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บทคัดย่ อ
งานวิจัยฉบับ นี น้ ํ าเสนอเกี่ ยวกับ การกํ ากับ ดูแ ลตนเองในการคัด สรรข่ าวอาชญากรรมหน้ าหนึ่ง ของ
หนังสือพิมพ์รายวัน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ การสัมภาษณ์ เชิงลึกในประเด็นบรรทัดฐานองค์กร
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการวิเคราะห์ เนือ้ หาในส่วนจรรยาบรรณการนําเสนอภาพข่าว, พาดหัวข่าวและ
ความนําข่าว พบว่าผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ทงั ้ 3 ฉบับ มีบรรทัดฐานองค์กรส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน
ในขณะที่การแสดงความคิดเห็นในเรื่ องจรรยาบรรณวิชาชีพในการนําเสนอข่าวอาชญากรรมนันจะเห็
้
นว่ามีความ
คิดเห็นที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล เมื่อพิจารณาในส่วนของการวิเคราะห์
เนื ้อหา พบว่าการนําเสนอบางส่วนเข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คําสําคัญ : การกํากับดูแลตนเอง, บรรทัดฐานองค์กร, จรรยาบรรณวิชาชีพ, ข่าวอาชญากรรมหน้ าหนึ่ง

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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คํานํา
ปั จจุบนั นี ้จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าสื่อมวลชนหลากหลายประเภท รวมทังหนั
้ งสือพิมพ์โดยเฉพาะประเภท
ประชานิยมแต่ละฉบับล้ วนให้ ความสําคัญกับข่าวอาชญากรรมมาก เพราะข่าวอาชญากรรมเป็ นตัวสะท้ อนถึง
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น (ศิโรจน์, 2550) และข่าวอาชญากรรมนับว่าเป็ นข่าวที่ได้ รับความสนใจในสังคม (ฐิ ติพชั ร์ , 2549)
ในขณะเดียวกันภารกิจสําคัญของหนังสือพิมพ์ คือต้ องทําหน้ าที่คอยเตือนภัยให้ ผ้ อู ่านได้ ทราบและเตรี ยมพร้ อม
เพื่ อป้องกันตัวจากภัยหลากหลายรู ปแบบที่ อาจเข้ ามาในชีวิต ซึ่งจุดเด่นโดยทั่วไปหนังสือพิ มพ์ ได้ ชื่อว่าเป็ น
สื่อ มวลชนประเภทที่ ส ามารถเสนอรายละเอี ย ดของข่ าวได้ ลึกซึง้ ที่ สุด ดังนัน้ ข่ าวสารต่างๆที่ เ สนอในหน้ า
หนังสือพิ มพ์ แต่ละวันอาจก่อให้ เกิดผลกระทบได้ มากที่สุดเช่นกัน โดยก่อให้ เกิดอิทธิ พลและส่งผลกระทบต่อ
ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมได้ อย่างมาก (ประกายดาว,
2548) ผ่านทางหน้ าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ทงั ้ ภาพข่าว พาดหัวข่าวและความนําข่าว ที่เข้ าข่ายอนาจาร หวาดเสียว
และแสดงถึงการก่อคดีอาชญากรรมในแง่ของความรุ นแรงเกินไป ก่อเกิดการลอกเลียนแบบ ตลอดจนถ้ อยคําที่ใช้
ผ่านสื่อก็มีแนวโน้ มค่อนข้ างรุ นแรง หวือหวา ดึงดูดความสนใจ มีการเล่นคําและการใช้ ภาษาที่เกินจริ ง (ทสมา,
2546 ; จุฑาทิพย์ ,2547) ซึง่ จากที่กล่าวมาสรุ ปได้ ว่าข่าวอาชญากรรมที่นําเสนอผ่านหน้ าหนึ่งหนังสือพิมพ์นัน้
ส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิ งลบ ทัง้ ในด้ านการทํ างานของนักหนังสือพิ มพ์ และข่าวที่ นําเสนอ โดยเฉพาะ
ปั ญหาด้ านจริ ยธรรม จึงจะเห็นได้ วา่ กระบวนการคัดสรรข่าวเพื่อลงตีพิมพ์มีความสําคัญอย่างยิ่งว่าอะไรคือสิ่งที่ผ้ ู
มีสว่ นเกี่ยวข้ องให้ ความสําคัญในการคัดสรรข่าว ระหว่างทัศนคติ โดยยึดถือหลักในการบริ หาร ซึง่ อาจเป็ นบรรทัด
ฐานองค์ กร อันเป็ นนโยบายประเพณี ปฏิ บัติแบบแผนที่ ยอมรั บกันมา รวมทัง้ จรรยาบรรณทางวิชาชี พอันถูก
กําหนดขึ ้น โดยองค์กรวิชาชีพเพื่อเป็ นหลักสากล (บุญฤทธิ์, 2544) ในการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพหนังสือพิมพ์ อาจ
มีแนวปฏิบตั ิที่เป็ นบรรทัดฐานของแต่ละองค์กร ซึง่ แตกต่างกันไป (เสาวลักษณ์, 2543)
ดังนัน้ จึงเป็ นที่มาของงานวิจัยเรื่ องการกํากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่าวอาชญากรรมหน้ าหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์รายวัน ซึง่ จะทําการศึกษาในส่วนที่นอกเหนือจากคุณค่าข่าว อันเป็ นปั จจัยหลักโดยให้ ความสําคัญ
กับองค์ประกอบอื่น ซึ่งเรี ยกว่าการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) ที่ประกอบด้ วยบรรทัดฐานองค์กร ซึ่ง
Peter M. Sandman (1972) ระบุว่ากระบวนการคัดเลือกข่าวนันได้
้ รับอิทธิพลจากปั จจัยต่าง ๆ ในองค์กรเอง
ปั จจัยเหล่านี ้ได้ แก่ นโยบาย, ผู้นําความคิด, ความคิดเห็นร่ วมกันของคณะบรรณาธิการ และการเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์ หรื อสื่อมวลชนประเภทอื่น และจรรยาบรรณวิชาชีพซึง่ เป็ นตราข้ อบังคับว่าด้ วยจริ ยธรรมหมวด 2
ของสภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ทัง้ สิน้ จํานวน 16 ข้ อ ยกเว้ น ข้ อ 16. ข้ อความที่เป็ นประกาศ
โฆษณาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ ต้ องแสดงให้ เห็นชัดว่าเป็ นการประกาศโฆษณาจะแอบแฝงเป็ นการเสนอข่าว
หรื อความคิดเห็นมิได้ (ไม่พิจารณา เพราะข่าวอาชญากรรมไม่พบเห็นถึงกับเข้ าข่ายความผิด) ซึง่ เป็ นการปรับปรุ ง
และพัฒนาสื่อมวลชนเพื่อให้ สอดรั บกับหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในทางวิชาชีพ (McQuail, 2005) ว่าเข้ ามามี
บทบาทต่อกระบวนการการคัดสรรข่าวอาชญากรรมหน้ าหนึ่งมากน้ อยเพียงใด ตลอดจนบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ/
นักวิชาการขององค์กรด้ านหนังสือพิมพ์และอาชญากรรม อีกทังตั
้ วแทนจากภาคประชาชน มีมมุ มองอย่างไรใน
เรื่ องกระบวนการการคัดสรรและการนําเสนอข่าวกับผลกระทบซึง่ เกิดขึ ้นกับสังคมของข่าวอาชญากรรมบนหน้ า
หนังสือพิมพ์
0

อุปกรณ์ และวิธีการ
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งานวิจยั ฉบับนี ้แบ่งการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน คือ การสัมภาษณ์ เชิงลึก(In-depth Interview) และ
การวิเคราะห์เนื ้อหา( Content Analysis) โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ในแต่ละส่วน ดังนี ้
1. การสัมภาษณ์ เชิงลึก คือการสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ ผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ,
องค์กรวิชาชีพด้ านหนังสือพิมพ์, นักวิชาการ, องค์กรภาคประชาชน, และประชาชน ใน 2 ประเด็น ได้ แก่ ประเด็น
บรรทั ด ฐานองค์ ก รสํ า หรั บ ผู้ ประกอบการวิ ช าชี พ หนัง สื อ พิ ม พ์ และประเด็ น จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สํ า หรั บ
ผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ , องค์กรวิชาชีพด้ านหนังสือพิมพ์ , นักวิชาการ, องค์กรภาคประชาชนและ
ประชาชนทัว่ ไป
2. การวิเคราะห์เนื ้อหา คือการวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมหน้ าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์ในส่วนของภาพข่าว,
พาดหัวข่าวและความนําข่าว โดยพิจารณาจากหนังสือพิมพ์ ที่มียอดจําหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรกของ Nielson
Media Research 2010 ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์และคมชัดลึก เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ช่วงระหว่าง
วันที่ 15 มิถนุ ายน-14 กรกฎาคม 2555
0

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
1.1 ประเด็นบรรทัดฐานองค์กร พบว่าบรรทัดฐานองค์กรประกอบไปด้ วย 4 ประเด็นหลัก ดังนีค้ ือ
ประเด็นนโยบายองค์กร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีความคล้ ายคลึงกันคือไม่มีค่มู ือเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร แต่ยึดหลักจรรยาบรรณตามสภาการหนังสือพิมพ์เป็ นส่วนใหญ่ ส่วนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีค่มู ือ
เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรอย่ า งเป็ นรู ป ธรรม เรี ย กว่ า เนชั่น เวย์ ผิ ด จากนี ไ้ ม่ ใ ช่ เ รา และส่ ว นที่ เ หมื อ นกัน ของ
หนังสือพิมพ์ ทงั ้ 3 ฉบับคือ ประเด็นผู้นําความคิด คือในแต่ละระดับหรื อตําแหน่งงานต่างมีความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ของตนโดยไม่มีอิทธิพลซึง่ กันและกัน มีลกั ษณะการทํางานแบ่งเป็ นสองแบบ คือด้ านในกองบรรณาธิการสัง่
ให้ หาข่าว และสองนักข่าวแสวงหาแล้ วนําเสนอเข้ ามา ประเด็นต่อมาความคิดเห็นร่ วมกันของคณะบรรณาธิการ
คือจะมีการประชุมโต๊ ะข่าวกองบรรณาธิ การเป็ นประจํ าทุกวันๆละหลายๆรอบ เพื่ อชี แ้ จงและมอบหมายงาน
ตลอดจนการนําเสนอเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ ในหน้ าหนึ่ง และสุดท้ ายประเด็นการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ หรื อ
สื่อมวลชนประเภทอื่น คือหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีการติดตามข่าวสารจากสื่ออื่นๆทังหนั
้ งสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ฯลฯ เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่ามีประเด็นใดน่าสนใจบ้ าง ตกข่าวหรื อไม่ เป็ นต้ น
1.2 ประเด็นจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าจรรยาบรรณวิชาชี พประกอบไปด้ วย 15 ประเด็นหลัก ซึ่ง
สามารถแยกแยะมุมมองความเหมือนหรื อคล้ ายคลึงกันจากผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ องค์กรวิชาชีพ
ด้ านหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ได้ ดังนีค้ ือ ประเด็นไม่มีการแต่งเติม
เนื ้อหาสาระหรื อสอดแทรกความคิดเห็นใดๆ ประเด็นไม่นําเสนอข่าวเพราะความลําเอียง หรื อมีอคติ จนเป็ นเหตุ
ให้ ข่าวนัน้ คลาดเคลื่อนหรื อเกิ นจากความเป็ นจริ ง ประเด็นการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลที่มาของข่าว ประเด็นมีการ
อ้ างอิงแหล่งที่มาของข่าว ประเด็นกรณี ที่มีการนําเสนอข่าวผิดพลาดหนังสือพิมพ์ ต้องมีความรั บผิ ดชอบเสมอ
ประเด็นมีการมีการปกปิ ดชื่อฐานะ บุคคลเป็ นความลับ เพื่อความปลอดภัยของแหล่งข่าว ประเด็นมีหลักการ
นําเสนอเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยง ข่าวหรื อภาพที่ละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็ นข่าว ประเด็นการ
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พาดหัวข่าวและความนําข่าวอาชญากรรม ไม่เกินไปจากข้ อเท็จจริ งในข่าวและยังคงสะท้ อนใจความสําคัญหรื อ
เนื ้อหาหลักของข่าวนัน้ และประเด็นการนําเสนอข่าวต้ องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพข่าวที่อจุ าด ลามกอนาจาร
หรื อ น่ าหวาดเสี ย ว ส่วนมุมมองความแตกต่างที่ พ บคื อ ประเด็นข้ อเท็ จ จริ ง ความถูก ต้ อง แม่น ยํ า ครบถ้ วน
น่าเชื่อถือ ประเด็นการนําเสนอข่าวทําเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ประเด็นการให้
ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ายที่ตกเป็ นข่าวโดยปราศจากอคติ ประเด็นไม่มีการพยายามสอดแทรกความคิดเห็นลงใน
ข่าว ประเด็นมีการเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแสดงข้ อเท็จจริ ง ประเด็นการนําเสนอมีความน่าเชื่อถือ และ
เป็ นประโยชน์ ต่ อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ รู้ ข่ า วสารของสาธารณชน ประเด็ น ในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ การ
วิพากษ์ วิจารณ์เหตุการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น หนังสือพิมพ์จะต้ องให้ ความเที่ยงธรรมแก่ฝ่ายที่ถกู พาดพิง
2. การวิเคราะห์เนื ้อหา( Content Analysis)
การพิจารณาวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่าหนังสือพิมพ์ทงั ้ 3 ฉบับ มีการนําเสนอข่าวอาชญากรรมรวมกัน
ทังสิ
้ ้นจํานวน 242 ข่าว โดยแบ่งเป็ นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจํานวน 82 ข่าว ซึง่ แบ่งเป็ นข่าวที่เข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณ
จํานวน 20 ข่าว ไม่ผิดจรรยาบรรณจํานวน 62 ข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จํานวน 86 ข่าว ซึง่ แบ่งเป็ นข่าวที่ผิด
จรรยาบรรณจํานวน 12 ข่าว ไม่ผิดจรรยาบรรณจํานวน 74 ข่าว และหนังสือพิมพ์คมชัดลึกจํานวน 74 ข่าว ซึง่
แบ่งเป็ นข่าวที่ผิดจรรยาบรรณจํานวน 10 ข่าว ไม่ผิดจรรยาบรรณจํานวน 64 ข่าว สรุ ปรวมหนังสือพิมพ์ทงั ้ 3 ฉบับ
มีการนําเสนอข่าวอาชญากรรมที่ผิดจรรยาบรรณรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 42 ข่าว และไม่ผิดจรรยาบรรณรวมทังสิ
้ ้น
จํานวน 200 ข่าว
2.1 การพิจารณารายละเอียดภาพข่าวอาชญากรรมที่เข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าภาพข่าว
อาชญากรรมที่เข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพมีทงสิ
ั ้ ้นจํานวน 26 ภาพ โดยแบ่งเป็ นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจํานวน 13
ภาพ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จํานวน 9 ภาพ และหนังสือพิมพ์ คมชัดลึกจํานวน 4 ภาพ ซึง่ ภาพข่าวส่วนใหญ่ผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพข้ อ 12 ที่วา่ มีหลักการนําเสนอเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยง ข่าวหรื อภาพที่ละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็ นข่าว และข้ อ 14 ที่วา่ การนําเสนอข่าวต้ องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพข่าวที่อจุ าด ลามก
อนาจาร หรื อน่าหวาดเสียว โดยลักษณะภาพข่าวที่พบคือหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ทงั ้ 3 ฉบับ เน้ นการนําเสนอภาพ
ข่าวในปริ มาณที่น้อยกว่าพาดหัวข่าว แต่กลับพบเห็นกรณีที่เข้ าข่ายความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพมากกว่าพาดหัว
ข่าว ซึง่ ภาพที่พบยังคงเป็ นภาพที่มีความหวือหวารุ นแรง แม้ ว่าจะพยายามเบลอ เซ็นเซอร์ หรื อโมเสกภาพด้ วย
เทคนิคต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความลามก อนาจาร รุ นแรง และหวาดเสียวให้ ลดน้ อยลง มากกว่าการเลี่ยงที่จะไม่
นําเสนอภาพข่าวเลย เพราะภาพข่าวคือจุดขายหนึ่งของหนังสือพิมพ์ แต่ยิ่งไปกว่านัน้ มีหนังสือพิมพ์ บางฉบับ
นําเสนอภาพข่าวที่ไม่พยายามปกปิ ดหรื อปกป้องเหยื่อหรื อผู้เสียหายเลย ไม่ว่าจะเสียชีวิตหรื อยังคงมีชีวิตอยู่ก็
ตาม
2.2 การพิจารณารายละเอียดพาดหัวข่าวอาชญากรรม พบว่าพาดหัวข่าวอาชญากรรมที่เข้ าข่ายผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพมีทงสิ
ั ้ ้นจํานวน 20 ข่าว โดยแบ่งเป็ นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจํานวน 10 ข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
จํานวน 5 ข่าว และหนังสือพิมพ์คมชัดลึกจํานวน 5 ข่าว ซึง่ พาดหัวข่าวส่วนใหญ่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพข้ อ 13
ที่ว่าการพาดหัวข่าวและความนําข่าวอาชญากรรม ไม่เกิ นไปจากข้ อเท็จจริ งในข่าวและยังคงสะท้ อนใจความ
สําคัญหรื อเนื ้อหาหลักของข่าวนัน้ โดยลักษณะของพาดหัวข่าวที่พบจากการนําเสนอของหนังสือพิมพ์ทงั ้ 3 ฉบับ
คือมีการเลือกใช้ คําที่รุนแรง มีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบตายตัวที่ยึดถือกันมานานหรื อที่เรี ยกว่าคําแพทเทิ่ล ซึง่ ความ
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จริ งบุคคลดังกล่าวอาจจะผิดหรื อไม่ผิดไม่มีใครทราบ เพราะตํารวจและศาลยังไม่มีคําตัดสินชี ้ขาด และที่รุนแรง
กว่านัน้ คือคําที่ใช้ ออกแนวหวือหวา สร้ างจินตนาการ อารมณ์ ร่วมให้ กบั คนอ่าน ราวกับได้ ประสบพบเหตุการณ์
อาชญากรรมดังกล่าวด้ วยตนเอง ซึง่ เป็ นสิ่งที่สื่อพยายามสร้ างจุดร่ วมให้ กบั คนอ่านมากขึ ้น
2.3 การพิจารณารายละเอียดความนําข่าวอาชญากรรม พบว่าความนําข่าวอาชญากรรมที่เข้ าข่ายผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพมีทงสิ
ั ้ ้นจํานวน 21 ข่าว โดยแบ่งเป็ นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจํานวน 11 ข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
จํานวน 4 ข่าว และหนังสือพิมพ์คมชัดลึกจํานวน 6 ข่าว ซึง่ พาดหัวข่าวส่วนใหญ่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพข้ อ 13
ที่ว่าการพาดหัวข่าวและความนําข่าวอาชญากรรม ไม่เกิ นไปจากข้ อเท็จจริ งในข่าวและยังคงสะท้ อนใจความ
สําคัญหรื อเนื ้อหาหลักของข่าวนัน้ โดยลักษณะความนําข่าวที่พบว่าเข้ าข่ายความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ จะ
คล้ ายคลึงกับการพาดหัวข่าว คือคําที่ใช้ เน้ นความน่าสนใจ นําเสนอข้ อเท็จจริ งประกอบกับอารมณ์ ความรู้ สกึ จึง
พบเห็นความหวือหวา รุ นแรงค่อนข้ างมาก เพื่อสร้ างอารมณ์ ร่วมและให้ ผ้ อู ่านเกิดจินตนาการถึงภาพเหตุการณ์
อาชญากรรมนันๆ
้
วิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาวิจัย เรื่ องการกํ ากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่ าวอาชญากรรมหน้ าหนึ่งของหนังสือพิ มพ์
รายวัน ได้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
1. บรรทัดฐาน
พบว่าบรรทัดฐานองค์กรประกอบไปด้ วย 4 ประเด็นหลัก ดังนี ้คือ ประเด็นนโยบายองค์กร หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีความคล้ ายคลึงกันคือไม่มีค่มู ือเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แต่ยึดหลักจรรยาบรรณ
ตามสภาการหนังสือพิมพ์เป็ นส่วนใหญ่ ส่วนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีค่มู ือเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างเป็ นรู ปธรรม
เรี ยกว่า เนชัน่ เวย์ ผิดจากนี ้ไม่ใช่เรา ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเสาวลักษณ์ สุขสมัย (2543) ที่พบว่าผู้บริ หาร
ข่าวของหนังสือพิมพ์ มีแนวปฏิบตั ิที่เป็ นบรรทัดฐานขององค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ และส่วนที่เหมือนกัน
ของหนังสือพิมพ์ทงั ้ 3 ฉบับคือ ประเด็นผู้นําความคิด, ประเด็นต่อมาความคิดเห็นร่ วมกันของคณะบรรณาธิการ
และประเด็นการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์หรื อสื่อมวลชนประเภทอื่น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของการุ ณย์ มีถม
(2541) ที่พบว่าหนังสือพิ มพ์ ไทยรั ฐและหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มีความคล้ ายคลึงกันทัง้ ในรู ปแบบ ประเภทของ
หนังสือพิมพ์ การจัดองค์กรภายในกองบรรณาธิการ รวมทังการคั
้
ดเลือกข่าวหน้ าหนึง่
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
พบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบไปด้ วย 15 ประเด็นหลัก ซึง่ จากการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ เชิงลึก
(In-depth Interview)และวิเคราะห์ เนือ้ หา( Content Analysis) สามารถแยกแยะมุมมองความเหมือนหรื อ
คล้ ายคลึง กันได้ ห ลายประเด็น ดัง นี ้ ประเด็น ไม่มีก ารแต่ง เติ ม เนื อ้ หาสาระหรื อสอดแทรกความคิ ด เห็ น ใดๆ
ประเด็นไม่นําเสนอข่าวเพราะความลําเอียง หรื อมีอคติ จนเป็ นเหตุให้ ข่าวนันคลาดเคลื
้
่อนหรื อเกินจากความเป็ น
จริ ง ประเด็นการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลที่มาของข่าว ประเด็นมีการอ้ างอิงแหล่งที่มาของข่าว ประเด็นกรณี ที่มีการ
นําเสนอข่าวผิดพลาดหนังสือพิมพ์ ต้องมีความรั บผิดชอบเสมอ ประเด็นมีการมีการปกปิ ดชื่อฐานะ บุคคลเป็ น
ความลับ เพื่อความปลอดภัยของแหล่งข่าว ประเด็นมีหลักการนําเสนอเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยง ข่าวหรื อภาพที่
ละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็ นข่าว(ฐิ ติพชั ร์ , 2549) ประเด็นการพาดหัวข่าวและความนําข่าว
อาชญากรรม ไม่เกินไปจากข้ อเท็จจริ งในข่าวและยังคงสะท้ อนใจความสําคัญหรื อเนื ้อหาหลักของข่าวนัน้ และ
ประเด็นการนําเสนอข่าวต้ องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพข่าวที่อจุ าด ลามกอนาจาร หรื อน่าหวาดเสียว(ทสมา,
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2546; จุฑาทิพย์ , 2547) และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของบุญฤทธิ์ ศรี วิจิตร (2544) ที่พบว่าแต่ละอาชีพมีความ
คิดเห็นที่คอ่ นข้ างคล้ ายกันในบางส่วน และมุมมองความแตกต่างที่พบในหลายประเด็น ดังนี ้ ประเด็นข้ อเท็จจริ ง
ความถูกต้ อง แม่นยํา ครบถ้ วน น่าเชื่อถือ ประเด็นการนําเสนอข่าวทําเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหา
ประโยชน์ ส่วนตน ประเด็นการให้ ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายที่ตกเป็ นข่าวโดยปราศจากอคติ ประเด็นไม่มีการ
พยายามสอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว ประเด็นมีการเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายที่ถกู กล่าวหาแสดงข้ อเท็จจริ ง ประเด็น
การนําเสนอมีความน่าเชื่อถือ และเป็ นประโยชน์ตอ่ สิทธิในการรับรู้ ข่าวสารของสาธารณชน ประเด็นในการแสดง
ความคิดเห็นหรื อการวิพากษ์ วิจารณ์เหตุการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น หนังสือพิมพ์จะต้ องให้ ความเที่ยงธรรมแก่ฝ่ายที่ถูก
พาดพิง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ K. Wright (1975) ที่พบว่า มีนกั หนังสือพิมพ์จํานวนมากที่มาตรฐานทาง
วิชาชีพอยู่ในระดับตํ่า เพราะไม่สามารถยึดถือปฏบัติได้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์ และ E. Boeyink (1994) ที่พบว่ามุมมอง
และทัศนคติของนักหนังสือพิมพ์แต่ละคนที่มีตอ่ จริ ยธรรม หรื อจรรยาบรรณแตกต่างกัน

สรุ ป
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลตนเองในการคัด สรรข่ า วอาชญากรรมหน้ าหนึ่ ง ของ
หนังสือพิมพ์รายวันในส่วนของบรรทัดฐานองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน
ได้ แก่ ส่วนแรกการสัมภาษณ์เชิงลึกนันแสดงให้
้
เห็นว่าผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ทงั ้ 3 ฉบับ มีบรรทัดฐานองค์กร
ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน และในประเด็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องจรรยาวิชาชีพในการนําเสนอข่าว
อาชญากรรมนันมี
้ ความคิดเห็นที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ส่วนที่สองการ
วิเคราะห์เนื ้อหาจรรยาบรรณการนําเสนอภาพข่าว, พาดหัวข่าวและความนําข่าว พบว่าการนําเสนอบางส่วนเข้ า
ข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่วนใหญ่จะผิดในข้ อ 12 ที่ว่ามีหลักการนําเสนอเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยง ข่าวหรื อ
ภาพที่ละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ของบุคคลที่ ตกเป็ นข่าว, ข้ อ 13 ที่ว่าการพาดหัวข่าวและความนําข่าว
อาชญากรรม ไม่เกินไปจากข้ อเท็จจริ งในข่าวและยังคงสะท้ อนใจความสําคัญหรื อเนื ้อหาหลักของข่าวนัน้ และข้ อ
14 ที่วา่ การนําเสนอข่าวต้ องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพข่าวที่อจุ าด ลามกอนาจาร หรื อน่าหวาดเสียว
และมีข้อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั ดังนี ้
1. ในส่วนของบรรทัดฐานองค์กร ผลการวิจยั พบว่าหนังสือพิมพ์ทงั ้ 3 ฉบับ ได้ แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และ
คมชัดลึก มีบรรทัดฐานองค์กรที่แตกต่างกันในส่วนของนโยบาย แต่มีความเหมือนกันในส่วนของผู้นําความคิด
ความคิดเห็นร่ วมกันของคณะบรรณาธิ การ และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ หรื อสื่อมวลชนประเภทอื่น โดย
ความแตกต่างที่พบเป็ นข้ อดี คือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ซึง่ เป็ นหนังสือพิมพ์เครื อเดียวที่มีนโยบายองค์กรเป็ นของ
ตนเอง จึงส่งผลให้ จํานวนข่าวอาชญากรรม ทัง้ ภาพข่าว, พาดหัวข่าว และความนํ าข่าว ที่พบว่าเข้ าข่ายผิ ด
จรรยาบรรณวิชาชีพมีน้อยกว่าหนังสือพิมพ์อีก 2 ฉบับ ซึง่ ความต่างของนโยบายนี ้เองที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆควร
นําไปประยุกต์ปฏิบตั ิให้ เป็ นอีกข้ อหนึ่งของบรรทัดฐานองค์กร เพื่อในอนาคตอันใกล้ จะส่งผลให้ สิ่งนี ้ สามารถทํา
ให้ สมาชิกยึดถือปฏิบตั ิและนํามาซึง่ การนําเสนอข่าวที่ไม่เข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณอย่างที่พบเห็นในปั จจุบนั
2. ในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชี พ ผลการวิ จัย พบว่าทัง้ ผู้ประกอบการวิ ชาชี พหนังสือพิ มพ์ องค์ ก ร
วิชาชีพด้ านหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ องค์กรภาคประชาชน และประชาชน มีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันในหลาย
กรณี และก็ มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่า งกัน ในหลายกรณี สํ าหรั บ การนํ าเสนอข่ า วอาชญากรรมหน้ า หนึ่ ง ของ
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หนังสือพิมพ์รายวัน ดังนันผู
้ ้ ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ก็จะทราบถึงทรรศนะที่แตกต่างจากหลากหลายมุม
องว่าข่าวอาชญากรรมที่นําเสนอนัน้ เข้ าข่ายผิดและละเมิดจรรยาบรรณอยู่หลายข้ อ จึงควรตระหนักถึงและให้
ความสําคัญตลอดจนนําไปปรับใช้ ในลักษณะการสนทนาผู้ประกอบการร่ วมวิชาชีพหรื อภายในองค์กรเพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจในการยึดถือปฏิบตั ิจรรยาบรรณดังกล่าวให้ เกิดเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
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