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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนีนํ้าเสนอเก่ียวกับการกํากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของ

หนงัสือพิมพ์รายวนั โดยแบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสมัภาษณ์เชิงลกึในประเด็นบรรทดัฐานองค์กร

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการวิเคราะห์เนือ้หาในส่วนจรรยาบรรณการนําเสนอภาพข่าว, พาดหัวข่าวและ

ความนําข่าว พบว่าผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ทัง้ 3 ฉบับ มีบรรทัดฐานองค์กรส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน 

ในขณะท่ีการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพในการนําเสนอข่าวอาชญากรรมนัน้จะเห็นว่ามีความ

คิดเห็นท่ีเหมือนและแตกตา่งกนัในแตล่ะประเดน็ของแตล่ะกลุม่ผู้ ให้ข้อมลู เม่ือพิจารณาในส่วนของการวิเคราะห์

เนือ้หา พบวา่การนําเสนอบางสว่นเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ABSTRACT  

This paper presents research on self-regulation in selecting first-page criminal news of daily 

newspapers. The investigate are divided into two parts: in-depth interviews the norms and ethics of 

the profession, and analysis of the content of the proposed code of news, headlines and the news. 

The third edition of the newspaper is the norm, most organizations in the same direction. While 

commenting on the professional ethics of presenting crime is that there are similarities and 

differences in each of the individual contributors. When considered in the analysis of content. The 

presentation of some of the professional ethics applicable. 
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คาํนํา 

ปัจจบุนันีจ้ะเห็นได้อย่างชดัเจนวา่สื่อมวลชนหลากหลายประเภท รวมทัง้หนงัสือพิมพ์โดยเฉพาะประเภท

ประชานิยมแต่ละฉบบัล้วนให้ความสําคญักับข่าวอาชญากรรมมาก เพราะข่าวอาชญากรรมเป็นตวัสะท้อนถึง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ (ศิโรจน์, 2550)0 และข่าวอาชญากรรมนบัวา่เป็นข่าวท่ีได้รับความสนใจในสงัคม (ฐิติพชัร์, 2549) 

ในขณะเดียวกนัภารกิจสําคญัของหนงัสือพิมพ์ คือต้องทําหน้าท่ีคอยเตือนภยัให้ผู้อ่านได้ทราบและเตรียมพร้อม

เพ่ือป้องกันตัวจากภัยหลากหลายรูปแบบท่ีอาจเข้ามาในชีวิต ซึ่งจุดเด่นโดยทั่วไปหนังสือพิมพ์ได้ช่ือว่าเป็น

สื่อมวลชนประเภทท่ีสามารถเสนอรายละเอียดของข่าวได้ลึกซึง้ท่ีสุด ดังนัน้ข่าวสารต่างๆท่ีเสนอในหน้า

หนังสือพิมพ์แต่ละวนัอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้มากท่ีสุดเช่นกัน  โดยก่อให้เกิดอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อ

ความคิดเห็น ความเช่ือ ทศันคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของสมาชิกในสงัคมได้อย่างมาก (ประกายดาว, 

2548) ผ่านทางหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทัง้ภาพข่าว พาดหัวข่าวและความนําข่าว ท่ีเข้าข่ายอนาจาร หวาดเสียว 

และแสดงถงึการก่อคดีอาชญากรรมในแง่ของความรุนแรงเกินไป ก่อเกิดการลอกเลียนแบบ ตลอดจนถ้อยคําท่ีใช้

ผ่านสื่อก็มีแนวโน้มค่อนข้างรุนแรง หวือหวา ดงึดูดความสนใจ มีการเล่นคําและการใช้ภาษาท่ีเกินจริง (ทสมา, 

2546 ; จุฑาทิพย์ ,2547) ซึง่จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าข่าวอาชญากรรมท่ีนําเสนอผ่านหน้าหนึ่งหนงัสือพิมพ์นัน้

ส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทัง้ในด้านการทํางานของนักหนังสือพิมพ์ และข่าวท่ีนําเสนอ โดยเฉพาะ

ปัญหาด้านจริยธรรม จงึจะเห็นได้วา่กระบวนการคดัสรรข่าวเพ่ือลงตีพิมพ์มีความสําคญัอย่างย่ิงว่าอะไรคือสิ่งท่ีผู้

มีสว่นเก่ียวข้องให้ความสําคญัในการคดัสรรข่าว ระหวา่งทศันคติ โดยยดึถือหลกัในการบริหาร ซึง่อาจเป็นบรรทดั

ฐานองค์กร อันเป็นนโยบายประเพณีปฏิบัติแบบแผนท่ียอมรับกันมา รวมทัง้จรรยาบรรณทางวิชาชีพอันถูก

กําหนดขึน้ โดยองค์กรวิชาชีพเพ่ือเป็นหลกัสากล (บญุฤทธ์ิ, 2544) ในการปฏิบติังานทางวิชาชีพหนงัสือพิมพ์ อาจ

มีแนวปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานของแตล่ะองค์กร ซึง่แตกตา่งกนัไป (เสาวลกัษณ์, 2543) 

ดงันัน้จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยเร่ืองการกํากับดูแลตนเองในการคดัสรรข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของ

หนงัสือพิมพ์รายวนั ซึง่จะทําการศกึษาในส่วนท่ีนอกเหนือจากคณุค่าข่าว อนัเป็นปัจจยัหลกัโดยให้ความสําคญั

กับองค์ประกอบอ่ืน ซึ่งเรียกว่าการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation)  ท่ีประกอบด้วยบรรทัดฐานองค์กร ซึ่ง 

Peter M. Sandman (1972) ระบุว่ากระบวนการคดัเลือกข่าวนัน้ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ ในองค์กรเอง 

ปัจจยัเหล่านีไ้ด้แก่ นโยบาย, ผู้ นําความคิด, ความคิดเห็นร่วมกนัของคณะบรรณาธิการ และการเสนอข่าวของ

หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนประเภทอ่ืน  และจรรยาบรรณวิชาชีพซึง่เป็นตราข้อบังคบัว่าด้วยจริยธรรมหมวด 2 

ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ทัง้สิน้จํานวน 16 ข้อ ยกเว้น ข้อ 16. ข้อความท่ีเป็นประกาศ

โฆษณาท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือพิมพ์ ต้องแสดงให้เห็นชดัวา่เป็นการประกาศโฆษณาจะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าว

หรือความคิดเห็นมิได้ (ไมพิ่จารณา เพราะข่าวอาชญากรรมไมพ่บเห็นถงึกบัเข้าข่ายความผิด) ซึง่เป็นการปรับปรุง

และพัฒนาสื่อมวลชนเพ่ือให้สอดรับกับหลกัคุณธรรม จริยธรรมในทางวิชาชีพ (McQuail, 2005) ว่าเข้ามามี

บทบาทต่อกระบวนการการคดัสรรข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งมากน้อยเพียงใด ตลอดจนบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ/

นกัวิชาการขององค์กรด้านหนงัสือพิมพ์และอาชญากรรม อีกทัง้ตวัแทนจากภาคประชาชน มีมมุมองอย่างไรใน

เร่ืองกระบวนการการคดัสรรและการนําเสนอข่าวกบัผลกระทบซึง่เกิดขึน้กบัสงัคมของข่าวอาชญากรรมบนหน้า

หนงัสือพิมพ์  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
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งานวิจยัฉบบันีแ้บ่งการศกึษาวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ การสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interview) และ 

การวิเคราะห์เนือ้หา( Content Analysis) โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยัในแตล่ะสว่น ดงันี ้ 

1. การสมัภาษณ์เชิงลึก  คือการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์, 

องค์กรวิชาชีพด้านหนงัสือพิมพ์, นกัวิชาการ, องค์กรภาคประชาชน, และประชาชน ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น

บรรทัดฐานองค์กรสําหรับผู้ ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และประเด็นจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ

ผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์, องค์กรวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์, นกัวิชาการ, องค์กรภาคประชาชนและ

ประชาชนทัว่ไป  

2. การวิเคราะห์เนือ้หา คือการวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมหน้าหนึง่ของหนงัสือพิมพ์ในส่วนของภาพข่าว, 

พาดหัวข่าวและความนําข่าว โดยพิจารณาจากหนงัสือพิมพ์ท่ีมียอดจําหน่ายสงูสุด 3 อนัดบัแรกของ 0Nielson 

Media Research 2010 ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์และคมชดัลกึ เป็นระยะเวลา 1 เดือน  ช่วงระหว่าง

วนัท่ี 15 มิถนุายน-14 กรกฎาคม 2555 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

1. การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 

1.1 ประเด็นบรรทัดฐานองค์กร พบว่าบรรทัดฐานองค์กรประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลกั ดงันีคื้อ 

ประเด็นนโยบายองค์กร หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐและหนงัสือพิมพ์เดลินิวส์มีความคล้ายคลงึกนัคือไม่มีคู่มือเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร แต่ยึดหลกัจรรยาบรรณตามสภาการหนงัสือพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนหนงัสือพิมพ์คมชดัลกึมีคู่มือ

เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นรูปธรรม เรียกว่า เนชั่นเวย์  ผิดจากนีไ้ม่ใช่เรา และส่วนท่ีเหมือนกันของ

หนังสือพิมพ์ทัง้ 3 ฉบับคือ ประเด็นผู้ นําความคิด คือในแต่ละระดบัหรือตําแหน่งงานต่างมีความรับผิดชอบใน

หน้าท่ีของตนโดยไมมี่อิทธิพลซึง่กนัและกนั มีลกัษณะการทํางานแบ่งเป็นสองแบบ คือด้านในกองบรรณาธิการสัง่

ให้หาข่าว และสองนกัข่าวแสวงหาแล้วนําเสนอเข้ามา ประเด็นต่อมาความคิดเห็นร่วมกนัของคณะบรรณาธิการ 

คือจะมีการประชุมโต๊ะข่าวกองบรรณาธิการเป็นประจําทุกวนัๆละหลายๆรอบ เพ่ือชีแ้จงและมอบหมายงาน 

ตลอดจนการนําเสนอเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหน้าหนึ่ง และสุดท้ายประเด็นการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชนประเภทอ่ืน คือหนงัสือพิมพ์แตล่ะฉบบัมีการติดตามข่าวสารจากสื่ออ่ืนๆทัง้หนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ 

ฯลฯ เพ่ือเป็นการตรวจสอบวา่มีประเดน็ใดน่าสนใจบ้าง ตกข่าวหรือไม ่เป็นต้น  

 1.2 ประเด็นจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบไปด้วย 15 ประเด็นหลกั ซึ่ง

สามารถแยกแยะมมุมองความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันจากผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์  องค์กรวิชาชีพ

ด้านหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ได้ดังนีคื้อ ประเด็นไม่มีการแต่งเติม

เนือ้หาสาระหรือสอดแทรกความคิดเห็นใดๆ ประเด็นไม่นําเสนอข่าวเพราะความลําเอียง หรือมีอคติ จนเป็นเหตุ

ให้ข่าวนัน้คลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง ประเด็นการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีมาของข่าว ประเด็นมีการ

อ้างอิงแหล่งท่ีมาของข่าว ประเด็นกรณีท่ีมีการนําเสนอข่าวผิดพลาดหนังสือพิมพ์ต้องมีความรับผิดชอบเสมอ 

ประเด็นมีการมีการปกปิดช่ือฐานะ บุคคลเป็นความลบั เพ่ือความปลอดภัยของแหล่งข่าว  ประเด็นมีหลกัการ

นําเสนอเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยง ข่าวหรือภาพท่ีละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ของบคุคลท่ีตกเป็นข่าว ประเด็นการ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhome.kku.ac.th%2Fsompong%2Fcm2%2Findepth.pdf&ei=un09ULSVJcOOrge6_4GYBw&usg=AFQjCNF1C7fG0cDiQQ2ho6OuSbb-a1tT8g
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=BX49UOuEKs3rrQecp4CYBA&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhome.kku.ac.th%2Fsompong%2Fcm2%2Findepth.pdf&ei=un09ULSVJcOOrge6_4GYBw&usg=AFQjCNF1C7fG0cDiQQ2ho6OuSbb-a1tT8g
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พาดหวัข่าวและความนําข่าวอาชญากรรม ไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและยงัคงสะท้อนใจความสําคญัหรือ

เนือ้หาหลกัของข่าวนัน้  และประเด็นการนําเสนอข่าวต้องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพข่าวท่ีอจุาด ลามกอนาจาร 

หรือน่าหวาดเสียว ส่วนมุมมองความแตกต่างท่ีพบคือ ประเด็นข้อเท็จจริง ความถูกต้อง แม่นยํา ครบถ้วน 

น่าเช่ือถือ ประเด็นการนําเสนอข่าวทําเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ประเด็นการให้

ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายท่ีตกเป็นข่าวโดยปราศจากอคติ ประเดน็ไม่มีการพยายามสอดแทรกความคิดเห็นลงใน

ข่าว ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ฝ่ายท่ีถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริง ประเด็นการนําเสนอมีความน่าเช่ือถือ และ

เป็นประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน ประเด็นในการแสดงความคิดเห็นหรือการ

วิพากษ์วิจารณ์เหตกุารณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ หนงัสือพิมพ์จะต้องให้ความเท่ียงธรรมแก่ฝ่ายท่ีถกูพาดพิง  

2. การวิเคราะห์เนือ้หา( Content Analysis) 

การพิจารณาวิเคราะห์ในภาพรวม พบวา่หนงัสือพิมพ์ทัง้ 3 ฉบบั มีการนําเสนอข่าวอาชญากรรมรวมกนั

ทัง้สิน้จํานวน 242 ข่าว โดยแบ่งเป็นหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐจํานวน 82 ข่าว ซึง่แบ่งเป็นข่าวท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ

จํานวน 20 ข่าว ไม่ผิดจรรยาบรรณจํานวน 62 ข่าว หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์จํานวน 86 ข่าว ซึง่แบ่งเป็นข่าวท่ีผิด

จรรยาบรรณจํานวน 12 ข่าว ไม่ผิดจรรยาบรรณจํานวน 74 ข่าว และหนงัสือพิมพ์คมชดัลกึจํานวน 74 ข่าว  ซึง่

แบ่งเป็นข่าวท่ีผิดจรรยาบรรณจํานวน 10 ข่าว ไมผิ่ดจรรยาบรรณจํานวน 64 ข่าว สรุปรวมหนงัสือพิมพ์ทัง้ 3 ฉบบั 

มีการนําเสนอข่าวอาชญากรรมท่ีผิดจรรยาบรรณรวมทัง้สิน้จํานวน 42 ข่าว และไม่ผิดจรรยาบรรณรวมทัง้สิน้

จํานวน 200 ข่าว 

2.1 การพิจารณารายละเอียดภาพข่าวอาชญากรรมท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าภาพข่าว

อาชญากรรมท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพมีทัง้สิน้จํานวน 26 ภาพ โดยแบ่งเป็นหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐจํานวน 13 

ภาพ หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์จํานวน 9 ภาพ และหนังสือพิมพ์คมชดัลกึจํานวน 4 ภาพ  ซึง่ภาพข่าวส่วนใหญ่ผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพข้อ 12 ท่ีวา่มีหลกัการนําเสนอเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยง ข่าวหรือภาพท่ีละเมิดศกัด์ิศรีความเป็น

มนษุย์ของบคุคลท่ีตกเป็นข่าว และข้อ 14 ท่ีวา่การนําเสนอข่าวต้องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพข่าวท่ีอจุาด ลามก

อนาจาร หรือน่าหวาดเสียว โดยลกัษณะภาพข่าวท่ีพบคือหนงัสือพิมพ์ส่วนใหญ่ทัง้ 3 ฉบบั เน้นการนําเสนอภาพ

ข่าวในปริมาณท่ีน้อยกวา่พาดหวัข่าว แตก่ลบัพบเห็นกรณีท่ีเข้าข่ายความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพมากกว่าพาดหวั

ข่าว ซึง่ภาพท่ีพบยงัคงเป็นภาพท่ีมีความหวือหวารุนแรง แม้ว่าจะพยายามเบลอ เซ็นเซอร์ หรือโมเสกภาพด้วย

เทคนิคต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความลามก อนาจาร รุนแรง และหวาดเสียวให้ลดน้อยลง มากกว่าการเลี่ยงท่ีจะไม่

นําเสนอภาพข่าวเลย เพราะภาพข่าวคือจุดขายหนึ่งของหนังสือพิมพ์ แต่ย่ิงไปกว่านัน้มีหนังสือพิมพ์บางฉบับ 

นําเสนอภาพข่าวท่ีไม่พยายามปกปิดหรือปกป้องเหย่ือหรือผู้ เสียหายเลย ไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือยงัคงมีชีวิตอยู่ก็

ตาม 

2.2 การพิจารณารายละเอียดพาดหัวข่าวอาชญากรรม  พบว่าพาดหัวข่าวอาชญากรรมท่ีเข้าข่ายผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพมีทัง้สิน้จํานวน 20 ข่าว โดยแบ่งเป็นหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐจํานวน 10 ข่าว หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์

จํานวน 5 ข่าว และหนงัสือพิมพ์คมชดัลกึจํานวน 5 ข่าว  ซึง่พาดหวัข่าวส่วนใหญ่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพข้อ 13 

ท่ีว่าการพาดหัวข่าวและความนําข่าวอาชญากรรม ไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและยังคงสะท้อนใจความ

สําคญัหรือเนือ้หาหลกัของข่าวนัน้ โดยลกัษณะของพาดหวัข่าวท่ีพบจากการนําเสนอของหนงัสือพิมพ์ทัง้ 3 ฉบบั 

คือมีการเลือกใช้คําท่ีรุนแรง มีลกัษณะเป็นรูปแบบตายตวัท่ียึดถือกนัมานานหรือท่ีเรียกว่าคําแพทเท่ิล ซึง่ความ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=BX49UOuEKs3rrQecp4CYBA&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ
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จริงบุคคลดงักล่าวอาจจะผิดหรือไม่ผิดไม่มีใครทราบ เพราะตํารวจและศาลยังไม่มีคําตดัสินชีข้าด และท่ีรุนแรง

กว่านัน้คือคําท่ีใช้ออกแนวหวือหวา สร้างจินตนาการ อารมณ์ร่วมให้กบัคนอ่าน ราวกับได้ประสบพบเหตุการณ์

อาชญากรรมดงักลา่วด้วยตนเอง ซึง่เป็นสิ่งท่ีสื่อพยายามสร้างจดุร่วมให้กบัคนอา่นมากขึน้ 

2.3 การพิจารณารายละเอียดความนําข่าวอาชญากรรม พบว่าความนําข่าวอาชญากรรมท่ีเข้าข่ายผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพมีทัง้สิน้จํานวน 21 ข่าว โดยแบ่งเป็นหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐจํานวน 11 ข่าว หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์

จํานวน 4 ข่าว และหนงัสือพิมพ์คมชดัลกึจํานวน 6 ข่าว  ซึง่พาดหวัข่าวส่วนใหญ่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพข้อ 13 

ท่ีว่าการพาดหัวข่าวและความนําข่าวอาชญากรรม ไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและยังคงสะท้อนใจความ

สําคญัหรือเนือ้หาหลกัของข่าวนัน้ โดยลกัษณะความนําข่าวท่ีพบว่าเข้าข่ายความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ จะ

คล้ายคลงึกบัการพาดหวัข่าว คือคําท่ีใช้ เน้นความน่าสนใจ นําเสนอข้อเท็จจริงประกอบกบัอารมณ์ความรู้สกึ จึง

พบเห็นความหวือหวา รุนแรงค่อนข้างมาก เพ่ือสร้างอารมณ์ร่วมและให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการถึงภาพเหตกุารณ์

อาชญากรรมนัน้ๆ 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาวิจัย เร่ืองการกํากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์

รายวนั ได้แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้

1. บรรทดัฐาน 

พบวา่บรรทดัฐานองค์กรประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลกั ดงันีคื้อ ประเด็นนโยบายองค์กร หนงัสือพิมพ์

ไทยรัฐและหนงัสือพิมพ์เดลินิวส์มีความคล้ายคลงึกนัคือไม่มีคู่มือเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ยึดหลกัจรรยาบรรณ

ตามสภาการหนงัสือพิมพ์เป็นสว่นใหญ่ สว่นหนงัสือพิมพ์คมชดัลกึมีคู่มือเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นรูปธรรม 

เรียกวา่ เนชัน่เวย์  ผิดจากนีไ้ม่ใช่เรา ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของเสาวลกัษณ์ สขุสมยั (2543) ท่ีพบว่าผู้บริหาร

ข่าวของหนงัสือพิมพ์ มีแนวปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานขององค์กรแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั และส่วนท่ีเหมือนกนั

ของหนงัสือพิมพ์ทัง้ 3 ฉบบัคือ ประเด็นผู้ นําความคิด, ประเด็นต่อมาความคิดเห็นร่วมกนัของคณะบรรณาธิการ 

และประเดน็การเสนอข่าวของหนงัสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนประเภทอ่ืน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของการุณย์ มีถม 

(2541) ท่ีพบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีความคล้ายคลึงกันทัง้ในรูปแบบ ประเภทของ

หนงัสือพิมพ์ การจดัองค์กรภายในกองบรรณาธิการ รวมทัง้การคดัเลือกข่าวหน้าหนึง่   

2. จรรยาบรรณวิชาชีพ  

พบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบไปด้วย 15 ประเด็นหลกั ซึง่จากการสมัภาษณ์การสมัภาษณ์เชิงลกึ 

(In-depth Interview)และวิเคราะห์เนือ้หา( Content Analysis) สามารถแยกแยะมุมมองความเหมือนหรือ

คล้ายคลึงกันได้หลายประเด็น ดังนี ้ประเด็นไม่มีการแต่งเติมเนือ้หาสาระหรือสอดแทรกความคิดเห็นใดๆ 

ประเดน็ไมนํ่าเสนอข่าวเพราะความลําเอียง หรือมีอคติ จนเป็นเหตใุห้ข่าวนัน้คลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็น

จริง ประเด็นการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีมาของข่าว ประเด็นมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข่าว ประเด็นกรณีท่ีมีการ

นําเสนอข่าวผิดพลาดหนังสือพิมพ์ต้องมีความรับผิดชอบเสมอ ประเด็นมีการมีการปกปิดช่ือฐานะ บุคคลเป็น

ความลบั เพ่ือความปลอดภัยของแหล่งข่าว  ประเด็นมีหลกัการนําเสนอเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยง ข่าวหรือภาพท่ี

ละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ของบคุคลท่ีตกเป็นข่าว(ฐิติพชัร์, 2549)  ประเดน็การพาดหวัข่าวและความนําข่าว

อาชญากรรม ไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและยงัคงสะท้อนใจความสําคญัหรือเนือ้หาหลกัของข่าวนัน้  และ

ประเด็นการนําเสนอข่าวต้องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพข่าวท่ีอจุาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียว(ทสมา, 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhome.kku.ac.th%2Fsompong%2Fcm2%2Findepth.pdf&ei=un09ULSVJcOOrge6_4GYBw&usg=AFQjCNF1C7fG0cDiQQ2ho6OuSbb-a1tT8g
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=BX49UOuEKs3rrQecp4CYBA&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ
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2546; จุฑาทิพย์ , 2547)  และสอดคล้องกบังานวิจยัของบุญฤทธ์ิ ศรีวิจิตร (2544)  ท่ีพบว่าแต่ละอาชีพมีความ

คิดเห็นท่ีคอ่นข้างคล้ายกนัในบางส่วน และมมุมองความแตกต่างท่ีพบในหลายประเด็น ดงันี ้ประเด็นข้อเท็จจริง 

ความถูกต้อง แม่นยํา ครบถ้วน น่าเช่ือถือ ประเด็นการนําเสนอข่าวทําเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน ประเด็นการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีตกเป็นข่าวโดยปราศจากอคติ ประเด็นไม่มีการ

พยายามสอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว ประเดน็มีการเปิดโอกาสให้ฝ่ายท่ีถกูกลา่วหาแสดงข้อเท็จจริง ประเด็น

การนําเสนอมีความน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ตอ่สิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน ประเด็นในการแสดง

ความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์เหตกุารณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ หนงัสือพิมพ์จะต้องให้ความเท่ียงธรรมแก่ฝ่ายท่ีถูก

พาดพิง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ K. Wright (1975)  ท่ีพบว่า มีนกัหนงัสือพิมพ์จํานวนมากท่ีมาตรฐานทาง

วิชาชีพอยู่ในระดบัต่ํา เพราะไม่สามารถยึดถือปฏบติัได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และ E. Boeyink (1994) ท่ีพบว่ามมุมอง

และทศันคติของนกัหนงัสือพิมพ์แตล่ะคนท่ีมีตอ่จริยธรรม หรือจรรยาบรรณแตกตา่งกนั  

  

สรุป 

จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการกํากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของ

หนงัสือพิมพ์รายวนัในส่วนของบรรทัดฐานองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยแบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ สว่นแรกการสมัภาษณ์เชิงลกึนัน้แสดงให้เห็นวา่ผู้ประกอบการหนงัสือพิมพ์ทัง้ 3 ฉบบั มีบรรทดัฐานองค์กร

ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกนั และในประเด็นการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองจรรยาวิชาชีพในการนําเสนอข่าว

อาชญากรรมนัน้มีความคิดเห็นท่ีเหมือนและแตกตา่งกนัในแตล่ะประเดน็ของแตล่ะกลุม่ผู้ ให้ข้อมลู สว่นท่ีสองการ

วิเคราะห์เนือ้หาจรรยาบรรณการนําเสนอภาพข่าว, พาดหวัข่าวและความนําข่าว พบว่าการนําเสนอบางส่วนเข้า

ข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่วนใหญ่จะผิดในข้อ 12 ท่ีว่ามีหลกัการนําเสนอเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยง ข่าวหรือ

ภาพท่ีละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลท่ีตกเป็นข่าว, ข้อ 13 ท่ีว่าการพาดหัวข่าวและความนําข่าว

อาชญากรรม ไมเ่กินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและยงัคงสะท้อนใจความสําคญัหรือเนือ้หาหลกัของข่าวนัน้ และข้อ 

14 ท่ีวา่การนําเสนอข่าวต้องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพข่าวท่ีอจุาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียว  

 และมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั ดงันี ้

1. ในส่วนของบรรทดัฐานองค์กร ผลการวิจยัพบว่าหนงัสือพิมพ์ทัง้ 3 ฉบบั ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และ

คมชดัลกึ มีบรรทดัฐานองค์กรท่ีแตกต่างกนัในส่วนของนโยบาย แต่มีความเหมือนกนัในส่วนของผู้ นําความคิด 

ความคิดเห็นร่วมกันของคณะบรรณาธิการ และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนประเภทอ่ืน โดย

ความแตกต่างท่ีพบเป็นข้อดี คือหนงัสือพิมพ์คมชดัลกึ ซึง่เป็นหนงัสือพิมพ์เครือเดียวท่ีมีนโยบายองค์กรเป็นของ

ตนเอง จึงส่งผลให้จํานวนข่าวอาชญากรรม ทัง้ภาพข่าว, พาดหัวข่าว และความนําข่าว ท่ีพบว่าเข้าข่ายผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพมีน้อยกวา่หนงัสือพิมพ์อีก 2 ฉบบั ซึง่ความตา่งของนโยบายนีเ้องท่ีหนงัสือพิมพ์ฉบบัอ่ืนๆควร

นําไปประยุกต์ปฏิบติัให้เป็นอีกข้อหนึ่งของบรรทดัฐานองค์กร เพ่ือในอนาคตอนัใกล้จะส่งผลให้สิ่งนี ้สามารถทํา

ให้สมาชิกยดึถือปฏิบติัและนํามาซึง่การนําเสนอข่าวท่ีไมเ่ข้าข่ายผิดจรรยาบรรณอย่างท่ีพบเห็นในปัจจบุนั 

 2. ในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่าทัง้ผู้ ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ องค์กร

วิชาชีพด้านหนงัสือพิมพ์ นกัวิชาการ องค์กรภาคประชาชน และประชาชน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัในหลาย

กรณี และก็มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในหลายกรณีสําหรับการนําเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของ
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หนงัสือพิมพ์รายวนั ดงันัน้ผู้ประกอบการวิชาชีพหนงัสือพิมพ์ ก็จะทราบถงึทรรศนะท่ีแตกต่างจากหลากหลายมมุ

องว่าข่าวอาชญากรรมท่ีนําเสนอนัน้เข้าข่ายผิดและละเมิดจรรยาบรรณอยู่หลายข้อ จึงควรตระหนักถึงและให้

ความสําคญัตลอดจนนําไปปรับใช้ในลกัษณะการสนทนาผู้ประกอบการร่วมวิชาชีพหรือภายในองค์กรเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจในการยดึถือปฏิบติัจรรยาบรรณดงักลา่วให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนย่ิงขึน้ 
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