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บทที่ 1
บทนำ
1. ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
หนังสื อพิมพ์ คือสื่ อมวลชนประเภทหนึ่ง มีลกั ษณะเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่นำเสนอข่ำวสำร
ควำมเคลื่อนไหวในสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่ งมีกำหนดกำรตีพิมพ์เผยแพร่ ที่แน่ นอนเป็ นประจำสม่ำเสมอ
เนื้ อหำหลักที่บรรจุในหนังสื อพิมพ์ก็คือ ข่ำวสำรบ้ำนเมืองและเหตุกำรณ์ปัจจุบนั ในด้ำนต่ำงๆ เช่ น
ข่ ำ วอำชญำกรรม ข่ ำ วกำรเมื อ ง ข่ ำ วเศรษฐกิ จ ข่ ำ วกี ฬ ำ ข่ ำ วบัน เทิ ง และข่ ำ วท้อ งถิ่ น เป็ นต้น
นอกจำกนั้นยังมี กำรใช้รูปภำพประกอบเนื้ อหำเพื่อทำให้เนื้ อหำชัดเจนมำกขึ้ น แล้วยังอำจมี ส่วน
อื่น ๆ เพิ่มเติ มเป็ นพิเศษ เช่ น พยำกรณ์ อำกำศ นวนิ ยำย และ กำร์ ตูน ที่เสี ยดสี ล้อเลี ยนกำรเมือง
หรื อประเด็นในสังคมที่มีควำมน่ ำสนใจอยู่ ณ ขณะนั้น (วิกิพีเดี ย สำรำนุ กรมเสรี , 2558 : ระบบ
ออนไลน์)
กำรนำเสนอเนื้อหำในหนังสื อพิมพ์โดยทัว่ ไปแล้ว มักจะมีลกั ษณะเป็ นกำรรำยงำนข่ำว
ที่เกิ ดขึ้นตำมสถำนกำรณ์ ในสังคมที่ประชำชนกำลังให้ควำมสนใจ โดยเฉพำะเรื่ อง “แปลก ใหม่
ใหญ่ ดัง” สำมำรถพบเห็นได้จำกพำดหัวข่ำวในหนังสื อพิมพ์หน้ำแรก ซึ่ งเป็ นหน้ำที่เรี ยกร้องควำม
สนใจและน ำผูอ้ ่ ำ นไปสู่ ก ำรอ่ ำ นตัว เนื้ อ เรื่ อ งอย่ำ งละเอี ย ดที่ อ ยู่ด้ำ นในต่ อ ไป และนอกจำก
หนังสื อพิมพ์หน้ำในจะบรรจุตวั เนื้ อเรื่ องหรื อข้อควำมที่นำเสนอรำยละเอียดของข่ำวที่ต่อมำจำก
หน้ำแรกแล้ว ยังมีหวั คอลัมน์ประจำ (standing head) ที่เป็ นเนื้ อหำข่ำวประเภทที่มีอยูเ่ ป็ นประจำใน
ทุ ก ฉบับ เช่ น คอลัมน์บ ทบรรณำธิ ก ำร คอลัมน์วิเครำะห์ ข่ำ วต่ ำ งประเทศ หรื อข่ ำ วกำรรำยงำน
เหตุกำรณ์ทวั่ ไปในสังคม ทั้งส่ วนกลำงและส่ วนภูมิภำค โดยมีคอลัมน์ประเภทหนึ่งที่มีกำรรำยงำน
ข่ำวเหตุ กำรณ์ ทำงสัง คมต่ำง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ กรุ งเทพมหำนครโดยเฉพำะ ได้แก่ 1. คอลัมน์
“ใต้ฟ้ำกรุ งเทพฯ” ของหนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ และ 2. คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ของหนังสื อพิมพ์
แนวหน้ำ ที่ผวู ้ จิ ยั กำหนดให้เป็ น “ข่ำว กทม.” ในกำรศึกษำวิจยั ครั้งนี้
ควำมส ำคัญ ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ อยู่ ที่ ก ำรสำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรของ
ประชำชนและสังคมที่ มีควำมต้องกำรจะรับรู ้ข่ำวสำรที่ดี ถูกต้อง น่ำเชื่ อถื อ กว้ำงขวำง ครอบคลุ ม
ทุกประเด็นและมีคุณภำพ แต่กำรจะตอบสนองควำมต้องกำรเหล่ำนั้นได้ หนังสื อพิมพ์ตอ้ งแสดง
บทบำทหน้ำที่ผำ่ นกำรสื่ อสำรทำงตัวหนังสื อที่ใช้แทนคำพูดและกำรกระทำของตนเอง หรื อเรี ยกว่ำ
“วำทกรรม” อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อย่ำงไรก็ตำมหนังสื อพิมพ์ก็ยงั ถือเป็ น “สื่ อมวลชน” ประเภทหนึ่ง
นอกเหนื อ ไปจำกวิท ยุก ระจำยเสี ย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ นิ ต ยสำร ภำพยนตร์ ดัง นั้น หมำยควำมว่ ำ
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นอกจำกหนังสื อพิมพ์จะแสดงบทบำทหน้ำที่ตำมหลักกำรของหนังสื อพิมพ์แล้ว ก็ยงั คงต้องแสดง
บทบำทหน้ำที่ในฐำนะสื่ อมวลชนอีกด้วย
กำรทำหน้ำที่สื่อมวลชนของหนังสื อพิมพ์ในบทบำทต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรเฝ้ ำติดตำม
รำยงำนเหตุกำรณ์ในสังคมนั้น หนังสื อพิมพ์ตอ้ งทำหน้ำที่อย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่ องตลอดเวลำ ไม่ว่ำ
จะเป็ นในสถำนกำรณ์ ที่สัง คมมี ค วำมเป็ นปกติ หรื อในสถำนกำรณ์ ที่สั งคมเกิ ดภำวะวิกฤต เช่ น
ในช่ ว งปลำยปี พ.ศ. 2556 ที่ ผ่ ำ นมำ เกิ ด กำรชุ ม นุ ม ประท้ว งของมวลชนกลุ่ ม ใหญ่ ใ นพื้ น ที่
กรุ งเทพมหำนคร ซึ่งมีผนู้ ำคือนำยสุ เทพ เทือกสุ บรรณ สมำชิกพรรคประชำธิ ปัตย์ โดยกำรประท้วง
มีสำเหตุจำกกำรยกร่ ำงพระรำชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ของรัฐบำลชุ ดนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร ซึ่ ง
จะนิ รโทษกรรมควำมผิดของนั ก กำรเมื องย้อ นหลังไปถึ งปี 2547 สร้ ำ งควำมไม่ พ อใจแก่ ก ลุ่ ม
นัก กำรเมื อง กลุ่ ม มวลชนและถูก หลำยฝ่ ำยคัดค้ำน จนเกิ ดกำรรวมกลุ่ ม ต่อต้ำ นขึ้ น เมื่ อวันที่ 29
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ที่นำยสุ เทพ เทือกสุ บรรณประกำศก่อตั้ง คณะกรรมกำรประชำชนเพื่อกำร
เปลี่ ยนแปลงประเทศไทยให้เป็ นประชำธิ ปไตยที่สมบูรณ์อนั มีพระมหำกษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข หรื อ
กปปส.ขึ้นอย่ำงเป็ นทำงกำร (วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี , 2557 : ระบบออนไลน์)
กำรชุ ม นุ ม ด ำเนิ น เรื่ อ ยมำจนถึ ง วัน ที่ 13 มกรำคม 2557 นำยสุ เ ทพ เทื อ กสุ บ รรณ
นัด ชุ ม นุ ม ปิ ดถนนสำยหลัก ในกรุ ง เทพมหำนคร “Bangkok Shutdown” เพื่ อ กดดัน รั ฐ บำล
จนกระทัง่ รัฐบำลต้องออกประกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิ นที่มีควำมร้ ำยแรงในกรุ งเทพมหำนครและ
พื้นที่โดยรอบ (วิกิพีเดี ย สำรำนุ กรมเสรี , 2557 : ระบบออนไลน์) วันที่ 26 มกรำคม 2557 กลุ่มผู ้
ชุ มนุ มรวมตัวกันขัดขวำงกำรเลื อกตั้งล่วงหน้ำในกรุ งเทพมหำนครและภำคใต้ ทำให้กำรเลื อกตั้ง
ล่วงหน้ำเสี ยระบบ ผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งรำว 440,000 คน ไม่สำมำรถออกเสี ยงลงคะแนนได้ (ทีนิวส์
กำรเมือง, 2557) จนถึงวันที่ 2 มีนำคม 2557 แกนนำประกำศให้ยุบเวทีชุมนุ มที่กระจำยอยูไ่ ปรวมตัว
กันที่สวนลุมพินีเพียงจุดเดียว แต่ยงั คงชุ มนุ มกันอย่ำงต่อเนื่ องและก่อให้เกิดปั ญหำและสร้ำงควำม
ไม่สงบต่อส่ วนรวมเป็ นอย่ำงมำก จนเจ้ำหน้ำที่ ของรั ฐไม่สำมำรถควบคุ มให้อยู่ในภำวะปกติ ได้
ท้ำยที่สุดในวันที่ 20 พฤษภำคม 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชำ ผูบ้ ญั ชำกำรทหำรบกประกำศใช้
กฎอัย กำรศึ ก ทั่ว รำชอำณำจัก ร (เดลิ นิ วส์ , 2557) อี ก สองวัน ต่ อ มำ กองทัพ รั ฐ ประหำรรั ฐ บำล
รักษำกำร และให้ผชู้ ุมนุมยุติกำรชุมนุ มอย่ำงเป็ นทำงกำร
จำกสถำนกำรณ์ ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองดังกล่ำวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุ งเทพมหำนคร
หนังสื อพิมพ์ย่อมต้องแสดงบทบำทหน้ำที่ในฐำนะสื่ อสำรมวลชน ในกำรเฝ้ ำติดตำมและรำยงำน
ควำมเคลื่อนไหวไปอย่ำงต่อเนื่องตำมที่สื่อมวลชนต้องปฏิบตั ิ โดยเฉพำะในส่ วนที่มีกำรรำยงำนข่ำว
เหตุกำรณ์ทำงสังคมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุ งเทพมหำนคร เช่น “ข่ำว กทม.” ยิ่งจำเป็ นต้องมีกำร
ให้ขอ้ มูลข่ำวสำรที่ มีควำมครบครอบคลุ มในทุ กประเด็นที่ เกิ ดขึ้นต่อประชำชน ซึ่ งในงำนวิจยั นี้
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ผูว้ จิ ยั จะทำกำรศึกษำวิเครำะห์ให้เห็นว่ำ “ข่ำว กทม.” มีกำรนำเสนอเนื้ อหำที่เป็ นไปเช่นนั้นหรื อไม่
โดยใช้หลัก กำรวิ เครำะห์ วำทกรรมคอลัมน์ “ใต้ฟ้ ำกรุ งเทพฯ” ของหนังสื อพิ มพ์เดลิ นิวส์ และ
คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” ของหนังสื อพิมพ์แนวหน้ำ ในกำรศึกษำว่ำมีลกั ษณะเป็ นเช่นไร
2. ปัญหำนำวิจัย
วำทกรรมที่ อยู่ในเนื้ อหำ “ข่ำว กทม.” คอลัมน์ “ใต้ฟ้ำกรุ งเทพฯ” ของหนังสื อพิมพ์
เดลินิวส์ และ คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ของหนังสื อพิมพ์แนวหน้ำ ที่เผยแพร่ ช่วงกำรชุ มนุ มทำง
กำรเมืองของกลุ่ม กปปส. มีลกั ษณะอย่ำงไร
3. วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
เพื่อทรำบว่ำวำทกรรมที่ อยู่ในเนื้ อหำ “ข่ ำว กทม.” คอลัมน์ “ใต้ฟ้ำกรุ งเทพฯ” ของ
หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ของหนังสื อพิมพ์แนวหน้ำ ที่เผยแพร่ ช่วงกำร
ชุมนุมทำงกำรเมืองของกลุ่ม กปปส. มีลกั ษณะอย่ำงไร
4. ข้ อสั นนิษฐำน
วำทกรรมจำก “ข่ำว กทม.” ที่เผยแพร่ ช่วงกำรชุ มนุ มทำงกำรเมืองของกลุ่ม กปปส. มี
ลักษณะเป็ นไปตำมบทบำทหน้ำที่ของสื่ อมวลชนบำงประกำรเท่ำนั้น
5. นิยำมศัพท์
1. “ข่ำว กทม.” หมำยถึง คอลัมน์ “ใต้ฟ้ำกรุ งเทพฯ” ของหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ
คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ของหนังสื อพิมพ์แนวหน้ำ ที่มีกำรรำยงำนข่ำวในพื้นที่กรุ งเทพมหำนคร
โดยเฉพำะ ทั้งที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิภำรกิจของหน่วยงำนปกครองส่ วนท้องถิ่น (รู ปแบบพิเศษ) คือ
“กรุ งเทพมหำนคร” และข่ำวเหตุกำรณ์ทำงสังคมทัว่ ไปอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุ งเทพมหำนครด้วย
2. วำทกรรมจำก “ข่ำว กทม.” หมำยถึง ลักษณะกำรนำเสนอเนื้ อหำข่ำว กทม. และกำร
แสดงออกถึงบทบำทหน้ำที่ของสื่ อมวลชนผ่ำนกำรนำเสนอเนื้อหำข่ำว กทม. ในหนังสื อพิมพ์
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3. กปปส. หมำยถึง คณะกรรมกำรประชำชนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็ น
ประชำธิ ปไตยที่สมบูรณ์อนั มีพระมหำกษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข เป็ นกลุ่มมวลชนที่ต่อต้ำนรัฐบำลชุ ด
นำงสำวยิงลักษณ์ ชิ นวัตร ในพื้นที่กรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งก่อตั้งโดยนำยสุ เทพ เทือกสุ บรรณ สมำชิ ก
พรรคประชำธิปัตย์
4. กำรชุ ม นุ ม ทำงกำรเมื องของกลุ่ ม กปปส. หมำยถึ ง ช่ วงเวลำตั้ง แต่ ก ำรประกำศ
เริ่ มต้นกำรชุ มนุ ม ของกลุ่ม กปปส. คือ ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2556 จนถึงวันที่ผบู้ ญั ชำกำร
ทหำรบกประกำศใช้กฎอัยกำรศึก เพื่อระงับกำรชุมนุม คือวันที่ 20 พฤษภำคม 2557 รวม 111 วัน
(นับเฉพำะวันทำกำร เนื่ องจำกคอลัมน์ใต้ฟ้ำกรุ งเทพ หนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ และ คอลัมน์ซุบซิ บ
กทม. หนังสื อพิมพ์แนวหน้ำ ไม่นำเสนอในวันหยุด) ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เป็ นระยะเวลำขอบเขตของกำรวิจยั
นี้ดว้ ย
5. บทบำทหน้ำที่ของสื่ อมวลชน คือแนวคิดที่ผวู้ ิจยั ใช้เป็ นกรอบในกำรศึกษำว่ำ กำร
นำเสนอเนื้อหำข่ำว กทม. ในหนังสื อพิมพ์มีกำรทำหน้ำที่ของสื่ อมวลชนอย่ำงไร ประกอบด้วย
5.1 กำรเฝ้ ำติดตำมรำยงำนสถำนกำรณ์ (Surveillance)
5.2 กำรประสำนสัมพันธ์ (Correlation)
5.3 กำรสื บทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ (Continuity)
5.4 กำรสร้ำงควำมบันเทิง (Entertainment)
5.5 กำรระดมสรรพกำลังควำมร่ วมมือในสังคม (Mobilization)
6. “กรุ งเทพมหำนคร” คือหน่วยงำนปกครองส่ วนท้องถิ่น (รู ปแบบพิเศษ) ที่มีหน้ำที่
หลักในกำรเป็ นผูป้ กครอง ดูแลรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยของประชำชนและพื้นที่กรุ งเทพมหำนคร
6. ขอบเขตของกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั กำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวม “ข่ำว กทม.” เพื่อนำมำศึกษำวิเครำะห์ โดย
เริ่ มจำกวันที่มีกำรประกำศจัดตั้งกำรชุมนุมทำงกำรเมืองของกลุ่ม กปปส. อย่ำงเป็ นทำงกำร คือวันที่
29 พฤศจิกำยน 2556 ไปจนถึ งวันที่ ผบู้ ญ
ั ชำกำรทหำรบกประกำศใช้กฎอัยกำรศึก คือวันที่ 20
พฤษภำคม 2557 รวม 111 วัน (นับเฉพำะวันทำกำร เนื่องจำกคอลัมน์ใต้ฟ้ำกรุ งเทพ หนังสื อพิมพ์
เดลินิวส์ และ คอลัมน์ซุบซิบกทม. หนังสื อพิมพ์แนวหน้ำ ไม่นำเสนอในวันหยุด)
ส่ วน “ข่ำว กทม.” คือ เนื้ อหำข่ำวในคอลัมน์จำกหนังสื อพิมพ์ 2 ฉบับ ที่รวบรวมได้
ทั้งหมดตำมระยะเวลำที่กำหนด ดังนี้
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1. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ำกรุ งเทพฯ” ของหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 101 วัน
2. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” ของหนังสื อพิมพ์แนวหน้ำ จำนวน 87 วัน
7. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ ำ กำรน ำเสนอข่ ำ วท้ อ งถิ่ น จำกคอลั ม น์ ที่ ร ำยงำนข่ ำ วในพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหำนครโดยเฉพำะนั้น ในช่ วงเวลำที่ เกิ ดไม่ ส งบและมี ค วำมขัดแย้ง ทำงกำรเมื องจำก
หนัง สื อพิ ม พ์ 2 ฉบับ มี ค วำมเหมื อนหรื อแตกต่ ำ งกันอย่ำ งไร รวมไปถึ ง จะได้เห็ นข้อเด่ น และ
ข้อด้อย ของกำรนำเสนอข่ำวของแต่ละฉบับ สำหรับเป็ นแนวทำงกำรสื่ อข่ำวท้องถิ่นของสื่ อมวลชน
ในช่วงเวลำที่สังคมเกิดภำวะวิกฤต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชำชนในอนำคต

