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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ตัวบท
การวิเคราะห์ตวั บท (Text) เป็ นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ วาทกรรม เพื่ อศึกษา
ลักษณะของข่าว กทม. ว่ามีการนาเสนอเนื้ อหาเป็ นอย่างไร ตั้งแต่การวิเคราะห์ชื่อหัวคอลัมน์ ไป
จนถึงการวิเคราะห์เนื้ อหาข่าวทั้งหมด ซึ่ งในขั้นตอนแรกนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข่าว กทม. และ
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปในเบื้องต้น ผลปรากฏว่า
1. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ เป็ นคอลัมน์ที่บรรจุอยู่ในหน้าที่
12 หรื อ 16 เป็ นหน้า ประจาทุก วัน (ยกเว้นบางวันที่ ถู กย้า ยไปไว้หน้า อื่ น เช่ น หน้า 13 หรื อ 26
เนื่ องจากมีการรายงานข่าวพิเศษ, เทศกาล, การซื้ อโฆษณา หรื อตามความเหมาะสม เป็ นต้น) ซึ่ ง
ตามขอบเขตการวิจยั 111 วัน มีการนาเสนอคอลัมน์น้ ี ท้ งั หมด 101 วัน โดยเนื้ อหามีท้ งั ส่ วนที่เป็ น
ตัวหนังสื อ และภาพข่าว
2. คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า ถู กบรรจุอยู่ใน หน้าที่ 20 ซึ่ งเป็ น
หน้า ประจาเช่ นเดี ย วกัน ตามขอบเขตการวิจยั 111 วัน มี ก ารนาเสนอคอลัม น์ น้ ี ท้ งั หมด 87 วัน
แต่เนื้อหาที่อยูใ่ นคอลัมน์น้ ีมีเพียงส่ วนที่เป็ นตัวหนังสื อเพียงอย่างเดียว ไม่มีในส่ วนที่เป็ นภาพข่าว

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” และ คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”
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เมื่ อรวบรวมข่า ว กทม. ได้ท้ งั หมดตามขอบเขตการวิจยั และทาการศึ ก ษาลักษณะ
เนื้ อหาโดยทัว่ ไปแล้ว ต่อไปนี้ จะดาเนิ นการวิเคราะห์ รายละเอี ย ดของเนื้ อหา ซึ่ งจะแบ่งเป็ นการ
วิเ คราะห์ หัว คอลัม น์ ด้ว ยวิธี สั ญ ญวิท ยา และการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหาข่ า วโดยการจัด แยกประเภท
เพื่อศึกษาลักษณะการนาเสนอข่าวในแต่ละประเภท ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ หัวคอลัมน์
เป็ นที่ ทราบกันในเบื้ องต้นแล้วว่า “ข่าว กทม.” ที่ ผูว้ ิจยั นามาศึ กษาในครั้ ง นี้ ได้แก่
คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ของหนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ และ คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์
แนวหน้า เมื่อนาชื่อคอลัมน์มาทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีสัญวิทยาแล้ว ทาให้เห็นแนวทางการนาเสนอ
เนื้อหาข่าวที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
1. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”

ภาพที่ 4 หัวคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
คอลัม น์ น้ ี ใช้ค าว่า “ใต้ฟ้ า” เป็ นสัญ ญะในการสื่ อ ความหมาย ซึ่ งตามความเข้า ใจ
โดยทัว่ ไปจะหมายรวมสิ่ งต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด ที่มีอยูร่ ะหว่างพื้นดินไปจรดผืนฟ้ า
นอกจากนั้นยั้งใช้คาว่า “กรุ งเทพฯ” มาเป็ นสัญญะในการกาหนดขอบเขตของเรื่ อง
ต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นดินและผืนฟ้ าเฉพาะในพื้นเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
เมื่อนามารวมกันเป็ นคาว่า “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ที่ใช้เป็ นชื่อหัวคอลัมน์ในหนังสื อพิมพ์
เดลินิวส์ จึงเกิ ดเป็ นความหมายถึ งการบอกเล่าเรื่ องราวหรื อการรายข่าวเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ น
ทั้งหมดในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร ไม่เกี่ยวข้องกับเขตปริ มณฑลหรื อจังหวัดอื่น ๆ ทาให้เห็นได้
ในล าดับแรกว่า คอลัม น์ “ใต้ฟ้ ากรุ งเทพฯ” นี้ มี ล ักษณะการรายงานข่ า วที่ ใ ช้ข อบเขตของพื้ นที่
กรุ งเทพมหานคร เข้ามาเป็ นตัวกาหนดกรอบการนาเสนอเนื้ อหา คือเป็ นการนาเสนอข่าวเหตุการณ์
ทัว่ ไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานครนัน่ เอง
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2. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”

ภาพที่ 5 หัวคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า
ในส่ ว นของคอลัม น์ น้ ี มี ก ารใช้ค าว่า “ซุ บ ซิ บ ” เป็ นสั ญ ญะในการสื่ อ ความหมาย
ซึ่ งความหมายโดยทัว่ ไปของคาว่า “ซุ บซิ บ” นัน่ ก็คือ การพูดกันเบาๆ มักเป็ นเรื่ องกล่าวขวัญนิ นทา
ทั้งเรื่ องเล็กไปจนถึ งเรื่ องใหญ่ เรื่ องที่มีความสาคัญมากไปจนถึงเรื่ องที่มีความสาคัญน้อย และรวม
ไปถึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการแค่พดู คุยกันเท่านั้น
นอกจากนั้นยั้งใช้คาว่า “กทม.” ที่ย่อมาจาก กรุ งเทพมหานคร มาเป็ นสัญญะในการ
กาหนดขอบเขตของเรื่ องต่าง ๆ ที่กาลังพูดคุ ย หรื อ กล่าวถึงนั้นเฉพาะในพื้นเขตกรุ งเทพมหานคร
เพียงอย่างเดียว
เมื่ อ น ามารวมเป็ นค าว่า “ซุ บ ซิ บ กทม.” ที่ ใ ช้เ ป็ นชื่ อ หัว คอลัม น์ ใ นหนัง สื อ พิ ม พ์
แนวหน้า จึ ง เกิ ด เป็ นความหมายถึ ง การรายงานเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการบอกเล่ า
ถึ งเหตุ การณ์ น้อย ใหญ่ ทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสามารถทาให้เห็ นได้ว่า
การนาเสนอเนื้ อหา คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” นอกจากจะมีขอบเขตการนาเสนอเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้ น
เฉพาะในกรุ งเทพมหานครเช่นเดียวกันแล้ว ยังต้องการนาเสนอเนื้อหาในลักษณะ การพูดคุยในเรื่ อง
ต่าง ๆ ทั้งเรื่ องเล็ก และเรื่ องใหญ่ ซึ่ งเนื้ อหาที่นาเสนอก็อาจจะไม่ตอ้ งการพิสูจน์ในข้อเท็จจริ งด้วย
นัน่ เอง
สรุ ปได้ว่า จากการวิเคราะห์ ความหมายชื่ อหัวคอลัมน์ของทั้งสองคอลัมน์น้ ี โดยใช้
วิธีสัญวิทยา ทาให้เห็นแนวทางการนาเสนอเนื้ อหาที่แตกต่างกัน โดยคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” จะ
นาเสนอเนื้ อหาแบบการรายงานข่ าวทั่วไป โดยใช้พ้ืนที่กรุ งเทพมหานครมาเป็ นตัวกาหนดขอบเขต
การนาเสนอ ส่ วนคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” มีลกั ษณะเป็ นการนาเสนอเนื้ อหาแบบการพูดคุย ซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่อยูภ่ ายในกรุ งเทพมหานครเช่นเดียวกัน แต่อาจจะเป็ นเพียงเรื่ องที่สื่อต้องการนาเสนอเท่านั้น
ไม่ตอ้ งการพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริ งแต่อย่างใด
หลังจากการวิเคราะห์หวั คอลัมน์จนปรากฏผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวแล้ว ต่อจากนี้ ไป
จะเป็ นการวิเ คราะห์ เ นื้ อหาข่ า ว กทม. ในสองคอลัม น์ น้ ี โดยจะใช้วิธี ก ารจัด แยกประเภทและ
วิเคราะห์ให้ลึกลงไปว่าในแต่ละประเภทมีการนาเสนอเนื้อหาในลักษณะอย่างไร
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2. การวิเคราะห์ เนือ้ หาข่ าว
จาการศึ ก ษาเนื้ อ หาข่ า ว กทม. ทั้ง หมดตามที่ ผู ้วิ จ ัย รวบรวมได้ภ ายในระยะเวลา
ขอบเขตของการวิจยั คือ คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” จานวน 101 ชิ้น และ คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.”
จานวน 87 ชิ้น พบว่า
1. คอลัมน์ “ใต้ ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ สามารถจัดแยกประเภทได้ 3
ประเภท และแต่ละประเภทมีลกั ษณะการนาเสนอดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทข่าวการชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. โดยข่าวประเภทนี้ เป็ น
การรายงานความเคลื่อนไหวของผูช้ ุ มนุ มไปในพื้นที่ต่าง ๆ และการทากิจกรรมต่าง ๆ ของผูช้ ุ มนุ ม
โดยลักษณะการนาเสนอข่าวประเภทนี้มี 5 ลักษณะ ประกอบด้วย
1) การแจ้ง พื้ น ที่ ๆ ผู ้ชุ ม นุ ม เคลื่ อ นตัว เข้า ไป เป็ นการรายงานความ
เคลื่ อ นไหวของผู ้ ชุ ม นุ ม ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว หรื อเดิ น ทางไปยั ง จุ ด ต่ า ง ๆ ของ
กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งเส้นทางการจราจรที่ได้รับผลกระทบ เช่น
“...สาหรับสถานที่ที่มีกลุ่มผูช้ ุมนุมปั กหลักขณะนี้ 6 แห่ ง ได้แก่ อนุสาวรี ย ์
ประชาธิปไตย แยกมัฆวาน แยกนางเลิ้ง กระทรวงการคลัง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และสนามราชมัง
คลากีฬาสถาน โดยถนนที่ปิดการจราจรมี 12 เส้นทาง ได้แก่ 1. ถนนราชดาเนิน กลางจากแยกคอก
วัว-แยกผ่านฟ้ า 2. ถนนราชดาเนิ นนอก จากผ่านฟ้ า-ลานพระราชวังดุสิต 3. ถนนนครสวรรค์ จาก
แยกเทวกรรม-แยกสนามม้านางเลิ้ง 4. ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช-แยกวังแดง 5. ถนนพระราม
5 จากแยกวัดเบญจ-แยกพาณิ ชย์ 6. ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกลานพระรู ป-ถนนราชวิถี 7. ถนน
นครปฐม 8. ถนนลิขิต 9. ถนนลูกหลวง 10. ถนนศรี อยุธยา จากแยกวัดเบญจ-แยกพล.1 11. ถนนราช
วิถี จากแยกการเรื อน-แยกราชวิถี 12.ถนนพิชยั จากแยกขัตติยานี -แยกอู่ทองใน...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556)
“...วันนี้ กปปส. นาโดย นายสุ เทพ เทือกสุ บรรณ มีกาหนดการเดินรณรงค์
ชักชวนประชาชนพื้นที่ย่านฝั่ งธนฯมาร่ วมกันชัตดาวน์ กรุ งเทพฯในวันที่ 13 ม.ค. โดยเริ่ มเวลา
08.30 น. ไปตามเส้นทาง ถนนราชดาเนิ นกลาง สนามหลวง สะพานปิ่ นเกล้า แยกอรุ ณอมริ นทร์
ผ่านห้างฯพาต้า เลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิ ทวงศ์ แยกบางพลัด เลี้ยวขวาขึ้นสะพานซังอี้ เลี้ยวขวาเข้า
ถนนสามเสน ผ่าน ม.ราชภัฏสวนสุ นนั ทา เข้าบางลาพู ถนนพระสุ เมรุ ถนนดินสอ เข้าอนุสาวรี ย ์
ประชาธิปไตย...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 7 มกราคม 2557)
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“...กานันสุ เทพ เทื อกสุ บรรณ แกนนา กปปส. ยืนยันว่าจะยึดกรุ งเทพฯ
ต่อไป และจะเดินขอบคุณ จากเวที ลาดพร้าว ไป อนุสาวรี ย ์ ราชประสงค์ และสวนลุมพินี แบบว่าก็
ยังสู ้ไม่ถอย เดินหน้ายึดสถานที่ราชการต่อไปทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ให้ได้อย่างน้อยครึ่ ง
...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)
“...ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ขณะนี้ ย งั มี ปิ ดการจราจร จากการชุ ม นุ ม ทาง
การเมื อ ง คื อ ที่ ถนนราชด าริ เฉพาะฝั่ ง ด้า นสวนลุ ม พิ นี ต้ งั แต่ แ ยกราชด าริ ถึ ง แยกศาลาแดง
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษ ฎางค์ สะพานผ่า นฟ้ า-มัฆวานฯ สะพานชมัย ฯ และ แจ้งวัฒนะ
นอกจากนี้แต่ละวันก็ยงั มีกลุ่มผูช้ ุมนุมเคลื่อนขบวนไปปิ ดสถานที่ต่าง ๆ ประชาชนคงยังต้องติดตาม
สถานการณ์รายวันเช่นเดิม...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 7 มีนาคม 2557)
“...ที่แน่ ๆ การชุ มนุ มยังอยู่ที่ราชดาเนิ น ถนนที่ยงั ปิ ดการจราจร อยู่มี 6
เส้นทาง ประกอบด้วย 1. ถนนราชดาเนินกลาง จากแยกคอกวัว -แยกป้ อมมหากาฬ 2. ถนนราช
ดาเนินนอก จากแยกผ่านฟ้ า-แยกสวนมิสกวัน 3. ถนนพิษณุโลก จากแยกพาณิ ชยการ-แยกสวนมิสก
วัน 4. ถนนนครปฐม 5. ถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกพาณิ ชยการ-สะพานอรทัย และ 6. ถนนอัษฎางค์
ตั้งแต่สะพานช้างโรงสี -วัดราชบพิธ...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 17 ธันวาคม 2556)
2) กิ จกรรมที่ ผูช้ ุ ม นุ ม ดาเนิ น การ เป็ นการรายงานเหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วกับ
กิจกรรมของผูช้ ุ มนุ ม กปปส. ว่านอกจากจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการดาเนิ นการ
อะไรอีกบ้าง เช่น
“...หลัง จากชุ ม นุ ม ยื ด เยื้ อ มานับ เดื อ นในที่ สุ ด จากกลุ่ ม ชุ ม นุ ม คัด ค้า น
พ.ร.บ. นิ รโทษกรรม กลายมาเป็ น “กปปส.” “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็ นประชาธิ ปไตยที่ สมบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ” ที่รวบรวมเอา
บรรดาคนชังทักษิณ ตั้งแต่สมัยการขับเคลื่ อนของกลุ่มพันธมิตร ขณะนี้ แน่นอนแล้วว่าที่บริ เวณ
อนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตย ผูช้ ุ มนุ มจะปั กหลักอยูย่ าวเป็ นเวทีหลักของการชุ มนุ ม...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 2 ธันวาคม 2556)
“...หลังม็อบ กปปส.ย้ายไปรวมกัน เป็ นเรื่ องเป็ นราวภายในสวนลุมพินี
ข้อกังวลด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นธรรมชาติภายในสวนฯ ข่าวว่า ที่น่าเป็ นห่ วงคือตัวเงินตัวทอง ที่เคย
อยูใ่ นธรรมชาติเฟรช ๆ ภายในสวนลุมกว่า 400 ตัว อาจมีปัญหาสุ ขภาพได้ถา้ น้ าเน่า เสี ยงดัง หรื อมี
แหล่งหมักหมมของเน่ าเสี ย ถึ งขั้นวานนี้ บนเวที ต้องมีการประกาศวิธีปฏิ บตั ิเพื่อช่ วยกันดูแลบ้าน
ชัว่ คราวแห่ งนี้ ให้ถูกสุ ข ลักษณะ แบบว่าเดื อดร้ อนกันทัว่ หน้าทั้งคนทั้งสิ งสาราสัตว์...” (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯประจาวันที่ 7 มีนาคม 2557)
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“...วานนี้ ม็อบ กปปส. งดป่ วนกรุ ง 1 วัน แต่หันกลับไปป่ วน สตช.แทน
เพื่อเร่ งให้ตามตัวมือปาระเบิดมารับผิด โชคดีของคนกรุ งเทพฯ ที่แถวนั้นปิ ดการจราจรอยู่แล้ว ไม่
งั้นรถคงติดกันสนัน่ เมืองเหมือนที่ผา่ น ๆ มา...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)
3) การรายงานข่าวในเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างผูช้ ุ มนุ ม กับ
“กรุ งเทพมหานคร”
“...หลัง ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ผูว้ า่ ฯ กทม. เป็ นฮีโร่ ไปเมื่อวันอาทิตย์
เพราะนารถเข้าไปรับและเปิ ดศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษารามออกมา จากมหาวิทยาลัยหลังมีเหตุการณ์
รุ นแรงหน้ามหาวิทยาลัย แต่วานนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผูว้ า่ ฯ กทม.ก็จะแสดงผลงานบ้าง
ด้วยการเป็ นคนไปเจรจากับตารวจ ที่จุดปะทะ หน้า บช.น.จนสุ ดท้าย ตารวจก็ถอย มวลชนก็ถอย
กลับไปที่อนุสาวรี ยป์ ระชาธิปไตย...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 3 ธันวาคม 2556)
“...วานนี้ แปลกดี กบั กรณี ที่มี รถขยะและ รถดับเพลิ ง กทม.อยู่ในดงผู ้
ชุมนุม จนทั้งคนทัว่ ไปและโลกไซเบอร์ สงสัยว่า กทม.สนับสนุ นหรื ออย่างไร จนตกเย็น โฆษก
กทม. ตรี ดาว อภัยวงศ์ และ นางเบญทราย กียปั จจ์ รองโฆษก อุตส่ าห์ออกมาแถลง แต่กลับบอกแค่
ว่าไม่มีรายงานเข้ามา ว่าเป็ นรถอะไร ของใคร ...โดนซักกันมาก ๆ ก็ปรี๊ ดกันทั้งคนถามและคนถูก
ถาม สุ ดท้ายก็ไม่ได้ “คาตอบ...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 3 ธันวาคม 2556)
“...วานนี้ เปิ ดพื้นที่ให้ กทม.เข้าทาความสะอาด ที่ถนนราชดาเนิน เพื่อจัด
งานวันเฉลิมฯ ม.ร.ว.สุ ขมุ พันธุ์ เลยขนเจ้าหน้าที่มาทาความสะอาด ได้ทีก็ข้ ึนไปบนเวทีเพื่อขอบคุณ
กลุ่มผูช้ ุ มนุ ม ที่ให้ กทม.เข้าพื้นที่เพื่อทาความสะอาดและขอบคุณข้าราชการ ที่ร่วมกันทางานเป็ น
อย่างดี แต่การพูดของคุ ณชายฟั งไปฟั งมา ดัน๊ รู ้สึกเหมือนพูดหาเสี ยงตอนสมัครผูว้ า่ ฯกทม. ยังไง
อย่างงั้น...ไม่รู้วา่ คุณชายจะวิญญาณนักการเมืองเข้าสิ ง หรื อความจริ งอยากมาขึ้นเวที กปปส.ที่ราช
ดาเนินนานแล้ว...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 5 ธันวาคม 2556)
4) การแสดงความคิ ดเห็ นต่อสถานการณ์ ความไม่สงบที่เกิ ดขึ้ นจากการ
ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.
“...งานนี้ ประชาชนทัว่ ไปที่เฝ้ าชม ความเป็ นไปของบ้านเมือง คงได้แต่
ถอนหายใจ ภาพผูช้ ุ มนุ มยื้อยุดฉุ ดกระชากกับตารวจทั้งวัน มวลชนโดนทั้งแก๊สน้ าตา สารพัดอาวุธ
ลับต่าง ๆ ขณะที่ตารวจก็ต้ งั รับการจะฝ่ ากาแพงเข้ายึดทาเนี ยบรัฐบาล ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เหมือนผูบ้ ริ สุทธิ์ ทั้ง 2 ฝ่ ายจะทาร้ายกันเอง วินาทีน้ ี ตอ้ งบอกว่าเห็นใจทั้ง 2 ฝ่ ายจริ ง ๆ “แล้วความ
พ่ายแพ้หรื อ ชัยชนะใครจะเป็ นคนตัดสิ น”...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 3 ธันวาคม 2556)
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“...จากผลการสารวจความเห็ นประชาชน เห็ นด้วยกับ การยุบสภาของ
รัฐบาล แต่ไม่เชื่ อว่าจะทาให้ความวุน่ วายของบ้านเมืองดีข้ ึน เพราะนักการเมืองยังเป็ นกลุ่มเดิม ๆ...
ทางออกคือทุกฝ่ ายควรพูดคุยกันด้วยเหตุและผล ยอมรับความเห็นซึ่ งกันและกัน นัน่ เป็ นการแสดง
ให้เห็ นว่าบ้านเมือง เรายังจะต้องเจอกับปั ญหาเดิ ม ๆ ตลอดไป กลายเป็ นประเทศที่การพัฒนา
ถดถอยไปเรื่ อย ๆ...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 11 ธันวาคม 2556)
5) การให้ความรู ้เกี่ ยวกับการประกาศใช้ระเบียบหรื อกฎหมายของรัฐ ใน
การควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เช่น
“...ก่อนหน้านี้ รัฐบาลก็ประกาศพ.ร.บ.ความมัน่ คงควบคุมสถานการณ์ให้
เกิดความเรี ยบร้อยในพื้นที่กรุ งเทพฯ มาวานนี้ ก็มีประกาศ พ.ร.ก. ฉุ กเฉิ นขึ้นมาอีก หลายคนก็สงสัย
ว่ามันต่างกันอย่างไร ถ้าสรุ ปให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น ให้อานาจมากกว่า พ.ร.บ.ความ
มัน่ คง ที่ ให้เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ สามารถปิ ดล้อม-ตรวจค้น-จับกุม และไม่อนุ ญาตให้มีการชุ มนุ ม
รวมทั้งสามารถจับกุมได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายจับ แถมประชาชนฟ้ องร้องเจ้าหน้า ที่ไม่ได้ เท่ากับให้
ง่ายต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ว่ากันว่าถ้าไม่จาเป็ นจริ ง ๆ จะไม่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. นี้ ...”
(ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 23 มกราคม 2557)
“...คณะรัฐมนตรี มีมติให้ยกเลิก พ.ร.ก. การบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุ กเฉิ น โดยให้ใช้แค่ พ.ร.บ.การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร แทน มีผลตั้งแต่วนั ที่ 19
มี.ค.-30 เม.ย. ...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 19 มีนาคม 2557)
1.2 ประเภทข่าวภารกิจงานประจาของ “กรุ งเทพมหานคร” โดยข่าวประเภทนี้ เป็ น
การรายงานการปฏิ บตั ิ ภารกิ จของ “กรุ งเทพมหานคร” ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่ น
(รู ปแบบพิเศษ) ที่ทาหน้าที่ในการดูแลความสงบเรี ยบร้อยในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครโดยตรง ซึ่ ง
ลักษณะการนาเสนอข่าวประเภทนี้มี 5 ลักษณะ ประกอบด้วย
1) การรายงานความเคลื่ อนไหวของผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร คื อ ผูว้ ่า
ราชการฯ, รองผูว้ า่ ราชการฯ, สภากรุ งเทพมหานคร, ปลัด และ รองปลัดกรุ งเทพมหานคร เช่น
“...วันนี้ เวลา 14.00 น. ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ผูว้ า่ ฯ กทม. อ่านใบตรา
ตั้งฐานานุ กรม ตั้งพระครู ธรรมธรไพรั ช วรโท เจ้าอาวาสวัดเพลง (กลางสวน) ดารงตาแหน่ ง
ฐานานุกรมที่ “พระครู ปลัดธีรวรวัฒน์” ณ วัดเพลงกลางสวน เขตตลิ่งชัน...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจา
วันที่ 6 ธันวาคม 2556)
“...ขณะเดียวกัน นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม.พร้อมรองปลัด กทม.
บางคนและข้าราชการอีกหลายสิ บชี วิต เหิ นฟ้ าไปอบรมหลักสู ตรการบริ หารงานกันถึ งประเทศ
ญี่ปุ่น จนถึงสุ ดสัปดาห์น้ ี...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 18 ธันวาคม 2556)
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“...เวลา 10.00 น. นายพิพฒั น์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุ งเทพ
มหานคร ต้อนรับนายโยชิมุระโทชิโอะ สมาชิกสภาจังหวัดฟูกุโอกะ ณ ห้องประชุมสภา กทม. และ
จะทาพิธีปลูกต้นซากุระ ณ สวนวชิ รเบญจทัศ (สวนรถไฟ) …คราวนี้ คนกรุ งเทพฯ จะได้เห็ นต้น
ซากุระกันแล้ว แต่จะมีดอกให้ยลแบบญี่ปุ่นหรื อเปล่านั้น ต้องรอดู แต่อาจจะนานหน่อย...” (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯประจาวันที่ 27 ธันวาคม 2556)
“...ช่ วงนี้ หลายคนบอกไม่ ว่าจะงานไหนก็จะเห็ นรองปลัด กทม. มานิ ต
เตชอภิโชค ไปปรากฏตัวแทบทุกงานตั้งแต่เช้าจนเย็นทั้งที่เป็ นประธานงานเอง หรื อจะเป็ นส่ วน
หนึ่ งของงานก็ตาม เจ้าตัวบอก ส่ วนใหญ่เป็ นงานในหน้าที่ท้ งั หมด แต่ที่ไม่ใช่ก็จาเป็ นต้องมีส่วน
ร่ วมเพราะเป็ นปั ญหาสาคัญที่น่าจะต้องรับรู ้ เพื่อแก้ไขปั ญหา เรี ยกว่าวิง่ รอกทั้งเมืองฟิ ตสุ ด ๆ...” (ใต้
ฟ้ ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)
“...เปิ ดเดินเรื อวันแรก คุณชายผูว้ า่ ฯ ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ผูว้ า่ ฯ กทม.
ถื อโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมการทดลองเดิ นเรื อด้วย ขณะที่ อยู่ในช่ วงหยุดปฏิ บตั ิหน้าที่ ...ส่ วนที ม
ผูบ้ ริ หาร กทม.ก็มากันคณะใหญ่มาก ๆ ที่มีท้ งั รองผูว้ า่ ฯ รองปลัด กทม. คณะที่ปรึ กษาผูว้ า่ ฯ และ
ทีมงานแน่นปึ้ ก แบบที่ปกติต้ งั แต่คุณชายผูว้ า่ ฯหยุดปฏิบตั ิหน้าที่ ก็พลอยหายหน้าหายตาไปนาน......
งานนี้คุณชายผูว้ า่ ฯบอก ขณะนัง่ เรื อชมวิวเพลิน ๆ ว่า ช่วงนี้ วา่ ง และคิดถึงประชาชนแบบสุ ด ๆ ฟัง
แล้วประชาชนคงซึ้ งใจไปตาม ๆ กัน...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 25 เมษายน 2557)
2) การรายงานข่ าวการดาเนิ นงานตามภารกิ จ โครงการ หรื อ กิ จกรรม
ต่าง ๆ ที่กรุ งเทพมหานครจัดขึ้น
“...วานนี้ กรุ งเทพมหานคร เปิ ดทดลองเดินเรื อคลองภาษีเจริ ญเป็ นวันแรก
แต่แบบว่าประชาชนที่มาใช้บริ การยังบางตา ตั้งแต่เช้าจรดเย็น รวม ๆ แล้วได้จานวนไม่ถึง 200 คน
ทาให้เห็ นว่า โครงการนี้ ขาดการประชาสัมพันธ์แบบสุ ด ๆ หรื ออีกอย่าง ชาวบ้านทราบดี แต่ไม่
สะดวกในการเข้ามาใช้บริ การ คงต้องติดตามผลต่อไปว่าคุ ม้ ค่ากับค่าจ้างมากน้อยแค่ไหน เพราะ
ก่อนหน้านี้ ก็มีเรื อเอกชนเดิ นอยูแ่ ต่ก็ไปไม่รอด ยังไงก็ฝากผูบ้ ริ หาร กทม. วิเคราะห์ให้ดี...” (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯประจาวันที่ 25 เมษายน 2557)
“...ส านักการจราจรและขนส่ ง จัดงานเสวนารับฟั งความคิ ดเห็ นการ
กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการเส้นทางคมนาคม เพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบตั ิในกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น 3โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ ค กรุ งเทพฯ...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 9 เมษายน 2557)
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“...เพราะปั ญหาพิษเผาขยะลุ กลามจนน่ าเป็ นห่ วงไปทั้งประเทศว่าจะมี
พื้นที่ อื่นเป็ นแบบเดียวกันอีก โดยเฉพาะกรุ งเทพฯ ที่คนอยู่กนั มาก ๆ แต่งานนี้ รองปลัด กทม.
บรรจง สุ ขดี ถึงขั้นคอนเฟิ ร์ มว่าระบบจัดการขยะของ กทม.นั้นดีมาก ไม่มีปัญหาแน่นอน แถมยังมี
แผนที่ จะชวนบรรดาผูส้ ื่ อข่าวไปเตรี ยมชม สถานที่ ฝังกลบที่ อยู่ต่างจังหวัดให้เห็ นกันจะจะ ว่า
ปลอดภัยแค่ไหน...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 21 มีนาคม 2557)
“...ไม่รู้ว่า กทม.เข้มงวดตรวจสอบความแข็งแรงของป้ ายโฆษณาต่าง ๆ
ไปถึงไหนแล้ว หวังว่าจะไม่เกิดอุบตั ิเหตุให้คนกรุ งต้องผวากันอีก......คืนวันศุกร์ ที่ 21 มี.ค.นี้ กทม.
จะปิ ดช่องจราจรถนนรอบอนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิบางส่ วน เพราะมีรอยร้ าวลึก จะเร่ งทาให้แล้วเสร็ จ
ภายในบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค. ...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 21 มีนาคม 2557)
3) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุ งเทพมหานคร” ที่ตอ้ งการ
แจ้งให้ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่ วมงาน เช่น
“...30 เม.ย.–2 พ.ค.นี้ เขตจอมทอง จัดงานเทศกาลอาหารและของดี เขต
จอมทอง ตั้งแต่เวลา 16.00–24.00 น. ณ บริ เวณพื้นที่วา่ งข้างสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. (บางมด) เขต
จอมทอง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจาหน่ายอาหาร ขนมไทยโบราณ การจาหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์โอทอปจาหน่ ายสิ นค้าราคาถูกจากโรงงาน ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทย และการแสดงดนตรี สด...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 28 เมษายน 2557)
“...สาหรับกิจกรรม จดทะเบียนวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. นี้ แม้เป็ นวันหยุด
แต่ ก ทม.ก็ ต้องการบริ ก ารผูค้ นที่ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ วันนี้ ด้วยการจดทะเบี ย นสมรส โดยเปิ ด
ให้บริ การเพียง 9 เขตเท่านั้น ได้แก่ เขตหลักสี่ เขตบางแค เขตจตุจกั ร เขตบางกอกน้อย เขตป้ อม
ปราบศัตรู พ่าย เขตสัม พันธวงศ์ เขตห้วยขวาง จัดที่วดั พระราม 9 เขตภาษี เจริ ญ จัดงานที่
ห้างสรรพสิ นค้าซีคอนสแควร์ และเขตบางรัก จัดที่อาคาร กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ถนน
เจริ ญกรุ ง...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557)
“...วันเสาร์ 15 มี.ค. ระหว่างเวลา 17.00–18.30 น. สานักวัฒนธรรมกีฬา
และการท่องเที่ยว จัดโครงการบรรเลงเพลงละเลงสี ครั้งที่ 4 ณ ลานหน้าอนุสาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชมฟรี กิจกรรมสร้างสรรค์ดา้ นศิลปะและดนตรี ...” (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯประจาวันที่ 14 มีนาคม 2557)
“...เขตห้วยขวาง ขอแจ้งเลื่ อนการเข้าร่ วม โครงการสร้ างคน สร้างชาติ
“ชุมชนต้นแบบ เข้าวัดวันอาทิตย์” ซึ่ งมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวทุก ๆ วันอาทิตย์ ทั้งนี้ เนื่ องจากมีการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ของกรุ งเทพฯ แทนตาแหน่งที่วา่ ง และจะดาเนิ นการโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ใน
วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. ณ วัดอุทยั ธาราม โดยกิ จกรรมประกอบด้วย การทาบุญตักบาตร การสอน
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ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ) การสอนอาชีพ จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน...” (ใต้
ฟ้ ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 9 ธันวาคม 2556)
4) ข่าวการบริ หารงานบุคคลของ “กรุ งเทพมหานคร”
“...ส่ ว นเรื่ อ งแต่ ง ตั้ง ซี 10 ที่ สั ม ภาษณ์ ไ ปอาทิ ต ย์ก่ อ นก็ ย งั เหลื อ ใน
ตาแหน่ งผูต้ รวจ 2 ตาแหน่ งที่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ เพราะ นายชวินทร์ ศิรินาค รองผูอ้ านวยการสานัก
อนามัยยังตกค้าง ติดภารกิจที่ต่างประเทศในวันสัมภาษณ์ตอ้ งมาสัมภาษณ์หลังคนอื่น ถึงจะสามารถ
เสนอชื่ อตาแหน่งนี้ ได้ก็เลยร้องเพลงรอไปก่อน แต่แค่คนเดียวใช้เวลาไม่นาน ส่ งผูว้ า่ ฯ กทม.เคาะ
แป๊ บเดียวไม่น่าจะนาน...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 19 พฤษภาคม 2557)
“...วัน นี้ การพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งการแต่ ง ตั้ง ข้า ราชการ กทม. ของ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมฯ (ก.พ.ค.) จะส่ งมาถึงมือ ปลัด กทม. นินนาท ชลิตานนท์ อีก 1
เรื่ อง เป็ นเรื่ องของคนใกล้ชิดท่านปลัดฯ แบบต้องทางานเห็นหน้ากันทุกวัน!! รอบนี้ อาจต้องยกเลิก
คาสั่งแต่งตั้งระดับหัวหน้ากลุ่มงานเทียบเท่าหัวหน้า ฝ่ ายอีกราว 16 ตาแหน่ ง งานนี้ มีเก้าอี้ว่างให้
ข้าราชการได้ลุน้ ลงประกวดกันตามเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น อีกหลายเก้าอี้...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่
2 ธันวาคม 2556)
“...นายสุ ทธิ ชยั วีรกุลสุ นทร ส.ก.เขตจอมทอง เสนอญัตติเรื่ อง ขอให้
กรุ งเทพมหานครเร่ งดาเนิ นการแต่งตั้งข้าราชการในตาแหน่งที่สามารถแต่ง ตั้งได้ เพราะล่าสุ ดแว่ว
ว่าการพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการผ่านอกก.กฎหมาย แล้ว เรี ยบร้อยดี เตรี ยมเข้า กก.
ใหญ่ ในวันที่ 3 ก.พ. ...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 22 มกราคม 2557)
5) การบริ หารงานงบประมาณของ “กรุ งเทพมหานคร”
“...นับว่างบประมาณของ กทม. ใช้จ่ายไปกับโครงการ “ประชานิ ยม”
เรื่ องระบบขนส่ งมวลชนจานวนมาก ...โครงการเรื อแสนแสบเบ็ดเสร็ จที่จ่ายทะลุ 100 ล้าน ไปแล้ว
นอกจากนี้ ยงั ต้องจัดงบไปอุดหนุ นทั้งรถเมล์บีอาร์ ทีและรถไฟฟ้ าบีทีเอสที่เก็บ ค่าโดยสารถูกแสน
ถูก ...ก็ฝากเป็ นการบ้านให้รองผูว้ า่ ฯ อมร กิจเชวงกุล คานวณสะระตะให้ดี ว่างบประมาณที่ตอ้ งใช้
จ่ายในส่ วนนี้ กับการจัดสรรไปพัฒนา ดูแลคนกรุ งในด้านอื่น ๆ ชัง่ ตวงวัดให้เหมาะให้ควร เพราะ
อีกไม่นานก็จะต้องเตรี ยมการจัดทางบประมาณประจาปี 58 กันแล้ว...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ ประจาวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2557)
“...การประชุ มสภา กทม.วานนี้ ดูพิลึก กับญัตติการขอเพิ่มวงเงิ น สร้ าง
สานักงานเขตบางกอก น้อย ที่จา้ งผูร้ ับเหมาไปแล้ว แต่ผบู ้ ริ หารกทม.มาขอเงินเพิ่มอีก 61 ล้านจาก
วงเงินเดิม 300 ล้านบาท มี ส.ก.อภิปรายอย่างกว้างขวาง เพราะผิดหลักการ และที่ดูแปลก ๆ ก็ตรง
ต้องพักประชุมถึง 1 ชัว่ โมง เพื่อยกมือขอมติ และ มี ส.ก.บางกลุ่มเข้าพบผูบ้ ริ หาร กทม. พอกลับมา
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ประชุ มกันอีกครั้งงานนี้ ก็ผ่านฉลุ ย ไม่รู้ว่าฝั่ งผูบ้ ริ หารกทม. กับ ส.ก. ตกลงอะไรกัน แต่ดู ๆ จะมี
นอกมีในเสี ยจริ ง ๆ งานนี้ ท่านรอง ผูว้ า่ ฯ จุมพล สาเภาพล ที่ดูแลงบประมาณ ต้องตรวจสอบให้ดี...”
(ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 24 เมษายน 2557)
6) ข่าวการรับสมัครงาน คือ ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่ วยงานในสังกัด
“กรุ งเทพมหานคร” ที่รับสมัครบุคคลเข้าเป็ นเจ้าหน้าที่ของ “กรุ งเทพมหานคร”
“...สานักงานเขตคลองเตย รับสมัคร ลูกจ้างชัว่ คราว 19 อัตรา ผูส้ นใจ
ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สานักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่บดั นี้ ถึง 27
ธ.ค.56 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 -2249-9705...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 11 ธันวาคม 2556)
“...เขตสะพานสู ง รับสมัครอาสาสมัคร จานวน 5 อัตรา ด้านเด็ก สตรี
ผูส้ ู งอายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส และด้านพัฒนาสังคม ตั้งแต่บดั นี้ –14 มี.ค. ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม 0-2372-2918-23 ต่อ 7135 หรื อที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/saphan...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)
“...กทม. เปิ ด สอบแข่งขันบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ 148 ตาแหน่ ง
เปิ ดรับสมัคร สอบทางอินเทอร์ เน็ต ระหว่างวันที่ 24 เม.ย.– 20 พ.ค.57 นี้ เช่น สัตวแพทย์ นายช่าง
โยธา นักประชา สัมพันธ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็ นต้น ผูท้ ี่สนใจสามารถติดตามข่าวการรับ
สมัครจากเว็บไซต์ www.bangkok.co.th /exam, http: //office2.bangkok.go.th/csc ...” (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯประจาวันที่ 16 เมษายน 2557)
7) ข่ า วการจัด การเลื อ กตั้ง และ รายงานผลการเลื อ กตั้ง ในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร
“...แม้หลายภาคส่ วน และพรรคการเมื องต่ า ง ๆ เริ่ ม ขานรั บ ให้จดั การ
เลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ.นี้ ตามกรอบกฎหมายกาหนด ทั้งกกต. และ กทม.ต่างเร่ งวางแผนเตรี ยมการ
เลือกตั้ง...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 18 ธันวาคม 2556)
“...หากการเมืองยังส่ อเค้ารุ นแรงต่อแบบนี้ บรรดา ผอ.เขต ผูช้ ่วย ผอ. และ
ฝ่ ายประจาคงโดดหนี ไม่ขอรับภาระจัดการเลือกตั้ง ส.ว. รอบนี้ แน่ ๆ เรื่ องน่าปวดหัว ที่ ปลัด กทม.
นินนาท ชลิตานนท์ ยังคิดไม่ตก เพราะข้อเสนอที่ส่งไปยัง กกต. ส่ อเค้าว่าจะทาไม่ได้ในหลายเรื่ อง!!
...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 3 มีนาคม 2557)
“...ผลการเลื อกตั้งล่ วงหน้า ส.ว.วานนี้ ปรากฏว่ามี ผูม้ าใช้สิทธิ เพียง 3
หมื่นกว่าคน จากที่แจ้งความจานงไว้เกือบ 9 แสนคน คิดเป็ นร้อยละ 3.71 ถือว่าเป็ นการเลือกตั้งที่
โหรงเหรงสุ ด ๆ ไม่รู้วนั จริ งจะเป็ นอย่างไร...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 24 มีนาคม 2557)

38

“...ส าหรั บ ผลการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา (ส.ว.) กรุ ง เทพมหานคร
คุณหญิงจารุ วรรณ เมณฑกา ก็ได้รับเลื อกตั้งด้วยคะแนน 552,530 คะแนน ครองตาแหน่งไปตาม
คาด ชนะคู่ต่อสู ้ พล.ต.ต. สุ พิศาล ภักดีนฤนาถ ที่ทิ้งกันไม่เห็นฝุ่ น...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 31
มีนาคม 2557)
8) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คือ ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรุ งเทพมหานคร
หรื อ หน่วยงานในสังกัด “กรุ งเทพมหานคร” จัดขึ้น ซึ่ งจะปรากฏในคอลัมน์น้ ีวนั ละ 4 ภาพ

ภาพที่ 6 ตัวอย่างภาพข่าวในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
1.3 ประเภทข่าวที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการชุ มนุ ม และ ภารกิจของ “กรุ งเทพมหานคร”
เป็ นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ข องหน่ วยงานหรื อบุ คคลที่ ไม่ ใช่ “กรุ งเทพมหานคร” หรื อเป็ นการ
รายงานเหตุการณ์ทางสังคมทัว่ ไป มีลกั ษณะเนื้อหา ดังนี้
1) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น เช่น
“...การประปานครหลวง แจ้งว่า คืนวันที่ 12 ธ.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 21.0005.00 น. ของวันรุ่ งขึ้น น้ าประปาไม่ไหล ในพื้นที่ ถนนร่ มเกล้า 1 ถนนพัฒนาชนบท 2, 3, 4 หมู่
บ้านนันทวัน-อ่อนนุช ถนนกรุ งเทพกรี ฑาฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 20-32 และฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 27 ถึง
หมู่บา้ นนักกีฬาถนนวงแหวนตะวันออกตั้งแต่คลองทับช้างล่าง ถึงคลองทับช้างบน...หากประสบ
ข้อขัดข้องกรุ ณาแจ้ง “ศูนย์บริ การประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชัว่ โมง...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 11 ธันวาคม 2556)
“...มูลนิ ธิคนพิการไทย มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนรถเข็นและ
รถสามล้อ โยกให้ค นพิ ก ารใช้เ พื่ อ ให้ สามารถเดิ น ทางไปที่ ต่ า ง ๆ ได้เ หมื อนคนปกติ ท วั่ ไป
ประชาชนผูท้ ี่สนใจสมทบทุนได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งเทพ ชื่ อบัญชี
มูลนิธิคนพิการไทย เลขที่บญั ชี 2074093614 สาขาห้าแยกปากเกร็ ด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-25820897–8...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 13 มกราคม 2557)

39

“...การประปานครหลวง ก็ฝากเตือนอี กว่า น้ าทะเลจะหนุ นสู ง ทาให้
กปน.ต้องระวังน้ าเค็มขึ้นถึงจุดรับน้ าดิบสาแล อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อีก 2 รอบ คือ ระหว่าง
วันที่ 3-4 มี.ค. และวันที่ 9-10 มี.ค. ...ดังนั้น ผูใ้ ช้น้ าของ กปน.ทั้งหมด ต้องสารองน้ าประปาไว้ให้ได้
มากที่สุดในช่วงดังกล่าว ยกเว้นพื้นที่ ย่านฝั่งธนบุรี ของสานักงานประปาสาขาภาษีเจริ ญ ตากสิ น
สุ ขสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ และบางบัวทองบางส่ วน...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
“...รฟม. ทา CSR เก๋ ๆ ด้วยการเปิ ดพื้นที่ของ รฟม.ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้า
มาปั่ นจักรยานออกกาลังกาย เส้นทางแยกพระรามเก้า เชื่อมแยกศูนย์วฒั นธรรม วันธรรมดา ช่วงเช้า
05.00-07.00 น. ช่ วงเย็น 16.00-19.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการก็มาขี่ได้ตลอดทั้ง
วัน แม้จะมีรถยนต์ขบั ขี่ในพื้นที่แต่นอ้ ยมากเพราะมีเพียงรถยนต์ของพนักงาน เพราะมันเป็ นถนน
ปิ ด...ถูกใจคนเมืองที่ชอบปั่ นจักรยานและการออกกาลังกาย ที่มีพ้ืนที่เพิ่มขึ้นกันล่ะทีน้ ี ...” (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯประจาวันที่ 16 เมษายน 2557)
“...การไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) ประกาศปิ ดที่ทาการการไฟฟ้ านครหลวง
เขตและสาขาย่อยทุ กแห่ ง เนื่ องในเทศกาลสงกรานต์วนั ที่ 12–16 เม.ย. โดย จะเปิ ดให้บริ การ
ตามปกติในวันที่ 17 เม.ย. เวลา 07.30–15.00 น....” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 8 เมษายน 2557)
“...สถาบันวิ ช าการป้ องกัน ประเทศ กองบัญชาการกองทัพ ไทย จัด
ประกวดคลิ ป “ความรั ก ชาติ ความเป็ นชาติ ไ ทย” เพื่ อเป็ นการประชาสัมพันธ์ อนุ ส รณ์ ส ถาน
แห่ งชาติ ขอเชิ ญชวนข้าราชการ ประชาชน นักเรี ยน นักศึกษา ส่ งวิดีโอคลิ ปเข้าประกวด ชิ งเงิ น
รางวัลรวม กว่า 5 หมื่นบาท สาหรับรายละเอียด สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://ndsi.rtarf.mi.th ...”
(ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 8 พฤษภาคม 2557)
2) ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล ซึ่ งส่ วนมากเป็ นงานประชาสัมพันธ์
การสวดอภิธรรมศพ เช่น
“...งานสวดพระอภิธ รรมศพ นางสุ ภาศิริ เมฆวิชัย มารดา รศ.บรรณ
โศภิษฐ์ เมฆวิชยั อดีตรองผูว้ า่ ฯกทม. เวลา 18.30 น. วันที่ 12 ธ.ค. ณ ศาลากุฏิ 2000 ส่ วนวันที่ 13-17
ธ.ค. ณ ศาลา 7 วัดพระศรี มหาธาตุวรวิหาร บางเขน พระราชทานเพลิง วันที่ 18 ธ.ค.เวลา 16.00 น.
...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 12 ธันวาคม 2556)
“...กาหนดสวดพระอภิธรรมศพ ดร.สุ รพล ธี รรัตนพันธุ์ ณ วัดใหม่พิเร
นทร์ โพธิ์ สามต้น วันที่ 4-8 ม.ค. เวลา 19.00 น. พระราชทานเพลิงวันที่ 9 ม.ค. เวลา 17.00 น. ผศ.
แสงจันทร์ ธี รรัตนพันธุ์ พร้อมบุตรหลานเป็ นเจ้าภาพ...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 6 มกราคม
2557)
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3) ข่าวการรายงานสภาพอากาศทัว่ ไป
“...บรรยากาศในกรุ งดูขมุกขมัว อากาศร้อน มีฝนโปรยปราย ยิ่งร้อนมาก
โอกาสลมกระโชกแรงก็มีสูง อย่าลืมดูแลบ้านเรื อน ต้นไม้ ป้ ายต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี...” (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯประจาวันที่ 20 มีนาคม 2557)
“...ช่วงนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพื้นที่ประเทศไทยรวมทั้ง กทม.
จะได้รับ อิทธิ พลจากความกดอากาศสู งทาให้เกิดพายุฝนฟ้ าคะนองได้ จนถึงวันที่ 23 มี.ค. นี้ ...” (ใต้
ฟ้ ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 21 มีนาคม 2557)
“...วันนี้ยงั คงเป็ นอีกวันที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนว่าในพื้นที่กรุ งเทพฯ จะ
ยัง คงได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากความกดอากาศสู ง และอาจมี พ ายุ ฤ ดู ร้ อ นเกิ ด ขึ้ น ได้ ควรดู แ ลสภาพ
บ้านเรื อน ต้นไม้ให้มนั่ คงแข็งแรง จะได้ไม่เกิ ดอันตรายกับตัวท่านเองรวมทั้งผูอ้ ื่ น...” (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯประจาวันที่ 30 เมษายน 2557)
4) ข่าวการรายงานสภาพการจราจรทัว่ ไป
“...ช่วงนี้เริ่ มเข้าสู่ บรรยากาศต้อนรับปี ใหม่ กันเต็มที่ ฝากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ช่วยดูแลการจราจรบริ เวณโดยรอบห้างสรรพสิ นค้าในพื้นที่ สน.ที่รับผิดชอบห้างใหญ่รถแน่นขนัด
เพราะคนแห่ ไ ปซื้ อหาของฝากของขวัญ ชอปปิ งส่ ง ท้า ยปี เก่ า ต้อนรั บ ปี ใหม่ ก ันมากกว่า ปกติ
การจราจรรอบห้างช่วงนี้ มีโอกาสทารถติดกระทบถนนภายนอกได้ ต้องดูแลจัดการให้ดี...” (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯประจาวันที่ 26 ธันวาคม 2556)
“...เปิ ดรั บ ศักราชใหม่ เปิ ดท าการกันวันแรกแล้วหลัง จากที่ หยุดยาว
เทศกาลปี ใหม่ สภาพการจราจรเมืองกรุ งยามนี้ยงั คล่องตัวดีเพราะมีหลายคน ขอหยุดยาวไปถึงเสาร์ อาทิตย์น้ ี ตารวจจราจรเตรี ยมรับมือรถติดกันเต็มที่ในเช้าวันจันทร์ หน้านู่ น...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 3 มกราคม 2557)
สรุ ปผลการวิเคราะห์ เนื้ อหาข่า ว กทม. ในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ผลปรากฏว่า
สามารถจัดแยกประเภทเนื้อหาได้ 3 ประเภท และในแต่ละประเภทมีการนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ข่ า วประเภทที่ เกี่ ย วกับ การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งของกลุ่ ม กปปส. มี ล ัก ษณะการ
นาเสนอข่าวประเภทนี้มี 5 ลักษณะ ประกอบด้วย
1.1 การแจ้งพื้นที่ ๆ ผูช้ ุ มนุ มเคลื่อนตัวเข้าไปในบริ เวณนั้น เป็ นการรายงานความ
เคลื่ อ นไหวของผู ้ ชุ ม นุ ม ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว หรื อเดิ น ทางไปยั ง จุ ด ต่ า ง ๆ ของ
กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งเส้นทางการจราจรที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
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1.2 กิจกรรมที่ผชู ้ ุมนุมดาเนินการ เป็ นการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ
ผูช้ ุมนุม กปปส. ว่านอกจากจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการดาเนินการอะไรอีกบ้าง
1.3 การรายงานข่ า วในเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ า งผู ้ชุ ม นุ ม กับ
“กรุ งเทพมหานคร”
1.4 การแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการชุ มนุ มทาง
การเมืองของกลุ่ม กปปส.
1.5 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมายในการควบคุมการชุมนุม
2. ประเภทข่าวภารกิ จงานประจาของ “กรุ งเทพมหานคร” มีลกั ษณะการนาเสนอข่าว
ประเภทนี้มี 7 ลักษณะ ประกอบด้วย
2.1 การรายงานความเคลื่อนไหวของผูบ้ ริ หาร “กรุ งเทพมหานคร”
2 . 2 ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ โ ค ร ง ก า ร ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่
“กรุ งเทพมหานคร” จัดขึ้น
2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุ งเทพมหานคร” ที่ตอ้ งการแจ้งให้
ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรม
2.4 ข่าวการบริ หารงานบุคคลของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.5 การบริ หารงานงบประมาณของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.6 ข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็ นเจ้าหน้าที่ของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.7 ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ข่าวประเภทข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ “กรุ งเทพมหานคร” มีลกั ษณะการ
นาเสนอข่าวประเภทนี้มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย
3.1 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น
3.2 ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล ซึ่ งส่ วนมากเป็ นงานประชาสัมพันธ์การ
สวดอภิธรรมศพ
3.3 ข่าวการรายงานสภาพอากาศ
3.4 ข่าวการรายงานสภาพการจราจรทัว่ ไป
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2. คอลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” หนั ง สื อพิม พ์ เ ดลินิ ว ส์ สามารถจัดแยกประเภทได้ 3
ประเภท เช่ นเดี ยวกับคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” แต่มีลกั ษณะการนาเสนอเนื้ อหาในแต่ละประเภท
แตกต่างออกไป ดังนี้
2.1 ประเภทข่ า วการชุ ม นุ ม ทางการเมื องของกลุ่ ม กปปส. โดยข่ า วประเภทนี้
ปรากฏให้ เ ห็ น น้ อ ยมาก ซึ่ งเป็ นการรายงานเหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม เท่ า ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
“กรุ งเทพมหานคร” เท่านั้น โดยลักษณะการนาเสนอข่าวประเภทนี้มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย
1) ข่าวการชุมนุมที่มีความเกี่ยวข้องกับผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร เช่น
“...ม.ร.ว.สุ ขมุ พันธุ์ บริ พตั ร ก็คือ สุ ขมุ พันธุ์ บริ พตั ร ท่านถือว่าที่ผา่ นมาได้
วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองสุ ดๆ อานวยความสะดวกให้ทุกกลุ่มทุกสี เมื่อมีการชุมนุม ที่สาคัญท่าน
ปฏิบตั ิตามคาบัญชาของผูบ้ งั คับบัญชามาโดยตลอด ชนิ ดไม่เลื อกว่าผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นพรรค
การเมืองใดทั้งสิ้ น ช่วงที่พรรคประชาธิ ปัตย์เป็ นรัฐบาล ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ก็ไม่เอียง เข้าทาง
รัฐบาลถอดลิ่ มเหมือนที่ใครๆ เคยกระทา สิ่ งไหนถูกต้องบอกว่าถูกเสมอไม่คดไม่งอ หรื อถ้าอัน
ไหนมันผิดท่านก็กล้าหาญชาญชัยบอกว่าผิด แม้แต่น้ าเสี ยงของคนใหญ่ในพรรคประชาธิ ปัตย์ขณะ
เรื่ องอานาจ ก็บอกว่า ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ วางตัวเป็ นกลางมากเกินไป ซึ่ งก็ประจักษ์ชดั ขณะเฟ้ นหาตัว
ผูส้ มัครลงผูว้ า่ ฯ กทม. ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ก็แทบไม่มีชื่ออยู่กบั พรรค ด้วยสาเหตุเพียงอย่าง
เดี ยวเท่านั้น คือ ผูว้ ่าฯ สุ ขุมพันธุ์ เป็ นผูว้ ่าฯกทม.ของคนทุกกลุ่ม ไม่เข้าข้างใครทั้งนั้น...” (ซุ บซิ บ
กทม. ประจาวันที่ 22 มกราคม 2557)
“...คนประชาธิ ปั ตย์หลายชี วิตมี ค วามไม่ พ ออกพอใจ ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์
บริ พตั ร ผูว้ า่ ฯกทม.กับเหตุการณ์ที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลไปตั้งเวทีบนถนนราชดาเนิ น ท่ามกลางภาวะ
ผูว้ า่ ฯกทม.วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองเคร่ งครัดนั้น เรื่ องนี้หากจะพูดกันให้ชดั ลงไปก็สามารถทุบ
โต๊ะอธิ บายได้วา่ ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ทาถูกต้องแล้วทุกประการ ยิง่ ตาแหน่งผูว้ า่ ฯเมืองหลวง
ด้วยแล้ว การจะทาอะไรลงไปโดยขาดสติ ย่อมนามาซึ่ งความเสี ยหายร้ายแรงต่อสังคมและพรรค
การเมืองที่ตวั เองสังกัด ที่สาคัญหากถ้ามองอีกมิติหนึ่งเป็ นกลางทางการเมืองของ ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์
บริ พตั ร ที่บริ การอานวยความสะดวกให้ทุกกลุ่มสี เสื้ อ ก็ย่อมเป็ นการสร้างชื่ อสร้างเสี ยงให้พรรค
ประชาธิ ปัตย์สูงเยี่ยมอีกต่างหาก เพราะคนเป็ นผูว้ า่ ฯกทม.เป็ นตัวของตัวเอง แถมไม่มีอานาจพรรค
เข้ามาเกี่ยวข้องใดๆได้ นัน่ แปลว่า พรรคประชาธิ ปัตย์ได้คะแนนศรัทธาเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่ องจากไม่มี
การแทรกแซงสั่งการคนของตัวเองแบบพิเศษๆเลย ดั งนั้นต่อสถานการณ์ ล่อแหลมหรื อไม่
ล่อแหลมกับการวางตัวของผูว้ า่ ฯกทม.ที่ช่วย ดูแลผูช้ ุมนุ มทุกกลุ่ม จึงเป็ นสิ่ งที่บรรดานักวิชาการที่มี
องค์ค วามรู ้ ไร้ ภาวะดัดจริ ตพูดตรงกันว่า “ทาถูก ต้องแล้ว ” ...” (ซุ บซิ บ กทม. ประจาวันที่ 22
มกราคม 2557)
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“...ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ผูว้ ่าฯกทม.ประกาศย้ า กทม.จะให้ความ
ช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทุก สี เสื้ อ เพราะถือว่าเป็ นคนไทย
ด้วยกันทั้งหมด ขณะเดี ยวกันบรรดาข้าราชการน้อยใหญ่ของ”เสาชิ งช้า” ทุกคนต่างการันตีหนัก
แน่ นเช่ นกันว่า กทม.จะไม่มีการหยุดงานเด็ดขาด ถ้าหยุดนัน่ ก็แสดงว่า กทม.ต้องได้รับความ
เสี ยหาย หรื อถ้าจาเป็ นจริ งๆต้องหยุดผูว้ ่าฯกทม. ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร คนเดี ยวเท่านั้นที่สั่ง
ได้ การหยุดงานโดยพละการอันปราศจากฝ่ ายบริ หารเห็นชอบด้วย ย่อมเข้าข่ายการละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ฉะนั้นเรื่ องนี้ประชาชนที่สอบถามเข้ามา ขอให้เข้าไปใช้บริ การเขตได้ดงั เดิม และหาก
มีปัญหาใดๆแก้ไขไม่ได้ ให้ติดต่อ ผอ.เขต เขตใดยังไม่มี ผอ.เขต ให้ติดต่อผูช้ ่วยผูอ้ านวยการเขตซึ่ ง
รักษาราชการแทน...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 4 ธันวาคม 2556)
2) ข่าวการชุ มนุ มที่มีความเกี่ยวข้องและส่ งผลกระทบต่อการทางานของ
เจ้าหน้าที่ “กรุ งเทพมหานคร”
“...ช่วงที่มีการชุ มนุ มในพื้นที่กรุ งเทพมหานครทาให้หลายเขตกังวลหนัก
ที่สาคัญคือปั ญหาขยะที่ทิ้งกันเกลื่อนกลาดมากมาย ทาให้เจ้าหน้าที่เขตต้องระดมสรรพกาลังกันมา
ช่วยจัดเก็บจัดกวาด เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาขยะตกค้าง อีกทั้งต้องระมัดระวังวางตัวเป็ นกลางอย่าง
เคร่ งครัด ป้ องกันถูกใส่ ร้ายโจมตี ช่วงนี้จึงน่าเห็นใจผูอ้ านวยการเขตทั้งหลายและเจ้าหน้าที่ บุคลากร
ของเขตทุกคน แบบว่าเครี ยดวุย้ !!! ...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 3 ธันวาคม 2556)
“...เห็นใจเขตพระนคร เขตป้ อมปราบฯที่ไม่อาจดาเนิ นการประดับไฟฟ้ า
เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ ได้อย่างเต็มที่ ด้วยสาเหตุมีผชู ้ ุมนุมอยูบ่ นถนน แม้จะขอร้องใดๆ
ก็ไม่ได้รับความร่ วมมือแก้ไข...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 4 ธันวาคม 2556)
“...ระยะนี้ เหตุการณ์ชุมนุ มทางการเมืองยังไม่สงบ ในหลายพื้นที่ยงั คงมี
ปั ญหามากบ้างน้อยบ้าง จาเป็ นอย่างยิ่งที่กทม.จะต้องตรวจสอบปรับปรุ งซ่ อมแซมกล้องซี ซีทีวีทุก
ตัว ที่ ติ ดตั้ง ตามจุ ด ส าคัญต่ า งๆ ให้ส ามารถใช้ก ารได้ดี เผื่อ ไว้ส าหรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น จะได้มี
พยานหลักฐานชัดเจน แน่นหนา ซึ่ งแม้จะไม่มีเหตุการณ์การชุ มนุ มทางการเมืองแต่ก็ยงั สามารถใช้
ตรวจสอบ เหตุการณ์ต่างๆ ได้ ติดตั้งแล้วก็ตอ้ งใช้ประโยชน์ให้คุม้ ค่าเม็ดเงินภาษีประชาชนหน่อย
ว่างั้น!! ...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 10 ธันวาคม 2556)
2.2 ประเภทข่าวภารกิจงานประจาของ “กรุ งเทพมหานคร” โดยข่าวประเภทนี้ เป็ น
การรายงานการปฏิ บตั ิ ภารกิ จของ “กรุ งเทพมหานคร” ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่ น
(รู ปแบบพิเศษ) ที่ทาหน้าที่ในการดูแลความสงบเรี ยบร้อยในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครโดยตรง ซึ่ ง
ลักษณะการนาเสนอข่าวประเภทนี้มี 6 ลักษณะ ประกอบด้วย
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1) การรายงานความเคลื่ อนไหวของผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร คื อ ผูว้ ่า
ราชการฯ, รองผูว้ า่ ราชการฯ, สภากรุ งเทพมหานคร, ปลัด และ รองปลัดกรุ งเทพมหานคร เช่น
“...ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ผูว้ ่าฯกทม.นาคณะผูบ้ ริ หาร “เสาชิงช้า” ลง
พื้นที่หนองจอก โดยมีเป้ าหมายหลัก 2 ประการ เรื่ องแรกติดตามตรวจสอบความพร้อมของสนาม
ฟุตซอลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ห้อง ต่างๆ ที่มีอยูห่ ลายสัญญาว่าคืบหน้าแค่ไหนอย่างไร เพื่อเตรี ยม
ทดสอบระบบเป็ นทางการอี ก ครั้ ง หลังจากได้ต่อสั ญญาออกไปตามมติ ครม....” (ซุ บซิ บ กทม.
ประจาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557)
“...รองปลัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นประธานเปิ ดงานรวมพลังภาคีเครื อข่าย
ส่ งเสริ มการอ่าน สร้างการมีส่วนร่ วมการส่ งเสริ มการอ่านในทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เตรี ยมพร้อมก่อนมอบภารกิจเมือง
หนังสื อโลกส่ งต่อไปยังเมืองพอร์ ท ฮาร์ คอร์ ต สาธารณรัฐไนจีเรี ย ในเดือนเมษายน 2557...” (ซุ บซิ บ
กทม. ประจาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)
“...งานนี้ ท่ านรองผูว้ ่า ฯกทม. ผุสดี ตามไท ได้ไปเป็ นประธานเปิ ดงาน
พร้อมนากล่าวปฏิญาณตนเอาชนะยาเสพติด ท่ามกลางประชาชนชุ มชุ นในกลุ่มเขตกรุ งเทพเหนื อ
ร่ วมกิ จกรรมล้นหลามห้องประชุ ม แกรนด์บอลรู ม โรงแรมมิราเคิ ลแกรนด์ คอนเวนชั่น ขอย้ า
กิจกรรมดังกล่าวก่อประโยชน์สังคมแน่ นอน แต่ปัญหามันอยูท่ ี่วา่ เราแก้ไขกันปลายเหตุหรื อไม่
เพราะปั ญหายาเสพติดวันนี้ เป็ นเรื่ องใหญ่ที่แฝงตัวอยู่ในคนมีบารมี และอานาจที่เห็นแก่ได้ อันแล
เห็ นตัวตนได้ยากมาก มีเครื อข่ายกว้างขว้าง เป็ นปั ญญาระดับชาติที่กระจายแทรกตัวไปสู่ ทุกกลุ่ม
ของสังคม...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 21 พฤษภาคม 2557)
2) ข่ า วการด าเนิ นงานตามภารกิ จ โครงการ หรื อ กิ จกรรมที่
“กรุ งเทพมหานคร” จัดขึ้น เช่น
“...ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ผูว้ ่าฯกทม. บอกกับผูส้ ื่ อข่าวว่า “เป็ นข่าวดี
สาหรับพี่นอ้ งประชาชนชาวกรุ งเทพฯ โดยเฉพาะชาวฝั่งธนบุรี ที่กรุ งเทพมหานครได้เปิ ดให้บริ การ
ส่ วนต่อขยายสายสี ลม ครบทั้ง 4 สถานี (สถานีวุฒากาศ สถานีบางหว้า สถานีโพธิ นิมิตร และสถานี
ตลาดพลู) ซึ่ งเส้นทางใหม่น้ ี จะช่ วยให้ชาวฝั่ งธนบุรีเดิ นทางเข้าสู่ ศูนย์กลางเมืองได้ สะดวกมาก
ยิง่ ขึ้นโดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนขบวนรถอีกต่อไป” ...” (ซุ บซิบ กทม. ประจาวันที่ 6 ธันวาคม 2556)
“...กลุ่มเขตกรุ งเทพเหนื อจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้ าระวังภัยและยาเสพติด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผา่ นมาถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดี และเท่าที่ทราบการอบรมดังกล่าวได้ถูกกาหนดไว้ทุกกลุ่ม
เขต จุดประสงค์มุ่งเน้นให้ชาวชุ มชนร่ วมด้วยช่วยกันเป็ นหู เป็ นตาเฝ้ าระวังป้ องกัน การแพร่ ระบาด
พูดง่ายๆร่ วมกันดูแลเป็ นหูเป็ นตาให้กบั เจ้าหน้าที่...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 21 พฤษภาคม 2557)
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3) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุ งเทพมหานคร” ที่ตอ้ งการ
แจ้งให้ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรม
“...กทม.โดยสานักงานเขตฝั่งธนบุรี 15 สานักงานเขต ร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานเทิดพระเกี ยรติสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ประจาปี
2556 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2556 ที่วดั อินทารามวรวิหาร ลานพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราช เขตธนบุรี วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ และ
บริ เวณถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 24 ธันวาคม 2556)
“...นายธวัช ชัย อรรถนิ ตย์ ผอ.เขตทวีวฒั นาฝากข่ า ว สานัก งานเขตทวี
วัฒนา ร่ วมกับสมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตทวีวฒั นา ประชาคมเขต สภาวัฒนธรรม
เขต เครื อข่ายชุมชนเขตทวีวฒั นา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กาหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
มีชื่องานว่า “ถนนสายสวรรค์ อุทยานคนเดิน ” ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา
16.00-24.00 น. ที่บริ เวณถนนอุทยาน เขตทวีวฒั นาโดยกาหนดพิธีเปิ ดงานในวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2557 เวลา 18.00 น. ...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557)
“...ขอออกหน้าออกตาเชิ ญชวนให้ไปเที่ยวชมและเลื อกซื้ อสิ นค้ากันให้
มาก ๆ โดยงานจะเริ่ มวันพรุ่ งนี้ เป็ นวันแรก และจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่
เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในงานมี
การออกร้านจาหน่ายและแสดงสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ อาหาร เครื่ องดื่ม ผ้า
และเครื่ องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึ กและสมุนไพรที่ไม่ใช่ อาหาร จาหน่ ายอาหาร
อร่ อยชวนชิม ของดีกทม.จาก 50 เขต สิ นค้าอุปโภค บริ โภค ราคาประหยัดจากผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่าย
โดยตรง พร้อมกิจกรรมการแสดงบนเวที...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 29 เมษายน 2557)
4) ข่าวการบริ หารงานบุคคลของ “กรุ งเทพมหานคร”
“...น่าเสี ยดายที่ นิ นนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม.จะเกษียณอายุราชการใน
ปลายปี 2557 เพราะขณะท่านนัง่ เก้าอี้ปลัด กทม.ยังไม่เคยมีความเสี ยหายด่างพร้อยใดๆ เลย หนาซ้ า
ข้าราชการที่เคยไม่ได้รับความเป็ นธรรมก็ได้รับความเป็ นธรรมกลับมา อย่างน้อยๆ คาปลอบใจมีให้
มาตลอด และเห็นใจที่ความตั้งใจของท่านในการแต่งตั้งข้าราชการต้องสะดุด เนื่องจากข้าราชการ
ร้องทุกข์ทาลายกันเอง ปานประหนึ่งว่าสิ่ งชัว่ ร้ายดัง กล่าวมันเพิ่งเกิดปลัด กทม.น้อยคนนักที่จะมอง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่า เป็ นเหมือนพี่นอ้ ง เมื่อเอาหัวโขนออกมา ตัวตนแท้จริ ง คือ ภาวะการว่างเปล่า
อานาจไม่ได้อยูต่ ลอดชัว่ อายุขยั เมื่อมีอานาจแล้วต้องสร้างความยุติธรรมให้ประจักษ์ ...” (ซุ บซิ บ
กทม. ประจาวันที่ 24 มกราคม 2557)
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“...ข้าราชการ กทม.หลายต่อหลายคนโทรศัพท์บอก”ไผ่ฎา”ว่า ประเด็น
การแต่งตั้งโยกย้ายที่วา่ งเว้นไปเกือบ 1 ปี เต็ม อันเนื่ องจากมาข้าราชการร้องกันเอง ปลัด กทม. รอง
ผูว้ า่ ฯกทม. ตลอดทั้ง ม.ร.ว.สุ ขุมพันธ์ บริ พตั ร ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตาหนิสุกดิบทีเดียว ข้าราชการที่
อคติรู้ท้ งั รู ้ “ปมทุรยศ”สาเหตุการดองเค็มดองเปรี้ ยวอาชี พเดี ยวกันมาจากอะไรก็ยกมืออนุ โมทนา
สาธุ เห็นด้วยกับการด่าทอ แต่สาหรับในส่ วนข้าราชการที่เขารู ้ชอบรู ้ชวั่ ดีวา่ ความล่าช้ามาจากไหนก็
สวน กลับว่า เหตุใดจึงไม่เหลียวมองประถมปั ญหาบ้างว่ามาจากอะไร มาจาก ปลัด กทม. หรื อ รอง
ผูว้ ่าฯกทม. หรื อว่า ผูว้ ่าฯกทม. หรื อมาจากการที่ ร้องอิ จฉากัน...” (ซุ บซิ บ กทม. ประจาวันที่ 27
มกราคม 2557)
5) ข่าวรับสมัครบุคคลเข้าเป็ นเจ้าหน้าที่ของ “กรุ งเทพมหานคร
“...สานักเทศกิจ เปิ ดรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีจา้ งเหมาบริ การเป็ น
รายบุคคล ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ควบคุ มข่ายสื่ อสารและประสานงาน และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ประสานงาน สนใจติดต่อฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สานักงานเลขานุ การ
สานักเทศกิจ ตั้งแต่บดั นี้ ถึง 24 มกราคม 2557 โทร.02-4650532 ในวันและเวลาราชการ...” (ซุ บซิ บ
กทม. ประจาวันที่ 21 มกราคม 2557)
“...เขตบางขุนเที ย น ก าลัง เปิ ดรั บ สมัค รสอบคัดเลื อกบุ ค คลเข้า เป็ น
อาสาสมัครปฏิบตั ิงานด้าน เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ปฏิบตั ิงานด้านพัฒนาสังคม จานวน 2 อัตรา ตั้งแต่บดั นี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30น.
ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่ อ ผูม้ ี สิทธิ สอบและกาหนดเวลาสถานที่ สอบ ในวันที่ 17
เมษายน 2557 เวลา 10.00น. สอบคัดเลื อก ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00น. ที่ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯประกาศรายชื่อที่ผา่ นการคัดเลือกในวันที่ 25 เมษายน 2557...” (ซุ บซิ บ กทม. ประจาวันที่ 2
มกราคม 2557)
6) ข่ า วการจัด การเลื อ กตั้ง และ รายงานผลการเลื อ กตั้ง ในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร
“...กทม.เตรี ย มการพร้ อมแล้วส าหรั บ การเลื อกตั้ง ซ่ อมสส.กทม.แทน
ตาแหน่งที่วา่ ง ในเขตเลือกตั้งที่ 7, 26 และ 29 สาหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย เขตห้วยขวาง
และเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงวังทองหลางและแขวงพลับพลา) เขตเลือกตั้งที่ 26 ประกอบด้วย
เขตราษฎร์ บูรณะและเขตทุ่งครุ และเขตเลือกตั้งที่ 29 ประกอบด้วย เขตทวีวฒั นาและเขตหนองแขม
(ยกเว้นแขวงหนองแขม) ซึ่ งคณะกรรมการการเลื อกตั้ง (กกต.) ได้กาหนดให้วนั ที่ 15 ธันวาคม
2556 เป็ นวันลงคะแนนล่วงหน้า และวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา
08.00-15.00 น. ...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 10 ธันวาคม 2556)
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“...นางสาวนภาภรณ์ สวัสดิ มงคล ผอ.สานักงานปกครองและทะเบียน
ฝากข่าวไปยังพี่นอ้ งประชาชนว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร และกาหนดให้มี
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร (สส.) เป็ นการเลื อกตั้งทัว่ ไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์
2557 นั้น เพื่อให้การเตรี ยมการเลือกตั้ง สส. เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ สุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดจน
เป็ นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนในการใช้บตั รประจาตัวประชาชนยืนยัน ตัวบุคคลเพื่อ
แสดงตนในการใช้สิทธิ เลือกตั้ง กรมการปกครองได้ขอให้จงั หวัดและกรุ งเทพมหานคร พิจารณาสั่ง
การให้สานักทะเบียนเปิ ดให้บริ การทาบัตรประชาชนแก่ผมู ้ ีสิทธิ เลื อกตั้งในวันเสาร์ และอาทิตย์
ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปจนถึงวันเลือกตั้ง...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 14 มกราคม 2557)
“...ม.ร.ว.สุ ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร เป็ นประธาน
การประชุ มคณะผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557 พร้ อมกล่าวขอบคุ ณบุคลากรในสังกัด
ทางานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งอย่างดีที่ สุ ด รู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากร
ของกรุ งเทพมหานคร รวมถึ งอาสาสมัครที่ร่วมทางานสนับสนุ นการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเป็ น การทัว่ ไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.57 อย่างดีที่สุด เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย แม้จะมีบาง
หน่ วยเลื อกตั้งไม่สามารถมีการจัดการเลื อกตั้งได้ จนเกิ ดการปะทะแต่ก็ดีใจที่บุคลากรในสังกัด
ปลอดภัย แต่ภาพรวมการเลือกตั้งเป็ นไปด้วยดี มีผมู ้ าแสดงตนขอใช้สิทธิ 1,143,667 คน ...” (ซุ บซิ บ
กทม. ประจาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557)
2.3 ประเภทข่าวที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการชุ มนุ ม และ ภารกิจของ “กรุ งเทพมหานคร”
เป็ นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ข องหน่ วยงานหรื อบุ คคลที่ ไม่ ใช่ “กรุ งเทพมหานคร” หรื อเป็ นการ
รายงานเหตุการณ์ทางสังคมทัว่ ไป มีการนาเสนอเนื้อหาใน 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น
“...นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว้ า่ การการประปานครหลวง (กปน.) ฝากข่าว
เป็ นห่วงเป็ นใยเกี่ยวกับสถานการณ์ภยั แล้ง โดยระบุวา่ ปี นี้ ปัญหาภัยแล้งมาเร็ วผิดปกติ ซึ่ งหลายฝ่ าย
รับทราบสัญญาณได้ต้ งั แต่ปลายปี ที่ผา่ นมาแล้ว เนื่องจากเขื่อนใหญ่ ทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิ ริกิต์ ิ
มีปริ มาณน้ าในเขื่อนที่สามารถใช้งานได้ เหลืออยูเ่ พียง 29% และ 36% ตามลาดับ ทาให้หน่วยงาน
ท้ายน้ า อย่าง กปน. รู ้สึกกังวลใจ ประกอบกับการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในลุ่มน้ าเจ้า พระ
ยา ที่เพิม่ ขึ้นกว่า 2 เท่าตัว รวมถึงกิจกรรมการใช้น้ าของประชาชนซึ่ งเพิม่ มากขึ้นทุกปี แต่สถานที่กกั
เก็บน้ ากลับมีอยูเ่ ท่าเดิม เพราะไม่ได้ก่อสร้ างเพิ่มขึ้นตามไป ด้วย...” (ซุ บซิ บ กทม. ประจาวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557)
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“...การไฟฟ้ านครหลวง มี ค วามจ าเป็ นต้อ งท างานเกี่ ย วกับ สายป้ อน
ไฟฟ้ าแรงสู ง เพื่อพัฒนาและบารุ งรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น จึง
จาเป็ นต้องงดจ่า ยกระแสไฟฟ้ าเป็ นการชั่วคราวบางพื้นที่ ดังกล่ า วดัง ต่อไป นี้ วันเสาร์ ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2557 กรุ งเทพมหานคร เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ตั้งแต่ซอยนาคนิ วาส 59 ถึง 63 และ
ซอยนาคนิวาส 46 ถนนนาคนิวาส … นนทบุรี เวลา 08.30 น. - 15.30น. หมู่บา้ นมนวดี ถนนบ้าน
กล้วย-ไทรน้อย ตั้งแต่หมู่บา้ นมิตรประชา ถึงหมู่บา้ นนครทองปาร์ ควิลล์ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)
“...ศู นย์ธ รรมชาติ บ าบัดอาจารย์หยาง ขอเชิ ญผูท้ ี่ ส นใจและประชาชน
ทัว่ ไป เข้าสัมมนา การนัง่ สมาธิ ข้ นั สู ง คืนความหนุ่ มสาว บาบัดโรค เคล็ดลับวิชาพันปี “เสี่ ยวโจ
วเทียน” โดย อาจารย์หยาง เผยเซิ น สายตรงปรมาจารย์ชิวชู่จี ผูค้ ิดค้นวิชาเสี่ ยวโจวเทียน ในวัน
อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ห้องรัตนโกสิ นทร์ โรงแรมนารายณ์ กรุ งเทพฯ
สอบถามโทร 02-6370121-2 หรื อ 086-3785331...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 4 มีนาคม 2557)
2) ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล
“...นางปราณี หนู แก้ว มารดาของปกภูมิ เดชดี หนู แก้ว หัวหน้าข่าวหน้า
กทม. ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา ในวัย 80 ปี ตั้งศพบาเพ็ญกุศลที่วดั แหลมทราย อ.เมือง จ.
สงขลา ตั้งแต่บดั นี้ -22 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีพิธีฌาปนกิ จศพวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา
16.00 น. ลูกหลานนามสกุลเดชดีหนูแก้ว ด้วงนุ่ม และหนูรุ่ง ร่ วมเป็ นเจ้าภาพ พร้อมขอเชิญญาติ
สนิทมิตรสหายมาร่ วมไว้อาลัยครั้งสุ ดท้าย...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)
“...“น้องน้ าฝน” จึงฝากประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนหากหน่ วยงาน องค์กร
หรื อกลุ่มแม่บา้ น กลุ่มสตรี หรื อจะเป็ นใครก็ตามแต่ อยากให้เธอไปบรรยายให้ความรู ้ เกี่ ยวกับ
กฎหมายเรื่ องการค้ามนุ ษย์ เพื่อป้ องกันตนเอง คนรอบข้างไม่ให้ตกเป็ นเหยื่อของการค้ามนุ ษย์
สามารถติดต่อได้ที่ 084-5459195 เธอพร้อมไปบรรยายให้ฟังฟรี ๆ จ้า ...” (ซุ บซิ บ กทม. ประจาวันที่
25 มีนาคม 2557)
3) ข่าวการรายงานสภาพอากาศทัว่ ไป
“...กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่ วงนี้ ประเทศไทยมีความกดอากาศสู งกาลัง
ค่อนข้างแรง ปกคลุ มภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทาให้กรุ งเทพมหานครได้รับ
ผลกระทบจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลกั ษณะของพายุฝนฟ้ าคะนอง ลมกระโชกแรง จึงขอให้
ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งอาจสร้างความเสี ยหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้ ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่และสิ่ งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง...” (ซุ บซิ บ กทม. ประจาวันที่ 16 พฤษภาคม
2557)
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“...ภัย หนาวปี นี้ ส่ อ เค้า ผิ ด ปกติ ก ว่ า ทุ ก ปี ที่ ผ่ า นมา เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงตลอด ภาคเหนืออุณหภูมิจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงบ่อยๆ ภาวการณ์เยี่ยงนี้ อาจ
ส่ งผลต่อสุ ขภาพร่ างกายของประชาชน ฉะนั้นแนวทางป้ องกันที่สามารถทาได้ง่ายๆ ก่อน คือ ต้อง
รักษาร่ างกายให้อบอุ่นเอาไว้ และถ้าประชาชนที่หนึ่ งที่ใดมีปัญหาจนไม่อาจช่ วยตัวเองได้ หรื อ
ประสบปั ญหาภัยหนาวรุ นแรงให้รีบติดต่อขอความช่ วยเหลื อหน่ วยป้ องกันสาธารณ ภัยประจา
จังหวัดทันที...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 25 ธันวาคม 2556)
4) ข่าวการร้องเรี ยนจากประชาชน
“...ร้องเรี ยนวิพากษ์วิจารณ์พร้อมประสงค์ให้ “ไผ่ฎา” เข้าไปดูพฤติกรรม
การตัดต้นไม้สุดอุบาทว์ยอดแย่สวนทางนโยบายผูว้ า่ ฯ กทม.เรื่ องพื้นที่สีเขียวชัดเจนในเขตบางซื่ อ
โดยจุดที่มีการทาปู้ ยี่ปู้ยาต้นไม้ผลาญเงินภาษีประชาชนน่ าเกลี ยดน่ าขยะแขยง สะอิดสะเอียน คือ
ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง และเมื่อใครเข้าไปดูไปเห็ นก็ตอ้ งบอกเป็ นเสี ยงเดี ยวกันว่า เป็ น
พฤติกรรม “จัญไร” เหลื อหลาย ซึ่ งดาเนิ นการมาแล้วอย่างน้อยประมาณเกื อบเดื อน...” (ซุ บซิ บ
กทม. ประจาวันที่ 26 ธันวาคม 2556)
“...มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ยนมาจากคนที่ ล งชื่ อ ผู้มี ค วามรู้ ถึ ง กรม
ชลประทานว่า ในเมื่อกรมชลฯยังไม่ยอมคายอานาจคลองต่างๆ ที่อมเอาไว้ และคลองเหล่านั้นเต็ม
ไปด้วย เศษถุง เศษขยะโสโครก (เศษเบาะ เศษที่นอน หมอนมุง้ ) เมื่อคลองมีปัญหาทรามๆ ดังกล่าว
กรมชลฯต้องเข้าไปจัดเก็บ พร้อมๆ ออกมาตรการเข้มงวดให้ประชาชนถือปฏิบตั ิเข้มงวด ไม่ใช่นงั่
ถ่างขาครองเฉพาะอานาจเอาไว้อย่างเดียว รับชอบแต่ไม่รับผิด คลองสะอาดเพราะคนอื่นทา กรมชล
ฯได้หน้า พอคลองมีปญหาก็โยนขี้เน่ าให้ชาวบ้านเช็ด...” (ซุ บซิ บ กทม. ประจาวันที่ 7 มกราคม
2557)
“...ประชาชนร้ อ งทุ ก ข์ร้ อ งเรี ย นมาถึ ง ”ไผ่ ฎ า”ว่า การเสี ย ภาษี ร ายได้
ประจาปี หากมี ก ารเสี ย ภาษี ท างเน็ ตแล้วปรากฏที หลัง ว่า เอกสารต่า งๆไม่ไ ปปรากฏยังสรรพ
กร ต่อมาสรรพกรเรี ยกเก็บอีก พร้อมกล่าวหาว่าหลีกหนี ภาษีลกั ษณะอย่างนี้ จะทาอย่างไร และจะ
ต่อสู ้แบบไหน ดูเหมือนประเด็นดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็ นกรณี ศึกษา ซึ่ งถือเป็ นประเด็นที่
ส่ งผลให้คนเสี ยภาษีกงั วลใจเป็ นอย่างมากทีเดียว เพราะการต่อสู ้กบั สรรพกรมีความยากลาบากมาก
ที่จะเอาชนะได้ จนเป็ นเหตุให้คนบริ สุทธิ์ ถูกเรี ยกเก็บภาษีซ้ าซ้อน...” (ซุ บซิ บ กทม. ประจาวันที่ 11
เมษายน 2557)
“...ร้ องเรี ยนกันเข้ามามากถึ งการให้บริ การรถตูส้ าธารณะ ที่มกั เก็บค่า
โดยสารเอาตามใจชอบ เช่น เคยขึ้นจากปากเกร็ ดไปย่านรามอินทรา บางคันเก็บ 20 บาท แต่บางคัน
เก็บ 25 บาท เมื่อผูโ้ ดยสารทวงถามเหตุใดจึงเพิ่มราคาขึ้น ก็ได้รับคาตอบว่า เก็บราคานี้ (25 บาท) มา
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ตั้งนานแล้ว สุ ดที่จะทักท้วง ที่สาคัญผูโ้ ดยสารเกรงกลัวตนเองจะเกิดอันตราย จึงต้องปล่อยเลยตาม
เลย เมื่ อผูโ้ ดยสารทาอะไรไม่ได้ คนขับก็ย่ามใจ นึ กจะเก็บเท่าไหร่ ก็สามารถทาได้ตามใจชอบ
กรมการขนส่ งทางบก น่ าจะลงมาตรวจสอบข้อร้ องเรี ยนของชาวบ้านบ้าง เนื่ องจากมีเข้ามาบ่อย
เหลือเกิน แต่ไม่เคยเห็นบทลงโทษสักราย...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 15 ธันวาคม 2556)
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาข่ า ว กทม. ในคอลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” ผลปรากฏว่า
สามารถจัดแยกประเภทเนื้อหาได้ 3 ประเภท และในแต่ละประเภทมีการนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ข่ า วประเภทที่ เกี่ ย วกับ การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งของกลุ่ ม กปปส. มี ล ัก ษณะการ
นาเสนอข่าวประเภทนี้มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย
1.1 ข่าวการชุมนุมที่มีความเกี่ยวข้องกับผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
1.2 ข่าวที่การชุมนุมส่ งผลกระทบต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ “กรุ งเทพมหานคร”
2. ประเภทข่าวภารกิจงานประจาของ “กรุ งเทพมหานคร” โดยข่าวประเภทนี้ เป็ นการ
รายงานการปฏิบตั ิภารกิจของ “กรุ งเทพมหานคร” ซึ่ งเป็ นหน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่น (รู ปแบบ
พิเศษ) ที่ทาหน้าที่ในการดูแลความสงบเรี ยบร้อยในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครโดยตรง ซึ่ งลักษณะ
การนาเสนอข่าวประเภทนี้มี 6 ลักษณะ ประกอบด้วย
2.1 การรายงานความเคลื่อนไหวของผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร คือ ผูว้ า่ ราชการฯ,
รองผูว้ า่ ราชการฯ, สภากรุ งเทพมหานคร, ปลัด และ รองปลัดกรุ งเทพมหานคร
2.2 ข่าวการดาเนินภารกิจ โครงการ หรื อกิจกรรมที่ “กรุ งเทพมหานคร” จัดขึ้น
2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุ งเทพมหานคร” และเชิ ญชวน
ประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรม
2.4 ข่าวการบริ หารงานบุคคลของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.5 ข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็ นเจ้าหน้าที่ของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.6 ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ประเภทข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุ มนุ ม และ ภารกิจของ “กรุ งเทพมหานคร” เป็ น
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่ วยงานหรื อบุคคลที่ไม่ใช่ “กรุ งเทพมหานคร” หรื อเป็ นการรายงาน
เหตุการณ์ทางสังคมทัว่ ไป ซึ่งลักษณะการนาเสนอข่าวประเภทนี้มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย
3.1 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น
3.2 ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล
3.3 ข่าวการรายงานสภาพอากาศ
3.4 ข่าวการร้องเรี ยนจากประชาชน
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จากการวิเคราะห์หวั คอลัมน์ และเนื้ อหาข่าว กทม. จากทั้งสองคอลัมน์ สามารถแสดง
ให้เห็นความแตกต่างกันในลักษณะ ดังนี้
1. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” มีลกั ษณะการนาเสนอเนื้ อหาในแต่ละประเภทที่ละเอียด
และครอบคลุ ม เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมมากกว่า คอลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” เห็ น ได้ชัด เจน
โดยเฉพาะการรายงานข่าวประเภทการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ที่มีลกั ษณะการนาเสนอ
ในทุกเรื่ องราว กิจกรรม ทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง ในทุกครั้งที่การชุ มนุ มมีการเคลื่อนไหว ส่ วนข่าวอีก 2
ประเภทซึ่ งได้แก่ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ “กรุ งเทพมหานคร” และประเภทที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับ ทั้ง การชุ ม นุ ม และ “กรุ ง เทพมหานคร” ก็ มี ล ัก ษณะการน าเสนอในรายละเอี ย ดที่ ม ากและ
ครอบคลุมทุกประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร
ส าหรั บ ภาษาที่ ใ ช้ใ นการนาเสนอข่ า วนั้น เห็ น ได้ว่า มี ล ัก ษณะเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างการรายงานข่าว และ การใช้ภาษากึ่งทางการ เช่น
“...วานนี้ แปลกดีกบั กรณี ที่มีรถขยะและ รถดับเพลิง กทม.อยูใ่ นดงผูช้ ุ มนุ ม จนทั้งคน
ทัว่ ไปและโลกไซเบอร์ สงสัยว่า กทม.สนับสนุ นหรื ออย่างไร จนตกเย็นโฆษก กทม. ตรี ดาว อภัย
วงศ์ และ นางเบญทราย กียปั จจ์ รองโฆษก อุตส่ าห์ออกมาแถลง แต่กลับบอกแค่วา่ ไม่มีรายงานเข้า
มา ว่าเป็ นรถอะไร ของใคร ...โดนซักกันมาก ๆ ก็ปรี๊ ดกันทั้งคนถามและคนถูกถาม สุ ดท้ายก็ไม่ได้
“คาตอบ...” (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯประจาวันที่ 3 ธันวาคม 2556)
เห็นได้วา่ ตามเนื้อหาข่าวที่ปรากฏ เป็ นการรายงานข่าวให้ทราบว่า เกิดมีกรณี ที่รถขยะ
และรถดับ เพลิ งของ “กรุ ง เทพมหานคร” อยู่ในกลุ่ ม ผูช้ ุ ม นุ ม แต่ผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานครไม่
สามารถให้คาตอบได้ว่ารถขยะและรถดับเพลิ งเข้าไปอยู่ ณ ที่ ตรงนั้นได้อย่างไร ซึ่ ง ส่ วนนี้ เป็ น
ใจความสาคัญของการรายงานข่าวเพื่อตั้งคาถามต่อ “กรุ งเทพมหานคร” แต่ในเนื้ อหายังมีการใส่ คา
กึ่ งทางการเข้าไป เช่ น “แปลกดี ” “อุตสาห์” “ปรี๊ ด” เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นคาที่ ใช้กนั เป็ นปกติในเนื้ อหา
ประเภท “คอลัมน์” นัน่ เอง
จากการวิเคราะห์เนื้ อหาทั้งหมด พบว่า ประเภทและลักษณะการนาเสนอเนื้ อหาของ
คอลัมน์น้ ี มีรายละเอียดที่ครอบคลุ มทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร และเป็ นเรื่ องราวที่
ค่อนข้างอยูใ่ นความสนใจของสังคม ส่ วนภาษาที่ใช้ก็เป็ นการรายงานข่าวผสมกับภาษากึ่ งทางการ
และการแสดงความคิดเห็ นของผูเ้ ขียน แต่ไม่หลุ ดจากการเป็ น “ข่าว” มากนัก จึงสอดคล้องไปกับ
การวิเ คราะห์ หัว คอลัม น์ “ใต้ฟ้ ากรุ งเทพฯ” ที่ ก าหนดให้ เนื้ อหาในคอลัม น์ น้ ี เป็ นการรายงาน
เหตุการณ์เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรุ งเทพมหานครนัน่ เอง
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2. คอลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” ถึ งแม้ว่า จะสามารถจัด แยกประเภทของข่ า วได้เ ป็ น 3
ประเภทเช่นเดียวกับคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” แต่ลกั ษณะการนาเสนอเนื้ อหาในแต่ละประเภทยังมี
รายละเอียดที่นอ้ ยกว่า โดยเฉพาะประเภทข่าวการชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ซึ่ งจะมีการ
รายงานในลักษณะเฉพาะที่การชุมนุมมีส่วนเกี่ยวข้องกับผูว้ า่ ราชการ หรื อ การทางานของเจ้าหน้าที่
“กรุ ง เทพมหานคร” เท่ า นั้น ส่ ว นอี ก 2 ประเภทซึ่ งได้แ ก่ ประเภทที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภารกิ จ ของ
“กรุ ง เทพมหานคร” และประเภทที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้องกับ ทั้ง การชุ ม นุ ม และ “กรุ งเทพมหานคร” ก็ มี
ลักษณะการนาเสนอในรายละเอียดที่มากและครอบคลุมประเด็นทางสังคมใกล้เคียงกับคอลัมน์ “ใต้
ฟ้ ากรุ งเทพฯ” แต่สิ่งที่มีมากกว่าคือมีการนาเสนอข่าวการร้องเรี ยนของประชาชนด้วย
สาหรับภาษาที่ใช้ในการนาเสนอข่าวนั้น ส่ วนมากเป็ นภาษาที่ไม่เป็ นทางการ เช่น
“...วันนี้ ”ไผ่ฎ า”ขอนาเอาความทุ ก ข์ใ จของพี่น้องประชาชนคนถนนลาดพร้ าวเขต
จตุจกั ร กรณี การตัดต้นไม้ลกั ษณะอุบาทว์ๆ ขาดความรับผิดชอบของการไฟฟ้ านครหลวง(กฟน.)
ซึ่ งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ได้มีการปู้ ยี้ปู้ยาไปนั้นปรากฏว่า “เหี้ ย-ด้วน-โล้น” เป็ นแนวยาว ชาวบ้านบาง
คนร้ องห้ามก็ไม่ฟัง คงได้คาตอบวลี เดี ยว คือ”ทาตามคาสั่ง” ทาความคลางแคลงใจให้กบั ผูค้ น
สาหัส เพราะวิธีการตัดที่ไม่รับผิดชอบนอกจากจะส่ งผลให้สภาพบ้านเมืองไม่แตกต่าง จาก “สังคม
เถื่อนดิบ”แล้ว หน้าตาเมืองน่าอยูอ่ าศัยตลอดทั้งทิวทัศน์สิ่งแวดล้อมที่ร่มเย็นก็หายไปอีก ด้วย เหตุใด
กฟน.จึงไม่รู้จกั คิดนึ กรับผิดชอบบ้าง แม้แต่เด็กปั ญญาอ่อนก็ยงั คิดได้ กฟน.ทาไมจึงโง่และคิดไม่
เป็ น หรื อแกล้งโง่ หรื อโง่จริ งๆ...” (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 13 มกราคม 2557)
เห็ นได้ว่า เนื้ อหาสาระที่ เป็ นใจความสาคัญของข่าวในส่ วนนี้ คื อการตัดตันไม้ในที่
สาธารณะอย่างไม่เป็ นระเบี ยบ เพื่อวิจารณ์การทางานของการไฟฟ้ า แต่เนื้ อหาส่ วนใหญ่เป็ นการ
วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ โ ดยใช้ค าที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการ และไม่ ใ ช่ ภ าษาข่ า วของผูเ้ ขี ย นเป็ นส่ ว นใหญ่ เช่ น
“อุบาทว์” “เหี้ ย-ด้วน-โล้น” “สังคมเถื่อนดิบ” “เด็กปั ญญาอ่อน” เป็ นต้น ซึ่ งทาให้มองเห็นว่าการ
นาเสนอเนื้อหาหลุดออกไปจากการเป็ นข่าว เข้าไปเป็ นการพูดคุยระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านมากกว่า
จากการวิเคราะห์เนื้ อหาทั้งหมด พบว่า ประเภทและลักษณะการนาเสนอเนื้ อหาของ
คอลัมน์น้ ี มี รายละเอียดที่ ครอบคลุ มเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในกรุ งเทพมหานคร แต่อาจเป็ นเรื่ องราว
ทัว่ ๆ ไปที่ ไ ม่ ไ ด้อยู่ใ นความสนใจของสั ง คมมากนัก ส่ วนภาษาที่ ใ ช้ก็ ม กั จะเป็ นภาษาที่ ไ ม่ เป็ น
ทางการหรื อเป็ นลักษณะภาษาพูดเสี ยมากกว่า ท าให้หลุ ดจากการเป็ น “ข่า ว” ไปเป็ นการพูดคุ ย
ระหว่ า งผู ้อ่ า นและผูเ้ ขี ย น ซึ่ งก็ ส อดคล้อ งไปกับ การวิ เ คราะห์ หัว คอลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” ที่
กาหนดให้เนื้ อหาในคอลัมน์น้ ี เป็ นการรายงานเหตุการณ์เรื่ องใหญ่ และเรื่ อง เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น
ในกรุ งเทพมหานครในลักษณะการพูดคุย ซุ บซิ บ ซึ่ งไม่ได้ให้ความสาคัญกับข้อเท็จจริ งมากนัก
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3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตัวบท
ตัวบทของงานวิจยั นี้ ก็คือ ข่าว กทม. ในหนังสื อพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ ช่วงการชุ มนุ ม
ทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ตั้งแต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 (นับ
เฉพาะวันทาการ) รวม 111 วัน ปรากฏว่า คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ มีการ
นาเสนอข่าว จานวน 101 วัน ส่ วนคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า มีการนาเสนอ
จานวน 87 วัน ดาเนินการวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา โดยแบ่งเป็ นการวิเคราะห์หวั คอลัมน์ดว้ ย
วิธีสัญญวิทยา และการวิเคราะห์เนื้ อหาข่าวโดยการจัดแยกประเภทศึกษาลักษณะการนาเสนอข่าว
ในแต่ละประเภท ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้วา่
1. การวิเคราะห์ หัวคอลัมน์
คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ในหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ มีความหมายถึงการบอกเล่าหรื อ
การรายข่าวเหตุการณ์ข่าวต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร ไม่เกี่ยวข้องกับเขต
ปริ มณฑลหรื อจังหวัดอื่น ๆ ทาให้เห็นได้ในลาดับแรกว่าคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” นี้ มีลกั ษณะการ
รายงานข่าวที่ใช้ขอบเขตของพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เข้ามากาหนดเป็ นกรอบการนาเสนอ คือเป็ น
การนาเสนอข่าวเหตุการณ์ทวั่ ไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร
คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า มีความหมายถึง การรายงานเหตุการณ์
ต่ า ง ๆ ที่ มี ล ั ก ษณะเป็ นการบอก เล่ า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ น้ อ ย ใหญ่ ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ นในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสามารถทาให้เห็นได้วา่ การนาเสนอเนื้ อหา คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” นอกจาก
จะเสนอเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในกรุ งเทพมหานครแล้ว ยังต้องการนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะ
การพูดคุ ยในเรื่ องต่าง ๆ ทั้งเรื่ องเล็ก และเรื่ องใหญ่ ซึ่ งเนื้ อหาที่นาเสนอก็อาจจะไม่ตอ้ งการพิสูจน์
ในข้อเท็จจริ ง
2. การวิเคราะห์ เนือ้ หาข่ าว
การวิเคราะห์เนื้ อหาข่าว กทม. ในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ผลปรากฏว่า สามารถ
จัดแยกประเภทเนื้อหาได้ 3 ประเภท และในแต่ละประเภทมีการนาเสนอเนื้อหาในลักษณะ ดังนี้
1. ข่ า วประเภทที่ เกี่ ย วกับ การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งของกลุ่ ม กปปส. มี ล ัก ษณะการ
นาเสนอข่าวประเภทนี้มี 5 ลักษณะ ประกอบด้วย
1.1 การแจ้งพื้นที่ ๆ ผูช้ ุมนุมเคลื่อนตัวเข้าไป เป็ นการรายงานความเคลื่อนไหวของ
ผูช้ ุ ม นุ ม ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว หรื อเดิ นทางไปยัง จุ ดต่ า ง ๆ ของกรุ ง เทพมหานคร รวมทั้ง
เส้นทางการจราจรที่ได้รับผลกระทบ
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1.2 กิจกรรมที่ผชู ้ ุมนุมดาเนินการ เป็ นการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ
ผูช้ ุมนุม กปปส. ว่านอกจากจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการดาเนินการอะไรอีกบ้าง
1.3 การรายงานข่ า วในเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ า งผู ้ชุ ม นุ ม กับ
“กรุ งเทพมหานคร”
1.4 การแสดงความคิ ดเห็ นต่อสถานการณ์ ความไม่สงบที่ เกิ ดขึ้ นจากการชุ มนุ ม
ทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.
1.5 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุม
2 ประเภทข่าวภารกิจงานประจาของ “กรุ งเทพมหานคร” มีลกั ษณะการนาเสนอข่าว
ประเภทนี้มี 7 ลักษณะ ประกอบด้วย
2.1 การรายงานความเคลื่อนไหวของผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร
2 . 2 ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ โ ค ร ง ก า ร ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่
“กรุ งเทพมหานคร” ได้จดั ขึ้น
2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุ งเทพมหานคร” ที่ตอ้ งการแจ้งให้
ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่ วม
2.4 ข่าวการบริ หารงานบุคคลของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.5 การบริ หารงานงบประมาณของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.6 ข่าวรับสมัครงานบุคคลเข้าเป็ นเจ้าหน้าที่ของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.7 ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ข่าวประเภทข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ “กรุ งเทพมหานคร” มีลกั ษณะการ
นาเสนอข่าวประเภทนี้มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย
3.1 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น
3.2 ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล ซึ่ งส่ วนมากเป็ นงานประชาสัมพันธ์การ
สวดอภิธรรมศพ
3.3 ข่าวการรายงานสภาพอากาศทัว่ ไป
3.4 ข่าวการรายงานสภาพการจราจรทัว่ ไป
ส่ วนการวิเคราะห์เนื้ อหาข่าว กทม. ในคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ผลปรากฏว่า สามารถ
จัดแยกประเภทเนื้ อหาได้ 3 ประเภท เช่ นเดี ย วกับ คอลัม น์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” แต่มี ลกั ษณะการ
นาเสนอเนื้อหาในแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนี้
1. ข่ า วประเภทที่ เกี่ ย วกับ การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งของกลุ่ ม กปปส. มี ล ัก ษณะการ
นาเสนอข่าวประเภทนี้มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย
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1.1 ข่าวการชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
1.2 ข่าวที่การชุมนุมส่ งผลกระทบต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ “กรุ งเทพมหานคร”
2. ประเภทข่าวภารกิจงานประจาของ “กรุ งเทพมหานคร” โดยข่าวประเภทนี้ เป็ นการ
รายงานการปฏิบตั ิภารกิจของ “กรุ งเทพมหานคร” ซึ่ งเป็ นหน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่น (รู ปแบบ
พิเศษ) ที่ทาหน้าที่ในการดูแลความสงบเรี ยบร้อยในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครโดยตรง ซึ่ งลักษณะ
การนาเสนอข่าวประเภทนี้มี 6 ลักษณะ ประกอบด้วย
2.1 การรายงานความเคลื่ อนไหวของผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร คือ ผูว้ ่าราชการ,
รองผูว้ า่ ราชการ, สภากรุ งเทพมหานคร, ปลัด และ รองปลัดกรุ งเทพมหานคร
2.2 ข่าวการดาเนิ นงานตามภารกิจ โครงการ หรื อ กิ จกรรมที่ “กรุ งเทพมหานคร”
จัดขึ้น
2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุ งเทพมหานคร” ที่ตอ้ งการแจ้งให้
ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่ วม
2.4 ข่าวการบริ หารงานบุคคลของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.5 ข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นเจ้าหน้าที่ของ “กรุ งเทพมหานคร”
2.6 ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ประเภทข่าวที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการชุ มนุ ม และ “กรุ งเทพมหานคร” เป็ นข่าวฝาก
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรื อบุคคลที่ไม่ใช่ “กรุ งเทพมหานคร” หรื อเป็ นการรายงานเหตุการณ์
ทางสังคมทัว่ ไป ซึ่งลักษณะการนาเสนอข่าวประเภทนี้มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย
3.1 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น
3.2 ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล
3.3 ข่าวการรายงานสภาพอากาศ
3.4 ข่าวการร้องเรี ยนจากประชาชน
สรุ ป จากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหาในคอลัม น์ “ใต้ฟ้ ากรุ ง เทพฯ” พบว่า ประเภทและ
ลัก ษณะการนาเสนอเนื้ อหาของคอลัม น์ น้ ี มี รายละเอี ย ดที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
กรุ งเทพมหานคร และเป็ นเรื่ องราวที่ค่อนข้างอยู่ในความสนใจของสังคม ส่ วนภาษาที่ใช้ก็เป็ นการ
รายงานข่าวผสมกับภาษากึ่งทางการและการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ขียน แต่ไม่หลุ ดจากการเป็ น
“ข่าว” จึงสอดคล้องไปกับการวิเคราะห์หวั คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ที่กาหนดให้เนื้ อหาในคอลัมน์
นี้ เป็ นการรายงานเหตุการณ์เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนคอลัม น์ “ซุ บซิ บ กทม.” พบว่า ประเภทและลัก ษณะการนาเสนอเนื้ อหาของ
คอลัมน์น้ ี มีรายละเอียดที่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานครเช่นเดียวกัน แต่อาจเป็ น
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เรื่ องราวทัว่ ๆ ไปที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของสังคมมากนัก ภาษาที่ใช้ก็มกั จะเป็ นภาษาที่ไม่เป็ น
ทางการหรื อเป็ นลักษณะภาษาพูดเสี ยมากกว่า ท าให้หลุ ดจากการเป็ น “ข่า ว” ไปเป็ นการพูดคุ ย
ระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียน ซึ่ งสอดคล้องไปกับการวิเคราะห์หวั คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ที่กาหนดให้
เนื้ อ หาในคอลัม น์ น้ ี เป็ นการรายงานเหตุ ก ารณ์ เ รื่ อ งใหญ่ และเรื่ อ ง เล็ ก ๆ น้อ ยๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กรุ งเทพมหานครในลักษณะการพูดคุย ซุ บซิ บ ซึ่ งไม่ได้ให้ความสาคัญกับข้อเท็จจริ งมากนัก

