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บทบรรณาธิการตัวแทนเสียงของหนังสือพิมพ์
Editorials Representing the Voice 

of the Newspaper

บทคัดย่อ
	 ในสังคมประชาธิปไตยสื่อหนังสือพิมพ์มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่	จึงเกิดพื้นที่เฉพาะ	
สำาหรับการแสดงทัศนะของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสังคมที่เรียกว่า	บทบรรณาธิการ	ซึ่งมีลักษณะเด่น	คือ	ความ	
คิดเห็นที่นำาเสนอจะบ่งบอกถึงนโยบายและจุดยืนของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับอย่างชัดเจน	 เพราะมีลักษณะเป็นอัตตวิสัยซึ่งผู้เขียน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายใต้ความรับผิดชอบของกฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพ	ทั้งนี้	บทบรรณาธิการ
สามารถแสดงบทบาทการกลั่นกรองข่าวสาร	กำาหนดวาระข่าวสาร	รายงานและอธิบายเหตุการณ์จนผู้อ่านเกิดความกระจ่างชัด	
เนื่องจากผู้เขียนต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ	อ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	ด้วยลีลาการเขียนที่มีพลังจนสามารถกระตุ้น	
ความคิดและอารมณ์ของผู้อ่าน	 เทคนิคที่ทำาให้บทบรรณาธิการมีพลังยิ่งขึ้นในฐานะตัวแทนเสียงของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ	คือ
การย้ายตำาแหน่งจากหน้าประจำามาไว้ในหน้าหนึ่งแทนในชื่อ	หมายเหตุหน้าหนึ่งหรือ	Page	One	Comment	เพื่อเน้นย้ำาว่า
สถานการณ์ของเรื่องอยู่ในภาวะวิกฤตและสำาคัญต่อสังคม	เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบทบรรณาธิการใช้ถ้อยคำาที่หนักแน่น
ในการนำาเสนอความคิดเห็น	และเสริมด้วยจังหวะเวลาการนำาเสนอที่เหมาะสม	จึงทำาให้บทบรรณาธิการยังคงความเป็นตัวแทน
เสียงของหนังสือพิมพ์ต่อไป

คำ�สำ�คัญ:		บทบรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์  อัตตวิสัย  ความคิดเห็น

Abstract
	 In	a	democratic	society,	newspaper	enjoys	freedom	in	expressing	opinion	fully.	Editorial,	a	very	
subjective	article,	is	a	space	for	voicing	stances	on	a	particular	issue	of	each	newspaper.	The	author	can	
express	his/her	opinion	 freely	based	on	 the	 ideologies	of	 the	profession	and	 the	accountability	of	 the	
mass	media.	Editorial	acts	as	a	gatekeeper,	an	agenda	setter,	and	a	critique	of	the	issue	to	offer	a	diverse	
dimension	of	the	issue	to	readers.	The	author	employs	powerful	writing	techniques	to	arouse	opinion	
and	emotion	of	readers	to	persuasive	contents.	Therefore,	they	must	be	supported	by	credible	sources.	
Editorials	that	used	to	be	an	article	placed	inside	a	newspaper	has	increased	its	power	when	being	moved	
to	the	front	page,	referred	to	as	Page	One	Comment.	With	the	characteristics	of	expressing	strong	opinions	
in	a	straight	forward	and	timely	manner,	editorial	has	maintained	its	role	as	the	voice	of	newspaper	until	
today.

Keywords:  Editorial, Newspaper, Subjectivity, Opinion



137    ปีที่ 34 ฉบับที่ 1  
มกราคม-มิถุนายน 2557

บทนำา
	 ในช่วงกลางศตวรรษที่	19	บทบรรณาธิการถือกำาเนิด	
ขึ้นครั้งแรกจากผลที่หนังสือพิมพ์พยายามจะแยกเนื้อหา
ส่วนที่เป็นข่าวกับความคิดเห็นออกจากกันอย่างเด็ดขาด		
โดยจะนำาเสนอการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ใน	
หน้าข่าวเท่านั้น	และจะนำาเสนอความคิดเห็นต่างๆ	ในหน้า	
บทบรรณาธิการ	(Editorial	Page)	ในหน้าบทบรรณาธิการ
จะมีข ้อเขียนสั ้นๆ	จัดวางในกรอบสี ่เหลี ่ยมภายใต้ช ื ่อ
หนังสือพิมพ์ว่า	“บทบรรณาธิการ”	(Editorial)	หรือบทนำา	
(สิริทิพย์	 ขันสุวรรณ,	 2543)	 ปัจจุบันบทบรรณาธิการยัง
ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับ	เพื่อทำาหน้าที่แสดง
ความคิดเห็นต่อปัญหาสาธารณะในสังคมที่เป็นตัวแทนเสียง
ของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ
	 ลักษณะเด่นของบทบรรณาธิการเป็นข้อเขียนที่บอก	
ถึงนโยบายและจุดยืนของหนังสือพิมพ์	 เพราะมีลักษณะเป็น	
อัตตวิสัยที่ผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ภายใต้ความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมทาง	
วิชาชีพ	โดยผ่านการรวบรวม	จับประเด็นและวิเคราะห์ภูมิหลัง	
ผลกระทบ	พร้อมชี้แนะถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา	
ทำาให้ผู้อ่านเกิดความรู้	ความเข้าใจเหตุการณ์ที่ซับซ้อนได้
กระจ่างชัดและลึกซึ้ง	บทบรรณาธิการจึงเป็นเหมือนผู้นำาทาง
ความคิด	(ปราณี	สุรสิทธิ์,	2549)	
	 บทบรรณาธิการเกิดจากการตัดสินใจของบุคคล	
หลายฝ่ายในกองบรรณาธิการ	 เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีคุณค่า
ทางข่าวสูงต่อผู้อ่านและสังคม	จึงสามารถแสดงบทบาทใน	
ฐานะผู้กลั่นกรองข่าวสาร	วางกรอบการแสดงความคิดเห็น	
ต่อประเด็นปัญหาทั้งในเชิงโต้แย้งหรือสนับสนุน	 เพื่อกำาหนด	
ให้กลายเป็นประเด็นสำาคัญทางสังคมที่มีการวิพากษ์วิจารณ์	
ของประชาชนอย่างกว ้างขวาง	บทบรรณาธ ิการจ ึงม	ี
ความสำาคัญต่อหนังสือพิมพ์	งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับบท	
บรรณาธิการ	มักวิเคราะห์เนื ้อหาและกระบวนการเขียน	
(วาริศา	พลายบัว,	 2546)	 มากกว่าจะศึกษาความสำาคัญของ	
บทบรรณาธิการในฐานะตัวแทนเสียงของหนังสือพิมพ์	
บทความนี้จึงมุ่งเสนอถึงเหตุผลที่หนังสือพิมพ์ให้ความสำาคัญ
กับบทบรรณาธิการ	แม้ว่าจะมีผู้อ่านจำานวนน้อย	บทบาทของ	
บรรณาธิการต่อผู ้อ ่านและสังคม	ตลอดจนพลังของบท	
บรรณาธิการ	 เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
บทบรรณาธิการ	ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ก็ยังสะท้อนความ
เป็นตัวแทนทางความคิดของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับผ่านทาง
บรรณาธิการได้ต่อไป

ความสำาคัญของบทบรรณาธิการในฐานะตัวแทนเสียง
ของหนังสือพิมพ์
	 บทบรรณาธิการ	หมายถึง	ข้อเขียนที ่แสดงความ	
คิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสังคมที่สะท้อนจุดยืนทางความ
คิดของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ	ซึ่ง	 Lutgard	 (2011)	 ระบุว่า

บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เป็นข้อเขียนที่สะท้อนมุม
ทางความคิดของหนังสือพิมพ์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม	
เช่นเดียวกับสุภา	ศิริมานนท์	(2530)	อดีตนักหนังสือพิมพ	์
อาวุโส	ซึ ่งระบุว่าบทบรรณาธิการเป็นธงชัยเฉลิมพลของ	
หนังสือพิมพ์ที่แสดงนโยบายทางความคิดและยกระดับสังคม
ให้ดีขึ้น	เนื่องจากเป็นคอลัมน์ที่หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระด้วยความรับผิดชอบอย่าง	
เต็มที่	ซึ่งจักรกฤษณ์	เพิ่มพูน	(สัมภาษณ์,	2556,	27	ตุลาคม)		
ผู ้เขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	และ	
บุญรัตน์	อภิชาตไตรสรณ์	(สัมภาษณ์,	2556,	26	กันยายน)	
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศและผู้เขียนบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	 กล่าวว่า	 “บทบรรณาธิการคือหัวใจ
หรือจุดยืนที่เป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ	 โดยเน้นว่า		
‘อยากรู ้หนังสือพิมพ์คิดอย่างไรกับเร ื ่องนั ้นๆ	 ให้อ ่าน
บทบรรณาธิการหรือบทนำาของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น’”		
	 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่หนังสือพิมพ์ให้ความสำาคัญ
กับการนำาเสนอบทบรรณาธิการ	พบเหตุผลสำาคัญ	2	ประการ	
ดังนี้คือ	
	 1.	 บทบรรณาธิการเป็นการแสดงออกถึงนโยบาย
และจุดยืนทางความคิดของหนังสือพิมพ์ต่อปัญหาสาธารณะ	
ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ	
มิใช่ความคิดเฉพาะของผู้ เขียนในคอลัมน์ที่แสดงความ	
คิดเห็นอื่นๆ	 ในหนังสือพิมพ์	 (Firmstone,	 2008)	นอกจาก
หนังสือพิมพ์จะทำาหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงแล้ว		
ยังมุ่งหวังให้ผู้อ่านทราบถึงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์	
ต่อเหตุการณ์อีกด้วย	เช่น	บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ	์
กรุงเทพธุรกิจ	เรื่อง	“ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเจตนาดีแต่	
วิธีการผิดพลาด”	กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งทางความคิด	
ของสองฝ่ายคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายค้าน	ภายหลังที่คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่าง	
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่ งกระทำาความผิด
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกของ	
ประชาชน	ฝ่ายสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรที ่เห็นด้วยให	้
เหตุผลว่าต้องการลดความขัดแย้งที่ยาวนานเกือบ	10	ปี	และ	
สร้างความสมานฉันท์ในสังคม	ขณะที ่ฝ่ายที ่ไม่เห็นด้วย	
ก็แสดงความคิดเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เอื้อประโยชน์แก่	
พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	และกลุ่มคนที่จงใจก่อเหตุความรุนแรง	
แต่เห็นด้วยต่อการนิรโทษกรรมผู้กระทำาผิดที่เกิดจากความ	
แตกต่างทางความคิด	หนังสือพิมพ์จึงแสดงทัศนะว่าร่าง	
พระราชบัญญัติมีเจตนาดีที่ต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้ง	
แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการว่าถูกต้องหรือเหมาะสม	 เนื่องจาก	
เป็นการใช้อำานาจทางการเมืองเข้าจัดการบุคคลด้วย
กฎหมาย	(“ออกกฎหมายนิรโทษ...”,	2556)	ขณะเดียวกัน
บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ข่าวสด	เรื ่อง	“เยอะ”		
กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับเดียวกัน	แต่
ทัศนะหนังสือพิมพ์ระบุเฉพาะประโยชน์ที่ได้รับจากกฎหมาย	
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ฉบับน้ี	โดยไม่เห็นด้วยกับปฏิกิริยาท่ีไร้เหตุผลของฝ่ายต่อต้าน	
เพราะเป็นการสร้างบรรยากาศความขัดแย้งที่เกินจำาเป็น
กลายเป็นการปลุกระดมให้เกิดภาพต่อต้านกระบวนการ
รัฐสภาแทน	(“เยอะ”,	2556)
	 อย่างไรก็ตาม	การแสดงออกถึงนโยบายและจุดยืนของ
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับผ่านทางบทบรรณาธิการไม่จำาเป็น
ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งทางความคดิกนัเสมอ				แตอ่าจเปน็ความ	
ขัดแย้งทางความคิดเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกัน
ได้	ขึ้นอยู่กับอิสระทางความคิดของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
	 2.	 บทบรรณาธิการเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
ของหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสถาบันสาธารณะสังคม	ที่ต้องดำารง
อิทธิพลทางความคิดของตนเองออกมาอย่างชัดเจน	เช่น	
บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	เรื่อง	“ด้านลบของ	
ระบบแก้อุทกภัย”	ที ่แสดงทัศนะว่า	รัฐบาลต้องให้ความ
สำาคัญกับการระวังป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม		
ด้วยการรับฟังรายงานความคิดเห็นของประชาชนและ	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรง		
(EHIA)	 พร้อมหาวิธีช้ีแจงสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชน	
จึงจะทำาให้การลงทุนเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหาร
จัดการน้ำาอย่างย่ังยืน	(“ด้านลบของระบบแก้อุทกภัย”,	2556)	
หรือบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	เรื่อง	“ป้องกัน	
การฉ้อฉลอำานาจ”	ที่กล่าวถึงมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ	
งบประมาณรายจ่ายปี	2557	ว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	
ซึ่งหนังสือพิมพ์แสดงความคิดว่าทุกฝ่ายต้องพิจารณาให้	
รอบคอบก่อนยื่นเรื่องราวให้ศาลรัฐธรรมนูญ	 เพราะฝ่ายยื่น	
คำาร้องก็อาจจะถูกกล่าวหาว่า	 เป็นการขัดขวางการบริหาร
ของประเทศ	ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาว่าเมื่อรับ	
คำาร้องแล้ว	รัฐบาลจะไม่คิดว่าคือการแทรกแซงการใช้อำานาจ
ของนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร	 (“ป้องกันการฉ้อฉลอำานาจ”,	
2556)
	 นอกจากเหต ุผลท ั ้ งสองประการแล ้ว	สภาการ	
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ	องค์กรอิสระซึ่งตั้งขึ้นเพื่อทำาหน้าที	่
ควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์ด้านความประพฤติและ	
จร ิยธรรมในการประกอบอาชีพหนังส ือพ ิมพ์	(บ ุบผา		
เมฆศรีทองคำา,	 2555)	 ก็ตระหนักถึงความสำาคัญของ
บทบรรณาธิการโดยจัดประกวดบทบรรณาธิการหรือบทนำา
ดีเด่นขึ้นทุกปี	เนื่องจากบทบรรณาธิการเปรียบเหมือนธงชัย	
ทางความคิดที่สะท้อนจุดยืนของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับต่อ
ประเด็นปัญหาในสังคม	(สภาการหนังสือพิมพ์,	2556)	ดังนั้น	
ผู้เขียนจะขอนำาบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ		
ฉบับวันที่	11	ธันวาคม		2555		เรื่อง	“เหตุที่การโกงกินเฟื่องฟู”		
ซึ่งได้รับรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นประจำาปี	2556	มาเสนอ
ไว้ในบทความนี้ด้วย	

 เหตุที่การโกงกินเฟองฟู 

ผลการศึกษาขององคกรความโปรงใสระหวางประเทศ (ทีอี) ตอกย้ําอีกคร้ัง

หนึ่งวาประเทศไทย อยูในอันดับตนๆ ของกลุมประเทศท่ีมีการทุจริตโกงกิน

มากท่ีสุดในโลก ไทยหลนจากอันดับ 80 มาเปนอันดับท่ี 88 จากการสํารวจ 

176 ประเทศ ติดกลุมเดียวกันกับบรรดาประเทศดอยพัฒนาในแอฟริกา เชน 

มาลาวี โมร็อกโก แชมเบียและสวาซีแลนด 

 

เช่ือวาอันดับการทุจริตคอรรัปชันระดับโลกของไทย จะหลนลงไปอีกตอเนื่อง 

สวนผลการสํารวจความคิดเห็นท่ัวประเทศ โดยสวนดุสิตโพลพบวารอยละ  

33.5 ถือวาเปนเร่ืองอับอายขายหนา เปนปญหาเรงดวนท่ีรัฐบาลจะตองเรง

จัดการ รอยละ 45.39 ระบุวานักการเมืองเปนอาชีพทุจริตมากสุด รองลงไป 

คือขาราชการ 

 

สวนสาเหตุท่ีทําใหการโกงกินเฟองฟู คนไทยสวนหนึ่งเช่ือวาเพราะกฎหมาย

หยอนยานไมมีบทลงโทษท่ีเด็ดขาด และเสนอใหแกไขดวยการปลูกฝงอบรม

สั่งสอนบุตรหลานต้ังแตเยาววัย แตท่ีไมนาแปลกใจก็คือมีคนเพียงรอยละ 

33.24 ท่ีรูสึกอับอายขายหนาชาวโลก แตผลการสํารวจความเห็นคร้ังกอนๆ  

มีคนกวารอยละ 60 ท่ีเห็นดีเห็นงามกับการโกงกิน 

 

สําหรับคนบางสวนท่ีมองวาสาเหตุของการคอรรัปชันคือกฎหมายหยอนยาน 

บทลงโทษท่ีเด็ดขาดเพราะวาประเทศไทยมีพรอมท้ังกฎหมาย มีองคกร

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังองคกรอิสระและหนวยงานของรัฐบาล 

สวนกฎหมายก็กําหนดโทษขาราชการและนักการเมืองท่ีโกงกินต้ังแตโทษ

จําคุก 20 ปหรือจําคุกตลอดชีวิตจนถึงประหารชีวิต 

 

สาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหการโกงกินเฟองฟู เพราะ “คน” ผูมีอํานาจในการบังคับ

ใหกฎหมายไมไดใชกฎหมายอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา แตลูบหนาปะจมูก

เลนพรรค เลนพวก กฎหมายใชกับคนอื่น แตไมใชกับตนและพวกพอง 

ตัวอยางเชน สวนดุสิตโพลพบวาคนรอยละ 65.9 เห็นวาการรับจํานําขาว 

มีปญหาการทุจริตแตรัฐบาลอางดีตอชาวนา 

 

นักการเมืองซึ่งคนสวนใหญมองวาทุจริตมากท่ีสุด และมีอํานาจหนาท่ีในการ

ปองกันและปราบปรามทุจริตมากท่ีสุด จึงไมเกรงกลัวโทษจําคุกหรือโทษ

ประหาร (โดยเฉพาะกลุมท่ีมีอํานาจ) อีกท้ังประชาชนกวารอยละ 60 ยังยอมรับ

รัฐบาลโกงกินขอแตเพียงแบงเศษใหชาวบานบาง นักการเมืองจึงไมจําเปน 

ตองปราบคอรรัปชัน แตปราบแคหลอกๆ 

 

ตราบใดท่ีคนสวนใหญยอมรับรัฐบาลโกงกิน ยังยอมรับเงินซื้อเสียงจาก

นักการเมืองยังยกยองสดุดีบรรดานักการเมืองท่ีเขาสูอํานาจดวยการโกงการ

เลือกต้ัง คือซื้อเสียงหรือใชอํานาจอิทธิพล ตราบนั้นนักการเมืองก็จะสามารถ

ลอยนวลเขาสูอํานาจ และใชอํานาจทุจริตถอนทุน เพ่ือสะสมทุนไวซื้อเสียง  

ซื้อ ส.ส. ในคราวหนา โกงกินจึงรุงเร่ืองเฟองฟู 

ภาพที่ 1	บทบรรณาธิการ	หรือบทนำา	ประจำาปี	2556	
												ดีเด่นเรื่อง	เหตุที่การโกงกินเฟื่องฟู	
ที่มา:	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	(2556)



139    ปีที่ 34 ฉบับที่ 1  
มกราคม-มิถุนายน 2557

	 อย่างไรก็ตาม	หากมองในมิติเชิงวิชาการ	บทบรรณาธิการ
มีความสำาคัญต่อหนังสือพิมพ์	เพราะเป็นแสดงจุดยืนต่อ	
ปัญหาสาธารณะและแสดงความรับผิดชอบในฐานะต่อ
สื่อมวลชน	แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเป็นจริงหรือมิต	ิ
เชิงวิชาชีพ	จักรกฤษณ์	 เพิ ่มพูล	 (สัมภาษณ์,	2556,	27	
ตุลาคม)	ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	ก็ยอมรับว่า	
กองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ยังให้ความสำาคัญกับ	
บทบรรณาธิการไม่มากเท่าท่ีควร	ถึงแม้ว่าผู้เขียนบทบรรณาธิการ
ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับจะเป็นผู้มีประสบการณ์การ
ทำางานที่ยาวนาน	สามารถมองปัญหาทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	
สังคมได้อย่างลุ่มลึก	สะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงที่สุด	
แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
ให้ความสำาคัญกับบทบรรณาธิการ	เพียงเพื่อแสดงจุดยืนของ	
หนั งสื อพิมพ์หรื อ เพื่ อ ให้มี อ งค์ประกอบเนื้ อหาของ
หนังสือพิมพ์ครบถ้วนเท่านั้น”		
	 บทบรรณาธิการนอกจากจะมีความสำาคัญทั้งต่อ
หนังสือพิมพ์	ผู ้อ ่านและสังคมแล้ว	ยังเป็นบทความที ่มี	
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	
อันเป็นประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ ้นในสังคม	ซึ ่งผ่านการ	
กลั ่นกรองอย่างรอบคอบยุต ิธรรม	ถ ือเป ็นทัศนะของ	
หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับที่กล่าวถึงข้อโต้แย้ง	ข้อสรุปพร้อมทั้ง	
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา	(วัฒณี	ภูวทิศ,	2555)	โดยบท	
บรรณาธิการจะปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ	เพื่อยืนยัน
ถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นผู้กลั่นกรอง	กำาหนด
วาระ	แจ้งข่าวสาร	อธิบายความ	ตลอดจนแสดงความคิดเห็น	
ของหนังสือพิมพ์ต่อประเด็นปัญหาสำาคัญทั้งในภาวะปกติ
หรือวิกฤตก็ตาม	เช่น	บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ	์
คมชัดลึก	เรื่อง	“ไม่ยอมรับในสิทธิ	วิกฤตก็เกิด”	ที่กล่าวว่า	
สถานการณ์บ้านเมืองมาถึงจุดที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น	โดยทั้ง
สองฝ่ายจะพยายามลดความร้อนแรงด้วยการถอยบทบาท
และมาพบปะพูดคุยเพื่อเจราจาแลกเปลี่ยนหาทางออกที่ดี
ร่วมกัน	แม้ว่าจะยังไม่ประสบความสำาเร็จก็ตาม	 โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแถลงการณ์เพื่อ
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง	แต่ก็พบว่าผู้เกี่ยวข้อง
มักจะไม่สนใจเสียงเตือนจากองค์กรอิสระนี้เลย	 หนังสือพิมพ์
จึงแสดงความคิดเห็นว่าหากเปิดทางให้องค์กรนี้เข้ามามี
บทบาทในการเป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยให้บ้านเมืองเกิด
ความสามัคคีปรองดองได้	น่าจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ด	ี
เพราะทุกฝ่ายต่างก็ยอมรับในสิทธิมนุษยชนของแต่ละฝ่าย	
(“ไม่ยอมรับในสิทธิวิกฤตก็เกิด”,	2556)

	 ในขณะที่บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	
เรื่อง	“ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์”	ก็แสดงทัศนะถึงความรุนแรง	
ที่ เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่าย	
นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ	แกนนำาชุมนุมของคณะกรรมการ	
ป ร ะ ช า ชน เ พื่ อ เ ป ลี่ ย น แปล งป ร ะ เ ทศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	
(กปปส.)	กับฝ่ายรัฐบาล	 โดยระบุว่าในขณะที่ปัญหากำาลังทวี
ความรุนแรงและเงื่อนไขของกลุ่มชุมชนก็ยังไม่มีคำาตอบหรือ
ข้อแนะนำาที่ดี	หนังสือพิมพ์เสนอแนะว่าสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลและ	
แกนนำาการชุมชนควรจะกระทำา	คือ	หาทางลดความรุนแรง	
หลีกเลี่ยงการปะทะเพื่อไม่ให้คนไทยด้วยกันบาดเจ็บหรือ
ทำาร้ายกันต่อไป	(“ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์”,	2556)
	 ส่ วนบทบรรณาธิการของหนั งสือพิมพ์ข่ าวสด		
เรื ่อง	“เรียนรู ้จากเอดส์”	แสดงความคิดเห็นว่า	ปกติวันที่		
1	ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันเอดส์โลกซึ่งเป็นวันที่สอนคน	
ในสังคมให้ตระหนัก	เข้าใจและไม่รังเกียจหรือกีดกันผู้ติดเชื้อ	
เพื่อให้ความรู้และไม่ทำาให้หลงผิดกับความคิดแบบเก่าๆ	เปิด	
โอกาสให้ผู้ติดเชื้ออยู่ในสังคมปกติด้วยกันได้	ทั้งนี้	ได้ผูกโยง	
กับบรรยากาศและเหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นที่มี
เงื่อนไขต้องการเรียกร้องให้กำาจัดคนบางกลุ่ม	บางพรรคบาง
ตระกูลออกไปราวกับเชื้อโรค	โดยเน้นว่าสังคมที่มีปัญญาและ
เมตตาย่อมไม่ทำาเช่นนั้น	แต่ควรจะให้โอกาสเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข	(“เรียนรู้จากเอดส์”,	2556)
	 จะเห็นว่าบทบรรณาธิการเป็นบทความที่สะท้อน
ความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับต่อเหตุการณ์สำาคัญ	
ที่เกิดขึ้นสังคม	มีบทบาทหน้าที่เหมือนนักกฎหมาย	สามารถ	
เป็นแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ	ดังนั้น	บทบรรณาธิการ
จึงเป็นข้อเขียนที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวแทนเสียงของ
หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับได้เป็นอย่างดี

บทบาทของบรรณาธิการต่อผู้อ่านและสังคม
	 บทบรรณาธิการนอกจากเป็นข้อเขียนแสดงความคิด-
เห็นต่อประเด็นปัญหาที่สะท้อนจุดยืนของหนังสือพิมพ์แล้ว	
ยังมีความสำาคัญต่อผู้อ่านและสังคม	เพราะบทบรรณาธิการ
สามารถแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ได้หลายประการดังนี้
	 1.	 บทบาทการกลั ่นกรองข่าวสาร		ในทางทฤษฎี	
กระบวนการเขียนบทบรรณาธิการ	มักนำาประเด็นมาจากการ
ประชุมกองบรรณาธิการข่าวประจำาวัน	 (มาลี	 บุญศิริพันธ์,	
2534)	แต่ในทางปฏิบัติจริง	เรื่องที่เขียนอาจมาจากความรู้	
และประสบการณ์ของผู้เขียน	ซึ ่งเป็นบรรณาธิการอาวุโส	
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คุณสมบัติของผู้เขียนจะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจนโยบายและ	
ทิศทางของหนังสือพิมพ์เป็นอย่างดี	จึงถ่ายทอดและมอง
ปัญหาได้อย่างกว้างขวางและยุติธรรม	(Rivers,	McIntyre,	&		
Work,	1988)	อีกทั้งความคิดเห็นในบทบรรณาธิการต้องได้	
รับความเห็นพ้องจากกองบรรณาธิการทั้งหมดและทำาหน้าที่
เป็นตัวแทนทางความคิดของหนังสือ	พิมพ์ทั้งฉบับ	ดังนั้น	การ	
พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นต้องมีคุณค่าต่อผู้อ่านและมี	
ผลกระทบต่อสังคมสูง	เช่น	ประเด็นร่างพระราชบัญญัติ	
นิรโทษกรรม	หนังสือพิมพ์ก็ต้องรู้ว่าทั้งฉบับจะมีความคิดเห็น	
อย่างไร	(จักรกฤษณ์	เพิ ่มพูล,	สัมภาษณ์,	2556,	26-27		
ตุลาคม)	เช่น	บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์มติชน	เรื่อง	
“รับฟังเสียงวิจารณ์”	ท่ีกล่าวถึงคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เกี ่ยวกับการแก้ไขร่างร ัฐธรรมนูญ”	ซึ ่งเป็นประเด็นที 	่
หนังสือพิมพ์พิจารณาแล้วว่าสำาคัญต่อสิทธิในการรับรู้ของ	
ประชาชนเก่ียวกับกฎหมายสูงสุดของประเทศ	โดยช้ีให้เห็นว่า
จุดยืนของหนังสือพิมพ์คือต้องการให้ทุกฝ่ายฟังและยอมรับ
แนวคิดทางการเมืองที่แตกต่าง	เพื่อให้ความยุติธรรมอย่าง
แท้จริง	(“รับฟังเสียงวิจารณ์”,	2556)	หรือบทบรรณาธิการ
ของหนังสือพิมพ์	Philippine	Star		เรื่อง	“Voice	of	the		
People”	ก็คัดเลือกประเด็นการปราบปรามคอร์รัปชันซ่ึงเป็น
ปัญหาสาธารณะสำาคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
เศรษฐกิจของชาติ	โดยแสดงทัศนะไว้ว่า	ประชาชนต้องการให	้
รัฐบาลมีการลงโทษอย่างจริงจังกับผู้กระทำาความผิด	(The		
Philippine	Star,	2013)	เป็นต้น	
	 2.	 บทบาทการกำาหนดวาระข่าวสาร		บทบรรณาธิการ
ที่นำาเสนอแต่ละวันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ให้	
ความสำาคัญกับประเด็นปัญหาน้ันมากเพียงใด	 เพราะการเขียน	
บทบรรณาธิการเป็นเรื ่องยาก	ต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะ	
สนับสนุนและชี้ให้เห็นถึงพลังผู้เขียนบทบรรณาธิการ	ยิ่งใช้
ข้อมูลได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายของหนังสือพิมพ์
ก็สามารถเอื้อประโยชน์แก่สาธารณชนได้อย่างแท้จริง	
(Hohenberg,	1978)	ทำาให้ผู้เขียนต้องวางกรอบของเรื่อง
ให้ชัดเจน	ถ่ายทอดด้วยถ้อยคำาที่เข้าใจง่าย	ไม่เยิ่นเย้อ	รวมทั้ง	
มีลีลาการเขียนที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของหนังสือพิมพ์	
ฉบับนั ้น	กรณีของหนังสือพิมพ์ไทย		เมื ่อวิเคราะห์จาก	
บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์	3	ฉบับ	คือ	ข่าวสด	เดลินิวส	์
และคมชัดลึกในวันเดียวกันพบว่า	 ทุกฉบับให้ความสำาคัญกับ
ประเด็นการชุมนุมทางเมืองและแสดงความคิดเห็นให้แต่ละ
ฝ่ายรีบหาทางแก้ไขตระหนักถึงผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเป็นสำาคัญ	เช่น	บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์
ข่าวสด	เรื่อง	“ต่างชาติห่วงไทย”	(“ต่างชาติห่วงไทย”,	2556)	

บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก		เรื่อง	“รัฐบาลต้อง	
รีบหาทางออก”	(“รัฐบาลต้องรีบหาทางออก”,	2556)	และ	
บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	เรื่อง	“ชัยชนะของ	
ประชาชนที่แท้จริง”	(“ชัยชนะของประชาชนที่แท้จริง”,	
2556)	ดังนั้น	จะเห็นหนังสือพิมพ์ทั้ง	3	ฉบับกำาหนดเนื้อหาที	่
เป็นวาระข่าวสารของบทบรรณาธิการไปในทิศทางเดียวกัน
	 อย่างไรก็ตาม	การเขียนบทบรรณาธิการมีลักษณะ	
เป็นอัตตวิสัย	 (Subjectivity)	ซึ่งผู้เขียนมีวิธีเลือกใช้ถ้อยคำา
ที่มีพลังกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด	เพื่อให้เกิดการ	
ตีความบทบรรณาธิการในแง่มุมที ่หลากหลาย	เนื ่องจาก
ความแตกต่างของจากผู้อ่าน	(Thompson,	2012)	แต่ทั้งนี้ก็
ไม่จำาเป็นว่าบทบรรณาธิการทุกชิ้นจะต้องแสดงบทบาทการ
กำาหนดวาระทางสังคมทุกครั้ง	ดังผลการวิจัยของ	Squires	
(2011)	ที่ศึกษากรอบการเขียนในหน้าบทบรรณาธิการและ
พบว่ามีข้อความเกี่ยวกับเชื้อชาติอยู่ในการรายงานข้อมูลที่
เป็นประเด็นสาธารณะ	โดยบ่งชี้ว่าหน้าบทบรรณาธิการเป็น
พื้นที่เสนอวาทกรรมทางเชื้อชาติและนโยบายทางการเมือง
ผสมกันอยู่	แตกต่างจากการเขียนคอลัมน์แสดงความคิดเห็น
ในหน้าตรงข้ามบทบรรณาธิการที่มีบทบาทกำาหนดวาระทาง
สังคมเพื่อช่วยลดความขัดแย้งทางเชื้อชาติได้		
	 3.	 บทบาทการแจ้ งข่ าวสารและอธิบายความ		
บทบรรณาธิการสามารถแสดงบทบาทนี้ได้อย่างครบถ้วน	
สมบูรณ์	ซึ่งหน้าที่สำาคัญของหนังสือพิมพ์ในการเป็นผู้แจ้ง	
ข่าวสารนั้นเพื่อตอบสนองสิทธิที่จะรับรู้	(Right	to	Know)		
ของผู้อ่าน	(ปริณดา	เริงศักดิ์	และ	ยุคลธร	ไกรวศิน,	2555)		
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงเหตุการณ์ที่มีผลต่อชีวิตความ	
เป็นอยู ่	ทั ้งนี ้	วัตถุประสงค์ของบทบรรณาธิการส่วนใหญ	่
มุ่งให้รายละเอียดของเหตุการณ์อย่างลึกซึ้งมากกว่าที่เคย
ปรากฏเป็นข่าว	 (ศุภวรรณ	 ภู่เจริญ,	 2553)	 เนื่องจากจะม	ี
การอธิบายภูมิหลังของเหตุการณ์	 ผลกระทบช้ีถึงความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทาง	
ความคิดในสังคมประชาธิปไตย	หรือช่วยให้การตัดสินใจ	
ถูกต้อง	 บทบรรณาธิการจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให	้
ผู้อ่านสื่อสารกับหนังสือพิมพ์และทราบถึงความคิดเห็นของ
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	(Stonecipher,	
1979)		เช่น		บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	เรื่อง		
“โปรดอย่าทำาผิดซ้ำาซาก”	ที่ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงคำา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า
อาจทำาลายหลักการประชาธิปไตย	เนื่องจากการระบุยกเลิก	
ข้อห้ามผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาต้องพ้นจากสมาชิกพรรค	5	ปี		
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเว้นวรรค	5	ปี	รวมทั้งข้อห้าม
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สมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันสมัครรับเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องต้อง
เว้นวรรคหนึ่งสมัย	 ทำาให้วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเป็น	
เหมือนสภาเดียวกัน	ขาดอิสระซึ่งกันและกัน	ทำาลายลักษณะ	
สาระสำาคัญของการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจ	เปิดช่อง	
ให้มีการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจปกครองโดยวิธีที่ 	
ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 ขณะที่สมาชิกสภา	
ผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยที่ออกมาประกาศว่าการแก้
รัฐธรรมนูญรายมาตราทำาไม่ได้ต้องแก้ไขทั้งหมดโดยเชื่อมั่น
ว่าหากมติเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกผู้แทนราษฎรมีเพียงพอ
ก็สามารถผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมใหม่ก็เกิดขึ้นได้	ทั้งนี	้
หนังสือพิมพ์ได้แสดงทัศนะไว้ในตอนท้ายว่า	การกระทำาของ	
สมาชิกผู ้แทนราษฎรต้องรอบคอบ	อย่าทำาผิดซ้ ำาซากจน
กลายเป็นนิสัยถาวร	 เพราะในคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ระบุไว้ว่า	ในระบอบประชาธิปไตยแม้จะถือมติเสียงข้างมาก	
เป็นเกณฑ์ก็ตาม	แต่การใช้อำานาจเกินความขอบเขตจน	
กลายเปน็การขม่เหงเสยีงฝา่ยขา้งนอ้ย						ไมใ่ชห่ลกัการของการ	
ปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการแก้ไขกฎหมาย	
รัฐธรรมนูญนั้นเกิดจากการออกเสียงผ่านทางประชามติต้อง	
ใช้ประชามติยกเลิกไม่ใช่เสียงในสภาเท่านั้น	 (“โปรดอย่าทำา	
ผิดซ้ ำาซาก”,	2556)	จะเห็นว่าบทบรรณาธิการนอกจาก
จะแสดงจุดยืนของหนังสือพิมพ์แล้วยังอธิบายถึงประเด็น
สำาคัญของเหตุการณ์ให้ผู้อ่านรับทราบถึงความคืบหน้าและ
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนอีกด้วย
	 นอกจากนี้	ผลการวิจัยของ	Rossow	(2011)	เรื่อง			
“Enabling	information	in	a	tough	economy	are	
editorial	pages	helping	or	just	complaining?	”	ระบุว่า	
ผู้อ่านนำาข้อมูลในบทบรรณาธิการและคอลัมน์แสดงความ
คิดเห็นที่ปรากฏในหน้าบทบรรณาธิการและหน้าตรงข้าม	
บทบรรณาธิการ	มาใช้ทั ้งหมดและบางส่วนถึง	186	ชิ ้น	
จากทั้งหมด	220	ชิ้น	หรือมากกว่าร้อยละ	70	โดยมีโอกาส	
ที ่ผ ู ้อ ่านนำาเนื ้อหาไปใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ	56.8	ทั ้งนี ้		
บทบรรณาธิการและคอลัมน์ความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ
มีบทบาทสำาคัญในการชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาในชีวิต
ประจำาวันได้		ดังนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าบทบรรณาธิการเป็น
แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือต่อผู้อ่าน

พลังของบทบรรณาธิการกับตัวแทน เสียงของ
หนังสือพิมพ์
	 บทบรรณาธิการมีความสำาคัญต่อหนังสือพิมพ์ 	
เนื่องจากเป็นข้อเขียนที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระต่อปัญหาสาธารณะเพื่อแสดงถึงนโยบายและจุดยืน

ของหนังสือพิมพ์	อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ	
ต่อของหนังสือพิมพ์ในฐานะสถาบันสาธารณะที่แสดง
บทบาททางการเมืองโดยแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ต่อสถานการณ์ทางการเมืองให้ผู้อ่านและสังคมทราบ			
สอดคล้องกับที่	Le	(2010)	กล่าวไว้ในหนังสือ	“Editorials		
and	the	power	of	media”	ว่า	สื่อสามารถแสดงบทบาท
ทางการเมืองด้วยการเสนอความคิดเห็นของตนเองใน
บทบรรณาธิการซึ่งเป็นทัศนะความคิดที่มีคุณค่าและเป็นการ
แสดงวาทกรรมที่ลุ่มลึกอันเป็นการสะท้อนความเป็นตัวแทน	
ของหนังสือพิมพ์	 (Newspaper’s	Self-Representation)		
ได้อย่างชัดเจน	ขณะเดียวกันอิศเรศ		อุดมพิทยาคม	(2545)	
ก็ศึกษาถึงบทบาทของสื่อมวลชนกับความเป็นกลางทาง	
การเมืองกรณีของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชน	ช่วงระหว่าง		
6	กรกฎาคม	2543	–	6	กรกฎาคม	2544		จากบทบรรณาธิการ
พบว่า	เนื้อหาในบทบรรณาธิการให้ประโยชน์และผลกระทบ	
แก่รัฐบาล	พรรคการเมืองและนักการเมือง		จึงแสดงให้เห็นว่า
บทบรรณาธิการมีพลังต่อทางการเมืองเช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	
บทบรรณาธิการจะมีอิทธิพลสูงก็ต่อเมื่อหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น
สะท้อนจุดยืนหรือนโยบายที่เสนอในบทบรรณาธิการด้วย
ทิศทางชัดเจนจนทำาให้ผู้อ่านเห็นว่าเป็นตัวแทนเสียงของ
หนังสือพิมพ์อย่างแท้จริง	
	 นักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้ังข้อสังเกตว่า	“ในสถานการณ์	
สังคมที่ปกติ	บทบรรณาธิการอาจมีพลังในการกระตุ้นเตือน
หรือชี้ทิศทางสังคมไม่มากนัก	แต่หากสถานการณ์สังคมอยู่ใน
ภาวะแหลมคมทางการเมือง	บทบรรณาธิการก็จะเพิ่มความ	
สำาคัญขึ้นทันที	เพราะผู้อ่านมีความต้องการข้อมูลและอยาก
รู้ว่าพวกเขาควรจะคิดหรือมีจุดยืนอย่างไร	อย่างกรณีของ	
ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่กำาลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์
อยู ่	บทบรรณาธิการจะชี ้ว่าหนังสือพิมพ์ควรจะเห็นด้วย	
หรือไม่เห็นด้วยเพราะเหตุผลใด	ยิ่งผู้เขียนบทบรรณาธิการ
มีความสามารถในการแยกย่อยข้อมูลทั้งหมดก็ช่วยให้ผู้อ่าน
มองภาพชัดเจนขึ้น	จนโน้มน้าวผู้อ่านว่าควรจะเห็นด้วยหรือ
คัดค้าน”	(จักรกฤษณ์	เพิ่มพูล,	2556)			
	 ในเชิงเทคนิค	หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยหรือ	
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทยหากต้องการทำาให้	
บทบรรณาธิการมีพลังมากกว่าเดิม	จะใช้วิธีการย้ายตำาแหน่ง	
บทบรรณาธิการจากหน้าประจำามาไว้ที่หน้าหนึ่ งของ	
หนังสือพิมพ์แทน	โดยใช้ชื่อว่า	“หมายเหตุหน้าหนึ่ง”	หรือ		
“Page	One	Comment”	เพราะโดยทั ่วไปหนังสือพิมพ	์
แต่ละฉบับมักจะกำาหนดหน้าเฉพาะของบรรณาธิการไว้แล้ว	
พร้อมเส้นล้อมกรอบ	(Panel	Rules)	เนื้อหาที่นำาเสนอ	เพื่อ	
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ให้ผู้อ่านสามารถแยกเนื้อหาของบทบรรณาธิการกับเนื้อหา	
ประเภทอื่นได้ชัดเจน	เช่น	บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ	์
ไทยรัฐ	จะปรากฏในหน้า	3	ส่วนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
คมชัดลึกจะอยู่หน้า	4	เป็นต้น
	 การนำาบทบรรณาธิการมาวางไว้ในหน้าหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก	ยกเว้นเป็นเรื่องสำาคัญซึ่งม	ี
สถานการณ์ความตึงเครียดสูง	ต้องกระตุ้นให้สังคมสนใจ	
และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีนัยสำาคัญอย่างไร	เช่น	เมื่อเกิด	
การปฏิวัติ	หนังสือพิมพ์จะต้องแสดงความคิดเห็นอย่าง	
ชัดเจนว่าเห็นด้วยหรือไม่	หรือช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง	
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ร่วมของสังคม	หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น	
ก็ระบุเหตุผลที่สนับสนุนหรือต่อต้าน	และเห็นด้วยหรือไม่กับ	
พรรคการเมืองท่ีลงสมัครเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	แม้ในสหรัฐอเมริกา	
หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ก็จะระบุชัดเจนว่าหนังสือพิมพ์	
สนับสนุนพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครต	การแสดงพลังผ่าน	
บทบรรณาธิการในหน้าหนึ่งจึงเป็นการยืนยันว่าหนังสือพิมพ์
มีบทบาทต่อการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะของรัฐบาล		
ดังปรากฏในผลวิจัยของพัชระ	สารพิมพา	 (2541)	ที่พบว่า	
นายชวน	หลีกภัย	 ให้ความสำาคัญกับหนังสือพิมพ์มากที่สุด		
โดยจะติดตามทั้ งข่าวและความคิดเห็นและมีอิทธิพล	
ส่วนหนึ่งต่อการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ
	 นอกจากจะเปลี่ยนตำาแหน่งการวางบทบรรณาธิการ	
แล้ว	ผู้เขียนบทบรรณาธิการต้องสามารถเลือกใช้ถ้อยคำาและ	
ภาษาที่หนักแน่น	มีลีลาการเขียนที่สนับสนุนประเด็นสำาคัญ	
ยิ่งผู้เขียนเสนอทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลสนับสนุนหลากหลาย		
ผู้อ่านก็ยิ่งเห็นภาพของเรื่องราวชัดเจนขึ้น	แม้ว่าจะเป็นเรื่อง
ยากสำาหรับผู้เขียนบทบรรณาธิการก็ตาม	 เพราะหากแสดง
จุดยืนหรือสะท้อนความคิดเห็นคนละทิศทางที่ไม่สอดคล้อง
กับกองบรรณาธิการก็ไม่สามารถเป็นตัวแทนเสียงของ
หนังสือพิมพ์ได้	จนหลายครั้งหนังสือพิมพ์มักประสบปัญหา	
ขาดแคลนบุคคลที ่เขียนบทบรรณาธิการ	ดังนั ้น	ผู ้เขียน	
บทบรรณาธิการจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้บทบรรณาธิการ	
มีพลังและสร้างอิทธิพลทางความคิดแก่ผู้อ่านและสังคมด้วย
เช่นกัน
	 นอกเหนือจากถ้อยคำาภาษาที่ใช้ในบทบรรณาธิการ	
แล้ว	จ ังหวะเวลาการนำาเสนอก็ม ีส ่วนสำาคัญทำาให้ก ับ	
บทบรรณาธิการมีพลังเพิ่มขึ้น	กล่าวคือ	ผู้เขียนต้องทราบว่า	
ช่วงเวลาขณะนั้นมีประเด็นสาธารณะใดที่สำาคัญและผู้อ่าน
ให้ความสนใจ	ตัวอย่างเช่น	ประเด็นเรื่องการทุจริตโครงการ
รับจำานำาข้าวของรัฐบาล	ซึ่งเป็นนโยบายประชานิยมของ	

รัฐบาลยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ถือเป็นประเด็นสาธารณะที่สังคม	
ต้องการทราบถึงข้อเท็จจริงว่ามีเบื้องหลังที่ซุกซ่อนของกลุ่ม	
ผลประโยชน์ใดบ้าง	ซึ ่งหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็จะต้อง	
พิจารณาว่าควรจะนำาเสนอในจังหวะเวลาใดจึงจะเหมาะสม
	 ดังนั้น	บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์จะทรงพลัง	
ก็ต้องประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อสังคม		
การวางตำาแหน่งไว้หน้าหนึ่งเพื ่อให้รู ้ถึงความสำาคัญ	โดย	
ความคิดเห็นที่นำาเสนอสะท้อนถึงจุดยืนหรือนโยบายของ	
หนังสือพิมพ์อย่างชัดเจน	ตลอดจนลีลาภาษาและถ้อยคำา	
ท่ีทำาให้ผู้อ่านเห็นถึงเหตุและผลอย่างเท่ียงตรง	ไม่มีนัยแอบแฝง	
ของผลประโยชน์

บทสรุป
	 บทบรรณาธิการมีความสำาคัญในฐานะตัวแทนเสียง
ของหนังสือพิมพ์ด้วยการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
ปัญหาสาธารณะของสังคมเพื่อสะท้อนจุดยืนหรือนโยบาย
ของหนังสือพิมพ์	ตามบทบาทฐานันดรที่	4	ของสังคมที่ต้อง	
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการกลั่นกรองตรวจสอบ
ข้อมูล	กำาหนดวาระข่าวสาร	ตลอดจนการรายงานหรืออธิบาย	
ข่าวสารแก่ผู้อ่านเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด	และนำาข้อมูล
เพื่อใช้ตัดสินใจในกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง
	 การสร้างพลังของบรรณาธิการ	เริ ่มตั้งแต่ประเด็น
ที่เขียนนั้นมีผลกระทบสูงต่อสังคม	ทั้งนี้	เพราะผู้เขียนต้อง	
กลั่นกรองและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ	ตลอดจนใช้สำานวน
ลีลาที่สอดคล้องกับจุดยืนของหนังสือพิมพ์	กรณีที่บ้านเมือง
อยู่ในภาวะวิกฤต	การเปลี่ยนตำาแหน่งของบทบรรณาธิการ
จากหน้าประจำามาเป็นหน้าแรกของหนังสือพิมพ์	โดยเลือก
จังหวะเวลาที่เหมาะสม	ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำาความสำาคัญและ
บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนเสียงของหนังสือพิมพ์อัน
ทรงพลังได้เป็นอย่างดี
	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
อาจสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิดแก่ผู้อ่านและสังคม	
ได้	แต่วัตถุประสงค์การเขียนบทบรรณาธิการเพื่อสะท้อนว่า		
เมื่อบ้านเมืองเกิดปัญหาสาธารณะสำาคัญขึ้น	หนังสือพิมพ์ทั้ง
ฉบับสามารถใช้พื้นที่แสดงความความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ปราศจากอิทธิพลของกลุ่มอิทธิพลใดในสังคม	ภายใต้ความ
รับผิดชอบทั้งทางกฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพ	จึงจะ
กล่าวได้ว่าบทบรรณาธิการเป็นตัวแทนเสียงของหนังสือพิมพ์
ได้อย่างแท้จริง
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