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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี มี้วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาพระราชทัศนะและพระราชกุศโลบายการ
ส่ือสารมวลชนของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัตามบริบทการเมือง ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 
2477 (2) ศึกษาแนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477 และ (3) ศกึษาต้นแบบการส่ือสาร
การเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 
พ.ศ. 2477 วิธีการวิจยัเป็นการศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์จากชีวิตและผลงานท่ีเป็นหลกัฐานชัน้ต้นของ
นักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นฐานการเป็นวิเคราะห์

ผลการวิจยั พบว่า (1) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเป็นธรรมราชา “พ่อคุ้มครอง
ลูก ” ใ ช้พระคุณเ พ่ือส ร้าง เส รีภาพของประชาชน  ฐานรากของหนัง สือพิม พ์และภาพยนตร์ 
(2) นกัหนงัสือพิมพ์ไทยได้สร้างแนวความคิด 2 กระแสหลกัเพ่ือสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางการเมือง คือ 
มนษุยภาพ และหลกัธรรมแห่งหนงัสือข่าว และ (3) วิธีการส่ือสารการเมือง 4 วิธีสําคญัเป็นต้นแบบการ
ส่ือสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทย 4 ต้นแบบหลกั ดงันี ้วิธีการแรก คือ “คณะสภุาพบรุุษ” มีนาย
กุหลาบ  สายประดิษฐ์ นายมาลัย  ชูพินิจ นายอบ  ไชยวสุ และนายโชติ  แพร่พันธุ์ เป็นแกนนํา เป็น
ต้นแบบนกัหนงัสือพิมพ์อิสรชน วิธีท่ีสอง คือ หนงัสือพิมพ์ประชาชาต ิเป็นฐานการเมืองสร้างประชาธิปไตย
โดยหม่อมเจ้า วรรณไวทยากร วรวรรณ กบันายกหุลาบ  สายประดิษฐ์ และคณะสภุาพบุรุษ เป็นต้นแบบ
นกัหนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตย วิธีท่ีสาม คือ นกัหนงัสือพิมพ์ราชสํานกัสร้างหนงัสือพิมพ์อุดมคติสู่ความ
เป็นจริง และวิธีการท่ีส่ี คือ การสื่อสารใต้ดินของนกัหนงัสือพิมพ์ 2 ท่าน ได้แก่ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์ 
และนายสอ  เสถบตุร เป็นต้นแบบหนงัสือพิมพ์ใต้ดนิ 

คาํสาํคัญ  แนวความคดิ  วิธีการสื่อสารการเมือง รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นนทบรีุ 11120 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are: (1) to study the mass communication attitude and 
strategy of King Prajadhipok in the political context between 1925-1934, (2) to study the 
political communication concept and communication strategy of Thai journalists during the 
reign of King Prajadhipok between 1925-1934, and (3) to study political communication models 
used by Thai journalists during the reign of King Prajadhipok between 1925-1934. The research 
methodology involves the study of primary sources regarding the history and works  of Thai 
journalists during the reign of King Prajadhipok.  

From the research, (1) it was found that King Prajadhipok was a Dhammaraja (just 
and virtuous king), who ruled in the manner of “a father protecting his children”, using his 
benevolence to create civil liberties and to construct the important core foundation for 
journalism and film. (2) Thai journalists formulated two major concepts that brought about 
public political awareness. The concept about Being Human and the second major concept, 
Newspaper Ethics. (3) Political communication methodologies which paved way for 4 Thai 
journalistic political communication role models. The first methodology, employed by the 
“Supabburut Group”, the impetus for the free man’s newspaper led by independent newspaper 
role models Kularb Saipradit, Malai Choopinij, Ob Chaivasu and Chote Praepan. The second 
methodology, employed by the Prachachat Newspaper run by Mon Chao Wan Waitayakorn 
Varavan, Kularb Saipradit and the Supabburut Group, played a model role in democratic 
journalism. The third methodology was used by a journalist of the royal court in creating the 
ideal newspaper of Pramuan Road.  Prince Bhittayalongkorn (Nor Mor Sor) was role model for 
an ideal journalist in a world of reality. The fourth methodology was used by M.R. Nimitmongkol 
Nawarat and Sor Settabutr in their underground communication and was taken as model for 
underground journalism.   
Keywords: concept, methodology for political communication, the Reign of King Prajadhipok  

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหาที่ทาํการวจิัย 

ช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง 2477 ได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการปกครองแบบกลบัขัว้จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์สูร่ะบอบประชาธิปไตย การเมือง
ได้กลายมาเป็นประเด็นหลกัของคนในยคุนัน้  นกัส่ือสารมวลชนจึงพยายามใช้ส่ือท่ีอยู่ในมือของตนเพ่ือ
ส่ือสารเผยแพร่แนวความคดิทางการเมืองท่ีตนยดึถือ  ช่วงเวลาดงักลา่วจงึเป็นต้นกําเนิดนกัส่ือสารมวลชน
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คนสําคญัเป็นผู้ นําแห่งการเปล่ียนแปลงด้านส่ือสารมวลชนมาจากชนทุกชัน้ทางสงัคม ไม่ว่าพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ราชวงศ์และสามญัชน ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยของ
พระมหากษัตริย์ ในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ได้บม่เพาะเสรีภาพและให้โอกาสความเสมอภาคแก่ชน
ทกุชัน้ได้เรียนรู้ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพฒันาประเทศอยา่งไมปิ่ดกัน้ 

จากมลูเหตดุงักลา่วข้างต้นจึงทําให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาพระราชทศันะและพระราชกศุโลบาย
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัต่อการสื่อสารมวลชน ตามบริบทการเมือง แนวความคิดและ
วิธีการสื่อสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยร่วมสมยัในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัวา่
มีแนวความคิดอะไรบ้าง มีการสร้างเนือ้หาสาระของสาร และยุทธวิธีการสื่อสารการเมืองใดบ้าง พร้อม
ค้นหาต้นแบบส่ือสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั
ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 เพ่ือใช้เป็นรากฐานการสร้างระบบการส่ือสารการเมืองไทยเชิงพฒันาการ
แบบยัง่ยืนสืบตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพระราชทัศนะ และพระราชกุศโลบายการส่ือสารมวลชนของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัตามบริบทการเมืองระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 

2. เพ่ือศึกษาแนวความคิดและวิธีการส่ือสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 

3. เพ่ือศึกษาต้นแบบการส่ือสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวจิยั 

แนวความคิด หมายถึง  แก่นความคิด อุดมการณ์ หลกัการ วิธีการคิด บทบาทหน้าท่ี วิธีการ
ส่ือสาร จริยธรรมและแนวปฏิบตัิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัและนกัหนงัสือพิมพ์ไทยเพ่ือใช้
ส่ือสารการเมืองในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 

วิธีการสื่อสารการเมือง  หมายถึง การสร้างเนือ้หาสาระของสาร และยทุธวิธีการสื่อสารการเมือง
ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั และนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วัระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477   
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กรอบความคดิในการวิจยัและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคดิ 

  

ผู้วิจยัสร้างกรอบความคดิในการวิจยับนรากฐานพระราชทศันะและราชกศุโลบายการสื่อสาร-              
มวลชนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัตามบริบทการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477 
พร้อมทัง้แกะรอยจากชีวิตและผลงานของนักหนงัสือพิมพ์ไทยกลุ่มเป้าหมายหลกั 8 พระองค์ หรือท่าน
ดงักล่าวข้างต้น เพ่ือศึกษาแนวความคิด วิธีการส่ือสารการเมือง และต้นแบบการสื่อสารการเมืองของ
นกัหนงัสือพิมพ์ไทยหลกัดงักล่าว ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ. 2477 ภายใต้กรอบการวิเคราะห์หลกัของ         
สกุญัญา  สดุบรรทดั (2544) Hall (1980), Batson (1984), McQuail (1987) และ Laitila (2005) 

พระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นักหนังสือพมิพ์ไทย 
1. น.ม.ส.
2. มจ.วรรณไวทยากร  วรวรณ
3. นายกหุลาบ  สายประดิษฐ์
4. นายมาลยั  ชพิูนิจ
5. นายโชติ  แพร่พนัธุ์
6. นายอบ  ไชยวสุ
7. ม.ร.ว.นิมิตรมงคล  นวรัตน
8. นายสอ เสถบตุร

พระราชทศันะ 
พระราชกศุโลบายการส่ือสารการเมือง 

ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์กบัประชาธิปไตย 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  ระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๗ 

การสร้างเนือ้หาสาระของสาร 

ยทุธวิธีการส่ือสารการเมือง ประชาชน 

  ต้นแบบ           แนวความคดิและ 
            วิธีการส่ือการการเมือง 

แนวความคดิ 

วิธีการส่ือสารการเมือง 
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วิธีการดาํเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจยัเป็นการศกึษาเชิงประวตัิศาสตร์จากชีวิตและผลงานท่ีเป็นหลกัฐานชัน้ต้น
ของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 
2477 เป็นฐานการวิเคราะห์จํานวน 8 พระองค์ หรือท่าน ได้แก่ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 
(น.ม.ส.) หมอ่มเจ้าวรรณไวทยากร  วรวรรณ  (พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์)  ม.ร.ว.นิมิตร
มงคล  นวรัตน  นายกหุลาบ  สายประดษิฐ์  นายมาลยั  ชพูินิจ  นายโชติ  แพร่พนัธุ์  นายอบ  ไชยวส ุ และ
นายสอ  เสถบุตร  ร่วมกับการสมัภาษณ์ระดมสมองผู้ทรงคณุวุฒิจํานวน 18 ท่าน วิเคราะห์การจบักลุ่ม
ทางประวตัิศาสตร์แกะรอยตามกาลเวลา การตีความและแปลความเปรียบเทียบกันและกัน หกัล้างกัน
ระหวา่งกรณี และการเสนอเหตผุลเพ่ือสร้างข้อสรุป 

ผลการวิจัย 

1. “ธรรมราชา” ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวักบั “เสรีภาพของประชาชน ฐานราก
ของหนงัสือพิมพ์และภาพยนตร์” ด้วยพระราชทศันะทางการเมืองของพระองค์ทรงใช้พระคณุแห่งธรรม
ราชา “พ่อคุ้มครองลกู” ในฐานะ “พ่อ” จึงทรงเห็นว่า ต้องแนะนําลกูคือ ประชาชนให้รู้จกัปกครองตนเอง 
ประชาชนจึงเป็นฐานรากหรือรากแก้วของประชาธิปไตยในอนาคต ทรงทําแต่สิ่งท่ีดีเท่าท่ีจะกระทําได้ 
หนงัสือพิมพ์และภาพยนตร์เป็นตวัแทนแห่งพลงัขบัเคล่ือนความคิดเห็นของประชาชน พระองค์จึงทรงเปิด
ตลาดเสรีทางความคิดเห็นให้แก่ส่ือหนงัสือพิมพ์และภาพยนตร์ รัฐไม่เข้าไปแทรกแซงสื่อ และทรงต้องการ
ให้หนงัสือพิมพ์และภาพยนตร์มีเสรีภาพควบคู่กับมีความรับผิดชอบทางสงัคม ได้มาตรฐานธรรมจรรยา
แห่งวิชาชีพอยา่งแท้จริง 

2. แนวความคิดหลกัของนกัหนงัสือพิมพ์ไทย คือ มนุษยภาพและหลกัธรรมแห่งหนงัสือข่าว
เพ่ือสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางการเมือง ช่วยสะท้อนการสื่อสารการเมือง 4 วิธีสําคญั สูก่ารเป็นต้นแบบ
การสื่อสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทย 4 ต้นแบบหลกั ได้แก่ วิธีการแรก คือ “คณะสภุาพบรุุษ” พลงั
ขบัเคลื่อนหนงัสือพิมพ์อิสรชนโดยมีนายกหุลาบ  สายประดิษฐ์ นายมาลยั  ชูพินิจ  นายอบ  ไชยวส ุและ
นายโชติ  แพร่พันธุ์ เป็นแกนนํา เป็นต้นแบบนักหนังสือพิมพ์อิสรชน ใช้ยุทธวิธีการเขียนบทความ บท
บรรณาธิการ คตบินัเทิงทางหน้าหนงัสือพิมพ์ และออกเป็นหนงัสือเลม่ เป็นการส่ือสารแบบนํา้ซมึบอ่ทราย 
วิธีที่สอง คือ หนงัสือพิมพ์ ประชาชาติ เป็นฐานการเมืองสร้างประชาธิปไตย โดยหมอ่มเจ้าวรรณไวทยากร 
วรวรรณ กบันายกหุลาบ  สายประดษิฐ์ และคณะสภุาพบรุุษ เป็นต้นแบบนกัหนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตย ได้
ทําหน้าท่ีเป็นครูสอนการเมือง เสนอข่าวสดและเขียนด้วยภาษาประณีตและงดงาม วิธีการที่สาม คือ 
นกัหนงัสือพิมพ์ราชสํานกัสร้างหนงัสือพิมพ์อุดมคติแห่งสํานกัถนนประมวญ โดยมีพระราชวงศ์เธอกรม
หม่ืนพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) เป็นต้นแบบหนงัสือพิมพ์อดุมคติสูค่วามเป็นจริง ทรงเป็นครู “ธรรมะในใจของ
หนงัสือพิมพ์” และผดุงรักษาคณุงามความดีของพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในใจมวลประชา เพ่ือรักษาสาย
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สมัพนัธ์และความทรงจํา และวิธีการที่ ส่ี คือ การส่ือสารใต้ดินของนกัหนงัสือพิมพ์ 2 ท่าน ได้แก่ ม.ร.ว.
นิมิตรมงคล  นวรัตน และนายสอ  เสถบุตร เป็นต้นแบบนกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดิน ได้ออกหนงัสือ น้ําเงินแท ้
การเขียนบทความส่งออก เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนในโลกภายนอกในขณะท่ีถูกจองจําอยู่ ฐาน
นกัโทษการเมือง พร้อมทัง้ได้ผลติงานอิสระตามความคดิฝัน 

การอภปิรายผล 

1. ต้นแบบนักหนังสือพิมพ์อิสรชน  “ปลุก ปลูกและเปล่ียนแปลง” คือ หวัใจของการ
ส่ือสารการเมือง นกัหนงัสือพิมพ์อิสรชนมีหวัใจหลอ่หลอมมาจากมนษุย์ปถุชุนธรรมดาท่ีได้รับโอกาสและมี
เวทีสาธารณะใช้แสดงความคิดความเห็น การเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้โดยบทบาทและหน้าท่ีของวิชาชีพ
ตนเองได้โดยตรง คือ การเป็นนกัหนงัสือพิมพ์ สมาชิกชาวคณะสภุาพบรุุษทกุคนจึงมีชีวิตและจิตวิญญาณ
ท่ีมีเสรีภาพเป็นรากฐานของการทํางานอยู่ทกุขณะจิต มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปลกุให้ชาวสยามในยคุนัน้ได้ต่ืน 
ได้ตระหนกัถึงความเป็นมนษุยภาพของตน ว่าแตล่ะคนมีคณุคา่ พร้อมทัง้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเป็นการ
ปลูก บ่มเพาะแนวความคิดหลกั “มนุษยภาพ” ได้ชูประเด็นเร่ืองความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคทาง
โอกาสเพ่ือทําประโยชน์เพ่ือสว่นรวม และเสรีภาพแห่งความรัก และได้เรียกร้องเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
กระบวนทัศน์และการกระทํา มีการส่ือสารยํา้เตือนด้วยความถ่ีทุกวนัทางหน้าหนงัสือพิมพ์รายวนั และ
สร้างความตอ่เน่ืองด้วยยทุธวิธีการสื่อสารแบบนํา้ซมึบอ่ทราย ผา่นหนงัสืออา่นเลน่คตบินัเทิง 

2. ต้นแบบนักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย  การออกหนงัสือพิมพ์ ประชาชาติ นบัเป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ท่ีเด่นชัดของบทบาทและหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์เพ่ือขบัเคล่ือนการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตรง ดงันัน้ นักหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ  จึงเป็นนักหนังสือพิมพ์ท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการเมืองเป็นหลกัในห้วงเวลาหลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 จงึอาจกลา่วได้วา่ หนงัสือพิมพ์ ประชาชาติ ได้ช่วยหลอ่หลอมสร้างนกัหนงัสือพิมพ์รุ่น
ใหม่ให้เป็นนักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  เป็นการสร้างนักหนังสือพิมพ์ท่ีเกิดจาก
นกัหนงัสือพิมพ์อิสรชนท่ียดึหลกัแนวความคิด “มนษุยภาพ” จากคณะสภุาพบรุุษ และนกัหนงัสือพิมพ์รุ่น
ใหม่ท่ีกําเนิดขึน้จาก อุดมการณ์ประชาธิปไตยของการทํางานในหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ ร่วมกับ
นกัการเมืองของคณะราษฎรบางท่านท่ีมีความรักในการเขียนได้เป็นนกัคอลมัน์นิสต์พิเศษให้ และท่ีสําคญั
ยิ่งคือ หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ หรือท่านวรรณ ได้ทรงเป็นเสาหลกัประชาธิปไตยทางหลกัวิชา
และหลกัปฏิบตัิธรรมจรรยาของการเป็นนกัหนงัสือพิมพ์ท่ีดี จนนกัหนงัสือพิมพ์ทกุคนในยคุนัน้ยอมรับนบั
ถือพระองค์ท่านเป็นครู เรียกพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์” ถือเป็นอาจารย์นักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย 
นับเป็นการจัดส่วนผสมการส่ือสารการเมืองได้อย่างสมดุลลงตัว จึงส่งผลโดยตรงต่อการสร้าง
นกัหนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตยให้เกิดขึน้จริง เพ่ือร่วมช่วยร่วมขบัเคล่ือนประชาธิปไตยให้บรรลผุลในช่วงต้น
ได้ดงัตัง้เป้าหมายไว้ 
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3. ต้นแบบนักหนังสือพิมพ์อุดมคตสู่ิความเป็นจริง จดุกําเนิดของต้นแบบนกัหนงัสือพิมพ์
อดุมคตสิูค่วามเป็นจริง เกิดจากผู้ ท่ีมีใจรักศรัทธาในวิชาชีพหนงัสือพิมพ์ มุง่มัน่ต้องการสร้างหนงัสือพิมพ์ท่ี
เป็นหนังสือพิมพ์อย่างแท้จริง หมายความว่า เป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมีเสรีภาพด้วยความรับผิดชอบ มีการ
ประพฤติปฏิบตัิบทบาทและหน้าท่ีอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ตามธรรมจรรยาท่ีดีของหนงัสือพิมพ์สูค่วามเป็น
จริงในสยามประเทศท่ีถูกเรียกขานว่า เป็นประชาธิปไตยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
บุคคลต้นแบบท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานี  ้คือ  พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  ทรงเป็น
นักหนังสือพิมพ์สามแผ่นดิน เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป พระองค์ท่านทรงต้องการประกอบอาชีพ
นกัหนงัสือพิมพ์ท่ีทรงรัก พร้อมทัง้ทรงทําหน้าท่ีของการเป็นนกัหนงัสือพิมพ์ท่ีดีตามหลกัธรรมจรรยาของ
หนงัสือพิมพ์ ซึง่ทรงยดึถือปฏิบตัมิาตัง้แตค่รัง้แผน่ดนิสยามถกูปกครองด้วยระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ 
สู่ยุคประชาธิปไตย พระองค์ทรงเป็นเจ้าของและนกัหนงัสือพิมพ์แห่งสํานกัถนนประมวญ ประกอบด้วย 
ประมวญวนั ประมวญสาร และ ประมวญมารค 

4. ต้นแบบนักหนังสือพิมพ์ใต้ดนิ  จดุเปล่ียนแปลงสําคญัประการหนึ่งหลงัการเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ก็คือ การเกิดกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 ทําให้คําว่า “นักโทษการเมือง”  ปรากฏ
เด่นชดัขึน้ นกัโทษการเมืองคนสําคญัท่ีได้รับแรงกดดนัการเมืองแห่งผลการกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 จน
สง่ผลให้เกิดนกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดนิขึน้ 2 ท่านเดน่ๆ ได้แก่ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล  นวรัตน  และนายสอ  เสถบตุร   
  “เสรีภาพในการส่ือสาร รากฐานประชาธิปไตยแท้” นกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดินมีเป้าหมาย
ของการเคล่ือนไหวเพ่ือช่วยส่ือสารในอีกมิติหนึ่งท่ียงัไม่เคยถกูเปิดเผยมาก่อนของคนกลุ่มหนึ่งท่ีมีความ
คิดเห็นแย้ง หรือแตกต่างจากรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย แล้วรัฐบาลได้ใช้วิธีการกําจดักลุ่มคนนีด้้วย
วิธีรุนแรงและไร้ความยตุธิรรม ม.ร.ว.นิมิตรมงคล  นวรัตน  เขียนไว้ในบนัทึกของตนท่ีช่ือว่า “วนันี”้ ได้เรียก
ประชาธิปไตยของคณะราษฎรนัน้เป็นของจอมปลอม หรือ เป็นของเก๊ หลอกลวง คําว่ากบฏในสมยันีไ้ม่ใช่
หมายถึง คนอธรรม แตห่มายถึงคนรักสตัย์รักธรรมตา่งหาก ถึงกระนัน้คนเหลา่นัน้ก็ต้องถกูคมุขงัอยู่ในกรง
เหมือนสตัว์เดรัจฉาน นกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดิน ได้แสดงให้เห็นคณุคา่ของเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั เห็นคนเป็นคน
เพ่ือร่วมสร้าง “สงัคมท่ีเป็นอดุมรัฐ” สามารถให้ความเป็นธรรมแก่คนทกุคนได้เสมอหน้ากนั และคณุคา่ของ
คนมีพืน้ฐานจากการมีเสรีภาพในการส่ือสาร นกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดนิจงึเป็นกระจกเงาสะท้อนการดิน้รนตอ่สู้
เพ่ือเสรีภาพในการส่ือสาร ซึ่งเป็นรากฐานสําคญัยิ่งของสงัคมประชาธิปไตยแท้ๆ นักหนังสือใต้ดินจึง
เปรียบเสมือนไอนํา้ร้อนท่ีถูกแรงกดดนั ได้พยายามหาช่องทางระบายออกมา แม้เพียงมีช่องทางเล็กนิด
เดียว ก็พวยพุ่งออกมาได้อย่างมีพลงัไม่ขาดสายของการส่ือสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดิน  ถือว่า 
เป็นขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือปลดแอกประชาธิปไตยจอมปลอมท่ีเกิดขึน้ในสมยันัน้ 

7



ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดันําเนือ้หาสาระสําคญัของข้อค้นพบจากการวิจยัครัง้นี ้บรรจเุป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูร
นิเทศศาสตร์ทัง้การศกึษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นรายวิชา หรือชดุวิชา เพ่ือให้
นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ต้นรากแห่งประวัติศาสตร์การสื่อสารมวลชนไทย หลักปรัชญา แนวความคิด 
วิธีการคดิและวิธีการสื่อสารของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยและนกัภาพยนตร์อยา่งลุม่ลกึ 

2. ควรจดัเป็นแหลง่เรียนรู้ e – learning ของนกัคดินกัหนงัสือพิมพ์ไทย เพ่ือให้นกัเรียน นกัศกึษา
นกัวิชาการ นกัวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ และผู้สนใจได้ศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

3. ควรจัดตัง้สถาบนั หรือศูนย์นักคิดนักเคล่ือนไหวทางนิเทศศาสตร์ร่วมสมัย  โดยสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ นําใช้ข้อค้นพบของการวิจัยนีเ้ป็นฐานความรู้หลกั 
พร้อมทัง้ขยายการศกึษาวิจยัไปยงันกัคิดนกัเคล่ือนไหวทางนิเทศศาสตร์ในยคุสมยัตา่งๆ ของประเทศไทย 
เพ่ือเป็นการสร้าง พฒันาและขยายองค์ความรู้ทางศาสตร์นิเทศศาสตร์โดยตรง มุง่สร้างทฤษฎีรากฐานทาง
นิเทศศาสตร์ของไทยขึน้ เพ่ือใช้ศกึษาเรียนรู้ ทําความเข้าใจในต้นสมองความคิดของนกัคิดไทยอย่างถ่อง
แท้ ช่วยกระตุ้นและสร้างระบบวิธีการทํางานรวมกลุ่มระหว่างนกัวิจยั นกัวิชาการ และนกัศึกษาร่วมกัน
ค้นคว้าและทํางานข้ามกลุม่ยอ่ย รวมทัง้มีการวิพากษ์วิจารณ์ภายในกลุม่เชิงสหวิทยาการ นบัเป็นการสร้าง
ความเจริญงอกงามของศาสตร์อยา่งมีคณุคา่ตอ่ประเทศชาตติอ่ไป 

บรรณานุกรม 

พระราชบนัทกึพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเร่ือง Problems of Siam พระราชทานพระยากลัยาณ
ไมตรี ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2469 กจช. เอกสาร ร.7 บ.1.3/32 No.47 สว่นพระองค์สมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานภุาพ แผนกอภิรัฐมนตรี เร่ืองบนัทึกการปกครอง 23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 
2469  

พระราชบนัทกึพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเร่ือง Democracy in Siam กจช. เอกสาร ร.7 บ. 1.3  
เล่ม 4/67 No.42  ส่วนพระองค์ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ แผนกเสนาบดี เร่ือง 
กรรมการองคมนตรี 2470  

สกุญัญา   สดุบรรทดั (2544) ประวติัการช่วงชิงสิทธิอํานาจทางข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ์  
กรุงเทพมหานคร: สภาวิจยัแห่งชาต ิ

Batson, Benjamin A. (1984). The End of the Absolute Monarchy in Siam. New York: Oxford  
University Press.  

Hall, S. (1980) “Cultural Studies: Two Paradigms.”, Media, Culture and Society, 2: 57-72.  
Laitila, Tiina (2005) “Journalistic Codes of Ethics in Europe” in McQuail, Golding & Bens., eds.  

Communication Theory and Research. pp.191-204. London: Sage Publications Ltd. 
McQuail, Denis (1994) Lecture on ‘Media Accountability’, University of Amsterdam, 17 March. 

8


	Text1: ปีที่ 1 เรื่องที่  1/2554


