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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง “การนาเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่ งของหนังสื อพิมพ์รายวัน และการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พหนังสื อพิมพ์” มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาการนาเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่ งของ
หนังสื อพิมพ์รายวัน ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ โดยอาศัยข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรม
แห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ ของสภาการหนัง สื อพิ มพ์แห่ งชาติ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา ศึกษาวิจยั ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ เนื้ อหาของข่าวอาชญากรรมที่นาเสนอทางหน้าหนึ่ งหนังสื อพิมพ์ จานวน 317 ข่าว โดย
ศึกษาโครงสร้ างหรื อ ส่ วนประกอบของข่า ว ได้แก่ ภาพข่าว พาดหัวข่า ว ความนาข่าว และเนื้ อเรื่ องข่า ว
รวมทั้ง สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องจานวน 3 คน
ผลการศึ กษาวิจยั ในส่ วนของการวิเคราะห์ เนื้ อหา พบว่า หนังสื อพิมพ์รายวัน นาเสนอข่ าวที่ ผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพหรื อละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ 93 ข่าว จากจานวนข่าว
ทั้งหมด 317 ข่าว หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.34
ในส่ วนของการสัมภาษณ์ เชิ ง ลึ ก พบว่า ผูบ้ ริ หารจากองค์กรวิชาชี พสื่ อและผูป้ ระกอบวิชาชี พ
หนังสื อพิมพ์ท้ งั สามคน มี ความคิ ดเห็ นที่ สอดคล้องไปในทิ ศทางเดี ยวกันว่า หนังสื อพิมพ์รายวัน มี การ
กระทาผิดข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ อยู่บา้ ง ซึ่ งเป็ นเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อย ที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการทางานของหนังสื อพิมพ์ ความพลั้งเผลอ หรื อรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้มีเจตนากระทา
ผิด นอกจากนั้น ยังเห็ นว่าการตีความว่าข่าวที่เสนอผิดจรรยาบรรณนั้น เกิ ดจากมุมมอง และการตีความ ที่
แตกต่างกันของผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์
คาสาคัญ : ข่าวอาชญากรรม, หนังสื อพิมพ์รายวัน, ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์
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Abstract
The research topics aims to study criminal news on front page of the daily newspaper in term of
the regulations of the ethics of professional journalism of the National Press Council by content analysis
317 criminal news on the front page of three popular newspaper by studying the parts of the news,
including pictures, news headlines, the news content and news and in-depth interviews 3 persons those
involved in criminal news
The study showed that in terms of content analysis daily newspaper also found that selfgovernance is not good because of the news, in violation of professional ethics rules up to 93 news stories
from all the samples in a study of 317 news or 29.34 per cent. For the in-depth interviews revealed that
representatives from professional organizations and media representatives think that errors found in parts
of the press are just careless, ignorance or a matter of perspective and interpretation of mismatch. Not to
violate regulations on the ethics of journalism professional.
Keywords : Criminal News, Daily Newspaper, Regulations of the Ethics of Professional Journalism
บทนา
ข่าวอาชญากรรม คือ การรายงานข้อเท็จจริ งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระทาของบุคคลหรื อเหตุการณ์
ที่สนองผลร้ายต่อประชาชนที่ผกู ้ ระทาความผิดนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย (สมศักดิ์ ศรี กาเนิ ด, 2552,
หน้า 1) ด้วยเหตุที่วา่ ข่าวอาชญากรรมเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั และอาชญากรรมสามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกคน และ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การนาเสนอข่าวอาชญากรรม ทาให้ประชาชนได้รับรู ้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคม และมีความระมัดระวังป้ องกันตนเองในการที่จะตกเป็ นเหยื่อ อาชญากรรมได้ เพราะรู้วิธีการกระทา
ของคนร้าย (จรัสพิมพ์ อรรณนพพร อ้างถึงใน ปรี ชา เจนรัตนพลชัย, 2551, หน้า 10) ประกอบกับ ข่าว
อาชญากรรมมีการใช้ภาษาที่เรี ยกร้ องความสนใจผูอ้ ่าน ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วม มีความรู ้สึกราวกับกาลังอ่าน
นวนิ ยายที่ประกอบด้วยตัวละครที่มีชีวิตจริ ง ซึ่ งเป็ นความโดดเด่นของข่าวอาชญากรรมที่แตกต่างจากข่าว
ชนิดอื่น (ปริ ณดา เริ งศักดิ์, 2554, หน้า 205) จึงทาให้ข่าวอาชญากรรม เป็ นข่าวที่ได้รับความนิ ยม และเป็ นที่
สนใจของคนทุกเพศทุกวัย ทุกฐานะอาชีพ มาโดยตลอด
นอกจากนั้น ข่าวอาชญากรรมยังทาหน้าที่สะท้อนให้เห็ นถึ งสภาวะของสังคมว่ามี ความปลอดภัย
มากน้อยเพียงใด ( จรัสพิมพ์ อรรณนพพร อ้างถึงใน ปรี ชา เจนรัตนพลชัย, 2551, หน้า 10) เป็ นตัวชี้ วดั ถึง
คุณภาพชี วิต และคุณภาพความเป็ นพลเมืองดี ของคน ในสังคมนั้นๆ ซึ่ งหนังสื อพิมพ์รายวัน ถื อได้ว่าเป็ น
สื่ อมวลชนหลักประเภทหนึ่ง ที่มีการนาเสนอข่าวอาชญากรรม ได้อย่างรวดเร็ วทันเหตุการณ์และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ทั้งยังเป็ นช่ องทางที่ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึ งได้ง่าย หนังสื อพิมพ์จึงมี บทบาทในการเผยแพร่ ข่าว
อาชญากรรม ให้เป็ นที่รับรู ้ของสังคมในวงกว้างได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั พบว่า หนังสื อพิมพ์
รายวันยังมีปัญหาในการคัดเลือกและนาเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาในเรื่ องความ
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ถูกต้องแม่นยาชัดเจนของข้อมูล การนาเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบด้านลบกับบุคคลในข่าว การลงภาพข่าวที่
ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้ถอ้ ยคาในข่าว ที่ดูเกิ นจริ ง รุ นแรง เรี ยกร้องความสนใจ และไม่สะท้อนใจความ
หลักของเนื้ อเรื่ องข่าว ซึ่ งประเด็นหลังมักจะพบได้กบั การพาดหัวข่าว ซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะในการใช้ภาษา
พาดหัวข่าวหนังสื อพิมพ์ ที่จะใช้คาตัดสั้น การละประธานหรื อคาสันธานของประโยค การใช้คาสแลงหรื อ
คาที่สร้างภาพลักษณ์เกินจริ ง และการใช้ฉายาหรื อชื่ อเล่นของบุคคล (สุ ปรี ดี สุ วรรณบูรณ์, 2553) ซึ่ งปั ญหา
เหล่ า นี้ จะส่ ง ผลต่อการรั บรู ้ การวิเคราะห์ และความเข้า ใจที่ ผิดพลาด ไขว้เขว ของผูอ้ ่ าน และจะส่ ง ผล
กระทบต่อความความเชื่อถือของหนังสื อพิมพ์ในที่สุด ซึ่ งบ่อยครั้งก็พบว่ามีการร้องเรี ยนและฟ้ องร้องจากผู้
ได้รับผลกระทบทางลบโดยตรงจากการนาเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสื อพิมพ์อยูเ่ นื อง ๆ เพราะเหตุที่วา่
ด้วยสถานะของหนังสื อพิมพ์ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิทธิ เสรี ภาพเพื่อใช้ในการผลิตข่าว ซึ่ งในประเทศที่
ปกครองด้วยระบอบประชาธิ ปไตย การให้สิทธิ เสรี ภาพแก่สื่อมวลชนเป็ นเรื่ องที่ทากันโดยสากล( วิศิษฎ์
ชวนพิพฒั น์พงศ์, 2558, หน้า 148) เมื่อเป็ นเช่นนี้ หนังสื อพิมพ์เองจาเป็ นที่จะต้องมีการกากับดูแลตนเอง ใน
การคัดเลือกและนาเสนอข่าวอาชญากรรม อย่างมีวิจารณญาณที่เหมาะควร เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
หนังสื อพิมพ์
ด้วยความส าคัญ และอิ ท ธิ พ ลของข่ า วอาชญากรรมในหนัง สื อ พิ ม พ์ร ายวัน ต่ อ ผูอ้ ่ า นและสั ง คม
ดังกล่าว งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นศึกษา เกี่ยวกับการนาเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสื อพิมพ์รายวัน
ว่าหนังสื อพิ มพ์รายวันมี การปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิช าชี พของหนังสื อพิม พ์ มากน้อยเพี ยงใด โดยใช้
ข้อบังคับว่าด้วยหลักจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ หมวดที่ 2 จรรยาบรรณของหนังสื อพิมพ์ ของสภา
การหนังสื อพิมพ์เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
2. วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการน าเสนอข่ า วอาชญากรรมหน้า หนึ่ ง ของหนัง สื อ พิ ม พ์ร ายวัน ในการปฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณของวิชาชีพหนังสื อพิมพ์
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เป็ นข้อมูลเพื่อให้ผปู้ ระกอบการวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ ให้ความสาคัญ ในการคัดเลือกและนาเสนอ
ข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่ง ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสื อพิมพ์
2. เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรวมทั้งผูท้ ี่มีความสนใจ โดยเฉพาะศาสตร์ ดา้ นสื่ อมวลชน ได้มีความเข้าใจถึง
สภาพปั จจุบนั ของประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการควบคุมตนเองของสื่ อหนังสื อพิมพ์รายวันในการ
คัดเลือกและนาเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่ง
3. เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบให้ผอู ้ ่านหนังสื อพิมพ์ เข้าใจถึ งบริ บท ในการคัดเลือกและนาเสนอข่าว
อาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสื อพิมพ์รายวัน และสามารถบริ โภคข้อมูลข่าวสารอย่างรู ้เท่าทันสื่ อ
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การนาเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสื อพิมพ์รายวัน และการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสื อพิมพ์” ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา ( content analysis ) เพื่อ ศึกษา
การนาเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่ งของหนังสื อพิมพ์รายวัน ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ
หนังสื อพิมพ์ โดยศึกษาข่าวจากหนังสื อพิมพ์รายวันที่ได้รับความนิยมหรื อที่เรี ยกว่า “หนังสื อพิมพ์ประชา
นิ ยม” จานวน 3 ชื่ อฉบับ ได้แก่ ไทยรั ฐ เดลิ นิวส์ และคมชัดลึ ก ใช้วิธี การสุ่ มตัวอย่า งเป็ นระบบ เลื อก
หนัง สื อ พิ ม พ์ที่ เ ป็ นตัว อย่า ง 1 ฉบับ ต่ อหนึ่ ง สั ป ดาห์ เหมื อ นกัน ทั้ง 3 ชื่ อ ฉบับ หมุ น เวีย นวัน เก็ บ ข้อ มู ล
ตามล าดับ วันในรอบสัป ดาห์ (จันทร์ ถึ ง อาทิ ตย์) เก็ บ ข้อมู ล ในช่ วงครึ่ งปี แรก ของปี พ.ศ.2558 ( เดื อ น
มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ) รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 26 สัปดาห์ จานวนหนังสื อพิมพ์ท้ งั หมด 81 ฉบับ ข่าว
อาชญากรรมรวม 317 ข่าว โดยศึกษาวิเคราะห์ท้ งั ภาพข่าว พาดหัวข่าว ความนาข่าว และ เนื้ อเรื่ องข่าว เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาหนังสื อพิมพ์แต่ละฉบับอย่างละเอียด และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แบบสถิติเชิง
พรรณนา
สาหรับเกณฑ์การพิจารณาว่าข่าวที่นาเสนอนั้นผิดจรรยาบรรณวิชาชี พหรื อไม่ ผูว้ ิจยั อาศัยข้อบังคับ
ว่าด้วยหลักจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ หมวดที่ 2 จรรยาบรรณของหนังสื อพิมพ์ ของสภาการ
หนังสื อพิมพ์เป็ นหลัก ประกอบด้วย
ข้อ 4 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งยึดถือข้อเท็จจริ ง ความถูกต้องแม่นยาและความครบถ้วน
ข้อ 5 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งนาเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรื อ หมู่คณะ
ข้อ 6 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งแสดงความพยายาม ในการให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
ข้อ 7 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าว จนคลาดเคลื่อนหรื อเกินจากความเป็ นจริ ง
ข้อ 8 หนังสื อพิมพ์ ต้องละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลาเอียง หรื อมีอคติจนเป็ นเหตุให้ข่าวนั้น
คลาด เคลื่อนหรื อเกินจากความเป็ นจริ ง
ข้อ 9 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
ข้อ 10 เมื่อคัดลอกข้อความใดจากหนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ หรื อแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต้องบอกที่มาของ
ข้อความ นั้น
ข้อ 11 การเสนอข่าวที่มีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสี ยหายแก่บุคคลหรื อองค์กรใด ๆ ต้องแสดงถึง
ความพยายามในการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริ งด้วย
ข้อ 12 ในกรณี ที่มีการเสนอข่าวผิดพลาด หนังสื อพิมพ์ตอ้ งลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าวโดย
ไม่ชกั ช้า
ข้อ 13 หนัง สื อพิ ม พ์ตอ้ งไม่ เสนอข่ าวโดยเลื่ อนลอยปราศจากแหล่ ง ที่ ม า พึ ง ระบุ ชื่ อบุ คคลที่ ใ ห้
สัมภาษณ์ หรื อให้ข่า วอย่า งเปิ ดเผย เว้นแต่ จะมี เหตุ อนั ควรปกปิ ดเพื่ อสวัส ดิ ภาพและความปลอดภัย ของ
แหล่งข่าว และต้องเป็ นประโยชน์ต่อสิ ทธิ ในการรับรู ้ข่าวสารของสาธารณชน
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ข้อ 14 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งปกปิ ดชื่อและฐานะของบุคคลที่ให้ข่าวไว้เป็ นความลับ หากได้ให้คามัน่ แก่
แหล่ง ข่าวนั้นไว้ หนังสื อพิมพ์ตอ้ งปกปิ ดนามปากกาหรื อนามแฝงที่ปรากฎในหนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นไว้เป็ น
ความลับ
ข้อ 15 ในการเสนอข่ าวหรื อภาพใด ๆ หนัง สื อพิ มพ์ตอ้ งคานึ งมิ ให้ล่ วงละเมิ ดศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ น
มนุษย์ของ บุคคลที่ตกเป็ นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุม้ ครองอย่างเคร่ งครัดต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนของ
เด็ ก สตรี และผู ้ด้ อ ย โอกาส ในการเสนอข่ า วตามวรรคแรกต้อ งไม่ เ ป็ นการซ้ าเติ ม ความทุ ก ข์ ห รื อ
โศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี และผู ้ ด้อยโอกาสนั้นไม่วา่ ทางใดทางหนึ่ง
ข้อ 16 การพาดหัวข่าวและความนาของหนังสื อพิมพ์ ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริ งในข่าวและต้อง
สะท้อน ใจความสาคัญหรื อเนื้อหาหลักของข่าว
ข้อ 17 หนัง สื อ พิ ม พ์จะต้องไม่ เ สนอภาพข่ า วที่ อุ จาด ลามกอนาจาร หรื อน่ า หวาดเสี ย วโดยไม่
คานึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถว้ น
ข้อ 18 ในการแสดงความคิดเห็ นหรื อการวิพากษ์วิจารณ์ หนังสื อพิมพ์ตอ้ งให้ความเที่ ยงธรรมแก่
ฝ่ ายที่ถูก พาดพิงเสมอ
ข้อ 19 ข้อความที่ เป็ นประกาศโฆษณา ที่ ป รากฏอยู่ในหนังสื อพิมพ์ตอ้ งแสดงให้เห็ นชัดว่า เป็ น
ประกาศ โฆษณา จะแอบแฝงเป็ นการเสนอข่าวหรื อความคิดเห็นมิได้
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์เนื้ อหาข่าวอาชญากรรม กรณี ที่มีโครงสร้างหรื อส่ วนประกอบส่ วนใดส่ วน
หนึ่งในข่าวเข้าข่ายละเมิดหลักจริ ยธรรมที่กาหนดไว้ ถือว่าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
นอกจากนั้น ยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview ) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 คน เพื่อ
นาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ เพื่ออภิ ปรายผล เกี่ ยวกับ สภาพการณ์ ทวั่ ไปของการนาเสนอข่าวและ
เหตุผลที่มีการนาเสนอข่าวบางชิ้ นที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ คุณชวรงค์ ลิมป์ ปั ทมปาณี ประธานสภาการหนังสื อพิมพ์แห่ งชาติ คุณบรรยง
อินทนา บรรณาธิ การข่าวหนังสื อพิมพ์คมชัดลึก และคุ ณนพปฎล รัตนพันธ์ หัวหน้าข่าวอาชญากรรม
หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งสองคนหลังเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรหนังสื อพิมพ์ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดเก็บข้อมูล
4. ผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ เนื้ อหาของข่าว ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เป็ นหนังสื อพิมพ์รายวัน เฉพาะหน้าหนึ่ ง
ในช่ วงเวลา ตั้งแต่เดื อนมกราคม ถึ ง เดื อนมิถุนายน พ.ศ. 2558 แบ่งเป็ น หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ จานวน 27
ฉบับ มี การนาเสนอข่ าวอาชญากรรมจานวน 117 ข่า ว หนังสื อพิ มพ์เดลิ นิวส์ จานวน 27 ฉบับ มี การ
นาเสนอข่าวอาชญากรรมจานวน 95 ข่าว และ หนังสื อพิมพ์คมชัดลึก จานวน 27 ฉบับ มีการนาเสนอข่าว
อาชญากรรมจานวน 105 ข่าว รวมจานวนข่าวที่ใช้ในการวิเคราะห์ 317 ข่าว
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จากจานวนข่าวทั้งหมด แยกประเภทศึกษาตามโครงสร้างหรื อส่ วนประกอบของข่าว คือ ภาพข่าว
พาดหัวข่าว ความนาข่าว และเนื้อเรื่ องข่าว รวมจานวนพาดหัวข่าว ความนาข่าว และ เนื้อเรื่ องข่าว อย่างละ
273 ชิ้น และ ภาพข่าว จานวน 175 ภาพ สาเหตุที่มีจานวนไม่เท่ากัน เนื่องจากบางข่าวไม่มีภาพข่าวประกอบ
รู ปแบบการนาเสนอข่าวอาชญากรรม ที่ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่ง ส่ วนมากจะมีส่วนของพาดหัวข่าว และ
ความนาข่าว ปรากฏอยูด่ ว้ ยกันในหน้าหนึ่ ง เสมอ สาหรับ เนื้ อเรื่ องข่าว ส่ วนมากนาเสนออยู่หน้าใน ส่ วน
ภาพข่าวที่นาเสนอในหน้าหนึ่งทุกข่าวต้องมี คาบรรยายใต้ภาพข่าวเสมอ
ตารางที่ 1 จานวนข่ าวอาชญากรรมที่ผิดจรรยาบรรณและไม่ ผิดจรรยาบรรณวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ จาแนก
ตามชื่อฉบับของหนังสื อพิมพ์
หนังสื อพิมพ์
ผิดจรรยาบรรณ/ ร้อยละ ไม่ผดิ จรรยาบรรณ/ร้อยละ
รวม/ร้อยละ
ไทยรัฐ

41 / 28.54

76 / 64.96

117 / 100

เดลินิวส์

34 / 35.79

61 / 64.21

95 / 100

คมชัดลึก

18 / 17.14

87 / 82.86

105 / 100

รวม

93 / 29.34

224 / 70.66

317 / 100

จากตารางที่ 1 พบว่า จากข่าวอาชญากรรมของหนังสื อพิมพ์ท้ งั สามชื่ อฉบับ จานวน 317 ข่าว
พบว่า มีข่าวที่ผิดจรรยาบรรณหรื อละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ ของ สภาการ
หนังสื อพิมพ์แห่ งชาติ พ.ศ.2541 ในหมวด 2 ว่าด้วยจริ ยธรรมของหนังสื อพิมพ์ ไม่วา่ จะเพียงส่ วนประกอบ
เดียวหรื อทั้ง 4 ส่ วนประกอบ (ได้แก่ ภาพข่าว พาดหัวข่าว ความนาข่าว เนื้ อเรื่ องข่าว) จานวน 93 ข่าว หรื อ
ร้อยละ 29.34
หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ มีสัดส่ วนการนาเสนอข่าว ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ มากที่สุด คือ ร้อยละ 35.79
รองลงมาได้แก่ หนังสื อพิ มพ์ไ ทยรั ฐ มี สั ดส่ วนการนาเสนอข่ า วที่ ผิดจรรยาบรรณ ร้ อยละ 28.54 และ
หนังสื อพิมพ์คมชัดลึก มีสัดส่ วนการนาเสนอข่าวที่ผดิ จรรยาบรรณ ร้อยละ 17.14
สาหรับข่าวอาชญากรรมในหน้าหนึ่ ง ที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชี พหรื อเข้าข่ายละเมิดข้อบังคับว่าด้วย
จริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ จานวน 93 ข่าว แยกตามโครงสร้างหรื อส่ วนประกอบของข่าว ได้แก่
ภาพข่าว พาดหัวข่าว ความนาข่าว และเนื้อเรื่ องข่าว จานวน 170 ชิ้น ผูว้ จิ ยั นามาวิเคราะห์วา่ ส่ วนประกอบ
ของข่ าวดัง กล่ า วผิดจรรยาบรรณวิช าชี พหรื อละเมิดข้อบังคับ ว่าด้วยจริ ย ธรรมแห่ ง วิช าชี พ หนังสื อพิ ม พ์
ข้อใดบ้าง แจกแจงรายละเอียดได้ดงั นี้
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ตารางที่ 2 จานวนภาพข่ าว พาดหัวข่ าว ความนาข่ าวและเนื้อเรื่องข่ าวที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชี พ แยกตาม
ข้ อบังคับว่าด้ วยจริยธรรมแห่ งวิชาชีพหนังสื อพิมพ์
_____________________________________________________________________________________
จริ ยธรรมฯ
ภาพข่าว
พาดหัวข่าว
ความนาข่าว เนื้อเรื่ องข่าว
รวม
_____________________________________________________________________________________
ข้อ 4
2
1
3
ข้อ 7
1
1
2
ข้อ 9
6
8
1
14
ข้อ 15
34
6
3
3
46
ข้อ 16
33
32
14
79
ข้อ 17
25
25
รวม
59
48
44
19
170
หมายเหตุ
จริ ยธรรมฯข้อ 4 หนังสื อพิมพ์ ต้องยึดถือข้ อเท็จจริ ง ความถูกต้ อง แม่ นยา และความครบถ้ วน
จริ ยธรรมฯข้อ 7 หนังสื อพิมพ์ ต้องไม่ แต่ งเติมเนือ้ เรื่ องสาระของข่ าวจนคลาดเคลื่อน หรื อเกินความเป็ นจริ ง
จริ ยธรรมฯข้อ 9 หนังสื อพิมพ์ ต้องไม่ สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่ าว
จริ ยธรรมฯข้อ 15 ในการการนาเสนอข่ าวหรื อภาพใดๆ หนังสื อพิมพ์ ต้องคานึงไม่ ให้ ล่วงละเมิดศักดิ์ ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ ของบุคคลที่ตกเป็ นข่ าว โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ต้ องให้ ความคุ้มครองอย่ างเคร่ งครั ดต่ อสิ ทธิ มนุษยชน
ของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
จริ ยธรรมฯข้อ 16 การพาดหัวข่ าว และความนาในหนังสื อพิมพ์ ต้องไม่ เกินไปจากข้ อเท็จจริ งในข่ าว และต้ อง
สะท้ อนใจความสาคัญหรื อเนือ้ เรื่ องหลักของข่ าว
จริ ยธรรมฯข้อ 17 หนังสื อพิ มพ์ จะต้ องไม่ เสนอภาพข่ าวที่ อุจาด ลามกอนาจาร หรื อน่ าหวาดเสี ยว โดยไม่
คานึงถึงความรู้ สึกของสาธารณชนอย่ างถี่ถ้วน
จากตารางที่ 2 พบว่า ในจานวนข่ าวอาชญากรรมที่ ผิดจรรยาบรรณวิชาชี พนั้น เป็ นการละเมิ ด
ข้อบังคับ จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ ข้อ 16 ที่กล่าวว่า การพาดหัวข่ าว และความนาในหนังสื อพิมพ์
ต้ องไม่ เกินไปจากข้ อเท็จจริ งในข่ าว และต้ องสะท้ อนใจความสาคัญหรื อ เนื อ้ เรื่ องหลักของข่ าว มากที่สุด
จานวน 79 ชิ้ น ทั้งในส่ วนของ พาดหัวข่าว ความนาข่าว และเนื้ อเรื่ องข่าว รองลงมา ได้แก่ การละเมิ ด
ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ในข้อ 15 ที่ กล่ าวว่าในการนาเสนอข่ าวหรื อภาพใดๆ
หนังสื อพิมพ์ตอ้ งคานึ งไม่ให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของบุคคลที่ตกเป็ นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องให้ความคุม้ ครองอย่างเคร่ งครัดต่อสิ ทธิ มนุษยชนของเด็ก สตรี และผูด้ อ้ ยโอกาส จานวน 46 ชิ้น ทั้งใน
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ส่ วนของ พาดหัวข่าว ความนาข่าว และเนื้อเรื่ องข่าว และการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ
หนังสื อพิมพ์ขอ้ 17 ที่กล่าวว่า หนังสื อพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรื อน่าหวาดเสี ยว
โดยไม่คานึ งถึงความรู ้ สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถว้ น จานวน 25 ชิ้น เฉพาะในส่ วนของภาพข่าว ซึ่ งภาพ
ข่าวส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพผูเ้ สี ยชีวติ ในที่เกิดเหตุ
ทั้ง นี้ จากผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาข่ า วอาชญากรรมไม่ พ บการละเมิ ด จริ ยธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ
หนังสื อพิมพ์ ในข้อ 5,6,8,10,11,12,13,14,18,19 รวม 10 ข้อ
เมื่ อผูว้ ิจยั ได้ท าการวิเคราะห์ เนื้ อ หาเสร็ จสิ้ นแล้ว ผูว้ ิ จยั ดาเนิ นการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กับ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารในองค์กรวิชาชี พด้านหนังสื อพิมพ์ และ ผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ จานวน 3
คน โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวตามข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ หมวดที่
2 จริ ยธรรมของหนังสื อพิมพ์ ตามรายละเอียดข้างต้น ให้รับทราบ เพื่อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ความคิ ดเห็ นต่อ
ประเด็นที่มีการละเมิดข้อบังคับแห่งจริ ยธรรมวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ ได้แก่ ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 15 ข้อ 16 และ
ข้อ 17 เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาประกอบการวิจยั ถึง สภาพการณ์ทวั่ ไปในการรายงานข่าว สาเหตุ รวมถึงเหตุผล
ของการคัดเลื อกและนาเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสื อพิมพ์รายวัน ที่ เข้าข่ายละเมิ ดข้อบังคับว่าด้วย
จริ ยธรรมแห่ ง วิชาชี พหนัง สื อพิ ม พ์ดัง กล่ า ว ผลการสัมภาษณ์ แยกรายงานตามข้อบังคับ แห่ ง จริ ย ธรรม
วิชาชีพหนังสื อพิมพ์ที่มีการละเมิด ดังนี้
ข้ อ 4 หนังสื อพิมพ์ ต้องยึดถือข้ อเท็จจริ ง ความถูกต้ อง แม่ นยา และความครบถ้ วน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั สามรายมีความเห็นว่าหนังสื อพิมพ์ไม่ควรละเมิดจริ ยธรรมข้อนี้ เพราะการยึดถือ
ความถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วนของการนาเสนอข่าว ถื อได้ว่า เป็ นหลักการสาคัญของหนังสื อพิมพ์ ถ้าไม่
ยึดถื อ เรื่ องความถูกต้อง แม่นยา หนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นจะขาดความน่ าเชื่ อถื อ อีกทั้งข่าวอาชญากรรม จะ
รายงานข้อมูลผิดพลาดไม่ได้ เนื่องจากมีผลได้เสี ยในทางคดี
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่งยอมรับว่า หากมีการละเมิดจริ ยธรรมในข้อนี้ ส่ วนใหญ่ มักเป็ นการนาเสนอ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับบุคคลในข่าวคลาดเคลื่อนเล็กน้อย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ อีก รายหนึ่ ง กล่ า วว่า เนื่ องจากข่า วอาชญากรรมต้องมี ก ารรายงานวันต่ อวัน จึ ง มี
ข้อจากัดในเรื่ องระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล ของทั้งนักข่าว และ กองบรรณาธิ การ บางครั้ง จึงทา
ให้ความถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วน ของการนาเสนอข่าว อาจไม่สมบูรณ์ 100 เปอร์ เซ็นต์
ในบางกรณี การวินิจฉัยว่ามี การละเมิดจริ ยธรรมหรื อไม่น้ นั มุมมองในการวินิจฉัยหรื อตีความ
ระหว่าง ผูอ้ ่านและบรรณาธิ การข่าว มีความแตกต่างกัน โดยในเรื่ องเดี ยวกัน บางคนเห็ นว่าเป็ นการละเมิด
จริ ยธรรม แต่บางคนเห็นว่าไม่ใช่
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ข้ อ 7 หนังสือพิมพ์ต้องไม่ แต่ งเติมเนื้อเรื่องสาระของข่ าวจนคลาดเคลื่อน หรือเกินความเป็ นจริง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีความเห็ นว่า การแต่งเติ มเนื้ อเรื่ องสาระของข่าวจนคลาดเคลื่ อน หรื อเกิ นไปจาก
ความเป็ นจริ ง ที่พบส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนความนาข่าว หรื อที่เรี ยกว่าโปรยข่าว หรื อพาดหัวข่าว ซึ่ งถือว่าเป็ น
การสร้างสี สัน ทั้งนี้ เป็ นการแต่งเติ มในแง่ ของภาษาในการรายงานข่าว เพื่อดึ งดู ดความสนใจของผูอ้ ่าน
เพื่อให้ผูอ้ ่าน เห็ นภาพ หรื อบรรยากาศของข่า ว ซึ่ งถื อว่า มีความจาเป็ นส าหรั บข่ าวหนังสื อพิ มพ์ เพราะ
หนังสื อพิมพ์ไม่สามารถแสดงภาพต่อเนื่ องให้คนอ่านเห็ นภาพทั้งหมดได้เหมือนโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์
นาเสนอได้เพียงภาพนิ่ ง หนึ่ งหรื อสองภาพ ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องใช้ภาษาเพื่อบรรยายให้เห็นถึงบรรยากาศ
ของเหตุการณ์ในข่าว เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และอรรถรสให้กบั ผูอ้ ่าน แต่ก็อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริ ง
นอกจากนั้น ความคลาดเคลื่ อนในด้านเนื้ อเรื่ องสาระอาจ เกิ ดจาก การที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่เขียนพาดหัว
ข่าว หรื อเขียนความนาข่าว ไม่ได้ทาข่าวเอง แต่รับข้อมูลมาจากนักข่าวอีกต่อหนึ่ ง อาจจะไม่ได้อยูใ่ นบริ บท
ของสถานการณ์น้ นั ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้
ข้ อ 9 หนังสือพิมพ์ต้องไม่ สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่ าว
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่า โดยทัว่ ไปนักข่าวจะไม่สอดแทรกความคิดเห็นของตัวเองลงไปในข่าว ทั้งนี้
สาเหตุที่เกิดการแทรกความคิดเห็ นลงในข่าว อาจเป็ นเพราะนักข่าวนาความคิดเห็นของแหล่งข่าวที่มีความ
น่าเชื่อถือ มานาเสนอประกอบในข่าว จึงทาให้ดูคล้ายกับเป็ นการสอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
นอกจากนี้ ในบางกรณี จาเป็ นต้องมีการแทรกความคิดเห็นลงในข่าว เพื่อให้ผอู ้ ่าน เกิดความเข้าใจ
ที่ ชัดเจน ถึ ง ลัก ษณะพฤติ ก รรมและการกระท าของบุ ค คลในข่ า ว หรื ออาจเกิ ดจากความเคยชิ นของ
บรรณาธิ การข่าว ที่มกั จะมีการบรรยาย ความคิด ความรู ้สึก ของบุคคลที่ตกเป็ นข่าว จากพฤติกรรมหรื อการ
กระทา
ข้ อ 15 ในการการนาเสนอข่ าวหรื อภาพใดๆ หนังสื อพิมพ์ ต้องคานึงไม่ ให้ ล่วงละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ของบุคคลที่ตกเป็ นข่ าว โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ต้ องให้ ความคุ้มครองอย่ างเคร่ งครั ดต่ อสิ ทธิ มนุษยชนของเด็ก
สตรี และผู้ด้อยโอกาส
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่า หนังสื อพิมพ์บางฉบับมีนโยบายไม่ลงภาพผูเ้ สี ยชีวติ ในที่เกิดเหตุในทุกกรณี
แต่ ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ รายหนึ่ ง เห็ นว่า การเสนอภาพขณะยัง มี ชี วิตของผูท้ ี่ เสี ย ชี วิ ต สามารถท าได้โดยไม่ ผิ ด
จรรยาบรรณ หรื อถ้ามีการเบลอภาพผูท้ ี่ตกเป็ นข่าว ในระดับที่มองด้วยสายตาแล้ว ไม่ทราบว่าเป็ นใคร ก็จะ
ไม่ผิดจรรยาบรรณ อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ยอมรับว่าข่าวอาชญากรรมโดยทัว่ ไปมีโอกาสละเมิดหลัก
จริ ยธรรมฯ ข้อนี้เกือบทุกข่าว เพราะมีความจาเป็ นต้องรายงานเรื่ องราวของผูต้ อ้ งหา ญาติผตู้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย
หรื อญาติผเู้ สี ยหายทั้งนั้น บางครั้งก็พบว่าเกิดจากความผิดพลาด พลั้งเผลอ หรื อจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
ของนักข่าวที่เพิ่งจะเริ่ มทางาน ที่สาคัญ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่าหลักจริ ยธรรมฯ ในข้อนี้ ไม่ได้ระบุรายละเอียด
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ว่าการกระทาอย่างไรบ้างที่ถือว่าผิดหลักจริ ยธรรม ดังนั้น ในการปฏิบตั ิงานบางครั้งขึ้นอยู่กบั การตีความ
และมุมมองของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคน
ข้ อ 16 การพาดหัวข่ าว และความนาในหนังสื อพิมพ์ ต้องไม่ เกินไปจากข้ อเท็จจริ งในข่ าว และต้ องสะท้ อน
ใจความสาคัญหรือเนื้อเรื่องหลักของข่ าว
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่า การพาดหัวข่าวและความนาของหนังสื อพิมพ์ ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริ งใน
ข่าว และสะท้อนใจความสาคัญ หรื อเนื้ อเรื่ องหลักของข่าว ส่ วนใหญ่ไม่ค่อยมี การพาดหัวข่าว หรื อเขียน
ความนาข่าว ในลักษณะที่เกินจากข้อเท็จจริ งในเนื้ อข่าว อยูแ่ ล้ว เพราะจะทาให้หวั หนังสื อพิมพ์เสี ยชื่อเสี ยง
รวมทั้ง มี ก ารตรวจสอบโดยหั ว หน้ า ข่ า ว หรื อ บรรณาธิ ก ารข่ า ว ซึ่ งต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์ในการทางานมาพอสมควร ทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดได้ยาก ปั จจุบนั ถ้าเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวัน
จะไม่ค่อยพบเห็น ส่ วนใหญ่ที่พบเห็นจะเป็ นข่าวในเว็บไซต์ มากกว่า
ข้ อ 17 หนั งสื อพิมพ์ จะต้ องไม่ เสนอภาพข่ าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรื อน่ าหวาดเสี ยว โดยไม่ คานึ งถึง
ความรู้สึกของสาธารณชนอย่ างถีถ่ ้ วน
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ มี ค วามเห็ นว่า การเสนอภาพข่ า วที่ อุจาด ลามกอนาจาร หรื อน่ า หวาดเสี ย วนั้นมี
แนวโน้มที่ดีข้ ึน กล่าวคือ สื่ อหนังสื อพิมพ์ทุกฉบับมีการปรับ ตัวไม่นาเสนอ หรื อลดการนาเสนอ ภาพข่าวที่
อุจาด ลามกอนาจาร หรื อน่าหวาดเสี ยว รวมทั้ง ปั จจุบนั มีการใช้เทคนิ คช่วย ตกแต่ง ปิ ดบัง ไม่ให้เห็นภาพ
ชัดเจน เพื่อไม่ให้เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ
นอกจากนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่า ในบางกรณี การวินิจฉัยความเหมาะสมของภาพข่าวที่นาเสนอ ก็
ขึ้ นอยู่กบั การมุ มมองของผูป้ ฏิ บตั ิงานแต่ละคน เช่ น การนาเสนอภาพผูเ้ สี ยชี วิตซึ่ งเป็ นที่ ทราบว่าไม่ควร
นาเสนอ แต่ถา้ เป็ นภาพศพนอนตาย ไม่เห็นเลือด หรื ออวัยวะในสภาพผิดปกติ นักข่าวหรื อบรรณาธิ การอาจ
เห็นว่าไม่ใช่ภาพที่น่าหวาดเสี ยว จึงนาเสนอได้ผา่ นสื่ อ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามหลักจริ ยธรรมในข้อ
นี้ มีความหมายว่าภาพผูเ้ สี ยชี วิตไม่วา่ จะเสี ยชีวิตในลักษณะใด เมื่อเสี ยชีวิตลงแล้ว การนาภาพนั้นมาลงเป็ น
ข่าวย่อมถือว่า อุจาดตา ทั้งสิ้ น
5. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งใน หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ และคมชัด
ลึก แยกตามโครงสร้างหรื อส่ วนประกอบของข่าว ได้แก่ พาดหัวข่าว ความนาข่าว เนื้ อเรื่ องข่าว ภาพข่าว
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2558 จานวน 317 ข่าว พบว่า มีการนาเสนอข่าวที่
ผิดจรรยาบรรณวิชาชี พ หรื อ เข้า ข่ า ยละเมิ ดข้อบัง คับ ว่า ด้วยจริ ย ธรรมแห่ งวิช าชี พ หนัง สื อพิ ม พ์ จานวน
93 ข่าว แยกตามโครงสร้ างหรื อส่ วนประกอบข่าวเป็ นจานวน 170 ชิ้ น รวมทั้งการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก กับ
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ผูบ้ ริ หารในองค์กรวิชาชีพด้านหนังสื อพิมพ์ หนึ่งราย และ ผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์สองราย อภิปราย
ผลได้ดงั นี้
1. ภาพข่ าว ผลการศึกษาวิจยั พบว่า มีภาพข่าวอาชญากรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรื อเข้าข่ายละเมิด
ข้อบังคับทางจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ จานวน 59 ภาพข่าว โดยละเมิดข้อบังคับฯ ข้อ 15 ในการ
นาเสนอข่ าวหรื อภาพใดต้ องคานึ งไม่ ให้ ล่วงละเมิ ดศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุษย์ ของบุคคลที่ ตกเป็ นข่ าว และ
ข้อ 17 ภาพข่ าวที่นาเสนอ ต้ องไม่ มีลักษณะอุจาด ลามกอนาจาร หรื อน่ าหวาดเสี ยว
สอดคล้องกับการวิจยั ของเกศริ นทร์ โชคเพิ่มพูน (2556) เรื่ อง “การกากับดูแลตนเองในการคัดสรร
ข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่ งของหนังสื อพิมพ์รายวัน” ทาการวิเคราะห์เนื้ อเรื่ องข่าว พบว่าภาพข่าวส่ วนใหญ่
จะเป็ นภาพผูเ้ สี ยชี วิตในที่เกิ ดเหตุจากการฆาตกรรม ซึ่ งอยูใ่ นสภาพไม่น่าดู รองลงมาได้แก่ภาพ อุบตั ิเหตุ
ซึ่ งส่ วนมากมีลกั ษณะน่าหวาดเสี ยว และสอดคล้องกับการรายงานข่าวของมติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2552 ที่ระบุวา่ สมาคมวิชาการนิ เทศศาสตร์ และสื่ อมวลชนแห่ งประเทศไทย มีความเห็นว่า ใน
ปั จจุ บนั หนังสื อพิมพ์รายวันประเภทประชานิ ยม ยังมี การตี พิมพ์ภาพข่าวในหน้าหนึ่ ง ซึ่ งแสดงถึ งความ
รุ นแรง ความอุจาด น่าหวาดเสี ยว โดยไม่คานึ งถึงความรู ้สึกของสาธารณชนและผลกระทบต่อเยาวชน เป็ น
การละเมิดต่อสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูต้ าย ซึ่ งขัดกับข้อบังคับจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์โดยตรง จึงได้
มีการประชุม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ที่ คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่ วมกัน
ออกจดหมายเปิ ดผนึก เรื่ องหยุดความรุ นแรงและการละเมิดสิ ทธิ์ ในสื่ อมวลชน
ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของ ดาราณี จักรัตน์ (2551) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ เห็นว่า การนาเสนอภาพข่าวอาชญากรรมที่มีเนื้ อหาสาระความรุ นแรงในหนังสื อพิมพ์รายวันใน
ปั จจุบนั มีความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ดี ในงานวิจยั ดังกล่าวนั้น กลุ่มตัวอย่างส่ วนน้อย ซึ่ งมีจานวนเกือบ
ครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็ นว่า การนาเสนอภาพข่าวอาชญากรรมที่มีเนื้ อหาสาระความรุ นแรงใน
หนังสื อพิมพ์รายวันไม่เหมาะสม รู ้ สึกไม่ชอบภาพข่าวที่มีเนื้ อหาความรุ นแรง มีการเสนอแนะให้มีการทา
เซ็นเซอร์ และกฎหมายควรไม่ให้ลงภาพบางชนิด เช่น ภาพศพ
ส่ ว นผลการสั ม ภาษณ์ ผู้บ ริ หารในองค์ ก รวิ ช าชี พ ด้า นหนัง สื อ พิ ม พ์ และ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ
หนังสื อพิมพ์ มีความเห็นว่า ภาพข่าวส่ วนใหญ่ที่นาเสนอในหนังสื อพิมพ์ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะส่ วน
ใหญ่ มีการใช้เทคนิ คในการเบลอภาพ หรื อถ้าลงภาพเมื่อครั้งที่ยงั มีชีวิตของผูต้ าย ก็ไม่น่าจะถื อว่ากระทา
การละเมิดข้อบังคับจริ ยธรรมฯ
ทั้งนี้ ตามหลักจริ ยธรรมฯ ในข้อ 17 ที่วา่ ภาพข่าวที่นาเสนอ ต้องไม่มีลกั ษณะอุจาด ลามกอนาจาร
หรื อน่ าหวาดเสี ยว นั้น แม้ว่าสื่ อจะทาภาพเบลอ แต่ยงั คงมี องค์ประกอบอื่ น ๆ ของเหตุ การณ์ ปรากฏอยู่
ครบถ้วน นับว่าไม่สมควรกระทา
2. พาดหัวข่ าว จากการศึกษาวิจยั พบว่ามีการพาดหัวข่าวอาชญากรรมผิดจรรยาบรรณหรื อเข้าข่าย
ละเมิดข้อบังคับทางจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ จานวน 48 ชิ้ น ซึ่ งพาดหัวข่าวส่ วนใหญ่จะละเมิด
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ข้อบังคับในข้อ 16 การพาดหั วข่ าวและความนาข่ าว จะต้ องไม่ เกิ นไปจากข้ อเท็จจริ ง และสะท้ อนใจความ
สาคัญหรื อเนือ้ เรื่ องหลักของข่ าว
สอดคล้องกับการวิจยั ของเกศริ นทร์ โชคเพิ่มพูน (2556) เรื่ อง “การกากับดูแลตนเองในการคัดสรร
ข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสื อพิมพ์รายวัน” ซึ่ งพบว่าพาดหัวข่าวเกือบทั้งหมดที่พบ จะเป็ น ลักษณะ
การเขียน ที่ใช้คาเกิ นจริ ง รุ นแรง ดุ ดนั ก่อให้เกิ ดความกลัว หวาดเสี ยว สะเทือนใจ เพื่อเป็ นการเรี ยกร้ อง
ความสนใจของผูอ้ ่ าน และสอดคล้องกับ การวิจยั ของ วิศิ ษฎ์ ชวนพิพฒั น์พงศ์ (2555) เรื่ อง “การศึกษา
เปรี ยบเที ย บความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในการน าเสนอข่ า วอาชญากรรมระหว่ า งหนัง สื อ พิ ม พ์ แ ละ
หนังสื อพิมพ์ออนไลน์” พบว่า ในการนาเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสื อพิมพ์ มีการใช้คาที่เร้าอารมณ์
ความรู ้ สึก ของผูอ้ ่าน ทั้งในส่ วนของการพาดหัวข่าว ความนาข่าว และเนื้ อเรื่ องข่าว เป็ นจานวนมาก ซึ่ ง
แตกต่างกับหนังสื อพิมพ์ออนไลน์อย่างมีนยั ทางสถิติ
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับการวิจยั ของจุฑาทิพย์ โพธิ์ ทอง (2547) เรื่ อง “ความรุ นแรงที่ปรากฏใน
การใช้ภาษาของข่าวอาชญากรรม ในหนังสื อพิมพ์รายวัน” ซึ่ งพบว่า หนังสื อพิมพ์รายวันแนวประชานิ ยม มี
การนาเสนอข่าวอาชญากรรมที่ใช้ภาษาเร้าอารมณ์ และสื่ อความหมายที่รุนแรง ทาให้ผอู ้ ่าน รู ้สึกหวาดกลัว
ทั้งนามวลีและกริ ยาวลี โดยเฉพาะหน้าแรก (ซึ่ งประกอบด้วย พาดหัวข่าว ความนาข่าว : ผูว้ ิจยั ) จะมีการใช้
ภาษาที่ดึงดูดความสนใจ โดยหวังผลเรื่ องการตลาด
ด้านผูบ้ ริ หารในองค์กรวิชาชี พด้านหนังสื อพิมพ์ และ ผูป้ ระกอบวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ อธิ บายว่า
พาดหัวข่าวจาเป็ นต้องใช้ถอ้ ยคาที่เรี ยกร้องความสนใจผูอ้ ่าน และบรรยายภาพเหตุการณ์ ทดแทนการที่ผอู ้ ่าน
ไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ข่าวได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เห็นว่าการนาเสนอลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายละเมิด
ข้อบังคับฯ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ในเรื่ องนี้ยงั ขึ้นอยูก่ บั ข้อความหรื อคาที่ใช้ดว้ ย ต้องพิจารณาเป็ นคราว ๆ
3. ความนาข่ า ว จากการศึ กษาวิจยั พบว่ามี การเขี ย นความนาข่าวที่ ผิดจรรยาบรรณหรื อ เข้าข่า ย
ละเมิดข้อบังคับทางจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ จานวน 44 ชิ้ น ความนาข่าวละเมิดข้อบังคับ ทาง
จริ ยธรรมฯ ข้อ16 ที่กล่าวว่า การพาดหัวข่ าวและความนาข่ าว จะต้ องไม่ เกินไปจากข้ อเท็จจริ ง และสะท้ อน
ใจความสาคัญหรื อเนื อ้ เรื่ องหลักของข่ าว เช่ นเดี ยวกับ พาดหัวข่าว นอกจากนี้ พบว่า ความนาข่าวละเมิด
ข้อบังคับทางจริ ยธรรมฯ ข้อ 9 ที่กล่าวว่า หนังสื อพิมพ์ ต้องไม่ สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่ าว
การที่ ความนาข่าวส่ วนใหญ่ ละเมิ ดข้อบังคับทางจริ ยธรรมฯ ข้อ 16 สอดคล้องกับการวิจยั ของ
เกศริ นทร์ โชคเพิ่มพูน (2556) เรื่ อง “การกากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่ งของ
หนังสื อพิมพ์รายวัน” ความนาข่าวที่พบส่ วนใหญ่ จะเป็ นการเขียน ที่ใช้คาที่เกินจริ ง รุ นแรง ดุดนั ก่อให้เกิด
ความกลัว หวาดเสี ยว สะเทือนใจ เพื่อเป็ นการเรี ยกร้องความสนใจของผูอ้ ่าน รองลงมาคือ การใช้คาที่เป็ น
ความคิดเห็นของหนังสื อพิมพ์เอง โดยหนังสื อพิมพ์วเิ คราะห์จาก ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่ตกเป็ น
ข่าว เพื่อสร้างบรรยากาศ หรื อ อรรถรส ให้กบั ผูอ้ ่าน สอดคล้องกับ การวิจยั ของ วิศิษฎ์ ชวนพิพฒั น์พงศ์
(2555) เรื่ อง “การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความรั บผิดชอบต่อสังคมในการนาเสนอข่าวอาชญากรรมระหว่าง
หนังสื อพิมพ์และหนังสื อพิมพ์ออนไลน์” พบว่า ในการนาเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสื อพิมพ์ มีการใช้
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คาที่เร้ าอารมณ์ ความรู ้ สึก ของผูอ้ ่าน ทั้งในส่ วนของการพาดหัวข่าว ความนาข่าว และเนื้ อเรื่ องข่าว เป็ น
จานวนมาก ซึ่ งแตกต่างกับหนังสื อพิมพ์ออนไลน์อย่างมีนยั ทางสถิติ
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ การวิจยั ของจุฑาทิพย์ โพธิ์ ทอง (2547) เรื่ อง “ความรุ นแรงที่ปรากฏ
ในการใช้ภาษาของข่าวอาชญากรรม ในหนังสื อพิมพ์รายวัน” ซึ่ งพบว่า หนังสื อพิมพ์รายวันแนวประชานิ ยม
มีการนาเสนอข่าวอาชญากรรมที่ใช้ภาษาเร้าอารมณ์ และสื่ อความหมายที่รุนแรง ทาให้ผอู ้ ่าน รู ้สึกหวาดกลัว
ทั้งนามวลีและกริ ยาวลี โดยเฉพาะหน้าแรก (ซึ่ งประกอบด้วย พาดหัวข่าว ความนาข่าว : ผูว้ ิจยั ) จะมีการใช้
ภาษาที่ดึงดูดความสนใจ โดยหวังผลเรื่ องการตลาด
ด้านผูบ้ ริ หารในองค์กรวิชาชีพด้านหนังสื อพิมพ์ และ ผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ อธิ บายไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า สาเหตุที่พาดหัวข่าวที่ใช้คาที่รุนแรง ดุดนั มุ่งเรี ยกร้องความสนใจของผูอ้ ่าน ชดเชยการที่
หนังสื อพิมพ์ไม่มีภาพและเสี ยงเช่ นวิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์ และมีความเห็ นว่าการเขียนที่ใช้
ถ้อยคาในลักษณะดังกล่าว ไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณหรื อละเมิดข้อบังคับทางจริ ยธรรม
4. เนื้อเรื่ องข่ าว จากการศึ กษาวิจยั พบว่ามี ก ารเขี ย นความนาข่าวที่ ผิดจรรยาบรรณหรื อเข้าข่า ย
ละเมิ ดข้อบังคับทางจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ จานวน 19 ชิ้ น ความนาข่าวส่ วนใหญ่จะละเมิ ด
ข้อบังคับทางจริ ยธรรมฯ ข้อ16 ที่วา่ การพาดหั วข่ าวและความนาข่ าว จะต้ องไม่ เกินไปจากข้ อเท็จจริ ง และ
สะท้ อนใจความสาคัญหรื อเนือ้ เรื่ องหลักของข่ าว เช่นเดียวกับพาดหัวข่าว และความนาข่าว
สอดคล้องกับการวิจยั ของ บุญชัย ศรี ประทีป (2543) เรื่ อง “วิเคราะห์วาทศิลป์ ในข่าวอาชญากรรม
ของหนังสื อพิม พ์รายวัน ” พบว่า หนังสื อพิม พ์จะมี ก ารเขี ยนถึ งฉากและบรรยากาศในเหตุ ก ารณ์ อย่า งมี
อรรถรส รวมทั้งการใช้ถอ้ ยคาที่มุ่งเน้นให้ภาพพจน์เร้าอารมณ์ความรู ้ สึกของผูอ้ ่านและสอดคล้องกับ การ
วิจยั ของ วิศิษฎ์ ชวนพิพฒั น์พงศ์ ( 2555 ) เรื่ อง “การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความรั บผิดชอบต่อสังคมในการ
นาเสนอข่า วอาชญากรรมระหว่า งหนังสื อพิ มพ์และหนังสื อพิ มพ์ออนไลน์” พบว่า ในการนาเสนอข่า ว
อาชญากรรมของหนังสื อพิมพ์ มีการใช้คาที่เร้าอารมณ์ความรู ้สึก ของผูอ้ ่าน ทั้งในส่ วนของการพาดหัวข่าว
ความนาข่าว และเนื้อเรื่ องข่าว เป็ นจานวนมาก ซึ่ งแตกต่างกับหนังสื อพิมพ์ออนไลน์อย่างมีนยั ทางสถิติ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ การวิ จ ัย ของ ปริ ณ ดา เริ ง ศัก ดิ์ (2554) เรื่ อ ง “ข่ า วอาชญากรรมกับ การเล่ า เรื่ อ งผ่ า น
หนังสื อพิมพ์” ซึ่ งพบว่า ปั จจุบนั หนังสื อพิมพ์ มีการเล่าเรื่ องข่าวอาชญากรรม ที่ดึงดูดความสนใจผูอ้ ่านมาก
ขึ้น มีการเล่นคา การใช้ภาษาที่เกิ นจริ ง ตลอดจนการถ่ายทอดเหตุการณ์ เหมือนกับว่า ตัวนักข่าวได้อยู่ใน
เหตุการณ์ขณะเกิดเหตุอาชญากรรม
ด้านผูบ้ ริ หารในองค์กรวิชาชีพด้านหนังสื อพิมพ์ และ ผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า การพาดหัวข่าวที่บรรยายฉากและเหตุการณ์โดยละเอียด ที่เน้นการเร้าอารมณ์ความรู้สึกของ
ผูอ้ ่าน ไม่น่าจะผิดจรรยาบรรณหรื อไม่เข้าข่ายละเมิดข้อบังคับทางจริ ยธรรมฯ
โดยสรุ ป ผลการวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การอาศัยหลักจรรยาบรรณของหนังสื อพิมพ์ มาเป็ น
หลักในการปฏิบตั ิ เพื่อควบคุ มกันเองของหนังสื อพิมพ์ ยังคงมีอุปสรรคในเรื่ องของความคิดเห็นและการ
ตีความหมายในรายละเอียดที่แตกต่างกันระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ดว้ ยกันเอง
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นอกจากนั้น จากผลการวิเคราะห์ เนื้ อหาข่าวอาชญากรรมไม่พบการละเมิ ดจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ
หนังสื อพิมพ์ ในข้อ 5,6,8,10,11,12,13,14,18,19 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าหนังสื อพิมพ์รายวันมี การกากับดูแล
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยูพ่ อสมควร ซึ่ งผูบ้ ริ หารในองค์กรวิชาชีพด้านหนังสื อพิมพ์ และผูป้ ระกอบ
วิชาชี พหนังสื อพิมพ์ ทั้งสามราย ยืนยันตรงกันว่าเป็ นเพราะหนังสื อพิมพ์ให้ความสาคัญกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งมีกระบวนการหลายขั้นตอนในการพิจารณาตรวจสอบข่าวก่อนเผยแพร่
6. ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ในการนาเสนอภาพข่าวอาชญากรรมของหนังสื อพิมพ์รายวัน หนังสื อพิมพ์ควรให้ความสาคัญ
เป็ นพิเศษ และพิจารณาไตร่ ตรองอย่างละเอียดที่ถว้ น โดยเฉพาะภาพข่าวที่มีแนวโน้มจะล่วงละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ ของผูท้ ี่ตกเป็ นข่าว และภาพข่าวที่มีลกั ษณะส่ อไปในทาง อุจาด หวาดเสี ยว ลามกอนาจาร
2. สาหรับถ้อยคาในพาดหัวข่าว ความนา เนื้ อเรื่ องข่าว ควรต้องระมัดระวัง ไม่ให้รุนแรง เกิ นจริ ง
และมีลกั ษณะที่เรี ยกร้องความสนใจผูอ้ ่านจนมากเกินไป รวมถึงระมัดระวังไม่สอดแทรกถ้อยคาที่เป็ นความ
คิดเห็นของหนังสื อพิมพ์ลงในข่าว
3. สภาการหนังสื อพิมพ์แห่ งชาติ ในฐานะที่เป็ นผูก้ ากับดูแล ผูป้ ระกอบการหนังสื อพิมพ์ ในเรื่ อง
ของจริ ยธรรม ควรอธิ บ ายความเพิ่ มเติ มในรายละเอี ย ดของข้อบัง คับว่า ด้วยจริ ยธรรมของหนัง สื อพิ ม พ์
เพื่อให้หนังสื อพิมพ์มีความเข้าใจในความหมายของจริ ยธรรมในข้อที่พบว่ามีการละเมิดอย่างชัดเจน ซึ่ งจะ
สามารถช่ ว ยให้ ก ารน าเสนอข่ า วอาชญากรรมในหน้ า หนึ่ งหนัง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน ไม่ มี ก ารกระท าผิ ด
จรรยาบรรณด้วยการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมฯ ในที่สุด
7. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเรื่ อง บรรทัดฐานองค์กร เพื่อให้ทราบว่า บรรทัดฐานองค์กร มี ผลต่อการกากับดู แล
ตัวเองในการคัดเลือกและนาเสนอข่าวหรื อไม่ อย่างไร
2. ควรวิจยั เชิ งปริ มาณ กับกลุ่มตัวอย่างผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ เพื่อให้ทราบว่า ผูอ้ ่านมีทศั นะและการ
ตี ค วาม ในเรื่ อ งของ จริ ย ธรรมของหนั ง สื อ พิ ม พ์ คล้า ยคลึ ง หรื อ แตกต่ า งกับ ผู ้ป ระกอบการวิ ช าชี พ
หนังสื อพิมพ์ หรื อไม่ อย่างไร
3. ควรศึกษาข่าวประเภทอื่นๆ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง เป็ นต้น เพื่อให้ทราบว่า
ว่ามีแนวทางการเสนอข่าวอย่างไร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดา้ นจริ ยธรรมของวิชาชีพหรื อไม่ อย่างไร
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