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การวิเคราะห์วาทกรรมจาก “ข่าว กทม.” ในหนังสื อพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ ช่วงการ
ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึง20 พฤษภาคม2557เป็ น
การวิจยั เชิ งคุณภาพ ใช้หลักการวิเคราะห์วาทกรรมจากข่าว กทม. ใน คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
ของหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ของหนังสื อพิมพ์แนวหน้า เพื่อศึกษาว่ามี
ลักษณะอย่างไร โดยผลการวิจยั พบว่า
ตัวบริ บ ทไม่ค่ อยได้ทาหน้า ที่ ใ นการก าหนดให้เกิ ดความหมายทางวาทกรรมอย่า ง
ชัดเจน กล่าวคือ เหตุการณ์ ชุมนุ มทางการเมืองของกลุ่ ม กปปส. ไม่ได้มีผลในการกาหนดให้การ
นาเสนอเนื้อหาข่าว กทม.ของทั้งสองคอลัมน์มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก นัน่ คือ ยังมีการ
นาเสนอเนื้อหาในรู ปแบบเดิม ได้แก่ ข่าวภารกิจงานประจาของหน่วยงาน “กรุ งเทพมหานคร” และ
ข่าวสังคมทัว่ ไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับ “กรุ งเทพมหานคร” อยูเ่ ช่นเดิม ส่ วนข่าวการชุ มนุ มทางการเมือง
ของกลุ่ม กปปส. ก็อาจมีปรากฏอยู่บา้ งแต่เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งเท่านั้น และเป็ นการรายงานเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรื อกิจกรรมของผูช้ ุ มนุ ม กับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หาร หรื อ
การทางานของเจ้าหน้าที่ “กรุ งเทพมหานคร” ซึ่งเป็ นเพียงการสร้างวาทกรรมไป “ตามน้ า” หรื อตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพียงเพราะเห็นว่าเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. นั้น เกิดขึ้นที่
กรุ งเทพมหานครซึ่ งอยูใ่ นเขตความรับผิดชอบของตนตามที่หวั คอลัมน์ได้กาหนดไว้ โดยประเด็น
การนาเสนอข่าวดังกล่าวก็มีลกั ษณะที่ไม่หวือหวาไม่รุนแรง เพราะไม่ได้ชูประเด็นนี้ ให้เป็ นจุดขาย
ในคอลัมน์น้ ีนนั่ เอง
ส่ วนบทหน้าที่ของสื่ อมวลชนตามเนื้ อหาข่าวที่ปรากฏ พบว่า “ข่าว กทม.” มีการทา
หน้าที่ในการเฝ้ าติดตามรายงานสถานการณ์ (Surveillance) เหตุการณ์ทางสังคมมากที่สุด ถึ งแม้ว่า
การสร้ างวาทกรรมและลักษณะการนาเสนอเนื้ อหาข่าว กทม. ทั้งในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
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หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า จะเป็ นไปในรู ปแบบเดิม
ก็ตาม แต่ก็ถือได้วา่ มีการเฝ้ าติดตามเหตุการณ์ทางสังคมและรายงานอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุก
วัน ส่ วนบทบาทหน้าที่อื่นก็ปรากฏให้เห็ นได้บา้ งจากในเนื้ อหาข่าว แต่ไม่พบการทาหน้าที่ในการ
ให้ความบันเทิงแก่สังคมเลย
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The Discourse Analysis of “Kaw Kor Tor Mor” on The Daily Newspapers during
the Political Turmoil by People's Democratic Reform Committee (PDRC), from November 29,
2013 to May 20, 2014, is a qualitative research by mainly using the theory of discourse analysis
to study the discourse in “Kaw Kor Tor Mor”. The study analyzed the characteristic of “KawKor
Tor Mor” which was included by the two news column: “Tai Fah Krung Thep” from “Dialynews”
news agency, and “Soop Sip Kor Tor Mor” from “Naewna” news agency.
The result of this study found that. The general contents of the news did not have
obvious function to shape the meaning in term of the discourse. As in the period of PDRC’s
demonstration, this did not have much influence to the contents of the “Kaw Kor Tor Mor” in
those two news columns.
Those news agencies still presented the same contents as usual such as the routine
missions of Bangkok Metropolitan Administration (BMA) agency and others social news which
was not related to BMA. However, the news of PDRC’s demonstration was presented in some
amount. The news was presented only the contents which were related between the
demonstration’s movements and the mission of executives and officials of BMA only. The
contents was just downstream presenting because of the demonstration happened in Bangkok area
and should be appeared in the “Kaw Kor Tor Mor” columns. So, the contents of the news would
not be much noticeable or drastic because this was not the highlight.
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The roles of the mass media in term of social surveillance in “Kaw Kor Tor Mor”
found that they reported the news that presented the social situation the most. Beside, the
discourse and the “Kaw Kor Tor Mor” characteristic in both columns of “Tai Fah Krung Thep”
and “Soop Sip Kor Tor Mor” was presented as usual but they did the function of social situation
surveillance continuously in everyday. However, in other roles, they also presented some of the
other contents but did not present the news to entertain the society

