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บทคดัย่อ 

ภาพยนตรเ์รือ่ง 14ตุลา สงครามประชาชนเป็นภาพยนตรไ์ทยทีอ่อกฉายในปีพ.ศ 2544 ก ากบัภาพยนตรโ์ดย
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พ.ศ. 2516 และ จริะนนัท ์พติรปรชีา ภรรยา ตัง้แต่การกา้วขึน้มาเป็นผูน้ านกัศกึษาในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516     

ถงึการตดัสนิใจเขา้ป่าเพื่อลีภ้ยัและเขา้ร่วมกบัพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยกระทัง่ถอนตวัออกจากป่าเมื่อพ.ศ. 2524 
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สื่อสารทางการเมอืงจากภาพยนตรเ์รื่องดงักล่าวโดยวจิยัเรื่องน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและวเิคราะหก์ารสื่อสารทาง

การเมอืงของภาพยนตร ์เรื่อง 14ตุลา สงครามประชาชน ผ่านกรอบทฤษฎกีารสื่อสารทางการเมอืงและศกึษาถงึ

กระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของภาพยนตรเ์รื่อง 14 ตุลาสงครามประชาชน ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ภาพยนตร ์14 ตุลา

สงครามประชาชนประสบความส าเรจ็อย่างสงู ไดร้บัรางวลัมากมาย จากวงการสื่อมวลชน และเป็นภาพยนตรท์ีส่ามารถ

สรา้งการสื่อสารทางการเมอืงทีม่ปีระโยชน์คู่ควรแก่การศกึษาประวตัศิาสตรท์างการเมอืงและถอืเป็นรปูแบบการใชส้ื่อ
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Abstract 

Political communication of movies : Study of movies on October 14, People's War                         

(The Moon Hunter 2001) 

October 14th, People's War of the People is a Thai film released in 2001 directed by Bundit Rittakon. It 

is about the biography of Seksan Prasertkul. Former student leader during the events of October 14, 1973, and 

his wife, Chiranan Pitpreecha, since stepping up to become a student leader during the incident of October 14, 

1973. about the decision to enter the forest to take refuge and join the Communist Party of Thailand until 

withdrawing from the forest in B.E. 1981 The film has received many awards such as the Best Picture Award. 

Best Film Director Award. great screenplay excellent cinematographer great sequence Therefore, the researcher 

is interested in studying the political communication from the film. This research aims to study and analyze 

political communication. of the movie October 14, People's War Through the political communication theory 

framework and study the political communication process of the film 14 October People's War The results of the 

study revealed that the October 14 movie The People's War was a huge success. and many awards from the 

media industry And it is a film that can create political communication that is useful for studying political history. 

And it is considered an excellent form of film media in political communication.  

Keywords : political communication , political communication process , film 14 October 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

เหตุการณ์ 14 ต.ค.2516 ซึง่เกดิจากพลงัอนัแรงกลา้ของการไปหาเสรภีาพโดยการน าของนิสตินกัศกึษาไดส้รา้ง

ความยิง่ใหญ่ในประวตัศิาสตรข์องชาตติัง้แต่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถ์งึตลอดแนวถนนราชด าเนินจากผูค้นละทีอ่อกจาก

บ้านในสถานศกึษามาดว้ยวญิญาณประชาธปิไตยเลอืดซึ่งนอนทอดอยู่น่ิงภายใต้ธงไตรรงค ์เสยีงร ่าไหข้องเพื่อนพอ้งผู้

ใกลช้ดิ ขณะประชาธปิไตยเริม่ผลบิานอกีครัง้หน่ึงเสกสรรคป์ระเสรฐิกุลหน่ึงในผูน้ านกัศกึษาซึง่เป็นศนูยก์ลางของชุมชน

ตลอดวนัคนือนัยาวนานของเดอืนตุลาคมกบัพบว่าทราบรอบตวัของเขาเริม่เปลีย่นแปลงไปอย่างน่ากลวัอนัตรายและเตม็ไป

ดว้ยความขดัแยง้คุกคามหลงัจากเพื่อนพอ้งคนรูจ้กัโดยสารอย่างต่อเน่ือง  

และพากนัหนีเขา้ป่าไปกบัพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย อาการของพรรคซึง่พฤตกิรรมในทีสุ่ดความกดดนั

ของสิง่ต่างกร็ะเบดิออกเขารวบรวมเพื่อนนกัศกึษาเตรยีมประกาศสงครามกบัฝ่ายน ้าก่อนจะพบว่ามนัคอืสงครามทีไ่ม่มวีนั

ไดร้บัชยัชนะเสกสรรจรินนัทส์ายน าส่งมอืสงัหารตามหลกัในการคุม้กนัของเพื่อนเขาสามารถพาคนรกัขา้มสะพานสายเหนือ

สายน ้าเหนีรอดออกมาได ้ภาพยนตรเ์รื่อง14ตุลาสงครามประชาชนนัน้ เป็นภาพยนตรท์ีส่รา้งขึน้เมื่อปี 2544 ไดร้บัความ

นิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการกล่าวถงึประชาธปิไตยในยุค 2516 เพราะไดร้บัหลายรางวลัจากสื่อมวลชนและไดร้บั

ความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างสงู ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา การสื่อสารทางการเมอืงของภาพยนตรเ์รื่องดงักล่าว มคีวาม

เกีย่วขอ้งกบั ประวตัศิาสตร ์ทางการเมอืง ทีน่่าสนใจ อกีครัง้ผูท้ าวจิยัยงัไดศ้กึษาถงึกระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของ

ภาพยนตรเ์รือ่ง 14 ตุลาคมและวเิคราะหก์ารสื่อสารทางการเมอืงของพระพฆิเนศ 14 ตุลาคมทางกรอบทฤษฎต่ีางๆทาง

การเมอืง (14ตุลาสงครามประชาชน,2564) 

 

 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

1.เพื่อศกึษาและวเิคราะหก์ารสื่อสารทางการเมอืงของภาพยนตรเ์รือ่ง 14 ตุลา สงครามประชาชน (2544) ผ่านกรอบทฤษฎี

การสื่อสารทางการเมอืง 

2.เพื่อศกึษาถงึกระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของภาพยนตรเ์รื่อง 14 ตุลา สงครามประชาชน (2544)         

 

 

 

 



 

 

  

กรอบความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1.แนวคิดการส่ือสารทางการเมืองในภาวะวิกฤติ 

ภาวะวกิฤตคิอืภาวะทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอย่างกะทนัหนั เป็นเรื่องรา้ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหายนะ ความสญูเสยีชวีติ และ

ทรพัยส์นิ สรา้งความไม่พงึพอใจใหแ้ก่ผูค้น ซึง่ภาวะวกิฤตน้ีิอาจเกดิจากการกระท าของบุคคล กลุ่มสถาบนั องคก์ร รวมถงึ

ภยัธรรมชาต ิเมื่อเกดิความไม่ปกตทิางการเมอืง การสื่อสารย่อมเขา้มามบีทบาทส าคญั โดยท าหน้าทีใ่นการบอกเล่า

เรื่องราวทีเ่กดิขึน้ รวมถงึทศันะมุมมองของฝ่ายต่างๆ อนัจะน าไปสู่การคลี่คลายวกิฤต ิวกิฤตทิางการเมอืงมกัมสีาเหตุมา

จากความขดัแยง้ทางความคดิอุดมการณ์ ซึง่อาจมคีู่ขดัแยง้ตัง้แต่ 2 ฝ่ายหรอืมากกว่านัน้ สื่อมวลชนจงึต้องท าหน้าที่ดว้ย

ความเป็นกลาง น าเสนอขอ้มลูอย่างรอบดา้น ไม่เอนเอยีง ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และไม่ยัว่ยุใหเ้กดิความรุนแรงน า

แนวคดิน้ีมาใช ้(นันทนา นันทวโรภาส,2558). 

กรอบความคิด 

ศึกษาและวิเคราะห์การส่ือสารทาง

การเมืองของภาพยนตร์ 14 ตุลา 

ผ่านกรอบทฤษฎีการส่ือสารทาง

การเมือง 

ศึกษากระบวนการส่ือสาร

ทางการเมืองของภาพยนตร์ 

14 ตุลา สงครามประชาชน 

วิเคราะหท์างทฤษฎีแบ่งออกเป็น 

3 มิติ                                                              

1.มิติท่ี1 วิเคราะหผ์า่นทฤษฎีการ

ก าหนดวาระของส่ือ 

 2.มิติท่ี2 วิเคราะหผ์า่นทฤษฎีการ

พึ่งพาส่ือมวลชน 

3.มิติท่ี 3 วิเคราะหผ์า่นทฤษฎีการ

ใช้และความพึงพอใจในการ

เปิดรบัส่ือ 

 

ศึกษากระบวนการ

ส่ือสารทางการเมือง

ตวัแบบเป็นทฤษฏี

การส่ือสารของฮา

โรลด ์ดี ลาสเวลส์ 

1.Who 

2.Said What 

3.In with Chanel 

4.To Whom  

5.With what Effect 

 

 



2.มิติท่ี1 วิเคราะห์ผ่านทฤษฎีการก าหนดวาระของส่ือ (Agenda Setting Theory) 

แนวคดิน้ีเชื่อในพลงัอ านาจของสื่อมวลชนในการก าหนดวาระใหค้นคุณคดิดงันัน้การทีส่ ื่อมวลชนเลอืกทีจ่ะน าเสนอ

ประเดน็ใดประเดน็หน่ึงกเ็หมอืนกบัการก าหนดวาระใหก้บัสงัคม ทีม่ต่ีอการก าหนดรายละเอยีดของข่าวสารไดแ้ก่วาระของ

สื่อวาระสาธารณะทีถู่กก าหนดจากชนชัน้น า (นันทนา นันทวโรภาส,2558). 

3.มิติท่ี2 วิเคราะห์ผ่านทฤษฎีการพ่ึงพาส่ือมวลชน (Media Dependency Theory) 

DeFleur& Ball-Rokeach (1989) ทฤษฎใีห้ความส าคญัจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากโดยชีใ้หเ้หน็ว่าสื่อมวลชนมี

ความส าคญัใน 3 ลกัษณะคอื 1.สื่อมวลชนเป็นแหล่งในการสรา้งและรวบรวมขอ้มลู 2.เป็นแหล่งแปรรปูขอ้มลู 3.สื่อมวลชน

เป็นแหล่งแพร่กระจายข่าวสารขอ้มลูประชาชนต้องพึง่ตื่นมาชนเพื่อช่วยท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์ต่างๆ ในสงัคมทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิช่วยเหลอืความบนัเทงิผ่อนคลายช่วยรูจ้กัแสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  

4.มิติท่ี 3 วิเคราะห์ผ่านทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจในการเปิดรบัส่ือ (Use and Gratifications) 

โดยเริม่จากสภาวะทางสงัคมและจติใจของผูร้บัสารต้องการน าขอ้มลูข่าวสารหรอืความบนัเทงิซึง่คาดหวงัทีจ่ะ

ไดร้บัสิง่เหล่านัน้จากสื่อน าไปสู่การเปิดรบัสื่อในรปูแบบต่างๆผลคอืไดร้บัความพอใจตามทีต่้องการและจะเกดิผลเสยีตามมา 

ผลทีต่ามมาติดนะทีต่ัง้ใจไวจ้ากแนวคดิความพงึพอใจในการเปิดรบัสื่อ ง ัน้สื่อมวลชนถงึไม่ไดอ้ทิธพิลต่อการชีน้ าความคดิ

ของประชาชนแต่การเลอืกเปิดรบัสื่อต่างๆเป็นไปเพื่อตอบสนองความพงึพอใจไม่ว่าจะเป็นดา้นสงัคมความบนัเทงิเศรษฐกจิ

หรอืการเมอืง  

5.ทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองของฮาโรลด ์ดี. ลาสเวลล ์(Harold D. Lasswell, 1949) นกัรฐัศาสตรท์ีใ่หค้วามส าคญั

แก่กระบวนการสื่อสารทีส่่งผลทางการเมอืง โดยเสนอแบบจ าลองทางการเมอืงไวด้งัน้ี 

 

 

 Who คอืใคร หมายถงึผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการส่งสาร Says What คอืเน้ือหาของสาร 

 In What Channel คอืช่องทางการสื่อสาร to Whom คอื ถงึใคร  With What Effect คอืผลกระทบทีเ่กดิจากการส่ง

สารเป็นเช่นไร ทฤษฎขีองลาสเวลลน์อกจากจะมุ่งไปยงักระบวนการสื่อสารแลว้ ยงัตอ้งการแสดงผลทีเ่กดิขึน้จากการสื่อสาร

อกีดว้ย ซึง่ในทางการเมอืงการกระท าของนกัการเมอืงย่อมมจีุดมุ่งหมายเสมอ ฉะนัน้เมื่อการสื่อสารใด ๆ ออกไป ย่อมต้อง

ตดิตามผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ ซึง่อาจเป็นผลเชงิบวกหรอืเชงิลบกเ็ป็นได้ (ปกิต  สนัตินิยม,2555) 

 

 

Who Says What 
In What 

Channel 

to Whom 
With What 

Effect 



วิธีการวิจยั 

การศกึษาน้ีใชว้ธิกีารทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะหเ์อกสารเพื่อศกึษาถงึการสื่อสารทางการเมอืงผ่านภาพยนตร ์

โดยศกึษาผ่านภาพยนตรเ์รื่อง14 ตุลาสงครามประชาชน (The Moon Hunter 2544) โดยการวเิคราะหก์ารสื่อสารทาง

การเมอืง โดยใชท้ฤษฎกีารก าหนดวาระของสื่อ (Agenda Setting Theory),ทฤษฎีการพึง่พาสื่อมวลชน (Media 

Dependency Theory),ทฤษฎกีารใชแ้ละความพงึพอใจในการเปิดรบัสื่อ (Use and Gratifications) มาเป็นกรอบแนว

ทางการวเิคราะหผ์่านทฤษฎ ีผูท้ าวจิยัได้มกีารศกึษากระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของฮาโรลด ์ด.ี ลาสเวลล ์(Harold D. 

Lasswell, 1949) และน ามาศกึษากระบวนการการสื่อสารทางการเมอืงของภาพยนตรเ์รือ่ง 14 ตุลา สงครามประชาชน  

การศกึษาในครัง้น้ีศกึษาโดยใชข้อ้มลูบทความวชิาการหนงัสอืและงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพยนตรเ์รื่อง        

14 ตุลา สงครามประชาชน ผูก้ ากบัภาพยนตร ์บทภาพยนตร ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องราวประวตัขิองนายเสกสรร ประเสรฐิกุล 

รวมถงึขอ้มลูจากทางอนิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซต์ต่างๆ จากขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยั

ไดศ้กึษาถงึกลุ่มตวัอย่างคอื ศกึษาภาพยนตรเ์รื่อง14 ตุลาสงครามประชาชน บทภาพยนตร ์นกัแสดงละคร ประวตัิของนาย

เสกสรร ประเสรฐิกุล ศกึษาเกีย่วกบัประวตัเิจา้ของผลงานภาพยนตรผ์ูก้ ากบัภาพยนตร ์นายบณัฑติ ฤทธิถ์กล ไดน้ าเสนอ

ผ่านสื่อต่างๆ การเกบ็รวบรวมข้อมูลการศกึษาน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ในระหว่างเดอืน 

มนีาคม 2564 ถงึ เดอืนพฤษภาคม 2564 โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาพยนตรเ์รือ่ง 14 ตุลา สงครามประชาชน และ

ท าการศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งจากหนงัสอืบทความวจิยับทความทางวชิาการอนิเทอรเ์น็ตเอกสารขอ้มลูจาก

เวบ็ไซต์ต่างๆมากมาย โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูประมาณ  3  เดอืน การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู

เอกสารดว้ยวธิกีารเชงิคุณภาพและตคีวามเชงิพรรณนาขอ้มลูโดยใชก้ารวจิยัเอกสารโดยมกีารคน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซต์

ต่างๆบทความทางวชิาการดุษฎนิีพนธว์ทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัต่างๆและน ามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยการใช้กรอบทฤษฎแีละ

แนวคดิวเิคราะหท์างวชิาการมาวเิคราะหแ์ละศกึษาและรายงานผลการศกึษาดว้ยการพรรณนาและบรรยายขอ้มลูวเิคราะห์

ขอ้มลูทุตยิภูมทิีม่ที ัง้หมดแลว้น ามาสรุปผลเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางต่อไป 

ผลการวิจยั 

จากผลการศกึษาวจิยัพบว่า การวเิคราะหใ์น มิติท่ีหน่ึง คอืวเิคราะหผ์่านทฤษฎกีารก าหนดวาระของสื่อ แนวคดิน้ี

เชื่อในพลงัอ านาจของสือ่มวลชนในการก าหนดวาระใหค้น คดิดงันัน้การที่น าสื่อมาใชเ้พื่อทีจ่ะน าเสนอประเดน็ใดประเดน็

หน่ึงกเ็ป็นเหมอืนกบัการก าหนดวาระใหก้บัสงัคมทีม่ต่ีอการก าหนดรายละเอยีดของข่าวสารไดแ้ก่วาระของขา่วสาร สื่อ

สาธารณะทีถู่กก าหนดจากชนชัน้น าส าหรบัการแสดงออกทางการสื่อสาร เน่ืองจากภาพยนตรเ์รื่อง 14 ตุลาคมนัน้เป็นสื่อใน

การสรา้งชื่อเสยีงในการท าภาพยนตรโ์ดยการสรา้งเหตุการณ์ทางการเมอืงเพื่อสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัตนเองในการก ากบั

ภาพยนตรโ์ดยการก าหนดประเดน็ ผูก้ ากบัภาพยนตรต์ามวาระของสือ่และมวีาระสาธารณะ เรื่องการชุมนุมของกลุ่ม 14 

ตุลาคมการน าเสนอเรื่องราวดงักล่าวผ่านสื่อภาพยนตรจ์นเป็นการสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัผูก้ ากบัภาพยนตรแ์ละผูท้ีอ่ยู่ใน

เหตุการณ์ทางการเมอืงดงักล่าวทีน่ ามาเสนอผ่านตวัละครในภาพยนตรอ์กีทัง้เป็นการสื่อสารทางการเมอืงทีเ่ป็นการศกึษา

ประวตัศิาสตรท์างการเมอืงทีส่ าคญัของประเทศไทย ส าหรบัภาพยนตรเ์รือ่งน้ีนัน้ ประสบความส าเรจ็อย่างมากเน่ืองจาก



ไดร้บัรางวลัหลายสาขา น าเสนอทางการเมอืงผ่านสื่อได ้เป็นอย่างด ีส าหรบัการวเิคราะหใ์น มิติท่ีสอง คอืวเิคราะหผ์่าน

ทฤษฎกีารพึง่พาสื่อมวลชน ทฤษฎน้ีีใหค้วามส าคญักบัสื่อมวลชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเหน็ว่าสื่อมวลชนมคีวามส าคญัใน

การสื่อสาร คอื 1.สื่อมวลชนเป็นหลกัในการสรา้งและรวบรวมขอ้มลู 2 เป็นแหล่งแปรรปูขอ้มลู 3.สื่อมวลชนเป็นแหล่ง

แพร่กระจายข่าวสารขอ้มลูประชาชนต้องพึง่สื่อมวลชนเพื่อช่วยท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์ต่างๆ ภาพยนตร ์14 ตุลาคม

สงครามประชาชนเป็นเรื่องราวทางประวตัศิาสตรท์างการเมอืงในบรบิทหน่ึงของการเมอืงไทยช่วงพ.ศ. 2516 ซึง่เป็นบรบิท

การเมอืงทีม่คีวามส าคญัมากภาพยนตรด์งักล่าวจะมกีารสื่อสารทางการเมอืง เกีย่วกบัเรื่องราวของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ใน

แง่มุมต่างๆ และถอืเป็นการประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัการเมอืงอย่างหน่ึง ผ่านตวัละครโดยผูก้ ากบัภาพยนตร์

เรื่องน้ีนัน้ต้องการท าภาพยนตรเ์รือ่งน้ีขึน้มาเพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขอ้มลูประวตัศิาสตรท์างการเมอืงของนาย

เสกสรรค ์ประเสรฐิกุลและ ภรรยารวมถงึผูร้่วมชะตากรรม 14 ตุลาคม ในยุคพ.ศ 2516 ซึง่ถอืว่าเป็นการสื่อสารทางการเมอืง

รปูแบบหน่ึงทีผู่ก้ ากบัภาพยนตรเ์รือ่งใดสื่อสารใหก้บัประชาชนไดร้บัรู้ ในการวเิคราะห ์มิติท่ีสาม นัน้วเิคราะหผ์่านทฤษฎี

และความพงึพอใจในการเปิดรบัสื่อโดยเริม่จากสภาวะทางสงัคมและจติใจของผูร้บัสาร สงสารต้องการน าข้อมลูข่าวสารและ

ความบนัเทงิซึง่คาดหวงัทีจ่ะไดร้บัสิง่เหล่านัน้จากสื่อน าไปสู่การเปิดรบัสื่อในรปูแบบต่างๆคอืภาพยนตรผ์ลคอืไดร้บัความ 

พงึพอใจทีต่้องการและเกดิผลเสยีตามมาหรอืผลดตีามมาซึง่แนวคดิความพงึพอใจในการเปิดรบัสื่อนัน้ไดเ้ชื่อว่าสื่อมวลชน

ไม่ไดไ้ม่ได้มอีทิธพิลต่อการชีน้ าความคดิของประชาชนแต่ประชาชนเลอืกทีจ่ะเปิดรบัสื่อต่างๆเป็นไปเพื่อตอบสนองความพงึ

พอใจไม่ว่าจะเป็นดา้นสงัคม ความบนัเทงิ เศรษฐกจิหรอื การเมอืงการรบัชมภาพยนตรเ์รื่อง 14 ตุลาคมนัน้เป็นการ

ตอบสนองสื่อและประชาชนทีม่คีวามพงึพอใจกจ็ะเปิดใจทีจ่ะรบัชมภาพยนตร ์เรื่องน้ีเพื่อดเูป็นประวตัศิาสตรก์ารเมอืง

ส าหรบัประชาชนคนทีไ่ม่ชอบเรื่องเกีย่วกบัการเมอืงหรอืประวตัศิาสตรท์างการเมอืงกอ็าจจะปฏเิสธหรอืไม่สนใจจะดู

ภาพยนตรเ์รือ่ง 14ตุลา สงครามประชาชนดงันัน้หลกัการใหค้วามสนใจหลกัการเลอืกทีจ่ะรบัรู้ จากระยะทีจ่ะจดจ า และ

หลกัการเลอืกทีจ่ะมปีฏกิริยิาตอบสนองต่อสือ่นัน้จะเป็นตวัชีน้ าว่าภาพยนตรน้ี์จะประสบความส าเรจ็ไดม้ากน้อยเพยีงใดแต่

การสื่อสารทางการเมอืงผ่านภาพยนตรเ์รื่องน้ี ประชาชนเลอืกตอบสนองต่อสือ่ดว้ยความพงึพอใจของตนเองเป็นหลกัดงันัน้

ภาพยนตร ์14 ตุลาจงึเป็นการชีน้ าและการสื่อสารทางการเมอืงส าหรบักลุ่มคนทีช่อบดภูาพยนตรใ์นประวตัศิาสตรท์าง

การเมอืงและมคีวามสนใจเรื่องราวทางการเมอืง ซึง่วเิคราะหจ์ากผลงานแลว้พบว่ามผีูส้นใจชมภาพยนตร ์14 ตุลาคมมาก

พอสมควรและภาพยนตรเ์รื่อง 14 ตุลาสงครามประชาชนกไ็ดร้บัรางวลัหลายสาขาและประสบความส าเรจ็แสดงใหเ้หน็ว่า  

ประชาชนมคีวามพงึพอใจทีจ่ะเปิดรบัสื่อมากพอสมควร ส าหรบัการศึกษากระบวนการส่ือสารทางการเมืองของ

ภาพยนตรเ์รื่อง 14 ตุลาสงครามประชาชนนัน้โดยผ่านทฤษฎขีอง ลาสเวลศนัน้ ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี Who ใครเป็นผูส้่งสาร

ทางการเมอืงผูส้่งสารในการในทางการเมอืงน้ีคอืนายบณัฑติ ฤทธิถ์กล ผูก้ ากบัภาพยนตรเ์รือ่ง 14 ตุลาคม สงคราม

ประชาชน Say What คอืเน้ือหาของสารซึง่สารในทีน้ี่คอืภาพยนตรเ์รือ่ง 14 ตุลา สงครามประชาชนซึง่ถ่ายทอดออกมาเป็น

ภาพยนตรโ์ดยการเขยีนบทภาพยนตรแ์ละก ากบัภาพยนตรข์องนายบณัฑติ ฤทธิถ์กล ในส่วนของกระบวนการสื่อสารต่อไป

คอื in what chanel  คอืกระบวนการทีจ่ะส่งสารผ่านออกไปทางช่องทางต่างๆซึง่ภาพยนตรเ์รื่องน้ีมกีารส่งสารออกไป

หลายช่องทางคอื โรงภาพยนตร ์แผ่นซดีลีะคร  การชมภาพยนตรผ์่านทางอนิเทอรเ์น็ต โปสเตอร ์ของภาพยนตรเ์รื่อง

ดงักล่าว ช่องทางต่อไปคอื ผูส้ง่สารถงึใคร คอื to whom  คอืการส่งสารถงึ ประชาชนชาวไทยและ ผูท้ีม่คีวามสนใจทีจ่ะ

รบัชมภาพยนตร ์วงการสื่อ และประชาชนทุกชนชัน้ รวมถงึชนชัน้น าต่างๆ คอื with what effect ซึง่เอฟเฟคดงักล่าวที่



เกดิขึน้นัน้คอืผลกระทบทีเ่ป็นการตอบสนองกลบัจากการส่งสารคอืผลกระทบทีเ่กดิจากการส่งสารของผูก้ ากบัภาพยนตร์

ผ่านช่องทางต่างๆ ผูร้บัสารผลตอบรบัทีไ่ดค้อืภาพยนตรเ์รื่อง 14 ตุลาสงครามประชาชนได ้ประสบความส าเรจ็มากในเรื่อง

ของ การเป็นภาพยนตรย์อดเยีย่มโดยไดร้บัรางวลั มากมายเช่นรางวลัภาพยนตรย์อดเยีย่ม รางวลัผูก้ ากบัภาพยอดเยีย่ม 

บทภาพยนตรย์อดเยีย่มก ากบัภาพยอดเยีย่ม ล าดบัภาพยอดเยีย่ม นอกจากน้ียงัมรีางวลัอื่นๆอกีมากมายหลากหลายสาขา

รวมถงึยงัเป็นภาพยนตรท์ีถู่กส่งเขา้ชงิเสนอชือ่ในรางวลัออสการอ์กีดว้ย ภาพยนตรเ์รื่องน้ีถอืเป็นผลตอบรบัทีป่ระสบ

ความส าเรจ็มากเน่ืองจาก ไดร้บัผลตอบรบัจากประชาชนทีม่คีวามสนใจในภาพยนตรเ์ป็นอย่างมากและไดร้บัผลตอบรบัทีด่ี

จากวงการสื่อมวลชน ซึง่ไดร้บัรางวลัมากมาย การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนในรปูแบบของภาพยนตรน้ี์ จงึจดัเป็นการสื่อสาร

ทางการเมอืงทีส่ ื่อสารผ่านสื่อมวลชนทีเ่ป็นภาพยนตรไ์ดอ้ย่างยอดเยีย่มและในปัจจุบนักย็งัมผีูต้ดิตามและชมภาพยนตรเ์รื่อง

น้ีอยู่ทางอนิเทอรเ์น็ตต่างๆมากมาย เป็นภาพยนตรท์ีม่กีารสื่อสารทางการเมอืง ทีม่ปีระโยชน์และประสบความส าเรจ็เป็น

อย่างยิง่ 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

                         จากผลการวจิยัพบว่าผูว้จิยัต้องการทราบถงึ การสื่อสารทางการเมอืงของภาพยนตร ์14 ตุลา
สงครามประชาชน เป็นทฤษฎเีกีย่วกบั การสื่อสารทางการเมอืงผ่านสื่อมวลชน และ ซึง่ผูว้จิยัใชก้รอบการวเิคราะหผ์่านมติทิี ่

1 ผ่านทฤษฎกีารก าหนดวาระของสื่อมติทิี ่2 วเิคราะหท์ฤษฎกีารพึง่พาส่วนมติทิีส่าม วเิคราะหผ์่านมติ ิทฤษฎกีารใช้ความ

พงึพอใจในการเปิดรบัสื่อ รวมถงึผูท้ าวจิยัไดศ้กึษาเกี่ยวกบักระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของภาพยนตร ์14ตุลาสงคราม

ประชาชนโดยใชท้ฤษฎีการสื่อสารทางการเมอืง ของ ลาสเวลส ์เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาอกีดว้ย แลว้ผลสรุปของวจิยัน้ี

คอื มผีลมากในการน าเสนอการเมอืง ทางการเมอืงครัง้น้ีเป็นการสื่อสารทางการเมอืงผ่านผูก้ ากบัภาพยนตรส์ู่ประชาชนและ

มผีลตอบรบัทีด่มีากเน่ืองจากภาพยนตรเ์รื่องน้ีไดร้บัรางวลัหลายรางวลั จากน้ียงัไดเ้ป็นขา้วยงัทีม่ปีระชาชนทีส่ าคญัมาก                                                                      

ข้อเสนอแนะ 

เชงิการบรหิารงาน ควรจะท าภาพยนตรป์ระวตัศิาสตรใ์นลกัษณะแบบนี้ออกมาอกีเพือ่เป็น

ประวตัศิาสตรท์างการเมอืงใหค้นรุ่นหลงัไดศ้กึษามากขึน้แต่เป็นเหตุการณ์ส าคญัอื่นทางการเมอืงไทย 
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