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บทที่ 5
การวิเคราะห์ ปฏิบัติการทางวาทกรรม
การวิ เ คราะห์ ป ฏิ บ ั ติ ก ารทางวาทกรรมในงานวิ จ ัย นี้ ผู้วิ จ ัย ด าเนิ น การศึ ก ษา
กระบวนการผลิต (Process of Production) เนื้ อหาข่าว กทม. โดยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ
บรรณาธิ การข่าว กทม.ทั้งสองคอลัมน์ และศึกษากระบวนการตีความ (Process of Interpretation)
โดยศึ ก ษาพฤติ กรรมอ่ านของผูท้ ี่ อ่า นหนังสื อพิ มพ์เดลิ นิวส์ หนังสื อพิ มพ์แนวหน้า เป็ นประจา
รวมไปถึงศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ข่าว กทม. ในช่วงที่มีการชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.
ด้วย ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์ ตามประเด็นคาถามที่ ต้ งั ขึ้ น ทาการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
และสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ กระบวนการผลิต
การวิเคราะห์ ใ นขั้นตอนนี้ ใช้วิธีก ารสัมภาษณ์ บรรณาธิ การข่าว กทม. ทั้ง คอลัมน์
“ใต้ฟ้ ากรุ ง เทพฯ” และ คอลัม น์ “ซุ บซิ บ กทม.” เพื่ อให้ท ราบว่า เนื้ อหาข่ า วที่ ถู ก ผลิ ตขึ้ น นั้น มี
ขั้นตอน และกระบวนการผลิ ตอย่างไร โดยผูว้ ิจยั ทาการติ ดต่อประสานงานไปยังสานักงานของ
หนังสื อพิมพ์ท้ งั สองฉบับและได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์เฉพาะบรรณาธิ การข่าวเท่านั้น ผูว้ ิจยั จึง
ได้กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์ ที่มี ความครอบคลุ มเพื่อให้ได้คาตอบตามที่ ตอ้ งการ และนามา
วิเคราะห์จนสรุ ปได้ดงั นี้
1. กระบวนการผลิตข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
ได้เข้าสัมภาษณ์คุณดนฤดี วงษ์เคี่ยม หัวหน้าข่าว กทม. หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2557 ณ สานักงานหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง และประสานงาน
ทางโทรศัพท์ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง สามารถสรุ ปได้วา่
1.1 กลุ่มเป้ าหมายมี 2 กลุ่มได้แก่ ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร และ ประชาชนทัว่ ไป
โดยมี แนวคิ ดทัว่ ไปในการผลิ ตเนื้ อหาที่ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ ม เป้ าหมาย คือ กลุ่ ม
ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร จะมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับเรื่ องราวความเคลื่อนไหวในองค์กร ข่าวผูบ้ ริ หาร
งบประมาณ เป็ นต้น ส่ วนกลุ่มประชาชนทัว่ ไปจะมีเนื้ อหาเกี่ยวกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวัน
เช่น ข่าวการจราจร ข่าวสภาพอากาศ หรื อข่าวประชาสัมพันธ์ของไฟฟ้ า ประปา เป็ นต้น ซึ่ งในช่วง
การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ก็มีการนาเสนอข่าวการชุ มนุ มบ้างแต่จะเน้นไปที่การนาเสนอข่าวความ
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เคลื่อนไหวของผูช้ ุมนุม ให้ผอู ้ ่านได้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการจราจรเพื่อใช้ในการเดินทาง และก็เฝ้ าดูการ
ทางานของ “กรุ งเทพมหานคร” ว่ามีการจัดการอย่างไรกับการชุมนุม ของกลุ่ม กปปส. บ้าง
1.2 แนวทางการผลิ ตเนื้ อหาในช่ วงที่มีสถานการณ์ ความขัดแย้งทางการเมือง คือ
การรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง และพยายามเป็ นสื่ อกลางที่ให้คู่ขดั แย้งได้ใช้พ้ืนที่ในสื่ ออย่าง
เท่าเที ยมกัน และคอยตรวจสอบการทางานของผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานครในการวางตัวระหว่าง
หน้าที่ทางการปกครองและหน้าที่ทางการเมือง
“จริ งอยู่ คอลัมน์เราอาจจะมีข่าวที่เกี่ยวกับหน่วยงาน “กรุ งเทพมหานคร” เป็ นหลัก
แต่ในความหมายของเราไม่ใช่ เป็ นการไปเขียนเชี ยร์ เข้าข้าง หรื อสนับสนุ นอย่างเดียว ตรงกันข้าม
เราต้องคอยตรวจสอบดูต่างหากว่า “กรุ งเทพมหานคร” ทาอะไรอยูใ่ นสถานการณ์เช่นนี้ สิ่ งที่ควรทา
ทาหรื อยัง ถ้า ท าแล้วทาดี หรื อไม่ ก็ เป็ นสิ่ ง ที่ เราต้องนาเสนอไปให้เขารั บ รู ้ ” (ดนฤดี วงษ์เคี่ ย ม,
สัมภาษณ์, 2557)
1.3 การเก็บข้อมูล ดาเนิ นการโดยมีทีมงาน 4 คนประจาการอยู่ที่ สานักงานของ
“กรุ งเทพมหานคร” (กองประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร) ทาการเก็บข้อมูลจากการ
เจาะสัมภาษณ์ บุคคลที่ ใช้เป็ นแหล่ งข่าว และใช้ขอ้ มูล จากข่าวแจกของ “กรุ งเทพมหานคร” บ้าง
แต่นามาตรวจสอบและปรับเขียนโดยใช้ภาษาข่าวของผูผ้ ลิตเองเป็ นครั้งสุ ดท้าย
1.4 ภาษาและลีลาที่ใช้ในการเขียนข่าว หากเป็ นการรายงานสถานการณ์จะใช้ภาษา
ข่าวทัว่ ไป แต่หากเป็ นการรายงานความจริ งเชิ งตรวจสอบการทางานของ “กรุ งเทพมหานคร” โดย
จะมีการใช้ภาษาในเชิงตั้งคาถามและวิพากษ์วจิ ารณ์ แต่ไม่รุนแรงมากนัก
“มี บ างครั้ งที่ เ ราอาจจะใช้ ก ารเขี ย นเป็ นการตั้ง ค าถามลงไปในเนื้ อ หา ซึ่ งมี
ความหมายในการสื่ อให้รู้ว่าประเด็นนี้ ผเู ้ กี่ ยวข้องควรที่จะหันมาให้ความสนใจ ซึ่ งผูท้ ี่ มีส่วนต้อง
เกี่ยวข้องอยูบ่ ่อยครั้งก็คือ “กรุ งเทพมหานคร” เช่นในช่วงที่เกิดการชุ มนุ ม กปปส. ที่แกนนาผูช้ ุมนุม
กับผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครก็เป็ นฝ่ ายเดี ยวกัน ดังนั้น มี คาถามเกิ ดขึ้ นแน่ นอนว่าผูว้ ่าฯ จะทา
ยังไง ต้องดูวา่ มันมีเหตุหรื อปั จจัยอะไรที่จะทาให้สอดคล้องกับคาถามที่เราจะถามได้อย่างมีน้ าหนัก
เช่น ที่ผวู ้ า่ ขึ้นปราศรัยที่เวทีของ กปปส. ฟังแล้วก็เหมือนว่าเป็ นการหาเสี ยง มันก็เลยต้องถามไปว่า
พูดกันอยูใ่ นฐานะอะไร” (ดนฤดี วงษ์เคี่ยม, สัมภาษณ์, 2557)
1.5 วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารกับผูอ้ ่าน คือให้ประชาชนคนกรุ งเทพฯ ได้รับรู ้ว่า
ในกรุ งเทพมหานครมี อะไรเกิ ดขึ้ นบ้า ง มีอะไรที่ ตอ้ งท า อะไรที่ควรต้องสนใจ อะไรที่ควรต้อง
หลีกเลี่ยง และต้องการให้ประชาชนที่ได้รับข้อมูลจากข่าวนี้ นาไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวัน

59

1.6 การสื่ อสารกับ “กรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์ในการสื่ อสารคือต้องการให้
เห็นว่าในแต่ละวันประชาชนได้รับรู ้เรื่ องอะไรบ้าง และในบางครั้งมีประเด็นที่สังคมกาลังตั้งคาถาม
กับ “กรุ งเทพมหานคร” จึงอยากให้ “กรุ งเทพมหานคร” ได้รับรู้ และทาการปรับปรุ งแก้ไขหรื อชี้ แจง
ความเป็ นจริ ง
1.7 การสื่ อสารกับผูช้ ุ มนุ ม กลุ่ม กปปส. มีเพียงบางครั้งเท่านั้นที่มีการเขียนเนื้ อหา
บนความต้องการที่ จะสื่ อสารกับ ผูช้ ุ มนุ ม เช่ น ในกรณี ที่การชุ ม นุ มส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่ อ
สังคมจะมีการสื่ อสารให้กลุ่มผูช้ ุ มนุ มทราบ เพื่อให้ได้พิจารณาคิดถึงความเดือดร้อนของประชาชน
อันเป็ นการบรรเทาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
1.8 “กรุ งเทพมหานคร” และ ผูช้ ุมนุม กปปส. ไม่มีผลต่อการผลิตเนื้อหาข่าว กทม.
“ถ้าถามว่า “กรุ งเทพมหานคร” มามีอิทธิ พล หรื อสร้างความกดดันในการทางาน
ของเราไหมในความรู ้ สึ ก ส่ ว นตัว สามารถตอบได้ว่า ไม่ มี สิ่ ง ที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เราจริ ง ๆ ก็ คื อ
เหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ้น หรื อเมื่อสังคมมีคาถามกับ “กรุ งเทพมหานคร” ก็จะเน้นนาเสนอในส่ วนนั้น
ส่ วน กปปส. มีผลกระทบอยู่อย่างเดียวก็คือ ทาให้เราต้องรายงานข่าวการชุ มนุ มที่
เกิดขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีความรู ้สึกว่าต้องเกรงหรื อต้องกลัวอะไร การเขียนในประเด็นนี้ ก็คง
เหมือนการรายงานสถานการณ์ ทวั่ ไปธรรมดา เพียงแต่ว่าการชุ มนุ มมันเป็ นประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของประชาชนมากในช่วงเวลานี้ ทาให้ตอ้ งติดตามและรายงานไปอย่างต่อเนื่ อง” (ดนฤดี วงษ์
เคี่ยม, สัมภาษณ์, 2557)
1.9 จุ ดยืนในการผลิ ตเนื้ อหาข่าว กทม. ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมื อง คื อ
ความเป็ นกลาง ไม่สนับสนุนหรื อโจมตีการเมืองฝ่ ายใด ตั้งใจในการทาหน้าที่รายงานข้อมูลข่าวสาร
ข้อเท็จจริ ง และเป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั ประชาชนตรวจสอบเรื่ องราวต่าง ๆ
“สิ่ งที่สาคัญที่สุดก็คือการนาเสนอข่าวอย่างเป็ นกลาง ไม่เขียนสนับสนุ นหรื อโจมตี
ฝ่ ายใด ๆ ทั้งสิ้ น ไม่ทาให้ประชาชนเห็ นว่าเราเป็ นสื่ อที่ มีขา้ ง ทาหน้าที่ของสื่ อในการตรวจสอบ
เรื่ องราวต่าง ๆ แทนประชาชน ให้ขอ้ มูลข่าวสารกันมากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้และไม่เป็ นสื่ อในการ
ควบคุ มของใครอันนี้ ถือว่าสาคัญที่สุด เพราะถ้าเราให้ใครมาควบคุ มเราได้แล้วเราก็เปรี ยบเสมือน
เป็ นแค่ นัก เขี ย นคนหนึ่ ง เท่ า นั้น จะเรี ย กว่า สื่ อมวลชนคงไม่ ไ ด้อี ก ต่ อไป” (ดนฤดี วงษ์เคี่ ย ม,
สัมภาษณ์, 2557)
1.10 อุ ด มการณ์ ใ นการเป็ นสื่ อมวลชนและการน าเสนอข่ า ว ต้ อ งมี ค วาม
ตรงไปตรงมาในการนาเสนอ นาเสนอข้อเท็จจริ งที่เกิ ดขึ้ นไม่เข้าข้างฝ่ ายใด ทาหน้าที่ในการเป็ น
สื่ อกลางและช่วยเหลือให้บริ การประชาชน
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2. กระบวนการผลิตข่าว กทม. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า
ได้เข้าสัมภาษณ์คุณปกภูมิ เดชดีหนูแก้ว บรรณาธิ การข่าว กทม. อาวุโส หนังสื อพิมพ์
แนวหน้า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ สานักงานหนังสื อพิมพ์แนวหน้า ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
ต่อจากนั้นยังได้ติดตามไปสัมภาษณ์ในขณะที่คุณปกภูมิกาลังปฏิบตั ิภารกิจนอกสถานที่อีกประมาณ
1 ชัว่ โมง และประสานงานทางโทรศัพท์ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง สามารถสรุ ปได้วา่
2.1 กลุ่มเป้ าหมายมี 2 กลุ่ม คือ ข้าราชการกรุ งเทพมหานครและประชาชนทัว่ ไป
แนวคิดในการผลิตเนื้อหาคือการรายงานความจริ งทุกเรื่ องที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ทั้งใน
องค์กรของ “กรุ งเทพมหานคร” หรื อข้อร้ องเรี ยนเรื่ องต่าง ๆ ของประชาชน พร้ อมทั้งให้คาตอบแก่
ประชาชนว่าเรื่ องที่เกิ ดขึ้นใครต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งในช่วงที่เกิ ดการชุ มนุ มของกลุ่ม กปปส. ก็
ไม่ได้เน้นมากเพราะทราบดีวา่ ข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ ได้นาเสนอไปทั้งหมดแล้ว มีบางครั้งเท่านั้นที่
การชุ ม นุ ม มี ผ ลกระทบกับ “กรุ ง เทพมหานคร” แล้วอยู่ใ นความสนใจของประชาชน จึ งนามา
รายงานและค้นหาความจริ งมาตอบให้แก่สังคม
2.2 แนวทางการผลิตเนื้ อหาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง คือการรายงาน
เหตุ ก ารณ์ ไ ปตามความเป็ นจริ ง ไม่ เข้า ข้า งฝ่ ายใด ไม่ ว่า กล่ า วฝ่ ายใด สิ่ ง ใดที่ พิจารณาแล้วว่า ไม่
เหมาะสมจึงวิพากษ์วจิ ารณ์
“การเขียนเนื้อหาในส่ วนนี้ก็เขียนไปตามความเป็ นจริ ง ใครทาผิดก็วา่ กันไปตามผิด
ใครทาถูกก็วา่ กันไปว่าถูก ไม่เข้าข้างใคร ไม่ได้วา่ ใคร แต่สิ่งไหนที่มองดูแล้วไม่เหมาะสม ก็ตอ้ งว่า
กันไปตามเรื่ องราว” (ปกภูมิ เดชดีหนูแก้ว, สัมภาษณ์, 2557)
2.3 การเก็ บ ข้ อ มู ล เริ่ มจากเมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นและพิ จ ารณาต่ อ ไปว่ า
“กรุ งเทพมหานคร” มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อไม่ จากนั้นจึงเข้าเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวโดยการสัมภาษณ์
พูดคุย ทั้งผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร และแหล่งข่าวบุคคลอื่น ๆ
“เวลาเก็ บ ข้อ มู ล ก็ ต้อ งเข้า ไปดู ไปคลุ ก คลี อ ยู่ ก ับ ฝ่ ายบริ ห าร แล้ว ก็ เ จ้า หน้ า ที่
“กรุ งเทพมหานคร” ดูให้เห็นว่าเขาทางานเป็ นอย่างไร ข่าวทัว่ ไปก็ตอ้ งไปหาชาวบ้าน ข้าราชการ ครู
ตารวจ ประชาชน ทั้งหมดก็ลงไปหา ไปพูดกับเขา รวมทั้งกับฝ่ ายผูช้ ุมนุ ม ก็ตอ้ งไปอยูก่ บั เขาด้วย สรุ ป
คือโดยรวม ๆ ก็จากการพูดคุย สังเกต คลุกคลี” (ปกภูมิ เดชดีหนูแก้ว, สัมภาษณ์, 2557)
2.4 ภาษาและลีลาการนาเสนอเนื้อหาข่าวโดยใช้ภาษาที่จริ งจังสร้างความน่าเชื่ อถือ
มีการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา บางครั้งอาจใช้ถอ้ ยคารุ นแรงเพื่อย้ า
เตือนให้ผอู ้ ่านได้รู้ ได้คิด ในสิ่ งที่นาเสนอ และเตือนสติให้เห็นความถูก ความผิดที่เกิดขึ้นในสังคม
“การเขี ย นข่ า วต้อ งใช้ภ าษาที่ จ ริ ง จัง เพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ต้อ งเขี ย นอย่า ง
ตรงไปตรงมา บางครั้ ง อาจจะมี การใช้ค าบางคาที่ รุนแรงเพราะว่าเราต้องการให้ได้รู้ ได้คิ ด เพื่ อ

61

เตือนสติให้รับรู ้ วา่ ความเป็ นจริ งคืออะไร ซึ่ งก็ใช้ลกั ษณะการเขียนแบบนี้ มาตลอดในการเขียนข่าว
จนคนอ่านเขาจาได้แล้วว่าถ้าเห็ นข่าวแบบนี้ ตอ้ งเป็ นเราเขียน” (ปกภูมิ เดชดี หนู แก้ว, สัมภาษณ์ ,
2557)
2.5 วัตถุ ประสงค์ในการสื่ อสารกับผูอ้ ่านคือพยายามหาคาตอบในสิ่ งที่ประชาชน
ตั้ง ค าถาม พยายามที่จะสื่ อสารให้ประชาชนรั บรู้ และเข้า ใจในประเด็ นที่ เกิ ดขึ้ นในสั ง คมอย่า ง
ถูก ต้อง และต้องการให้ป ระชาชนใช้ขอ้ มูล ที่ไ ด้รับไปใช้พิ จารณาเป็ นทางเลื อก เพื่ อทบทวนว่า
คาตอบที่สงสัยอยูค่ วรจะเป็ นอย่างไร
2.6 สิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารกับ “กรุ งเทพมหานคร” คือ ความต้องการของประชาชนที่
ต้องการให้หน่ วยงาน “กรุ งเทพมหานคร” ให้ความกระจ่าง หรื อให้ความช่ วยเหลื อ ซึ่ งถื อเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ สุ ดที่ “กรุ ง เทพมหานคร” ต้องรับรู้ รองลงมาคื อข้อผิดพลาดที่ อาจเกิ ดขึ้ น หากพบก็ จะ
วิพากษ์วิจารณ์ ไปตรง ๆ แต่ในขณะเดี ยวกัน หากพบสิ่ งที่ “กรุ งเทพมหานคร” สร้างประโยชน์ให้
สังคม ก็จะยกยมชมเชยโดยถือว่าเป็ นการให้ความเป็ นธรรม
2.7 การสื่ อสารกับผูช้ ุ มนุ ม กปปส. คือการบอกเรื่ องราวความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นจาก
การชุ มนุ ม ให้ผชู ้ ุ มนุ มได้ทราบว่าประชาชนได้รับผลดี หรื อ ผลเสี ยจากการชุ มนุ มอย่างไร มีใครที่
ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมบ้าง ในเวลาที่การชุมนุมสร้างความเสี ยหายให้พ้นื ที่กรุ งเทพมหานคร
ก็มีการวิพากษ์วจิ ารณ์ให้หยุดการกระทาที่ส่งผลเสี ยนั้น แต่จะเขียนเวลามีเรื่ องที่สาคัญมาก ๆ เท่านั้น
2.8 “กรุ งเทพมหานคร” และ ผูช้ ุมนุม กปปส. ไม่มีผลต่อการผลิตเนื้อหาข่าว กทม.
“ใน “กรุ งเทพมหานคร” มีผใู ้ หญ่หลายท่านที่รู้จกั แต่ไม่เคยเรี ยกไปนัง่ คุ ยว่าช่ วย
เขียนข่าวสนับสนุ นแบบนั้น แบบนี้ และไม่ว่าจะกี่ ยุคกี่สมัย ผูว้ ่าฯ กทม.จะเป็ นใครก็ไม่มีผลอะไร
อีกอย่างหนึ่งคือ การเขียนของเราเป็ นตัวของตัวเองมาก บอกเลยว่ากล้าได้กล้าเสี ยกล้าวิจารณ์ ถ้าหาก
เราให้“กรุ งเทพมหานคร” มีผลกับเรา ก็คงทางานลาบากแล้วก็ไม่เป็ นตัวของตัวเอง
ส่ วน กปปส. ก็ ไม่มีอิทธิ พ ลใด ๆ ที่ ผ่านมามี เหตุ การณ์ ชุ มนุ มของคนหลายกลุ่ ม
หลายสี แต่ก็ไม่มีกลุ่มไหนที่จะมาทาให้เราต้องมีความรู ้ สึกอึดอัดใจอะไรในการทางาน ไม่มีการ
ข่ ม ขู่ใ ห้ เ กรงกลัว เรามี ค วามคิ ด เป็ นของเราเองจะไม่ ย อมให้ ใ ครฝ่ ายไหนเข้า มาครอบง าหรื อ
เปลี่ยนแปลงได้” (ปกภูมิ เดชดีหนูแก้ว, สัมภาษณ์, 2557)
2.9 จุดยืนในการผลิตข่าว กทม. ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง คือการยึดถือ
บทบาทหน้าที่ในการทางานคือการเป็ นสื่ อมวลชน ที่มีความเป็ นกลางเท่านั้น ต้องนาเสนอข่าวที่มนั
คง ตรงไปตรงมา ไม่เข้าข้างหรื อยึดถือฝ่ ายใด ไม่เอาความรู ้สึกในใจมาปะปนกับการทางาน
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“เมื่อเราสวมเสื้ อเป็ นสื่ อ เราจะต้องยกเท้าที่เหยียบอยูข่ า้ งใดข้างหนึ่ งออกแล้วมายืน
อยูต่ รงกลางเท่านั้นไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ งแน่นอน เรามีพวกแต่พวกของเราก็คือประชาชน”
(ปกภูมิ เดชดีหนูแก้ว, สัมภาษณ์, 2557)
2.10 อุ ด มการณ์ ใ นการเป็ นสื่ อ มวลชนและการน าเสนอข่ า ว ต้อ งมี ค วาม
ตรงไปตรงมาในการนาเสนอ นาเสนอข้อเท็จจริ งที่เกิ ดขึ้ นไม่เข้าข้างฝ่ ายใด ทาหน้าที่ ในการเป็ น
สื่ อกลางและช่วยเหลือให้บริ การประชาชน
จากการสั ม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล หลัก เกี่ ย วกับ การผลิ ต เนื้ อ หาข่ า ว กทม. ทั้ง คอลัม น์
“ใต้ฟ้ ากรุ ง เทพฯ” หนัง สื อพิ ม พ์เ ดลิ นิว ส์ และ คอลัมน์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” หนังสื อ พิ ม พ์แ นวหน้า
เกี่ ยวกับกระบวนการผลิต (Process of Production) เมื่อนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกันแล้ว พบว่า
ข้อมูลที่ได้รับมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังแสดงให้เห็นตามตาราต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กระบวนการ/เทคนิคการผลิต ข่าว กทม.
กระบวนการ/
คอลัมน์ “ใต้ ฟ้ากรุ งเทพฯ”
เทคนิคการผลิต
หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
กลุ่มเป้ าหมาย/แนวคิด - ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร/ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องความ
เคลื่อนไหวในองค์กร ข่าวผูบ้ ริ หาร
- ประชาชนทัว่ ไป/ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
เช่นข่าวการจราจร
- การนาเสนอข่าวในช่วงการชุมนุม
กปปส. เน้นการติดตามความ
เคลื่อนไหวเพื่อให้ขอ้ มูลแก่
ประชาชน และเฝ้ าติดตามการ
ทางานของกทม.เกี่ยวกับการจัดการ
ต่อกลุ่มผูช้ ุมนุมในพื้นที่ กทม.
แนวทางการผลิต
- เฝ้ ารายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื้อหาในช่วงที่มี
- เป็ นสื่ อกลางไม่เข้าเข้างฝ่ ายใด
สถานการณ์ความ
- คอยตรวจสอบการทางานของ
ขัดแย้งทางการเมือง ผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร

คอลัมน์ “ซุ บซิบ กทม.”
หนังสื อพิมพ์แนวหน้ า
- ข้าราชการ
- ประชาชนทัว่ ไป
/รายงานความจริ งทุกเรื่ อง
ข้อร้องเรี ยนเรื่ องต่าง ๆ ของ
ประชาชน
- ไม่เน้นการนาเสนอข่าวการชุมนุม
กปปส. เพราะเห็นว่าข่าวการเมือง
หน้าอื่นได้นาเสนอไปแล้ว แต่ก็มี
การนาเสนอเป็ นบางครั้งเมื่อการ
ชุมนุมมีผลกระทบกับผูบ้ ริ หาร
กทม. และประชาชนอาจตั้งข้อ
สงสัยกับ กทม.ได้
รายงานตามความเป็ นจริ ง
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กระบวนการ/เทคนิคการผลิต ข่าว กทม. (ต่อ)
กระบวนการ/
เทคนิคการผลิต
การเก็บข้อมูล

คอลัมน์ “ใต้ ฟ้ากรุ งเทพฯ”
หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
- มีทีมงาน 4 คนประจาการอยูท่ ี่
สานักงานของกรุ งเทพมหานคร
- ใช้ขอ้ มูลจากข่าวแจกของกทม.
- เจาะข้อมูลรายบุคคล
- ตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าว กทม.
- ใช้ภาษาข่าวทัว่ ไป
- ภาษาในเชิงตั้งคาถามและ
วิพากษ์วจิ ารณ์

คอลัมน์ “ซุ บซิบ กทม.”
หนังสื อพิมพ์แนวหน้ า
- เข้าเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวโดย
การสัมภาษณ์พดู คุยกับแหล่งข่าว
โดยตรง
- ตรวจสอบและปรับแต่งด้วย
ตนเองก่อนนาเสนอ
ภาษาและลีลาที่ใช้ใน
- ใช้ภาษาที่จริ งจังสร้างความ
การเขียนข่าว
น่าเชื่อถือ
- แสดงความคิดเห็นและ
วิพากษ์วจิ ารณ์
- บางครั้งอาจใช้ถอ้ ยคารุ นแรง
วัตถุประสงค์ในการ - ให้ประชาชนทราบว่าในกทม.มี - หาคาตอบในสิ่ งที่ประชาชนตั้ง
สื่ อสารกับผูอ้ ่าน
ความเคลื่อนไหวอย่างไร
คาถาม
- ให้นาข้อมูลนาไปใช้เป็ น
- ให้ประชาชนใช้ขอ้ มูลเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวติ
ทางเลือก เพื่อทบทวนว่าคาตอบที่
สงสัยอยูค่ วรจะเป็ นอย่างไร
การสื่ อสารกับ
- ให้ กทม. เห็นว่าในแต่ละวัน
- สื่ อความต้องการของประชาชน
“กรุ งเทพมหานคร”
ประชาชนได้รับรู้เรื่ องอะไรบ้าง
- ข้อผิดพลาดของ กทม.ที่อาจ
- ให้ปรับปรุ งแก้ไขหรื อชี้แจง
เกิดขึ้น
การสื่ อสารกับผูช้ ุมนุม เพื่อให้ได้พิจารณาคิดถึงความ
ให้ผชู ้ ุมนุมได้ทราบว่าประชาชน
กลุ่ม กปปส.
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
ได้รับผลดี หรื อ ผลเสี ยจากการ
ผลกระทบจากการชุมนุม
ชุมนุมอย่างไร
จุดยืนในการผลิต
- ความเป็ นกลาง
- มีความเป็ นกลางเท่านั้น
เนื้อหาข่าว กทม.
- เป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั ประชาชน - ไม่เอาความรู ้สึกในใจมาปะปน
ท่ามกลางความขัดแย้ง
กับการทางาน
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จากตาราง จะเห็ นได้ว่ากระบวนการผลิต (Process of Production) ข่าว กทม. จาก
ผูผ้ ลิตทั้ง 2 คอลัมน์ ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นสามารถนามาอธิบายเป็ นแผนภาพได้ดงั ต่อไปนี้
อุดมการณ์

กทม.

ตรงไปตรงมา ช่ วยเหลือประชาชน

ให้ กทม.ทราบว่ า ปชช.รู้ เห็น



อะไรบ้ าง/ข้ อผิดพลาด/ให้ แก้ ไข

การเก็บข้ อมูล

การผลิตเนือ้ หา

ให้ ปชช.ทราบข้ อมูลและ

-ข่ าวแจก กทม.

-รายงานข่ าวทั่วไป

นาไปใช้ ประโยชน์ ได้

-แหล่ งข่ าวบุคคล

-ตรวจสอบ/ตั้งคาถาม

ไม่ มีอิทธิ พล
จุดยืน
เป็ นกลาง ไม่ เข้ าข้ างใคร

ผู้ผลิต

ไม่ มีอิทธิ พล
แนวทาง
รายงานความจริ ง

กทม.



ประชาชน

ให้ กปปส.เห็นถึงความเดือดร้ อน
ของ ปชช.จากการชุมนุม

กปปส.

ภาพที่ 7 แผนภาพการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเนื้ อหาข่าว กทม.
จากแผนภาพดังกล่าว สามารถอธิ บายได้วา่ การผลิตเริ่ มต้นจากตัวผูผ้ ลิตที่มีอุดมการณ์
และแนวทางในการเป็ นสื่ อมวลชนที่จะนาเสนอเนื้ อหาหรื อข้อเท็จจริ งอย่า งตรงไปตรงมา เป็ น
สื่ อกลางที่จะช่ วยเหลื อให้บริ การประชาชน และมีจุดยืนในการรายงานข่าวท่ามกลางภาวะความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นกลาง ไม่เข้าข้างคู่ขดั แย้งฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ต่อจากนั้นคือการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลโดยมีท้ งั การใช้ข่าวแจกของกองประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร และ
การเจาะสัมภาษณ์แหล่งข่าวบุคคลต่าง ๆ ในประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอ เมื่อได้ขอ้ มูลครบถ้วนจึงลง
มื อ ผลิ ต เป็ นเนื้ อ หาข่ า ว กทม. โดยที่ ก ารขั้น ตอนนี้ ไม่ ถู ก รบกวนจากอิ ท ธิ พ ลใด ๆ ทั้ง จาก
“กรุ งเทพมหานคร” และกลุ่มผูช้ ุ มนุ ม กปปส. ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์ที่จะสื่ อสารให้กลุ่มเป้ าหมาย คือ
ให้ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบข้อมูลเหตุการณ์รายวันที่เกิดขึ้นและนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์
ให้ขา้ ราชการกรุ งเทพมหานคร ที่ตอ้ งการให้ทราบว่าในหนึ่ งวันประชาชนรู ้เห็นเหตุการณ์บา้ นเมือง
ของกรุ งเทพมหานครอย่างไร เห็นการทางานของผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อย่างไร และมีสิ่ง
ไหนที่ประชาชนข้องใจ สงสัย หรื อต้องการให้ “กรุ งเทพมหานคร” ออกมาชี้ แจงแก้ไข รวมทั้งให้
กลุ่มผูช้ ุ มนุ ม กปปส. ที่ตอ้ งการให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ชุมนุม

กปปส.
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ผลการวิเคราะห์ ก ระบวนการผลิ ต ที่ ปรากฏนั้น เมื่ อพิ จารณาแล้วท าให้เห็ นได้ว่า มี
องค์ประกอบของกระบวนการสื่ อสาร ในด้านผูส้ ่ งสารอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. Source (แหล่งข้อมูล)
จากการสั ม ภาษณ์ ผูผ้ ลิ ต ท าให้เห็ นว่า แหล่ ง ข้อมู ล ในการผลิ ตข่ า วคอลัม น์ “ใต้ฟ้ า
กรุ งเทพฯ” มากจาก ขอมูลของทีมงาน 4 คนประจาการอยู่ที่สานักงานของกรุ งเทพมหานครเก็บ
รวบรวมได้ และข่าวแจกของ “กรุ งเทพมหานคร รวมไปถึ งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ บุคคล
แหล่ ง ข่าวด้วย ส่ วนคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” มักจะได้ขอ้ มู ลส่ วนใหญ่มาจากการเจาะสัม ภาษณ์
บุคคลที่เป็ นแหล่งข่าว
2. Sender (ผูส้ ่ งสาร)
ในที่น้ ี ก็คือ ตัวผูผ้ ลิ ตที่ มีตาแหน่ งเป็ นหัวหน้าข่าว กทม. และบรรณาธิ การข่าว กทม.
อาวุโส ที่มีหน้าที่ ในการนาข่าวที่ ผลิ ตขึ้นส่ งไปตี พิมพ์ในกรอบคอลัมน์ เพื่อเผยแพร่ สู่ประชาชน
ผูอ้ ่านต่อไป
3. Communicator (ผูท้ าการสื่ อสาร)
หมายถึ ง ตัวผูผ้ ลิ ตที่ มีตาแหน่ ง เป็ นหัวหน้าข่ าว กทม. และบรรณาธิ การข่ า ว กทม.
อาวุโส อีกเช่นเดียวกัน เพราะข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ช้ ี ให้เห็นว่า ตัวผูผ้ ลิตทั้งสองนี้ จะเป็ นผูท้ ี่
รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล นามาทาการปรุ งแต่งและเขียนขึ้ นใหม่โดยมี ลีลาและภาษาที่ใช้ในการ
เขียนข่าวเฉพาะของตนเองไปตามแนวคิด วัตถุประสงค์ และจุดยืนในการสื่ อข่าวตามที่ตนเองตั้งไว้
รวมถึ งเป็ นผูต้ รวจสอบในขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนที่จะส่ งข่าว กทม. ที่ผลิตเรี ยบร้อยแล้วไปตีพิมพ์ใน
กรอบคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์
แนวหน้า
โดยสรุ ปคือ ผูผ้ ลิ ตเนื้ อหา หรื อบรรณาธิ การข่าวของคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” และ
คอลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” ได้ท าหน้า ที่ เป็ นผูส้ ่ ง สารในองค์ป ระกอบของการสื่ อสารในตาแหน่ ง
Communicator และ Sender เนื่องจากเป็ นผูป้ รุ งแต่งเนื้ อหาข่าวที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยที่
ใช้วิธีการเขียนเป็ นของตนเอง และเป็ นผูน้ าข่าวที่ผลิ ตขึ้นส่ งไปตีพิมพ์ในกรอบคอลัมน์ดว้ ยตนเอง
เช่นเดียวกัน แต่ก็มีบางครั้งที่ได้ทาหน้าที่เป็ น Source ด้วยโดยการนาเสนอข่าวตามที่ได้ประสบพบ
เจอมาโดยตนเอง เป็ นต้น
และเมื่ อพิจารณาผลการวิเคราะห์ ก ระบวนการผลิ ต กับผลการวิเคราะห์ เนื้ อหาใน
บทที่ 4 ที่ผา่ นมานั้น ทาให้เห็นว่าผูผ้ ลิตก็มีความตั้งใจที่จะผลิตเนื้ อหาทั้งในส่ วนของข่าวภารกิจงาน
ประจาของ “กรุ งเทพมหานคร” ข่าวสังคมทัว่ ไป และข่าวที่เกี่ยวข้องกับการชุ มนุมทางการเมืองของ
กลุ่ม กปปส. โดยสามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ได้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาข่าว และ กระบวนการผลิต
เนือ้ หา
วิธีการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย
1. ข่าวการชุมนุมทาง คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพ ฯ”
ผูช้ ุมนุม กลุ่ม
การเมืองของกลุ่ม
- เจาะข้อมูลรายบุคคล
กปปส.
กปปส.
- ตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าว
คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”
เข้าเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวโดย
การสัมภาษณ์พดู คุยกับ
แหล่งข่าวโดยตรง
2. ข่าวภารกิจของ
คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพ ฯ”
ข้าราชการ
“กรุ งเทพมหานคร” - มีทีมงาน 4 คนประจาการอยู่ กรุ งเทพมหานคร
ที่สานักงานของ
กรุ งเทพมหานคร
- ใช้ขอ้ มูลข่าวแจกของ กทม.
- ตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าว
คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”
เข้าเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวโดย
การสัมภาษณ์พดู คุยกับ
แหล่งข่าวโดยตรง

วัตถุประสงค์ ในการสื่ อสาร
- เพื่อให้ได้พิจารณาคิดถึงความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุม
- ให้ผชู ้ ุมนุมได้ทราบว่าประชาชน
ได้รับผลดี หรื อ ผลเสี ยจากการ
ชุมนุมอย่างไร

3. ข่าวสังคมทัว่ ไปที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ชุมนุม และภารกิจ
“กรุ งเทพมหานคร”

- ให้ประชาชนทราบว่าในกทม.มี
ความเคลื่อนไหวอย่างไร
- ให้นาข้อมูลนาไปใช้เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวติ
- หาคาตอบในสิ่ งที่ประชาชนตั้ง
คาถาม
- ให้ประชาชนใช้ขอ้ มูลเป็ น
ทางเลือก เพื่อทบทวนว่าคาตอบที่
สงสัยอยูค่ วรจะเป็ นอย่างไร

คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพ ฯ”
ประชาชนทัว่ ไป
- เจาะข้อมูลรายบุคคล
- ตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าว
คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”
เข้าเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวโดย
การสัมภาษณ์พดู คุยกับ
แหล่งข่าวโดยตรง

- ให้ กทม. เห็นว่าในแต่ละวัน
ประชาชนได้รับรู้เรื่ องอะไรบ้าง
- ให้ปรับปรุ งแก้ไขหรื อชี้แจง
- สื่ อความต้องการของประชาชน
- ข้อผิดพลาดของ กทม.ที่อาจ
เกิดขึ้น
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จากตางรางแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเนื้ อ หาข่ า วที่ ป รากฏในหน้ า
หนังสื อพิมพ์ กับกระบวนการผลิตของผูผ้ ลิต โดยสามารถสรุ ปได้วา่
1. ข่าวการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. จากการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิตทาให้ทราบว่า
เนื้ อหาข่าวในส่ วนนี้ ไม่ได้เป็ นเนื้ อหาหลัก แต่จะมีเฉพาะในช่วงเหตุการณ์การชุ มนุ มแบบนี้ เท่านั้น
โดย มีวธิ ี การเก็บข้อมูลคือ เจาะข้อมูลหรื อเข้าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวโดยการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
แหล่งข่าวโดยตรง และเมื่อผลิ ตเป็ นเนื้ อหาแล้วก็ทาการตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าวก่อนที่จะมีการ
เผยแพร่ เช่นเดียวกับข่าวสังคมทัว่ ไป
ส่ ว นกลุ่ ม เป้ าหมายนอกจากจะเป็ นข้า ราชการ และประชาชนทั่ว ไปเพื่ อ ให้ ใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่นาเสนอได้น้ นั ยังมีความต้องการที่จะสื่ อสารกับผูช้ ุ มนุ มเพื่อให้ได้พิจารณา
คิดถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม รวมทั้งให้ทราบว่าประชาชน
ได้รับผลดี หรื อ ผลเสี ยจากการชุมนุมอย่างไรด้วย
2. ข่าวภารกิ จของ “กรุ งเทพมหานคร” ผูผ้ ลิตมีวิธีการเก็บข้อมูลโดยมีทีมงาน 4 คน
ประจาการอยู่ที่ ส านัก งานของ “กรุ งเทพมหานคร” ประกอบกับ การใช้ข ้อมู ล จากข่ า วแจกของ
“กรุ ง เทพมหานคร” หรื อ เข้าไปเก็ บข้อมูลจากแหล่ งข่ าวโดยการสัม ภาษณ์ พูดคุ ยกับ แหล่ งข่า ว
โดยตรง จากนั้นเมื่อผลิตเป็ นเนื้อหาแล้วก็ทาการตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าวก่อนที่จะมีการเผยแพร่
ส่ วนกลุ่มเป้ าหมายของข่าวส่ วนนี้ ก็คือ ข้าราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นหลัก เพื่อให้
ข้าราชการเห็นว่าในแต่ละวันประชาชนได้รับรู ้เรื่ องอะไรบ้าง สื่ อความต้องการของประชาชน หรื อ
ข้อผิดพลาดของ “กรุ งเทพมหานคร” ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ปรับปรุ งแก้ไขหรื อชี้แจงในข้อนั้น
3. ข่าวที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการชุ มนุ ม และ ภารกิ จของ “กรุ งเทพมหานคร” มีวิธีการเก็บ
ข้อมู ล คื อ เจาะข้อมู ล หรื อ เข้า ไปเก็ บ ข้อมู ล จากแหล่ ง ข่ า วโดยการสั ม ภาษณ์ พูดคุ ย กับ แหล่ ง ข่ า ว
โดยตรง และเมื่ อผลิ ตเป็ นเนื้ อหาแล้วก็ทาการตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าวก่ อนที่ จะมี การเผยแพร่
เช่นเดียวกับข่าวการชุมนุม
ส่ วนกลุ่ มเป้ าหมายหลัก ก็ คือ ประชาชนทัว่ ไปเพื่อให้ไ ด้อ่านและทราบว่า ในพื้นที่
กรุ งเทพมหานครมีความเคลื่อนไหวอย่างไร และให้นาข้อมูลนาไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวัน
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในกระบวนการผลิตของคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” และ
คอลัมน์” ซุ บซิ บ กทม.” อยูท่ ี่ประเด็นการรายงานข่าวการชุ มนุ มของกลุ่ม กปปส. เนื่ องจากผูผ้ ลิ ต
เนื้ อหาคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ยังคงทาการเฝ้ าติดตามสถานการณ์ ของการชุ มนุ มอย่างใกล้ชิด
แม้ว่า ข่ า วหน้า หนึ่ ง หรื อ ข่ า วการเมื อ งหน้า อื่ น ๆ จะรายงานสถานการณ์ ชุ ม นุ ม ในช่ ว งเวลานั้น
เช่ นเดี ย วกัน แต่ จะเน้น ไปที่ ก ารรายงานความเคลื่ อนไหวเพื่ อให้ประชาชนได้รับ ทราบและใช้
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ประโยชน์จากข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการเดิ นทางได้อย่างสะดวก และเน้นไปที่การเฝ้ า
ติดตามดูการทางานของ “กรุ งเทพมหานคร” ว่ามีการจัดการต่อผูช้ ุ มนุ มอย่างไร มีความเป็ นกลาง
ทางการเมืองหรื อให้การเข้าข้างช่วยเหลือผูช้ ุมนุมหรื อไม่ อย่างไร ในขณะที่คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.”
ไม่เน้นการรายงานข่าวการชุมนุม เพราะเนื่องจากว่าผูผ้ ลิตนั้นไม่ตอ้ งการให้ซ้ าซ้อนกับข่าวหน้าหนึ่ ง
หรื อข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ แต่เมื่อใดที่การชุ มนุ มได้เข้ามามีผลกระทบต่อ “กรุ งเทพมหานคร” จน
ทาให้ประชาชนตั้งข้อสงสัย ก็จะทาการรายงานความจริ งอย่างตรงไปตรงมา
2. การวิเคราะห์ กระบวนการตีความ
จากผลการวิเคราะห์ กระบวนการผลิต (Process of Production) ทาให้เราทราบว่า
กลุ่มเป้ าหมายของผูผ้ ลิตเนื้ อหาข่าว กทม. ทั้งคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ
คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า มีกลุ่มเป้ าหมายหลักที่เหมือนกันคือ 1. ข้าราชการ
กรุ งเทพมหานคร 2. ประชาชนทัว่ ไป และในขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการตีความ (Process of
Interpretation) นี้ ผูว้ ิจยั จะทาการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายในการเปิ ดรับข่าวหนังสื อพิมพ์
ทั้งสองฉบับ โดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักตามที่กาหนดไว้ และวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวหนังสื อพิมพ์ ดังต่อไปนี้
ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ หนัง สื อ พิ ม พ์ข อง
ข้าราชการกรุ งเทพมหานครนั้น ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลในเชิ งลึ กจากการสัมภาษณ์ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปนั้น ข้าราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นกลุ่มที่อ่านข่าว กทม.ในหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ
หนังสื อพิมพ์แนวหน้าเป็ นประจาอันดับแรกอยูแ่ ล้ว ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึก จึงได้คดั เลือก
ผูท้ ี่มีตาแหน่งและประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและวิเคราะห์ข่าว กทม. เป็ นอย่างดี จานวน
2 คน และได้เข้าสัมภาษณ์จนสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. คุ ณเฉลิ มพล โชติ นุชิ ต ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการเขตภาษี เจริ ญ และเป็ นผูเ้ คยดารง
ตาแหน่ งผูอ้ านวยการกองประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร คุ ณเฉลิ มพล เป็ นผูอ้ ่านข่าว
กทม.จากหนังสื อพิ มพ์ท้ งั สองฉบับนี้ ตั้ง แต่ เริ่ มรั บราชการตั้งแต่ จนกระทัง่ ได้รั บ ต าแหน่ ง เป็ น
ผูอ้ านวยการกองประชาสั มพันธ์ ซึ่ งมี หน้าที่ ใ นการควบคุ มกิ จการด้านการสื่ อสารมวลชนของ
“กรุ งเทพมหานคร” และใกล้ชิ ดกับผู ้บริ หารระดับ สู ง จนได้รั บ แต่ งตั้งให้ เป็ นผู ้อ านวยการเขต
ภาษีเจริ ญในปั จจุบนั รวม 30 ปี จึ งเป็ นผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการอ่านข่าว กทม.
ทั้ง ของผู ้บ ริ หารระดับ สู ง และของเจ้า หน้ า ที่ ท ั่ว ไปได้ เ ป็ นอย่ า งดี โดยผู ้วิ จ ัย ได้ เ ข้า สั ม ภาษณ์
คุณเฉลิมพล โชตินุชิต และสรุ ปการอ่านข่าว กทม.ของคุณเฉลิมพล ได้ดงั นี้
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1.1 คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
1) อ่านคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” เพื่อตรวจสอบข่าวกรุ งเทพมหานครที่
เกิดขึ้นรายวัน
“เนื้ อ หาเขาทัน สมัย หมายถึ ง อัพ เดทวัน ต่ อ วัน แล้ว ก็ เ ป็ นคอลัม น์ ที่ มี
รู ปภาพกิ จกรรมของสานักงานเขตด้วยเราก็เลยต้องติดตามว่าจะมีข่าวเราบ้างไหม อีกอย่างเขาเล่น
ประเด็ น ครบทุ ก ประเด็ น ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก รของเรา ท าให้ เ ราได้ท้ งั ติ ด ตามความ
เคลื่ อนไหวว่านอกเหนื อจากองค์กรของเราแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมกรุ งเทพมหานครบ้าง และ
ภายในองค์กรมีอะไรที่เป็ นประเด็นต้องติดตามกันไปบ้าง” (เฉลิมพล โชตินุชิต, สัมภาษณ์, 2558)
2) เห็ นว่าเนื้ อหาคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” มี ความเป็ นปั จจุ บนั ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็ นที่น่าสนใจอยูใ่ นสังคม รวมทั้งมีการรายงานข่าวครบถ้วนทุกประเด็นที่
ต้องการทราบรวมทั้งเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีความเป็ นกลางไม่เข้าข้างฝ่ ายใด
“เขารายงานเรื่ องราวแบบวันต่ อวัน ไม่ มีข่ า วเก่ า หรื อล้าสมัย แล้วเราก็
ติดตามเรื่ องอันเป็ นที่น่าสนใจอยูใ่ นขณะนั้น ส่ วนมากเขาตอบได้ทุกประเด็น แล้วอันไหนที่เรารู ้สึก
ว่าอยากรู ้ อยากจะถาม ส่ วนมากเขาก็เป็ นกระบอกเสี ย งให้จนได้ค าตอบ ส่ วนในเรื่ องเนื้ อหาก็ ดี
กลาง ๆ ดี ไม่ เข้า ข้า งแบบดู โอเวอร์ จนเกิ นไป และก็ ย งั มี ในส่ วนที่ เป็ นภาพข่ า วซึ่ ง เป็ นพื้ นที่ ใ ห้
บริ การสานักงานเขตอย่างเราในการได้ประชาสัมพันธ์องค์กรทางสื่ อมวลชนใหญ่ ๆ ด้วย” (เฉลิมพล
โชตินุชิต, สัมภาษณ์, 2558)
3) เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่ามีข่าวสารใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตความ
รับผิดชอบของตนเอง และ เพื่อเป็ นการตรวจสอบการทางานของนักประชาสัมพันธ์เขตด้วย
“ก็เป็ นคอลัมน์ที่เขียนข่าวเกี่ยวกับ “กรุ งเทพมหานคร” โดยเฉพาะ เราเป็ น
ผูบ้ ริ หารเลยต้องอ่านติดตามความเคลื่อนไหว แล้วก็ตรวจสอบไปในตัวว่ามีข่าวเกี่ยวกับหน่ วยงาน
เราไหม หรื อเรื่ องราวไหนที่เป็ นประเด็นน่าติดตามก็อ่าน เพราะเรานัง่ ทางานอยูใ่ นห้อง ออกพื้นที่ก็
แค่ในเขตไม่สามารถรู ้ ได้ท้ งั หมดว่ากทม.มี อะไรเกิ ดขึ้ นบ้าง แต่คอลัมน์น้ ี จะช่ วยให้เรารู ้ มากขึ้ น
กว้างขึ้ น บางครั้ งมันมี ประเด็นที่อาจจะมากระทบกับเราก็จะทาให้เราเตรี ยมตัวตั้งรั บมันได้เป็ น
อย่างดี นอกเหนือจากนั้น มันก็เป็ นช่องทางหนึ่งในการตรวจสอบการทางานของประชาสัมพันธ์เรา
ด้วยนะว่าเขามีฝีมื อขนาดไหนในเรื่ องการส่ งข่าว ส่ วนเนื้ อหาที่เป็ นตัวหนังสื อก็อ่านโดยรวม แต่
เวลามี ป ระเด็นต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น คอลัม น์น้ ี ก็ จะค่อนข้างรวดเร็ วกว่าที่ อื่นนะ ท าให้อพั เดทข้อมูล
ข่าวสารได้ดี”(เฉลิมพล โชตินุชิต, สัมภาษณ์, 2558)
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4) ผูบ้ ริ หารระดับสู งของกรุ งเทพมหานครก็อ่านคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
“ส่ วนมากผูบ้ ริ หารก็จะอ่ านฉบับ นี้ หน้า นี้ ก ันเป็ นประจาอยู่แล้ว เพราะ
เนื้อหาก็อพั เดทเป็ นประจา ข้อมูลเขาค่อนข้างดีแล้วก็เป็ นที่น่าเชื่ อถือ ผูบ้ ริ หารของเราก็ติดตาอ่านอยู่
เป็ นประจา (อันนี้ ทราบมาตั้งแต่สมัยเป็ น ผอ.กองประชาสัมพันธ์) เพราะมีความเป็ นกลางค่อนข้าง
สู ง อ่านแล้วทาให้เรารู ้ วา่ อันที่แท้จริ งแล้วนั้น สังคมกาลังคิดอะไรกับเราอยู”่ (เฉลิมพล โชตินุชิต,
สัมภาษณ์, 2558)
1.2 คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”
1) อ่านคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ควบคู่ไปกับคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
ของหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อเป็ นการตรวจสอบข่าว “กรุ งเทพมหานคร” ที่อาจจะมีความต่างกัน
2) มี ค วามสนใจที่ จะอ่ า นเนื้ อ หาส่ วนอื่ น ๆ นอกเหนื อไปจากคอลัม น์
“ซุบซิบ กทม.” ด้วย เช่นข่าวหน้าหนึ่ง, ข่าวธุ รกิจ เป็ นต้น
“รั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ นวหน้ า อ่ า นควบคู่ ไ ปกับ หนั ง สื อพิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์
ส่ วนมากก็อ่านข่าวทัว่ ไปเพราะถ้าเป็ นข่าวเกี่ ยวกับกรุ งเทพมหานครก็จะอ่านที่ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
ของเดลิ นิวส์ อยู่แล้ว แต่ของแนวหน้า “ซุ บซิ บ กทม.” ก็อ่านเหมื อนกัน เพียงแต่ว่าเราอาจจะให้
ความสาคัญกับเดลินิวส์ มากกว่านิ ดหน่อย เพราะเนื้ อหาของเดลินิวส์ ค่อนข้างที่จะตามสถานการณ์
ได้น่ า สนใจ ส่ ว นของแนวหน้ า ก็ อ่ า นไว้เ ผื่ อ มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ ออกไปเราก็ จ ะได้รั บ รู ้
เหมือนกัน แล้วก็ใช้อ่านข่าวทัว่ ไปหน้าหนึ่ง หรื อข่าวธุ รกิจ” (เฉลิมพล โชตินุชิต, สัมภาษณ์, 2558)
นอกจากนั้นยังได้เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักซึ่ งเป็ นข้าราชการกรุ งเทพมหานครอีก
หนึ่งท่าน และได้รับคาตอบในประเด็นต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับคุณเฉลิมพล คือ
2. คุณมนต์จนั ทร์ จันทร์ คงช่วย หัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สานัก
ปลัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นผูท้ ี่ อ่านข่าว กทม.จากหนังสื อพิมพ์ท้ งั สองฉบับตั้งแต่เริ่ มรั บราชการ
เช่ นเดี ยวกัน จนถึ งปั จจุบนั ที่ตอ้ งเป็ นผูท้ าหน้าที่ในการอ่านและวิเคราะห์ข่าวที่สื่อมวลชนเผยแพร่
และมีความเกี่ยวข้องกับกรุ งเทพมหานครทุกวัน ทุกชิ้น ทุกประเภท โดยเฉพาะข่าว กทม. ก่อนที่จะ
นาเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง จึงเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ อยู่กบั ข่าว กทม. รวม 28 ปี และสามารถให้
คาตอบในเรื่ องการอ่านข่าวของผูบ้ ริ หารระดับสู งและเจ้าหน้าที่ของกรุ งเทพมหานครได้เป็ นอย่างดี
ผูว้ จิ ยั ได้เข้าสัมภาษณ์คุณมนต์จนั ทร์ และสามารถสรุ ปในภาพรวมได้วา่
ผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร และข้าราชการกรุ งเทพมหานคร ให้ความสนใจกับคอลัมน์
“ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่ งอาจจะมากกว่าคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์
แนวหน้าเล็กน้อย เพราะมีความเห็นว่า เนื้ อหาข่าวมีความเป็ นปั จจุบนั ทันเหตุการณ์ สื่ อสารได้ตรง
ประเด็น และให้ความเชื่ อถื อกับเนื้ อหาข่า วที่ ป รากฏ โดยมัก จะตรวจสอบเหตุ การณ์ รายวันจาก
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คอลัมน์น้ ี อีกสาเหตุหนึ่ งมาจากการที่เนื้ อหาข่าวค่อนข้างมีความเป็ นกลาง ตรงไปตรงมา โดยบาง
ช่วงบางตอน คุณมนต์จนั ทร์ เล่าให้ฟังว่า
“อันที่จริ งผูบ้ ริ หารทุกท่านจะได้อ่านข่าวที่เกี่ยวกับ “กรุ งเทพมหานคร” ทั้งหมดทุกชิ้น
รวมไปถึงคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” และคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” แต่ถา้ ให้เปรี ยบเทียบก็อาจจะต้อง
บอกว่าอ่านคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” เป็ นส่ วนใหญ่ เพราะว่าคอลัมน์น้ ี จะมีข่าวที่เป็ นปั จจุบนั ทัน
เหตุการณ์ คือหมายถึงเขียนได้ตรงประเด็นค่อนข้างมากกว่าเล่มอื่น ๆ แล้วผูบ้ ริ หารก็มีความเชื่ อถือ
กับเนื้อหาที่ปรากฏ เช่นในช่วงการชุ มนุ ม กปปส.ที่ผา่ นมา ผูบ้ ริ หารเราก็มกั จะตรวจสอบเหตุการณ์
รายวันจากคอลัมน์น้ ีมากกว่าเล่มอื่น ๆ ด้วย นอกจากนั้นเนื้อหาข่าวค่อนข้างเป็ นกลาง เขียนข่าวแบบ
ตรงไปตรงมา มันเหมือนเป็ นการทาให้ผบู ้ ริ หารเรารู ้ตวั อย่างแท้จริ งว่าตอนนี้ สังคม หรื อ ประชาชน
ในกรุ งเทพมหานครกาลังคิด หรื อ รู ้สึกอะไรกับเราอยู่ ส่ วนคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ก็ยงั อ่านควบคู่
กันไป เพราะมันเป็ นกรอบหลัก เช่ นเดี ยวกันที่นาเสนอข่าวเกี่ ยวกับ “กรุ งเทพมหานคร” ของเรา”
(มนต์จนั ทร์ จันทร์ คงช่วย, สัมภาษณ์, 2557)
จากผลการสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการกรุ งเทพมหานครมีการอ่านข่าว กทม.
ทั้งสองคอลัมน์เป็ นประจาอย่างต่ อเนื่ อง ถึ งแม้ใ นช่ วงระยะเวลานี้ จะมี เ นื้ อหาที่ เกี่ ยวกับ ข่าวการ
ชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. รวมอยู่ดว้ ย แต่ก็ไม่ได้แบ่งแยกแบบเฉพาะเจาะจงว่าจะอ่าน
ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งเป็ นสาคัญ แต่ยงั คงอ่านเนื้ อหาทั้งหมดใน “ภาพรวม” เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการ
ตรวจสอบเหตุ ก ารณ์ ค วามเคลื่ อ นไหวของผูบ้ ริ ห าร การท างานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรื อ
เหตุการณ์ทวั่ ๆ ไปในสังคมดังที่ได้กล่าวไปแล้วนัน่ เอง
ประชาชนทั่วไป สาหรั บกรณี น้ ี จะได้ศึก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ หรื อการอ่ า น
หนังสื อพิมพ์ของประชาชนทัว่ ไป เพราะเนื่ องจากประชาชนก็เป็ นหนึ่ งในกลุ่มเป้ าหมายของผูผ้ ลิ ต
เนื้อหาข่าว กทม. เช่นเดียวกับข้าราชการกรุ งเทพมหานครตามที่ผผู ้ ลิตให้ขอ้ มูล แต่ลกั ษณะของการ
อ่านข่าว กทม.ไม่เหมือนกัน เพราะข้าราชการกรุ งเทพมหานคร เลือกอ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ
แนวหน้า เนื่ องจากเพราะต้องการอ่ า นข่ า ว กทม. เป็ นอันดับแรก ในขณะที่ ประชาชนทัว่ ไม่ ไ ด้
ต้องการอ่านข่าว กทม. เป็ นหลัก แต่ใช้ความนิยมส่ วนตัวในการที่จะอ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ หรื อ
แนวหน้า ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้คน้ หาผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากผูท้ ี่มีพฤติกรรมการอ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
และ แนวหน้า อย่างต่ อเนื่ องเป็ นประจา โดยพบผูใ้ ห้ข้อมูลหลักและท าการสั มภาษณ์ เก็ บ ข้อมู ล
จนสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” พบผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 2 คน ประกอบด้วย
1. นางสุ รางค์ ภู่สาอางค์ อาชี พ เปิ ดร้ านค้าขายเครื่ องดื่ มกาแฟ อายุ 45 ปี เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักเกี่ ยวกับการอ่านหนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ เนื่ องจากจะต้องซื้ อหนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ มาไว้
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ให้บริ การลูกค้าที่มาซื้ อเครื่ องดื่ มเป็ นประจาทุกวัน และตนเองก็จะได้อ่านหนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ ที่
ซื้ อมาทุกวันด้วย ซึ่ งประวัติการอ่านหนังสื อพิมพ์ของคุณสุ รางค์ เริ่ มขึ้นพร้อมกับการเปิ ดร้านกาแฟ
ตั้งแต่เมื่ออายุประมาณ 30 รวมประมาณ 15 ปี
พฤติ ก รรมการอ่ า นหนัง สื อ พิ ม พ์ ข องคุ ณ สุ ร างค์ คื อ ที่ เ ลื อ กซื้ อ หนัง สื อ พิ ม พ์ม า
ให้บริ การลูกค้าและอ่านเองเนื่ องมาจากเห็ นว่าเป็ นหนังสื อพิมพ์ที่ได้รับความนิ ยม และคนทัว่ ไป
ชอบอ่าน ส่ วนตนเองเวลาอ่านก็จะเริ่ มตั้งแต่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่ งว่ามีข่าวอะไรบ้าง ต่อจากนั้นดู
เนื้อหาภาพข่าวและอ่านคาบรรยายใต้ภาพ แล้วจึงตามติดตามไปอ่านข่าวต่อหน้าในจากพาดหัวข่าว
ที่สนใจ เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงเปิ ดไปอ่านข่าวที่ตนเองสนใจมากที่สุดคือข่าวบันเทิง
ในส่ วนของข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” คุ ณสุ รางค์ได้อ่านบ้างเป็ นบางครั้ง
เพราะหากลูกค้าไม่มากนักและมีเวลาว่าง ก็จะเปิ ดหนังสื อพิมพ์เพื่อหาข่าวอื่น ๆ อ่าน รวมถึ งข่าว
กทม.ด้วย
“เคยเห็ น และจาได้ว่าคอลัมน์น้ ี เขี ยนเกี่ ยวกับเรื่ อง ผูว้ ่าฯ กทม. แต่ก็ไม่ค่อยได้อ่าน
เพราะคิดว่ามันค่อนข้างไกลตัว ก็ไม่ได้สนใจมาก เวลาว่างจริ ง ๆ ถึ งจะอ่านแต่อ่านไปก็ไม่ค่อยรู ้
เรื่ องเท่าไร เป็ นเรื่ องของ กทม.ซะมากกว่า เราเป็ นประชาชนถึงอ่านแล้วก็คงไปทาอะไรเขาไม่ได้ ก็
แค่ได้รับรู ้ไปเท่านั้นเอง” (สุ รางค์ ภู่สาอาง, สัมภาษณ์, 2558)
เมื่อถามถึ งช่ วงเวลาที่ เกิ ดการชุ มนุ มของกลุ่ม กปปส. ว่าคุ ณสุ รางค์ติดตามข่าวการ
ชุมนุมอย่างไร และได้ติดตามจากข่าว กทม.หรื อไม่ คุณสุ รางค์ เล่าว่า
“ตอนนั้นบ้านเมืองวุน่ วายมาก คนส่ วนมากเขาก็คงดูทีวีกนั ว่าชุ มนุ มเป็ นยังไงบ้าง แต่
เราคนค้าขายก็ได้แต่อ่านหนังสื อพิมพ์ ก็อ่านปกตินะ เช้ามาก็อยากรู ้ วา่ วันนี้ เป็ นไง ชุ มนุ มกันไปถึ ง
ไหนแล้ว ก็อ่านที่หน้าหนึ่งนี่แหละ ข่าวดังเขาก็ข้ ึนหน้าหนึ่งทุกวัน เราก็รู้มาจากตรงนี้แหละ”
“ส่ วนข่าวนี้ (คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ) อย่างที่ บอกปกติ ก็ไม่ค่อยได้อ่านนะ แต่ว่า
ในช่วงชุมนุม กปปส. ก็อ่านบ่อยขึ้นหน่อย เราทามาค้าขาย บางครั้งก็ตอ้ งไปซื้ อของบ้าง กลัวว่าบาง
ทีชุมนุ มอาจจะมาแถวบ้านเราเราก็จะเดินทางลาบาก แต่ถามว่าอยากรู ้ไหมว่าผูว้ ่าฯ ทาอะไรอยู่ คือ
จริ ง ๆ ก็ไม่ค่อยอยากรู ้หรอก ส่ วนเรื่ องของการเมืองก็ไม่ค่อยได้สนใจไรมาก แต่ก็อ่านเพราะอยากรู้
ว่าเมื่อไรจะจัดการกันได้เร็ ว ๆ จะได้เดินทางสะดวกมากกว่า” (สุ รางค์ ภู่สาอาง, สัมภาษณ์, 2558)
สรุ ปได้วา่ คุณสุ รางค์ มีพฤติกรรมการอ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ โดยอ่านพาดหัวข่าว
หน้าหนึ่ งเป็ นหลัก ตามด้วยการอ่า นเนื้ อหาในส่ วนที่ ตนเองสนใจ ส่ วนการอ่านคอลัม น์ “ใต้ฟ้ า
กรุ งเทพฯ” มีเป็ นบางครั้งเท่านั้น แต่ในช่วงที่มีการชุมนุม กปปส. ประชาชนอ่านมากขึ้น ซึ่ งมีสาเหตุ
เพราะต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของการชุมนุ ม กปปส. เพื่อต้องการตรวจสอบเส้นทางการ
เดินทาง นอกจากนั้นยังต้องการติดตามการทางานของผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครในการจัดการ
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กับ กลุ่ มผูช้ ุ ม นุ ม ด้วย เช่ นเดี ย วกับ ผูใ้ ห้ข ้อมู ลหลักเกี่ ย วกับพฤติ ก รรมในการอ่ านหนังสื อพิ ม พ์
เดลินิวส์อีกคนหนึ่ง คือ
2. คุ ณวิชัย ศิริพานิ ชกร อาชี พ ข้าราชการบานาญ อายุ 64 ปี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เกี่ ยวกับการอ่านหนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ อีกคนหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นลูกค้าประจาร้านเครื่ องดื่มกาแฟของคุณ
สุ รางค์ และจะอ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ที่คุณสุ รางค์นามาวางไว้เป็ นที่ร้านประจา โดยก่อนหน้านั้น
ขณะที่นายวิชยั รับราชการอยูน่ ้ นั ก็ได้รับและอ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ มาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อนับ
รวมอายุราชการของนายวิชยั ซึ่ งเริ่ มรับราชการตั้งแต่อายุ 25 ปี จนถึงเกษียณอายุราชการจึงเท่ากับ
35 ปี และรวมกับระยะเวลาที่เป็ นข้าราชการบานาญอีก 4 ปี จึงรวมเป็ น 39 ปี โดยคุณวิชยั เล่าว่า
“อ่านเดลินิวส์ มานานแล้ว ก็เหมือนคนทัว่ ๆ ไป ชอบอ่านข่าวเดลินิวส์ ไทยรัฐ แต่เรา
ชอบเดลิ นิวส์ มากกว่า อ่านมาตั้งแต่สมัยทางาน เวลาอ่านก็ดูภาพ ดูพาดหัวข่าวว่ามีอะไรบ้างแล้วก็
ไปอ่านต่อด้านใน ส่ วนข่าวอื่น ๆ ด้านในก็อ่านข่าวการเมืองหน้าสอง หน้าสาม อ่านหลัก ๆ อยูเ่ ท่านี้
แหละ เพราะนอกนั้นก็กลับบ้านไปดูทีวเี อา” (วิชยั ศิริพานิชกร, สัมภาษณ์, 2558)
ในส่ วนของข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” คุ ณวิชยั ทราบว่าเป็ นข่าวที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับกรุ งเทพมหานคร เคยได้อ่านบ้างแต่ไม่ทุกครั้ง เพราะมีเหตุผลเช่นเดียวกันกับสุ รางค์ คือเป็ น
เรื่ องที่ไม่ได้อยูใ่ นความสนใจมากนัก แต่เมื่อถามถึงช่วงเวลาที่เกิดการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ว่าคุณ
วิชยั ติดตามข่าวการชุมนุมอย่างไร และได้ติดตามจากข่าว กทม.หรื อไม่ คุณวิชยั เล่าให้ฟังว่า
“คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ปกติ ก็อ่านผ่าน ๆ ไม่ได้มีเรื่ องที่สนใจติดตามเป็ นพิเศษ
เพราะเป็ นข่าวของข้าราชการ กทม.ซึ่งมันไกลตัวเรา แต่พอมาช่วงที่มีชุมนุมก็อ่านมากขึ้น คงเหมือน
คนทัว่ ๆ ไปว่าอยากจะรู ้ ว่า กปปส.จะเดินมาบ้านเราไหม ถ้าเราจะต้องไปข้างนอกจะต้องไปเลี่ยง
ตรงไหนที่ กปปส.อยู่ ส่ วนผูว้ ่าฯ กทม.จะทายังไง จะจัดการกับ กปปส.ยังไงดี ประมาณนี้ แต่เอา
ความจริ งแล้วข่าวชุ มนุ มถ้าอยากจะรู ้ รายละเอี ยดก็ดูที่หน้าหนึ่ งมากกว่า มันได้รายละเอี ยดกว่า”
(วิชยั ศิริพานิชกร, สัมภาษณ์, 2558)
สรุ ป ได้ว่า คุ ณวิชัย ก็ มี พ ฤติ ก รรมการอ่ า นหนัง สื อพิ ม พ์เดลิ นิวส์ ค ล้า ยคลึ ง กับ คุ ณ
สุ รางค์ โดยหลักคืออ่านพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ ง ตามด้วยการอ่านเนื้ อหาในส่ วนที่ตนเองสนใจ ส่ วน
การอ่านคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” มีเป็ นบางครั้งเท่านั้น แต่ในช่วงที่มีการชุ มนุ ม กปปส. ประชาชน
อ่านมากขึ้น ซึ่ งมีสาเหตุเพราะต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของการชุมนุม กปปส. เพื่อต้องการ
ตรวจสอบเส้ น ทางการเดิ น ทาง นอกจากนั้น ยัง ต้อ งการติ ด ตามการท างานของผู ้ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานครในการจัดการกับกลุ่มผูช้ ุมนุม กปปส.
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คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” พบผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 2 คน ประกอบด้วย
1. นายอรุ ณ เอื้อกิตติโรจน์ อาชี พพนักงานบริ ษทั เอฟอาร์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่
98 ซอยรามคาแหง 21 (นวศรี ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 อายุ 40 ปี เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมู ลหลัก เกี่ ย วกับ การอ่ า นหนัง สื อพิ ม พ์แนวหน้า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ที่ ท างานของนายอรุ ณรั บ
หนัง สื อพิ มพ์แนวหน้า เพื่อให้บ ริ การลู ก ค้าและให้พ นัก งานอ่ านได้ทุ ก วัน ซึ่ ง นายอรุ ณก็ ได้อ่า น
หนังสื อพิมพ์แนวหน้าทุกวันตั้งแต่เริ่ มเข้าทางานที่บริ ษทั นี้ ตั้งแต่อายุ 26 ปี รวมเป็ นระยะเวลาที่ได้
อ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้ามาอย่างต่อเนื่องจานวน 14 ปี
พฤติ กรรมการอ่านหนังสื อพิมพ์ของคุ ณอรุ ณ โดยปกติ เพราะเป็ นหนังสื อพิมพ์ของ
บริ ษทั ที่รับมาเพื่อให้บริ การลูกค้าและพนักงานอ่าน แล้วตนเองก็ได้อ่านทุกวันโดยเองเวลาอ่านก็มี
พฤติกรรมเช่ นคนทัว่ ไป คือจะเริ่ มตั้งแต่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่ งว่ามีข่าวอะไรบ้าง ต่อจากนั้นดูเนื้ อหา
ภาพข่าวและอ่านคาบรรยายใต้ภาพ แล้วจึงตามติดตามไปอ่านข่าวต่อหน้าในจากพาดหัวข่าวที่สนใจ
เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงเปิ ดไปอ่านข่าวที่ตนเองสนใจมากที่สุดคือข่าวกีฬา
ในส่ วนของข่าว กทม. คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” คุณวิชยั ได้อ่านบ้างเป็ นบางครั้ง เมื่อมี
เวลาว่าง แต่ก็จาได้เนื่ องจากประสบการณ์ ที่ได้อ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้าทุ กวัน และทราบว่ามี
เนื้ อหาเกี่ยวกับผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครและเรื่ องราวอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร แต่ก็
ไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก
“ทราบว่าคอลัมน์น้ ี เขียนเกี่ ยวกับเรื่ อง ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพฯ แล้วก็ มีข่าวที่เกิ ดขึ้นใน
กรุ งเทพฯ เพราะก็อ่านแนวหน้ามาทุกวัน ก็เปิ ดไปเปิ ดมาก็เห็นคอลัมน์น้ ี แล้วก็เคยได้อ่านบ้าง แต่ก็
ไม่ค่อยสนใจเท่าไร ไม่ค่อยสนใจการเมืองเลยไม่ค่อยชอบข่าวการเมือง ข่าวผูว้ า่ ฯ แต่ถา้ มีเวลาว่าง
จริ ง ๆ ก็อ่าน อ่านบ้าง ไม่อ่านบ้าง เรื่ องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไร” (อรุ ณ เอื้อกิตติ
โรจน์, สัมภาษณ์, 2558)
เมื่อถามถึ งช่วงเวลาที่เกิ ดการชุ มนุ มของกลุ่ม กปปส. ว่าคุ ณอรุ ณ ได้ติดตามข่าวการ
ชุมนุมอย่างไร และได้ติดตามจากข่าว กทม.หรื อไม่ คุณอรุ ณ ให้ขอ้ มูลว่า
“จริ ง ๆ ส่ วนมากดู ทีวี เพราะที วีมนั สดกว่า แต่ก็อ่านหนังสื อพิมพ์นะ อ่านข่าวหน้า
หนึ่ง เพราะอ่านทุกวันอยูแ่ ล้วก็เป็ นการติดตามข่าวการชุมนุมไปในตัวนัน่ แหละ”
“ส่ วนคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ก็อ่านบ้าง ตอนนั้นอยากรู ้ ว่ากรุ งเทพฯ ของเรามีอะไร
เกิดขึ้นบ้าง ในช่วงที่มีการชุ มนุ ม กปปส. เท่าที่จาได้คอลัมน์น้ ี เขาไม่ค่อยรายงานการเมืองเท่าไรนะ
แต่เขาชอบเขียนถึ งผูว้ ่าฯ กทม.ดี แต่เราก็เฉย ๆ นะ เพราะเรื่ องการบ้าน หรื อการเมืองก็ไกลตัวอยู่
เหมือนกัน แต่ก็อ่านไว้ให้พอรู ้บา้ ง ส่ วนมากช่วงชุ มนุ มคิดว่าดูข่าวทางโทรทัศน์ หรื อ อ่านข่าวจาก
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หนั ง สื อ พิ ม พ์ ห น้ า หนึ่ งจะได้ข ้อ มู ล มากกว่ า การอ่ า นคอลัม น์ น้ ี นะ แต่ ก็ อ่ า นหมดเพราะเป็ น
หนังสื อพิมพ์ที่ทางาน” (อรุ ณ เอื้อกิตติโรจน์, สัมภาษณ์, 2558)
สรุ ปว่า คุ ณอรุ ณมีพฤติกรรมการอ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้า เริ่ มจากการอ่านพาดหัว
ข่าวหน้าหนึ่งเป็ นหลัก ตามด้วยการอ่านเนื้อหาในส่ วนที่ตนเองสนใจ ส่ วนการอ่านคอลัมน์ “ซุ บซิ บ
กทม.” ก็มีเป็ นบางครั้งเท่านั้น และในช่วงที่มีการชุ มนุ ม กปปส. คุณอรุ ณก็อ่านเพื่อต้องการทราบว่า
มีเหตุการณ์ใดเกิ ดขึ้นบ้าง แต่ให้ความเห็นว่าไม่สามารถติดตามข่าวการชุ มนุ ม กปปส.ได้ เนื่องจาก
ไม่ค่อยพบข่าวนี้ เป็ นสาเหตุ ให้ตอ้ งไปดู ข่าวจากสื่ อโทรทัศน์มากกว่า ในขณะที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เกี่ ยวกับพฤติกรรมในการอ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้าอีกคนหนึ่ ง ได้ให้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ไว้
ใกล้เคียงกัน คือ
2. นางสาวขนิ ษฐา แตงสกุล อาชีพ พนักงานบริ ษทั Boston Bright ชั้นที่ 1-5 เลขที่
281/19-23 ถ.สี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 อายุ 35 ปี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ยวกับการ
อ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้า เนื่ องจากเหตุ ผลเดี ยวกัน คือบริ ษทั ฯ ที่ ทางานของนางสาวขนิ ษฐารับ
หนังสื อพิมพ์แนวหน้าเพื่อให้พนักงานได้อ่านทุกวัน ซึ่ งนางสาวขนิ ษฐาก็ได้อ่านหนังสื อพิมพ์แนว
หน้า เป็ นประจ าตั้ง แต่ เ ริ่ ม เข้า ท างานที่ บ ริ ษ ัท นี้ ตอนอายุ 22 ปี รวมเป็ นระยะเวลาที่ ไ ด้อ่ า น
หนังสื อพิมพ์แนวหน้ามาอย่างต่อเนื่องจานวน 13 ปี
“อ่านแนวหน้าเพราะที่ทางานรับทุกวัน ก็ได้อ่านทุกวัน เวลาอ่านก็ดูภาพข่าว ดูพาดหัว
ข่าวหน้าหนึ่ งก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ น่าสนใจแล้วก็ไปอ่านต่อด้านใน ส่ วนข่าวอื่น ๆ ด้านในก็ชอบ
อ่านข่าวบันเทิง แล้วก็ข่าวที่เกี่ ยวกับเรื่ องผูห้ ญิง (ส่ วนที่ 3) เท่าที่อ่านเป็ นประจาก็มีอยูเ่ ท่านี้ แหละ
อ่านไม่มากหรอกเพราะถ้าเราอยากรู ้ อะไร สมัยนี้ มีโทรศัพท์มือถื อก็เช็คได้ดี ไวดี อยู่เหมือนกัน”
(ขนิษฐา แตงสกุล, สัมภาษณ์, 2558)
ในส่ วนของข่ า ว กทม. คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” คุ ณ ขนิ ษ ฐาก็ ท ราบว่า เป็ นข่ า วที่ มี
เนื้ อหาเกี่ ย วกับ กรุ ง เทพมหานคร แต่ ไ ม่ ค่ อยได้ใ ห้ค วามสนใจที่ จะอ่ า นมากนัก เพราะมี เหตุ ผ ล
เช่นเดียวกันกับคุณอรุ ณ คือเป็ นเรื่ องของการเมืองที่ไม่ได้อยูใ่ นความสนใจ แต่เมื่อถามถึงช่วงเวลาที่
เกิดการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ว่าคุณขนิษฐา ติดตามข่าวการชุ มนุ มอย่างไร และได้ติดตามจากข่าว
กทม.หรื อไม่ คุณขนิษฐา เล่าว่า
“ที่รู้ก็เพราะว่ามีแต่แนวหน้าให้อ่านทุกวัน ช่ วงว่าง ๆ ไม่มีอะไรทาถ้าอ่านในส่ วนที่
สนใจเสร็ จมีเวลาเหลื อก็เปิ ดดู ๆ หน้าอื่นบ้าง อ่านมาตั้งนานก็พอรู ้ และจาได้ว่ามีคอลัมน์ “ซุ บซิ บ
กทม.” ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่ องกรุ งเทพฯ เรื่ องของผูว้ า่ กทม. แต่จริ ง ๆ ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไร รู ้สึกว่าไม่
ถนัดที่จะอ่านข่าวหนัก ๆ หรื อข่าวการเมือง”
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“ตอนที่มีการชุ มนุ ม กปปส. ก็อ่านจากข่าวหน้าหนึ่ งนี่ แหละ อ่านไปทุ กวันเพราะมี
แนวหน้าให้อ่านทุกวันอยูฉ่ บับเดี ยว แต่จริ ง ๆ แล้วคิดว่าดูจากที่อื่นเช่ น ทีวี ส่ วนคอลัมน์ “ซุ บซิ บ
กทม.” ไม่ค่อยได้อ่าน เพราะมันติดตามข่าว กปปส.ไม่ได้ม้ งั เปิ ดผ่านทีไรก็ไม่ค่อยมีข่าวนี้ เห็นมีแต่
ข่าวผูว้ ่าฯ ถ้าถามว่าได้ติดตามข่าว การชุ มนุ ม หรื อ ข่าวที่ผวู ้ ่าฯ กทม.จะทาอะไรกับการชุ มนุ มทาง
คอลัมน์น้ ีไหม บอกตามตรงว่าดูจากโทรศัพท์ยงั ไวกว่านะ” (ขนิษฐา แตงสกุล, สัมภาษณ์, 2558)
สรุ ปว่า คุณขนิษฐามีพฤติกรรมการอ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้าเช่นเดียวกันกับคุณอรุ ณ
คือเริ่ มจากการอ่านพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ งเป็ นหลัก ตามด้วยการอ่านเนื้ อหาในส่ วนที่ตนเองสนใจ
ส่ วนการอ่านคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ก็มีเป็ นบางครั้งเท่านั้น และในช่วงที่มีการชุ มนุ ม กปปส. คุณ
ไม่ค่อยได้ติดตามอ่าน เพราะคิดว่าไม่สามารถติดตามข่าวการชุมนุม กปปส.ได้ เนื่ องจากไม่ค่อยพบ
ข่าวนี้ เป็ นสาเหตุให้ตอ้ งไปดูข่าวจากสื่ อโทรทัศน์ หรื อโทรศัพท์มือถือมากกว่า
จากผลการสัมภาษณ์ ประชาชนทัว่ ไปทั้งหมด แสดงให้เห็ นว่า ประชาชนมักจะอ่าน
ข่าว กทม. เป็ นอันดับรองจากข่าวที่ตนเองสนใจ เนื่ องจากเห็ นว่าในเนื้ อหาข่าวส่ วนใหญ่มีส่วนที่
เกี่ ยวข้องกับหน่ วยงาน “กรุ งเทพมหานคร” เป็ นเรื่ องของการเมื องซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ไม่ได้อยู่ในความ
สนใจมากนัก แต่ในส่ วนเนื้ อหาข่าวที่เกี่ ยวข้องกับการชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. มักจะ
ติดตามจากข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ หรื อสื่ อ อื่น ๆ เพราะเห็นว่ามีความเป็ นปั จจุบนั และทันเหตุการณ์
มากกว่า หรื อหากมีการอ่านจากคอลัมน์น้ ีก็เพียงเพื่อจะตรวจสอบเส้นทางการเดินทางเท่านั้นเอง
สรุ ป การวิเคราะห์ก ระบวนการตี ความ จากพฤติก รรมและการใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้ าหมายผูอ้ ่านข่าว กทม. ได้ดงั ต่อไปนี้
1. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นข้าราชการ
กรุ งเทพมหานคร มีการอ่านคอลัมน์น้ ี มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบข่าวในกรุ งเทพมหานครที่เกิดขึ้น
รายวัน นอกจากนั้นยังเป็ นการตรวจสอบว่ามีข่าวสารใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตความรับผิดชอบ
ของตนเอง รวมทั้งเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบการทางานของนักประชาสัมพันธ์เขตด้วย
นัน่ หมายความว่าในการตีความหมายของข้าราชการจะมีมุมมองเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่ ผผู ้ ลิ ตนาเสนอ
ออกมาเป็ นเพีย งข้อความที่ใช้ในการ “ตรวจสอบ” เท่านั้น เนื่ องด้วยตาแหน่ งหน้าที่ ในการเป็ น
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อในฐานะผูป้ กครองดูแลพื้นที่ ทาให้ตอ้ งมีการรอบรู ้เท่าทันสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานครซึ่ งตนเองนั้นมีความรับผิดชอบอยู่ ถ้าหากใช้วิธีการลงพื้นที่สารวจด้วย
ตนเองอาจตรวจสอบได้ไม่พบหรื อไม่สามารถรั บรู ้ ได้ท้ งั หมด โดยเฉพาะประเด็นการชุ มนุ มของ
กลุ่ม กปปส. ซึ่ งเกิ ดขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่เขตเท่านั้น จึงต้องอาศัยการรายข่าวจากสื่ อมวลชนเป็ น
ส่ วนช่ วยในการรั บ รู ้ เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเพื่อทาให้ให้มีความรั บรู ้ เท่าทันผูอ้ ื่ น ๆ ที่ อยู่ในตาแหน่ ง
หน้าที่เดียวกัน
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กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป โดยปกติจะอ่านข่าวทัว่ ๆ ไปเป็ นหลักและอ่าน
คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” เป็ นบางครั้งเท่านั้น แต่ในช่วงที่มีการชุ มนุ ม กปปส. ประชาชนอ่านมาก
ขึ้น เพราะมีสาเหตุเพราะต้องการติดตามสถานการณ์การชุมนุม กปปส. แล้วตรวจสอบเส้นทางการ
เดิ นทางของตนเอง แต่ อีก กรณี หนึ่ งที่ อ่านคื อเพราะต้องการติ ดตามการท างานของผูว้ ่า ราชการ
กรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการต่อผูช้ ุมนุม กปปส.ให้เรี ยบร้อยด้วยเร็ วด้วย
2. คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า กลุ่มเป้ าหมายที่ เป็ นข้าราชการ
กรุ งเทพมหานคร ที่ มีการอ่านคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” เนื่ องจากเพราะต้องการอ่านควบคู่ไปกับ
คอลั ม น์ “ใต้ ฟ้ ากรุ งเทพฯ” ของหนั ง สื อพิ ม พ์ เ ดลิ นิ วส์ เพื่ อ เป็ นการตรวจสอบข่ า วใน
กรุ งเทพมหานครที่อาจจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้นคือมีความสนใจที่จะอ่านเนื้ อหาส่ วนอื่น
ๆ นอกเหนือไปจากคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” ซึ่ งนัน่ หมายความว่าข้าราชการกรุ งเทพมหานครก็ยงั คง
มี มุ ม มองเกี่ ย วกับ เนื้ อ หาที่ ผูผ้ ลิ ต น าเสนอออกมาเป็ นเพี ย งข้อ ความที่ ใ ช้ใ นการ “ตรวจสอบ”
เช่นเดียวกับคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ในหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ แต่ไม่ใช่เป็ นเครื่ องมือหลัก เพียงแต่
เป็ นเครื่ องมือรองจากคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” เพราะเป็ นการตรวจสอบหาความ “แตกต่าง” กัน
กลุ่ มเป้ าหมายที่ เป็ นประชาชนทัว่ ไป ที่ มีการอ่านคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” มีสาเหตุ
เพราะเป็ นคอลัมน์ที่อยูใ่ นหนังสื อพิมพ์แนวหน้าซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ของที่ทางาน และอ่านคอลัมน์
“ซุ บซิ บ กทม.” บ้างในช่ วงที่มีการชุ มนุ ม กปปส. เนื่ องจากเป็ นส่ วนหนึ่ งในเนื้ อหา แต่ก็เปิ ดรับสื่ อ
อื่ น ๆ ควบคู่ ไ ปด้วย ดัง นั้นจึ ง แสดงให้ เห็ น ว่า ประชาชนที่ อ่า นหนัง สื อพิ ม พ์แนวหน้า ไม่ ไ ด้ใ ห้
ความส าคัญ ไปที่ ค อลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” แต่ อ ย่ า งใดแต่ ม องเป็ นเพี ย งข่ า ว ๆ หนึ่ งที่ เ ป็ น
ส่ วนประกอบของเนื้อหาทั้งหมดเท่านั้นเอง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและการอ่านของผูอ้ ่านแล้ว ปรากฏว่า
ข้า ราชการกรุ ง เทพมหานครมี ก ารอ่า นข่ า ว กทม. ทั้ง สองคอลัม น์ เป็ นประจาอย่า ง
ต่อเนื่ อง ถึ งแม้ในช่ วงระยะเวลานี้ จะมีเนื้ อหาข่าวการชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. รวมอยู่
ด้วยก็ไม่ได้แบ่งแยกแบบเฉพาะเจาะจงว่าจะอ่านส่ วนใดส่ วนหนึ่ งเป็ นสาคัญ แต่ยงั คงอ่านเนื้ อหา
ทั้งหมดใน “ภาพรวม” เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของผูบ้ ริ หาร
การทางานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรื อเหตุการณ์ทวั่ ๆ ไปในสังคมดังที่ได้กล่าวไปแล้วนัน่ เอง
ส่ วนประชาชนมักจะอ่านข่าว กทม. เป็ นอันดับรองจากข่าวที่ตนเองสนใจ เนื่ องจาก
เห็นว่าในเนื้ อหาข่าวส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับหน่วยงาน “กรุ งเทพมหานคร” เป็ นเรื่ องของ
การเมืองซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่ได้อยูใ่ นความสนใจมากนัก แต่ในส่ วนเนื้ อหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการชุ มนุ ม
ทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. มักจะติดตามจากข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ หรื อสื่ อ อื่น ๆ เพราะเห็นว่า
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มี ค วามเป็ นปั จ จุ บ ันและทัน เหตุ ก ารณ์ ม ากกว่า หรื อ หากมี ก ารอ่ า นจากคอลัม น์ น้ ี ก็ เ พี ย งเพื่ อ จะ
ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางเท่านั้นเอง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปฏิบัติการทางวาทกรรม
การวิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางวาทกรรม แบ่งการศึกษาวิเคราะห์ใน 2 ส่ วน ประกอบด้วย
1.การวิเคราะห์การผลิต (Process of Production) และ 2. วิเคราะห์กระบวนการตีความ (Process of
Interpretation) สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์การผลิต (Process of Production)
โดยการสัมภาษณ์ บรรณาธิ การ ข่าว กทม. ทั้งคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์
เดลินิวส์ และ คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า และเมื่อนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกัน
แล้ว พบว่า ข้อมู ล ที่ ไ ด้รั บ มี ล ัก ษณะที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน โดยเริ่ ม ต้นจากตัวผูผ้ ลิ ตที่ มี อุดมการณ์ และ
แนวทางในการเป็ นสื่ อมวลชนที่จะนาเสนอเนื้ อหาหรื อข้อเท็จจริ งอย่างตรงไปตรงมา เป็ นสื่ อกลาง
และช่วยเหลือให้บริ การประชาชน และมีจุดยืนในการรายงานข่าวท่ามกลางภาวะความขัดแย้งทาง
การเมืองที่เกิ ดขึ้นอย่างเป็ นกลาง ไม่เข้าข้างคู่ขดั แย้งฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ต่อจากนั้นคือการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลโดยมีท้ งั การใช้ข่าวแจกของกองประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร และ การเจาะ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวบุคคลต่าง ๆ ในประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอ เมื่อได้ขอ้ มูลครบถ้วนจึงลงมือผลิต
เป็ นเนื้อหาข่าว กทม. โดยที่การขั้นตอนนี้ไม่ถูกรบกวนจากอิทธิ พลใด ๆ ทั้งจาก “กรุ งเทพมหานคร”
และกลุ่มผูช้ ุ มนุ ม กปปส. โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะสื่ อสารให้กลุ่มเป้ าหมาย คือ ประชาชนทัว่ ไปได้
ทราบข้อมูลเหตุการณ์รายวันที่เกิดขึ้นและนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ หรื อกลุ่มเป้ าหมายที่
เป็ นข้า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ที่ ต้อ งการให้ ท ราบว่า ในหนึ่ ง วัน ประชาชนรู ้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์
บ้านเมืองของกรุ งเทพมหานครอย่างไร เห็นการทางานของผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อย่างไร
และมีสิ่งไหนที่ ประชาชนข้องใจ สงสัย หรื อต้องการให้ “กรุ งเทพมหานคร” ออกมาชี้ แจงแก้ไข
รวมทั้งกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มผูช้ ุมนุม กปปส. ที่ตอ้ งการให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
ผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิต เมื่อพิจารณาแล้วทาให้เห็นได้วา่ มีองค์ประกอบของ
กระบวนการสื่ อสาร ในด้านผูส้ ่ งสารอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. Source (แหล่งข้อมูล) จากการสัมภาษณ์ผผู้ ลิต ทาให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลในการผลิต
ข่าวคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” มากจาก ข้อมูลของที มงาน 4 คนที่ประจาการอยู่ที่สานักงานของ
“กรุ งเทพมหานคร” เก็บรวบรวมได้ และข่าวแจกของ “กรุ งเทพมหานคร รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จาก
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การสัมภาษณ์บุคคลแหล่งข่าวด้วย ส่ วนคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” มักจะได้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่มาจากการ
เจาะสัมภาษณ์บุคคลที่เป็ นแหล่งข่าว
2. Sender (ผูส้ ่ ง สาร) ก็ คื อ ตัว ผูผ้ ลิ ตที่ มี ต าแหน่ ง เป็ นหัว หน้า ข่ า ว กทม. และ
บรรณาธิ การข่าว กทม. อาวุโส ที่มีหน้าที่ในการนาข่าวที่ผลิตขึ้นส่ งไปตีพิมพ์ในกรอบคอลัมน์ เพื่อ
เผยแพร่ สู่ประชาชนผูอ้ ่านต่อไป
3. Communicator (ผูท้ าการสื่ อสาร) หมายถึง ตัวผูผ้ ลิ ตที่มีตาแหน่ งเป็ นหัวหน้าข่าว
กทม. และบรรณาธิ ก ารข่ า ว กทม. อาวุโส อี ก เช่ นเดี ย วกัน เพราะข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการสั ม ภาษณ์
ชี้ให้เห็นว่า ตัวผูผ้ ลิตทั้งสองนี้ จะเป็ นผูท้ ี่รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล และทาการปรุ งแต่งและเขียนขึ้น
ใหม่โดยมีลีลาและภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวเฉพาะของตนเองไปตามแนวคิด วัตถุประสงค์ และ
จุดยืนในการสื่ อข่าวตามที่ตนเองตั้งไว้ รวมถึ งเป็ นผูต้ รวจสอบในขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนที่จะส่ งข่าว
กทม. ที่ผลิตเรี ยบร้อยแล้วไปตีพิมพ์ในกรอบคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ
คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า
โดยสรุ ปคือ ผูผ้ ลิ ตเนื้ อหา หรื อบรรณาธิ การข่าวของคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” และ
คอลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผูส้ ่ ง สารในองค์ ป ระกอบของการสื่ อ สารในต าแหน่ ง
Communicator และ Sender เป็ นหลักเนื่องจากเป็ นผูป้ รุ งแต่งเนื้ อหาข่าวที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง
ๆ โดยที่ใช้วธิ ีการเขียนเป็ นของตนเอง และเป็ นผูน้ าข่าวที่ผลิตขึ้นส่ งไปตีพิมพ์ในกรอบคอลัมน์ดว้ ย
ตนเองเช่ น เดี ยวกัน แต่ก็มีบางครั้ งที่ ได้ทาหน้าที่ เป็ น Source ด้วยโดยการนาเสนอข่าวตามที่ ได้
ประสบพบเจอมาโดยตนเอง เป็ นต้น
นอกจากนั้น เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งเนื้ อ หาข่ า วที่ ป รากฏในหน้ า
หนังสื อพิมพ์กบั กระบวนการผลิตของผูผ้ ลิต พบว่า ผูผ้ ลิตก็มีความตั้งใจที่จะผลิตเนื้อหาทั้งในส่ วนที่
เป็ นข่าวเหตุการณ์ ชุมนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส., ข่าวภารกิ จของ “กรุ งเทพมหานคร” และ
ข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ “กรุ งเทพมหานคร” คือ
1. ข่าวการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. จากการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิตทาให้ทราบว่า
เนื้ อหาข่าวในส่ วนนี้ ไม่ได้เป็ นเนื้ อหาหลัก แต่จะมีเฉพาะในช่วงเหตุการณ์การชุ มนุ มแบบนี้ เท่านั้น
โดย มีวธิ ี การเก็บข้อมูลคือ เจาะข้อมูลหรื อเข้าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวโดยการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
แหล่งข่าวโดยตรง และเมื่อผลิ ตเป็ นเนื้ อหาแล้วก็ทาการตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าวก่อนที่จะมีการ
เผยแพร่ เช่นเดียวกับข่าวบริ การทัว่ ไป
กลุ่ ม เป้ าหมายของข่ า วส่ ว นนี้ นอกจากจะเป็ นข้า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และ
ประชาชนทัว่ ไปเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่นาเสนอได้น้ นั ยังมีความต้องการที่จะสื่ อสารกับ
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ผูช้ ุ มนุ มเพื่อให้ได้พิจารณาคิดถึงความเดื อดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุ มนุ ม
รวมทั้งให้ทราบว่าประชาชนได้รับผลดี หรื อ ผลเสี ยจากการชุมนุมอย่างไรด้วย
2. ข่าวภารกิ จของ “กรุ งเทพมหานคร” ผูผ้ ลิ ตมีวิธีการเก็บข้อมูลโดยมีทีมงาน 4 คน
ประจาการอยู่ที่ ส านัก งานของ “กรุ งเทพมหานคร” ประกอบกับ การใช้ข ้อมู ล จากข่ า วแจกของ
“กรุ งเทพมหานคร” หรื อ เข้าเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวโดยการสัมภาษณ์พูดคุยกับแหล่งข่าวโดยตรง
จากนั้นเมื่อผลิตเป็ นเนื้อหาแล้วก็ทาการตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าวก่อนที่จะมีการเผยแพร่
ส่ วนกลุ่มเป้ าหมายของข่าวส่ วนนี้ ก็คือ ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร เป็ นหลักก็เพื่อให้
ข้าราชการเห็นว่าในแต่ละวันประชาชนได้รับรู ้เรื่ องอะไรบ้าง สื่ อความต้องการของประชาชน หรื อ
ข้อผิดพลาดของ “กรุ งเทพมหานคร” ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ปรับปรุ งแก้ไขหรื อชี้แจงในข้อนั้น
3. ข่าวที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการชุ มนุ ม และ ภารกิ จของ “กรุ งเทพมหานคร” มีวิธีการเก็บ
ข้อมู ล คื อ เจาะข้อมู ล หรื อ เข้า ไปเก็ บ ข้อมู ล จากแหล่ ง ข่ า วโดยการสั ม ภาษณ์ พูดคุ ย กับ แหล่ ง ข่ า ว
โดยตรง และเมื่ อผลิ ตเป็ นเนื้ อหาแล้วก็ทาการตรวจสอบโดยหัวหน้าข่าวก่ อนที่ จะมี การเผยแพร่
เช่นเดียวกับข่าวการชุมนุม
ส่ วนกลุ่มเป้ าหมายของข่าวส่ วนนี้ ก็คือ ประชาชนทัว่ ไปเพื่อให้ได้อ่านและทราบว่าใน
พื้นที่กรุ งเทพมหานครมีความเคลื่ อนไหวอย่างไร และให้นาข้อมูลนาไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
แต่อย่างไรก็ตาม คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” และคอลัมน์” ซุ บซิ บ กทม.” ก็ยงั มีความ
แตกต่างกันที่ประเด็นการรายงานข่าวการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. เนื่องจากผูผ้ ลิตเนื้ อหาคอลัมน์ “ใต้
ฟ้ ากรุ งเทพฯ” ยังคงทาการเฝ้ าติดตามสถานการณ์ของการชุ ม นุ มอย่างใกล้ชิด แม้ว่าข่าวหน้าหนึ่ ง
หรื อข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ จะรายงานสถานการณ์ชุมนุ มในช่ วงเวลานั้นเช่นเดี ยวกัน แต่เน้นไปที่
การรายงานความเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ นใจในการเดิ น ทางได้ อ ย่ า งสะดวก และเน้ น ไปที่ ก ารเฝ้ าติ ด ตามดู ก ารท างานของ
กรุ ง เทพมหานครว่า มี ก ารจัดการต่ อผูช้ ุ ม นุ ม อย่า งไร มี ความเป็ นกลางทางการเมื องหรื อให้ก าร
เข้าข้างช่วยเหลือผูช้ ุ มนุ มหรื อไม่ อย่างไร ในขณะที่คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ไม่เน้นการรายงานข่าว
การชุมนุม เพราะเนื่องจากว่าผูผ้ ลิตนั้นไม่ตอ้ งการให้ซ้ าซ้อนกับข่าวหน้าหนึ่ งหรื อข่าวการเมืองหน้า
อื่น ๆ แต่เมื่ อใดที่ การชุ มนุ มได้เข้ามามี ผลกระทบต่อกรุ งเทพมหานครจนทาให้ประชาชนตั้งข้อ
สงสัย ก็จะทาการรายงานความจริ งอย่างตรงไปตรงมา
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ทราบนั้น ทาให้มองเห็นว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเนื้ อหาข่าว
กทม. ได้รับการผลิตจากผูผ้ ลิตที่เป็ นนักการสื่ อสารมวลชน เพราะผลวิเคราะห์บ่งบอกถึงอุดมการณ์
แนวคิด จุดยืน วิธีการรวบรวมข้อมูล การผลิตเนื้ อหา และสร้างวาทกรรมในแบบของตนเอง ไม่ถูก

81

รบกวนจากปัจจัยอื่นใด โดยผูผ้ ลิตเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยตัวเองและยืนยันการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชน
ด้วยความเป็ นกลางอย่างหนักแน่นตามบทสัมภาษณ์ที่ได้นาเสนอไปแล้วนั้น
2. วิเคราะห์กระบวนการตีความ (Process of Interpretation)
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ป็ นข้า ราชการกรุ ง เทพมหานคร มี ค วามเห็ น ว่า คอลัม น์ “ใต้ฟ้ า
กรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ มีเนื้ อหาข่าวมีความเป็ นปั จจุ บนั ทันเหตุการณ์ สื่ อสารได้ตรง
ประเด็น และให้ความเชื่ อถือกับเนื้ อหาข่าวที่ปรากฏ เพราะนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบ
ข่าวกรุ งเทพมหานครที่ เกิ ดขึ้ นรายวัน และตรวจสอบว่ามี ข่าวสารใดบ้างที่ เกี่ ยวข้องกับพื้นที่ เขต
ความรับผิดชอบของตนเองบ้าง รวมทั้งเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบการทางานของนัก
ประชาสัมพันธ์เขตด้วย นัน่ หมายความว่าในการตีความหมายของข้าราชการจะมีมุมมองเกี่ ยวกับ
เนื้อหาที่ผผู ้ ลิตนาเสนอออกมาเป็ นเพียงข้อความที่ใช้ในการ “ตรวจสอบ” เท่านั้น เนื่ องด้วยตาแหน่ง
หน้าที่ ๆ ความเป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่ นหรื อในฐานะผูป้ กครองดูแลพื้นที่ ทาให้ตอ้ งมีการรอบ
รู ้ เท่าทันสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในกรุ งเทพมหานครซึ่ งตนเองนั้นมี ความรั บผิดชอบอยู่ ซึ่ ง หากใช้
วิธีการลงพื้นที่สารวจด้วยตนเองอาจตรวจสอบได้ไม่พบหรื อไม่สามารถรับรู ้ได้ท้ งั หมด โดยเฉพาะ
ประเด็นการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ซึ่ งเกิดขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่เขตเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องอาศัยการ
รายข่าวจากสื่ อมวลชนเป็ นส่ วนช่วยในการรับรู ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กรณี คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า ข้าราชการกรุ งเทพมหานครนิยม
แค่เพียงตรวจสอบข่าวทัว่ ๆ ไปที่อาจจะมีความแตกต่างกันเท่านั้น เนื่องจากโดยรวมมีความคิดเห็น
ว่าเนื้อหาของคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ดีกว่า รวมทั้งการรายงานข่าวก็ยงั ไม่
ครบถ้วนทุ ก ประเด็น ที่ ส นใจ นอกจากนั้น คื อ มี ค วามสนใจที่ จะอ่ า นเนื้ อ หาส่ ว นอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ น
หนังสื อพิมพ์แนวหน้า นอกเหนื อไปจากคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ซึ่ งนัน่ หมายความว่าข้าราชการ
กรุ งเทพมหานครก็ยงั คงมีมุมมองเกี่ยวกับเนื้ อหาที่ผผู ้ ลิตนาเสนอออกมาเป็ นเพียงข้อความที่ใช้ใน
การ “ตรวจสอบ” เช่ นเดี ยวกับคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ในหนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ แต่ไม่ใช่ เป็ น
เครื่ องมือหลัก เพียงแต่เป็ นเครื่ องมือรองจากคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” เพราะเป็ นการตรวจสอบหา
ความ “แตกต่าง” กันมากกว่า
ด้านกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นประชาชนที่อ่านหนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ โดยปกติจะอ่านข่าว
ทัว่ ๆ ไปเป็ นหลักและอ่านคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” เป็ นบางครั้งเท่านั้น แต่ในช่วงที่มีการชุมนุ ม
กปปส. ประชาชนอ่านมากขึ้น ซึ่ งนอกจากจะมีสาเหตุเพราะต้องการติดตามสถานการณ์การชุมนุ ม
กปปส. แล้วยัง ต้องการตรวจสอบเส้ นทางการเดิ นทางไปของตน มี บางครั้ งเท่า นั้นที่ อ่า นเพราะ
ต้องการติดตามการทางานของผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครในการจัดการกับกลุ่มผูช้ ุมนุม กปปส.
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ส่ วนผูท้ ี่อ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้า มีสาเหตุเพราะเป็ นหนังสื อพิมพ์ของที่ ทางาน และ
อ่านคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” บ้างในช่ วงที่ มีการชุ มนุ ม กปปส. เนื่ องจากเป็ นส่ วนหนึ่ งในเนื้ อหา
และเพื่ อติ ดตามการท างานของผูว้ ่า ราชการกรุ ง เทพมหานครแต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ใ ห้ค วามส าคัญมากนัก
รวมทั้งก็ยงั เปิ ดรับสื่ ออื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย แสดงให้เห็ นว่าประชาชนที่อ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้า
ไม่ได้ให้ความสาคัญไปที่ คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” แต่อย่างใดแต่มองเป็ นเพียงข่าว ๆ หนึ่ งที่ เป็ น
ส่ วนประกอบของเนื้อหาทั้งหมดเท่านั้น
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและการอ่านของผูอ้ ่านแล้ว ปรากฏว่า
ข้า ราชการกรุ ง เทพมหานครมี ก ารอ่า นข่ า ว กทม. ทั้ง สองคอลัม น์ เป็ นประจาอย่า ง
ต่อเนื่ อง ถึ งแม้ในช่ วงระยะเวลานี้ จะมีเนื้ อหาข่าวการชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. รวมอยู่
ด้วย แต่ก็ไม่ได้แบ่งแยกแบบเฉพาะเจาะจงว่าจะอ่านส่ วนใดส่ วนหนึ่งเป็ นสาคัญ แต่ยงั คงอ่านเนื้ อหา
ทั้งหมดใน “ภาพรวม” เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของผูบ้ ริ หาร
การทางานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรื อเหตุการณ์ทวั่ ๆ ไปในสังคมดังที่ได้กล่าวไปแล้วนัน่ เอง
ส่ วนประชาชนมักจะอ่านข่าว กทม. เป็ นอันดับรองจากข่าวที่ตนเองสนใจ เนื่ องจาก
เห็ นว่า ในข่ า วบริ ก ารทัว่ ไปมี ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยงาน “กรุ งเทพมหานคร” เป็ นเรื่ อ งของ
การเมืองซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่ได้อยูใ่ นความสนใจมากนัก แต่ในส่ วนเนื้ อหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการชุ มนุ ม
ทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. มักจะติดตามจากข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ หรื อสื่ อ อื่น ๆ เพราะเห็นว่า
มี ค วามเป็ นปั จ จุ บ ันและทัน เหตุ ก ารณ์ ม ากกว่า หรื อ หากมี ก ารอ่ า นจากคอลัม น์ น้ ี ก็ เ พี ย งเพื่ อ จะ
ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางเท่านั้นเอง

