุายน 2552) 

  จากตวัอย่างท่ี 43 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้ถ้อยค า แผนตากสิน2 ทุบหม้อข้าวตีเมืองจันทร์ 

อ้างถึงกิจกรรมของผู้ชมุนมุท่ีจะมีการต่อสู้ครัง้สุดท้าย ยอมสละทุกอย่างโดยเปรียบเทียบกับแผนการ
ท าสงครามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีมีการท าลายเคร่ืองประกอบอาหารและเป็นการ
รับประทานอาหารมือ้สดุท้ายก่อนท่ีจะท าสงครามโดยไม่คิดชีวิต จากถ้อยค า ให้ภาพผู้ชุมนมุคือนกัสู้ ท่ี
พร้อมจะสละทกุอยา่งเพื่อให้การชมุนมุบรรลวุตัถปุระสงค์ 

   2) การอ้างถงึเหตุการณ์การปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
    หนังสือพิมพ์รายงานข่าวเหตุการณ์ปะทะระหว่างผู้ ชุมนุมกับ
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยใช้ถ้อยค าอ้างถึงผลกระทบและความสญูเสียจากเหตกุารณ์จากการเผชิญหน้าว่าเป็น
เหตกุารณ์และชว่งเวลาท่ีเลวร้ายและตกต ่าของสถานการณ์บ้านเมือง 
 
ตวัอยา่งท่ี 44   
 
   กรุงเทพ! กลียุคเวลาประมาณ 13.30 น. วนันีม้็อบเสือ้แดงป่วนกรุงเทพฯหนกั เผารถเมล์บริเวณรอบ

อนเุสาวรีย์ชยัสมรภมูิถนนพญาไท พร้อมกบัน ารถเมล์มาปิดใกล้ซอยรางน า้ และสตาร์ทเคร่ืองยนต์รถเมล์
เข้าเกียร์ปลอ่ยพุง่ใสท่หารท่ีตรึงก าลงัรอบอนเุสาวรีย์ สว่นท่ีหน้าแฟลตดินแดงได้น ารถบรรทกุแก๊สมาจอดทิง้
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ไว้ลา่สดุวาล์วแก๊สได้เปิด และมีแก๊สส่งกลิ่นไหลออกมา ขณะที่ถนนราชปรารภมีการปลอ่ยรถเมล์มาชน
ทหารท่ีหน้าโรงแรมเซ็นจร่ีู ปาร์ค 

       (สยามรัฐ. 13 เมษายน 2552) 

   จากตวัอย่างท่ี 44 พบว่าหนงัสือพิมพ์เลือกใช้ถ้อยค า กลียุค เพ่ืออ้างถึงภาพเหตกุารณ์และ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาขณะนัน้ท่ีมีเหตกุารณ์ความไม่สงบ ไม่สามารถควมบคมุสถานการณ์
ได้ การใช้ค า กลียุค ท าให้เห็นมุมมองของหนงัสือพิมพ์ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีวิกฤตและส่งผลต่อทุกส่วน
ของบ้านเมือง 

ตวัอยา่ง ท่ี 45 
               
  “มิคสัญญี! "แดง-ทหาร"นองเลือด"ยิง-บึม้-ตี"ตายเจ็บเกล่ือน รบ.สลายเหลวขอหยดุยิง "นปช."
เมิน-ชิงศพโชว์เวที” 
       
       (มตชิน. 11 เมษายน 2553) 

   จากตวัอย่างท่ี 46 การเลือกใช้ถ้อยค า มิคสัญญี ซึ่งเป็นช่ือยุคหนึ่งท่ีมีแต่การรบราฆ่าฟัน
เบียดเบียนกัน อ้างถึงเหตุการณ์ปะทะระหว่างผู้ ชุมนุมกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ เม่ือเช่ือมโยงกับบริบท          
การรายงานข่าวท่ีมีการรายงานผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บ จึงท าให้ภาพของเหตุการณ์ปะทะระหว่ างผู้
ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีรัฐเต็มไปด้วยการใช้ความรุนแรงเข้าท าร้ายกัน การใช้ถ้อยค าดงักล่าวสะท้อน
มมุมองของหนงัพิมพ์ตอ่เหตกุารณ์วา่เป็นชว่งเวลาท่ีเลวร้าย มีแตก่ารท าลายท าร้ายกนั  

   การใช้ถ้อยค าอ้างถึงเหตกุารณ์นอกจากจะท าให้เข้าใจหรือรับรู้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจกรรม
หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วพบวา่ท าให้เห็นภาพพฤตกิรรมรวมถึงนิสยัใจคอของผู้ ท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์และ
มมุมองหรือทรรศนะของหนงัสือพิมพ์ท่ีเสนอขา่วดงักลา่ว  
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ตาราง 4  แสดงการใช้ถ้อยค าอ้างถึงเหตกุารณ์ 
 

  การใช้ถ้อยค าอ้างถึงเหตกุารณ์ 
 

ศพัท์ท่ีใช้ 

  
การอ้างถึงกิจกรรมหรือความเคล่ือนไหวของ       
ผู้ชมุนมุ 
 
 
 
การอ้างถึงเหตุการณ์การปะทะระหว่างผู้ ชุมนุม 
กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 เผดจ็ศกึโรงเรียน นปช.-แดงทัง้แผน่ดนิ 
แผนตากสิน 2 
ชมุนมุขัน้แตกหกั 
ดาวกระจาย ยทุธการเขยา่เมือง 
ปรับยทุธศาสตร์ เคล่ือนไหวปพูรมดาวเทียม 

เผดจ็ศกึ  สงครามกลางเมือง 
รบ ท าศกึ 

 
   3.2 การใช้อุปลักษณ์ 
  อุปลักษณ์เป็นการเปรียบเทียบท่ีท าให้เกิดมโนภาพ และท าให้เข้าใจสิ่ง ท่ีเป็น
นามธรรมได้ชดัเจนขึน้ เช่น เปรียบเทียบคนกับตวัละคร เปรียบเทียบพฤติกรรมคนกับพฤติกรรมสตัว์ 
การเลือกใช้อปุลกัษณ์ในการน าเสนอข่าวนอกจากจะท าให้ผู้อ่านเกิดภาพและเข้าใจได้แล้ว อปุลกัษณ์
ยงัสามารถสะท้อนมุมมองและวิธีคิดต่อสิ่งท่ีน ามาเปรียบได้อีกด้วย เช่น การอุปลกัษณ์การต่อสู้ ทาง
การเมืองกับการท าสงคราม สะท้อนมุมมองว่าหนังสือพิมพ์มองการต่อสู้ ทางการเมืองเป็นการท า
สงครามท่ีมีผู้แพ้และผู้ชนะและท าให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 
   จากการศกึษาพบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้อปุลกัษณ์เพ่ือเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึน้ในการรายงานข่าว
การชมุนมุทางการเมืองให้เห็นภาพเหตกุารณ์การชมุนมุ การกระท า และผลอนัเกิดจากการชมุนมุจาก
การใช้อปุลกัษณ์สงครามและอปุลกัษณ์ไฟ ตามล าดบัดงันี ้
 
  3.2.1 อุปลักษณ์สงคราม 

  การน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองมีการใช้อุปลักษณ์สงครามซึ่งเป็น 
อปุลกัษณ์ท่ีพบว่ามีการใช้ถ้อยค าหลากกลายถ้อยค า เช่นหนงัสือพิมพ์เปรียบเทียบการชุมนมุกับการ
ท าสงครามและมีกลุม่ผู้ชมุนมุกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นคูส่งครามกนั การด าเนินกิจกรรมเรียกร้องการชมุนมุ
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ตา่ง ๆ เป็นเหมือนการวางยทุธศาสตร์และการจดักองก าลงัตอ่สู้กนั การใช้อปุลกัษณ์สงครามสะท้อนให้
เห็นมุมมองของส่ือท่ีมีต่อการชุมนุมว่า เป็นการท าสงครามระหว่างกลุ่มคนสองฝ่ายมากกว่าเป็น        
การชุมนุมโดยสันติตามระบอบประชาธิปไตย   อุปลักษณ์สงครามท่ีพบสามารถเช่ือมโยงให้เห็น
องค์ประกอบได้ ดงันี ้

 
  สงคราม                             การชุมนุมทางการเมือง 

  นกัรบ      กลุม่ผู้ชมุนมุ เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
  สนามรบ     พืน้ท่ีท่ีกลุม่ผู้ชมุนมุอยู่ 
  สู้รบ        การเคล่ือนท่ีของกลุม่ผู้   
        ชมุนมุและการปะทะกนั  
        ระหวา่งผู้ชมุนมุกบัฝ่าย  
        รัฐ 
  ผลของสงคราม     การยตุกิารชมุนมุ  
  
   1) ผู้ชุมนุมหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐคือนักรบ 
ตวัอยา่งท่ี 47   
 

“ทัพแดงป่วนวิภาวดี ท าการจราจรเป็นอมัพาต”  
 

       (แนวหน้า. 3 เมษายน 2553) 
 
  จากตัวอย่างท่ี 47 พบว่ามีการใช้ค าว่า ทัพแดง ซึ่งมีความหมายว่ากองทหาร เรียกกลุ่ม      

ผู้ ชุมนุม ซึ่งค าว่าทัพเป็นค าท่ีแสดงความหมายถึงผู้ ท่ีต้องท าหน้าท่ีปกป้องประเทศชาติ  มีความ
เก่ียวข้องกบัการรบและสงคราม การใช้ถ้อยค าทพัแดงเปรียบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนกองทพัทหารท่ีมี
หน้าท่ีรบไมใ่ชป่ระชาขนท่ีมาชมุนมุ 

 
ตวัอยา่งท่ี 48 

       "แดงอยธุยา"พร้อมช่วย"เสธ.แดง-นปช."ตัง้กองทัพปชช. นางมยรีุ เศวตาศยั  แกนน าเสือ้แดงอยธุยา 
49 กลา่วเมื่อวนัที่ 5 ก.พ. ว่า ผลการประชุมเสือ้แดงอยธุยา 49 ได้ลงมติว่า พวกเราพร้อมให้การสนบัสนนุ
ทัง้ นปช.  และ พล.ต.ขตัติยะ สวสัดิผล หรือ เสธ.แดง ผู้ทรงคณุวฒุิกองทพับก ที่เตรียมตัง้กองทพัประชาชน
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แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ฯ  ทัง้นีไ้ด้รับการติดต่อจากเสธ.แดง เพื่อเปิดขยายแนวคิดไปยังชุมชนต่าง ๆ 
พร้อมรับสมคัรการ์ดอาสาเพื่อเข้าร่วมกับเสธฯแดง ส าหรับ จ.พระนครศรีอยุธยา ตัง้เป้าไม่ต ่ากว่า 200 
ในช่วงแรกซึง่พร้อม 24 ชัว่โมงหากมีการเรียกก าลัง   

      (มตชิน. 5 กมุภาพนัธ์ 2553) 
 
 จากตวัอย่างท่ี 48 พบว่าหนงัสือพิมพ์มีการใช้ค าว่า กองทัพประชาชน และ ก าลัง 

เรียกกลุ่มผู้ ชุมนุม ซึ่งมีความหมายเปรียบผู้ ชุมนุมเป็นกองก าลังทหารท่ีมารวมพลกันพร้อมท าศึก
สงคราม  
 
    2) การวางแผนการชุมนุม คือการวางแผนการสู้รบ 
ตวัอยา่งท่ี 49 
 
   “แดงดีเดย์"20 เม.ย." ระดมพลใหญ่ทะลกั"สีลม" ทหารเตือนฝ่าฝืนเจอปะทะ "มท."รับ"ทบ."ขอ
ลกูซองคืน” 
 
       (มตชิน. 19 เมษายน 2553) 
 

  จากตวัอย่างท่ี 49 มีการใช้ค า ระดมพล ซึ่งเป็นค าท่ีเก่ียวข้องกบักิจการทหาร หมายถึงการ
เกณฑ์ทหารเข้าประจ ากองทพัอยา่งรีบดว่น การใช้ถ้อยค าดงักลา่วท าให้เห็นการเปรียบเทียบว่าผู้ชมุนมุ
เป็นเหมือนทหารและการรวมกลุ่มเป็นการระดมพลของทหารท่ีมีภารกิจดว่น เตรียมความพร้อมก่อนท่ี
จะรบหรือท าสงคราม 
  นกัหนงัสือพิมพ์ใช้อปุลกัษณ์เปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีของกลุ่มผู้ชมุนมุเป็นเหมือนการเคล่ือน
ทัพ การวางแผนเตรียมการต่างๆ ของกลุ่มผู้ ชุมนุมเป็นเหมือนแผนยุทธการของการรบ ดงัตวัอย่าง
ตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 50  
 
  "เสือ้แดง ลัน่แกนน าทกุภาค พร้อมรุกรบท าศกึใหญ่ ดีเดย์ทยอยเคล่ือนทัพเข้ากรุงทกุทิศ”  
 
       (แนวหน้า. 3 มีนาคม 2553) 
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  จากตวัอย่างท่ี 50 อุปลกัษณ์ท่ีใช้ รุก และ เคล่ือนทัพ เปรียบเทียบการเดินทางของกลุ่มผู้
ชมุนมุเป็นการรุกรบและเคล่ือนทพัของเหล่าทหาร ซึ่งการรุกเพ่ือรบและการเคล่ือนทพัเป็นส่วนหนึ่งใน
ภารกิจการท าสงคราม 
 
ตวัอยา่งท่ี 51 
 
  "เสือ้แดง"เปิดยุทธการเขย่าเมือง เดินสายกดดนั"รัฐบาล-องคมนตรี" ทวงถามฎีกาแม้ว"-บุก"

เขาสอยดาว"    

       (มตชิน. 14 มกราคม 2553) 

   จากตวัอยา่งท่ี 51 พบการใช้ค า ยุทธการ ซึ่งมีความหมายว่าการรบ, การท าสงคราม และใช้
ค า บุก ท่ีมีความหมายเก่ียวกับการสู้ รบในการสงครามเช่นเดียวกัน ค าว่า ยุทธการและบุกในการ
รายงานขา่ว หนงัสือพิมพ์เปรียบเทียบยทุธการการรบกบัแผนหรือการด าเนินการชมุนุมุ  
 
   3) สถานที่การชุมนุม คือสนามรบ    
    การใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีเปรียบสถานท่ีของการชมุนมุหรือสถานท่ีท่ี
ผู้ชมุนมุเผชิญหน้ากบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเหมือนกบัสมรภูมิของสงคราม ให้ภาพของการตอ่สู้ ท่ีรุนแรง 
มีการบาดเจ็บล้มตาย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 52 
 
   “นองเลือดอีก ตาย1เจ็บ18 สมรภูมิวิภาวดีฯเดือด "พลทหาร"สงัเวยชีวิต  
จบั18แดง-ยดึM79อือ้” 
 
       (มตชิน. 29 เมษายน 2553) 

   
   จากตวัอยา่งท่ี 52 เป็นการรายงานขา่วท่ีมีการปะทะกนัระหว่างผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
การเผชิญหน้าน าไปสู่การปะทะกันอย่างรุนแรงท าให้มีผู้ เ สียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก 
นกัหนงัสือพิมพ์เสนอภาพเหตกุารณ์ด้วยการใช้อปุลกัษณ์วา่ สมรภูมิวิภาวดี  เปรียบเทียบถนนวิภาวดี
รังสิตวา่เป็นสนามรบ การใช้อปุลกัษณ์สงครามเปรียบเทียบถนนวิภาวดีเป็นสนามรบในสงคราม เม่ือใช้
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ร่วมกับค า นองเลือด และ เดือด ท าให้เห็นภาพการต่อสู้ ท่ีรุนแรง มีการสูญเสียชีวิต ณ สถานท่ีนัน้
เน่ืองจากมีเหตกุารณ์ปะทะระหวา่งเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้ชมุนมุ   
 
ตวัอยา่งท่ี 53 
 

  “สมรภูมิเลือด-"ทหารปะทะเสือ้แดง" ดินแดง-บ่อนไก่-พระราม4-ลุมพินี ปฏิบตัิการทหาร 
กระชบัวงล้อม-ขอคืนพืน้ท่ี” 

        
      (มตชิน. 16 พฤษภาคม 2553) 

 
   จากตวัอย่างท่ี 53 เป็นการรายงานข่าวเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิการขอคืนพืน้ท่ีจากผู้ชุมนุม โดย
ระหว่างท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน ได้มีเหตุปะทะกันเกิดขึน้ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้ชุมนุม เหตุการณ์
บานปลายน าไปสู่การใช้ก าลังและใช้อาวธุ ท าให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บทัง้สองฝ่าย หนงัสือพิมพ์เสนอภาพ
เหตกุารณ์ด้วยการใช้อุปลักษณ์ว่าสถานท่ี ดินแดง บ่อนไก่ พระราม 4 และ ลุมพินีเป็นสมรภูมิ และ  
การใช้ค าขยาย เลือด ขยาย สมรภูมิ ช่วยเน้นย า้ว่าสถานท่ีนัน้คือ สมรภูมิเลือด เป็นสถานการณ์ท่ี
ความรุนแรง ความนา่กลวัของสถานท่ีดงักลา่วท่ีเตม็ไปด้วยเลือดสีแดง 
 
   การรายงานข่าวการชุมนุมเลือกใช้ถ้อยอุปลักษณ์เปรียบเทียบการบรรลุข้อเรียกร้อง         
การชมุนมุเป็นผลของการท าสงคราม ท าให้เห็นผลจากการท าสงครามได้ชดัเจนขึน้ โดยมีการกล่าวถึง
ฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ หรือผลจากการท าสงคราม ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
   4) การยุตกิารชุมนุมคือการยุตสิงคราม 
ตวัอยา่ง ท่ี 54 
 
  “ส่ือนอกช่ืนชม"รัฐบาล-เสือ้แดง"เปิดฉากเจรจาสงบศึกแม้ยงัไมไ่ด้ข้อสรุป”  

       (มตชิน. 29 มีนาคม  2553)  
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   จากตวัอย่างท่ี 54 เป็นการรายงานข่าวอ้างถึงมุมมองส่ือต่างประเทศเก่ียวกับการเจรจา
ระหว่างนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและแกนน าผู้ ชุมนุมเพ่ือหาข้อยุติเร่ืองการยุบสภา 
หนงัสือพิมพ์เสนอภาพเหตกุารณ์ด้วยการใช้อุปลกัษณ์ว่า สงบศึก ซึ่งอุปลกัษณ์นีเ้ปรียบการยุติการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองกบัการยตุกิารท าสงครามระหวา่งกลุม่คนทัง้สองฝ่าย  
 
ตวัอยา่งท่ี 55 
 
  "มาร์ค ลัน่ถอยไมไ่ด้ จีม้็อบยุต ิแดงให้ "หยุดยิง" ดบัพุง่22เจ็บ194” 
 

       (มตชิน. 16 พฤษภาคม 2553) 
 

    จากตัวอย่างท่ี 55 เป็นการรายงานข่าวนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแถลงข่าว   
การปฏิบตัิการของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการควบคุมสถานการณ์ ซึ่งจะด าเนินการต่อไปพร้อมกับขอความ
ร่วมมือให้ผู้ชมุนมุยตุกิารชมุนมุ หนงัสือพิมพ์เสนอภาพเหตกุารณ์ด้วยการอปุลกัษณ์วา่ ยุติ หยุดยิง ซึ่ง
อปุลกัษณ์นีเ้ปรียบการยตุิการชมุนมุจนท าให้มีเหตปุะทะกบัการยุติการท าสงครามระหว่างกลุ่มคนทัง้
สองฝ่าย  

ตวัอยา่งท่ี 56 

     ประกาศชัยก่อนสลายชุมนมุ เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.เจริญ ศรีศศลกัษณ์ รองผู้บงัคบัการต ารวจนคร
บาล 2 (รอง ผบก.น.2) เข้าเจรจากบันายขวญัชยั ขอให้ยตุิการชุมนมุและเปิดการจราจร  พร้อมแจ้งให้เข้า
พดูคยุกบันายสบืพงศ์ นตุริยทศัน์ ผู้อ านวยการสว่นเทคโนโลยีและรักษาการผู้อ านวยการสถานีเอ็นบีที โดย
นายขวญัชัยเรียกร้องให้เอ็นบีทียุติการน าเสนอข่าวที่ใส่ร้ายป้ายสีกลุ่ม  คนเสือ้แดง และ พ.ต.ท.ทกัษิณ 
พร้อมทัง้ให้น าเสนอขา่วที่เป็นความจริง อีกทัง้ให้พิจารณาปรับผงัรายการของทางสถานีเสยีใหม่ โดยเฉพาะ
รายการของนายเจิมศกัดิ์ ป่ินทอง และนายเสรี วงศ์มณฑา เป็นผู้ด าเนินรายการ ขอให้ยกเลิก ซึ่งนายสืบ
พงศ์ได้รับข้อเสนอไว้เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการสถานีเอ็นบีทีที่เดิน ทางไปร่วมประชุมสดุยอดผู้น าลุม่น า้โขง
ตอนลา่งที่ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

       (มตชิน. 3 เมษายน 2553) 
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   จากตวัอย่างท่ี 56 เป็นถ้อยค าอปุลกัษณ์เปรียบเทียบการประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองกับชัยชนะในการท าศึกสงคราม หนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ 
ประกาศชยั เปรียบเทียบกบัการท่ีกลุ่มผู้ชมุนุม สามารถยึดสถานีและเรียกร้องตอ่ผู้ ท่ีมีอ านาจได้ส าเร็จ 
ดงันัน้กลุม่ผู้ชมุนมุจงึเป็นเสมือนผู้ชนะสงคราม 
 
  3.2.2 อุปลักษณ์ไฟ 

  จากการวิเคราะห์ภาษาในการรายงานขา่วนอกพบวา่นอกจากหนงัสือพิมพ์ใช้
อุปลักษณ์สงครามแล้วยังใช้ถ้อยค าท่ีเปรียบเทียบสถานการณ์การชุมนุมกับไฟซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เหตกุารณ์ชุมนุมท่ีบานปลายเป็นเหมือนไฟ และเปรียบเทียบการกระท าหรือบรรยายพฤติกรรมผู้ ร่วม
เหตุการณ์เหมือนกับการลุกลามและความร้อนของไฟตามล าดับอุปลักษณ์ไฟ สามารถเช่ือมโยง
องค์ประกอบได้ดงันี ้

 
 การชุมนุม     การวางเพลิง 
 ผู้ชมุนมุ      ผู้วางเพลิง 
 เหตกุารณ์บานปลาย    การลกุลามของไฟ 
 ความสงบ/การยตุกิารชมุนมุ   ไฟมอดดบั 

 
    การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มีการเลือกใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์เปรียบเทียบเหตุการณ์ 
การชุมนุมขยายกว้างออกไม่สามารถควบคมุได้กับการลุกลามของไฟ ท าให้เห็นภาพความรุนแรงท่ี
เกิดขึน้ว่าทวีความรุนแรงกระจายออกไปจนไม่สามารถควบคมุได้ ทัง้นีก้ารใช้อปุลกัษณ์ไฟสะท้อนให้
เห็นมมุมองตอ่การชมุนมุวา่เป็นเหตกุารณ์ท่ีเลวร้ายและรุนแรงอยา่งมาก 
 
ตวัอยา่งท่ี 57 
 

        ปะทุอีกรอบ เสือ้แดงขูย่ิงถงัแก๊สแยกสามเหลีย่มดินแดง มีรายงานขา่ววา่ เกิดการปะทะขึน้อีกครัง้
ที่บริเวณ ถ.สามเหลี่ยมดินแดง โดยกลุม่คนเสือ้แดง ได้น าถงัแก๊สมาวางไว้ พร้อมทัง้ขู่ว่าหากเจ้าหน้าที่บกุ
เข้ามา ก็จะยิงถงัแก๊สทนัที นอกจากนี  ้ ผู้ชุมนมุยงัน ารถเมล์มาขวางไว้ด้วยเช่นกนั และยงัมีเสียงดงัคล้าย
เสยีงระเบิดดงัขึน้เป็นระยะๆ  

 
       (แนวหน้า. 13 เมษายน 2552) 
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   จากตวัอย่างท่ี 57 พบว่าหนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ ปะทุ เปรียบเทียบเหตุการณ์    
การก่อความวุน่วายเหมือนกบัไฟท่ีมีการปะทหุรือติดไฟอีกครัง้ เสมือนจดุเร่ิมต้นของเชือ้เพลิงท่ีอาจจะ
เผาไหม้หรือลุกลามเช่นเดียวกบัเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีอาจบานปลายได้ หากไม่มีการดบัไฟหรือยุติ
การกระท าดังกล่าว เม่ือน าถ้อยค าอุปลักษณ์ดังกล่าวไปขยายความ “เสือ้แดงขู่ยิงถังแก๊สแยก
สามเหล่ียมดินแดง” ท าให้เช่ือมโยงได้ว่าการประทุของไฟเสมือนการกระท าของผู้ ชุมนุมท่ีมีการ
วางเพลิงท าให้สถานการณ์มีความรุนแรง 
 
ตวัอยา่งท่ี 58 
 
   กลุม่คนเสือ้แดงได้เคลือ่นมาที่บริเวณถนนทหาร ฝ่ังตรงข้ามมหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี ท าให้นาย
อ านาจ ผการัตน์ ผู้วา่ราชการ จ.อดุรธานี สัง่สนธิก าลงัจากต ารวจภธูร จ.อดุรธานี ,ต ารวจ สภ.อดุรธานี , ต ารวจ
อาสา ,อส.และ อปพร.รวมกว่า 1,000 นายออกมาคอยดูแลความสงบ เนื่องจากเกรงว่าจะเหตุการณ์รุนแรง 
พร้อมกบัเดินทางมาควบคมุดแูลสถานการณ์ด้วยตนเอง ท าให้สมาชิกกลุม่คนเสือ้แดง เผชิญหน้ากบัเจ้าหน้าที่ 
โดยไมม่ีเหตกุารณ์ลุกลาม 
 

       (มตชิน. 15 พฤศจิกายน 2552) 
 
ตวัอยา่งท่ี 59 
 
  “เมินเส้นตายศอฉ.บา่ย3โมง ระทกึเล็งเผารถน า้มนั-ตกึร้าง ขู1่0วนั"สงคราม"ลามทัว่"ปท." 
  
       (มตชิน. 18 พฤษภาคม 2553) 
 
   จากตัวอย่างท่ี 58 และ 59 พบว่าหนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ ลาม ลุกลาม 
เปรียบเทียบเหตกุารณ์ความรุนแรงของการชมุนมุกบัการลกุลามของไฟ เม่ือไม่มีการดบัไฟจึงท าให้ไฟ
กระจายลกุลาม สร้างความเดือดร้อนไปทัว่บริเวณ สะท้อนภาพของการชมุนมุครัง้นีท่ี้มีแตค่วามวุ่นวาย 
ร้อนเหมือนไฟ และหากไม่มีการยุติจะท าให้ไฟขยายวงลุกลามมากขึน้  เปรียบได้กบัการชมุนมุท่ีมีการ
กระท ารุนแรง สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึน้ 
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   หนงัสือพิมพ์ได้น าเสนอข่าว ท่ีมีการเปรียบเทียบบคุคลให้กลายเป็นคนเผาหรือจดุไฟ และมี
การดบัไฟส่ือความหมายถึงเหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดขึน้ระหว่างท่ีมีการชุมนุมครัง้นีมี้คนท าให้เกิดขึน้  
รวมถึงวิธีการดบัไฟซึง่หมายถึงการยตุเิหตกุารณ์ 

ตวัอยา่งท่ี 60 

“นายบรุณัชย์  สมุทรักษ์  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าว “วิธีท่ีดีท่ีสุดคือทัง้สองคนควรหยุด
การเคล่ือนไหวท าร้ายประเทศไทยเน่ืองจากพฤติกรรมดงักล่าวเปรียบได้กับผู้ ร้ายลอบวางเพลิงบ้าน
ตวัเอง  พอไฟไหม้แล้วก็กลบัมาเป็นพระเอกอ้างวา่จะชว่ยดับไฟ จะเข้าไปชว่ยเหลือคนท่ีตดิในบ้าน”  

 
      (สยามรัฐ. 20 พฤศจิกายน 2552) 
 

   จากตวัอย่างท่ี 60 พบว่าหนงัสือพิมพ์น าเสนอข่าวการแสดงความคิดเห็น   โดยยกค ากล่าว
ของนายบรุณชัย์  สมทุรักษ์ ท่ีกลา่วถึงพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร และนายจตพุร  พรหมพนัธุ์ ด้วยการ
ใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ ลอบวางเพลิง เปรียบเทียบผู้ ท่ีท าให้เกิดเหตกุารณ์ และ ดับไฟ เปรียบเทียบการ
ยุติเหตุการณ์ดงักล่าว ในบริบทนีจ้ึงเห็นการเปรียบว่าพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตรและนายจตุพร   
พรหมพันธุ์ เป็นผู้ ท่ีท าให้เกิดเพลิงไหม้ เป็นสาเหตุของความวุ่นวายในบ้านเมือง ในขณะเดียวกันก็    
ท าตนเป็นผู้ ท่ีจะมาดบัไฟหรือท าให้การชมุนมุยตุไิด้  
 
   การใช้อุปลกัษณ์ในข่าวการชุมนุมทางการเมืองสะท้อนภาพท่ีท าให้เข้าใจได้ว่าการชุมนุมมี
ผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างมาก อุปลกัษณ์สงครามให้ภาพของการชมุนุมมี
ความรุนแรงท่ีมุ่งหวงัชนะโดยการกระท าท่ีหวังท าลายฝ่ายตรงข้าม  ในขณะเดียวกันการใช้ถ้อยค า    
อปุลกัษณ์ไฟเป็นการช่วยเน้นย า้ความรุนแรงของการชมุนมุว่าเป็นเหมือนไฟ ท่ีมีอ านาจในการท าลาย
ล้างและเผาผลาญทกุอยา่งให้วอดวาย 
 
   3.3 การใช้รูปประโยค 
  ในการวิเคราะห์การใช้รูปประโยคนีผู้้ วิจัยพิจารณาโครงสร้างประโยคและจ าแนก     
รูปประโยคตามหนงัสือหลกัภาษาไทยของพระยาอปุกิตศลิปสาร (2544 : 211) ได้จ าแนกรูปประโยคใน
ภาษาไทยแบ่งออกเป็น 1) ประโยคกรรตุ คือ ประโยคท่ีมีกรรตุการก (ผู้ กระท า) เป็นประธานอยู่
ข้างหน้าประโยค 2) ประโยคกรรม คือ ประโยคท่ีน าเอากรรมการก (ผู้ ถูกกระท า) ขึน้มาไว้ข้างหน้า       
3) ประโยคกริยา คือ ประโยคท่ีผู้ พูดต้องการเน้นค ากริยาได้แก่ ค ากริยา เกิด มีปรากฏ เรียงไว้ ต้น
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ประโยค และ4) ประโยคการิต คือ ประโยคกรรตุ หรือประโยคกรรม ท่ีมีผู้ รับใช้แทรกเข้ามาในการ
ส่ือสาร การใช้โครงสร้างประโยคต่างชนิดกันจะมีจุดเน้นและส่ือความหมายในระดับท่ีต่างกัน ดัง
ท่ีนววรรณ พนัธุเมธา (2552: 271 – 279) อธิบายเร่ืองประโยคเน้นกริยา เน้นกรรม และประโยคเน้น
ประธาน โดยสรุปว่าต าแหน่งท่ีส าคญัของประโยคคือต าแหน่งต้นประโยค หากต้องการเน้นกริยาท่ี
แสดงภาพ การกระท าหรือความรู้สึก ก็น ากริยาเหล่านัน้มาไว้ต้นประโยค ในท านองเดียวกนัประโยค
เน้นกรรมคือประโยคท่ีน าผู้ รับการกระท าหรือความรู้สึกบางอย่างมาไว้ต้นประโยค และในประโยคท่ี
เน้นประธานจะน าผู้ กระท าหรือผู้ เป็นเจ้าของกริยานัน้มาไว้ต้นประโยคเพ่ือเน้นความส าคัญของ
ประธานนัน้ ๆ  
    ในงานวิจยันีพ้บวา่หนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยคเพ่ือเน้นประธานว่าใครท าอะไรและประโยคเน้น
กรรมท่ีเน้นผู้ ถูกกระท าและถูกกระท าจากใคร  มีกลุ่มคนท่ีต้องการเน้นย า้ว่าเป็นผู้ กระท าและ
ผู้ถกูกระท าได้แก่ ผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 
  3.3.1 การใช้รูปประโยคเน้นประธาน 
   ประโยคเน้นประธาน คือ   คือ ประโยคท่ีน าประธาน มาขึ น้ ต้นประโยค     
แล้วตามด้วยภาคแสดง ต้องการเน้นว่า “ ใคร” ท า “ อะไร”  เช่น ช้างพลายตกมนัเหยียบควานช้างตาย 
จากการวิเคราะห์พบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยคเน้นให้ผู้ชมุนมุหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้กระท า ส่งผลให้
ผู้อา่นมีความเข้าใจและเห็นภาพผู้ชมุนมุเป็นผู้ ท่ีสร้างความวุน่วายหรือภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้อ านาจรังแก
ประชาชน ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
   1) ผู้ชุมนุมเป็นผู้กระท า 
    การใช้รูปประโยคเน้นประธานคือ เน้นผู้ กระท าว่าท าอะไร ใน
งานวิจยัพบวา่หนงัสือพิมพ์รายงานขา่วโดยการเน้นรูปประโยคท่ีส่ือความหมายว่าผู้ชมุนมุเป็นผู้กระท า    
ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 61 

     "ขวัญชัย"พา"เสือ้แดง"ปิดม.ราชภัฎอุดรฯ ไล่ส.ส.-รมต.ภูมิใจไทย อดีตรมช.เกษตรฯเมิน 
บอกเป็นเร่ืองปกติ เมื่อเวลา 08.00 น.วนัที่ 15 พฤศจิกายน ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัราชภฎั
อดุรธานี พรรคภูมิใจไทยได้มีการจัดประชุมสมาชิกพรรค กว่า 2,000 คน น าโดยนายธีระชัย แสนแก้ว    
แกนน าพรรค อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่หลงัจากที่มีข่าวออกมานายขวญัชัย ไพรพนา ประธาน
ชมรมคนรักอดุร แกนน าคนเสือ้แดง ได้พาสมาชิกกว่า 700 คนเดินทางมารวมตวัที่อนสุาวรีย์พลตรีพระเจ้า
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บรมวงศ์เธอกรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม ใช้เคร่ืองเสียงและวิทยชุุนชน กลา่วโจมตีรัฐบาล และพรรคภมูิใจ
ไทย  

        (มตชิน.15 พฤศจิกายน 2552) 

   จากตวัอย่างท่ี 61 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยค "ขวัญชัย"พา"เสือ้แดง"ปิดม.ราชภัฎ

อุดรฯ ไล่ส.ส.-รมต.ภูมิใจไทย อดีตรมช.เกษตรฯเมิน บอกเป็นเร่ืองปกติ” เป็นการเน้นว่าแกนน า
ผู้ชุมนมุ นายขวญัชยั ไพรพนา คือคนท่ีพากลุ่มผู้ชมุนุมไปปิดมหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานีและขบัไล่
คณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท าให้เห็นพฤติกรรมการละเมิดกฎหมายบุกรุกสถานท่ีราชการและ
ขดัขวางเจ้าหน้าท่ีรัฐในการปฏิบตัริาชการ 
 

ตวัอยา่งท่ี 62 

    เสือ้แดงเชียงใหม่ยนัเดินหน้าไล่ "เนวิน-ชวรัตน์" ร่วมประชุมหอการค้า ปชป.ปูดตัง้ค่าหัว"
มาร์ค" 10 ล้าน นาย เพชรวรรต วฒันพงศ์ศิริกุล แกนน ากลุม่เสือ้แดงรักเชียงใหม่ 51 กลา่วเมื่อวนัที่ 27 
พฤศจิกายนว่า  หลงัจากนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศยกเลิกการเดินทางมาปาฐกถา
พิเศษในการประชมุหอการค้าทัว่ประเทศ 

      (มตชิน. 27 พฤศจิกายน 2552) 

   จากตวัอย่างท่ี 62 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยค เสือ้แดงเชียงใหม่ยันเดินหน้าไล่    
"เนวิน- ชวรัตน์" ร่วมประชุมหอการค้า ปชป.ปูดตัง้ค่าหัว"มาร์ค" 10 ล้าน เป็นการเน้นย า้ให้เห็น
พฤตกิรรมการคกุคามผู้ อ่ืนด้วยวิธีการรุนแรง เน่ืองจากมีการตัง้คา่หวันายกรัฐมนตรีผู้น าประเทศซึ่งถือ
วา่เป็นการกระท าท่ีไมเ่กรงกลวักฎหมาย 
 
ตวัอยา่งท่ี 63 
 

   "กี"้ ประกาศเตรียมคนเสือ้แดง 500ไล่ล่า "มาร์ค" ตลอดวัน  นายอริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง หนึ่งใน
แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผด็จการแหง่ชาติ (นปช.) ได้กลา่วบนเวทีปราศรัย ที่บริเวณลานพระ
บรมรูปทรงม้า วา่ ในวนันี ้(9 เม.ย.) จะน าชายฉกรรจ์ จ านวน 500 คน ออกไล่ล่านายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรีไปทุกที่เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกก่อนเวลา16.00น.วันนี ้

 
       (แนวหน้า. 9 เมษายน 2552) 
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   จากตวัอยา่งท่ี 63 พบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยค " ประกาศ เตรียมคนเสือ้แดง 500 ไล่

ล่า "มาร์ค" ตลอดวัน และประโยค จะน าชายฉกรรจ์ จ านวน 500 คน ออกไล่ล่านายอภิสิทธ์ิ 

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไปทกุท่ีเพ่ือกดดนัให้นายกรัฐมนตรีลาออกก่อนเวลา16.00น.วนันี ้เป็นการ
เน้นวา่นายอริสมนัต์ พงษ์เรืองรองแกนน านปช.รวมกลุ่มผู้ชมุนมุไล่ล่าและกดดนัให้นายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรีลาออกภายในชว่งเวลานัน้ สะท้อนพฤติกรรมแกนน ามีการใช้ความรุนแรงเน่ืองจาก
มีการกระท าคกุคามเพื่อกดดนัให้ท าตามข้อเรียกร้องของตนเองทนัที 
 
ตวัอยา่งท่ี 64 

   “เสือ้แดงปิดรอบอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-เผายางรถหน้ารพ.ราชวิถี ผู้ ส่ือข่าวรายงานว่า 
ขณะนีม้็อบเสือ้แดงได้ปิดถนนรอบๆอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้ว โดยเฉพาะท่ีถนนราชวิถีหน้ารพ.
ราชวิถีได้มีการน ารถเมล์ 3 คนัมาจอดขวางถนนเอาไว้ พร้อมกบัได้จดุไฟเผายางรถยนต์ส่งผลเกิดควนั
พวยพุง่” 
 

       (สยามรัฐ. 13 เมษายน 2552) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 64 หนงัสือพบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยค เสือ้แดงปิดรอบอนุเสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ-เผายางรถหน้ารพ.ราชวิถี และ ม็อบเสือ้แดงได้ปิดถนนรอบๆอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แล้ว เพ่ือเน้นย า้วา่ผู้ชมุนมุปิดล้อมถนนและเผายางรถยนต์จนท าให้เกิดควนัไฟพวยพุ่งจ านวนมาก ให้
ภาพผู้ชมุนมุมีพฤตกิรรมก่อความวุน่วาย ไมเ่คารพสิทธิผู้ อ่ืน  
 
   2) เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้กระท า 
    นอกจากหนงัสือพิมพ์จะใช้รูปประโยคท่ีต้องการส่ือความหมายว่า   
ผู้ชมุนมุคือผู้กระท า ยงัพบวา่มีการใช้รูปประโยคส่ือความหมายเน้นวา่เจ้าหน้าท่ีรัฐคือผู้กระท าเชน่กนั 

ตวัอยา่งท่ี 65 

    เตรียมออกหมายจับ"ทักษิณ"ยุยงให้ม็อบเสือ้แดงปิดถนน   เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่
กองบญัชาการต ารวจนครบาล พล.ต.ท. วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.น.ได้เรียกนายต ารวจประชุมเพื่อประเมิน
สถานการณ์การชุมนมุของกลุม่เสือ้แดงเมื่อคืนที่ผ่านมาผายหลงัเสร็จสิน้การประชุม  พล.ต.ท.วรพงษ์ ได้
เปิดเผยว่า สถานการณ์ของกลุม่ผู้ชุมนมุในช่วงนี ้ได้ปิดการณ์จราจรเพิ่มเติมอีก สองแห่งคือสทุธิสาร และ
สขุมุวิท ซอยภมูิจิตร ทางเราก็ได้เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภยัขึน้อีก ในสว่นของกลุ่มผู้ชุมนุมที่
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กระท าผิด ซึง่ในตอนนีท้างเราก็ก าลงัด าเนินการอยูโ่ดยให้ฝ่ายกฎหมายก าลงัตีความอยูว่า่ ผิดกฎหมายใน
ข้อใดบ้าง ส่วนประชาชนที่จะเดินทางออกต่างจังหวดัในวนัหยุดเทศกาลสงกรานต์นี  ้ เท่าที่ตรวจสอบดู
ขณะนีก้ารจราจรไมต่ิดขดั และทางเราก็ได้จดัเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการแนะน าให้กบัประชาชน ที่จะเดินทางไป
ตา่งจงัหวดัให้ใช้เส้นทางหลกีเลีย่ง 

 
       (สยามรัฐ,10 เมษายน 2552) 
 
   จากตัวอย่างท่ี 65 พบว่าหนังสือพิมพ์ใช้รูปประโยคละประธานเตรียมออกหมายจับ"
ทักษิณ" ยุยงให้ม็อบเสือ้แดงปิดถนน ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐเตรียมออกหมายจบัพันต ารวจโท
ทกัษิณ   ชินวตัร ซึ่งตกเป็นผู้ ต้องหาในคดีท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ผู้ชมุนมุปิดถนนและประโยค กลุ่ม  
ผู้ชุมนุมที่กระท าผิด เน้นว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องการตวัผู้กระท าผู้ กระท าผิดกฎหมายหรืออยู่เบือ้งหลงั
เหตุการณ์ ท าให้ภาพของพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตรคือผู้ อยู่เบือ้งหลังยุยงให้ผู้ ชุมนุมกระท าผิด
กฎหมาย 
 
ตวัอยา่งท่ี 66 

    ทหาร-ต ารวจเคลื่อนก าลังประชิดท าเนียบล้อมกรอบม็อบเสือ้แดง เมื่อวนัที่ 14 เมษายน 
2552 ที่บริเวณรอบท าเนียบใกล้ที่ชุมนมุกลุม่เสือ้แดง ทหาร ต ารวจ ได้เพิ่มก าลังเสริมจ านวนมากได้

เดินทางเข้าประชิดกลุ่ม ผู้ชุมนุม โดยทหารต ารวจใช้โล่ กระบอง แก๊สน า้ตา รวมทัง้รถหุ้มเกาะ
รวมทัง้รถพยาบาลด้วย  

 
       (สยามรัฐ. 14 เมษายน 2552) 
 
    จากตวัอย่างท่ี 66 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยค ทหาร-ต ารวจเคล่ือนก าลังประชิด

ท าเนียบล้อมกรอบม็อบเสือ้แดง และ ทหาร ต ารวจ ได้เพิ่มก าลังเสริมจ านวนมากได้เดิน
ทางเข้าประชิดกลุ่ม ผู้ชุมนุม โดยทหารต ารวจใช้โล่ กระบอง แก๊สน า้ตา รวมทัง้รถหุ้มเกาะ
รวมทัง้รถพยาบาลด้วย เป็นการเน้นย า้ว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิหน้าท่ีปรามผู้ชมุนมุด้วยก าล าคนและ
อุปกรณ์ป้องกันตัวจ านวนมาก ให้ภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐมีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างแข็งขัน 
รวมถึงให้ภาพวา่เหตกุารณ์การชมุนมุบานปลายจนต้องใช้ก าลงัคนเข้าปราบปราม 
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ตวัอยา่งท่ี 67  

   นายกฯบอกเสือ้แดงต้องเลิกชุมนุมก่อน 15 พ.ค.ก่อนเปลี่ยนใจไม่ยุบสภา  เมื่อเวลา 20.30 น. 
วันที่  7 พ.ค. สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยน าเทปบันทึกการให้สัมภาษณ์ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีมาออกอากาศ โดยเนือ้หาส่วนใหญ่เก่ียวกับแผนการสร้างความปรองดองหรือโรดแมป 
จ านวน 5 ข้อ ซึง่นายกฯยอมรับว่า ข้อเสนอดงักลา่วอาจท าให้ผู้ที่เคยสนบัสนนุตนไม่พอใจ  เพราะรักมากก็
ยิ่งโกรธมาก แต่อย่างน้อยที่สดุก็สามารถคลายความรู้สกึที่รุนแรงลงไปได้ ยืนยนัไม่กลบัล า  แต่ที่ผ่านมา
รัฐบาลจะต้องท างานควบคู่กนัไปทัง้ 3 ด้าน ทัง้กฎหมาย ความมัน่คง และการเมือง ซึ่งโรดแมปดงักลา่วก็
เป็นการหาค าตอบทางการเมือง เพื่อให้ทกุอยา่งมีความสมบรูณ์ 

       (มตชิน. 7 พฤษภาคม 2553) 

   จากตวัอย่างท่ี 67 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยค นายกฯบอกเสือ้แดงต้องเลิกชุมนุม
ก่อน 15 พ.ค.ก่อนเปล่ียนใจไม่ยุบสภา เน้นวา่นายกรัฐมนตรีมีการตดัสินใจเด็ดขาดโดยย่ืนข้อเสนอ
ท่ีแสดงอ านาจเหนือกว่าผู้ชุมนมุ ท าให้เห็นภาพว่าค าสัง่นายกรัฐมนตรีมีอ านาจเหนือกว่าค าสัง่คนอ่ืน 
และเป็นค าสัง่ท่ีทกุคนต้องปฏิบตัติาม 

  3.3.2 การใช้รูปประโยคเน้นกรรม 
   ประโยคเน้นกรรม คือ คือ ประโยคท่ีน าผู้ ถูกกระท า (หรือกรรม) มาขึน้ต้น
ประโยค โดยผู้ถูกกระท าจะท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค เช่น  ควาญช้างถูกช้างพลายตกมัน
เหยียบตาย จากการวิเคราะห์พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยคเน้นกรรมท่ีต้องการเน้นผู้ ท่ีถกูกระท าใน
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
   1) ผู้ชุมนุมเป็นผู้ถูกกระท า 
    การใช้รูปประโยคเน้นกรรมคือ เน้นว่าผู้ถกูกระท าคือใคร ในงานวิจยั
พบวา่หนงัสือพิมพ์รายงานข่าวโดยการเน้นรูปประโยคท่ีส่ือความหมายว่าผู้ชมุนมุเป็นผู้ ถกูกระท า   ดงั
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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ตวัอยา่งท่ี 68 

   จตุพรเผยอริสมันต์ถกูมัดใส่เฮลิคอปเตอร์น าตัวไปค่ายนเรศวร นาย จตพุร พรหมพนัธุ์ แกนน า   
คนเสือ้แดงกลา่วบนเวทีปราศรัยคนเสือ้แดง ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวนัที่ 12 เมษายนว่า ในการเดินทางไป
ศาลอาญา รัชดา เพื่อประกนัตวัอริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากหมดเวลาท า
การของศาลอาญาตนได้  

       (มตชิน. 12 เมษายน 2552) 

   จากตัวอย่างท่ี  68 พบว่าหนังสือพิมพ์ใช้รูปประโยค จตุพรเผยอริสมันต์ถูกมัดใส่
เฮลคิอปเตอร์น าตัวไปค่ายนเรศวร เป็นการเน้นย า้ว่านายอริสมนัต์ แกนน าผู้ชมุนมุเป็นผู้ถกูกระท า 
เน่ืองจากถกูเจ้าหน้าท่ีรัฐจบักมุตวัไปยงัคา่ยนเรศวรซึ่งเป็นคา่ยทหาร ถ้อยค า ถูกมัดใส่เฮลิคอปเตอร์
ให้ภาพนายอรสิมนัต์ถกูเจ้าหน้าท่ีรัฐจบักมุตวัด้วยวิธีการท่ีท าให้เข้าใจวา่ เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ใช้ความละมนุ
ละมอ่ม ปฏิบตัติอ่ผู้ อ่ืนด้วยวิธีท่ีไมเ่หมาะสม 

ตวัอยา่งท่ี 69 
 

    เสือ้แดงถกูประณามขวาง "เนวิน" เข้าสนามกีฬาชัยภมิู ชีน้ าการเมืองมาฉดุพฒันาการกีฬาไทย 
นายกสมาคมฟุตบอลวอนม็อบเสือ้ แดงอย่าขวาง "เนวิน" ชมการแข่งขนัเอาความขดัแย้งทางการเมืองจน
กีฬาหยดุชะงกั หลงัแหไ่ปปิดสนาม จ.ชยัภมูิ ไมใ่ห้นกัการเมืองดงับรีุรัมย์เข้าชม นายกฯบอกอยา่ต้านไมเ่กิด
ประโยชน์กบัใคร 

       (มตชิน. 25 กมุภาพนัธ์ 2553) 

    จากตัวอย่างท่ี 69 พบว่าหนังสือพิมพ์มีการใช้รูปประโยค เสือ้แดงถูกประณามขวาง    

"เนวิน" เข้าสนามกีฬาชัยภูมิ สะท้อนภาพผู้ชุมนุมกระท าหรือมีพฤติกรรมไม่เป็นท่ียอมรับของคน
ส่วนใหญ่ จากบริบทมีการบรรยายพฤติกรรมชดัเจนว่าผู้ชุมนมุละเมิดสิทธิ และสร้างความเดือดร้อน
ให้กบัผู้ อ่ืน 
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ตวัอยา่งท่ี 70 
 
     เสือ้แดงร้องผู้ชุมนุมถูกยิงตายหายไปหลายศพ เมื่อเวลา 17.30 น. นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต 

ส.ส.แพร่ จากมลูนิธิ 111 เดินทางมายงักองบญัชาการต ารวจนครบาล โดยกลา่ววา่ เพื่อเป็นตวัแทนกลุม่คน
เสือ้แดงไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากยงัมีความคลางแคลงใจบางอย่างคือเร่ืองของคนเจ็บ ตาย  และ
ได้รับการยืนยนัจากผู้ที่เข้าร่วมชุมุนม ว่ามีคนเจ็บและตาย  และยงัมีคนสญูหายอีกจ านวนมาก และยงัมี
ภาพท่ีได้รับจากช่างภาพอิสระ และยงัมีการบอกเลา่กนัว่า มีทัง้คนเจ็บ คนตาย และมีการลากศพไปหลาย
ศพ จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ที่ญาติพี่น้องสญูหาย สามารถแจ้งได้ที่มลูนิธิ 111 และทางมลูนิะจะเป็นตวักลาง
ในการติดตามบคุคลที่สญูหาย รวมถึงที่บาดเจ็บเราก็จะเข้าไปดแูล โดยจะไมเ่ลอืกวา่เป็นฝ่ายไหน 

 
       (แนวหน้า. 14 เมษายน 2552) 
 
   จากตวัอยา่งท่ี 70 พบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยค เสือ้แดงร้องผู้ชุมนุมถูกยิงตายหายไป
หลายศพ เน้นวา่กลุม่ผู้ชมุนมุถกูยิงตายจ านวนมาก เป็นการสะท้อนภาพว่าผู้ชมุนมุเป็นฝ่ายถกูกระท า
จากเจ้าหน้าท่ีด้วยวิธีการรุนแรง เน่ืองจากเหตกุารณ์ดงักลา่วท าให้มีผู้ เสียชีวิต  
 
   2) เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ถูกกระท า 
    เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองมีผู้ ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์หรือความเคล่ือนไหว นอกจากจะพบว่าหนังสือพิมพ์ใช้รูปประโยคท่ีเน้นว่า        
ผู้ชมุนมุเป็นผู้ถกูกระท าแล้ว ยงัพบวา่มีการใช้รูปประโยคท่ีเน้นวา่เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ถกูกระท าเชน่กนั 

 
ตวัอยา่งท่ี 71 
 

  "มาร์ค"ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ"เสือ้แดง"บุกมหาดไทย มท.3ดแูลใกล้ชิด ม็อบ-จนท.ปะทะเดือด
เจ็บหลายคนนายกฯ โดนม็อบบุกมท.ขว้างของใส่บาดเจ็บที่แขน มี"ถาวร"คอยดแูล หลงักลุม่คนเสือ้แดง
บกุเข้าไปภายในกระทรวงมหาดไทยควานหาตวั แถมไลท่บุรถยนต์ที่คาดว่าเป็นของ "มาร์ค-สเุทพ" ปะทะ
เจ้าหน้าที่ บาดเจ็บหลายคนทัง้ผู้ติดตามมาร์คและผู้ชมุนมุ เกิดเสยีงปืนภายในกระทรวง 

 
       (มตชิน. 11 เมษายน 2552) 
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   จากตวัอย่างท่ี 71 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยค "มาร์ค"ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ"เสือ้
แดง"บุกมหาดไทย และประโยค นายกฯ โดนม็อบบุกมท.ขว้างของใส่บาดเจ็บที่แขน เน้นว่า
นายกรัฐมนตรีถกูกลุม่ผู้ชมุนมุบกุเข้าไปท าร้ายร่างกายถึงสถานท่ีท างาน ให้ภาพว่าผู้ ชมุนมุมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวมีการกระท าคกุคามชีวิตผู้ อ่ืน 

 
ตวัอยา่งท่ี 72 
 
      นายประชา ประสพดี ส.ส.สมทุรปราการ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

การกฎหมาย การยตุิธรรมและสิทธิมนษุยชน สภาผู้แทนราษฎร กลา่วเมื่อวนัที่ 18 มกรมคมว่า วนัที่ 21 
มกราคมนี ้กมธ.จะมีการหยิบยกประเด็นการสร้างสนามกอล์ฟ เขาสอยดาว ของธนาคารกรุงเทพที่
ถูกกล่าวหาว่ามีบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาวขึน้มาพิจารณา จะเชิญผู้ที่เก่ียวข้อง อาทิ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี นายอ าเภอ เจ้าของสนามกอล์ฟ รวมไปถึงตวัแทนจาก พล.อ.เปรม ติณณสูลานนท์ 

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในฐานะผู้ที่ถูกพาดพิงมาให้ข้อมูล เพื่อรวบรวมสง่ให้นายกรัฐมนตรี
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
       (มตชิน. 18 มกราคม 2553) 

    จากตัวอย่าง ท่ี 72 พบว่าหนังสือพิมพ์มีการใช้ รูปประโยค การสร้างสนามกอล์ฟ         
เขา   สอยดาว ของธนาคารกรุงเทพท่ีถูกกล่าวหาว่ามีบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาว 
และประโยค   พล.อ.เปรม  ติณณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในฐานะผู้ท่ีถูก

พาดพิงมาให้ข้อมูล เป็นประโยคเน้นว่าผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสนามกอล์ฟเขาสอยดาวคือบคุคล
หรือกลุ่มท่ีถกูกล่าวหาว่าบกุรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากการน าเสนอข่าวในช่วงเวลาดงักล่าวยงัไม่มี
หลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริง ผู้ ท่ีถูกกล่าวหาในท่ีนีคื้อเจ้าหน้าท่ีรัฐและหน่วยงานเอกชนซึ่งเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ จงึเป็นผู้ถกูกระท าและตกเป็นจ าเลยของสงัคมไปโดยปริยาย 
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ตวัอยา่งท่ี 73 
 
     ม็อบเสือ้แดงรุมทุบรถนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขณะเดินทางออกจาก

กระทรวงมหาดไทย ภายหลงัประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน แต่เอาตวัหลดุรอดไปได้หวดุหวิด ขณะที่นาย
นิพนธ์ พร้อมพันธ์ุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หนีไม่รอดถูกม็อบลากตัวลงมาจากรถ พร้อมกับใช้
มือกดศีรษะอย่างโหดเหีย้ม 

 
       (แนวหน้า. 13 เมษายน 2552) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 73 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยค ม็อบเสือ้แดงรุมทุบรถนายอภิสิทธ์ิ         
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เน้นว่าผู้ชุมนุมกระท าคกุคามนายกรัฐมนตรี และมีการเลือกใช้ประโยค
นายนิพนธ์ พร้อมพันธ์ุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หนีไม่รอดถูกม็อบลากตัวลงมาจากรถ 
พร้อมกับใช้มือกดศีรษะอย่างโหดเหีย้ม เพ่ือเน้นย า้ว่าฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐถูกผู้ชุมนุมกระท าด้วย
วิธีการรุนแรง ได้แก่ การทุบรถ การลากลงมาจากรถ การใช้มือกดศีรษะ ซึ่งวิธีดังกล่าวสะท้อน
พฤตกิรรมก้าวร้าวของผู้ชมุนมุเป็นอยา่งมาก  
 
   จากการวิเคราะห์การใช้รูปประโยคในการรายงานข่าวการชมุนมุทางการเมืองพบว่ามีการใช้
รูปประโยคท่ีเน้นผู้ กระท าและผู้ ถูกกระท า และมีการใช้รูปประโยคทัง้ 2 ลักษณะร่วมกัน ซึ่งพบว่า
หนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยคเน้นวา่ผู้ชมุนมุเป็นผู้กระท ามากท่ีสดุ 
 
   3.4 การอ้างค ากล่าว    
  การอ้างค ากล่าวเป็นวิธีการน าค าพูดของผู้ อ่ืนมาพูดซ า้ เช่น การยกค าปราศรัยของ
นายกรัฐมนตรีในวนัท่ี 12 มกราคม 2552 มาพูดถึงอีกครัง้ในงานวนัปฐมนิเทศพนกังานรัฐสภา เป็น 
การอ้างค ากล่าวท่ีเพิ่มความน่าเช่ือถือ สอดคล้องกบั ชนกพร  พวัพฒันกลุ (2548: 104) ท่ีได้กล่าวว่า   
การอ้างค ากล่าวเป็นกลวิธีทัว่ไปในการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ ท่ีช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับ
การรายงานข่าวมากย่ิงขึน้ สอดคล้องกบัค ากล่าวของ ณฐัพร  พานโพธ์ิทอง (2549: 273) ว่า “การอ้าง
ค ากล่าวช่วยเพิ่มน า้หนกัความน่าเช่ือถือ เป็นการยืนยนัว่าเป็นค าพูดของผู้นัน้จริง ๆ ” จากค ากล่าว
สามารถสรุปได้ว่าการอ้างค ากล่าวเป็นกลวิธีท่ีหนังสือพิมพ์ใช้เพ่ือเพิ่มความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากมี
หลกัฐานยืนยนัว่าใครเป็นผู้พูด ไม่ได้เป็นทรรศนะของผู้ เขียนหรือของนกัหนงัสือพิมพ์ ในงานวิจยันี ้
พบวา่มีการอ้างค ากล่าว 2 ลกัษณะได้แก่ 1) การอ้างโดยตรง และ 2) การอ้างโดยอ้อม ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
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  3.4.1 การอ้างโดยตรง 
   การอ้างโดยตรง เป็นการอ้างถึงค าพูดหรือท่าทีของบุคคลนัน้ ท่ีมีต่อบุคคล 
สถานการณ์หรือเหตกุารนัน้โดยตรง เชน่ การอ้างค ากลา่วของนายกรัฐมนตรี ค ากล่าวของหวัหน้าพรรค
ฝ่ายค้าน ซึ่งการอ้างโดยตรงมกัปรากฎในการรายงานข่าวอยู่เสมอ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสร้างความเช่ือถือ
ให้แก่ข้อมลูข่าวให้มีความเท่ียงตรง เน่ืองจากไม่ได้เป็นการรายงานข้อมูลข่าวด้วยการสร้างข่าวขึน้มา
เอง 
 
 ตวัอยา่งท่ี 74 
 
   “เพื่อไทย” รับ พรรคหนนุม็อบแดงที่ต้องการ ปชต. เช่ือเหตกุารณ์ยงัไม่จบนายพีรพนัธุ์   พาลสุขุ ส.ส.

ยโสธร พรรคเพื่อไทย กลา่วถึงกรณีที่สงัคมมองวา่พรรคสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการชุมนุมและการ
สร้างความวุ่นวายของคนเสือ้แดงว่า ยอมรับว่าอาจเป็นเช่นนัน้  ซึ่งพรรคต้องไปท าความเข้าใจกับ
ประชาชนวา่ ประชาชนที่ไปร่วมชมุนมุต้องการประชาธิปไตย  

       
       (แนวหน้า. 16 เมษายน 2552) 
 
    จากตวัอย่างท่ี 74 พบว่าหนังสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของนายพีรพันธุ์   พาลุสุข ท่ีออกมา
ยอมรับว่าสนับสนุนหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการชุมนุม แต่เป็นการสนับสนุนในเร่ืองการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยเท่านัน้ การอ้างค ากล่าวเป็นการเน้นท่ีประเด็นว่า พรรคเพ่ือไทยให้การสนบัสนุนกลุ่ม     
ผู้ชมุนมุจริง และเช่ือวา่การชมุนมุอาจยืดเยือ้และก่อให้เกิดความไมส่งบในบ้านเมือง  
 
ตวัอยา่งท่ี 75 
 
   “วรวจัน์” ยนัมีข้อมลู “เสือ้แดง”ตาย ชีไ้ลล่า่ออกหมายจบั เช่ือปรองดองเกิดยาก”  
 
       (แนวหน้า. 20 เมษายน 2552) 
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    จากตัวอย่างท่ี 75 พบว่าหนังสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของนาย วรวัจน์ เอือ้อภิญญกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย ท่ีมีการกล่าวถึง ข้อมลูผู้ เสียชีวิตจากเหตปุะทะจากถ้อยค าใน
ประโยคคือ ยันมีข้อมูล “เสือ้แดง”ตาย การอ้างถึงค ากล่าวนี ้แสดงให้เห็นนยัยะส าคญัว่าผลท่ีเกิด
จากการกระท าดงักลา่ว จะท าให้ความสามคัคีของกลุม่คนทัง้สองฝ่ายเกิดขึน้ได้ง่าย 
 
ตวัอยา่งท่ี 76 
 
  “นายกฯ ขอบคณุ"นปช."ไมบ่กุไอพีย”ู 
 
       (มตชิน. 27 มีนาคม 2553) 

 
    จากตวัอย่างท่ี 76 จะพบว่าหนงัสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  ท่ีกล่าว
ขอบคณุผู้ชมุนมุ หลงัจากการประชมุสหภาพรัฐสภาสิน้สดุลงจากถ้อยค าในประโยค ขอบคุณ "นปช."

ไม่บุกไอพียู เน่ืองจากก่อนหน้านีมี้การขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ชุมนุมบกุเข้าไปในเขตท่ีมีประชุมและ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้ภาพของพฤติกรรมของผู้ชุมนุมเป็นผู้ ท่ีอยู่ในกรอบกฎหมายไม่
ละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน ในขณะเดียวกนัก็ให้ภาพผู้น าประเทศวา่มีความเป็นผู้น าและมีความสภุาพ 
 
ตวัอยา่งท่ี 77 
 
  "ชวน ต าหนิเสือ้แดงไม่ควรคุมคามกกต. ชีก้ารตัดสินไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ 2 
มาตรฐาน ระบหุากเสือ้แดงหวงัผลสร้างความรุนแรง ประชาชนไมเ่อาด้วย”  
 
       (สยามรัฐ, 2 กมุภาพนัธ์ 2553) 
 

   จากตวัอย่างท่ี 77 พบว่าหนังสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของ นายชวน  หลีกภัย ท่ีต าหนิกลุ่ม       
ผู้ชมุนุมว่าไม่ควรคกุคามการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในการตดัสินคดียบุพรรคจากถ้อยค าในประโยค 
"ชวน"ต าหนิเสือ้แดงไม่ควรคุกคามกกต. ชีก้ารตัดสินไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ 2 

มาตรฐาน  การอ้างถึงเช่นนีแ้สดงทรรศนะว่าการกระท าของผู้ชมุนมุไม่ถกูต้อง เน่ืองจากมติเอกฉันท์
กรณีตดัสินคดี   ยบุพรรคประชาธิปัตย์ของคณะกรรมการเลือกตัง้เป็นไปด้วยความชอบธรรม 
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ตวัอยา่งท่ี 78 

      แกนน าเสือ้แดงประกาศครัง้สุดท้าย   "สุเทพ"มอบตัวต ารวจม็อบสลายทันที นายณัฐวุฒิ 
ใสยเกือ้ แกนน ากลุม่แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ประกาศท่าทีครัง้สดุท้าย
ว่า วนัใดที่นายสเุทพ เทือกสบุรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมัน่คง ตกเป็นผู้ ต้องหาคดีสัง่สลายการ
ชุมนมุเมื่อวนัที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา จะเป็นวนัที่ยตุิการชุมนมุของกลุม่ นปช. พร้อมย า้ว่า กลุม่ นปช. 
ยอมรับทัง้วนัเลือกตัง้ และวนัยบุสภาของรัฐบาลแล้ว เหลือเพียงให้นายสเุทพ เข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรม
ตามขัน้ตอนของกฎหมายเท่านัน้   และขอให้รัฐบาลเลือกระหว่างปกป้องนายสเุทพ หรือจะเลือกความ
ปลอดภยัของประชาชน โดยกลุม่ นปช.จะปักหลกัชมุนมุตอ่ไป โดยไมเ่กรงตอ่มาตรการตดัน า้ ตดัไฟ หรือจะ
ใช้ก าลงัเข้าผลกัดนัผู้ชมุนมุออกนอกพืน้ท่ี  

 

       (สยามรัฐ. 13 พฤษภาคม 2553) 
 

   จากตวัอยา่งท่ี 78 พบวา่หนงัสือพิมพ์อ้างค ากลา่วของนายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ แกนน าผู้ชมุนมุท่ี
กล่าวพาดพิงไปถึงนายสุเทพ เทือกสุบรรณ จากถ้อยค าในประโยค แกนน าเสือ้แดงประกาศครั้ง
สุดท้าย   "สุเทพ"มอบตัวต ารวจม็อบสลายทันที ให้ภาพของผู้ชมุนมุท่ีมีความเด็ดเด่ียวในการย่ืน
เง่ือนไขท่ีต้องการความยุติธรรมจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ การอ้างดงักล่าวสะท้อนทรรศนะว่าประชาชนและ
นายสเุทพ เทือกสบุรรณ เป็นเง่ือนไขตอ่รองทางการเมืองของผู้ชมุนมุ 
 
ตวัอยา่งท่ี 79  
  
  “ผู้ประกอบการแยกราชประสงค์สุดทน “เสือ้แดง” ละเมิดสิทธิท าความเดือดร้อน 
 ออกแถลงการณ์ไลพ้่นพืน้ท่ี แนะเจรจารัฐ” 
 
       (แนวหน้า. 5 เมษายน 2553) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 79 พบว่าหนงัสือพิมพ์รายงานข่าวมมุมองจากกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์การชมุนมุ เน่ืองจากผู้ชมุนมุได้สร้างความเดือดร้อนให้กบัผู้ประกอบกิจการบริเวณส่ีแยกราช
ประสงค์ หนงัสือสือพิมพ์เลือกใช้ค า “สุดทน” “ไล่” ส่ือความหมายให้เห็นถึงการหมดความอดทนกับ
พฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนของผู้ชมุนุม หนงัสือพิมพ์เลือกใช้ค า “ละเมิดสิทธิ” ส่ือความหมายถึง
การกระท าผิดกฎหมายโดยการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ อ่ืน ท าให้ภาพของผู้ชุมนุมเป็นภาพของ
กลุม่คนท่ีมีพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์  
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  3.4.2 การอ้างโดยอ้อม 
   การอ้างโดยอ้อมเป็นการสรุปหรือน าค าท่ีกล่าวไว้แล้วมากล่าวหรือเล่าใหม่ท่ี
แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความเข้าใจ มีความรู้สึกนึกคิดเสมือนผู้พูดเป็นผู้ ท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้า การอ้าง
ดงักล่าวท าให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นภาพความเป็นพวกเขาพวกเราของผู้ ท่ีเคยกล่าวและผู้ ท่ีน าค ากล่าว
มาอ้างถึงอีกครัง้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 80 
 
    การชุมนุมนีม้ีขึน้หลงัจากพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ได้ประกาศว่าจะสร้างวนัประวัติศาสตร์ส าหรับ

เมืองไทย ด้วยการให้ประชาชนออกมาชมุนมุอยา่งสนัติให้มากที่สดุเทา่ที่จะเป็นได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาว
ไทยหมดความอดทนต่อการเมืองไทยในวินาทีปัจจุบัน ในการพูดผ่านวีดีโอลิงค์แก่กลุม่คนเสือ้แดง
นอกท าเนียบรัฐบาลเมื่อวนัองัคาร  

       (มตชิน. 8 เมษายน 2552) 

   จากตวัอย่างท่ี 80 พบว่าหนงัสือพิมพ์สรุปการอ้างค ากล่าวพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัรท่ีเป็น
การอ้างถึงความนกึคดิของชาวไทยวา่ ชาวไทยหมดความอดทนต่อการเมืองไทยในวินาทีปัจจุบัน 
เป็นการคดิแทนชาวไทยวา่การออกมาชมุนมุโดยสนัติเป็นข้อพิสจูน์ได้ว่าประชาชนหมดความอดทนกับ
เร่ืองการเมืองในปัจจบุนั  
 
ตวัอยา่ง ท่ี 81           
    

    นายณฐัวฒุิ กลา่ววา่  อยา่งไรก็ตามสิง่ที่นา่สนใจทราบมาว่าฝ่ายรัฐบาลจะมีการเรียกผู้ประกอบการ 
โทรทศัน์ดาวเทียม ระบบ เคย ูแบนด์ เพื่อขอให้ยตุิการออกอากาศของพีเพิลชาแนล ในระบบนีห้ลงัจากที่ได้
ตดัระบบ ซี แบนด์ ไปแล้ว ในระบบ เคยู แบนด์  เป็นช่องทางการออกอากาศของเอเอสทีวีด้วย ดังนัน้ 
จะต้องรอดวู่า ถ้ามีการตัดระบบ เคย ูแบนด์ จริงเอเอสทีวีจะจอด าหรือไม่ ดงันัน้เราขอยื่นค าขาดให้กับ
รัฐบาลวา่ ต้องคืนสญัญาณการออกอากาศให้กบัพีเพิลชาแนลทนัที หากรัฐบาลยงัไม่คืนจะมีการประกาศ
มาตรการในการเคลือ่นไหวตอ่ไปไมว่า่จะเกิดอะไรขึน้ รัฐบาลจะล้อมปราบเราได้ หรือจะสลายการชุมนมุที่
ผา่นฟ้า หรือราชประสงค์ได้ ยืนยนัว่ามนัไม่จบ เพราะคนเสือ้แดงมีทัง้ประเทศ ตรงกันข้ามจะเป็นการ
เพิ่มความโกรธแค้นและชิงชัง  และจะน าไปสู่ภาวะ การไร้รูปแบบในการต่อสู้ 

 
       (มตชิน. 8 เมษายน 2553) 
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   จากตวัอย่างท่ี 81 พบว่าหนังสือพิมพ์สรุปการอ้างค ากล่าวของนายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ ซึ่งมี  
การอ้างความนึกคิดของกลุ่มผู้ชมุนุมท่ีมีทัว่ประเทศว่าเม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่คืนสญัญาณออกอากาศจะ
ท าให้กลุ่ม  ผู้ชุมนุมโกรธแค้นหนกัมากขึน้ เป็นการคิดแทนคนอ่ืนว่าจะมีอารมณ์ความรู้สึกต่อเร่ืองนี ้
อยา่งไร 
  
   จากการศกึษาพบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีอ้างค ากล่าวโดยตรงมากท่ีสดุ เน่ืองจากการอ้างค า
กลา่วโดยตรงเป็นกลวิธีท่ีมีน า้หนกัมากกว่าและสร้างความน่าเช่ือถือมากกว่าการอ้างค ากล่าวโดยอ้อม 
ทัง้นีก้ลวิธีการอ้างค ากล่าวยงัพบว่ามีการใช้กลวิธีทางภาษาอ่ืน ๆ แทรกในข้อความข่าว ได้แก่ การใช้
มลูบท การใช้ถ้อยค าบรรยายพฤตกิรรม  

 
   3.5 การใช้มูลบท 
  การใช้มูลบทเป็นกลวิธีแนะความหมายท่ียังไม่ถูกเปิดเผย หรือมีเบือ้งหลงัมากกว่า
การถ้อยค าท่ีเห็น ดงัท่ี กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (2547) ได้กล่าวว่าการใช้มูลบทมีรูปภาษาบ่งชี ้
และมีรูปภาษาท่ีเอือ้ตอ่การตีความ หมายถึง รูปค าหรือลกัษณะโครงสร้างท่ีท าให้ตีความได้ว่า ภูมิหลงั
ของสิ่งท่ีผู้พดูพดูถึงหมายถึงอะไร 
   ในงานวิจยัพบการใช้มลูบท โดยการใช้รูปแบบภาษาหรือมีโครงสร้าง 2 ลกัษณะได้แก่ 1) การ
แนะถึงเร่ืองท่ีปิดบงัไว้ 2) การแนะวา่การชมุนมุทางการเมืองมีเง่ือนง า ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 
  3.5.1 การแนะถงึเร่ืองท่ีปิดบังไว้  

  จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ค ากริยา เผย แฉ ปูด ท่ีมีความหมายถึงการ    
ตีแผห่รือน าเร่ืองราวท่ีซอ่นอยูม่าเปิดเผย จากการน าเสนอข่าวการชมุนมุทางการเมืองพบว่า ประเด็นท่ี
น าเสนอคือประเดน็ท่ีสะท้อนภาพพฤติกรรมไม่ดี การสร้างความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน และไม่
เคารพกฎหมาย 
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ตวัอยา่งท่ี 82 
 
   “เสือ้แดง เผยจะระดมคนเสือ้แดงไปพทัยา จดัการเสือ้น า้เงิน เตรียมย่ืนหนงัส่ือตอ่นานา
ประเทศ”  
 
       (แนวหน้า. 11 เมษายน 2552)   
 
ตวัอยา่งท่ี 83 

“เผย "เสือ้แดง" ยึด เมล์ ขสมก.-รถร่วม รวม 52 คนั” 
 

       (แนวหน้า. 11 เมษายน 2552) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 82 และ 83 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้ค า เผย ในประโยคการรายงานข่าวเป็น   
การส่ือความหมายเร่ืองท่ีถูกปิดไว้และค่อย ๆ ขยายออกมา ในท่ีนีห้มายถึงค่อย ๆ ขยายออกมาว่ามี
แผนการหรือความเคล่ือนไหวอยา่งไรตอ่ไป 
 
   ในขณะเดียวกันพบว่าการน าเสนอข่าวในมุมมองท่ีมีการชีน้ าได้มีการใช้ค า แฉ ปูด ซึ่ง
หมายถึงการตีแผ่เร่ืองราว หรือสิ่งท่ีถูกปิดบังได้ถูกเปิดเผยขึน้เช่นเดียวกับค าว่า เผย แต่จากการ
วิเคราะห์พบวา่ การใช้ค าดงักลา่วมกัอยู่ในบริบทขา่วท่ีน าเสนอเร่ืองไมดี่ 
 

ตวัอยา่งท่ี 84 
 
 “เสธ.แดง เมินค าสัง่เข้มบ้านพกั ม.พนั.4 รอ. บอกเม่ือคืนยงันอนหลบัปุ๋ ย ซดัทหารตบเท้าแค่
ประจบนายหวงัเป็นนายพล ขูอ่ยา่กดดนัมาก ไมง่ัน้เจอแฉรสนิยมสว่นตวัแน”่ 
 
       (สยามรัฐ. 28 มกราคม  2553) 
 
ตวัอยา่งท่ี 85 

“ปชป.ปูดแผนสส.ขนรถกระบะ แฉอดัฉีดน า้เลีย้งวนัละ 70 ล้าน” 
 
       (แนวหน้า. 5 มีนาคม 2553) 



73 
 

ตวัอยา่งท่ี 86           
       
  “จตพุร ปูดรัฐสัง่สกดัเสือ้แดงขัน้แตกหกัท่ีประตนู า้พระอินทร์ ท้าปิดพีเพิลแชแนลจะได้รู้นรกมี
จริง แฉ“พ.อ.สเุมธ”มือประสานวอร์รูมไทย-องักฤษ เปรียบเสือ้แดงเหมือนรถไฟดีเซลราง ไม่มีคนน าก็
เคล่ือนท่ีได้” 

       (สยามรัฐ. 15 มีนาคม 2553) 

   จากตวัอย่างท่ี 84,85 และ 86 พบว่ามีการใช้ค า แฉ ปูด ในการเสนอค าให้สมัภาษณ์ของ
กลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างท่ีมี  
การชุมนุม การน าเสนอในลักษณะดังกล่าวเน้นย า้ว่าสิ่งท่ีถูกกล่าวถึงคือเร่ืองจริงท่ีพร้อมจะได้รับ     
การเปิดเผย 

  3.5.2 การแนะว่าการชุมนุมทางการเมืองมีเงื่อนง า    
   จากข้อมูลพบว่ามีการใช้นามวลี เช่น เบือ้งหลัง  เกมใต้ดิน เคล่ือนไหว 
ใต้ดนิ ท่ีมีความหมายถึงสิ่งท่ีเป็นต้นเหตหุรือสิ่งท่ีซอ่นอยูมี่ความร้ายแรงมากกวา่ท่ีพบเห็น 

ตวัอยา่งท่ี 87  
 
 "จตพุร-นพดล โต้"กษิต"ปัด"แม้ว"อยู่เบือ้งหลังถล่ม"สนธิ" เตือน"แดง-เหลือง"อย่าตกหลมุ"จตุ
พร-นพดล" เต้นรีบโต้ "กษิต" กลา่วหา "แม้ว" อยูเ่บือ้งหลังสงัหาร”  
 
       (มตชิน. 22 เมษายน 2552) 
 
    จากตวัอย่างท่ี 87 พบว่า การใช้ค า เบือ้งหลัง จากการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพนัต ารวจโท
ทกัษิณ ชินวตัร คือผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลังเหตุการณ์ลอบยิงนายสนธิ ลิม้ทองกุล ซึ่งการใช้ค า เบือ้งหลงัใน
บริบทข่าวดงักล่าวแม้ว่าจะมาจากมุมมองของฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ แต่ภาพของนายทกัษิณ ชินวตัรก็ยัง
เป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมไมน่า่ไว้วางใจ เน่ืองจากทัง้สองคนเคยมีความขดัแย้งทางความคดิกนัมาก่อน 
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ตวัอยา่งท่ี 88 
 

   “จตุพร”ค้าน “จกัรภพ”พูดสื่อนอก “เสือ้แดง” ปลกุเดินเกมใต้ดินติดอาวธุ ชีต้้องจบด้วยสนัติภาพ
เท่านัน้ ที่ รัฐสภา นายจตุพร พรหมพันธ์ ส.ส.สดัส่วน พรรคเพื่อไทย ในฐานะแกนน ากลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยขบัไล่เผด็จการ (นปช.) กล่าวถึงกรณี นายจักรภพ เพ็ญแข แกนน ากลุ่มนปช. พูดผ่านสื่อ
ตา่งประเทศว่า  การ ต่อสู้ของกลุม่เสือ้แดงหลงัจากนีจ้ะเป็นการเคลื่อนไหวใต้ดินโดยใช้อาวธุว่า เช่ือว่า
เป็นเพียงความคิดของนายจกัรภพเพียงคนเดียว เพราะลา่สดุตนยงัไมต่ิดตอ่กบันายจกัรภพ ภายหลงัจากที่
เดินออกไปตา่งประเทศ ซึง่หากมีโอกาสจะพดูกบันายจกัรภพวา่ แกนน ากลุม่เสือ้แดงทัง้ในสว่นของตน นาย
วีระ มสุกิพงษ์ นายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ ไมเ่ห็นด้วย เพราะการใช้ความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การต่อสู้
ต้องจบลงที่สนัติภาพเทา่นัน้และไมค่วรเปลีย่นแนวทาง  

       (แนวหน้า. 23 เมษายน 2552) 

   จากตวัอย่างท่ี 88 พบว่า การใช้ค า เกมใต้ดิน การเคล่ือนไหวใต้ดิน เป็นการแนะว่ามี
แผนการกระท าผิดกฎหมาย ซึ่งอาจมีรายละเอียดขัน้ตอนมากกว่าสิ่งท่ีพบเห็นในปัจจบุนั การรายงาน
ข่าวอ้างถึงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงอย่างร้ายแรงของนายจักรภพ เพ็ญแข เน่ืองจากข้อมูลของ
ส่ือมวลชนตา่งประเทศท่ีได้ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า การตอ่สู้ ในครัง้นีจ้ะเป็นการตอ่สู้ เดินเกมใต้ดินท่ีมีการใช้
อาวุธ ซึ่งผิดกับอุดมการณ์ของกลุ่ม นปช. ท่ีมีการยืนยนัว่าเป็นการชมุนุมเรียกร้องประชาธิปไตยโดย
สงบปราศจากอาวธุ 
 
   การใช้มลูบทเป็นกลวิธีท่ีหนงัสือพิมพ์พยายามบอกว่ายงัมีเง่ือนง าหรือเบือ้งหลงัท่ีซ่อนอยู่ใน
เหตกุารณ์การชุมนมุครัง้นี ้ท าให้ภาพของการชุมนุมและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ถกูมองวา่เป็นเหตกุารณ์ท่ีมีเง่ือนง า กลุม่คนท่ีเก่ียวข้องมีความไม่น่าไว้วางใจ เน่ืองจากมีเบือ้งหลงัท่ียงั
ไมถ่กูเปิดเผย 
 
   จากการศึกษากลวิธีทางภาษาในการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมือง นอกจากจะเป็น
การรายงานข้อเท็จจริงแล้ว ยงัพบว่าการน าเสนอข่าวได้สะท้อนภาพความเป็นผู้ ดี ผู้ ร้าย ให้กบักลุ่มคน
หรือเหตกุารณ์การชมุนมุ ซึง่ผู้วิจยัจะน าเสนอให้เห็นภาพความสมัพนัธ์ของการใช้ภาษากบัการน าเสนอ
ภาพแทนผู้ ดีผู้ ร้ายในบทท่ี 4 ตอ่ไป 
 



บทที่ 4 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลวธีิทางภาษาและการเสนอภาพแทน “ผู้ดี ผู้ร้าย”  

 
   จากการวิ เคราะห์กลวิ ธีทางภาษาในการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองจาก
หนงัสือพิมพ์ไทยในบทท่ี 3 พบวา่มีกลวิธีทางภาษาในการน าเสนอข่าวการชมุนมุทางการเมือง 5 กลวิธี 
ได้แก่ การเลือกใช้ถ้อยค า  การใช้อปุลกัษณ์  การใช้รูปประโยค   การอ้างค ากลา่ว และ การใช้มลูบท  
   การใช้กลวิธีทางภาษาเป็นกลวิธีท่ีใช้น าเสนอภาพเหตกุารณ์การชุมนมุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การชุมนุมและท าให้เกิดภาพแทนของฝ่ายดีและฝ่ายร้าย โดยภาพแทนของฝ่ายดีหรือผู้ ดีคือฝ่ายท่ีมี
พฤตกิรรมอนัพงึประสงค์ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน และค านึงถึงความสงบสขุ
ของส่วนรวม ในทางตรงกนัข้ามฝ่ายร้ายหรือผู้ ร้าย หมายถึง ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ ละเมิด
กฎหมาย ไมเ่คารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน และไมค่ านงึถึงความสงบสขุของสว่นรวม  
   ในบทนีผู้้ วิจัยจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษากับการน าเสนอภาพผู้ ดีและ
ผู้ ร้ายของผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐตามล าดบัดงันี ้
 
1. การเสนอภาพผู้ชมุนมุ 
   1.1 การเสนอภาพผู้ชมุนมุคือ “ผู้ ดี”  
  1.1.1 ผู้ชมุนมุท าเพ่ือสว่นรวมและปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

ทกุคน 
  1.1.2 ผู้ชมุนมุเชิดชรูะบอบประชาธิปไตย 
   1.2 การเสนอภาพผู้ชมุนมุคือ ผู้ ร้าย 
  1.2.1 ผู้ชมุนมุคือผู้ก่อความวุน่วาย 
  1.2.2 ผู้ชมุนมุมีพฤตกิรรมก้าวร้าว 
  
2. การเสนอภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
   2.1 การเสนอภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐคือ ผู้ ดี   
  2.1.1 เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเคร่งครัด 
  2.1.2 เจ้าหน้าท่ีรัฐยดึหลกัสนัตวิิธีในการแก้ไขปัญหา 
   2.2 การเสนอภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐคือ “ผู้ ร้าย” 
   2.2.1 เจ้าหน้าท่ีรัฐใช้อ านาจในทางมิชอบ 

  2.2.2 เจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ก าลงัท าร้ายผู้ชมุนมุ 
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1.  การเสนอภาพผู้ชุมนุม 
   หนงัสือพิมพ์เสนอภาพผู้ชุมนุม ให้เป็น ผู้ ดี และผู้ ร้าย ด้วยกลวิธีทางภาษาท่ีช่วยสร้างหรือ
เสนอภาพ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
   1.1 การเสนอภาพผู้ชุมนุมคือ “ผู้ดี”  
  หนงัสือพิมพ์เสนอภาพของผู้ชมุนมุคือ ผู้ ดี ผา่นกลวิธีทางภาษาท่ีเป็นการอ้างค ากล่าว 
ซึ่งสะท้อนว่าความเคล่ือนไหวของผู้ชุมนุม รวมถึงการชุมนุมทางการเมืองในครัง้นีเ้ป็นการชุมนุมตาม
ระบอบประชาธิปไตยและเป็นการกระท าท่ีถกูต้องชอบธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ในลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
  1.1.1 ผู้ชุมนุมท าเพื่อส่วนรวมและปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนทุกคน 
   การใช้กลวิธีทางภาษา การอ้างค ากล่าวในการรายงานข่าวการชุมนุม      
ทางการเมืองท าให้เกิดภาพผู้ชุมนุมท่ีกระท าเพ่ือส่วนรวมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่  
เป็นส าคญัสะท้อนภาพของการเคารพสิทธิผู้ อ่ืน เน่ืองจากกระท าในสิ่งท่ีคนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ   
ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 89 
 
   แกนน าเสือ้แดงประกาศมอบตัวทัง้น า้ตาเมื่อวนัที่ 14 เมษายน 2552 นายวีระ มสุิกพงศ์ แกนน า 

นปช. กลา่วประกาศบนเวทีขอยุติการชุมนุมไปก่อนโดยอ้างว่าขณะนีมี้ผู้ไม่ประสงค์ดี แอบแฝงเข้าไป

ในกลุ่มท าให้ไม่ปลอดภยัหากเกิดอันตราย รวมทัง้กลุม่ไมม่ีสือ่ในการสือ่สารความคิดออกไปทางสงัคม 
รวมทัง้มีกองก าลงัทหารด าเนินการเข้าสลาย ดงันัน้เพื่อความปลอดภัยก็ต้องให้แยกย้ายไปก่อน ใน
สว่นแกนน าพร้อมต่อสู้คดีทุกคดี การแยกย้ายดงักลา่วเป็นการไปตัง้หลักแต่ไม่ก าหนดว่ากลบัมาอีก
เมื่อไหร่ หรือบอกวา่ยตุิการชมุนมุโดยสิน้เชิง  

       (สยามรัฐ. 14 เมษายน 2552) 
 

   จากตวัอยา่งท่ี 89 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีการอ้างค ากล่าวของแกนน าผู้ชมุนมุท่ีประกาศ
ยุติการชุมนุมเพ่ือเสนอประเด็นว่าแกนน าผู้ ชุมนุมเป็นผู้ ท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน 
นอกจากนีย้งัพบวา่มีการใช้ค าและวลี   มอบตัวทัง้น า้ตา ตัง้หลัก และใช้ค า แยกย้าย แทนการใช้ค า
ว่า ยุติการชุมนุม ด้วยการใช้ถ้อยค าเหล่านีใ้ห้ภาพของแกนน าผู้ ชุมนุมอยู่ในภาวะถูกบีบบงัคบัให้   
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จ ายอม ทัง้นีส้ามารถตีความได้จากการพิจารณาโครงสร้าง รูปประโยคเน้น กองก าลังทหาร
ด าเนินการเข้าสลาย ท่ีบง่ชีว้่าเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้กระท าและผู้ชมุนมุเป็นผู้ ได้รับผลจากการกระท านัน้  
ส่วนการใช้ถ้อยค า พร้อมสู้คดี ให้ภาพว่าแกนน าไม่ได้กระท าความผิด สิ่งท่ีท าไปนัน้ชอบธรรมตาม
ระบอบประชาธิปไตย การยุติการชุมนุมเป็นการยุติชั่วคราวโดยค านึงถึงความปลอดภัยของกลุ่มผู้
ชมุนมุเทา่นัน้ 
 
ตวัอยา่งท่ี 90 
 
   ผู้สือ่ขา่วรายงานวา่บนเวทีปราศรัยบริเวณท าเนียบรัฐบาล นายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ และนพ.เหวง โตจิรา

การ แกนน าคนเสือ้แเดงได้ประกาศให้ผู้ชมุนมุขึน้รถกลบับ้าน และก าลงัรอสญัญาณจากนายวีระ มสุกิพงศ์ 
ที่ก าลงัประสานกบัต ารวจให้น ารถมารับอยู ่ อยา่งไรก็ตามกลุม่คนเสือ้แดงบางสว่นพยายามประกาศวา่ควร
ให้ชมุนมุตอ่ที่สนามหลวงแตท่างแกนน าเห็นวา่จะเป็นผลเสยีมากกวา่ 
 

       (มตชิน. 14 เมษายน 2552) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 91 พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีการอ้างค ากล่าวเพ่ือเสนอประเด็นแกนน ามี
ความหว่งใยผู้ชมุนมุจากการใช้รูปประโยคเน้นประธาน แกนน าคนเสือ้แเดงได้ประกาศให้ผู้ชุมนุม
ขึน้รถกลับบ้าน ให้ภาพแกนน ามีความห่วงใยและป้องกนัผลท่ีอาจเกิดขึน้หากมีเหตเุผชิญหน้าแม้ว่า
จะมีเสียงคดัค้านจากผู้ชมุนมุบางส่วนท่ีพยายามให้ย้ายสถานท่ีชมุนมุไปยงัสนามหลวง นอกจากนีย้งั
พบวา่มีการใช้ค าจะเป็นผลเสียมากกว่า อ้างถึงความเคล่ือนไหวหากมีการย้ายสถานท่ีการชมุนมุไปท่ี
สนามหลวง ให้ภาพว่าแกนน าผู้ชุมนุมมีความคิดรอบคอบเกรงกลัวต่อผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กับ    
ผู้ชมุนมุและค านงึถึงความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นหลกั 

ตวัอยา่งท่ี 92 

  เวลา 10.00 น. นายจตพุรแถลงหลงัเวทีปราศรัยว่า การชุมนุมครัง้นีเ้พื่อเรียกร้องทวงพืน้ที่ ป่า
สงวนแห่งชาติคืนจาก พล.อ.สุรยุทธ์ และต้องการให้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต าแหน่ง
องคมนตรี และเรียกร้องให้ทางอัยการจังหวัดสีคิว้สั่ งฟ้องด าเนินคดีเอาผิดกับ  พล.อ.สุรยุทธ์ 
เหมือนประชาชนที่บุกรุกพืน้ที่ป่าสงวนฯที่ถกูฟ้องก่อนหน้านี ้ 

       (มตชิน. 12 มกราคม 2553) 
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   จากตวัอย่างท่ี 92 พบว่าหนังสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของนายจตพุร พรหมพนัธุ์ โดยบรรยาย
เหตกุารณ์การปราศรัยชีแ้จงวตัถุประสงค์การชมุนมุ จากท้ายข้อความในประโยค   เรียกร้องให้ทาง
อัยการจังหวัดสีคิว้ส่ังฟ้องด าเนินคดีเอาผิดกับ พล.อ.สุรยุทธ์ เหมือนประชาชนที่บุกรุกพืน้ที่
ป่าสงวนฯท่ีถูกฟ้องก่อนหน้านี ้ มีการแนะความหมายว่ามีเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิงานไม่เป็นธรรมทัง้ท่ี
ก่อนหน้านีมี้การจบักุมผู้บุกรุกพืน้ท่ีป่า สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชุมนมุท่ีผดงุความยตุิธรรม
ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เน่ืองจากเขตพืน้ท่ีป่าสงวนเป็นทรัพย์สินของคนไทยทกุคนเป็นเขตพืน้ท่ีห้าม
ไมใ่ห้ผู้ใดครอบครองหากผู้ใดกระท าการบกุรุกต้องได้รับโทษอยา่งเทา่เทียมกนั  

ตวัอยา่งท่ี 93  
 
                นายณฐัวฒุิ ไสยเกือ้ แกนน ากลุม่คนเสือ้แดง แถลงหลงัเวทีที่สะพานผ่านฟ้า  ก่อนเคลื่อนขบวนไปที่

บ้านพกั นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในซอยสวสัดี สขุมุวิท 31 ว่า การเคลื่อนขบวนของกลุม่คน
เสือ้แดงในวนันี ้ยนืยนัวา่ เป็นไปด้วยสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง และยนืยนัวา่จะควบคุมสถานการณ์
ก า ร ชุ ม นุ ม ไ ด้ แ ล ะ จ ะ ใ ห้ ก ร ะ ท บ กั บ ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ น้ อ ย ที่ สุ ด 
 

       (แนวหน้า. 17 มีนาคม 2553) 
 
   จากตวัอยา่งท่ี 93 หนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีการอ้างค ากลา่วของแกนน าผู้ชมุนมุท่ีมีการแถลงข่าว
การเคล่ือนไหวไปชมุนมุท่ีบ้านพกัของนายกรัฐมนตรี เพ่ือเสนอประเด็นว่าการเคล่ือนไหวจะเป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อยและส่งผลกระทบกบัผู้ ใช้เส้นทางจราจรบริเวณท่ีกลุ่มผู้ชมุนุมเคล่ือนขบวนไปน้อย
ท่ีสุด การใช้ถ้อยค า ยืนยัน  เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าสิ่งท่ีพูดมีความน่าเช่ือถือ นอกจากนีพ้บว่ามี
การใช้ถ้อยค าบรรยายการกระท า  เป็นไปด้วยสันตวิิธี ไม่ใช้ความรุนแรง ถ้อยค าเหล่านีใ้ห้ภาพแกน
น าผู้ ชุมนุมสร้างความมั่นใจว่าไม่มีความรุนแรงเกิดขึน้แน่นอน  และการใช้ถ้อยค ากระทบกับ
การจราจร และประชาชนให้น้อยท่ีสุด ให้ภาพประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเคล่ือนขบวน
ไปชมุนมุท่ีบ้านพกันายกรัฐมนตรี แต่ก็เป็นการได้รับผลกระทบน้อย จากค ายืนยนัของแกนน า ให้ภาพ
วา่แกนน าไมไ่ด้กระท าการท่ีสง่ผลกระทบร้ายแรงจนเกินไปและยงัค านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
ของคนสว่นใหญ่อีกด้วย  
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  1.1.2 ผู้ชุมนุมเชิดชูระบอบประชาธิปไตย 
   จากการวิเคราะห์พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษาท่ีส่ือภาพความเป็น  
นกัประชาธิปไตยของผู้ชมุนมุท่ีใช้สิทธิหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย เชิดช ูสนบัสนนุและเห็นด้วยกบั
การกระท าท่ีมีสิทธ์ิโดยชอบธรรมตามท่ีรัฐธรรมนญุระบไุว้ ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 94 

    กุนซือ "ทกัษิณ" ชีต้่อสู้ เข้มข้นขึน้วนัเดียวกัน นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทกัษิณ 
กลา่วถึงความเคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทกัษิณว่าขณะนีย้งัอยู่ที่นครดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทีมงาน
ฝ่ายกฎหมาย และการเมืองประเมินสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยว่าจะมีการต่อสู้ที่เข้มข้นขึน้จาก
ฝ่ายประชาชนที่ รักประชาธิปไตยและขยายแนวร่วมไปเร่ือยๆเพราะฝ่ายหนึ่ง ท าอะไรก็ไม่ผิดขณะที่อีก
ฝ่ายหนึ่งท าอะไรก็ผิดหมดทัง้ยงัมีความพยายามกดดนั มากขึน้เร่ือยๆ จากฝ่ายอ ามาตย์ และผู้มีอ านาจ 
ทัง้นี ้ตราบใดที่ผู้มีอ านาจไมข่จดัความอยตุิธรรม และใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกนับ้านเมืองก็จะไม่มีวนัสงบ 
"วนันีรั้ฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ปิดกัน้สือ่ และใช้ประโยชน์จากสือ่ป้ายสีฝ่ายตรงข้าม พร้อมทัง้สร้างภาพให้
ตวัเองดูดี พยายามโจมตีว่าเสือ้แดงเป็นตวัป่วน หรือ พ.ต.ท.ทักษิณท าให้เกิดความไม่สงบก็อยากขอ
ความเห็นใจประชาชนผู้รักประชาธิปไตยอยา่หลงเช่ือไปกบักลเกมใสร้่ายป้ายสดีงักลา่ว"   

       (มตชิน. 11 มกราคม 2553) 
 
   จากตวัอยา่งท่ี 94 หนงัสือพิมพ์เลือกใช้ถ้อยค าอ้างถึงกลุม่ผู้ชมุนมุและประชาชนทัว่ไปให้เป็น
กลุ่มท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกันคือ ประชาชนที่ รักประชาธิปไตย  เป็นการสะท้อนทรรศนะของ            
นายนพดล ปัทมะ ว่ามีความนึกคิดหรือคิดแทนกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับ      
การชมุนมุทางการเมืองวา่เป็นกลุม่คนผู้ มีหวัใจเป็นประชาธิปไตยเหมือนกนั 

ตวัอยา่งท่ี 95 

    "ทกัษิณ"ปลกุระดมเสือ้แดง ชุมนุมใหญ่ ล้มอภิสิทธ์ิชน-อ ามาตยาธิปไตย ย า้เอาผู้ ร้ายมาเล่นละคร
สอนปชต. เมื่อเวลา 20.20 น. วนัที่ 7 เมษายน พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกฯได้โฟนอิน ผ่านระบบ
วิดีโอลิงค์มายงักลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)หรือคนเสือ้แดง  ที่
ท าเนียบรัฐบาลว่า เขาบอกว่า พรุ่งนีบ้ญุผมจะดีมากเลย พี่น้องประชาชนจะมากนัเยอะเลย ถือเป็นบุญ
ประเทศ เราจะได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงสักทีหน่ึง จะได้สัมผัสประชาธิปไตยที่เต็มมือเสียที 
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 ถ้าได้เที่ยวนี ้ และอ ามาตย์ทัง้หลาย ทหาร อภิสิทธ์ิชนทัง้หลาย และมีกฏหมายรัฐธรรมนูญ ที่
ชัดเจน เป็นตัวแทน ผมว่า ประชาชนจะสัมผัสปชต.ที่กินได้ มากกว่าครัง้ที่แล้ว  

 
       (มตชิน. 7 เมษายน 2552) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 95 หนงัสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของนายทกัษิณ ชินวตัร โดยบรรยายเหตกุารณ์
การชักชวนให้ประชาชนร่วมท าบุญ รวมถึงแนะความหมายว่าประเทศไทยยังไม่มีประชาธิปไตย         
ท่ีแท้จริง จากข้อความท้ายประโยคข่าวว่า ถือเป็นบุญประเทศ เราจะได้เป็นประชาธิปไตยที่
แท้จริงสักทีหน่ึง จะได้สัมผัสประชาธิปไตยที่เต็มมือเสียที ถ้าได้เที่ยวนี ้และอ ามาตย์ทัง้หลาย 
ทหาร อภสิิทธ์ิชนทัง้หลาย และมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน เป็นตัวแทน ผมว่า ประชาชน
จะสัมผัสปชต.ที่กินได้มากกว่าครัง้ท่ีแล้ว ซึง่ท าให้ภาพของความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทกุคน 
เป็นการเรียกร้องท่ีท าเพ่ือสว่นรวม ท าเพ่ือทกุคนในชาตด้ิวยการตอ่สู้ให้เกิดประชาธิปไตยอยา่งแท้จริง 

 
ตวัอยา่งท่ี 96 
 
    ภายหลงัที่ศาลแพง่มีค าสัง่คุ้มครองฉกุเฉินให้กลุม่ผู้ชุมนมุเปิดถนนลกูหลวงและ  เปิดประตทู าเนียบฯ

ให้ข้าราชการของท าเนียบเข้าไปปฎิบตัิงาน ตัง้แต่เวลา8.30-16.30 น.  วนันีเ้มื่อเวลา 10.00 น.นายณฐัวฒุิ 
ใสยเกือ้ แกนน ากลุม่นปช. แถลงวา่คนเสือ้แดงเคารพในค าวินิจฉัยของศาลแพ่ง แตก็่ขอสงวนสทิธ์ิใน 

 การต่อสู้ เรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย โดยได้มอบหมายให้ทีมทนายความ ท าเร่ืองยื่นอทุธรณ์
ค าสัง่ศาลเพื่อให้สามารถชมุนมุตอ่ไป 

 

         (แนวหน้า. 1 เมษายน 2552) 
 

   จากตวัอยา่งท่ี 96 หนงัสือพิมพ์ได้อ้างค ากล่าวของแกนน าผู้ชมุนมุ นายณฐัวฒุิ  ใสยเกือ้ โดย
มีใจความบรรยายพฤติกรรมหรือการกระท าเคารพค าตดัสินของศาล แต่ขอเรียกร้องตามสิทธ์ิโดยไม่
ละเมิดกฎหมายเท่านัน้ ท าให้ภาพของผู้ชมุนุมเป็นไปในทางท่ีดี คือมีความเคารพค าวินิจฉัยของศาล 
ให้ภาพ ผู้ ดีท่ีรู้จกัและเคารพสิทธิตนเองและผู้ อ่ืนตามระบอบประชาธิปไตย 
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ตวัอยา่งท่ี 97 

   นายวีระ มสุิกพงษ์ แถลงภายหลงัการประชุมว่าจากกรณีที่มีความวิตกถึงความสมัพนัธ์ของแกนน า 
นปช. ว่า ยืนยนัคนเสือ้แดงยงัมีอุดมการณ์เดิมคือต่อสู้กับเผด็จการเพื่อสร้างประชาธิปไตยโดยใช้
วิธีการสนัติ โดยไมเ่ปลีย่นแนวทางการตอ่สู้   รวมถึงคนเสือ้แดงเองก็มีกองทพัเป็นของตนเองอยู่แล้วแต่เป็น
ลกัษณะกองทพัธรรม ที่รักสนัติ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องมีกองทพัที่มีแสนยานภุาพหรืออาวธุแต่อย่างใด 
เพราะสงครามที่คนเสือ้แดงสู้อยูน่ัน้เป็นสงครามทางความคิด ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับเผด็จ
การสองมาตรฐาน 

       (สยามรัฐ. 10 กมุภาพนัธ์ 2553)   

   จากตวัอยา่งท่ี 97 หนงัสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของแกนน าผู้ชมุนมุโดยน าเสนอประเด็นผู้ชมุนมุ
มีอุดมการณ์ต่อสู้ เ พ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย จากการใช้ถ้อยค า ต่อสู้กับเผด็จการเพ่ือสร้าง
ประชาธิปไตย และ เป็นสงครามทางความคิดระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับเผด็จการสอง
มาตรฐาน ให้ภาพผู้ชมุนมุมีอดุมการณ์แนว่แน่ท่ีจะท าให้ระบบการท างานหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นการ
ปกครองแบบเผดจ็การให้มีความเป็นประชาธิปไตยอยา่งแท้จริง 

   1.2 การเสนอภาพผู้ชุมนุมคือ “ผู้ร้าย” 
  หนังสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษา ได้แก่ การใช้ถ้อยค าอ้างถึงกลุ่มคน การบรรยาย
พฤติกรรม การอ้างค ากล่าวแกนน าผู้ชมุนมุ  การใช้รูปประโยค การใช้อปุลกัษณ์และการใช้มลูบทแนะ
วา่การชมุนมุมีเง่ือนง าหรือมีเบือ้งหลงั กลวิธีเหลา่นีเ้สนอภาพผู้ชมุนมุเป็นผู้ ร้าย 2 ลกัษณะ ดงันี ้
 
  1.2.1 ผู้ชุมนุมคือผู้ก่อความวุ่นวาย 

  การก่อความวุ่นวายคือการกระท าท่ีท าให้เกิดผลกระทบทางชีวิตและ
ทรัพย์สินไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เป็นพฤติกรรมคกุคาม ระราน หรือสร้างความเดือดร้อน จากการศึกษา
พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษาส่ือให้เห็นการกระท าของผู้ชมุนมุ จากการใช้ถ้อยค า รูปประโยค 
ท่ีส่ือความหมายวา่ผู้ชมุนมุมีการกระท าท่ีสร้างความวุน่วาย  มีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ ในลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
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ตวัอยา่งท่ี 98  

"สเุทพ"ซดัพวกก่อการร้าย กบฏแผ่นดนิ "ณฐัวฒุิ"โยนทหารท ากนัเอง   
 

(มตชิน,14 เมษายน 2553) 
 

จากตวัอย่างท่ี 98 เนือ้หาข่าวหนงัสือพิมพ์ใช้ค าแทนช่ือผู้ชุมนุมจากค ากล่าวของนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ท่ีมีการกล่าวหาว่าผู้ ชุมนุมคือกบฏแผ่นดิน  ซึ่งหมายถึง การประทุษร้ายต่อ
ราชอาณาจกัร และการใช้ค า ผู้ก่อการร้าย หมายถึง ผู้ท าให้เกิดความเลวร้าย การใช้ถ้อยค าอ้างถึงใน
ลกัษณะนีจ้งึสะท้อนภาพของผู้ชมุนมุเป็นกลุม่คนท่ีสร้างความเดือดร้อน ก่อความวุน่วาย   

ตวัอยา่งท่ี 99 

  รายงานข่าวแจ้งว่าตลอดเวลาการชุมนุมของกลุ่มเสือ้แดงได้ คุกคามสื่อขึน้มาอีกหลายครัง้ ทัง้ที่
บริเวณแยกสีเ่สาเทเวศน์  โดยคนเสือ้แดงใช้ตีนตบพร้อมกบัลุกฮือไล่ผู้สือ่ขา่วช่อง 9 ออกจากพืน้ท่ีโดยระบุ
ว่ารายงานข่าวไม่เป็นกลาง ท าให้แกนน า กลุม่คนเสือ้แดงมาเชิญออกจากพืน้ท่ีไปทางวดัเทวราชกุญชร 

       (แนวหน้า. 8 เมษายน 2552) 

   จากตัวอย่างท่ี 99 การน าเสนอข่าวท าให้เห็นพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ ชุมนุม โดยใช้            
กลวิธีการใช้ถ้อยค าบรรยายการกระท าด้วยการใช้ค ากริยา คุกคาม ลุกฮือไล่ ซึ่งให้ภาพของผู้ชุมนุม
ว่าเป็นผู้ ทีมีพฤติกรรมระราน และละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน ในท่ีนีจ้ะเห็นว่าผู้ชุมนุมละเมิดสิทธิในการท า
หน้าท่ีของส่ือมวลชน 

  1.2.2 ผู้ชุมนุมมีพฤตกิรรมก้าวร้าว  
   พฤติกรรมก้าวร้าวคือความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และลักษณะนิสยั ท่ีมีความ
เกรีย้วกราด ท้าทาย ไม่เกรงกลัวผู้ ใด จากการศึกษาพบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษาส่ือให้เห็น
ลกัษณะนิสยัหรือความนึกคิดผู้ชุมนุม ผ่านกลวิธีทางภาษาได้แก่ การใช้ถ้อยค าบรรยายพฤติกรรม  
การอ้างค ากลา่ว การใช้อปุลกัษณ์ การใช้รูปประโยค และการใช้มลูบท ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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ตวัอยา่งท่ี 100          
           
    ม็อบเสือ้แดงบุกยดึโรงแรมรอยลัคลฟิบีชชลุมนุวุน่วาย ภายหลงัจากเกิดเหตุปะทะระหว่าง
กลุม่คนเสือ้แดง และกลุม่คนเสือ้น า้เงิน ที่บริเวณทางเข้าโรงแรมรอยลั คลิฟ บีช รีสอร์ท พทัยา ซึ่งเป็น
สถานที่จดัการประชุมอาเซียน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ แกนน าคนเสือ้แดง ได้ขึน้เวที
ปราศรัยที่ท าเนียบรัฐบาล ประณามเหตรุุนแรง และประกาศระดมผู้ชุมนมุจากท าเนียบรัฐบาลไปสมทบที่
เมืองพทัยา ขณะเดียวกนัได้เรียกร้องให้คนเสือ้แดงในจังหวดัชลบุรีและใกล้เคียง  เดินทางไปสนบัสนุน 
ขณะที่ วิทย ุ-ชุมชนคนรักแท็กซี่ น าโดยนายชินวฒัน์ หาบญุพาด ประกาศระดมคนไปร่วมสมทบกลุม่เสือ้
แดงที่เมืองพทัยา โดยจดัรถแท็กซี่ รถบสั รับสง่ผู้ที่จะไปพทัยา ลา่สดุ เวลาประมาณ 13.00 น.กลุม่เสือ้แดง
ได้ฮือกนัปีนรัว้และฝ่ากลุม่ทหารเข้าไปภายในโรงแรมรอยลั คลปิ บีชได้เรียบร้อยแล้วท าให้อภิสิทธ์ิเลื่อนถก
อาเซียน-ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินร้ายแรง 

       (สยามรัฐ. 11 เมษายน 2552) 

   จากตวัอยา่งท่ี 100 การน าเสนอขา่วท าให้เห็นพฤตกิรรมดือ้รัน้ ก้าวร้าวของผู้ชมุนมุ เน่ืองจาก
มีการบรรยายโดยการเลือกใช้ค ากริยาบ่งชีก้ารกระท าฝ่าฝืนกฏหมาย เน่ืองจากการบุกรุกสถานท่ีท่ี
ไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นพฤตกิรรมการละเมิดสิทธ์ิตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ตวัอยา่งท่ี 101 

 "เสือ้แดง"ท้าทาย ไม่ถอนสั่งม็อบตัง้รับ เมื่อ เวลา 19.30 น. วนัท่ี 3 เมษายน นายจตพุร พรหมพนัธ์ 
แกนน าคนเสือ้แดง ขึน้เวทีปราศรัยที่ถนนราชด าริ     แยกราชประสงค์ว่าขอให้เวทีชุมนมุที่สะพานผ่านฟ้า
รักษาที่มัน่ให้ดี      เพราะมีขา่ววา่รัฐบาลจะใช้กฎหมายเข้าจดัการกบัผู้ชุมนมุที่ราชประสงค์ ในคืนนีเ้วลา 
21.00 น.  แตเ่ช่ือวา่รัฐบาลคงไมใ่ช้เวลานีแ้ตจ่ะใช้เวลา 02.00น. เข้าด าเนินการ ดงันัน้ขอฝากให้พี่น้องเสือ้
แดงที่อยูต่า่งจงัหวดัเดินทางไปท่ีศาลากลางทกุจงัหวดั เพื่อเตรียมพร้อมและให้ใช้ดลุยพินิจจดัการได้ทนัที
หากพี่น้องที่ถนนราชด าริ ถกูจดัการ จึงขอถามไปที่ พล.อ.อนพุงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. และนายทหารชัน้
ผู้ ใหญ่หรือไม่ว่าใครก็ตามที่สัง่การลัน่กระสุนตามค าสัง่ของ  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี      
นายสเุทพ เทือกสบุรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีการสัง่ให้ท ากระสนุลัน่ใสป่ระชาชนแม้แต่นดัเดียว คนเสือ้
แดงจะตามล่าไปจนสดุขอบฟ้า หากกระสนุนดัแรกลัน่ใสป่ระชาชนบ้านเมืองนีก็้แหลกเป็นจณุเช่นกนั  

       (มตชิน. 3 เมษายน 2553) 
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   จากตวัอย่างท่ี 101 การน าเสนอข่าวท าให้เห็นพฤติกรรมของผู้ ชุมนุมท่ีมีความก้าวร้าว       
ท้าทายกฎหมาย เน่ืองจากมีการบรรยายโดยการเลือกใช้ค ากริยาบง่ชีก้ารกระท าท้าทายอ านาจรัฐด้วย
การไม่ถอนก าลงัหรือยุติการชุมนุม รวมถึงพฤติกรรมข่มขู่เจ้าหน้าท่ีรัฐ จึงท าให้ภาพของผู้ชุมนุมเป็น
ผู้ ร้าย  

ตวัอยา่งท่ี 102 

   เสือ้แดงประกาศอีก1ชัว่โมงลุยเอาคืน-ลั่นไม่ยอมตัง้รับให้รบ.ท าตามอ าเภอใจ สื่อข่าวรายงานว่า 
เมื่อเวลา 12.00 น.วนัที่ 6 เมษายน นายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แหง่ชาติ(นปช.)ได้ขึน้ปราศรัยที่ เวทีการชมุนมุคนเสือ้แดงสีแ่ยกราชประสงค์วา่ จะไมย่อมตัง้รับให้รัฐบาลได้
ท าอะไรตามอ าเภอใจ หลงัจากผา่นคร่ึงวนัเช้าและพวกเราได้ควบคมุสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้ว พวกเราจะ
รุกเอาคืนภายใน 1 ชัว่โมงขอให้นกัสู้ทกุคนมารวมตวักนัท่ี   สีแ่ยกราชประสงค์ 

       (มตชิน. 6 เมษายน 2553) 

   จากตวอย่างท่ี 102 การน าเสนอข่าวท าให้เห็นพฤติกรรมก้าวร้าว ท้าทายกฎหมายของ         
ผู้ชมุนมุ เน่ืองจากมีการบรรยายโดยการเลือกใช้ค ากริยาบง่ชีก้ารกระท าท้าทายกฎหมาย ใช้วิธีการไม่
เป็นไปตามข้อเรียกร้องหรือวตัถปุระสงค์การชมุนมุโดยปราศจากความรุนแรงตัง้แตแ่รก  
 
ตวัอยา่งท่ี 103 
 
   "จตพุร"กร้าวพรุ่งนีเ้ป็นวนัสดุท้ายของ รบ. แดงเคลื่อนไหวใหญ่ที่สดุผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศ

บริเวณราชประสงค์ ซึง่เป็นสถานท่ีตัง้เวทีปราศรัยของกลุม่แนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) นายจตพุร พรหมพนัธุ์ แกนน า ได้ขึน้ปราศรัย ถึงกรณีที่รัฐบาลตดัสญัญาณทีวีช่องพีเพิลชาแนลว่า 
การกระท าครัง้นีท้ าให้กลุม่คนเสือ้แดงประกาศการรวมพลครัง้ใหญ่ที่สดุ และยงัประกาศให้ผู้ชุมนมุเตรียม
มือถือไว้ เพื่อให้ถ่ายเหตกุารณ์ส าคญัตา่ง ๆ ไว้  

       (มตชิน. 8 เมษายน 2553) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 103 หนงัสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของนายจตพุร พรหมพนัธุ์ ท่ีมีการประกาศบน
เวทีปราศรัยถึงก าหนดการการชุมนุมด้วยท่าทีเกรีย้วกราดหลังจากมีเหตุการณ์ปะทะจนท าให้มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทัง้สองฝ่าย สะท้อนพฤตกิรรมอารมณ์เกรีย้วกราดฉนุเฉียวท่ีระงบัไว้ไมไ่ด้ 
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ตวัอยา่งท่ี 104 

        “พล.ต.ขตัติยะ กล่าวว่า การเผชิญกนัระหว่างคนเสือ้แดงและเจ้าหน้าท่ีทหารต ารวจในวนันี ้
ถือวา่เป็นการ ปะทะกนัครัง้ท่ี 1 และต้องถือวา่การชมุนมุจุดตดิแล้ว” 

       (แนวหน้า. 6 เมษายน 2553) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 104 หนงัสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของพล.ต.ขตัติยะ สวสัดิผล ท่ีมีกล่าวถึงเหตุ
ปะทะระหวา่งผู้ชมุนมุกนัเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์เปรียบเทียบเหตกุารณ์ปะทะเป็นการจดุ
เชือ้ไฟให้มีการลุกไหม้ สะท้อนทรรศนะของผู้พูดว่ามองเหตุการณ์ปะทะเป็นเร่ืองการด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ไม่ได้มองถึงผลกระทบและความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้ สะท้อนว่าผู้พูดมี
พฤติกรรมใช้ความรุนแรงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอนมากกว่าการใช้
หลกัสนัตวิิธี 

 
ตวัอยา่งท่ี 105 
 
  “นายกฯ โดนม็อบบุกมท.ขว้างของใส่บาดเจ็บท่ีแขน มี"ถาวร"คอยดแูล หลงักลุม่คนเสือ้แดง
บุกเข้าไปภายในกระทรวงมหาดไทยควานหาตวั แถมไล่ทุบรถยนต์ท่ีคาดวา่เป็นของ "มาร์ค-สเุทพ" 
ปะทะเจ้าหน้าท่ีบาดเจ็บหลายคนทัง้ผู้ตดิตามมาร์คและผู้ชมุนมุ เกิดเสียงปืนภายในกระทรวง” 
 
       (มตชิน. 12 เมษายน 2552) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 105 หนงัสือพิมพ์ใช้ค ากริยาบรรยายพฤติกรรม  รวมถึงการใช้รูปประโยคส่ือ
ความหมายถึงนายกรัฐมนตรีได้รับผลจากการกระท าของกลุ่มผู้ชมุนมุ ไม่ว่าจะเป็นค ากริยา ขว้าง บุก 
ไล่ ทุบ ปะทะ หรือการอ้างถึงเหตุการณ์การบุกรุกสถานท่ีราชการซึ่งถือว่าเป็นการกระท าฝ่าฝืน
กฎหมาย สะท้อนภาพความเป็นผู้ ร้าย ให้กบัผู้ชมุนมุ 
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ตวัอยา่งท่ี 106 
 

   ม็อบเสือ้แดงยึดรถเมล์ 52 คนั ถูกเผา 33 คนั เมื่อวนัที่ 15 เมษายน 2552 นายพิเณศวร์               
พวัพฒันากุล ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยแก่ผู้สื่อข่าวว่าจากการ
ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึน้กบั รถโดยสารประจ าทางพบถูกยึดไปใช้ก่อเหตมุีทัง้สิน้ 52 คนั เป็นรถ
โดยสารประจ าทาง 33 คนั และรถร่วมบริการ อีก 19 คนั หนึง่ในจ านวนนีถ้กูเผาไป 30 คนั ขณะนีจ้ึงเตรียม
รวบรวมพยานหลักฐาน ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับกลุ่ม นปช. สว่นความพร้อมของการให้บริการ 
คาดวา่ในวนัศกุร์นีจ้ะเปิดให้บริการทกุเส้นทางได้ตามปกติ 

 

       (สยามรัฐ. 15 เมษายน 2552) 
 

  จากตวัอย่างท่ี 106 หนังสือพิมพ์ใช้รูปประโยคกรรม ถูก เพ่ือเน้นย า้ว่าทรัพย์สินของ
หน่วยงานราชการถูกกระท าให้ได้รับความเสียหายซึ่งในประโยคระบุว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายกระท า 
และการบรรยายการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการแจ้งความด าเนินคดีกบัผู้ชมุนมุ สะท้อนพฤติกรรม  
ผู้ชมุนมุใช้ความรุนแรง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน 

 
ตวัอยา่ง ท่ี 107 
             

   ม็อบเสือ้แดงถกูแจ้งจับทัง้นครบาล54คดี เมื่อเวลา 09.30 น.วนัท่ี 20 เม.ย. 2552 ที่ห้องประชุมใหญ่ 
บช.น. พล.ต.อ.ธานี สมบรูณ์ทรัพย์ รอง ผบ.ตร. เดินทางมาเรียกประชมุคณะพนกังานสบืสวนสอบสวนตาม
ค าสัง่ ตร.ที่ 164 / 2552 ครัง้ที่ 1 จ านวน 120 นาย โดยมี ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูประกอบด้วย พล.ต.ท.
เจตน์ มงคลหตัถี ผบช.กมส. พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.น. พล.ต.ต.ลิขิต กลิ่นอวล พล.ต.ต.อ านวย นิ่ม
มะโน รอง ผบช.น.ตามที่ ตร.มีค าสัง่ที่ 164/2525 ลง 16 เม.ย.แต่งตัง้พนกังานสืบสวนสอบสวนกรณีกลุม่
บคุคลได้ออกมาชมุนมุเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลในพืน้ที่ กทม. และจงัหวดัอื่นที่มีการกระท า
ผิดกฎหมายขึน้ โดยเป็นคดีที่เก่ียวข้องกับการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาล  และคดีที่
เกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายต่อชีวิต 

 
       (สยามรัฐ. 20 เมษายน 2552) 
 

   จากตวัอย่างท่ี 107 การใช้รูปประโยคเน้นประธาน ม็อบเสือ้แดงถูกแจ้งจับ สะท้อนภาพ      
ผู้ชมุนมุกระท าผิดกฎหมายด้วยการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงการใช้ถ้อยค าอ้าง
ถึงเหตกุารณ์การตัง้ข้อหาด าเนินคดีกบัผู้ชมุนมุ ท่ีมีการใช้ถ้อยค า คดีที่เก่ียวข้องกับการประทุษร้าย
ต่อชีวิต สะท้อนพฤตกิรรมความก้าวร้าว การคกุคามผู้ อ่ืนของผู้ชมุนมุ 
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ตวัอยา่งท่ี 108  
  

     "ศอฉ."คาดคืนนีแ้ดงฮาร์ดคอร์อาจก่อเหตุวุ่นวาย-ระบนุายกฯให้อ านาจ"จนท."เต็มที่ เมื่อเวลา 
13.30 น. วนัท่ี 14 พ.ค.53 ผู้สือ่ขา่วรายงานวา่ พล.อ.อนพุงษ์ เผา่จินดา ผบ.ทบ. พร้อม ด้วย พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา รองผบ.ทบ. และพล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสวุรณ รองเสธ.ทบ. ได้ประชุมเพื่อหารือสถานการณ์การ

ก่อเหตุความวุ่นวายบริเวณสวนลมุพินี บ่อนไก่ จนเกิดเหตกุารณ์ปะทะในหลายจุด และมีผู้ เสียชีวิตแล้ว 
จากนัน้เวลา 14.30 น. พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ. ได้แถลงถึงกรณีที่ก าลงัทหารปฏิบตัิภารกิจ
ในพืน้ที่สวนลุมพินีหลังถกูคนเสือ้แดงปิดล้อมพืน้ท่ี วา่ จากการแก้ไขสถานการณ์ช่วงเช้า ถึงเที่ยงที่ผา่น
มา สามารถเคลยีร์พืน้ท่ีด้านใต้สะพานไทย – เบลเยี่ยมและควบคมุได้ ขณะนีก้ าลงัก าหนดพืน้ที่ตัง้ด่านอีก
ครัง้บริเวณถนนวิทย ุลกัษณะดา่นเป็นรูปตวัแอล คือ ด้านหนึง่ป้องกนัการยิงเข้ามาจากสวนลมุพินี 
 

       (สยามรัฐ. 14 พฤษภาคม 2553) 
 

  จากตวัอย่างท่ี 108 เนือ้หาข่าวหนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีอ้างค ากล่าวของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ให้ผู้อ่าน
เห็นถึงความจ าเป็นในการปราบปรามผู้ชมุนมุ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐถกูผู้ชมุนมุท าร้ายร่างกายจนได้รับ
บาดเจ็บ เพ่ือส่ือวา่เหตกุารปรามผู้ชมุนมุมีต้นสายปลายเหตมุาจากผู้ชมุนมุเองท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงท า
ผิดกฏหมาย จากการใช้รูปประโยคกรรมพืน้ท่ีสวนลุมพินีหลังถูกคนเสือ้แดงปิดล้อม และการใช้
ถ้อยค าบรรยายการกระท า การก่อเหตุความวุ่นวาย 

 
ตวัอยา่งท่ี 109 

   เผยเส้นทาง"แดง"ป่วนกรุง20มี.ค. ถ.เพชรบรีุ-รัชดา-ลาดพร้าว-ราม-พระราม4-เยาวราชเร่ิม10โมง
เช้า คลมุ28สน.เมื่อเวลา 16.00 น.วนัที่ 19 มีนาคม พล.ต.ต.ภาณ ุเกิดลาภผล  รอง ผบช.น. (ดแูลงาน
จราจร) เปิดเผยเส้นทางจราจร หลงักลุม่คนเสือ้แดงประกาศจะดาวกระจายไปตามถนน  

      (แนวหน้า. 19 มีนาคม 2553)  

   จากตวัอย่างท่ี 109 หนงัสือพิมพ์ใช้มลูบทชีน้ าหรือเปิดเผยความเคล่ือนไหวของผู้ชมุนุมท่ีมี
การเคล่ือนไหวไปยงัถนนสายส าคญั ซึ่งการเคล่ือนไหวผ่านไปยงัจดุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่ผู้ ใช้
เส้นทาง การชีน้ าให้เห็นแผนความเคล่ือนไหวท่ีจะส่งผลกระทบตอ่กลุ่มคนในวงกว้างนีท้ าให้ภาพของ  
ผู้ชมุนมุเป็นผู้สร้างความเดือดร้อน มีพฤติกรรมเห็นแก่ตวัไม่ค านึงถึงผลกระทบของคนหมู่มากท่ีต้องใช้
เส้นทางส าคญัในการสญัจรเชน่กนั 
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ตวัอยา่งท่ี 110 

    ศอฉ.สัง่ควบคมุการซือ้ขายยางรถยนต์พลต ารวจโท สณัฐาน ชยนนท์ ผู้บญัชาการต ารวจนครบาล สัง่
การให้ทกุกองบญัชาการ ปฏิบตัิตามแนวทางของกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 1 ในการออกหมายจบัแกน
น ากลุม่ผู้ชมุนมุที่ตัง้เวทีคู่ขนาน หรือเวทีย่อย รอบนอกการชุมนมุ โดยเฉพาะ บริเวณอนุเสาวรีย์ชยัสมรภมูิ 
ที่สามารถออกหมายจบัผู้ ต้องหาไปแล้ว 2 ราย คือ นายสมชาย ไพบลูย์ และ นายนาวิน บญุเสรฐ พร้อม
เตรียมออกหมายจบัเพิ่มอีก 3 ราย ที่มีการตัง้เวทีด้านหน้ามลูนิธิไทยรักไทย ถนนนครสวรรค์ นอกจากนีย้งั
สัง่การให้ทุกสถานีต ารวจถ่ายภาพรถยนต์ต้องสงสยัที่เข้ามาในพืน้ที่การ  ชุมนุม และ ตรวจสอบร้าน
จ าหนา่ยอะไหลเ่ก่า และร้านปะยางในพืน้ท่ี พร้อมจดัท าบญัชีและอายดัไว้ โดยหากจะมีการน ายางรถยนต์
มาจ าหน่ายจะต้องขออนญุาตผู้ก ากบัการในพืน้ที่ เนื่องจากเกรงว่าจะมีการจ าหน่ายยางรถยนต์ให้กลุม่ผู้
ชมุนมุน าไปเผาท าลาย สร้างความเสยีหาย 

       (สยามรัฐ. 18 พฤษภาคม 2553) 

   จากตวัอย่างท่ี 110 หนงัสือพิมพ์ใช้มลูบทชีน้ าหรือเปิดเผยความเคล่ือนไหวของผู้ชมุนุมท่ีมี
การน ายางรถยนต์ไปจุดไฟเผาท าลายทรัพย์สินหน่วยงานรัฐตามสถานท่ีต่าง ๆ ประกอบกบัมีการซือ้
ขายยางรถยนต์ผิดปกติ จึงท าให้ผู้ชุมนุมถูกมองให้เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมน่าสงสยัมากท่ีสุด ทัง้นีก้ารให้
ข้อมลูเร่ืองหลกัฐานก็เป็นการชีน้ าท่ีเฉพาะเจาะจงไปท่ีตวัผู้ชุมนุมมากขึน้  จากการใช้รูปประโยค โดย
หากจะมีการน ายางรถยนต์มาจ าหน่ายจะต้องขออนุญาตผู้ก ากับการในพืน้ที่ เน่ืองจากเกรง
ว่าจะมีการจ าหน่ายยางรถยนต์ให้กลุ่มผู้ชุมนุมน าไปเผาท าลาย สร้างความเสียหาย 

2. การเสนอภาพเจ้าหน้าที่รัฐ 
   หนังสือพิมพ์เสนอภาพผู้ ชุมนุมให้เป็น ผู้ ดี และผู้ ร้าย ด้วยกลวิธีทางภาษาได้แก่ การใช้
ถ้อยค า การใช้รูปประโยค การอ้างค ากล่าว การใช้มูลบท ท่ีช่วยสร้างหรือเสนอภาพ ซึ่งมีลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
   2.1 การเสนอภาพเจ้าหน้าที่รัฐคือ “ผู้ดี”  
   หนังสือพิมพ์เสนอภาพ ผู้ ดี ให้กับเจ้าหน้ารัฐ  เป็นการสร้างภาพแทนความเป็นผู้ ดีให้กับ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมนอบน้อม มีจิตใจดี ค านึงถึงความสงบสุขส่วนรวมมีความ   
เดด็เดี่ยวในการแก้ไขปัญหา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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  2.1.1 เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัตหิน้าที่อย่างเคร่งครัด 
   ความเข้มงวดในการปฏิบตัิหน้าท่ีคือการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยชอบธรรมด้วย
ความมุ่งมั่น จากการศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษาเสนอภาพความเข้มงวดใน            
การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมถึงการสะท้อนภาวะผู้น า ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 111 
 
  “นครบาลคุมเข้มเสือ้แดงท าบญุ จดุสลายม็อบแยกดนิแดง จับตาความเคล่ือนไหว หวัน่ผิด 
พรก.ฉกุเฉิน” 
 
        (แนวหน้า. 4 เมษายน 2552) 
 
   จากตัวอย่างท่ี 111 หนังสือพิมพ์ใช้กลวิธีเลือกใช้ถ้อยค าบรรยายการกระท าท่ีส่ือความ
หมายถึงมาตรการป้องกนัดแูลรักษาความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ให้ภาพความเป็นผู้ ดีกบัเจ้าหน้าท่ี
รัฐ  เน่ืองจากปฏิบตัิหน้าท่ีดูแลรักษาความเรียบร้อยเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยเป็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีภายใต้กรอบกฎหมาย พระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ค าว่า คุมเข้ม  จับตาความ
เคล่ือนไหว สะท้อนพฤตกิรรมความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีการปฏิบตังิานอย่างเคร่งครัด 
 
ตวัอยา่งท่ี 112     

           
 อภิสิทธ์ิเลื่อนถกอาเซียน-ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเวลา 13.45 น.วนันี ้นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ นายกฯได้ออกโทรทศัน์แจงการเลื่อนการประชุมให้ปลอดภยั พร้อมทัง้ได้ประกาศสถานการณ์
ฉกุเฉินที่ร้ายแรงที่เมืองพทัยา ชลบุรี และได้มอบให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณรองนายกฯ ได้ปฏิบัติ
ตามที่ประกาศไปแล้ว ทัง้นีส้ิ่งที่ท าไปนัน้ตัง้อยู่บนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เพื่อให้ประเทศ
กลับเข้าสู่ปกติเร็วที่สุด 

 
        (สยามรัฐ. 11 เมษายน 2552) 
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   จากตวัอย่างท่ี 112 หนังสือพิมพ์เลือกใช้การอ้างค ากล่าว อภิสิทธ์ิเล่ือนถกอาเซียน-

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง รวมถึงการใช้ประโยคมอบให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณรอง
นายกฯได้ปฏิบัติตามที่ประกาศไปแล้ว ทัง้นีส้ิ่ งท่ีท าไปนัน้ตัง้อยู่บนประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศกลับเข้าสู่ปกติเร็วท่ีสุด เป็นการแนะความหมายว่า การชุมนุมท าให้
ประเทศอยุ่ในภาวะท่ีไม่ปกติ ส่ือความหมายให้เห็นพฤติกรรมความเป็นผู้ น าท่ีดีในการค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุด ในขณะเดียวกันการรักษากฎระเบียบบ้านเมืองก็ยังเป็นเร่ือง
ส าคญั การกระท าทุกอย่างของเจ้าหน้าท่ีรัฐล้วนมีพืน้ฐานเพ่ือประโยชน์ของประเทศเพ่ือให้เกิดความ
สงบสขุได้อยา่งรวดเร็ว   
 
ตวัอยา่งท่ี 113  

    นายสเุทพ เทือกสบุรรณ รองนายกรัฐมนตรี กลา่วถึงกรณีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติ(นปช.) ชุมนุมตรงข้ามบ้านพล.อ.สรุยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีบนเขายายเที่ยง  ต.
คลองไผ ่อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา วา่ จนถึงขณะนีย้งัไมไ่ด้รับรายงานวา่มีความเคลื่อนไหวของเสือ้น า้เงินเพื่อ
จะปะทะกลุม่เสือ้แดงแตอ่ยา่งไร ทัง้นีเ้ช่ือวา่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะสามารถรักษาความสงบเรียบร้อย โดย
ไม่ต้องขอก าลังเสริมจากทหาร "แม้แต่กระทั่ งกับประชาชนในพืน้ที่  ขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจท า
ความเข้าใจ และขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันรักษาบรรยากาศ หวงัวา่เสือ้แดงจะชมุนมุโดยค านึงถึงกฎหมาย
บ้านเมืองและใช้สิทธิตามรัฐธรรมนญู อย่าได้ท าร้ายประชาชนหรือต ารวจ" นายสุเทพกล่าวว่าหากพบ
ผู้กระท าความผิด ให้ด าเนินคดีได้ทันที 

       (มตชิน. 11 มกราคม 2553) 

     จากตวัอย่างท่ี 113 หนังสือพิมพ์ใช้กลวิธีอ้างค ากล่าวของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ  
ชีแ้จงหรือยืนยนัความจริงใจในการรักษาความสงบของบ้านเมือง สะท้อนพฤติกรรมการมีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองโดยค านึงถึงกรอบกฏหมายท่ีทุกฝ่ายยึดเป็นเกณฑ์อย่าง
เทา่เทียมซึง่พบ ในการใช้รูปประโยคเน้นประธาน เจ้าหน้าที่ต ารวจจะสามารถรักษาความสงบ
เรียบร้อย โดยไม่ต้องขอก าลังเสริมจากทหาร "แม้แต่กระทั่ งกับประชาชนในพืน้ที่ ขอให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจท าความเข้าใจ และขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันรักษาบรรยากาศ  และ นาย     
สุเทพกล่าวว่าหากพบผู้กระท าความผิด ให้ด าเนินคดีได้ทันที เน้นว่าฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้
อ านาจออกค าสัง่และขอความร่วมมือให้ปฏิบตัติาม 
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  2.1.2 เจ้าหน้าที่รัฐยดึหลักสันตวิิธีในการแก้ไขปัญหา 
  การยึดหลกัสนัติวิธีในการแก้ไขปัญหาการสลายการชุมนุมคือ วิธีการเจรจา
เพ่ือหาข้อยตุ ิ  ใช้วิธีสลายการชมุนมุจากเบาไปหาหนกัตามล าดบัขัน้ตอนการสลายการชมุนมุ ค านึงถึง
ผลกระทบด้านชีวิตและทรัพย์สิน จากการศึกษาพบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษา ได้แก่ การอ้าง
ค ากลา่ว การใช้ถ้อยค ากลา่ว การใช้มลูบท ในลกัษณะตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งท่ี 114 
 

 "มาร์ค ยันไม่ฆ่าประชาชน-สลายม็อบ” 
 
       (มตชิน. 9 เมษายน 2553) 

 
  จากตวัอย่างท่ี 114 หนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีอ้างค ากล่าวของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  ในขณะ

ด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรี โดยพบถ้อยค า ยันไม่ฆ่าประชาชน-สลายม็อบ บรรยายการกระท าท่ีอยู่
ในวงความหมายยืนยนัหรือชีแ้จงความบริสทุธ์ิใจรวมถึงประโยคท่ีมีการอ้างค ากล่าวท่ีอธิบายถึงเหตผุล
ในการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ แทนภาพความเป็นผู้ ดีและสะท้อนพฤติกรรมเด็ดเด่ียวจริงใจใน        
การแก้ปัญหาโดยปราศจากความรุนแรง 
 
ตวัอยา่งท่ี 115  
 
    นายกฯประกาศไม่ยุบสภา-ไม่รุนแรงม็อบเสือ้แดง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้เมื่อวานนี ้( 7 เม.ย.) จะ

เกิดเหตกุารณ์คนเสือ้แดง จ.ชลบรีุ ล้อมและทบุรถยนต์ ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่พทัยา 
วนันี ้ นายกรัฐมนตรีก็ยงัคงปฏิบัติภารกิจตามปกติ และไม่ได้เปลี่ยนรถประจ าต าแหน่งแต่อย่างใด  โดย
บอกว่า ยงัเชื่อในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  และเหตุการณ์ที่เกิดขึน้จะไม่กระทบต่อ     
 การประชมุสดุยอดอาเซียน (อาเซียน ซมัมิท) กบัประเทศคูเ่จรจา เพราะได้รับการตอบรับมาแล้ว  

 

       (สยามรัฐ. 8 เมษายน 2552) 
 
 
 



92 

 

   จากตวัอย่างท่ี 115 พบว่าหนังสือพิมพ์เลือกใช้ถ้อยค า ประกาศไม่ยุบสภา-ไม่รุนแรง 

ปฏิบัตภิารกิจตามปกติ อธิบายการท างานของนายกรัฐมนตรี สะท้อนพฤติกรรมผู้น าประเทศมีความ
เข้มแข็งในการบริหารประเทศ ไม่กลวัอนัตรายแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีการใช้ความรุนแรง รวมถึงพฤติกรรม
เดด็เดี่ยวท่ีแม้วา่จะเกิดปัญหายงัสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ตามปกติ รวมถึงการอ้างถึง เช่ือในการดูแล
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนด้านความปลอดภยั สะท้อน
พฤตกิรรมการมีความรับผิดชอบสงูสดุในการเป็นผู้บริหารประเทศ  
 
ตวัอยา่งท่ี 116 
 
    ปลัดกระทรวงกลาโหม เผย กองทัพเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ม็อบเสือ้แดงแล้ว  พล.อ.

อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลดักระทรวงกลาโหม กลา่วว่า การชุมนมุใหญ่ของคนเสือ้แดงไม่อยากให้เกิดความ
รุนแรงขึน้ ซึง่ที่ผา่นมาได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา หากมีปัญหาฉกุเฉินเกิดขึน้ 
กองทพัได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว แต่ทัง้นี ้ในเบือ้งต้นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบ โดยทหาร
ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนกังาน 

 
       (แนวหน้า. 8 เมษายน 2552) 
 
   จากตวัอยา่งท่ี 116 หนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีอ้างค ากล่าวพล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลดักระทรวง
กลาโหม ท่ีออกมาชีแ้จงเปิดเผยขัน้ตอนการท างาน เป็นการใช้มูลบท ปลัดกระทรวงกลาโหม เผย 
กองทัพเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ม็อบเสือ้แดงแล้ว  บ่งชีว้่าเจ้าหน้าท่ีรัฐมีแผนรับมือ
สถานการณ์ อย่างมีระบบขัน้ตอนท าให้เห็นความโปร่งใส สะท้อนพฤติกรรมการมีความน่าเช่ือถือ 
นา่ช่ืนชม นอกจากนีย้งัพบการใช้ถ้อยค า ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึน้ บรรยายความนึกคิดว่าไม่
มีเจตนาท าร้ายใครทุกคนคือประชาชนคนไทยด้วยกันแม้ว่าจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีแต่ไปเป็นตามค าสั่ง
ผู้บงัคบับญัชาเทา่นัน้  
 
   2.2 การเสนอภาพเจ้าหน้าที่รัฐคือ “ผู้ร้าย”      
     นอกจากหนงัสือพิมพ์เสนอภาพ ผู้ ดี ให้กบัเจ้าหน้ารัฐ ยงัพบว่าน าเสนอภาพ ผู้ ร้าย ซึ่ง
เป็นการสร้างภาพแทนความเป็นผู้ ร้ายให้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐอีกด้วย ทัง้นีพ้บว่ามีการใช้กลวิธีทางภาษา
โดยการเลือกใช้ค าศพัท์เพ่ือแสดงการกระท าหรือบรรยายสภาพหรือคณุสมบตัิ และกลวิธีอ้างค ากล่าว
ของบคุคลอ่ืนเพ่ือหลีกเล่ียงความรับผิดชอบโดยเป็นไปในทางลบ ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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   2.2.1 เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ านาจในทางมิชอบ 

   เจ้าหน้าท่ีรัฐใช้อ านาจในทางมิชอบคือเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิงานหรือการวางตวั
ไม่เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี เช่น ข้าราชการเลือกปฏิบัติงาน วางตัวไม่เป็นกลาง ท างานเอือ้
ประโยชน์ให้ผู้ มีอ านาจหรือมีอิทธิพล จากการศึกษาพบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษา ได้แก่ การ
อ้างค ากล่าว การใช้รูปประโยค การใช้ถ้อยค า การใช้มูลบท การใช้อุปลกัษณ์ น าเสนอการใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในทางมิชอบ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตวัอยา่งท่ี 117 

   เมื่อถามวา่คนเสือ้แดงในตา่งจงัหวดัจะยงัเคลื่อนไหวอีกหรือไม่ นายพีรพนัธุ์ กลา่วว่า   ยืนยนัว่ายงัไม่
จบ เพราะคนเสือ้แดงยงัมีอารมณ์ร่วมอยู่ เหตุการณ์นีป้ระชาชนรู้ว่า ระบบสองมาตรฐานและระบบ    

อ ามาตยาธิปไตยคืออะไร เพียงแค่นีก็้ถือว่าคุ้มแล้ว   เมื่อถามว่ารัฐบาลประสานไปยงัต ารวจสากลให้
ด าเนินการจบักมุพ.ต.ท.ทกัษิณ นายพีรพนัธุ์ กลา่วว่า ต้องเข้าใจว่าอดีตนายกฯโดนกระท าอย่างไรมา
บ้าง ชาวบ้านในภาคอีสานบอกว่า กรณีนีเ้หมือนเผาป่าเพื่อจับหนูตัวเดียว ซึ่งต้องถามว่ามีความ
เป็นธรรมหรือไม่และการท่ีรัฐบาลด าเนินการเช่นนีต้นก็ไมไ่ด้กงัวลอะไร  

       (แนวหน้า. 15 เมษายน 2552) 

   จากตวัอยา่งท่ี 117 หนงัสือพิมพ์อ้างค ากลา่วของนายพีรพนัธุ์ ท่ีมีการอ้างถึงความนึกคิดหรือ
คิดแทนกลุ่มผู้ ชุมนุมว่าผู้ ชุมนุมยังไม่พอใจระบบบริหารงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ สะท้อนว่าผู้ ชุมนุมมี
ทรรศนะเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐว่า  การบริหารงานไม่มีความยุติธรรม เลือกปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดี
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจและมีความเทา่เทียมทกุฝ่าย 

ตวัอยา่งท่ี 118 

   นปช.ประกาศฝ่าฝืนประกาศ ศอ.รส.เมื่อเวลา 18.12 น. วนัท่ี 5 เมษายน นายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ แกนน า
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสือ้แดงแถลงยุทธศาสตร์
ดาวกระจายในวนัที่ 6 เมษายน ว่า ในวนัพรุ่งนี ้(6 เม.ย.) เวลา 11.00 น. กลุม่คนเสือ้แดงจะเคลื่อนไปยงั
ถนนทกุสายทัง้ 11 สาย ที่นายสเุทพ เทือกสบุรรณ ผู้อ านวยการ ศนูย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(ศอ.รส.) สัง่ห้ามเคลื่อนไหว โดยยืนยนัว่าจะเคลื่อนย้ายในแบบสงบ สนัติ ปราศจากอาวุธ และหลงัจาก
เคลื่อนไหวไปครบทัง้ 11 สายแล้ว เราก็จะกลบัมายงัที่ตัง้เพื่อชุมนมุโดยสงบต่อไป แกนน าคนเสือ้แดงราย
เดิม กลา่ววา่ เหตุที่เราตัดสินใจเคลื่อนไปยงัทัง้ 11 สายนัน้ ก็เน่ืองจากเห็นว่าค าสั่งที่สั่งนัน้       
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 เป็นเผด็จการ กดขี่  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคนเสือ้แดงเองก็เป็นประชาชนคนไทยเป็นเจ้าของ
ประเทศเหมือนกันเท่ากับประชาชนคนอื่นๆ เท่าเทียมกับคนไทยทัง้หลาย จึงมีสิทธิเสรีภาพโดย
ถูกต้องชอบธรรม และจะปฏิเสธค าสั่ งหรือการกระท าที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนีอ้ย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา  

 
       (มตชิน. 5 เมษายน 2553) 
 
   จากตวัอย่างท่ี 118 หนงัสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของนายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ ท่ีมีการอ้างถึงความ
นกึคดิหรือคดิแทนประชาชนสว่นใหญ่มีความคดิสอดคล้องกบัค ากล่าวของตนว่า ทกุคนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการชุมนุม แต่เม่ือถูกกดข่ี การไม่เห็นชอบเป็นสิทธ์ิพึงกระท าได้ การกล่าวถึงสาเหตุท่ีมีการ
เคล่ือนไหวไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ เกิดจากความต้องการแสดงสิทธิของตนเอง แตเ่จ้าหน้าท่ีรัฐกลบัใช้วิธี
เผด็จการกระท านอกเหนือกฎหมายก าหนด ท าให้ภาพของเจ้าหน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมไม่น่าเช่ือถือ กดข่ี
หรือเอาเปรียบคนไมมี่ทางสู้  
 
ตวัอยา่งท่ี 119  
 
 “เม่ือวันท่ี 18 เมษายน นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้แกนน าคนเสือ้แดงน าญาติผู้ชุมนุมท่ี

บาดเจ็บและเสียชีวิตมาแถลงข่าวเรียกร้องให้นายกฯ ยุบสภา และนดัเคล่ือนพลครัง้ใหญ่ในวนัท่ี 
20 เมษายนนี”้ 
  
       (มตชิน,18 เมษายน 2553) 
 
 จากตวัอย่างท่ี 119 พบการใช้รูปประโยคเน้นประธาน นายณัฐวุฒิ ไสยเกือ้แกนน าคนเสือ้

แดงน าญาตผู้ิชุมนุมท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต มาแถลงข่าวเรียกร้องให้นายกฯ ยุบสภา ใช้อ านาจ
แกนน าเสนอข้อเรียกร้อง บ่งชีว้่ากรณีท่ีมีผู้ ชุมนุมเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะ ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐคือ
นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ สะท้อนภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม             
มีพฤตกิรรมเหีย้มโหดไร้ความเมตตา 
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ตวัอยา่งท่ี 120 

 พท.ปูดแผนสร้างสถานการณ์กทม.ปริมณฑล แฉใช้แผนเสือ้แดงเทียมก่อความรุนแรง ซดั
รัฐใช้วิธีนอกกฎหมายข่มขู่คุกคาม จวกใช้งบประชาสมัพนัธ์มาโจมตีฝ่ายตรงข้าม  

       (สยามรัฐ, 7 มีนาคม 2553) 

จากตวัอย่างท่ี 120 หนงัสือพิมพ์ใช้มูลบทว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐสร้างสถานการณ์ให้มีความรุนแรง
ขึน้มาและโยนความผิดให้กบัผู้ชมุนมุ  รวมถึงการใช้ถ้อยค าบรรยายการกระท าพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี
รัฐท่ีใช้วิธีการข่มขู่ผู้ ชุมนุมซึ่งเป็นการกระท าท่ีถือว่าละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน ท าให้ภาพของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
กลายเป็นผู้ ร้าย มีพฤตกิรรมกลบักลอกไมน่า่ไว้ใจ 

 
  2.2.2 เจ้าหน้าที่รัฐใช้ก าลังท าร้ายผู้ชุมนุม 
   การใช้ก าลงัท าร้ายกันเป็นพฤติกรรมของคนท่ีใช้ความรุนแรง จากการศกึษา
พบว่าหนังสือพิมพ์เสนอข่าวท่ีพบว่ามีการใช้กลวิธีทางภาษาสะท้อนภาพการใช้ความรุนแรงของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในการปราบปรามผู้ชมุนมุ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 ตวัอยา่งท่ี 121 

   เมื่อเวลา 18.00 น. วนัท่ี 11 พฤษภาคม นายณฐัวฒุิ ใสยเกือ้ เลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้าน
เผด็จการแห่งชาติ(นปช.) แถลงมตินปช.ภายหลงัแกนน าหารือนานกว่า 3 ชัว่โมง ว่า การเข้ามอบตวัและ
รับทราบการร้องทกุข์กลา่วโทษของนายสเุทพ ที่ดีเอสไอ ไม่สามารถอธิบายว่าเป็นการนบั 1 ในการเข้าสู่
กระบวนการยตุิธรรมอย่างถกูต้อง ดงันัน้นปช.ไม่ยอมรับ ที่นายสเุทพ ไปมอบตวัที่ดีเอสไอถือว่าไม่ถกูต้อง 
เพราะคดีสั่ งฆ่าประชาชน กคพ. ยงัไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษดงันัน้ดีเอสไอจึงไม่มีอ านาจสอบสวนคดีนีแ้ต่
อยา่งใด ทัง้นีน้ปช.พร้อมยตุิการชมุนมุทนัที หากนายสเุทพเข้ามอบตวัในฐานะผู้ ต้องหาคดีสัง่ฆา่ประชาชน   

       (มตชิน. 12 พฤษภาคม 2553) 

   จากตวัอย่างท่ี 121 หนงัสือพิมพ์อ้างค ากล่าวของนายณัฐวฒุิ ใสยเกือ้ ท่ีมีการกล่าวอ้างถึง
การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งมุ่งไปท่ีนายสเุทพ เทือกสบุรรณ ท่ีมีพฤติกรรม ไม่ซ่ือสตัย์ ปัดความ
รับผิดชอบการกระท าของตนเองจากคดีสลายการชมุนมุท่ีมีการใช้ถ้อยค าอ้างถึงเหตกุารณ์ว่ามีการใช้
ก าลงัเกิดขึน้ สง่ผลให้นายสเุทพ เทือกสบุรรณ ซึ่งเป็นหวัหน้าปฏิบตัิการครัง้นีต้กเป็นจ าเลยและถกูอ้าง
ถึงเหตกุารณ์การสลายการชมุนมุด้วยถ้อยค าคดีส่ังฆ่าประชาชน 
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ตวัอยา่งท่ี 122 
 
   “จตพุร” ชีน้ดัชมุนมุเสือ้แดง 10 พ.ค. แฉหลักฐานเด็ดทหาร-รัฐบาล ท าร้ายประชาชน ที่รัฐสภา 

นายจตุพร พรหมพนัธุ์  ส.ส.สดัส่วน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการนดัชุมนุมกลุ่มนปช.ในวนัที่10 พ.ค.
เวลา 16.00น.เป็นต้นไปว่า การชุมนุมครัง้นีแ้กนน ากลุ่มจะน าข้อมูลในเชิงลึกซึ่งมีทัง้ภาพ พยานที่
เป็นหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลทหารใช้ก าลังความรุนแรงกับประชาชน ทัง้กรณีที่สลายการชมุนมุของ
กลุม่เสือ้แดงที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง ข้อมลูการปล้นรถเมล์   ภาพที่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ โกหก
ประชาชนในกรณีที่อ้างว่านัง่อยู่ในรถกบันายสเุทพ เทือกสบุรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมัน่คง แต่
จากการตรวจสอบของกลุม่คนเสือ้แดงพบวา่รถคนัท่ีถกูทบุไมม่ีใครนัง่ในนัน้ มีเพียงคนขบัรถ อีกทัง้จากการ
ตรวจสอบรูปภาพกลุ่มบุคคลที่ไปรุมทบุรถนายกฯเป็นทหารที่สวม เสือ้แดงเกินกว่าคร่ึงซึ่งเหลา่นีเ้ป็นการ
สร้างสถานการณ์และบิดเบือนข้อมูลของรัฐ ซึ่งในวนัที่10 พ.ค.นีแ้กนน าจะมีการเปิดโปงให้หมดเปลือก 
ส่วนการจะมีการวิดีโอลิงค์ขณะนีย้งัไม่มีการประสานกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่
เบือ้งต้นจะเน้นการเปิดโปงข้อมลูจากเหตกุารณ์การชมุนมุครัง้ที่ผา่นมา 

  
       (แนวหน้า. 7 พฤษภาคม 2552) 
 
   จากตัวอย่างท่ี 122 หนังสือพิมพ์ใช้มูลบทแฉหลักฐานเด็ดทหาร-รัฐบาล ท าร้าย
ประชาชน และ การชุมนุมครัง้นีแ้กนน ากลุ่มจะน าข้อมูลในเชิงลึกซึ่งมีทัง้ภาพ พยานท่ีเป็น
หลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลทหารใช้ก าลังความรุนแรงกับประชาชน  ชีน้ าว่าฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐมี
พฤตกิรรมไมน่า่ไว้วางใจ เน่ืองจากมีการพบหลกัฐานว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐเก่ียวข้องกบัการใช้ความรุนแรงท า
ร้ายประชาชนจากการอ้างค ากล่าวของแกนน าผู้ ชุมนุม ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลพร้อมหลักฐานเป็น      
การชีน้ าวา่สิ่งท่ีพดูเป็นเร่ืองจริงหรือมีเง่ือนง าต้องได้รับการพิสจูน์ความจริงให้ปรากฏ 

 
   จากการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองในหนงัสือพิมพ์ไทยท่ีได้กล่าวมาข้างต้นท าให้
เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีทางภาษากบัการน าเสนอภาพแทนผู้ ดีและผู้ ร้าย เน่ืองจากกลวิธีทาง
ภาษาเป็นการสะท้อนมมุมองให้เห็นภาพการชมุนมุ กลุม่ผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐในแง่มมุท่ีตา่งกนั คือ 
ทัง้ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีรัฐถูกแทนด้วยภาพ “ผู้ ดี” และ “ผู้ ร้าย” ด้วยกันทัง้สองฝ่าย ซึ่งผู้วิจยัพบว่า
หนงัสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษาทัง้ 5 ชนิด ได้แก่ การใช้ถ้อยค า การใช้อปุลกัษณ์ การใช้รูปประโยค การ
อ้างค ากลา่ว และการใช้มลูบท เป็นกลวิธีท่ีน าเสนอภาพผู้ ร้ายให้กบัผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยพบว่า
มีกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ร่วมกนัในข้อความขา่วเดียวกนั ดงัการแสดงตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษาและการน าเสนอภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” จากการ
น าเสนอขา่วการชมุนมุทางการเมืองในหนงัสือพิมพ์ไทย 
 

                                                                    กลวิธีทางภาษา 
 
 
 
 
นปช. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแทน 
 

ก า ร ใ ช้
ถ้อยค า 

การใช้ 
อปุลกัษณ์ 

การใช้รูป
ประโยค 

การอ้าง 
ค ากลา่ว 

การใช้ 
มลูบท 

ผู้ ดี 
 
 
 
 
 
ผู้ ร้าย 
 
 
 

1.การท าเพ่ือ
สว่นรวมและปกป้อง 
สิทธิประโยชน์ 
ของประชาชนทกุคน 
2.การเชิดชูระบอบ
ประชาธิปไตย 
1.ผู้ชมุนมุคือผู้  
ก่อความวุน่วาย 
2.ผชูมุนมุมี
พฤตกิรรมก้าวร้าว 

     √  
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
รัฐ 

ผู้ ดี 
 
 
 
ผู้ ร้าย 
 

1.ความเข้มงวดใน
การปฏิบตัหิน้าท่ี 
2.การยึดหลักสันติ
วิ ธี ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหา 
1.ก า ร ใ ช้ อ า น า จ
ในทางมิชอบ 
2.การใช้ก าลงัท าร้าย
ประชาชน 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
   งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษา ภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” ในการน าเสนอข่าวการชมุนุมทางการเมือง
จากหนังสือพิมพ์ไทย 3 ช่ือฉบับได้แก่ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า และหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 โดยวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาตาม
กรอบแนวคดิวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีวตัถปุระสงค์ในการวิจยั 2 ประการคือ 

 1. วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอข่าวการชมุนมุทางการเมือง   
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัการน าเสนอภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย”  

   ผลการศกึษาสรุปได้ตามล าดบัดงันี ้
 
1. สรุปผล 
   1.1 กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการน าเสนอข่าวเหตุการณ์การชุมนุม 
    จากการศึกษาข้อมูลข่าวการชุมนุมทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์ไทยพบว่า
หนงัสือพิมพ์มีกลวิธีการใช้ภาษาซึง่เป็นลกัษณะการรายงานขา่วท่ีพบเห็นได้ตามหนงัสือพิมพ์โดยทัว่ไป 
แต่เม่ือน ามารายงานข่าวการชุมนุมทางการเมืองกลบัพบว่าเบือ้งหลงักลวิธีการใช้ภาษาเหล่านัน้ เป็น
การน าเสนอมุมมองของหนังสือพิมพ์ท่ีมีต่อเหตกุารณ์การชุมนุมตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการชุมนุม 
เป็นการสร้างภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” ให้กลุ่มคนหรือเหตกุารณ์การชุมนมุทางการเมืองสร้างภาพแทน
ผ่านกลวิธีทางภาษาท่ีส าคัญ 5 กลวิธี ได้แก่ การใช้ถ้อยค า การใช้อุปลักษณ์  การใช้รูปประโยค       
การอ้างค ากลา่ว และการใช้มลูบท 
  1) การใช้ถ้อยค า 
   ผลการวิเคราะห์พบว่าหนงัสือพิมพ์มีกลวิธีการใช้ถ้อยค าในการรายงานข่าว
การชุมนุมทางการเมือง แบง่ได้ 3 ลกัษณะคือ 1) การใช้ถ้อยค าอ้างถึงผู้ชุมนุม 2) การใช้ถ้อยค าเพ่ือ
บรรยายพฤตกิรรม และ 3) การใช้ถ้อยค าอ้างถึงเหตกุารณ์  
   หนังสือพิมพ์มีการใช้ถ้อยค าอ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีความเก่ียวข้องกับเหตุการณ์      
การชมุนมุทางการเมืองโดยมีการอ้างถึงคู่กรณีท่ีความคิดทางการเมืองในลกัษณะตรงข้ามกนั คืออ้าง
ถึงกลุ่มคนท่ีมีบทบาทท าให้เกิดเหตกุารณ์ ได้แก่ผู้ชมุนุม แกนน า เจ้าหน้าท่ีรัฐ ปรากฏภาพของความ
เป็นศตัรูคูค่วามขดัแย้ง นอกจานีย้งัมีการอ้างถึงผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการชมุนมุก็เป็นการให้น า้หนกั
ภาพความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จากความขดัแย้งของผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
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   ในขณะเดียวกนัการใช้ถ้อยค าบรรยายพฤติกรรม ได้ท าให้ผู้อ่านเข้าใจมมุมองท่ีหนงัสือพิมพ์
ต้องการส่ือให้เห็นภาพการกระท า ลกัษณะนิสยัใจคอของสิ่งท่ีอ้างถึง นอกจากนีก้ารใช้ถ้อยค าอ้างถึง
เหตกุารณ์จะท าให้เข้าใจหรือรับรู้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจกรรมหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างชดัเจนอีก
ด้วย 
  2) การใช้อุปลักษณ์ 
   ผลการวิเคราะห์พบว่าหนังสือพิมพ์ใช้อุปลักษณ์เพ่ือแสดงระบบความคิด
เปรียบเทียบสิ่งเกิดขึน้ในการรายงานข่าวการชุมนุมทางเมืองให้เข้าใจเหตกุารณ์และสะท้อนภาพผู้ ดี
หรือผู้ ร้ายจากการส่ือความหมาย 2 ลักษณะดังนี ้1)การชุมนุมทางการเมืองเป็นการท าสงคราม          
2) การชุมนุมคือไฟ การใช้อุปลักษณ์ดังกล่าวสะท้อนภาพท่ีหนังสือพิมพ์มีมุมมองต่อเหตุการณ์       
การชมุนมุวา่เป็นเหมือนการสู้รบท าสงคราม สถานการณ์มีความร้อนแรงเหมือนไฟ  
  3) การใช้รูปประโยค 
   ผลการวิเคราะห์พบว่าหนังสือพิมพ์ใช้รูปประโยค 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้  
รูปประโยคเน้นประธาน และการใช้รูปประโยคเน้นกรรม การรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมืองใช้    
รูปประโยคท่ีเน้นผู้ กระท าและผู้ถูกกระท าคือ ผู้ ชุมนุมหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ กระท าและผู้ชุมนุมหรือ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ ถูกกระท า ในขณะเดียวกันพบว่ามีการใช้รูปประโยคทัง้ 2 ลักษณะร่วมกัน คือมี
ประโยคบง่ชีใ้ห้เห็นภาพผู้กระท าและภาพผู้ถกูกระท าในเหตกุารณ์ท่ีก าลงักล่าวถึงพร้อมกัน จากการ
วิเคราะห์พบวา่หนงัสือพิมพ์ใช้รูปประโยคเน้นวา่ผู้ชมุนมุเป็นผู้กระท ามากท่ีสดุ แม้ว่ารูปประโยคจะเน้น
ไปท่ีผู้ชมุนมุหรือไมก็่ตาม 
  4) การอ้างค ากล่าว 
   ผลการวิ เคราะห์พบว่าการอ้างค ากล่าวโดยตรงและโดยอ้อมให้กับ           
การรายงานข่าว ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์ใช้กลวิธีอ้างค ากล่าวโดยตรงมากท่ีสุด 
เน่ืองจากการอ้างค ากล่าวโดยตรงเป็นกลวิธีท่ีหนงัสือพิมพ์เพิ่มความน่าเช่ือถือ ประกอบกับไม่ต้องมี
การสรุปความหรือเรียบเรียงประเด็นเหมือนการอ้างค ากล่าวโดยอ้อม ทัง้นีก้ลวิธีการอ้างค ากล่าวยัง
พบว่ามีการใช้กลวิธีทางภาษาอ่ืน ๆ แทรกในข้อความข่าว ได้แก่ การใช้มูลบท การใช้ถ้อยค าบรรยาย
พฤตกิรรม  
  5) การใช้มูลบท 
   ผลการวิเคราะห์พบว่าหนังสือพิมพ์ใช้กลวิธีทางภาษาในการน าเสนอข่าว
เหตกุารณ์การชมุนมุทางการเมืองในลกัษณะ การชีน้ าถึงเร่ืองท่ีมีการปิดบงั และการชีน้ าว่าการชมุนมุ
ทางการเมืองมีเบือ้งหลังมีการใช้ค าท่ีมีความหมายถึงการตีแผ่หรือน าเร่ืองราวท่ีซ่อนอยู่มาเปิดเผย  
จากการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองพบว่า ประเด็นท่ีน าเสนอคือประเด็นสะท้อนภาพ
พฤติกรรมไม่ดี มีการสร้างความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน และไม่เคารพกฎหมาย รวมถึงเป็นการ
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แนะว่าการชุมนุมทางการเมืองมีเบือ้งหลัง โดยมีการโยงถึงคนหรือกลุ่มคนท่ีถูกกล่าวว่า คือผู้ อยู่
เบือ้งหลงัความรุนแรงระหว่างท่ีมีการชุมนุม สะท้อนมุมมองไปท่ีตวับุคคลหรือกลุ่มคนน าเสนอความ
เคล่ือนไหวทางการเมืองว่ามีเบือ้งลึก มากกว่าเป็นเพียงการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านัน้ 
รวมถึงการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่มีความโปร่งใส เลือกปฏิบตัิ หรือมีเง่ือนง าบางอย่างท่ีถูก
บดิเบือนจากข้อเท็จจริง 
 
 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการน าเสนอภาพแทน “ผู้ดี ผู้ร้าย” 
  จากการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยท าให้เห็น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีทางภาษากบัการน าเสนอภาพแทนผู้ ดีและผู้ ร้าย เน่ืองจากกลวิธีทางภาษา

เป็นการสะท้อนมุมมองให้เห็นภาพการชุมนุม กลุ่มผู้ ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีรัฐในแง่มุมท่ีต่างกัน  คือ        

ผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีรัฐถกูแทนด้วยภาพ “ผู้ ดี” และ “ผู้ ร้าย” ด้วยกนัทัง้สองฝ่าย โดยหนงัสือพิมพ์ใช้

กลวิธีทางภาษาทัง้ 5 ชนิด ได้แก่ การใช้ถ้อยค า การใช้อุปลกัษณ์ การใช้รูปประโยค การอ้างค ากล่าว 

และการใช้มลูบท เป็นกลวิธีท่ีน าเสนอภาพผู้ ร้ายให้กบัผู้ชมุนุมและเจ้าหน้าท่ีรัฐและพบว่ามีกลวิธีทาง

ภาษาท่ีใช้ร่วมกนัในข้อความขา่วเดียวกนั  

  1.2.1 การเสนอภาพผู้ชุมนุม 
   หนงัสือพิมพ์เสนอภาพผู้ชุมนุมให้เป็น ผู้ ดี และผู้ ร้าย ด้วยกลวิธีทางภาษาท่ี
ชว่ยสร้างหรือเสนอภาพ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
    1) การเสนอภาพผู้ชุมนุมคือ “ผู้ดี”     
    หนงัสือพิมพ์รายงานข่าวผู้ชมุนมุด้วยการใช้กลวิธีทางภาษาส่ือภาพ
ว่า การชุมนมุรวมถึงความเคล่ือนไหวของผู้ชุมนมุไม่มีเง่ือนง า ผู้ชมุนมุมีสิทธ์ิพึงกระท าได้ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ผลการศกึษาพบว่ามีการเสนอภาพผู้ชุมนุมคือ “ผู้ ดี”  2 ลกัษณะได้แก่ 1. การท าเพ่ือ
สว่นรวมและปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนทกุคน 2. การเชิดชปูระชาธิปไตย 
   2) การเสนอภาพผู้ชุมนุมคือ “ผู้ร้าย”     

    หนังสือพิมพ์รายงานข่าวผู้ ชุมนุมด้วยการใช้กลวิธีทางภาษาเสนอ

ภาพว่าผู้ ชุมนุมมีพฤติกรรมรุนแรง ใช้ก าลังก่อความวุ่นวาย เปรียบเทียบผู้ ชุมนุมคือผู้ ก่อเชือ้ไฟให้

สถานการณ์บ้านเมืองลุกลามบานปลาย เสนอภาพการต่อสู้ทางการเมืองคือการท าสงครามโดยมี ผู้

ชมุนมุคือฝ่ายศตัรูคูต่รงข้าม เป็นผู้ รุกราน ใช้ก าลงัมากกว่าการเจรจาหาข้อยตุิความขดัแย้ง หรือการใช้
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ค าหรือวลีชีแ้นะว่าการชุมนุมมีเง่ือนง าหรือมีเบือ้งหลงั กลวิธีเหล่านีใ้ห้ภาพว่าผู้ชุมนุมเป็นผู้ ร้าย จาก

การวิเคราะห์พบ 2 ลกัษณะได้แก่ 1) ผู้ชมุนมุคือผู้ก่อความวุน่วาย 2) ผู้ชมุนมุมีพฤตกิรรมก้าวร้าว  

  
  1.2.2 การเสนอภาพเจ้าหน้าที่รัฐ 
   หนังสือพิมพ์เสนอภาพว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็น ผู้ ดี และผู้ ร้าย ด้วยกลวิธีทาง
ภาษาท่ีช่วยสร้างหรือเสนอภาพผู้ ดี ผู้ ร้าย ได้แก่ 1) การเสนอภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐคือ “ผู้ ดี”  2) การเสนอ
ภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐคือ “ผู้ ร้าย” 
   1) การเสนอภาพเจ้าหน้าที่รัฐคือ “ผู้ดี”   
    หนงัสือพิมพ์เสนอภาพ “ผู้ ดี” ให้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐ ด้วยการใช้กลวิธี
ทางภาษาเป็นสร้างภาพแทนว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็น “ผู้ ดี” สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมนอบน้อม มีจิตใจดี 
ค านึงถึงความสงบสุขส่วนรวม มีความเด็ดเด่ียวในการแก้ไขปัญหา ผลการวิเคราะห์พบว่ามีการเสนอ
ภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐคือ “ผู้ ดี” 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 2) เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ยดึหลกัสนัตวิิธีในการแก้ไขปัญหา   
   2) การเสนอภาพเจ้าหน้าที่รัฐคือ “ผู้ร้าย”   
     นอกจากหนังสือพิมพ์เสนอภาพ ผู้ ดี ให้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐยังพบว่า
หนงัสือพิมพ์น าเสนอภาพว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐคือ “ผู้ ร้าย“ด้วยการใช้กลวิธีทางภาษาส่ือภาพว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ใช้อ านาจในทางมิชอบ ท าเกินกว่าเหตนุอกเหนืออ านาจหน้าท่ี ผลการวิเคราะห์พบว่าหนงัสือพิมพ์ใช้
กลวิธีทางภาษาเสนอภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐคือ “ผู้ ร้าย” 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) เจ้าหน้าท่ีรัฐใช้อ านาจในทางมิ
ชอบ 2) เจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ก าลงัท าร้ายผู้ชมุนมุ  
 
2. อภปิรายผล 
   การศึกษาภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” จากข่าวการชมุนุมทางการเมืองในหนงัสือพิมพ์ไทย ท าให้
เห็นพลังของภาษาท่ีเป็นกลวิธีส าคญัในการสะท้อนมุมมองของหนังสือพิมพ์ต่อสิ่งท่ีก าลังกล่าวถึง   
การน าเสนอภาพของหนงัสือพิมพ์เป็นการน าเสนอมุมมองท่ีอาจชีน้ าให้ผู้ อ่านเห็นพ้องไปในทิศทาง
เดียวกนัได้  
  เน่ืองจากการรายงานข่าวไม่ได้เป็นเพียงการรายงานเหตกุารณ์ แต่ยงัได้เสนอมุมมองท่ีอาจ
ชีน้ ามวลชนได้ หนงัสือพิมพ์ควรท าหน้าท่ีรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงด้วยความเป็นกลาง  ปราศจาก
อคติและความรู้สึกส่วนตัว โดยเฉพาะประเด็นข่าวการชุมนุมทางการเมืองซึ่งเป็นข่าวท่ีน าเสนอ     
ความขดัแย้งหรือความเห็นตา่งของคนในสงัคม  
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   ในปัจจุบนัพบว่าหนงัสือพิมพ์รายงานข่าวการชุมนุมทางการเมืองโดยน าเสนอให้เห็นภาพ
ความเป็นพวกพ้อง รวมถึงการเสนอภาพคู่ความขัดแย้ง ซึ่งอาจน าไปสู่ความแตกแยกทางสังคม
หนังสือพิมพ์ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงให้โอกาสในการชีแ้จงและแสดงข้อเท็จจริง     
ทัง้สองฝ่าย รวมถึงระมดัระวงัใช้ภาษาส่ือความรู้สึกส่วนตวัด้วยถ้อยค ารุนแรงแม้ว่าหนงัสือพิมพ์จะมี
ความรู้สึกร่วมกับเหตกุารณ์การชมุนมุทางการเมืองก็ตาม จากการตัง้ข้อสงัเกตพบว่าหนงัสือพิมพ์มกั
ใช้การอ้างค ากล่าวของผู้ อ่ืนเพ่ือพูดถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐแต่ในขณะเดียวกันเม่ือพูดถึงกลุ่มผู้ ชุมนุม
หนงัสือพิมพ์กลบักลา่วถึงโดยตรง ซึง่มีความเป็นไปได้วา่หนงัสือพิมพ์หลีกเล่ียงเพราะเกรงตอ่อ านาจรัฐ  
   อย่างไรก็ตามการศึกษาภาพแทน “ผู้ ดี  ผู้ ร้าย” จากข่าวการชุมนุมทางการเมืองใน
หนงัสือพิมพ์ไทยจะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการรายงานความเคล่ือนไหว รายงานเหตกุารณ์ หรือแนวคิด 
หนงัสือพิมพ์สร้างภาพแทนกลุม่คนท่ีมีทรรศนะเก่ียวกบัการเมืองด้วยการแบง่กลุ่มคนออกเป็นสองกลุ่ม
ท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างกันชัดเจน สะท้อนภาพว่าความแตกต่างดงักล่าวไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันได้ คือมีลกัษณะคู่ตรงข้าม เป็นคนอ่ืนท่ีไม่ใช่พวกพ้องเดียวกัน  หรือแบ่งแยกให้เห็นว่าไม่ใช ่
พวกตนไมใ่ชค่นไทย 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
   จากการศึกษาภาพแทน “ผู้ ดี ผู้ ร้าย” จากข่าวการชุมนุมทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทย 
ผู้วิจยัพบวา่มีประเดน็ท่ีนา่สนใจคือการศกึษาการสร้างภาพแทนหรืออดุมการณ์เก่ียวกบัการเมืองของผู้
ชมุนุมในกลุ่มต่าง ๆ ในข้อมูลตา่งประเภท เช่น กระดานสนทนา บทความ กระทู้ หรือเว็บบล็อก จะท า
ให้เห็นกลวิธีการใช้ภาษาในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกันออกไปและ อาจท าให้เห็น
อดุมการณ์บางประการของการชมุนมุชดัเจนยิ่งขึน้ 
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