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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ
หนังสือพิมพ์ไทย โดยระบุตัวอย่างของหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ 
ซึ่งมีรูปแบบการนำาเสนอเน้ือหาที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบความแตกต่างของการนำาเสนอข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์ และการไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบรรณาธิการข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ                       
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาสำาคัญในการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนคือ ความไม่ชัดเจนในการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียน                 
รวมไปถึงการนำาเสนอข่าวที่ ไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์หลักของประชาคมอาเซียนเท่าที่ควร นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์            
ท้ัง 3 ฉบับหนังสือพิมพ์ยังขาดการกระตุ้นให้ประชาชนได้้เกิดการเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง             
ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านการเมือง ความมั่นคง ตลอดจนด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งในแต่ละประเทศของ
ภูมิภาคอาเซียนมีความแตกต่างกัน รวมไปถึงยังขาดการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างแท้จริงอีกด้วย

คำาสำาคัญ: ประชาคมอาเซียน, หนังสือพิมพ์

Abstract

 The purposes of this research were to investigate the coverage of ASEAN news publicized             
variously by the three Thai mainstream newspapers: Krungthep Turakij, Khao Sod, and Post Today, and to 
examine their diverse forms of ASEAN reporting as well as to detect the defects of the news presentation. 
This study required the analysis of the content found in the news headline and the in-depth interview with 
each ASEAN news editor from the three different publishers. The result pointed out that the main problems 
of the coverage were the ambiguity of news report and the ASEAN aims and purposes could have been 
more thoroughly covered. Additionally, the news publishers failed to motivate people to prepare for the 
changes in politics, security, society and culture of ASEAN nations which are geographically different. 
There was also a lack of giving awareness of being truly an ASEAN community.
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1. บทนำา 

1.1 ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 ในโลกยุคที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นทุกวันนี้ ประเทศต่างๆ ล้วนต้องมีการแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด ทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง สำาหรับการแข่งขันดังกล่าว แต่ละประเทศไม่สามารถต่อสู้แต่เพียงลำาพังได้  
มีความจำาเป็นท่ีจะต้องมีการสร้างระบบความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน อันจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมอืทีด่ต่ีอกนั ดงัทีก่ลุ่มประเทศในแถบยโุรปไดม้กีารรวมตวักนัเปน็สหภาพยโุรป (European Union) หรอืวา่ EU เพือ่
สร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 สำาหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีแนวคิดในเร่ืองการสร้างความร่วมมือกันภายในภูมิภาคน้ีด้วยเช่นกัน 
โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความพยายามรวมตัวกันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความม่ังคงให้พ้นจากภัยคุกคามของ
คอมมิวนิสต์ จนทำาให้เกิดการก่อตั้งสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสมาคมอาสา (Association of Southeat  
Asia-ASA) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2504 ในระยะแรกการดำาเนินการของสมาคมอาสาถือว่า 
ประสบความสำาเร็จเพราะได้รับความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี แต่ต่อมาเมื่อเกิดข้อ
พิพาทระหว่างประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียในปี พ.ศ. 2505 ก็ทำาให้ความร่วมมือดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว 
จนกระทัง่ในป ีพ.ศ. 2510 ประเทศตา่งๆ ไดม้กีารลงนามกอ่ตัง้สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตห้รอือาเซยีน 
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นมาอีกครั้ง (อภิชาติ ศรีสอาด, 2556, น.9)

 จากแนวคิดความรว่มมือทีเ่กิดข้ึนของประเทศสมาชกิอาเซียนถอืวา่พลงัยงัไมเ่พยีงพอตอ่การรับมอืกบัสถานการณ์
ด้านอื่นๆ ของโลกที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อ หรือภัยคุกคามต่างๆ ดังนั้นอาเซียนจำาเป็น
ต้องมีการสรา้งความร่วมมือกนัเพ่ือรองรบักบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ จงึทำาใหเ้กดิการรวมกลุม่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ขึ้นมาในปี 2546 (บัญญัติ คำานูณวัฒน์, 2558, น.12) โดยกำาหนดให้มีการสร้างประชาคมใน 3 เสาหลัก 
ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural  
Community) เพื่อช่วยเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาค รวมถึงสร้างค่านิยมและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจน
สร้างอำานาจการต่อรองในเรื่องต่างๆ โดยในครั้งแรกมีประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซยี สงิคโปร ์ฟลิปิปนิส ์และบรไูน และตอ่มากม็อีกี 4 ประเทศมาเขา้รว่มเปน็กลุม่ประเทศสมาชกิใหม ่ไดแ้ก ่กมัพชูา 
ลาว พม่า และเวียดนาม (กลุ่ม CLMV) จนในปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

 อย่างไรก็ตาม การเปิดประชาคมอาเซียนก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญคือ แต่ละประเทศในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้น้ัน มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครอง ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  
ซึ่งล้วนแล้วแต่จะทำาให้เกิดความไม่เข้าใจกัน รวมไปถึงอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งต่างๆ ขึ้นในภูมิภาคได้ นอกจากนี้การที่
ประเทศสมาชกิยงัคงปกปอ้งประโยชนข์องชาตตินเองมากกว่าการสรา้งความรว่มมอืในกลุม่อาเซียนดว้ยกนัถือเปน็ปญัหา
ใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังนั้นการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในแต่ละประเทศก็ต้อง
สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เกิดความตระหนักรู้ และมีสำานึกแห่งความเป็นอาเซียนอย่างแท้จริง

 โดยท่ีผ่านมาการทำาหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารเร่ืองประชาคมอาเซียนของส่ือมวลชนก็ยังมีปัญหาอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น 
การทีส่ื่อมวลชนแตล่ะประเทศมุ่งเนน้ทีจ่ะนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารของประเทศตวัเองมากกวา่ทีจ่ะนำาเสนอขา่วของอาเซยีน
อย่างแท้จริงทำาให้ ไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียนในเร่ืองของการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ร่วมกัน 
นอกจากนี้สื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประเทศเพ่ือนบ้านที่ดีพอทำาให้ไม่สามารถส่ือสาร
ข้อมูลท่ีถูกต้องไปยังประชาชนได้อย่างครบถ้วน รวมถึงเร่ืองท่ีส่ือมวลชนถูกจำากัดเร่ืองเสรีภาพในการนำาเสนอข่าวล้วนแล้วแต่
เป็นอุปสรรคในการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนทั้งสิ้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาลักษณะการนำาเสนอข่าวประชาคม
อาเซียนของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับในครั้งนี้

1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา

 1. เพื่อศึกษาความถี่และปริมาณพื้นที่การนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด 
และโพสต์ทูเดย์

 2. เพื่อศึกษารูปแบบการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์

 3. เพื่อศึกษาทิศทางการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์

 4. เพื่อศึกษาการนำาเสนอประเภทเนื้อหาของข้อมูล  3 เสาหลักแห่งประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์
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 5. เพื่อศึกษาแนวทางการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์

2. ระเบียบวิธีวิจัย

 ผู้วิจัยได้กำาหนดขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาปริมาณและเนื้อที่ของการนำาเสนอข้อมูลเรื่องประชาคม
อาเซียนของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก ่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสทูเดย์ ไม่ว่าจะเป็นข่าว บทความ 
หรือคอลัมน์ต่างๆ ใน Section ข่าวประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา  
1 ปี โดยในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหนังสือพิมพ์ที่นำามาใช้ ในการวิเคราะห์ข่าวประชาคมอาเซียนนั้นจะใช้การวิเคราะห์
แบบเจาะจง (Purposing Sampling) โดยคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์ไทยที่มีการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนอย่างต่อ
เนื่องเป็นประจำา โดยในช่วงเวลาที่ทำาการศึกษาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์ข่าวสดจะมีการนำาเสนอข่าว
ประชาคมอาเซยีนในทกุสปัดาห ์สว่นหนงัสอืพมิพ์ โพสตท์เูดยม์กีารนำาเสนอขา่วประชาคมอาเซียนเปน็ประจำาทกุวนั  โดย
การทดสอบเครือ่งมือที่ ใช้ ในการวเิคราะหเ์นือ้หานัน้ ผูศ้กึษาจะใชว้ธีิการทดสอบความเชือ่มัน่ (Reliability)  ดว้ยสูตรการ
คำานวณ
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 C1,2  คือ จำานวนรายเรื่องที่ผู้ลงรหัส 3 คน มีความเห็นตรงกัน

 C1+C2  คือ จำานวนรายเรื่องทั้งหมดที่ผู้ลงรหัสทั้งสองศึกษา

 ซึ่งผลการทดสอบค่าความเช่ือม่ันได้เท่ากับ 0.83 ซ่ึงมากกว่า 0.75 จึงถือว่าเคร่ืองมือที่ ใช้ ในการทำาวิจัยน้ี 
มีความน่าเชื่อถือได้

 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Dept InterView) เพื่อศึกษานโยบายการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของ 
ผูบ้ริหารหนงัสอืพมิพท์ัง้ 3 ฉบบั ไดแ้ก ่หนังสอืพมิพ ์กรงุเทพธรุกจิ ข่าวสด และโพสต์ทเูดย ์โดยประเดน็ในการสมัภาษณ์
คือลักษณะและนโยบายในการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของหนังสือพิมพ์                        
ทั้ง 3 ฉบับ 

4. ผลการศึกษา 

 จากผลการวเิคราะห์เนือ้หาการนำาเสนอขา่วประชาคมอาเซียนของหนงัสอืพิมพ์ไทยท้ัง 3 ฉบบั ไดแ้ก ่หนงัสอืพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ พบว่ามีผลการศึกษาดังนี้

 1. ความถี่และพื้นที่การนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนร้อยละ 42.57 ของจำานวนชิ้นข่าวท้ังหมด และ 
ร้อยละ 49.55 ของพื้นที่ทั้งหมดที่เสนอข่าวในครั้งนี้เป็นของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งมีปริมาณการนำาเสนอมาเป็น
อันดับหนึ่ง ตามมาด้วยหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ และข่าวสด ตามลำาดับ

 2. การศึกษารูปแบบการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนโดยรวมนั้น หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ  มีการนำาเสนอใน
รูปแบบของคอลมันม์ากทีส่ดุ ตามมาดว้ยแบบขา่ว บทความ และภาพขา่วตามลำาดบั ตามมาดว้ยรปูแบบของคอลมันแ์ละ
บทความตามลำาดับ

 3. การศกึษากลุม่ประเทศในประชาคมอาเซียน หนงัสอืพมิพ์ทัง้ 3 ฉบบัมกีารนำาเสนอขา่วของกลุม่ประเทศสมาชกิ
เก่ามากที่สุด ตามมาด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ทั้งจำานวนชิ้นและจำานวนพื้นที่สอดคล้องกันทั้งในการศึกษาในภาพรวม 
และการแยกศึกษารายฉบับ

 4. การศึกษาประเภทเนื้อหาข่าวประชาคมอาเซียน หนังสือพิมพ์ท้ัง 3 ฉบับ มีการนำาเสนอที่แตกต่างกัน คือ  
ในภาพรวมมีการนำาเสนอในประเภทการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด ตามมาด้วยการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก การเคล่ือนย้ายอย่างเสรีในภูมิภาค การคุ้มครองสิทธิ
และสวัสดิการสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างสันติภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีความสัมพันธ์
กับโลกภายนอก การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การมีกฎเกณฑ์ร่วมกัน และการลดช่องว่างการพัฒนา ตามลำาดับ
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 5. การศึกษาการนำาเสนอเนื้อหา 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับมีการนำาเสนอข่าว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีมากทีส่ดุ ตามมาดว้ยประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน และประชาคมความมัน่คงอาเซยีน
ตามลำาดับ ส่วนเมื่อแยกศึกษารายฉบับแล้วก็จะพบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับมีการนำาเสนอข่าวสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันคือ การนำาเสนอข่าวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด ตามมาด้วยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
และประชาคมความมั่นคงอาเซียนตามลำาดับ

 6. การศึกษาทิศทางการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียน หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ มีทิศทางการนำาเสนอข่าว
ประชาคมอาเซียนเป็นกลางมากที่สุด ตามมาด้วยทิศทางบวก และทิศทางลบ ตามลำาดับ

 7. สำาหรับผลศึกษาลักษณะการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของผู้บริหารหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ พบว่าการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนในอดีต ก่อนที่จะมีแนวคิด
จดัตัง้ประชาคมอาเซยีนขึน้นัน้ การนำาเสนอขา่วอาเซยีนของหนงัสอืพมิพ์ไทยทัง้ 3 ฉบบัในอดตีนัน้พบวา่ หนงัสอืพมิพจ์ะ
มีความคล้ายคลึงกันคือ จะนำาเสนอข่าวเฉพาะในแต่ละประเทศตามประเด็นที่หนังสือพิมพ์ ให้ความสนใจ ขาดการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการนำาเสนอในแง่ของความเป็นอาเซียนอย่างแท้จริง

 ส่วนการเสนอข่าวประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ท้ัง 3 ฉบับมีการแยกการนำาเสนอข่าวประชาคม
อาเซยีนออกมาจากหนา้ขา่วตา่งประเทศ เพือ่นำาเสนอขา่วประเทศตา่งๆ ในภมูภิาคอาเซยีนโดยเฉพาะ มกีารนำาเสนอข่าว
ประชาคมอาเซียนเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ 
ในระยะแรกจะมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และนำาเสนอนโยบายรัฐบาลต่อการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซยีน ไมว่า่จะเปน็นโยบายเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรม ตอ่มาจงึมกีารนำาเสนอในประเดน็ทีห่นงัสอืพิมพ์
ให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ นอกจากนั้น ลักษณะการ          
นำาเสนอขา่วสว่นใหญย่งัเปน็การรายงานสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วกับภาครฐัและผูน้ำาประเทศ เชน่ 
การเสนอข่าวการประชุมอาเซียนซัมมิทของรัฐมนตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น 

 สำาหรับแนวทางการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนในอนาคต หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับมีแนวคิดในเรื่อง 
การนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนในอนาคตที่แตกต่างกัน คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจะมีการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับสภาพการณท์ีเ่กดิขึน้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งความรู้ความเขา้ใจแกผู่อ้า่นอยา่งแทจ้รงิ สว่นการนำาเสนอ
ข่าวประชาคมอาเซียนในอนาคตของหนังสือพิมพ์จะมีการเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประเทศต่างๆ  
ในภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้ เช่น การสร้าง
เว็บไซต์ส่วนกลางที่ ใช้ ในการติดต่อกัน เป็นต้น และการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนในอนาคตของหนังสือพิมพ์ โพสต์
ทูเดย์จะมีการนำาเสนอข้อมูลเชิงลึกให้มากขึ้น หรือมีการลงพื้นที่เพื่อนำาเสนอข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ให้มากที่สุด เช่น การนำาเสนอเรื่องธุรกิจ ก็จะมีการนำาเสนอประสบการณ์ของผู้ที่ทำาธุรกิจมาถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่าน เป็นต้น
  สำาหรับอุปสรรคในการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ พบว่า มีอุปสรรคท่ีสำาคัญ 
คอืเร่ืองภาษาและวฒันธรรมทีมี่ความแตกตา่งกนั จะเปน็อปุสรรคในการแลกเปลีย่นขอ้มลู การไมเ่ขา้ใจในเรือ่งของภาษา
และวัฒนธรรมนั้นจะส่งผลทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญหลายๆ ประการได้ รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนไม่มีความเคลื่อนไหว ทำาให้การหาข่าวเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนสำาหรับการนำา
เสนอข่าวในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วย (นันทิยา วรเพชรายุทธ, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2558)

5.  อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

 จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ไทยทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่  
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

 จำานวนชิน้และพ้ืนที่ ในการนำาเสนอขา่วนัน้หนงัสอืพมิพท์ัง้ 3 ฉบับจะมีความแตกตา่งกนั คอื หนงัสอืพมิพก์รงุเทพ
ธุรกิจมีจำานวนชิ้น และปริมาณพ้ืนที่ ในการนำาเสนอมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ และข่าวสด  
ซึ่งนอกจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ จะมีจำานวนชิ้นและปริมาณพื้นที่ ในการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกัน 
แล้วยังมีลักษณะการนำาเสนอข่าวที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยจากการศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจซึ่งมุ่งเน้น
การนำาเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาจำานวนชิ้นข่าวและปริมาณพื้นท่ีการนำาเสนอข่าว
ประชาคมอาเซียนแล้วก็พบว่า เรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ได้รับความสนใจมาเป็นอันดับหนึ่ง สอดคล้องกับ
แนวทางการนำาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ ตามมาด้วยเรื่องของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคม
ความมั่นคงอาเซียนตามลำาดับ
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 หนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณที่เน้นการนำาเสนอข่าวเบา ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มสัดส่วนใน
การนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนให้มากขึ้น จากผลการศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการให้ความสำาคัญกับ
วัตถุประสงค์ ใน 3 เสาหลักแห่งประชาคมอาเซียนในปริมาณที่ ใกล้เคียงกันคือ มีการนำาเสนอข่าวประชาคมความมั่นคง
อาเซียนมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย ข่าวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีการนำาเสนอท้ังเน้ือหาทั้งในเชิงปริมาณและเนื้อหาเชิงคุณภาพ 
ในปรมิาณที่ ใกลเ้คยีงกนั สำาหรบัการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซยีนในชว่งเวลาที่ ไดท้ำาการศกึษานัน้พบวา่ มกีารนำาเสนอ
ข่าวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยข่าวประชาคมความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนตามลำาดับ

 จากการศึกษาจำานวนชิ้นและปริมาณพื้นท่ี ในการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ   
จะเห็นได้ว่าการนำาเสนอข่าวนั้น หนังสือพิมพ์มีบทบาทในการกำาหนดว่าจะนำาเสนอข่าวแต่ละประเภทเป็นจำานวนเท่าใด 
และมีปริมาณพื้นท่ี ในการนำาเสนอมากน้อยขนาดไหน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้อ่านและการให้ความสำาคัญของ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดวาระข่าวสารของโคเฮนที่ ได้กล่าวเอาไว้ว่าการกำาหนดวาระประเด็น
ข่าวที่นำาเสนอนั้นจะประกอบไปด้วยประเด็นที่สื่อมวลชนนำาเสนอ ประเด็นข่าวที่สาธารณชนให้ความสำาคัญ และประเด็น
ระดับนโยบาย (Dearing & Rogers, 1997, pp. 4-5)

 การนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนในประเด็นต่อมาคือ เรื่องของรูปการนำาเสนอ ซึ่งในการศึกษารูปแบบ 
การนำาเสนอขา่วประชาคมอาเซยีนก็ไดน้ำาแนวคดิเกีย่วกบัหนงัสอืพมิพม์าใช้ ในการพจิารณาลกัษณะการนำาเสนอเน้ือหาวา่ 
หนังสือพิมพ์มีรูปแบบการนำาเสนอเนื้อหาประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไร ผลจากการศึกษาภาพรวมของหนังสือพิมพ์ทั้ง  
3 ฉบับ พบวา่ มีการนำาเสนอเรือ่งของประชาคมอาเซยีนในรปูแบบของคอลมันม์ากทีส่ดุทัง้ 3 ฉบบั รองลงมากค็อื การนำา
เสนอในรูปแบบของข่าว บทความ และภาพข่าว สอดคล้องกันทั้งจำานวนพื้นที่และจำานวนชิ้นข่าว สำาหรับเนื้อหาท่ี
หนังสือพิมพ์ ให้ความสนใจ จะมีการนำาเสนออย่างต่อเนื่อง เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์ท่ี ให้ 
ความสำาคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ก็จะมีการนำาเสนอเนื้อหาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาเป็นอันดับหน่ึง  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญแข เอี่ยมนิรันดร์ (2537) ที่พบว่า ความสนใจของหนังสือพิมพ์นั้นมีผลต่อ 
การนำาเสนอเนื้อหาในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วย

 ประเภทเนื้อหาที่นำาเสนอ ผลการศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ มีการนำาเสนอที่แตกต่างกัน คือ 
หนงัสือพมิพก์รงุเทพธรุกจิ และหนงัสอืพมิพ์ โพสตท์เูดยม์กีารนำาเสนอประเภทการพฒันาเศรษฐกจิมากทีส่ดุ ตามมาดว้ย
การเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว การประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก การเคล่ือนย้าย
อย่างเสรีในภูมิภาค การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสันติภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้าง
อัตลักษณ์อาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การมีกฎเกณฑ์ร่วมกัน ตามลำาดับ ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการนำาเสนอ
ในประเภทการมีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกมากที่สุด ตามมาด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ การเสริมสร้างสันติภาพ  
การประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีกฎเกณฑ์
ร่วมกัน การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในภูมิภาค การสร้าง
อัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างการพัฒนาตามลำาดับ

 จากผลการศึกษาหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิซึง่เปน็หนงัสอืพมิพธ์รุกจิรายวนัและหนงัสอืพมิพ์ โพสตท์เูดยซ่ึ์งเปน็
หนงัสือพมิพร์ายวนัที่ ใหน้้ำาหนกัขา่วธรุกจิการตลาดมาเปน็ลำาดบัตน้ ๆ  ได้ ใหค้วามสนใจประเภทเนือ้หาทางดา้นเศรษฐกจิ
มากกว่าด้านการเมืองความมั่นคง และสังคมและวัฒนธรรม ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ
หรือหนังสือพิมพ์ประชานิยมนั้นมีการนำาเสนอข่าวในลักษณะที่ ใกล้เคียงกัน จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
นโยบายของหนังสือพิมพ์นั้นมีผลต่อการคัดเลือกข่าวสารที่จะนำาเสนอให้ประชาชนได้รับทราบด้วย สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของเพ็ญแข เอี่ยมนิรันดร์ (2537) ที่ศึกษานโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจของหนังสือพิมพ์น้ันมีผลต่อ 
การคัดเลือกข่าวต่างประเทศที่นำาเสนอด้วยเช่นกัน

 ประเด็นทิศทางการนำาเสนอข่าว จากการศึกษาทิศทางการเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ 
ทั้ง 3 ฉบับ พบว่า หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์มีจำานวนชิ้นข่าวและปริมาณพื้นที่ ในการ 
นำาเสนอในทิศทางเป็นกลางมากที่สุด ตามมาด้วยทิศทางบวก และทิศทางลบ ซ่ึงจะแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
จะมีจำานวนชิ้นข่าวและปริมาณพื้นที่ ในการนำาเสนอในทิศทางเป็นกลางมากที่สุด ตามมาด้วยการนำาเสนอในทิศทางลบ 
และทิศทางบวกตามลำาดับ ซึ่งประเด็นในเรื่องทิศทางการนำาเสนอข่าวนี้ก็จะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ณัฏฐิกา ณ ระนอง (2548) ที่พบว่า ในการนำาเสนอข่าวประเทศเพื่อนบ้านจะมีทั้งทิศทางที่ดีและทิศทางที่ ไม่ดี ขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
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 กระบวนการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ท้ัง 3 ฉบับน้ัน จะมีลักษณะที่คล้ายกัน คือ 
หนังสือพิมพ์จะมีแหล่งข้อมูลข่าวประชาคมอาเซียนอยู่ 2 ประเภท คือ แหล่งข่าวที่มาจากสำานักข่าวต่างประเทศ และ
แหล่งข่าวของหนังสือพิมพ์เอง ซึ่งในการนำาเสนอข่าวหนังสือพิมพ์มีหลักการที่คล้ายกันคือ ข่าวที่อยู่ ในความสนใจของ
ประชาชน ข่าวที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชน และข่าวที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับประเทศไทยโดยตรง

 จากกระบวนการคัดเลือกข่าวประชาคมอาเซียน จากการสัมภาษณ์หัวหน้าโต๊ะข่าว สรุปได้ดังนี้

 ผู้ศึกษาพิจารณาการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ทั้ง  3 ฉบับ  จะพบว่าบทบาทของหัวหน้า
โต๊ะข่าว หรือบรรณาธิการโต๊ะข่าวประชาคมอาเซียนนั้น จะเปรียบเทียบได้กับผู้เฝ้าประตูที่จะพิจารณาคัดเลือกข่าวท่ี 
จะนำาเสนอดังเช่นทฤษฎีผู้เฝ้าประตูข่าวสารที่ เคิร์ท ลีวิน (1947, pp. 143-146, อ้างถึงใน เพ็ญพงศ์ สุขโชคศิริชัยพร, 
2552, น.6) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้เฝ้าประตูเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำานาจที่จะตัดสินว่าควรปล่อยให้บุคคลใด หรือ 
สิ่งใดผ่านประตูเข้าไปหรือไม่ได้ เปรียบเหมือนกับบรรณาธิการหรือนักหนังสือพิมพ์ที่จะต้องตัดสินใจว่าข่าวสารท่ีจะนำา
เสนอนั้นมีความเหมาะสมแค่ไหน และเป็นที่สนใจของประชาชนหรือไม่ โดยในการคัดเลือกข่าวประชาคมอาเซียนของ
หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับนั้น มีหลักเกณฑ์ที่คล้ายกันโดยสอดคล้องกับองค์ประกอบของข่าวอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ 
ข่าวที่นำาเสนอนั้นจะต้องเป็นข่าวที่อยู่ ในความสนใจของประชาชน (Human Interest) ข่าวที่มีความใกล้ชิดหรือเชื่อมโยง
กับประเทศไทยโดยตรง (Proximity of Nearness) และข่าวที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน (Consequence)

 นอกจากน้ีในการศึกษายังพบว่า แหล่งข่าวสำาคัญของหนังสือพิมพ์ท้ัง 3 ฉบับ ก็คือ ข่าวท่ีถูกส่งมาจากสำานักข่าว
ต่างประเทศ ทำาให้การนำาเสนอข่าวในหลายๆ ประเด็นมีความใกล้เคียงกัน ขาดความหลากหลายในการนำาเสนอข้อมูล 
รวมไปถึงไม่สามารถเจาะลึกรายละเอียดในประเด็นของแต่ละท้องถิ่นได้เท่าที่ควร ซ่ึงเป็นสิ่งที่ควรมีการพัฒนาต่อไป 
สอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญพงศ์ สุขโชคศิริชัยพร (2552) ที่ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับประเทศชั้นนำาของโลก และ
แนวทางการคัดเลือกข่าวต่างประเทศในหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือก
ข่าวก็คือ ความต้องการของผู้อ่าน ส่วนปัจจัยที่มีความสำาคัญรองลงมาคือ คุณค่าของข่าว นโยบายขององค์กร  
การแข่งขันระหว่างสื่อ และการเร่งรีบในการทำางาน ส่วนเพ็ญแข เอ่ียมนิรันดร์ (2537) ซ่ึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการคัดเลอืกขา่วตา่งประเทศเพือ่ลงพมิพ์ ในหนงัสือพมิพร์ายวนั 4 ฉบบั พบวา่ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่กระบวนการ
คัดเลือกข่าวต่างประเทศมากท่ีสุด ได้แก่ คุณค่าของข่าว นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจของหนังสือพิมพ์ และทัศนะส่วนตัว
ของผู้อ่าน ในขณะท่ีณัฐฐิกา ณ ระนอง (2548)  ผู้ศึกษาการนำาเสนอข่าวประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียนทางหน้า
หนังสือพิมพ์รายวัน พบว่า แนวทางการคัดเลือกข่าวของหนังสือพิมพ์จะใช้หลักประเมินคุณค่าข่าว ได้แก่ ความเด่น  
ความสำาคัญของข่าว ความใกล้ชิด และสถานการณ์ ในช่วงเวลานั้นเป็นหลัก

 ส่ิงทีเ่ปน็ปญัหาในการนำาเสนอขา่วประชาคมอาเซยีน คอืหนงัสอืพมิพ์ทัง้ 3 ฉบบั ยงัคงใหค้วามสนใจในเรือ่งของ
เศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่ง จนขาดการนำาเสนอในเร่ืองที่มีความสำาคัญอีกหลายๆ ประเด็น เช่น เร่ืองของการสร้าง 
ความเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนท่ีถือว่าเป็นหัวใจของการเป็นประชาคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแต่ละประเทศควรสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ในส่วนนี้หนังสือพิมพ์ท้ัง 3 ฉบับยังไม่ได้มี
การนำาเสนอถงึแนวทางการสรา้งความรูส้กึถงึการเปน็ประชาคมอาเซียนอยา่งชัดเจน มเีพยีงการใหข้อ้มลูความรูเ้ก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนโดยทั่วไปเท่านั้น เป็นต้น นอกจากน้ียังขาดการนำาเสนอเสาหลักอื่นๆ ของประชาคมอาเซียนอย่าง 
ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือประชาคมสังคมอาเซียน ทำาให้ประชาชนไม่ได้รับรู้
ข้อมลูข่าวสารอย่างรอบด้านเท่าท่ีควรอีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญพงศ์ สุขโชคศิริชัยพร (2552) ที่ศึกษาการ
รับรู้เกี่ยวกับประเทศชั้นนำาของโลก และแนวทางการคัดเลือกข่าวต่างประเทศในหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ไทยที่พบว่า นักข่าวที่ทำาข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะทำาข่าวที่อยู่ ในความสนใจของผู้อ่าน โดยอาจละเลย
หน้าที่ของสื่อมวลชนในการนำาเสนอข่าวสารอย่างรอบด้าน ให้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ประชาชนควรรับทราบ
 จากการศึกษาลักษณะข่าวประชาคมอาเซียนที่นำาเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ พบว่า การนำาเสนอข่าว
นัน้ยงัคงแยกเปน็ข่าวเหตกุารณ์ท่ีเกดิข้ึนในแต่ละประเทศมากกวา่การนำาเสนอข่าวภาพรวมของความเปน็ประชาคมอาเซยีน 
หลังจากท่ีการรวมประชาคมอาเซียนได้เกิดขึ้นแล้ว การนำาเสนอข่าวก็ควรจะมีการนำาเสนอในความเป็นประชาคม 
มากข้ึนด้วย เช่น ในปี 2556 มีประเด็นข่าวที่ ได้รับความสนใจพิเศษ นั่นคือ เรื่องของปัญหาชาวโรฮิงญาที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน แต่การนำาเสนอข่าวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นยังเป็นการนำาเสนอในเรื่อง
ทีเ่กีย่วข้องกบัประเทศไทยโดยตรง ขาดการนำาเสนอในลกัษณะของความเป็นประชาคมอาเซยีน เชน่ การดำาเนนิการเรือ่ง
สทิธแิละสวสัดิการสงัคมต่างๆ ควรมีการนำาเสนอข้อมูลว่าปัญหามีความเก่ียวข้องกับอาเซียนอย่างไร และควรมีการกำาหนด
แนวทางการแก้ปัญหารว่มกนัอยา่งไร ใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัแหง่ประชาคมอาเซยีน นัน่คอื ประชาคมสงัคมและ
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วัฒนธรรมอาเซียนนั่นเอง หรือในประเด็นเรื่องของข่าวการศึกษาที่มีการให้ความสนใจ ก็ยังเป็นในลักษณะของข่าวการ
ศึกษาของแต่ละประเทศมากกว่าการสร้างความร่วมมือในการสร้างการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภูมิภาค เป็นต้น  
ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัณฏัฐกิา ณ ระนอง (2548) ทีศ่กึษาการนำาเสนอขา่วประเทศเพือ่นบา้นในกลุม่อาเซยีนทางหน้า
หนังสือพิมพ์รายวันท่ีพบว่า ในการประเมินคุณค่าของข่าวท่ีจะนำาเสนอน้ัน ความใกล้ชิดกันของประเทศเพ่ือนบ้านก็ยังคงเป็น
ประเด็นหลักในการนำามาพิจารณาเลือกนำาเสนอข่าว

 จากผลการศึกษาทั้งหมด สรุปได้ว่าการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับในปี 2556 
นั้นมีปัญหาสำาคัญคือ ความไม่ชัดเจนในการนำาเสนอข่าวประชาคมอาเซียน เพราะจากลักษณะและเนื้อหาข่าวที่นำาเสนอ
ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นการนำาเสนอข่าวของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนในสัดส่วนที่มากกว่าการดำาเนินการในลักษณะ
ความเปน็ประชาคม รวมไปถงึการนำาเสนอขา่วนัน้ยงัไมค่รอบคลมุวตัถปุระสงคห์ลกัของประชาคมอาเซยีนเทา่ทีค่วร โดย
ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังคงได้รับความสนใจมากกว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรมีการพัฒนาต่อไป นอกจากน้ี หนังสือพิมพ์ท้ัง 3 ฉบับ มีการทำาหน้าท่ี
ตามแนวคิดของหนังสือพิมพ์ท่ียังไม่สมบูรณ์คือ การขาดการกระตุ้นให้ประชาชนสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
ที่จะเกิดข้ึนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านการเมือง ความมั่นคง ตลอดจนด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงในแต่ละ
ประเทศของภมิูภาคอาเซยีนมีความแตกตา่งกนั รวมไปถงึยงัขาดการกระตุน้ใหป้ระชาชนเกดิความรู้สึกในการเปน็ประชาคม
อาเซียนอย่างแท้จริงอีกด้วย
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