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         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อค้นหาความหมายของวาทกรรม 
ประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีปรากฎอยู่ในในรายการคืนความสุขให้คน
ชาติ 2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมในเรื่องการท าประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในรายการคืนความสุขให้คนชาติ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของ
วาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ รวมท้ังใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกนักวิชาการด้านส่ือสาร
การเมือง , รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยน าแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis) ตามกรอบแนวคิด ของ Norman Fairclough แนวคิดวาทกรรม แนวคิดสัญวิทยา
แนววิพากษ์ ทฤษฎีการส่ือสารมวลชนฝ่ายอ านาจนิยม เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

          ผลการศึกษาพบว่า 
          1. ความหมายจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มี 3 ประเภท คือ การอบรมส่ังสอน 

การวิวาทะฝ่ายตรงข้าม และการช้ีแจงท าความเข้าใจ อยู่ภายใต้การก ากับความหมาย 3 ชุด ได้แก่ 
ประชาธิปไตยแบบ คสช. , วาทกรรมชุดความมั่นคง , วาทกรรมชุดพ่อเมือง (ขุนพล) โดยพบว่าการให้
ความหมายท่ีเกิดขึ้นได้ส่งผลต่อการก าหนดอัตลักษณ์และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างวาทกรรม
ต่อประชาชนและฝ่ายตรงข้ามเพื่อน าไปสู่เป้าหมายในการออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ 

          2. กระบวนการสร้างวาทกรรมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันระหว่างปฏิบัติการทางวาทกรรมและปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือ ปฏิบัติทาง
วาทกรรม แม้ผู้ศึกษาจะมีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลในขั้นกระบวนการผลิต เนื่องจากอยู่ในสภาวะเผด็จ
การอ านาจนิยมซึ่งมีลักษณะ ปิดบัง ซ้อนเร้น แต่ในส่วนของการกระบวนบริโภคตัวบท ก็แสดงให้เห็นว่า
การแพร่กระจายของวาทกรรม ผู้สร้างวาทกรรมได้ต้ังใจเลือกช่วงเวลาในการท าการส่ือสารในช่วงเวลา
ไพร์มไทม์ในการส่ือสาร ผลิตซ้ าผ่านเครือข่ายวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย และส่ือบุคคลในเครือข่าย
อ านาจรัฐซึ่งมีผลอย่างมากกับการส่ือสารในการโน้มน้าวใจประชาชน ในส่วนปฏิบัติการทางสังคม
วัฒนธรรมนั้น พบว่า มีความสอดคล้องกับบริบทสังคมท่ีมีความแตกแยกต้องการความสงบและฟื้นตัว
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จากเศรษฐกิจ รูปแบบการเมืองแบบอ านาจนิยม การเมืองแบบเลือกข้าง และการบังคับใช้กฎหมาย
พิเศษ อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการออกเสียงประชามติ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการออกเสียง
ประชามติท้ังส้ิน 
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          The objectives of this study are:  1.  to find out the meaning of discourse 
“Referendum” of General Prayut Chan-o-cha in the TV program “Return of Happiness”, 
and 2.  to study the process in producing the discourse about referendum of General 
Prayut Chan- o- cha in the TV program “ Return of Happiness” .  The methodology used 
herein is qualitative research in order to analyze the contents in discourse in the TV 
program “Return of Happiness” .  Also, this study employed the in-depth interview with 
the scholars expertised in Political Communication, Political Science, and Law. Thereby, 
the scope of analysis is based on the concept of Critical Discourse Analysis by Norman 
Fairclough, the concept of discourse, the concept of Critical Semiology, and Authoritarian 
Theory. The study results show that: 

          1. There are 3 kinds of meanings in the TV program “Return of Happiness”, 
i.e. teaching, debate against the opponents, and explanation. These meanings are under 
the following 3 set of meaning governance including democracy in NCPO style, Discourse 
of Security, and Despotic Paternalism. It is found that the said meanings have effects on 
the establishment of identities and relationships between the owner of discourse and 
the opponents regarding the Referendum on the Draft of the Constitution. 

          2.  The process in producing the discourse in the TV program “ Return of 
Happiness”  represents the interaction between Discourse Practice and Socio- cultural 
Practice.  In case of Discourse Practice, the author had many limitations while collecting 
the data on production process due to dictatorship and authoritarianism, which was full 
of concealment.  However, in case of consumption and publication of contents, it is 

 



 ง 

evident that the owner of discourse deliberately chose to communicate with the viewers 
during the prime time by means of re- production via the network of The National 
Broadcasting Services of Thailand as well as personnels media within the state power. 
This is very effective and convincing among the people. Regarding Socio-cultural Practice, 
it is found that the practice is compliant to the social context, in which there are 
disharmony and need of peace and economic recovery.  The political pattern of 
authoritarianism, necessity to take side, and strict enforcement of special laws 
throughout the time of referendum have had effects on the results of referendum. 
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กิตติกรรมประกาศ 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ว่ากันว่า หากได้ลองวิ่งอย่างจริงจังสักระยะ นักวิ่งหน้าใหม่แทบทุกคนล้วนอยากล้ิมลอง ลงวิ่ง
ในรายการใดรายการหนึ่งสักครั้งในชีวิต ความรู้สึกเช่นนี้คงไม่ต่างอะไรจากชีวิตนักศึกษาปริญญาโทหน้า
ใหม่อย่างข้าพเจ้าท่ีเมื่อได้ล้ิมลองกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าให้ อารมณ์อยากล้ิมรสชาติการ
ท าวิทยานิพนธ์จึงเกิดขึ้นไม่ต่างอะไรกับเหล่านักวิ่งหน้าใหม่มือสมัครเล่น 

ข้าพเจ้าจึงเริ่มซ้อมวิ่ง... 
ข้าพเจ้าเลือกซ้อมในสนามท่ีอยู่ในบริบทสังคมการเมืองภายใต้การปกครองท่ีไม่ปกติ (อย่าง

น้อยท่ีสุดก็ในสายตาของตนเอง) โดยเฝ้าสังเกตและออกส ารวจว่าสนามนี้ มีอะไรท่ีข้าพเจ้าต้องรู้ และท า
ความเข้าใจ 

ในช่วงแรกท่ีเริ่มออกวิ่ง ข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านในคณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ (นิด้า) ทุกท่าน ท่ีปูพื้นฐานการวิ่งเบื้องต้นบนเส้นทางสายการส่ือสารท าให้
ข้าพเจ้าเข้าใจศาสตร์นี้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้น และก่อนท่ีจะวิ่งรายการนี้อย่างจริงจัง ข้าพเจ้า
ได้มาพบกับ รศ.ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ โค้ชคนแรกท่ีเข้ามาจัดระเบียบการวิ่งในแขนงองค์ความรู้ ท่ี
เรียกว่า “วาทกรรม” อันเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการวิ่งครั้งนี้ และเมื่อต้ังใจแน่วแน่แล้วว่าจะลงวิ่งใน
รายการ บุคคลท่ีข้าพเจ้าต้องกราบขอบพระคุณ คือ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ท่ีสละเวลารับ เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา #บิ๊กโค้ช ให้กับการวิ่งรายการแรกในชีวิตของข้าพเจ้าในครั้งนี้ โค้ชพี่วินแนะน าจังหวะ
การวิ่งสร้างสัมพันธ์กับลมหายใจของข้าพเจ้า พยายามปรามเมื่อข้าพเจ้าขี้เกียจ และทะเยอทะยานเกิน
พละก าลังตนเอง กราบขอบพระคุณกรรมการวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ และ ผศ.ดร.วิไลวรรณ 
จงวิไลเกษม ท่ีให้ความเอ็นดูและเสนอข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการวิ่งครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีโค้ชท่ีมีความเช่ียวเฉพาะด้าน (คณาจารย์) ท่านอื่น ๆ ท่ีให้ความเมตตาในการ
ให้ข้อเสนอแนะ และแบ่งปันความรู้อันหลากหลาย เพิ่มมุมมองให้การวิ่งครั้งนี้ของข้าพเจ้าให้ชัด เจน
ยิ่งขึ้น ได้แก่ ดร.นันทนา นันทวโรภาส, ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสด์ิกุล , ดร.โมไนยพล รณเวช , ผศ.ดร.สาวิตรี 
คทวณิช , ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ และ ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 

ขอบคุณการออกจากงานประจ าท่ีท าให้ข้าพเจ้าได้ออกวิ่งในเส้นทางสายวิชาการ ขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ทุกเล่มท่ีข้าพเจ้าได้อ่าน และขอบคุณจริง ๆ กับทุกคนท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต 

ขอบคุณ น้องแนนด์ (ถ้าไม่ได้ น้องพี่คงเสียจิตกับระบบอีธีสิท แน่นวล) 
ท้ังนี้บุคคลหนึ่งท่ีอยู่กับข้าพเจ้าตลอดเวลาการวิ่งครั้งนี้ซึ่งข้าพเจ้าจะลืมกราบขอบคุณเสียมิได้ 

คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนท่ี 29 บุคคลท่ีเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญให้ข้าพเจ้า
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สนใจ ใคร่รู้ถึงกระบวนการส่ือสารของท่านท่ีมีต่อประชาชน หากไม่มีท่าน นักวิ่งมือสมัครเล่นอย่าง
ข้าพเจ้าอาจไม่มีรายการท่ีอยากลงวิ่งก็เป็นได้ 

การวิ่งครั้งนี้ส าเร็จลงได้ เพราะก าลังใจท่ีส าคัญจากครอบครัว พ่อ แม่ และน้องสาว 
สุดท้ายไม่ว่าคุณผู้อ่านวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะนิยมชมชอบในเผด็จการทหาร หรือระบอบ

ประชาธิปไตย หรือระบอบการปกครองใด ๆ ก็ตาม... เราคือเพื่อนกัน 
 

เอกจิต สว่างอารมย์ 
กันยายน 2560 
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ความส าคัญของปัญหา  
หากพลิกดูประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทยจะพบว่าตลอดระยะเวลา 

 80 ปี นับจากการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การท ารัฐประหารยึดอ านาจดูคล้ายเป็นของ

คู่กันมากับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในบ้านเราในแต่ละยุคสมัยไม่เคยขาด และทุกครั้งก็มี 

เหล่าบรรดานายทหารเข้ามามีส่วนร่วมและมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการเมือง การปกครองของ

ประเทศตลอดเวลา ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม (ประสงค์ สุ่นศิริ, 2543) 

สอดคล้องกับสถิติการการยึดรัฐประหารท าการอ านาจท่ีช้ีให้เห็นได้ว่าประเทศไทยแทบไม่เคยห่างหาย

หรือเว้นช่วงจากรัฐประหารเลย และหากนับตัวเลขนายกรัฐมนตรีท่ีเข้ามาบริหารประเทศมี 

“นายทหาร” เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีถึง 13 คน จากท้ังหมด 29 คน และใน 13 คนนั้นมีเพียงไม่กี่

คน ท่ีไ ด้รับต าแหน่ งจากการเ ลือก ต้ัง นอกนั้นมาจากการยึดอ านาจแทบท้ัง ส้ิน (ศศินภา  

วัฒนวรรณรัตน์, 2559) ท้ังนี้หากกล่าวเฉพาะนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการการรัฐประหารยึดอ านาจจะ

เห็นส่ิงท่ีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งนั่น คือ การใช้การปกครองในรูปแบบอ านาจนิยม 

(Authoritarianism) ยกตัวอย่างเช่น ในยุคท่ีจอมพล ป. พิบูลสงครามเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

หลังการยึดอ านาจจากพันเอกพระยาพหลฯ ได้เพียง 1 เดือนก็เริ่มจับกลุ่ม “ศัตรู” รัฐบาล และ

ประกาศนโยบายส าคัญท่ีสุดในประวัติศาสตร์ คือการสร้างวัฒนธรรมใหม่เป็นวัฒนธรรมชาตินิยม

ต่อต้านประเพณีด้ังเดิมออกประกาศรัฐนิยม รวม 12 ฉบับ เช่น รัฐนิยมเรื่องการแต่งกายแบบฝรั่ง เลิก

กินหมาก สร้างลัทธิ ผู้น า ออกค าขวัญ “เช่ือผู้น าชาติพ้นภัย” (วิ ชัย ตันศิริ , 2548) ในยุคท่ี 

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ ยึดอ านาจขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการให้อ านาจกับรัฐบาลมากขึ้น มีการร่าง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 1 มีการใช้ค าขวัญประกอบการรณรงค์แก่ประชาชน 

ท่ัวประเทศท่ีว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บรรดาสุข” และ “น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานท า บ ารุง

ความสะอาด” ผ่านการใช้ส่ือผ้าใบกันแดดหน้าร้านค้าท่ีติดต้ังไปท่ัวกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

นอกจากนั้นในส่วนของการลงโทษผู้กระท าผิดก็มีการใช้มาตรา 17 ลงโทษประหารชีวิตแก่ผู้กระท าผิด

ร้ายแรงโดยมีวาทกรรมติดปากจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ ท่ีว่า “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” 

(อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2547)  
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 อย่างไรก็ตามแม้จะเข้ามาด้วยวิธีการรัฐประหารและใช้อ านาจในการบริหารจัดการเรื่อง 

ต่าง ๆ แต่เหล่าบรรดานายทหารก็ยังตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างความชอบธรรมในการ

ปกครองและบริหารประเทศ ดังจะเห็นได้จากข้อค้นพบในงานวิจัยของ ประจักษ์ ก้องกีรติ (2559) ใน

งานวิจัย A Tales of Three Authoritarianism หรือ เรื่องเล่าจากระบอบเผด็จการ 3 ยุค โดยใช้

วิธีการเปรียบเทียบท้ัง 3 ยุค คือ ยุคสฤษด์ิ-ถนอม ยุคสุจินดา และยุคปัจจุบันว่า ส่ิงหนึ่งท่ีได้ค้นพบ

จากการท างานวิจัยช้ินนี้ก็คือ ระบอบเผด็จการไทยมักจะยึดโยงตัวเองเข้ากับรัฐธรรมนูญในทุกยุคทุก

สมัย เพราะหลังจากรัฐประหารเสร็จส้ิน ส่ิงแรกที่รัฐบาลเผด็จการต้องท าก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับ

เกา่ท้ิง และร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ท่ีเป็นแบบนั้นก็เพราะรัฐธรรมนูญคือเครื่องมือท่ีระบอบเผด็จการ

มักจะน ามาใช้เพื่อสร้างการยอมรับต่อนานาประเทศและอีกเหตุผลอีกประการ คือรัฐธรรมนูญช่วยให้

ระบอบเผด็จการสามารถปกครองได้ยาว ๆ แบบไม่ต้องเจอแรงกดดันมากนัก เพราะเมื่อมีรัฐธรรมนูญ

ก็เท่ากับระบอบนั้นก าลังมีข้ออ้างช้ันดีต่อประชาชนของตัวเองและโลกภายนอก  

 ท้ังนี้นอกเหนือจากกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่

รัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหารแล้ว ส่ิงท่ีเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ซี่งน ามาใช้ในการสร้าง  

การยอมรับให้แก่รัฐบาลท่ีมาจากรัฐประหารยึดอ านาจใน 2 ครั้งล่าสุดในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์  

จุลานนท์และรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือการใช้การออกเสียงประชามติถามความเห็น

ของประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญท่ีร่างขึ้นมาใหม่ ซึ่งนับเป็นวิธีการใหม่ใน

การสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาลเผด็จการในการแสดงให้เห็นถึงการเคารพเสียงประชาชน ท้ังยัง

แสดงออกถึงความใจกว้างท่ีให้ประชาชนได้ร่วมตัดสินใจในการเลือกท่ีจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญท่ี

รัฐบาลเผด็จการร่างขึ้นมา ท้ังนี้เพราะการออกเสียงประชามติ คือกระบวนการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศท่ีเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการตัดสินใจ

เรื่องส าคัญและมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการ

ให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก่อนท่ีจะน ามติหรือ

การตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือน าไปปฏิบัติต่อไป (คณะบุคคลผู้ท าการวิจัย เรื่องกระบวนการ

ขั้นตอนและออกเสียงประชามติ , 2551) แต่อีกด้านหนึ่งการจัดท าประชามติของรัฐบาลพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชานั้น ก็ถูกต้ังค าถามถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพราะคณะรัฐประหารสร้างเงื่อนไข

ต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ท าให้การออกเสียงประชามติในประเทศ

ไทยถูกมองว่า อาจเป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับคณะรัฐประหารเท่านั้น (ilaw, 

2559) เนื่องจากในช่วงระยะเวลาก่อนออกเสียงประชามติ รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้
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ใช้มาตรการด้านกฎหมายควบคุมการรณรงค์การออกไปใช้สิทธิลงประชามติ โดยอ้างพ.ร.บ.ว่าด้วยการ

ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.ประชามติ) รวมถึงการเอาผิดตามประกาศ 

คสช. (Thaipublica, 2559) ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลก็ใช้เครื่องมือในการส่ือสารทุกช่องทางในการ

โหมท าการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ครู กอ ครู ขอ ครู คอ หรือ วิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่

ประชาธิปไตยท่ีท าหน้าท่ีสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ โดยเน้น

ยุทธศาสตร์วิธีการแบบเดินเคาะประตูบ้านตามครัวเรือนต่าง ๆ โครงการ รด.จิตอาสา ก็เป็นอีก

เครื่องมือประชาสัมพันธ์ของ คสช. ในการรณรงค์ประชามติ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการคืออีก

หน่วยงานท่ีได้รับการมอบหมายภารกิจการรณรงค์ประชามติผ่านสถานศึกษา บุคลากร ครู -อาจารย์ 

รวมถึงนักเรียน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ัวประเทศ ใช้ส่ือ

เสียงตามสายเพื่อการเข้าถึงข่าวสารของประชาชน และสร้างการรับรู้สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 

และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยังได้จัดท าสคริปต์ให้ผู้ใหญ่บ้านพูดประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง

ตามสายจากวิทยุชุมชน รวมทั้งมีการแจกคลิปเพลงท่ีประพันธ์และขับร้องจากศิลปินที่ให้ความร่วมมือ

แต่งเพลงเกี่ยวกับสาระส าคัญร่างรัฐธรรมนูญและการท าประชามติอีกด้วย (Prachatai, 2559) 

 ในส่วนของรัฐบาลเองยังได้ใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จัด “รายการคืน

ความสุขให้คนในชาติ” ท่ีออกอากาศเป็นประจ าทุกวันศุกร์ เวลา 20.15 – 21.15 น. โดยประมาณ 

โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ด าเนินรายการหลัก มีเป้าหมายหลักในการ

บอกเล่าผลงานของรัฐบาล ตลอดจนช้ีแจง ท าความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

ช่วงเวลารอบสัปดาห์ ซึ่งรูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาตินั้นนับเป็นเครื่องมือการส่ือสารกับ

ประชาชนท่ีรัฐบาลในประเทศไทยได้น ามาใช้ต้ังแต่สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

สมัยแรก เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในช่ือ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” โดยเริ่มออกอากาศทางช่องทาง

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แล้วเช่ือมสัญญาณถ่ายทอดทางไปยังสถานีวิทยุอื่น ๆ 

อีกหลายแห่งครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ ทุก ๆ วันเสาร์ของสัปดาห์ และต่อมาได้เพิ่มช่องทางการ

ส่ือสารมากขึ้นท้ังส่ือวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เครือกองทัพบอก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 

ต ารวจ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และผ่านเว็บไซต์รายการ 

นายกทักษิณคุยกับประชาชน www.thainews.com รวมท้ังมีการส่ือสารเพิ่มเติมผ่านส่ือส่ิงพิมพ์อีก

ด้วย โดยรูปแบบรายการ มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นท าหน้าท่ีเป็นผู้เล่า

เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนขมวดสรุปประเด็นต่าง ๆ โดยมีพิธีกรท าหน้าท่ีเพียงเปิดหัว

รายการ และปิดท้ายรายการเท่านั้น (รัตนาวดี ส าราญสุข, 2545) และต่อมารูปแบบรายการดังกล่าว
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ได้ถูกออกแบบการส่ือสารไปบ้างตามบุคลิกของนายกรัฐมนตรีคนนั้น ๆ อาทิ ในสมัยท่ี พลเอกสุรยุทธ์ 

จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้น ารูปแบบการจัดรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนมาดัดแปลง

และพัฒนาแล้วเปล่ียนมาใช้ช่ือ “รายการเปิดบ้านพิษณุโลก” เพื่อเป็นส่ือกลางให้ประชาชนสามารถ

ติดตามข่าวสารและข้อเท็จจริงได้ โดยมีผู้ด าเนินรายการสลับสับเปล่ียนมาท าหน้าท่ีซักถามการท างาน

ในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมาจากนายกรัฐมนตรี ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรม

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ท า ง ส ถ า นี วิ ท ยุ ใ น เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์   

(ปิยฉัตร ใหม่แก้ว, 2552) ในรัฐบาลของ นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ปรับเปล่ียนมาใช้

ช่ือรายการ “สนทนาประสาสมัคร” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลไทย โดยนายสมัคร 

สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ด าเนินรายการ ในยุคท่ีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะเป็น

นายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการจัดรายการในรูปแบบดังกล่าวแต่เปล่ียนมาใช้ช่ือ “เช่ือมั่นประเทศไทยกับ

นายกฯ อภิสิทธิ์” โดยรูปแบบรายการเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลเป็นหลัก โดยเพิ่ม

การมีส่วนร่วมให้ประชาชนสามารถส่ง SMS แสดงความคิดเห็นและข้อซักถามได้อีกด้วย ในสมัยต่อมา

ท่ี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้ท าการส่ือสารโดยน ารูปแบบการส่ือสารการเมือง

อย่างท่ีผ่าน ๆ  มา ในช่ือ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” โดยใช้เป็นช่องทางในการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจรัฐบาลในการบริหารประเทศ รวมทั้งสร้าง

กระแสนิยมจะเห็นได้ว่าตลอด 10 กว่าปีทีผ่านมา รัฐบาลแทบทุกชุดได้ใช้รูปแบบรายการการส่ือสาร

ในลักษณะดังกล่าวส่ือสารกับประชาชนแทบท้ังส้ิน จะเว้นช่วงไปบ้างในยุคท่ี นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ 

เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น (พรหมธิดา ทิพยานนท์, 2555) เฉกเช่นเดียวกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้ใช้รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ท าการส่ือสารเรื่องการออกเสียง

ประชามติในช่วงเวลาก่อนการออกเสียงประชามติ ในรูปแบบการสอดแทรกเนื้อหาสารท่ีเกี่ยวกับ

ประชามติ และความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปในรายการอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ค าพูดของพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการจัดรายการคืนความสุข เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2559 ท่ีว่า “... เรื่องการ

ประชามติ ถ้าทุกคนยังมองในแง่ของประชาธิปไตยอย่างเดียวมันไปไม่ได้หรอก ยังไงก็ติดหมด ท่าน

ต้องมองซิว่า ส่ิงท่ีเขียนไว้ ส่ิงท่ีท าไว้นี่เกิดประโยชน์กับใคร ประโยชน์กับผมหรือเปล่า ประโยชน์กับ 

คสช. หรือ ผลประโยชน์กับใครอื่นอีก เขียนกันไป แล้วก็สร้างความเข้าใจกันไปผิดๆ ถูกๆ ก็ท าให้เกิด

ปัญหาหมด ถ้าไม่ผ่าน ก็ไม่ผ่าน ผมท ายังไงได้ ก็ว่ากันไปแล้วกัน…” (ส านักโฆษก, 2559) 

  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เพราะในรายการคืนความสุขให้คน
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ในชาตินั้น ไม่ได้แต่เพียงส่ือสารด้วยถ้อยค าของนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ยังเช่ือมโยงความสัมพันธ์ใน

บริบทส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อ านาจ อุดมการณ์ และชุดความรู้ ท่ีสร้างขึ้นมาประกอบสร้าง

ความหมาย กอปรกับเมื่อศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า การศึกษาวาทกรรมของผู้น า

ไทยล้วนเกิดขึ้นในยุคสมัยท่ีสภาพการปกครองอยู่ในระบอบประชาธิปไตย อาทิ งานวิจัยของ  

ญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์ (2547) ท่ีศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างความหมาย และบทบาทวาท

กรรม “รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน”, งานวิจัยของ เปรมจิตต์ มีวันดี (2548) ศึกษาเรื่อง 

วาทกรรม การผลิตซ้ า และการน าเสนอแนวคิดทางการเมือง ในรายการ “นายกทักษิณคุยกับ

ประชาชน”, งานวิจัยของ รัตนาวดี ส าราญสุข (2545) ศึกษาเรื่อง วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายก

ทักษิณคุยกับประชาชน และรายการชวนออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบการศึกษาวาทกรรมใน

สถานการณ์การยึดอ านาจการปกครองด้วยเช่นกัน อาทิ งานวิจัยของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ (2554) 

ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ว่าด้วยเรื่องรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ท่ีศึกษาเรื่อง 

รูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ ซึ่งเป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์วาทกรรมผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ มิใช่

เป็นการศึกษาท่ีมาจากการส่ือสารโดยตรงของผู้ผลิตวาทกรรมนั้น อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้า

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวาทกรรมในบริบทการยึดอ านาจการปกครอง ได้ค้นพบงานวิจัยของ ปิยฉัตร 

ใหม่แก้ว (2552) ท่ีศึกษา รูปแบบ เนื้อหา และวาทกรรมในรายการเปิดบ้านพิษณุโลกด้วยเช่นกัน แต่

ในการศึกษาครั้งนั้น บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงนายกรัฐมนตรีท่ีถูกเชิญให้ข้ึนมารับ

ต าแหน่ง ไม่ใช่คนเดียวกับนายทหารท่ีเป็นหัวหน้าก่อการยึดอ านาจ และความส าคัญอีกประการคือ ยัง

ไม่มีการศึกษาท่ีถอดรื้อวาทกรรมในการท าประชามติของประเทศไทยท่ีล้วนแต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของ

รัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า ประเด็นการศึกษาวาทกรรมของผู้น าประเทศในสถานการณ์การ

ปกครองในรูปแบบอ านาจนิยม โดยท่ีผู้ท าการยึดอ านาจขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเองเป็นประเด็นท่ี

น่าสนใจ โดยผู้วิจัยได้น าแนวทางการศึกษาแบบวาทกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอด

ภาษาผ่านส่ือเชิงวิพากษ์มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหาค าตอบในการศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” 

ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยมุ่งเน้นท่ีจะ

ศึกษาเนื้อหาการแถลงของนายกรัฐมนตรีผ่านรายการคืนความสุข ซึ่งจะมุ่งเปิดเผยฐานะความเป็น

วาทกรรมท่ีเห็นถึงระบบของอ านาจในการผลิตสร้าง ปิดกั้น และด ารงอยู่ของความหมายของสรรพส่ิง

ต่าง ๆ ตลอดจนภาคปฏิบัติวาทกรรม จากการประกอบสร้างความหมายในรายการคืนความสุข โดยใช้

แนววิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของ Norman Fairclought ซึ่งจะศึกษาท้ังในส่วนของกระบวนการ
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ผลิตและบริโภคตัวบทภายใต้บริบทเหตุการณ์ในสังคมไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่าวาทกรรม “ประชามติ” 

ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีลักษณะการสร้าง และตัวตนทางการเมืองอย่างไร ใน

บริบทรัฐบาลท่ีมาจากหวงเวลารัฐประหาร 

 

1.2 ปัญหาน าวิจัย  
 

กระบวนการสร้างวาทกรรมในเรื่องการท าประชามติของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1) เพื่อค้นหาความหมายของวาทกรรมในเรื่องการท าประชามติของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ท่ีปรากฎอยู่ในในรายการคืนความสุขให้คนชาติ  

2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้ างวาทกรรมในเรื่ องการท าประชามติของพลเอกประยุ ทธ์   

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในรายการคืนความสุขให้คนชาติ 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษากระบวนการสร้างของวาทกรรม “ประชามติ” ของ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติท่ีออกอากาศผ่าน

ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยศึกษาจากเทปการออกอากาศท่ีเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ Youtube ใน Channel รายการโทรทัศน์นายกรัฐมนตรี และเอกสารถอดค าพูดท่ี

ทางเว็บไซต์ thaigov.go.th จัดท าขึ้นมา เพื่อประกอบการวิเคราะห์ โดยผู้ศึกษาจะท าการรวบรวม

เนื้อหาตัวบทต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 - 5 สิงหาคม 2559 (นับต้ังแต่วันแรกที่ มีชัย ฤชุพันธุ์ เข้ารับ

ต าแหน่งประธานกรรมการร่างกฎหมาย จนถึงวันลงประชามติ ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2559) 
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1.5 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 

1) วาทกรรม ประชามติ หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและอุดมการณ์ของพลเอกประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีส่ือสารผ่านการพูดและการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในเรื่องการออกเสียง

ประชามติผ่านรายการคืนความสุขให้คนชาติ ท้ังนี้วาทกรรมท่ีปรากฎจะมีความสัมพันธ์กับบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรมของสังคมการเมืองไทยในช่วงเวลาการรัฐประหาร โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท  

• วาทกรรมประเภทอบรมส่ังสอน เป็นวาทกรรมท่ีมีลักษณะสอนส่ังเกี่ยวกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย บอกอะไรถูก อะไรผิด ตลอดจนการป้องปรามเพื่อ

ไม่ให้เกิดความวุ่นวายอย่างเช่นท่ีเกิดก่อนการรัฐประหาร 

• วาทกรรมประเภทวิวาทะฝ่ายตรงข้าม เป็นวาทกรรมท่ีมีลักษณะการโต้แย้ง

ข้อคิดเห็นท่ีน าสู่ประชาชนของฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักการเมือง 

นักวิชาการ ส่ือมวลชน  

• วาทกรรมประเภทช้ีแจงท าความเข้าใจ เป็นวาทกรรมท่ีมีลักษณะการส่ือสารเพื่อ

ท าความเข้าใจกับประชาชน บอกเล่าส่ิงท่ีรัฐบาลก าลังท าอยู่ในปัจจุบัน ท้ังในส่วน

การสนับสนุน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้ออกแบบกฎหมายรัฐธรรมนูญให้

เป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุด รวมถึงการส่ือสารกับประชาชน ให้ทราบถึงประโยชน์ท่ี

ตามมาในการออกไปออกเสียงประชามติ 

ภายใต้ชุดความหมาย 3 ชุด ได้แก่ 

• วาทกรรมชุดประชาธิปไตยในแบบ คสช. เป็นวาทกรรมภายใต้ฐานคิดแบบอ านาจ

นิยม คือ การให้สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชน ภายใต้การด าเนินงานเพื่อการปฏิรูป

ประเทศ ตาม Road Map ท่ีได้วางไว้ และสิทธิ เสรีภาพดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไข 

กฎ กติกา ของรัฐบาล คสช. 

• วาทกรรมชุดความมั่นคง เป็นวาทกรรมท่ีเน้นหลักการความมั่นคง น าการพัฒนา 

เพื่อป้องปรามความขัดแย้งในช่วงก่อนการออกเสียงประชามติ 
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• วาทกรรมชุดพ่อเมือง (ขุนพล) เป็นวาทกรรมท่ีมีลักษณะเป็นผู้จัดการ สะสาง

ปัญหา หวังดีกับประชาชน ท าเพื่อประเทศชาติ และในบางครั้งของการส่ือสาร

กระท าในรูปแบบการส่ังการกับประชาชน  

2) กระบวนการสร้างวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หมายถึง ระบบหรือขั้นตอนในการ

สร้างความหมายในเรื่องการออกเสียงประชามติ ผ่านรายการคืนความสุขให้คนชาติท่ีแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท ภาคปฏิบัติทางวาทกรรม และภาคปฏิบัติกรรมทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมี

บริบทสังคมเป็นตัวสร้างกรอบวาทกรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์การเมืองไทย , วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และกฎหมาย  

3) ปฏิบัติการทางวาทกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตสาร ของผู้ผลิตสาร (การวิเคราะห์  

ผู้น าเสนอตัวบท, การเลือกประเด็นน าเสนอ, รูปแบบการส่ือสาร, กลุ่มเป้าหมาย) การบริโภคตัวบท

ของผู้รับสาร ระบบความคิดของผู้รับสารในบริบทช่วงรัฐประหาร  

4) ตัวบท หมายถึง เนื้อหา ประเด็น และสาระส าคัญในๆ ในเรื่องการออกเสียงประชามติ ผ่านรายการ

คืนความสุขให้คนชาติท่ีมีการสะท้อนของวาทกรรมสู่สังคมในช่วงรัฐประหารและสร้างอัตลักษณ์ของ

นายกรัฐมนตรี 

5) ภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง วาทกรรมท่ีเกิดขึ้นในเรื่องการออกเสียง

ประชามติ ผ่านรายการคืนความสุขให้คนชาติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน

บริบทช่วงรัฐประหาร ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจและการเมือง วัฒนธรรม และกฎหมาย 

6) ประชามติ ร่างรัฐธรรมูญ หมายถึงกระบวนการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

อ านาจสุงสุดในการปกครองประเทศท่ีเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการตัดสินใจในเรื่องการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 เพื่อตัดสินว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ 

ฉบับดังกล่าว ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการส่ือความหมายจากวาทกรรมกระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองใน

เรื่องการท าประชามติของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
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2) เพื่อถอดรื้อ ตีแผ่ความหมายท่ีแท้จริงในวาทกรรม ในเรื่องการท าประชามติของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

3) เพื่อสร้างวิจารณญาณของผู้รับสารต่อการส่ือสารทางการเมือง อันจะเกิดความเข้าใจและรู้เท่าทัน

ส่ือมวลชนของรัฐในบทบาทการเมือง 

4) เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการท่ีมีต่อศาสตร์ด้านภาษา การส่ือสารมวลชน และวาทกรรม โดยเฉพาะ

นวัตกรรมการส่ือสารทางนิเทศศาตร์ด้านการส่ือสารการเมือง 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาการสร้างความหมาย

และกระบวนการสร้างวาทกรรมในเรื่องการท าประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ในรายการคืนความสุขให้คนชาติ  

 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามา

สนับสนุนผลการวิจัยและกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม (Discourse) และแนวคิดเกี่ยวกับวิเคราะห์วาทกรรมเชิง

วิพากษ์ (Critical Discourse Analysis : CDA) 

2.2 แนวคิดสัญวิทยาแนววิพากษ์ (Critical Semiology) 

 2.3 ทฤษฎีการส่ือสารมวลชนฝ่ายอ านาจนิยม (Authoritarian Theory) 

 2.4 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม (Discourse) และแนวคิดเกี่ยวกับวิเคราะห์วาท
กรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis : CDA) 
 
แนวคิดเก่ียวกับวาทกรรม (Discourse) 

 แนวคิดเรื่องวาทกรรมก่อก าเนิดจากนักคิดฝากฝ่ังตะวันตกท่ีพยายามวิเคราะห์ความคิดและ

เหตุผล โดยมีรากมาจากการวิเคราะห์ภาษา ซึ่งจะศึกษาความหมายของประโยคและการศึกษา

กฎเกณฑ์ของภาษาโดยอาจเป็นการศึกษาไวยากรณ์ในระดับลึกแบบ Chomsky หรือแบบโครงสร้าง

นิยมของ Levi-Strauss แต่การวิเคราะห์ดังกล่าวมีข้อจ ากัดเรื่องความยุ่งยาก เพราะเมื่อผู้ศึกษาได้

ค้นพบโครงสร้างเชิงลึกอยู่เพียงไม่กี่แบบ แต่สามารถอธิบายได้เป็นแสนล้านปรากฏการณ์ดังนั้น  

นัก Structuralism จึงได้พัฒนาโดยการเปล่ียนแปลงหน่วยการวิเคราะห์ข้อมูลมาสู่การวิเคราะห์ตัว
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บท (Text) ซึ่งต่อมาก็มีความพยายามก้าวเช่ือมไปในหลายบทหลายปริมณฑลเป็นการวิเคราะห์สหบท 

(Intertext) ท้ังนี้ยังพิจารณาถึงองค์ประกอบในการมองภาษาให้แคบกว้างอย่างไรเป็นส าคัญ และยัง

หมายรวมถึงการมองเฉพาะงานเขียนหรือมองท่ีการพูดสนทนาจะมองท่ีความจริงจัง หรือไม่จริงจัง จน

ในท่ีสุดจึงมีการเลือกค าว่า วาทกรรม (Discourse) ซึ่งมีความหมายถึง การพูด ถกเถียง ขีดเขียน มา

เป็นหน่วยในการศึกษาแทนภาษา ประโยค และตัวบท (ธีรยุทธ บุญมี, 2557) 

 กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน (2551) ได้อธิบายความหมายวาทกรรมในทัศนะของ

ฟูโกต์ ไว้ว่าเปรียบเสมือนการท างานของนักโบราณคดีท่ีขุดค้นช้ันดินต่าง ๆ กล่าวคือ วาทกรรมหมาย

รวมทั้งวิธีการส่ือสารด้วยภาษาแบบต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษากิริยา

ท่าทาง ฯลฯ) ท่ีอยู่ภายใต้กรอบของโครงสร้างท่ีกล่าวมานั้นนั่นเองท่ีเป็นตัวสถาปนา/ผู้บงการ 

อัตลักษณ์ของบุคคล ชุดความรู้ ระบบความสัมพันธ์ ความหมายของส่ิงต่าง ฯลฯ ท้ังนี้การท่ีจะเข้าใจ 

แนวคิดวาทกรรมของฟูโกต์ จะต้องเข้าใจ แนวคิดเรื่องอ านาจ และความรู้ ฟูโกต์ กล่าวว่า ความรู้ และ

อ านาจมีความสัมพันธ์ในแบบ “ซึ่งกันและกัน” กล่าวคือ ในด้านหนึ่งของกลวิธีและเทคโนโลยีแห่ง

อ านาจก็จะเป็นตัวช่วยอ านวยความสะดวกและเปิดทางโล่งให้แก่การการสร้างสรรค์ความรู้ และอีก

ด้านหนึ่ง ความรู้ก็จะกลายมาเป็นพื้นฐานหลักการการใช้อ านาจ  

 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542) อธิบายความหมาย วาทกรรมในทัศนะของฟูโกต์ ไว้ว่า คือ

ระบบการ และกระบวนการในการสร้าง หรือผลิตเอกลักษณ์ และความหมาย ให้กับสรรพส่ิงต่าง ๆ 

ในสังคมท่ีห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเราเอง นอกจากนี้วาท

กรรมยังท าหน้าท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และเป็นท่ียอมรับของสังคมในวงกว้าง  

 บุญเลิศ ช้างใหญ่ (2550) ได้ให้ความหมายของวาทกรรม ไว้ว่า วาทกรรม ไม่ได้แปลว่าค าพูด 

หรือถ้อยค าเท่านั้นหากแต่มีความหมายกว้างไกลกว่า เพราะหมายรวมถึง “พลังอ านาจ” ของถ้อยค าท่ี

ส่งอิทธิพลต่อความคิดและช้ีน าความรู้สึกนึกคิดได้อย่างทรงพลัง โดยเฉพาะท่ีเผยแพร่ตามส่ือท้ังหลาย 

ก็ยิ่งมีอิทธิพลกว้างไกล  

 Archeaology of Knowledge โบราณคดีแห่งความรู้ (ธงชัย วินิจจะกูล, 2558) 

 ฟูโกต์ใช้วิธีเสนอให้เห็นถึงสภาวการณ์ต่าง ๆ  ขณะท่ีวาทกรรมหนึ่ง ๆ ก่อตัวขึ้นแล้วเปิดเผย

บทบาทของวาทกรรม ในการสถาปณาความรู้หนึ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งมนุษย์ยึดถือและจนกระท่ังประมวลเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของเขา หมายความว่า เขาคิดว่าการสถาปนาระบบความรู้เป็น 

ภววิสัย (Objective) ท้ังหลายท่ีก่อให้เกิดตัวตนความเป็นมนุษย์ขึ้น ส่ิงเหล่านี้ ฟูโกต์ เรียกรวมว่า 
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Archeaology of Knowledge (โบราณคดีแห่งความรู้) หรือการขุดคุ้ยเปิดให้เห็นส่วนประกอบต่าง ๆ 

และช้ันต่าง ๆ ของความรู้ ส าหรับฟูโกต์แล้ววาทกรรมก็เหมือนวัตถุส่ิงของในช้ันดิน คือก่อตัวขึ้นและ

ด ารงอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง ๆ แต่วาทกรรมมีความเฉพาะตน เป็นผลผลิตของ

สภาวการณ์ เฉพาะเจาะจง มีอายุหรือมีเงื่อนไขในการด ารงอยู่หรือมี “เวลา” เฉพาะของตน  

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาแบบโบราณคดี ก็เพื่อท่ีจะเทียบเคียงให้เห็นว่าวาท

กรรมเปรียบเสมือนช้ันดินท่ีแต่ละช้ันดินมีความหมายเฉพาะยุคสมัยหนึ่งเท่านั้น      

 นอกจากนี้ ฟูโกต์ ยังได้อธิบายปฏิบัติการทางวาทกรรมว่าหมายถึง ภาวะท่ีพื้นท่ีเหล่านั้นมี

ความสัมพันธ์กัน เช่น ปะทะ, ประสาน, แทนที, ต่อสู้แย่งชิงพื้นท่ี, ผนวกกัน เป็นต้น ดังนั้นวาทกรรม 

จึงมิใช่เพียงช้ันต่าง ๆ ของดิน ซึ่งตัดขวางหน้าดินลึกลงไปแล้วจะเห็นเป็นช้ัน ๆ ราวกับภาพสองมิติแต่

วาทกรรมเปรียบเสมือนสนามพลัง (Force – field) ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีในอวกาศสามมิติ จะเห็นได้ว่า 

วิธีการศึกษาแบบโบราณคดีจึงหมายถึง การพิจารณาลงไปท่ีปฏิบัติการของวาทกรรมแล้ววิเคระห์ให้

เห็นปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีประมวลเข้ามาเป็นวาทกรรมหนึ่ง ๆ หรืออาจกล่าวอีกอย่างได้ว่า 

ท าการขุดค้นเพื่อเปิดเผยวาทกรรมต่าง ๆ ทีละช้ันทีละส่วนท่ีประมวลกันเข้ามาจนเกิดเป็นพื้นท่ีของ

วาทกรรมใหม่ ๆ  

 ดังนั้นการท าความเข้าใจวาทกรรมต้องท าความเข้าใจผ่านระบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกให้ความหมาย 

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเด็นเรื่อง อ านาจและอุดมการณ์ ปฏิสัมพันธ์ท้ังหลายล้วนแต่ได้รับอิทธิพล

จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจและอุดมการในบริบทเฉพาะท้ังส้ิน ซึ่งโดยธรรมชาติของวาทกรรมนั้นจะ

ปิดบังฐานะตัวเองในรูปของความรู้ ความจริง ความเป็นธรรมดา 

 

แนวคิดเก่ียวกับวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis : CDA) 

 ในการท าความเข้าใจวาทกรรม นอกจากจะเข้าใจในความหมายวาทกรรมแล้ว ส่ิงส าคัญท่ีจะ

ท าให้รู้ถึงความหมายของวาทกรรมนั้น ๆ ก็คือ การใช้กระบวนการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ผ่าน

หลัก 3 Dimensions Model ซึ่งแบ่งกรอบการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งมาจากแนวคิดพื้นฐานใน

แนวคิดท่ีว่า Text หรือตัวบทไม่สามารถท าความเข้าใจโดยล าพังตัวด้วยตัวมันเอง แต่การท าความ

เข้าใจจ าเป็นท่ีจะต้องเช่ือมสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในในการเกิดวาทกรรมด้วย (Norman 

Fairclough, 2003) 
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การวิเคราะห์วาทกรรมประกอบด้วย 2 องค์ประกอบส าคัญ 

1. การวิเคราะห์ในสภาพการส่ือสาร (Analysis of Communication Events) เป็นการส่ือสาร

วิเคราะห์คุณสมบัติของวาทกรรมตามสภาพการส่ือสาร ซึ่งประกอบด้วย 

 1.1) ตัวบท (Text) ในท่ีนี้คือภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร เป็นการวิเคราะห์ความหมายท้ัง เป็น 

วัจนภาษาและอวัจนภาษา และรูปแบบของวาทกรรมท่ีเรียงร้อยเข้าด้วยกัน โดยจะมีหลักวิเคราะห์  

3 ประเด็น คือ  

1.1.1) วาทกรรมน าเสนออะไรสู่สภาพสังคม และเกิดผลอย่างไร เป็นการน าเสนอ

เกี่ยวกับความคิด ระบบความรู้ และความเช่ือให้กับสังคมซึ่งเป็นการช้ีให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริง

ของสังคมในขณะนั้นและการน าเสนอวาทกรรมก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อสังคม มีเหตุใดในการเลือก

น าเสนอประเด็นดังกล่าว เพื่อจะได้เข้าใจตัวบทได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวบทและบริบทต่างมี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ส่ิงท่ีตัวบทน าเสนอย่อมมีผลกระทบกับบริบท  

  1.1.2) วาทกรรมสร้างลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์อะไรให้สังคมเพื่อศึกษาว่าตัวบท

หรือตัวภาษาสามารถสร้างลักษณะเฉพาะอะไรผ่านส่ือ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและ

บริบททางสังคม 

  1.1.3) เนื้อหาวาทกรรมแสดงถึงความสัมพันธ์อะไร เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างผู้สร้างและผู้รับวาทกรรม และระหว่างส่ือและสถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ที่แฝงในเนื้อหา

จะบอกได้ว่า วาทกรรมนั้นมีอิทธิพล บทบาทอย่างไรต่อสังคม หากเนื้อหาของวาทกรรมแสดงถึง

ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด ย่อมมีโอกาสท่ีผู้รับสารจะเกิดปฏิสัมพันธ์ กับตัวบทและมีผลมายังผู้ส่งสารได้

ง่ายข้ึน 

 1.2) ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) เป็นการวิเคราะห์กระบวนการสร้าง 

ตัวบท (Text Production) ว่าผู้สร้างวาทกรรมท าให้วาทกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการน าเอาบริบท

ทางสังคม วัฒนธรรมมาสร้างเป็นวาทกรรมได้อย่างไร และมีการถ่ายทอดออกมาอย่างไร รวมทั้งมีการ

วิเคราะห์การบริโภคตัวบท (Text Consumption) ว่าผู้รับวาทกรรมได้รับตัวบทอย่างไร มีการบริโภค

ตัวบทอย่างไร และวิเคราะห์ช่องทางการส่ือสารซึ่งวิเคราะห์ได้ 2 แบบ 

  1.2.1) สถานการณ์ในการส่ือสารมีผลต่อแบบแผนการใช้ภาษาอย่างไร 
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  1.2.2) ผลท่ีเกิดจากแบบแผนการใช้ภาษาช่วยในการสร้างขอบเขต ความสัมพันธ์ 

และโครงสร้างอย่างไร 

 1.3) ปฏิบัติการด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice) เป็นการวิเคราะห์ถึงบริบทท่ี

ส่งผลให้เกิดวาทกรรม โดยจะพิจารณาท้ังด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยผู้ศึกษา

ได้น ากรอบแนวคิดในการวิเคราะห์วาทกรรมแบบ 3 Dimensions Model ของ Norman Fairclough 

ตามแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามกรอบแนวคิดจะเห็นได้ว่า ปฏิบัติการทางวาทกรรมเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างตัวบท กับ

ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือตัวบทและสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมต่างมีความสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน โดยตัวบทอาจถูกก าหนดโดยสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมโดยผ่านปฏิบัติการทาง

วาทกรรม ในทางตรงกันข้ามตัวบทก็อาจจะจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม

ด้วยเช่นกัน 

 

 

 ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์วาทกรรมแบบ 3 Dimensions Model ของ 
Norman Fairclough 
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2. วิเคราะห์แบบแผนการใช้ภาษา (Analysis of the Order of Discourse) 

 เป็นการวิเคราะห์วาทกรรมเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของวาทกรรมในการวิเคราะห์ 

สภาพการของการส่ือสาร (Analysis of Communication Events) ซึ่งการวิเคราะห์แบบแผนใน

ภาษานี้ เป็นการวิเคราะห์ลักษณะและประเภทของวาทกรรม สามารถแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

 2.1) ความสัมพันธ์แบบตัวเลือก (Choice Relation) เป็นการวิเคราะห์ Text Production 

ส่วนของการผลิตตัวบทว่าเหตุใดส่ือถึงน าเสนอรูปแบบการการใช้ภาษาในลักษณะนี้ เนื่องจากส่ือ 

แต่ละประเภทต่างมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้ลักษณะในการใช้ภาษาในการน าเสนอไม่

เหมือนกัน 

2.2) ความสัมพันธ์แบบโยงใย (Chain Relation) เป็นการวิเคราะห์สภาพการในการส่ือสาร

ว่า Text consumption ในส่วนของการบริโภคมีความเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์อย่างไร เกิดผลกระทบ

อย่างไร หรือวาทกรรมท่ีสร้างขึ้นมามีความต่อเนื่องโยงใยซึ่งกันและกันในลักษณะใด  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์วาทกรรมเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็น

ระบบ ระหว่างตัวบท กระบวนการสร้างตัวบท บริบททางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งผู้ท่ีจะเข้าใจบริบท

ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีภูมิหลังหรือมีประสบการณ์ร่วมหรือมีความรู้ในบริบทนั้น ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งจะ

พบว่าบริบทดังกล่าวน ามาจากสภาพสังคมวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้น ๆ  

 การน าแนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) และแนวคิดเกี่ยวกับวิเคราะห์วาทกรรมเชิง

วิพากษ์ (Critical Discourse Analysis : CDA) มาใช้ในการศึกษาวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ ก็เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาค าตอบในกระบวนการสร้าง  

วาทกรรม ประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คน

ในชาติว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร มีกระบวนการในการสร้างวาทกรรมท่ีสัมพันธ์กับบริบทอย่างไร โดยน าเอา

ทฤษฎีมาเป็นหลักในการวิเคราะห์ตัวบทเพื่อท าความเข้าใจในปฏิบัติการทางวาทกรรมและปฏิบัติการ

ทางสังคม วัฒนธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มี

ลักษณะการสร้างและตัวตนทางการเมืองอย่างไร 
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2.2 แนวคิดสัญวิทยาแนววิพากษ์ (Critical Semiology) 
 

กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน (2551) ได้สรุป แนวคิดสัญวิทยาในทัศนะของ 

นักวิชาการผู้บุกเบิกทฤษฎีแนวคิดสัญวิทยา Ferdinand de Saussure ชาวสวิตเซอร์แลนด์ ไว้ว่า เดอ 

โซซูร์ ทุกอย่างสามารถถูกมองเป็นภาษาได้ หากบรรจุไว้ซึ่งความหมาย เช่น กิริยาท่าทาง ชาเขียว การ

แต่งกาย ลอยสัก ฯลฯ และพื้นท่ีการส่ือสารท่ีบรรจุความหมายเอาไว้นี้ เรียกว่า ตัวบท (Text) โดยเดอ

โซซูร์ได้จ าแนกองค์ประกอบของสัญญะออกเป็นสองส่วนย่อย คือ ส่วนท่ีเป็นรูปสัญญะ/ตัวหมาย 

(Signifier) และส่วนท่ีเป็นความของสัญญะ/ตัวหมายถึง (Signified) ซึ่งในกระบวนการสร้าง

ความหมาย (Signification) จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีตัวอ้างอิง (Reference) ท้ังนี้ เดอร์ โซซูร์ ได้ขยาย

ความด้วยว่าการท่ีมนุษย์สร้างสัญญะขึ้นมาแทนท่ีตัวอ้างอิงจริงนั้น แสดงเอกลักษณ์ส าคัญของสัญญะ

ท่ีสามารถโยกย้ายข้ามเวลาและพื้นท่ีได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักกีฬาไทยได้รับเหรียญทองในกีฬาโอ

ลิมปิค เราไม่จ าเป็นต้องยกคนไทยท้ังชาติไปนั่งอยู่ในสนามกีฬาเพื่อประกาศชัยชนะ แต่ใช้สัญญะคือธง

ชาติ และเพลงชาติไทยท่ีโยกข้ามเวลา และพื้นท่ีเพื่อส่ือสารแทนความหมายถึงชัยชนะของคนไทยท้ัง

ประเทศ  

 ท้ังนี้ เดอ โซซูร์ ยังกล่าวถึงกระบวนการสร้างความหมาย ว่าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลาย

หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้  

• การเทียบเคียงเชิงโครงสร้าง (Structural comparison) สัญญะหนึ่ง ๆ จะส่ือความหมายได้ ก็

ต่อเมื่อเราเทียบเคียงสัญญะดังกล่าวกับสัญญะอื่นๆ  

• การเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้าม (Binary opposition) เป็นรูปแบบการสร้าง

ความหมายท่ีง่ายและชัดเจนท่ีสุด โดยการใช้ลักษณะแบบตรงกันข้ามเพื่อจับคู่ความสัมพันธ์ของ

ความหมาย เช่น จะรู้ว่า รวย แปลว่าอะไร ก็ต้องดูความสัมพันธ์กับค าว่า จน 

• ความสัมพันธ์ของตัวบท กับบริบท เดอ โซซูร์ ต้ังข้อสังเกตไว้ว่า ความหมายจะถูกบรรจุอยู่ในพื้นท่ี

ของภาษาท่ีเรียกว่าตัวบท (Text) ซึ่งจะแปรเปล่ียนได้ตามแต่เงื่อนไขของบริบท (Context) ของการ

สร้างความหมาย 

  เดอ โซซูร์ ยังให้ความส าคัญของอ านาจ (Power) ในการเปล่ียนแปลงความหมาย กล่าวคือ 

ใครมีอ านาจ ก็สามารถก าหนด สร้าง เปล่ียนแปลงความหมายของสัญญะต่าง ๆ ได้อีกด้วย  



 17 

 นอกจากนี้ Roland Barthes นักโครงสร้างนิยมชาวฝรั่งเศส เป็นอีกหนึ่งนักวิชาการท่ีสนใจ

ในการศึกษาสัญวิทยาในเชิงวิพากษ์ โดยเฉพาะการศึกษาความหมายสัญญะ (Signified) อันเป็นพื้นท่ี

ซุกซ่อนอุดมการณ์หรือท่ีเรียกว่า มายาคติ (Myth) โดย บาร์ธส์ ได้ใช้แนวทางในการวิเคราะห์

ความหมายท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารออกเป็น 2 ระดับ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน , 

2551) 

 การส่ือสารความหมายในระดับแรก ก็คือ ความหมายในช้ันต้น (First order) หรือท่ี บาร์ธส์ 

เรียกว่า ความหมายโดยตรง (Denotation) เป็นความหมายในล าดับแรกท่ีมีลักษณะเป็น วัตถุวิสัย 

(Objective) หรือหากเทียบเคียงก็คือความหมายตามตัวของภาษาท่ีสามารถเปิดค้นได้จาก

พจนานุกรมท่ัวไป เช่น นก หมายถึงสัตว์ที่มีปีกชนิดหนึ่งท่ีบินได้ เป็นต้น  

 การส่ือสารความหมายในล าดับท่ีสอง (Second order) หรือท่ีบาร์ธส์เรียกว่า ความหมาย

โดยนัย (Connotation) เป็นความหมายท่ีมีลักษณะอัตวิสัย (Subjective) หรือบางครั้งก็ถูกมองว่า

เป็นการตีความท่ีถูกใส่ความหมายเชิงสังคม/วัฒนธรรม ซึ่งบาร์ธส์ให้ความสนใจในความล าดับท่ีสอง

เป็นส าคัญ เพราะเขาเช่ือว่า เฉพาะความหมายโดยนัย (Connotation) เท่านั้นท่ีมายาคติ (Myth) ต่าง 

ๆ จะท างานอยู่ 

 การถ่ายทอดความหมายโดยนัย (Connotation) นั้น สัญญะมีความเช่ือมโยงกับอารมณ์ 

ความรู้สึก ค่านิยม และวัฒนธรรมของผู้รับสารแล้วน าความรู้ของคนเข้าไปมีส่วนร่วมก็จะท าให้เกิด

การตีขึ้นอีกระดับ ซึ่งการท่ีผู้รับสารและผู้ส่งสารจะตีความได้เหมือนกันนั้น จ าเป็นต้องอยู่ในสังคม

เดียวกันจนกลายเป็นเรื่องราวที่อธิบายได้ด้วยวัฒนธรรมหรือความเป็นจริงหรือธรรมชาติ ดังนั้นการจะ

ท าความเข้าใจความหมายของสัญญะในสังคมในเนื้อหา (Text) จะต้องเอาระบบสัญญะท่ีมีอยู่ในสังคม

มาตีความร่วม เพราะถ้าเราไม่เคยมีภาพมายาคติ (Myth) มาก่อนการาตีความก็จะแตกต่างกัน  

 โรลองค์ บาร์ธส์ ได้อธิบายความหมายของ Myth หรือ มายาคติ ไว้ว่า เป็นกระบวนการสรุป

ยอดความคิด (Conceptualization) ของคนแต่ละสังคมต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งและท่ีส าคัญเบื้องหลัง

ของมายาคติเหล่านั้นก็คือภาคปฏิบัติของอุดมการณ์ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น มายาคติต่อผู้หญิงเป็น

เพศอ่อนแอ/เข้าใจยาก/เจ้าอารมณ์ ส่วนมายาคติต่อผู้ชาย คือ เพศท่ีเข้มแข็ง/เข้าใจโลกและชีวิต/มี

เหตุผล ซึ่งเบื้องหลังวิธีคิดมาจากอุดมการณ์ท่ีเช่ือว่า เพศชายมีอ านาจมากกว่าเพศหญิง จะเห็นได้ว่า

ค าว่า ผู้หญิง หรือ ผู้ชาย ถูกสร้างความหมายโดยนัยเอาไว้มาก แต่มายาคติ (คือส่ิงท่ีสังคมเลือก) มา

เฉพาะชุดความหมายโดยนัยบางชุดของผู้หญิง และผู้ชายออกมา เพื่อบอกว่านั่นคือชุดความหมาย
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หลักและมีความชอบธรรมเท่านั้น สอดคล้องกับ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2556) ท่ีอธิบาย Myth ใน

ความหมายของ โรลองค์ บาร์ธส์ ไว้ว่า “มายาคติ คือการพูด/การใช้ภาษาแบบหนึ่งท่ีกระท าผ่านวาท

กรรม มายาคติมิได้ถูกนิยามด้วยส่ิงท่ีพูดถึง แต่นิยามด้วยวิธีการท่ีพูดถึงส่ิงนั้นมากกว่า เราใช้ภาษาพูด

ถึงวัตถุส่ิงของ แต่วิธีการพูดถึงส่ิงนั้นของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปเป็นการสอดใส่ค่านิยมของผู้พูดลง

ไปด้วยเสมอ” 

 ผู้ศึกษาน าแนวคิดสัญวิทยาแนววิพากษ์ (Critical Semiology) มาเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิเคราะห์ตัวบท และการสร้างความหมายในการศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ท้ังนี้ก็เพราะว่าวาทกรรมมีการใช้

ภาษาเป็นตัวถ่ายทอดภาษาจึงใช้เป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมท่ีสามารถส่ือความหมายได้ ซึ่งผู้ศึกษา

ต้องท าความเข้าใจกับสัญญะและความหมายของผู้สร้างวาทกรรม ประชามติ ผ่านรายการคืนความสุข

ให้คนในชาติภายใต้บริบทสังคม และวัฒนธรรรมในช่วงรัฐประหาร 

 

2.3 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนฝ่ายอ านาจนิยม (Authoritarian Theory) 
 

ทฤษฎีอ านาจนิยม (Authoritarian Theory) เป็นหนึ่งในทฤษฎีการส่ือสารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีถือ

ก าเนิดขึ้นในห้วงเวลาแห่งอ านาจนิยมตอนปลายสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งเป็นห้วงเวลาภายหลังการ

ประดิษฐ์แท่นพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้ไม่นานนัก ในสังคมสมัยนั้นมีความเช่ือว่าสัจจะไม่ใช่ผลผลิตของ

ประชาชนส่วนใหญ่ แต่เกิดจากปราชญ์ราชบัณฑิตเพียงไม่กี่คนซึ่งอยู่ในฐานะท่ีจะช้ีทางและน าเพื่อน

ร่วมสังคมของตนได้ ดังนั้นจึงถือกันว่าสัจจะจะต้องรวมอยู่ใกล้ศูนย์กลางอ านาจด้วยเหตุนี้หนังสือพิมพ์

จึงปฏิบัติจากเบื้องบนลงมา กล่าวคือผู้ปกครองประเทศในยุคนั้นจึงใช้หนังสือพิมพ์ส าหรับป่าวร้องให้

ประชาชนทราบถึงเรื่องราวที่ผู้ปกครองคิดว่าประชาชนควรทราบ สอดคล้องกับแนวคิดของนักปราชญ์

นามเพลโต ท่ีว่ารัฐจะปลอดภัยก็ต่อเมื่ออยู่ในอุ้งมือของนักปราชญ์ราชบัณฑิตและเจ้าหน้าท่ีปกครอง

บ้านเมืองซึ่งควบคุมด้วยอ านาจแห่งศีลธรรมและจักใช้อ านาจดังกล่าวควบคุมชนช้ันต่ ากว่าให้อยู่ในท่ีท่ี

ถูกท่ีควร ซึ่งความคิดดังกล่าวของเพลโตหมายความว่าจะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มแข็งในเรื่องความ

คิดเห็นและการอภิปรายโต้แย้ง (เกษม ศิริสัมพันธ์, 2551) เช่นเดียวกับ มาเคียเวลลี ท่ีเช่ือว่ามนุษย์มี

ความโน้มเอียงไปทางช่ัวร้าย จึงจ าเป็นต้องถูกด้วยอ านาจทางการเมืองท่ีสามารถก าหนดนโยบายท่ี

เข้มแข็งจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ผู้น าทางการเมืองจ าเป็นต้องแสดงบทบาทในการ
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ใช้ทุกวิถีทางท่ีจ าเป็นต่อการพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กรการเมืองท่ีสร้างขึ้นมา สอดคล้องกับ เฮเกล 

นักปรัชญาชาวเยอรมัน ได้กล่าวไว้ในท านองว่า รัฐคือศีลธรรม ความส านึกส่วนตัวของปัจเจกจะ

สามารถแสดงออกมาได้ในฐานะพลเมืองของรัฐ รัฐคือจิตใจ รัฐมีสิทธิเต็มท่ีเหนือพลเมืองแต่ละคน ซึ่ง

มีหน้าท่ีส าคัญท่ีสุดเพียงอย่างเดียวคือ เป็นสมาชิกของรัฐ เสรีภาพท่ีแท้จริงของพลเมืองท่ีแท้จริงก็ คือ

เสรีภาพภายในขอบเขตของรัฐ (สมควร กวียะ, 2554) 

 เกษม ศิริสัมพันธ์ (2551) ได้อธิบายระบบควบคุมต่าง ๆ ของฝ่ายอ านาจนิยม โดยสรุปไว้ว่า 

ปรัชญาอันเป็นรากฐานของลัทธิอ านาจนิยมแสดงออกมาให้ปรากฏในองค์การต่าง ๆ ของฝ่ายรัฐบาลท่ี

มักจะก าหนดจุดมุ่งหมายอันแท้จริงของรัฐบาลไว้แล้ว โดยรัฐควรจะเป็นผู้ด าเนินการโดยตรงในการ

เข้าถึงประชาชนแต่ละคน หรือใช้ส่ือมวลชนเป็นเครื่องมือกึ่งอิสระท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ แต่

ปัญหาส าคัญท่ีมักเกิดขึ้นกับฝ่ายอ านาจนิยมก็คือการควบคุมส่ือมวลชนซึ่งด าเนินการโดยเอกชน ซึ่ง

ชาติต่าง ๆ ในตะวันตกได้พยายามทดลองมากมายหลากหลายวิธีซึ่งก็ประสบความส าเร็จมากบ้าง 

น้อยบ้าง อาทิ 

 การให้ใบอนุญาต (หรือบางท่ีเรียกว่า สิทธิบัตร) สิทธิบัตรเหล่านี้ ได้ออกไว้ให้ส าหรับแก่ช่าง

พิมพ์ท่ีไว้ใจได้เพื่อด าเนินการพิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดต่าง ๆ  เช่น หนังสือกฎหมาย หนังสือเรียน 

หนังสือศาสนา ประวัติศาสตร์ บทละคร และอื่น ๆ เมื่อก าเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกก็มีการอนุญาต

ให้กับบางคนเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นยินดีท่ีจะตอบแทนการท่ีตนได้รับอนุญาตให้บุคคลบาง

คนเป็นผู้ด าเนินการ โดยบุคคลเหล่านี้ยินดีท่ีจะตอบแทนท่ีจะตีพิมพ์ข่าวสาร หรือเรื่องราวเฉพาะที่เป็น

การสนับสนุนนโยบายรัฐ 

 การเซนเซอร์ เป็นระบบตรวจตราส่ิงพิมพ์แต่ละช้ิน ตามนิติประเพณีของอังกฤษ-อเมริกา การ

เซนเซอร์หมายถึงการบังคับตามกฎหมายให้เสนอทุกเรื่อราวซึ่งจะตีพิมพ์ออกจ าหน่ายจ่ายแจกแก่ 

ประขาชนเพื่อรับการตรวจตราและเห็นชอบจากทางราชการเสียก่อน วิธีการนี้เป็นท่ีนิยมใช้กันมากใน

ฝ่ายอ านาจนิยมในยุคแรก เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน  

 การด าเนินการฟ้องร้องในศาลสถิตยุติธรรมในข้อหาว่ากระท าผิดบทบัญญัติของกฎหมาย 

วิธีการนี้มักเกิดขึ้นสมัยหลังวิธีการอื่น ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น วิธีการนี้มักเริ่มใช้ในการผูกขาดโดยรัฐและ

การอนุญาตใช้ไม่ได้ผล ซึ่งตามประเพณีทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความผิดมีอยู่สองประการ คือ ความผิด

ฐานกบฏและความผิดฐานยุยงในเกิดความกระด้างกระเด่ืองในบ้านเมืองซึ่งมักใช้เป็นข้อกล่าวหา

ด าเนินคดีแก่บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่า เผยแพร่ข่าวงสารและความคิดเห็นท่ีเป็นปฏิปักษ์แก่ผู้มีอ านาจ 
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ความผิดฐานกบฏเป็นความทางอาญามักมีโทษร้ายแรงถึงประหารชีวิต รัฐบาลอ านาจนิยม จึงนิยมการ

ก าหนดความผิดตามกฎหมายฐานกล่าวถ้อยค ายุยงให้กระด้างกระเด่ืองในบ้านเมืองซึ่งจะใช้จัดารกับ 

พวกท่ีมีความเห็นนอกรีต 

 วิธีการควบคุมส่ือมวลชนทางอ้อม ท่ีถูกคิดค้นในช่วงศตวรรษท่ีสิบแปด หลังจากลัทธิอ านาจ

นิยมเริ่มล่าถอย โดยใช้วิธีการแทนท่ีการใช้อ านาจควบคุมจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ กลับใช้เงินแผ่นดินกว้านซื้อ

ส่ือมวลชนเอกชน รัฐใช้เงินซื้อนักเขียนวิจารณ์การเมือง ในบางกรณีใช้วิธีการใช้วิธีการข่มขู่สลับกับ

การให้เงินสินบนล่อใจ 

 ท้ังนี้ในระบบอ านาจนิยม ไม่ได้ห้ามปรามการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในปรัชญากว้าง ๆ 

เกี่ยวกับระบบการเมือง ซึ่งแตกต่างจากระบบคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันตรงท่ีระบบอ านาจนิยมไม่บังคับ

ให้ ต้องยอมรับหลักทางทฤษฎีของตนท้ังหมด หากแต่เพียงแค่ส่ือมวลชนจะหลีกเล่ียงการ

วิพากษ์วิจารณ์ผู้น าทางการเมืองโดยตรงและปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเหล่านี้ ระบบนี้มักมีความ

ผ่อนส้ันผ่อนยาวความผิดกับวงการคอมพิวเตอร์ นั่นหมายถึงยังยอมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่าง

กว้างขวางซึ่งอาจผิดแผกไปจากหลักการทางการเมืองอันเป็นรากฐานของระบบนี้ แต่ส่ิงท่ีระบบนี้จะ

ไม่ยอมให้เกิดข้ึนก็คือความพยายามอันโจ่งแจ้งท่ีล้มล้างผู้ทรงอ านาจหรือรัฐ 

 อย่างไรก็ตาม วิคเตอร์ เคล็มเพอร์ ได้กล่าวถึงรูปแบบภาษาท่ีผู้น าในระบบอ านาจนิยมมักใช้

ให้ความหมาย โดยอ้างอิงถึง ฮิตเลอร์ ว่า ถ้าดู ‘ภาษา’ ท่ีฮิตเลอร์ใช้ จะเห็นว่า ฮิตเลอร์ ‘ตีความ’ 

ภาษาท่ีตัวเองใช้คนละแบบกับปทัสถานสังคมท่ัวไป โดยฮิตเลอร์ถึงขั้นปฏิเสธ ‘ความหมาย’ ท่ีถูกต้อง

แท้จริงของค าหลายค า และเลือกใช้ค า ท่ีมีความหมายตรงข้ามด้วยซ้ า  ตัวอย่างเช่น ค าว่า  

The People ของฮิตเลอร์  ไม่ ไ ด้หมายความถึง  ‘ประชาชน’ ท่ัวไปท้ังปวง แต่หมายถึ ง  

Some People คือมีเฉพาะคนบางกลุ่มในประเทศเท่านั้น ท่ีถือว่าเป็น The People ในความเห็นของ

ฮิตเลอร์ (โตมร สุขปรีชา, 2560) 

 ส าหรับแนวคิดการส่ือสารมวลชนฝ่ายอ านาจนิยมผู้ศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการ

ประกอบการสร้างวาทกรรม ประชามติ เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะ หน้าท่ีของ

อุดมการณ์ท่ีถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรม ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ในบริบทการเข้ามาปกครองประเทศด้วยวิธีการท ารัฐประหารยึดอ านาจจากรัฐบาล

ประชาธิปไตย 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์ (2547) ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างความหมาย และบทบาท

วาทกรรม “รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์

เนื้อหาวาทกรรมรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน รวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการ

โดยน าแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรม , สัญวิทยา, การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง ,  

การโน้มน้าวใจ, แนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ และแนวคิดเรื่องอุดมการณ์มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์โดย

ผลการศึกษาพบว่า ความหมายจากรายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนมีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ 

การให้ข้อมูลอธิบายการสร้างความความพัฒนาประเทศ, การช้ีแจงแก้ต่าง, การเล่าปัญหา, การอบรม

แนะน า และการวิวาทฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอยู่ภายใต้ภายใต้การก ากับความหมายของวาทกรรม 3 ชุด 

ได้แก่ วาทกรรมชุดธุรกิจการเมือง, วาทกรรมชุดพ่อขุน, และวาทกรรมชุดนักข้อมูลข่าวสาร โดยพบว่า

การให้ความหมายส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์เชิงบวกของนายกนายกทักษิณฯ นอกจากนี้

กระบวนการสร้างวาทกรรมในรายการแสดงถึงการการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างปฏิบัติการทางวาทกรรม

และปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับวาทกรรมในกระแสและวาทกรรมของ

ระบบสังคมไทย ส่วนปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการได้แสดงบทบาทหน้าท่ีเชิงวาทกรรม 3 ประการ 

ได้แก่ บทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ บทบาทในการโน้มน้าวใจ และบทบาทในการสร้างอุดมการณ์ ซึ่ง

ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดท่ีใช้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 

Discourse Analysis: CDA) ตามแบบแผนของ Fairclough ท่ีผู้ศึกษาท าการศึกษา จึงใช้มาเป็น

แนวทางในการศึกษา  

 เปรมจิตต์ มีวันดี (2548) ศึกษาเรื่อง วาทกรรม การผลิตซ้ า และการน าเสนอแนวคิดทางการ

เมือง ในรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์

เนื้อหาวาทกรรมรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็น

วาทกรรมท่ีแสดงออกเพื่อการใช้ข้อมูลและช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชน สอดแทรกการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล โดยใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายเป็นกันเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นประเภทต่าง 

ๆ ได้ดังนี้ 1) วาทกรรมท่ีเกี่ยวกับปัญหาความยากจนของประชาชน 2) วาทกรรมท่ีเกี่ยวกับการ

ปราบปรามยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และส่ิงผิดกฎหมาย 3) วาทกรรมท่ีเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพประเทศ  

4) วาทกรรมท่ีเกิดขึ้นตามวาระและเหตุการณ์พิเศษ  นอกจากนี้ยังพบว่าการน าแนวคิดของ  

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรผ่านรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” นั้นมีเนื้อหาสอดคล้องและ
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เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนรวคิดตามแบบจ าลองทักษิณโนโมเดล ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ามีความสอดคล้อง

กับเรื่องท่ีท าการศึกษาจึงใช้มาเป็นแนวทางในการศึกษา 

 ปิยฉัตร ใหม่แก้ว (2552) ศึกษาเรื่อง รูปแบบ เนื้อหา และวาทกรรมในรายการเปิดบ้าน

พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า มีวาทกรรมท้ังหมด 5 ประเภท ได้แก่ วาทกรรมท าหน้าท่ีรัฐบาลรักษาการ

, วาทกรรมการดูแลความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , วาทกรรมเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์ , วาทกรรมการด าเนินคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีและยุบพรรคการเมือง และ 

วาทกรรมการบริหารงานและแก้ไขปัญหาประเทศ โดยพบว่า กระบวนการสร้ างวาทกรรมมี

ความสัมพันธ์กับตัวบท การปฏิบัติทางวาทกรรม และปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือตัวบทท้ัง 5 

ประเภทน าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีท่ีมีความเสียสละต่อประเทศในการเข้ามารับ

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี มีความสามารถในการแก้ปัญหาประเทศ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และผลักดัน

มีระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง  ส่วนภาคปฏิบัติทางวาทกรรม มีผู้สร้างวาทกรรม 2 คน คือ 

นายกรัฐมนตรีและผู้ด าเนินรายการ โดยอ านาจการคัดเลือกประเด็นและล าดับวาทกรรมอยู่ท่ีผู้ด าเนิน

รายการ และภาคปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม มีการสร้างวาทกรรมให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับ

ในอ านาจอันชอบธรรมในการบริหารประเทศในช่วงรัฐประหาร ท้ังนี้ในส่วนของการสร้างความหมาย

ในรายการเปิดบ้านพิษณุโลกมีการใช้สัญญะหลายตัวในวาทกรรมท้ัง 5 ประเภท ได้แก่ รัฐธรรมมนูญ , 

การลงประชามติ, การเลือกต้ัง, ยุทธศาสตร์การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา , ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, ธรรมาภิบาลและยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข โดยมีบริบททางสังคมในช่วงรัฐประหาร

เป็นตัวจัดการสัญญะท้ังหมดให้ส่ือความหมายในอ านาจของนายกรัฐมนตรีท่ีมีการบริหารงานปกครอง

ด้วยระบบราชการ ท้ังนี้ในส่วนของงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่ามีส่วนคล้ายกับงานท่ีผู้ศึกษาก าลังศึกษา 

เนื่องจากเป็นการศึกษาวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในบริบทท่ีมาจากการปฏิวัติยึดอ านาจเช่นกัน 

 เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ (2554) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ว่าด้วยเรื่อง

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยใช้การศึกษาในรูปแบบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 

(Critical Discourse Analysis: CDA) ตามแบบแผนของ Fairclough ผลการวิจัยพบว่า อุดมการณ์

ของหนังสือพิมพ์ท่ีตีแผ่ความจริงท่ีเกิดขึ้นในสังคมนั้นแท้ท่ีจริงแล้วขึ้นอยู่กับอ านาจแห่งหนังสือพิมพ์ท่ี

จะคัดเลือก กระตุ้นและช้ีให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความจริงท่ีหนังสือพิพ์เลือกสรรแก่ผู้อ่าน รวมท้ังอุดมการณ์

แห่งความเป็นเจ้าของธุรกิจท่ีต้องด าเนินการโดยค านึงถึงผลก าไร อันเป็นอ านาจของผู้ผลิตท่ีจะสร้าง

สินค้า (ข่าว) ให้ตรงใจกลุ่มผู้อ่าน พร้อมท้ังใช้อ านาจแห่งการผลิตถ่ายทอดความคิดครอบง าผู้อ่าน  
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ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ามีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ท่ีใช้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 

Discourse Analysis: CDA) ตามแบบแผนของ Fairclough ท่ีผู้ศึกษาน ามาศึกษา  

 ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว (2556) ศึกษาเรื่องวาทกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย : กรณีศึกษา 

สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย โดยใช้วิธีการศึกษาวาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse 

Analysis)  ตามแบบแผนของ Fairclough พบว่ า  กลวิ ธีทางภาษาในตัวบทสุนทรพจน์ของ

นายกรัฐมนตรีไทย มีกลศัพท์ 3 วิธี  ได้แก่ การประกอบรูปศัพท์ประชาธิปไตย การเรียกช่ือ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการใช้ค าศัพท์ท่ีส่ือความหมายเกี่ยวกับเนื้อหาของ

ประชาธิปไตย กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรมได้แก่ มูลบทการปฏิเสธ การเล่าเรื่อง และ

การใช้วัจนกรรม กลวิธีทางภาษาเหล่านี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทในบริบทของ

สังคมไทยกับระบบความคิดของนายกรัฐมนตรีไทย ส่วนอุดมการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยของ

นายกรัฐมนตรีพบว่ามีอยู่  4 กลุ่ม ได้แก่ อุดมการณืประชาธิปไตยแบบตะวันตก อุดมการณ์

ประชาธิปไตยแบบไทย อุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบเศรษฐกิจทุนนิยม และอุดมการณ์เผด็จการใน

ระบอบประชาธิปไตย ในส่วนของงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาพบว่า ในส่วนของอุดมการณ์เผด็จการในระบอบ

ประชาธิปไตย มีการให้ความหมายในบริบทท่ีใกล้เคียงกับงานท่ีผู้ศึกษาก าลังศึกษากล่าวคือ เป็นการ

ใช้อ านาจในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจส่ังการบุคคลอื่นได้ในลักษณะเดียวกัน

กับการส่ังการลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และท่ีส าคัญคือการบังคับให้ต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่าง

เคร่งครัดซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของทหารท่ีได้น ามาบังคับใช้กับประชาชในลักษณะเดียวกันกับเป็น

ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ศึกษาจึงน าความหมายดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจ ากัดความ วาทกรรม 

ประชามติ ในชุดความหมาย ชุดพ่อเมือง (ขุนพล) ผู้ปกครองประเทศในรูปแบบผู้บัญชาการทางทหาร 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 วิธีด าเนินการวิ จัยเรื่อง การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์   

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย และวิเคราะห์ว่ากระบวนการสร้างวาทกรรมขึ้นเป็นอย่างไร 

ก่อให้เกิดความเข้าใจ และทราบจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาวาทกรรมจากรูปแบบและวิธีการ

ให้สัมภาษณ์ (Discourse Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีรายละเอียดดัง

ตาราง 3.1 

ตารางที่ 3.1 วิธีการวิจัย 
 

ค ำถำมน ำวิจัย แนวคิด / ทฤษฎี เคร่ืองมือ 
มีวาทกรรมสร้างความหมาย
อะไรบ้างในเรื่องการท า
ประชามติท่ีปรากฎใน
รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ 

• วาทกรรมกรรมและ
การวิเคราะห์วาทกรรม 
 

Discourse Analysis 
 

กระบวนการสร้างวาทกรรม
ในรายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ 

• วาทกรรมกรรมและ
การวิเคราะห์วาทกรรม 

• แนวคิดสัญวิทยาแนว
วิพากษ์ 

• การส่ือสารมวลชนฝ่าย
อ านาจนิยม 

• Discourse Analysis 

• เทปการให้สัมภาษณ์  
และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth 
Interview) 
นักวิชาการ บุคลากรท่ี
มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับการ
ส่ือสารการเมือง 
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จากตารางแสดงวิธีตามค าถามน าวิจัย แนวคิด และเครื่องมือนั้นสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

• การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) เป็นการวิเคราะห์วาทกรรมจากรูปแบบและเนื้อหาท่ี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ในเรื่องการออก

เสียงประชามติ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับ  

วาทกรรมและแนวคิดเกี่ยวกับวิเคราะห์วาทกรรเชิงวิพากษ์ การส่ือสารมวลชนฝ่ายอ านาจนิยม 

แนวคิดสัญวิทยาแนววิพากษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการวิ เคราะห์วาทกรรม ประชามติ ของ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และใช้ในต้ังค าถาม

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ก าหนดประเด็นในการให้สัมภาษณ์ 

• การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ก าหนดประเด็นในการให้

สัมภาษณ์ โดยการถามค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูล ได้แก่ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ส่ือสารการเมือง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นักวิชาการด้าน

นิติศาสตร์  และนักวิชาการด้านวาทวิทยา เพื่อทราบแนวทางการน าเสนอเนื้อหาในรายการ 

คืนความสุขให้คนในชาติ ในเรื่องการท าประชามติของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

โดยมีกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวาทกรรมและแนวคิดเกี่ยวกับวิเคราะห์วาทกรรเชิงวิพากษ์ ทฤษฎี

การส่ือสารมวลชนฝ่ายอ านาจนิยม และแนวคิดสัญวิทยาแนววิพากษ์ 

 

3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

แหล่งข้อมูลท่ีผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษา จะรวบรวมจากท้ังข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี้  

1) การจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ี

ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการท าประชามติ 

ต้ังแต่ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 – 5 สิงหาคม 2559 รวมท้ังส้ิน 44 ตัวบท โดยการบันทึกและถอด

ความจากเว็บไซต์ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี www.thaigov.go.th  

2) ข้อมูลเทปบันทึกเสียงในตอน/ประเด็นท่ีท าการเลือกตัวอย่างแล้วน ามาวิเคราะห์ โดยเป็นข้อมูลท่ี

รวบรวมมาจาก Youtube คืนความสุขให้คนในชาติ เพื่อน าเทปบันทึกรายการมาถอดเทปตรวจสอบ
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ความเท่ียงตรงกับการถอดเทปของเว็บไซต์ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ชัดเจนในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และน ามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ท้ังในส่วนน้ าเสียง อารมณ์ใน

การส่ือสารตลอด และฉากท่ีใช้เป็นพื้นหลังในการถ่ายทอดสด ตลอดบริบทต่าง ๆ ท่ีปรากฎอยู่ใน

รายการ 

3 )  ข้ อมู ล ท่ี ไ ด้ จ ากการ สัมภาษณ์แบบ เจาะ ลึก  ( In-depth Interview)  นั ก วิ ช าก าร ด้าน 

นิเทศศาสตร์ส่ือสารการเมือง นักวิชาการสายรัฐศาสตร์ สายนิติศาสตร์ และนักวิชาการสายวาทวิทยา 

จ านวนอย่างน้อย 4 คน โดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

- รูปแบบ เนื้อหารายการคืนความสุขให้คนในชาติเป็นอย่างไร 

- เนื้อหาท่ีแท้ในประเด็นประชามติท่ีซ่อนอยู่ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติในมุมมอง

ผู้ให้สัมภาษณ์คืออะไร 

- เป้าหมายการท าประชามติในสายตานายกรัฐมนตรีในมุมมองผู้ให้สัมภาษณ์คืออะไร 

- นายกรัฐมนตรี มีกระบวนการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองผ่านประชามติอย่างไร  

- ค าถามในเชิงลึกในส่วนทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์ในรูปแบบรายการในลักษณะนี้กับ

สังคมไทย 

 
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1) การเก็บข้อมูลจากการถอดเทปจากเว็บไซต์ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (www.thaigov.go.th) 

ต้ังแต่ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 – 5 สิงหาคม 2559 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เอาเฉพาะเนื้อหารายการท่ีมีกล่าวถึงการท าประชามติได้มาท้ังหมด 44 ตัวบท ซึ่งแบ่งได้

เป็น 3 ประเภทวาทกรรมในการน าไปวิเคราะห์ แล้วสรุปประเด็นต่าง ๆ โดยการบันทึกย่อ 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเทปบันทึกรายการผ่านทาง Youtube รายการโทรทัศน์ นายกรัฐมนตรี 

โดยเลือกรวบรวมเฉพาะตอนท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์ โดยผู้ศึกษาน ามาตรวจสอบความเท่ียงตรงกับ

ข้อมูลจากการถอดเทปจากเว็บไซต์ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
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3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์จากบุคคล ผู้วิจัยท าการจดบันทึกประกอบการวิเคราะห์ แล้ว

ใช้เทปบันทึกการสัมภาษณ์แล้วน ามาถอดความประกอบการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจน

และสมบูรณ์มากขึ้น 

 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หลังจากการท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนของการวิเคราะห์

ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน 

1) วิเคราะห์ข้อมูลจากจากการถอดเทปรายการคืนความสุขให้คนในชาติ จากเว็บไซต์ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี (www.thaigov.go.th) ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องประชามติ ต้ังแต่ 9 ตุลาคม 2558 –  

5 สิงหาคม 2559 เพื่อวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) จากการส่ือความหมายในเนื้อหาท่ี

น าเสนอประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีการถ่ายทอดวาทกรรมผ่านรูปแบบ และวิธีการน าเสนอ ท้ังฉาก และ

นายกรัฐมนตรี 

2) วิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีปรากฎในนิตยสาร

มติชนสุดสัปดาห์ นับต้ังแต่การปรากฏการท าการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีเรื่องการออกเสียงประชามติ ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

3) วิเคราะห์ข้อมูลประเภทบุคคล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีไ ด้จากสัมภาษณ์แบบเจาะ ลึก  

(In-depth Interview) ซึ่งข้อมูลจากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ส่ือสารการเมือง นักวิชาการสาย

รัฐศาสตร์ นักวิชาการสายนิติศาสตร์ และนักวิชาการสายวาทวิทยา 

 
3.4 การน าเสนอข้อมูล 
 

ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา เชิงวิเคราะห์ โดยยกเอาวาทกรรม 

ประชามติท่ีอยู่ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง

ประเทศไทย และท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเป็นตัวอย่างประกอบให้เห็นจริงเพื่อสนับสนุนการ
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วิเคราะห์ความหมายท่ีปรากฎในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ กระบวนการสร้างวาทกรรมท่ี

เกี่ยวกับประชามติซึ่งปรากฏอยู่ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และบทบาทท่ีมีผลต่อสังคมเพื่อ

น าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

1) บทท่ี 4 ผลการศึกษา เพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์การศึกษา คือ เพื่อศึกษาความหมายและ

กระบวนการสร้างวาทกรรม ประชามติ ของพลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี   

ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  

2) บทท่ี 5 อภิปรายและสรุปผลการศึกษาจะเป็นข้อค้นพบส าคัญท่ีได้จากศึกษากระบวนการสร้างวาท

กรรม ประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนใน

ชาติ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการสร้างวาทกรรมท่ีได้จากการศึกษารูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ

ในการส่ือสารการเมืองท่ีมาจากการปฏิวัติยึดอ านาจ รวมท้ังข้อเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการส่ือสารการเมืองในหัวข้ออื่น ๆ 



บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและ

กระบวนการสร้างวาทกรรมวาทกรรมในเรื่องการท าประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ Critical Discourse Analysis 

ขอ ง  Norman Fairclough โ ดยจะท าก าร ศึ กษาจากมิ ติ ขอ ง สภาพการ ณ์ ในการ ส่ื อสาร 

(Communication Events) อันได้แก่ การวิเคราะห์ตัวบท (Text) การปฏิบัติการทางวาทกรรม 

(Discourse Practice) และปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice) และศึกษา

แบบแผนการใช้ภาษา (Order of Discourse) ประกอบกันด้วยซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะท าให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเชิงภาษา ในรายการคืนความสุขให้คนชาติ โดยแบ่งส่วนการ

น าเสนอ ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ความหมายวาทกรรมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

4.2 กระบวนการสร้างวาทกรรมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 

4.1 ความหมายวาทกรรมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 

ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ในการส่ือสาร ผู้ศึกษาได้เริ่มท าการศึกษาในมิติของตัวบทโดยจะ

ศึกษาถึงเนื้อหาสาระท่ีตัวบทนั้นได้น าเสนอ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความหมายจากการส่ือสาร

ผ่านทางรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  

 การวิเคราะห์ตัวบท (Text) 

 ตัวบทในความหมายของ Norman Fairclough มีความหมายมากกว่าภาษาท่ีใช้ในการ

ส่ือสาร แต่ยังรวมถึงภาพและเสียงท่ีใช้ในการประกอบการส่ือสารนั้นด้วย ท้ังต่อมาการวิเคราะห์ตัวบท

ได้พัฒนาครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์โครงสร้างของตัวบท ตามแนวภาษาศาสตร์ตลอดจนสาระท่ีตัว

บทนั้นน าเสนอ ซึ่งในการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะน าเสนอรายละเอียดตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้  
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4.1.1 วาทกรรมน าเสนออะไรสู่สภาพสังคม 

4.1.1.1 ชุดความหมาย 

4.1.1.1.1 วาทกรรมชุดประชาธิปไตยในแบบ คสช.  

4.1.1.1.2 วาทกรรมชุดความมั่นคง 

4.1.1.1.3 วาทกรรมชุดพ่อเมือง (ขุนพล) 

4.1.1.2 ประเภทวาทกรรม 

4.1.1.2.1 อบรมส่ังสอน 

4.1.1.2.2 วิวาทะฝ่ายตรงข้าม 

4.1.1.2.3 ช้ีแจงท าความเข้าใจ 

4.1.2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ และลักษณะของความสัมพันธ์อะไรในสังคม 

4.1.2.1 ลักษณะอัตลักษณ์ท่ีถูกสร้างขึ้นจากวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

4.1.2.2 ลักษณะความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 

 จากตัวบทเนื้อหาในการน าเสนอในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึง

เนื้อหาสาระท่ีตัวบทน าเสนอใน 2 ประเด็น 

 4.1.1 วาทกรรมน าเสนออะไรสู่สภาพสังคม 

เป็นการวิเคราะห์การจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่ามีการน าเสนอเกี่ยวกับความคิด 

ความเช่ือ คตินิยม อุดมการณ์ของผู้สร้างวาทกรรมต่อสังคมไทยอย่างไร ท้ังนี้ยังวิเคราะห์ถึงระดับการ

มีอยู่ถึงประเด็นต่าง ๆ ว่าเพราะอะไรถึงถูกเลือกน ามาเสนอ และในทางตรงกันข้ามเพราะอะไรบาง

ประเด็นถึงถูกมองข้าม เพราะนั่นเป็นเครื่องยืนยันว่า วาทกรรมคือการประกอบสร้างความจริง  

(The Construction of Reality) โดยการวิ เคราะห์จะท าให้ เห็นถึงความหมายจากรายการ 

คืนความสุขให้คนในชาติท่ีปรากฎในสังคมไทย 
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4.1.1.1 ชุดความหมาย 

 ส าหรับความหมายท่ีได้จากการวิเคราะห์การน าเสนอตัวบทประเภทวาทกรรมท่ีน าเสนอใน

รายการคืนความสุขให้คนในชาติสามารถสรุปได้ว่าการกระท าการส่ือสารของรายการดังกล่าวตลอด

โดยเริ่มนับต้ังแต่วันแรกท่ีแต่งต้ังนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เข้ารับต าแหน่งประธานกรรมการร่างกฎหมาย 

จนกระท่ังถึงก่อนวันออกเสียงประชามติ นั้น ถูกก ากับภายใต้ความหมายวาทกรรม 3 ชุดหลัก ดังนี้ 

4.1.1.1.1 วาทกรรมชุดประชาธิปไตยในแบบ คสช. เป็นแนวคิดการ

น าเสนอท่ีสืบเนื่องมาจากคุณสมบัติของผู้สร้างวาทกรรมท่ีอดีตเคยเป็นผู้น ากองทัพ และยังเข้าสู่

อ านาจยังมาจากการปฏิวัติรัฐประหาร ฉะนั้น การน าเสนอวาทกรรมจึงอยู่ภายใต้ฐานคิดแบบอ านาจ

นิยมท่ีมักใช้อ านาจ การอบรม การส่ังการ ตลอดจนการช้ีแนะเพื่ออ้างอิงถึงความชอบธรรมในอ านาจ

ในการปกครองเพื่อการเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตย ผ่านการออกเสียงประชามติจากประชาชน โดยมี

ทัศนะว่าประชาธิปไตยท่ีผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้ทุกอย่าง เป็นบ่อเกิดของการทุจริต 

และความขัดแย้ง ดังนั้นเพื่อท่ีจะป้องกันปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้น ผู้สร้างวาทกรรมจึงได้น าเ สนอ

ประชาธิปไตยในความหมายของ คสช. คือ การให้สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนภายใต้การด าเนินงาน

เพื่อการปฏิรูปประเทศ ตาม Road Map ท่ีได้วางไว้ และสิทธิ เสรีภาพดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไข 

กฎ กติกา ของรัฐบาล คสช.  

4.1.1.1.2 วาทกรรมชุดความม่ันคง ส าหรับวาทกรรมชุดนี้แสดงให้เห็นถึง

คตินิยมแบบทหารท่ีเน้นความมั่นคง น าการพัฒนา การน าเสนอนัยส าคัญของวาทกรรมชุดความมั่นคง

นี้ จึงถูกน ามาใช้ในเรื่องของการเข้ามาป้องปรามความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วงก่อนการออกเสียง

ประชามติ ท้ังการใช้ค าพูดเตือนและการใช้กฎหมายบ้านเมืองมาข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม โดยมักพบ 

วาทกรรมชุดความมั่นคงแทรกอยู่ในการอบรมส่ังสอน และวิวาทะกับฝ่ายตรงข้าม 

4.1.1.1.3 วาทกรรมชุดพ่อเมือง (ขุนพล) ลักษณะของวาทกรรมชุดนี้ถูก

น าเสนอในรูปแบบการเข้ามาเป็นผู้จัดการ สะสางปัญหา หวังดีกับประชาชน ท าเพื่อประเทศชาติ และ

ในบางครั้งของการส่ือสารกระท าในรูปแบบการส่ังการกับประชาชนอีกด้วย โดยวาทกรรมชุดนี้จะ

ปรากฏเด่นชัดในประเภทวาทกรรมอบรมส่ังสอน ซึ่งจะแทรกอยู่ในในการเล่าปัญหาความขัดแย้งท่ี

ผ่านมา อีกท้ังยังรวมถึงการพูดเรื่องประชามติในมิติ ในการเชิญชวนให้ออกมาลงประชามติ 
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4.1.1.2 ประเภทวาทกรรม 

 จากการจัดประเภทของประเด็นท้ังหมดจากตัวบทท้ังหมด 44 ตัวบท โดยภาพรวมผู้ศึกษาพบ

การปรากฎของแต่ละชุดวาทกรรมในการน าเสนอในรายการคืนความสุขให้คนในชาตินับต้ังแต่ 

วันแรกที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เข้ารับต าแหน่งประธานกรรมการร่างกฎหมาย จนถึงวันลงประชามติ ดังนี้ 

- พบประเด็นท่ีมีลักษณะหลักเป็นการแนะน า อบรมส่ังสอนมีลักษณะท่ีมากท่ีสุดโดยปรากฎ

อยู่ในรายการประมาณ ร้อยละ 36.36 (16 ตัวบท) ของประเด็นท้ังหมดตลอดระยะเวลาก่อนออกเสียง

ประชามติ ท้ังนี้ยังพบว่า ประเด็นดังกล่าวอยู่ในช่วงแรกของการส่ือสารประเด็นประชามติของ

นายกรัฐมนตรี 

- พบประเด็นท่ีมีลักษณะหลักเป็นการ วิวาทะกับฝ่ายตรงข้าม พบว่า มีการปรากฎการ

น าเสนออยู่ในรายการประมาณ ร้อยละ 34.1 (15 ตัวบท) ของประเด็นท้ังหมดตลอดระยะเวลาก่อน

ออกเสียงประชามติ ท้ังนี้ยังพบว่า ประเด็นดังกล่าวอยู่ในระยะหลังของการส่ือสารประเด็นประชามติ

ของนายกรัฐมนตรี 

- พบประเด็นท่ีมีลักษณะหลักเป็นการ ช้ีแจง ท าความเข้าใจกับประชาชน พบว่า มีการ

ปรากฎการน าเสนออยู่ในรายการประมาณ ร้อยละ 29.54 (13 ตัวบท) ของประเด็นท้ังหมดตลอด

ระยะเวลาก่อนออกเสียงประชามติ 

 จากการปรากฏของชุดวาทกรรมในการกระท าการสร้างความหมายของรายการคืนความสุข

ให้คนในชาติข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเภทวาทกรรมการแนะน า อบรมส่ังสอน ปรากฏอยู่ในรายการ

มากท่ีสุด โดยพบประเด็นท่ีสะท้อนผ่านตัวบท ได้แก่ อย่าเอาแต่ประชาธิปไตย เลิกทะเลาะ ออกไปลง

ประชามติ และช้ีแนะวิธีออกเสียงประชามติ ซึ่งท้ังหมดมีลักษณะเด่นของการท าการส่ือสารของ

รายการซึ่งมีลักษณะคล้ายการส่ังการระหว่างนายทหารกับผู้บังคับบัญชา ท่ีผู้สร้างวาทกรรมมีความรู้

และอ านาจมากกว่าประชาชนผู้รับสาร ท้ังนี้บางครั้งในการท าการส่ือสารในประเด็นดังกล่าวยังพบว่า

ผู้สร้างวาทกรรมมีน้ าเสียงท่ีใช้อารมณ์เข้ามาผสมผสานอีกด้วย 

 ส่วนประเภทวาทกรรมท่ีมีการน าเสนอในอันดับรองลงมา คือ วาทกรรมประเภท วิวาทะกับ

ฝ่ายตรงข้าม โดยพบประเด็นท่ีสะท้อนผ่านตัวบท ได้แก่ ฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์มีความเข้าใจไม่ถูกต้อง 

รัฐบาลไม่มีความต้ังใจสืบทอดอ านาจและมีความมุ่งมั่นท าเพื่อประชาชน และฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์ไม่

มีความจริงใจในแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ซึ่งเป็นท่ีน่าสังเกตว่าวาทกรรมประเภทนี้มีการปรากฏใน
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รายการในสัดส่วนท่ีแตกต่างเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับวาทกรรมประเภทการแนะน า อบรม  

ส่ังสอน ท้ังนี้เนื่องจากบริบทการสร้างวาทกรรมอยู่ในรัฐบาลทหารท่ีมาจากการท ารัฐประหารจึงมี

รูปแบบการส่ือสารแบบทหารซึ่งเน้นการส่ือสารแบบบนลงล่าง และการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามเพื่อรักษา

ความสงบ ไม่ให้เกิดความเข้าใจท่ีสับสนอันจะน ามาซึ่งความวุ่นวายได้ 

 ประเภทวาทกรรมท่ีมีปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติน้อยท่ีสุด คือ วาทกรรม

ประเภท ช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชน โดยพบประเด็นท่ีสะท้อนผ่านตัวบท ได้แก่ รัฐบาลชุดนี้ท า

เพื่อประชาชน รัฐบาลชุดนี้มีความต้ังใจในการท าร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย และ

ออกไปลงประชามติ ซึ่งส่ิงท่ีปรากฏในวาทกรรมประเภทนี้ คือการส่ือสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

ในขั้นตอนต่าง ๆ  ของการท ากฎหมายรัฐธรรมนูญและเรื่องการออกเสียงประชามติ อย่างไรก็ตามมี 

ส่ิงหนึ่งท่ีปรากฎเหมือนกันในวาทกรรมท้ังในประเภทช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชนและในวาท

กรรมประเภท อบรมส่ังสอน คือ การเชิญชวนประชาชนให้ออกไปลงประชามติ 

 

ตารางที่ 4.2 สรุปและแสดงการให้ความหมายของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  
 

ประเภทวำทกรรม ประเด็นที่สะท้อนผ่ำนตัวบท 
1. อบรมส่ังสอน  1.1 อย่าเอาแต่ประชาธิปไตย  

1.2 เลิกทะเลาะ  
1.3 ออกไปลงประชามติ 
1.4 ช้ีแนะวิธีออกเสียงประชามติ 

2. วิวาทะฝ่ายตรงข้าม  2.1 ฝ่ายตรงข้าม / ผู้วิจารณ์มีความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง 
2.2 รัฐบาลไม่มีความต้ังใจสืบทอดอ านาจและมีความมุ่งมั่นท า
เพื่อประชาชน 
2.3 ฝ่ายตรงข้าม / ผู้วิจารณ์ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชน 

3. ช้ีแจงท าความเข้าใจ 3.1 รัฐบาลชุดนี้ท าเพื่อประชาชน 
3.2 รัฐบาลชุดนี้มีความต้ังใจในการท ากฎหมายรัฐธรรมมนญูให้
เป็นประชาธิปไตย 
3.3 ออกไปลงประชามติ 
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ในส่วนต่อไปจะเป็นข้อมูลในส่วนของรายละเอียดการวิเคราะห์ตัวบทรายการคืนความสุขให้

คนในชาติท่ีได้ศึกษา วิเคราะห์ในส่วนการกระท าการของวาทกรรมในการสร้างแนวคิด ความเช่ือ  

คตินิยม อัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ท่ีสะท้อนผ่านการจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติผ่าน

ประเด็นต่าง ๆ โดยแบ่งการวิเคราะห์เรียงตามหมวดหมู่ประเภทวาทกรรมท่ีจัดไว้ในประเภทต่าง ๆ 

ดังนี้ 

   4.1.1.2.1 อบรมสั่งสอน วาทกรรมประเภทการอบรมส่ังสอน เป็นลักษณะ

การน าเสนอท่ีพบมากท่ีสุดในช่วงเวลานับต้ังแต่วันแรกท่ีแต่งต้ังนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เข้ารับต าแหน่ง

ประธานกรรมการร่างกฎหมาย จนกระท่ังถึงก่อนวันออกเสียงประชามติ โดยผู้ศึกษาค้นพบว่า 

วาทกรรมประเภทนี้มีลักษณะสอนส่ังเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บอกอะไรถูก 

อะไรผิด ตลอดจนการป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายอย่างเช่นท่ีเกิดก่อนการรัฐประหารโดย 

ผู้ศึกษาพบประเด็นความหมายท่ีปรากฎจากการวิเคราะห์ลักษณะวาทกรรมประเภทอบรมส่ังสอน 

ดังนี้ 

1) อย่าเอาแต่ประชาธิปไตย 

 จากการเก็บข้อมูลพบว่าในวาทกรรมประเภทอบรมส่ังสอนนั้นมีการน าเสนอเนื้อหาใน

ความหมายท่ีไม่ได้เ ช่ือมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยจะแก้ไขปัญหาประเทศได้ทุกอย่า ง โดย 

ยกปรากฎการณ์ในท่ีผ่านมามาอธิบายเพื่อให้เห็นถึงความอ่อนแอในระบอบประชาธิปไตยท่ีผ่านมา 

ท้ังนี้น้ าเสียงของผู้สร้างวาทกรรมยังแทรกความรู้สึกท่ีเจือปนด้วยความไม่พอใจ เมื่อต้องพูดถึงการออก

เสียงประชามติ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 8 มกราคม 2559 

“...เราต้องรีบท าเรื่องเหล่านี้ให้เสร็จให้ได้ในขั้นการเตรียมการ อนาคตประเทศเนี่ยนะ  

ใหก้่อนการเลือกตั้งในกรกฎาคม 60 ก็ผมยังไม่มั่นใจนะ เรื่องการประชามติมะเตอะ ถ้าทุกคน

ยังมองในแง่ของประชาธิปไตยอย่างเดียวมันไปไม่ได้หรอกครับ ยังไงก็ติดหมด ท่านต้องมองซิ

ว่า ส่ิงท่ีเขียนไว้ ส่ิงท่ีท าไว้นี่เกิดประโยชน์กับใครนะ ประโยชน์กับผมหรือเปล่า ประโยชน์

กับคสช. หรือ ผลประโยชน์กับใครอื่นอีก เขียนกันไป แล้วก็สร้างความเข้าใจกันไปผิดๆ ถูกๆ 

มันก็ท าให้เกิดปัญหาหมด ถ้าไม่ผ่าน ก็ไม่ผ่าน ผมท ายังไงได้ ก็ว่ากันไปแล้วกัน...” 
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 จากตัวอย่างเป็นการอบรมส่ังสอนประชาชนให้มองประโยชน์กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ี 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก าลังร่างอยู่นั้นก าลังท าเพื่อประเทศชาติ อย่าเพิ่งเร่งร้อนท่ีจะ

ออกเสียงประชามติ เพื่อกลับเข้าสู่ประชาธิปไตย ท้ังนี้ในเนื้อความท่ีส่ือสารออกมานั้นยังแฝงด้วย 

นัยยะท่ีกระตุ้นให้ประชาชนคิดต่อถึงผลประชามติ หากไม่ผ่านอีกด้วย 

 

ตัวอย่างท่ี 2  รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 12 กุมภาพันธ์ 2559 

“... เรื่องสุดท้าย เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประเด็นการเมือง ตลอดระยะเวลาเป็นเดือน

มาแล้ว โดยเฉพาะ 2-3 อาทิตย์ท่ีแล้ว ท่ีผ่านมาจนวุ่นวายไปหมดแล้ว ก็ให้เขาท างานไป ท่าน

ก็ไปศึกษา แล้วท่านก็ไปดูว่าจะลงมติกันยังไง แต่ต้องนึกถึงปัญหาประเทศนะครับ ฝ่ายหนึ่ง

เรียกร้อง อีกฝ่ายหนึ่งอยากปฏิรูป ฝ่ายหนึ่งไม่สนใจ ประชาธิปไตยอย่างเดียว มันไปไม่ได้หมด 

ท่ีพูดกันท้ังหมดต้ังแต่ต้น ถึงเวลานี้ ผมเหนื่อยท่ีจะพูด ไปไม่ได้สักอัน ถ้าเรามองอย่างท่ีเรา

มองกันทุกวันนี้ ขัดแย้งกันทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นไปดูว่าอะไรสากล อะไรท่ีต้องเปล่ียนผ่าน มี

กลไกอะไรไหม ผมพูดหลายครั้งแล้ว ไปคิดกันให้ได้แล้วกัน ตรวจสอบได้อย่างไร ป้องกัน

ปราบปรามอย่างไร ขัดแย้งกันจะท ายังไง ติดล็อคแล้วจะท าอย่างไร ท างบประมาณไม่ได้จะ

ท ายังไง รัฐบาลไม่มีจะท ายังไง เขาก าลังคิดอยู่ท้ังส้ิน กมธ. เขาถึงออกรัฐธรรมนูญมาแบบนั้น 

แล้วไปตีเทียบกับโน่นนี่ จะเหมือนกันหรือไม่ สถานการณ์เหมือนกันหรือไหมล่ะ แต่เราไม่ได้

ไปทาบทับอ านาจกับทางการบริหาร เพียงแต่ท าให้เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจ ไม่เกิดความขัดแย้ง

ขึ้นมาอีกเท่านั้นเอง ...” 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะการอบรม ส่ังสอน ท่ีช้ีให้เห็นว่า ประเทศชาติ 

ส าคัญกว่าประชาธิปไตย ท้ังยังน าเสนอค าพูดผ่านถ้อยค าท่ีเจือปนด้วยอารมณ์ “... ถึงเวลานี้   

ผมเหนื่อยท่ีจะพูด ไปไม่ได้สักอัน ถ้าเรามองอย่างท่ีเรามองกันทุกวันนี้ ขัดแย้งกันทุกเรื่อง ...” ท่ีแสดง

ให้เห็นว่าประชาชนผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากับผู้สร้างวาทกรรม  

 จากการวิเคราะห์ตัวบทข้างต้น จะสังเกตได้ว่า มีการอบรมส่ังสอนประชาชนให้ตรึกตรองถึง

ประชาธิปไตยท่ีผ่าน ๆ มา ว่าส่งผลอย่างไรกับประเทศชาติ ท้ังยังช้ีแนะให้ประชาชนเข้าใจถึงความ

พยายามของรัฐบาลและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้
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ประเทศชาติไปต่อได้ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความตระหนักให้กับผู้รับสาร ถึงอนาคตท่ีไม่แน่นอน 

หากผลประชามติออกมาว่าไม่ผ่าน ซึ่งท้ังหมดนี้ถูกประกอบสร้างโดยใช้ค่านิยมเชิงคุณค่าว่ารัฐบาล

ทหารชุดนี้ ก าลังท าเพื่อประเทศชาติ ไม่เหมือนรัฐบาลท่ีผ่าน ๆ มา สร้างความหมายใหม่ ว่าประเทศ

เดินหน้าได้ ส าคัญกว่าประชาธิปไตย นอกจากนี้ผู้ศึกษายังพบว่าภาษาพูดของผู้สร้างวาทกรรมใน

บางครั้งเจือปนไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดระหว่างการพูดในประเด็นดังกล่าว  

 

2) เลิกทะเลาะ 

 จากประเด็นต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลท่ีอยู่ในประเภทวาทกรรมอบรม ส่ังสอน พบว่า ลักษณะ

การน าเสนอข้อมูลในเชิงห้ามปราม ช้ีให้เห็นถึงเหตุการณ์ความวุ่นวาย ความขัดแย้งในอดีต พร้อมท้ัง

ย้ าถึงการให้เคารพในกฎกติกาของบ้านเมืองเพื่อให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไป ท้ังนี้ในส่วนของน้ าเสียง

ของผู้สร้างวาทกรรมเม่ือพูดถึงความขัดแย้งยังแทรกไปด้วยน้ าเสียงหงุดหงิดอีกด้วย 

 

ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 20 พฤษภาคม 2559 

“.... เพราะฉะนั้นคนไทยต้องมาดูตรงนี้ว่า ส่ิงท่ีผมพูดท้ังหมดมาแล้วนั้น เรื่องความยากจน 

เรื่องการเกษตร เรื่องของการพัฒนาประเทศ เรื่องของการทุจริตคอรัปช่ัน การมีรัฐบาล  

ธรรมาภิบาลเหล่านี้ มันจะแก้ได้ไหมล่ะ ในการท าประชามติครั้งนี้ ถ้ามันท าได้ก็ดี ก็เลือกไปสิ 

แต่ถ้ามันท าไม่ได้ขึ้นมาท่านจะว่ายังไง ท่านก็ว่ามา ผมไม่สามารถจะบังคับท่านได้อีกแล้วล่ะ 

ผมได้ให้อ านาจของผมไปแล้ว ในการพิจารณาร่วมกัน อย่ามาทะเลาะกัน แล้วก็กรุณาฟังด้วย

นะว่า ใครพูดว่ากระไร ใครจะท าอะไรในอนาคต ถ้ามุ่งหวัง ย้อนกลับไปความขัดแย้งก็อีกล่ะ 

ย้อนไปย้อนมา คนนี้ผิด คนนี้ถูก คนนี้จะต้องยกโทษ คนนี้นิรโทษ ไม่มีจบ มันเดินหน้าไม่ได้ไง 

แล้วบางคนบอกให้ผมแก้ปัญหาของเก่า มันแก้ได้ไหมล่ะ ทุกคนไม่ยอมรับอะไรสักอย่าง แล้ว

จะให้ผมแก้ มันแก้ไม่ได้หรอกนะ จะหาว่าผมไม่ปรองดอง ผมพร้อมปรองดอง แต่ปรองดอง

กันด้วยกฎหมายก่อนเท่านั้นเองรับกันไหมล่ะ เพราะฉะนั้นอย่ามาพันเรื่องประชามติ อย่ามา

พันเรื่องเลือกตั้ง ตอนนี้มันลากไปลากมาท้ังหมดเลย ก็ไปดูเจตนาของคนพูดก็แล้วกันได้หรือ

เปล่านะ อยากท าอะไรท่ีมันเกิดประโยชน์มากกว่า เข้าใจไหม ...” 
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จากตัวอย่าง สังเกตได้ว่า ลักษณะการให้ข้อมูลข้างต้น ผู้สร้างวาทกรรมได้พูดอย่าง

ตรงไปตรงมาว่า “อย่าทะเลาะกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการส่ือสารซึ่งแฝงด้วยนัยยะการ 

ส่ังสอน ให้ประชาชนให้จ าด้วย ว่าใครพูด ใครท าอะไรไว้อย่างไร ซึ่งผู้สร้างวาทกรรมได้ท าการเช่ือมโยง

ความหมายดังกล่าวไว้ในในบริบทของห้วงเวลาก่อนท าประชามติเพื่อป้องปรามเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจน

เกิดความไม่สงบ  

 

ตัวอย่างท่ี 2 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 5 สิงหาคม 2559 

“... ท่านอาจารย์มีชัยก็ได้ออกมาช้ีแจ้งแล้ว ทาง สนช. ท่านประธาน สนช. ได้ออกมาช้ีแจ้ง

แล้วทั้งในเรื่องของรัฐธรรมนูญ เรื่องค าถามพ่วงอะไรเหล่านี้ 1 คน 1 เสียง ผมก็มี 1 เสียงเท่า

ท่านนั้นล่ะ เพราะฉะนั้นใครก็ตามท่ีออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไร 

เพราะฉะนั้นท่านจะมาห้ามนี้โน้นกับผมตลอดเวลามันก็ไม่ได้ เราจะท าให้บ้านเมืองเดินหน้า

ไปได้มันก็ต้องมีกติกากันบ้างนะ การลงประชามติเป็นโอกาส อย่าให้โอกาสนี้เป็นประเด็น

ความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ เป็นวิกฤติการณ์ท าร้ายประเทศ ...”  

 

จากตัวอย่าง การอบรมส่ังสอนข้างต้น เห็นได้ว่า ผู้สร้างวาทกรรมมีลักษณะการพูดแบบ

ประชดประชัน “1 คน 1 เสียง ผมก็มี 1 เสียงเท่าท่านนั้นล่ะ เพราะฉะนั้นใครก็ตามท่ีออกมาพูดแสดง

ความคิดเห็นเหล่านี้ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไร เพราะฉะนั้นท่านจะมาห้ามนี้โน้นกับผมตลอดเวลามันก็ไม่ได้” 

ท่ีแทรกไปกับเนื้อหาการอบรมส่ังสอนท่ีพูดถึงให้เคารพกติกาเพื่อให้ประเทศเดินหน้าและยังคงเน้นถึง

เรื่องความสงบเรียบร้อยเพื่อการออกเสียงประชามติให้ด าเนินการได้อย่างลุล่วง ด่ังจะเห็นในประโยค

ท่ีว่า “... การลงประชามติเป็นโอกาส อย่าให้โอกาสนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งขึ้นมาใหม่เป็น

วิกฤติการณ์ท าร้ายประเทศ ...” 

จากการวิเคราะห์ตัวบทข้างต้น ความหมายท่ีสะท้อนให้เห็นความต้ังใจของผู้สร้างวาทกรรม

ในการรักษาความสงบในห้วงเวลาการออกเสียงประชามติ ให้สามารถด าเนินการลงประชามติได้อย่าง

ลุล่วง สะท้อนภาพลักษณ์ผู้น าท่ีมาจากการเป็นนายทหาร ท่ีเน้นเรื่องความสงบ ความมั่นคงของ

ประเทศ เป็นหัวใจหลักในการบริหารประเทศ โดยมีการอธิบายความคิด การห้ามปรามมิให้เกิดความ

วุ่นวาย โดยอ้างถึงกฎกติกามาเป็นเงื่อนไขในการักษาความสงบ 
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ท้ังนี้ ผู้ศึกษายังพบว่า ผู้สร้างวาทกรรมยังใช้ลักษณะภาษาท่ีปนไปด้วยอารมณ์ตาม 

ขนบนายทหารท่ีคุ้นเคยกับการปกครองในรูปแบบอ านาจนิยมกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยน ามาท าการ

ส่ือสารเพื่อให้เกิดภาพการยอมรับ สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนผู้รับสาร ช้ีให้เห็นถึงอ านาจ

ของผู้สร้างวาทกรรม ในการสร้างความรู้ อันน ามาซึ่งความจริงท่ีว่าประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้ 

เมื่อเกิดความสงบ 

 

3) ออกไปลงประชามติ 

 จากการวิเคราะห์ตัวบทประเภทวาทกรรม อบรมส่ังสอน พบว่ามีประเด็นหนึ่งซึ่งถูกเน้นย้ าใน

หลายตัวบท ในวาทกรรมประเภทดังกล่าว คือ การท าการส่ือสารของผู้สร้างวาทกรรมให้ประชาชน

ออกไปลงเสียงประชามติ ในรูปแบบการการส่ัง การสอนโดยผู้สร้างวาทกรรมอ้างอิงหลักการเป็น

ประชาธิปไตย และเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ มาเป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนการออกมาลงเสียง

ประชามติ โดยใช้รูปแบบกลวิธีการส่ือสารในรูปแบบสมมุติให้ประชาชนคิดตาม ท้ังในกรณีท่ีหากร่าง

รัฐธรรมนูญผ่านและไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ:  15 มกราคม 2559 

“... เรื่องประชามติ คนท้ังประเทศต้องออกมาแสดงลงประชามติ ต้องมาลงเลือกตั้งท้ังหมด ท่ี

มีสิทธิ์ในการเลือกต้ัง ไม่เช่นนั้นเสียหายเหมือนเดิม ไม่อยากให้คิดว่าเวลามีปัญหาแล้ว

ทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ตาม รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ใช้อ านาจสิ มาตรา 44 

แก้ปัญหาทุกอย่าง และไอข้างล่างไม่สงบท าอย่างไร ผมใช้ไป สรุปท่ีทะเลาะกันท้ังหมด 

กลับมาทะเลาะกับผมคนเดียว ได้ไหมเล่า มันไม่เกิดขึ้นแน่นอน เพราะฉะนั้นใครท่ียังมี

ความคิดสุดโต่ง มีตัวตน มีผลประโยชน์แอบแฝง จะถูกไม่ถูก จะมีเจตนาไม่มีเจตนา แต่ถ้าไม่

เคารพกฎหมายกันก็ไปไม่ได้อยู่ดี …” 

 

 ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึง การใช้ภาษาท่ีส่ือสาร ในลักษณะส่ังการอย่างตรงไปตรงมาให้

ประชาชนออกมาออกเสียงประชามติ ในรูปแบบการสอนส่ัง ดังประโยคท่ีกล่าวว่า “ต้องมาลงเลือกตั้ง

ท้ังหมดท่ีมีสิทธิ์ ในการเลือกต้ัง ไม่เช่นนั้นเสียหายเหมือนเดิม” โดยยกเงื่อนไขความวุ่นวาย  
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หากประชาชนไม่ออกมาลงประชามติ พร้อมท้ังแทรกการส่ือสารสร้างภาพว่าผู้สร้างวาทกรรม ไม่ได้

อยากใช้อ านาจ แต่ท่ีใช้เพราะความจ าเป็นเพราะละเมิดกฎหมาย 

 

ตัวอย่างท่ี 2 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ:  4 มีนาคม 59 

“แต่ถ้าไม่ผ่านผมก็ไม่รู้จะท ายังไงเหมือนกัน เพราะทุกคนก็อยากเลือกตั้ง ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไง 

เด๋ียวจะกลายเป็นว่าผมไปบังคับท่านอีก หรือขู่ท่าน ไม่ใช่ จะผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้ทุก

คนใช้วิจารณญาณ ใช้เหตุใช้ผล ในการตัดสิน เพราะท่านเป็นคนลงคะแนน ลงประชามติหรือ

เลือกตั้งก็แล้วแต่ ท่าน 1 เสียง 1 คน นี่เขาเรียกว่าหลักการประชาธิปไตยข้ันต้น ทุกคนมีสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญ มีสิทธิ์ในเรื่องประชาธิปไตย ออกไปท าประชามติ ออกไปเลือกต้ัง ไม่ใช่

ออกไปเลือกครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งไม่ออก ให้กลุ่มนี้ กลุ่มนั้น ขัดแย้งกันไปท้ังหมด ผมอยากให้ทุก

คนออกไปท าประชามติ เลือกตั้ง จะออกผลมายังไง ก็ต้องช่วยกัน ผมว่าอย่ามาทะเลาะกันอีก

ต่อไปเลย ...” 

 

 สังเกตได้ว่าลักษณะการให้ข้อมูลข้างต้น ผู้สร้างวาทกรรมได้สร้างภาพประชาธิปไตย  

จะเป็นไปไม่ได้เลย หากการออกเสียงประชามตินี้ไม่ผ่าน โดยเน้นย้ าให้ออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากท่ีสุด 

ท้ังยังสร้างภาพลักษณ์ตัวเองว่าเป็นผู้น าท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยท่ีเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยผ่านการ

อธิบายท่ีว่า “ลงประชามติหรือเลือกต้ังก็แล้วแต่ ท่าน 1 เสียง 1 คน นี่ เขาเรียกว่าหลักการ

ประชาธิปไตยข้ันต้น ทุกคนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มีสิทธิ์ในเรื่องประชาธิปไตย”   

จากการวิเคราะห์ตัวบทข้างต้น ผู้สร้างวาทกรรมได้ประกอบสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยใน

บริบทการบริหารประเทศในรูปแบบอ านาจนิยมเข้าไปเป็นส่ิงเดียวกันกับการออกเสียงประชามติ โดย

ต้ังใจเน้นการส่ือสารไปยังประชาชนท่ีต้องการประชาธิปไตยเพื่อเป้าหมายให้ออกมาออกเสียง

ประชามติ ภายใต้ความหมาย ประเทศไปต่อได้ ซึ่งจากการอ้างอิงอุดมการณ์ประชาธิปไตยของผู้สร้าง

วาทกรรมซึ่งนับเป็นการสร้างความหมายสะท้อนกลับมายังผู้สร้างวาทกรรมท่ีแม้ว่าจะเป็นผู้น าท่ีแม้จะ

มาจากการรัฐประการแต่ก็มีความใจกว้างให้ประชาชนได้ออกเสียงลงประชามติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการประชาธิปไตยอีกด้วย 
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4) ชี้แนะวิธีออกเสียงประชามติ  

 จากการวิเคราะห์วาทกรรมประเภท อบรมส่ังสอน พบว่าประเด็นท่ีถูกเน้นย้ าและพบเห็นได้

ในหลายตัวบท คือ การช้ีแนะวิธีการออกเสียงประชามติของผู้สร้างวาทกรรม ซึ่งมีท้ังการช้ีแนะท่ีอยู่ใน

หลักการ และการช้ีแนะท่ีมีการยกตัวอย่างเปรียบเปรยให้เห็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ผู้สร้างวาทกรรมใช้ภาษาค าพูดท่ีเป็นทางการ ปราศจากอารมณ์ขณะท าการส่ือสาร 

 

ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ:  5 กุมภาพันธ์ 2559 

“... ถ้าเราดูร่างรัฐธรรมนูญ แล้วฟังโดยคนโน้นพูด คนนี้พูด โดยท่ีไม่ใช่คนร่างพูดจะท าให้

สับสน เพราะฉะนั้นของผมเองผมก็ต้องศึกษาเหมือนกัน ในฐานะผมเป็นประชาชน และ  

ในนามของรัฐบาล ผมก็ใช้หลักการของผมเอง เริ่มต้นต้ังแต่ 

 1. ดูทีละหมวด มีอยู่หลายหมวดด้วยกัน ถ้าอ่านไปแล้วไม่ติดใจสงสัยก็ผ่านไป 

 2. สงสัยตรงไหนก็ท าเครื่องหมายไว้ กาไว้ 

3. แล้วอาจจะต้องไปศึกษาเปรียบเทียบว่าต่างจาก 40 อย่างไร 50 อย่างไร หรือฉบับอื่น ๆ มี

หรือไม่ บางเรื่องก็เป็นเรื่องท่ีคล้าย ๆ กันอยู่แล้ว เพียงแต่ค าพูดแตกต่างกันออกไปเท่านั้นเอง

แต่วัตถุประสงค์เหมือนกัน 

4. จากนั้นก็ต้องเอาปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ โดยต้องเอาปัญหาก่อนเดือน พฤษภาคม 2557 

มาคล่ีออกมา ในเรื่องของการติดบล็อกต่าง ๆ ในเรื่องของปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาในเรื่อง

ของการท่ีรัฐบาลต้องไปสู่การเป็นรัฐบาลท่ีไม่มีอ านาจเต็ม เหล่านี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไร 

เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แก้ปัญหาท้ังหมดจะได้หรือไม่ ถ้าได้ ได้อย่างไรนะครับ แล้ว

ท าไมต้องมีการระบุอะไรท่ีมีความแตกต่างบ้าง เพราะช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงส าคัญเรื่องของการ

ปฏิรูปประเทศนะครับ เราจะต้องด าเนินการไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง ถ้าเรายังไม่

มีวินัย ไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพกติกาของสังคม ไม่ดูแลคนให้เกิดความเท่าเทียม  

เป็นธรรม ไม่วางแผนอนาคตประเทศให้ชัดเจน ไม่มียุทธศาสตร์ ผมคิดว่าประชาธิปไตยของ

ไทยจะกลับไปท่ีเดิม มีความขัดแย้งกัน อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ าไป เพราะฉะนั้นอย่าไป

กังวลกับเรื่องรัฐธรรมนูญมากนัก อยู่ท่ีใจของทุกคน รัฐธรรมนูญใจส าคัญท่ีสุด ประเทศไทย

นั้น เราจ าเป็นต้องปฏิรูปหรือไม่ อันนี้เป็นส่ิงท่ีผมอยากจะถามประชาชนท้ังประเทศว่า 
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จ าเป็นต้องปฏิรูปหรือไม่ ทุกคนรู้ปัญหาดี แต่ทุกคนไม่รู้จะท ายังไงเหมือนกัน เพราะต้อง

มอบหมายให้ใครเข้ามาท าอะไรก็แล้วแต่เรื่องของท่าน แต่คนท่ีเข้ามาท่านต้องให้เขารับใน

หลักการว่า ต้องมีการปฏิรูปประเทศ ...” 

 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นลักษณะการให้ข้อมูลโดยแสดงประเด็นท่ีต้องการส่ือสารออกมายัง

เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ โดยผู้สร้างวาทกรรมโดยก าหนดต าแหน่งตัวเองใน

การท าการส่ือสารครั้งนี้กับประชาชนให้อยู่ในระนาบเดียวกัน ท่ีว่า “...ในฐานะผมเป็นประชาชน และ

ในนามของรัฐบาล ผมก็ใช้หลักการของผมเอง เริ่มต้นต้ังแต่ ...” เพื่อสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับ

ประชาชนผู้รับสารว่าเราต่างอยู่ในฐานะเดียวกัน ท้ังนี้ผู้สร้างวาทกรรมได้แทรกการช้ีน าลงไปในเนื้อหา

ท่ีส่ือสาร “... เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องรัฐธรรมนูญมากนัก อยู่ท่ีใจของทุกคน รัฐธรรมนูญใจ

ส าคัญท่ีสุด ...” เห็นได้ว่าผู้สร้างวาทกรรมไม่ได้อธิบายเนื้อหา แต่ใช้การส่ือสารสารโดยการสร้าง

อารมณ์ร่วมให้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ 

 

ตัวอย่างท่ี 2 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 5 สิงหาคม 2559 

“... พี่น้องครับ ในวันอาทิตย์ท่ี 7 สิงหาคมนี้ เป็นวันออกเสียงประชามติ ว่าเราควรจะ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดท าขึ้น ด้วย

ความยากล าบาก ส าหรับพี่น้องบางคนท่ีคุ้นเคยกับการเลือกต้ัง ส.ส. ส.ว. อบต. อบจ. ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านอาจจะมีบ้างท่ีอาจจะไม่เข้าใจว่าการลงประชามติคืออะไร ท าไมจึงต้องลง

ประชามติ การลงประชามตินั้น อธิบายง่าย ๆ ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยท่ี

ทุกคนต้องการ ก็ไม่ต่างจากการเลือกต้ังผู้แทน เพียงแต่เปล่ียนค าถามว่าชอบเบอร์อะไร 

พรรคอะไร มาเป็นค าถามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับกฎเกณฑ์กติกาการปกครองท่ี

เรียกว่ารัฐธรรมนูญ กรอบใหญ่ กว้าง ๆ คล้ายกับท่ีครูเคยถามนักเรียนว่า เอาไม่เอา ชอบ  

ไม่ชอบ ใครชอบยกมือ การมีรัฐธรรมนูญมีความส าคัญอย่างยิ่ง คือเป็นเครื่องมือท่ีจะน าไปสู่

การเลือกต้ัง การจัดต้ังรัฐบาล และการมีกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองว่าใครท าอะไรได้แค่ไหน 

เพียงใด ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญ ก็ยังไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้ หรือร่างใหม่จะออกผลเป็นยังไงก็ไม่

ทราบท้ังหมด เพราะฉะนั้นการเริ่มงานอื่น ๆ ก็ไม่สามารถกระท าได้ ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญ  ...” 
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 สังเกตได้ว่าจากตัวอย่างลักษณะการให้ข้อมูลข้างต้น ผู้สร้างวาทกรรมได้ท าการส่ือสารโดยใช้

การเปรียบเทียบเพื่อสร้างภาพท่ีชัดเจนให้แก่ประชาชน โดยการหยิบยกตัวอย่างท่ีประชาชนคุ้นชิน 

เช่น การเลือกต้ัง ส.ส. ส.ว. อบต. เทียบเคียงกับการออกเสียงประชามติเพื่อสร้างโดยพบข้อความ

ส าคัญ (เน้นโดยผู้ศึกษา) “. . .  การลงประชามตินั้น อธิบายง่าย ๆ ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่ ง ใน 

ระบอบประชาธิปไตยท่ีทุกคนต้องการ ...” ท่ีส่ือนัยยะส าคัญถึงการจูงใจให้ประชาชนไม่นิยมใน 

การปกครองในรูปแบบเผด็จการทหารมีทางเลือกสู่การเป็นประชาธิปไตย โดยเน้นย้ าอีกว่า 

รัฐธรรมนูญมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเดินหน้าประเทศ ซึ่งผู้สร้างวาทกรรมมีความต้ังใจใน  

การส่ือสารประเด็นนี้ในช่วงเวลา ก่อนการออกเสียงประชามติ 2 วัน 

 จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การช้ีแนะวิธีการออกเสียงประชามติ ผู้ศึกษาพบว่า

ผู้สร้างวาทกรรมได้ปรับเปล่ียนวิธีการส่ือสารโดยพยายามสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนให้เสมือน

หนึ่งเป็นพวกเดียวกัน พร้อมท้ังได้ออกแบบรูปแบบสารให้มีความเข้าใจง่าย ท้ังในรูปแบบการอธิบาย

เป็นขั้นตอน และการยกตัวอย่างเปรียบเปรยโดยแทรกการช้ีน าแนวทางการออกเสียงประชามติภายใต้

เนื้อหาท่ีสร้างอัตลักษณ์ความเป็นผู้น าท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย  

 จากการวิเคราะห์ตัวบทประเภท อบรมส่ังสอน ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผู้ศึกษา

สามารถสรุปความหมายท่ีน าเสนอได้ว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้ท าการส่ือสารช้ีน าให้ประชาชนออกไป

ออกเสียงประชามติ โดยสร้างภาพอนาคตท่ีไม่เห็นทางไปต่อ หากการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ไม่

ผ่าน ในขณะเดียวกัน ผู้สร้างวาทกรรมก็ได้ประกอบสร้างความหมายประชาธิปไตยในลักษณะเสรีภาพ

ของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ผ่านการสะท้อนภาพลักษณ์ผู้น าท่ีมี  

ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยในการอธิบายการออกเสียงประชามติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในในวิถีทาง

ประชาธิปไตย ในส่วนของภาษาท่ีใช้ท าการส่ือสาร ผู้ศึกษายังพบอีกว่ามีการสะ ท้อนให้เห็น

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้สร้างวาทกรรม (รัฐบาล) กับประชาชน เสมือนหนึ่งประชาชนเป็น

ผู้ใต้บังคับบัญชา ท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจในประชามติอย่างถูกต้อง  

   4.1.1.2.2 วิวาทะฝ่ายตรงข้าม เป็นลักษณะประเด็นท่ีมีความชัดเจนท่ี

ผู้สร้างวาทกรรมโต้แย้งความคิดเห็นท่ีน าสู่ประชาชนของฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ

นักการเมือง นักวิชาการ ส่ือมวลชน อีกท้ังยังพบว่าวาทกรรมประเภทนี้แม้จะมีพบเป็นอันดับสองรอง

จากวาทกรรมประเภทอบรมส่ังสอนแต่ก็พบว่ามีจ านวนแตกต่างกันไม่มากนัก เพียง 1 ตัวบทเท่านั้น 
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ซึ่งจากการคัดเลือกตัวบทวาทกรรมจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ท่ีมีลักษณะการแสดงวิวาทะ

ฝ่ายตรงข้ามมาวิเคราะห์ พบประเด็นสะท้อนจากตัวบท ดังนี้ 

 

1) ฝ่ายตรงข้าม /  ผู้วิจารณ์มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 

 ผู้ศึกษาพบว่า ผู้สร้างวาทกรรมมีลักษณะการตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม โดยช้ีให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้าม 

/ผู้วิจารณ์ท่ีวิจารณ์ขาดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในประเด็นท่ีแสดงความคิดเห็นเป็นการพูดอย่าง

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดใด ท้ังนี้ผู้สร้างวาทกรรมยังได้ตอบโต้โดยเสนอข้อมูลท่ีอีกด้านหนึ่งในประเด็น

เดียวกันท่ีถูกวิจารณ์ในลักษณะการให้ข้อมูลหักล้างในลักษณะประเด็นต่อประเด็น 

 

ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 4 มีนาคม 2559 

“... ในส่วนของกรณีการท าประชามติร่างรัฐธรรมนูญ อาจจะมีการสร้างความเข้าใจผิด หรือ

เข้าใจไม่ตรงกัน จากท้ังมีเจตนาอันบริสุทธิ์ และไม่บริสุทธิ์ มีการบิดเบือนมากมาย เช่น  

ในกรณีท่ี ด่าว่า คสช. ต้องการสืบทอดอ านาจ อันท่ีจริงแล้วเป็นการ เป็นวิธีการในการท่ีจะมี

กลไกต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ ส่ิง ท่ีเราเริ่มไว้ ในขณะนี้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดระเบียบ  

การสร้างความเข้มแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูป 11 ด้าน  

ระยะท่ี 1 ก่อนการเลือกต้ังให้ด าเนินการต่อไปได้ในระยะต่อไปจนเกิดผลดี มีผลสัมฤทธิ์ต่อ

ประเทศชาติ ไม่ใช่ครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือว่าท าเฉพาะบางพื้นท่ี ก็เหมือนเดิม ผมอยากให้  

ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รัฐบาล คสช. ก็เพียงแต่ก าหนด

กรอบการท างานในรัฐบาล ท่ีมาจากการเลือกต้ัง ไม่ได้หวังท าเพื่อผม เพื่อ คสช. เพื่อใคร

ท้ังส้ิน หวังแต่เพียงว่าให้รัฐบาลต่อไปได้ได้ด าเนินการท าในส่ิงท่ีประชาชนต้องการ  

อย่างแท้จริง ท่ัวถึง เพื่อเป็นการลดความเหล่ือมล้ า ประชาชนจะได้มีความสุข มีประโยชน์  

ท่ีได้จากการท างานของรัฐบาลนั้นอย่างเท่าเทียมกันนะครับ เพราะว่ารัฐบาลจ าเป็นต้องมี 

การบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีถูกต้อง ท่ีมีธรรมาภิบาล ท่ีมาจาก สส. ซึ่งทุกท่านก็เป็นผู้ได้รับ

การรับเลือกจากประชาชนให้เป็นผู้แทน...” 
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 จากตัวอย่างประเด็นวิวาทะข้างต้น จะเห็นลักษณะการโต้แย้งวิวาทะในรูปแบบท่ีช้ีให้เห็นว่า

ฝ่ายตรงข้าม / ผู้วิจารณ์ ต้ังใจจะบิดเบือนความต้ังใจจริงของรัฐบาลท่ีก าลังท างานเพื่อประชาชน  

โดยท าการส่ือสารในลักษณะภาพของตัวแทน 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง คือ ฝ่ายท่ีไม่รู้ข้อเท็จจริง หรือ 

มีความไม่หวังดีกับรัฐบาล กับอีกฝ่ายเป็นภาพของตัวแทนท่ีอาสาเข้ามาท างานเพื่อวางรากฐานให้แก่

ประเทศ ท่ีว่า “... ผมอยากให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รัฐบาล คสช. 

ก็ เพียงแต่ก าหนดกรอบการท างานในรัฐบาล ท่ีมาจากการเ ลือก ต้ัง ไม่ ไ ด้หวังท าเพื่ อผม  

เพื่อ คสช. เพื่อใครท้ังส้ิน หวังแต่เพียงว่าให้รัฐบาลต่อไปได้ได้ด าเนินการท าในส่ิงท่ีประชาชนต้องการ

อย่างแท้จริง ท่ัวถึง เพื่อเป็นการลดความเหล่ือมล้ า ประชาชนจะได้มีความสุข มีประโยชน์ท่ีได้จาก  

การท างานของรัฐบาลนั้นอย่างเท่าเทียมกันนะครับ ...” ท้ังนี้ยังพบว่าผู้สร้างวาทกรรมยังช้ีให้เห็นว่า

รัฐบาลมีมาตรฐานการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 

 

ตัวอย่างท่ี 2 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 13 พฤษภาคม 2559 

“... ฝากว่าช่วยกันเคารพกฎหมายนะครับ ไม่ว่าจะกฎหมายอะไรก็ตาม กฎหมายมีไว้เพื่อให้

เกิดความเท่าเทียม ไว้ให้บ้านเมืองสงบสุขก็มีแค่นั้น มีกฎหมายท่ีไหนท่ีเขียนไว้รังแกคน 

อย่างเช่นวันนี้ก็ถูกกล่าวอ้างว่าในห้วงการท าประชามติรัฐบาลก็เริ่มใช้กฎหมายมากขึ้น  

เพื่อจะบังคับคนให้เลือกต้ังให้ผ่านรัฐธรรมนูญอะไรท านองนี้ จะไปใช้ได้อย่างไร วันนี้ท าได้แต่

เพียงว่าถ้าทุกคนมีเจตนาบริสุทธิ์ไปช้ีแจงท าความเข้าใจว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มี ตรงไหน 

ท่ีแตกต่างบ้าง แต่ต่างอย่างไร เหตุผลเพราะอะไร จบแล้ว แค่นี้ ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี ถ้าดีไม่ดีก็

ประชาชนเป็นคนเลือกเอง ฟังแล้วก็คิดแล้วก็ไปตัดสินใจเองว่าดีหรือไม่ ผมไม่ได้ห้ามแบบนี้ 

แต่ถ้าไปรวมกลุ่มแล้วมารณรงค์รับไม่รับ ใช่ท่ีไหน ถ้ารณรงค์อย่างนี้ก็แสดงว่าพี่น้องเขาไม่ได้

คิดเองสิ ประชามติเป็นสิทธิส่วนบุคคล ส่วนตัวนะ ช้ีน าไม่ได้นะ ไม่ใช่ไปเลือกต้ัง เลือก  

เบอร์ 3 เบอร์ 4 รณรงค์กันนะ คืนหมาหอนบ้างอะไรบ้าง ผมก็เป็นห่วงอยู่ช้ีน าไม่ได้ รัฐบาลก็

ช้ีน าไม่ได้ ทหารก็ช้ีไม่ได้ คสช.ก็ช้ีไม่ได้ ก็ได้แต่เพียงบอกว่า รัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ว่าอะไร 

แต่ละมาตรา เป็นวรรคๆ วรรคไหนท่ีมันดูแปลกๆหน่อยเปล่ียนไปจากอันเก่าบ้าง ช้ีแจง  

แค่นั้นเอง ความมุ่งหมายคืออะไร ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีส่ังห้ามหมดนะไม่ได้ ...” 
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 เห็นได้ว่าประเด็นวิวาทะข้างต้น ผู้สร้างวาทกรรมได้แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์  

มีความต้ังใจจะบิดเบือนในเจตนาของรัฐบาลในการจัดการการออกเสียงประชามติ ในทางตรงกันข้าม

รัฐบาลเองต่างหากท่ีพยายามท่ีเอื้ออ านวยให้มีการอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย เนื้อความในร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามผู้สร้างวาทกรรมยังได้แสดงเจตนาท่ีชัดเจนในการปิดกั้นในการรณรงค์ใน

โหวตรับหรือไม่รับ โดยให้เหตุผลท่ีว่า ต้องการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจโดยปราศจากการช้ีน าทาง

การเมือง 

 จากการวิเคราะห์ตัวบทข้างต้น ของผู้สร้างวาทกรรมมีการประเมินค่าตีความประกอบใน 

วาทกรรมในเชิงลบแก่ฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์ว่าไม่รู้จริง มีข้อมูลไม่เพียงพอ ตลอดจนในบางตัวบทยัง

กล่าวอ้างว่าอย่างชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์ว่าไม่รู้จริงมีเจตนาในการบิดเบือนการท างานของ

รัฐบาล โดยใช้น้ าเสียงท่ีแสดงออกถึงความจริงจังในการน าเสนอถ่ายทอดวาทกรรม ท้ังนี้ผู้ศึกษายังพบ

การตอบโต้ผู้สร้างวาทกรรมพยายามอธิบายในรายละเอียดท่ีถูกวิจารณ์ วิเคราะห์ได้ว่ามีลักษณะ 

การสร้างความจริงอย่างมีแบบแผน มีการกล่าวอ้างอุดมการณ์การเพื่อชาติและประชาชนท่ีมอง

ประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีต้ัง ผ่านการบริหารงานอย่างมีธรรมภิบาล การอ้างดังกล่าวสามารถ

น ามาซึ่งการประกอบสร้างภาพของฝ่ายตรงข้ามผู้วิจารณ์ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลว่าในเชิงลบเป็นรอง 

ต่อภาพของผู้สร้างวาทกรรม จากการวิเคราะห์ตัวบทดังกล่าวสรุปได้ว่าผู้สร้างวาทกรรมประกอบสร้าง

ความหมายในลักษณะของการใช้อ านาจทางวาทกรรมในการกดทับฝ่ายตรงข้าม 

 

2) รัฐบาลไม่มีความต้ังใจในการสืบทอดอ านาจและมีความมุ่งม่ันท าเพื่อประชาชน 

 จากการวิเคราะห์ตัวบท ผู้ศึกษาพบว่าผู้สร้างวาทกรรมในประเด็นวิวาทะฝ่ายตรงข้าม 

มีความต้ังใจในการให้ความหมายกับประชาชนผู้รับสารเห็นถึงอุดมการณ์ แนวคิดด้านบวกของตนเอง

ในการท างานเพื่อประเทศชาติ บ้านเมืองท่ีปราศจากการต้องการอยู่ในอ านาจนาน ๆ แสดงถึง 

ความเสียสละของผู้สร้างวาทกรรม แทรกอยู่ในลักษระของการวิวาทะฝ่ายตรงข้ามในประเด็นต่าง ๆ  

 

ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 4 มีนาคม 2559 

“... บทเฉพาะกาลท่ีว่าทุก ๆ คนก็พยายามจะหาว่าสืบทอดอ านาจ ก็เขาเขียนไว้เพื่ออะไร 

กฎหมายลูกเขาเขียนไว้เพื่ออะไร เขาเขียนไว้เพื่อให้ท าได้ไง ถ้าท าไม่ได้ไม่มีประโยชน์  
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ทุกอย่างท่ีผ่านมา 2 ปีกว่า ๆ ไม่มีประโยชน์อะไรท้ังส้ินเลย ล้มท้ังหมด แล้วผมถามว่า แล้วไม่

สงสารคนจน คนท่ียากไร้ ผู้ประกอบการท่ีเขาถูกรังแก เขาพิจารณาในการแข่งขันโดยเสรี 

หมดเดือดร้อนหมด วันนี้พยายามท าให้ได้มากท่ีสุดยังมีปัญหาเลย หลายคนก็ได้บ้าง  

หลายคนก็ไม่ได้ แต่ผมถามว่าท่ีผ่านมาไม่ได้เลยใช่ไหมเล่า วันนี้ผมท าให้บางส่วนได้ บางส่วน

ต้องคอยก่อน อะไรอย่างนี้ ก็ว่ากันไป รัฐบาลหน้าก็ต้องท าแบบนี้ จะได้น าไปสู่การปฏิบัติ

อย่างแท้จริง อย่าให้เขาบอกว่ารัฐบาลคิดดี แต่การน าสู่การปฏิบัติไม่ได้ ข้าราชการท าไม่ได้ 

แบบนี้ไม่ได้ ผมให้ก าลังใจข้าราชการทุกกระทรวง …”  

 

 ตัวอย่างของตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะการวิวาทะฝ่ายตรงข้ามท่ีผู้สร้างวาทกรรม

พยายามช้ีแจงข้อกล่าวหา “สืบทอดอ านาจ” ท่ีถูกแปลความหมายอยู่ในบทเฉพาะการของกฎหมาย

ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากตัวบทผู้สร้างวาทกรรมมิได้ตอบโต้ในเชิงปฏิ เสธถึงใจความดังกล่าว  

ในทางตรงกันข้ามได้ยกเหตุผล ความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภาพรวม ท้ังยัง

แสดงถึงภาวะความเป็นผู้น าในการให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการท าให้ส าเร็จ 

 

ตัวอย่างท่ี 2 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 18 มีนาคม 2559 

“... ผมขอต าหนิผู้ท่ีพูดเรื่องท่ีไม่จริง บิดเบือน คือไปพูดให้กับคนท่ีท าผิดกฎหมายก็ผิด ต่อไป

จะหากฎหมายสักอย่างมาดูว่าผิดหรือไม่ สนับสนุนการกระท าความผิด ขอให้ระมัดระวังด้วย 

วันหน้าอาจจะต้องถูกด าเนินคดี เพราะเช่นนั้น ถ้าท่านพิจารณาข้อเท็จจริง รัฐบาลและ คสช. 

ต้องการอ านาจ ต้องการอยู่ในอ านาจให้นานท่ีสุด ท าไมจะต้องเลือกต้ัง อยู่ในอ านาจต่อไป  

ไม่ดี หรือ? วันนี้มีอ านาจเต็มอยู่แล้ว ต่างประเทศผมคุยทุกประเทศ เขาถามว่าแค่เลือกต้ัง 

เท่านั้นเอง แต่นักการเมืองขยายความ ทุกเรื่อง รัฐธรรมนูญ ทุกประเด็น แล้วเน้นเรื่องไม่เป็น

ประชาธิปไตย สืบทอดอ านาจ แล้วผมถามท่ีผมท าวันนี้ เพื่อใคร แล้วที่ท่านว่าผมนี่ท่านจะท า

เพื่อใคร ท่านพูดเลยว่าท่านจะท าอะไรต่อไป ไม่ใช่ประชาธิปไตย ประชาชนเลือกต้ัง แล้วไม่

พูดว่าจะท าอะไร ปฏิรูปหรือไม่ ...” 
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 จากลักษณะวิวาทะในประเด็นดังกล่าวที่ว่า “ผมขอต าหนิผู้ท่ีพูดเรื่องท่ีไม่จริง บิดเบือน คือไป

พูดให้กับคนท่ีท าผิดกฎหมายก็ผิด ต่อไปจะหากฎหมายสักอย่างมาดูว่าผิดหรือไม่ สนับสนุนการกระท า

ความผิด ขอให้ระมัดระวังด้วย” แสดงให้เห็นว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้ใช้ลักษณะการการใช้อ านาจใน

การข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามในการเห็นข้อมูลในทางตรงกันข้ามกับรัฐบาล พร้อมกับแก้ต่างให้กับตนเองท่ี

แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในการบริหารประเทศท่ีก าลังน าพาประเทศไปเป็นประชาธิปไตย ผ่านการออก

เสียงประชามติ อย่างไรก็ตามน้ าเสียงของผู้สร้างวาทกรรมในบริบทท่ีขณะพูดพบว่ามีน้ าเสียงท่ี

แสดงออกถึงความไม่พอใจอีกด้วย 

 จากการวิเคราะห์ตัวบทข้างต้น ผู้สร้างวาทกรรม ได้สร้างความหมายเชิงคุณค่าให้กับการ

ท างานของรัฐบาล โดยตีตราผู้วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามว่ามีความไม่นาเช่ือถือ มีข้อมูลท่ีไม่จริง ไม่จริงใจกับ

ประชาชน เป็นการใช้อ านาจวาทกรรมในการกดทับ ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลเอกต่างหากท่ียึดมั่นใน

การท างานเพื่อประเทศชาติ และประชาชนในขณะเดียวกัน ก็เห็นการใช้อ านาจท่ีแทรกเข้ามาอยู่ใน

การส่ือสารเพื่อข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม อีกเช่นกัน 

  

3) ฝ่ายตรงขา้ม/ผู้วิจารณ์ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

 จากการวิเคราะห์ตัวบท ผู้ศึกษาพบว่า ผู้สร้างวาทกรรมมีรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้าง 

วาทกรรมโดยการสร้างภาพลักษณ์ของฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์ในด้านลบ ท้ังในลักษณะการช้ีให้เห็น

เจตนาท่ีไม่หวังดีต่อประเทศขาติ การอ้างประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง โดยใช้

ประชาชนเป็นเครื่องมือในการคัดง้างอ านาจของผู้สร้างวาทกรรม 

 

ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 13 พฤษภาคม 2559 

“...เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว ก็มีปัญหาอีกเรื่องนี้ คือมีการเจตนาไม่สุจริตในการท่ีไปน าประชาชนมา

ประท้วงเรื่องการทุจริตนี่โน่นรู้สึกทางเจ้าหน้าท่ีพิษณุโลก การขุดน้ าขุดอะไร ก็ไปแจ้งความ

เอาสิ เขาก็ตรวจสอบอยู่แล้วในขณะนี้ แต่ในส่วนของการขาดน้ าของประชาชนเขาก็รอขุดให้

เสร็จ แต่ปรากฏว่ามีพรรคการเมือง นักการเมือง ไปเอาป้ายไปให้เขาถือ แล้วมีการเขียนป้าย

ตัวหนังสือใหญ่ๆ ว่า ไม่รับ แล้วก็หนังสือตัวใหญ่ๆ NO แล้วเขียนว่าคอร์รัปช่ันตัวเล็ก ๆ อยู่

ข้างล่าง ถือขึ้นมาก็กลายเป็นผิดกฎหมาย เพราะว่ามีกฎหมายเรื่องการท าประชามติด้วยใน
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ขณะนี้ คือเจตนาอย่างไร แล้วท าไมต้อง แล้วก็มาแก้ตัวบอกไม่รับทุจริต ไม่รับคอร์รัปช่ัน  

โนคอรัปช่ัน เจตนาไม่ได้นะ แต่รัฐบาลผมเอง คสช.ก็เข้าใจประชาชนก็เพียงแต่เรียกมาให้เล่า

ให้ฟัง มันเป็นอะไร จะได้สอบสวนให้ ชาวบ้านก็เข้าใจนะ ชาวบ้านก็บอกกลับมาว่าเขาก็ไม่รู้

เหมือนกัน มีคนเอาป้ายไปให้เขาถือ เขาเจตนาดีบริสุทธิ์นะประชาชน แต่มีคนไปแสวง

ประโยชน์อันนี้ก็ฝากตามดูด้วยแล้วกันครับ...” 

 

 สังเกตได้ว่าจากลักษณะการเล่าพูดคุยข้างต้นผู้สร้างวาทกรรมได้พยายามช้ีให้ประชาชนเห็น

ว่า ฝ่ายตรงข้ามมีการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการต่อต้านรัฐบาล รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ  

ท้ังยังย้ า สร้างความชัดเจนด้วยข้อมูลท่ีว่า ชาวบ้านเองก็ไม่รู้เลยว่าถูกน าไปเป็นเครื่องมือใช้ใน 

การต่อต้าน ยิ่งเท่ากับว่าเป็นการฉายภาพของฝ่ายตรงข้ามท่ีไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา ซ้ ายังใช้

ประชาชนผู้ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องมืออีกด้วย 

 

ตัวอย่างท่ี 2 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 29 กรกฎาคม 2559 

“... อยากให้รัฐบาลของผมกับ คสช. และกับประชาชนท่ีเขาคาดหวัง เขาอยากจะฟังว่า  

ท่ีท่านว่าประชาชนท่ีต้องการประชาธิปไตย แต่เพียงอย่างเดียวนั้น โดยไม่พูดเรื่องอื่น ต้องเล่า

ให้เขาฟังบ้างนะ ผู้คนสับสน อลหม่าน หมดเลย ท าประชามติเขาวุ่นไปหมด มันอาจจะท าให้

ประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพนะครับ อย่างท่ีต่างประเทศเป็นห่วงกังวล แต่ผมยืนยันผมจะ

รักษาเสถียรภาพให้ได้มากท่ีสุด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับท่านด้วยว่าจะท าให้ประชาชนสงบลงได้อย่างไร 

ส่ือ โซเชียลมีเดีย ไม่อยากให้ทุกอย่างมันกลายเป็นว่า ผมมาท าให้ท่านขัดแย้งกันมากขึ้นอีก 

ผมต้องการมาสงบความขัดแย้งแล้วก็แก้ไขปัญหาท่ีท่านท ากันไว้ ...” 

 

 จากลักษณะการวิวาทะในประเด็นดังกล่าวท่ีว่า “ท่ีท่านว่าประชาชนท่ีต้องการประชาธิปไตย 

แต่เพียงอย่างเดียวนั้น โดยไม่พูดเรื่องอื่น ต้องเล่าให้เขาฟังบ้างนะ ผู้คนสับสน อลหม่าน หมดเลย  

ท าประชามติเขาวุ่นไปหมด มันอาจจะท าให้ประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพนะครับ” แสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้ท าการตีตราฝ่ายตรงข้าม ว่าไม่เคยมองเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองในมิติ
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อื่น มองแต่เพียงประชาธิปไตยแต่เพียงอย่างเดียว ท้ังยังตอกย้ าวิธีคิดของผู้สร้างวาทกรรมท่ีให้

ความส าคัญเรื่องความสงบ ความมั่นคง ตามวิธีคิดแบบนายทหาร 

 จากตัวอย่างวาทกรรมในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้สร้างภาพเชิงลบให้กับ 

ฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์ ว่าเป็นผู้ท่ีไม่มีความหวังดีต่อประเทศชาติและประชาชน พยายามท่ีจะปั่นป่วน

ให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายในประเทศ อีกท้ังยังใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือต่อรองกับรัฐบาลอีกด้วย  

ซึ่งจากการท่ีผู้สร้างวาทกรรมน าเสนอวาทกรรมข้างต้นนั้นเป็นการประกอบสร้างมายาคติ  

ความไม่รักชาติ การมองเห็นประโยชน์ในแง่การเมืองมากกว่าประโยชน์ชาติ ของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย 

 จากการวิเคราะห์ตัวบทประเภทวิวาทะฝ่ายตรงข้าม ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  

ผู้ศึกษาสามารถสรุปความหมายท่ีน าเสนอได้ว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้สร้างความหมายให้ฝ่ายตรงข้าม/  

ผู้วิจารณ์ ว่าเป็นพวกเห็นแก่ประโยชน์ทางการเมือง ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ โดยใช้ข้ออ้าง

ประชาธิปไตย ปลุกปั่นเพื่อให้เกิดความวุ่นวาย อีกท้ังยังกล่าวอ้างในข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง 

นอกจากนี้ผู้ศึกษายังพบว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้แทรกการใช้ภาษาท่ีแสดงถึงการใช้อ านาจในการเข้าไป

ควบคุม จัดการฝ่ายตรงข้าม เพื่อมิให้ส่ือสารโต้แย้งกับรัฐบาลอีกด้วย 

 

   4.1.1.2.3 ชี้แจงท าความเข้าใจ เป็นประเด็นท่ีมีลักษณะการน าเสนอท่ี

น้อยท่ีสุดเมื่อผู้สร้างวาทกรรมพูดถึงการออกเสียงประชามติ โดยเนื้อหาการส่ือสารดังกล่าวเน้น  

การส่ือสารเพื่อท าความเข้าใจกับประชาชนในลักษณะการพูดถึงอดีต แล้วบอกเล่าส่ิงท่ีรัฐบาลก าลังท า

อยู่ในปัจจุบัน ท้ังในส่วนการสนับสนุน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้ออกแบบกฎหมาย

รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุด รวมถึงการส่ือสารกับประชาชน ให้ทราบถึงประโยชน์  

ท่ีตามมาในการออกไปออกเสียงประชามติ 

 

1) รัฐบาลชุดนี้ท าเพื่อประชาชน 

 จากประเด็นตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาวาทกรรมพบว่า วาทกรรมได้สะท้อนให้เห็นความหมาย

จากการให้ข้อมูล การอธิบายการท างานเพื่อประชาชน โดยอ้างถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศในภาพใหญ่ 

โดยมีการออกเสียงประชามติ กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นฟันเฟือง โดยพบว่าผู้สร้างวาทกรรมได้ย้ าใน

ความต้ังใจในการท าเพื่อประเทศชาติและประชาชน อีกด้วย 
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ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 4 มีนาคม 2559 

“... เรื่องท่ีเราบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ก็อยู่ ในรัฐธรรมนูญของทุกประเทศอยู่แล้ว  

มีบางอย่างท่ีมีความแตกต่างก็พัฒนา และปฏิรูปอย่างยั่งยืนไง เพราะเรายังไม่เกิดตรงนั้น  

ซึ่งก็ต้องมีบ้าง เราไม่ได้ท าส่ิงท่ีเกิดในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีการพัฒนาแล้วมาคิดดู แล้วอะไรท่ี

เรายังแย่อยู่ อะไรท่ีเราต้องพัฒนา อะไรต้องปฏิรูป อะไรท่ีต้องเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 

นั่นคือส่ิงท่ีต้องมาใส่ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนขึ้น แล้วท ายังไงรัฐบาลจะท า เพราะว่าส่ิง

เหล่านั้นเป็นตัวก าหนดช้ีวัดอนาคตให้กับประเทศไทย ลูกหลานไทยทุกคน” 

 

 จากตัวอย่างสังเกตได้ว่าลักษณะการให้ข้อมูลข้างต้น ช้ีให้เห็นความสากลของรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ แต่ท้ังนี้ก็ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงความเป็นเหตเป็นผลของการบริหารประเทศท่ี สะท้อนให้เห็ นถึงความต้องการในการท า 

ความเข้าใจกับประชาชนถึงความต้ังใจจริงในการท าเพื่อประเทศชาติและประชาชน 

 

ตัวอย่างท่ี 2 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 5 สิงหาคม 2559 

“... รัฐบาลยอมรับได้ทุกอย่างและขอให้ประชาชนยอมรับเช่นเดียวกัน ว่าจะเกิดอะไรตามมา 

ถ้าหากผ่านหรือไม่ผ่าน บ้านเมืองของเราจะเดินต่อไปอย่างสงบสุขได้หรือไม่ นี้คือกติกา และ

ถ้า “ผ่าน” ก็จะมีการประกาศใช้ มีการจัดท ากฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการเลือกต้ัง แล้วจัดให้  

มีการเลือกต้ัง ตาม Roadmap แถลงหลายครั้งแล้ว ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ก็คือ

ภายในปี 2560 ถ้า “ไม่ผ่าน” เรายังมีความจ าเป็นต้องจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ ดี 

จะต้องท าให้เสร็จโดยเร็ว ไม่กระทบกับ Roadmap ซึ่งหลายคนจับจ้องตรงนี้ ถ้าตรงนี้ไป

ไม่ได้ ก็ถึงตรงโน้นไม่ได้ และท้ายสุดก็ต้องกดดันรัฐบาล คสช. อยู่ดี ผมขอให้พี่น้องทุกท่าน

อย่าได้วิตกกังวลกับสถานการณ์ของประเทศชาตินั้น จะเปล่ียนแปลงด้วยการประเด็นเหล่านี้

ไม่ได้ ด้วยความขัดแย้งด้วยวิกฤติต่าง ๆ จากการลงประชามติ ไม่ได้เลย ผมไม่ยอมอยู่แล้ว 

ทุกอย่างต้องเดินหน้าไปตามนี้ ถึงอย่างไรประโยชน์ของบ้านเมืองก็ต้องมาก่อน ประโยชน์ส่วน

บุคคลมีได้อย่างถูกกฎหมายแต่ต้องมาทีหลัง การท างานถ้าไม่มีกรอบเดินหน้าไม่ได้ ไม่ว่าจะ
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วิธีใดก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน บ้านเมืองของเราก็ยังมีเรื่องต้องท าอีกมาก ก็

ต้องรอรัฐบาลหน้าแล้วค่อยท าไม่ได้หรอกครับ...” 

 

 จากตัวอย่างสังเกตได้ว่าลักษณะการให้ข้อมูลข้างต้น ท่ีอยู่ในบริบทก่อนวันออกเสียง

ประชามติ 2 วัน  ผู้สร้างวาทกรรมจึงพยายามเล่าถึงสถานการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน  

ไม่ว่าในกรณีท่ีร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านและไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ รัฐบาลก็พร้อมเดินหน้า

ต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ “ผมขอให้พี่น้องทุกท่านอย่าได้วิตกกังวลกับ

สถานการณ์ของประเทศชาตินั้น จะเปล่ียนแปลงด้วยการประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ ด้วยความขัดแย้งด้วย

วิกฤติต่าง ๆ จากการลงประชามติ ไม่ได้เลย ผมไม่ยอมอยู่แล้ว ทุกอย่างต้องเดินหน้าไปตามนี้  

ถึงอย่างไรประโยชน์ของบ้านเมืองก็ต้องมาก่อน”  

 เมื่อพิจารณาจากวาทกรรม การช้ีแจงท าความเข้าใจในประเด็นรัฐบาลชุดนี้ท าเพื่อประชาชน

ข้างต้น จะเห็นว่ามีอยู่บนพื้นฐานของการบริหารประเทศเพื่อประชาชน ผ่านการปฏิรูปท่ีมีทางผ่านคือ

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีร่างขึ้นมาใหม่ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการออกเสียงประชามติ ประเทศ

จะต้องเดินหน้าต่อ สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์การท างานเพื่อชาติ สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้น าท่ีพร้อม

ท าเพื่อประชาชนในทุกสถานการณ์ 

 

2) รัฐบาลนี้มีความต้ังใจในการท ากฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 

 จากประเด็นตัวอย่างท่ีน ามาวิเคราะห์ การช้ีแจงท าความเข้าใจ พบประเด็นท่ีมีลักษณะแสดง

ถึงความต้ังใจของรัฐบาลท่ีจะท าให้กฎหมายร่างรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุด 

  

ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 4 มีนาคม 2559 

“... ผมอยากให้ช่วยกันพิจารณา ให้ความส าคัญด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญ การท าประชามติ 

การเลือกต้ัง ไม่มีใครเขาเจตนาท่ีจะท าให้เกิดความขัดแย้งหรือปัญหา ถ้าไม่จ าเป็น เขาก็ไม่

อยากจะเขียนให้มันวุ่นวายไปหมด วันนี้ เราต้องดูปัญหาของเรา การท่ีจะผ่านหรือไม่ผ่าน  

จะเกิดปัญหาต่อไป ก็ต้องช่วยกันแก้ไป ไม่อยากให้ทุกคนให้ขึ้นอยู่กับผมแต่เพียงคนเดียว  
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ผมพยายามฟังท่านท้ังหมดอยู่แล้ว วันนี้เอาทุกท่านเข้ามา มาอยู่ในกระบวนการ รับฟัง  

อะไรท าได้ท า อะไรท ายังไม่ได้ก็พอก่อน อยู่ในแผนปฏิรูป อะไรท่ีต้องเปล่ียนแปลงแก้ไขให้

สามารถท าได้ในช่วงเปล่ียนผ่าน ไม่ใช่ว่าช่วงเปล่ียนผ่าน 5 ปี แล้วผมจะไปควบคุมใครเขาได้ 

5 ปี ก็ผมไม่มีอ านาจแล้ว จะไปคุมอะไรเขาตรงไหนได้ หรือผมจะไปอยู่ตรงไหนท่ีจะคุมได้  

ไม่มี เพราะเป็นประชาธิปไตย ท่ีมาจาการเลือกตั้ง ก็ต้องอยู่ในกลไก สภาอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ 

ก็ท าหน้าท่ีของตัวเองไป เพียงแต่ว่า เราต้องได้ทุกคนท่ีมาช่วยกันคิด ช่วยกันท า เข้าใจ

สถานการณ์วันนี้ก่อน ...” 

 

 จากตัวอย่าง สังเกตได้ว่าผู้สร้างวาทกรรมได้ยกสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังได้อธิบายถึง

เหตุผลของส่ิงท่ีเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้รับสาร อีกท้ังยังได้แสดงให้เห็นถึง 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีมีต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีว่า “ผมพยายามฟังท่านท้ังหมดอยู่แล้ว 

วันนี้เอาทุกท่านเข้ามา มาอยู่ในกระบวนการ รับฟัง อะไรท าได้ท า อะไรท ายังไม่ได้ก็พอก่อน อยู่ใน

แผนปฏิรูป” สะท้อนให้เห็นถึงการน าหลักการประชาธิปไตยในการการรับฟัง สร้างการมีส่วนร่วมให้

เกิดขึ้นในร่างกฎหมายรัฐธรรมมนูญนี้ และในตอนท้ายผู้สร้างวาทกรรมยังแสดงถึงความเข้าใจใน

อ านาจภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  

 

ตัวอย่างท่ี 2 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 20 พฤษภาคม 2559 

“... อีกประการหนึ่ง ท่ีผมยังฝากสุดท้ายก่อนคุณจะสรุป ผมก็อยากจะบอกอันหนึ่งว่าเมื่อ 

วันพฤหัสท่ีแล้ว ผมก็ได้ตัดสินใจแล้วให้ฝ่ายความมั่นคงไปพิจารณาดูซิว่าจะเปิดเวทียังไงให้

ฝ่ายการเมืองให้ท้ัง กรธ.(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) สนช.(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 

สปท. (สภาขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศ) และ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) มาช้ีแจง ว่า 

มันจะเดินหน้าประเทศกันยังไง ประชามติ เลือกตั้ง อะไรก็แล้วแต่ ผมให้มาถกแถลงก็แล้วกัน 

เพราะท่ีผ่านมาก็หาว่าผมไม่เปิดช่องทาง ผมไปกดดันเขา ผมเปิดให้แล้วดูซิว่า ผมก าลังรอ

รายงานอยู่นะ เกิดไปแล้วล่ะ เมื่อวานวันพฤหัสหรือไง ก่อนท่ีเราจะออกรายการวันศุกร์นะ 

เขาจัดวันพฤหัส ผมมาอยู่นี้ ผมยังไม่ได้รับรายงาน มันคร่อมกันอยู่ เด่ียวผมจะรอฟังดูซิเขาว่า

ยังไง เหตุผลของแต่ละพวกเขาว่าไง แต่ผมยังยืนยันอยู่อย่างหนึ่งว่า ผ่านหรือไม่ผ่านก็ เป็น

เรื่องของกลไก เป็นเรื่องของกติกา เป็นเรื่องของโรดแมป...” 
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 สังเกตได้ว่าจากตัวอย่างผู้สร้างวาทกรรมมีการแสดงออกถึงความต้ังใจท่ีจะให้เกิดการมีส่วน

ร่วมในการท าให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยได้อธิบาย

ไปว่าได้มอบหมายไปแล้ว และก าลังรอการด าเนินการ ท้ังนี้ในตัวบทท่ีแสดงออกมายังแสดงออกถึง

น้อมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และแสดงออกถึงท่าทีการประนีประนอมในการท าความเข้าใจ 

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างอีกด้วย 

 จากตัวอย่างวาทกรรมในส่วนนี้จะเห็นความหมายท่ีสะท้อนภาพความเป็นผู้น าท่ีมีความเป็น

ประชาธิปไตย โดยผู้สร้างวาทกรรมจะพูดตอกย้ าถึงกระบวนการสร้างการรับฟัง สะท้อนภาพลักษณ์

การเปิดกว้างท่ีแม้จะเป็นรัฐบาลภายใต้การเข้ามาจากการัฐประหาร แต่ก็ไม่ได้จะใช้แต่อ านาจแต่เพียง

อย่างเดียว และสังเกตว่า การท าการส่ือสารในวาทกรรมประเด็นนี้ ผู้สร้างวาทกรรมมีท่าทีการ

แสดงออกทางอารมณ์ขณะส่ือสารก็ราบเรียบไม่แสดงออกถึงอารมณ์ท่ีหงุดหงิด ไม่พอใจ แต่อย่างใด  

 

3) ออกไปลงประชามติ 

 จากประเด็นท่ีน ามาวิเคราะห์ พบลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงออกถึงการเชิญชวนให้ออกมา

ออกเสียงประชามติ ซึ่งในประเด็นนี้ก็พบในวาทกรรมประเภท อบรมส่ังสอนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม

ความแตกต่าง ของประเด็นการเชิญชวนให้ไปออกเสียงประชามติ ในวาทกรรมประเภทนี้ คือ น้ าเสียง

ท่ีใช้ในการท าการส่ือสาร ตลอดจนการยกเหตุผล มาประกอบการส่ือสาร 

 

ตัวอย่างท่ี 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 1 กรกฎาคม 2559 

“... เรื่องการท าประชามติ ซึ่งใกล้เข้ามาทุกวันนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีประชาชนทุกคนต้อง

ร่วมมือกันในการใช้สิทธิของท่านหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง ผมท าหน้าท่ีของผม ท่านท าหน้าท่ีของ

ท่านท่ีจะลงประชามติ รัฐบาลก็พยายามท าทุกอย่างในส่วนของรัฐบาลได้มีการมอบหมาย

เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องของการรับผิดชอบท าประชามติ...”    

 

 ตัวอย่างของตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะการ เน้นย้ าท าความเข้าใจถึง สิทธิ หน้าท่ี

ความเป็นพลเมืองท่ี ประชาชนทุกคนท่ีมีสิทธิในการออกเสียงประชามติพึงปฏิบัติ โดยใช้กลวิธี 
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การยกตัวอย่างคู่ขนานน ากับการท างานของรัฐบบาลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการท าประชามติ โดยมี

เป้าหมายของการส่ือสารให้ประชาชนไปลงประชามติ  

 

ตัวอย่างท่ี 2 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ: 5 สิงหาคม 2559 

“... เราก าลังจะลงประชามติกันในอีก 2 วันนี้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านท่ีอายุต้ังแต่ 18 ปี

ขึ้นไปออกไปใช้สิทธิลงประชามติ ให้ไปถล่มทะลาย ผมไม่ต้องการเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ เท่านี้

เปอร์เซ็นต์ ไปให้มากท่ีสุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย ผมขอร้องท่าน ไปให้เต็มไม่ต้องกลัว 

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีแล้วใครก็ตามท่ีท าให้เกิดความสับสนวุ่นวาย อลหม่าน  

เกิดการบาดเจ็บสูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่จะลงโทษอย่างเด็ดขาดในทุกอ านาจท่ีผมมีอยู่  

ท่านจะลงมติอย่างไรก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของท่าน ตามความพอใจของท่าน แต่กรุณา

คิดถึงบ้านเมือง คิดถึงอนาคต นึกถึงลูกหลานของเรา นึกถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาล  

นึกถึง Roadmap อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกท่ีมีคนพยายามสร้างภาพ

กลับไปกลับมากันอยู่ตอนนี้อย่าสับสน ...” 

  

สังเกตได้ว่าจากลักษณะการพูดข้างต้น เป็นการพูดภายใต้บริบทของเวลาท่ีจะถึงวันออกเสียง

ประชามติ ผู้สร้างวาทกรรมใช้ลักษณะการพูดอย่างเป็นทางทางการ เช่นค าว่า “ผมขอเชิญชวนพี่น้อง

ทุกท่านท่ีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปออกไปใช้สิทธิลงประชามติ” เพื่อแสดงถึงความจริงจัง ของผู้สร้าง 

วาทกรรมในการเชิญชวนให้ผู้มิสิทธิออกเสียงไปลงประชามติ โดยผู้สร้างวาทกรรมได้ใช้ค าขยายใน

ภาษาท่ีไม่เป็นทางผสมผสานด้วย ท่ีว่า “ให้ไปถล่มทะลาย” เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้รับสาร ท้ังยัง

ส่ือสารผ่านถ้อยค า ถึงการท าความเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพในการออกเสียง นอกจากนี้น้ าเสียง และ

ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารนั้นมีลักษณะของการร้องขอ ด้วยท่าทีท่ีไม่แข็งกร้าว น้ าเสียงและถ้อยค ามี

ความจริงจังในการใช้เหตุและผลในการโน้มน้าวใจ 

 เห็นได้ว่าจากตัวอย่างข้างต้นการให้ความหมายของประเภทวาทกรรมช้ีแจงท าความเข้าใจ  

ให้ออกไปลงประชามติ มีการให้ความหมายท่ีสะท้อนอุดมการณ์ประชาธิปไตย ในการช้ีชวนให้มาออก

เสียงประชามติ อีกท้ังยังพบน้ าเสียงในการท าการส่ือสารท่ีแสดงความจริงจังในถ้อยค าท่ีส่ือสาร 

สะท้อนการให้ความส าคัญในความหมายท่ีส่ือสารออกมา 
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 จากตัวอย่างท้ังหมด ในวาทกรรมประเภทช้ีแจงท าความเข้าใจ พบว่าผู้สร้างวาทกรรมมีความ

ต้ังใจในการสร้างวาทกรรมให้ดูน่าเช่ือถือ ผ่านการส่ือสารด้วยน้ าเสียง และท่าทางท่ีจริงจัง มาใช้ใน

การประกอบสร้างความหมายให้ผู้สร้างวาทกรรม มีเหตุมีผลในการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ประชามติ ท้ังในส่วนการด าเนินงานกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญ และการเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิออก

เสียงประชามติ ซึ่งจากการประกอบสร้างดังกล่าวได้สร้างภาพสะท้อนกลับถึงตัวผู้สร้างวาทกรรมว่ามี

ความเคารพในเสียงของประชาชน อันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้น าในระบอบประชาธิปไตย 

ท้ังนี้ ผู้ศึกษาท าการสรุปแสดงลักษณะการให้ความหมายองประเภทวาทกรรมในการก ากับ

ภายใต้ชุดวาทกรรมหลัก ท้ัง 3 ชุดในรูปแบบตารางได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการน าเสนอความหมายของแต่ละประเภทวาทกรรมภายใต้
การก ากับของชุดวาทกรรมหลักในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  

         ประเภท 
ชุดวำทกรรม 

อบรมสั่งสอน วิวำทะฝ่ำยตรงข้ำม ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ 

1. ประชาธิปไตยในแบบ 
คสช  
ปฏิรูป (Road Map) 
 
 
 
 
 
ภายใต้กติกา 

 
 

- ประชาธิปไตย
ไม่ใช่แค่การเลือกตัง้ 

- หัวใจของ
รัฐธรรมนูญ คือการปฏิรูป
ประเทศ 

 
- บ้านเมืองจะ

เดนิหน้าไดต้้องมีกติกา 

 
 

 

 
 

- แผนงานท่ีก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 

- ไปออกเสียง
ประชามติ โดยนึกถึง Road 
map 

 
 

 
2. ความม่ันคง 
ยุติความขัดแย้ง 
 
ภายใต้กฎหมาย 

- เลิกทะเลาะ 
ประเทศต้องสงบ 
 

- ถ้าไม่เคารพ
กฎหมายก็อยู่กันไม่ได ้
 

 
 
 

- ห้ามชี้น าว่ารับ 
หรือไม่รับร่าง 

- ข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม 
จะจัดการโดยใช้กฎหมาย 

 

3. ชุดพ่อเมือง (ขุนพล) 
หวังดีกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สั่งการ 
 

 

- ร่างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ท าเพื่อ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนต้อง
ออกมาลงประชามต ิ

- หวังว่ารัฐบาล
ต่อไปจะท าเพื่อ ประชาชน 

- ความจ าเป็นใน
การ สืบทอดอ านาจ เพื่อ
ประชาชน 

- ไม่ได้สืบทอด
อ านาจ แต่ท่ีท าอยู่ ก าลัง
ท าเพื่อประชาชน 

- คู่ขดัแย้งใช้

ประชาชนเป็นเครื่องมือ 

- ประชาชนอย่า
กังวลรัฐบาลก าลังทุกอย่าง
เพื่อประโยชน์บ้านเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนต้อง
ออกมาลงประชามต ิ
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จากตารางจะเห็นได้ว่าการสร้างความหมายท่ีเกิดขึ้นในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  

มีลักษณะร่วม คือ ความหมายในเชิงให้คุณค่าการท างานของรัฐบาลว่าก าลังท าในส่ิงท่ีประโยชน์ ต่อ

ชาติบ้านเมือง และส่ิงท่ีฝ่ายตรงข้ามท าเป็นส่ิงท่ีไม่มีความจริงต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งการให้

ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีลักษณะท่ีสอดคล้องกับบริบทวาทกรรมท่ีโน้มน าสนับสนุนแนวคิด 

อุดมการณ์ของวาทกรรมการสร้างคุณค่าให้รัฐบาลชุดนี้ และความหมายท่ีเกิดขึ้นจะมีผลต่อ 

การสร้างอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ของผู้สร้างวาทกรรมต่อสังคม ซึ่งผู้ศึกษาจะน าเสนอในล าดับ

ต่อไป 

 

4.1.2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ และลักษณะของความสัมพันธ์อะไรในสังคม 

ในส่วนของการวิเคราะห์ เ ชิงวิพากษ์ของ Fairclought ไ ด้เสนอไว้ว่า ในเนื้อหาหรือ 

ข้อความประกอบด้วยกระบวนการ 2 อย่างท่ีจะมาควบคู่กันเสมอ คือ การสร้างอัตลักษณ์  

(The Construction of Identities) และการสร้างความสัมพันธ์ (The Construction of Relations) 

ซึ่ งการท าความ เข้ า ใจ ในเรื่ อง ดังก ล่าวจะท า ให้ เข้ า ใจถึ งความ สัมพันธ์ ของอ านาจและ  

การครอบง าในสังคมร่วมสมัย  

ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้สร้างวาทกรรม ว่าถูกสร้าง

ขึ้นมาอย่างไร มีเนื้อหาอะไรบ้างนั่นคือการค้นหาว่าผู้สร้างวาทกรรมสร้างการเป็นผู้น าท่ีแสดง

ความสัมพันธ์อิทธิพลบทบาทอะไรต่อสังคม ซึ่งสะท้อนออกมาจากวาทกรรมท้ัง 3 ประเภท ในรายการ

คืนความสุขให้คนในชาติ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.4 ตารางสรุปอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ที่พบจากวาทกรรมท้ัง 3 ประเภทจากรายการ 
คืนความสุขให้คนในชาติ 

 

ประเภทวาทกรรม อัตลักษณ์ของผู้สร้าง 
วาทกรรมที่พบในรายการ 

ความสัมพันธ์ของผู้สร้าง 
วาทกรรมต่อประชาชนผู้ฟัง 

อบรมสั่งสอน - Commander  
- นักประชาธิปไตย ใน

บริบทอ านาจนิยม 

- ผู้บังคับบัญชา กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- เข้าใจประชาธิปไตย
ดีกว่าประชาชน 

- เป็นผู้รู้ถึงสถานการณ์
ประเทศชาติเป็นอย่างดี 

วิวาทะฝ่ายตรงข้าม - ผู้หวังดีกับประเทศชาติ
และประชาชน 

- ผู้มีความรู้ ความสามารถ
ในบริหารประเทศ 

- คู่ตรงข้ามเป็นผู้ไม่รู้
ข้อเท็จจริงและความไม่หวังดีกับ
ประเทศชาติและประชาชน 

- เป็นผู้มีอ านาจในการ
จัดการฝ่ายตรงข้าม 

- เป็นผู้วางรากฐานให้
ประเทศ 

ชี้แจงท าความเข้าใจ - ผู้มีความเข้าใจใน
ประชาธิปไตย 

- ผู้ท าเพื่อประเทศชาติ
และประชาชน 

- รัฐบาลมีความตั้งใจจริง
ท าประชามติ (และบริหาร
ประเทศ) เพื่อประเทศชาติและ
ประชาชน 

 

 

จากตารางเป็นการสรุปให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ท่ีพบในการสร้างความหมายของวาทกรรมแต่ละประเภทท่ีปรากฎในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

ตลอดระยะเวลาในห้วงเวลาก่อนการออกเสียงประชามติได้ ด้ังนี้ 
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4.1.2.1 ลักษณะอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้

คนในชาติ  

อัตลักษณ์ในท่ีนี้หมายถึงภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ผ่านการน าเสนอในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท่ีถูกน าเสนอต่อประชาชน  

โดยสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1) นายกรัฐมนตรี เป็นผู้หวังดีต่อประเทศชาติ 

 เป็นการสร้างลักษณะการก าหนดอัตลักษณ์ท่ีให้คุณค่าความเป็นผู้น าและยังสะท้อนคุณค่า

ทางจิตใจให้เกิดขึ้นต่อตัวผู้สร้างวาทกรรม โดยสร้างมายาคติความเป็นผู้น าว่า พลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้น าท่ีเห็นประโยชน์ของชาติเป็นท่ีต้ัง อีกท้ังยังเป็นการแสดงนัยยะทาง

การเมืองคุยข่มทางการเมืองต่อฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นการประกอบสร้างวาทกรรมท่ีท าให้ฝ่ายตรงข้าม

เป็นรอง ซึ่งมีลักษณะเด่นของการท าการส่ือสารท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์นี้อย่างชัดเจน คือการเน้นย้ าถึง

แผนการปฎิรูปประเทศ โดยมีค าส าคัญในการส่ือสารคือ Roadmap เพื่อลดความเหล่ือมล้ า แก้ปัญหา

ต่าง ๆ ท่ีผ่านมาของประเทศ โดยผู้สร้างวาทกรรม (นายกรัฐมนตรี) ได้ท าการเช่ือมโยงความหมาย  

การปฏิรูปประเทศ เข้ากับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบสร้างให้ประชาชนผู้รับสาร มองเรื่องการปฏิรูป 

กับร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเดียวกัน 

 ท้ังนี้ยังพบการท าการส่ือสารท่ีเน้นย้ าในประเด็นดังกล่าวในทางอ้อมเช่น การพูดถึงส่ิงท่ี

รัฐบาลก าลังท าในปัจจุบันในการดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนยากจน ผู้ประกอบการท่ีถูกรังแก 

ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองเพื่อให้ประเทศสงบสุข 

 

2) นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีความเข้าใจในประชาธิปไตย แต่ต้องอยู่ในความสงบ  

 อัตลักษณ์นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากวาทกรรมชุดการอบรมส่ังสอนและช้ีแจงท าความเข้าใจ 

ตลอดจนบริบทการเข้ามาบริหารประเทศในรูปแบบการท ารัฐประหารของผู้สร้างวาทกรรมท่ีแม้จะมี

อ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศ แต่ยังต้องการการยอมรับจากประชาชนในประเทศ และ 

การยอมรับจากต่างชาติ นายกรัฐมนตรี (ผู้สร้างวาทกรรม) จึงสร้างอัตลักษณ์นี้ขึ้นมาเพื่อสร้าง 

การยอมรับให้เกิดขึ้น โดยพบว่ามีการอธิบายหลักประชาธิปไตยเบื้องต้น เช่น 1 คน 1 เสียง  

การเทียบเคียงการออกเสียงประชามติ กับการลงคะแนนเลือกผู้แทน เป็นต้น แต่ถึงกระนั้นผู้สร้าง 
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วาทกรรมก็ได้ท าการส่ือสารท่ีย้อนแย้งกับวิถีทางประชาธิปไตยดังกล่าวโดยขีดกรอบการแสดง 

ความคิดเห็นให้อยู่ภายใต้ความสงบ ความมั่นคงแห่งรัฐ โดยใช้อ านาจทางกฎหมายพิเศษควบคู่ในการ

แสดงอัตลักษณ์นี้ 

 

4.1.2.2 ลักษณะความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากวาทกรรมในรายการคืนความสุข

ให้คนในชาติ  

 การสร้างอัตลักษณ์ข้างต้นจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้สร้างวาทกรรมและผู้รับวาทกรรมด้วย ซึ่งในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ได้ดังนี้ 

 

1) ขุนพล ผู้มีหน้าที่ดูแลความสงบ และสร้างประเทศให้เข้มแข็ง 

 วาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติในห้วงเวลาก่อนการออกเสียงประชามติ ผู้สร้าง

วาทกรรมได้แสดงนัยยะความสัมพันธ์อย่างชัดเจนถึงการควบคุม ดูแล ให้ประเทศเกิดความสงบ อีกท้ัง

ยังใช้อ านาจกดทับฝ่ายตรงข้ามด้วยการข่มขู่ด้วยน้ าเสียง และด้วยกฎหมายพิเศษเป็นเครื่องมือส าคัญ

ในการแสดงออกวาทกรรมนี้ เพื่อให้เกิดการออกเสียงประชามติตามก าหนดวันท่ีวางไว้ โดยผู้สร้าง  

วาทกรรมช้ีให้ประชาชนตระหนักว่า เมื่อประเทศสงบ (ไม่มีใครเถียง หรือเห็นต่างไปจากรัฐบาล) 

ประเทศก็จะสามารถเดินต่อไปได้ ท้ังนี้ผู้รับชมรับฟังรายการมักจะถูกวางต าแหน่งความสัมพันธ์ให้รู้สึก

ว่าเป็นประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองท่ีผู้สร้างวาทกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมือง

มากกว่า ด้วยการอธิบายปัญหา และอธิบายปรากฎการณ์ในอดีต (ความขัดแย้งต่าง ๆ) เสมือนหนึ่ง

ประชาชนไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร 

 

2) ผู้น าประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยในบริบทความม่ันคง 

 วาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติแสดงนัยยะความสัมพันธ์ว่า ในการด ารง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าในสถานการณ์ภายหลังการรัฐประหารนั้น พลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา มีจุดยืนในการคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชน ท่ีแทรกด้วยความเป็นห่วงเป็นใย หวังดี

กับประเทศชาติ ไม่อยากให้ประเทศกลับไปในจุดความขัดแย้ง ท้ังนี้ในรูปแบบความสัมพันธ์ข้างต้น
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สะท้อนออกมาจากการใช้ภาษาท่ีค่อนข้างเป็นทางการและน้ าเสียงท่ีจริงจัง แต่ในบางครั้งผู้สร้าง  

วาทกรรมก็มีการแสดงอารมณ์ผสมมาในน้ าเสียง และภาษาท่ีไม่เป็นทางการ จึงปรากฏการส่ือ

ความสัมพันธ์ในสองรูปแบบ กล่าวคือ ในส่วนของการแสดงการส่ือสารท่ีมีการในอารมณ์ขณะผู้สร้าง

วาทกรรมท าการส่ือสารนั้น มักพบอยู่วาทกรรมประเภทอบรมส่ังสอน ซึ่งแสดงถึงการแสดงการใช้

อ านาจกดทับประชาชนผู้รับสาร ให้อย่าหลงติดกับดักประชาธิปไตย จนหลงลืมเรื่องอื่น ๆ  

ในทางตรงกันข้าม น้ าเสียงท่ีแสดงออกถึงความจริงจังเมื่อพูดถึงในประเด็นเดียวกันนี้ จะมักพบได้ใน

วาทกรรมประเภทช้ีแจงท าความเข้าใจ ท่ีผู้สร้างวาทกรรมได้วางความสัมพันธ์อยู่ในระนาบเดียวกับ

ประชาชน แสดงความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด เสมือนหนึ่ งเป็นพวกเดียวกันท่ีต้องการให้ประชาชนได้มี

ประชาธิปไตยโดยผ่านขั้นตอนการออกเสียงประชามติในครั้งนี้  

 

4.2 กระบวนการสร้างวาทกรรมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอถึงกระบวนการสร้างวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้

คนในชาติ โดยท าการวิเคราะห์จากปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) และปฏิบัติการ

ทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Practice) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์สภาพ 

การส่ือสารตามกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ Critical Discourse Analysis ของ Norman 

Fairclough ในการวิเคราะห์สภาพการส่ือสาร นอกเหนือจากส่วนวิเคราะห์ตัวบทท่ีได้วิเคราะห์ไปแล้ว

ในส่วนก่อนหน้า ซึ่งการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะน าเสนอรายละเอียดตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 

 4.2.1 การวิเคราะห์ภาคปฏิบัติทางวาทกรรม  

  4.2.1.1 วิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบท (Text Production) 

  4.2.1.2 วิเคราะห์กระบวนการบริโภคตัวบท (Text Consumption) 

 4.2.2 การวิเคราะห์ปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม 

  4.2.2.1 วาทกรรมในระบบสังคม 

  4.2.2.2 วาทกรรมในระบบเศรษฐกิจและการเมือง 

  4.2.2.3 วาทกรรมในระบบกฎหมาย 

 

 ส าหรับรายละเอียดในการวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
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 4.2.1 การวิเคราะห์ภาคปฏิบัติภาควาทกรรม (Discourse Practice) 

 การศึกษาในส่วนของปฏิบัติการทางวาทกรรมเป็นการวิเคราะห์ ถึงกระบวนการสร้างตัวบท 

(Text Production) ว่ามีการประกอบสร้างอย่างไร โดยการน าบริบทสังคม วัฒนธรรมเข้ามาประกอบ

สร้างวาทกรรมได้อย่างไร ตลอดจนท าการวิเคราะห์ถึงการบริโภคตัวบท (Text Consumption) 

เพื่อให้ทราบถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการประกอบสร้างวาทกรรมประชามติในห้วงเวลานั้น 

  4.2.2.1 วิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบท จากห้วงเวลาในการท าการศึกษาท่ีอยู่

ในบริบทการปกครองในรูปแบบเผด็จการอ านาจนิยมท่ีมีลักษณะปิดกั้น ปิดบัง ซ่อนเร้น จึงท าให้ 

ผู้ศึกษาไม่สามารถได้ข้อมูลในช้ันปฐมภูมิจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการ ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้น าเสนอตัวบท ผู้มีส่วนในการคัดเลือกประเด็นในการส่ือสาร ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนในการก าหนด 

กลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารจึงเป็นข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้  

  4.2.1.2 วิเคราะห์กระบวนการบริโภคตัวบท การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาโดย

ใช้การวิเคราะห์ลักษณะในการแพร่กระจายของวาทกรรมไปสู่ผู้บริโภคและท าการวิเคราะห์ระบบ

ความคิดของผู้รับสารในบริบทของการสร้างวาทกรรม โดยการศึกษาจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

และการวิเคราะห์สัญญะการรับรู้ ตีความของผู้รับสาร โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

1) การแพร่กระจายของวาทกรรม 

- ช่องทางการส่ือสาร 

- ลักษณะการน าเสนอ 

2) ระบบความคิดของผู้รับสารในบริบทการสร้างวาทกรรม 

 โดยรายละเอียดในการวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1) การแพร่กระจายของวาทกรรม 

 ในการศึกษาลักษณะการแพร่กระจายของวาทกรรมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  

จะวิเคราะห์จากช่องทางท่ีรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีใช้ใน

การส่ือสารท้ังการออกอากาศทางส่ือมวลชนและการใช้ส่ือบุคคลในการผลิตซ้ าและลักษณะการ

น าเสนอวาทกรรม 

  ช่องทาง 

 การเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารวาทกรรมของรายการคืนความสุขให้คนในชาติมีการเลือก

ช่องทางการออกอากาศหลัก คือ ส่ือโทรทัศน์ ในเครือข่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ทุกวันศุกร์ เวลา 

20.30 น. แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างวาทกรรมแสดงออกถึงความต้ังใจในการก าหนดวาระส่ือ เพราะมี
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ความต้ังใจในการเลือกช่วงเวลา และช่องทางในการท าการส่ือสารกับประชาชน เสมือนหนึ่งเป็นการ

บังคับให้ประชาชนต้องชม โดยคาดหวังให้การแพร่กระจายวาทกรรมอยู่ในกลุ่มคนช้ันกลางขึ้นไป 

เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีโอกาสการเปิดรับส่ือโทรทัศน์เป็นกิจวัตร อีกท้ังการออกอากาศในคืนวันศุกร์

นับเป็นช่วงเวลาท่ีทุกคนในครอบครัวกลับถึงบ้านเพื่อใช้เวลาในการพักผ่อนร่วมกัน  

 อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบันท่ีพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จึงท าให้

ประชาชนมีช่องทางเลือกในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงต่าง ๆ ท่ีท าได้มากกว่าการนั่ง

ดูรายการข่าวสาร ความบันเทิงจากโทรทัศน์ ฟังเพลงจากรายการวิทยุเหมือนก่อน จึงส่งผลโดยตรงต่อ

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารในรายการคืนความสุขให้คนในชาติของผู้สร้างวาทกรรมท่ีต้องการท าสู่

ประชาชนโดยตรง เพราะส่ืออย่างโทรทัศน์ วิทยุ ไม่ใช่ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเดียวของผู้คนอีกต่อไป

แล้วในทางตรงกันข้าม ส่ือออนไลน์ได้เข้ามาแทนท่ี ผู้คนสามารถเลือกและหลีกหนีข้อมูลข่าวสารท่ีไม่

อยากรับและเปิดรับส่ือจากช่องทางอื่นได้ในขณะเดียวกัน  

 

“ตอนนี้นี่ภูมิทัศน์ส่ือก็เปล่ียนไป คนก็ไม่ได้เข้าไปดูส่ือกระแสหลักขนาดนั้น แล้วการท่ีคุณมา

ใช้ช่วงเวลาไพร์มไทม์ปิดทุกช่องแบบนี้ในลักษณะท่ีตัวเองมาผูกขาดนี่ ท้ายสุดท าให้คนก็หัน

จากการท่ีเคยเสพส่ือโทรทัศน์ก็จะหันมาเสพส่ือไอ้พวกออนไลน์มากขึ้น แล้วก็พฤติกรรมคน

ในปัจจุบัน เขารู้ว่าเขาสามารถถ้าเขาสนใจรายการอะไร เขาไม่จ าเป็นต้องนั่งรอเวลานั้นอยู่

หน้าจอ ดังนั้นถ้าถามว่าตัว impact ของรายการนี้มีถึงประชาชนมากน้อยขนาดนั้น โดย

ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นน่ะค่ะ” 

 (ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้, สัมภาษณ์ วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2560) 

  

 นอกจากการเลือกช่องทางการส่ือสารผ่านเครือข่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในการส่ือสาร

แล้ว ผู้สร้างวาทกรรมยังเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารให้ท่ัวทุกกลุ่มคนในทุกชนช้ันสังคม โดยการ

เพิ่มช่องทางการส่ือสารผ่านวิทยุมาใช้ในการส่ือสารกับคนต่างจากหวัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

รัฐบาลได้อย่างท่ัวถึง ท้ังในรูปแบบการถ่ายทอดบันทึกเสียงการจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติใน

รูปแบบเต็มในช่วงหลังเวลา 8.00 น. และการเลือกหยิบยกบางประเด็นมาถ่ายทอดมาถ่ายทอดใน

ช่วงเวลาข่าวเช้า แสดงถึงเจตนาของผู้สร้างวาทกรรมท่ีต้องการให้ประชาชนได้รับฟังท้ังประเทศ 

 ท้ังนี้ยังพบว่ามีการน าประเด็นท่ีนายกรัฐมนตรีได้อธิบายเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติใน

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ มาท าการส่ือสารผ่านส่ือบุคคลท่ีเป็นเครือข่ายอ านาจของรัฐ ไม่ว่าจะ
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เป็นนายทหารในพื้นท่ี ครู กอ ครู ขอ ครู คอ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านและชุมชนเข้ามาถ่ายทอด

ความรู้ต่อ ๆ กัน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นท่ีในเรื่องท่ีถูกโจมตี ในรูปแบบปากต่อ

ปาก ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย และเป็นกันเองท าให้ผู้รับสารเกิดความคล้อยตาม  

 

“ในไทยนี่ ground war มันยังมีประสิทธิภาพอยู่เยอะ ครั้งนี้ใช้เยอะ ก็คือระดมทรัพยากร 

กลไกของรัฐ ข้าราชการ นอกจากทหาร ครู ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เยอะมาก กลไกของ

กระทรวงมหาดไทย ครั้งนี้มีรด. อีก จิตอาสา ก็คือไปเลยตามหมู่บ้าน ผมก็ได้ยินเรื่องราว

เช่นเดียวกัน คือลงไปเคาะประตูบ้าน คุย บางทีก็นัดคุยกลุ่มย่อย คุยกับลูกบ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้าน

คุย ฉะนั้น มีไอ้ตรงนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าส่ือหลักด้วยซ้ า” 

(ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ, สัมภาษณ์ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) 

 

ส่ือบุคคลเป็นเทคนิคการส่ือสารการเมืองแบบเก่าท่ีรัฐบาลของผู้สร้างวาทกรรม น ามาใช้เป็น

หนึ่งในช่องทางการส่ือสารในลักษณะส่ือบุคคลท่ีมีลักษณะเด่น คือการใช้เงื่อนไขความสัมพันธ์ในระดับ

บุคคลในการท าการส่ือสารเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้สร้างสาร เพราะสามารถสังเกตปฏิกิริยาของ

ผู้รับสาร ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เป็นกันเอง ตลอดจนยังอาศัยความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างบุคคล

สร้างความน่าเช่ือถือของเนื้อสาร รวมถึงยังโยงใยในความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างตัวแทน 

ผู้สร้างวาทกรรมกับประชาชนผู้รับสาร อันน ามาซึ่งความคล้อยตามในเนื้อหาของสาร นอกจากนี้

ลักษณะการส่ือสารดังกล่าว ยังสามารถเน้นเฉพาะบางประเด็นท่ีผู้ส่งสารคาดว่ามีผลกระทบโดยตรง

กับผู้รับสาร ได้อีกด้วย 

“การสร้างวาทกรรมผ่านส่ือบุคคลว่า การรับร่างรัฐธรรมนูญ จะท าให้ประเทศเดินหน้า มีการ

เลือกต้ัง ส.ส. เร็ว อันนี้เป็นเหตุผลท่ีชาญฉลาด ในการท่ีจะท าให้แม้คนท่ีไม่สนับสนุนรัฐบาล 

เพราะมันไม่มีเหตุผลท่ีจะไม่รับ ถ้าไม่รับ ก็ต้องร่างใหม่ และเมื่อร่างใหม่เราก็พบว่าเนื้อหามัน

ไม่ได้ต่างไปจากเดิม แต่มันจะถูกขยายเวลาในการเลือกต้ังออกไป มี ส.ส. ออกไป ก็เป็นว่า  

ถ้าไม่รับ มันจะยืดออกไป ถ้ารับมันเหมือนจบสักที เริ่มต้นใหม่ได้...  

“ตัวท่านนายกไม่ใช้ Key success แต่ตัวนายกจะเป็นตัวท่ีเปิดประเด็นให้ส่ือบุคคลท างานได้

เต็มท่ีและสอดคล้อง เพราะถ้าเกิดเขาไปพูดเอง แล้วนายกไม่ได้พูดเนี่ย มันก็เหมือน จริงหรือ

เปล่า” 

(ดร.นันทนา นันทวโรภาส, สัมภาษณ์ วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2560) 
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จะเห็นได้ว่าผู้สร้างวาทกรรมมีแบบแผนและกระบวนการในการใช้ศักยภาพ ช่องทาง  

การส่ือสารท่ีมีอยู่มาใช้ได้อย่างอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการเปิดประเด็นในรายการคืนความสุขให้

คนในชาติ แล้วน ามาผลิตซ้ าผ่านเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยในเช้าวันรุ่งขึ้น และผ่านส่ือบุคคลของ

รัฐบาลท่ีน าเนื้อหาในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มาผลิตซ้ าในลักษณะภาษาตามท้องถิ่นท่ี  

เป็นกันเอง เข้าใจง่าย โดยหยิบยกเฉพาะประเด็นบางประเด็นมาท าการส่ือสาร  

 

ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเพื่อให้เห็นรูปแบบการส่ือสารนอกเหนือการจัดการของรัฐบาลท่ีมี

ส่วนส าคัญต่อปฏิบัติการทางวาทกรรมในการประกอบสร้างวาทกรรม ประชามติ ให้เกิดการรับรู้และมี

ผลต่อสังคม โดยผู้ศึกษาได้เลือกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ เป็นส่ิงพิมพ์หลักในการน ามาวิเคราะห์และ

สรุปผล ได้ดังนี้ 

จากการสืบค้นย้อนหลังในช่วงเวลาดังกล่าว นับต้ังแต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ท า  

การส่ือสารเนื้อหาสาร ประชามติ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ พบว่านิตยสารมติชนสุดสัปดาห์

ท่ีวางจ าหน่ายทุกวันศุกร์ ได้มีการน าเนื้อหาสารเกี่ยวกับ ประชามติ มาผลิตซ้ าในมิติต่าง ๆ ในทุก ๆ 

การวางจ าหน่ายจนกระท่ังถึงสัปดาห์ของการออกเสียงประชามติ โดยมีการวิเคราะห์เนื้อหาประชามติ 

ในหลากหลายมิติ อาทิ การวิเคราะห์เนื้อหารัฐธรรมมนูญ การวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้ส่ือบุคคลลงไป

ท าความเข้าใจกับประชาชน การวิเคราะห์ค าถามพ่วงในประชามติ การใช้อ านาจรัฐในการขจัดความ

คิดเห็นฝ่ายตรงข้าม วิเคราะห์การเมืองฝ่ายตรงข้าม การ์ตูน เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างบทความในมติชนสุดสัปดาห์ท่ีเสนอเรื่อง ประชามติ ฉบับประจ าวันท่ี 24 – 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ฉบับท่ี 1871 หน้า 53 คอลัมน์ การเมืองวัฒนธรรม: ‘มองร่างรัฐธรรมนูญมีชัย
ลึก ๆ’ 
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ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างบทความในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ าวันท่ี 13-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
ฉบับท่ี 1865 หน้า 12 คอลัมน์ ในประเทศ: มท. – สธ. – ศธ. เปิดโมเดล ‘ครู ก.-ข.-ค.’ ผนึกก าลัง
ประชามติ กลุ่มนักวิชาการยื่นศาล รธน.สกัด 
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ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างบทความในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ าวันท่ี 6-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
ฉบับท่ี 1864 หน้า 50 คอลัมน์ บทความพิเศษ: กฎหมายประชามติ ร่าง รธน. + ค าถาม
พ่วง ข้อสังเกตท่ี (ยัง) ไม่มีค าตอบ 
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างบทความในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ าวันท่ี 1-7 เมษายน พ.ศ. 2559  
ฉบับท่ี 1859 หน้า 13 คอลัมน์ ในประเทศ: คอร์สปรับทัศนคติ Mini ‘คสช.’ หลักสูตร 
‘คสช’ 
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ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างบทความในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ าวันท่ี 5-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
ฉบับท่ี 1851 หน้า 9 คอลัมน์ กรอกกระแส: แนวทางเพื่อไทย รณรงค์ คว่ า  
ร่างรัฐธรรมนญูแนวทาง เมียนมา 
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ภาพที่ 4.7 ภาพการ์ตูน โดย อรุณ วัชระสวัสด์ิ ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ าวันท่ี 12 -18 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ฉบับท่ี 1852 หน้า 32 
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ภาพที่ 4.8 ภาพหน้าปก มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ าวันท่ี 5 -11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
ฉบับท่ี 1877 
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ผลจากการสืบค้นย้อนหลังพบว่า เนื้อหาข่าวสาร ตลอดจนบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ไม่มีการอ้างอิง

ถึงเนื้อหารายการคืนความสุขท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีได้ท าการส่ือสารในรายการคืนความสุข

ให้คนในชาติอย่างชัดเจน แต่มีการน าเสนอประเด็นการออกเสียงประชามติในมิติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ท าการส่ือสารผ่านรายการคืนความสุข โดยน ามาขยายเป็น 

บทวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ เป็นประจ าในทุก ๆ สัปดาห์ โดยเน้นการอธิบายและวิเคราะห์เนื้อหาใน

ร่างรัฐธรรมนูญท่ีรัฐบาลไม่ได้น าเสนอ โดยช้ีให้เห็นถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น หากรัฐธรรมนูญ  

ฉบับนี้บังคับใช้ตลอดจนได้น าเสนอบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม การเมืองใน

เวลานั้น ตลอดจนตีแผ่กลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลใช้ในการส่ือสารประชามติแก่ประชาชน   

 

ลักษณะการน าเสนอ 

 การวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นการน าเสนอการวิเคราะห์โดยพิจารณาลักษณะของตัวส่ือเป็นหลัก 

ในการส่ือสารไปยัง ผู้บริโภคหรือประชาชนท่ีติดตามรับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติมี  

ลักษณะเด่นในการน าเสนอ (นอกจากรูปแบบรายการท่ีเป็นการด าเนินการแบบการเล่าฝ่ายเดียวที่ได้

วิเคราะห์ไปแล้วในส่วนแรกของกระบวนการผลิต) ท่ีพบในการจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

และการน าไปผลิตซ้ าท้ังในส่วนวิทยุ ส่ือบุคคลของทางหน่วยงานรัฐบาล ตลอดจนส่ือส่ิงพิมพ์  

ซึ่งท้ังหมดนี้ล้วนมีความสัมพันธ์แบบโยงใยด้วยกันท้ังส้ิน ดังนี้ 

 

• วิธีการสื่อสารอย่างเป็นทางการ  

 จะเห็นได้ว่าการวางรูปแบบในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ นายกรัฐมนตรีเลือกใช้วิธีการ

ผลิตโดยใช้ตนเองเป็นผู้พูด มีการแทรกภาพประกอบเมื่อนายกรัฐมนตรีอธิบายความเรื่องประชามติ 

แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความเข้าใจในเนื้อหา ในส่วนการแต่งกายของนายกรัฐมนตรี

ท่ีใช้ในการด าเนินรายการนั้นจะแต่งกายด้วยสูทสีด าตามมาตรฐานสากล ลักษณะการยืนพูดอยู่บน  

โพเด่ียมท่ีมีตราส านักนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงกลาง แสดงออกถึงความเป็นทางการ เน้นย้ าความ

น่าเช่ือถือในการส่ือสารเนื้อหาผ่านรายการ ท้ังนี้ยังมีการใช้ภาษามือประกอบการส่ือสารเพื่อเข้าถึง

ผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย 
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อย่างไรก็ตามในส่วนแนวทางการส่ือสารท่ีมีลักษณะการเน้นการพูดและอธิบายคนเดียวตลอด

ท้ังรายการ (แม้จะมีอยู่ 1 เดือนท่ีมีพิธีกรร่วมจัดรายการ แต่ก็เป็นเพียงแค่ผู้เปิดประเด็นค าถามใน

ลักษณะการถามชงประเด็น ไม่ใช่วิธีการถามแบบซักค้าน) ซึ่งการพูดในลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะ

การพูดในรูปแบบสุนทรพจน์ (Speech) ท่ีผู้สร้างวาทกรรมเป็นฝ่ายพูดแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่มีการ

โต้แย้ง หรือซักค้านจากผู้ท่ีมีความคิดเห็นต่าง ยังผลให้ผู้สร้างวาทกรรมสามารถสร้างชุดความจริงเพื่อ

ส่ือสารกับประชาชนให้ได้ทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจน เพียงชุดเดียว  

 

“มันเป็นรายการท่ีค่อนข้าง มันเป็น speech หมายความว่าพูดคนเดียวโดยท่ีไม่มีกระแสอื่นท่ี

เข้ามาเจือปนแต่เราก็สามารถท่ีจะวิเคราะห์ได้อยู่ดีว่าจากส่ิงท่ีท่านพูด ท่านก าลังพูดตอบโต้

กับกลุ่มไหนฝ่ายไหนบ้าง แล้วมันเคยมีคนพูดอะไรมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูจาก

วิธีการท่ีท่านตอบโต้หรือว่าช้ีแจงจะเห็นเลยว่า จะสรุปได้ว่ามันเคยมีข้อกล่าวหาท่ีมาสู่รัฐบาล

อย่างไรบ้าง แล้วท่านก็ได้แก้ข้อกล่าวหานั้นไปด้วยในรายการของท่านน่ะค่ะ”  

(ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช, สัมภาษณ์ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) 

ภาพที่ 4.9 ฉากและรูปแบบการน าเสนอด้านภาพในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
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นอกจากนี้รูปแบบการส่ือสารในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ยังมีลักษณะการผลิตใน

รูปแบบการบันทึกเทปออกอากาศ ยิ่งประกอบสร้างให้รายการคืนความสุขให้คนในชาติมีลักษณะเป็น

ทางการมากยิ่งขึ้น เพราะผู้สร้างวาทกรรมสามารถประกอบสร้างความเป็นทางการและความน่าเช่ือ

ของการส่งสารมากขึ้น เพราะผู้สร้างวาทกรรมสามารถควบคุมและกล่ันกรองเนื้อหาก่อนออกอากาศ 

อีกท้ังยังสามารถแปลค าพูดของผู้สร้างวาทกรรมท าเป็นซับไตเต้ิลได้ด้วยเพื่อส่ือความไปยังคนต่างชาติ

หรือส านักข่าวต่างประเทศได้ด้วย 

ท้ังนี้แม้รายการคืนความสุขให้คนในชาติจะถูกน าไปผลิตซ้ าผ่านช่องทางวิทยุแห่งประเทศไทย

ก็พบว่ายังคงรูปแบบการส่ือสารอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นการน าไปส่ือสารผ่านช่วงข่าวเช้าท่ีใช้

วิธีการเลือกบางประเด็นท่ีผู้สร้างวาทกรรมพูดในรายการมาน าเสนอเป็นประเด็นส้ัน ๆ โดยยังคงความ

เป็นทางการในรูปแบบการรายงานข่าววิทยุ หรือการน าไปออกอากาศซ้ าหลังช่วงเวลาการเคารพธง

ชาติก็กระท าโดยการยกเนื้อหาเทปท้ังรายการ (ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์) มาเปิดเสียงออกอากาศก็

ยังคงให้ความรู้สึกถึงความเป็นทางการเช่นกัน 

 

• วิธีการสื่อสารแบบนายทหาร 

 จากรูปแบบการส่ือสารของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ใช้การส่ือสารทางเดียว (One 

way Communication) ท่ีมีลักษณะเดียวกันกับการส่ือสารในภายในกองทัพท่ีมีลักษณะการส่ือสาร

ในรูปแบบการส่ังการจากบนลงล่าง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ส่ังการผู้ใต้บังคับบัญชา จึงท า ให้ 

การท าการส่ือสารของผู้สร้างวาทกรรมมีลักษณะเดียวกันกับการส่ือสารแบบนายทหาร กอปรกับ

ผู้สร้างวาทกรรมเป็นทหารอาชีพท่ีมีต าแหน่งในระดับผู้บังคับบัญชากองทัพจึงท าให้บุคลิกและลักษณะ

ค าพูดท่ีใช้ในการส่ือสารจึงมีลักษณะการส่ังการ ข่มขู่กดทับ และต าหนิติเตียนเมื่อไม่ได้ ด่ังใจ จึงท าให้

การส่ือสารในลักษณะนายทหารปรากฎขึ้นอย่างเด่นชัดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  

 

“เนื่องจากท่านเป็นทหารมาตลอดชีวิต เวลาพูดจะเหมือนท่านส่ังการอยู่ตลอดเวลา เวลาคน

ฝ่ังจะเหมือนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เวลาฟังแล้วเหมือนถูกท่านส่ังให้ท านี่ท านั่น แล้วพอ 

คนไม่ท าก็มีลักษณะของการต าหนิติเตียน บ่น ว่ากล่าว ผู้รับสารเป็นผู้ต่ าต้อยตลอดเวลา ก็คือ
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เหมือนกับถูกส่ังการ ต าหนิ บ่นว่า เพราะฉนั้นผู้รับสารจะมีความรู้สึกไม่สบายใจในการรับ

สาร” 

   (ดร.นันทนา นันทวโรภาส, สัมภาษณ์ วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

รูปแบบการส่ือสารแบบนายทหาร แม้จะมีลักษณะเด่นในเรื่องความเด็ดขาดแบบทหาร  

แต่ในทางตรงกันข้ามได้สร้างความรู้สึกอึดอัดแก่ผู้ชมรายการ จนกระท่ังอาจน าไปสู่การปิดรับ 

การส่ือสารของผู้สร้างวาทกรรม ท้ังนี้แม้จะพบว่าผู้สร้างวาทกรรมได้มีการปรับปรุงบุคลิกภาพ น้ าเสียง

และค าพูดอยู่บ้าง แต่ก็ยังพบว่าผู้สร้างวาทกรรมก็ยังคงแสดงออกถึงอารมณ์ และประโยคค าส่ัง เมื่อมี

เหตุการณ์ท่ีไม่ได้ด่ังใจเกิดขึ้น ท้ังนี้อาจเพราะผู้สร้างวาทกรรมเป็นนายทหารอาชีพมาตลอดชีวิตของ

ผู้สร้างวาทกรรมจึงท าให้ลักษณะการน าเสนอสารยังคงอยู่และยากท่ีจะปรับเปล่ียน 

 

• ลักษณะการน าเสนอประเดียว 

แม้ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ จะมีลักษณะการส่ือสารหลากหลายประเด็นใน  

1 ตอน แต่หากกล่าวถึงเฉพาะการส่ือสารท่ีเกี่ยวกับวาทกรรม ประชามติ พบว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้ท า

การส่ือสารประชามติเพียงเนื้อหาเดียว คือ การเชิญชวนให้ประชาชนออกไปออกเสียงประชามติ 

เพื่อให้ประเทศได้กลับมาเลือกตั้ง (เป็นประชาธิปไตย) ท้ังนี้แม้จะมีการส่ือสารในเนื้อหาอื่น ๆ อยู่บ้าง 

เช่น การตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม การห้ามปรามไม่ให้เกิดความขัดแย้งซ้ าขึ้นมาอีก แต่ประเด็นอื่น ๆ 

เหล่านี้ล้วนกลับมาเช่ือมโยงการโน้มน้าวใจให้ประชาชนออกไปออกเสียงประชามติท้ังส้ิน  

 

“ลักษณะท่ีท่านท า คือไม่ได้อธิบายถึง fact ว่าเราควรจะรับเพราะอะไร แต่บอกว่าถ้ารับ  

ถ้าไม่รับจะเกิดอะไรขึ้นนี่ มันเหมือนกับท่านได้ช่วยตัดสินใจมาให้เราแล้วในระดับหนึ่ง  

แล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยส าหรับเราน่ะ ถ้าคุณอยากให้ประเทศก้าวต่อไปได้คุณต้องรับ

อย่างเดียว” 

(ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช, สัมภาษณ์ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) 
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“เป็น propaganda ในลักษณะ ไปลงประชามติเถอะเพื่อประเทศชาติเป็นปกติ”  

 (ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต,้ สัมภาษณ์ วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

ด้วยลักษณะการก าหนดเนื้อหาสร้างชุดความรู้ในการส่ือสารประชามติ จนน าไปสู่การเป็น

วาทกรรมของผู้สร้างวาทกรรมเป็นการจัดระบบข้อมูลเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายขึ้น ภายใต้เนื้อหาท่ี

ผู้สร้างวาทกรรมก าหนดขึ้นมา ต้ังแต่การพยายามช้ีให้เห็นว่าการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะส่งผลให้

ประเทศไทยเดินต่อได้ ถ้าไม่รับก็จะต้องมีการร่างใหม่ก็จะต้องเสียเวลา สุดท้ายก็จะไม่มีการเลือกตั้งใน

เร็ว ๆ ซึ่งน าไปสู่การแพร่กระจายเนื้อหาสารผ่านส่ือบุคคลได้อย่างมีเอกภาพอีกด้วย 

 

“ส.ส. ท่ีเป็นนักศึกษาอยู่ท่ีนี่ ก็กลับมารายงานให้ฟัง บรรดานายทหารท้ังหลาย ครู ก ครู ข ก็

จะใช้เนื้อหา ถ้าท่านไม่รับ ท่านก็จะไม่ได้ ส.ส. ของท่านกลับมา ถ้าท่านไม่รับ เวลาของ  

การเลือกต้ังก็จะยื่นออกไป อันนี้เป็นวาทกรรมท่ีดี เป็นประโยชน์กับฝ่ายรัฐบาล เพราะว่า  

มันท าให้คนท่ีแม้จะไม่สนับสนุนรัฐบาลทหารก็จะไปโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะ 

เขาได้ประโยชน์จากการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เขาจะได้ ส.ส. ของเขากลับมาเร็วขึ้น  

เอานี้ถือเป็นการสร้างวาทกรรมท่ีชาญฉลาด” 

 (ดร.นันทนา นันทวโรภาส, สัมภาษณ์ วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

จะเห็นได้มา ลักษณะการน าเสนอประเด็นเดียวท่ีมีใจความส าคัญ คือ การเชิญชวนให้

ประชาชนออกไปออกเสียงประชามติเพื่อให้ประเทศได้กลับมาเลือกตั้ง มีผลอย่างมากในการประกอบ

สร้างความหมายของการออกเสียงประชามติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม โยงใยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 

ในการน าไปแพร่กระจายเนื้อหาตามบริบทอื่น ๆ ของพื้นท่ีอีกด้วย 
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2) ระบบความคิดของผู้รับสารในบริบทการสร้างวาทกรรม 

 ส าหรับการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้ศึกษาไม่สามารถเก็บกลุ่มตัวอย่างได้ เนื่องจากช่วงเวลาท่ี 

ผู้ศึกษาด าเนินการศึกษาอยู่นั้น ผ่านห้วงเวลาการออกเสียงประชามติไปแล้วร่วม ๆ 1 ปี ประชาชน

ผู้รับสารอาจหลงลืมเนื้อหาในห้วงเวลาในบริบทดังกล่าวไปแล้ว อีกท้ังในขณะท่ีผู้ศึกษาก าลังศึกษาอยู่

ในนี้ก็ยังเป็นห้วงเวลาของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีประชาชายังคงหวาดกลัวใน  

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองอีกด้วย 

 

 4.2.2 การวิเคราะห์ปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม 

 หลักการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของ Norman Fairclough กล่าวว่า บริบทเป็นปัจจัย

หนึ่งท่ีท าให้เกิดวาทกรรมเป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมท่ีท้ังตัวบทและบริบทล้วนมีความสัมพันธ์ 

ต่อรูปแบบการผลิตวาทกรรม ดังนั้นในแต่ละสังคมจะมีบริบทแตกต่างกันไป หรือแม้กระท่ังใน 

สังคมเดียวหากต่างห้วงเวลากัน ก็ย่อมมีผลต่อการประกอบสร้างวาทกรรมนั้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้

การศึกษาวาทกรรมจะสมบูรณ์ขึ้นได้นั้นจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงบริบทหรืออิทธิพล 

สังคมท่ีแวดล้อมปฏิบัติการทางวาทกรรมในห้วงเวลานั้นด้วย  

 ส าหรับการศึกษาช้ินนี้จึงเป็นการมองการกระท าของบริบทแวดล้อมท่ีมาตีกรอบความหมาย

ของรายการท้ังการช้ีแจงท าความเข้าใจ การอบรมส่ังสน และวิวาทะฝ่ายตรงข้าม โดยการวิเคราะห์

ส่วนนี้ ผู้ศึกษาจะพิจารณาการก่อตัว และการด ารงอยู่ของวาทกรรมภายใต้เงื่อนไข ด้านสังคม  

ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ด้านกฎหมาย 

  4.2.2.1 วาทกรรมในระบบสังคม 

 ในห้วงเวลาก่อนท่ีพลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา ท าการรัฐประหารแล้วขึ้นมาเป็น

นายกรัฐมนตรีนั้น สถานการณ์ทางสังคมไทยเต็มไปด้วยความความแตกแยก ความขัดแย้ง น ามาซึ่ง

ความไม่สงบขึ้นในประเทศ ด้วยเหตุนี้เองเมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก 

ในขณะนั้นท าการปฏิวัติรัฐประหาร ควบคุมการบริหารประเทศ และได้ใช้อ านาจในการแต่งต้ัง

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาถึง 2 คณะ จนได้ร่างรัฐธรรมนูญท่ีพร้อมให้ประชาชนได้ออกเสียง

ประชามตินั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อ้างถึงเงื่อนไขความขัดแย้งในอดีตขึ้นมาเป็นบริบท
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ส าคัญท่ีใช้ในการบริหารประเทศในหลาย ๆ วาระ แม้สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในขณะนั้นไม่มี

เหตุการณ์รุนแรงใด ๆ เกิดข้ึน ด้วยบริบทดังกล่าว 

 ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะค ากล่าว ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีกล่าวในรายการ  

คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 ท่ีกล่าวว่า 

 

“ผมได้ให้อ านาจของผมไปแล้ว ในการพิจารณาร่วมกัน อย่ามาทะเลาะกัน แล้วก็กรุณาฟัง

ด้วยนะว่า ใครพูดว่ากระไร ใครจะท าอะไรในอนาคต ถ้ามุ่งหวัง ย้อนกลับไปความขัดแย้ง  

ก็อีกล่ะ ย้อนไปย้อนมา คนนี้ ผิด คนนี้ถูก คนนี้จะต้องยกโทษ คนนี้นิรโทษ ไม่มีจบ  

มันเดินหน้าไม่ได้ไง แล้วบางคนบอกให้ผมแก้ปัญหาของเก่า มันแก้ได้ไหมล่ะ ทุกคนไม่ยอมรับ

อะไร สักอย่าง  แล้วจะให้ผมแก้  มันแก้ ไม่ ไ ด้หรอกนะ จะหาว่ าผมไม่ปรองดอง  

ผมพร้อมปรองดอง แต่ปรองดองกันด้วยกฎหมายก่อนเท่านั้นเองรับกันไหมล่ะ เพราะฉะนั้น

อย่ามาพันเรื่องประชามติ อย่ามาพันเรื่องเลือกต้ัง ตอนนี้มันลากไปลากมาท้ังหมดเลย  

ก็ไปดูเจตนาของคนพูดก็แล้วกันได้หรือเปล่านะ อยากท าอะไรท่ีมันเกิดประโยชน์มากกว่า 

เข้าใจไหม” 

 

ลักษณะค ากล่าว ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีกล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ท่ีกล่าวว่า 

 

“ท่านอาจารย์มีชัยก็ได้ออกมาช้ีแจ้งแล้ว ทาง สนช. ท่านประธาน สนช. ได้ออกมาช้ีแจ้งแล้ว

ท้ังในเรื่องของรัฐธรรมนูญ เรื่องค าถามพ่วงอะไรเหล่านี้ 1 คน 1 เสียง ผมก็มี 1 เสียงเท่าท่าน

นั้นล่ะ เพราะฉะนั้นใครก็ตามท่ีออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไร 

เพราะฉะนั้นท่านจะมาห้ามนี้โน้นกับผมตลอดเวลามันก็ไม่ได้ เราจะท าให้บ้านเมืองเดินหน้า

ไปได้มันก็ต้องมีกติกากันบ้างนะ การลงประชามติเป็นโอกาส อย่าให้โอกาสนี้เป็นประเด็น

ความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ เป็นวิกฤติการณ์ท าร้ายประเทศ” 



 80 

 ด้วยเหตุนี้บริบทสังคมในห้วงเวลาการรณรงค์ออกเสียงประชามติ จึงอยู่ในสภาวะท่ีผู้คน 

ในสังคมต่างกังวลถึงความไม่สงบท่ีอาจจะเกิดขึ้น อีกท้ังยังมีความคาดหวังให้ประเทศก้าวผ่านสภาวะ

ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในอดีต คืนความสงบสุขให้เกิดข้ึน 

 

“ในแง่นี้ก็ต้องถือว่าเก่งในแง่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่าจับอารมณ์คนได้ว่าคนก็ก ลัว

บ้านเมืองจะกลับไปสู่ความวุ่นวายแบบเดิม ใช่ไหม แล้วคนก็ คือ คนก็รู้ว่า เฮ้ย ไปต่อ  

อยากให้ไปต่อ ไม่อยากให้สะดุด อยากให้มันเดินหน้าไปได้ เหมือนเขาจับ mood กลาง ๆ 

ของคนในสังคมท่ัว ๆ ไป” 

(ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ, สัมภาษณ์ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) 

 

“ผมว่าด้วยเหตุผลท่ีสิบปีท่ีผ่านมาเราทะเลาะกันหนักมาก แล้วคนจ านวนหนึ่งก็เบื่อ

นักการเมืองมาก จนรู้สึกว่ารัฐบาลแบบนี้แม้จะไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง แต่ถ้าบริหาร 

ประเทศได้ ก็ให้บริหารต่อไป”  

(ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, สัมภาษณ์ เมื่อวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าการด าเนินการจัดรายการน าเสนอวาทกรรมต่อประชาชน โดย

น าเสนอเรื่องความสงบของบ้านเมืองมีผลต่อการออกเสียงประชามติเป็นอย่างมาก เพราะผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความวุ่นวายท่ีเกิดขึ้นมาก่อนช่วงการท ารัฐประหารนั้น สร้างผลสะท้อนกลับให้  

คนในสังคมอยากได้ความสงบ ไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะ ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งทางออกของประเทศในห้วง

เวลนี้  

 

  4.2.2.2 วาทกรรมในระบบเศรษฐกิจและการเมือง 

ในขณะท่ีการรณรงค์การออกเสียงประชามติ อยู่ในระบบการเมืองท่ีมีรัฐบาลทหารเป็น

ผู้ปกครองประเทศในรูปแบบอ านาจนิยมจึงท าให้การแสดงออกทางการเมืองในห้วงเวลาดังกล่าวมี

ลักษณะการปิดกั้น กดทับ และซ่อนเร้น ด้วยภาวะการณ์ดังกล่าวส่งผลทางจิตวิทยาให้ผู้คนไม่มี
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อารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนท่องเท่ียวเดินทาง เพราะยังคงกังวลในสถานการณ์บ้านเมืองท่ี

ยังขาดเสถียรภาพ แม้รัฐบาลจะประกาศชัดถึงการใช้มาตรการเด็ดขาดในการดูแลสถานการณ์ 

แล้วก็ตาม แต่ก็ยังสุ่มเส่ียงท่ีจะเกิดความรุนแรงขึ้นทุกเมื่อ กอปรกับรูปแบบการปกครองดังกล่าว 

ไม่เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ

ท่ีจะเข้ามาท าธุรกิจ ส่งผลให้การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราลดลง  

 

“พลังเศรษฐกิจ มันจะพังรัฐบาลชุดนี้ เพราะว่าแรงกดดันจากนานาชาติ โดยเฉพาะ 

โลกตะวันตก ท่ีมองว่าเราไม่มีรัฐบาลพลเรือน ซึ่งจะท าให้เค้าบอยคอตเราต่อไป ซึ่งอันนี้

รัฐบาลเองก็จะต้องสร้างการยอมรับแก่นานาชาติด้วยการ พยายามตาม Roadmap ท่ีวางไว้ 

อันนี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท่านายกมองว่า ถ้าล้มประชามติอีก การเลือกต้ังไม่เกิด ต่างชาติด้วย

วิธีใดใด เค้าก็พยายามกดดันเราต่อไป แล้วเศรษฐกิจเราจะไม่ฟื้น ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด 

ท่ีรัฐบาล concern” 

 (ดร.นันทนา นันทวโรภาส, สัมภาษณ์ วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการปกครองมีผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ท้ังนี้แม้

รัฐบาลจะเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร แต่เศรษฐกิจของประเทศเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ  

ทุนนิยมท่ียังพึ่งพิงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนท้ังในแง่การใช้เป็นฐานผลิตและการซื้อขายส่งออก 

เพื่อบริโภค ซึ่งนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตก (ยุโรปและอเมริกา) จะมั่นใจในรัฐบาลท่ีมา

จากการเลือกต้ังตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลทหารท่ีมาจากการรัฐประหาร 

เพราะฉะนั้นรูปแบบการปกครองท่ีผู้สร้างวาทกรรมได้อ านาจขึ้นด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น

จึงมีผลโดยตรง ต่อความเ ช่ือมั่นของนักลง ทุนต่างชาติ รั ฐบาลทหารภายใ ต้การน าของ  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจึงจ าเป็นต้องผลักดันให้ร่างรัฐธรรมมนูญผ่าน 

การลงประชามติ (ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือในระบอบประชาธิปไตย) เพราะการท่ีร่างรัฐธรรมนูญ 

ผ่านการเห็นชอบจากประชาชน ย่อมสะท้อนความชอบธรรมในการปกครองประเทศในระดับหนึ่ง 

(ผ่านการร่างรัฐธรรมนูญท่ีรัฐบาลทหารร่างขึ้นมา) ตลอดจนการแสดงออกถึง Roadmap ใน 

การน าประเทศกลับคืนสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการปกครองท่ีได้รับ 

การยอมรับในระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศ 
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อย่างไรก็ตามระบบการเมืองแบบอ านาจนิยมนั้น ไม่ได้ส่งผลกับการลงทุนค้าขายกับ

ต่างประเทศเท่านั้น ยังส่งผลโดยตรงต่อสภาพสังคมไทย ท่ีผู้คนส่วนหนึ่งรู้ สึกอ ยากหลุดพ้น 

จากการปกครองในรูปแบบเผด็จการทหาร อยากให้ประเทศกลับมาเป็นประชาธิปไตย ปกครองโดย

รัฐบาลพลเรือน กล่าวคือ การปกครองในระบบเผด็จการทหาร มีรูปแบบการปิดกั้นข้อมูล ข่าวสาร 

และการรับรู้จากฝ่ายตรงข้าม จึงส่งผลให้ประชาชนท่ีไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการปกครองนี้   

เกิดความรู้สึกอึดอัด ต้องการจะหลุดพ้นจากระบอบ ซึ่งหนึ่งในวิธีการหลุดพ้นคือการเลือกท่ีรับร่าง

รัฐธรรมนูญ เพื่อเข้าสู่กระบวนการการกลับคืนการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย 

 

“ถ้าเราไม่ต้ังต้นจากจุดนี้เราก็วิเคราะห์ไม่ได้ คือถ้าเป็นประชามติในบริบทประชาธิปไตยแล้ว

มัน free and fair แล้วแข่งกันจริง ๆ น่ะ ผลมันไม่ออกมาอย่างนี้... 

“ไปดูจะพบว่าคราวนี้เสียงโหวตโนมันลดลงไปในอีสาน กลายเป็นว่าเสียงโหวตโนท าไม  

กลับลดลงไปใช่ไหม ผมก็คุยกับ NGO หรือคนท่ีท างานในพื้นท่ีบางคน เขาบอกกลายเป็นว่า 

เส้ือแดงเองนั่นล่ะ บางส่วนรู้สึกว่าถ้าโหวตรับรัฐธรรมนูญจะได้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้น ก็ไปเช่ือ

อย่างนั้น ก็จะได้กลับสู่การเลือกตั้งเร็วขึ้น ถ้าโหวตไม่ผ่านสิ ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรต่อ ใช่ไหม” 

(ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ, สัมภาษณ์ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) 

 

“ประชาชนต้องการลงมติรับร่าง เพื่อจะได้เลือกต้ังและได้เป็นประชาธิปไตยคืนมา รวมท้ัง

สามารถแก้ไขได้ในอนาคต อีกท้ังไม่มีทางเลือกอื่น เพราะถ้าไม่รับร่างแล้ว คสช. ก็อยู่ 

ด ารงต าแหน่งต่ออีก เพราะไม่มีแผนรองรับท่ีชัดเจน หรืออาจจะไม่ได้เลือกตั้งอีกในเร็ววันก็ได้ 

หรือได้รัฐธรรมนูญท่ี คสช.ร่างเอง ซึ่งอาจจะแย่กว่านี้และไม่ได้มีการจัดลงประชามติ  

แต่น าไปใช้เลยทันที” 

 (ดร.โมไนยพล รณเวช, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) 
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 จะเห็นได้ว่าปัจจัยการรับร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนมีลักษณะท่ีเช่ือมโยงกับบริบท

การเมืองในรูปแบบอ านาจนิยมท่ีเป็นอย่างมาก เพราะการลงประชามติในครั้งนี้ คือ ทางผ่านส าคัญให้

ประเทศได้ก้าวพ้นจากรัฐบาลทหาร สู่การเลือกตั้งตาม Roadmap ท่ีรัฐธรรมนูญ ได้เขียนไว้  

ท้ังนี้นอกจากลักษณะการปกครองในระบอบอ านาจนิยมจะส่งผลต่อการออกเสียงประชามติ

แล้ว ระบบการเมืองท่ีก่อร่างสร้างคู่ขัดแย้งต้ังแต่ก่อนการรัฐประหาร ก็ยังเป็นส่วนส าคัญอีกประการ 

ท่ีส่งผลต่อการออกเสียงประชามติของประชาชนในครั้งนี้อีกด้วย กล่าวคือ คนท่ัวไปมักจะเห็นต่างกับ

คนจากคนท่ีเขาไม่ชอบ โดยละท้ิงหลักการ เหตุผลใด ๆ ประกอบการพิจารณาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย

ส าคัญท่ีท าให้วาทกรรม ประชามติ ส่งผลกระทบแก่สังคม 

 

“ภาษาการเมืองสมัยก่อน เขาเรียกแนวร่วมมุมกลับ คือ บางคนมันรับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะ

เหตุผลท่ีว่า ไอคนท่ีตัวเองเกลียดมันบอกว่า ไม่รับ เช่นคนท่ีไม่ชอบคนเส้ือแดง พอแกนน าบาง

คนประกาศว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนญฉบับนี้ หรือนักการเมืองบางคนท่ีไม่ชอบ ประกาศว่าไม่รับ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไอคนท่ีไม่ชอบนักการเมืองหรือแกนน าคนเส้ือแดงคนนั้นว่า ถ้าคุณไม่

รับ แปลว่ามันดีนี่หว่า เพราะฉะนั้น รับแล้วกัน หรือด้วยความอคติในตัวแกนน าคนนั้น หรือ

นักการเมืองคนนั้น ก็เลยรับเลย” 

(ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, สัมภาษณ์ เมือ่วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

“บางเรื่องเส้ือแดงพูดมา นโยบายดีมากเลย อะไรอย่างนี้ แต่เราเผอิญว่าเราไม่ชอบ 

เพราะฉะนั้นการท่ีจะเลือก อันนี้เป็นผลพวงของการเมืองเลือกข้าง เราไม่ดูในรายละเอียด เรา

ไม่ดูในเจตนารมณ์ของแต่ละฝ่าย เราไม่ดูในกิจกรรมท่ีเขาอยากจะท าว่าดีไม่ดี มันไม่กระทบ

ต่อผลประโยชน์สาธารณะแต่มันถึงขั้นท่ีว่า เราถูก propaganda มาถึงขั้นท่ีว่าเราจะ ถ้าอีนี่

พูดเราจะไม่เอาแน่นอน” 

 (ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต,้ สัมภาษณ์ วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2560) 
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จะเห็นได้ระบบการเมืองแบบเลือกข้างนั้นได้ฝังลึกลงไปในระบบคิดของประชาชน  

อย่างแข็งแรงพอท่ีจะน าไปสู่การตัดสินใจท่ีจะเลือก หรือไม่เลือกส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งระบบคิดในบริบท

การเมืองดังท่ีผ่านมาจึงมีผลต่อการออกเสียงประมติในครั้งนี้  

กล่าวโดยสรุปได้ว่าวาทกรรมในระบบเศรฐกิจและการเมืองต่างมีผลเช่ือมโยงต่อการผลิต 

วาทกรรมประชามติ แม้ผู้สร้างวาทกรรมจะไม่ได้กล่าวออกมาโดยตรงในขณะท่ีท าการส่ือสาร 

ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ แต่ด้วยบริบทระบบเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีอยู่ ใน 

ระบอบอ านาจนิยมก็สามารถท าให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคม ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี 

ผู้คนในประเทศยังไม่เช่ือมั่นในสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศจึงเก็บเงินไม่จับจ่ายใช้สอย  

การท่ีประเทศยังต้องพึ่งพิงการค้าขายกับประชาคมโลก ผู้สร้างวาทกรรมจึงจ าเป็นต้องผลักดันให้

ประชามติในครั้งนี้ผ่านไปให้ได้ ด้วยการใช้รูปแบบเครื่องมือการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

คือการออกเสียงประชามติ มาสร้างความชอบธรรมให้กั บกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญ 

ท่ีอยู่ในบริบทอ านาจนิยม กอปรกับเงื่อนไขทางสังคมท่ีประชาชนในประเทศส่วนหนึ่งต้องการ 

พ้นจากการเมืองในรูปแบบรัฐบาลทหารสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีมีรัฐบาลพลเรือนบริหารประเทศ  

จึงส่งผลโดยตรงต่อการออกเสียงประชามติ อีกท้ังสภาพสังคมการเมืองท่ีระบบคิดแบบเลือกข้างยังคง

ฝักรากลึกในสังคมไทย ยังมีส่วนให้ผู้ท่ีมีความเห็นตรงข้าม ออกเสียงประชามติในทิศทางตรงข้าม  

โดยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ไม่ใช่เหตุผลของเนื้อหาท่ีบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญ  

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมืองเหล่านี้ล้วนเช่ือมโยง  มีความสัมพันธ์ต่อการประกอบสร้าง 

วาทกรรมประขามติท้ังส้ิน 

 

  4.2.2.3 วาทกรรมในระบบกฎหมาย 

 ตลอดระยะเวลาก่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 คือช่วงเวลาท่ีอยู่ภายใต้

บริบทของรัฐบาลท่ีมาจากการปฏิวัติรัฐประหารท่ีมีกฎหมายพิเศษ อาทิเช่น พ.ร.บ.การรักษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ .2551 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548 กฎอัยการศึก เป็นต้น หรือแม้แต่การใช้ มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ  

(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 มาใช้บังคับเพื่อในการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งกฎหมายพิเศษเหล่านี้  

ล้วนมีอิทธิพลต่อการส่งต่อวาทกรรม ประชามติ ใหอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายตามท่ีผู้สร้างวาทกรรม

ก าหนด 
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 ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะค ากล่าว ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีกล่าวในรายการ  

คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ท่ีกล่าวว่า 

 

“กฎหมายเขาเขียนไว้ถ้าท าผิดตอนไหนก็โดนจับตอนนั้นและท าไมถึงมาเกิดตอนนี้ ก็มีเจตนา

ท าให้มันเกิด มีคนเจตนาไม่บริสุทธิ์ท าให้มันเกิดเพื่อท่ีจะให้เกิดการจับกุมแล้วให้มองภาพว่า

รัฐบาลบังคับให้ผ่านประชามติ” 

 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้ท าการส่ือสารถึงการบังคับใช้กฎหมาย 

อย่างจริงจังกับผู้ท่ีฝ่าฝืนท าการละเมิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาพบว่า ผู้สร้างวาทกรรม 

มีการ ส่ือสารถึ งการบัง คับใช้กฎหมายแก่ ผู้กระท า ผิดผ่านรายการ คืนความ สุขน้อยมาก  

แต่ในทางตรงกันข้ามการบังคับใช้กฎหมายพิเศษนั้นได้ถูกน ามาใช้อย่างชัดเจน สร้างบรรยากาศ  

ท่ีปิดกั้นความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามผู้สร้างวาทกรรมในการวิพากษ์ ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

ท่ีจะท าการลงประชามติ 

 

“มันเป็นบรรยากาศของการข่มขู่ คุกคาม ถ้าจ าไม่ผิด คุณวัฒนา เมืองสุข ก็โดนหลายรอบ แค่

พูดว่า ผมไม่รับ เพราะอะไรอย่างนี้ เค้าก็เชิญไป คนท่ีจะเขียนอย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่า  

ไม่อยากเข้าไปพัวพัน กับความวุ่นวาย ไม่อยากจะถูกเชิญตัวอะไรประมาณนี้ มันเป็น

บรรยากาศของความกลัว มันเป็นบรรยากาศของการข่มขู่คุกคาม ซึ่งไม่มีใครอยากโดนใน

ภาวะอย่างนั้น”  

 (ดร.นันทนา นันทวโรภาส, สัมภาษณ์ วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

“ครั้งนี้มันเป็นการรณรงค์แทบจะฝ่ายเดียวเพราะว่าฝ่ายค้านนี่จริง ๆ คือโดนจับหมดใช่ไหม 

พูดอะไรไม่ได้ ดังนั้น นักการเมือง ยิ่งนักการเมืองก็ระวังหมด ใช่ไหม จริง ๆ ฝ่ายวาทกรรม

ฝ่ายค้านนี่ มันเหลือช่องทางเดียวคือในอินเทอร์เน็ตมันก็จะไปแพร่หลายอยู่แค่ในนั้นล่ะ  

ใช่ไหมมันก็เลย ด้วยเหตุเช่นนี้เราเลยต้องเข้าใจก่อนจะไปวิเคราะห์ตัวของวาทกรรมก็คือ
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บริบทของการปิดกั้น ฉะนั้นวาทกรรมของฝ่ายค้านนี่มันแพร่หลายอยู่ในช่องทางท่ีมันจ ากัด 

มากอิทธิพลมันน้อย” 

(ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ, สัมภาษณ์ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) 

 

กล่าวโดยสรุปวาทกรรมในระบกฎหมายในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ในห้วงเวลาก่อน

ท าประชามตินั้น ได้สร้างความกังวลแก่ประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐบาลในการท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์ 

ยังผลให้การส่ือสารเนื้อหาประชามติในมุมตรงข้ามถูกปิดกั้น เพราะเกรงว่ารัฐบาลจะใช้อ านาจ  

ในกฎหมายพิเศษบังคับใช้ ดังตัวอย่างท่ีรัฐบาลจับกุมแกนน าท่ีคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ 

 

เห็นได้ว่า จากผลการศึกษาตามกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ Critical Discourse 

Analysis ของ Norman Fairclough ในมิ ติของสภาพการณ์ในการส่ือสาร (Communication 

Events) อันได้แก่ การวิเคราะห์ตัวบท (Text) การปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) 

และปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice) และศึกษาแบบแผนการใช้ภาษา 

(Order of Discourse) นั้น พบว่ามีการความสอดคล้องและโยงใยอย่างกันเป็นระบบ กล่าวคือ ในมิติ 

ของการวิเคราะห์ตัวบทนั้น ผู้สร้างวาทกรรมได้ออกแบบเนื้อหาประกอบสร้างความหมายวาทกรรม 

ประชามติ ให้ประชาชนผู้รับสารได้รับความรู้  ความเข้าใจว่า ประเทศจะเดินหน้าและเป็น

ประชาธิปไตยได้นั้น ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องผ่านการออกเสียงประชามติ โดยผ่านกลยุทธ์

การสร้างการรับรู้ ตอกย้ าความกังวลเรื่องความไม่สงบท่ีอาจจะเกิดขึ้น การตีตราและกดทับผู้อยู่ฝ่าย

ตรงข้ามผู้สร้างวาทกรรม ว่าเป็นผู้รู้ไม่จริงและไม่หวังดีต่อประเทศชาติ และสร้างอัตลักษณ์ให้ 

ผู้สร้างวาทกรรมเป็นผู้หวังดีต่อประเทศชาติ ด ารงความสงบให้เกิดขึ้น และมีความต้ังใจใน  

การร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศชาติมีทางออก ภายใต้บุคลิกของผู้น าท่ีมาจากนายทหารผู้เข้าใจใน

ประชาธิปไตย  

ท้ังนี้ส่วนของปฏิบัติการทางวาทกรรมนั้น (Discourse Practice) แม้ผู้ศึกษาจะไม่สามารถ

เก็บข้อมูลในส่วนของกระบวนการผลิต (Text Production) และในส่วนของระบบความคิดของผู้รับ

สาร ซึ่งอยู่ในส่วนของ (Text Consumption) ได้ เพราะขณะท่ีท าการศึกษาถูกจ ากัดด้วยบริบทการ

ปกครองเผด็จการทหาร แต่ก็พบรูปแบบความสัมพันธ์แบบโยงใยในการประกอบสร้างปฏิบัติการ 
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ทางวาทกรรม กล่าวคือ ผู้สร้างวาทกรรมได้ท าการส่ือสารใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีอยู่ในการควบคุม

เป็นต้นทางในการส่ือสาร อันได้แก่ เครือข่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แล้วน าไปผลิตซ้ าใน 

ช่องทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามพบว่า ช่องทางการส่ือสาร  

ท้ังสองช่องทางไม่ได้สร้างกระแสการรับรู้ให้กับสังคม เนื่องด้วยบุคลิกของผู้สร้างวาทกรรม ตลอดจน

ภูมิทัศน์ส่ือท่ีเปล่ียนไปจึงท าให้การเปิดรับส่ือจากสองช่องทางดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จในการท า

ให้รายการคืนความสุขในชาติในห้วงเวลาก่อนการออกเสียงประชามติให้เป็นกระแสสังคม แต่ท้ังนี้

ประโยชน์ของการท าการส่ือสารผ่านท้ังเครือข่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและเครื อข่าย 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือการเปิดประเด็นให้เหล่าบรรดาส่ือบุคคลของผู้สร้าง  

วาทกรรมได้น าประเด็นท่ีเป็นหัวใจของวาทกรรม ประชามติ ไปผลิตซ้ าในระดับบุคลต่อบุคคล ภายใต้

บริบทการใช้อ านาจรัฐบาลทหาร ในรูปแบบอ านาจนิยมท่ีปกครองประเทศภายใต้การตอกย้ าเรื่ อง

ความกลัวความแตกแยกในสังคมท่ีมาจากการเมืองแบบเลือกข้าง ตลอดจนการบังคับกฎหมายพิเศษ

ต่าง ๆ ท่ีถูกน ามาใช้เพื่อสร้างความสงบในห้วงเวลาการท าประชามติ ซึ่งมีผลในทางตรงกันข้ามใน  

การปิดกั้น กดทับความคิดเห็นท่ีไม่พึงประสงค์จากฝ่ายตรงข้ามผู้สร้างวาทกรรม เหล่านี้ล้วนเป็ น 

การประกอบสร้าง สอดรับ กับการออกแบบเนื้อหาในตัวบท (Text) ตรงตามความหมายท่ีถูกประกอบ

สร้างขึ้นมาให้วาทกรรมประชามติ มีพลังขับเคล่ือนตามเจตจ านงค์ของผู้สร้างวาทกรรม 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและ

กระบวนการสร้างวาทกรรมวาทกรรมในเรื่องการท าประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ด้วยวิธีการศึกษาแบบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse 

Analysis)  ตามกรอบแนวคิด ของ Norman Fairclough ท่ีก าหนดการศึกษาการวิ เคราะห์ 

วาทกรรมเชิงวิพากษ์ออกเป็น 3 มิติ ซึ่งน ามาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยท าการวิเคราะห์จาก  

มิติของสภาพการณ์ในการส่ือสาร 3 มิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวบท (Text) การวิเคราะห์ปฏิบัติการ

ทางวาทกรรม (Discourse Practice) และการวิเคราะห์ปฏิบัติการสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural 

Practice) โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมิติท้ัง 3 ท่ีน าไปสู่การให้ความหมายและกระบวนการ

สร้างวาทกรรมต่อสังคมไทย โดยผู้ศึกษาได้สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ความหมายของวาทกรรม ประชามติ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 จากการวิเคราะห์วาทกรรม ประชามติ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผู้ศึกษา พบว่า 

วาทกรรมดังกล่าวมีการน าเสนอข้อมูล ความคิด คตินิยม (Ideology) อันน าไปสู่การเกิดอัตลักษณ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างวาทกรรมกับประชาชน โดยวาทกรรมดังกล่าวมีลักษณะปฏิสัมพันธ์  

กับบริบทในสังคมซึ่งปรากฎในปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) และปฏิบัติการทางสังคม

วัฒนธรรม (Sociocultural Practice) ส าหรับการน าเสนอความหมาย ความคิด และคตินิยมของ

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีประเด็นต่าง ๆ แบ่งออกเป็นประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
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1. การอบรมส่ังสอน 

- อย่าเอาแต่ประชาธิปไตย 

- เลิกทะเลาะ 

- ออกไปลงประชามติ 

- ช้ีแนะวิธีออกเสียงประชามติ 

 

 ข้อสังเกตท่ีได้จากการวิเคราะห์ความหมายในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ประเด็น 

อบรมส่ังสอนนั้นพบว่า เป็นประเด็นวาทกรรมท่ีมีการน าเสนอสู่ประชาชนผ่านรายการมากท่ีสุด  

แสดงให้เห็นว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้ท าการส่ือสารท่ีแฝงความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้สร้าง 

วาทกรรมกับประชาชนเสมือนหนึ่งประชาชนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีไม่มีความรู้เรื่องการออกเสียง

ประชามติผ่านภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร โดยได้ประกอบสร้างความหมายประชาธิปไตยในรูปแบบ

เสรีภาพของประชาชนอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อีกท้ังยังสะท้อนภาพลักษณ์ผู้น า 

ท่ีมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยผ่านการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกเสียงประชามติ

กฎหมายร่างรัฐธรรมนูญ และยังย้ าชัดถึงความส าคัญของการออกเสียงประชามติ ว่าเป็นทางออกของ

ประเทศ 

 

2. การวิวาทะฝ่ายตรงข้าม 

- ฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์มีความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง 

- รัฐบาลไม่มีความต้ังใจสืบทอดอ านาจและมีความมุ่งมั่นในการท าเพื่อประชาชน 

- ฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 

  

 ข้อสังเกตท่ีได้จากการวิเคราะห์ความหมายในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ประเด็น 

การวิวาทะฝ่ายตรงข้ามเป็นการน าเสนอท่ีช้ีให้เห็นภาพความเป็นผู้ร้ายทางการเมือง ไม่รักชาติของ 

ฝ่ายตรงข้าม/ผู้วิจารณ์ ท่ีใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยใช้ข้ออ้างประชาธิปไตยปลุกปั่น
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เพื่อให้เกิดความวุ่นวาย ท้ังข้อมูลท่ีใช้ในการกล่าวอ้างก็ไม่ใช่ข้อมูลท่ีเป็นจริง ในทางตรงกันข้าม  

ผู้สร้างวาทกรรม คือ ผู้ท่ีหวังดีและมีความต้ังใจท างานเพื่อประชาชน ท้ังนี้ ผู้สร้างวาทกรรม 

ยังมีลักษณะการใช้ภาษาท่ีแสดงถึงการใช้อ านาจในการเข้าไปควบคุม จัดการเพื่อมิให้ฝ่ายตรงข้าม  

ท าการส่ือสารโต้แย้งรัฐบาล นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้สร้างวาทกรรมมักท าการส่ือสารในประเด็นนี้  

ในห้วงเวลาก่อนออกเสียงประชามติอีกด้วย 

 

3. การช้ีแจงท าความใจ 

- รัฐบาลชุดนี้ท าเพื่อประชาชน 

- รัฐบาลชุดนี้มีความต้ังใจในการท ากฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 

- ออกไปลงประชามติ 

 

 ข้อสังเกตท่ีได้จากการวิเคราะห์ความหมายในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ประเด็น 

การช้ีแจงท าความเข้าใจ คือการช้ีให้เห็นว่าผู้สร้างวาทกรรมมีความต้ังใจประกอบสร้างภาพลักษณ์

ความน่าเช่ือถือด้วยน้ าเสียงและภาษาท่าทางท่ีจริงจัง พร้อมด้วยข้อมูลท่ีเป็นเหตุเป็นผลอ้างอิง

หลักการประชาธิปไตย เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ ซึ่งจากการประกอบสร้าง

ดังกล่าวได้สะท้อนกลับภาพลักษณ์ของผู้สร้างวาทกรรมว่ามีความเคารพในเสียงของประชาชน อันเป็น

คุณสมบัติหนึ่งของผู้น าในระบอบประชาธิปไตย 

 

 การวิเคราะห์ความหมาย 3 ประเภทท่ีเสนอในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ สรุปโดย

ภาพรวมได้ว่าถูกก ากับการสร้างความหมายภายใต้วาทกรรม 3 ชุดหลัก ได้แก่ 

1. วาทกรรมชุดประชาธิปไตยในแบบ คสช. ท่ีให้สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชน ภายใต้เงื่อนไข 

กฎ กติกาของรัฐบาล คสช. 

2. วาทกรรมชุดความมั่นคง ท่ีอ้างอิงคตินิยมแบบทหารท่ีเน้นความมั่นคงน าการพัฒนา  

ป้องปราม ห้ามมิให้เกิดความวุ่นวายใด ๆ 
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3. วาทกรรมชุดพ่อเมือง (ขุนพล) อ้างอิงความเป็นนักปกครองในรูปแบบนายทหารท่ี 

มองประชาชนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

 จากส่ิงท่ีวาทกรรมน าเสนอจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ได้น ามาสู่การก าหนด 

อัตลักษณ์และลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมดังนี้ 

 อัตลักษณ์ท่ีถูกสร้างขึ้นจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

1. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หวังดีต่อประเทศชาติ 

2. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความเข้าใจในประชาธิปไตย แต่ต้องอยู่ในความสงบ 

  

 อัตลักษณ์ดังกล่าวสะท้อนการให้ความหมายในการแสดงความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีสะท้อน

ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ดังนี้ 

1. ขุนพล ผู้มีหน้าท่ีดูแลความสงบ และสร้างประเทศให้เข้มแข็ง 

2. ผู้น าประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยในบริบทความมั่นคง 

 

 ท้ังนี้การใหค้วามหมายของความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถแบ่งกลุ่มความสัมพันธ์ เป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ ผู้สร้างวาทกรรม ผู้รับวาทกรรม และฝ่ายตรงข้ามผู้คัดค้าน ซึ่งจากลักษณะการส่ือสารใน

รายการมีการสะท้อนลักษณะความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 

 ผู้สร้างวาทกรรม 

• เป็นเสมือนผู้บังคับบัญชา 

• เป็นผู้มีความหวังดีต่อประเทศชาติและประชาชน 

• เป็นผู้มีความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย 
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ผู้รับวาทกรรม 

• ผู้ใต้บังคับบัญชา 

• เป็นผู้ไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

 ฝ่ายตรงข้าม /  ผู้วิจารณ์ 

• เป็นผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ 

• เป็นพวกรู้ไม่จริง 

 

 กล่าวได้ว่าลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการประกอบสร้างขึ้นจากรายการ 

คืนความสุขให้คนในชาติท่ีแม้รูปแบบการส่ือสารในปัจจุบันจะเปล่ียนไป แต่ด้วยรูปแบบการส่ือสารใน

ลักษณะการพูดคนเดียว (Speech) ไม่มีการซักค้าน โต้แย้ง ผสานกับการออกแบบสารท่ีมีการก าหนด

เนื้อหาอย่างมีทิศทาง จึงท าให้ความหมายวาทกรรม ประชามติ ท่ีเกิดขึ้นในรายการเป็นไปอย่าง

ประสิทธิภาพ 

 

 กระบวนการสร้างวาทกรรม ประชามติ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 จากการศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรม ประชามติ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

ด้วยการวิเคราะห์มิติด้านปฏิบัติการทางวาทกรรม และมิติด้านปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม  

ผู้ศึกษาได้ข้อสรุปว่า มิติท้ัง 2 ส่วนมีความสัมพันธ์กัน และสัมพันธ์กับมิติของตัวบท ดังนี้ 

1. ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Pratice) 

1.1 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบท (Text Production) 

ในส่วนผลการศึกษาในส่วนนี้ ผู้ศึกษาไม่สามารถเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ เนื่องจาก

บริบทการปกครองในระหว่างท าการศึกษานั้น ยังคงอยู่ในสภาวะเผด็จการอ านาจนิยมซึ่งมีลักษณะ 

ปิดบัง ซ้อนเร้น ท าให้ผู้ศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลช้ันปฐมภูมิจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต

รายการคืนความสุขให้คนในชาติรวมถึงผู้ท่ีมีส่วนในการก าหนดกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายใน  

การท าการส่ือสาร จึงไม่สามารถวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบทได้ 
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1.2 การวิเคราะห์กระบวนการการบริโภคตัวบท (Text Consumption) 

- การแพร่กระจายของวาทกรรม 

- ระบบความคิดของผู้รับสารในบริบทการสร้างวาทกรรม 

 

 การแพร่กระจายของวาทกรรม ประชามติ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติไปยังผู้บริโภค 

ผู้ศึกษาพบว่า ช่องทางการส่ือสารและลักษณะในการน าไปเสนอไปสู่ประชาชน แม้ผู้สร้างวาทกรรมจะ

ต้ังใจเลือกช่วงเวลาในการท าการส่ือสารในช่วงเวลาไพร์มไทม์ในการส่ือสาร แต่ด้วยเทคโนโลยี 

การส่ือสารท่ีก้าวหน้า มีผลท าให้ประชาชนผู้รับสารมีช่องทางทางเลือกในการเปิดรับส่ือได้หลากหลาย

ขึ้น การส่ือสารของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผ่านช่องทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ  

จึงไม่ได้ผลนัก แม้จะมีการน ามาผลิตซ้ าในช่องทางผ่านสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

ในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาพบว่าการแพร่กระจายของวาทกรรมท่ีทรงประสิทธิภาพ

เป็นอย่างมากก็มีผลสืบเนื่องจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ กล่าวคือ ในส่วนของเนื้อหา 

การออกเสียงประชามติท่ีผู้สร้างวาทกรรมน าเสนอผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาตินั้น  

ได้ถูกน ามาผลิตซ้ าผ่านส่ือบุคคลในเครือข่ายอ านาจรัฐ ไม่จะเป็นเหล่าบรรดานายทหารในพื้นท่ี  

ครู ก ครู ข ครู ค เป็นต้น ซึ่งลักษณะการส่ือสารดังกล่าวมีผลอย่างมากกับการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ

ประชาชน เพราะเป็นการส่ือสารท่ีอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ซึ่งในขณะเดียวกันก็โยงใย  

ถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างตัวแทนผู้สร้างวาทกรรมกับประชาชนผู้รับสารด้วยเช่นกัน ยังผลให้

ความหมายวาทกรรม ประชามติ ท่ีผู้สร้างวาทกรรมผลิตขึ้นถูกบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ท้ังนี้ผู้ศึกษายังได้วิเคราะห์ การผลิตซ้ าวาทกรรม ประชามติ ผ่านนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ 

พบว่า แม้จะไม่ได้มีการอ้างอิงถึงประเด็นการออกเสียงประชามติ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

โดยตรง แต่เนื้อหา ข่าว บทความวิเคราะห์ต่าง ๆ นั้นได้น าเสนอประเด็นการออกเสียงประชามติในมิติ

ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวเนื่องกับท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ท าการส่ือสารผ่านรายการคืนความสุข  

โดยน ามาขยายเป็นบทวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ ท้ังการอธิบาย วิเคราะห์เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ 

ตลอดจนตีแผ่กลยุทธ์ ต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลใช้ในการส่ือสารประชามติแก่ประชาชน เป็นประจ า  

ในทุกสัปดาห์  
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 ส าหรับลักษณะการน าเสนอวาทกรรม ประชามติ ไปสู่ผู้บริโภคผ่านรายการมีลักษณะ  

การส่ือสารอย่างเป็นทางการ แม้จะมีผลดีท่ีท าให้เนื้อหาการส่ือสารมีความน่าเช่ือถือแต่ในทางตรงกัน

ข้ามซึ่งผลอารมณ์ทางลบกับผู้รับสารเพราะด้วยบุคลิกของผู้สร้างวาทกรรมท่ีมีวิธีการส่ือสาร  

แบบนายทหาร ท าให้ประชาชนผู้รับสารไม่อยากติดตามชมรายการ เพราะรู้สึกเหมือนก าลังฟังค าส่ัง 

อย่างไรก็ตามจุดแข็งประการหนึ่งท่ีพบในการน าเสนอวาทกรรม ประชามติ ผ่านรายการคืนความสุข

ให้คนในชาติ คือแม้ว่ารายการคืนความสุขให้คนในชาติจะมีเนื้อหาท่ีบอกเล่าเรื่องราวอื่น ๆ ท่ีมากกว่า

การส่ือสารประเด็นการออกเสียงประชามติ แต่หากวิเคราะห์เฉพาะประเด็นท่ีผู้สร้างวาทกรรมท า 

การส่ือสารในประเด็นการออกเสียงประชามติแล้ว กลับพบว่า เนื้อหาท่ีผู้สร้างวาทกรรมท าการส่ือสาร

นั้น มีความชัดเจนเป็นหนึ่งเดียว คือ การเชิญชวนให้ประชาชนออกไปออกเสียงประชามติ  

เพื่อให้ประเทศได้กลับมาเลือกต้ัง ซึ่งแม้จะมีการส่ือสารในเนื้อหาอื่น ๆ อยู่บ้าง เช่น การตอบโต้ฝ่าย

ตรงข้าม การห้ามปรามไม่ให้เกิดความขัดแย้งซ้ าขึ้นมาอีก แต่ประเด็นอื่น ๆ เหล่านี้ล้วนกลับมา

เช่ือมโยงการโน้มน้าวใจให้ประชาชนออกไปออกเสียงประชามติท้ังส้ิน แสดงให้เห็นถึงผู้สร้างวาทกรรม

มีความต้ังใจในการสร้างชุดความจริงขึ้นได้อย่างชัดเจน  

 ในส่วนการวิเคราะห์ในระบบความคิดของผู้รับสารในบริบทสังคมนั้น ผู้ศึกษามิได้ท า  

การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ท้ังนี้เพราะช่วงเวลาท่ีผู้ศึกษาด าเนินการศึกษาอยู่นั้น ผ่านห้วงเวลา  

การออกเสียงประชามติไปแล้วร่วม ๆ 1 ปี ประชาชนผู้รับสารอาจหลงลืมเนื้อหาในห้วงเวลาในบริบท

ดังกล่าวไปแล้ว อีกท้ังห้วงเวลาการเก็บข้อมูลยังอยู่ในการบริหารประเทศของผู้สร้างวาทกรรม 

อาจมีผลท าให้ประชาชนหวาดกลัวในการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับข้อคิดเห็นทางการเมือง  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการสร้างความหมายรายการคืนความสุขให้คนในชาติมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อกระบวนการบริโภคตัวบทโดยเห็นได้อย่างชัดเจนจากการวิเคราะห์ปฏิบัติการทาง  

วาทกรรมในการมุ่งเข้าถึงประชาชน ท้ังในส่วนการแพร่กระจายวาทกรรมและลักษณะการน าเสนอท่ี

แม้จะติดรูปแบบการส่ือสารแบบนายทหาร แต่เนื้อหาส าคัญของการออกเสียงประชามติ ก็ยังสามารถ

ส่งถึงผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. ปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice) 

ในส่วนของปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมมีส่วนต่อความสัมพันธ์ในการสร้างวาทกรรม 

ประชามติ  ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ กล่าวคือ ปฏิบัติการของสังคมโดยรวมมีส่วนใน  
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การตีกรอบการน าเสนอความหมายของวาทกรรม ประชามติ ในระดับสังคมในมิติต่าง ๆ อันได้แก่ 

วาทกรรมในระบบสังคมท่ีอยู่ในบริบทท่ีสังคมไทยเต็มไปด้วยความแตกแยก ความขัดแย้ง มานานนับ

สิบปีท่ีต้องการความสงบ วาทกรรม ประชามติ วาทกรรมในระบบเศรษฐกิจและการเมืองท่ีอ้างอิงกับ

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีหมุนเวียนด้วยการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศและพึ่งพิง

การลงทุนจากต่างประเทศ กอปรกับระบบการเมืองท่ีอยู่ในรูปแบบอ านาจนิยมและการเมืองเลือกข้าง 

ซึ่ งมีผลต่อการออกเสียงประชามติ ตลอดจนวาทกรรมในระบบกฎหมาย ซึ่ งรัฐบาลของ  

ผู้สร้างวาทกรรม มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการออกเสียงประชามติ 

เห ล่านี้ ล้ วน เป็นกรอบ ในการน า เ สนอประ เ ด็น  ส่ือความหมายวาทกรรม ประชาม ติ   

ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เพื่อน าไปสู่การยอมรับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของประชาชน  

ท่ีจะมีผลโดยตรงต่อการออกเสียงประชามตินั่นเอง  

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ มุ่งศึกษาความหมายและกระบวนการสร้างวาทกรรมวาทกรรมใน

เรื่องการท าประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อันประกอบด้วยกระบวนการ

การสร้างความหมาย กระบวนการการผลิต การบริโภค และบริบทท่ีแวดล้อมสร้าง วาทกรรม 

ประชามติ ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 จากการสรุปผลในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การส่ือสาร  

วาทกรรม ประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คน

ในชาติ ประสบความส าเร็จ จนน าไปสู่การรับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  นั้น ผู้ศึกษา

สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

 

 การให้ความหมายวาทกรรม ประชามติ 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้สร้างวาทกรรมมีการให้ความหมายของการออกเสียงประชามติ  

ท่ีมากกว่าความหมายการใช้สิทธิทางประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในการเลือก รับ หรือ ไม่รับ แต่เป็น  

การให้ความหมายโดยนัย ถึงการท่ีประเทศสามารถไปต่อได้หรือไม่ ผ่านการออกเสียงประชามติครั้งนี้ 
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โดยมีนัยยะท่ีมักถูกแสดงออกมาจากผู้สร้างวาทกรรมเองเสมอ ๆ ถึง Roadmap การกลับไปสู่บริบท

การบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตย ผ่านการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สอดคล้องกับ  

การถ่ายทอดความหมายโดยนัยท่ี กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน (2551) ท่ีได้ให้ความหมาย

ไว้ว่า การถ่ายทอดความหมายโดยนัย (Connotation) นั้น สัญญะ มีความเช่ือมโยงกับอารมณ์ 

ความรู้สึก ค่านิยม และวัฒนธรรมของผู้รับสารแล้วน าความรู้ของคนเข้าไปมีส่วนร่วมก็จะท าให้เกิด

การตีความขึ้นอีกระดับ ซึ่งการท่ีผู้รับสารและผู้ส่งสารจะตีความได้เหมือนกันนั้น จ าเป็นต้องอยู่ใน

สังคมเดียวกันจนกลายเป็นเรื่องราวท่ีอธิบายได้ด้วยวัฒนธรรมหรือความเป็นจริงหรือธรรมชาติ ซึ่งจุด

นี้นับเป็นจุดส าคัญของการออกแบบเนื้อหาสาร ภายใต้การส่ือสารของผู้สร้างวาทกรรมท่ีใช้อ านาจของ

นายกรัฐมนตรีประกอบสร้างการส่ือสารผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ในการสร้างชุดความจริง

ขึ้นมาในสังคมโดยน าเสนอผ่านตัวบทท่ีมีความหมายอย่างเป็นระบบ โยงใยให้ประชาชนกังวลเรื่อง

ความไม่สงบท่ีอาจจะเกิดขึ้น หากมีการรณรงค์ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมท้ังยังตีตราและกดทับผู้อยู่

ฝ่ายตรงข้ามผู้สร้างวาทกรรม ว่าเป็นผู้รู้ไม่จริงและไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ในทางตรงกันข้ามผู้สร้าง

วาทกรรม คือผู้หวังดี น าพาประเทศให้กลับไปในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับการสร้าง 

วาทกรรมในความหมายของ ฟูโกต์ ท่ีไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542) ได้สรุปไว้ว่า  คือระบบการ 

และกระบวนการในการสร้าง หรือผลิตเอกลักษณ์ และความหมาย ให้กับสรรพส่ิงต่าง ๆ ในสังคมท่ี

ห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเราเอง นอกจากนี้วาทกรรมยังท า

หน้าท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และเป็นท่ียอมรับของสังคมในวงกว้าง  

 อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาพบว่า แม้ ผู้สร้างวาทกรรมจะพยายามเช่ือมโยงการกลับเข้า สู่ 

ระบอบประชาธิปไตย ผ่านการออกเสียงรับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่ชุดความจริงท่ี  

ผู้สร้างวาทกรรมน ามาประกอบสร้างวาทกรรม ประชามตินั้น ผู้สร้างวาทกรรมไม่ได้อธิบายเนื้อหาท่ีอยู่

ในร่างรัฐธรรมนูญ ในการคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนแต่อย่างใด นั่นแสดงถึงการปิดบัง ซ่อนเร้น 

เนื้อหาของกฎหมาย อีกท้ังยังใช้กฎหมายพิเศษในการควบคุมไม่ให้ฝ่ายตรงข้าม ได้วิจารณ์ หรือ

น าเสนอเนื้อหาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้อง กับทฤษฎีการส่ือสารมวลชน 

ฝ่ายอ านาจนิยม (เกษม ศิริสัมพันธ์, 2551) ท่ีว่าระบบอ านาจนิยม ไม่ได้ห้ามปรามการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในปรัชญากว้าง ๆ เกี่ยวกับระบบการเมือง แต่ประสงค์ให้หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์

ผู้น าทางการเมืองโดยตรงและปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเหล่านี้ ซึ่งส่ิงท่ีระบบนี้จะไม่ยอมให้เกิดขึ้น

ก็คือความพยายามอันโจ่งแจ้งท่ีล้มล้างผู้ทรงอ านาจหรือรัฐ สอดคล้องกับเฮเกลท่ีกล่าวไว้ว่า รัฐคือ

ศีลธรรม ความส านึกส่วนตัวของปัจเจกจะสามารถแสดงออกมาได้ในฐานะพลเมืองของรัฐ รัฐคือจิตใจ 
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รัฐมีสิทธิเต็มท่ีเหนือพลเมืองแต่ละคน ซึ่งมีหน้าท่ีส าคัญท่ีสุดเพียงอย่างเดียวคือ เป็นสมาชิกของรัฐ 

เสรีภาพท่ีแท้จริงของพลเมืองท่ีแท้จริงก็คือเสรีภาพภายในขอบเขตของรัฐ  (สมควร กวียะ, 2554) 

เหล่านี้ ล้วนเป็นส่วนประกอบสร้างของความหมายวาทกรรม ประชามติ ของผู้สร้างวาทกรรมท้ังส้ิน  

 ท้ังนี้ยังพบอีกว่า นอกจากการปิดบัง ซ่อนเร้นความหมายเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ ผู้สร้าง

วาทกรรมยังท าการบิดเบือนความหมายท่ีแท้จริงในค าต่าง ๆ อาทิ การสร้างความหมาย ประชาธิปไตย 

ขึ้นมาใหม่ โดยหมายถึงเสรีภาพของประชาชนอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งในบริบท

การเมืองในขณะนั้นอยู่ภายใต้ความสงบของบ้านเมืองถูกจ ากัด และลิดรอนสิทธิในการแสดงออกใน

ท า ง ต ร ง ข้ า ม กั บ ผู้ ส ร้ า ง ว า ท ก ร ร ม ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย พิ เ ศ ษ  ซึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม ห ม า ย ท่ี  

ผู้สร้างวาทกรรมสร้างขึ้นมานั้นมีความหมายตรงกันข้ามกับ ประชาธิปไตยท่ีอารยะประเทศได้ให้ไว้ 

ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ วิคเตอร์ เคล็มเพอร์ท่ีได้ต้ังข้อสังเกตถึงลักษณะการใช้ภาษาของผู้น าใน

ระบอบอ านาจนิยมไว้ว่า มักให้ความหมายตรงกันข้ามกับความหมายท่ีแท้จริง (โตมร สุขปรีชา, 2560) 

 

 การผลิตซ้ าวาทกรรม ประชามติ 

 จากผลการศึกษาผู้ศึกษาพบว่า ช่องทางการส่ือสารวาทกรรม ประชามติ ผ่านโทรทัศน์รวม

การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ไม่ประสบความส าเร็จในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในวงกว้าง 

ท้ังนี้ เพราะภูมิทัศน์ ส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหากา รส่ือสาร ประชามติ ท่ี 

ผู้สร้างวาทกรรมท าการส่ือสารผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  ได้ถูกน ามาผลิตซ้ าได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพจากการใช้ส่ือบุคคลของรัฐ ท่ีท าหน้าท่ีผลิตซ้ า ในความหมายท่ีผู้สร้างวาทกรรม

ประกอบสร้างขึ้น ภายใต้บริบทอ านาจนิยม ท่ีโยงใยอ านาจเสมือนหนึ่งผู้สร้างวาทกรรมได้ลงมาท า 

การส่ือสารด้วยตนเอง กล่าวคือ ภายใต้ความหวาดกลัวในระบอบปกครองในรูปแบบรัฐบาลเผด็จการ 

ท่ีมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษอยู่นั้น การแสดงออกท้ังในแง่พฤติกรรมหรือความคิดท่ีต่างไปจาก

ผู้สร้างวาทกรรมย่อมน ามาซึ่งความไม่มั่นคงและปลอดภัย การใช้ส่ือบุคคลท่ีเป็นคนของรัฐลงไปให้

ข้อมูลเกี่ยวกับประชามติ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดานายทหารในพื้นท่ี ก านันผู้ใหญ่บ้าน ครู ก ครู ข ก็ดี 

ล้วนแต่เป็นตัวแทนของรัฐท้ังส้ิน ซึ่งลักษณะการท าการส่ือสารดังกล่าว นอกจากจะเสมือนหนึ่งเป็น

การบังคับให้ประชาชนสยบยอมแล้ว ยังเป็นการส่ือสารข้อมูลทางเดียวเพื่อโน้มน้าว ให้ประชาชน

คล้อยตามในเนื้อหาสารท่ีส่ือบุคคลได้ส่ือสารออกไปด้วย  
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 การศึกษานี้จึงเป็นการตอกย้ า ให้เห็นถึงปฏิบัติการทางวาทกรรมท่ีอยู่ในแนวคิดการวิเคราะห์

วาทกรรมเชิงวิพากษ์ท่ี Norman Fairclough (2003) ท่ีอธิบายไว้ว่า ปฏิบัติการทางวาทกรรมเป็น 

ส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างตัวบทกับปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม ในกรณีนี้จะเห็นว่า ผู้สร้างวาทกรรมได้น า

ความหมายวาทกรรม ประชามติ ไปผลิตซ้ าผ่านส่ือบุคคล เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อหาซ้ า ภายใต้

ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม ท่ีอยู่ในบริบทอ านาจนิยมและการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ น ามาซึ่งอ านาจ

ในการสยบยอมต่อวาทกรรม ประชามติ ท่ีผู้สร้างวาทกรรมสร้างขึ้นนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Discursive Practice 
 

 

ข้อจ ากัดในการศึกษา 

1. ในส่วนการเก็บข้อมูลจากการท าการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ มีข้อจ ากัดในการศึกษาคือ  

ไม่สามารถเข้าถึงตัวบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและวางกลยุทธ์ ตลอดจนตัวผู้สร้าง

วาทกรรมได้ เนื่องจากช่วงเวลาท่ีผู้ศึกษาท าการศึกษาอยู่นั้นอยู่ในบริบทการปกครองใน

รูปแบบอ านาจนิยม ท่ีมีลักษณะปิดกั้น ซ่อนเร้น ข้อมูล จึงไม่สามารถท าการติดต่อเพื่อขอ

ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลได้ 

2. ในส่วนการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้รับสารนั้น ผู้ศึกษาไม่สามารถท าการเก็บข้อมูลได้เพราะ

เนื่องจากห้วงระยะเวลาท าการศึกษาอยู่ในบริบทการปกครองในรูปแบบอ านาจนิยม  

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

ส่ือบคุคล 

- ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

นายอ าเภอ ก านนั 

ผู้ใหญ่บ้าน 

- นายทหารในพืน้ท่ี 

- ครู กอ ครู ขอ 

 

ส่ือบคุคล 

- ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

นายอ าเภอ ก านนั 

ผู้ใหญ่บ้าน 

- นายทหารในพืน้ท่ี 

- ครู กอ ครู ขอ 

 

ส่ือบคุคล 

- ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

นายอ าเภอ ก านนั 

ผู้ใหญ่บ้าน 

- นายทหารในพืน้ท่ี 

- ครู กอ ครู ขอ 

 

ส่ือบคุคล 

- ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

นายอ าเภอ ก านนั 

วาทกรรม ประชามติ

(รายการคืนความสขุ) 

 

วาทกรรม ประชามติ

(รายการคืนความสขุ) 

 

วาทกรรม ประชามติ

(รายการคืนความสขุ) 

 

วาทกรรม ประชามติ

(รายการคืนความสขุ) 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

ส่ือมวลชน  

(ขา่ว สกู๊ป บทความ) 

 

ส่ือมวลชน  

(ขา่ว สกู๊ป บทความ) 

 

ส่ือมวลชน  

(ขา่ว สกู๊ป บทความ) 

 

ส่ือมวลชน  

(ขา่ว สกู๊ป บทความ) 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

 

ปฏิบตักิารทางวาทกรรม 

 

- เช้าวนัเสาร์ (วทิย)ุ 

- ทกุเย็น (โทรทศัน์) 

 

 

- เช้าวนัเสาร์ (วทิย)ุ 

- ทกุเย็น (โทรทศัน์) 

 

 

- เช้าวนัเสาร์ (วทิย)ุ 

- ทกุเย็น (โทรทศัน์) 

 

 

- เช้าวนัเสาร์ (วทิย)ุ 

- ทกุเย็น (โทรทศัน์) 
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ท่ีสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนโดยท่ัวไป ในการเปิดเผยความคิดเห็น ข้อมูล  

ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลของผู้สร้างวาทกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  

1. จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาตินั้น ในส่วนของการผลิตซ้ าความหมาย

วาทกรรมนั้น จากการศึกษาพบว่า ผู้สร้างวาทกรรมยังไม่ได้ให้น้ าหนักในการท าการส่ือสาร

บนส่ือออนไลน์เท่าไหร่นัก หากในอนาคตผู้สร้างวาทกรรมจะท าประกอบสร้างขึ้นอีกนั้น  

ควรค านึงถึงการน าเสนอบนส่ือออนไลน์มากขึ้น ท้ังนี้เพราะบริบทการส่ือสารในประเทศไทย

มีแนวโน้มการใช้ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารกับผู้คนมากขึ้น ผู้สร้างวาทกรรมจึง 

ไม่ควรมองข้ามการส่ือสารบนส่ือออนไลน์ ท้ังนี้การผลิตเนื้อหาสารบนออนไลน์นั้น ผู้สร้าง

วาทกรรมจ าเป็นต้องค านึงถึงรูปแบบและเทคนิคการน าเสนอท่ีมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ

เป็นส าคัญ 

2. การศึกษาเรื่อง การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาตินั้น ในส่วนของประชาชนผู้บริโภค  

วาทกรรมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีอยู่ภายใต้เนื้อหาท่ีผู้สร้างวาทกรรมไม่ได้

ส่ือสารออกมา เพื่อเรียนรู้และเท่าทันต่อการท าให้สยบยอมต่ออ านาจในระบอบการปกครอง

แบบอ านาจนิยม 

 

ข้อเสนอการศึกษาคร้ังต่อไป   

1. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้การปฏิบัติการทางวาทกรรมประสบความส าเร็จ 

คือการผลิตซ้ าความหมาย วาทกรรม ประชามติ ในส่ือบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของรัฐ  ดังนั้น

ในการศึกษาในอนาคต จึงควรมีการมุ่งเน้นศึกษากระบวนการส่ือสาร ส่ือบุคคล  

ในการถ่ายทอดความหมายวาทกรรม สู่ประชาชน อย่างเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม เช่น  

ส่ือบุคคลมีส่วนในการโน้มน้าวใจประชาชนให้คล้อยตามเป้าหมายการส่ือสารอย่างไร 
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2. จากการศึกษายังพบการประกอบสร้างวาทกรรมอื่น ๆ ของผู้สร้างวาทกรรมท่ีน่าสนใจ 

อื่น ๆ อาทิ วาทกรรม “ประชารัฐ” วาทกรรม “ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง” วาทกรรม  

“คืนความสุข” ดังนั้นในการศึกษาในอนาคต จึงควรมีการศึกษาวาทกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม 

เพื่อดูรูปแบบการสร้างอ านาจในการท าการส่ือสารของรัฐบาลท่ีปกครองประเทศใน

รูปแบบอ านาจนิยม 

3. วาทกรรมนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ท้ังในบริบทประชาธิปไตย และบริบทอ านาจนิยม  

ดังนั้นในการศึกษาในอนาคต จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวาทกรรมใน 

ระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการอ านาจนิยม เพื่อเรียนรู้การสร้างอ านาจ 

การส่ือสารผ่านโครงสร้างและบริบทท่ีแตกต่างกัน อันอาจจะน ามาซึ่งความเท่าทันใน 

การประกอบสร้างอ านาจของรัฐในการสร้างความชอบธรรมในสังคมไทยผ่านวาทกรรม 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลการสื่อสารเรื่องประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ผ่านรายการคืนความสขุ ตัง้แต่ 5 ตุลาคม 2558 – 7 สิงหาคม 2559 
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ข้อมูลการสื่อสารเรื่องการออกเสียงประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ผ่านรายการคืนความสุข (ออกอากาศ ทุกวันศุกร์) ต้ังแต่ 5 ตุลาคม 58 – 7 สิงหาคม 59  

 

การจัดประเภทประชากรตามลักษณะประชากร พบว่า มีวาทกรรม 3 ประเภท    

1. วาทกรรมท่ีมีลักษณะช้ีแจง ท าความเข้าใจ (13) 

2. วาทกรรมท่ีมีลักษณะ อบรม ส่ังสอน (16) 

3. วาทกรรมท่ีมีลักษะวิวาทะกับฝ่ายตรงข้าม (15) 

 

วัน เดือน ป ี ประเภท เนื้อหำ หมำยเหตุ 
8 มกราคม 59 ช้ีแจงท าความ

เข้าใจ 
“เรื่องการจัดท ารัฐธรรมนูญ ฉบับต่อไปเรื่องต่อไปเรื่อง 
การให้เป็นสากล รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลัก เพื่อเป็น
แนวทางให้ เป็นหลักการ เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกัน
มากนักเลยเรื่องรัฐธรรมนูญ ก็เป็นเรื่องท่ีส าคัญๆ เท่านั้น 
อย่างอื่นนั้น ท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนก็ คือ 
กฎหมายลูก กฎหมายท่ีต้องใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ทุกอย่างนั้น เราท าเพื่อประชาชนท้ังส้ิน เพื่อแก้ไขปัญหา 
ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลย อย่างท่ีกล่าวอ้างกันท้ังส้ิน เรา
ต้องการให้ประเทศชาติ ประชาชนนั้น มีความสุขแล้วก็
ยั่งยืน ไม่ใช่เพื่อให้มีการเมืองท่ีทะเลาะ แบ่งพวกแบ่งฝ่ายกัน 
ประชาชนแบ่งพวก แบ่งฝ่าย ขัดแย้ง ตีกันอีก ก็คงให้เกิดขึ้น
ไม่ได้อีกต่อไป” 

 

8 มกราคม 59 อบรมส่ังสอน “... เราต้องรีบท าเรื่องเหล่านี้ ให้ เสร็จให้ได้ในขั้นการ
เตรียมการ อนาคตประเทศ ให้ก่อนการเ ลือก ต้ังใน 
กรกฎาคม 60 ยังไม่มั่นใจนะ เรื่องการประชามติ ถ้าทุกคน
ยังมองในแง่ของประชาธิปไตยอย่างเดียวมันไปไม่ได้หรอก 
ยังไงก็ติดหมด ท่านต้องมองซิว่า ส่ิงท่ีเขียนไว้ ส่ิงท่ีท าไว้นี่
เกิดประโยชน์กับใคร ประโยชน์กับผมหรือเปล่า ประโยชน์
กับ คสช. หรือ ผลประโยชน์กับใครอื่นอีก เขียนกันไป แล้วก็
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สร้างความเข้าใจกันไปผิดๆ ถูกๆ ก็ท าให้เกิดปัญหาหมด  
ถ้าไม่ผ่าน ก็ไม่ผ่าน ผมท ายังไงได้ ก็ว่ากันไปแล้วกัน..” 

15 มกราคม 59 อบรมส่ังสอน “... เรื่องส าคัญคือ เรื่องรัฐธรรมนูญท่ีก าลังร่างอยู่จะต้องมี
การลงมติ การท าประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่าน จะน าไปสู่
การเลือกตั้งท่ีถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมหรือว่าจะท า
ให้บ้านเมืองสงบสุข มีรัฐบาลท่ีมีธรรมาภิบาลหรือเปล่า... 
ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะเป็นเรื่องอนาคต แต่วันนี้เราจะ
ร่วมกันสร้างอนาคตเหล่านั้นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเราต้อง
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าความรู้ความเข้าใจกันทุกคน ให้ไป
หนทางเดียวกันนะครับ...” 

 

15 มกราคม 59 อบรม ส่ังสอน “... เรื่องประชามติ คนท้ังประเทศต้องออกมาแสดงลง
ประชามติ ต้องมาลงเลือกตั้งท้ังหมด ท่ีมีสิทธิ์ในการเลือกต้ัง 
ไม่เช่นนั้นเสียหายเหมือนเดิม ไม่อยากให้คิดว่าเวลามีปัญหา
แล้วทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ตาม รัฐบาล นายกรัฐมนตรี  
หัวหน้า คสช. ใช้อ านาจสิ มาตรา 44 แก้ปัญหาทุกอย่าง 
และข้างล่างไม่สงบท าอย่างไร ใช้ไป สรุปท่ีทะเลาะกัน
ท้ังหมด กลับมาทะเลาะกับผมคนเดียว ได้ไหม ไม่เกิดขึ้น
แน่นอน เพราะฉะนั้นใครท่ียังมีความคิดสุดโต่ง มีตัวตน มี
ผู้ใหญ่แอบแฝง จะถูกไม่ถูก จะมีเจตนาไม่มีเจตนา แต่ถ้าไม่
เคารพกฎหมายกันก็ไปไม่ได้อยู่ดี...” 

 

5 กุมภาพันธ์ 
59 

อบรม ส่ังสอน “... ถ้าเราดูร่างรัฐธรรมนูญ แล้วฟังโดยคนโน้นพูด คนนี้พูด 
โดยท่ีไม่ใช่คนร่างพูดจะท าให้สับสน เพราะฉะนั้นของผมเอง
ผมก็ต้องศึกษาเหมือนกัน ในฐานะผมเป็นประชาชน และใน
นามของรัฐบาล ผมก็ใช้หลักการของผมเอง เริ่มต้นต้ังแต่ 
1. ดูทีละหมวด มีอยู่หลายหมวดด้วยกัน ถ้าอ่านไปแล้วไม่
ติดใจสงสัยก็ผ่านไป 
2. สงสัยตรงไหนก็ท าเครื่องหมายไว้ กาไว้ 
3. แล้วอาจจะต้องไปศึกษาเปรียบเทียบว่าต่างจาก 40 
อย่างไร 50 อย่างไร หรือฉบับอื่น ๆ มีหรือไม่ บางเรื่องก็เป็น
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เรื่องท่ีคล้าย ๆ กันอยู่แล้ว เพียงแต่ค าพูดแตกต่างกันออกไป
เท่านั้นเองแต่วัตถุประสงค์เหมือนกัน 
4. จากนั้นก็ต้องเอาปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ โดยต้องเอา
ปัญหาก่อนเดือน พฤษภาคม2557 มาดู ในเรื่องของการติด
บล็อกต่าง ๆ ในเรื่องของปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาในเรื่อง
ของการท่ีรัฐบาลต้องไปสู่การเป็นรัฐบาลท่ีไม่มีอ านาจเต็ม 
เหล่านี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไร เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ แก้ปัญหาท้ังหมดจะได้หรือไม่ ถ้าได้ ได้อย่างไร แล้วท าไม
ต้องมีการระบุอะไรท่ีมีความแตกต่างบ้าง เพราะช่วงต่อไปนี้
เป็นช่วงส าคัญเรื่องของการปฏิรูปประเทศ เราจะต้อง
ด าเนินการไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง ถ้าเรายังไม่
มีวินัย ไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพกติกาของสังคม ไม่ดูแล
คนให้เกิดความเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่วางแผนอนาคต
ประเทศให้ชัดเจน ไม่มียุทธศาสตร์ ผมคิดว่าประชาธิปไตย
ของไทยจะกลับไปท่ีเดิม มีความขัดแย้งกัน อาจจะมากกว่า
เดิมด้วยซ้ าไป เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องรัฐธรรมนูญ
มากนัก อยู่ ท่ี ใจของทุกคน รัฐธรรมนูญใจส าคัญท่ีสุด 
ประเทศไทยนั้น เราจ าเป็นต้องปฏิรูปหรือไม่ อันนี้เป็นส่ิงท่ี
ผมอยากจะถามประชาชนท้ังประเทศว่า จ าเป็นต้องปฏิรูป
หรือไม่ ทุกคนรู้ปัญหาดี แต่ทุกคนไม่รู้จะท ายังไงเหมือนกัน 
เพราะต้องมอบหมายให้ใครเข้ามาท าอะไรก็แล้วแต่เรื่องของ
ท่าน แต่คนท่ีเข้ามาท่านต้องให้เขารับในหลักการว่า ต้องมี
การปฏิรูป ...” 

5 กุมภาพันธ์ 
59 

อบรม ส่ังสอน “... เรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกฉบับ ถ้าเรามองว่าคือ
ยาวิเศษ แล้วแก้ไขได้ทุกอย่าง ไปทบทวนดูว่าจะแก้ไขได้
ท้ังหมดหรือไม่ ความขัดแย้ง ปัญหายิ่งแรง ความขัดแย้งก็
สูงขึ้น ถ้าไม่เข้มแข็งพอก็มีปัญหาอีก ความขัดแย้งก็จะ
เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ บัง คับใช้กฎหมายไม่ ไ ด้  
ประชาชนไม่เช่ือมั่น ไม่เช่ือถือ เพราะทุกอย่างต้องมีความ
สมดุลกันในตัวเอง ให้ความเป็นธรรม ดูสากลเข้าบ้าง ก็ผสม
กันไป ผมคิดว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเต็มท่ีแล้ว ผม
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เห็นเหน็ดเหนื่อย เครียดเหมือนกัน เพราะว่าเราจะต้องท า
ในส่ิงท่ีไม่เคยเกิดข้ึน ให้เกิดข้ึน ทุกอย่างล าบากหมด ในเรื่อง
ของการแก้ไขความขัดแย้ง แก้ไขการทุจริต ความรุนแรง 
ความไม่เข้มแข็ง ความไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เหล่านี้จะท ายังไง แล้วถ้าเราสามารถผ่านประชามติไปได้ 
เราจะต้องเข้าไปสู่การเลือกตั้ง ถ้าเลือกต้ังได้ ก็ไปต้ังรัฐบาล
ได้ ถ้าเลือกต้ังไม่ได้ วุ่นวายกันอีก มีการท าร้ายกัน หรือใช้
อาวุธยุทโธปกรณ์ใส่กันอีก เหมือนเดิม ก็ ไปไม่ไ ด้อีก
เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันคิด เราจะหยุดเรื่อง
เหล่านี้อย่างไร อย่าพูดว่าไม่เป็นไร วันนี้ก็เห็นสงบเงียบ
เรียบร้อยด.ี..” 

5 กุมภาพันธ์ 
59 

อบรมส่ังสอน “...เรื่องต่อไปคือ เรื่องการเมืองไทยท่ีผ่านมานั้น เรามักจะ
เน้นในเรื่องพลังอ านาจของประชาชน แต่พลังอ านาจอย่างไร 
อ านาจของประชาชนคืออย่างเดียว คือการเลือกผู้แทน การ
ลงประชามติ เลือกผู้แทน หรือ สส. ขึ้นมาเพื่อจะท างานให้
บ้านเมือง แล้วก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แล้ว เรา
ได้รัฐบาลมาดีบ้างไม่ดีบ้าง อะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นขอให้
เรามองปัญหาของเรา ย้อนมองกลับไปกลับมา เราจะรู้เอง
ว่า เราต้องปรับปรุง ปรับเปล่ียน เปล่ียนแปลง ปฏิรูป อะไร 
อย่างไร เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเปล่ียนผ่านท่ีส าคัญ...” 

 

5 กุมภาพันธ์ 
59 

อบรมส่ังสอน “... ผมเองค่อนข้างเครียดเหมือนกันในช่วงนี้ มีท้ังปัญหา ท้ัง
เตรียมการปฏิรูป ท้ังเตรียมการประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 
อะไรก็แล้วแต่ หลายเรื่องด้วยกัน แม่น้ า 5 สาย แล้วก็ปัญหา
ในการบริหารราชการแผ่นดิน มีมากมาย วันนี้ เราควร
จะต้องพิจารณากันแล้วว่า เราจะต้องมีกลไกอะไรหรือไม่ท่ี
จะท าให้ประเทศเราผ่านช่วงนี้ไปได้ นั่นคือเหตุผลท่ีมีความ
แตกต่าง...” 

 

12 กุมภาพันธ์ 
59 

ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ 

“... อยากให้ประชาชนเข้าใจว่า เราหวังสร้างอนาคตให้กับ
ประเทศ ซึ่งยากเหมือนกันในการปฏิรูป วันนี้ต้องปฏิรูป
เกือบทุกอย่าง 37 วาระ ท่านคงจะเห็นในผังท่ีผมเขียนสรุป
ให้ไป แต่วันนี้เราเริ่มต้นให้แล้ว ผมคิดว่าถ้าทุกคนร่วมมือ
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ตรงนี้จะมีอนาคตแล้ว แต่ถ้าขัดแย้งกันต้ังแต่วันนี้  ต้ังแต่
ประชามติ ต้ังแต่เลือกตั้ง ไปไม่ได้ท้ังหมด ล้มท้ังหมด...” 

12 กุมภาพันธ์ 
59 

อบรม ส่ังสอน “... เรื่องสุดท้าย เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประเด็นการเมือง 
ตลอดระยะเวลาเป็นเดือนมาแล้ว โดยเฉพาะ 2-3 อาทิตย์ท่ี
แล้ว ท่ีผ่านมาจนวุ่นวายไปหมดแล้ว ก็ให้เขาท างานไป ท่าน
ก็ไปศึกษา แล้วท่านก็ไปดูว่าจะลงมติกันยังไง แต่ต้องนึกถึง
ปัญหาประเทศ ฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง อีกฝ่ายหนึ่งอยากปฏิรูป 
ฝ่ายหนึ่งไม่สนใจ ประชาธิปไตยอย่างเดียวไปไม่ได้หมด ท่ี
พูดกันท้ังหมดต้ังแต่ต้น ถึงเวลานี้ ผมเหนื่อยท่ีจะพูด ไปไม่ได้
สักอัน ถ้าเรามองอย่างท่ีเรามองกันทุกวันนี้ ขัดแย้งกันทุก
เรื่อง เพราะฉะนั้นไปดูว่าอะไรสากล อะไรท่ีต้องเปล่ียนผ่าน 
มีกลไกอะไรบ้าง ผมพูดหลายครั้งแล้ว ไปคิดกันให้ได้แล้วกัน 
ตรวจสอบได้อย่างไร ป้องกันปราบปรามอย่างไร ขัดแย้งกัน
จะท ายังไง ติดล็อคแล้วจะท าอย่างไร ท างบประมาณไม่ได้
จะท ายังไง รัฐบาลไม่มีจะท ายังไง เขาก าลังคิดอยู่ ท้ังส้ิน 
กมธ. เขาถึงออกรัฐธรรมนูญมาแบบนั้น แล้วไปตีเทียบกับ
โน่นนี่ จะเหมือนกันหรือไม่ สถานการณ์เหมือนกันหรือไม่ 
แต่เราไม่ได้ไปทาบทับอ านาจกับทางการบริหาร เพียงแต่ท า
ให้เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจ ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกเท่า
นั้นเอง…” 

 

4 มีนาคม 59 วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“... ในส่วนของกรณีการท าประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
อาจจะมีการสร้างความเข้าใจผิด หรือเข้าใจไม่ตรงกัน จาก
ท้ังมี เจตนาอันบริสุทธิ์  และไม่บริสุทธิ์  มีการบิดเบือน
มากมาย เช่น ในกรณีท่ี ด่าว่า คสช. ต้องการสืบทอดอ านาจ 
อันท่ีจริงแล้วเป็นการ เป็นวิธีการในการท่ีจะมีกลไกต่าง ๆ ท่ี
จะท าให้ส่ิงท่ีเราเริ่มไว้ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัด
ระเบียบ การสร้างความเข้มแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน การปฏิรูป (11 ด้าน) ระยะท่ี 1 ก่อนการ
เลือกต้ังให้ด าเนินการต่อไปได้ในระยะต่อไปจนเกิดผลดี มี
ผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติ ไม่ใช่ครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือว่าท า
เฉพาะบางพื้นท่ี ก็เหมือนเดิม 
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ผมอยากให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง 
ระยะยาว รัฐบาล คสช. ก็เพียงแต่ก าหนดกรอบการท างาน
ในรัฐบาล ท่ีมาจากการเลือกต้ัง ไม่ได้หวังท าเพื่อผม เพื่อ 
คสช. เพื่อใครท้ังส้ิน หวังแต่เพียงว่าให้รัฐบาลต่อไปได้ได้
ด าเนินการท าในส่ิงท่ีประชาชนต้องการอย่างแท้จริง ท่ัวถึง 
เพื่อเป็นการลดความเหล่ือมล้ า ประชาชนจะได้มีความสุข มี
ประโยชน์ท่ีได้จากการท างานของรัฐบาลนั้นอย่างเท่าเทียม
กันนะครับ เพราะว่ารัฐบาลจ าเป็นต้องมีการบริหารราชการ
แผ่นดิน ท่ีถูกต้อง ท่ีมีธรรมาภิบาล ท่ีมาจาก สส. ซึ่งทุกท่าน
ก็เป็นผู้ ได้รับการรับเลือกจากประชาชนให้เป็นผู้แทน...” 

4 มีนาคม 59 ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ 

“...ผมอยากให้ช่วยกันพิจารณา ให้ความส าคัญด้วยกับการ
ร่างรัฐธรรมนูญ การท าประชามติ การเลือกต้ัง ไม่มีใครเขา
เจตนาท่ีจะท าให้เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาถ้าไม่จ าเป็น 
เขาก็ไม่อยากจะเขียนให้มันวุ่นวายไปหมด เราต้องดูปัญหา
ของเรา การท่ีจะผ่าน หรือไม่ผ่าน จะเกิดปัญหาต่อไป ก็ต้อง
ช่วยกันแก้ไป ไม่อยากให้ทุกคนให้ขึ้นอยู่กับผมแต่เพียงคน
เดียว ผมพยายามฟังท่านท้ังหมดอยู่แล้ว วันนี้เอาทุกท่าน
เข้ามา มาอยู่ในกระบวนการ รับฟัง อะไรท าได้ท า อะไรท า
ยังไม่ได้ก็พอก่อน อยู่ในแผนปฏิรูป อะไรท่ีต้องเปล่ียนแปลง
แก้ไขให้สามารถท าได้ในช่วงเปล่ียนผ่าน ไม่ใช่ว่าช่วงเปล่ียน
ผ่าน 5 ปี แล้วผมจะไปควบคุมใครเขาได้ 5 ปี ก็ผมไม่มี
อ านาจแล้ว จะไปคุมอะไรเขาตรงไหนได้ หรือผมจะไปอยู่
ตรงไหนท่ีจะคุมได้ ไม่มี เพราะเป็นประชาธิปไตย ท่ีมาจา
การเลือกตั้ง ก็ต้องอยู่ในกลไก สภา อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ท า
หน้าท่ีของตัวเองไป เพียงแต่ว่า เราต้องได้ทุกคนท่ีมาช่วยกัน
คิด ช่วยกันท า เข้าใจสถานการณ์วันนี้ก่อน...” 

 

4 มีนาคม 59 วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“...บทเฉพาะกาลท่ีว่าทุกคนก็พยายามจะหาว่าสืบทอด
อ านาจ ก็เขาเขียนไว้เพื่ออะไร กฎหมายลูกเขาเขียนไว้เพื่อ
อะไร เขาเขียนไว้เพื่อให้ท าได้ไง ถ้าท าไม่ได้ไม่มีประโยชน์ 
ทุกอย่างท่ีผ่านมา 2 ปีกว่า ๆ ไม่มีประโยชน์อะไรท้ังส้ินเลย 
ล้มท้ังหมด แล้วผมถามว่า แล้วไม่สงสารคนจน คนท่ียากไร้ 
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ผู้ประกอบการท่ีเขาถูกรังแก เขาพิจารณาในการแข่งขันโดย
เสรี หมดเดือดร้อนหมด วันนี้พยายามท าให้ได้มากท่ีสุดยังมี
ปัญหาเลย หลายคนก็ได้บ้าง หลายคนก็ไม่ได้ แต่ผมถามว่าท่ี
ผ่านมาไม่ไ ด้เลยใช่ไหมเล่า วันนี้ผมท าให้บางส่วนได้ 
บางส่วนต้องคอยก่อน อะไรอย่างนี้ ก็ว่ากันไป รัฐบาลหน้าก็
ต้องท าแบบนี้ จะได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง อย่าให้
เขาบอกว่ ารั ฐบาลคิดดี แต่การน า สู่การปฏิบั ติไม่ ไ ด้ 
ข้าราชการท าไม่ได้ แบบนี้ไม่ได้ ผมให้ก าลังใจข้าราชการทุก
กระทรวง..” 

4 มีนาคม 59 วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“...ผมอยากบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าจะผ่านประชามติ 
ก็ต้องผ่านประชามติ เพราะความแตกต่าง เพราะทุกคน
อยากมีการปฏิรูปท านองนี้นะ ถ้าแบบเดิมก็ไม่ต้องไปเขียน
ให้เสียเวลา มีการเลือกตั้งท่ีสุจริต ได้รัฐบาลท่ีมีธรรมาภิบาล
มาบริหารประเทศ ระยะแรกเกิดความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่าง
กันนะครับ มีการป้องกันและมีมาตรการแก้ไข ไม่ให้เกิด
ปัญหาทับซ้อนอย่างเดิมขึ้นมาอีก หรือปัญหาท่ีท าให้เกิดมี
วันนี้ ผมก็ไม่อยากให้มีอยู่แล้ว ท ายังไงจะให้เกิดการปฏิรูป
อย่างแท้จริง อย่าไปฟังคนท่ีสูญเสียอ านาจหรือคนท่ีมี
ความผิด ก็จะกล่าวอ้างเสมอ ผมอยากให้ผ่านด้วยประเด็น
เหล่านี้...” 

 

4 มีนาคม 59 วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“... ในส่วนของรัฐธรรมนูญท่ี กรธ. ร่างมานั้น ผมเห็นใจ 
กรธ. แรงกดดันมากพอสมควร ทุกคณะท่ีผ่านมาก็ถูกกดดัน
มาตามล าดับ หวังดีบ้าง ไม่หวังดีบ้าง จากคนภายนอก 
ส่วนตัวผมนั้นผมเรียนไปแล้วว่า หลัก ๆ แล้วไม่มีความ
แตกต่างมากนัก กับรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ อาจจะมีการ
เน้นหนักในเรื่องการป้องกันการทุจริต ป้องกันการใช้อ านาจ
ท้ัง 2 สภา ท่ีอาจจะมาจากคนกลุ่มเดียวกัน ท้ัง สว. สส. 
ประเด็นส าคัญคือการปฏิรูปประเทศ ถ้าสามารถท าได้ ระยะ
ยาวต่อไป ก็อาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ
ประเทศไทย ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลายประเทศท่ีเป็น
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ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ท่ีเรียกว่าสากลนั้นก็ได้ผ่าน
ช่วงเวลานี้ มาเกือบท้ังส้ิน...” 

4 มีนาคม 59 อบรมส่ังสอน “... แต่ถ้าไม่ผ่านผมก็ไม่รู้จะท ายังไงเหมือนกัน เพราะทุกคน
ก็อยากเลือกต้ัง ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไง เด๋ียวจะกลายเป็นว่าผม
ไปบังคับท่านอีก หรือขู่ท่าน ไม่ใช่ จะผ่านหรือไม่ผ่านผม
อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณ ใช้เหตุใช้ผล ในการตัดสิน 
เพราะท่านเป็นคนลงคะแนน ลงประชามติหรือเลือกต้ังก็
แ ล้วแต่ ท่าน 1 เ สียง  1 คน นี่ เขาเรียกว่ าหลักการ
ประชาธิปไตยข้ันต้น ทุกคนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มีสิทธิ์ใน
เรื่องประชาธิปไตย ออกไปท าประชามติ ออกไปเลือกต้ัง 
ไม่ใช่ออกไปเลือกครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งไม่ออก ให้กลุ่มนี้ กลุ่มนั้น 
ขัดแย้งกันไปท้ังหมด ผมอยากให้ทุกคนออกไปท าประชามติ 
เลือกต้ัง จะออกผลมายังไง ก็ต้องช่วยกัน ผมว่าอย่ามา
ทะเลาะกันอีกต่อไปเลย...” 

 

4 มีนาคม 59 ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ 

“... เรื่องท่ีเราบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญ
ของทุกประเทศอยู่แล้ว มีบางอย่างท่ีมีความแตกต่างก็
พัฒนา และปฏิรูปอย่างยั่งยืนไง เพราะเรายังไม่เกิดตรงนั้น 
ซึ่งก็ต้องมีบ้าง เราไม่ได้ท าส่ิงท่ีเกิดในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีการ
พัฒนาแล้วมาคิดดู แล้วอะไรท่ีเรายังแย่อยู่ อะไรท่ีเราต้อง
พัฒนา อะไรต้องปฏิรูป อะไรท่ีต้องเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 
นั่นคือส่ิงท่ีต้องมารใส่ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนขึ้น แล้วท า
ยังไงรัฐบาลจะท า เพราะว่าส่ิงเหล่านั้นเป็นตัวก าหนดช้ีวัด
อนาคตให้กับประเทศไทย ลูกหลานไทยทุกคน...” 

 

4 มีนาคม 59 อบรม ส่ังสอน “... เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาส่ิงท่ีผมพูดนี่ ถ้าคิดว่าถูก 
เอาไปเป็นหลักในการพิจารณา แล้วตัดสินใจว่าท่านจะใช้
คะแนนเสียงท่านอย่างไร ให้มองใกล้ก่อนว่าการใช้สิทธิใน
ระบอบประชาธิปไตย ก็คือทุกคนมีสิทธิเท่ากันท้ังหมด ผมก็
มีสิทธิเท่ากับท่าน 1 เสียงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในช่วงการ
เปล่ียนผ่านท่ีว่านี่ ไม่ใช่การเปล่ียนผ่านเพื่อผมอยู่ในอ านาจ 
เป็นการเปล่ียนผ่านส่ิงท่ีรัฐบาลนี้ คสช. ก าลังท าไว้ให้ท่าน 
เขาเรียกว่าเปล่ียนผ่าน นั่นคือรัฐบาลเป็นผู้ใช้อ านาจทางการ
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บริหาร คนละเรื่องกัน เพราะฉะนั้นก็จะได้ต่อไป ถ้าเป็นไป
ได้ก็ไปเลือกตั้งผู้แทน ผมบอกแล้ว ตาม Road Map ของผม
ก็ตามนั้น ไม่ได้แล้วท าไง ทุกคนต้องช่วยกัน พิจารณาให้ถ่อง
แท้ แล้วเข้าใจกันบ้าง เหตุผล ความเป็นมา แล้วก็มาตรการ
ลดความเส่ียง เหล่านี้เป็นความท้าทายของคนไทยทุกคน ท า
ได้หรือไม่ได้ ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ ไม่ใช่ผมคนเดียว เป็น
ผลประโยชน์ของคนท้ังชาติ...” 

4 มีนาคม 59 อบรม ส่ังสอน “... จุดมุ่งหมายสุดท้ายของเรา ถ้าเราบริหาร ในช่วงเปล่ียน
ผ่านนี่ จะ 5 ปี อาจจะดีขึ้น ใน 1 ปีก็ดีแล้ว 2 ปีก็ดีแล้ว 3 ปี 
ก็ได้ เป็นไปได้ท้ังนั้น ถ้าเราต้ังไข่ไว้ได้แล้วนี่ พอรัฐบาลต่อไป 
ก็เป็น 5 ปีต่อไป ไม่มีใครเขามายุ่งกับท่านอยู่แล้ว ท่านท าให้
ได้แล้วกัน เราก็จะได้เป็นประเทศไทยท่ีมีประชาธิปไตย ท่ี
สง่างาม มีศักด์ิศรี ประชาชนทุกคนมีความสุข ไม่มีความ
ขัดแย้ง กลับสู่สังคมไทย ท่ีมีวัฒนธรรมอันดีงาม รักสามัคคี
งดงาม เราจะปล่อยให้ประเทศชาติ ไปตกอยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
หวังดี ไม่เคารพกฎหมายอีกต่อไป เราปล่อยปละละเลยกัน
มานานเกินพอแล้ว...” 

 

11 มีนาคม 59 ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ 

“... รัฐบาลนี้ พูดถึงการปฏิรูป ถามว่ามีใครพูดบ้าง ปฏิรูป
แบบนี้ มีหรือไม่ เห็นเถียงกันอยู่เรื่องรัฐธรรมนูญ เรื่อง
ประชามติ ประเทศชาติจะไปอย่างไรไม่สนใจ เพราะฉะนั้น
ต้องเอาปัญหา กิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวต้ัง แล้วก าหนด
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการตรงปลาย เอาประชาชนเข้ามาเป็น
ตัวประกอบ เป็นศูนย์กลาง ประกอบในการพิจารณา แล้ว
หาวิธีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ย้ าอีกท่ีตัดเส้ือตัวเดียว 
ใส่กันหมดไม่ได้ สูงต่ าด าขาวไม่เท่ากันอยู่แล้ว ใส่สวยไม่สวย
ก็อีก เพราะฉะนั้นขอให้ความร่วมมือ รัฐบาลก าลังจัดท า 
แล้วบังคับใช้กฎหมายท่ีทันสมัยเป็นสากล หลายอย่าง 4-
500 กฎหมาย ครึ่งหนึ่งเป็นกฎหมายท่ีเราต้องแก้ให้เป็น
สากล ทันสมัยต่อการค้า การลงทุนในสมัยนี้ เราต้องเดิน
ตามวิสัยทัศน์ของเราตามยุทธศาสตร์ของเรา 20 ปี...” 
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18 มีนาคม 59 วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“... ผมขอต าหนิผู้ท่ีพูดเรื่องท่ีไม่จริง บิดเบือน คือไปพูด
ให้กับคนท่ีท าผิดกฎหมายก็ผิด ต่อไปจะหากฎหมายสักอย่าง
มาดูว่าผิดหรือไม่ สนับสนุนการกระท าความผิด ขอให้
ระมัดระวังด้วย วันหน้าอาจจะต้องถูกด าเนินคดี เพราะ
เช่นนั้น ถ้าท่านพิจารณาข้อเท็จจริง รัฐบาลและ คสช. 
ต้องการอ านาจ ต้องการอยู่ในอ านาจให้นานท่ีสุด ท าไม
จะต้องเลือกต้ัง อยู่ในอ านาจต่อไปไม่ดี หรือ? วันนี้มีอ านาจ
เต็มอยู่แล้ว ต่างประเทศผมคุยทุกประเทศ เขาถามว่าแค่
เลือกต้ังเท่านั้นเอง แต่นักการเมืองขยายความ ทุกเรื่อง 
รัฐธรรมนูญ ทุกประเด็น แล้วเน้นเรื่องไม่เป็นประชาธิปไตย 
สืบทอดอ านาจ แล้วผมถามท่ีผมท าวันนี้ เพื่อใคร แล้วที่ท่าน
ว่าผมนี่ท่านจะท าเพื่อใคร ท่านพูดเลยว่าท่านจะท าอะไร
ต่อไป ไม่ใช่ประชาธิปไตย ประชาชนเลือกต้ัง แล้วไม่พูดว่า
จะท าอะไร ปฏิรูปหรือไม่...” 

 

1 เมษายน 59 ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ 

“... วันนี้อยากให้ทุกคนได้ยึดมั่นใน รัฐธรรมนูญ ท่ีก าลังจะ
ออกมา ให้ท าประชามติ บทเฉพาะกาล หรืออะไรก็แล้วแต่ท่ี
ออกมา ผมก็จบหน้า ท่ีของผมในขณะนี้  ท่านก็ ไปลง
ประชามติกัน ท่านต้องการอะไรก็ว่ามา เพียงพอหรือไม่ ผม
ไม่สามารถจะไปส่ังได้ว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน เป็นเรื่องของท่าน
เองมา แต่ผมมีความรับผิดชอบว่า ผมต้องท าอะไรให้
บ้านเมืองเรียบร้อย ผมไม่ปล่อยให้ใครท าตามอ าเภอใจอยู่
แล้วมา วันนี้ท่ีอดทนอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าไม่อยากให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศนี้เดือดร้อน อยากให้ประชาชนเลือก
ตัดสินใจเอาเอง แล้วก็ไปลงประชามติให้มากท่ีสุด ผมกะ
เกณฑ์ไม่ได้อยู่แล้ว แล้วแต่ท่าน...” 

 

1 เมษายน 59 วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“... เราได้ให้โอกาสในการท่ีจะท าความเข้าใจ โอกาสในการ
ท่ีจะส านึก แต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมา ยังเหมือนเดิม ยังท า
เหมือนเดิมทุกอย่าง ต่อต้านกฎหมาย หลบหนี บิดเบือน ล๊
อบบี้ ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่เคยยุติท้ังส้ิน ผมถามว่าคนเหล่านี้ 
หากเข้ามาสู่ในวงการเมือง ในการเลือกต้ังในครั้งต่อไป 
ประเทศชาติจะเกิดอะไรขึ้น ก็ขอให้ประชาชนถามเขาดูด้วย
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ว่าคนเหล่านี้ เขาจะท าอะไรต่อไป ในส่ิงท่ีผมพูดมาแล้ว ผม
ท ามาตลอด แต่เขาไม่เคยท า หรือเขาท าผิด ๆ มา วันหนึ่ง
ถามเขาด้วยว่าท่ีเสียหาย เขาจะท ายังไง เขาจะรับผิดชอบ
ตอนไหน เมื่อเขากลับมาคราวหน้า ใครกลับมาแล้วแต่ ใครมี
ส่วนเกี่ยวข้องตรงไหน กรุณารับผิดชอบด้วยในทางกฎหมาย
...” 

6 พฤษภาคม 
59 

วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“.. .  ขอบคุณนะครับ ของคุณทุกภาคส่วนนะท้ังภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคมก็เหลือ NGO นะ ก็ขอให้เข้าใจ
บ้างว่า เราจะไปประเทศยังไง โดยท่ีเราไม่ไปเสียตรงนั้นด้วย 
ผมไม่อยากไปละเมิดใครอยู่แล้วนะ สิทธิมนุษยชนก็ไปดูสิ
ครับบางทีก็พูดบิดเบือนโน่นนี่ ถูกท าร้ายบ้าง ผมถามนะก็ไม่
เห็นมีใครเขาอะไร เพราะเขารู้อยู่แล้วยังท าไม่ได้ จะวันไหน
ก็ท าไม่ได้ท้ังนั้นแหละ ฉะนั้นอย่าให้บิดเบือน วันนี้ก็มาร้อง
เรียกให้กับผู้กระท าความผิดซ้ าแล้วซ้ าอีก มันก็ได้ใจกันหมด
แหละนะ ก็มาถามเจ้าหน้าท่ีว่าท าอย่างนี้หรือเปล่าท่ีเขาพูด
มา ไม่ใช่พูดในส่ือ หรือส่งเรื่องไปต่างประเทศ แล้วให้
ต่างประเทศกลับมาเล่นงานประเทศตัวเอง ผมถามว่า มัน
ควร ไม่ควรล่ะ ท าหน้าท่ีของท่านแต่ประเทศชาติเสียหาย 
ผมไม่ได้ห้ามท่านท า แต่ก่อนจะท าก่อนจะไปท่ีไหนก็ตาม 
ท่านมาถามเราก่อน ว่ามันเป็นยังไงข้อเท็จจริง ไม่ใช่ไป
บิดเบือนกันตามคนท าความผิดเค้าพูดมา แต่รัฐบาลพูด ไม่ดู
เลย ไม่ฟังเหตุผลรัฐบาล ผมถามว่าแล้วจะมีไว้ท าอะไร 
ขอบคุณนะครับ ช่ืนชม ภาคประชาชนท่ีเข้าใจร่วมมือ 
เข้มแข็งและต่ืนตัวมากขึ้น ในการท่ีจะเดินหน้าท าประชามติ 
และการเลือกต้ังครั้งต่อไป ผมไม่ได้ขัดขวางท่าน ท าให้ได้ก็
แล้วกัน ขอบคุณครับ สวัสดีครับ...” 

มีพิธีกร
ร่วมจัด
รายการ 

13 พฤษภาคม 
59 

วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“...เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว ก็มีปัญหาอีกเรื่องนี้ คือมีการเจตนาไม่
สุจริตในการท่ีไปน าประชาชนมาประท้วงเรื่องการทุจริตนี่
โน่นรู้สึกทางเจ้าหน้าท่ีพิษณุโลก การขุดน้ าขุดอะไร ก็ไปแจ้ง
ความเอาสิ เขาก็ตรวจสอบอยู่แล้วในขณะนี้ แต่ในส่วนของ
การขาดน้ าของประชาชนเขาก็รอขุดให้เสร็จ แต่ปรากฏว่ามี

มีพิธีกร
ร่วมจัด
รายการ 
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พรรคการเมือง นักการเมือง ไปเอาป้ายไปให้เขาถือ แล้วมี
การเขียนป้ายตัวหนังสือใหญ่ๆ ว่า ไม่รับ แล้วก็หนังสือตัว
ใหญ่ๆ NO แล้วเขียนว่าคอร์รัปช่ันตัวเล็กๆ อยู่ข้างล่าง ถือ
ขึ้นมาก็กลายเป็นผิดกฎหมาย เพราะว่ามีกฎหมายเรื่องการ
ท าประชามติด้วยในขณะนี้ คือเจตนาอย่างไร แล้วท าไมต้อง 
แล้วก็มาแก้ ตัวบอกไม่รับทุจริต ไม่ รับคอร์รัปช่ัน  โน 
คอรัปช่ัน เจตนาไม่ได้นะ แต่รัฐบาลผมเอง คสช.ก็เข้าใจ
ประชาชนก็เพียงแต่เรียกมาให้เล่าให้ฟัง มันเป็นอะไร จะได้
สอบสวนให้ ชาวบ้านก็เข้าใจนะ ชาวบ้านก็บอกกลับมาว่า
เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน มีคนเอาป้ายไปให้เขาถือ เขาเจตนาดี
บริสุทธิ์นะประชาชน แต่มีคนไปแสวงประโยชน์อันนี้ก็ฝาก
ตามดูด้วยแล้วกันครับ...” 

13 พฤษภาคม 
59 

วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“... ฝากว่าช่วยกันเคารพกฎหมายนะครับ ไม่ว่าจะกฎหมาย
อะไรก็ตาม กฎหมายมีไว้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ไว้ให้
บ้านเมืองสงบสุขก็มีแค่นั้น มีกฎหมายท่ีไหนท่ีเขียนไว้รังแก
คน อย่างเช่นวันนี้ก็ถูกกล่าวอ้างว่าในห้วงการท าประชามติ
รัฐบาลก็เริ่มใช้กฎหมายมากขึ้น เพื่อจะบังคับคนให้เลือกตั้ง
ให้ผ่านรัฐธรรมนูญอะไรท านองนี้ จะไปใช้ได้อย่างไร วันนี้ท า
ได้แต่เพียงว่าถ้าทุกคนมีเจตนาบริสุทธิ์ไปช้ีแจงท าความ
เข้าใจว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีตรงไหนท่ีแตกต่างบ้าง แต่ต่าง
อย่างไร เหตุผลเพราะอะไร จบแล้ว แค่นี้ ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี 
ถ้าดีไม่ดีก็ประชาชนเป็นคนเลือกเอง ฟังแล้วก็คิดแล้วก็ไป
ตัดสินใจเองว่าดีหรือไม่ ผมไม่ได้ห้ามแบบนี้  แต่ถ้าไป
รวมกลุ่มแล้วมารณรงค์รับไม่รับ ใช่ท่ีไหน ถ้ารณรงค์อย่างนี้
ก็แสดงว่าพี่น้องเขาไม่ได้คิดเองสิ ประชามติเป็นสิทธิส่วน
บุคคล ส่วนตัวนะ ช้ีน าไม่ได้นะ ไม่ใช่ไปเลือกต้ัง เลือกเบอร์ 
3 เบอร์ 4 รณรงค์กันนะ คืนหมาหอนบ้างอะไรบ้าง ผมก็เป็น
ห่วงอยู่ (นี้เป็นการช้ีน าไม่ได้) ช้ีน าไม่ได้ รัฐบาลก็ช้ีน าไม่ได้ 
ทหารก็ ช้ี ไ ม่ ไ ด้  คสช .ก็ ช้ี ไ ม่ ไ ด้  ก็ ไ ด้แ ต่ เพี ย งบอกว่ า 
รัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ว่าอะไร แต่ละมาตรา เป็นวรรคๆ 
วรรคไหนท่ีมันดูแปลกๆหน่อยเปล่ียนไปจากอันเก่าบ้าง 

มีพิธีกร
ร่วมจัด
รายการ 
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ช้ีแจงแค่นั้นเอง ความมุ่งหมายคืออะไร ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่
ดีส่ังห้ามหมดนะไม่ได้...” 

13 พฤษภาคม 
59 

อบรมส่ังสอน “... ผมเป็นห่วงเรื่องการท าประชามติ ถ้าทุกคนตัดสินใจด้วย
ตัวเอง ก็อาจจะได้อะไรมา จะผ่านหรือไม่ผ่านผมไม่รู้นะ ผม
ไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้น คาดหวังให้ประชาชนคิดเป็นแล้ว
ตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีการช้ีน า แต่ส่ิงท่ีควรต้อง
ระมัดระวังก็ต้องมีคนท่ีจะท าให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้ว
ก็ท าให้เราต้องบังคับใช้กฎหมาย แล้วก็จะลามบานปลายไป
นู่นนี่ ผมคิดว่าประชาชนต้องร่วมมือกันอย่าให้เกิดขึ้นอีก ถ้า
ประชาชนไปเข้าข้างใครก็จะตีกันเหมือนเดิม แล้วการท า
ประชามติก็จะมีปัญหาแล้วก็กลับมาว่ารัฐบาลไม่ดี มันเกี่ยว
กันไหมตรงนี้ ใช่ไหมล่ะ คิด คิดให้ดี ตอนนี้ก็เป็นว่า เราไปใช้
กฎหมายจับคนมาเพื่อต้องการขู่ให้ทุกคน ผู้เห็นต่างไปลง
ประชามติให้ผ่านมันจะกระท าได้อย่างไร กฎหมายเขาเขียน
ไว้ถ้าท าผิดตอนไหนก็โดนจับตอนนั้นและท าไมถึงมาเกิด
ตอนนี้ ก็มีเจตนาท าให้มันเกิด มีคนเจตนาไม่บริสุทธิ์ท าให้
มันเกิดเพื่อท่ีจะให้เกิดการจับกุมแล้วให้มองภาพว่ารัฐบาล
บังคับให้ผ่านประชามติ มันคนละเรื่อง คิดง่ายๆอย่างท่ีผม
คิดนะ ค่อยๆคิดนะฟังผมพูดเร็วไปหน่อย ค่อยๆฟังแล้วจะ
เช่ือใครก็ตามใจ แล้วแต่ท่านจะผ่านไม่ผ่านก็เรื่องของท่าน
...” 

มีพิธีกร
ร่วมจัด
รายการ 

20 พฤษภาคม 
59 

ช้ีแจง ท าความ
เข้าใจ 

“...อีกประการหนึ่ง ท่ีผมยังฝากสุดท้ายก่อนคุณจะสรุป ผมก็
อยากจะบอกอันหนึ่งว่า เมื่อวันพฤหัสท่ีแล้ว ผมก็ได้ตัดสินใจ
แล้วให้ฝ่ายความมั่นคงไปพิจารณาดูซิว่าจะเปิดเวทียังไงให้
ฝ่ายการเมืองให้ท้ัง กรธ.(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) 
สนช.(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) สปท. (สภาขับเคล่ือนปฏิรูป
ประเทศ) และ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) มา
ช้ีแจง ว่า มันจะเดินหน้าประเทศกันยังไง ประชามติ เลือกตั้ง 
อะไรก็แล้วแต่ ผมให้มาถกแถลงก็แล้วกัน เพราะท่ีผ่านมาก็
หาว่าผมไม่เปิดช่องทาง ผมไปกดดันเขา ผมเปิดให้แล้วดูซิว่า 
ผมก าลังรอรายงานอยู่นะ เกิดไปแล้วล่ะ เมื่อวาน วันพฤหัส

มีพิธีกร
ร่วมจัด
รายการ 
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หรือไง ก่อนท่ีเราจะออกรายการวันศุกร์นะ เขาจัดวันพฤหัส 
ผมมาอยู่นี้ ผมยังไม่ได้รับรายงาน มันคร่อมกันอยู่ เด่ียวผม
จะรอฟังดูซิเขาว่ายังไง เหตุผลของแต่ละพวกเขาว่าไง แต่ผม
ยังยืนยันอยู่อย่างหนึ่งว่า ผ่านหรือไม่ผ่านก็ เป็นเรื่องของ
กลไก เป็นเรื่องของกติกา เป็นเรื่องของโรดแมป...”  

20 พฤษภาคม 
59 

อบรม ส่ังสอน “... เพราะฉะนั้นคนไทยต้องมาดูตรงนี้ว่า ส่ิงท่ีผมพูดท้ังหมด
มาแล้วนั้น เรื่องความยากจน เรื่องการเกษตร เรื่องของการ
พัฒนาประเทศ เรื่องของการทุจริตคอรัปช่ัน การมีรัฐบาล
ธรรมาภิบาลเหล่านี้ มันจะแก้ได้ไหมล่ะ ในการท าประชามติ
ครั้งนี้ ถ้ามันท าได้ก็ดี ก็เลือกไปสิ แต่ถ้ามันท าไม่ได้ขึ้นมา
ท่านจะว่ายังไง ท่านก็ว่ามา ผมไม่สามารถจะบังคับท่านได้
อีกแล้วล่ะ ผมได้ให้อ านาจของผมไปแล้ว ในการพิจารณา
ร่วมกัน อย่ามาทะเลาะกัน แล้วก็กรุณาฟังด้วยนะว่า ใครพูด
ว่ากระไร ใครจะท าอะไรในอนาคต ถ้ามุ่งหวัง ย้อนกลับไป
ความขัดแย้งก็อีกล่ะ ย้อนไปย้อนมา คนนี้ผิด คนนี้ถูก คนนี้
จะต้องยกโทษ คนนี้นิรโทษ ไม่มีจบ มันเดินหน้าไม่ได้ไง แล้ว
บางคนบอกให้ผมแก้ปัญหาของเก่า มันแก้ได้ไหมล่ะ ทุกคน
ไม่ยอมรับอะไรสักอย่าง แล้วจะให้ผมแก้ มันแก้ไม่ได้หรอก
นะ จะหาว่าผมไม่ปรองดอง ผมพร้อมปรองดอง แต่
ปรองดองกันด้วยกฎหมายก่อนเท่านั้นเองรับกันไหมล่ะ 
เพราะฉะนั้นอย่ามาพันเรื่องประชามติ อย่ามาพันเรื่อง
เลือกต้ัง ตอนนี้มันลากไปลากมาท้ังหมดเลย ก็ไปดูเจตนา
ของคนพูดก็แล้วกันได้หรือเปล่านะ อยากท าอะไรท่ีมันเกิด
ประโยชน์มากกว่า เข้าใจไหม...” 

 

3 มิถุนายน 59 ช้ีแจง ท าความ
เข้าใจ 

“.. .  วันนี้ว่ าจะไม่ ดุ เดือดก็ เอาจนได้ ไม่อยากท าลาย
บรรยากาศ นะ บรรยากาศท่ีก าลังดี ๆ อยู่ ไปสู่การท า
ประชามติ ในส่ิงท่ีดี ส่ิงดี ๆ ท่ีนักกีฬาเขาน ามาผมก็พยายาม
ไม่หงุดหงิดอยู่แล้ว วันก่อนชาวนาก็ขอบคุณแล้ว ขอบคุณ
อีก ผมบอกว่าผมต้องขอบคุณท่านมากกว่า เพราะท่าน
ร่วมมือกับผม ท่านมาขอบคุณผมท าไม หน้าท่ีของผม ไม่
ต้องมาขอผมก็ต้องท า ไม่อย่างนั้นก็เป็นบุญคุณกันไม่จบไม่

เป็น
ประโยค
ต่อเนื่อง
จาก
ข้างบน 
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เลิก เขามีบุญคุณกับผม เขาปลูกข้าวให้ผมกิน ใช่ไหม ผมก็
ต้องดูแลเขา คิดแบบนี้ซิจะได้หาอะไรท าให้คนอื่นเขาได้ท้ัง
วัน คิดท้ังวัน ส่ังได้ท้ังวัน นั่นแหละนะ แต่คนท าก็เหนื่อย
หน่อย ธรรมดา ขอโทษด้วยแล้วกันนะ ผมติดตามทุกเรื่องท่ี
ส่ังลงไปนะ โอเคนะ…” 

24 มิถุนายน 
59 

ช้ีแจง ท าความ
เข้าใจ 

“... ผมขอให้คุณมณเฑียรฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อผู้พิการของ
ไทยและของโลก ในเวลาเดียวกันด้วยความภูมิใจในหน้าท่ี
ต าแหน่งท่ีได้รับมอบ รัฐบาลพร้อมจะให้การสนับสนุน
บทบาทของนายมณเฑียรฯ ให้สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง
เต็มท่ีต่อไป ท่ีผ่านมาในส่วนของรัฐบาล ได้ผลักดันมาตรการ
ต่าง ๆ และปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ท่ี
ส าคัญได้แก่ (1) การเข้าถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ท้ังทาง
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อย่างเท่าเทียมกับคนท่ัวไป 
เช่น การลงประชามติ 7 ส.ค.นี้ ก็มีวิธีการพิเศษ เฉพาะ
ส าหรับคนพิการ...”  

 

1 กรกฎาคม 59 ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ 

“... เรื่องการท าประชามติ ซึ่งใกล้เข้ามาทุกวันนี้ ก็ถือว่าเป็น
เรื่องท่ีประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันในการใช้สิทธิของท่าน
หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง   ผมท าหน้าท่ีของผม ท่านท าหน้าท่ีของ
ท่านท่ีจะลงประชามติ   รัฐบาลก็พยายามท าทุกอย่างในส่วน
ของรัฐบาลได้มีการมอบหมายเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ   
เรื่องของการรับผิดชอบในการท าประชามติ...”    

 

1 กรกฎาคม 59 วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

”...อาจจะมีอยู่หลายคนหลายพวกก็บอกว่า กฎหมายเยอะก็
อย่าไปเลย เด๋ียวจะมีความผิด   ผมว่าถ้าช้ีน าแบบนี้ ผมว่า
มันน่าจะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของชาตินะ  หน้าท่ีของทุกคนก็
ไปท าประชามติ ไม่ต้องไปกลัว  เขาเขียนไว้ชัดเจน อะไรคือ
ผิด อะไรคือถูก ฉะนั้นอย่าไปข่มขู่ประชาชนว่าอย่าไปเลย 
แต่ถ้าทุกคนไปให้ใครช้ีน าอยู่ในทางท่ีไม่ถูกต้องแบบนี้  ก็ไม่
สามารถปลดล็อคตัวเอง เป็นอิสระจากคนอื่นเขาได้ อยากให้
ทุกคนมีอิสระทางความคิดของแต่ละบุคคล กรุณาให้
ความส าคัญหน่อย มีไม่กี่ข้อ  มีไม่กี่เรื่องท่ีมีผลกระทบกับ
ประชาชน แต่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ไปอ่านเอาเอง ก็หลายคน
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หลายนักการเมือง ก็ไปพูดจาบิดเบือนอยู่ในวันนี้ ในพื้นท่ีใน
ระดับท้องถิ่นนะ  ตามหมู่บ้านบ้างอะไรบ้าง เช่น รัฐบาล จะ
ลดการศึกษาฟรี 15 ปี ยกเลิกการใช้บัตรทองจะให้ คสช.เขา
ด าเนินการ พูดโกหกบิดเบือนอย่างเลวร้าย คนพวกนี้แย่มาก
...” 

8 กรกฎาคม 59 ช้ีแจง ท าความ
เข้าใจ 

“... ประเด็นทางสังคมท่ีอยากให้ทุกคนท าความเข้าใจ
บ้านเมืองก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตย เพราะฉะนั้น
เราต้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้มากท่ีสุดส าหรับประเทศ
ไทยในการท่ีจะเดินไปข้างหน้า แล้วก็ไปสู่การค้าการลงทุน 
เพราะว่ามันจะต้องเกิดต้ังแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคต เมื่อเรามี
รัฐบาลจากการเลือกตั้ง 
เพราะฉะนั้นความร่วมมือท่ีเราอยากจะขอทุกท่านก็คือ 1. 
เรื่องของการต้ังศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย อันนี้ก็จริง ๆ 
แล้วมีอยู่แล้ว ส่วนราชการมันก็มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นท่ีต้ัง
ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เพื่อไปต้ังเอาคนอะไรมาเยอะแยะไม่ใช่ แต่
เป็นการต้ังกลไกในการบูรณาการแสวงหาความร่วมมือ 3 
ฝ่ายให้ได้ อันแรกก็ได้แก่รัฐบาลหน้าท่ีโดยตรงเป็นของ
กระทรวงมหาดไทย  อันท่ี 2 เป็นหน้าท่ีของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. และส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง หรือ กกต. ซึ่งท้ัง 3 ฝ่ายนี้ต้องบูรณาการร่วมกันให้
ได้ เพื่อจะดูแลการท าประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย มีความปลอดภัย ประชาชนมีความสุขและ
เป็นไปตามท่ีทุกคนต้องการ เป็นมาตรการในเชิงป้องกันท่ีจะ
ให้หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายได้และ
ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนอย่างเคร่งคัดและสุจริต ท้ัง พรบ. 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พรบ. ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และ พรบ. การชุมนุม
สาธารณะ 2558 ซึ่งจะมีการก าหนดความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ของแต่ละหน่วยงานชัดเจนอยู่แล้ว...” 

 

8 กรกฎาคม 59 วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“.. . โดยเจ้าหน้าท่ีทหารของ คสช. จะดูแลความสงบ
เรียบร้อยท่ัวไป จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ี หรือ
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เข้าไปช้ีน า หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ท่ีทุกคนหรืออีกฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดก็ตามท่ีหวาดระแวงอยู่ในการท าประชามติ เพราะว่า
ในเขตของการลงคะแนนนั้น เป็นพื้นท่ีท่ีมีเจ้าหน้าท่ี กกต. 
อาสาสมัครของ กกต. รับผิดชอบอยู่แล้วเหมือนทุกครั้งท่ี
ผ่านมา เราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว ท้ังหมดนั้นจะมีหน้าท่ีการน า
ข้อมูลการกระท าความผิดตามกฎหมาย ตาม พรบ. ตาม
ค าส่ัง คสช. ส่งให้กระบวนการยุติธรรมพิจารณา...” 

8 กรกฎาคม 59 อบรมส่ังสอน “... ผมไม่อยากให้เกิดภาพความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นอีก
เหมือนอย่างการเลือกต้ังในอดีตจนการเลือกต้ังเป็นโมฆะ 
ประชาชนบาดเจ็บล้มตาย ส้ินเปล้ืองงบประมาณ เจ้าหน้าท่ี
ถูกลงโทษ แล้วใครจะรับผิดชอบบ้าง วันนี้ ผมก็ ต้อง
รับผิดชอบทุกอย่าง เราละเว้นอะไรไม่ได้เลย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อการเดินหน้าและปฏิรูปประเทศตาม Road 
map และถ้าหากว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้นจริง ก็ต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรม
...” 

 

29 กรกฎาคม 
59 

วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

ท่านไม่ต้องบอกผมหรอกว่าท่านจะท าอะไรเมื่อท่านเข้ามา
บริหารราชการ อะไรท่ีจะท าให้ประเทศมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
อะไรท่ีจะไม่ท าให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ท าให้ประชาชนแบ่ง
ฝ่าย เหล่านี้ โดยเป็นเห็นผลทางการเมือง ในทุกกลุ่มงาน
ท่านต้องตอบออกมา เล่าให้เขาฟังเหมือนท่ีผมเล่าอยู่ ทุก
วันนี้  2 ปีมาแล้ว ความมั่นคง  เศรษฐกิจ การศึกษา 
สาธารณสุข การแก้ปัญหาความยากจน การลดความเหล่ือม
ล้ า การสร้างความเข้มแข็งของประเทศ และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบ้านเมืองเรา กับทุก
ประเทศท่ีเขาก าลังเร่งพัฒนาในภูมิภาคเดียวกันกับเรา ท้ังใน
อาเซียนด้วย ผมก็ฟังปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน วันนี้ก็ยังมี
ความมั่นใจอยู่ในการท างานของรัฐบาลท่ีท าอยู่ แต่เขาไม่
แน่ใจกับการท างานของนักการเมือง นี้แหละคือผมเป็นห่วง
นะแล้วผมเองก็ไม่ใช่ศัตรูของท่าน เพราะฉะนั้นเขาเป็นห่วง
กับการท างานของท่านในอนาคต ช่วยกันนะครับท าให้ให้
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ประชาชนเกิดความมั่นใจ เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจกับท่าน ไม่
อยากให้มองแต่คอยจับผิด อะไรท่ียังไม่ส าเร็จก็ก าลังแก้ไข
อยู่ท่านก็จับผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ รอยต่อช่องว่างเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ก็แก้ไปซิครับ ในเมื่อเราวางเป้าหมายแล้วก็ต้องเดินตามแล้ว
ก็แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างเราเดิน เดินทางมันก็มี
อุปสรรคมากมาย...” 

29 กรกฎาคม 
59 

วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“ . . .  วั นนี้ จ ากวั นนี้ เป็น ต้น ไป จะ ต้อง ช่วยกันท า ให้
ประเทศชาติดีขึ้น ไม่ใช่มาขัดแย้งกันด้วยประชาธิปไตย ลง
ประชามติเลือกต้ัง นู่นนี่ พูดมา 2 ปีแล้วนะ ผมก็ยังไม่เห็น
ท่านพูดอะไรใหม่บ้างเลยว่า ท่านจะท าอะไรเมื่อท่านเข้า
มานะ คนเขารอฟังอยู่ ก็ไม่อยากให้ติเตียนอย่างเดียวกับส่ิง
ต่าง ๆ ท่ียังไม่ส าเร็จ ท่ีผ่านมาท่านอาจจะไม่สนใจมากนัก 
ปล่อยปะละเลยบ้างอะไรบ้าง หรือไม่อยากจะท า ไม่คิดจะ
ท า เหล่านี้มองแล้วว่า ไม่ใช่ “การติเพื่อก่อ” เป็นการแสดง
ความเห็นท่ีบริสุทธิ์ใจ เพราะว่ามันมีปัญหาซึ่งท าให้เกิด
ปัญหา เพราะฉะนั้นจึงมองได้แต่เพียงความเพียรพยามยาม
ท่ีจะท าเรื่องผิดๆให้เป็นถูก ท าถูกให้เป็นผิดซะ โดยอาศัย
ความไม่รู้เท่าทันของหลายภาคส่วน...” 

 

29 กรกฎาคม 
59 

วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

“...ท้ังนี้ ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของรัฐบาลและ คสช. ร่วมกับ
ประชาชน ก็คาดหวัง กับค าท่ีกล่าวที่นักการเมืองพูดเสมอว่า 
“เราจะต้องเป็นประชาธิปไตย” ฉะนั้นท่านก็ช่วยอธิบายว่า 
ท่านจะเป็นยังไงในประชาธิปไตยของท่าน การมีธรรมาภิ
บาลของท่านนั้นคืออะไร จะท าอะไรบ้างท่ีให้ประชาชน ถ้า
ท าไปแล้ว รัฐสวัสดิการ จะใช้ใช้จ่ายงบประมาณจากไหน จะ
หาเงินอย่างไร ระบบเศรษฐกิจท่านจะมีรายไดประเทศ
อย่างไร เพราะท่ีผมเข้ามามันไม่มีเรื่องพวกนี้ไง มีแต่การใช้
จ่ายท่ีค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ถ้าไม่แก้ไขวันนี้ 
ไม่ท าให้เกิดการเปล่ียนผ่านตรงนี้ไม่ช่วยกันก็ไปไม่ได้หมด 
ประชาชนก็เดือดร้อน ก็ขอร้อง ประชาชนต้องเข้าใจว่า เรา
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อ่อนแอ อ่อนแอมา เรารอเขามานานแล้ว วันนี้เราก าลังท า
อยู่ 3 ปีเท่านั้นเอง ก็ต้องท าให้ส าเร็จนะครับ...” 

29 กรกฎาคม 
59 

วิวาทะฝ่าย
ตรงข้าม 

อยากให้รัฐบาลของผมกับ คสช. และกับประชาชนท่ีเขา
คาดหวัง เขาอยากจะฟังว่า ท่ีท่านว่าประชาชนท่ีต้องการ
ประชาธิปไตย แต่เพียงอย่างเดียวนั้น โดยไม่พูดเรื่องอื่น ต้อง
เล่าให้เขาฟังบ้างนะ ผู้คนสับสน อลหม่าน หมดเลย ท า
ประชามติเขาวุ่นไปหมด มันอาจจะท าให้ประเทศไทยไม่มี
เสถียรภาพนะครับ อย่างท่ีต่างประเทศเป็นห่วงกังวล แต่ผม
ยืนยันผมจะรักษาเสถียรภาพให้ได้มากท่ีสุด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ท่านด้วยว่าจะท าให้ประชาชนสงบลงได้อย่างไร ส่ือ โซเชียล
มีเดีย ไม่อยากให้ทุกอย่างมันกลายเป็นว่า ผมมาท าให้ท่าน
ขัดแย้งกันมากขึ้นอีก ผมต้องการมาสงบความขัดแย้งแล้วก็
แก้ไขปัญหาท่ีท่านท ากันไว้...” 

 

5 สิงหาคม 59 อบรมส่ังสอน “... พี่น้องครับ ในวันอาทิตย์ท่ี 7 สิงหาคมนี้ เป็นวันออก
เสียงประชามติ ว่าเราควรจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดท าขึ้น 
ด้วยความยากล าบาก ส าหรับพี่น้องบางคนท่ีคุ้นเคยกับการ
เลือกต้ัง ส.ส. ส.ว. อบต. อบจ. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านอาจจะมี
บ้างท่ีอาจจะไม่เข้าใจว่าการลงประชามติคืออะไร ท าไมจึง
ต้องลงประชามติ การลงประชามตินั้น อธิบายง่าย ๆ ว่าเป็น
ขั้นตอนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยท่ีทุกคนต้องการ ก็ไม่
ต่างจากการเลือกต้ังผู้แทน เพียงแต่เปล่ียนค าถามว่าชอบ
เบอร์อะไร พรรคอะไร มาเป็นค าถามว่าเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบกับกฎเกณฑ์ก ติกาการปกครอง ท่ี เ รี ยกว่ า
รัฐธรรมนูญ กรอบใหญ่ กว้าง ๆ คล้ายกับท่ีครูเคยถาม
นักเรียนว่า เอาไม่เอา ชอบไม่ชอบ ใครชอบยกมือ การมี
รัฐธรรมนูญมีความส าคัญอย่างยิ่ง คือเป็นเครื่องมือท่ีจะ
น าไปสู่การเลือกต้ัง การจัดต้ังรัฐบาล และการมีกฎเกณฑ์
ของบ้านเมืองว่าใครท าอะไรได้แค่ไหน เพียงใด ถ้าไม่มี
รัฐธรรมนูญ ก็ยังไม่อาจจัดการเลือกต้ังได้ หรือร่างใหม่จะ
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ออกผลเป็นยังไงก็ไม่ทราบท้ังหมด เพราะฉะนั้นการเริ่มงาน
อื่น ๆ ก็ไม่สามารถกระท าได้ ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญ...” 

5 สิงหาคม 59 ช้ีแจง ท าความ
เข้าใจ 

“...เราก าลังจะลงประชามติกันในอีก 2 วันนี้ ผมขอเชิญชวน
พี่น้องทุกท่านท่ีอายุ ต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปออกไปใช้สิทธิลง
ประชามติ  ให้ ไปถล่มทะลาย ผมไม่ ต้องการเท่านั้น
เปอร์ เ ซ็ น ต์  เ ท่ านี้ เ ปอ ร์ เ ซ็ น ต์  ไ ป ให้ ม าก ท่ี สุ ด เป็ น
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผมขอร้องท่าน ไปให้เต็มไม่ต้องกลัว 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีแล้วใครก็ตามท่ีท าให้เกิด
ความสับสนวุ่นวาย อลหม่าน เกิดการบาดเจ็บสูญเสียหรือ
อะไรก็แล้วแต่จะลงโทษอย่างเด็ดขาดในทุกอ านาจท่ีผมมีอยู่ 
ท่านจะลงมติอย่างไรก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของท่าน ตาม
ความพอใจของท่าน แต่กรุณาคิดถึงบ้านเมือง คิดถึงอนาคต 
นึกถึงลูกหลานของเรา นึกถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาล 
นึกถึง  RoadMap อะไรต่าง ๆ เหล่านี้  อย่าใช้อารมณ์
ความรู้สึกท่ีมีคนพยายามสร้างภาพกลับไปกลับมากันอยู่
ตอนนี้อย่าสับสน...” 

 

5 สิงหาคม 59 อบรมส่ังสอน “... ท่านมีชัยก็ได้ออกมาช้ีแจ้งแล้ว ทาง สนช. ท่านประธาน 
สนช. ได้ออกมาช้ีแจ้งแล้วท้ังในเรื่องของรัฐธรรมนูญ เรื่อง
ค าถามพ่วงอะไรเหล่านี้ ก็ฟังอยู่ผมก็คิดแล้ว ใช่ไม่ใช่ แต่ผม
ว่าก็ดีนะ แล้วแต่ท่านจะคิดเอาแล้วกัน ผมไม่ได้ช้ีน า คิดแบบ
ท่ีผมคิดกันบ้าง 1 คน 1 เสียง ผมก็มี 1เสียงเท่าท่านนั้นล่ะ 
เพราะฉะนั้นใครก็ตามท่ีออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเหล่านี้
ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพราะฉะนัน้ท่านจะมาห้ามนี้โน้นกับผม
ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เราจะท าให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้มัน
ก็ต้องมีกติกากันบ้างนะ การลงประชามติเป็นโอกาส อย่าให้
โอกาสนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ เป็น
วิกฤติการณ์ท าร้ายประเทศ...” 

 

5 สิงหาคม 59 ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ 

“... รัฐบาลยอมรับได้ทุกอย่างและขอให้ทุกท่านยอมรับ
เช่นเดียวกัน ว่าจะเกิดอะไรตามมา ถ้าหากผ่านหรือไม่ผ่าน 
บ้านเมืองของเราจะเดินต่อไปอย่างสงบสุขได้หรือไม่ นี้คือ
กติกา และถ้า “ผ่าน” ก็จะมีการประกาศใช้ มีการจัดท า
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กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการเลือกตั้ง แล้วจัดให้มีการเลือกตั้ง 
ตาม RoadMap ท่ีผมเคยแถลงหลายครั้งแล้ว ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ก็คือภายในปี 2560 ถ้า “ไม่ผ่าน” เรายังมี
ความจ าเป็นต้องจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ดี จะร่างใหม่
ก็ต้องไปเสียเวลากันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ท่านคิดว่าจะได้
ดีกว่านี้ก็เอา ไม่อย่างนั้นก็จัดการเลือกตั้งตามปี 60 ไม่ได้ 
เพราะเป็น RoadMap จะต้องท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ไม่ให้
กระทบกับ RoadMap ซึง่หลายคนจับจ้องตรงนี้ ถ้าตรงนี้ไป
ไม่ได้ ก็ถึงตรงโน้นไม่ได้ และท้ายสุดก็ต้องกดดันรัฐบาล คสช. 
อยู่ด ี ผมขอให้พี่น้องทุกท่านอย่าได้วิตกกังวลกับสถานการณ์
ของประเทศชาตินั้น จะเปล่ียนแปลงด้วยประเด็นเหล่านี้
ไม่ได้ ด้วยความขัดแย้งด้วยวิกฤติต่าง ๆ ไม่ได้เลย ผมไม่ยอม
อยู่แล้ว ทุกอย่างต้องเดินหน้าไปตามนี้ ถึงอย่างไรประโยชน์
ของบ้านเมืองก็ต้องมาก่อน ประโยชน์ส่วนบุคคลมีได้อย่าง
ถูกกฎหมายแต่ต้องมาทีหลัง การท างานถ้าไม่มีกรอบ
เดินหน้าไม่ได้ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่าน
หรือไม่ผ่าน บ้านเมืองของเราก็ยังมีเรื่องต้องท าอีกมาก ก็
ต้องรอรัฐบาลหน้าแล้วค่อยท าไม่ได้หรอกครับ...” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อนักวิชาการผูใ้ห้สมัภาษณ ์
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นักวิชำกำรผู้ให้สัมภำษณ์ 

1. นันทนา นันทวโรภาส อาจารย์ประจ าวิทยาลัยส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก 

สัมภาษณ์ วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2560 

2. พิจิตรา สึคาโมโต ้อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัมภาษณ์ วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2560 

3. โมไนยพล รณเวช อาจารย์ประจ าคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

4. สาวิตรี คทวณิช อาจารย์ประจ าคณะภาษาและการส่ือสาร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สัมภาษณ์ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

5. ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัมภาษณ์ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

6. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัมภาษณ์ เมื่อวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
สรุปเหตุการณ์การเมือง ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2557- 2559 
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สรุปเหตุการณ์การเมือง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2557- 2559 

ปี 2557 

มติชน ฉบับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

รายงานพิเศษ: มองภาพการเมืองปี 2557 จาก'ชัตดาวน์'สู่'รัฐประหาร' กับความหวัง'ปฏิรูป (มติ

ชน รายวัน, 2557) 

'กปปส.'ชัตดาวน์กทม.-เลือกตั้งโมฆะ 

          แน่นอนว่าสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อก้าวย่างเข้าสู่พุทธศักราช 2557 ยังเป็นไปด้วย  

"ความร้อนแรง" เป็น "ความร้อนแรง" ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีทวี "ความรุนแรง"อย่างต่อเนื่องมาจากปี

เก่า อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การชุมนุมของคณะบุคคล ในนาม "คณะกรรมการประชาชนเพื่อ

การเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 

หรือ กปปส. ท่ีมี สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นแกนน า 

          ท่ีมุ่งปลุกระดมหาแนวร่วม โดยเฉพาะกลุ่ม "ชนช้ันกลาง" ในเมืองกรุง และ "ชาวปักษ์ใต้" อัน

เป็นฐานเสียงใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมชุมนุมล้มรัฐบาล น.ส.ยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร จากพรรค

เพื่อไทย โดยใช้ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับ "สุดซอย-เหมาเข่ง" เป็นเงื่อนไขใหญ่แม้ว่ารัฐบาล "ยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร" จะได้ยินเสียงของประชาชนท่ีออกมาร่วมชุมนุมคัดค้านจากการด าเนินนโยบายท่ี

ผิดพลาดในทางการเมืองพร้อมกับตัดสินถอนร่างกฎหมายท่ีมีการ "นิรโทษกรรม" เป็นหลักการส าคัญ

ออกจากระเบียบวาระการประชุมของสภาท้ังหมด ก่อนท่ีจะประกาศ "ยุบสภา" เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 

2556 พร้อมกับตราพระราชกฤษฎีกาให้วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันเลือกตั้งใหม่ตามกระบวนการ

ของรัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม แต่ สุเทพ เทือกสุบรรณ หรือ "ลุงก านัน" แห่งหมู่บ้านราชด าเนินอันเป็น

สถานท่ีการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ก็ยังคงหา "เงื่อนไข" ท่ามกลางความหนาวเย็นของอากาศใน

เมืองกรุงต่อไป 

          เริ่มต้ังแต่ความพยายามท่ีจะท าให้การเลือกต้ังวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต้องมีอันเป็นไป ด้วย

ประกาศเดินหน้ายกระดับการชุมนุม "เป่านกหวีด" ของตัวเองทันทีท่ีเริ่มต้นศักราชใหม่ 2557 กอปร

กับท่าที อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศบอยคอต การเลือกต้ัง ไม่ว่า

เหตุการณ์การปิดล้อมสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง สถานท่ีรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ กระท่ังเกิด
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เหตุปะทะระหว่าง ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ จนมีเจ้าหน้าท่ีเสียชีวิต และผู้ท่ีได้รับ

บาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าเหตุการณ์การปิดล้อมสถานท่ีรับสมัคร ส.ส.ใน 28 เขต ในพื้นท่ีภาคใต้ 

กระท่ังมีผลต่อจ านวน ส.ส.ท่ีต้องมีมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อพอเพียงส าหรับเปิดสภาครั้งแรก 

          เป็นการยกระดับการชุมนุมเพื่อ "ชัตดาวน์กรุงเทพฯ" เคล่ือนจากถนนราชด าเนิน ไปต้ังเวทีปิด

ย่านใจกลางธุรกิจ ไม่ว่าแยกราชประสงค์ แยกปทุมวัน แยกอโศก สีลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยก

ลาดพร้าว หรือแม้แต่ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการ อันเป็นจุดศูนย์รวมของหน่วยงาน

รัฐต่างๆ 

          และด้วยความเช่ือท่ีว่าเมื่อบริหารไม่ได้รัฐบาลก็ต้องยุติบทบาท กลุ่ม กปปส.จึงได้เพิ่มการ

เคล่ือนไหวแบบดาวกระจายไปยังสถานท่ีราชการท่ัวในพื้นท่ี กทม. เพื่อปิดล้อมกดดันชูแนวทาง 

"ปฏิรูปประเทศ" มิให้ "ข้าราชการ" อันเป็นกลไกส าคัญของรัฐท างานได้อย่างปกติ เพื่อโดดเด่ียวรัฐบาล 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

          แม้ว่ามวลมหาประชาชน กปปส.จะสามารถปิดล้อมสถานท่ีราชการได้ส าเร็จ และส่งเสียงให้ 

"กองทัพ" ออกมาปิดเกมให้ แม้ว่าจะสามารถ "สร้างเหตุหาช่อง" ให้มือดีส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

สามารถตีความให้การเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์เป็นโมฆะ 

          'ยิ่งลักษณ์'พ้นนายกฯ-หวังนายกฯม.7 

          แม้ว่าจะมีความพยายามท าให้การเมืองเกิด "สุญญากาศ" เพื่อให้ได้ "นายกฯคนดีท่ีเป็นกลาง" 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 แต่ก็ไม่สามารถรุกฆาตรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้อย่างเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาด และยังอยู่รอดปลอดภัยในฐานะรัฐบาลรักษาการต่อไป 

          มิหน าซ้ าการ "ชัตดาวน์กรุงเทพฯ" หรือการพยายามล้มการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ ยัง

ได้ก่อให้เกิด "ขั้วท่ีสาม" ไม่ว่า "กลุ่มพอกันที" ไม่ว่าบรรดานักวิชาการภายใต้ช่ือ "สมั ชชาปกป้อง

ประชาธิปไตย" หรือ สปป. เริ่มออกท ากิจกรรมทางการเมือง "จุดเทียน" แสดงสัญลักษณ์ และ

เรียกร้องทางออกที่เป็นแนวทางตามวิถีประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆ 

          ท่ามกลางข้อถกเถียงระหว่างคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต. กับรัฐบาล ถึงประเด็น

การตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ังให้การเลือกต้ังเป็นโมฆะ

นั้น แนวทางการต่อสู้ของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลก็เข้มข้นขึ้นอีกครั้ง 
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          เป็นความเข้มข้นท่ีเปล่ียนจาก "ม็อบ" อันมีท้องถนนเป็น "สนามรบ" ไปสู่ "สนามกฎหมาย"  

อันมีช่องทางของ "องค์กรอิสระ" มากขึ้นเรื่อยๆ 

          ไม่ว่าปมร้องอดีต ส.ส. ส.ว.ท่ีร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นท่ีมาของ ส.ว. ท่ีศาลรัฐธรรมนูญ 

ไม่ว่าปมร้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร "รู้เห็นเป็นใจ" ให้มีการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวท่ี ป.ป.ช. หรือ

ปมการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ จากกรณีการย้าย ถวิล เปล่ียนศรี ออกจากต าแหน่งเลขาธิการสภา

ความมั่นคงแห่งชาติ ท่ีศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และด้วยเหตุนี้การชุมนุมของกลุ่ม กปปส.จึงยืดเย้ือกิน

เวลานาน และอยู่ในเกมรอวันท่ี "มะม่วงหล่น" ตามทฤษฎีของ "นักวิชาการเส้ือกั๊ก" ธีรยุทธ บุญมี 

          ประกอบกับท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดของการเผชิญหน้าระหว่างมวลชน 2 ฝ่าย จึง

น ามาสู่เหตุการณ์ "ความรุนแรง" มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอาวุธสงคราม รวมไปถึงการลอบยิงแกน

น าท้ังฝ่ายต้านและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเป็นจ านวนมาก 

          โดยเฉพาะเหตุการณ์ลอบสังหาร นายกมล ดวงผาสุก หรือ "ไม้หนึ่ง ก.กุนที" กวีผู้มีบทบาท

เคล่ือนไหวเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้กับ "คนเส้ือแดง" ท่ีกลายเป็นผู้ต้องหา เป็นนักโทษท่ีมีคดี

เกี่ยวข้องกับทางการเมือง ท่ีร้านครกไม้ไทยลาว ย่านลาดปลาเค้า 24 

          การตายของ "ไม้หนึ่ง ก.กุนที" จากการถูกสังหารกลางเมือง ในช่วงเวลากลางวันแสกๆ จึงมี

ผลสะเทือนกับนักเคล่ือนไหวทางการเมือง โดยเฉพาะนักคิด นักเขียน และเหล่าปัญญาชนนักวิชาการ

หัวก้าวหน้าท่ีออกมาแสดงทรรศนะทางการเมืองอย่างเปิดเผย 

          และการตายของ "ไม้หนึ่ง ก.กุนที" ยังถือเป็นเหตุการณ์ท่ียกระดับความตึงเครียดขึ้นไปอีกขั้น

หนึ่ง เพราะเป็นปฏิบัติการสังหารแกนน าเพื่อบั่นทอนพลังของฝ่ายคนเส้ือแดง ท่ีเตรียมพร้อมรอร่วม

เคล่ือนไหวต่อต้านการรัฐประหารตามท่ีแกนน าคนเส้ือแดงได้ประกาศไว้ 

          กระท่ังเวลาล่วงเลยเข้าสู่เดือนพฤษภาคม การเมืองเข้าสู่โซนอันตรายมากขึ้นไปอีกระดับ เมื่อ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 : 0 เสียง ในวันท่ี 7 พฤษภาคม ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากสถานะ

นายกรัฐมนตรี จากกรณีย้าย ถวิล เปล่ียนศรี ออกจากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย 

          ท้ังนี้ ค าวินิจฉัยดังกล่าวก็ยังไม่สามารถท าให้การเมืองเกิด "สุญญากาศ" อย่างท่ีทาง สุเทพ 

เทือกสุบรรณ คาดหวัง เพราะมีรัฐมนตรีรวมท้ังต าแหน่งนายกฯพ้นจากต าแหน่งเพียง 10 คนเท่านั้น 

จึงสามารถท าหน้าท่ีรักษาการต่อ โดยมี นิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาลท าหน้าท่ีนายกฯต่อไป 
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          ขณะท่ีฝ่าย กปปส.ได้เปิดฉากน ามวลชนกลับเข้ามายังศูนย์กลางทางอ านาจอย่าง "ท าเนียบ

รัฐบาล-รัฐสภา" อีกครั้งและได้ขอเข้าพบ สุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา ในฐานะปฏิบัติ

หน้าท่ีประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาหาทางออกให้กับประเทศ ด้วยการให้วุฒิสภาใช้อ านาจสภา

ผู้แทนราษฎรโดยอนุโลม เพื่อหา "นายกฯคนกลาง" ตามมาตรา 3 และ 7 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 

ขณะท่ีแกนน า นปช. หรือคนเส้ือแดง ก็ชุมนุมแสดงพลังเพื่อต่อต้าน "นายกฯคนกลาง" และเรียกร้อง

ให้เดินหน้าสู่การเลือกตั้งอยู่ท่ี ถนนอักษะ ย่านพุทธมณฑล 

          'รัฐประหาร'-ก าเนิด'คสช.'-'บิ๊กตู่'นั่งนายกฯ 

          ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีตึงเครียดส่อเค้ากลายเป็น "สงครามกลางเมือง" ท่ีนานาอารยประเทศ

เฝ้าจับตามอง ในท่ีสุดช่วงเย็นของวันท่ี 22 พฤษภาคม "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. 

พร้อมด้วยผู้น าเหล่าทัพ ในนาม "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ" หรือ คสช. ประกาศยึดอ านาจท่ี

สโมสรทหารบกเป็นการยึดอ านาจภายหลังจากการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อช่วงดึกวันท่ี 20 

พฤษภาคม และได้เรียกให้แกนน าผู้ชุมนุมท้ัง 2 ฝ่าย ไม่ว่า กปปส. ไม่ว่า นปช. พร้อมด้วยรัฐบาล 

วุฒิสภา พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และ กกต.เพื่อหารือแก้ไขวิกฤต 

          เป็นการหารือวันท่ีสอง หลังจากท่ีนัดหารือในวันท่ี 21 พฤษภาคมเป็นวันแรก และไม่ได้ข้อยุติ 

จึงมีการนัดหารืออีกครั้งในวันรุ่งขึ้น กระท่ังการเจรจาไม่สามารถหาทางออกได้ พล.อ.ประยุทธ์จึง

ประกาศยึดอ านาจกลางท่ีประชุมนั้นเอง 

          พร้อมกันนี้มีการควบคุมตัวแทนจากฝ่าย กปปส. นปช. รัฐบาล พรรคเพื่อไทย และพรรค

ประชาธิปัตย์เอาไว้ยังค่ายทหารต่างๆ 

          ภายหลังการรัฐประหาร "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ ประกาศโรดแมป 3 ระยะ คืน

ความสุข ปฏิรูปประเทศ ก่อนคืนประชาธิปไตยอันสมบูรณ์กลับสู่ประชาชน 

          โดยในช่วงโรดแมประยะแรกได้มีค าส่ังเรียกคู่ขัดแย้งเข้ารายงานตัวอย่างครบถ้วน ท่ียิ่งไปกว่า

นั้น ยังปรากฏรายช่ือนักคิด นักเขียน นักวิชาการฝ่ายนิยมประชาธิปไตยท่ีถูกเรียกไปเพื่อปรับทัศนคติ 

จนกระท่ังมีหลายคนไม่สามารถยอมรับการยึดอ านาจดังกล่าว จึงหนีและได้ขอล้ีภัยอยู่ในต่างประเทศ 

          แน่นอนว่า คสช.ไม่สามารถหลีกหนีการต่อต้านของประชาชนท่ีเห็นไม่ยอมรับการท า

รัฐประหารเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม ท่ีออกมาชุมนุมอย่างต่อเนื่อง ท้ังยังเป็นการชุนนุมอย่างสันติ "ชู 3 

นิ้ว-กินแซนด์วิช-อ่านหนังสือ 1984" แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐประหารในสถานท่ีต่างๆ กระท่ัง คสช.
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ต้องระดมเจ้าหน้าท่ีท้ังทหารต ารวจเข้าจับกุมเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนกระทบต่อโรดแมปท่ี 

คสช.ได้วางเอาไว้ 

          คลอด'รธน.'-แม่น้ า5สาย-คลุมปี๊บต้าน 

          อย่างไรก็ตาม หลังจาก คสช.เข้าบริหารประเทศครบ 2 เดือน "รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว ปี 

2557" ก็ได้ฤกษ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เป็น "รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว ปี 2557" ท่ีมีบทบัญญัติ

ในการก าหนด 5 องค์ประกอบ หรือ "แม่น้ าท้ัง 5 สาย" สู่โรดแมป 3 ระยะ ถัดจากนั้นไม่กี่วัน "สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" หรือ สนช. จ านวน 200 คน ได้รับการแต่งต้ัง และท่ีประชุม สนช.ได้เลือก 

พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน จากนั้น สมาชิก สนช.ต่างลงมติเทคะแนนเสียงท้ังสภา เลือก"บิ๊กตู่" 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมกับมีการแต่งต้ังคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) 32 คน 34 ต าแหน่ง เข้ามา บริหารประเทศ ภายใต้สถานการณ์ท่ีกฎอัยการศึกยังมีผลบังคับใช้

ต่อไป 

          และภายใต้สถานการณ์กฎอัยการศึกนี่เองจึงน ามาสู่การเคล่ือนไหวต่อต้านอีกระลอก 

ภายหลังจากเจ้าหน้าท่ีได้ส่ังให้ยุติกิจกรรม "ห้องเรียนประชาธิปไตย" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รังสิต และเชิญวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว อย่าง นิธิ เอียวศรีวงศ์ และนักศึกษาผู้จัดงานมาท่ี สภ.

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

          กระท่ัง วิโรจน์ อาลี อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงออกเชิง

สัญลักษณ์ ด้วยการน า "ปี๊บ" คลุมหัว เพื่อแสดงออกถึงเสรีภาพทางวิชาการท่ีถูกคุกคาม 

          เป็นการน าปี๊บมาใช้หลังจาก สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้น าปี๊บมาคลุมหัวเพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อคัดค้าน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี 

ม.มหิดล ควบต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเหตุการณ์แรก และปี๊บยังเกือบได้ไป

เป็นหัวข้อเสวนาไกลถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          แม้ว่าปี๊บจะดูเหมือนเป็นเรื่องภายในรั้วมหาวิทยาลัย แต่การแสดงลักษณ์ด้วยการน าปี๊บมา

คลุมหัวตามบรรดาสถาบันต่างๆ ท่ีล้วนมีผู้บริหารได้รับต าแหน่งตามโรดแมปของ คสช. จึงเท่ากับว่า

เป็นการตั้งค าถามใส่ คสช.โดยปริยาย 
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          จากนั้นวันท่ี 6 ตุลาคม รายช่ือบรรดานักปฏิรูปหรือ "สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ" หรือ สปช.

ท้ัง 250 คน แบ่งเป็น 11 ด้าน ได้รับการแต่งต้ัง และท่ีประชุม สปช.ได้เลือก เทียนฉาย กีระนันทน์ 

เป็นประธาน 

          ยกร่างรธน.-เดินหน้าปฏิรูปประเทศ 

          และท่ีสุด "กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ" อันเป็น "แม่น้ าสายสุดท้าย" และถือเป็นส่วนส าคัญ

ของรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวปี 2557 ก็ถูกเลือกจนครบจ านวน 35 คน ขณะท่ี คสช.ได้เลือก บวรศักด์ิ 

อุวรรณโณ รองประธาน สปช. คนท่ี 1 เป็นประธานคณะ กมธ.ยกร่างฯ ควบอีก 1 ต าแหน่ง 

          แน่นอนว่า "แม่น้ าท้ัง 5 สาย" มีการแบ่งหน้าท่ีให้กันอย่างชัดเจน โดย คสช.ดูแลความมั่นคง 

ครม.ดูแลด้านบริหารประเทศ และ "สนช.สปช.-กรรมาธิการยกร่าง" ต่างด าเนินการปฏิรูปและร่าง

รัฐธรรมนูญใหม่ 

          ท้ังยังเป็นการร่างรัฐธรรมนูญภายใต้เงื่อนไข 10 ข้อ ท่ี คสช.ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 35 ของ

รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว ปี 2557 

          และในช่วงก่อนวันหยุดยาวส่งท้ายปี สูตร "การเมือง" ท่ีบรรดาพ่อครัวจากคณะกรรมาธิการ

ยกร่างฯ ต้ังใจใส่ไว้เป็นองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญ เริ่มถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการบ้างแล้ว ท้ัง

ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม มี ส.ส. 450 คน ส.ว. 200 คน จาก 5 กลุ่มอาชีพ ผ่านการเลือกตั้ง

โดยอ้อม พร้อมกับเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกในสภาวะวิกฤต 

          ท่ามกลางกระแสข่าวเล่ือนการเลือกต้ังออกไปเป็นปี 2559 กระท่ังน ามาสู่เสียงท้วงติงในส่ง

ท้ายปีของนาย "ดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี"อุปทูตสหรัฐ ท่ีเช่ือว่าหากมีการเลือกตั้งออกไป เท่ากับเป็น

การกระท าท่ีไม่ฉลาดและไร้เหตุผล 

          และท้ังหมดคือล าดับ "สารพัดเหตุการณ์" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางการเมืองในยุค 

"ปฏิรูปประเทศ" ภายใต้โรดแมปท่ีก ากับโดย "คสช." 
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คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

คอลัมน์ 10ข่าวเด่น2557: 'บิ๊กตู่'ทุบโต๊ะรัฐประหาร (คม ชัด ลึก, 2557) 

"หากเป็นแบบนี้ ผมขอโทษด้วยนะท่ีต้องยึดอ านาจ" 

          ส้ินค าประกาศิตของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ต าแหน่งขณะนั้น) 

เป็นอันว่า รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ถูกฉีกลงทันที 

          22 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 16.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ หรือ "บิ๊กตู่" ตัดสินใจท า 

"รัฐประหาร" ยึดอ านาจการปกครองประเทศ หลังการเจรจา 7 ฝ่าย ท่ีสโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี

รังสิต ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนรัฐบาล วุฒิสภา คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศ

ไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.) กลุ่มแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) โดยกองทัพเป็นตัวกลางในการจัดหาสถานท่ี เพื่อหวังแก้ไขวิกฤติความขัดแย้งของ

ประเทศ ต้องล่มลง โดยไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้ 

          นาทีของการตัดสินใจท ารัฐประหารนั้น เริ่มจากในวงประชุม ทางแกนน าพรรคประชาธิปัตย์

เสนอให้รัฐบาลลาออก เพื่อเปิดทางให้มีนายกฯ คนกลาง ขณะท่ีพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยืนกระต่าย

ขาเดียวว่า ท าไม่ได้ เพราะผิดกฎหมาย ส่วน นปช.เสนอให้ประชามติก่อน โดยการหารือใช้เวลา 2 

ช่ัวโมงเศษ ก่อนท่ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขอหารือกับนายจตุพร พรหมพันธุ์ 

ประธาน นปช.เพียงล าพัง แต่หลังการหารือนานกว่า 30 นาที เมื่อกลับมาก็ยังไม่มีข้อยุติ จน พล.อ.

ประยุทธ์ ต้องพยายามรวบรัดการเจรจาในวงประชุมอีกครั้ง โดยถามว่า สรุปแล้วจะเอาอย่างไร และ

เมื่อนายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนจากรัฐบาลยืนยันว่า "รัฐบาลไม่ลาออก" 

          พล.อ.ประยุทธ์ จึงตัดสินใจทะลุกลางปล้องขึ้นว่า "หากเป็นแบบนี้ ผมขอโทษด้วยนะท่ีต้องยึด

อ านาจ" เล่นเอาตกตะลึงกันไปท้ังห้องประชุม มีบางคนยังนึกว่า พล.อ.ประยุทธ์พูดเล่น แต่ "บิ๊กตู่" 

เดินหันกลับมาพูดว่า "พวกคุณอยู่ตรงนี้ อย่าไปไหน" แล้วเดินออกจากห้องประชุมไปทันที จากนั้น

ทหารได้กรูเข้ามาในห้องประชุม และควบคุมตัวแกนน าท้ัง 7 กลุ่ม โดยแยก ส.ว.กับ กกต.ออกไป ท า

ให้เหลือ 5 กลุ่ม คือ กปปส. นปช. ตัวแทนรัฐบาล พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ถูกคุมตัวไป

ยังค่ายทหารใน ร.1 รอ. 
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          ปมเหตุความขัดแย้งทางการเมืองท่ีลุกลามบานปลาย เริ่มปะทุข้ึนหลังจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่

ฟังเสียงคัดค้าน เพราะคิดว่ามีอ านาจเสียง ส.ส.ในมือ เดินหน้าเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเข้ามาใน

สภา กลายเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการประท้วงใหญ่ท่ัวประเทศ จนท าให้ สุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศ

น าเหล่ามวลมหาประชาชนออกมาชุมนุมตามท้องถนนสายต่างๆ 

          แม้ว่าหลังจากนั้นรัฐบาลจะยอมถอนร่าง พ.ร.บ.เจ้าปัญหานี้ออกไปก็ตาม แต่การชุมนุม

ประท้วงก็ยังไม่หยุดลง รวมถึงการชุมนุมของกลุ่มคนเส้ือแดงในนามกลุ่ม นปช.จนท าให้เกิดการลุกฮือ 

กลายเป็นความแตกแยกของคนไทยท้ังแผ่นดิน กระท่ังเกิดเหตุลุกลามบานปลาย ระเบิดเอ็ม 79 ท่ีถูก

ยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมไม่เว้นแต่ละวัน กระสุนปืนท่ีลอบยิงเข้ามาจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ได้รับ

บาดเจ็บอีกหลายร้อยคน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยเฉพาะคดีทุจริตรับจ าน าข้าว ท่ีชาวนาน า

ข้าวมาเข้าโครงการ แต่กลับไม่ได้รับเงิน จนต้องฆ่าตัวตายไปหลายคน และคดีหมิ่นสถาบันเบ้ืองสูง ท่ี

นับวันจะเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายของ กองทัพ เพราะรู้ว่า หากปล่อยให้สถานการณ์

ยืดเยื้อต่อไป ความรุนแรงจะไม่มีวันส้ินสุด และนั่นย่อมหมายถึงโอกาสท่ีคนไทยจะเข่นฆ่ากันเอง 

กลายเป็น "สงครามกลางเมือง" ขึ้นได้ 

          เหตุการณ์รัฐประหารวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 นั้น เป็นการท ารัฐประหารครั้งท่ี 13 ของ

ไทย ครั้งแรกคือเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้ประกาศพระราช

กฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร พร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา , ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 

พ.ศ.2476 พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ยึดอ านาจรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา, ครั้งท่ี 3 เมื่อ

วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ยึดอ านาจรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธ ารงนาวา

สวัสด์ิ , ครั้ง ท่ี 4 เมื่อวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2491 คณะนายทหารกลุ่มท่ีท าการรัฐประหาร 8 

พฤศจิกายน พ.ศ.2490 บังคับให้ นายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และมอบ

ต าแหน่งต่อให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม, ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 น าโดย จอม

พล ป. พิบูลสงคราม ยึดอ านาจรัฐบาลตนเอง , ครั้งท่ี 6 เมื่อ วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2500 จอม

พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ยึดอ านาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

          ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ยึดอ านาจรัฐบาลจอมพล

ถนอม กิตติขจร, ครั้งท่ี 8 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอ านาจ

รัฐบาลตนเอง, ครั้งท่ี 9 วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอ านาจรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ 

ปราโมช, ครั้งท่ี 10 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2520 พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอ านาจรัฐบาล นาย
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ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ครั้งท่ี 11 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอ านาจ

รัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ, ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2549 พล.อ.สนธิ บุญย

รัตกลิน ยึดอ านาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และครั้งท่ี 13 วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยึดอ านาจรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

          หลังจากยึดอ านาจแล้ว พล.อ.ประยุทธ์พร้อมด้วย ผบ.เหล่าทัพทุกเหล่าทัพ ได้ออก

แถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เรื่อง การควบคุมอ านาจการ

ปกครองประเทศ ต่อจากนั้นได้ออกค าส่ังแต่งต้ัง "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ" หรือ คสช.ขึ้น โดย 

พล.อ.ประยุทธ์ นั่งเป็นหัวหน้า คสช.เอง ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับช่ัวคราว 2557 และเดินหน้า 

"แผนโรดแม็พปฏิรูปประเทศ" 

          โรดแม็พท่ีว่านี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นระยะเพื่อความปรองดอง ในกรอบ

เวลาประมาณ 2-3 เดือน, ระยะท่ีสอง คือ การร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อปฏิรูปการเมือง ซึ่งคาดว่าน่าจะ

ใช้เวลาประมาณ 1 ปีบวกลบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความร่วมมือ ซึ่งถ้าหากปฏิรูปส าเร็จแล้วก็จะ

เข้าสู่ ระยะท่ีสาม คือการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 

          การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ ฉบับช่ัวคราว ยังเป็นต้นก าเนิดของ "แม่น้ า 5 สาย" อัน

ประกอบด้วย แม่น้ าสายท่ี 1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จ านวนไม่เกิน 220 คน เพื่อท าหน้าท่ีใน

ฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ, แม่น้ าสายท่ี 2 คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ท าหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน

ช่ัวคราว, แม่น้ าสายท่ี 3 คือ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จ านวนไม่เกิน 250 คน ท าหน้าท่ีเสนอแนะ

แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญใหม่, แม่น้ าสายท่ี 4 

คือ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 36 คน ท าหน้าท่ีในการยกร่างรัฐธรรมนูญ มาตราต่างๆ และ

แม่น้ าสายท่ี 5 ท่ีเป็นสายสุดท้าย คือ คสช. ท าหน้าท่ีแบ่งเบาภาระรัฐบาลในด้านการดูแลความสงบ

เรียบร้อยของประเทศ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อน าไปปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ใน

ขั้นตอนของโรดแม็พขั้นท่ีสอง คือการร่างรัฐธรรมนูญ 

          การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ครั้งนี้ จึงถือเป็นการเดิมพันอนาคตประเทศครั้งส าคัญ เพราะหากไม่

สามารถออกแบบปฏิรูปประเทศไปในแนวทางสร้างสรรค์ ตามท่ีต้ังใจไว้ได้ ไม่สามารถสร้างความเกรง

กลัวในเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่สามารถแก้ปัญหาการซื้อเสียงเลือกต้ัง และยั งคงเปิดช่องให้

นักการเมืองเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ แทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆ ได้เหมือนเดิมแล้ว ส่ิงท่ี  
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พล.อ.ประยุทธ์และกองทัพ ตัดสินใจเทหมดหน้าตักครั้งนี้ ก็จะกลายเป็นการ "เสียของ" และนั่น

หมายถึงโอกาสท่ีกงล้อรัฐประหารอาจจะย้อนกลับมาให้เห็นอีกก็เป็นได้ 
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ปี 2558 

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

10 ข่าวเด่น 2558: สปช.คว่ าร่างรัฐธรรมนูญ เกมสูญเสียที่ไม่....เสียของ? (คม ชัด ลึก, 2558)  

การเมืองยุคคสช.(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ยังคงร้อนแรงท้าทายกับการด ารงอยู่ของขุนทหาร

ภายใต้การน าของ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ท่ีขึ้นมาบริหารประเทศในต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี 

          ต้องยอมรับว่านับต้ังแต่เข้ามาด้วยวิธีพิเศษเพื่อคล่ีคลายวิกฤติการเมืองไทยเมื่อ 22 

พฤษภาคม 2557 รัฐนาวาท่ีถูกขนานนามว่า "เรือแป๊ะ" ต้องพบกับคล่ืนลมแรงเสียดทานท้ังบนน้ าและ

ใต้น้ าโหมกระหน่ าเป็นระยะๆ กับการท่ีต้องเร่งสร้างความ "ปรองดอง" ขึ้นในชาติ และหนึ่งในกลไก

ของประชาธิปไตยนั่นก็คือร่างรัฐธรรมนูญภายใต้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างฯ) 

ท่ีใช้เวลากว่า 9 เดือนจัดท าร่างขึ้นมาและส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2558 

ก่อนท่ีจะบรรจุในวาระการพิจารณาของสปช.ในอีก 16 วัน 

          เช้าวันท่ี 6 กันยายน 2558 สปช.ท าการโหวตแบบเปิดเผยรายคน ซึ่งจะต้องได้รับเสียงเกินกึ่ง

หนึ่งของสมาชิกท้ังหมด 247 เสียง หรือต้องมากกว่า 124 เสียง จึงจะถือว่า สปช.รับร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ 

          แต่ผลการลงมติอย่างเป็นทางการปรากฏว่า สปช.มีมติ ไม่เห็นชอบ 135 เสียง, เห็นชอบ 105 

เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง ท าให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. . ท่ีกมธ.ยกร่างฯ 

เสนอเป็นอันตกไป...???? 

          โดยฝ่ายท่ีลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 135 เสียง มาจาก เสียงของ สปช.สายจังหวัด 60 เสียง, 

สปช.ด้านกฎหมายและการเมือง 40 เสียง, สายทหารและต ารวจ 35 เสียง 

          ฝ่ายท่ีลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ 105 เสียง มาจาก สปช.ด้านสังคม 9 เสียง, ด้านการศึกษา 12 

เสียง, ด้านการเมืองและกฎหมาย 10 เสียง , ด้านเศรษฐกิจ 12 เสียง, สายจังหวัด 17 เสียง, สาย

นักวิชาการและเอ็นจีโอ 25 เสียง และสาย กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 20 เสียง 

          ส่วนกลุ่มท่ีงดออกเสียง 7 เสียง เป็น สปช.ด้านสังคม 



 140 

          ไม่เพียงเท่านี้ ผลจากการลงมติยังจะท าให้ กมธ.ยกร่างฯ ท้ัง 36 คนท่ีมีนายบวรศักด์ิ อุวรรณ

โณ เป็นประธาน ต้องพ้นจากต าแหน่งไปพร้อมกับสมาชิก สปช. ท้ัง 247 คนด้วย...!! 

          ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 39/1 ก าหนดว่า ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี กมธ.ยกร่างฯ พ้นจากต าแหน่ง หรือนับจากวันท่ี

ร่างรัฐธรรมนูญตกไป ให้คสช. แต่งต้ัง "คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ" ขึ้นมาชุดหนึ่ ง ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไม่เกิน 20 คน เพื่อท าหน้าท่ีร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ

ภายใน 180 วัน ก่อนน าไปจัดท าประชามติต่อไป ภายใน 45-60 วัน 

          9 เดือนของการจัดท ารัฐธรรมนูญถูกคว่ าลงภายใน 30 นาทีในการลงมติของสปช. สูญเสียเม็ด

เงินไปราว 500 ล้านบาท ได้ถูกต้ังถามและข้อสงสัย ใครท่ีกล้าหักดิบกับอ านาจของกองทัพ ณ ขณะ

นั้น...???? 

          ต้องยอมรับว่าการเมืองในโค้งสุดท้ายของกมธ.ยกร่างฯ สังคมได้มีการถกเถียงถึงปัญหาใหญ่

ของร่างรัฐธรรมนูญ อาทิ ท่ีมานายกรัฐมนตรีท่ีเปิดช่องให้ "คนนอก" เข้ามานั่งเก้าอี้ได้ และท่ีมา ส.ว. 

ท่ีให้มาจากการ "แต่งต้ัง" 123 คน เมื่อรัฐธรรมนูญบังคับใช้คณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถ

เลือกกรรมการสรรหาฯ ให้เฟ้น ส.ว.แต่งต้ัง 123 คน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปีอีกด้วย 

          ท่ีส าคัญคือการจัดต้ัง "คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 

(คปป.)" ท่ีค้านสายตาอย่างยิ่ง ท้ังจาก สปช.เอง หรือฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะ 2 พรรคใหญ่ 

ประชาธิปัตย์และเพื่อไทย ท่ีเห็นพ้องต้องกันด้วย...!!! 

          เนื่องเพราะเห็นว่า เป็นการให้อ านาจ คปป. เหนือคณะรัฐมนตรี จะท าให้การปกครองในภาย

ภาคหน้าเกิดความยุ่งเหยิงในลักษณ์ "รัฐซ้อนรัฐ" ...! 

          เค้าลางของความวุ่นวายเริ่มมีให้เห็น และหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการลงมติของสปช. ก็ไม่มี

หลักประกันในเรื่องขั้นตอนการท าประชามติ ท่ีต้องยึดหลักเสียงส่วนใหญ่ของผู้มีสิทธิ ดังนั้น มั่นใจได้

ว่าจะไม่มีเสียงประชาชนเห็นชอบหรือรับร่างรัฐธรรมนูญถึง 23 ล้านเสียงขึ้นไปเป็นแน่...???? 

          ประกอบกับ สปช.บางส่วน เริ่มออกมาเคล่ือนไหวคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เห็นได้จาก

ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนลงมติรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ มี สปช.หลายราย ออกมาแถลงข่าวขู่คว่ ากัน

แบบรายวัน 

          ท่ามกลางกระแสข่าวที่สะพัดกันในหมู่ สปช. 
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          ว่า ท่ีปรึกษาของแม่น้ าห้าสายหารือกันนอกรอบแล้ว เตรียมเสนอผู้มีอ านาจส่ังพับแผนท า

ประชามติท่ีต้องเสียท้ังเงิน เสียท้ังเวลา โดยหันมาใช้วิธีให้ สปช. โหวตตีตกร่างรัฐธรรมนูญให้ส้ินเรื่อง

ส้ินราวไป...???? 

          สอดรับกับแมลงหวี่ ท่ีแว่วเสียงมาว่า "สายสีเขียว" ระดับพลเอกในคณะรัฐมนตรีลุงตู่อยู่

เบื้องหลังการ "ล็อบบี้" ผ่าน สปช.สายทหาร ให้โหวตคว่ าร่างรัฐธรรมนูญ เพราะต้องการให้ คสช.ท า

การปฏิรูปประเทศต่อ 

          เนื่องจากเห็นว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านออกไปจนถึงขั้นประชามติ ประชาชนจ านวน

มากย่อมไม่เอาด้วยแน่ และหากเป็นอย่างนั้น เท่ากับว่า สถานะของ คสช. ย่อมส่ันคลอนได้...!!!! 

          ในทางกลับกัน การเข้ามาท างานของคสช.ท่ามกลางวิกฤติการณ์ทางการเมือง ด้วยท่าทีดุดัน

เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาชาติ เรียกเสียงเชียร์จากแฟนคลับลุงตู่ได้ในระดับหนึ่ง 

          ฟ้า...รู้...ดิน...รู้...และคสช.เองก็รับรู้ได้จากเสียงกรี๊ดของประชาชนท่ียังรับได้กับรัฐบาลบิ๊กตู่ 

และอยากให้มีรัฐบาลท่ีมั่นคงในช่วงนี้เพื่อมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจและดูแลด้านต่างๆ มากกว่าท่ีจะเส่ียง

เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงจากการเลือกตั้งเหมือนดังช่วงท่ีผ่านมา 

          ท่ีส าคัญเสียงสนับสนุนเหล่านี้ยังเป็นเกราะก าบังป้องกันไม่ให้ คสช.ล้ม ก่อนท่ีจะลงจากหลัง

เสืออีกด้วย...!! 

          สัญญาณท่ีส่งออกมาให้เห็นเป็นการเอาใจแฟนคลับลุงตู่ก็เมื่อหัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 ใน

รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวฯ ถอดยศ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกฯ ก่อนหน้าวันโหวตร่างรัฐธรรมนูญ

เพียง 1 วัน ย่อมแสดงให้เห็นนัยทางการเมืองอย่างชัดเจนในการซื้อใจสร้างฐานเสียงให้ คสช. 

          ท่ีส าคัญคสช.และรัฐบาล ก็มีเวลามากขึ้นในการสร้างผลงาน และจัดการกับฝ่ายการเมืองใน

อดีตท่ีมีปัญหา เช่น คุมให้การท าคดีทุจริตคอร์รัปช่ันของนักการเมืองด าเนินไปอย่างคงเส้นคงวา อย่าง

คดีทุจริตการจ าน าข้าว คดีการชุมนุมทางการเมือง คดีลอบท าร้าย คดีวางระเบิด เป็นต้น 

          แน่นอนว่า ความกดดันทางการเมืองท่ีพุ่งสู่ คสช.และรัฐบาล ท่ียังคงถืออ านาจเผด็จการอยู่

นานกว่าโรดแม็พเดิมย่อมประเมินได้ว่าจะมีมากขึ้น แต่ก็สามารถผ่อนคลายได้ ถ้าท าให้ประชาชน

ยอมรับในฝีมือการแก้ปัญหาก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้ง 
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          คงต้องจับตาโรดแม็พใหม่ภายใต้สูตร 6:4:6:4 ในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ท่ีมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ว่าจะน าพารัฐนาวา "เรือแป๊ะ" ท่ีมีการต้ัง 

"สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ" หรือ สปท. ท าหน้าท่ีแทนสปช. ไปถึงฝ่ังฝันได้อย่างไร...??? 

          เงื่อนเวลาหรือไทม์ไลน์ ท่ีรัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศ 6 เดือน

ส าหรับการร่างรัฐธรรมนูญ 4 เดือนของกระบวนการท าประชามติ 6 เดือนของการออกกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ 4 เดือนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง จะ

เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่...??? 

          ดังนั้น หากไม่มีเหตุการณ์ใดมาสะดุดอ านาจของ คสช.และรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

แล้ว เราจะว่างเว้นจากการเลือกต้ังไปจนถึงกลางปี 2560 กระแสความพอใจหรือไม่พอใจของ

ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดและอนุญาตให้ คสช.ถืออ านาจไปได้นานแค่ไหน ค าตอบอยู่ท่ีเสียง

ประชาชนแน่นอน...!!! 
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มติชน ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

สรุปสถานการณ์การเมืองร้อนแรงตลอดทั้งปี'58 (มติชน, 2558) 

ปฏิทินความเข้มข้นทางการเมืองในปี 2558 เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือน "มกราคม" หลังจากสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) ลงมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีไม่ระงับยับยั้งความ

เสียหายในโครงการจ าน าข้าว ด้วยคะแนนเสียง 190-18 งดออกเสียง 8 คะแนน บัตรเสีย 3 คะแนน 

ส่งผลให้โดนโทษถูกเว้นวรรคทางการเมือง 5 ปี นั่นน ามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของทุกแวดวงท่ัว

ประเทศ เนื่องจากเป็นท่ีรู้กันว่า สนช.ตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐประหาร ดังนั้น การถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์

ในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนผลพวงจากการท ารัฐประหาร ท่ีจ้องท าลายฝ่ายตรงข้ามเหมือนเช่นอดีตท่ีผ่าน

มา ด้วยเหตุนี้เอง ท าให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องออกเดินสายพบปะมวลชนท่ัวประเทศในเวลาต่อมา 

          สถานะของรัฐบาลถูกท้าทายอย่างต่อเนื่อง กระท่ังวันเสาร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ ท่ีสนามศุภชลาศัย 

ในกีฬาฟุตบอลประเพณี "จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์" ครั้งท่ี 70 ซึ่งนักศึกษาได้แสดงออกอย่างไม่มีใครคาด

ฝัน แม้จะมีการขอความร่วมมือจากรัฐบาลและ คสช.แล้วก็ตาม ครั้งนี้เกิดความวุ่นวายขึ้น เพราะ

เจ้าหน้าท่ีเข้ามาปิดประตูเพื่อห้ามขบวนล้อการเมืองเข้าไป ท้ังยังยึดป้ายผ้าท่ีมีถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสม 

แต่เมื่อขบวนล้อการเมืองของธรรมศาสตร์เข้าสู่สนาม นักศึกษาได้กางป้ายผ้าผืนใหม่ ระบุข้อความ

เสียดสีการเมือง พร้อมแกะกระดาษออกจากหุ่นล้อการเมือง ท าให้ข้อความและเรื่องราวของหุ่นแต่ละ

ตัวนั้นเปล่ียนไป เช่น หุ่นคนปิดหน้าท่ีระบุว่าเป็นกลุ่ม ISIS กลายเป็นหุ่นหน้าคล้าย พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา และภาพทีวี จอด า ก็กลายเป็นรายการคืนความสุข ท่ีมีการเปล่ียนฉากหลังเป็นเทเลทับบี้ 

และหุ่นครูสอนค่านิยม 12 ประการ ก็เปล่ียนเป็นค าว่า "ประชาธิปไตย" ท่ีถูกขีดฆ่า กระแสดังกล่าวจุด

ติดต่อเนื่อง โดยหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตย ก็ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ 

"เลือกตั้งท่ี (รัก) ลัก" เพื่อร าลึกถึงการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 

คน และได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีสัญจรไปมา จนมีการควบคุม

ตัวแกนน าหลัก 

          กฎอัยการศึกซึ่งรัฐบาลใช้ควบคุมความสงบเรียบร้อยมาต้ังแต่ก่อนการยึดอ านาจ 22 

พฤษภาคม 2557 ท่ีบางขณะกลับเป็นจุดอ่อนท าให้ฝ่ายตรงข้ามน ามาโจมตี เป็นผลให้องค์กรระหว่าง

ประเทศออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก กระท่ังปลายเดือน "มีนาคม" พล.อ.ประยุทธ์ได้หารือกับฝ่าย

ท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคง ก่อนจะให้มือกฎหมายร่างประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก และ

เลือกใช้มาตรา 44 ซึ่งให้อ านาจหัวหน้า คสช.จัดการทุกอย่างเบ็ดเสร็จ เป็นเครื่องมือควบคุมดูแล
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สถานการณ์บ้านเมืองต่อไป และหลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ก็อาศัยอ านาจในมาตรา 44 นี้ จัดการ

หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลงโทษข้าราชการท่ี

ทุจริตท่ัวประเทศ รวมทั้งถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

          หลังจากท่ี พล.อ.ประยุทธ์ยกเลิกกฎอัยการศึกได้ไม่นาน ต่อมาคืนวันท่ี 10 เมษายน ได้เกิด

เหตุระเบิดขึ้น ท่ีห้างเซ็นทรัล อ.สมุย เป็นคาร์บอมบ์โดยรถกระบะท่ีถูกปล้นมาจากยะลา ส่งผลให้มี

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย โดยสันนิษฐานว่าคนร้ายต้องการข่มขู่สร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความ

หวั่นไหวทางเศรษฐกิจ ขณะท่ี พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด ซึ่งอยู่ในต าแหน่งรองโฆษกรัฐบาล ให้

สัมภาษณ์ว่า เป็นกลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวโยงกับกลุ่มอ านาจเก่าท่ีเคยก่อเหตุในกรุงเทพฯ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีก าลัง

ติดตามประกบตัวอยู่ และขอให้เลิกจองเวรประเทศ เลิกสร้างสถานการณ์ขยายผลความกังวลของ

ประชาชน เพราะเป็นการขัดขวางการเดินหน้าพัฒนาและแก้ไขปัญหาประเทศ 

          ในวันท่ี 22 พฤษภาคม ถือเป็นวาระครบรอบ 1 ปีรัฐประหารโดย คสช. นอกจากจะมีกิจกรรม

เชิงสัญลักษณ์จากนักศึกษาแล้ว การเคล่ือนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ก็เป็นท่ีน่าจับตา

มอง เนื่องจากได้มีการเผยแพร่คลิปให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชนเป็นภาษาไทย ถึงสถานการณ์ในเมืองไทย 

ความยาว 1.32 นาที โดย พ.ต.ท.ทักษิณกล่าวถึงสถานการณ์การยึดอ านาจท่ีเกิดขึ้น รวมถึง

วิพากษ์วิจารณ์ทหารว่าคงชอบประชาธิปไตยแบบพม่า พร้อมท้ังกล่าวโจมตีองคมนตรีว่าเป็นผู้อยู่

เบื้องหลังการรัฐประหาร กระท่ังกระทรวงการต่างประเทศส่ังยกเลิกหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

เนื่องจากเห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของ พ.ต.ท.ทักษิณมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ปลอดภัยหรือช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย 

          การเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอ านาจยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบรรดานักศึกษา เมื่อวันท่ี 24 

มิถุนายน ซึ่งเป็นวันครบรอบการเปล่ียนแปลงการปกครอง นักศึกษาได้จัดกิจกรรมพร้อมกันหลายจุด 

และเช้าวันเดียวกันท่ีบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขณะท่ี นายนัชชชา กองอุดม 1 ใน 8 นักศึกษาท่ี

ถูกออกหมายเรียกจากเหตุการณ์ชุมนุมหน้าหอศิลป์ ส่ีแยกปทุมวัน เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม ถูก

เจ้าหน้าท่ีต ารวจน าตัวออกจากโรงพยาบาลวิภาวดี ขณะเข้าพักฟื้นเนื่องจากมีอาการป่วย น าตัวไปท่ี

ศาลทหารกรุงเทพ โดยมีผู้เข้ามาให้ก าลังใจจนล้นพื้นท่ี หนึ่งในนั้นรวมถึง 7 นักศึกษาดาวดิน ต่อมา

เกิดการรวมกลุ่มระหว่างนักศึกษาท่ีออกมาชุมนุมหน้าหอศิลป์กับกลุ่มดาวดิน โดยใช้ช่ือใหม่ว่า 

"ประชาธิปไตยใหม่" ซึ่งรวมตัวกันออกแถลงการณ์กดดันรัฐบาล แม้จะมีหมายเรียกจากศาลทหารแล้ว
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ก็ตาม นักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ 14 คน ถูกจับกุมและฝากขังโดยศาลทหารในวันท่ี 27 มิถุนายน 

ศาลทหารฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา 12 วัน ก่อนท่ีศาลจะปล่อยตัวออกมาในเช้าวันท่ี 8 กรกฎาคม 

          กระแสการปรับเปล่ียนต าแหน่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งมี

ส่วนส าคัญจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ค่อยจะดีนัก และได้ปะทุข้ึนอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม มีข่าวสะพัด

ว่า บิ๊กตู่ต้องการปรับเปล่ียน ครม.ในส่วนของงานด้านเศรษฐกิจ โดยต้องการให้ นายสมคิด จาตุศรี

พิทักษ์ ซึ่งขณะนั้นท าหน้าท่ีในฐานะท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจของ คสช.เข้ามารับต าแหน่งแทน "หม่อม

อุ๋ย"ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีข่าวสะพัดหลายด้าน 

          เรื่อยมาถึงวันท่ี 20 สิงหาคม มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งต้ัง ครม.ชุดใหม่ โดย ครม.

ประยุทธ์ 3 มีการปรับเปล่ียนรวมท้ังส้ิน 19 ต าแหน่ง มีรัฐมนตรีท่ีหลุดออกไป 11 ราย ได้แก่ ม.ร.ว.

ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกฯด้านสังคม นายสมหมาย 

ภาษี รมว.คลัง นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน 

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอ านวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.

สาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข และ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ มี

รัฐมนตรีใหม่เข้ามาจ านวน 10 ราย ประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นาย

อภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม นายอุตตม สาวนายน รมว.

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน นายสุวิทย์ เมษินท

รีย์ รมช.พาณิชย์ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข นาย

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม หลังจากนั้น

ไม่นานหม่อมอุ๋ยถึงกับออกมาโวยเพราะไม่เห็นด้วยกับการปรับเปล่ียนต าแหน่งในครั้งนี้ 

          กรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ท่ีมี นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ เป็นประธาน ได้ท า

หน้าท่ีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาจนครบก าหนด 180 วัน และเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

เพื่อพิจารณารับหรือไม่รับ ซึ่ง สปช.ได้นัดประชุมวาระพิเศษในวันท่ี 6 กันยายน โดยท่ีประชุมมี มติ 

135 เสียง ต่อ 105 เสียง ไม่เห็นชอบ ส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญถูกตีตกไป พร้อมปิดฉาก กมธ.ยกร่าง

รัฐธรรมนูญชุดนี้ โดยรัฐธรรมนูญช่ัวคราวก าหนดให้ต้ังคณะกรรมการยกร่างชุดใหม่ 21 คน เพื่อมาย

กร่างฯให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน การโหวตตกของ สปช.มีหลายประเด็นท่ีน่าจับตามอง โดยเฉพาะ
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การโผล่ขึ้นมาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) ซึ่งมีอ านาจ

เหนือฝ่ายบริหาร สามารถจัดการภาวะวิกฤตของบ้านเมืองได้ 

          ต่อมา "บิ๊กตู่" ได้ใช้อ านาจหัวหน้า คสช.แต่งต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ขึ้นมาท า

หน้าท่ีเขียนรัฐธรรมนูญแทน กมธ.ชุดเดิม โดยคณะกรรมการร่างฯส่วนมากมาจากการคัดสรรโดยมือ

กฎหมายของรัฐบาลอย่าง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งในวันท่ี 5 ตุลาคม มีการประชุม 

คสช.เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง กรธ. และสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน

การประชุม ท่ีประชุมได้คัดเลือก กรธ.ทีละคน จนเห็นชอบให้แต่งต้ัง กรธ. 21 คน มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 

สมาชิก คสช.เป็นประธาน และ สปท. 200 คน เข้ามาท าหน้าท่ีปฏิรูปต่อ โดย กรธ.จะใช้เวลาร่าง

รัฐธรรมนูญ 180 วัน ท้ังนี้ หลังจากแต่งต้ัง กรธ.และ สปท.ใหม่ นายวิษณุก็เดินสายช้ีแจงโรดแมป 6-

4-6-4 ซึ่งเป็นโรดแมปใหม่ของรัฐบาล อันหมายความว่าจะใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญ 6 เดือน เข้าสู่การ

ลงประชามติ 4 เดือน จัดท ากฎหมายลูกอีก 6 เดือน กระท่ังเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอีก 4 เดือน 

          เดือนพฤศจิกายน ประเด็นปัญหาโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักด์ิ ร้อนระอุขึ้นเมื่อมีการ

ขยายผลการสอบสวนจากการเอาผิดกลุ่มคน ผู้แอบอ้างเบ้ืองสูง โดยกล่าวหาว่ามีการทุจริตโดยเฉพาะ

การเรียกเก็บค่าหัวคิวจากโรงหล่อ ร้อนมาถึงรัฐบาลเพราะโครงการดังกล่าวมี พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานก่อสร้าง เป็นผลให้นายทหารคนสนิทของ พล.อ.

อุดมเดช ต้องหนีออกนอกประเทศ ท่ามกลางกระแสกดดัน ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ังพรรคเพื่อไทยหรือ

มวลชนคนเส้ือแดง จนถึงขั้นเรียกร้องให้ พล.อ.อุดมเดชรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็น

รัฐมนตรี กระท่ังกองทัพบกได้ต้ังคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน โดยในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันวันท่ี 

20 พฤศจิกายน พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แถลงผลสอบหลังจากไม่พบ

การทุจริต 

          หลังจาก 2 แกนน าเส้ือแดงอย่าง นาย จตุพร พรหมพันธุ์  และ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ โดนรวบ

ตัวหลังนัดกันท่ีตลาดมหาชัยเมืองใหม่ จ.สมุทรสาคร ระหว่างจะเดินทางไปตรวจสอบการก่อสร้าง

อุทยานราชภักด์ิ ต่อมาวันท่ี 7 ธันวาคม ท่ีสถานีรถไฟบ้านโป่ง จ.ราชบุรี "จ่านิว" หรือ นายสิรวิชญ์ 

เสรีธิวัฒน์ นักศึกษาธรรมศาสตร์ ถูกรวบตัวระหว่างจะเดินทางไปอุทยานราชภักด์ิด้วยเช่นกัน จากนั้น

นักศึกษาท่ีช่ือ "จ่านิว" ได้เคล่ือนไหวต่อเนื่อง เพื่อเรียกร้องความโปร่งใสในการก่อสร้างอุทยานราช

ภักดิ ์
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          ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา

ตรวจสอบได้อย่างเต็มก าลัง จนมีเรื่องงัดข้อกันระหว่าง พล.อ.อุดมเดช กับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องจาก พล.อ.ไพบูลย์ ซึ่งท าหน้าท่ีตรวจสอบเช่นกัน ให้สัมภาษณ์

ภายหลังรับข้อมูลจากแกนน าเส้ือแดงแล้วแถลงข่าวว่า มีการทุจริตจริงและจะเอาคนผิดมารับผิดชอบ 

ซึ่งในเวลาต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่ังห้ามไม่ให้ท้ัง 2 คน ออกมาโต้เถียงกัน 
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ปี 2559 

มติชน ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ปฏิทินการเมืองร้อนย้อนข่าวดังปี 2559 (มติชน, 2559) 

ปี2559 เป็นการเริ่มต้นการท างานในปีท่ี 2 ของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นอีก 1 ปีท่ี

การเมืองเข้มข้นน่าสนใจ 

          มกราคม 

          ปฏิทินการเมืองเริ่มจากเดือน "มกราคม" เมื่อร่างรัฐธรรมนูญ ท่ี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น

ประธานร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับคณะต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น จากนั้นเมื่อ

วันท่ี 28 มกราคม นายมีชัยแถลงสรุปสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก 270 มาตรา 15 หมวด 

ก่อนส่งต่อทุกฝ่ายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองท้ังเห็นด้วยและ

ไม่เห็นด้วย เพราะเมื่อประกาศใช้แล้วก็ยังคงมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญช่ัวคราว 2557 ไว้ 

          กุมภาพันธ์ 

          การเคล่ือนไหวออกมาวิจารณ์รัฐบาล-คสช. โดยอดีตนายกรัฐมนตรีแดนไกล "ทักษิณ ชินวัตร" 

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล 

เผยแพร่ค าสัมภาษณ์ของเขา โดยกล่าวหารัฐบาลทหารของไทย ก าลังท าให้เศรษฐกิจท่ีเปราะบางของ

ประเทศตกอยู่ในอันตราย ด้วยการผลักดันแผนประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ จะจ ากัดอ านาจของรัฐบาล

ท่ีมาจากการเลือกตั้งและรักษาอิทธิพลของนายพลทหารเอาไว้ หลังจากก่อรัฐประหารในปี 2549 และ 

ปี 2557 และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเหมือนกับพม่าก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปการเมือง ซึ่งเหล่านี้สร้าง

ความไม่พอใจแก่รัฐบาลและ คสช.เป็นอย่างมาก 

          มีนาคม 

          หลังจากท่ีรัฐบาลและคสช.ถูกวิจารณ์จากนักการเมืองและนักกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้จะมี

ค าส่ังห้ามและเรียกตัวเข้าพูดคุย แต่ก็ไม่ใช่ทางออก ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม บิ๊กตู่จึงส่ังการให้ 

คสช.เปิดหลักสูตรปรับทัศนคติ คุยการเมือง อบรมศีลธรรม หลักธรรมาภิบาล โดยมีคนถูกเรียกตัวเช่น 
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นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพื่อไทย ด้าน นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อ

ไทย ถูกควบคุมตัวมาปรับทัศนคตินาน 3 วัน 

          เมษายน 

          เมื่อวันท่ี 28 เมษายน ท่ีกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) รวบตัว 8 แอดมิน "เรารัก พล.อ.

ประยุทธ์" ประกอบด้วย 1.น.ส.ณัฏฐิกา วรธัยวิชญ์ หรือนัท 2.นายนพเก้า คงสุวรรณ 3.นายวรวิทย์ 

ศักดิ์สมุทรนันท์ หรืออ้วน 4. นายโยธิน มั่งค่ังสง่า หรือโย 5.นายธนวรรธน์ บูรณศิริ อายุ 22 ปี 6.นาย 

ศุภชัย สายบุตร หรือตั๋ม อายุ 30 ปี 7.นายหฤษฏ์ มหาทน อายุ 27 ปี และ 8.นายกัณสิทธิ์ ต้ังบุญธินา 

หรือที อายุ 34 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลทหาร ในข้อหามาตรา 116 ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความ

วุ่นวายในบ้านเมืองและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดย 2 ใน 8 มีฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 โดย 6 ได้รับการประกันตัวเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม ส่วนอีก 2 คน คือ นายหฤษฏ์ มหา

ทน และ น.ส.ณัฏฐิกา วรธัยวิชญ์ ได้รับการปล่อยตัวในวันท่ี 8 กรกฎาคม 

          พฤษภาคม 

          เมื่อศาลทหารออกหมายจับ จากนั้นเจ้าหน้าท่ีได้เข้าควบคุมตัว น.ส.พัฒน์นรี ชาญกิจ หรือ

หนึ่งนุช มารดาของ นาย สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ "จ่านิว" นักกิจกรรมพลเมืองโต้กลับ ข้อหาร่วมกัน

หมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และร่วมกันน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิด เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ จากนั้นบรรดานักกิจกรรมและนักวิชาการได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัว 

นอกจากนี้ยังเป็นเวลาเดียวกับท่ีต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ กดดันรัฐบาลไทยอย่างหนัก 

เช่น แอม เนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ออกแถลงการณ์ให้ยกเลิกมาตรา 44 นายกลิน เดวี ส์ 

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจ าประเทศไทย ออกมาระบุว่าสหรัฐห่วงกังวลกับการจับกุมนักเคล่ือนไหว

ทางการเมืองและเห็นว่าควรต้องมีการเปิดพื้นท่ีทางการเมือง จนแม่จ่านิว ได้รับการปล่อยตัวในวันท่ี 

15 กรกฎาคม 

          มิถุนายน 

          มีความเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจของเส้ือแดง แนวร่วมประชา ธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) เมื่อ นาย จตุพร พรหมพันธุ์ น าทีม เปิด "ศูนย์ปราบโกง ประชามติ 7 สิงหา" โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสอดส่องการกระท าอันส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในร่าง
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รัฐธรรมนูญ แต่ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่ังปิด เพราะเห็นว่าเป็นการเคล่ือนไหวทางการเมือง ส่งผลให้ 

นปช.ต้องเดินสายดิสเครดิตด้วยการเรียกร้องผ่านสหประชาชาติ (ยูเอ็น) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ (กสม.) รวมถึงศูนย์บริการประชาชนของรัฐบาลเอง 

 กรกฎาคม 

          มีความเคล่ือนไหวของนักการเมือง เมื่อ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนน าพรรคเพื่อไทย 

(พท.) มีแนวคิดนัดหมายอดีต ส.ส.หารือเพื่อแก้ปัญหาประเทศเพื่อสร้างความปรองดอง หาทางออก

ให้แก่บ้านเมือง โดยต้องการให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยการ

เริ่มจากปฏิรูปตัวเอง ขณะท่ี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลับเห็นว่าเรื่อง

ดังกล่าวควรให้ คสช.เป็นเจ้าภาพ อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวนี้ถูกพับเก็บไป เพราะแต่ละฝ่ายมี

ความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

          สิงหาคม 

          และแล้ววันออกเสียงประชามติ "7 สิงหาคม" ก็มาถึง หลังจากนายมีชัย และคณะร่าง

รัฐธรรมนูญช่ัวคราวจน แล้วเสร็จ และ คสช.เปิดให้มีการรณรงค์อยู่ในวงแคบ เพราะเกรงว่าจะกระทบ

ต่อความมั่นคง ซึ่งผลประชามติปรากฏว่า ร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจากประชาชน โดย

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.4 จ านวน 15,562,027 คะแนน รับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 38.6 

จ านวน 9,784,680 คะแนน ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนค าถามพ่วง ร้อยละ 58.11 หรือจ านวน 

13,969,594 คะแนน รับค าถามพ่วง ร้อยละ 41.89 หรือจ านวน 10,070,599 คะแนน ไม่รับค าถาม

พ่วง 

          ภาคเหนือ รับร่างฯ 57.67% ไม่รับร่างฯ 42.33% ประเด็นค าถามพ่วง เห็นชอบ 54.09% ไม่

เห็นชอบ 45.91% ภาคกลาง รับร่างฯ 69.47% ไม่รับร่างฯ 30.53% ประเด็นค าถามพ่วง เห็นชอบ 

66.18 % ไม่เห็นชอบ 33.82% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับร่างฯ 48.58% ไม่รับ 51.42 % ประเด็น

ค าถามพ่วง เห็นชอบ 44.57% ไม่เห็นชอบ 55.43% ภาคใต้ รับร่างฯ 76.65% ไม่รับร่างฯ 23.35% 

ประเด็นค าถามพ่วง เห็นชอบ 74.35% ไม่เห็นชอบ 25.65% 

          มี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่รับร่างรัฐธรรมนญู 

และไม่รับค าถามพ่วง ขณะท่ีจังหวัดอื่นในภาคใต้รับร่างรัฐธรรมนูญ และค าถามพ่วง ส่วนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดท่ีรับร่างรัฐธรรมนูญและค าถามพ่วง คือ เลย บุรีรัมย์ นครราชสีมา และ
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อ านาจเจริญ ส่วนอุบลราชธานี รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รับค าถามพ่วง ส่วนในภาคเหนือมีจังหวัดท่ีไม่

รับร่างรัฐธรรมนูญ เพียง 5 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าพูน แพร่ ส าหรับภาคกลาง รับ

ร่างรัฐธรรมนูญ และค าถามพ่วงท้ังหมด 

          กันยายน 

          หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลและ คสช. ได้เดินหน้าจัดเช็กบิลนักการเมือง

ฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เองก็เป็นหนึ่งในนั้น รัฐบาลต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโครงการรับจ าน าข้าวในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ จากนั้นจึง

เลือกใช้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 ออก ค าส่ังให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้

ค่าเสียหายเป็นเงินกว่า 35,700 ล้านบาท ขณะท่ี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ และพวกรวม 6 คน ต้องชดใช้ค่าเสียหายจาก

การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ลงนามโดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น 

          ตุลาคม 

          เป็นเดือนท่ีงานเข้า "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ถึงรายละเอียด

เงินงบประมาณการค านวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดย

เครื่องบินพาณิชย์ ณ เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่าง วันท่ี 29 กันยายน -2 

ตุลาคม โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรวม 20,953,800 บาท โดยการเช่าเหมาล า รายละเอียด

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน 3,835,200 บาท ค่าเช้ือเพลิงอากาศยาน 10,776,000 บาท 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมระหว่างบิน 600,000 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาคพื้น 

2,636,400 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 3,106,200 บาท แม้ต่อมา พล.อ.ประวิตรจะได้ช้ีแจง

แถลงเพื่อความกระจ่างว่า ค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นไปตามท่ีเป็นข่าว แต่เมื่อไม่สามารถพิสูจน์เอกสารตามท่ี

ปรากฏในโซเชียลได้ เรื่องดังกล่าวก็ยังเป็น ข้อสงสัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

          พฤศจิกายน 

          หลังจากท่ีประชุม ครม.เคาะตัวเลขช่วยเหลือราคาข้าว อยู่ท่ีตันละ 11,525 บาท ในวันท่ี 1 

พฤศจิกายนเพราะจากปัญหาความเดือดร้อนของชาวนา ราคาข้าวตกต่ าสุดในรอบ 10 ปี ชาวนาใน
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ภาคอีสานขายข้าวได้กิโลกรัมละ 5-6 บาท ตกตันละ 5,000-6,000 ถือว่าเดือดร้อนขนาดหนัก ด้วย

เหตุนี้ในเดือนพฤศจิกายนจึงมีความเคล่ือนไหวเรื่องดังกล่าวของอดีตนายกฯหญิง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร ท่ีเดินสายช่วยชาวนาขายข้าว โดยไม่ผ่านโรงสี ยิ่งลักษณ์เริ่มจาก ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี แล้ว

เดินทางต่อไปยัง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีษะเกษ โดยมีเกษตรกรชาวนามาให้ก าลั งใจคับค่ัง ไม่กี่วัน

ต่อมาคือวันท่ี 5 พฤศจิกายน น.ส.ยิ่งลักษณ์น าข้าวสาร 2,000 กิโลกรัม ไปขายแก่มิตรรักแฟนคลับท่ี

ห้างแฟช่ันไอส์แลนด์ หมดใน 1 ช่ัวโมง จากนั้นวันท่ี 11 พฤศจิกายน น.ส.ยิ่งลักษณ์พร้อมลูกชาย และ

แกนน าพรรคเพื่อไทย เปิดขายข้าวได้ 10 ตัน ท่ีหน้าห้างอิมพีเรียล ส าโรง 

          ธันวาคม 

          ข่าวร้อนรับปลายปีคงหนีไม่พ้น การเคล่ือนไหวในโลกออนไลน์ เพื่อแสดงออกในการต่อต้าน 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการ กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

เห็นชอบด้วยคะแนนเอกฉันท์ 168 ต่อ 0 คะแนน เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม และด้วยความท่ีกฎหมาย

ฉบับนี้ถูกมองว่าขัดต่อหลักสิทธิส่วนบุคคล และอาจเป็นเครื่องมือในการเล่นงานกันได้ ผู้ท่ีไม่เห็นด้วย

จึงเคล่ือนไหวต่อต้าน โดยมีเครือข่าย "พลเมืองต่อต้าน single gateway" เป็นหัวหอก น าทีมล่า 

500,000 รายช่ือ เสนอแก้ไขกฎหมาย จนเมื่อไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาล พวกเขาจึงใช้วิธีเดียวกันกับ

แฮกเกอร์ คือการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 5 เว็บไซต์ของรัฐบาล รวมถึง

เว็บไซต์ท าเนียบรัฐบาล ล่มพร้อมกันอย่างไม่เป็นท่า จากนั้น "พลเมืองต่อต้าน single gateway" ก็

เคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง มีการเจาะเข้าระบบของเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง และน าข้อมูลการใช้

งบประมาณของกองทัพมาแฉ 

          อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า "พลเมืองต่อต้าน single gateway" จะยังเคล่ือนไหวและไม่มีทีท่า

จะหยุดหย่อน ขณะท่ีฝ่ายรัฐเองก็ไม่มีท่าทีหันหน้าเข้าหากันเพื่อหาทางออก และดูเหมือนเรื่องนี้จะ

เป็นประเด็นใหญ่ต่อไปอีกในปี 2560 นี้ 
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