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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองและกระบวนการสื่อสาร
ทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2515-2562 เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง และการวิจัยเอกสาร
ผลการวิจัยพบว่า 1. บทบาททางการในช่วงปี พ.ศ. 2515-2562 การเมืองไทยอยู่ภายใต้
วิกฤติเศรษฐกิจ และการเมือง เมื่อการบริหารราชการแผ่นดินไร้เสถียรภาพ และมีการใช้หลัก
ประชานิยมทำให้เกิดภาวะขาดทุนทางการคลังประชาธิปไตย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะ
นักการเมืองที่มีประสบการณ์ ได้กลายเป็นแกนนำมวลชนในการเคลื่อนไหวเรียกร้องภายใต้
บริบททางการเมืองในขณะนั้น 2. กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
มี บ ทบาทเป็ น รั ฐ มนตรี นั ก การเมื อ ง แกนนำเคลื ่ อ นไหวทางการเมื อ ง ถื อ เป็ น ผู ้ ม ี ค วามมี
ประสบการณ์ ภูมิหลังทางสังคมและบุคลิกภาพ รวมถึงทักษะการสื่อสารที่ดีจนทำให้มวลชนเกิด
ความเชื่อถือและไว้วางใจ สารที่นำเสนอเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้เห็นถึงสิทธิในการชุมนุม
เพื่อต่อสู้ทางการเมืองได้อย่างมีเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย โดยใช้การต่อสู้อย่างสงบ สันติ
ปราศจากอาวุธช่องทางการสื่อสารมีการใช้ทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อใหม่ โดยเปลี่ยนไปตาม
บริบททางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา โดยการใช้สื่อใหม่ (New Media) เป็นช่องทางหลักในการ
สื่อสาร ซึ่งก็คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางหลักในการนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และการ
รวมตัวที่หลากหลายด้านผู้รับสาร เป็นกลุ่มนักการเมือง สื่อมวลชน ข้าราชการ นักวิชาการและ
ประชาชนทั่วไป
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Abstract
Objectives of this research were to study the political context affecting
Suthep Thaugsuban’s political role in 1972-2019 and to study political
communication Process of Suthep Thaugsuban. The methodology was the
qualitative research, collected data from key informants, purposefully selected by
in-depth-interviewing and from documents.
Findings were that: 1. The Thailand context between 1972-2019, was that
politics under the economic crisis, the public administration was not stable. More
populism was used resulted in democratic capital deficit. Mr. Suthep Thaugsuban
as a politician with experiences become the mass core advocator to protest
government under the political condition at that time, 2. The political
communication of Suthep Thaugsuban as a Minister and politician with
experiences and knowledge, personality including effective communication
resulted the trust and confidence by, people. The presented message was
effective communication to assist people to know the right and freedom to
peacefully political rally and fight in democratic system without weapons. The
mainstream and new media were used as communication channels that was
Facebook as the core channel to create new network and new congregation of
receivers, such as the politician, journalist, government officer, academicians, and
general population.
Keywords: The Role; Political Communication Process; Political

บทนำ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ถือเป็นหนึ่งในนักการเมืองไทยที่สร้างปรากฏการณ์ ทาง
การเมืองทั้งรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารพรรค เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
และผู้นำมวลชน จนได้รับฉายา “เทพแห่งสภา” ที่มีวาทกรรมที่เป็นที่สนใจของประชาชน จาก
ความเป็นผู้มีเทคนิคทางการเมืองที่สามารถพูดจา ตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ ทั้งยังใช้วาจาเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ตอบโต้ทางการเมืองได้อย่างถึงลูกถึงคน อย่างไม่เกรงกลัวใครได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด สุราษฎร์
ธานี 10 สมัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 จากประสบการณ์ที่เติบโต
ขึ้นมาจากชีวิตในชนบท ต้องสู้ชีวิตด้วยตนเอง จนสามารถสำเร็จการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
และจากการที่มีบิดาเป็นกำนัน ทำให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้รับการอบรม ปลูกฝัง และ
เรี ย นรู ้ ป ั ญ หาชาวบ้ า นแล้ ว ยั ง เข้ า ใจกระบวนการแก้ ไ จปั ญ หาชาวบ้ า นด้ ว ย เมื ่ อ เป็ น
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีในโอกาสต่อมา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จึงได้ใช้ความรู้
และประสบการณ์มาเป็นประโยชน์ในการทำงานให้แก่ประชาชน เช่น การดูแลเรื่องการออก
เอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรได้ทั่วประเทศมากที่สุด ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วย ว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดู แ ลการปลูก ป่ า ถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ จนประสบ
ความสำเร็จมากที่สุดเป็นครั้งแรก โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน เมื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้สร้างความเจริ ญก้าวหน้าทางการคมนาคมเป็นประโยชน์
แก่ประเทศชาติมาอย่างดียิ่ง (สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2557) ได้รับยกย่องจากเว็บไซต์เอเชียโซไซตี้
ซึ ่ ง เป็ น สถาบั น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งชาติ ม ี จ ุ ด หมายในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปเอเชีย ให้เป็นบุคคลแห่งปีของเอเชี ยด้วยคะแนนร้อยละ 88
ของผลการโหวตทั้งหมดจากเว็บไซต์ (ศิริพร กิจประกอบ, 2558) การต่อสู้ของ “ม็อบนกหวีด”
ยุติลงด้วย “รถถัง” ในเหตุการณ์รัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ได้เข้าสู่สู่ร่มกาสาวพัสตร์นานนับปี พร้อมกับการถูกดำเนินคดี ก่อนกลับมาเป็ น “ผู้ช่วยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” ส่งอดีตแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(กปปส.) เข้าไปเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และนายสุเทพเทือกสุบรรณ
ได้ดำรงตำแหน่ง “โฆษกรัฐธรรมนูญ” จัดกิจกรรมเฟซบุ๊กไลฟ์รายวันโน้มน้าวให้ประชาชนไปใน
การโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญในชั้น ประชามติ (BBC NEWS ไทย, 2018) และ ยังเปิดตัว เป็น
ผู้สนับสนุนหลักของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากประสบการณ์ของนายสุ
เทพ เทือกสุบ รรณ ที่เติบ โตขึ้น มาจากชีว ิตในชนบท ต้องสู้ช ีว ิตด้ว ยตนเองจนสามารถจบ
การศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการที่บิดาเป็นกำนัน นอกจากทำให้นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ รู้ปัญหาของชาวบ้านแล้วยังเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านด้วย เมื่อ
มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีในโอกาสต่ อมา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ใช้ทั้ง
ความรู้และประสบการณ์มาเป็นประโยชน์ในการทำงานให้ประชาชน ความตั้งใจจริงและจริงจัง
ในการทำงาน ไม่กลัวปัญหา และกล้าที่จะผจญปัญหาทุกรูปแบบ จึงมีบทบาทโดดเด่นทั้งในฐานะ
รัฐมนตรีและในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2557)
ดังนั้นจากข้อค้นพบอันโดดเด่นทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการสื่อสารทาง
การเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2562 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มของการเป็น
นักการเมืองที่โดดเด่นและต่อเนื่องมาจนได้รับการยอมรับในความเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์
แนวคิดที่ส่งผลต่อการเมืองไทยมาจนถึงปัจจุบัน.
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในช่วงปี
พ.ศ. 2515-2562
2. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในช่วงปี
พ.ศ. 2515-2562

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อทำความเข้าใจ
ต่อบทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ: ในช่วงปี พ.ศ.
2515-2562 โดยใช้ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair และ David K.Berlo เพื่อ
เป็นการศึกษาบริบทที่ส่งผลต่อบทบาทการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพเทือกสุบรรณ และ
กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2562 ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ่งได้แก่ นักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และบุคคลใกล้ชิด
ตลอดจนการเก็บรวบรวมเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้านมีขั้นตอนการดำเนินการ
ดังนี้
1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยมุ่งจะได้
คำตอบจากผู้ให้ข้อมูล (Key informants) เป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ 3
วิธีการผสมผสานกัน (สุภางค์ จันทวานิช , 2554) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
interview) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) และสัมภาษณ์แบบ
กึ ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured interview) เป็ น การผสมผสานแนวการสั ม ภาษณ์ แ บบ
มาตรฐานและปราศจากมาตรฐาน โดยมีการเตรียมแนวคำถามไว้ล่วงหน้า ขณะเดียวกันก็อาจ
ซักถามเจาะลึก นอกเหนือไปจากแนวคำถามได้ใช้ในการสัมภาษณ์ร่วมกับสองแบบแรก ทำให้
ต้องใช้การสัมภาษณ์แบบปราศจากมาตรฐานเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันที ทั้งนี้เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่รอบด้านมากที่สุด
2. การวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริบททางการเมือง
ที่ส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
3. การวิ เ คราะห์ เ นื ้ อ หา (Content Analysis) จำแนกหรื อ การจั ด กลุ ่ ม ข้ อ มู ล การ
เปรียบเทียบเหตุการณ์การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์แบบอุปนัย และการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นเอกสาร เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริง ทั้งที่เป็นความหมายตรงตามถ้อยคำที่
ปรากฏอยู่ denotative meaning) และค้นหาความหมายที่มีนัยทางสังคม การเมือง ที่ลึกซึ้ง
กว่าภาษาที่เห็น (Connotative Social Meaning) และเชื่อมโยงกับบริบทที่เป็นจริงของสังคม
และการเมือง.
.
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ผลการวิจัย
1. บทบาทการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเ ทพ เทือกสุบรรณ ในช่วงปี พ.ศ.
2515-2562 พบว่า จากการยุติบทบาททางการเมืองของบิดานายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในการ
ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุ นพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ผลักดันบุตรชาย
ของตนเองเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งกำนัน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากชาวตำบล ท่าสะท้อน เป็น
กำนั น เกื อ บครบ 4 ปี นายสุ เ ทพ เทื อ กสุ บ รรณ ได้ ล าออกเข้ า รั บ ลงสมั ค ร รั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งแบบใด นายสุเทพ
เทือกสุบรรณยังคงครองใจประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2525-2526
นายสุเทพ เทือกสุบรรณดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อนายชวน
หลีกภัย ได้จัดตั้งเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ย้ายเข้ามาทำงานใน
ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ ได้รับความไว้วางใจเข้ามา
รับตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.2526-2529 ซึ่งขณะนั้นมี
นายบัญญัติบรรทัดฐานเป็น รัฐมนตรี พ.ศ. 2529-2531 นายสุเทพ เทือกสุบรรณบริหารจัดการ
จัดระเบียบคนเร่ร่อนแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชน ยกระดับรายได้ของเกษตรกรทั่ว
ประเทศ โดยทำหน้าที่ เป็น ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการเกษตรลงพื้ นที่ พ บปะประชาชน
จนกระทั่งกลายเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในพื้นที่ต่า งจังหวัดจากบทบาทดังกล่าวทำให้นายสุ
เทพ เทือกสุบ รรณ มีโ อกาสสร้างความศรั ทธาของประชาชนที่ มี อ าชี พเกษตรกร ไม่ว ่า จะ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโดยเฉพาะภาคใต้ มีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หลังจากนั้น ช่วงปี พ.ศ.2531-2535 การเมืองได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่เข้ามาบริหารงานไม่ใช่
ผู้ที่เคยเป็นขั้วอำนาจเดิม ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในขณะนั้น ทำให้ใน
ปี พ.ศ. 2531 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต้องแก้ไขวิกฤติโดยการหยุดนิ่งทางการเมืองไประยะหนึ่ง
ก่อนจะกลับมามีอำนาจทางการเมืองอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2535 หลังเสร็จสิ้นเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬ โดยเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ. 25362541 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดิน สปก.4-01 ต่อมาได้ปรับตำแหน่งจาก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในปี
พ.ศ. 2548 ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จนถึงปี พ.ศ. 2554 ได้ลาออก
จากตำแหน่งในเดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2556 เพื่อไปทำหน้าที่เป็น เลขาธิ การ กปปส. ซึ่ง
ดำเนินการประท้วงเพื่อพยายามโค่นรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในห้วงวิกฤตการณ์การ
เมืองไทย พ.ศ. 2556-2557 เรียกร้องให้ตั้ง “สภาประชาชน” ซึ่งมิได้ มาจากการเลือกตั้งเพื่อ
ปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ตัดสินใจบวช ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธ านี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต่อมาปี พ.ศ. 2558 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ก่อตั้งมูลนิธิมวลมหา
ประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และปี พ.ศ. 2560 ได้ก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิ
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คุณ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้กลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง โดยได้
ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย และเคลื่อนไหวทางการเมืองในการสนับสนุนการทำงาน
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
2. กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในช่วงปี พ.ศ.
2515-2562
ผู้ส่งสาร (Sender)
ภูมิหลัง:นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ที่บ้านห้วยลึก
ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีพี่น้อง 6 คน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็น
บุตรชายคนโตของกำนันจรัสและนางละม้าย เทือกสุบรรณ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เรียนที่
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จึง ได้
เลือกศึกษาต่อ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในระหว่างเป็น
นักศึกษาได้มีบทบาทเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานสภา
นักศึกษามหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ ต่อมาได้ส ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมิดเดิลเทนเนสซี (Middle Tennessee State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 บิดาของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รับราชการกำนันจนครบวาระจึง
ตัดสินใจยุติบทบาทของตนเองหันกลับมาเป็นเกษตรกรสวนยางพาราเพื่อผลักดันให้นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ ลงสมัครเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลท่าสะท้อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เป็นพ่อ
เป็นพี่เลี้ยง และการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้รับความไว้วางใจจาก
ชาวบ้านให้ดำรงตำแหน่งเป็นกำนัน โดยถือว่าเป็นกำนันคนแรกของประเทศที่มีอายุน้อยที่สุด
ด้วยวัย 26 ปีการก้าวเข้ามารับตำแหน่งกำนันในครั้งนี้ สร้างความสนใจทำให้ชื่อเสี่ยงขจรขจาย
ไปทั่วทุกสารทิศตลอดเวลาที่อยู่ภายในตำแหน่ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้บริหารจัดการ
งบประมาณอย่างทั่วถึง เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านในตำบลท่าสะท้อน เมื่อทำงานดังกล่าวมาเป็น
ระยะเวลาเกือบประมาณ 4 ปี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ตัดสินใจลาออกลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2522 ในฐานะผู้สมัครหน้าใหม่ขวัญใจ
ท้ อ งที ่ ช าวจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี สั ง กั ด พรรคประชาธิ ป ั ต ย์ จนชนะการเลื อ กตั ้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ก้าวสู่
ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนของพี่น้องในพื้นที่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต่อเนื่อง 10 สมัย ได้แก่พ.ศ. 2522 ,2526 ,2529, 2531 ,2535-1,2535/2 2538 2539 ,2550
,2554 สามารถสร้างความศรัทธาแก่ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ เป็นที่กล่ าวขวัญโดยทั่วไป
(สนธยา เอี่ยมสำอางค์, 2557) นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นคนที่ตั้งใจเรียนเมื่อมีเวลาว่างก็จะ
เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือ หรือทบทวนบทเรียน ทำให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด เมื่อ
ชาวบ้านมีปัญหาจะมาขอคำปรึกษาจากกำนันจรัส เทือกสุบรรณ ผู้เป็นพ่อโดยจะมี การสอบถาม
ปัญหาชาวบ้านที่มาปรึกษาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินทำกิน หรือปัญหาการทำเกษตร
Journal of MCU Social Science Review
Vol. 10 No. 3 July – September 2021

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

161

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จึงได้รับการปลูกฝังแนวทางการแก้ปัญหาของบิดามาโดยตลอด การสั่ง
สอนของบิดาที่เสียสละตนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านทำให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีความต้องการ
เสนอตนเป็นตัวแทนของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อน
ทักษะในการสื่อสาร
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้รับการยกย่องเป็น “นักพูดในสภา” (รุ่งมณี เมฆโสภณ,
2557) สามารถเรียบเรียงเรื่องราวได้ร าบรื่น และเลือกถ้อยคำมาใช้ในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม ถือเป็นผู้มีความรู้มีไ หวพริบในการสื่อสารที่มีความฉะฉานชัดถ้อยชัดคำ ผนวกกับ
บุคลิกภาพที่แสดงออกมาเป็นผู้ที่มีลักษณะการพูดที่ตรงไป ตรงมา จริงใจและมีอารมณ์ขัน ทำให้
เกิดความน่าเชื่อถือ และมีการเตรียมความพร้อมในการพูดทุกครั้ง อีกทั้งยังมีความสามารถใน
การเป็นนักประสานงาน สามารถโน้มน้าวให้มวลชนสร้างเสียงสนับสนุนในการเคลื่อนไหวและ มี
ประสบการณ์ในการเป็นนักปราศรัยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและทำหน้าที่ในการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหลายสิบปี จึงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางการเมือง รู้จุดอ่อน จุดแข็ง
ของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่าง ๆ
อุดมการณ์ทางการณ์เมือง
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีแนวคิดมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดกับประชาชน “ผู้ตื่นรู้
ทางการเมือง” ความตระหนักร่วมกันว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องรับผิดชอบบ้านเมือง แม้
ขณะนั้นยังไม่คิดถึงการตั้งพรรค คิดเพียงให้พลังของประชาชนไปสนับสนุนพรรค ที่ยอมรับ
แนวคิดการปฏิรูปประเทศก็ตาม แต่เมื่อสองพรรคใหญ่ คือ พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย
ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในชั้นประชามติเมื่อปี พ.ศ. 2559 ประชาชนจึงมองไม่เห็น “พรรค
ที่พึ่งหวังได้”
วัฒนธรรมและสังคม
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กลับสู่การเมืองผ่านการก่อตั้งพรรค “รวมพลังประชา ชาติ
ไทย” ทั ้ ง ๆ ที ่ เ ขาเคยลั ่ น วาจาไว้ ว ่ าจะไม่ ห วนกลั บ สู ่ก ารเมือ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในนามพรรค
ประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นการเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือแม้กระทั่งการตั้ง
พรรคใหม่ ตามที่เขาเคยลั่นวาจาเอาไว้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 แน่นอนว่าการกลับคำครั้งนี้
เจ้าตัวก็ย่อมรู้ว่าการ “ตระบัดสัตย์” หรือ “เสียสัตย์เพื่อชาติ” นั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจะเป็น
อย่างไร ประวัติศาสตร์ก็มีให้เห็น แต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะทำ นั่นเพราะคนอย่างเขาย่อมต้องมี
เป้าหมายทางการเมืองสแกนดูความเห็นทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์ เสียงแช่งมีมากกว่า เสียง
ชม และที่ดูน่าเป็นห่วงคือ เสียงแช่งเกินครึ่งมาจากมวลมหาประชาชนที่เคยออกมาร่วมสู้กับ “ลุง
กำนัน” เมื่อครั้งปิดเมืองไล่ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” สิ่งที่ทำให้วันนั้นคนจำนวนหนึ่งยอมทำตาม
เสียงเรียกให้ออกมาไล่รัฐบาล ก็เพราะเชื่อว่า “สุเทพ” ที่กลายเป็น “ลุงกำนัน” จะเป็นผู้ที่ทำ
ทุกอย่างโดยบริสุทธิ์ใจ ผ่านคำมั่นที่ว่าการกระโดดลงสู่ท้องถนนครั้งนั้นจะเป็นภารกิจ ทาง
การเมืองชิ้นสุดท้าย แต่มาถึงวันนี้ก็พิสูจน์ทราบแล้วว่าไม่ใช่
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สาร (Message)
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะนักการเมืองที่มีบทบาทและศักยภาพในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงต่อการเมืองในประเทศไทยได้เป็นที่ประจักษ์ในบทบาทเลขาธิการคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข หรือ กปปส. ผู้นำ “มวลมหาประชาชน” นำเสนอสารต่อต้าน “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
และขับ ไล่ ร ะบอบทั ก ษิ ณ ” การต่อต้า นการทำงานของรัฐ บาลนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัต ร
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่บริหารราชการแผ่นดินโดยเอื้อประโยชน์
พวกพ้องและคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมล้างผิดคนโกง สาร “สงบ สันติ อหิงสา ปราศจาก
การใช้อาวุธ” การเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม กปปส. เป็นการชุมนุมไร้อาวุธในการต่อสู้คือ บทสวด
มนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย หรืออิติปิโส ถือเป็นการชุมนุมโดยความสงบเรียบเรียบร้อย
ปราศจากความรุนแรงสาร “การต่อสู้ของพลเมืองดี” การสร้างความตระหนักร่วมกันว่าเป็ น
หน้าที่ของประชาชนที่ต้องรับผิดชอบบ้านเมือง และสาร “รักประชาชนรักแผ่นดินไทยและรัก
พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ” มี เ นื ้ อ หาแสดงถึ ง ความเป็ น ผู ้ ส ำนึ ก บุ ญ คุ ณ บ้ า นเมื อ ง ต่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รักษาบ้านเมือง ตั้งสัจจะวาจาจะดำเนินการต่อสู้คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ
กรรมล้างผิดคนโกงอย่างเต็มที่ ให้กฎหมายดังกล่าวมีอันเป็นไปใช้ไม่ได้และต่อสู้กับคนทุจริต
จนกว่าคนเหล่านี้จะสาบสูญไปจากแผ่นดินไทย
ช่องทางการสื่อสาร (Channel)
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลัก ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
วิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อบุคคล และสื่อใหม่ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถรวบรวมมวลชนใน
การเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อว่า Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือก
สุบรรณ) ผ่าน URL: https://www.facebook.com/suthep.fb ปัจจุบันมีผู้ติดตาม 2,612,267
คน ข้อมูล ณ วัน ที่ 1 เมษายน 2564 เป็น Official Facebook Page ของนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และเว็บไซต์
มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ผ่าน URL: http://www.Pdrcfoundation
.org เป็น ช่องทางในการบริจ าค หรือระดมทุนในการเคลื่ อนไหวชุ มนุ มของคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข หรือ กปปส.และในช่วงปี พ.ศ. 2557-2562 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีการเปิด
อบรม “อุดมการณ์และการสื่อสารทางการเมือง” เป็นการเชิญสมาชิกร่วมรับฟังผ่านโซเชีย ล
มีเดีย เพื่อรักษาวัฒนธรรมของชาติและสถาบัน สื่อใหม่ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร
ทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ผู้รับสาร (Receiver)
ประชาชน เนื่องจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นนักการเมืองที่มีเส้นทางมาจากการ
นักการเมืองเป็นระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศตั้งแต่กำนันถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงต้อง
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อาศัย การสื่อสารกับ ชาวบ้านในพื้น ที่จ ังหวัดสุราษฎรธานี โดยการปราศรัยและการพบปะ
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง การสื่อ สารของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ จึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงบริบท
สังคมและระบบวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี ที่เป็นเกษตรกร ชาวไร
ชาวสวน พ่อค้าเป็นอย่างดี และพยายามสื่อสารกับชาวบ้านให้เข้าใจในเรื่องประชาธิป ไตย
กระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลื อกตั้ง ช่วงเวลาที่ชาวบ้านเดือดร้อนก็ไม่รูจะ
ไปหาที่ไหนในการได้รับฟังปัญหาทำให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต้องเป็นศูนย์รับฟังข้อร้องเรียน
ของชาวบ้านทำให้มีช่องทางการสื่อสารซึ่งจะเห็นว่านายสุเทพ เทือกสุบรรณ ให้ความสำคัญและ
หาทางช่วยเหลือชาวบ้านให้สมกับอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนจริง ๆ หรือการเป็นตัวแทนของ
ชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ นอกจากผู้รับสารของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะเป็นชาวจังหวัด สุ
ราษฎรธานีแลว ยังมีประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับสาร เนื่องจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ดำ
ตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการ
พัฒนาสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นต้น เป็นการใช้กระบวนการรัฐสภาที่ถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ ทำให้ประชาชน
เกิดการรับรูความรูทางด้านการเมืองหรือการอภิปรายต่าง ๆ
นักการเมือง เป็นอีกกลุ่มผู้รับสารที่เกิดจากการสื่อสารของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ถ้า
เป็นนักการเมืองในพรรคเดียวกันจะสื่อสารนโยบายของพรรคถึงสมาชิกพรรคในฐานะเลขาธิการ
พรรคเพื่อให้เข้าใจในโยบายก่อนจะลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปราศรัยให้กับประชาชนส่วน
การสื่อสารที่นักการเมืองโดยส่วนใหญ่เป็นผู้รับสาร คือ การอภิปรายในสภาที่ต้องสื่อสารถึง
กฎระเบียบการประชุม นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารในประเด็นทางการเมือง หรือการประชุม
คณะรัฐมนตรี หรือการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ของ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยังเป็นที่สนใจและเป็นตัวอย่างในการเป็นนักการเมืองที่พัฒนาตนเอง
ด้านความรู้และเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และสถาบันทางการเมือง
ข้า ราชการ ผู้ร ับ สารในกลุ่มข้าราชการ การเป็นนักการเมืองต้องมีการสื่ อสารกั บ
ข้าราชการประจำโดยเฉพาะในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตองมีการสื่อสารนโยบายการบริหาร
ให้กับส่วนราชการได้รับรู้รับทราบต่อแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำรงตำแหน่ง ฝ่าย
บริหาร เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานเช่นกัน

องค์ความรู้จากการวิจัย
ทฤษฎีการสื่อสารของเดวิด เค.เบอร์โล (Berlo, 1960) การสื่อสารเป็นกระบวนการ
เริ่มต้นจากผู้ส่งสาร ซึ่งอาจเป็นบุคคลคนหนึ่ง หรือกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร ทำการ
ส่งเนื้อหาข่าวสารซึ่งอาจเป็นคำพูด การเขียน สัญลักษณ์ โดยการเข้ารหัสสารผ่านช่องทางการ
Journal of MCU Social Science Review
Vol. 10 No. 3 July – September 2021

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

164

สื่อสารต่าง ๆ ไปสู่ผู้รับสาร ซึ่งผู้รับสารจะทำการถอดรหัสเพื่อรับสารนั้นซึ่งกระบวนการสื่อสารนี้
อาจเรียกทั่วไปว่า SMCR Model ตามแบบจำลอง (Berlo, 1960) ดังนี้
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ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย
ผู้ส่งสาร (Sender) พบว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สามารถทำให้ประชาชนได้เห็นถึง
สิทธิในการชุมนุมเพื่อต่อสู้ทางการเมืองได้อย่างมีเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย โดยใช้การ
ต่ อ สู ้ อ ย่ า งสงบ สั น ติ ปราศจากอาวุ ธ ส่ ว นตั ว นายสุ เ ทพ เทื อ กสุ บ รรณเป็ น ผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ จนทำให้มวลชนเกิดความเชื่อถือและไว้ว างใจ เป็นคนที่มี
ทัศนคติ หรือการแสดงออก เป็นพลวัตด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ เพื่อโน้มน้าวจิตใจและ
เชื่อมต่อกับความรู้สึกของมวลชนและใช้การโน้มน้าวจูงใจในหลายรูปแบบ
1. ทักษะในการสื่อสาร การสื่อสารทางการเมืองจะประสบความสำเร็จผู้ส่งสารต้องมี
ความชำนาญในการพูด การเขียน การคิดการใช้เหตุผล ในการโน้มน้าวจูงใจเรียบเรียงจัดระบบ
ความคิด แล้วนำเสนอบุคลิก สีหน้า กิริยาท่าทาง น้ำเสียงที่น่าเชื่อถือ การสื่อสารนั้นก็จะมี
ประสิทธิภาพสูง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ถือเป็นผู้ส่งสารที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ มีทั กษะความเป็นผู้นำสูง ทำให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้รับ
การยอมรับในฐานะนักการเมืองรุ่นเก่าที่มีทั้งอำนาจและบารมี กล้าคิด กล้าตัดสินใจ บุคลิกภาพ
และความเป็นผู้นำ ของการเป็นนักการเมืองรุ่นเก่า ที่มีทั้งอำนาจและบารมี กล้าหาญ พูดคำไหน
คำนั้น มีความละเอียดรอบคอบ และไม่ผิดสัญญายึดถือในสัจจะต่อประชาชน
2. ทัศนคติ ของผู้ส่งสารแสดงวิธีคิดของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งทัศนคติ ในการ
สื่อสารประกอบด้วย ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อประเด็นของการสื่อสาร ทัศนคติต่อผู้รับสาร
และทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ในขณะที่สื่อสาร ทั ศนคติเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น หากผู้ส่งสารมีอคติต่อ “สาร” ที่ต้องการจะนำเสนอ ก็ไม่อาจ
โน้มน้าวให้ผู้รับสารเชื่อใน “สาร” นั้น ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีทัศนคติทางการเมือง ใน
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ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงสิทธิและความคิดเห็นเพื่อให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
ชาวไทย ซึ่งเห็นว่าการมีความพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลที่ดีของประชาชนในการบริหารประเทศ ต้อง
นำกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนมาวิ เ คราะห์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วาระ เวลา และ
สถานการณ์บ ้านเมือง เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีว ิตของประชาชนให้ ได้มาตรฐานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเชื่อมั่นในการบริการประเทศตามหลักธรรมาภิบาล คือ การมี ส่วน
ร่วม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งต้องเข้ากับยุคสมัยที่ประชาชนมีความเดือดร้อน
ในการครองชีพ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริที่มีต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย ว่าการเกษตร
และสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2535 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จึงให้การสนับสนุนการ
ดำเนิน งานของโครงการพระราชดำริ และโครงการหลวงเพื ่ อ พัฒ นาชีว ิต ความเป็น อยู ่ ข อง
ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อแผ่นดินและใฝ่ฝันจะเห็นประเทศนี้เป็นประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใฝ่ฝันเห็นคนทุกเชื้อชาติใช้ชีวิตร่ว มกันอย่างรู้คุณค่ าและ
จงรักภักดีต่อแผ่นดิน
3. ความรู้ของผู้ส่งสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กระบวนการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ผู้
ส่งสารจะต้องรอบรู้ในเรื่องที่ต้องการสื่อสาร และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ มีการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญจากการเป็นนักการเมืองอาชีพ และผู้จัดตั้งรัฐบาลมือ
อันดับต้น ๆ ของประเทศเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง และตัว นายสุเทพ
เทื อ กสุ บ รรณเองนั ้ น เป็ น ผู ้ ม ี ป ฏิ ภ าณ ไหวพริ บ ขยั น ขั น แข็ ง อั น เป็ น บุ ค ลิ ก เฉพาะตั ว
ประสบการณ์ทางการเมืองที่หลากหลาย ทั้งปราบรามโจรผู้ร้าย ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา การสาธารณสุข สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจน
โรงเรียน วัดวาอารามต้องดูแล ด้วยความเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้า การพูดจาที่คล่องแคล่ว ลีลา
ท่าทาง เรียกความสนใจตลอดเวลาแบบนักการเมือง สามารถดึงดูดความสนใจสื่อมวลชน ได้เป็น
อย่างดี
4. ระบบสังคม เป็นตัวกำหนดบทบาทและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้น ๆ ผู้ส่งสาร
ต้องเข้าใจระบบสังคม เพื่อที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบ อันจะก่อให้เกิดการยอมรับของ
ผู้รับสาร นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เติบโตมาในตระกูล เทือกสุบรรณ นับเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสาย
เก่าแก่มายาวนานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว นายครุฑ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากหลวงเทพพิทักษ์สุนทร (เดช) และเรียกตัวเองว่าเป็น ผู้
สืบสายสกุลเทพพิทักษ์ (Posttoday, 2014) ครอบครัวเป็นครอบครัวนักการเมือง ทำให้ นายสุ
เทพ เทือกสุบรรณ มีความคุ้นเคย และมีกลุ่มบรรดานักการเมือง ข้าราชการและทีมงานทางการ
เมืองที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง
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5. ระบบวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมของสังคมนั้น ๆ
ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ หลังจากเป็นกำนันอยู่หลายปี ในที่สุด นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก็
ตัดสินใจขยับไปสู่การเมืองระดั บประเทศ ด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ปี พ.ศ. 2522 ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก็สามารถชนะใจประชาชน
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนั้น จนถึง ปี พ.ศ. 2554 นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ ก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ติดต่อกันมากกว่า 10
สมัย แล้วส่วนการดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกของนายสุเทพ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2529 ในยุครัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ดำรงตำแหน่งเป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ดำรงตำแหน่งนี้อีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2535
ยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยแรก นอกจากนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยังดำรงตำแหน่งเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2540 ยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่สอง
สาร (Message) มีการจัดเรียงลำดับเนื้อหาของสารอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกใช้ถ้อยคำ ภาษาไวยากรณ์ การเน้นย้ำข้อความ อีกทั้งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและ มีประเด็นที่
ชัดเจนจนสามารถตอกย้ำเป้าหมายในการชุมนุม สร้างพลังและความตื่นตัว ให้มวลชนมาเข้าร่วม
การเคลื่อนไหวอย่างมหาศาล เนื้อหาสารที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นำเสนอจะเปลี่ยนไปตาม
บทบาททางการเมื อ ง และปั จ จั ย ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยในช่ ว งเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายสุเทพ เทือกสุบรรณ นำเสนอสาร สร้างความเชื่อมั่นในการบริการ
ประเทศตามหลักธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง
ต้องเข้ากับยุคสมัยที่ประชาชนมีความเดือดร้อนในการครองชีพ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างยิ่งต่อมา
เมื่อจัดตั้ง คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้ เป็นประชาธิปไตย
ที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สารที่นำเสนอของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
จึงเป็นการนำเสนอสารที่เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนมาร่วมชุมนุม ปลุกระดม โดยมุ่งเน้นใช้
คำพูด ประโยคที่โดนใจ ประโยคที่สร้างความรู้สึกร่วมฮึกเหิม ต้องมาชุมนุมให้ได้
ช่องทางการสื่อสาร ( Channel) มีการโพสต์รูปภาพและคำบรรยายภาพมากที่สุด
รองลงมาคือการโพสต์เฉพาะรูปภาพ และการโพสต์รูปภาพที่มีข้อความบนภาพตามลำดับ
นอกจากนี้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีการใช้ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องบลูสกายที่มีการ
ถ่ายทอด 24 ชั่วโมง และสถานีโทรทัศน์อื่น ๆ ที่ร่วมเป็นเครือข่ายสื่อใหม่ (New Media) เป็น
ช่องทางหลักในการสื่อสารซึ่งก็คือเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางหลักในการนำไปสู่การสร้าง
เครือข่ายและการรวมตัวที่หลากหลาย เนื่องจากสื่อเฟซบุ๊ก (Facebook) มีคุณลักษณะของความ
เป็นสื่อใหม่ (New Media) คือ เป็นการสื่อสารสองทางที่ก่อให้เกิดการเสวนาหรือการแลกเปลี่ยน
ความรู้ง่ายต่อการเข้าถึงจนสามารถกระตุ้นผู้รับสารให้มีปฏิกิริยาตอบสนอง เช่น การกดชื่นชอบ
การแสดง ความคิดเห็น หรือการแบ่งปันโพสต์นั้น ๆ จนสุดท้ายเกิดเป็นการรวมกลุ่มของคนที่มี
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ความสนใจร่วมกัน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาในการเข้าถึงมวลชนได้ทุกระดับสามารถตอบโต้ ผลิตวาท
กรรมต่าง ๆ แล้ว ส่งต่อพร้อมกัน ได้ภ ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ควบคู่กับการสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชนที่อยู่นอกเหนือเครือข่าย กระตุ้นให้หันมาสนใจและนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารเห็นด้วยกับการยอมรับความแตกต่าง เพราะเป็น สิ่ง
สำคัญมากในสังคม ควรยอมรับฟังความคิดเห็นและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่วนการเลือกตั้ง
ผู้ร ับ สารบางส่ว นมีความเห็น ว่า ยังมีป ระชาชนที่ยังไม่พร้อมกับการเมือง ที่มีการเลือกตั้ง
เนื่องจากรู้ไม่เท่าทันนักการเมืองบางกลุ่ม ส่วนความเป็นพลเมือง ทุกคนควรเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและบุคคลอื่น เนื่องจากประชาชนทุกคนมีสิทธิ ในการแสดงความเห็นที่แตกต่าง บน
พื้นฐานกฎและกติกาของสังคม ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้ ผู้รับสารทุกคนมีความ
สนใจเปิดรับ ข่าวสารทางการเมือ งผ่านสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ เอกสารสิ่งพิมพ์และจากบุ ค คล
นอกจากนี้ ผู้รับสารมีประสบการณ์เคยเข้าร่วมชุมนุม ร่วมเดินรณรงค์ หรือแม้แต่ขึ้นบนเวที
ปราศรัย ส่วนด้านทัศนคติ ต่อกลุ่ม กปปส. และกลุ่ม นปช. นั้นมี ทั้งชื่นชอบไม่ชื่นชอบ ที่ชื่นชอบ
กปปส. เนื่องจาก การแสดงออกทางการเมือง ว่าทุกคนมาด้วยใจ และที่ไม่ชอบกลุ่ม กปปส.
เนื่องจาก สร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ส่วนที่ชื่นชอบกลุ่ม นปช.
เพราะเป็นกลุ่มที่มาจากรากหญ้าที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม และส่วนที่ไม่ชอบกลุ่ม นปช.
เนื่องจากมีความเห็นว่า เป็นกลุ่มที่มีความป่าเถื่อน แกนนำไม่มีความรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การสื่อสารทางการเมืองจะประสบความสำเร็จ และเป็นตามเป้าหมายต้องสามารถ
ชักจูงโน้มน้าวประชาชนให้สนใจ เนื่องจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ สามารถโน้มน้าว ชักจูงให้
มวลชนเข้าร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองได้มากที่สุดในประวัติการณ์ มาจากความน่าเชื่อถือ
ของผู้ส่งสาร และทัศนคติทางการเมืองที่ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่ างชัดเจน การใช้เครือข่ายที่มี
เป้าหมายเดียวกัน เป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพสูง
2. นักการเมืองที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชนยอมรับได้มาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน ต้องเข้าใจสถานการณ์ทางการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการได้รับการ
สนับสนุนจากบุคคลและองค์กรที่มีชื่อเสียง ฯลฯ ดังนั้นผู้ส่งสารต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมเสมอ
ในการที่จะทำให้เป้าหมายการสื่อสารทางการเมืองให้บรรลุผล
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของนักการเมืองที่เป็นผู้ส่งสารทางการเมื อง
เพราะมีคุณลักษณะในด้านความน่าไว้วางใจ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญและความดึงดูดใจ
ซึ่งสามารถนำมาใช้กำหนดเป็นคุณลักษณะของผู้ส่งสารทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพได้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองเฉพาะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนักการเมืองหรือบุคคลที่มีคุณลักษณะใกล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบ
บริบททางการเมือง และกระบวนการสื่อสารทางการเมืองว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
2. ควรมีการศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มกดดันทางการเมือง เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความเหมือนหรือแตกต่างของผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการส่งสาร และผู้รับสาร ว่ามี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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