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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจยัเพื่อตอ้งการท่ีจะทราบถึง บทบาท
ในการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารในเร่ือง
เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวชุมนุมทางการเมืองท่ีปรากฏบนหนา้หนงัสือพิมพไ์ทยนิวส์และหนงัสือพิมพ์
เชียงใหม่นิวส์นบัตั้งแต่หลงั 10 เมษายน 2552 ถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมพฤษภาคม 2553  เพื่อ
อธิบายกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ในช่วงเหตุการณ์สลายการชุมนุมพฤษภาคม 2553 ผ่านการรายงานข่าวของ
หนงัสือพิมพเ์ชียงใหม่ รวมทั้งอิทธิพลของหนงัสือพิมพท่ี์มีต่อความคิดของประชาชนเชียงใหม่  
 ผลการศึกษาพบว่า  บทบาทในการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของหนังสือพิมพ์
เชียงใหม่ ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหนังสือพิมพ์ ในเร่ืองการเคล่ือนไหวชุมนุมทางการเมือง
นบัตั้งแต่ หลงั10 เมษายน 2552 ถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมพฤษภาคม 2553 พบวา่หนงัสือพิมพท์ั้ง 
2 เน้นหนักการท าหน้าท่ีเหล่าน้ีและท าให้พบข้อเท็จจริงท่ีน่าสนใจว่าในปรากฏการณ์เดียวกัน
หนงัสือพิมพท์ั้ง 2 ฉบบั มีการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาชน เพื่อ
ประชาธิปไตย หรือกลุ่ม นปช. ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือสอดคล้องไปกับการให้ข่าวจาก
ฝ่ายรัฐบาล ผา่นการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัการชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมืองใน  2 ลกัษณะ คือ เป็น
การเคล่ือนไหว เพื่อคนเพียงคนเดียว คือ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และเป็นการเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง 
สร้างความวุน่วาย ผา่นวาทกรรม "เผาบา้น เผาเมือง" หนงัสือพิมพท์ั้ง 2 ฉบบั มีอิทธิพลในส่วนของ
การสร้างความสนใจ ทางการเมือง แต่ไม่ไดส้ร้างความรู้ ความเขา้ใจทางการเมืองอยา่งเหมาะสม 



จ 

 หนังสือพิมพ์ทั้ ง 2 ฉบับ ท าหน้าท่ีแจ้งข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาให้ทันต่อ
เหตุการณ์ แต่ไม่สามารถท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเป็นส่ือมวลชนตามบรรทดัฐานท่ีควร
จะเป็นได้ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากความจริงท่ีผูส่ื้อข่าวเสนอข้ึนมา ถูกแปรเปล่ียนตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ การเสนอข่าวตามการตดัสินใจขององค์กรข่าวนั้นๆ และผูส่ื้อข่าวภาคสนามเองก็ไม่
สามารถท่ี จะเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้
 แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคขา้งตน้  ได้แก่ ส่ือมวลชนควรพยายามเขา้ถึง 
และรายงานข่าวตามขอ้เท็จจริงท่ีแทจ้ริง โดยผูอ้ยูใ่นวิชาชีพส่ือมวลชนควรร่วมกนั สร้างกฎเกณฑ ์
กติกา ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการรายงานข่าวท่ีเท่ียงตรงเป็นธรรม และยึดถือปฏิบติั จนเป็นท่ียอมรับ
และเป็นวฒันธรรมองคก์ร เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มผูป้ฏิบติังานฝ่ายวชิาชีพ  
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this study were 1) to perceive the roles of Chiang Mai’s newspapers in 
publicizing political news about political movement and assembly on the pages of Thai News 
newspaper and Chiangmai News newspaper since April 10, B.E.2552 until the assembly 
breakdown incident in May B.E.2553 2) to explain the process of image building for the United 
Front of Democracy against Dictatorship’s political movement during the assembly breakdown 
incident in May B.E.2553 using Chiang Mai’s newspapers news publicizing including newspaper 
influences on Chiang Mai people’s thought. 

The study on the roles of Chiang Mai’s newspapers in publicizing political news about 
political movement and assembly since April 10, B.E.2552 until the assembly breakdown incident 
in May B.E.2553 found that both newspapers highlighted this duty.  An interesting fact was found 
that both newspapers publicized the news on the same phenomenon of the political assembly of 
United Front of Democracy against Dictatorship or UDD in the same way.  Their reports 
conformed to the government’s publicity and built up this political movement and assembly’s 
image in 2 features; the movement was for only one person that was  
Pol.Lt.Col. Thaksin Shinawatra and the movement was violent and caused chaos through the 
discourse “They burned Thailand.”  Both newspapers helped make people’s political interest but 
they did not provide appropriate political perception. 



ช 

 The two newspapers updated the continuously changing situations but were not capable 
of working to achieve journalism standards as they should have.  It was possible that the 
journalists’ reported facts were changed on account of their organizations’ determined policies or 
news publicizing strategies.  In addition, the field journalists were unable to access information 
sources. 

Solutions guidelines for the aforementioned problems and obstacles were the journalists 
should try to access and report the actual facts.  People in the journalism profession should 
together create criteria, agreements, and regulations of precisely news publicizing then follow 
them and make them an organizations’ culture to help build strength among the professional 
workers.  

  

 


