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บทที่ 6
การวิเคราะห์ ปฏิบัติการทางสั งคม วัฒนธรรม
หลัง จากที่ ไ ด้ท าการวิเคราะห์ ต ัวบทเพื่ อทราบลัก ษณะเนื้ อหาของข่ า ว กทม. และ
วิเ คราะห์ ป ฏิ บ ัติ ก ารทางวาทกรรม เพื่ อ ทราบกระบวนการผลิ ต ของผู้ผ ลิ ต และกระบวนการ
ตี ค วามหมายของผู ้อ่ า นแล้ว นั้ น ในขั้น ตอนสุ ด ท้า ยนี้ คื อ การวิ เ คราะห์ ป ฏิ บ ัติ ก ารทางสั ง คม
(Sociocultural Practice) จะการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมหรื อบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
ว่ามี ผลต่อความสอดคล้องสัมพันธ์ กนั ระหว่างการสร้ างตัวบท และปฏิ บตั ิการทางวาทกรรมใน
ลักษณะใด ซึ่ งบริ บทที่กาหนดไว้และนามาใช้เป็ นหัวข้อการวิเคราะห์สาหรับงานวิจยั ในขั้นตอนนี้
ก็คือ สถานการณ์ (Situational) การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. นัน่ เอง
การจะวิเคราะห์วา่ การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ส่ งผลให้มีการนาเสนอข่าว
กทม. ในลักษณะอย่างไรนั้น ผลการวิเคราะห์ได้ปรากฏให้เห็ นแล้ว ในขั้นตอนของการวิเคราะห์
เนื้ อหาข่าวจากบทที่ 4 แต่สาหรับการวิเคราะห์ ในบทนี้ จะพิจารณาเฉพาะข่าวที่เป็ นประเด็นการ
ชุมนุม กปปส. อันมีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่อยูใ่ นบริ บทเดียวกัน ซึ่ งปั จจัยเหล่านั้นคือ
1. การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. เกิดขึ้นที่กรุ งเทพมหานคร
2. หน่วยงาน “กรุ งเทพมหานคร” เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยของประชาชนและพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. แกนนาผูช้ ุมนุม และ ผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน
ดัง นั้น การวิ เ คราะห์ ใ นบทนี้ จะได้ท าการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาข่ า วในส่ ว นที่ มี ค วาม
เกี่ ย วข้ อ งกับ การชุ ม นุ ม ของกลุ่ ม กปปส. ประเด็ น ทางการเมื อ งและการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข อง
“กรุ งเทพมหานคร” โดยเฉพาะ เพื่อที่จะแสดงให้เห็ นว่าสื่ อมวลชนนาเสนอข่าวในประเด็นนี้ ใน
ลักษณะอย่างไร ดังต่อไปนี้
1. การนาเสนอข่ าวการชุ มนุม กปปส. ในคอลัมน์ “ใต้ ฟ้ากรุ งเทพฯ”
การพิจารณาในเรื่ องนี้ สื บเนื่องจากผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิต ในการวิเคราะห์
ปฏิบตั ิการทางวาทกรรม (บทที่ 5) ทาให้เห็ นแนวคิดในการผลิตเนื้ อหาข่าวส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ของผูผ้ ลิตคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” คือ ในช่วงการชุ มนุ มทาง
การเมืองของกลุ่ม กปปส. ก็จะมีการนาเสนอประเด็นนี้ แต่จะเน้นการนาเสนอข่าวความเคลื่อนไหว
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ของผู้ชุ มนุ มเพื่ อ ให้ ผู ้ อ่ า นได้ มี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเดิ น ทาง และก็ เ ฝ้ าดู ก ารท างานของ
“กรุ งเทพมหานคร” ว่ามีการจัดการอย่างไรกับการชุมนุมบ้าง
“จริ งอยู่ว่าข่าวการชุ มนุ มจะมีที่หน้าหนึ่ งทุกวันในช่ วงนี้ แต่มนั ก็เป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นใน
พื้นที่ของกรุ งเทพฯ เพราะฉะนั้น เรามีหน้าที่รายงานข่าวในพื้นที่ ๆ เราต้องรับผิดชอบเราก็ตอ้ งทา
แต่ของเราจะเป็ นการรายงานความเคลื่ อนไหวเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ขอ้ มูลเป็ นประโยชน์ได้เสี ย
มากกว่า รวมทั้งก็ ดูว่า “กรุ งเทพมหานคร” เขาจะท าอย่างไรกับตรงนี้ ด้วย” (ดนฤดี วงษ์เคี่ยม,
สัมภาษณ์, 2557)
จากนั้นผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ข่าวที่ มีความเกี่ ยวข้องกับการชุ มนุ มทางการเมืองของ
กลุ่ ม กปปส. ประเด็ น ทางการเมื อ งและการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข อง “กรุ ง เทพมหานคร” โดยให้
ความสาคัญไปที่การเลือกใช้ “คา” หรื อ “ภาษา” ที่มีความหมายไม่ตรงตัวของผูผ้ ลิตตามแนวคิดการ
ใช้ภาษาหนังสื อพิมพ์ มาช่วยในการวิเคราะห์ และผลการศึกษาปรากฏดังตารางวิเคราะห์ต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง
ประเด็นข่ าว
...ตอนนี้ กทม. ก็ได้แต่คอยแซะทา
ในที่ที่พอจะทาได้…(ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 29
พฤศจิกายน 2556)

ลักษณะทีป่ รากฏ
- แซะ” เมื่อรวมในประโยคให้ความหมายว่า กทม. ต้องค่อย ๆ เจรจา
กับผูช้ ุมนุมเพื่อขอปฏิบตั ิหน้าที่แต่การค่อย ๆ เจรจา มีความหมายเชิง
แนวประชด กทม. เพราะกทม.เป็ นหน่วยงาน ที่สามารถเข้าปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ตามอานาจอยูแ่ ล้วแต่ยงั ต้องเกรงใจกลุ่มผูช้ ุมนุมอยู่
- กทม. ไม่กล้าใช้อานาจและปฏิบตั ิการอย่างเด็ดขาดต่อผูช้ ุมนุม
...หลัง ม.ร.ว.สุ ขมุ พันธุ์ บริ พตั ร ผู้ - “ฮีโร่ ” คือ พระเอก หรื อ วีระบุรุษ คือชื่อเรี ยกคนดีในตานาน ละคร
ว่าฯ กทม. เป็ นฮีโร่ ไปเมื่อวัน
หรื อภาพยนตร์ ซึ่ งการนามาเปรี ยบเป็ นผูว้ า่ ฯ กทม. ทาให้ดูเกินความ
อาทิตย์เพราะนารถเข้าไปรับและ จริ ง ดังนั้นจึงไม่ได้เป็ นการชื่ นชมว่าเป็ นการทาความดีเหนือผูอ้ ื่น
เปิ ดศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาราม
- ผูว้ า่ ฯ กทม. โชว์อ๊อฟแสดงผลงานระหว่างเหตุการณ์ความรุ นแรง
ออกมา… (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ ประจา เท่านั้น
วันที่ 3 ธันวาคม 2556)
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง (ต่อ)
ประเด็นข่ าว
...วานนี้แปลกดีกบั กรณี ที่มีรถขยะ
รถดับเพลิง กทม. อยูใ่ นดงผูช้ ุมนุม
... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 3
ธันวาคม 2556)

ลักษณะทีป่ รากฏ
- ผูเ้ ขียนใช้คาว่า “แปลกดี” แสดงอาการเกิดข้อสงสัยเมื่อมีรถขยะ
รถดับเพลิงของ กทม. อยูใ่ นบริ เวณที่มีการชุมนุม ซึ่งการมีรถขยะ
หรื อรถดับเพลิงอยูใ่ นบริ เวณที่มีการชุมนุม แท้จริ งแล้วอาจไม่ใช่
เรื่ องแปลกเพราะอาจมีการเข้าปฏิบตั ิการของเจ้าหน้าที่ แต่เหตุการณ์
นี้ผชู ้ ุมนุมคือ กปปส. ซึ่งเป็ นพลพรรคของประชาธิปัตย์ พรรค
การเมืองเดียวกับผูว้ า่ ฯ จึงเป็ นเรื่ องน่าสงสัย
- กทม. ให้ความร่ วมมือสนับสนุนผูช้ ุมนุม หรื อไม่
...จริ ง ๆ แล้ว กทม.รู ้อยูเ่ ต็มอกว่า - ในเนื้ อหามีคาว่า “ว่างั้น” ซึ่ งเป็ นภาษาพูดเชิงตั้งคาถามว่า ใช่ หรื อ
เป็ นรถเขตพระนครที่ถูกผูช้ ุมนุม ไม่ ประกอบกับประโยคหน้าเป็ นการชี้ให้เห็นแล้วว่า กทม.รับรู้
ยึดไป แต่เงียบกรี บ... แบบว่าอึด ชัดเจนแล้วว่ารถของราชการถูกยึดไปโดยผูช้ ุมนุมแต่ไม่แสดงอาการ
อัดใจไม่อยากทาพวกเดียวกันเอง อะไร
...ว่างั้น... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ ประจา - กทม.ให้ทา้ ยและสนับสนุนการทาผิดของผูช้ ุมนุมที่เป็ นพลพรรค
วันที่ 3 ธันวาคม 2556)
เดียวกัน
ผูอ้ านวยการสานักการแพทย์
- คาว่า “ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย” เป็ นการแสดงว่า ผูช้ ุมนุม และกทม.ต่างให้
กทม. เป็ นตัวแทนขึ้นเวทีราช
การสนับสนุนช่วยเหลือกันแบบพึ่งพากัน ซึ่ งเป็ นการสะกิดให้ทราบ
ดาเนิน เพื่อไปรับน้ าเกลือมาใช้
ว่าการที่ผปู ้ กครองกับผูส้ ร้างความไม่สงบต่างพึ่งพาอาศัยกันนั้นเป็ น
แบบว่าถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันน่ารัก ที่สมควรหรื อไม่
เชียว... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ ประจา
- กทม. ช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยต่อผูช้ ุมนุม ด้วยความสัมพันธ์ที่มา
วันที่ 4 ธันวาคม 2556)
จากพรรคการเมือง
...นายยุทธพันธ์ มีชยั ผูช้ ่วยเลขาฯ - ในเนื้ อหากล่าวว่าหน้าตาของ นายยุทธพันธ์ ผูช้ ่วยเลขาฯผูว้ า่ ฯ
ผูว้ า่ ฯ กทม. เลยต้องแต่งตัวให้เข้า กทม.ไม่น่าไว้วางใจ แต่ในประโยคยังมีการกล่าวว่า นายยุทธพันธ์แต่
กับผูช้ ุมนุม ถูกเจ้าหน้าที่รักษา
ตัวเข้ากับผูช้ ุมนุม สื่ อให้เห็นว่า นายยุทธพันธ์ มีชยั ผูช้ ่วยเลขาฯผูว้ า่
ความปลอดภัยเรี ยกตัวเพื่อขอ
ฯ กทม. มีลกั ษณะเหมือนผูช้ ุ มนุมมากกว่าเป็ นผูบ้ ริ หาร กทม.
ตรวจบัตรทุกครั้ง หรื อว่าหน้าตา - ผูบ้ ริ หาร กทม. อาจเป็ นพวกเดียวกันกับผูช้ ุมนุม
แบบนี้จะไม่น่าไว้วางใจ... (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 4 ธันวาคม 2556)
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง (ต่อ)
ประเด็นข่ าว
...การพูดของคุณชายฟังไปฟังมา
ดัน๊ รู ้สึกเหมือนพูดหาเสี ยงตอน
สมัครผูว้ า่ ฯกทม. ยังไงอย่างงั้น ไม่
รู ้วา่ คุณชายจะวิญญาณนักการเมือง
เข้าสิ ง หรื อความจริ งอยากมาขึ้น
เวที กปปส.ที่ราชดาเนินนาน
แล้ว…(ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ ประจา
วันที่ 5 ธันวาคม 2556)
...เพราะไม่มีการติดตามและ
รายงานการทางานของเจ้าหน้าที่
กทม.แต่ละวัน ทาให้ กทม.ไม่มี
ข้อมูลชี้แจงเรื่ องอะไรได้เลย ที่แท้
ที่ กทม.มึนข้อมูลเรื่ องม็อบทุกวัน
เป็ นเพราะอย่างนี้นี่เอง... (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 5 ธันวาคม
2556)
...ก็ฝากเรี ยน ท่านผูว้ า่ ฯ กทม. ม.ร.
ว.สุ ขมุ พันธุ์ บริ พตั ร ที่สวมหมวก
อีกใบเป็ นรองหัวหน้าพรรค
ประชาธิ ปัตย์ยามนี้ ช่วยกาชับ
ลูกน้องฝ่ าย “บู”๊ ในทีมงาน
ผูบ้ ริ หารด้วย ให้ขา้ ราชการได้ทา
หน้าที่อย่างเป็ นกลางอย่างแท้จริ ง
...(ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 20
ธันวาคม 2556)

ลักษณะทีป่ รากฏ
- คาว่า “วิญญาณนักการเมืองเข้าสิ ง” แสดงว่าการพูดของผูว้ า่ ฯ ณ
เวทีของผูช้ ุมนุม มีลกั ษณะการปราศรัยเชิงการเมืองไม่เป็ นกลาง และ
ตอกย้าด้วยคาว่า “หรื อความจริ งอยากมาขึ้นเวที”
- ผูว้ า่ ฯ ไปแสดงออกถึงท่าทีทางการเมืองแต่อาศัยการปฏิบตั ิหน้าที่
ทางราชการเพื่อหลบเลี่ยงคาครหา

- คาว่า “มึน” ตามความหมายคือวิงเวียน งุนงง แต่ที่น้ ีกล่าวถึงกทม.
ประกอบกับมีการแสดงให้เห็นว่า กทม.ไม่มีการติดตามและรายงาน
การทางาน “มึน” จึงเป็ นคาต่อว่าแทน
- กทม. ปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ องในด้านข้อมูลข่าวสารช่วงที่มีเหตุการณ์
ชุมนุม

- คาว่าสวมหมวก ใช้แทนการดารงตาแหน่งของคน เช่นคาว่า สวม
หมวกหลายใบคือมีหลายตาแหน่ง เป็ นต้น ในที่คือให้ฝ่ายบริ หาร
ของกทม.ทาหน้าที่อย่างเป็ นกลาง และตอกย้าความจริ งจังด้วยคาว่า
“อย่างแท้จริ ง”
- ให้มรว.สุ ขมุ พันธ์ ระลึกเสมอว่าต้องเป็ นกลางทางการเมืองในขณะ
ดารงตาแหน่งผูว้ า่ ฯ ถึงแม้วา่ จะมีสถานะทางการเมืองอยูใ่ นพรรค
ประชาธิปัตย์
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง (ต่อ)
ประเด็นข่ าว
...งานนี้จะเป็ นไปได้ลาบาก เพราะ
ปกติ กทม.ก็สนับสนุนรถส้วมให้
ทุกม็อบอยูแ่ ล้ว ที่สาคัญเพราะ
ม็อบนี้ความสัมพันธ์กบั เสาชิ งช้า
แบบแน่น จะมาให้ตดั ขาด แบบนี้
ไม่ได้แน่ ๆ... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 6 มกราคม 2557)
...งานนี้หลายเสี ยงบอกการย้ายที่
ชุมนุม คราวนี้ กทม.เดือดร้อนมาก
สุ ดก็ตรงที่ตอ้ งย้ายรถสุ ขาตามไปที่
จุดอื่น ๆ ที่มอ็ บไปนี่แหละ... (ใต้
ฟ้ ากรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 7
มกราคม 2557)
...ผูว้ า่ ฯ กทม. เกิดอาการฉุ นทันทีที่
ถูกถาม มาตรการดูแลพื้นที่ใน
วันที่ กปปส.จะเดินขบวนดา เนิน
การชัตดาวน์กรุ งเทพฯ... (ใต้ฟ้า

ลักษณะทีป่ รากฏ
- ม็อบนี้ คือ กลุ่มผูช้ ุมนุม กปปส. ส่ วน เสาชิงช้า คือ
กรุ งเทพมหานครซึ่งบริ หารโดนพรรคประชาธิปัตย์ มีความสัมพันธ์
แบบแน่นคือไม่สามารถหยุดให้การดูแลช่วยเหลือได้
- ฝ่ ายบริ หารกทม.กับกลุ่มผูช้ ุมนุมยังไงเสี ยก็เป็ นพวกเดียวกัน

- การปฏิบตั ิภารกิจของกทม.ถือเป็ นงานปกติ แต่ผเู ้ ขียนใช้คาว่า
“เดือดร้อน” ซึ่ งหมายถึงเป็ นทุกข์ กังวลใจ ทาให้แสดงว่ากทม. ต้อง
เร่ งรี บดาเนินการมากกว่าปกติท้ งั ๆ ที่เป็ นงานบริ การทัว่ ไป
- กทม.ต้องตามไปให้การดูแลผูช้ ุมนุมในทุกสถานที่ดว้ ยความเร่ งรี บ
เกินปกติ
- “ฉุน” หมายถึงอาการไม่พอใจอย่างมาก เป็ นอาการที่ผวู ้ า่ ฯ กทม.
แสดงออกอย่างรวดเร็ วเมื่อถูกถามถึงการรับมือกับผูช้ ุมนุ ม
- ผูว้ า่ ฯ กทม.ไม่ตอ้ งการตอบคาถามเกี่ยวกับการจัดการกับผูช้ ุมนุม
กปปส.

กรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 8 มกราคม 2557)

...เรี ยกว่าตามไปทาหน้าที่ให้
สมบูรณ์ที่สุดไม่วา่ กลุ่มผูช้ ุมนุมจะ
ไปที่ไหนก็ตาม... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 16 มกราคม 2557)

- กทม.ตามไปทาหน้าที่อย่างครบถ้วนตามภารกิจ แต่ในเนื้ อข่าว
ปรากฏว่าผูท้ ี่ถูกกล่าวถึงคือรองผูว้ า่ ฯ กทม. ซึ่งเป็ นข้าราชการ
การเมือง การทาหน้าที่ ๆ สมบูรณ์อาจเป็ นหน้าที่ทางการเมืองที่ตอ้ ง
คอยสนับสนุนดูแลพลพรรคเดียวกัน
- รองผูว้ า่ ฯ กทม. ปฏิบตั ิการทางการเมืองโดยใช้ตาแหน่งทาง
ราชการมาปกปิ ด
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง (ต่อ)
ประเด็นข่ าว
...มี กปปส.ที่เข้ามาแสดงความ
ขอบคุณความช่วยเหลือต่าง ๆ
นานา จะว่าเป็ นเพจส่ วนตัว แต่
โปรไฟล์ก็บอกตาแหน่งอยูว่ า่ ผูว้ า่
ราชการกรุ งเทพมหานคร ก็ไม่รู้จะ
ตีความกันยังไง... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 22 มกราคม 2557)
...ก็ไม่รู้เป็ นเพราะความกลัว
หรื อไม่? อย่างไร? ทาให้การ
เลือกตั้งล่วงหน้าที่ผา่ นมา มีเมาท์
กันว่า ผอ.เขตบางแห่งยอม
ประกาศปิ ดหน่วยไม่ให้มีการ
ลงคะแนนง่าย ๆ... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ

ลักษณะทีป่ รากฏ
- การตีความคือการแปลความหมายในเรื่ องหนึ่ง ซึ่ งผูว้ า่ ฯ เคยแสดง
จุดยืนความเป็ นกลางทางการเมืองชัดเจนแล้ว แต่ยงั ได้รับการ
ขอบคุณจากผูช้ ุมนุม กปปส. จึงไม่สามารถแปลความหมายในสิ่ งที่
ผูว้ า่ ฯ กระทาได้ชดั เจน
- ฟันธงไม่ได้วา่ ผูว้ า่ ฯ เป็ นกลางทางการเมืองหรื อไม่

- มีการตั้งคาถามว่าการสัง่ ปิ ดหน่วยเลือกตั้งของผอ.เขตบางแห่ง เป็ น
เพราะความกลัว หรื ออย่างอื่น เพราะมียอมให้ปิดหน่วยลงคะแนน
อย่างงายดาย จนเป็ นที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์
- ผอ.เขตสั่งปิ ดหน่วยเลือกตั้งด้วยเหตุผลอื่นที่เป็ นการสนับสนุน
ความต้องการของผูช้ ุมนุมคัดค้าน

ประจาวันที่ 28 มกราคม 2557)

...เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยก็ยงั ขาด
อีกมาก ต้องไปสรรหา ลูบหน้าปะ
จมูกกันจนวินาทีสุดท้าย... (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 31 มกราคม
2557)

- ความหมายของลูบหน้าปะจมูกคือ ทาอะไรเด็ดขาดจริ งจังลงไป
ไม่ได้ เพราะเกรงจะไปกระทบกระเทือนพวกพ้องเป็ นต้น แต่ไม่ได้
แสดงความหมายเมื่ออยูใ่ นประโยคนี้ กลายเป็ นสื่ อความหมายว่า
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้
- กทม.ต้องพยายามสรรหาเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง ไปจนกระทัง่
เกือบถึงวันเลือกตั้ง
...ส่ วนคนที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก - กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สาหรับผูว้ า่ ฯ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีท้ งั หน้าที่ในฐานะ
คงเป็ น ท่านผูว้ า่ ฯ กทม. ม.ร.ว.สุ ผูป้ กครองและความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็ นสมาชิกพรรค
ขุมพันธุ์ บริ พตั ร ที่สวมหมวก
ประชาธิ ปัตย์ จึงเปรี ยบเหมือนอยูต่ รงกลางจะเอนไปทางไหนก็เกิด
ผูบ้ ริ หารราชการ และ รองหัวหน้า ผลกระทบทั้งสิ้ น
พรรคประชาธิปัตย์... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ - ผูว้ า่ ฯ กทม.อยูใ่ นฐานะผูด้ ูแลความสงบเรี ยบร้อยแต่ยงั ไงก็เป็ นพล
ประจาวันที่ 31 มกราคม 2557)
พรรคเดียวกับผูช้ ุมนุม
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง (ต่อ)
ประเด็นข่ าว
...ม.ร.ว.สุ ขมุ พันธุ์ บริ พตั ร ที่วา่
ลาบากใจว่าจะไปใช้สิทธิ ดีหรื อไม่
เหมือนโชคช่วย ที่เขตราชเทวี ถูก
ปิ ด เลยไม่ได้เลือกไปโดยปริ ยาย...
(ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2557)
...ส่ วน ปลัด กทม. นินนาท ชลิตา
นนท์ ใครถามว่าไปใช้สิทธิ หรื อไม่
เจ้าตัวก็อิดออด... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ
ประจาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)
...ยามนี้แม้วา่ ในเมืองกรุ งจะเป็ น
ช่วง “ไม่ปกติ” แต่บรรดา
ข้าราชการ กทม.ก็ยงั มีโปรแกรม
เดินทางไปดูงานกันเหมือนเป็ น
“ปกติ”... (ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ ประจา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557)
...ศูนย์การแพทย์เอราวัณ ของ
กทม. ที่ติดตามสถานการณ์
คาดการณ์สถานการณ์ปะทะ
ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด แบบไม่
มีช่วงพักอย่างกับ 7-11…(ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2557)

ลักษณะทีป่ รากฏ
- ผูว้ า่ ฯ ไม่ได้เลือกตั้งเนื่องจากเขตราชเทวีถูกปิ ด การใช้คาว่า “โชค
ช่วย” หมายถึงการที่เขตราชเทวีถูกปิ ดทาให้ผวู ้ า่ ได้ในสิ่ งที่ตนกาลัง
ต้องการนัน่ ก็คือการไม่ตอ้ งเลือกตั้ง
- ผูว้ า่ ไม่ได้เลือกตั้งซึ่ งเป็ นความตั้งใจอยูแ่ ต่แรกแล้ว

- อิดออด คือการแสดงอาการไม่เต็มใจ ในข่าวให้ความหมายว่า ปลัด
กทม.ไม่เต็มใจที่จะบอกว่าไปเลือกตั้งหรื อไม่ท้ งั ๆ ที่กทม.เป็ น
ผูจ้ ดั การเลือกตั้ง ทาให้เป็ นที่สงสัยเกี่ยวกับท่าทีการวางตัวด้วย
- ปลัด กทม. ต้องการที่จะไม่กล่าวถึงการไปใช้สิทธิ อาจเป็ นเพราะ
เกรงใจผูว้ า่ ฯ กทม
- ข้าราชการ กทม.เดินทางไปดูงานเหมือนเป็ นปกติ คือการดูงานเป็ น
สิ่ งปกติอยูแ่ ล้ว กับเหมือนเป็ นปกติคือเหมือนไม่มีเหตุการณ์ความไม่
สงบเกิดขึ้นเลย
- ข้าราชการยังคงออกเดินทางดูงานกันอย่างเคย ไม่สนใจกับ
สถานการณ์ความไม่สงบมากนัก
- 7 – 11 คือร้านสะดวกซื้ อที่มีสินค้าเกือบทุกชนิดให้หาซื้ อได้ทุก
เวลา เมื่อนาศูนย์การแพทย์มาเปรี ยบทาให้เกิดภาพเป็ นหน่วยงาน
ให้บริ การดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทุกเวลา และรองรับการร้อง
ขอบริ การได้แทบทุกเรื่ อง
- ศูนย์การแพทย์ฯ ของกทม. ทางานให้บริ การยอดเยีย่ มมาก
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง (ต่อ)
ประเด็นข่ าว
...ส่ วนรองปลัด กทม.อย่าง บรรจง
สุ ขดี ที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทน กทม.
ต้องประชุมกับ ศรส. ก็อาจจะต้อง
สงบเสงี่ยมนิดนึง แบบว่าเป็ นแนว
หน้าก็ตอ้ งปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ให้ได้ ส่ วนฝ่ าย
การเมืองก็ลอยตัวไป... (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557)
...เรี ยกว่า “คุณชาย” ควรสนใจ
“ขันนอต” หน่วยงานใน กทม.ที่มี
อยูเ่ ป็ นแผงให้แน่นกว่านี้... (ใต้ฟ้า
กรุ งเทพฯ ประจาวันที่ 10 มีนาคม
2557)

ลักษณะทีป่ รากฏ
- ฝ่ ายการเมืองลอยตัว หมายถึงฝ่ ายการเมืองไม่มีภาระผูกพันหรื อไม่
เกี่ยวข้องกับการหารื อกับ ศรส.ซึ่งเป็ นฝ่ ายรัฐบาล ซึ่งกลายเป็ นฝ่ าย
ประจาต้องทาหน้าที่แทน
- ผูบ้ ริ หารฝ่ ายประจาทาหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยปั ญหา ในขณะที่
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการเมืองไม่ตอ้ งรับผิดชอบอะไรเลย

- ขันนอต คือลักษณะอาการทาให้แน่นขึ้น ใช้งานได้ดีข้ ึน ในที่น้ ี
หมายถึงให้ผวู ้ า่ ฯ กทม. กระตุน้ การทางานของหน่วยงานกทม.ที่มีอยู่
มาก ให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกว่านี้
- หากผูบ้ ริ หารนิ่งเฉย หน่วยงานในกทม.ก็ทางานหละหลวม ไม่มี
ประสิ ทธิภาพ

จากตาราง วิเคราะห์ ไ ด้ว่า คอลัมน์ “ใต้ฟ้ ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิ มพ์เดลิ นิวส์
น าเสนอเนื้ อหาในลั ก ษณะการเฝ้ าติ ด ตามและตรวจสอบการท างานของผู ้ ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งผูบ้ ริ หาร และการปฏิบตั ิการของเจ้าหน้าที่ ประเด็นหลักอยูท่ ี่ความสัมพันธ์
ระหว่าง “กรุ งเทพมหานคร” กับกลุ่มผูช้ ุ มนุ ม กปปส. โดยมีการตั้งคาถามหรื อวิพากษ์วิจารณ์ การ
ทางานเพื่อสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารกรุ งเทพมหานครรู ้ตวั และวางตัวให้เหมาะสม รวมทั้งเมื่อมีประเด็นที่
เป็ นที่น่าสงสัยหรื อการการทาของผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานครไม่เป็ นกลางก็จะมีการเขียนเนื้ อหาใน
ลักษณะการตีแผ่ความจริ ง หรื อท้วงติงให้กรุ งเทพมหานครตอบคาถามสังคมให้ได้
หลายครั้ งที่ ผู ้ผ ลิ ต สื่ อ ความหมายในเนื้ อ หาว่ า “กรุ งเทพมหานคร” ให้ ก าร
สนับ สนุ นผูช้ ุ ม นุ ม กลุ่ ม กปปส. เช่ น การที่ ผูช้ ุ ม นุ ม ยึ ดรถขยะของ “กรุ งเทพมหานคร” ไป แต่
“กรุ งเทพมหานคร” กลับนิ่ งเฉย, การขึ้ นปราศรั ยบนเวที ข องผูช้ ุ มนุ มซึ่ งมี เนื้ อหาค่ อนไปในทาง
การเมืองมากกว่าการอภิ ปรายในฐานะผูว้ ่าราชการ, การอานวยความสะดวกในเรื่ องสุ ขอนามัยที่
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“กรุ งเทพมหานคร” ให้บริ การกลุ่ มผูช้ ุ มนุ มเป็ นพิเศษ, การสื่ อสารทางสื่ อออนไลน์ระหว่างผูว้ ่า
ราชการกรุ งเทพมหานคร กับผูช้ ุมนุม ในลักษณะขอบคุณถึงการให้ความช่วยเหลือของผูว้ า่ ฯ , การที่
ผูว้ า่ ฯ ไม่ไปเลือกตั้งซึ่ งสอดคล้องกับข้อเรี ยบร้องและการต่อต้านการเลือกตั้งของกลุ่มผูช้ ุ มนุ ม เป็ น
ต้น ประเด็นเหล่านี้สื่อความหมายให้ทราบว่า ผูผ้ ลิตเนื้อหาข่าว กทม. ของคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
หนัง สื อ พิ ม พ์เ ดลิ นิ ว ส์ ไม่ เ ชื่ อ ว่ า กรุ ง เทพมหานครมี ค วามเป็ นกลางทางการเมื อ ง โดยมี ก าร
วิพ ากษ์วิ จารณ์ และตั้ง ค าถามกับ ผูว้ ่า ราชการและผูบ้ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครอย่า งต่ อ เนื่ องตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้ผบู ้ ริ หารกลับมาสนใจในหน้าที่การปกครองมากกว่าหน้าที่
นักการเมือง รวมทั้งเพื่อให้สังคมได้รับทราบจุดยืนและการจัดการของกรุ งเทพมหานครต่อผูช้ ุ มนุ ม
ว่ามีความเป็ นไปอย่างไร
2. การนาเสนอข่ าวการชุ มนุม กปปส. ในคอลัมน์ “ซุ บซิบ กทม.”
การพิ จ ารณาในเรื่ อ งนี้ ก็ สื บ เนื่ อ งจากผลการวิเ คราะห์ ก ระบวนการผลิ ต ในการ
วิเคราะห์ปฏิ บตั ิการทางวาทกรรม (บทที่ 5) ทาให้เห็ นแนวคิดในการผลิ ตเนื้ อหาข่าวส่ วนที่ เกี่ ยว
ข้องกับการชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ของผูผ้ ลิตคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” ที่จะไม่ได้เน้น
การนาเสนอประเด็นนี้ มากนัก เพราะทราบดี ว่าข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ ได้นาเสนอไปทั้งหมดแล้ว
มี บ างครั้ งเท่ า นั้น ที่ ก ารชุ ม นุ ม มี ผ ลกระทบกับ “กรุ ง เทพมหานคร” แล้ว อยู่ใ นความสนใจของ
ประชาชน จึงนามารายงานและค้นหาความจริ งมาตอบให้แก่สังคม
“การรายงานข่ า วนี้ ก็ เ อาเท่ า ที่ จ าเป็ น เพราะจริ ง ๆ เราต้ อ งเขี ย นเกี่ ย วกั บ
“กรุ งเทพมหานคร” แล้วก็เรื่ องทัว่ ๆ ไปในกรุ งเทพมหานครมากที่สุด เรื่ องการเมืองก็ให้หน้าอื่นเขา
ทาไป แต่เท่าที่เขียนเรื่ องนี้ ไปก็มกั จะเป็ นเรื่ องของผูว้ า่ ฯ ที่ให้การช่วยเหลื อทุกฝ่ ายที่เดือดร้อนจาก
การชุมนุมมากกว่า” (ปกภูมิ เดชดีหนูแก้ว, สัมภาษณ์, 2557)
จากนั้นผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ข่าวที่มีความเกี่ ยวข้องกับการชุ มนุ มทางการเมือง
ของกลุ่ม กปปส. ประเด็นทางการเมืองและการปฏิบตั ิหน้าที่ของ “กรุ งเทพมหานคร” โดยใช้วิธี
เดี ยวกับการวิเคราะห์ ในคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” คือให้ความสาคัญไปที่การเลื อกใช้ “คา” หรื อ
“ภาษา” ที่มีความหมายไม่ตรงตัวของผูผ้ ลิ ตตามแนวคิ ดการใช้ภาษาหนังสื อพิมพ์ มาช่ วยในการ
วิเคราะห์ และผลการศึกษาปรากฏดังตารางวิเคราะห์ต่อไปนี้

92

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม. ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง
ประเด็นข่ าว
(1)...คนประชาธิปัตย์หลายชีวติ มี
ความไม่พออกพอใจ ม.ร.ว.สุ ขมุ
พันธุ์ บริ พตั ร ผูว้ า่ ฯกทม.กับ
เหตุการณ์ที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลไป
ตั้งเวทีบนถนนราชดาเนิ น
ท่ามกลางภาวะผูว้ า่ ฯกทม.วางตัว
เป็ นกลางทางการเมืองเคร่ งครัด...
(ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 2
ธันวาคม 2556)
(2)...เรื่ องนี้หากจะพูดกันให้ชดั ลง
ไปก็สามารถทุบโต๊ะอธิ บายได้
ว่า ม.ร.ว.สุ ขมุ พันธุ์ บริ พตั ร ทา
ถูกต้องแล้วทุกประการ... (ซุ บซิบ
กทม. วันที่ 2 ธันวาคม 2556)
(3)...ดังนั้นต่อสถานการณ์
ล่อแหลมหรื อไม่ล่อแหลมกับการ
วางตัวของผูว้ า่ ฯกทม.ที่ช่วย ดูแลผู้
ชุมนุมทุกกลุ่ม จึงเป็ นสิ่ งที่บรรดา
นักวิชาการที่มีองค์ความรู้ไร้ภาวะ
ดัดจริ ตพูดตรงกันว่า "ทาถูกต้อง
แล้ว"...(ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่
2 ธันวาคม 2556)

ลักษณะทีป่ รากฏ
- “คนประชาธิปัตย์” หมายถึงสมาชิกพรรคการเมืองและผูอ้ ื่น ๆ ที่ให้
การสนับสนุนอยู่ แสดงท่าทีไม่พอใจเมื่อเห็นผูว้ า่ ฯ กทม. ออกตัว
แสดงจุดยืนและปฏิบตั ิภารกิจในตาแหน่งอย่างเป็ นกลางทางการ
เมืองอย่างจริ งจัง
- สมาชิกพรรคประชาธิ ปัตย์และผูส้ นับสนุนไม่พอใจ ผูว้ า่ ฯ กทม. ที่
ไม่เข้าข้างผูช้ ุมนุม

- “ทุบโต๊ะ” เป็ นกิริยาที่ใช้แสดงออกถึงความจริ งจังและให้เชื่อตามที่
พูดอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นผูเ้ ขียนต้องการให้ผอู ้ ่านเชื่ อว่าผูว้ า่ ฯ กทม.
มีความเป็ นกลางทางการเมืองโดยไม่ตอ้ งมีขอ้ สงสัย
- ผูว้ า่ ฯ วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริ ง
- “ไร้ภาวะดัดจริ ต” คือ ไม่มีการแสร้งทากิริยาหรื อวาจาให้เกินควร
ผูเ้ ขียนสนับสนุนประเด็นข่าวก่อนหน้าที่วา่ ผูว้ า่ ฯ วางตัวเป็ นกลาง
โดยอ้างนักวิชาการ ซึ่ งเป็ นตาแหน่งที่ดูน่าเชื่อถือเป็ นผูย้ นื ยัน และ
ตอกย้าด้วยคาว่า “ไร้ดดั จริ ต” คือไม่มีการแกล้งพูดจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
- ผูว้ า่ ฯ วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริ ง แม้กระทัง่
ผูเ้ ชี่ยวชาญยังกล่าวว่าเป็ นเช่นนั้น
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม. ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง (ต่อ)
ประเด็นข่ าว
(4)...ตลอดระยะเวลาของการ
ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลบน
ถนนราชดาเนิน ม.ร.ว.สุ ขมุ พันธุ์
บริ พตั รผูว้ า่ ฯกทม.รวมทั้งคณะ
ผูบ้ ริ หารก็แปลงกายเป็ นยามเฝ้ า
ศาลาว่าการอดหลับอดอดนอนทุก
คืน... (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 5
ธันวาคม 2556)
(5)...เขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งก็ได้
จัดเตรี ยมพร้อมของเจ้าหน้าที่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่มีขาดตก
บกพร่ อง เพราะผ่านการจัดการ
เลือกตั้งมานับครั้งไม่ถว้ น บอกได้
คาเดียวไม่มีปัญหา... (ซุบซิบ
กทม. ประจาวันที่ 10 ธันวาคม
2556)
(6)...ตั้งคาถามกันหึ่ งเมือง ความ
เสี ยหายบรรลัยวายวอดที่เกิด
ขึ้นกับศูนย์ไทย ญี่ปุ่น – ดินแดง
ใครจะรับผิดชอบ... (ซุบซิบ กทม.
ประจาวันที่ 6 มกราคม 2557)

ลักษณะทีป่ รากฏ
- ผูว้ า่ ฯ และผูบ้ ริ หาร กทม. แปลงกลายเป็ น “ยาม” เป็ นการ
เปรี ยบเทียบให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารได้มุ่งให้ความสาคัญกับภารกิจการเฝ้ า
ติดตามเหตุการณ์มากกว่าสิ่ งใด โดยใช้คาว่า “ยาม” มาเป็ น
เครื่ องหมายในการสื่ อให้เห็นว่าทุ่มเททางานกันตลอด 24 ชัว่ โมง
- ผูว้ า่ ฯ กทม. และทีมงานมีความทุ่มเทในการปฏิบตั ิภารกิจเฝ้ าระวัง
จากเหตุชุมนุมมาก

- ผูเ้ ขียนสื่ อให้เห็นความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่
กทม. โดยใช้คาว่า “บอกได้คาเดียวไม่มีปัญหา” และสนับสนุนความ
น่าเชื่อถือโดยให้เหตุผลว่าเพราะผ่านการจัดการเลือกตั้งมานับไม่
ถ้วน
- เจ้าหน้าที่ กทม. สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างไร้ปัญหาใด ๆ
ทั้งสิ้ น

- ความเสี ยหายบรรลัยวาดวอด สื่ อให้เห็นความเสี ยหายอย่างรุ นแรง
“ใครจะรับผิดชอบ” ไม่ได้เป็ นคาถามแต่เป็ นคาต่อ กกต. ที่ไม่
สามารถป้ องกันความเสี ยหายแก่สถานที่ของ กทม. ได้สมควรได้รับ
การวิจารณ์ไปทัว่ บ้านทัว่ เมือง
- กกต. เป็ นต้นเหตุสร้างความเสี ยหายแก่สถานที่ราชการของ กทม.
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม. ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง (ต่อ)
ประเด็นข่ าว
(7)...อธิ บายได้โดยไม่ตอ้ งคิดหน้า
คิดหลัง คือ อานาจในการ
แก้ปัญหาการจราจร ตารวจเขา
รับผิดชอบหรื อถ้าจะบอกว่าการ
ชุมนุมสร้างปั ญหาให้กบั
ประชาชน การแก้ไขก็ไม่ใช่
หน้าที่ กทม. ผูร้ ับผิดชอบคลีคลาย
สถานการณ์หลัก คือ รัฐบาล...
(ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่ 16
มกราคม 2557)
(8)...ไม่น่าเชื่ อ ผูว้ า่ ฯ กทม.มีสภาพ
ที่ไม่ต่างไปจากประชาชนทัว่ ไป
เพราะเมื่อเร็ วๆ นี้แลเห็นชัด “วัง
สวนผักกาด” ได้ถูกดึงเข้าร่ วม
กระแสชนิด “โหด-ดิบ -เถื่อน” ที
เดียว... (ซุบซิบ กทม. ประจาวันที่
22 มกราคม 2557)
(9)...ช่วงที่พรรคประชาธิ ปัตย์เป็ น
รัฐบาล ม.ร.ว.สุ ขมุ พันธุ์ บริ พตั ร ก็
ไม่เอียง เข้าทางรัฐบาลถอดลิ่ม
เหมือนที่ใครๆ เคยกระทา สิ่ งไหน
ถูกต้องบอกว่าถูกเสมอไม่คดไม่งอ
หรื อถ้าอันไหนมันผิดท่านก็กล้า
หาญชาญชัยบอกว่าผิด... (ซุบซิ บ
กทม. ประจาวันที่ 22 มกราคม
2557)

ลักษณะทีป่ รากฏ
- “ไม่ตอ้ งคิดหน้าคิดหลัง” คือการอธิ บายแบบเห็นคาตอบอยูแ่ ล้ว ทั้ง
ในเรื่ องการจราจร คือ เป็ นหน้าที่ของตารวจ และการแก้ไขปั ญหา
การชุมนุม คือ เป็ นหน้าที่ของรัฐบาล
- ปั ญหาทุกอย่าง กทม.จัดการให้โดยที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง

- ผูว้ า่ ฯ กทม. ได้รับผลกระทบจากการที่ “วังสวนผักกาด” ได้ถูกปา
ระเบิดใส่ เพื่อสร้างสถานการณ์ ผูเ้ ขียนสื่ อให้เห็นว่าระดับผูว้ า่ ฯ กทม.
เองเป็ นคนของประชาชนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับประชาชน
โดยใช้คาว่า “ไม่น่าเชื่ อ”
- ผูว้ า่ ฯ กทม. ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเช่นเดียวกับ
ประชาชน ไม่ได้มีใครมาดูแลเป็ นพิเศษ
- “ไม่เอียง เข้าข้างรัฐบาลถอดลิ่มเหมือนที่ใคร ๆ เคยกระทา”
ประโยคนี้สื่อว่า นักการเมืองคนอื่น ๆ มักจะเข้าข้างรัฐบาลหรื อ
พรรคการเมืองที่ตนสังกัด แต่ผวู ้ า่ ฯ กทม. ไม่เหมือนคนอื่น
ตรงไปตรงมา ไม่มีการเข้าข้างใครทั้งนั้น
- ผูว้ า่ ฯ กทม. เป็ นตัวของตัวเอง ดารงตาแหน่งความเป็ นผูว้ า่ อย่าง
แท้จริ ง ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดแม้กระทัง่ ฝ่ ายตนเอง

95

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข่าว กทม. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม. ” ประเด็นการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
“กรุ งเทพมหานคร” ในทางการเมือง (ต่อ)
ประเด็นข่ าว
(10)...ที่ผา่ นมากลุ่มคนเสื้ อแดงด่า
ทอผูว้ า่ ฯกทม.เสี ยๆ หายๆ หยาบๆ
คายๆ ยากที่ใครจะรับได้ ทว่าผูว้ า่
ฯ ม.ร.ว.สุ ขมุ พันธุ์ ยิม้ รับไม่ตอบ
โต้ ถามว่าคนอื่นทนได้หรื อไม่การ
ปาระเบิดเข้าวังสวนผักกาดสมควร
แล้วหรื อไอ้โง่... (ซุบซิบ กทม.
ประจาวันที่ 22 มกราคม 2557)

ลักษณะทีป่ รากฏ
- “ยิม้ รับ ไม่ตอบโต้” คืออาการของผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์สูง
อดทนกับสถานการณ์ร้ายที่มีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเองได้ ตรงกัน
ข้ามกับผูท้ ี่สร้างสถานการณ์ ซึ่ งผูเ้ ขียนใช้คาแทนว่า “ไอ้โง่”
- ผูว้ า่ ฯ กทม. มีจิตใจดี ไม่ถือสาผูค้ นที่คิดร้าย ด่าทอ และทาลาย
สถานที่อยูอ่ าศัย

จากตารางวิ เ คราะห์ ไ ด้ว่า คอลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.” หนัง สื อ พิ ม พ์ แ นวหน้า มี
ลักษณะการนาเสนอเนื้ อหาที่ ทาให้ผูอ้ ่านเชื่ อว่าผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครและที มผูบ้ ริ หารมี
ความเป็ นกลางทางการเมื องอย่างแท้จริ ง ไม่มี การตั้งคาถามหรื อวิพากษ์วิจารณ์ การท างานของ
“กรุ งเทพมหานคร” เกี่ ยวกับประเด็นการจัดการต่อกลุ่มผูช้ ุ มนุ ม กปปส. ใด ๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ งประเด็นที่
เขียนเกี่ยวข้องระหว่าง “กรุ งเทพมหานคร” กับการชุ มนุ มนั้นปรากฏให้เห็นน้อยมาก และเมื่อมีการ
นาเสนอข่าวเรื่ องนี้ โดยเฉพาะประเด็นความเป็ นกลางทางการเมื องของ “กรุ งเทพมหานคร” ก็จะ
เป็ นไปในลักษณะที่ให้คาตอบกับสังคมตามความคิดเห็นของผูผ้ ลิตเอง
การสื่ อความหมายให้ เ ห็ น ความเป็ นกลางทางการเมื อ งของผู ้ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานครนั้น มีหลายประเด็นที่ผผู ้ ลิตนาเสนอเพื่อสนับสนุ นการสื่ อความหมายนี้ เช่น ผูว้ า่ ฯ
วางตัว เป็ นกลางทางการเมื อ งจนท าให้ส มาชิ ก พรรคประชาธิ ปั ต ย์ที่ เ ป็ นพรรคสั ง กัด ไม่ พ อใจ,
นักวิชาการหลายท่านก็สนับสนุนว่าผูว้ า่ ฯ มีความเป็ นกลางทางการเมือง, การที่ผวู ้ า่ ได้รับผลกระทบ
จาการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. เช่นเดียวกับประชาชนทัว่ ไป เป็ นต้น และยังรวมไปถึงการสื่ อให้เห็น
การปฏิ บตั ิภารกิจต่าง ๆ ของ “กรุ งเทพมหานคร” ว่าสามารถทาได้เป็ นอย่างดี เช่น การรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยในพื้นที่ และการจัดการเลือกตั้งในภาวะความขัดแย้งทางการเมือง เป็ นต้น ดังนั้นจึง
สามารถทาให้สื่อความหมายได้วา่ ผูผ้ ลิตเนื้อหาข่าว กทม. ในคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์
แนวหน้า มีความเชื่ อและสนับสนุ นว่าผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครมีความเป็ นกลางทางการเมือง
อย่างแท้จริ ง ทั้งจุดยืนและการปฏิบตั ิภารกิจต่อทุกส่ วนอย่างเท่าเทียมกัน
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3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปฏิบัติการทางสั งคม วัฒนธรรม
การวิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางสังคม วัฒนธรรม ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาลักษณะการนาเสนอ
เนื้ อหาข่าว กทม. ที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์ ท่ามกลางสถานการณ์การชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม
กปปส. ว่ามี ลกั ษณะเป็ นอย่าง โดยวิเคราะห์ จากเนื้ อหาส่ วนที่ มีจุดเกาะเกี่ ยวระหว่างปั จจัยต่าง ๆ
ร่ วมกัน นัน่ คือ
1. การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. เกิดขึ้นที่กรุ งเทพมหานคร
2. หน่วยงาน “กรุ งเทพมหานคร” เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยของประชาชนและพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. แกนนาผูช้ ุมนุม และ ผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน
จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์โดยศึกษาแนวคิดของผูผ้ ลิตเกี่ยวกับการนาเสนอเนื้ อหาข่าว
การชุ มนุ มของกลุ่ ม กปปส. ในเบื้ องต้น และวิเคราะห์ เนื้ อหาโดยการเลื อกใช้คา หรื อ ภาษาที่ มี
ความหมายไม่ตรงตัวของผูผ้ ลิ ตตามแนวคิดการใช้ภาษาหนังสื อพิมพ์ มาช่ วยในการวิเคราะห์ ผล
การวิเคราะห์สรุ ปได้ ดังนี้
1. การนาเสนอข่ าวการชุ มนุม กปปส. ในคอลัมน์ “ใต้ ฟ้ากรุ งเทพฯ”
ผูผ้ ลิตมีแนวคิดว่าในช่ วงการชุ มนุ มของกลุ่ม กปปส. ก็จะมีการนาเสนอประเด็นนี้ แต่
จะเน้นการนาเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเพื่อให้ผอู ้ ่านได้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการเดินทาง และก็เฝ้ าดูการ
ทางานของ “กรุ งเทพมหานคร” ว่ามีการจัดการอย่างไรกับการชุมนุมบ้าง
เมื่อทาการวิเคราะห์ ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม
กปปส. ประเด็นทางการเมืองและการปฏิ บตั ิหน้าที่ของ “กรุ งเทพมหานคร” ผลปรากฏว่า มีการ
น าเสนอเนื้ อหาในลั ก ษณะการเฝ้ าติ ด ตามและตรวจสอบการท างานของผู ้ ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งผูบ้ ริ หาร และการปฏิบตั ิการของเจ้าหน้าที่ ประเด็นหลักอยูท่ ี่ความสัมพันธ์
ระหว่าง “กรุ งเทพมหานคร” กับกลุ่มผูช้ ุ มนุ ม กปปส. โดยมีการตั้งคาถามหรื อวิพากษ์วิจารณ์ การ
ทางานเพื่อสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารกรุ งเทพมหานครรู ้ตวั และวางตัวให้เหมาะสม รวมทั้งเมื่อมีประเด็นที่
เป็ นที่น่าสงสัยหรื อการการทาของผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานครไม่เป็ นกลางก็จะมีการเขียนเนื้ อหาใน
ลักษณะการตีแผ่ความจริ ง หรื อท้วงติงให้กรุ งเทพมหานครตอบคาถามสังคมให้ได้
หลายครั้งที่ผผู ้ ลิต สื่ อความหมายในเนื้ อหาว่า “กรุ งเทพมหานคร” ให้การสนับสนุนผู้
ชุมนุมกลุ่ม กปปส. เช่น การที่ผชู ้ ุมนุมยึดรถขยะของ“กรุ งเทพมหานคร” ไป แต่ “กรุ งเทพมหานคร”
กลับนิ่ งเฉย, การขึ้นปราศรั ยบนเวที ของผูช้ ุ มนุ มซึ่ งมี เนื้ อหาค่อนไปในทางการเมืองมากกว่าการ
อภิปรายในฐานะผูว้ ่าราชการ, การอานวยความสะดวกในเรื่ องสุ ขอนามัยที่กทม.ให้บริ การกลุ่มผู ้

97

ชุ มนุ มเป็ นพิ เศษ, การสื่ อสารทางสื่ อออนไลน์ระหว่า งผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครกับผูช้ ุ มนุ ม
ในลักษณะขอบคุณถึงการให้ความช่วยเหลือของผูว้ า่ ฯ , การที่ผวู ้ า่ ฯ ไม่ไปเลือกตั้งซึ่ งสอดคล้องกับ
ข้อเรี ยบร้องและการต่อต้านการเลือกตั้งของกลุ่มผูช้ ุ มนุ ม เป็ นต้น ประเด็นเหล่านี้ สื่อความหมายให้
ทราบว่าผูผ้ ลิ ตเนื้ อหาข่าว กทม. ของคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ ไม่เชื่ อว่า
“กรุ งเทพมหานคร” มีความเป็ นกลางทางการเมือง โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ และตั้งคาถามกับผูว้ ่า
ราชการและผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานครอย่างต่อเนื่ องตามสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นตลอดเวลา เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารกลับมาสนใจในหน้าที่การปกครองมากกว่าหน้าที่นกั การเมือง รวมทั้งเพื่อให้สังคมได้รับ
ทราบจุดยืนและการจัดการของกรุ งเทพมหานครต่อผูช้ ุมนุมว่ามีความเป็ นไปอย่างไร
2. การนาเสนอข่ าวการชุ มนุม กปปส. ในคอลัมน์ “ซุ บซิบ กทม.”
ผูผ้ ลิ ตมี แนวคิ ดว่าในช่ วงที่ เกิ ดการชุ ม นุ ม ของกลุ่ ม กปปส. จะไม่เน้นการนาเสนอ
ประเด็นนี้มากเพราะทราบดีวา่ ข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ ได้นาเสนอไปทั้งหมดแล้ว มีบางครั้งเท่านั้นที่
การชุมนุมมีผลกระทบกับ “กรุ งเทพมหานคร” แล้วอยูใ่ นความสนใจของประชาชน จึงนามารายงาน
และค้นหาความจริ งมาตอบให้แก่สังคม
และเมื่อทาการวิเคราะห์ ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการชุ มนุ มทางการเมืองของ
กลุ่ม กปปส. ประเด็นทางการเมืองและการปฏิบตั ิหน้าที่ของ “กรุ งเทพมหานคร” ผลปรากฏว่า มี
ลักษณะการนาเสนอเนื้ อหาที่ ทาให้ผูอ้ ่านเชื่ อว่าผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครและที มผูบ้ ริ หารมี
ความเป็ นกลางทางการเมื องอย่างแท้จริ ง ไม่มี การตั้งคาถามหรื อวิพากษ์วิจารณ์ การท างานของ
กรุ งเทพมหานครเกี่ ยวกับประเด็นการจัดการต่อกลุ่ มผูช้ ุ มนุ ม กปปส. ใด ๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ งประเด็นที่
เขียนเกี่ยวข้องระหว่าง “กรุ งเทพมหานคร” กับการชุ มนุ มนั้นปรากฏให้เห็นน้อยมาก และเมื่อมีการ
นาเสนอข่าวเรื่ องนี้ โดยเฉพาะประเด็นความเป็ นกลางทางการเมืองของ “กรุ งเทพมหานคร” ก็จะ
เป็ นไปในลักษณะที่ให้คาตอบกับสังคมตามความคิดเห็นของผูผ้ ลิตเองแทนคาตอบจากผูว้ า่ ราชการ
กรุ งเทพมหานคร
การสื่ อความหมายให้ เ ห็ น ความเป็ นกลางทางการเมื อ งของผู ้ ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานครนั้น มีหลายประเด็นที่ผผู ้ ลิตนาเสนอเพื่อสนับสนุ นการสื่ อความหมายนี้ เช่น ผูว้ า่ ฯ
วางตัว เป็ นกลางทางการเมื อ งจนท าให้ส มาชิ ก พรรคประชาธิ ปั ตย์ที่ เ ป็ นพรรคสั ง กัด ไม่ พ อใจ,
นักวิชาการหลายท่านก็สนับสนุนว่าผูว้ า่ ฯ มีความเป็ นกลางทางการเมือง, การที่ผวู ้ า่ ได้รับผลกระทบ
จาการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. เช่นเดียวกับประชาชนทัว่ ไป เป็ นต้น และยังรวมไปถึงการสื่ อให้เห็น
การปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ ของกรุ งเทพมหานครว่าสามารถทาได้เป็ นอย่างดี เช่น การรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อยในพื้ นที่ และการจัดการเลื อกตั้ง ในภาวะความขัดแย้ง ทางการเมื อง เป็ นต้น ดัง นั้นจึ ง
สามารถทาให้สื่อความหมายได้วา่ ผูผ้ ลิตเนื้อหาข่าว กทม. ในคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์
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แนวหน้า มีความเชื่ อและสนับสนุ นว่าผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครมีความเป็ นกลางทางการเมือง
อย่างแท้จริ ง ทั้งจุดยืนและการปฏิบตั ิภารกิจต่อทุกส่ วนอย่างเท่าเทียมกัน
สรุ ปผลจากการวิเคราะห์เนื้ อหาข่าวการชุ มนุ ม กปปส. ที่อยูใ่ นข่าว กทม. ทั้งหมดใน
ขั้นตอนปฏิ บตั ิ การทางสังคม วัฒนธรรม พบว่า ลัก ษณะการนาเสนอเนื้ อหาในประเด็ นนี้ ม กั จะ
เกี่ยวข้องกับการทางานของ “กรุ งเทพมหานคร” เท่านั้น ไม่ได้เป็ นไปในลักษณะการรายงานความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับแกนนาผูช้ ุ มนุ มอย่างเข้มข้นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนั้น ซึ่ ง
น่าจะมีสาเหตุมาจากสาเหตุในเบื้องต้นก็คือแนวคิดของตัวผูผ้ ลิต ที่ตอ้ งการนาเสนอข่าวการชุ มนุ ม
ทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.ให้ออกมาในลักษณะนี้ เท่านั้น หรื อไม่ตอ้ งการที่จะนาเสนอข่าวใน
ประเด็ น นี้ เลยเพราะเห็ น ว่ า จะเกิ ด ความซ้ าซ้ อ นกั บ ข่ า วการเมื อ งหน้ า อื่ น และเป็ นการท า
นอกเหนือจากหน้าที่ในการรายงานข่าวท้องถิ่นของตนเอง
นอกจากนั้นแล้วเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาประเภทการนาเสนอเนื้ อหาข่าว กทม. ใน
บทที่ 4 ก็ยงั พบว่า ข่าวการชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. เป็ นเพียง 1 ประเภท ใน 3 ประเภท
ของการนาเสนอเนื้ อหาทั้งหมด ซึ่ งอีก 2 ประเภทนั้นยังคงเป็ นเนื้ อหาในส่ วนที่มากกว่าและยังคง
เป็ นรู ปแบบเดิม ก็คือ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานประจาของ “กรุ งเทพมหานคร” และ ข่าวทัว่ ไปที่
ไม่เกี่ ยวข้องกับ “กรุ งเทพมหานคร” ทาให้เห็ นว่าบริ บทที่เกิ ดขึ้นในสังคม ณ ขณะนั้นซึ่ งก็คือการ
ชุ มนุ มของกลุ่ ม กปปส. ไม่ค่อยจะมี ผลทาให้การนาเสนอเนื้ อหาเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มมากนัก
และถึงแม้จะมีการนาเสนอข่าวในประเด็นของการชุมนุม ก็ไม่กาหนดให้มีความหมายอะไรเพิ่มเติม
ไปจากเดิ ม อีก บางช่ วงบางตอนอาจจะพบว่า มี การเสนอเนื้ อหาเกี่ ย วกับ ความเคลื่ อนไหวของผู้
ชุ มนุ ม หรื อการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับระเบียบหรื อกฎหมายที่ ใช้ในการควบคุ มผูช้ ุ มนุ มให้เห็ นได้บา้ ง
แต่เนื้ อหาส่ วนใหญ่ก็ยงั คงเป็ นส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ “กรุ งเทพมหานคร” อยู่เช่ นเดิ ม เนื่ องจากการ
นาเสนอเนื้ อหาในแง่ ของความรุ นแรง และการโต้ตอบทางการเมื องระหว่างรั ฐบาลกับแกนนาผู ้
ชุมนุม น่าจะปรากฏให้เห็นในข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ ไปแล้วนัน่ เอง จึงสรุ ปได้วา่ บริ บทเหตุการณ์
การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งของกลุ่ ม กปปส. นั้น ไม่ ค่ อยจะมี ผ ลกระทบต่ อการท าวาทกรรมและ
ความหมายจากวาทกรรมในข่าว กทม. มากเท่าไรนัก

