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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์วาทกรรมจาก “ข่าว กทม.” ในหนังสื อพิมพ์รายวันที่
เผยแพร่ ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ผูว้ จิ ยั ได้นาเอาข้อสันนิษฐานมาเป็ นพื้นฐาน
ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาใช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย
1. แนวคิดบทบาทหน้ าทีข่ องสื่ อมวลชน
แนวคิดบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชน จะเป็ นแนวคิดที่สาคัญมากในการวิจยั เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ คือเพื่อทราบว่าวาทกรรมในเนื้ อหาข่าว กทม. ที่เผยแพร่ ช่วงการชุ มนุ ม
ทางการเมื องของกลุ่ ม กปปส. มี ลกั ษณะอย่างไร เป็ นไปตามข้อสันนิ ษฐานที่ กาหนดไว้หรื อไม่
ดังนั้น แนวคิดนี้ จะเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือสาคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคาตอบตามวัตถุ ประสงค์
ดังกล่าว
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิ จยั ให้ ค วามส าคัญต่ อ แนวคิ ดบทบาทหน้าที่ สื่ อมวลชนของ Danis
Mcquail (Danis Mcquail : 79) ที่ได้ให้หลักการบทบาทหน้าที่ของสื่ อสารมวลชนไว้ 5 ข้อ ใน
หนังสื อ “Theory of Media and Theory of Society) ดังนี้
1. การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Information) เป็ นการทาหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่
สังคมอย่างต่อเนื่ อง ตรงไปตรงมา เป็ นกลางไม่เป็ นสื่ อในความควบคุ มของฝ่ ายใด ปราศจากอคติ
ของสื่ อมวลชน เห็นได้จากการรายงานสถานการณ์ข่าวต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ให้ข ้อมูล เกี่ ย วกับ เหตุ การณ์ ค วามเคลื่ อนไหวของสังคม ตั้งแต่ระดับเมื อง
ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก
1.2 ชี้แจงและแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิ งอานาจต่างๆ หมายถึงมีการอธิ บายทั้ง
ในแบบภาพรวมและแบบเจาะลึก เพื่อให้ประชาชนเข้าใจข่าวสารนั้นได้อย่างชัดเจนรอบด้าน เข้าใจ
ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่รายงานอยูน่ ้ นั
1.3 ส่ ง เสริ ม ความคิ ด และนวัต กรรมใหม่ ๆ ที่ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาและความ
เจริ ญก้าวหน้าในสังคมได้อย่างสะดวก
2. การท าหน้า ที่ ป ระสานสัมพันธ์ (Correlation) เป็ นการท าหน้าที่ ใ นการประสาน
สัมพันธ์ให้กบั สถาบัน หรื อ หน่ วยงานต่าง ๆ ในสังคม รวมไปถึ งการทาหน้าที่ประสานสัมพันธ์
ให้กบั กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสามัคคีเป็ นปึ กแผ่น ดังนี้
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2.1 อธิ บาย ตี ค วาม และวิพ ากษ์วิจารณ์ ให้ขอ้ คิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ความหมายของ
เหตุการณ์ที่นาเสนอ
2.2 ให้การสนับสนุ นผูท้ ี่อยู่ในอานาจที่ถูกต้องและบรรทัดฐานอันเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม
2.3 ทาให้เกิดการเผยแพร่ ความคิดให้แพร่ หลายในสังคม
2.4 ประสานเชื่อมโยงกิจกรรมของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม
2.5 สร้างความสอดคล้องและก่อให้เกิดฉันทามติในสังคม
2.6 จัดลาดับความสาคัญของสถานภาพในสังคม
3. การท าหน้า ที่ ใ นการสื บสานวัฒนธรรม (Continuity) เป็ นการท าหน้าที่ สื บทอด
วัฒนธรรมให้คงอยูต่ ่อไปจากรุ่ นสู่ รุ่น ดังนี้
3.1 การแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรมย่อยของสังคม รวม
ไปถึงการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ๆ
3.2 การเสริ มสร้ างค่านิ ยมพื้นฐานและดารงรักษาไว้ซ่ ึ งค่านิ ยมโดยส่ วนรวมของ
สังคมหรื อสาธารณะ
4. การทาหน้าที่ให้ความบันเทิง (Entertainment) ดังนี้
4.1 การทาหน้าที่ในการให้ความขบขัน ความบันเทิ งเพลิ ดเพลิ นใจแก่ ผรู ้ ับสาร
รวมไปถึงแสดงให้เห็นวิธีการพักผ่อนหย่อนใจด้วย
4.2 การลดความตึงเครี ยดของสังคม โดยการลดความเครี ยดของผูร้ ับสารจากการ
ทางาน หรื อความเครี ยดที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน
5. การระดับสรรพกาลัง (Mobilization) เป็ นการทาหน้าที่ระดมกาลังของผูร้ ับสารที่
กระทาโดยสื่ อมวลชน ทั้งการรณรงค์สังคมด้านการเมือง สงคราม เศรษฐกิจ การทางานและศาสนา
ซึ่ งเป็ นการรณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคม หรื อเมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤตและต้องการความ
ร่ วมมือร่ วมใจกัน ก็จะเห็นบทบาทหน้าที่ประการนี้ของสื่ อมวลชนอย่างชัดเจน
นอกจากนั้น Harold D. Lasswell ซึ่ งเป็ นนักรัฐศาสตร์ ชาวอเมริ กนั ได้กล่าวถึงแนวคิด
และหลักการเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชนไว้เช่ นเดี ยวกัน (Oknationblog, 2550 : ระบบ
ออนไลน์) ว่าในยุคแรกๆ โดยในปี คศ.1948 Lasswell ได้อธิ บายแบบจาลองทางการสื่ อสารไว้ว่า
กระบวนการติดต่อสื่ อสารประกอบไปด้วย ผูส้ ่ ง (Who) พูดอะไร (Says what) โดยใช้ช่องทางไหน
(In which channel) ไปถึงใคร (To whom) และเกิดผลอะไรบ้าง? (With what affect) และกล่าวถึง
หน้าที่ของสื่ อมวลชนในหนังสื อ “The Structure and Function Communication” ว่ามีอยู่ 3 ประการ
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1. หน้าที่ในการสังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดล้อมทางสังคม (Surveillance of
the Environment)
2. หน้าที่ในประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆของสังคมให้รวมตัวกันอยูไ่ ด้ (Correlation of
the Different parts of Society in Responding to Environment)
3. หน้าที่ในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of Social Heritage from one
Generation to the next) ปั จจุบนั ชีวิตของคนย่อมเกี่ยวข้องกับการสื่ อมวลชนจนเป็ นที่ยอมรับกันว่า
สื่ อมวลชนมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อจิ ตใจของประชาชน ซึ่ งถู ก ก าหนดและชัก จู ง ให้เ กิ ดความรู ้ สึ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป ทั้งที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั สื่ อมวลชนเองก็จะต้องตระหนักในหน้าที่ที่จะต้อง
กระทาและมองดูบทบาทของตนที่จะมีส่วนในการจรรโลงสังคมให้ดีข้ ึน ปรับบทบาทให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน และสะท้อนภาพปั ญหาและทางแก้ไขปั ญหาให้สังคมด้วย
เมื่อพิจารณาแนวคิดบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชนของ Danis Mcquail และ Harold D.
Lasswell พบว่าได้กล่าวถึ งบทบาทแรกของสื่ อมวลชนไว้ต่างกัน โดย Danis Mcquail กล่าวว่าเป็ น
หน้าที่การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Information) ส่ วน Harold D. Lasswell กล่าวว่าเป็ นหน้าที่ในการ
สังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดล้อมทางสังคม (Surveillance of the Environment) ซึ่ งผูว้ ิจยั คิด
ว่าการทาหน้าที่ ของสื่ อมวลชนในลาดับแรกนั้นควรเป็ นการเฝ้ าสังเกต ติดตามสถานการณ์ ความ
เคลื่ อนไหวในสังคมเพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้พบเจอการการเฝ้ าติดตามนั้นมาประมวลผลเป็ นข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศก่อนที่จะรายงานเผยแพร่ สู่สาธารณะ ดังนั้นบทบาทแรกของสื่ อมวลชนจึงควร
เป็ น การเฝ้ าสังเกตการณ์ สภาพแวดล้อมทางสังคมแล้วจึงทาการรายงานตามแนวคิดของ Harold D.
Lasswell ส่ ว นบทบาทหน้า ที่ ใ นการประสานสั ม พัน ธ์ (Correlation) และ หน้า ที่ ใ นการสื บ ต่ อ
วัฒนธรรมของสังคม (Continuity) ได้กล่าวไว้อย่างคล้ายคลึงกัน แต่ Danis Mcquail ยังกล่าวว่าต้อง
มี หน้า ที่ อีก สองประการ คื อ หน้า ที่ ใ ห้ค วามบันเทิ ง (Entertainment) และการระดมสรรพก าลัง
(Mobilization) ซึ่ ง Harold D. Lasswell ไม่ ได้ก ล่ า วไว้ เพราะฉะนั้นแล้วเพื่ อให้ง านวิจยั นี้ ไ ด้
วิเคราะห์ถึงหน้าที่ของสื่ อมวลชนใน “ข่าว กทม.” ให้เห็นการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ผูว้ ิจยั จึงหลอมรวมแนวคิดบทบาทสื่ อมวลชนทั้งของ Danis Mcquail และ Harold D.
Lasswell ตั้งเป็ นกรอบแนวคิดบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชนที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ 5 ข้อ ได้แก่
1. หน้าที่ในการสังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดล้อมทางสังคม (Surveillance)
2. การทาหน้าที่ประสานสัมพันธ์ (Correlation)
3. การทาหน้าที่ในการสื บสานวัฒนธรรม (Continuity)
4. การทาหน้าที่ให้ความบันเทิง (Entertainment)
5. การระดับสรรพกาลัง (Mobilization)
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2. แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อมวลชนประเภทหนังสื อพิมพ์ หลักการใช้ ภาษาทางสื่ อหนังสื อพิมพ์
งานวิ จ ัย ฉบับ นี้ เป็ นการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา “ข่ า ว กทม.” ในสื่ อ มวลชนประเภท
หนังสื อพิม พ์ ดัง นั้น นอกจากการมี กรอบแนวคิ ดเกี่ ย วกับ บทบาทหน้าที่ ของสื่ อมวลชนแล้ว ยัง
จ าเป็ นต้อ งมี ก รอบแนวคิ ด เกี่ ย วกับ สื่ อมวลชนประเภทหนั ง สื อพิ ม พ์ และการใช้ ภ าษาใน
หนังสื อพิมพ์ดว้ ย เพื่อให้ผวู ้ จิ ยั มีแนวทางการดาเนินงานวิจยั ที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
ข่าว กทม.ในงานวิจยั นี้ ได้แก่ คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ
คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า ซึ่ งหนังสื อพิมพ์ท้ งั 2 ฉบับนี้ จดั เป็ นหนังสื อพิมพ์ที่
อยูใ่ นประเภทแนวประชานิ ยม (popular newspapers) ดังนั้นการนาเสนอเนื้ อหา และการใช้ภาษา
ในการสื่ อสารที่มกั ใช้ถอ้ ยคาที่หวือหวาเกินจริ งเร้าอารมณ์ของผูอ้ ่านมาก ดึงดูดความสนใจโดยการ
พาดหัวข่าวตัวโต ๆ มีรูปภาพประกอบข่าวมากมาย รู ปแบบการเขียนเต็มไปด้วยสี สันจินตนาการ
และมักจะใช้ภาษา แบบสร้ างภาพพจน์อยู่เสมอ แตกต่า งจากหนัง สื อพิม พ์แนวคุ ณภาพ (quality
newspapers) ที่ จ ะพบการใช้ภาษาในการสื่ อสารแบบไม่ หวื อหวาเร้ า อารมณ์ ม ากนัก มี ล ัก ษณะ
ค่อนข้างจริ งจังมากกว่า เนื้ อหาหนักไปทางรายละเอียดข้อเท็จจริ ง การแสดงความคิดเห็นจะใช้
เ ห ตุ ผ ล ม า ก ก ว่ า เ ล่ น ส า น ว น ( ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/Manipulator.html, สุ ปรี ดี สุ วรรณบูรณ์, มปป.)
นอกจากนั้น แล้ว เนื้ อ หาข่ า ว กทม. ที่ ป รากฏในคอลัม น์ “ใต้ฟ้ ากรุ ง เทพฯ” จาก
หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” จากหนังสื อพิมพ์แนวหน้า เป็ นการนาเสนอ
เนื้ อหาในลักษณะ “คอลัมน์” ซึ่ งจะแตกต่างกับการเสนอเนื้ อหาข่าวโดยทัว่ ไป คือมีการนาเสนอ
เนื้ อหาข้อเท็จจริ งประกอบกับมี การเสนอความคิ ดเห็ นหรื อการวิพากษ์วิจารณ์ ของผูเ้ ขียนอยู่ด้วย
และการนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะแบบนี้ ผูเ้ ขี ยนจะมีลีลาการใช้ภาษาหรื อท่วงทานองการเขี ยน
ขึ้นอยูก่ บั กลวิธีในการนาเสนอเป็ นของตนเอง สามารถสร้างเป็ นลักษณะเฉพาะตัวให้สอดคล้องกับ
เรื่ องราวที่ตอ้ งการวิเคราะห์ หรื อวิจารณ์ แล้วก็จะทาให้บทความของตนน่ าสนใจ และน่ าติ ดตาม
รวมทั้งมี การใช้ภาษาในหลายระดับ ทั้งที่เป็ นทางการ กึ่ งทางการไปจนถึ งระดับภาษาสนทนา ที่
ผู้ เ ขี ย นบทความต้ อ งการพู ด คุ ย กั บ ผู ้ อ่ า นโ ดย ตรง (ศึ กษาราย ล ะ เอี ย ดเพิ่ ม เติ มได้ ที่
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/Manipulator.html, สุ ปรี ดี สุ วรรณบูรณ์, มปป.)
ดัง นั้นแนวคิ ด เกี่ ย วกับ สื่ อ มวลชนประเภทหนัง สื อพิ ม พ์ หลัก การใช้ภาษาทางสื่ อ
หนังสื อพิมพ์น้ ี จะเป็ นประโยชน์ให้ผวู ้ ิจยั เข้าใจว่าเนื้ อหาของข่าว กทม. นั้น จะมีลกั ษณ์ ที่เป็ นข่าว
เบา (ประชานิ ย ม) ซึ่ งจะมี ก ารใช้ ภ าษาข่ า วที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการนั ก และจะมี ก ารใช้ ภ าษาเชิ ง
วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิ ดเห็ นของผูเ้ ขียนผสมอยู่ด้วย และจะเป็ นประโยชน์อย่างมากที่ทาให้
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ผูว้ ิจยั สามารถคัดเลือก “คา” หรื อ “ภาษา” ที่ผเู้ ขียนใช้ และนามาวิเคราะห์เนื้ อหาข่าวที่กาลังศึกษา
นั้น ว่ามีเรื่ องราวในลักษณะอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางสังคม วัฒนธรรม
3. ทฤษฎีการวิเคราะห์ วาทกรรม
การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse and Discourse Analysis) เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวกับ
การพยายามศึกษาและสื บค้นถึ งกระบวนการ ขั้นตอน ลาดับเหตุการณ์ ลาดับปลีกย่อยของการผลิต
และการสร้างความหมายของสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในรู ปแบบของวาทกรรม ว่าเรื่ องนั้น ๆ มีความเป็ นมา
อย่างไร มีความเกี่ ยวเนื่ องสัมพันธ์กบั บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ อะไรบ้าง และผลกระทบที่เกิ ดขึ้น
จากการสร้างความหมายนั้นคืออะไร (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2543 : 27 – 28)
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี การวิเคราะห์ วาทกรรมของ นักคิดคนสาคัญใน
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ คือ นอร์ แมน แฟร์ เคลาฟ์ เพื่อนามาเป็ นกรอบความคิด
แนวทาง และขั้นตอนการวิเคราะห์ ข่าว กทม.ในงานวิจยั นี้ โดยนอร์ แมน แฟร์ เคลาฟ์ ได้กาหนด
ขั้นตอนการวิเคราะห์ วาทกรรมเอาไว้ 3 ขั้นตอนหลัก (Norman Fairclough, 2010 : 135)
ประกอบด้ว ยการวิเ คราะห์ ต ัว บท (Text), การวิเ คราะห์ ป ฏิ บ ัติ ก ารทางวาทกรรม (Discursive
Practice) และการวิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางสังคม วัฒนธรรม (Sociocultural Practice) หลังจากนั้นให้
พิจาณาความสัมพันธ์ในแต่ละส่ วนว่าสามารถแปลความหมายและอธิ บายถึงเรื่ องราวต่าง ๆ ที่กาลัง
ศึกษาได้ในลักษณะอย่างไร ตามกรอบความคิดมิติทางวาทกรรม และมิติในการวิเคราะห์วาทกรรม
ของแฟร์เคลาฟ์ ดังต่อไปนี้
Process of Production
Text
Process of Interpretation

Description (Text Analysis)
Interpretation (Processing Analysis)

Discursive Practice

Explannation (Social Analysis)
Sociocultural Practice

Domensions
of Discourse
(Situational;
Institutional;
Societal)

Domensions of Discourse Analysis

ภาพที่ 1 กรอบความคิดมิติทางวาทกรรม และมิติในการวิเคราะห์วาทกรรมของแฟร์ เคลาฟ์
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จากแผนภาพจะเห็นว่ากรอบความคิดของแฟร์ เคลาฟ์ กาหนดให้มีข้ นั ตอนของการ
วิเคราะห์วาทกรรม 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ตัวบท (Text) ตามแนวคิดของ แฟร์ เคลาฟ์ คือ ข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์เพื่อศึกษา
กลวิธีทางภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน แล้วอธิ บายว่าตัวบทนั้นเป็ นเช่นไร มีลกั ษะอย่างไร และ
มีความหมายที่ปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะสื่ อถึ งสิ่ งใด ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ได้แก่ เนื้ อหา ข่าว กทม.ที่ผวู้ ิจยั
นามาศึกษา โดยใช้ทฤษฎีสัญญวิทยา (ซึ่ งจะได้อธิ บายต่อไป) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพื่ออธิ บาย
ว่าข่าว กทม. มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. ปฏิ บ ัติ ก ารทางวาทกรรม (Discourse Practice) ประกอบด้ว ย การสื บ ค้น
กระบวนการผลิ ตตัวบท (Process of Production) และการวิเคราะห์ กระบวนการตีความตัวบท
(Process of Interpretation) ซึ่ งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
2.1 กระบวนการผลิตตัวบท (Process of Production) เป็ นการวิเคราะห์ในด้านผูส้ ่ ง
สารหรื อผูผ้ ลิ ต เพื่อที่จะค้นหาว่าตัวบทที่ เกิ ดขึ้นนั้นเกิ ดขึ้นมีความเป็ นมาอย่างไร จากการกระทา
ของใคร ใช้แนวคิดและวิธีในการสร้างตัวบทนั้นขึ้นมาอย่างไร รวมถึงมีสิ่งใดอยูเ่ บื้องหลังการสร้าง
ตัวบทหรื อความหมายในตัวบทนั้นหรื อไม่ โดยการศึ กษากระบวนการผลิ ตเนื้ อหาข่าว กทม.ใน
งานวิจยั นี้ จะใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผูผ้ ลิ ตเนื้ อหาข่าว กทม. โดยตรง มุ่งประเด็นไปที่
การศึกษาแนวคิ ด และเทคนิ คการผลิ ตเนื้ อหาข่าว กทม. ว่าผูผ้ ลิ ตได้ดาเนิ นการสร้ างวาทกรรมที่
สะท้อนให้เห็นบทบาทของสื่ อมวลชนด้วยตนเองหรื อไม่ หรื อมีสิ่งใดครอบงาหรื ออยูเ่ บื้องหลังการ
ผลิตเนื้อหาหรื อสร้างวาทกรรมนั้น
2.2 กระบวนการตีความหมาย (Process of Interpretation) เป็ นการวิเคราะห์ในด้าน
ผูร้ ั บ สารหรื อผูอ้ ่ า น เพื่ อให้ท ราบว่า ผูอ้ ่า นมี การรั บรู ้ ตวั บทที่ ผูส้ ่ งสารผลิ ตขึ้ นนั้นอย่างไร เข้า ใจ
เชื่ อมัน่ และใช้ประโยชน์จากตัวบทที่ผผู ้ ลิ ตสร้ างขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั จะใช้
วิธีการสัมภาษณ์ กบั กลุ่ มเป้ าหมายที่ อ่านข่าว กทม. แล้ววิเคราะห์ให้เห็ นว่าผูอ้ ่านมี พฤติกรรมการ
อ่านหนังสื อพิม พ์อย่า งไร ได้รับรู ้ และใช้ประโยชน์จากข่า ว กทม.อย่างไร สอดคล้องกับการท า
หน้าที่สื่อสารมวลชนของ ผูผ้ ลิตหรื อไม่
3. ปฏิ บตั ิการทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice) คือการวิเคราะห์ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมหรื อบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม ว่ามีผลต่อความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ระหว่าง
การสร้ างตัวบท และปฏิ บตั ิการทางวาทกรรมในลักษณะใด รวมไปถึ งส่ งผลให้ความหมาย และ
วาทกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีความชัดเจนอย่างไร ซึ่ งผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์วา่ สถานการณ์ชุมนุ ม
ทางการเมื องของกลุ่ ม กปปส. มี ผ ลต่ อการสร้ า งหรื อก าหนดลัก ษณะเนื้ อหาข่ าว กทม. หรื อไม่
อย่างไร
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ทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) จะถูกใช้เป็ นทฤษฎีหลักที่ผวู้ ิจยั
นามาใช้วเิ คราะห์และค้นห้าคาตอบเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งจะดาเนิ นการ
ตามระเบี ยบวิธี และขั้นตอนของการวิเคราะห์วาทกรรมทั้งสามกระบวนการเพื่อให้ได้คาตอบว่า
ข่าว กทม. ซึ่ งได้แก่ คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ คอลัมน์ “ซุ บซิ บกทม.”
หนังสื อพิมพ์แนวหน้า ที่เผยแพร่ ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. มีการแสดงวาทกรรม
ในลักษณะอย่างไร สื่ อให้เห็นการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชนอย่างเต็มบทบาทหรื อไม่ และมีประเด็นที่
แตกต่างจากข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ ในหนังสื อพิมพ์ฉบับเดี ยวกันที่นาเสนอในช่ วงเวลาเดี ยวกัน
อย่างไร
4. ทฤษฎีสัญวิทยาและการสร้ างความหมาย
ทฤษฎี สัญ วิทยาและการสร้ างความหมาย ผูว้ ิจยั นาเข้ามาใช้เป็ นเครื่ องมื อ ในการ
วิเคราะห์ตวั บท (Text) ซึ่ งเป็ นขั้นตอนแรกในกระบวนการวิเคราะห์วาทกรรมที่จะทาให้มองเห็ น
ได้วา่ เนื้อหาข่าว กทม. ที่ปรากฏในหน้าหนังสื อพิมพ์น้ นั ประกอบไปด้วยเรื่ องอะไรบ้าง
ตามแนวคิ ดของ Saussure แบ่ ง สั ญญะออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกคื อ ตัวหมาย
(Signifier) เป็ นรู ปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ์ เช่น คาที่ถูกเขียน เส้นต่างๆ ในหน้ากระดาษที่
ก่อให้เกิดภาพวาด รู ปภาพ หรื อเสี ยง ส่ วนที่สองคือ ตัวหมายถึง (Signified) คือบริ บทภายในใจที่ถูก
หมายถึงโดยตัวหมาย ดังนั้น คาว่า “ปลา” ไม่จาเป็ นต้องเป็ นปลาที่เฉพาะเจาะจง แต่หมายถึงบริ บท
ที่ถูกสร้ างขึ้งทางวัฒนธรรมว่าคื อความเป็ น “ปลา” กระบวนการทั้งหมดนี้ เราเรี ยกว่า การสร้ าง
ความหมาย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nuttacha.blogspot.com/2007/09/semiology-andsignification.html. COMMUNICATION DESIGN : 2007) มีตวั อย่างขององค์ประกอบสัญญะตาม
แนวคิดแบบ Saussure ดังนี้
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Signifier ในที่น้ ีคือคาว่า “ปลา” ซึ่งเป็ นได้

Sign

ทั้งภาษาเขียนที่สะกดด้วย ป-ล-า หรื อ
การเปล่งเสี ยงออกมา
Signfied คือ ความคิด (concept idea)

Signifier
“ปลา”

Signified

ที่มีเกี่ยวกับปลา เช่น สัตว์น้ า มีครี บ
ออกลูกเป็ นไข่เป็ นต้น

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของสัญญะตามแนวคิดแบบ Saussure
การใช้ทฤษฎี สัญ วิท ยาในการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั นามาใช้เพื่ อวิเคราะห์ ชื่อหัวคอลัมน์ ข่า ว
กทม. ทั้งคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ของหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ของ
หนังสื อพิ มพ์แนวหน้า ว่ามี การแสดงแนวความคิ ดหรื อเป็ นกรอบที่ ก าหนดการนาเสนอเนื้ อหา
ข่าว กทม. ในลักษณะอย่างไร เหมือน หรื อ แตกต่างกันเช่นไร รวมไปถึงสอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั
เนื้อหาข่าวที่ปรากฏแล้วแสดงให้เห็นลักษณะข่าว กทม. ในภาพรวมนั้นว่าเป็ นลักษณะใด
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์: มุมมองใหม่ในการวิจยั ทางภาษาไทย โดย อ.วร
พงศ์ ไชยฤกษ์ อาจารย์ป ระจ าสาขาวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยในงานวิจยั เรื่ องนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาความหมายและองค์ป ระกอบของ
แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ทางภาษาไทย โดยผลการศึกษา
พบว่า วาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis หรื อ CDA) เป็ นการศึกษาการ
เชื่ อมโยงระหว่างการใช้ภาษากับบริ บททางสังคมวัฒนธรรม ซึ่ ง CDA สามารถใช้ศึกษาได้หลาย
ประเด็น เช่น อานาจ การครอบงา อุดมการณ์ ความไม่เท่าเทียมกัน ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพหรื อ
เพศภาวะ และ เชื้อชาติ เป็ นต้น การศึกษาโดยใช้แนวคิด CDA จะเป็ นการศึกษาโดยวิเคราะห์ตวั บท
อย่างละเอียดและนาไปสู่ การอธิ บายความและตีความ โดยศึกษาว่าสิ่ งเหล่านี้ถูกสร้างและสะท้อนใน
ตัวบทอย่างไร CDA สามารถศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้ภาษาเป็ นสื่ อกลางเพราะภาษาเป็ นทั้งสิ่ ง
ที่ ก่ อให้เกิ ดปฏิ สัม พันธ์ ท างสั งคม ถู กสร้ างขึ้ นโดยปฏิ สั ม พันธ์ ทางสั ง คม นอร์ แมน แฟร์ เคลาฟ์
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(Norman Fairclough) นักคิดคนสาคัญในการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ได้นิยามกรอบ
ความคิดของ CDA ไว้ 3 มิติ ได้แก่ มิติตวั บท มิติปฏิ บตั ิการทางวาทกรรม และมิติปฏิ บตั ิการทาง
สังคมวัฒนธรรม CDA สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ทางภาษาไทยได้โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทุกๆแหล่งไม่วา่ จะเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่น สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ สื่ ออินเตอร์ เน็ต หรื อ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร แบบเรี ยน นิ ทาน บทความ เอกสารทางวิชาการต่างๆ หรื อ
เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาถึ ง ทฤษฎี และกระบวนการดาเนิ น จากงานวิจยั ดัง กล่ า ว เพื่ อ ใช้เป็ น
แนวทางที่จะใช้หลักการวิเคราะห์วาทกรรมเป็ นเครื่ องมือในการค้นหาวาทกรรมที่เกิดขึ้นในเนื้ อหา
ข่าว กทม. ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการวิเคราะห์ภาษาเช่นเดี ยวกัน แต่ในงานวิจยั นี้ เป็ นภาษาการรายงาน
ข่าวในสื่ อสารมวลชนประเภทหนังสื อพิมพ์นนั่ เอง
2. การวิเคราะห์ เนื้ อหาและวาทกรรมข่ าวเหตุ ก ารณ์ ความไม่ สงบในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ข องหนัง สื อพิ ม พ์ส่ วนกลางและหนัง สื อ พิ ม พ์ท ้องถิ่ น โดยนาวาอากาศเอกพิ สิ ฐ
ประเสริ ฐศรี วิท ยานิ พ นธ์ ป รั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณฑิ ต สาขาสื่ อ สารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวิเคราะห์เนื้ อหาและวาทกรรมข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ใต้ของหนังสื อพิมพ์ส่วนกลางและหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นที่ผวู ้ ิจยั ศึกษานี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั ทั้งในเชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่
2.1 ลักษณะภาษาที่ ใช้เขียนหัวข่าวในหนังสื อพิมพ์ท้ งั สองฉบับแตกต่างกัน คือ
หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐพบว่าส่ วนใหญ่มีลกั ษณะภาษาที่ใช้เขียนหัวข่าวด้วยการใช้ภาษาที่รุนแรงมาก
ที่สุด รองลงมาคือการใช้คาย่อหรื อตัดบางคาออกไป ส่ วนหนังสื อพิมพ์ชาวใต้ส่วนใหญ่มีลกั ษณะ
ภาษาที่ใช้เขียนหัวข่าวด้วยการใช้คาย่อหรื อตัดบางคาออกไป รองลงมาคื อการใช้ภาษาที่ รุนแรง
ส าหรั บ ลัก ษณะการเขี ย นความน าข่ า วในหนัง สื อ พิ ม พ์ท้ ัง สองฉบับ ก็ มี ค วามแตกต่ า งกัน คื อ
หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐส่ วนใหญ่มีลกั ษณะความนาข่าวแบบเน้นวิธีการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ความ
นาแบบเน้นเรื่ อง ส่ วนหนังสื อพิมพ์ชาวใต้ส่วนใหญ่มีลกั ษณะความนาข่าวแบบเน้นเรื่ อง มากการ
การเขียนความนาข่าวแบบเน้นวิธีการ
2.2 รู ปวาทกรรมหัวข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ ป รากฏในหนัง สื อพิ ม พ์ พบว่า วาทกรรมหัวข่ า วที่ ห นัง สื อพิ ม พ์ท้ งั สองฉบับ ใช้ใ นการเขี ย น
ลักษณะบุคคล (Who) ที่ปรากฏในหัวข่าวมี 3 ลักษณะ หรื อ 3 กลุ่ม ดังนี้
1) วาทกรรมการเขี ย นหั ว ข่ า วลั ก ษณะที่ เ ป็ นกลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อผู ้
ปฏิบตั ิการ (Authority Group) ในฐานะผูม้ ีอานาจปฏิบตั ิการตามหน้าที่หรื อตามกฎหมาย
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2) วาทกรรมการเขียนหัวข่าวลักษณะที่เป็ นกลุ่มผูก้ ่อการร้ าย โจร หรื อผู ้
ก่อความไม่สงบ ผูต้ ่อต้านอานาจรัฐ (Anti Power Group)
3) วาทกรรมการเขียนข่าวลักษณะที่เป็ นกลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบหรื อกลุ่มผู ้
ตกเป็ นเหยือ่ จากเหตุการณ์ (Victim Group) ซึ่ งอาจมีท้ งั ประชาชน ทหาร ตารวจ พระ ครู ฯลฯ
ในส่ ว นนี้ เป็ นงานวิ จ ัย ที่ มี ล ัก ษณะใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ว าทกรรมในสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ คื อ
หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นชาวใต้ โดยผูเ้ ขียนศึกษาถึงระเบียบ วิธีการ และผลที่
ได้รับจาการวิจยั ซึ่ งผลการวิจยั ฉบับนี้ วิเคราะห์ เฉพาะวาทกรรมที่ ข่าวที่ จาแนกบุ คคลในหัวข่าว
หนังสื อพิมพ์และหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น และผูว้ ิจยั ได้นาเทคนิ ค กระบวนการวิเคราะห์ และความรู ้ที่
ได้มาเป็ นพื้นฐานความคิดส่ วนหนึ่ งในการศึ กษาครั้ งนี้ ดว้ ยเนื่ องจากมี ลกั ษณะการวิเคราะห์ วาท
กรรมในเนื้ อหาข่าวหนังสื อพิมพ์เช่ นเดี ยวกัน แต่การวิเคราะห์วาทกรรมของผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการ
วิเคราะห์จากเนื้ อหาข่าว กทม. ในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ และคอลัมน์
“ซุบซิบ กทม.” ทั้งหมด ซึ่ งเป็ นเนื้อหาในเล่มไม่มีพาดหัวข่าว
3. บทบาทสื่ อมวลชนกบการมีส่วนร่ วมทางการเมืองไทย โดยเลอภพ โสรัตน์, สมาน
งามสนิท, บุญเรื อง ศรี เหรัญ, ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร (วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์)
สาหรับงานวิจยั บทบาทสื่ อมวลชนกบการมีส่วนร่ วมทางการเมืองไทย ใช้ระเบียบ
วิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ และนาเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธีการพรรณนาแบบอุปนัย ผลการวิจยั พบว่า
3.1 บทบาทของสื่ อมวลชนในการส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อ งของ
ประชาชน ได้แสดงความชัดเจนใน 3 บทบาทคือ การถ่ายทอดความรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารทางการเมือง,
การเป็ นเครื่ องมื อตรวจสอบทางการเมื อง และ การเป็ นพื้ นที่ ประสานความเข้าใจทางการเมื อง
เพียงแต่วา่ ความสมบูรณ์ของแต่ละบทบาทนั้น จะขึ้นอยูก่ บั แต่ละยุคสมัย ของการเมืองซึ่ งมีที่มาของ
อานาจทางการเมื องแตกต่ างกัน ไม่ ว่า จะเป็ นการมาจากการปฏิ วตั ิ รัฐประหารมาจากการมี ฐาน
อานาจทางการทหารหนุ นหลัง ที่มีความผันผวนมากในอดีต หรื อ แม้แต่ในปั จจุบนั ซึ่ งส่ วนใหญ่
อานาจบริ หารจะมาจากการเลื อกตั้งตามรั ฐธรรมนู ญ แต่สื่อก็ยงั ประสบปั ญหาการแสดงบทบาท
เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆเข้าไปกระทบจนทาให้แต่ละบทบาทแสดง ได้ไม่สมบูรณ์ อย่างเช่ นแนวทาง
ขององค์กรสื่ อสารมวลชนมุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์หรื อการเกิดสื่ อใหม่ที่หลากหลายจาก
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัยทาให้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ดว้ ย กลไกที่มี
3.2 แนวทางพัฒนาสื่ อมวลชนในด้านบทบาททางการส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชนนั้น แยกออกตามบทบาทในแต่ละด้านคือ
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1) บทบาทการถ่ายทอดความรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารทางการเมือง โดยแนวทาง
ในการพัฒนาคือการพัฒนาเนื้อหาข้อมูล
2) บทบาทการเป็ นเครื่ องมือตรวจสอบทางการเมือง ทิศทางในการพัฒนา
ของสื่ อมวลชนคือการชี้แนะวิพากษ์วจิ ารณ์
3) บทบาทการเป็ นพื้ นที่ ป ระสานความเข้า ใจทางโดยให้คู่ ข ดั แย้ง ทาง
การเมืองใช้พ้นื ที่อย่างเท่าเทียมในประเด็นเดียวกัน และให้กลุ่มการเมืองอื่นที่ไม่ได้ขดั แย้งหรื อภาค
ประชาสังคม นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมใช้พ้นื ที่ในประเด็นที่ขดั แย้ง พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ ายที่ได้รับ
ผลกระทบ ในประเด็นการเมืองได้ใช้พ้นื ที่อย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค
การศึกษางานวิจยั ชิ้ นนี้ จะทาให้ผวู้ ิจยั ได้มองเห็นภาพบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชน
ในอดี ตที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่ วงที่ เกิ ดมี ความขัดแย้งทางการเมืองว่ามีความแตกต่างกับการแสดง
บทบาทหน้าที่ในสภาวะปกติอย่างไร และใช้เป็ นแนวความคิดเชิ งเปรี ยบเทียบกับการแสดงบทบาท
หน้าที่ของสื่ อมวลชนในช่วงเวลาขอบเขตของการศึกษาวิเคราะห์เนื้ อหา “ข่าว กทม.” ของผูว้ ิจยั เอง
ซึ่ ง เป็ นการวิ จยั เนื้ อ หาข่ า วในหนัง สื อพิ ม พ์ซ่ ึ ง เป็ นสื่ อ มวลชนประเภทหนึ่ ง และข้อสั น นิ ษ ฐาน
ดังกล่าวจะเป็ นแนวทางที่จะช่วยในการเก็บข้อมูล

