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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
ชื่อผู้เขียน นางสาวอัจจิมา สุวิชานิจกุล 
ชื่อปริญญา วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย การบริหารสื่อสารมวลชน 
 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
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ปีการศึกษา 2558 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง”  

เป็นการศึกษาศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งค้นหาสาเหตุของปัญหาจรรยาบรรณ
ที่เกิดขึ้นในการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิง โดยศึกษาจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของกองบรรณาธิการและเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหา
จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง การศึกษาในส่วนนี้จะใช้กรอบทฤษฏีของ Denis McQuail 
เกี่ยวกับการบริหารงานองค์การสื่อภายใต้แรงกดดันเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังศึกษา
ครอบคลุมไปถึงความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวโดยเทียบวัดจากหลักจรรยาบรรณ
ของหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นแนวทางอันพึงปฏิบัติของนักหนังสือพิมพ์ทุกแขนง และตรวจสอบไปถึง
ประเด็นจรรยาบรรณที่ปรากฏในกระบวนการผลิตข่าวเพ่ือให้เห็นถึงปัญหาจรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงอย่างชัดเจน 

การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาจากหนังสือพิมพ์บันเทิง 4 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง 
หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
บันเทิงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม
ในการน าเสนอข่าวอยู่เสมอจนเกิดกระแสต่อต้านการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงดังที่เห็นใน
ปัจจุบัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขที่
เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) ร่วมกับ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้รู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ท างานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลจากเอกสาร  บทความวิจัย
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) และด าเนินการศึกษาโดยใช้กรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์บันเทิง พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ส าหรับปัจจัยภายในนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารขององค์การเป็นส่วนส าคัญ 
ผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์และวางรูปแบบการท างานให้บุคลากรปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายแม้จะต้องใช้วิธีการที่ขัดต่อจรรยาบรรณก็ตาม ในขณะเดียวกันบุคลากรคือฟันเฟืองส าคัญใน
กระบวนการท างาน หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะท าให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ปัจจัยด้านบุคลากรนี้สอดคล้องไปถึงการอบรมสั่งสอนและวัฒนธรรมภายในองค์การ
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพราะถึงแม้ผู้สื่อข่าวจะมีจรรยาบรรณมากน้อยเพียงใดแต่ที่สุดแล้วก็ต้องปฏิบัติ
ตามที่คนส่วนใหญ่เห็นชอบเป็นส าคัญ รวมไปถึงปัจจัยด้านธรรมชาติของการท าข่าวที่ต้องเร่งรีบและ
แข่งขันกับเวลาท าให้หลายครั้งการตัดสินใจกระท าการใด ๆ ของผู้สื่อข่าวไม่รอบคอบและไม่ได้
ค านึงถึงความถูกต้อง ส่งผลให้ข่าวที่น าเสนอออกไปเกิดข้อผิดพลาด 

ปัจจัยภายนอก มีทั้งหมด 3 ประเด็น  ได้แก่  แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ความสนใจและ
ความต้องการของผู้อ่าน และแรงกดดันทางสังคมและการเมือง ในแง่ของแรงกดดันทางเศรษฐกิจนั้น
เกิดจากคู่แข่งและลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา และหนังสือพิมพ์บันเทิงยังต้องค านึงถึงความต้องการของผู้อ่าน
เพราะมีผลต่อความนิยมและความอยู่รอด สุดท้ายคือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การน าเสนอข่าว
ของหนังสือพิมพ์บันเทิงส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่เซ็กซี่หวือหวาท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม
เป็นวงกว้าง เสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบการต้อง พิจารณาความเหมาะสมของ
หนังสือพิมพ์ตนเองและปรับแก้ให้อยู่ในขอบเขตที่สังคมยอมรับได้ อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงข้อ
กฎหมายเป็นส าคัญโดยการน าเสนอข่าวต้องหลีกเลี่ยงประเด็นที่เสี่ยงต่อกฎหมาย แต่ในเรื่อง
จรรยาบรรณนั้นความคลุมเครือของมาตรการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ผู้สื่อข่าวกระท าผิดจรรยาบรรณโดยไม่เกรงกลัว 

ส าหรับประเด็นความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าว พบว่าผู้สื่อข่าวโดย
ส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการท างานและจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ แต่ในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นไม่สามารถยึดถือหลักจรรยาบรรณดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนเนื่องด้วยปัจจัยกดดันหลาย ๆ
ประการ ผู้สื่อข่าวบางส่วนยังมีความรู้สึกขัดแย้งและต่อต้านแนวทางการท างานขององค์การ ส าหรับ
ประเด็นจรรยาบรรณที่ปรากฏในกระบวนการผลิตข่าว เมื่อเทียบวัดจากหลักจรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์แล้วจะพบว่ากระบวรการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงมีลักษณะที่เข้าข่ายการกระท า
ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหลายประการ โดยเฉพาะประเด็นการบิดเบือนเนื้อหาข่าว การหาข่าวและ
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ภาพข่าวด้วยวิธีที่ไม่สุจริต การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การน าเสนอข่าวด้วยถ้อยค าที่ไม่สุภาพและข่าวที่
น าเสนอออกไปนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างประโยชน์อันใดให้แก่สังคม นอกเสียจากผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจขององค์การเพียงเท่านั้น 
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สื่อมวลชน, จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์, มาตรการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน, ความตระหนัก 
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ABSTRACT 
 
The dissertation in the topic of ‘The Factors of Effectiveness for 

Entertaining Press in Term of the Morality’ which has been considered individually by 
mentioned of the qualitative research. The aim of this paper has focused in the topic 
of the worker’s morality in the entertaining of press or newspaper. Besides, the 
impact of working from editorial department has been found in several ways such as 
the internal or external factors. Obviously, all of these factors have several effects as 
the outcome of the worker’s decision to create their action for working as an 
editorial department. 

Consequently, the theory of ‘Denis McQuail’ has been mentioned for 
researching in this paper in term of the management under the pressure situation for 
analysis of data. Moreover, it is very significantly to focusing the role of worker in 
term of the morality when take their action for working by comparing the ethics of 
press’s journalist as the guideline in the overall of other press. Nevertheless, the 
researcher found that the process of checking in the morality of worker has appeared 
apparently in the press production’s system. 

This paper has been researched by the beneficial material of four 
newspapers namely Siam-Banterng Press, Siam-Dara Press, Super-Banterng Press, and 
Dara-Daily Press, which were very famous of entertaining newspaper. However, those 
newspaper have been considered as criticism by people in term of appropriateness 
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of the way of presentation in the newspaper. Also, the outcome has occurred as 
resisting from those people who are the consumers in Thailand. Therefore, it is 
necessary to focus this problem as mentioned from above for finding the way to 
solve the problem suitably. 

The method has been used in this paper. First of all, combining all of the 
data as the way of the observation. Secondly, the interview by mentioned in the 
detail of data (In-Depth Interview). Moreover, the group of interview should be 
participating in the reality of working in the real situation. Therefore, the researcher 
will focus in the position of editorial, head of report-er, and reporter including with 
collecting the journal or other articles, which will be usefully for solving this problem 
(Documentary analysis). Also, the method has played an important role for the 
process of researching in analysis system. 

The result of researching in this topic has showed effectiveness under the 
morality of working for entertaining press or newspaper. And, the researcher has 
found that the factors have been categorized in two types of the effectiveness, 
which namely internal and external factors. First of all, the internal factor based on 
the management policy of the organization apparently. While, the administrator will 
play an important role for defining and setting the working method as a guideline 
plan to action and set out the goal in the process. Even though, it will be conflicted 
for the culture of morality. Moreover, the personnel are significantly in the working 
process. Obviously, if those organizations have the good character of personnel, the 
result will show out as the best of effectiveness such the positive side apparently. 
The factor as personnel has related with the culture in those organization from past 
to the present day. Noticed, the researcher cannot collect all data by considering 
only the morality of worker but also cultural in those organization should be realized 
wholly. Including the period of time because making some news has related with the 
short of time, therefore, decision in the morality of worker should be more carefully 
when making their news. All of those reasons have the effectiveness for presenting 
the news in the present day. 

On the other hand, the external factor has been divided in three topics, 
namely, the economical pressure, the interesting from consumer, and socio-political 
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factor. The researcher has noticed that the economic competition of entertaining 
communication has a high rate in nowadays. It means that the reporters have 
concerned in their outcome more than the public facilities. Also, most of the topic in 
their journal always defined by the readers, therefore, the reader has play and 
important role in this part. Lastly, the social and cultural factors. In the present day, 
most of the entertaining news was beyond expected for people, which lead to the 
famous analytically in the society. Therefore, the entrepreneur should be recognized 
in the standard of the product as the topic in newspaper with regard of the morality 
in the personnel. 

Finally, the reporter should be recognized in the morality when they are 
working. The researcher has found that the work’s method and morality of worker 
should be together on their line. Nevertheless, the recognition of morality cannot 
work in the full rate when we mentioned in the several of factors on above. Also, 
most of personnel still work under their administrator. Therefore, the process of 
working in the entertaining press still illegal and infringement in the national legally. 

 
Keywords: The Factors, Entertainment News, Entertaining Press, Process of making 
news, The morality of reporters, The morality of journalist, Awareness 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
การค้นคว้าอิสระที่ท่านก าลั งถืออยู่ ในมือเล่มนี้มีชื่อว่า “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ

จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง” เป็นผลงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นของอดีตนักข่าวบันเทิงคน
หนึ่งที่ต้องการศึกษาถึงจรรยาบรรณของเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือหาค าตอบให้กับค าถามที่ค้างคาใจมา
นานแสนนานว่า “หนังสือพิมพ์บันเทิงไม่มีจรรยาบรรณ” อย่างที่สังคมเขาก่นกันจริงหรือไม่ อย่างไรก็
ตามการค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะส าเร็จขึ้นมาไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความกรุณาจากทุกท่านเหล่านี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าเพ่ือเป็นที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและช่วยชี้แนะแนวทางจนศิษย์คนนี้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาอย่าง
ภาคภูมิใจ ถือเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในศิษย์ของ ศ.สุรพงษ์ รวมไปถึงท่านอาจารย์ ดร.นันทพร 
วงษ์เชษฐา และท่านอาจารย์ ดร.พีรยุทธ์ โอรพันธ์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานและกรรมการเล่ม และคอย
ให้ค าปรึกษาจนการค้นคว้าอิสระเล่มนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และที่ขาดเสียไม่ได้คือ พ่ี ๆ นักข่าวบันเทิงที่
มีมิตรไมตรีที่ดีให้กันตลอดมา ขอบคุณพ่ีอัจ พ่ีก้อย พ่ีนุ่น พ่ีแหม่ม พ่ีโต้ย พ่ีจ๋า พ่ีตี๋ พ่ีปลา พ่ีเหลิม  
หนูนา พ่ีนัท ปู พ่ี ๆ ซุบซิบ และพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นักข่าวอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ ขอบคุณส าหรับ
ความมีน้ าใจและมิตรภาพดี ๆ ที่มีให้ “ใบตอง ซุบซิบ” คนนี้เสมอแม้วันนี้เราจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วก็
ตาม ขอบคุณพ่ีกริช หัวหน้าที่น่ารักที่คอยให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในหลาย ๆ เรื่อง ขอบคุณเพ่ือน ๆ 
MCA17 โดยเฉพาะแป้ง a day ที่มาสร้างประสบการณ์อันมีค่าในรั้วธรรมศาสตร์ให้เราได้เก็บบันทึกไว้
ในความทรงจ า ขอบคุณและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รู้จักกับทุกคน ขอบคุณหนูนิด เพ่ือนที่น่ารักส าหรับ
ความช่วยเหลือในวินาทีสุดท้าย ขอบคุณความกดดัน ความยากล าบาก และปัญหาต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้า
มาท่ีท าให้เราเห็นคุณค่าของความมานะพยายาม ที่ส าคัญขอบคุณก าลังใจจากคนที่อยู่เคียงข้างที่ท าให้
เราผ่านช่วงเวลาที่แสนล าบากนี้มาได้ ขอบคุณจากใจจริง ๆ 

ท้ายที่สุดปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิตใบนี้คงจะเป็นแค่เพียงความฝัน หากไม่ได้
รับการสนับสนุนจากป๊าและแม่ทั้งในด้านทุนทรัพย์และก าลั งใจ ความส าเร็จครั้งนี้ขอยกความดี
ความชอบทั้งหมดให้คุณสุวัฒน์และคุณบังอร สุวิชานิจกุล โชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นลูกป๊ากับแม่ 

 
 

นางสาวอัจจิมา สุวิชานิจกุล 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
ข่าวบันเทิงเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาตั้งแต่อดีต  เนื่องด้วยเป็น

เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของดารา นักร้อง ทั้งในด้านความรัก ครอบครัว ผลงานและ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการทราบเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืน
โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียง ความสนใจของประชาชนท าให้หน้าบันเทิงในหนังสือพิมพ์ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากการที่หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับจัดเนื้อที่ไว้ส าหรับการน าเสนอ
เนื้อหาด้านบันเทิงโดยเฉพาะจ านวน 1-3 หน้า บางฉบับอาจแยก Section ออกมาเป็นส่วนบันเทิง
อย่างชัดเจน ความนิยมดังกล่าวเป็นโอกาสให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์แตกแขนงออกมาเป็นหนังสือพิมพ์
เฉพาะทางประเภทบันเทิง เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้อ่านที่สนใจในเรื่องราวของวงการบันเทิง
อย่างเฉพาะเจาะจง เนื้อหาของหนังสือพิมพ์บันเทิงจะน าเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
วงการบันเทิงอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นแวดวงโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ และหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง 

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์เฉพาะทางจะพบว่า  
มีลักษณะใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา (Soft News Newspaper) ซึ่งตอนหนึ่ง
ในหนังสือ “วารสารศาสตร์เบื้องต้น: ปรัชญาและแนวคิด” โดย รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์ 
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของหนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา (Soft News Newspaper) ว่าเป็น
หนังสือพิมพ์ที่มีลีลาการเสนอเนื้อหาข่าวในแนวเร้าอารมณ์ พาดหัวข่าวเร้าใจ ให้ผลด้านความพอใจ
ของผู้อ่าน เน้นองค์ประกอบความสนใจของปุถุชนวิสัย (Human Interest) เช่น ข่าวที่มีผลกระทบ
ทางอารมณ์ของผู้ อ่าน ข่าวบันเทิงที่มีสีสัน ความสวยงาม หรือแหล่งข่าวอ่ืน ๆ ที่มีสาระเบา  
ให้รายละเอียดค่อนข้างผิวเผินเมื่อเปรียบกับข่าวประเภทสาระหนัก การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
ประเภทนี้จะเป็นที่พอใจส าหรับผู้อ่านทุกระดับเพราะสามารถสื่อความเข้าใจกับเนื้อหาข่าวได้ทันที 
ด้วยภาษาและวิธีการน าเสนอในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป มีการเลือกสรรเหตุการณ์และแง่มุมข่าว
ที่กระตุ้นความสนใจของผู้อ่านในวิสัยปุถุชน (Sensational) สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนส าหรับหนังสือพิมพ์
ประเภทนี้คือ เอกลักษณ์การจัดหน้าหนึ่งที่เน้นความฉูดฉาด หัวข่าวขนาดใหญ่ ภาพประกอบที่มีสีสัน  
ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมยอดขายเป็นอย่างมาก (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556, น. 69-70) 

ในยุคแห่งการแข่งขันกันน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน นอกจากจะความเร็วในการหยิบยก
ประเด็นที่น่าสนใจมาน าเสนอได้เป็นรายแรกแล้ว ความโดดเด่นและแตกต่างของประเด็นที่น าเสนอก็
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เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ หากใครใดสามารถจับประเด็นใหม่ ๆ และพาดหัวข่าว
ได้ดึงดูดใจผู้อ่านมากกว่าก็จะได้รับความสนใจมากกว่าเช่นกัน กลยุทธ์การจั่วหัวข่าวโดยใช้ถ้ อยค าที่
รุนแรง สองแง่สองง่าม จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหนังสือพิมพ์บันเทิง การพาดหัวข่าวใน
ลักษณะนี้เป็นกลยุทธ์การขายของหนังสือพิมพ์บันเทิงที่ปฏิบัติกันจนเกิดความเคยชินท าให้ไม่ค่อยมี
ใครหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนัก เว้นแต่ดาราผู้ตกเป็นข่าวจะออกมาแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องให้
หนังสือพิมพ์แสดงความรับผิดชอบ ดังเช่นกรณีของ “พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” กับหนังสือพิมพ์
สยามบันเทิง ที่กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามอง โดยหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง ฉบับที่ 1615 
ประจ าวันที่ 9-15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งถึงนางเอกสาวว่า “สื่อสุดทน ดาราหยาม 
ตอกพลอย หยุดเก่งกับนักข่าวใหม่ เตือนโมโหง่ายระวังฮิสทีเรีย” การเปรียบเทียบด้วยโรคฮิสทีเรีย
สร้างความไม่พอใจให้นางเอกสาวอย่างมากจนน ามาสู่การด าเนินคดีทางกฎหมายกับหนังสือพิมพ์ฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งในภายหลังหนังสือพิมพ์ได้ลงข้อความขอโทษนางเอกสาวโดยมีใจความว่า “สืบเนื่องจาก
หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง ฉบับที่ 1615 ประจ าวันที่ 9-15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งรายงานข่าว
เกี่ยวกับ น.ส.เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ มีเนื้อหาพาดพิงทั้งในหน้าที่ 1 และหน้าที่ 7 โดยท าให้ น.ส.เฌอมาลย์ 
เสียหาย บัดนี้ กองบรรณาธิการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ จึงขออภัย น.ส.เฌอมาลย์ มา ณ ที่นี้ 
และขอขอบคุณที่งดเว้นการด าเนินคดีทางกฎหมาย” 

แม้ว่ากรณีพิพาทครั้งนั้นจะจบลงด้วยดีแต่ปัญหาขัดแย้งระหว่างดาราและหนังสือพิมพ์
บันเทิงก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ เนื่องจากการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงโดยส่วนใหญ่มักจะ
เป็นข่าวฉาว ข่าวเชิงลบ หรือข่าวที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของดาราจนเกินขอบเขตซึ่งผู้สื่อข่าวมักใช้
เหตุผลว่าดาราเป็นบุคคลสาธารณะจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ถึงกระนั้นดาราเองก็ไม่ได้เต็มใจที่จะ
เสียสละความเป็นส่วนตัวทั้งหมดและไม่เห็นชอบนักที่หนังสือพิมพ์บันเทิงจะอ้างในความเป็นบุคคล
สาธารณะเพ่ือเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของตนไปเสียทุกเรื่อง เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างดาราและนักข่าว จนประเด็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักข่าวบันเทิงถูกพูดถึงอย่าง
กว้างขวางในสังคมไทย ไม่ใช่ใช่เหตุการณ์ที่เพ่ิงมาเกิดในยุคสมัยปัจจุบัน แต่ในอดีตเรื่องจรรยาบรรณ
ของนักข่าวบันเทิงได้ถูกพูดถึงและถกเถียงกันมานาน ตั้งแต่ “สันติ เศวตวิมล” ปี พ.ศ. 2536 ขณะนั้น
ด ารงต าแหน่งบรรณาธิการนิตยสารชีวิตต้องสู้ ซึ่งถือว่าเป็นนิตยสารแนวปาปารัสซี่ฉบับแรกของ
เมืองไทย โดยน าเสนอภาพของ “เพชรา เชาวราษฏร์” ขณะใส่บาตรอยู่หน้าบ้านพักมาน าเสนอ ซึ่งใน
ขณะนั้นเธอป่วยและไม่สามารถมองเห็นได้อย่างคนปกติ เมื่อข่าวถูกตีพิมพ์ ฝั่ง “เพชรา” ได้แสดง
ความไม่พอใจในการท างานของ “สันติ เศวตวิมล” เพราะได้ตกลงกันในเบื้องต้นว่าจะไม่มีการ
ถ่ายภาพ แต่ภาพที่ถูกน าเสนอเป็นภาพแอบถ่าย จึงเกิดการวิจารณ์ถึงการท างานของนักข่าวบันเทิง
อย่างแพร่หลาย แต่ “สันติ” ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่ท าไปคือ การน าเสนอข้อเท็จจริงของนักข่าวที่
ต้องน าเสนอข้อเท็จจริงตามคุณสมบัติของนักข่าว (กตัญญู บุญเดช, 2555) 
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ดาราและสื่อมวลชนท างานร่วมกันเสมือนน้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณี
ขัดแย้งระหว่างดาราและสื่อบันเทิงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์บันเทิงที่
มักจะมีกรณีฟ้องร้องกันอยู่บ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการที่หนังสือพิมพ์บันเทิงมักจะน าเสนอข่าวในเชิง
ลบของดารา อาทิ ประเด็นมือที่สาม ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ภาพหลุด ภาพแอบถ่าย ซึ่งไม่สร้าง
คุณประโยชน์ใด ๆ ให้แก่สังคมอีกทั้งยังท าให้ผู้ตกเป็นข่าวเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมไปถึงวิธีการหาข่าวที่
รุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน การเขียนข่าวโดยใช้ค าที่รุนแรง ลามกอนาจาร และคอลัมน์ซุบซิบใน
หนังสือพิมพ์ที่ผู้เขียนมักสอดแทรกความคิดเห็นของตนทั้งในเชิงยกย่อง ต าหนิติเตียน ล้อเลียน ชักจูง
ผู้อ่าน โดยใช้ถ้อยค าเสียดสีซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม อันที่จริงแล้วบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์
บันเทิงคือ การ เผยแพร่ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงให้ประชาชนได้รับรู้  
และข่าวนั้นจะต้องให้ความรู้ ให้แง่คิด ก่อให้เกิดค่านิยมอันดีในสังคม และต้องอยู่ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณและจริยธรรมอันดีงามแห่งวิชาชีพ แต่รูปแบบการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงใน
ปัจจุบันกลับไม่ได้มุ่งหวังในประโยชน์ของสาธารณชนเป็นส าคัญ ด้วยเพราะสังคมไทยด าลังเดินเข้าสู่
ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่สื่อมวลชนต่างแข่งขันกันน าเสนอข่าวเพ่ือความเป็นที่หนึ่งโดยไม่ค านึงถึงความ
ถูกต้องเหมาะสม ท าให้มีข่าวและภาพข่าวที่มีลักษณะละเมิดจรรยาบรรณปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ
โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์บันเทิง 

ดังที่ทราบกันดีว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงเป็นองค์การธุรกิจหนึ่งที่ผลิตสินค้าเพ่ือแสวงหา 
ผลก าไรตอบแทนพร้อมท าหน้าที่เป็นสื่อมวลชนควบคู่กันไปด้วย แต่สินค้าที่หนังสือพิมพ์บันเทิงผลิต
ออกไปนั้นเป็นสินค้าที่มีอ านาจในการก าหนดค่านิยมในสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ 
และการด าเนินชีวิตของประชาชนได้ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อบุคคลหลายฝ่าย ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องมี
จรรยาบรรณคอยก ากับการท างานเพ่ือไม่ให้สินค้าที่ผลิตออกไปนั้นกลายเป็นสิ่งที่ท าลายสังคม  
เพราะจรรยาบรรณคือ หลักประพฤติปฏิบัติที่มีความส าคัญต่อทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อมวลชนซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ สร้างความบันเทิง 
ถ่ายทอดเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันที่มีอ านาจในการชี้น า
สังคมให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เพราะเหตุนี้หากผู้ชี้น าสังคมไม่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและไม่มี
จริยธรรมคอยก ากับใจก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในฐานะผู้รับสารได้ เช่นเดียวกับ
หนังสือพิมพ์บันเทิงที่มีหน้าที่ในการน าเสนอข่าวสารในวงการบันเทิงให้ประชาชนได้รับรู้ แม้ว่าข่า ว
บันเทิงจะเป็นข่าวที่มีเนื้อหาเบาและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมมากนักเหมือนข่าวการเมือง
หรือข่าวเศรษฐกิจ แต่ข่าวฉาวในหน้าหนังสือพิมพ์อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของดาราบางคนจนถึงขั้น
เสื่อมเสียชื่อเสียงและไร้ที่ยืนในสังคม ดังนั้นหนังสือพิมพ์บันเทิงจึงต้องยึดหลักจรรยาบรรณเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 
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จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่ามีหรือไม่มีอยู่จริง 
เพราะถึงแม้ว่าการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงจะมีลักษณะที่เข้าข่ายละเมิดจรรยาบรรณ
หลายประการ แต่ในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนนั้นถือได้ว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงท า
หน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วน ทั้งในแง่ของการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่าน การสนองความอยากรู้
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวงการบันเทิง การเป็นสื่อกลางที่ตีแผ่เรื่องราวในวงการบันเทิงทั้งในแง่มุมที่ดี
และไม่ดี หรือการพยายามเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือค้นหาความจริงมาน าเสนอกับประชาชน  
แต่เมื่อพูดถึงจรรยาบรรณคนไทยโดยทั่วไปมักจะไปพิจารณาถึงผลงานของสื่อมวลชนที่ปรากฏสู่
สาธารณะว่าดี หรือไม่ดี ถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง และมักจะวิจารณ์การใช้
ภาษา การเขียนข่าว การพาดหัวข่าว การล่วงล้ าสิทธิส่วนบุคคลของสื่อมวลชน นั่นคือ การพิจารณา
ตรงผลที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ประชาชนไม่ได้นึกถึงจุดที่ส าคัญที่สุดนั่นก็คือ สาเหตุที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกกระท าของสื่อมวลชน สื่อมวลชนละเมิดจรรยาบรรณเพราะอยากขายข่าว หรือเพราะมีอคติ 
หรือเพราะถูกบังคับ การกระท าทุกอย่างล้วนมีสาเหตุรวมไปถึงการกระท าผิดจรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงเองก็เช่นกัน เพราะในสถานการณ์จริงผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงต้องเผชิญกับ
ปัจจัยต่าง ๆ มากมายทั้งภายในและภายนอกองค์การที่ล้ วนแต่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้สื่อข่าวและมีผลอย่างยิ่งต่อความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าว ดังนั้นหากต้องการที่จะ
วางแนวทางแก้ไขปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต้นตอของ
ปัญหาให้ถ่องแท้เสียก่อน 

การศึกษาในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง”  
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่มุ่งค้นหามูลเหตุแห่งปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์แขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานานและประสบความส าเร็จอย่างมากทางธุรกิจ 
แต่ในแง่คุณธรรม จริยธรรมนั้น ยังคงเป็นเรื่องคลุมเครือว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงเหล่านี้มีจรรยาบรรณ
หรือไม่ ผู้ศึกษาจึงต้องการที่จะค้นหาค าตอบกันว่าแท้จริงแล้วปัญหาการกระท าผิดจรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร ในการท างานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น
ต้องเผชิญกับปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจทางจริยธรรม ตัวผู้สื่อข่าวเองนั้นตระหนักถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่และได้น ามาปฏิบัติใช้ในกระบวนการท างานมากน้อยเพียงใด โดยศึกษา
จากหนังสือพิมพ์บันเทิง 4 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง หนังสือพิมพ์สยามดารา 
หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงและหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ผู้ศึกษามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และน ามาปฏิบัติใช้ในการท างานของตน เพ่ือให้หนังสือพิมพ์บันเทิงมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

บันเทิง 
2. เพ่ือศึกษาความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง 
3. เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง” มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง โดยวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง ความตระหนักในจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว 
ตลอดจนจรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข การศึกษาครั้งนี้
จะอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง 4 ฉบับ 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และ
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่  จ านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน  โดยใช้เวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และข้อมูลประเภทเอกสาร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือน
มิถุนายน 2559 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน 

 
1.4 นิยามศัพท์ 

 
ปัจจัย หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์บันเทิง จากกรอบทฤษฎีของ Denis McQuail (1994) ที่กล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การบริหารองค์การสื่อ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนังสือพิมพ์บันเทิงแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน ประกอบไปด้วยนโยบายขององค์การ ความสามารถทางวิชาชีพของ
บุคลากร วัฒนธรรมภายในองค์กร ธรรมชาติของการท าข่าว และปัจจัยภายนอก ประกอบไปด้วย 
ปัจจัยด้านผู้อ่าน แรงกดดันทางเศรษฐกิจ แรงกดดันทางสังคม และแหล่งข้อมูล 

ข่าวบันเทิง (Entertainment News) หมายถึง การรายงานเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และท าไม 
ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ 
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และการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงในและต่างประเทศ เนื้อหาสาระของข่าวนั้น 
มีทั้งการแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของดารา นักแสดง นักร้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างจาก
ข่าวทั่วไปซึ่งมักเป็นรายการรายงานเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ เศรษฐกิจ หรือสังคม เป็นต้น และในการเขียนข่าวประเภทนี้ ผู้เขียนอาจจะแทรกความ
คิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และมักหยอกล้อ หรือติชมบุคคลในข่าวอีกด้วย 

หนังสือพิมพ์บันเทิง หมายถึง หนังสือพิมพ์เฉพาะทางที่เน้นการน าเสนอเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตรี 
ศิลปะ และการท างานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับวงการบันเทิงท้ังในและต่างประเทศ 

กระบวนการผลิตข่าว หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์
บันเทิง โดยเริ่มตั้งแต่บรรณาธิการข่าวจะเป็นผู้ก าหนดประเด็นข่าวที่จะน าเสนอในหนังสือพิมพ์ฉบับ
นั้น ๆ และมอบหมายงานให้ผู้สื่อข่าวแต่ละคนออกไปเก็บรวบรวมข่าว หลังจากที่ได้ข้อมูลทั้งจากการ
สัมภาษณ์และการเข้าหาแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ผู้สื่อข่าวจะน ามาเขียนข่าวโดยใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์
ของหนังสือพิมพ์บันเทิง จากนั้นจึงส่งกลับมายังบรรณาธิการข่าวเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและคิด
การพาดหัวข่าวส าหรับข่าวหน้าหนึ่ง และส่งไปยังฝ่ายพิสูจน์อักษรเพ่ือตรวจทานอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่
กระบวนการตีพิมพ์ต่อไป 

จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติซึ่งตราไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเปรียบเสมือนธรรมนูญแห่งความประพฤติปฏิบัติอันดีงามซึ่งคนในสายวิชาชีพ
สื่อมวลชนจะยึดเป็นหลักปฏิบัติ เพ่ือแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าสื่อมวลชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นเรื่องของความสมัครใจ ผู้ประกอบอาชีพที่มีจรรยาบรรณต้องอาศัยการ
พิจารณาจากส่วนลึกของจิตใจ คิดตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกที่จะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเลือก
พิจารณาจากอะไร ท าไมจึงเลือกที่จะกระท าในสิ่งนั้น จรรยาบรรณของสื่อมวลชนมีเจตนารมณ์เพ่ือ
ควบคุมให้สื่อมวลชน ท างานอย่างเที่ยงตรงต่อข้อเท็จจริง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และยึดถือในประโยชน์
ของสาธารณชน ดังจะเห็นได้จากข้อก าหนดแห่งจรรยาบรรณของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ที่ตราไว้
อย่างละเอียด ซึ่งหากสื่อมวลชนสามารถรักษาจริยธรรมของตนคือ การปฏิบัติตามหลักแห่ง
จรรยาบรรณได้อย่างเต็มที่แล้ว ย่อมจะหวังได้ว่า สาธารณชนคือ คนรับข้อมูลข่าวสารย่อมจะได้
ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน 

จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ หมายถึง ข้อบังคับ ข้อก าหนด ข้อตกลงร่วมกันใน
วิชาชีพ และข้อควรปฏิบัติ ในวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ์ที่ก าหนดโดยสมาคมนักข่าวและ
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หากนักหนังสือพิมพ์กระท าผิดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว รวมถึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้อ่านด้วย 
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มาตรการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน หมายถึง การที่สื่อมวลชนร่วมกันจัดตั้งองค์กร
วิชาชีพขึ้นมาเพ่ือควบคุมกันเอง โดยใช้หลักการพ้ืนฐานแห่งจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็น
ข้อบังคับส าคัญเพ่ือไม่ให้สื่อมวลชนน าสิทธิและเสรีภาพไปใช้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชน 

ความตระหนัก หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ที่ เกิดจากการรับรูและส านึกต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงและ

กระตุ้นให้ผู้สื่อข่าวตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณและน ามาปฏิบัติใช้ในการท างาน 
2. องค์การสื่อสารมวลชนสามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ

วางแผนพัฒนารูปแบบการบริหารงานและวางนโยบายการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
สื่อมวลชนในสังกัดอยู่ภายใต้กรอบแห่งของความดีงามของวิชาชีพสื่อมวลชน 

3. หน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ สามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษาต่อยอด หรือใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนปฏิรูปจรรยาบรรณของสื่อมวลชนแขนงอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทที่ 2 
กรอบความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง”  

เป็นการศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บันเทิง ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง ไปจนถึง
ตรวจสอบประเด็นจรรยาบรรณที่ปรากฏในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง ซึ่งล้วนแต่
เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงทั้งสิ้น ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จะ
กล่าวถึงกรอบความคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. แนวทางอันพึงปฏิบัติของนักหนังสือพิมพ์ 
2. กรอบความคิดองค์การผู้ผลิตสื่อภายใต้แรงกดดันของ Denis McQuail 
หลักคิดทั้ง 2 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน  กล่าวคือ  หนังสือพิมพ์บันเทิงควร

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้แนวทางอันพึงปฏิบัติของหนังสือพิมพ์ ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายแห่งวิชาชีพที่
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ร่วมกันบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติ
อันเป็นสากลที่นักหนังสือพิมพ์ทุกคนพึงยึดถือ แนวทางดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อก าหนดทาง
จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตเสรีภาพในการท าหน้าที่
สื่อมวลชนของนักหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
บันเทิงหลายฉบับไม่เป็นไปตามแนวทางอันพึงปฏิบัตินี้เท่าที่ควร ในบางครั้งการสร้างจุดสนใจในการ
น าเสนอข่าวทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา หรือแม้กระทั่งการใช้ภาพประกอบ ถูกมองว่ามุ่งขายข่าวหรือมุ่ง
ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจนผิดจรรยาบรรณ ท าให้สังคมเริ่มตั้งค าถามถึงจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์
บันเทิงมากขึ้นจนเกิดกระแสเรียกร้องให้ปฏิรูปหนังสือพิมพ์บันเทิง แต่ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์
บันเทิงกลับไม่สามารถขจัดปัญหานี้ได้จนหมดสิ้นเนื่องด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมหลาย ๆ ประการ จาก
กรอบความคิดของ Denis McQuail ที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การสื่อภายใต้แรงกดดัน จะแสดงให้
เห็นว่าในการท างานขององค์การสื่อมวลชนต้องเผชิญกับแรงกดดันต่าง ๆ มากมายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้สื่อข่าวและเป็น
สาเหตุส าคัญของปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงทั้งสิ้น การศึกษาในหัวข้อ “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง” จึงจ าเป็นที่จะใช้หลักคิดทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นกรอบใน
การวิเคราะห์ ส าหรับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
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2.1. แนวทางอันพึงปฏิบัติของนักหนังสือพิมพ์ 
 

“จรรยาบรรณ” เป็นค าผสมระหว่าง “จริย” และ “บรรณะ” หรือ “วรรณะ” แปลว่า 
หมู่ เหล่า พวก มีรากฐานมาจากจริยธรรม ซึ่งหมายถึง การกระท าในสิ่งอันพึงกระท าหรือการกระท าที่
เป็นที่ยอมรับกันตลอดมา (เป็นประเพณี) ว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่จริยธรรมนั้นจะมีความหมายในวงกว้างกว่า
และใช้เป็นกฎเกณฑ์น าความประพฤติของบุคคลทั่วไปในสังคมให้ไปสู่ความดี งาม ในขณะที่
จรรยาบรรณจะมีความหมายแคบกว่า โดยหมายถึง แนวทางอันพึงประพฤติปฏิบัติของอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายคือ ความดีงามแห่งวิชาชีพ เช่น จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณข้าราชการ 
จรรยาบรรณครู จรรยาบรรณวิศวกร หรือจรรยาบรรณสื่อมวลชน เป็นต้น จรรยาบรรณเป็นกฎเกณฑ์
ของสังคมที่มีทั้งส านึกที่ดีและศีลธรรมอันดีผสมผสานกันอยู่ในตัว เมื่อน ามาปรับใช้ในการประกอบ
วิชาชีพใด ๆ ก็ตาม จรรยาบรรณจะท าหน้าที่เป็นเสมือนมาตรการในการน าความประพฤติของบุคคล
ให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องตามที่ผู้อ่ืนคาดหวังและคอยก ากับไม่ให้บุคคลกระท าการที่กระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของคนในสังคม ผู้ที่มีหลักจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนก็จะท าแต่สิ่งที่ดีงาม 
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน ดังนั้นคนที่มีจรรยาบรรณจึงเป็นบุคคลที่สังคมยกย่องสรรเสริญอยู่เสมอ 

ทุกสาขาอาชีพจะก าหนดหลักจรรยาบรรณของตนขึ้นมา เรียกว่า “จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ” (Professional Ethics) ซึ่งเป็นประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ 
พึงประพฤติปฏิบัติเพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ
และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยที่ข้อบัญญัตินั้นอาจจะเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบอกกล่าวด้วย
วาจาในสังคมวิชาชีพนั้นก็ได้ ส าหรับจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน หมายถึง ประมวลมาตรฐานความ
ประพฤติซึ่งตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เปรียบเสมือนธรรมนูญแห่งความประพฤติปฏิบัติอันดีงามซึ่ง
คนในสายวิชาชีพสื่อมวลชนจะยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าสื่อมวลชนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงและเป็นการธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ สร้างความบันเทิง เผยแพร่เหตุการณ์
ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นควรอยู่ภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณ
เพ่ือให้สาธารณชนได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลข่าวสารที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่ออกมา 

จรรยาบรรณเป็นเรื่องของความสมัครใจ หรืออีกนัยหนึ่งก็เป็นเพียงแนวทางที่ช่วยชี้แนะ
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพกระท าในสิ่งที่สมควรกระท า ซึ่งแต่ละบุคคลจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ความ
สมัครใจว่าจะร่วมมือร่วมใจกันท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้เป็นบรรทัดฐานหรือไม่ ทั้งนี้
เพราะจรรยาบรรณเป็นนามธรรมและไม่ใช่ข้อบังคับดังเช่นกฎหมาย ฉะนั้นประสิทธิภาพของการน า
จรรยาบรรณวิชาชีพมาใช้ในการท างานจึงขึ้นอยู่กับส านึกของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ แต่ถึงกระนั้นก็
ควรพึงระลึกไว้อยู่เสมอว่าจรรยาบรรณนั้นมีฐานะสูงกว่ากฎหมาย แม้จะไม่มีบทลงโทษบัญญัติไว้แต่
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บุคคลใดหรือองค์การใดที่กระท าผิดจรรยาบรรณก็จะถูกลงโทษด้วยความเลื่อมศรัทธาจากสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนที่เปรียบเสมือนฐานันดรที่ 4 มีอ านาจในการก าหนดวาระข่าวสารและมี
เสรีภาพอย่างเต็มที่ในการน าเสนอข่าว หากสื่อมวลชนละทิ้งจรรยาบรรณเพ่ือผลประโยชน์ของ
องค์การหรือผลประโยชน์ส่วนตนคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ประชาชนนั่นเอง ประชาชนจึงมี
อ านาจในการตรวจสอบการท างานของสื่อมวลชนและมีสิทธิ์เรียกร้องหากสื่อมวลชนปฏิบัติในสิ่งที่ไม่
เหมาะสม ด้วยเหตุนี้หน่วยงานต่าง ๆ ในวิชาชีพสื่อมวลชนจึงมีความพยายามที่จะก าหนดหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีแห่ง
วิชาชีพสื่อมวลชนและเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชนเป็นส าคัญ 

ในปี พ.ศ. 2540 หรือเมื่อ 20 ปี ก่อน บุคคลหลายฝ่ายในวิชาชีพหนังสือพิมพ์มีความ
พยายามอย่างมากที่จะจัดตั้งองค์การวิชาชีพขึ้นมาเพ่ือควบคุมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ ทั้งนี้องค์การดังกล่าวจะต้องไม่ใช่องค์การของรัฐ กล่าวคือ ต้อง
ไม่ถูกแทรกแซงจากภาครัฐ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความสมัครใจ หลังจากการระดมสมองของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในที่สุด “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” ก็ถูกก่อตั้งขึ้นส าเร็จในปี พ.ศ. 
2540 จากการลงนามร่วมกันของเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย-
อังกฤษ 25 ฉบับ รวมทั้งองค์การที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ 10 องค์การ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
(ส.น.ช.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The National Press Council of Thailand (NPCT) เป็นองค์การ
อิสระที่จัดตั้งเพ่ือเป็นองค์การส าหรับควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ เพ่ือดูแลสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและ
กิจการหนังสือพิมพ์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้สื่อหนังสือพิมพ์เพ่ือการรับรู้ข่าวสารและ
การแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หลังจากก่อตั้งได้ไม่นานก็ได้ประกาศยกร่างธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยการท า
หน้าที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมเสรีภาพและสนับสนุนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ์ 
โดยในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2519 สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม

นักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้รวมตัวกันร่างจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน ดังนี้ (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2545, น. 31) 
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1. การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เป็นภารกิจอันมีความส าคัญ
เหนือสิ่งอื่นใดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

2. การเสนอข่าว ภาพ หรือแสดงความคิดเห็น ต้องเป็นไปด้วยความสุภาพ สุจริต 
ปราศจากความมุ่งหวังในประโยชน์ส่วนตนหรืออามิสสินจ้างใด ๆ 

3. การเสนอข่าวต้องเสนอแต่ความจริง พึงละเว้นการต่อเติมเสริมแต่ง หากปรากฏว่า
ข่าวใดไม่ตรงต่อความจริงต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว 

4. การที่จะให้ได้ข่าว ภาพ หรือข้อมูลอย่างใดมาเป็นของตนต้องใช้วิธีการที่สุภาพ 
ซื่อสัตย์ 

5. ต้องเคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมายจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของตน 
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นส าคัญ ไม่ใช่ต าแหน่ง

หน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ 
7. ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพหรือความสามัคคี

ของเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
หลักจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ทั้ง 7 ข้อนี้ คือ ข้อก าหนดซึ่งเป็นแนวทางที่

นักหนังสือพิมพ์ทุกแขนงพึงยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพ่ือประโยชน์ อันสูงสุดของสาธารณชน เนื่องด้วยเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมการท างานของ
นักหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ขั้นตอนการหาข่าวที่ระบุว่าหนังสือพิมพ์ต้องหามาด้วยวิธีอันสุภาพ ซื่อสัตย์   
การน าเสนอข่าวต้องเสนอแต่ความจริงโดยไม่แต่งเติม การใช้ภาษาในข่าวต้องสุภาพและค านึงถึงผู้รับ
สารเป็นส าคัญเพราะหนังสือพิมพ์ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงต้องรักษาเสรี ภาพ
ของหนังสือพิมพ์ หากนักหนังสือพิมพ์บันเทิงสามารถยึดหลักจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการท างาน
ตลอดจนการประพฤติตนก็จะช่วยลดปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษา
จึงเลือกใช้หลักจรรยาบรรณทั้ง 7 ข้อนี้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิงมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักจรรยาบรรณ
ดังกล่าวเพ่ือชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวในปัจจุบันยังบกพร่องในจรรยาบรรณของใดบ้าง 
ผู้สื่อข่าวมีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชาชีพของตนมากน้อยเพียงใด และที่ส าคัญได้ยึดแนวทาง 
อันพึงปฏิบัตินี้ในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ก่อนจะเข้าสู่การค้นหาค าตอบเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์บันเทิงที่จะกล่าวถึงต่อไป 
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2.2 กรอบความคิดองค์การผู้ผลิตสื่อภายใต้แรงกดดันของ Denis McQuail 
 
Denis McQuail (1994) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อมวลชนที่ด าเนินงานในลักษณะองค์การธุรกิจ 

ต้องด าเนินการอยู่ท่ามกลางแรงผลักดันของสังคม (Social Pressure) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Pressure) การเมือง (Political Pressure) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
(Dynamics) ตลอดจนแรงผลักดันจากภายในองค์การตนเองไม่ว่าจะเป็นนโยบายการบริหารองค์การ 
ทุนทรัพย์ บุคลากร ฯลฯ แรงกดดันต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดรูปแบบการท างานของ
องค์การและยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการอีกด้วย จากแนวคิดของ McQuail 
สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แบบจ าลององค์การผู้ผลิตสื่อภายใต้แรงกดดันทางสังคม (The media organization in a 
field of social forces). จาก การบริหารงานสื่อสารมวลชน (น. 23), โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 
2551, กรุงเทพฯ: ประสิทธิ์ภัณฑ์. 
 

จากแบบจ าลองของ Denis McQuail ในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในการด าเนินงานของ
องค์การผู้ผลิตสื่อมวลชนนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับหลาย ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลจาก
ภายนอกองค์กร อันได้แก่ ผู้บริโภค ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา คู่แข่ง นักการเมือง นักกฎหมาย และหน่วยงาน

แรงกดดันทาง 
การเมืองและสังคม 
(การควบคุมจาก
กฎหมาย/ฝ่าย

การเมือง/ 
สถาบันสังคมต่างๆ) 

แรงกดดัน 
ทางเศรษฐกิจ 

(คู่แข่ง/ส านักข่าว/
โฆษณา/เจ้าของ
สหพันธ์แรงงาน) 

การจัดการ 

ผลงาน (ช่องทางการจัดจ าหน่าย/ความ
ต้องการและผลประโยชน์องผู้รับสาร) 

วัตถุดิบ (เหตุการณ์/ข้อมูล/วัฒนธรรม) 

ความเป็นวิชาชีพสื่อ เทคนิค 
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ต่าง ๆ ในสังคม รวมไปถึงบุคคลจากภายในองค์กร ได้แก่ เจ้าของ (Owner) ผู้บริหารองค์การ และ
พนักงานในองค์การ กลุ่มคนเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบการบริหาร
องค์การให้มีลักษณะที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีผลต่อการตัดสินใจในปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอีก
ด้วย จากหลักคิดของ McQuail สามารถแบ่งประเภทปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในองค์การสื่อมวลชนและมีผลกระทบต่อ
การก าหนดนโยบายการบริหารและการจัดการภายในองค์กร ได้แก่ 

1.1 ปัจจัยด้านการจัดการ (Management) ประกอบไปด้วย การบริหารองค์การ 
การจัดการภายในองค์การ การบริหารรายได้ การบริหารบุคลากร และนโยบายการผลิตผลงานของ
องค์การว่าได้ก าหนดไว้ให้เป็นอย่างไร โดยผลิตผลขององค์การนั้น ๆ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายจึง
จะถือว่าประสบความส าเร็จ ซึ่งองค์การสื่อสารมวลชนแต่ละแห่งก็จะมีนโยบายการท างานที่แตกต่าง
กันออกไป ท าให้รูปแบบผลงานที่น าเสนอนั้นต่างกันไปด้วย เช่น องค์การที่มุ่งเน้นในสาธารณประโยชน์ 
และองค์การธุรกิจ 

1.2 ปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) หมายถึง ระดับ
ความสามารถ พ้ืนฐานความรู้ ความคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์การนั้น ๆ 
เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้คือ ผู้ที่ท าหน้าที่คิดสร้างสรรค์ คัดสรรเนื้อหา และผลิตผลงานเพ่ือน าเสนอ
แก่ผู้บริโภค จึงจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถทางวิชาชีพเป็นอย่างดีเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ  
รวมไปถงึการมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพก็เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่จะช่วย
ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

1.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนับเป็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตผลงานขององค์การสื่อสารมวลชน เนื่องจากในกระบวนการผลิต
ผลงานต่าง ๆ ที่จะน าเสนอผ่านสื่อจะต้องพ่ึงพาอุปกรณ์การผลิตที่มีสมรรถนะเพียงพอเพ่ือให้ได้
ผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุด รวมไปถึงขั้นตอนการเผยแพร่ออกอากาศซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีเป็นส าคัญ หากองค์การใดมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ครบครันทันสมัยย่อมมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จเหนือกว่าองค์การอื่น ๆ 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากแรงกดดันจากภายนอกองค์การซึ่งมี
อิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกระบวนการผลิตผลงานขององค์การสื่อสารมวลชน ปัจจัยภายนอก
เหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ โดยไม่สามารถ
ควบคุมได้ ได้แก่ 

2.1 ความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร (Audience Interest/Demand) 
ผู้รับสารคือ ลูกค้าคนส าคัญที่จะมีส่วนในการก าหนดความอยู่รอดขององค์การสื่อสารมวลชน เพราะ
หากองค์กรสื่อไม่ได้รับความสนใจจากผู้รับสารแล้วนั้นก็ไม่อาจอยู่รอดได้ในยุคแห่งการแข่งขันเช่นนี้ 
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ทั้งนี้ผู้รับสารแต่ละกลุ่มจะมีความสนใจในเรื่องที่แตกต่างกันออกไป องค์การสื่อสารมวลชนจะต้อง
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของตนให้ชัดเจนและผลิตผลงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้รับสารให้ได้ 

2.2 แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) ได้แก่ 
- คู่แข่งขัน (Competitors) การน าเสนอข่าวขององค์การสื่อสารมวลชนมีการ

แข่งขันกันเพ่ือสร้างความนิยมแก่ผู้บริโภค (Customer Market) เพราะเมื่อมีผู้บริโภคให้ความสนใจ
เป็นจ านวนมาก ผลพลอยได้ก็คือ การได้ครอบครองพ้ืนที่ในตลาดโฆษณา (Advertising Market) 
องค์การผู้ผลิตสื่อจึงจ าเป็นที่จะต้องผลิตรายการที่อยู่เหนือคู่แข่งและต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคให้มากท่ีสุด 

- นักโฆษณา (Advertisers) คนกลุ่มนี้เป็นผู้สนับสนุนทางด้านรายได้ให้แก่
องค์การสื่อสารมวลชน ซึ่งรายได้ที่มาจากการโฆษณานั้นเป็นรายได้หลักที่น ามาใช้หมุนเวียนในการ
ท างานจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงองค์การให้อยู่รอด ดังนั้นองค์การสื่อสารมวลชนจึง
ต้องค านึงถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้เป็นส าคัญเพราะหากขาดรายได้จากส่วนนี้ไปย่อมส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างแน่นอน จึงกล่าวได้ว่านักโฆษณาเหล่านี้มีบทบาทส าคัญและมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข่าวขององค์การสื่อสารมวลชน 

2.3 แรงกดดันทางการเมืองและสังคม (Social and Political Pressures) 
กฎหมายสื่อมวลชนถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการควบคุมการท างานขององค์การสื่อสารมวลชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลจะถูกก ากับการดูแลการท างานอย่าง
เข้มงวด ส าหรับองค์การเอกชนเองนั้นก็ต้องปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ในสังคมเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าแรงกดดันเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่อการน าเสนอข่าวของ
สื่อมวลชน 

2.4 แหล่งข้อมูล เหตุการณ์ และวัฒนธรรม (Events Plus Constant Information 
and Culture Supply) ในการผลิตงานขององค์การสื่อสารมวลชนจะต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งข่าว
ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ รวมไปถึงแหล่งข่าวประเภทบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์โดยตรง สื่อมวลชนมีหน้าที่น าเสนอข่าวตามความเป็นจริงดังนั้นข่าวที่น าเสนอออกไปจะมี
ลักษณะเป็นอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เป็นส าคัญ 
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2.3 การส ารวจเอกสาร 
 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง” มีงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง ทั้งในแง่ของสภาพการณ์ปัญหา
จรรยาบรรณและทัศนคติของผู้ผลิตและผู้รับสาร ผู้ศึกษาได้สรุปสาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้
ดังนี้ 

งานวิจัยของ มาโนช รักไทยเจริญชีพ (2555) ศึกษาเรื่อง “การบริหารการผลิต
หนังสือพิมพ์เฉพาะทางประเภทบันเทิง : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สยามดารารายวัน”  ได้ข้อค้นพบว่า 
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้หนังสือพิมพ์สยามดาราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดย
หนังสือพิมพ์สยามดาราได้มีการน าเสนอข่าวผ่าน การน าเสนอข่าวและปรับตัวในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร โดยการปรับตัวในการน าเสนอข่าวนั้นหนังสือพิมพ์สยามดาราได้มีการน าเสนอข่าวผ่าน
เว็บไซต์ เคเบิลทีวี และทางข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นช่องทางในการน าเสนอข่าวสาร
รูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการปรับตัวในการน าเสนอข่าวที่รวดเร็ว ทันใจ ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบวัน
ในวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสร้างความได้เปรียบและความอยู่รอดในสภาวะการแข่งขัน
ของสังคมข้อมูลข่าวสาร โดยในส่วนของเนื้อหานั้นจะต้องเป็นข้อมูลเชิงลึกและตอบสนองความ
ต้องการของผู้อ่านในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้หนังสือพิมพ์สยามดาราก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหา
ข่าวอย่างรอบคอบก่อนที่จะน าเสนอข่าวเพ่ือป้องกันความผิดพลาดและถูกต าหนิจากลูกค้า โดยเฉพาะ
การป้องกันกรณีฟ้องร้องในการน าเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์การต่าง ๆ เพราะจะท า
ให้หนังสือพิมพ์เสียชื่อเสียงไปด้วย ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าในการด าเนินการผลิตหนังสือพิมพ์
บันเทิงมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย และยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาของเทคโนโลยี ดังนั้นหนังสือพิมพ์บันเทิงจึงต้องปรับตัวเพ่ือ
ความอยู่รอด เช่น เมื่อตลาดหนังสือพิมพ์หรือการแข่งขันในธุรกิจหนังสือพิมพ์เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ก็ย่อมต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด อันเป็นที่มาของรูปแบบ
การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสื่อบันเทิงทั้งหมด 

ส าหรับประเด็นจรรยาบรรณของสื่อมวลชนนั้นเคยถูกกล่าวถึงในงานวิจัยของ  
กตัญญู บุญเดช (2555) ที่ศึกษาเรื่อง “ข่าวบันเทิงไทย: ภาพสะท้อนทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักข่าวบันเทิงไทย” ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างข่าวบันเทิงของนักข่าวบันเทิงไทยนั้น
จะค านึงว่า ณ ตอนนั้นมีประเด็นอะไรที่คนสนใจ ข่าวที่น าเสนอมักเป็นข่าวในกระแส การใช้การพาด
หัวข่าวที่เกินจริงและภาพที่หวือหวาเพ่ือดึงดูดความสนใจ นักข่าวบันเทิงมีความรู้ในด้านกฎหมาย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในระดับพ้ืนฐาน ส าหรับทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อกระบวนการท าข่าว
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บันเทิงและจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักข่าวบันเทิงไทย พบว่า ประชาชนทั่วไป นักวิชาการและ
นักกฎหมาย มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน คือ ข่าวบันเทิงเน้นท าข่าวในเรื่องส่วนตัวของนักแสดง
มากเกินไป ซึ่งบ่อยครั้งเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์และอาจก่อให้เกิดการเลียนแบบในทางไม่ดีของ
เยาวชน อยากให้เสนอข่าวบันเทิงในด้านที่เป็นประโยชน์มากกว่าชีวิตประจ าวันของดารา ส าหรับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักข่าวบันเทิงในปัจจุบันนับเป็นเรื่องท่ียังต้องมีการส่งเสริมให้มีมากขึ้น
กว่าเดิม เนื่องจากข่าวบันเทิงส่วนใหญ่เน้นขายมากกว่าประโยชน์ ส าหรับนักข่าวบันเทิงและดารา 
นักแสดง มีความเห็นไปในทางเดียวกันคือ เป็นการอาศัยแบบน้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า แต่ควรมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องให้ดีก่อนน าเสนอ ส่วนนักข่าวบันเทิงไม่อยากให้ผู้รับสารมองว่าการท าข่าว
บันเทิงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพราะดารา นักแสดง เป็นบุคคลสาธารณะที่บุคคลทั่ วไปมีสิทธิ
รับรู้ความเคลื่อนไหว แต่การรับข่าวสารของผู้รับสารจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่นั้นควรขึ้นอยู่
กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล 

งานวิจัยของ กตัญญู บุญเดช ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
วิภา ปิ่นแก้ว (2554) ที่ศึกษาเรื่อง “จริยธรรมการน าเสนอรายการเล่าข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการเล่าข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ไม่มีความเข้าใจและไม่ทราบถึงกฎหมายในการกระท าความผิด โดยเห็นว่าเป็นการน าเสนอ
ในประเด็นที่คล้ายและใกล้เคียงกับช่องฟรีทีวี ดังนั้นหากมีการฟ้องร้องจะต้องฟ้องร้องฟรีทีวีก่อน อีก
ทั้งผู้สื่อข่าวและพิธีกรผู้น าเสนอยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับดาราและต้องพ่ึงพาอาศัยกันใน
การท างาน ดังนั้นแม้จะน าเสนอข่าวในทางส่อเสียดก็จะไม่ถูกฟ้องร้อง ซึ่งหากไม่มีการควบคุมและไม่มี
บทลงโทษอย่างจริงจังก็จะคงมีปัญหาเช่นนี้ต่อไป ส าหรับผลกระทบจากการน าเสนอข่าวในทาง
ส่อเสียดหรือหมิ่นประมาทดาราของรายการเล่าข่าวทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไม่เพียงแต่
องค์การ รายการ หรือผู้น าเสนอข่าวที่จะเกิดผลเสียเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงดาราผู้ตกเป็นข่าว
ในแง่ของการใช้ชีวิต ภาพลักษณ์ รายได้ และยังส่งผลกระทบถึงผู้บริโภคที่ต้องรับชมแต่เรื่องฉาวของ
ดาราซึ่งเป็นข่าวที่ไม่สร้างประโยชน์อันใดให้แก่สังคม 

เกศรินทร์ โชคเพ่ิมพูน (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การก ากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่าว
อาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน” พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพประกอบไปด้วย 15 
ประเด็นหลัก สามารถแยกแยะมุมมองความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันได้หลายประเด็น ดังนี้ การไม่
แต่งเติมเนื้อหาสาระหรือสอดแทรกความคิดเห็นใด ๆ การไม่น าเสนอข่าวเพราะความล าเอียงหรือมี
อคติจนเป็นเหตุให้ข่าวนั้นคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มาของข่าว 
การรับผิดชอบเมื่อน าเสนอข่าวผิดพลาด การปกปิดชื่อฐานะบุคคลเป็นความลับเพ่ือความปลอดภัย
ของแหล่งข่าว การหลีกเลี่ยงข่าวหรือภาพที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว การ
พาดหัวข่าวและความน าไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและยังคงสะท้อนใจความส าคัญหรือเนื้อหา
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หลักของข่าวนั้น และประเด็นการน าเสนอข่าวต้องหลีกเลี่ยงการน าเสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามก
อนาจาร หรือน่าหวาดเสียว 

ผลการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสื่อมวลชนเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคม 
ดังนั้นหากสื่อมวลชนประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อความถูกต้อง ผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงก็คือ สาธารณชนนั้นเอง ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามจากหลายภาคฝ่ายที่จะจัดตั้ง
สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือควบคุมการท างานของสื่อมวลชนหรือที่เรียกว่ามาตรการควบคุม
กันเอง ส าหรับมาตรการในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนนั้น อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2541) ได้กล่าว
ไว้ว่าการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในปี พ.ศ. 2540 นับเป็นก้าวย่างที่ส าคัญของวงการ
สื่อมวลชนไทย เนื่องจากเป็นการประกาศสถานะของหนังสือพิมพ์ว่าเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของ
สังคม ประกอบด้วยองค์การหนังสือพิมพ์ (เจ้าของและผู้บริหาร) และนักวิชาชีพที่มีความพร้อมใน
เจตนารมณ์และมีวุฒิภาวะในการท าหน้าที่เป็นองค์การที่จะสนองและปกปักรักษาสิทธิ์ในการรับรู้
ข่าวสารของสาธารณะเป็นส าคัญ (to uphold the right to know) โดยการท างานอย่างมี
จรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากสาธารณชน (to work 
professionally and within the ethic guidelines) และประการสุดท้ายคือ การเคารพต่อหลักการ
ของสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคล เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (to respect 
human right and diginity and the right to privacy) แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของมาตรการ
ควบคุมกันเองของสื่อมวลชน 

ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2553 ให้ด าเนินการวิจัยเรื่อง จริยธรรมใน
วิชาชีพสื่อมวลชน ผลการวิจัยพบว่า สื่อในประเทศไทยมีปัญหาด้านจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการที่มีองค์การสื่อเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อใหม่ และสื่อชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดองค์การ
วิชาชีพรองรับอย่างเป็นทางการ ท าให้สื่อมวลชนเหล่านี้ยังไม่มีแนวทางในการก ากับดูแลที่ชัดเจน 
นอกจากนั้นยังมีปัญหาจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบทุนนิยม มีการแทรกแซงทาง
การเมือง การขาดความรู้ด้านจริยธรรม และการขาดความเคร่งครัดในการก ากับดูแลกันเอง ปัญหา
ด้านจริยธรรมอาจเกิดจากความไม่รู้ของผู้ปฏิบัติงาน หรือฝ่ายผู้บริโภคที่ มีการตรวจสอบมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนเองก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาจริยธรรมของตนเองอยู่แล้วเช่นกัน 
การวิจัยนี้พบว่า ปัญหาสภาพการบังคับใช้จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนมี 2 กรณี  คือ  (1) กรณีที่
สื่อมวลชนเป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพอยู่แล้ว เมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมก็จะมีการฟ้องร้อง 
ร้องเรียนและจะมีการสอบสวน แต่ส่วนใหญ่ไม่อาจควบคุมกันเองได้เพราะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวและ
เกรงใจกัน (2) กรณีที่สื่อมวลชนยังไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพ โดยเฉพาะสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ ควรมี
การออกระเบียบหรือกฎหมายรองรับให้มีองค์การวิชาชีพรับผิดชอบก ากับดูแลด้วย ส่วนปัจจัยที่เป็น
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนมีอยู่ 4 ประการ คือ (1) ด้านเจ้าของ
ทุนที่มุ่งไปที่ผลตอบแทนเชิงธุรกิจมากกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมท าให้ส่งผลไปถึงผู้ปฏิบัติงานด้วย 
(2) ด้านการเมืองที่เข้าไปแทรกแซงสื่อเพ่ือผลประโยชน์หรืออ านาจแก่ฝ่ายตนและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนระหว่างการเป็นเจ้าของสื่อกับการเป็นนักการเมือง (3) ด้านภาครัฐ ซึ่งก าหนดนโยบายโดยไม่
ค านึงถึงความเป็นจริง แต่ในทางปฏิบัติรัฐก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนและมีกระบวนการส่งเสริมจริยธรรม
อย่างจริงจัง (4) ด้านภาคประชาชน ซึ่งขาดความรู้เท่าทันสื่อและขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การท าหน้าที่ของสื่อมวลชน 

นอกจากการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว การวิจัยนี้ยังมีการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและสื่อมวลชนทั่วประเทศจ านวน 400 คน เกี่ยวกับประเด็นที่ควรน ามาก าหนดเป็น  
กรอบจริยธรรมในภาพรวม พบว่า ประเด็นจริยธรรมที่ผู้ตอบให้ความส าคัญในล าดับ  1-10 ได้แก่  
(1) ความรับผิดชอบต่อสังคม (2) การค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ (3) การไม่น าเสนอ/ส่งข้อมูลอันอาจ
กระทบต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพ  (4) ความเป็นกลาง ไม่ล าเอียงในการท าหน้าที่สื่อมวลชน (5) 
ความถูกต้องแม่นย าในการน าเสนอข้อมูล  (6) การไม่น าเสนอ/ส่งข้อมูลอันอาจกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศชาติ  (7) ความซื่อสัตย์ และการยึดมั่นเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน  (8) การไม่
น าเสนอ/ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จและสร้างความเสียหายให้ผู้อ่ืน  (9) การสร้างจิตส านึก การปลูกฝัง
อุดมการณ์ การยึดถือในเกียรติและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  และ (10) การระมัดระวังประเด็นที่
อาจกระทบต่อเชื้อชาติศาสนา และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจรรยาบรรณของสื่อมวลชนตอกย้ าให้เห็นว่า
ในการท างานของสื่อมวลชน รวมไปถึงหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นเกิดปัญหาทางจรรยาบรรณเกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้ง ดังนั้นเพ่ือที่จะแนวทางแก้ไขปัญหานี้เราจะต้องศึกษาไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจในเชิง
จริยธรรมของผู้สื่อข่าวและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาการกระท าผิดจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์บันเทิง และจะต้องศึกษาความตระหนักของผู้สื่อข่าวที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพว่ามีมาก
น้อยเพียงใด และศึกษาว่าในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นเชื่อโยงกับจรรยาบรรณ
ข้อใดบ้าง เพ่ือให้เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างถ่องแท้และสามารถแก้ไขได้ถูกจุด 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การค้นหาองค์ความรู้ที่ เป็นค าตอบของการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ

จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง” ได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยอาศัยการเก็บข้อมูลผ่านวิธีการสังเกตการณ์ (Observation) และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ควบคู่ไปกับการส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาท้ัง 3 ข้อ ได้แก่ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์
บันเทิง 

2. เพ่ือศึกษาความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง 
3. เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
ส าหรับทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้อาศัยกรอบทฤษฎีของเดนิส แมคเควล 

(McQuail, 1994) เกี่ยวกับการบริหารองค์การสื่อสารมวลชนภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ในประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง และใช้แนวทางอันพึงปฏิบัติของนักหนังสือพิมพ์ (Code of Conduct) 
อันประกอบไปด้วยหลักแห่งการท าหน้าที่และข้อก าหนดทางจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ เป็นเกณฑ์
ตรวจวัดความตระหนักในจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว โดยศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนจาก
หนังสือพิมพ์บันเทิง 4 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์
ซุปเปอร์บันเทิง และหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ส าหรับรายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

 
3.1 เครื่องมือการศึกษา 

 
การศึกษาเรื ่อง “ปัจจัยที ่ม ีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง ”  

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ จึงต้องอาศัยผู้ศึกษาเป็นเครื่องมือ
หลักในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยอาศัยวิธีการสังเกตการณ์ (Observation) และ 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ร่วมกับการค้นคว้าเอกสารงานวิจัย 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา (Documentary Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การสังเกตการณ์ (Observation) 
การเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์จะกระท าควบคู่ไปในระหว่างการสัมภาษณ์

เชิงลึก โดยผู้ศึกษาจะสังเกตจากการวางสีหน้า กริยาท่าทาง การใช้ภาษา และน้ าเสียงของผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบกับการสังเกตการณ์ในพ้ืนที่การท างานจริงของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง เพ่ือ
ศึกษากระบวนการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงตั้งแต่ขั้นตอนการประชุมคัดเลือกประเด็นข่าว การ
กระจายหมายงาน การสัมภาษณ์ การเขียนข่าว การเลือกข่าวหน้าหนึ่ง ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการ
ตีพิมพ์และจัดจ าหน่าย โดยอาศัยความสนิทสนมในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษามากท่ีสุด 

2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักผ่านการสัมภาษณ์อย่างเป็น

ทางการเพื่อหาค าตอบจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้รู้ (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์บันเทิง ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร หัวหน้าฝ่ายข่าว และผู้สื่อข่าว โดย
ผู้ศึกษาได้วางโครงสร้างค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและใช้ค าถามที่มีลักษณะ
เป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ซึ่งจะไม่ชี้น าไปในทางใดทางหนึ่งและไม่จ ากัด
ขอบเขตของค าตอบ เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและปราศจากอคติ 
ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง 

1.1 สภาพการณ์ของการแข่งขันของธุรกิจหนังสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันเป็น
อย่างไร 

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจที่องค์การของคุณประสบอยู่ในปัจจุบัน
คือ อะไร 

1.3 ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการท างานของคุณมากท่ีสุด 
1.4 ผู้บริหารในองค์การมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการท างานของกองบรรณาธิการ 
1.5 ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ของคุณ

มากที่สุด 
1.6 คุณมีวิธีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล 
1.7 คู่แข่งของคุณคือ ใครและคิดว่าตนเองแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร 
1.8 สังคมและประชาชนมีอิทธิพลต่อการท างานของคุณในด้านใดบ้าง 
1.9 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ปัญหาระหว่างสื่อบันเทิงและ

ประชาชน 
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1.10 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับค่านิยมของผู้อ่านในปัจจุบัน 
1.11 คุณคิดว่าหนังสือพิมพ์ที่กระท าผิดจรรยาบรรณสมควรได้รับบทลงโทษอย่างไร 
1.12 คุณมีความเห็นอย่างไรต่อสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
1.13 คุณคิดว่ าสมาคมวิชาชีพสื่ อมวลชนต่าง ๆ ควรมีบทบาทอย่างไรกับ 

การแก้ปัญหา 
1.14 คุณคิดเห็นอย่างไรกับหลักเกณฑ์ที่สมาคมก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุมการท างาน

ของสื่อ 
1.15 คุณคิดว่ามาตรการควบคุมกันเองมีข้อบกพร้องในด้านใดที่ต้องแก้ไข 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง 
2.1 จรรยาบรรณของสื่อมวลชนในมุมมองของคุณคือ อะไร 
2.2 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในมุมมองของคุณคือ อะไร 
2.3 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมและการน าเสนอข่าวของสื่อบันเทิงใน

ปัจจุบัน 
2.4 คุณคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้สื่อบันเทิงถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอในเรื่อง

จรรยาบรรณ 
2.5 รูปแบบการกระท าผิดจรรยาบรรณของสื่อบันเทิงท่ีคุณเคยประสบมีอะไรบ้าง 
2.6 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงใน

ปัจจุบัน 
2.7 คุณคิดว่าการกระท าใดของหนังสือพิมพ์บันเทิงที่ไม่เหมาะสมและควรได้รับ 

การแก้ไข 
2.8 คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องน าเสนอข่าวที่มีเนื้อหารุนแรงและขัดต่อมโนส านึก 

ของคุณ 
2.9 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับค าว่า “เสรีภาพของสื่อ” และ “สิทธิส่วนบุคคล

ของดารา” 
2.10 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการน าเสนอภาพอนาจาร ภาพหลุด ภาพแอบถ่าย 
2.11 คุณคิดว่าหากหนังสือพิมพ์บันเทิงละท้ิงซึ่งจรรยาบรรณจะส่งผลกระทบอย่างไร

บ้าง 
2.12 คุณคิดว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไร 
2.13 คุณมีวิธีรับมืออย่างไรเมื่อสังคมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สื่อบันเทิงปฏิรูป

จรรยาบรรณ 
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2.14 คุณคิดว่าผู้สื่อข่าวควรปฏิบัติตนอย่างไรเพ่ือรักษาไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ 

2.15 คุณคิดว่าจะสามารถปฏิรูปปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงได้
อย่างไร 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาจรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิง 

3.1 คอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์ของคุณคือ อะไร แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างไร 
3.2 มีการบริหารข่าวอย่างไรไม่ให้แย่งผู้อ่านของสื่ออ่ืน ๆ ในเครือ 
3.3 กองบรรณาธิการมีจ านวนกี่ท่านและแบ่งหน้าที่การท างานกันอย่างไร 
3.4 กระบวนการท างานของคุณเป็นอย่างไร มีข้ันตอนอะไรบ้าง 
3.5 คุณมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเด็นข่าวอย่างไร 
3.6 แหล่งข่าวของคุณมีอะไรบ้างและเข้าถึงแหล่งข่าวนั้นได้อย่างไร 
3.7 คุณมีวิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวอย่างไร 
3.8 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับดาราเป็นอย่างไร มีผลต่อการท างานหรือไม่ 
3.9 ในการออกภาคสนามแต่ละครั้งต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
3.10 ในขั้นตอนการสัมภาษณ์มีวิธีการถามอย่างไรเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก 
3.11 รูปแบบการเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์เป็นอย่างไร 
3.12 ลักษณะการพาดหัวข่าวเป็นอย่างไร แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างไร 
3.13 คุณมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเด็นข่าวและภาพข่าวหน้าหนึ่งอย่างไร 
3.14 ในกรณีที่เป็นประเด็นส่วนบุคคลหรือภาพหลุดมีวิธีการป้องกันทางกฎหมาย

อย่างไร 
3.15 กระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนตีพิมพ์ต้องพิจารณาอะไรบ้าง 

ในระหว่างสัมภาษณ์จะมีการบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงจ านวน 1 เครื่อง พร้อม
ทั้งสมุดส าหรับจดบันทึกประเด็นข้อค้นพบทั้งข้อเท็จจริง การแสดงความคิดเห็น และข้อมูลจากการ
สังเกตสีหน้า กริยา ท่าทางของผู้ให้สัมภาษณ์ว่ามีการแสดงออกอย่างไรขณะกล่าวถึงประเด็นนั้น ๆ 

 
3.2 การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงประเด็นปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์เฉพาะ

ทางประเภทบันเทิง โดยวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์บันเทิง 4 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง 
หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ผู้ศึกษาใช้วิธีการ
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คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกบุคลากรในกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บันเทิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานในทุกขั้นตอน และมีความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายการบริหาร แนวคิด วิสั ยทัศน์ขององค์การเป็นอย่างดี  โดยกลุ่ มผู้ ให้ข้อมูลจะมี 
ความหลากหลายทางประชากรศาสตร์ทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และต าแหน่งหน้าที่ 
ในกองบรรณาธิการ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายจากกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกัน ส าหรับผู้ให้
ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน จ าแนกตามหนังสือพิมพ์ ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มาจากหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง หนังสือพิมพ์สยามบันเทิงเป็น
หนังสือพิมพ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และบริหารงานโดยบรรณาธิการคนเดิมมา
ตลอด ซึ่งบรรณาธิการจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน และเคี่ยวเข็ญจนผู้สื่อข่าวมีความ
ช านาญในการท างาน กล่าวได้ว่าผู้สื่อข่าวที่ผ่านการท างานจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยาม
บันเทิงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในวงการผู้สื่อข่าวบันเทิง การศึกษาครั้งนี้ผู้
ศึกษาได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์การท างานร่วมกับหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงมา
มากกว่า 2 ทศวรรษ และเป็นศิษย์ที่ได้รับการปลูกฝังจากบรรณาธิการโดยตรงจนซึมซับความเป็น
สยามบันเทิงอย่างถ่องแท้ และมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการบริหารและกระบวนการท างาน
ของหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงเป็นอย่างดี และยังได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลอีก 2 ท่าน ที่ท างานร่วมกับ
หนังสือพิมพ์สยามบันเทิงมากกว่า 10 ปี แต่ด้วยความแตกต่างทางด้านวัย ประสบการณ์ ท าให้มี
รูปแบบการท างานและทัศนคติต่อหนังสือพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไปในบางประการ โดยตัวแทนจาก
หนังสือพิมพ์สยามบันเทิงมีรายชื่อดังนี้ 

1.1 คุณนลพิมพ์ พิทักษ์พรชัยกุล ต าแหน่งผู้สื่อข่าว 
1.2 คุณบุษกร ยวนเพ็ง ต าแหน่งผู้สื่อข่าว 
1.3 คุณอภิชญา ด ารงธารกุล ต าแหน่งผู้สื่อข่าว 

2. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์สยามดาราเป็น
หนงัสือพิมพ์บันเทิงรายวันจึงต้องเผชิญกับความเร่งรีบและสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่เสมอ ท าให้อาจ
เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ในการท างาน ดังนั้นจึงต้องมีต าแหน่งหัวหน้าข่าวที่สลับสับเปลี่ยนกันเข้าเวรใน
แต่ละวันเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวก่อนตีพิมพ์ หัวหน้าข่าวเป็นต าแหน่งส าคัญรอง
จากบรรณาธิการบริหารเพราะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและคัดกรองประเด็นข่าวของ
หนังสือพิมพ์ในแต่ละฉบับ ผู้ที่จะท าต าแหน่งนี้ต้องมีความรู้ทางด้านหลักการเขียนข่าวและรู้หลัก
กฎหมายเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงได้คัดเลือกตัวแทนที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าข่าวเพ่ือศึกษามุมมองของ
คนที่มีอ านาจในกองบรรณาธิการ และในขณะเดียวกันก็ได้คัดเลือกตัวแทนที่เป็นผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ซึ่งมี
ทัศนคติต่อวิชาชีพและมีรูปแบบการท างานที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลในอีกมุมหนึ่ง ส าหรับ
ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์สยามดารามีรายชื่อดังนี้ 
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2.1 คุณณัฐสิรี ลออ ต าแหน่งหัวหน้าข่าว 
2.2 คุณปิยนุช ลัยนันท์ ต าแหน่งผู้สื่อข่าว 

3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่เป็นหนังสือพิมพ์
บันเทิงที่มีรูปแบบการน าเสนอข่าวที่ต่างไปจากคู่แข่งอีก 3 ฉบับ โดยดาราเดลี่เป็นหนังสือพิมพ์บันเทิง
ทีใ่ห้ความส าคัญกับการน าเสนอข่าวบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการอ่าน
ข่าวบันเทิง แม้ว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันจะแข่งกันด้วยความแรงและความฉาวแต่ดาราเดลี่ก็
ยังคงยืนหยัดที่จะเป็นหนังสือพิมพ์บันเทิงน้ าดีที่มอบประโยชน์ให้ผู้อ่าน ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงเลือก
ศึกษาจากบุคคลที่มีอ านาจในการตัดสินใจมากที่สุดในกองบรรณาธิการ ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร 
เพ่ือศึกษาทัศนคติและหลักการวางนโยบายขององค์การ ในขณะเดียวกันก็ได้คัดเลือกตัวแทนที่เป็น
ผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่เพ่ือศึกษามุมมองของคนในอีกช่วงวัยที่มีความแตกต่างทั้งด้านอายุ ประสบการณ์ 
ทัศนคติ ตลอดจนความสามารถในวิชาชีพ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่มีจ านวน  
2 ท่าน ดังนี้ 

3.1 คุณเฉลิมเกียรติ สมหวัง ต าแหน่งบรรณาธิกรบริหาร 
3.2 คุณสุภาพร ถูกพันธ์ ต าแหน่งผู้สื่อข่าว 

4. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงเป็น
หนังสือพิมพ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในเรื่องการพาดหัวข่าว เพราะมักจะใช้ค าที่รุนแรง สองแง่
สองง่าม ส่อไปในทางลามกอนาจาร อีกทั้งประเด็นข่าวที่น าเสนอยังเป็นเรื่องฉาวเสียส่วนใหญ่  ท าให้
หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงเป็นที่กล่าวขานและเป็นหนังสือพิมพ์ที่ดาราเกรงกลัวที่สุดรองไปจาก
หนังสือพิมพ์รายวันขนาดใหญ่ จึงเป็นเรื่องน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาจรรยาบรรณของ  
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีร่วมงาน
กับหนังสือพิมพ์บันเทิงตั้งแต่ฉบับแรก จึงมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการบริหารและระบบ  
การท างานของหนังสือพิมพ์เป็นอย่างดี และอีกส่วนเป็นผู้ที่เข้าร่วมกองบรรณาธิการในยุคหลังและ
ต้องปรับวิธีการท างานตามนโยบายขององค์การ โดยผู้ให้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงมี
จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

4.1 คุณอิงณภัทร์ อุดมสิทธิ์ศักดิ์ ต าแหน่งบรรณาธิการบริหาร 
4.2 คุณจุติมา ศิลปภักดี ต าแหน่งผู้สื่อข่าว 
4.3 คุณโสภา กาหยี ต าแหน่งผู้สื่อข่าว 
4.4 คุณสุพัชรา ภารตพันธ์ ต าแหน่งผู้สื่อข่าว 

ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 11 ท่านนี้จะน าพาเราไปสู่ค าตอบของประเด็นปัญหาที่ว่าปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์บันเทิงและมีผลต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้สื่อข่าว 
อันเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาการละเมิดจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงดังที่ปรากฏ
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ให้เห็นในทุกวันนี้ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะแสดงให้เราเห็นว่าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น
ตระหนักถึงจรรยาบรรณหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และได้น ามาใช้ในกระบวนการท างานอย่างไรบ้าง 

 
3.3 ะยะเวลาในการศึกษา 

 
การเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ ยวข้องในกระบวนการ

ท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิง และการค้นคว้าจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ผู้ศึกษาได้เริ่มเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน 
 
3.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความถูกต้องแม่นย า (Validity) ของ

ข้อมูลประเภทบุคคลที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิ งลึก ผู้ ศึกษาใช้วิ ธีการย้ ายันข้อมูล  ( Data 
Triangulation) โดยการถามค าถามเดิมกับบุคคลเดิมในช่วงเวลาที่ต่างออกไป และน าข้อมูลใหม่ที่
ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกเพ่ือตรวจสอบว่าเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลที่เคยให้
ไว้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ วิธีการนี้จะช่วยย้ ายันว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความถูกต้องแม่นย า ส าหรับข้อมูล
ประเภทเอกสารผู้ศึกษาตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง 
จากนั้นจึงน าข้อค้นพบที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันอย่าง
สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือมากที่สุด 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งการจดบันทึกและการถอดข้อความจากการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ 
รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ มาจัดเรียบเรียงเนื้อหาและประเด็นเข้าเป็น
หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และโดยใช้แนวทางอันพึงปฏิบัติของหนังสือพิมพ์เป็น  
กรอบในการวิเคราะห์ ร่วมกับกรอบความคิดของ McQuail เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรผู้สื่อมวลชน เพ่ือหาข้อค้นพบอันเป็นค าตอบที่ดีที่สุดของการศึกษา 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงเหตุปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง ไปจนถึงตรวจวัดความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าว และศึกษาประเด็นจรรยาบรรณที่ปรากฏในกระบวนการผลิตข่าว
ของหนังสือพิมพ์บันเทิง ส าหรับผลของการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์
บันเทิง 

ส่วนที่ 2 ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง 
ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
 

4.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
 

ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรศึกษาจากแรงกดดันต่าง ๆ องค์การที่หนังสือพิมพ์บันเทิง
ต้องเผชิญในการด าเนินธุรกิจ อ้างอิงจากกรอบความคิดของ แมคเควล (McQuail, 1994) ที่กล่าวถึง
การบริหารงานองค์การสื่อสารมวลชนที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ ซึ่งปัจจัยต่างเหล่านี้จะน าไปสู่การก าหนดนโยบายการบริหารองค์การ การจัดการภายใน
องค์การ การวางรูปแบบการท างาน ตลอดจนการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
บันเทิง และยังมี อิทธิพลอย่างยิ่ งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองบรรณาธิการในฐานะที่ เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องท าผลงานเพ่ือสนองตอบเป้าหมายทางธุรกิจขององค์การเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ค าตอบของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนจากกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บันเทิง เกี่ยวกับแรงกดดันต่าง ๆ ที่กองบรรณาธิการต้องเผชิญในการท างาน สามารถ
สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายใน 
1.1 นโยบายการบริหารขององค์การ 
1.2 ความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากร 
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1.3 ปัจจัยอันเกิดจากวัฒนธรรมภายในองค์การ 
1.4 ปัจจัยอันเกิดจากธรรมชาติของการท าข่าว 

2. ปัจจัยภายนอก 
2.1 ความสนใจและความต้องการของผู้อ่าน 
2.2 แรงกดดันทางเศรษฐกิจ 
2.3 แรงกดดันทางสังคม 
2.4 แหล่งข้อมูลและวัฒนธรรม 

 
4.1.1. ปัจจัยภายใน 

4.1.1.1 นโยบายการบริหารขององค์การ 
แม้ว่าบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนคือ การน าเสนอข่าวสารความจริงให้

ประชาชนได้รับรู้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการด าเนินงานขององค์การสื่อสารมวลชนทั้งหลายนั้นอยู่ใน
รูปแบบของธุรกิจการค้า เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์บันเทิงที่มีเป้าหมายส าคัญคือ การแสวงหาผลก าไร
เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในยุคแห่งการแข่งขันเช่นนี้ นโยบายการบริหารองค์การ
อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ไม่ว่านโยบายจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรหรือนโยบายนั้น ๆ จะประกอบไปด้วยวิธีการอันไม่สุจริตมากน้อยเพียงใด บุคลากรภายใน
องค์การก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเพ่ือน าพาให้องค์การบรรลุผลทางธุรกิจตามที่
ผู้บริหารคาดหวัง  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์บันเทิงทั้ง 4 ฉบับ  พบว่า ในการ
ด าเนินการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของนโยบายขององค์การ กอง
บรรณาธิการมีหน้าที่น าเสนอข่าวให้ตอบสนองต่อคอนเซ็ปท์ที่ผู้บริหารวางไว้ แม้ว่าบางเรื่องนั้นจะขัด
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพหรือกองบรรณาธิการจะรู้สึกขัดแย้งอย่างไรแต่ก็ไม่อาจขัดค าสั่งของผู้บริหาร
หรือบรรณาธิการข่าวซึ่งมีอ านาจเหนือกว่าได้ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า นโยบายการบริหารองค์การของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงทั้ง 4 ฉบับ ล้วนแต่มุ่งเป้าหมายในทางธุรกิจเป็นส าคัญ ผู้บริหารก าหนดคอนเซ็ปท์
ของหนังสือพิมพ์และวางรูปแบบการท างานให้กองบรรณาธิการด าเนินการตามรูปแบบนั้น ๆ แม้ว่า
ผู้บริหารจะไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตข่าวในทุกขั้นตอนแต่ก็ได้มอบหมายให้บรรณาธิการ
บริหารเป็นผู้จัดการและดูแลความเรียบร้อยในการท างาน ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนกล่าวว่า ตนนั้นมีหน้าที่
ปฏิบัติตามค าสั่งของบรรณาธิการข่าวซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจมากที่สุดในกระบวนการ
ท างาน บรรณาธิการข่าวจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบข่าวที่จะน าเสนอในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ทั้งยังมี
สิทธิ์ขาดในการคัดเลือกประเด็นข่าวและมอบหมายงานให้ผู้สื่อข่าวแต่ละคน ผู้สื่อข่าวจะต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งของบรรณาธิการอย่างเคร่งครัดและต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุหน้าที่ที่บรรณาธิการ
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มอบหมาย สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ โสภา กาหยี (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2559) ที่กล่าวว่า 
การปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงภายใต้นโยบายขององค์การว่าตนเองนั้นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนข่าวเพ่ือให้ตรงกับนโยบายของหนังสือพิมพ์ ซึ่งเปรียบดั่งกฎเกณฑ์
ข้อบังคับท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตาม คอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงนั้นขายความหวือหวาเป็น
หลัก การเขียนข่าว การใช้รูปภาพ การพาดหัวข่าว จึงต้องเน้นความหวือหวา เพราะการท าเช่นนี้จะ
ช่วยดึงความสนใจของผู้อ่านและมีผลต่อความนิยมของหนังสือพิมพ์ ซึ่งในบางครั้งวิธีการนี้อาจขัดต่อ
มโนส านึกของผู้เขียนข่าวแต่เนื่องด้วยเป็นนโยบายของหนังสือพิมพ์จึงต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

เราก็ค่อนข้างกดดันในการท างานว่าถ้าคนไม่อ่านเราก็เครียด เราก็ต้องปรับวิธีการเขียน
ให้มันดึงดูด ก็ดูจากทั้งเว็บไซต์ แล้วก็ดูจากหนังสือเล่มก่อน ๆ เขาพาดยังไง สไตล์ไหน 
เราก็เอามาปรับเป็นสไตล์เรา คือ เราก็ไม่ได้เป็นเหมือนเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราอยู่
กับหนังสือโลกสวยมา 8 ปี แต่เราก็ต้องตามองค์การ องค์การเขาเน้นแรง เราจะมาเบา
ไม่ได้ (โสภา กาหยี, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2559) 

แม้ว่าผู้สื่อข่าวจะมีอิสระในการสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวให้เป็นไปในรูปแบบ
เฉพาะของตน แต่ในภาพรวมนั้นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้นโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีจ านวนมากที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน ทั้งรูปแบบการ
สัมภาษณ์ และภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวเพ่ือให้ตรงตามคอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าวจ านวน
ไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับความกดดันในการท างาน อันเนื่องมาจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น
ขัดต่อมโนส านึกของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับค าสั่งให้เขียนข่าวหรือสัมภาษณ์ข่าวในประเด็นที่
เป็นเชิงลบและอาจก่อให้เกิดความกระทบกระทั่งระหว่างผู้สื่อข่าวและดาราได้ ผู้ให้ข้อมูลหลายท่าน
กล่าวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่าตนนั้นมีความคิดที่อยากจะน าเสนอข่าวในเชิงบวก คอลัมน์
สร้างสรรค์สังคมหรือส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ด้วยนโยบาย
ขององค์การและคอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์ท าให้ตนไม่สามารถฉีกรูปแบบออกไปได้มากนัก จึงกล่าว
ได้ว่านโยบายขององค์การนั้นเป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อรูปแบบการท างานตลอดจนการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้สื่อข่าว 

4.1.1.2 ความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากร 
ปัญหาจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น นอกจากจะเกิด

จากกฎเกณฑ์ข้อบังคับและนโยบายขององค์การตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว ส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหา
ที่เกิดตัวผู้สื่อข่าวเองเช่นกัน จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าว
ของหนังสือพิมพ์บันเทิงพบว่า ในเรื่องของความสามารถทางวิชาชีพอันประกอบไปด้วยพ้ืนฐานความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมไปถึงทัศนคติทีมีต่อวิชาชีพของผู้สื่อข่าวนั้นยังขาดตกบกพร่องอยู่
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หลายประการ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในหลักการน าเสนอข่าวและหลักจรรยาบรรณ ท าให้
บางครั้งข่าวที่น าเสนอออกไปเกิดความผิดพลาดทั้งในแง่ของหลักการน าเสนอข่าวและในแง่ของ
จรรยาบรรณ ส าหรับประเด็นความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากรในกองบรรณาธิกรสามารถ
สรุปผลโดยแบ่งออกเป็น 2 ข้อย่อยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) พื้นฐานความรู้และการศึกษา 
หนังสือพิมพ์เป็นสินค้าที่ไม่เหมือนสินค้าชนิดอ่ืน ๆ เนื่องจากหนังสือพิมพ์

ให้ความรู้ ความคิด และมีอิทธิพลในการชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ให้กับคนในสังคม ดังนั้นบุคลากรที่จะ
ท างานในองค์การหนังสือพิมพ์จึงต้องมีคุณสมบัติครบครันทั้งความรู้ในเชิงทฤษฏีและความสามารถใน
ภาคปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า หนังสือพิมพ์บันเทิงทั้ง 4 ฉบับ มีกฎเกณฑ์ในการ
คัดเลือกบุคลากรเข้าท างานในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อย่างเข้มงวด กองบรรณาธิการจะ
คัดเลือกเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปและหากเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการของหนังสือพิมพ์และได้รับการฝึกฝน
มาแล้วในเบื้องต้นจึงไม่ต้องสอนงานเพ่ิมเติม อีกทั้งการศึกษายังเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าบุคคลนั้นเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงกระนั้นแม้ว่าผู้สื่อข่าวโดยส่วน
ใหญ่จะจบการศึกษาจากสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดี แต่ในการปฏิบัติงานจริง
นั้นมีจ านวนน้อยมากที่ได้น าหลักการเขียนข่าวที่ได้เรียนมาปรับใช้เพราะการน าเสนอข่าวบันเทิงนั้น
มักจะมีรูปแบบฉีกไปจากกฎเกณฑ์ท่ีเขียนไว้ในต ารา อีกทั้งองค์การยังไม่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับทักษะ
ต่าง ๆ ในการท างานให้แก่ผู้สื่อข่าวอย่างเป็นกิจจลักษณะ โดยส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวจะเรียนรู้ด้วยตนเอง
จึงท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการท างานอย่างถ่องแท้ 

(2) ทัศนคติต่อวิชาชีพ 
นอกจากการขาดพ้ืนฐานความรู้ด้านสื่อสารมวลชนตามที่ได้กล่าวไปใน

ข้างต้น ปัญหาการกระท าผิดจรรยาบรรณอีกประการหนึ่งก็เนื่องมาจากผู้สื่อข่าวหนั งสือพิมพ์บันเทิง
ในปัจจุบันนั้นมีทัศนคติต่อวิชาชีพของตนเปลี่ยนไป ซึ่งในมุมมองของผู้สื่อข่าวที่มีอายุการท างานเกิน 
10 ปี มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าผู้สื่อข่าวในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน ทั้งความสามารถ
ในการท างาน ความประพฤติ ไปจนถึงจุดมุ่งหมายในวิชาชีพ ดังเช่นที่เฉลิมเกียรติ สมหวัง (สัมภาษณ์, 
16 พฤษภาคม 2559) บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ผู้คร่ าหวอดในวงการสื่อบันเทิงมาก
ว่า 20 ปี ให้ข้อมูลว่าตนนั้นจะคัดเลือกผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่โดยพิจารณาจากความสามารถในการเขียนข่าว
และการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยังต้องเป็นคนที่มีใจรักในอาชีพผู้สื่อข่าวและพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือการ
ท างานที่ไม่เป็นเวลาได้ แต่ผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่นั้นยังขาดความสามารถและความตั้งใจแน่วแน่ในการ
ท างาน กล่าวได้ว่าปัจจุบันนั้นเป็นยุควิกฤติของหนังสือพิมพ์บันเทิง ข้อคิดเห็นนี้เป็นทรรศนะของ
บุคลากรที่มากไปด้วยประสบการณ์ในการท างานและถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ในวงการสื่อมวลชน แต่ก็
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สอดคล้องกับความคิดเห็นข้องผู้สื่อข่าวรุ่นหลังที่มองว่าปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้สื่อข่าวในสมัยนี้ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและไม่มีความพยายามที่
จะฝึกฝนหรือขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติม 

ในสมัยก่อนผู้ที่จะมาท าอาชีพผู้สื่อข่าวนั้นจะต้องมีใจรักในการท างาน
อย่างแท้จริง เพราะการที่เข้ามาเป็นผู้สื่อข่าวสมัยก่อนต้องอดทนกับความล าบากทั้งการเดินทางและ
เครื่องมือสื่อสารที่ไม่เอ้ืออ านวย หากท างานด้วยใจรักก็จะสะท้อนออกมาถึงความรับผิดชอบต่อ
องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ทุกวันนี้การท างานนั้นสะดวกสบายขึ้น และผู้สื่อข่าวนั้น
ไม่ได้มีใจรักในการท าข่าวอย่างแท้จริงโดยมุ่งหวังเพียงแค่ได้ใกล้ชิดกับดารา อีกทั้งอาชีพนักหนังสือพิมพ์
เป็นอาชีพที่มีค่าตอนแทนน้อย คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในยุคสมัยแห่งวัตถุนิยมจึงต้องขวนขวายหารายได้เพ่ิม
โดยอาจจะท าหน้าที่พีอาร์ให้กับศิลปิน นักแสดง ที่สนิทสนม หรือรับเงินเพ่ือเขียนข่าวสนับสนุน มุ่งแต่
ผลตอบแทนจนไม่มีความเป็นนักข่าวอย่างแท้จริง ความเห็นแก่ตัวที่สูงขึ้นท าให้ผู้สื่อข่าวไม่ได้มองถึง
คนอ่ืน ไม่ได้มองเห็นสังคม ไม่ได้มองเห็นองค์การ และมีความรับผิดชอบน้อยลง ซึ่งเป็นยุควิกฤติของ
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของบุษกร ยวนเพ็ง (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 
2559) ที่กล่าวถึงประเด็นปัญหาของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันว่ายังขาดพ้ืนฐานความรู้
และไม่ได้ท างานด้วยใจรักอย่างแท้จริงและไม่มุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะของตน การที่ผู้สื่อข่าวขาด
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการท างานนั้นสะท้อนออกมาในผลงานซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่เกิดข้อผิดพลาด
ขึ้นจากความไม่รู้ของผู้สื่อข่าว ต่างจากผู้สื่อข่าวในสมัยก่อนที่ท างานด้วยใจรัก มีวินัย ต้องช่างสังเกต 
และมีความกระตือรือร้นในการท างานอย่างแท้จริง เพราะในอดีตนั้นการหาข่าวบางครั้งต้องรอกว่า  
3-4 ชั่วโมง ผู้สื่อข่าวจึงต้องมีความอดทนและต้องมีการท างานอย่างมีแบบแผน แต่สมัยนี้ผู้สื่อข่าวมอง
อาชีพนักหนังสือพิมพ์เป็นแฟชั่นที่ฉาบฉวย ต้องการเพียงเ พ่ือได้ใกล้ชิดดาราและเป็นที่สนใจในโลก
ออนไลน์ เมื่อจุดประสงค์ในการท างานเปลี่ยนไปจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อผู้สื่อข่าว
ไม่เคารพต่อวิชาชีพของตนก็ท าให้ละเลยซึ่งความถูกต้องและจรรยาบรรณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
หนังสือพิมพ์บันเทิงฉบับอ่ืน ๆ รวมไปถึงสื่อบันเทิงทั้งหมดด้วย 

4.1.1.3 ปัจจัยอันเกิดจากวัฒนธรรมภายในองค์การ 
ธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถท างานเพียงล าพังได้ จ าเป็นที่จะต้องมี

การปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ เพ่ือเรียนรู้กฎเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์การที่อยู่ร่วมกัน องค์การ
หนังสือพิมพ์บันเทิงเองก็เช่นกัน การเข้ามาท างานในองค์การหนังสือพิมพ์บันเทิงก็ต้องผ่านการเรียนรู้ 
แม้ว่าผู้สื่อข่าวบางคนจะไม่ได้จบการศึกษาสาขาหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนมาโดยตรงแต่ก็
สามารถท าหน้าที่ได้โดยอาศัยการเรียนรู้จากผู้ร่วมงานภายในองค์การ ซึ่งบ่อยครั้งการตัดสินใจกระท า
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การใด ๆ ของผู้สื่อข่าวก็มักจะยึดความคิดของเพ่ือนร่วมงาน กฎเกณฑ์ของหัวหน้างาน รวมไปถึง
นโยบายขององค์การเป็นหลัก แรงกดดันเหล่านี้มีผลต่อรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล  
รวมไปถึงการอบรมสั่งสอนจากคนในองค์การยังมีผลต่อความประพฤติของผู้สื่อข่าวด้วย เพราะตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติของไทยรุ่นน้องต้องเชื่อฟังรุ่นพ่ี แต่ในทางกลับกันหากการสั่งสอนของรุ่นพ่ีนั้นเป็น
การสั่งสอนแบบผิด ๆ ก็อาจส่งผลต่อความประพฤติของรุ่นน้องด้วยเช่นกัน 

จุติมา ศิลปภักดี (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2559) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
ซุปเปอร์บันเทิง แสดงความคิดเห็นว่าข่าวที่น าเสนอไปนั้นเป็นเพียงปลายน้ า ต้นทางก็คือ บุคลากรที่
เป็นคนท าข่าว ดังนั้นการเลือกคนเป็นหัวหน้าข่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเป็นการก าหนดทิศทางข่าว 
ก าหนดบุคลากรในการหาข่าว หากผู้น ามีความรู้ ความสามารถ และอบรมสั่งสอนบุคลากรใน 
กองบรรณาธิการอย่างดีก็จะท าให้การท างานนั้นเกิดประสิทธิภาพ แต่หากหัวหน้าข่าวไม่มี
ความสามารถและไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ใครได้ก็จะส่งผลให้คนในทีมไม่มีคุณภาพ บริหารหรือ
หัวหน้าข่าวที่ควรแนะน าผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรกระท า หากเห็นว่าบุคลากรของตน
ท างานผิดพลาดก็ควรสั่งสอนหรือชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง มิใช่ปล่อยปละละเลยให้ท างานแบบผิด ๆ 
รวมไปถึงมารยาทในการท างานที่หัวหน้าหรือนักข่าวรุ่นพ่ีต้องชี้แนะรุ่นน้องให้วางตัวเหมาะสม 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ ณัฐสิรี ละออ (สัมภาษณ์ , 27 พฤษภาคม 2559) หัวหน้าข่าว
หนังสือพิมพ์สยามดารา ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนว่าการจะแก้ไขพฤติกรรมของผู้สื่อข่าวได้นั้นต้องเริ่มจาก
ภายในองค์การช่วยกันหล่อหลอม โดยบรรณาธิการข่าวและหัวหน้าข่าวซึ่งเป็นผู้ที่ทุกคนให้ความ
เคารพควรวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องให้ความส าคัญกับการคัดกรองบุคลากรเข้าท างาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดกรองทางด้านทัศนคติซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลผู้นั้น 

4.1.1.4 ปัจจัยอันเกิดจากธรรมชาติของการท าข่าว 
งานหนังสือพิมพ์ไม่ว่าที่ใดในโลกจะคล้ายคลึงกันตรงที่ว่าบุคลากรทุกคน

ในองค์การต้องยอมรับในเส้นตาย (deadline) ของการท างานที่หนังสือพิมพ์ก าหนดขึ้น กองบรรณาธิการ
จะตระหนักดีว่า เส้นตายในการส่งต้นฉบับไปตีพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์แต่ละกรอบ (edition) นั้น จะไม่
สามารถยืดหยุ่นเด็ดขาด เพราะการที่หนังสือพิมพ์จะสามารถออกจ าหน่ายในตลาดได้ตรงตามเวลา 
หนังสือพิมพ์แต่ละกรอบจะต้องได้รับการตีพิมพ์ตามสมรรถนะของฝ่ายผลิตของหนังสือพิมพ์ และตาม
ก าหนดเวลาเข้ามารับหนังสือพิมพ์ออกไปจ าหน่ายของกองทัพผู้จัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ 
(Distributors) และตัวแทนจ าหน่าย หรือเอเยนต์ (Agents) หนังสือพิมพ์ ด้วยเหตุที่ต้องท างานแข่ง
กับเวลานี้เองในบางครั้งท าให้ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบความถูกต้องของ
ข่าวอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งจุดนี้อาจส่งผลให้ในกระบวนการผลิตข่าวของกองบรรณาธิการนั้น  
ยังมีข้อผิดพลาดปรากฏให้เห็น 
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จากการสัมภาษณ์สุพัชรา ภารตพันธ์ (สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง ได้ให้ข้อมูลว่าในการท างานของหนังสือพิมพ์นั้นต้องเข้าถึง
แหล่งข่าวให้เร็วกว่าคู่แข่ง ผู้สื่อข่าวจึงต้องหูไวตาไว คิดประเด็นได้เร็ว เขียนข่าวเร็ว และต้องคัดกรอง
ข่าวให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้บางครั้งการไตร่ตรองข่าวของแต่ละข่าวน้อยลงเนื่อง
ด้วยเวลาการท างานที่กระชั้นชิดและเร่งรีบ ความถูกต้องในการน าเสนออาจจะน้อยลงเพราะมันไม่มี
เวลากรองกรองข่าว สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ปิยนุช ลัยนันท์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 
2559) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามดารา ที่กล่าวว่า การท าข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงต้องมีความเร็ว 
อีกท้ังผู้สื่อข่าวยังต้องปฏิบัติตามค าสั่งของหัวหน้าข่าวอย่างเคร่งครัด หากได้รับค าสั่งให้ตามข่าวใดข่าว
หนึ่งก็ต้องท าให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์สยามดาราที่เป็นรายวัน จะต้องตามประเด็นให้ทัน
หนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปและในขณะเดียวกันก็ต้องโดดเด่นกว่าแม้จะเป็นประเด็นเดียวกันก็ตาม  
การท าข่าวในบางครั้งจึงต้องเร่งรีบจนขาดการไตร่ตรองความถูกต้อง เวลาจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผล
ต่อการท างานของกองบรรณาธิการ 

นอกจากความเร่งรีบในการน าเสนอข่าวแล้ว ความบีบคั้นของสถานการณ์
เฉพาะหน้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้สื่อข่าวต้องตัดสินใจกระท าการใด ๆ โดยละเลยซึ่งจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ดังเช่นที่บุษกร ยวนเพ็ง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการท าข่าวในสถานการณ์บีบบังคับ  
โดยอ้างถึงกรณีเหตุความวุ่นวายในพิธีศพของนักแสดงชื่อดัง “ปอ-ทฤษฎี สหวงษ์” ซึ่งเหตุการณ์ครั้ง
นั้นท าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การท างานของสื่อบันเทิงและท าให้สังคมเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องให้
สื่อบันเทิงปฏิรูปปัญหาจรรยาบรรณดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบุษกร ยวนเพ็ง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
สยามบันเทิง ได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจว่าในการท าข่าวในสถานการณ์ที่บีบบังคับนั้นท าให้
สื่อมวลชนต้องแย่งชิงกันท าข่าว และอาจท าให้ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ละเลยจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยไม่ได้ตั้งใจ ในประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับท า
ให้การตัดสินใจบางอย่างขาดการไตร่ตรองและไม่ ได้ค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีผู้สื่อข่าวจากหลายส านักแย่งชิงกันท าข่าวท าให้ผู้สื่อข่าวต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ไปตามสัญชาตญาณเพราะไม่สามารถคาดการณ์อะไรล่วงหน้าได้ 

4.1.2 ปัจจัยภายนอก 
4.1.2.1 ความสนใจและความต้องการของผู้อ่าน 

“ลูกค้าคือ พระเจ้า” เป็นประโยคที่นักธุรกิจทั้งหลายต้องท่องจ าให้ขึ้นใจ 
เพราะลูกค้าคือ ผู้ที่จะก าหนดชะตากรรมและความอยู่รอดขององค์การธุรกิจนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ผู้ผลิตแทบจะมีจ านวนเทียบเท่าผู้บริโภค นักธุรกิจที่ชาญฉลาด
จะต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าให้แตกฉานและผลิตผลงานที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุดเพ่ือให้
ธุรกิจของตนได้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในตลาดสินค้าประเภทเดียวกัน เช่นเดียวกับ
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หนังสือพิมพ์บันเทิงที่มีผู้ อ่านเป็นเสมือนพระเจ้าในธุรกิจ การวางรูปแบบการน าเสนอข่าวต้อง
พิจารณาถึงความต้องการของผู้อ่านอย่างถี่ถ้วน จึงกล่าวได้ว่าผู้อ่านนั้นมีส่วนร่วมอย่างสลักส าคัญใน
การก าหนดรูปแบบและเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง แต่ข้อมูลจากการศึกษาพบประเด็นที่
น่าสนใจว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันมักจะให้ความสนใจกับประเด็นข่าวที่เป็นเรื่องส่วน
บุคคล แง่มุมที่ไม่ดีในวงการบันเทิง ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว เรื่องเพศ เรื่องลี้ลับ โชคลาภ อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ ฯลฯ โดยวัดได้จากยอดขายและกระแสที่ถูกพูดถึงเมื่อหนังสือพิมพ์บันเทิงน าเสนอข่าวใน
ท านองนี้ออกไป ในขณะเดียวกันหากเป็นประเด็นที่สร้างสรรค์สังคมหรือเป็นแง่มุมดี ๆ ของวงการ
บันเทิงจะไม่ถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึงเท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงมักจะน าเสนอข่าว
รูปแบบดังกล่าวอยู่เสมอโดยอ้างเหตุว่าเป็นเรื่องท่ีสังคมสนใจใคร่รู้ 

ส าหรับประเด็นนี้จุติมา ศิลปภักดี (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2559) 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง กล่าวว่า การน าเสนอข่าวของซุปเปอร์บันเทิงจะมีรูปแบบการใช้
ค าที่ เป็นค าชาวบ้านและประเด็นข่าวที่น าเสนอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่คนตลาดล่างซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของตนชื่นชอบ เช่น เรื่องผัวเมีย เรื่องเพศสัมพันธ์ วิธีการมัดใจคนรัก สิ่งลี้ลับ หรือ
โชคลาภ ดังนั้นเพ่ือให้หนังสือพิมพ์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้อ่านได้มากที่สุด จึงต้อง
ก าหนด section ต่าง ๆ โดยอิงจากความชื่นชอบของคนตลาดล่าง กองบรรณาธิการจะต้องสังเกตว่า
คนกลุ่มนี้ชื่นชอบอะไร ข่าวประเภทไหนได้รับความนิยม แม้ว่าข่าวนั้นจะไม่เหมาะสมหากมองในแง่
ของจรรยาบรรณก็ตาม ผลประกอบการของหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงที่เพ่ิมสูงขึ้นตลอดระยะเวลา 
5 ปี ของการด าเนินงานเป็นส่วนที่ช่วยยืนยันว่าความคิดของกองบรรณาธิการนั้นถูกต้อง ซึ่งหนังสือพิมพ์
บันเทิงฉบับอ่ืน ๆ ก็มีแนวคิดแบบนี้เช่นกันโดยออกแบบคอลัมน์ต่าง ๆ ตามความนิยมของผู้อ่าน แต่สิ่งที่
น่าสนใจอีกประเด็นคือ กระแสวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อ่านที่สวนทางกับความนิยม เพราะในระยะหลัง
มานี้กระแสต่อต้านจากสังคมที่มีต่อการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการ
น าเสนอข่าวที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ แต่ในแง่ของธุรกิจนั้นการที่หนังสือพิมพ์บันเทิงน าเสนอข่าว
เช่นนี้กลับท าให้ยอดขายเพ่ิมมากขึ้นและอยู่รอดได้ในยุคนี้ ซึ่งความขัดแย้งระหว่างกระแสต่อต้านกับ
ความส าเร็จของยอดขายนั้นท าให้ไม่อาจมีข้อสรุปได้แน่ชัดว่าแท้จริงแล้วผู้อ่านต้องการอะไร โดยใน
มุมมองของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นกล่าวในทิศทางเดียวกันว่าตนเองนั้นไม่ได้สนใจกระแส
วิพากษ์วิจารณ์จากสังคม แต่สนใจในแง่ของการท าให้หนังสือพิมพ์เป็นกระแสเสียมากกว่า 

จากการศึกษาพบว่า ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงโดยส่วนใหญ่เลือกที่จะ
เพิกเฉยกับกระแสวิจารณ์ของสังคมเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้น นอกเสียจาก
เรื่องใหญ่ ๆ ที่อาจจะกลับมาพิจารณากันอีกทีว่ามันสมควรหรือไม่สมควรแก้ไข เพราะเหตุใด และจะ
แก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้อย่างไร สิ่งที่น่าสนใจที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกอีกประการคือ ผู้ให้ข้อมูล
กล่าวว่า ผู้อ่านไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงอย่างแท้จริง แม้ว่า
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ผู้อ่านจะแสดงความไม่พอใจในการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงผ่านทางช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  
แต่นั่นเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นโดยมาจากอารมณ์เป็นที่ตั้ง เพราะในความเป็นจริงผู้อ่าน
เปรียบเสมือนคนนอกที่ไม่รู้หลักการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิง มุมมองที่ผู้อ่านมีต่อหนังสือพิมพ์
บันเทิงจึงเป็นมุมมองที่มีเพียงมิติเดียว นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังแสดงความคิดเห็นว่าผู้อ่านนั้นมีอคติกับ
หนังสือพิมพ์บันเทิงมากเกินไปโดยที่ตนเองนั้นก็ไม่ได้เข้าใจถึงหลักจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่าง
ถ่องแท้ เพียงแต่ออกมาวิจารณ์ตามกระแสสังคมหรือไม่ก็ท าเพ่ือความสนุกปากเพียงเท่านั้น ผู้สื่อข่าว
จึงเลือกจะไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่าน เพราะในขณะเดียวกันนั้นแม้ว่ากระแสต่อต้าน
หนังสือพิมพ์บันเทิงจะรุนแรงเพียงใด แต่หากผู้อ่านยังคงนิยมเสพสื่อประเภทนี้และไม่กระทบกับ
ยอดขายหนังสือพิมพ์บันเทิงก็จะคงรูปแบบการน าเสนอข่าวเช่นนี้ต่อไป 

4.1.2.2 แรงกดดันทางเศรษฐกิจ 
ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า สภาพเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์บันเทิงใน

ปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่คล่องตัวมากนัก เนื่องจากได้รับผลกระทบมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะ
เป็นอัตราเงินเฟ้อ รายได้ของประชาชน การว่างงาน ที่ท าให้ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ไปจนถึงความ
เข้มแข็งของคู่แข่งขันทางธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อยอดขายของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงท าให้สูญเสียรายได้ไปมหาศาลหรือที่เลวร้ายที่สุดคือ ต้องปิดตัวลงเฉกเช่นเดียวกับ
สื่อสิ่งพิมพ์หลาย ๆ เล่มที่พากันล้มหายตายจากไปในยุคแห่งเทคโนโลยี แรงกดดันทางเศรษฐกิจ
เหล่านี้เป็นแรงผลักดันส าคัญท่ีท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปโฉมและวางกลยุทธ์
ในการน าเสนอข่าวแบบใหม่เพ่ือความอยู่รอด รูปแบบข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันจึง
แตกต่างจากในอดีตอยู่มากอันเนื่องมาจากพิษทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อต่อการปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บันเทิงมี 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

(1) คู่แข่งทางธุรกิจ 
การจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์แต่ละวันก็เช่นกัน ฝ่ายจัดจ าหน่ายตระหนัก

ดีว่าจะต้องแข่งขันกับคู่แข่งอ่ืน ๆ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) มากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่น าเสนอ รวมทั้งประเภทของหนังสือ เนื้อหาอ่ืน ๆ ในฉบับ และคุณภาพการ
ผลิต จากการสัมภาษณ์บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ได้ข้อมูลว่า หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่
นั้นต้องปรับตัวเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช่บันเทิงเร้าอารมณ์อย่างคู่แข่งเล่ม
อ่ืน ๆ เมื่อต้องอยู่ในยุคของการแข่งขันจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบข่าวให้แรงขึ้นโดยจะต้องแรงใน
ข้อเท็จจริงและเนื้อหาเชิงสอบสวนสืบสวน แต่ในแง่ของการน าเสนอนั้นจะยังคงรูปแบบการน าเสนอ
ข่าวแบบหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้ภาษาที่รุนแรงมากนักเพราะเราก็ต้องรักษาคอนเซ็ปท์หนังสือพิมพ์ จะ
เห็นได้ว่าการเกิดข้ึนของสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหนังสือพิมพ์บันเทิงเป็นอย่างมาก เนื่องด้วย
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คุณสมบัติของสื่อออนไลน์ที่น าเสนอข่าวได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อีกทั้งประชาชนยังสามารถเข้าถึง  
สื่อออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้สื่อเก่าอย่างหนังสือพิมพ์ซึ่งมี
ระยะเวลาในการผลิตที่นานกว่าต้องปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดในยุคนี้ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าหนังสือพิมพ์
บันเทิงมีข้อเสียเปรียบในเรื่องความเร็วในการน าเสนอข่าวเนื่องจากต้องใช้เวลาในการผลิตมากกว่า  
ท าให้หลายครั้งข่าวที่น าเสนอนั้นล่าช้าไปมากเมื่อเทียบกับสื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์บันเทิงจึงต้องใช้
กลยุทธ์ในการน าเสนอข่าวที่ลึกและแรงกว่าสื่อออนไลน์เพ่ือดึงดูดผู้อ่าน 

หนังสือพิมพ์สยามดาราซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวันเพียงฉบับเดียว 
แม้ว่าจะมีรอบการจัดจ าหน่ายที่ได้เปรียบคู่แข่งเล่มอ่ืน ๆ แต่ก็ยังต้องคิดกลยุทธ์เพ่ือแข่งขันกับ 
สื่อออนไลน์ จากการสัมภาษณ์ณัฐสิรี ละออ แสดงความเห็นว่าด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นผนวกกับ  
การก าเนิดขึ้นของส านักข่าวต่าง ๆ ท าให้หนังสือพิมพ์ต้องคิดกลยุทธ์ว่าจะท าอย่างไรให้คนอยากอ่าน 
ซึ่งทางออกท่ีมีความเป็นไปได้ที่สุดคือ การแข่งกันที่ความแรง หนังสือพิมพ์จึงต้องท าเพ่ือความอยู่รอด 
สอดคล้องกับข้อมูลจาก โสภา กาหยี  ผู้ สื่ อข่ าวหนั งสือพิมพ์ซุป เปอร์บัน เทิ ง  ที่ กล่ าวว่ า  
หากหนังสือพิมพ์บันเทิงยังคงเพิกเฉยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองและไม่ปรับรูปแบบการน าเสนอข่าวก็จะ
เป็นดังเช่นนิตยสารโลกสวยที่ล้มหายตายจากกันไป จะเห็นได้ว่าแรงกดดันทางธุรกิจนี้เป็นแรงกดดันที่
ยากจะหลีกเลี่ยงได้และมีส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้การท าหน้าที่ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงใน
บางครั้งจ าต้องละเลยความถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ก็เพ่ือให้อยู่รอดได้ในยุคแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสื่อออนไลน์ถือก าเนิดขึ้นและแย่งชิงพ้ืนที่ทางการตลาดไปมากซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจหนังสือพิมพ์บันเทิงอยู่ไม่น้อย หากหนังสือพิมพ์บันเทิงไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
องค์การก็อยู่ไม่ได้ ปัจจัยอันเกิดจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจนี้จึงมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลัก
จรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงเช่นกัน 

(2) ลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา 
การท างานของกองบรรณาธิการกับฝ่ายโฆษณามีความเกี่ยวพัน 

อันซับซ้อนอยู่กับกองบรรณาธิการ เพราะโฆษณาที่ลงในหนังสือพิมพ์นั้นนับเป็นหัวใจหลักของธุรกิจที่
จะก าหนดความอยู่รอดและสถานภาพทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์บันเทิงฉบับนั้น ๆ และโฆษณา 
ยังเป็นตัวก าหนดพ้ืนที่ที่จะตีพิมพ์เนื้อหาแต่ละหน้าของหนังสือพิมพ์ด้วยเพราะการที่ลูกค้าจะซื้อ
โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ต้องมองเห็นแล้วว่าได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และที่ส าคัญการลงโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ จึงพบว่า ผู้ลงโฆษณาคือ  
ผู้ก าหนดหน้าตาของหนังสือพิมพ์ในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าสีของหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็น  
ผลพลอยได้จากการพิมพ์สีของชิ้นโฆษณา เนื่องจากค่าโฆษณาสี 1 ชิ้น สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่าย
การพิมพ์หน้าสีของหนังสือพิมพ์ได้ถึง 2 หน้า แต่ด้วยรูปแบบข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นจะมี
ลักษณะที่ล่อแหลมและใช้ค าพูดที่รุนแรงเกินควร ท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงต้องประสบปัญหาจาก  
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การที่ลูกค้าไม่กล้าซื้อโฆษณาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินทุนที่จะน ามาหมุนเวียนใน
กระบวนการผลิต ดังนั้นหนังสือพิมพ์จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบข่าวโดยตัดลดส่วนที่ไม่เหมาะสม
ออกไปบ้าง และคิดคอลัมน์พิเศษส าหรับกระตุ้นการขายให้ลูกค้าเ พ่ือดึงดูดยอดซื้อโฆษณา  
ซึ่งบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงให้ข้อมูลสนับสนุนว่าการก าหนดเนื้อหาข่าวต้อง
ค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญและต้องมีคอลัมน์พิเศษที่เอ้ือต่อลูกค้าเพ่ือเพ่ิมยอดโฆษณา 

พอหนังสือเลือกที่จะแรงแล้วเนี่ยเอเจนซี่จะไม่เข้า ซัลซิล โตโยต้า ฮอนด้า เค้าจะไม่มา
ลงเพราะเค้ากลัว ก่อนที่หนังสือเราจะเริ่มแบรนด์ใหญ่ ๆ นี่จองเลยนะ ให้งบเดือนละ
แสนห้าขอขึ้นปกทุกปก แต่พอเห็นหนังสือเราออกมาสองฉบับสปอนเซอร์รายใหญ่ก็
ถอนเลย เพราะเค้ารู้สึกว่าหนังสือเราแรง เขากลัวว่าภาพลักษณ์เขาจะเสีย ดังนั้นเราก็
ต้องปรับ เราลดความแรงไม่ได้เราก็ต้องเพ่ิมคอลัมน์ให้มันรองรับลูกค้าได้ ลูกค้าท าธุรกิจ
ตัวนี้ เติบโตมายังไง บางคนเริ่มจากร้อย ตอนนี้เป็นร้อยล้าน ลูกค้าก็จะซื้อพ้ืนที่สกู๊ปตรง
นี้ได้ (อิงณภัทร์ อุดมสิทธิ์ศักดิ์, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559) 

รายได้จากค่าโฆษณาเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงองค์การสื่อแทบ 
ทุกแขนงให้อยู่รอดได้ในแต่ละเดือน ดังนั้นความต้องการของลูกค้าผู้ซื้อโฆษณาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
องค์การจะตอ้งค านึงถึงในการก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการบริหาร เพราะหากขาดรายได้จากส่วน
นี้ไปอาจย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงขององค์การเป็นแน่แท้ แต่ด้วยเหตุที่ต้องคิดถึงผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นหลักท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะน าเสนอข่าวอย่างไม่สุจริตใจ อาทิ 
การบิดเบือนเนื้อหาข่าว การปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง หรือน าเสนอข่าวที่เอ้ือต่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของลูกค้าอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งเป็นการกระท าที่ถือว่าผิดต่อจรรยาบรรณ เพราะตามหลัก
จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ระบุไว้ว่านักหนังสือพิมพ์ต้องค านึงถึงสาธารณประโยชน์เป็นส าคัญ  
การน าเสนอข่าวจะต้องไม่มุ่งหวังในผลประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง และจะต้องหลีกเลี่ยง  
การรับสินบนหรือเงินว่าจ้างใด ๆ เพ่ือแสดงความสุจริตใจในฐานะกระบอกเสียงของประชาชน  
แต่การท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันยังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่มากอันเนื่องมาจาก
แรงกดดันจากการที่ต้องสนองตอบความต้องการของผู้ซื้อโฆษณา จนท าให้ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
บันเทิงต้องละท้ิงจรรยาบรรณเพ่ือแลกกับรายได้อันมหาศาล 

ข้อมูลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น
เป็นธุรกิจที่ด าเนินอยู่ภายใต้กฎของวัฏจักรธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการขึ้นลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ  
ความผันผวนทางเศรษฐกิจผนวกกับการเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วของคู่แข่งใหม่ ๆ ในสายธุรกิจ
เดียวกัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การหนังสือพิมพ์บันเทิง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สื่อดิจิทัลและออนไลน์เข้ ามาตีตลาดจนเป็นเหตุให้ยอดจ าหน่ายของ
หนังสือพิมพ์ชะงักงันอย่างน่าใจหายและท าให้ส่วนแบ่งทางการโฆษณาของหนังสือพิมพ์บันเทิงทรุดตัว
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ลงจนอยู่ในภาวะวิกฤติ ยิ่งท าให้ผู้บริหารเริ่มตระหนักได้ว่าหนังสือพิมพ์ไม่สามารถผูกขาดอ านาจใน
การน าเสนอข่าวสารไว้แต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป และหากหนังสือพิมพ์ยังคงเพิกเฉยต่อการปรับตัวก็อาจ
ถูกคู่แข่งแย่งชิงพ้ืนที่ทางการตลาดได้ตลอดเวลา แรงกดดันเหล่านี้กระตุ้นให้หนังสือพิมพ์บันเทิงเริ่ม
ปรับปรุงตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของข่าวที่ลึกและแรงขึ้น
กว่าเดิม ใช้ภาษาเขียนข่าวที่มีสีสันมากขึ้น การออกแบบจัดหน้าให้ดูมีชีวิตชีวาน่าอ่าน รวมทั้ง 
เพ่ิมข้อเสนอลดแลกแจกแถมเพ่ือดึงดูดใจผู้ลงโฆษณา แต่ด้วยเหตุที่การแข่งขันในธุรกิจสื่อเป็นไปอย่าง
รุนแรงท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงขาดความยับยั้งในเรื่องจรรยาบรรณและเป็นเหตุให้รูปแบบข่าวของ
หนงัสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมหลาย ๆ ประการ 

4.1.2.3 แรงกดดันทางสังคม 
สื่อมวลชนเป็นวิชาชีพที่ได้รับสิทธิพิเศษให้มีเสรีภาพในการท างานได้

อย่างมาก แต่เสรีภาพนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะหากใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ก็จะสร้างผลดีแก่
สังคมนานัปการ แต่ในทางกลับกันหากสื่อมวลชนใช้เสรีภาพจนเกินขอบเขตก็อาจส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงได้เช่นกัน หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมจึงมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมการท างานของ
สื่อมวลชนให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกฎหมายสื่อมวลชนขึ้นมาและ
ก าหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้สื่อมวลชนเกรงกลัวที่จะกระท าผิด หรือการด าเนินมาตรการ
ควบคุมกันเองของสมาคมวิชาชีพเพ่ือก ากับดูแลการท างานของสื่อมวลชน แรงกดดันเหล่านี้มีผลมาถึง
การปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์บันเทิงด้วยเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงกดดันทาง
สังคมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

(1) การควบคุมทางกฎหมาย 
การที่สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ได้รับความไว้วางใจจาก

ประชาชนให้เป็นตัวแทนในการแสวงหาความจริง (Truth) และเพ่ือสนองสิทธิในการรับรู้ของประชาชน 
(Right to Know) หนังสือพิมพ์จึงจ าเป็นต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความจริง แต่เสรีภาพนั้นก็
ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคม การสร้างกฎหมายสื่อมวลชน
ขึ้นมาก็เพ่ือใช้ในการควบคุมการท างานของสื่อมวลชน เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์บันเทิงที่ต้องค านึงถึง
ข้อกฎหมายในการน าเสนอข่าว ดังจะเห็นได้จากกระบวนการตรวจสอบด้านกฎหมายอย่างเข้มงวด
ก่อนน าเสนอข่าว ซึ่งรูปแบบข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีลักษณะที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมิ่นประมาทและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งท าให้มีคดีฟ้องร้องกันอยู่
หลายครั้ง หนังสือพิมพ์บันเทิงจึงต้องระมัดระวังในการน าเสนอข่าว โดยจะไม่ระบุตัวตนของบุคคลใน
กรณีที่เป็นประเด็นฉาว การเซ็นเซอร์ภาพอนาจารเพ่ือไม่ให้อุจาดตา การไม่บิดเบือนข่าวจากความ
เป็นจริง และต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมก่อนน าเสนอ 
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ก่อนตีพิมพ์ก็ต้องมีทนายดู พอเราเขียนเสร็จ บ.ก. ปรูฟเสร็จต้องมีฝ่ายกฎหมายมา
ตรวจสอบก่อนที่จะตีพิมพ์ ถ้าพาดหัวไม่ดีหรืออะไรที่มันเสี่ยงฝ่ายกฎหมายก็จะดูให้ได้ 
แต่ถ้าอันไหนที่ลงผิด ลงไม่ใช่ความจริงแล้วดาราเอาหลักฐานมาประจานได้ อย่างนั้น
โอเค ถ้าโดนฟ้องก็ต้องออกมารับผิดชอบ แต่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะกระบวนการ
ตรวจสอบมันเยอะ ปรูฟมาแล้ว ดูให้แล้วว่าการใช้ค าแบบนี้มันอาจจะแรงแต่มันฟ้อง
ไม่ได้ แต่ถ้ามันจะฟ้องได้หรือว่าต้องแก้จริง ๆ มันจะมาจากข้อมูลที่เราหามาว่ามันไม่ใช่
เรื่องจริงแล้วดารามันสู้ เอาเรื่องขึ้นมาที่มันพิสูจน์ได้ว่าสื่อเขียนข่าวไม่เป็นความจริง อันนี้
มันก็โดนหนัก (จุติมา ศิลปภักดี, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2559) 

การน าเสนอข่าวในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวไปในข้างต้นนั้น
นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย การที่มีข้อกฎหมายมาเป็นกรอบบังคับ
ท าให้ผู้สื่อข่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้กรอบของความถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นและลดปัญหาการน าเสนอ
ข่าวที่รุนแรงลงไปได้มาก ถึงกระนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับดาราที่เป็นผู้เสียหายว่าต้องการฟ้องร้องเพ่ือรักษาสิทธิ์
ทางกฎหมายของตนหรือไม่ ในทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย จะพบว่า  
การฟ้องร้องอยู่ควบคู่กับอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทยมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการท าหนังสือพิมพ์  
โดยหมอบรัดเลย์ และหมอสมิธถูกฟ้องร้องจนเกิดความเบื่อหน่ายและยังต้องเสียค่าปรับจนขาดทุน
ต้องปิดกิจการ ในยุคปัจจุบันก็มีกรณีฟ้องร้องระหว่างดาราและหนังสือพิมพ์บันเทิงให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง 
ซึ่งการฟ้องร้องทีเ่กิดจากการเขียนข่าวที่หมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ตกเป็นข่าว
นั้นสมควรได้รับการสนับสนุนเพราะจะได้ควบคุมพฤติกรรมจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ในทางหนึ่ง  
แต่ด้วยบทบาทการท างานของดารากับผู้สื่อข่าวนั้นท างานร่วมกันเหมือนน้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า ท าให้
ดาราส่วนใหญ่เกรงใจสื่อมวลชนเพราะหากเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นมาอาจท าให้สื่อมวลชน 
ไม่น าเสนอข่าวของตนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างแน่นอน ดาราส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะ
อะลุ่มอล่วยโดยให้เหตุผลว่าตนนั้นเข้าใจการท างานของสื่อมวลชน การที่ดาราเพิกเฉยต่อสิทธิในการ
ปกปอ้งตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้สื่อมวลไม่เกรงกลัวต่อข้อกฎหมาย 

(2) มาตรการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน 
ประสบการณ์ความล้มเหลวและความไร้จริยธรรมของสื่อมวลชนใน

ประวัติศาสตร์ท าให้มีการเรียกร้องให้สื่อมวลชนต้องค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
นอกเหนือจากกรอบทางกฎหมายแล้ว การตรวจสอบ ก ากับดูแล หรือแทรกแซงสื่อโดยรัฐ เป็นสิ่งที่
ขัดแย้งกับหลักการสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน สื่อมวลชนจึงได้พัฒนากลไกการก ากับดูแลและ
ควบคุมตนเอง (Self-regulation) ด้วยมาตรฐานที่เป็นข้อตกลงกันภายในกลุ่มวิชาชีพในเชิงคุณธรรม
และจริยธรรมที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ซึ่งเป็นแนวทางอันพึงปฏิบัติของสมาชิกในวิชาชีพเพ่ือรักษา
ไว้ซึ่งเสรีภาพและความดีงามแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพที่
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ช่วยก ากับดูแลกันเองอีกชั้นหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลตนเองก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ด้านจรรยาบรรณของสื่อมวลชนได้อย่างทั่วถึง จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหา
การกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการ
ในการก ากับดูแลกันเองของสมาคมวิชาชีพที่นั้นยังคงคลุมเครือในเงื่อนไขท้ังยังไม่มีบทลงโทษท่ีชัดจน 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์การวิชาชีพของ
สื่อมวลชนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543 โดยการรวมกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 
(ก่อตั้ง พ.ศ. 2498-พ.ศ. 2543) กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ก่อตั้ง พ.ศ. 2508-2543) 
โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในองค์การวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้สามารถท าหน้าที่
ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณธรรมของสื่อมวลชนไทยได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น ส่วน
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2508 เนื่องจากคนในวิชาชีพต้องการจะ
ก่อตั้งสถาบันที่มาแก้ไขความเสื่อมโทรมในวงการวิชาชีพที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น โดยใช้ชื่อสถาบันว่า 
“สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” แต่จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สมาคมเหล่านี้ไม่มีผลกับ
การท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงมากนัก เนื่องจากสมาคมมักให้ความส าคัญกับหนังสือพิมพ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน โดยไม่แสดงบทบาทในการตรวจสอบการท างานของหนังสือพิมพ์
บันเทิงและไม่มีการติดต่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง ท าให้ผู้สื่อข่าวส่วน
ใหญ่ไม่รับรู้ถึงความส าคัญของสมาคมวิชาชีพและบางส่วนยังไม่รู้ เสียด้วยซ้ าว่ามีการจัดตั้งสมาคม
ดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือก ากับดูแลการท างานของหนังสือพิมพ์ สมาคมวิชาชีพจึงเปรียบเสมือนไม้ประดับใน
วงการหนังสือพิมพ์เท่านั้น จากการสัมภาษณ์เฉลิมเกียรติ สมหวัง (สัมภาษณ์ , 16 พฤษภาคม 2559) 
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนว่าการท างานของสมาคม
เหล่านี้ยังไม่โปร่งใสเพียงพอ โดยจะให้ความส าคัญกับสื่อใหญ่เพียงเท่านั้น ท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงซึ่ง
เป็นส่วนเล็กในสังคมถูกละเลยไป อีกทั้งกระบวนการตัดสินหลาย ๆ ประการยังไม่มีความยุติธรรม
อย่างแท้จริง ท าให้สมาคมดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ 

อย่าลืมว่าทุกวันนี้ผู้บริหารองค์การเขาสวมหมวกอยู่ 3-4 ใบ ผู้บริหารสมาคมนักข่าวมัน
ก็มาจากพวกสื่อใหญ่ ๆ ทั้งนั้น สื่อตัวเองท าผิดมันจะไปด่าสื่อตัวเองเหรอ มันไม่ได้ผ่าน
มาจากส่วนของคนที่เป็นกลางมาดู มาจัดอะไรสักอย่าง สมมติว่าสมาคมนักข่าว นายก
สมาคมมาจากไทยรัฐ ถ้าไทยรัฐละเมิดเองเขากล้าด่าไหม เขาก็ต้องเข้าข้างกันเอง มันก็มี
แต่มาจากองค์การใหญ่ ๆ ทั้งนั้น มันไม่มีความยุติธรรม มันก็เล่นได้เฉพาะองค์การเล็ก ๆ 
สื่อเล็ก ๆ อย่างพวกเรา สื่อใหญ่ ๆ เขาจะไม่ค่อยแตะ พวกเรามันก็เหมือนกับหญ้า
แพรกแค่นั้นเอง (เฉลิมเกียรติ สมหวัง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัญหาการกระท าผิดจรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการควบคุมกันเองในแวดวงวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นยังไม่มี
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ประสิทธิภาพเพียงพอ การที่สมาคมดังกล่าวไม่มีอ านาจและบทลงโทษที่เด็ดขาดต่อสื่ อมวลชนที่
กระท าผิดจรรยาบรรณท าให้ไม่มีใครเกรงกลัวและยังกระท าการในลักษณะที่ผิดจรรยาบรรณเช่นนี้
ต่อไป นอกจากนี้การที่หนังสือพิมพ์มีการตรวจสอบกันเองน้อยเกินไปก็มีส่วนท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิง
บางฉบับกระท าผิดทั้งโดยเจตนาและโดยไม่เจตนา เนื่องจากไม่มีใครมาท้วงติงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึง
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขการท างานให้ถูกต้องเหมาะสม ประเด็นค้นพบที่น่าสนใจอีกประการคือ 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของสมาคมวิชาชีพ เนื่องจากสมาคม
เหล่านี้ไม่เคยเข้ามามีบาบาทในการท างานของตนจึงไม่รู้ว่ามีกฎระ เบียบข้อบังคับและก าหนด
บทลงโทษไว้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่ไม่เห็นชอบกับการที่สมาคมวิชาชีพจะเข้ามามี
บทบาทในการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิง เพราะเกรงว่าจะท าให้ขาดเสรีภาพและท าให้เกิด  
ความอึดอัดในการท างาน แต่ท้ายที่สุดก็มีความเป็นไปได้ที่สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ จะเข้ามาก ากับดูแล
การท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงและแก้ไขปัญหาจรรยาบรรณที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลง เพียงแต่การ
ด าเนินการต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเนื่องด้วยมาตรการดังกล่าวยังมีความคลุมเครืออยู่มากและ
สมาคมเองก็ไม่มีผลงานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในวิชาชีพได ้

4.1.2.4 แหล่งข้อมูล 
ในการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงต้องอาศัยข้อมูลจากดาราหรือ

บุคคลใกล้ชิดของดารา มาสร้างเป็นประเด็นการน าเสนอ เพราะด้วยบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์
บันเทิงก็คือ การน าเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงให้ประชาชนได้รับรู้ จึงกล่าวได้ว่า
ดาราก็เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดเนื้อหาข่าวที่จะน าเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์บันเทิง แต่ใน
ปัจจุบันพฤติกรรมของดารารุ่นใหม่ ๆ แตกต่างไปจากดาราสมัยก่อนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการกล้าที่
จะตอบค าถามในประเด็นส่วนตัว การมีความรักอย่างเปิดเผย รวมไปถึงการแต่งกายที่นิยมโชว์ 
เนื้อหนังมากกว่าดาราในสมัยก่อน ทั้งนี้อาจจะด้วยค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเป็น
เพราะดาราไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากผู้ดูแลท าให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ แต่ท้ายที่สุด
คนที่ถูกสังคมประณามก็คือ สื่อมวลชนที่น าเสนอข่าวหรือภาพของดาราที่มีลักษณะไม่เหมาะสมออกสู่
สายตาสาธารณชน ผู้สื่อข่าวโดยส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าดาราในปัจจุบันเปลี่ยนไป
จากในอดีตย่างมาก ดาราสมัยนี้มีความกล้าแสดงออก กล้าตอบค าถามที่รุนแรง กล้าที่จะเปิดเผยเนื้อ
หนังต่อหน้ากล้อง บางครั้งภาพเซ็กซี่ที่ถูกน าเสนอบนหน้าหนังสือพิมพ์ก็เกิดจากความตั้งใจดาราที่
ต้องการใช้สื่อเป็นช่องทางท าให้คนรู้จัก 

เมื่อก่อนสยามดาราจะโดนมามากเรื่องถ่ายนม ถ่ายจิ๋ม อะไรที่ว่าเนี่ย คือ มันก็โป๊จริง ๆ 
แหละ ถามว่าทุกวันนี้มันซอฟท์ลงไหม ภาพมันซอฟท์ลงนะ แต่กลายเป็นว่าภาพเซ็กซี่
ตามงานเนี่ยเกิดจากตัวดาราเองนั่นแหละ บางคนถ่ายเอง โพสท์เอง ลงใน social 
ตัวเอง แล้วเราเป็นคนที่เอาที่เขาถ่ายมาตีพิมพ์อีกที เพราะว่านี่คือ สิ่งที่เขาเลือกมาแล้ว
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ที่เขาจะส่งถึงประชาชน มันก็มาจากพฤติกรรมจริง ๆ ที่ตัวดาราเองนั่นแหละที่พยายาม
ที่จะท าให้มันเป็นกระแสขึ้นมาอย่างนี้ ส่วนหนึ่งเราก็อาจจะมองว่าเราเป็นเครื่องมือของ
เขานะ แต่ก็เข้าใจว่ามันก็ต้องช่วยกัน เขาไม่มีเราเขาจะอยู่ยังไง เราไม่มีเขาเราจะน าเสนอ
อะไร มันก็ต้องพ่ึงกันไป เป็นวงจรกันไป (ณัฐสิรี ละออ, สัมภาษณ,์ 27 พฤษภาคม 2559) 

หากมองในมุมนี้หนังสือพิมพ์บันเทิงก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ดาราใช้ใน
การสร้างกระแสก็ว่าได้ เพราะหลาย ๆ ครั้งข่าวฉาวและภาพลามกอนาจารที่ปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นเกิดจากการกระท าของดาราผู้ตกเป็นเหยื่อนั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าดาราเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะก าหนดประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงเพราะไม่ว่าจะเป็นข่าวเชิงบวกหรือเชิงลบก็
ล้วนแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดจากการกระท าของดาราเองทั้งสิ้น ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการแก้ไข
ปัญหาการน าเสนอข่าวฉาวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากดาราซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลส าคัญด้วยเช่นกัน เพราะหากดาราประพฤติตนเหมาะสมและไม่ก่อประเด็นฉาว 
หนังสือพิมพ์ก็ไม่สามารถลงข่าวเสียหายเพ่ือท าลายชื่อเสียงได้ 

จากการศึกษาข้อมูลในประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
 

ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองบรรณาธิการจะเกิด
จากนโยบายการบริหารขององค์การเป็นหลัก เพราะไม่ว่าจะเป็นระดับบรรณาธิการบริหารหรือ
ผู้สื่อข่าวต่างก็ต้องท างานอยู่ภายใต้นโยบายขององค์การด้วยกันทั้งนั้น ผู้บริหารก าหนดนโยบายไว้
อย่างไร แนวทางการท างานของกองบรรณาธิการก็ต้องเป็นไปตามนั้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
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นอกจากนี้บุคลากรก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้งานข่าวนั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการท างาน และความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากรคนนั้น ๆ ว่ามีเพียงพอ
หรือไม่ จากการศึกษาพบว่า องค์การไม่มีการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับหลักการท างานข่าวและ
จรรยาบรรณของสื่อมวลชนให้แก่ผู้สื่อข่าวอย่างเป็นกิจจลักษณะ ท าให้ผู้สื่อข่าวขาดความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในหลาย ๆ ประการ อีกทั้งวัฒนธรรมองค์การยังเป็นแรง
กดดันส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการประพฤติตนของบุคลากรเพราะหากไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจาก
หัวหน้างานหรือรุ่นพ่ีอาจท าให้ผู้สื่อข่าวประพฤติตนไม่เหมาะสม และในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าว
ต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าและความเร่งรีบซึ่งเป็นธรรมชาติของการท างานข่าว อาจท าให้
ผู้สื่อข่าวขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบท าให้เกิดความผิดพลาดในงานได้ 

ส าหรับปัจจัยภายนอกอันประกอบไปด้วยปัจจัยด้านผู้อ่าน แรงกดดัน
ทางเศรษฐกิจ แรงกดดันทางสังคมและการเมือง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ก็เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวอยู่ไม่น้อย จากการที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ 
ต้องแข่งขันกันน าเสนอข่าว และต้องน าเสนอข่าวที่ดึงดูดใจผู้อ่านให้มากที่สุดท าให้ผู้สื่อข่าวจ าเป็นต้อง
ละทิ้งจรรยาบรรณวิชาชีพไปบ้างเพ่ือมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้าท าให้มีการแข่งขันกันสูงในเรื่องของความเร็ว ความสดใหม่ของข่าว หนังสือพิมพ์บันเทิง
ที่เสียเปรียบในเรื่องความเร็วจึงต้องใช้ความแรงเพ่ือดึงดูดผู้อ่านเพราะผู้อ่านนั้นเปรียบดั่งหัวใจส าคัญ
ของธุรกิจ หากหนังสือพิมพ์ไม่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านก็ไม่อาจด าเนินกิจการต่อไปได้ หนังสือพิมพ์
บันเทิงจึงต้องท าเพ่ือความอยู่รอด จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวอย่างมาก 

 
4.2 ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง 

 
จรรยาบรรณของสื่อมวลชนมีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมให้สื่อมวลชน  ท างานอย่าง

เที่ยงตรงต่อข้อเท็จจริง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ของสาธารณชนเป็นใหญ่ ดังจะเห็นได้
จากข้อก าหนดแห่งจรรยาบรรณของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ที่ตราไว้อย่างละเอียด หากสื่อมวลชน
สามารถรักษาจรรยาบรรณของตนอย่างเต็มที่ย่อมจะหวังได้ว่าสาธารณชนจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด
จากการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน แต่ในขณะเดียวกันในขณะสังคมไทยในปัจจุบันเดินเข้าสู่ยุคแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร ท าให้มีสื่อเกิดขึ้นมากมาย และมีการแข่งขันกันสูงจนบางครั้งการน าเสนอข่าวของ
สื่อมวลชนอาจจะละเลยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพไปบ้าง ซึ่งปัญหาจรรยาบรรณของสื่อมวลชนนั้นเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์บันเทิงที่มักจะมี
พฤติกรรมการน าเสนอข่าวที่ไม่เหมาะสมให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง แม้จะมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้หนังสือพิมพ์
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บันเทิงปรับปรุงรูปแบบการท างานแต่การน าเสนอข่าวเช่นนี้กลับยังมีให้เห็นอยู่เสมอ จึงเกิดเป็น
ค าถามว่าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงมีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างแท้จริงหรือไม่ และ
ได้น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนมากน้อยเพียงใด จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอิงจาก
หลักจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอันเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์พึงยึดถือปฏิบัติ 
สามารถสรุปผลโดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. ความตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ 
1.1 การส่ง เสริมและรักษาไว้ซึ่ ง เสรีภาพของหนังสือพิมพ์เป็นภารกิจอันมี

ความส าคัญเหนืออ่ืนใดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 
1.2 การเสนอข่าว ภาพ หรือการแสดงความคิดเห็น ต้องเป็นไปด้วยความสุภาพ

สุจริต ปราศจากความมุ่งหวังในประโยชน์ส่วนตน หรือ อามิสสินจ้างใด ๆ 
1.3 การเสนอข่าว ต้องเสนอแต่ความจริงพึงละเว้นการต่อเติมเสริมแต่งหากปรากฏ

ว่าข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว 
1.4 การที่จะให้ได้ข่าว ภาพหรือข้อมูลอย่างใด ๆ มาเป็นของตนต้องใช้วิธีการที่

สุภาพและซื่อสัตย์ 
2. ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.1 ต้องเคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมายจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ
ของตน 

2.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นส าคัญ ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะโดยมิชอบ 

2.3 ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชี พ หรือ  
ความสามัคคี ของเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

 
4.2.1 ความตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ 

4.2.1.1. การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เป็นภารกิจอันมี
ความส าคัญเหนืออ่ืนใดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

“เสรีภาพของสื่อมวลชนคือ เสรีภาพของประชาชน ถ้าปราศจาก
เสรีภาพส่วนนี้แล้วประชาธิปไตยก็ไม่สมบูรณ์” (Amanda Blank: VOA Radio Workshop) ข้อความ
นี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการรับรู้ของประชาชนและการก าหนด
ค่านิยมในสังคมจากการน าเสนอข่าว ด้วยเหตุผลนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการท าหน้าที่
สื่อมวลชน สื่อได้จึงจ าเป็นต้องปลอดจากการควบคุมและการกดดันของหน่วยงานใด ๆ ในบ้านเมือง 
ทั้งนี้สื่อมวลชนบางแห่งยังมีปัญหาเรื่องการถูกแทรกแซงจากภาครัฐหรือต้องน าเสนอข่าวเพ่ือเอ้ือ
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ผลประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอิทธิพล แต่ส าหรับสื่อบันเทิงโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นจะ
ประสบปัญหาดังกล่าวน้อยมาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหนังสือพิมพ์บันเทิงคือ การใช้เสรีภาพ
จนเกินขอบเขตหน้าที่ 

เสรีภาพในการท างานเปรียบเสมือนดาบสองคม เพราะหากสื่อมวลชน
รู้จักใช้เสรีภาพในทางที่ถูกต้องก็จะสร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่สังคม แต่ถ้าหากสื่อมวลชนใช้
เสรีภาพนั้นจนเกินขอบเขตและไม่ค าหนึ่งถึงความถูกต้องเหมาะสม ก็อาจท าให้ข่าวที่น าเสนอออกไป
นั้นสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกัน ส าหรับหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีสิทธิ์และเสรีภาพ
ที่จะเผยแพร่ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงให้ประชาชนได้รับรู้ และมักจะอ้าง
หน้าที่นี้รวมไปถึงสิทธิเสรีภาพของตนในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของดาราจนเกินความเหมาะสม ซึ่งมี
หนังสือพิมพ์บันเทิงจ านวนไม่น้อยที่ใช้เสรีภาพในลักษณะเช่นนี้จนท าให้ข่าวบันเทิงละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของดาราอยู่หลายครั้ง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การจ ากัดขอบเขตการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาเสรีภาพในการ
น าเสนอข่าวไม่ให้ถูกแทรกแซงจากหน่วยงานใด ๆ เพราะเสรีภาพเป็นสิทธิ์ที่สื่อมวลชนพึงมีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ จากการที่ต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าเสนอข่าวสาร จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือหาข้อเท็จจริงมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้ 

ณัฐสิรี ละออ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559) หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์
สยามดารา ให้ข้อมูลว่าในการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงต้องไม่ถูกครอบง าโดยอะไรก็ตามจึงจะ
ถือว่ามีเสรีภาพอย่างแท้จริง แต่ผู้สื่อข่าวเองก็ต้องมีขอบเขตในการท างานและรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร 
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของบุษกร ยวนเพ็ง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง ที่กล่าวถึงขอบเขต
การท างานของผู้สื่อข่าวว่าผู้สื่อข่าวต้องใช้วิจารณญาณในการน าเสนอข่าว แม้ว่าในการท างานจะมี
เสรีภาพมากเพียงใดแต่ผู้สื่อข่าวก็ควรตระหนักว่าเรื่องใดที่ไม่ควรแตะ เช่น ประเด็นครอบครัวหรือ
ประเด็นส่วนบุคคล ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีสิทธิ
เสรีภาพในการท างานในระดับหนึ่ง เพราะแม้ว่าในการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะไม่ถูกแทรกแซงโดย
หน่วยงานรัฐเช่นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับอื่น ๆ แต่ในแง่ของธุรกิจนั้นเสรีภาพในการน าเสนอข่าวจะถูก
จ ากัดด้วยกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ต่อกัน อิสระในการท างานของผู้สื่อข่าวจึงถูกจ ากัด
ลงเพื่อให้อยู่ในขอบเขตที่หน่วยงานเหล่านั้นยอมรับได้ แต่หากมองในมุมของเสรีภาพในการท างานนั้น
ยังกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงมีเสรีภาพในการท างานมากพอสมควร 

4.2.1.2 การเสนอข่าว ภาพ หรือการแสดงความคิดเห็น ต้องเป็นไปด้วยความ
สุภาพ สุจริต ปราศจากความมุ่งหวังในประโยชน์ส่วนตนหรืออามิสสินจ้างใด ๆ 

ข่าวบันเทิงเป็นข่าวที่ต้องการสร้างความบันเทิงเริงใจให้กับผู้อ่าน การใช้
ภาษาและค าพูดจึงมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการเหมือนการเล่าข่าวให้เพ่ือนฟัง แต่ปัญหาที่พบอยู่
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บ่อยครั้งคือ มีคอลัมน์ประเภทวิจารณ์ดาราที่ผู้เขียนมักจะสอดแทรกความคิดเห็นของตนลงไปอย่างมี
อคติและใช้ค าพูดที่ส่อเสียดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือเพ่ิมสีสันให้ข่าวนั้นน่าสนใจ ส าหรับในเรื่องการใช้
ภาษาในการเขียนข่าวนี้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาที่ไม่สุภาพ แต่ด้วย
รูปแบบข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงที่เน้นการสร้างอรรถรสให้แก่ผู้อ่านจึงต้องใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ
และใช้วิธีการเล่นค าเพ่ือให้ดูน่าสนใจ ทั้งนี้ไม่ได้มองว่าเป็นค าที่หยาบคายเพราะโดยส่วนใหญ่เป็น  
ค าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว เพียงแต่เมื่ออยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์จึงอาจจะดูว่าไม่เหมาะสม 
อันที่จริงปัญหาเรื่องการใช้ภาษาในการเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นเป็นเรื่องที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการเล่นค าของผู้เขียนข่าวเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ท าให้
ผู้คนสนใจอยากจะหยิบขึ้นมาอ่าน ประเด็นที่น่าจับตามองอีกประการคือ การว่าจ้างให้เขียนข่าว  
โดยผู้ว่าจ้างมุ่งหวังในผลประโยชน์ส่วนตน อาทิ การฝากลงข่าวประชาสัมพันธ์งานโดยให้สินน้ าใจตอบ
แทน หรือการที่ผู้จัดการดาราใช้ความสนิทสนมกับผู้สื่อข่าวให้ช่วยลงข่าวสนับสนุนดาราในสังกัดของ
ตน หรือแม้กระทั่งกรณีที่ดาราเป็นผู้ให้ข้อมูลในแง่ลบของดาราที่เป็นคู่อริกันเพ่ือให้ เสื่อมเสียชื่อเสียง 
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้สื่อข่าวว่าจะรับหรือไม่จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับพบว่า โดยส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การว่าจ้างเช่นนี้เหมือนกัน 

“อยากลงข่าว ฝากหน่อย เท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งตัวดาราเองยังมีเลย  
มีข่าวนี้อยากให้ลง หรืออยากให้ช่วย หรือข่าวคู่แข่ง ศัตรู ข่าวเมียน้อยผัวอะไรอย่างนี้ ช่วยหน่อย  
ขายข่าวเอง โทรมาบอกเอง มีเยอะแยะ” (อภิชญา ด ารงธารกุล, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2559) 

ประสบการณ์รับสินบนว้าจ้างนั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอในการท างานของ
หนังสือพิมพ์บันเทิง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลว่าจะรับหรือไม่ ผู้ให้ข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์สยามบันเทิงกล่าวว่า ตนนั้นต่อต้านการว่าจ้างเขียนข่าวเพราะรู้สึกว่าเป็นการคอร์รัปชั่น 
อีกทั้งองค์การยังมีนโยบายห้ามไม่ให้พนักงานรับสินบนว่าจ้างหรือกระท าการใด ๆ ที่ไม่สุจริต 
เว้นเสียแต่การรับของที่ระลึกตามงานหรือการรับมอบของขวัญประจ าปี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงคือ การเลือกน าเสนอข่าวโดยเสน่หา จากการสัมภาษณ์ในประเด็นการ
วางตัวเป็นกลางของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พบว่า ยังมีปัญหาเรื่องลูกรักลูกชังเกิดข้ึนในกองบรรณาธิการ 
ผู้สื่อข่าวให้ข้อมูลว่าในการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวนั้นจ าเป็นต้องสนิทสนมกับศิลปิน -นักแสดงเพ่ือ
ประโยชน์ในการหาข้อมูล ความสนิทสนมกับดาราท าให้ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หนังสือพิมพ์ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดความล าบากใจที่จะน าเสนอข่าวดาราที่ตนสนิทในเชิง จาก
การสัมภาษณ์พบว่า ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงที่จะสนิทสนมกับดาราจนเกินควร ทั้งนี้เพ่ือรักษา
ระยะห่างและเพ่ือไม่ให้เกิดความล าบากใจ 

“สินบน” กับ “การขอบคุณสื่อ” ค่อนข้างใกล้เคียงกัน  แต่ความหมาย
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หากปฏิบัติล้ าเส้นเกินสมควรแม้เพียงนิดเดียว การขอบคุณสื่อที่เป็นธรรมเนียม
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ปฏิบัติ เ พ่ือสร้างสัมพันธ์กับนักข่าวจะกลายเป็นการผิดจรรยาบรรณทันที แต่คนในวงการ
สื่อสารมวลชนจะมีความคุ้นเคยกับระบบการจ่ายเงินให้นักข่าวว่าเป็นธรรมเนียมว่าถ้าอยากลงข่าวแน่
ก็ต้องจ่ายเงิน ซ่ึงเจ้าของธุรกิจและพีอาร์หลายรายรับได้ในธรรมเนียมนี้เพราะคิดว่าได้ผลประโยชน์
ร่วมกัน ผู้สื่อข่าวได้ข่าวและได้เงิน ส่วนพีอาร์ก็ได้ลงข่าวตามต้องการ แม้จะทราบกันดีว่าการกระท า
เช่นนี้เข้าข่ายการทุจริตแต่เป็นการทุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่มีหลักฐาน ไม่มีคู่กรณี ไม่มี
ผู้เสียหาย ไม่มีการเรียกร้องใดใด เพียงแค่ข่าวได้ลงตามต้องการก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสอง
ฝ่าย การลงข่าวรูปแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิง แม้ว่าองค์การจะมี
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและการรับสินบนแต่การลงข่าวพีอาร์มักจะถูกให้ เหตุผลว่าเป็นการ
ช่วยเหลือกัน ดังนั้นจึงต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความตระหนักในจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว  
แต่ละคนว่าจะเลือกรับหรือปฏิเสธวิธีการที่ไม่สุจริตดังกล่าว ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้สื่อข่าว
ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่รับเพราะค านึงถึงข้อห้ามของบริษัท เว้นแต่เรื่องเล็ก ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบมากนัก
ก็อาจจะช่วยเหลือกันได้โดยมีสินน้ าใจตอบแทนเล็กน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามการกระท าดังกล่าวก็
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่บริสุทธิ์ใจในการน าเสนอข่าวและขัดต่อจรรยาบรรณในข้อนี้อีกด้วย 

4.2.1.3 การเสนอข่าว ต้องเสนอแต่ความจริงพึงละเว้นการต่อเติมเสริมแต่ง
หากปรากฏว่าข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว 

ความจริง (Truth) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยู่จริงในโลกใบนี้  
การรายงานความจริงของสื่อมวลชนจะต้องเป็นการรายงานโดยอ้างถึงแหล่งที่มา และรายละเอียดของ
เนื้อข่าวไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ส่วนความถูกต้อง (Accuracy) นั้นหมายถึง ความถูกต้อง ครบถ้วน  
ทั้งในด้านความจริง ภาษาที่ใช้ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ นักสื่อสารมวลชนต้องมีความ
ระมัดระวัง ความละเอียดลออในการรายงานข่าว เพ่ือให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงในเนื้อข่าว นับตั้งแต่
ชื่อบุคคล ต าแหน่ง รายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ จนกระทั่งจุดทศนิยม นักข่าวจะต้องระมัดระวังไม่ให้มี
ความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ต้องมีไหวพริบและใส่ใจในละเอียดปลีกย่อยเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  
ในทุกรายละเอียด (นวลวรรณ ดาระสวัสดิ์, 2540, น. 45) 

ข้อความในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
จะต้องค านึงถึงความจริงและถูกต้องของข่าวเป็นส าคัญ โดยผู้สื่อข่าวจะต้องตรวจสอบข่าวอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าข่าวนั้นมีมูลความจริงและไม่ใช่ข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมา ส าหรับการเขียนข่าว
นั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ต้องไม่แต่งเติมเสริมค าพูดจนเกินความเหมาะสม และที่ส าคัญ
ต้องไม่บิดเบือนเนื้อหาข่าวจนผิดไปจากความเป็นจริง จากการศึกษาพบว่า การน าเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงให้ความส าคัญอย่างมากกับการน าเสนอความจริง ข่าวที่ลงจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบมาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงที่มีหลักฐานยืนยันและสามารถพิสูจน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น
ข่าวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของดาราจะต้องมาจากการสัมภาษณ์เท่านั้น ทั้งนี้เพราะข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
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เป็นหลักฐานชั้นที่ที่ผู้ตกเป็นข่าวสามารถใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้หากพบว่า หนังสือพิมพ์
ฉบับนั้นลงข่าวเท็จ จากการสัมภาษณ์ ปิยนุช ลัยนันท์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามดารา ได้ให้ข้อมูล
สนับสนุนว่าในกระบวนการท าข่าวนั้นผู้สื่อข่าวจะต้องรอบคอบในด้านกฎหมาย โดยในระหว่าง
สัมภาษณ์จะต้องมีการบันทึกเสียงเป็นหลักฐาน และการน าเสนอข่าวจะใช้บทสัมภาษณ์ของดาราเป็น
หลักเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายตามมา 

ถึงแม้ว่าบางอย่างที่เรารู้มา แต่พอเราถามเขาไปแล้วเขาตอบมาอีกอย่างหนึ่ง เราก็ต้อง
เสนอไปตามที่เขาตอบ เรามี quote ค าพูดเขา เราอัดเสียงเขามา เรามีหลักฐาน อีกอย่าง
ตัวเขาเองก็รู้อยู่แล้วว่าเขาพูดอะไรออกมา ถ้าเราไปบิดเบือนเขาก็อาจจะเอาผิดเราได้ เราก็
ต้องเสนอไปตามความเป็นจริง (ปิยนุช ลัยนันท์, สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2559) 

จากค าสัมภาษณ์ในข้างต้นแสดงให้เห็นประเด็นปัญหาอีกประการนั่นคือ 
ปัญหาการบิดเบือนเนื้อหาข่าวจากความเป็นจริงซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในการน าเสนอข่าว
ของหนังสือพิมพ์บันเทิง การบิดเบือนเนื้อหาข่าวนั้นมีทั้งท่ีกระท าไปโดยเจตนาที่ดีและเจตนาที่ไม่ดี ใน
ส่วนของเจตนาที่ดีเกิดจากการที่หนังสือพิมพ์บันเทิงต้องการปกป้องชื่อเสียงของดาราเพราะบางครั้ง
ค าสัมภาษณ์ของดาราอาจมีค าพูดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจสร้างความแตกแยกให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ผู้สื่อข่าวจึงต้องช่วยตัดทอนค าสัมภาษณ์บางค าหรือหลีกเลี่ยงที่จะน าเสนอในบางประเด็นเพ่ือปกป้อง
ดาราและเพ่ือปกป้องหนังสือพิมพ์เอง เพราะหากเกิดกรณีฟ้องร้องขึ้นมาหนังสือพิมพ์ที่เป็นผู้น าเสนอ
ข่าวจะได้รับผลกระทบไปด้วย แต่ในกรณีที่เป็นการบิดเบือนด้วยเจตนาที่ไม่ดีนั้นเกิดจากความต้องการ
ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน กรณีนี้จะพบเห็นได้จากวิธีการพาดหัวข่าวที่มักใช้ค าพูดสองแง่สองง่าม
หรือจงใจที่จะชักจูงผู้อ่านไปในทางใดทางหนึ่ง 

จุติมา ศิลปภักดี (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2559) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
ซุปเปอร์บันเทิงให้ข้อมูลว่าการน าเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์บันเทิงจะอ้างจากค าสัมภาษณ์ของดารา
และน าเสนอตามค าตอบจริง แต่ถ้าหากข่าวนั้นส่งผลกระทบในเชิงลบกับดาราก็อาจจะช่วยเหลือกัน
โดยบิดค าพูดหรือตัดบางประเด็นท้ิง บางกรณีดาราออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ไปขอโทษกัน
ในภายหลังซึ่งผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ก็เข้าใจ สอดคล้องกับความเห็นของบุษกร ยวนเพ็ง (สัมภาษณ์,  
28 เมษายน 2559) ที่กล่าวว่า การน าเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์บันเทิงบางครั้งอาจจะไม่ได้เขียนความ
จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผู้สื่อข่าวต้องรักษาตัวดาราหรือรักษาตัวแหล่งข่าว และในบางข่าวก็อาจจะ  
มีแต่งเติมไปบ้างเพ่ือเพ่ิมเร้าอารมณ์ผู้อ่านแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากฐานข้อมูลที่เป็นความจริงและมา
จากการสัมภาษณ์จริง ๆ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์บันเทิงทั้ง 4 ฉบับ ในประเด็น
การน าเสนอความจริงโดยไม่แต่งเติมเสริมข้อมูลใด ๆ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณข้อหนึ่งที่นักหนังสือพิมพ์พึง
ประพฤติปฏิบัตินั้นพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สื่อข่าวมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการน าเสนอ
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ข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงจะอิงจากความพ้ืนฐานข้อมูลจริงเป็นหลัก เพ่ือป้องกันการถูกฟ้องร้อง
ในทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกบริษัทให้ความส าคัญ ในการน าเสนอข่าวจึง ต้องน าเสนอตามความ
จริง โดยอิงจากค าสัมภาษณ์ของศิลปิน-นักแสดง คนนั้น ๆ รวมไปถึงการบันทึกหลักฐานการสัมภาษณ์
เพ่ือป้องกันตนเองด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีกรณีที่หนังสือพิมพ์บันเทิงจงใจบิดเบือนเนื้อหาข่าวเนื่อง
ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการปกป้องศิลปิน-นักแสดง เพราะเนื้อหาในบางข่าวนั้นอาจส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อผู้ตกเป็นข่าวได้ หลายครั้งผู้สื่อข่าวจึงต้องลดทอนเนื้อหาหรือหลีกเลี่ยงการน าเสนอข้อมูลบาง
ประการ ซึ่งในกรณีนี้แม้ว่าผู้สื่อข่าวจะกระท าผิดจรรยาบรรณฐานบิดเบือนความจริง แต่ในแง่
มนุษยธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์เช่นกัน 

4.2.1.4 การที่จะให้ได้ข่าว ภาพหรือข้อมูลอย่างใด ๆ มาเป็นของตน ต้องใช้
วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์ 

แหล่งข้อมูลในการรวบรวมข่าวของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นไม่ได้
มีเพียงแค่ การออกภาคสนามสัมภาษณ์หรือการติดต่อสัมภาษณ์ส่วนบุคคลผ่านผู้จัดการของศิลปิน -
นักแสดง เพียงเท่านั้น แต่ยังมีแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลใกล้ชิดซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่นิยมเปิดเผยตัวตน 
ข่าวที่ได้จากแหล่งข่าวประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องครอบครัว ความรัก มือที่สาม ซึ่งเป็นประเด็น
ส่วนบุคคล อีกทั้งยังมีภาพหลุด หรือภาพข้อความสนทนาที่ถูกปล่อยออกมาโดยที่ผู้ตกเป็นข่าวไม่ ได้
เต็มใจ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในการท างานของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง สุพัชรา ภารตพันธ์ 
(สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง ให้ข้อมูลว่าเกี่ยวกับการ
น าเสนอข่าวที่เป็นประเด็นส่วนบุคคลว่าในกรณีที่มีการพูดคุยกับผู้ที่ตกเป็นข่าวแล้วทางกอง
บรรณาธิการเห็นสวมควรว่าไม่ให้ท าข่าวก็จะไม่น าเสนอในประเด็นนั้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะมี
ส านักข่าวอ่ืน ๆ ที่รับรู้ประเด็นนั้นด้วยหรือไม่ เพราะหากหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืน ๆ น าไปลงก่อนอาจจะ
ท าให้เกิดผลกระทบทางด้านยอดขายได้ 

จริง ๆ เรื่องส่วนตัวของดารามันก็มีส่วนที่ต้องเซฟเหมือนกันนะ อย่างก่อนหน้านี้มันมี
ช่วงปาปารัซซี่ทีเขามีการแอบถ่าย อย่างบางคนดาราเห็นก็ขอ อ่ะ ขอกันดี ๆ โอเค ลบ
รูป ไม่เขียน ก็ว่ากันไป แล้วแต่ว่านักข่าวคนนั้นว่าเป็นยังไง แล้วก็แล้วแต่สถานการณ์นั้น
ด้วย ถ้าหัวหน้าบอกว่าหยุดไว้ก่อนก็หยุด หรือถ้าเราไปเจอสนิทส่วนตัวก็อาจจะหยุด แต่
ก็ดูด้วยว่าคุณท าแบบนี้แล้วไปท าที่อ่ืนคนอ่ืนเห็นไหมล่ะ เฉพาะแค่เราเห็นหรือเปล่า 
หรือมีสื่ออ่ืนเห็นอีก หรือมีใครที่จะสามารถเอาข่าวคุณอันนี้มาเขียนอีก เพราะสมัยนี้
อย่างที่บอกว่ามันเร็วไปหมด เพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะ ส่วนใหญ่ถ้าไปเนี่ยอาจจะ
ไม่ได้มีแค่เราเห็นคนเดียว อาจจะมีคนอ่ืนเห็นแล้วเอาไปลงเน็ตก็ได้ ถ้ามันถึงตรงนั้นเนี่ย
เราอาจจะหยุดไม่ได้ที่จะไม่เขียนข่าวคุณ (สุพัชรา ภารตพันธ์, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 
2559) 
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ประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดาราเป็นเรื่องที่หนังสือพิมพ์
บันเทิงถูกสังคมตั้งค าถามอยู่เสมอ เพราะการน าเสนอข่าวหลายครั้งได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอข่าวที่เป็นประเด็นส่วนบุคคล หรือการลงภาพหลุด ภาพแอบถ่าย พฤติกรรม
ในลักษณะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นนี้เข้าข่ายกระท าผิดจรรยาบรรณในหัวข้อที่ว่าการได้มาซึ่งข่าว
ต่าง ๆ นั้นต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลถึงประเด็นดังกล่าวพบว่า 
โดยส่วนใหญ่มักอ้างเหตุผลในวามเป็นบุคคลสาธารณะของดาราในการเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ในระดับที่มากกว่าบุคคลทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลมองว่าคนที่จะเป็นดาราจะต้องยอมเสียสละความเป็น
ส่วนตัวในบางส่วน หากเป็นเรื่องผลงาน เรื่องความรัก การคบค้าสมาคมกับใคร ถือเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่
สื่อมวลชนสามารถแตะต้องได้ ค าว่าสิทธิส่วนบุคคลของดาราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อดาราอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็น
ส่วนตัว เช่น อยู่ในที่พัก สื่อมวลชนไม่สิทธิ์รุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่นั้นหรือซุ่มดักรอถ่ายรูป เพราะถือว่า
เป็นการกระท าที่ไม่มีกาลเทศะ แต่ในทางกลับกันหากดาราอยู่ในที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร หรือแหล่งท่องเที่ยว สิทธิส่วนบุคคลของดาราย่อมลดลงไป 

จากการศึกษาเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลสาธารณะ (Public Privacy 
of Public Figures) พบว่า แม้ว่าบุคคลสาธารณะจะได้รับการพิทักษ์ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเฉกเช่น
บุคคลธรรมดาทั่วไป แต่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตมักถูกจับจ้อง และน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ บุคคล
สาธารณะสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มบุคคลที่เต็มใจเป็นคนของสังคม เช่น ดารา นักร้อง 
นักแสดง ฯลฯ ดังนั้นถ้าเป็นความเต็มใจจะปรากฏในสื่อ ต้องยอมรับทั้งข่าวสารในด้านบวกและ 
ด้านลบ  2) กลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ถูกผลักดันให้เป็นคนของสังคม เช่น นักเขียน นักกีฬา นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิชาการที่สร้างผลงาน ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์สาธารณะ เป็นต้น  และ  3) บุคคลที่เป็น
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของการน าเสนอ
บุคคลสาธารณะในสื่อต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน ของใคร หรือของกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง (สิริทิพย์ ขันสุวรรณ, 2552: 33-34) แม้ว่าดาราจะอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เต็มใจเป็นคนของ
สังคมและต้องยอมรับในการถูกจับจ้องจากสื่อ แต่ในแง่สิทธิความเป็นมนุษย์ดาราก็ควรได้รับสิทธิ์ที่จะ
มีความเป็นส่วนตัวเฉกเช่นบุคคลทั่วไป ความเป็นส่วนตัวในที่นี้คือ สถานะที่บุคคลจะรอดพ้นจากการ
สังเกต การรู้เห็น การสืบความลับ การรวบกวนต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระ มีสิทธิ
ที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตโดยไม่ถูกรบกวนในเรื่องส่วนตัว แม้ว่าดาราจะอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ 
(Public Sphere) แต่สื่อมวลชนก็ไม่ควรที่จะรุกล้ าความเป็นส่วนตัวหากดาราไม่เต็มใจ 

ความหมายของค าว่า “สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลสาธารณะ” นั้นยากที่
จะจ ากัดขอบเขต จึงต้องอาศัยแนวทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองดาราให้มีสิทธิส่วนตัว แต่จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของดารา จากการสัมภาษณ์เฉลิมเกียรติ สมหวัง ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าดาราต้องสามารถ
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ตรวจสอบได้เช่นเดียวกับนักการเมือง เพราะดาราเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลในแง่ของการเป็นผู้น า
ความคิดและเป็นบุคคลที่เยาวชนยึดถือปฏิบัติตามจึงควรประพฤติตนให้เหมาะสม ในขณะเดียวกัน
หากดารามีข่าวที่ไม่ดีหรือได้ยินเรื่องราวที่ไม่ดีของดารามาสื่อสามารถตรวจสอบและน าเสนอแก่
ประชาชนในแง่ของการรายงานข้อเท็จจริงได้ 

ผมว่าทุกคนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการนี้มันจะต้อง Open คือ ต้องให้สื่อสามารถตรวจสอบ
ได้ แต่ทีนี้ถ้าเอาดารามาใช้ในมาตรฐานเดียวกับบุคคลทั่วไป ผมว่าการท างานของสื่อมัน
ก็ล าบากเหมือนกัน อย่าลืมว่าดารานี่คือ มันเป็นคนของประชาชน ซึ่งมันก็อาจจะต้อง
แตะได้ในแง่ของส่วนตัวด้วย ยกเคสเดียวกันกับไอ้พวกนักการเมือง ถ้าเราไม่สามารถที่
จะบอกคนอ่านได้ว่าคนนี้มันคอรัปชั่นนะ คนนี้มันโกงนะ ผมว่านักการชั่วมันก็เกิดขึ้นทั้ง
ประเทศ ดาราก็เหมือนกัน ไอ้ดาราคนนี้ โห นิสัยเหี้ย นิสัยแย่ ถ้าเราไม่สามารถที่จะ
บอกคนอ่านได้ผมว่ามันก็ล าบาก (เฉลิมเกียรติ สมหวัง , สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 
2559) 

จากการสัมภาษณ์อิงณภัทร์  อุดมสิทธิ์ศักดิ์  บรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง พบว่า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในประเด็นการน าเสนอเรื่องส่วนตัว
ของดารา ซึ่งอิงณภัทร์มองว่าในการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่น าเสนอ
ประเด็นส่วนตัวของดาราเนื่องจากเป็นเรื่องที่คนสนใจ ข่าวบันเทิงนั้นเป็นเรื่องของคนจึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องเข้าถึงเรื่องส่วนตัว ดาราเองก็ต้องพร้อมรับกับการที่จะต้องถูกตรวจสอบ ถูกขุดคุ้ย แต่ใน
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมโดยไม่ล่วงล้ าในเรื่องที่ไม่สมควร และตราบ
ใดทีข่่าวนั้น ๆ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกสันติบาลเรียกเข้าพบ ก็ไม่ถือว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงท าผิด และใน
แง่ของการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนั้น ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
ศิลปิน-นักแสดง ควรระมัดระวังตนเอง ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าผู้สื่อข่ าวมองว่าดาราเป็นบุคคล
สาธารณะจึงต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้มากกว่าบุคคลทั่วไป แต่ในทางกลับกันดารานั้นก็มี
สิทธิในการที่จะป้องกันตนเองโดยปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่มีโอกาสตกลงกันกับผู้สื่อข่าว เพราะ
การรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงจะต้องอิงจากค าสัมภาษณ์ของดาราเป็นหลักเพ่ือป้องกัน
ปัญหาทางกฎหมาย ดังนั้นดารามีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการสัมภาษณ์ก็ได้ 

ทางด้านสุพัชรา ภารตพันธ์ (สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) ได้แสดง
ความคิดเห็นสนับสนุนในประเด็นการปกป้องสิทธิ์ของตนเองของดาราในประเด็นที่น่าสนใจว่าดารา
ควรระมัดระวังในการปฏิบัติตน เนื่องจากความเป็นบุคคลสาธารณะท าให้เป็นที่จับจ้องของคนทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชน ดังนั้นดาราจึงควรวางตัวให้เหมาะสมและไม่ประพฤติตนในทางเสื่อม
เสียเพ่ือที่จะได้ไม่ตกเป็นข่าวในแง่ลบ และยังท าให้ไม่เกิดปัญหาการถูกขุดคุ้ยข่าวฉาวออกมาน าเสนอ
จนกลายเป็นปัญหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีกด้วย สอดคล้องกับความคิดเห็นของณัฐสิรี ละออ 
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(สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559) หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์สยามดารา ที่ได้กล่าวถึงการน าเสนอข่าว
ฉาวและภาพอนาจารของหนังสือพิมพ์ของตนว่าส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของดาราในยุคนี้ที่
เปลี่ยนไปและการได้มาซึ่งข่าวฉาวหรือข่าวในเชิงลบต่าง ๆ นั้นบ่อยครั้งที่มาจากความตั้งใจของ 
ผู้ตกเป็นข่าวเองที่ต้องการจะมีพ้ืนที่ในสื่อและอยากเป็นที่พูดถึงของสังคม ซึ่งอยู่ที่วิจารณญาณของ
ผู้สื่อข่าวว่าจะเลือกน าเสนอหรือไม่เท่านั้น 

ข่าวในหนังสือพิมพ์บันเทิงหลายข่าวได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
ตัวตน และมักจะเป็นข่าวในลักษณะเชิงลบที่มีเนื้อหาสร้างความเสื่อมเสียให้กับดารา และการน าเสนอ
ข่าวในลักษณะเช่นนี้ยังขัดกับหลักจรรยาของนักหนังสือพิมพ์บันเทิงเนื่องจากเป็นข่าวที่ได้มาโดยที่  
ผู้ตกเป็นข่าวไม่เต็มใจ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการที่ไม่สุจริต แต่ทั้งนี้หนังสือพิมพ์บันเทิงสามารถอ้าง
ความเป็นบุคคลสาธารณะของดาราและอ้างถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนเพ่ือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วคิดว่าสื่อมีอ านาจในการน าเสนอข้อมูล
ส่วนตัวของดาราได้หากไม่ใช่ประเด็นที่ร้ายแรงหรือส่งผลกระทบต่อสังคมมากนัก และสื่อยังมีเสรีภาพ
ในการน าเสนอข่าว ดังนั้นจึงไม่ผิดหากข่าวบางข่าวนั้นจะได้มาโดยที่ดาราไม่เต็มใจ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
สื่อก็ต้องใช้เสรีภาพนั้นอย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ การน าเสนอข่าวหรือข้อความใด ๆ ต้องไม่
กระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน มิฉะนั้นก็อาจมีความผิดฐานละเมิดและยังผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วย 

4.2.2. ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.2.2.1 ต้องเคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมายจากการปฏิบัติหน้าที่

ในวิชาชีพของตน 
เกียรติศักดิ์ศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน หมายถึง การรักษาชื่อเสียง 

ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
เพ่ือรักษาชื่อเสียงและสมศักดิ์ศรีของการเป็นนักสื่อสารมวลชน ซึ่งวิชาชีพสื่อสารมวลชนจะได้รับการ
ยกย่อง หรือเชิดชูเกียรติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนของเรา คนที่ใกล้เรามากที่สุด คือ 
สาธารณชนในฐานะผู้รับสาร เราต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และท าให้เขาเชื่อมั่น ศรัทธา 
ไว้วางใจ เป็นที่พึงของประชาชน บัญญัติ ทัศนียะเวช อดีตคนข่าวแห่งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
ยังได้กล่าวย้ าถึงการประกอบอาชีพว่า อีกสิ่ งหนึ่งที่คนข่าวพึงรักษาให้มั่น คือ ศักดิ์ศรี เกียรติยศ  
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ “หมาเฝ้าบ้าน” หากจะยึดอาชีพนี้ไปตลอด แล้วสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะต้อง
คงไว้อย่างมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงดั่งเสาหลักแห่งวิชาชีพ “สิ่งที่ถือว่าเป็นความส าเร็จของคนวิชาชีพสื่อ 
ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่การยอมรับของสังคม และคุณมีศักดิ์ศรีที่จะยืนอยู่ในสังคมนี้ได้เช่นไร” 
(http: //www.tja.or.th) 
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หน้าที่ อันสลักส าคัญของหนั งสื อพิมพ์บันเทิ งประการหนึ่ ง  คือ  
การสื่อสารในรูปของข่าวสาร งานทางความคิดและความบันเทิงไปสู่ประชาชนเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความคิด สร้างค่านิยมในเชิงบวกเพ่ือยกระดับสังคม และที่ส าคัญต้องสร้างความบันเทิงเริงใจให้แก่คน
ในสังคม ผู้ที่หยิบหนังสือพิมพ์บันเทิงมาอ่านนั้นนอกจากจะต้องการทราบข่าวบันเทิงโดยทั่วแล้ว  
ยังต้องการความสบายใจ คลายเครียดทางสมอง บางคนชอบเสพนิยายหรือละครโทรทัศน์ บางคน
ต้องการดูภาพหรือความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิง บางคนต้องการความสนุกสนานทางภาษา หรือ
บางคนต้องการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิลปิน นักแสดง ที่ตนชื่นชอบ แม้ว่าความคาดหวัง
ของผู้อ่านจะมุ่งไปในทางบันเทิงเป็นหลักแต่หนังสือพิมพ์บันเทิงก็ไม่จ าเป็นต้องสนองความต้องการ
ด้านความบันเทิงจนเสียภารกิจหลัก เพราะถึงอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์บันเทิงก็ควรท าหน้าที่
สื่อมวลชนที่ดีโดยการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในทางใดทางหนึ่ง เช่น การน าเสนอข่าวในเชิงลบ
ของดาราโดยสอดแทรกค าสอนเพื่อให้ผู้อ่านได้ฉุกคิด การสร้างสุนทรียภาพให้ผู้อ่านโดยใช้ภาษาเขียน
ที่สละสลวยแต่ต้องหลีกเลี่ยงค าหยาบคาย ใช้รูปภาพที่สร้างความรื่นรมย์โดยต้องไม่เป็นรูปลามก
อนาจาร และที่ส าคัญการก าหนดคอลัมน์ต่าง ๆ จะต้องสอดแทรกสาระความรู้เพ่ือประโยชน์ของ
ผู้อ่าน จึงจะถือว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงได้ท าหน้าที่ของตนในการสร้างความบันเทิงได้อย่างสมบูรณ์ 

เฉลิมเกียรติ สมหวัง (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559) บรรณาธิการ
บริหารหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ในการน าเสนอข่าวของตนว่าตนเองนั้นได้ปรับปรุง
เนื้อหาของข่าวให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน โดยการตัดทอนส่วนที่ไม่เหมาะสมและเพ่ิมส่วนที่
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงจะไม่ได้เน้นหนักในการน าเสนอสาระ
ความรู้แก่ประชาชนเท่าหนังสือพิมพ์รายวัน แต่ในความบันเทิงนั้นสารถสอดแทรกประโยชน์และ
กระตุ้นความคิดของประชาชนได้ไม่มากก็น้อย และบทบาทหน้าที่ของผู้สื่อข่าวในความคิดตนก็คือ 
การน าเสนอข่าวที่เป็นความจริง หลีกเลี่ยงประเด็นที่จะส่งผลกระทบกับคนอ่านหรือกระทบกับสังคม
และต้องสอดแทรกสาระข่าว ส าหรับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่จะมีทั้งข่าวที่เป็นการรายงาน
ข้อเท็จจริง ข่าววิเคราะห์ และข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน และมีบทความต่าง ๆ ที่ ให้ความรู้แก่ผู้อ่าน 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่มองว่าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์คือ การน าเสนอข่าวบันเทิงตามความจริง
ซึ่งมีทั้งในแง่มุมที่ดีและไม่ดี แต่ผู้ที่จะตัดสินว่าข่าวนั้นมีคุณค่าหรือมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดคือ 
ผู้อ่าน หากผู้อ่านตระหนักได้ว่าพฤติกรรมไม่ดีของดาราที่หนังสือพิมพ์น าเสนอนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควร
ลอกเลียนแบบก็ถือว่าเป็นผลดี เพราะในความจริงนั้นวงการบันเทิงมีผู้คนมากมายหลากหลายประเภท
ปะปนกันไป การเปิดเผยแง่มุมท่ีไม่ดีและเตือนสติผู้อ่านถือเป็นการสร้างประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ 
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4.2.2.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นส าคัญ  
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะโดยมิชอบ 

ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) หมายถึง นโยบายสาธารณะ
ที่ภาครัฐก าหนดขึ้นทั้งที่ผ่านมาแล้วในอดีต หรือก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ใน
อนาคต (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548: 3) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนใน
ประเทศ จะแตกต่างจากการบริหารงานของภาคเอกชนตรงที่มุ่งผลก าไรสูงสุดให้กับหน่วยงานของตน 
นักสื่อสารมวลชนที่มีจิตสาธารณะและกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและร่วมกันปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือให้  
การพัฒนาประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังต้องเป็น
หน่วยงานที่ปลอดจากการเมือง เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รายงานข่าวพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง
อย่างสมดุล ให้พ้ืนที่แก่กลุ่มความคิดความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่าง เสนอข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชน
รับรู้ และติดตามตรวจสอบการท างานของรัฐบาล และเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  
มีโอกาสแสดงทัศนะในวาระและสัดส่วนที่เหมาะสม 

นักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์ คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานในวงวิชาชีพวารสาร
ศาสตร์ เป็นผู้ที่ได้รับการคาดหวังจากสังคมให้ท าหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ 
หน้าที่โดยตรงของนักข่าวคือ การสื่อข่าว การรายงานข่าว การอธิบายหรือไขความข่าว และการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวและ/หรือเหตุการณ์ที่ ก าลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 
ตลอดจนวิเคราะห์ผลของสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนและสาธารณะ นักข่าว
หรือนักหนังสือพิมพ์บางคนในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางฉบับอาจมีลีลาการน าเสนอข่าวให้  
เร้าใจ ชวนติดตามก็ได้ แต่ต้องรักษามาตรฐานความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อเท็จจริงไว้เสมอ  
ลีลาการน าเสนอข่าวนั้นไม่ควรจะล้ าเส้นความเหมาะสมพอดีและความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ  
ข้อส าคัญต้องไม่เป็นต้นเหตุของการสร้างค่านิยมที่ไม่เหมาะสมด้วยการใช้ภาษาด้อยรสนิยม จากการที่
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ถูกก าหนดให้ท าหน้าที่สื่อข่าวสารที่น่าเชื่ อถือของสังคมจึงมีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบหลายประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556, น. 14) 

1. หน้าที่รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคม (to inform) 
2. หน้าที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคม (to give opinion) 
3. หน้าที่ให้ความผ่อนคลาย/สาระบันเทิงแก่ผู้อ่าน (to entertain) 
4. หน้าที่เป็นสื่อกลางในการโฆษณาสินค้าให้แก่ผู้บริโภค (to advertise) 
การท าหน้าที่ทั้ง 4 ประการของหนังสือพิมพ์เท่ากับการสร้างการรับรู้ให้

ผู้อ่านมีความรู้ในเรื่องรอบตัวมากขึ้น นับเป็นบทบาทในการให้การศึกษาแก่ประชาชนพร้อมกันไป  
จึงถือเป็นหน้าที่ พ้ืนฐานของสื่อมวลชนที่ต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์ครบถ้วนอย่างมีจรรยาบรรณ 
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รับผิดชอบในการรายงานข่าวซึ่งเป็นหน้าที่หลักของวิชาชีพวารสารศาสตร์ที่ต้องปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะนักหนังสือพิมพ์เป็นตัวแทนสื่อข่าวสารที่ต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเบื้องต้น 
หากไม่เป็นเช่นนั้นหนังสือพิมพ์ก็เปรียบเสมือนกระดาษเปื้อนหมึกที่ปราศจากความหมายอย่างสิ้นเชิง 
ส าหรับหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีหน้าที่หลักในการสร้างความเริงรมย์ให้แก่ผู้อ่านด้วยการน าเสนอข่าว
บันเทิงในแง่มุมต่าง ๆ จากการศึกษารูปแบบข่าวพบว่า หนังสือพิมพ์บันเทิงสามารถท าหน้าที่ทั้ง  
4 ประการ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวในสังคม การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคม การให้ความบันเทิง และเป็นสื่อกลางในการโฆษณาสินค้า แต่ในการท า
หน้าที่ทั้ง 4 ประการนั้นยังจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการบกพร่องในจรรยาบรรณหลายประการ เพราะรูปแบบ
ข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ การรายงานข่าวจะสอดแทรกไปด้วย
ข้อคิดเห็นส่วนบุคคล การแต่งเติมเพ่ิมสีสันให้ข่าวจนบางครั้งเสมือนเป็นการบิดเบือนเนื้อหา และ
ความบันเทิงจากหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นไม่ใช่บันเทิงเชิงสาระดังที่ระบุไว้ในหลักการ เพราะโดยส่วนใหญ่
จะเป็นข่าวที่เน้นสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้อ่านและเป็นข่าวฉาว ข่าวเชิงลบเสียส่วนใหญ่ 

ณัฐสิรี ละออ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559) หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์
สยามดารา แสดงความคิดเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของสื่อบันเทิงคือ การน าเสนอข้อเท็จจริง แม้ว่าจะเป็น
ข่าวเชิงลบแต่ถ้าหากข่าวดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้ดาราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้ก็นับว่า
ประสบความส าเร็จในการท าหน้าที่ผู้สื่อข่าวบันเทิง เพราะหน้าที่ของสื่อบันเทิงคือ การน าเสนอใน
หลากหลายมุมของวงการบันเทิงให้คนข้างนอกได้รู้ ไม่ใช่น าเสนอแต่ในด้านดี ๆ เพียงด้านเดียว ด้าน
ไม่ดีที่คนอาจจะไม่รู้ก็จะต้องเขียนถึงบ้าง ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่เหมาะสมเพราะถือว่าดาราคือ 
เพ่ือนร่วมวงการที่จะไม่รังแกกัน และถ้าหากการน าเสนอข่าวในเชิงลบสามารถกระตุ้นให้ดาราส านึก
และปรับตัวก็ถือว่าหนังสือพิมพ์ได้ท าหน้าที่ในการชี้แนวทางให้เขาประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม หากมองในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ถือว่าผู้สื่อข่าวท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในหลัก
มนุษยธรรมนั้นก็ถือว่ามีเรื่องที่ไม่เหมาะสมอยู่บ้าง จรรยาบรรณของสื่อบันเทิงในข้อนี้จึงเป็นเรื่องยัง
ก้ ากึ่งว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวได้กระท านั้นสมควรหรือไม่ ทางด้านปิยนุช ลัยนันท์ ให้ข้อมูลสนับสนุนถึง
ประเด็นการสร้างประโยชน์ของหนังสือพิมพ์สยามดาราไว้ดังนี้ 

เรามีจุดขายของเรา คือ เราน าเสนอความจริง เราเขียนข่าวที่มันมีจรรยาบรรณ เรารู้สึก
ว่านี่แหละมันคือ ประโยชน์ มันมีอ่ะ มีในทุกเล่ม ทุกหน้า แค่ตัวหนังสือตัวเดียวมันก็มี
ประโยชน์แล้วถ้าเรารู้จักตีความ เออ เราน าเสนอเพ่ือตอบสนองคนอ่าน อย่างแฟน
คลับอ่ะ เขาเป็นแฟนคลับดาราคนหนึ่งใช่ป่ะ ถ้าดาราที่เขาชอบมีข่าวลงก็ถือว่ามี
ประโยชน์กับเขาเพราะเขาชื่นชอบคนนี้ เขาได้เสพข่าว เขาได้ติดตามข่าวคนที่เขารัก 
เออ เขาก็แฮปปี้แล้ว อันนี้เขาก็ถือว่าเขาได้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์เรา เราให้ความสุข 
เนี่ยแหละเป็นประโยชน์จากเรา (ปิยนุช ลัยนันท์, สัมภาษณ,์ 4 พฤษภาคม 2559) 
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สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ชอง จุติมา ศิลปภักดี (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 
2559) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง ที่กล่าวว่า ข่าวบันเทิงจะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่าน
มากกว่าความบันเทิงเพียงอย่างเดียว โดยจะต้องสอดแทรกทั้งสาระ ความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ความรู้นั้นไม่ใช่ข้อมูลทางวิชาการแต่จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มาจากค าบอกเล่าของดารา ผู้อ่าน
สามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง เพราะข่าวความบันเทิงคือ เรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงซึ่ง
ทุกเรื่องนั้นมีแง่มุมที่เป็นประโยชน์หากรู้จักเลือกน าเสนอ ผู้สื่อข่าวต้องกลั่นกรองเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่
ดาราได้ประสบมาออกมาเป็นความรู้ให้คนอ่าน อย่างนี้จึงเรียกว่าข่าวบันเทิงน้ าดี ในขณะเดียวกันข่าว
บันเทิงที่เน้นเจาะประเด็นฉาวโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่ผู้อ่านนั้นถือว่าข่าวน้ าเสีย ซึ่งก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ ด้วย ส าหรับรูปแบบการเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์
ซุปเปอร์บันเทิงจะสอดแทรกสารประโยชน์ให้กับผู้ อ่านอยู่ เสมอในรูปแบบของการบอกเล่า
ประสบการณ์ชีวิตของดาราเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 

ความส านึกในบทบาทหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการท างาน
ของหนังสือพิมพ์บันเทิง แต่ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและพิจารณาจากกระบวนการผลิต
ข่าวในขั้นตอนต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนมีส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเป็นพ้ืนฐาน   
แต่ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจสื่อบันเทิงที่สูงขึ้นจึงท าให้เป้าหมายหลักของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงกลายเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าการสร้างสาธารณประโยชน์ และในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้สื่อข่าวหลายครั้งนั้นได้ละทิ้งจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ 

4.2.2.3 ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ 
หรือ ความสามัคคี ของเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

การรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์นั้นเป็นหน้าที่หลักของ
นักหนังสือพิมพ์ แต่หลายครั้งที่การกระท าของหนังสือพิมพ์บันเทิงได้ส่งผลกระทบไปยังภาพลักษณ์
ของวิชาชีพสื่อบันเทิงทั้งหมด จากการน าเสนอข่าวบันเทิงในเชิงลบ การใช้ค า พูดสองแง่สองง่าม  
การน าเสนอรูปภาพลามกอนาจาร หรือการพาดหัวข่าวด้วยถ้อยค ารุนแรง ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสื่อบันเทิงรวมไปถึงภาพลักษณ์ของสื่อมวลชนทั้งหมด แต่ในทางธุรกิจนั้นกลยุทธ์  
การเขียนข่าวเช่นนี้ท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงเป็นที่รู้จักมากขึ้นและยิ่งน าเสนอข่าวแรงเท่าไรยิ่งเป็น
กระแสสังคมมากเท่านั้น 

พ่ีว่าเขาแข่งกันถามแรง แล้วมันเป็นถามแรงแบบอยากได้ค าตอบที่ไม่ค่อยเวิร์ค การใช้
ภาษาที่บางอันก็รู้สึกว่ามันหยาบขึ้น พาดหัวใช้ค าหยาบคาย มันไม่ได้สละสลวย คือ 
พาดหัวเนี่ยพ่ีมองว่าแรงได้แต่ภาษามันจะต้องสวยหน่อย บางอันก็น่ากลัวเกินไป ท าให้
เสียภาพลักษณ์กันไปหมด (นลพิมพ์ พิทักษ์พรชัยกุล, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2559) 
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เฉลิมเกียรติ สมหวัง (สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) ได้ให้ข้อมูล
สนับสนุนว่าตนเองมีความรู้สึกขัดแย้งกับการน าเสนอข่าวของสื่อบันเทิงที่สร้างค่านิยมที่ไม่ดีให้กับ
สังคม ข่าวพวกนั้นคือ ข่าวบันเทิงจ๋าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์ประกอบของบทวิเคราะห์หรือบทความที่เข้า
มาผสมด้วย และยังปลูกฝังค่านิยมผิด ๆ ให้สังคม เช่น น าเสนอข่าวคนรวย ขับรถหรู ใช้กระเป๋าราคา
หลักล้าน ใช้เครื่องส าอางราคาแพง ซึ่งจะตอกย้ าให้สังคมให้ก้าวไปสู่ความเป็นวัตถุนิยมแบบสมบูรณ์
แบบ ท าให้คนไทยรู้สึกอยากได้ อยากมี รวมไปถึงหนังสือพิมพ์ประเภทที่น าเสนอเรื่องส่วนบุคคล 
ความสัมพันธ์ทางเพศ เรื่องใต้เตียงที่ไม่มีตัวตน เป็นการเขียนขึ้นเพ่ือเพ่ิมอรรถรสให้ผู้อ่าน เป็นข่าวที่
ไม่ควรน าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ประชาชนและสามารถสร้างค่านิยมที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่งหนังสือพิมพ์บันเทิงหลายฉบับได้ปฏิบัติสิ่ง
เหล่านั้นทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีผู้สื่อข่าวที่ไม่มีเจตนาที่จะน าเสนอข่าวเชิงลบเช่นนั้นให้ข้อมูล
ว่าจ าเป็นต้องท าเพราะเป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

รู้สึกผิดสิคะ บางทีให้ไปถามค าถามซึ่งเราไม่อยากท าลายเขาเลย แต่ต้องท า ต้องไปถาม 
เป็นเพราะหน้าที่ เป็นเพราะอาชีพที่เราสวมอยู่ มันก็ต้องท า ได้มากน้อยแค่ไหนเอา
เท่าท่ีได้ แต่เราจะไม่มาท าร้ายเขาจนเกินไป นี่ใส่จีสตริงหรือเปล่า ที่เห็นภาพหลุดนี่ของ
จริงไหม จะไม่แบบนั้น จะเอาเท่าที่เขาตอบเรา แค่นั้น ที่เหลือเรามาแก้หน้างานเอาที่
ออฟฟิศว่า บ.ก. จะอะไรอย่างไร (บุษกร ยวนเพ็ง, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2559) 

ข้อมูลจากการศึกษาสรุปได้ว่าผู้สื่อข่าวมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับเบื้องต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
บทบาทหน้าที่หลักของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภายใต้ขอบเขตของจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นคือ  
การน าเสนอความจริงแก่ประชาชน ในหัวข้อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นพบว่า โดยส่วนใหญ่ 
เห็นตรงกันว่าเสรีภาพนั้นควรมีขอบเขตเพ่ือไม่ให้สื่อน าเสนอข่าวที่ไม่เหมาะสมจนเกินไป ในส่วนของ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างสาธารณประโยชน์นั้นผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า
สามารถกระท าได้จากการน าเสนอข่าวที่เป็นความจริงและกระตุ้นให้ดาราเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค านึงถึงผลเสียจากการน าเสนอข่าวเชิงลบ โดยให้ความเห็นว่าเป็นหน้าที่
ของผู้อ่านที่ต้องใช้วิจารณญาณของตน จากการศึกษาในประเด็นความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  
 
สรุปประเด็นความตระหนักในจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง 

จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ ์
(สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพมิพ์แห่งประเทศไทย) 

ความตระหนักในจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์บันเทิง 

ปัญหาและอุปสรรค 
ในการน าไปปฏิบัติใช้ 

1. การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรภีาพของหนังสือพิมพ์เป็นภารกจิอันมี
ความส าคญัเหนืออื่นใดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

ผู้สื่อข่าวตระหนักถึงเสรีภาพในการท างานและ
ต่อต้านการถูกแทรกแซง 

หน่วยงานธุรกิจมีอ านาจในการแทรกแซงและจ ากัด
เสรภีาพของหนังสือพิมพ์บันเทิง 

2. การเสนอข่าว ภาพ หรือการแสดงความคิดเห็น ต้องเป็นไปด้วยความสุภาพ
สุจรติ ปราศจากความมุ่งหวังในประโยชนส์่วนตนหรืออามิสสินจ้างใดๆ 

ผู้สื่อข่าวตระหนักดีว่าไมค่วรรับเงินสินบนว่าจ้า
และต้องไม่น าเสนอข่าวเพื่อสรา้งประโยชน์ให้แก่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

ผู้สื่อข่าวและพีอาร์มคีวามสมัพันธ์อันดีต่อกัน จึง
ยากที่จะหลีกเลีย่งเมื่อถูกไหว้วานให้ช่วยลงข่าวโดย
แลกกับสินน้ าใจเล็กน้อย 

3. การเสนอข่าว ต้องเสนอแต่ความจริงพึงละเว้นการต่อเติมเสรมิแตง่ หาก
ปรากฏว่าข่าวใดไม่ตรงต่อความจรงิต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว 

ผู้สื่อข่าวตระหนักถึงการน าเสนอความจริงและมี
การตรวจสอบข่าวอยู่เสมอ 

บางกรณีต้องบิดเบือนข่าวเพื่อปกป้องดาราและ
เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย 

4.การที่จะให้ได้ข่าว ภาพหรือข้อมลูอย่างใดๆมาเป็นของตนต้องใช้วิธีการที่
สุภาพและซื่อสตัย ์

ผู้สื่อข่าวตระหนักว่าควรหาข่าวด้วยวิธีสุจรติและ
ไม่รุกล้ าสิทธ์ิดาราจนเกินควร 

หนังสือพิมพ์บันเทิงแข่งขันกันด้วยข่าวเชิงลึกซึ่ง
บางครั้งได้มาโดยวิธีท่ีไมสุ่จรตินัก 

5. ต้องเคารพต่อความไว้วางใจท่ีได้รับมอบหมายจากการปฏิบตัิหนา้ที่ใน
วิชาชีพของตน 

ผู้สื่อข่าวตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและสิ่ง
ที่ประชาชนคาดหวัง 

ผู้สื่อข่าวยังไม่เข้าใจในบทบาทหนา้ที่ของ
หนังสือพิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

6. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นส าคญั ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ 

ผู้สื่อข่าวตระหนักดีว่าควรน าเสนอข่าวที่มี
ประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม 

ค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อรูปแบบ
ข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 

7. ต้องไม่กระท าการใดๆอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความ
สามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

ผู้สื่อข่าวตระหนักถึงเกียรติคณุของวิชาชีพและ
ปกป้องเกียรตินั้นอยู่เสมอ 

การแข่งขันทางธุรกิจท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงต้อง 
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ข้อค้นพบที่ได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กตัญญู บุญเดช (2556) ที่ศึกษาเรื่อง 
“ข่าวบันเทิงไทย: ภาพสะท้อนทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักข่าวบันเทิงไทย” กตัญญู บุญเดช 
กล่าวถึงความรู้ในหลักจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงว่า ในด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนั้นมีการรับรู้ได้ด้วยจิตส านึกท่ีรู้ว่าสิ่งไหนควรพอและสิ่งไหนควรถามต่อ น าเสนอข่าวจริง 
ท าตามหน้าที่ที่เหมาะสม ไม่ก้าวก่ายดาราถ้าไม่ใช่งาน เพราะถือว่ามันเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของดารา
เหมือนกัน และผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงมั่นใจว่าตนนั้นไม่ได้เต้าข่าวเพราะแต่ละข่าวที่น าเสนอเกิด
จากการสัมภาษณ์ดารานักแสดงด้วยตนเองและมีข้อมูลที่เป็นจริง 

 
4.3 จรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 

 
การผลิต (Production/Operations) เป็นการสร้างสินค้าและบริการโดยใช้ปัจจัยการผลิต

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยที่ผลผลิตที่ได้จากการะบวนการผลิตต้องมีอรรถประโยชน์
ในด้านหน้าที่ใช้สอยที่เกิดประโยชน์ มีรูปร่างลักษณะที่สวยงาม ผลิตในปริมาณที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ได้ผลผลิตทันเวลาและอยู่ ณ สถานที่ที่ถูกต้อง ในขณะที่กระบวนการคือ โซ่ของกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่แปรสภาพปัจจัยเข้าที่หลากหลายไปสู่ปัจจัยออกที่มีคุณค่า เป็นโครงสร้างหรือตัวแทนที่ใช้
ส าหรับการแสดงให้เห็นถึงการท างานและการจัดการองค์การในการด าเนินงานในแนวทางที่บรรลุถึง
หลักเกณฑ์ส าคัญ 3 ประเด็นคือ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ต้อง
มีศักยภาพส าหรับการได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และต้องสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล 
(Rummler & Brache, 1995) หลักเกณฑ์ทั้ง 3 ประการดังกล่าว เป็นสิ่งที่องค์การธุรกิจต้องค านึงถึง
ในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลผลิตใด ๆ ก็ตามออกสู่สังคม เพราะการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้
เกิดความรู้ ความคิด สติปัญญา และค่านิยมอันดีงามให้แก่ผู้บริโภค เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า
องค์การนั้นได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากกว่าที่จะมุ่งหวังแต่ผลประกอบการทางธุรกิจเพียง
อย่างเดียว และการผลิตผลงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ก็ถือเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์จริงใจ
ต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งที่ต้องควบคู่ไปกับความอยู่รอดขององค์การ 

หนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นเป็นธุรกิจที่แตกต่างไปจากกิจการประเภทอ่ืน ๆ สินค้าของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงคือ ข้อมูลข่าวสารอันเกิดจากความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวง

บันเทิง ทั้งวงการละคร ดนตรี ภาพยนตร์ โฆษณา รวมไปถึงศาสตร์บันเทิงแขนงอ่ืน ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
ก็มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม ความรัก โลภ โกรธ หลง ตามวิสัย
ของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเพียงแต่บุคคลนั้นเป็นที่สนใจของคนในสังคมจึงท าให้ผลผลิตของหนังสือพิมพ์
บันเทิงถูกจับตามองเป็นพิเศษ ลักษณะการด าเนินธุรกิจของหนังสือพิมพ์บันเทิงมีแนวโน้มที่จะมีความ
เป็นธุรกิจเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับองค์การธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ด้วยสภาพการแข่งขันทางธุรกิจและ
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เป้าหมายขององค์การที่มุ่งหมายในผลก าไรตอบแทนเป็นส าคัญ แต่สิ่งที่หนังสือพิมพ์บันเทิงแตกต่าง
จากธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ คือ ผู้ประกอบการจะต้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติของวิชาชีพและต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเที่ยงตรงในฐานะสื่อกลางทางข่าวสารไม่ใช่เพียงมุ่งหวังแต่ผลประกอบการทางธุรกิจเพียงอย่าง
เดียว เพราะหนังสือพิมพ์บันเทิงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งซึ่งมีอ านาจในการก าหนดทิศทางข่าวสาร

และเข้าถึงประชาชนได้ในทุกพ้ืนที่ ผลผลิตของหนังสือพิมพ์บันเทิงมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติ ของผู้บริโภค ตลอดจนสร้างค่านิยมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์
บันเทิงจึงต้องค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมของข่าวก่อนที่จะน าเสนอแก่ประชาชนและจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นกรอบเกณฑ์ในการท างาน 

แต่ด้วยรูปแบบข่าวและภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันท าให้ถูกสังคม
ตั้งค าถามและถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เนือง ๆ ถึงความถูกต้องเหมาะสม เพราะหนังสือพิมพ์บันเทิง

ส่วนใหญ่มักจะน าเสนอข่าวที่มีเนื้อหารุนแรงในประเด็นส่วนบุคคลซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่
สังคม ทั้งยังสร้างความแตกแยกและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อบุคคลที่ตกเป็นข่าว กล่าวได้ว่าผลผลิต
ของหนังสือพิมพ์บันเทิงในทุกวันนี้ไม่สามารถตอบโจทย์หลักเกณฑ์ในการสร้างผลผลิต 3 ประการ ที่
สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น จึงเป็นที่มาของค าถามที่ว่ากระบวนการผลิต
ข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นแท้จริงแล้วมีขั้นตอนอย่างไร มีความสลับซับซ้อนหรือเต็มไปด้วย
เงื่อนไขในการท างานมากน้อยเพียงใดจึงท าให้ผลผลิตที่ออกมานั้นผิดไปจากมาตรฐานที่สังคมคาดหวัง 

และในกระบวนการท างานนั้นมีขั้นตอนใดที่ผิดต่อหลักจรรยาบรรณซึ่งเป็นที่ มาของปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค การศึกษาในประเด็นดังกล่าวจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์
กระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงโดยแบ่งแยกออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อน
จะเจาะลึกไปถึงประเด็นจรรยาบรรณที่ค้นพบในแต่ละขั้นตอน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนจากหนังสือพิมพ์บันเทิงทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง หนังสือพิมพ์
สยามดารา หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ร่วมกับการศึกษาจากเอกสารและ

งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงได้
โดยแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการผลิต 
1.1 การประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางการน าเสนอ 
1.2 การคัดเลือกประเด็นข่าว 
1.3 การเก็บรวบรวมข่าว 

1.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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2. ขั้นตอนการผลิต 
2.1 การเขียนข่าว 
2.2 การพาดหัวข่าว 
2.3 การคัดเลือกข่าวและภาพข่าวหน้าหนึ่ง 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต 
3.1 การตรวจแก้และปรับปรุงต้นฉบับ 

 
4.3.1 ขั้นเตรียมการผลิต 

4.3.1.1 การประชุมเพื่อก าหนดทิศทางการน าเสนอ 
ในแต่ละวันมีข่าวสารข้อมูลมากมายไหลเวียนไม่หยุดนิ่ง กองบรรณาธิการ

จึงต้องจัดการประชุมภายในเพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของข่าว ประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจของ
ประชาชน ประเด็นที่ต้องติดตาม ไปจนถึงคิดหัวข้อคอลัมน์พิเศษต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น  
การประชุมนับเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงและเป็นขั้นตอน
ส าคัญที่จะก าหนดรูปแบบของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ จากการเก็บข้อมูลพบว่า กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บันเทิงจะมีการจัดประชุมกองบรรณาธิการสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ตามแต่รอบการวาง
จ าหน่ายของหนังสือพิมพ์แต่ละเล่ม โดยหนังสือพิมพ์รายวันจะจัดประชุมเฉพาะในวาระส าคัญ
เนื่องจากกระบวนการท างานนั้นต้องแข่งขันกับเวลา ในขณะที่หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จะมีโอกาสใน
การประชุมมากกว่า สาระส าคัญของการประชุมคือ การที่บุคลากรทุกฝ่ายในกองบรรณาธิการได้
ร่วมกันคัดเลือกประเด็นข่าวที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน จากนั้นบรรณาธิการข่าวจึงจะมอบหมายงานให้
ผู้สื่อข่าวแต่ละคนด าเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป 

หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์บันเทิงรายสัปดาห์จะมีการจัด
ประชุมทุกวันพุธและวันศุกร์ โดยในวันพุธบรรณาธิการบริหารจะเป็นผู้คัดเลือกประเด็นและ
มอบหมายงานให้ผู้สื่อข่าวแต่ละคนออกไปรวบรวมข้อมูลและเขียนข่าว จากนั้นในวันศุกร์จะเป็นการ
ประชุมเพ่ือคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งและวางรูปแบบการน าเสนอ ทางด้านหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง
ซึ ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายสามวันจะจัดการประชุมในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นข่าวที่ต้องติดตามโดยเฉพาะประเด็นที่ยังค้างคาจากหนังสือพิมพ์ฉบับก่อนและยังไม่ได้บทสรุป 
ด้วยหลักการท างานของหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงที่ให้ความส าคัญกับการน าเสนอข่าวตั้งแต่ต้นจนจบ
ประเด็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวที่ต้องติดตามประเด็นข่าวที่ตนน าเสนออย่างใกล้ชิด ในขณะที่
หนังสือพิมพ์สยามดาราซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงที่ท างานร่วมกับ
เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นั้น การท างานต้องแข่งขันกับความเร็วจึงไม่มีโอกาสในการจัดประชุมมากนัก
เว้นแต่เมื่อมีวาระส าคัญหรือเหตุการณ์ท่ีต้องหารือร่วมกัน 
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4.3.1.2 การคัดเลือกประเด็นข่าว 
เกณฑ์การคัดเลือกประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีลักษณะที่

ใกล้เคียงกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า โดยส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์บันเทิงจะพิจารณาจาก
ประเด็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจเป็นหลัก อาทิ ข่าวความรัก แต่งงาน ผลงาน การประสบอุบัติเหตุ 
และประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัว โดยจะให้ความส าคัญกับดาราที่มีชื่อเสียงเพราะอยู่ในกระแสความ
สนใจของประชาชนและมีส่วนช่วยในการกระตุ้นยอดขาย แต่อย่างไรก็ตามการคิดประเด็นข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นต้องขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์การเป็นหลัก อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
เวลาเนื่องจากหนังสือพิมพ์บันเทิงส่วนใหญ่มีรอบการจัดจ าหน่ายที่ช้ากว่าสื่ออ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และรายปักษ์ที่เสียเปรียบในเรื่องความเร็วของการน าเสนอข่าว หากน าเสนอ
ประเด็นที่อยู่ในกระแสก็อาจจะไม่ทันหนังสือพิมพ์รายวันและสื่อออนไลน์ ดังนั้นหนังสือพิมพ์บันเทิงจึง
ต้องคิดประเด็นที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ทั่วไปเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ว่าผู้อ่านหลักของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ เป็นใคร 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เฉลิมเกียรติ สมหวัง บรรณาธิการข่าว
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ พบว่า การคัดเลือกประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่นั้นจะเน้นไปที่
ประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจของสังคมเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป หากแต่จะต้องได้ข้อมูลใน
เชิงลึกกว่าข่าวรายวันโดยอาจจะมาจากการสัมภาษณ์หรือการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข่าว
ต่าง ๆ และเน้นสอดแทรกสาระความรู้ให้แก่ผู้อ่านนอกเหนือจากความบันเทิงเพ่ือสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายหลักที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลาง 

คนอ่านเราจะเป็นกลุ่มทั่วไป B+ ขึ้น เพราะจะเห็นว่าของเรามันจะมีพวกตลาด  
มีเศรษฐกิจเข้ามาร่วมด้วย โดยหลักก็จะเป็นบันเทิงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ จริง ๆ ในข่าว
ที่เราลงถ้าแยกแยะออกมันจะเป็น 3 ส่วน หนึ่ง ก็คือ เรื่องราวดาราที่มันเกิดขึ้น
ประจ าวัน เรียกว่าข่าวรูทีน อย่างที่สองก็คือ ข่าวที่เราคิดประเด็นขึ้นมาท าเอง เป็นข่าว
ในเชิงสืบสวนสอบสวน อย่างที่สามคือ ข่าวในเชิงวิเคราะห์ซึ่งจะต้องมีที่มาที่ไป จุดขาย
ของเราก็คือ การเจาะลึกของข่าว เราไม่ได้เล่นข่าวแบบผิวเผิน เราไม่ได้เล่นข่าว
แบบรูทีนเหมือนรายวันทั่วไป รายสัปดาห์มันก็จะมีจุดขายของมันนั่นก็คือ ความลึกของ
ข่าว เราสัมภาษณ์เชิงลึก (เฉลิมเกียรติ สมหวัง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 
หนังสือพิมพ์สยามบันเทิงเป็นอีกฉบับที่ให้ความส าคัญกับการน าเสนอประเด็นข่าวที่แรง

และเป็นข่าวที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ผู้สื่อข่าวทุกคนจะถูกปลูกฝังมาโดยตลอดว่าต้องหาข่าวที่เป็นเชิงลึก
และที่ส าคัญต้องเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวเพื่อที่จะได้เปิดประเด็นเป็นที่แรก ผู้สื่อข่าวให้ข้อมูลว่า
การเลือกประเด็นข่าวนั้นจะต้องแตกต่างจากข่าวรายวันทั่วไปแม้ว่าจะเป็นดาราคนเดียวกันก็ตาม 
เพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่และน่าติดตาม นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอเรื่องที่ผู้อ่านชื่นชอบ อาทิ 
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เรื่องไสยศาสตร์ หวย เพศสัมพันธ์ เพ่ือให้เข้าถึงผู้อ่านที่เป็นชาวบ้าน สอดคล้องกับวิ ธีการของ
หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงที่จะพิจารณาประเด็นข่าวจากความต้องการของผู้อ่านเป็นหลัก โดยผู้ให้
ข้อมูลกล่าวว่า หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ชาวบ้าน ข่าวที่น าเสนอจึงต้อง
สนุกและเข้าถึงชาวบ้าน เช่น ประเด็นมือที่สาม เรื่องภายในครอบครัว และข่าวอ้ือฉาวต่าง ๆ รวมไป
ถึงเรื่องไสยศาสตร์ ผี และหวยที่เป็นจุดขายของหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกิดจาก
การสังเกตของนักข่าว เช่น รอยแผลศัลยกรรม สิวที่แผ่นหลัง หรือปัญหาในจุดซ่อนเร้นซึ่งเป็นเรื่องที่
สื่อทั่วไปมองข้ามแต่ท าให้หนังสือพิมพ์เป็นที่พูดถึงมากทีเดียว 

4.3.1.3 การเก็บรวบรวมข่าว 
หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกประเด็นข่าวที่จะน าเสนอเป็นที่

เรียบร้อย ผู้สื่อข่าวจะต้องเตรียมการออกภาคสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลดิบที่จะน ามาเขียนข่าว  
ด้วยเหตุที่หนังสือพิมพ์บันเทิงแต่ละฉบับมีระยะเวลาในการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันท าให้
กระบวนการเก็บรวบรวมข่าวมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยหนังสือพิมพ์ประเภทรายปักษ์และ
สัปดาห์จะมีเวลาในการเก็บรวมรวมข่าวที่มากกว่า ขณะที่หนังสือพิมพ์ประเภทรายสามวันจะและ
หนังสือพิมพ์รายวันจะต้องมีการรายงานข่าวที่รวดเร็วกว่าและต้องท าการส ารองข่าว (Stock) เอาไว้
ตลอดเวลาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้สื่อข่าวไม่สามารถออกไปท าข่าวได้ 
จากการรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนกระจายหมายข่าว 
ในสมัยก่อนผู้สื่อข่าวจะต้องหาข่าวจากกองละคร กองถ่ายหนัง เป็นหลัก 

โดยอาจจะต้องใช้เวลารอคอยทั้งวันเพ่ือจะได้สัมภาษณ์นักแสดง แต่ในปัจจุบันด้วยกลไกทางการตลาด
ท าให้เกิดธุรกิจอีเว้นท์หรืองานเปิดตัวสินค้าข้ึนจ านวนมาก ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะว่าจ้างศิลปิน-นักแสดง 
ที่ก าลังอยู่ในกระแสให้มาร่วมงานเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเพ่ือดึงดูด
ความสนใจของสื่อมวลชน งานอีเว้นท์นี้จึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักท่ีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงใช้ในการ
หาข่าว นอกจากนี้ยังมีงานแถลงข่าวต่าง ๆ งานแฟชั่นโชว์และงานประกาศรางวัลประจ าปีซึ่งเป็น
แหล่งรวบรวมข่าวและภาพข่าวชั้นดีของหนังสือพิมพ์บันเทิง เพราะมีดารามาร่วมงานเป็นจ านวนมาก
และส่วนใหญ่จะแต่งกายวาบหวิวซึ่งตอบสนองความต้องการของหนังสือพิมพ์บันเทิงที่ขายความเซ็กซี่
เป็นหลัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานนั้น ๆ จะเป็นผู้ส่งก าหนดการของงานหรือที่ เรียกว่าหมายข่าว
โดยระบุวัน เวลา สถานที่จัดงาน รวมถึงรายชื่อศิลปิน -นักแสดงที่มาร่วมงาน และส่งมายังกอง
บรรณาธิการล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนวันจัดงานเพ่ือให้บรรณาธิการข่าวมีเวลาในการจัดสรรหมาย
งานเพ่ือกระจายให้กับผู้สื่อข่าว การกระจายหมายงานจะพิจารณาจากความเหมาะสมและหน้าที่
รับผิดชอบของผู้สื่อข่าวแต่ละคน อาทิ ผู้สื่อข่าวที่รับผิดชอบหน้าละครจะต้องเข้ากองละครหรือไปงาน
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บวงสรวงละครเป็นหลัก เช่นเดียวกับผู้สื่อข่าวที่รับผิดชอบหน้าเพลงจะต้องไปตามงานแสดงคอนเสิร์ต
หรืองานแถลงข่าวของศิลปิน นอกจากนี้กองบรรณาธิการบางแห่งยังให้สิทธิ์แก่ผู้สื่อข่าวในการเลือก
หมายงานด้วยตนเองหากแต่ต้องอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตน 

(2) การคิดค าถามสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการรวบรวมข่าว เนื่องจาก

เป็นวิธีที่จะท าให้ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลที่จะน าไปเขียนข่าวต่อไป ซึ่งจะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกหรือได้ข่าวที่
พิเศษกว่าสื่ออ่ืน ๆ หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค าถามสัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวจึงต้องมีการเตรียมตัว
ล่วงหน้าโดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดาราคนนั้น ๆ อาทิ ผลงานละคร ความรัก งานอดิเรก หรือเรื่องที่
ก าลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนั้นเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตั้งค าถามสัมภาษณ์ การตั้งค าถามต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแค่เพียงข่าวฉาวหรือข่าวที่เสื่อมเสียเพียงอย่างเดียว และ
ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ค าพูดที่รุนแรงหรือใช้น้ าเสียงแข็งกระด้างเพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น
และเปน็การสร้างบรรยากาศที่ดีในการพูดคุย เพราะหากดาราเต็มใจที่จะตอบค าถามและเล่าเรื่องราว
ที่นอกเหนือไปจากประเด็นสัมภาษณ์ ก็อาจจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งเป็นประเด็นที่สามารถน ามาเป็น
ข่าวหน้าหนึ่งได้ ทั้งนี้การสร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการสัมภาษณ์ของ
ผู้สื่อข่าวแต่ละคนและคอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเป็นส าคัญ 

หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงเป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นข่าวฉาวของดารา
เป็นหลัก ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจจะก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่างดารา
กับผู้สื่อข่าวได้ ดังนั้นการตั้งค าถามของซุปเปอร์บันเทิงจึงต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวของผู้สื่อข่าวที่จะ
หลีกเลี่ยงค าถามที่รุนแรงแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่ต้องการ 
การตั้งค าถามของหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงจะไม่ใช้ค าถามตามหลักการทั่วไปเพราะข้อมูลที่ได้ก็จะ
ไม่แตกต่างจากสื่ออ่ืน ๆ การสัมภาษณ์จะต้องใช้ค าสร้างสรรค์และไม่ท าให้ดาราไม่รู้สึกเบื่อที่จะตอบ
ค าถามเพราะในการท างานของดารานั้นต้องเจอกับค าถามเดิม ๆ ซ้ า ๆ อาจท าให้เบื่อและไม่อยาก
ตอบ ผู้สื่อข่าวจึงต้องรู้จักพลิกแพลงค าถามและใช้วิธีชวนคุยไปเรื่อย ๆ ให้ดาราแสดงทัศนคติออกมา
ก่อนจะวกเข้าข้อเท็จจริง ในกรณีที่เป็นประเด็นรุนแรงไม่เหมาะสมจะใช้วิธีขอโทษและขออนุญาตก่อน
ถามโดยระมัดระวังการใช้ค าพูดที่ไม่ท าให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจ วิธีนี้จะได้ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างจาก
ข่าวรายวันที่ไปเน้นถามแต่ข้อเท็จจริงซึ่งหากท าอย่างนั้นจะท าให้หนังสือพิมพ์ไม่มีจุดเด่นที่น่าสนใจ 
เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์บันเทิงอีก 3 ฉบับ ที่จะต้องมีการพลิกแพลงค าถามและใช้เทคนิคต่าง ๆ 
มากมาย เพราะขั้นตอนนี้ผู้สื่อข่าวจะต้องแบกรับความกดดันจากค าสั่งของบรรณาธิการข่าวที่ก าหนด
ประเด็นสัมภาษณ์มาให้และเป็นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวที่จะต้องหาค าตอบให้ได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่รุนแรง
เพียงใดก็ตาม ผู้สื่อข่าวจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้
ค าตอบที่ต้องการ โดยที่จะต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์กับดาราคนนั้น ๆ ด้วย 
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(3) การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
หนังสือพิมพ์บันเทิงส่วนใหญ่มีรอบการจัดจ าหน่ายที่ช้ากว่าหนังสือพิมพ์

ทั่วไป ท าให้มีข้อเสียเปรียบในเรื่องการเก็บส ารองข่าว (Stock) เพราะในการเข้าวงสัมภาษณ์นั้น
บ่อยครั้งต้องสัมภาษณ์ร่วมกับหนังสือพิมพ์หรือสื่อบันเทิงอ่ืน ๆ ที่มีรอบการจัดจ าหน่ายที่เร็วกว่าท าให้
เกิดปัญหาถูกลงข่าวตัดหน้า ถูกแย่งประเด็นหรือตัวดาราเองไปเล่าให้สื่ออ่ืน ๆ ฟังในประเด็นเดียวกัน
ท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงไม่สามารถเก็บส ารองข่าวได้นาน ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวหนังสือพิมพ์
บันเทิงจึงต้องพยายามเข้าถึงแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างไปจากสื่อทั่วไป แหล่งข้อมูล
นี้ ได้แก่ เพื่อนสนิทของดารา ผู้จัดการส่วนตัว เพ่ือนร่วมงาน บุคคลในครอบครัว หรือทีมงานกองถ่าย
ที่สนิทสนมกับดาราคนนั้น ๆ เป็นอย่างดี ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่จะถูกปลูกฝังให้สร้างความคุ้นเคยสนิท
สนมคุ้นเคยกับบุคคลแวดล้อมของดาราเพราะเป็นแหล่งข่าวชั้นดีที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่
คนวงในเท่านั้นที่จะรู้ การเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวกลุ่มนี้มีทั้งที่เป็นการสอบถามโดยตรงและเป็น
ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยหรือเล่าสู่กันฟัง ซึ่งต้องเกิดจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สื่อข่าวและ
แหล่งข่าวเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและบางครั้งก็เป็นประเด็นที่เสี่ยงต่อกฎหมาย ผู้สื่อข่าวจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้แหล่งข่าวโดยการไม่เปิดเผยชื่อและไม่ใส่รายละเอียดที่บ่งชี้มาถึงตัวผู้ให้ข้อมูล 
ข่าวที่ได้จากแหล่งข่าวกลุ่มนี้จึงมักจะถูกน าเสนอในรูปแบบของอักษรย่อหรือข่าวซุบซิบ 

นอกจากนี ้ย ังม ีข ่าวที ่ได ้มาจากการซื ้อขายโดยเฉพาะภาพหลุด  
ภาพแอบถ่าย หรือการสนทนาส่วนบุคคลที่ถูกน ามาเผยแพร่จากผู้ไม่ประสงค์ดี ราคาซื้อขายจะอยู่ที่ 
3-5 พันบาท  ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของดาราที่ตกเป็นข่าว การซื้อขายข่าวเช่นนี้มีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งใน
การท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงเพราะเป็นวิธีที่สร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย ผู้ขายได้เงิน ผู้ซื้อ
ได้ข่าวและได้เป็นกระแส แต่ทั้งนี้แม้ว่าข่าวและภาพดังกล่าวจะมีการซื้อขายกันอย่างถูกต้องก็ตาม แต่
ในแง่ของคุณธรรม จริยธรรม นั้นกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการที่ไร้จรรยาบรรณอย่างมากเพราะเป็นการหา
ข่าวด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ขัดต่อหลักจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ที่ระบุไว้ว่า “การที่จะให้ได้ข่าว 
ภาพ หรือข้อมูลอย่างใด ๆ มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์” อีกทั้งการน าเสนอภาพ
หลุด ภาพแอบถ่าย ยังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดารา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เจ้าตัวไม่ได้ยินยอม
ให้น าเสนอและบางครั้งอาจสร้างความบอบช้ าทางด้านจิตใจให้กับผู้ตกเป็นข่าวซึ่งเป็นความเสียหายที่
ไม่อาจประเมินค่าได้ 

4.3.1.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าแหล่งข้อมูลของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมี

หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานอีเว้นท์ งานแถลงข่าว งานประกาศรางวัล กองละคร ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งหนังสือพิมพ์บันเทิงนิยมใช้ชื่อเรียกว่า “แหล่งข่าวใกล้ชิด” หรือ 
“แหล่งข่าววงใน” โดยอาจจะเป็นเพ่ือนสนิท คนในครอบครัว ผู้จัดการ หรือคนที่ท างานร่วมกันกับ
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ดาราคนนั้น ๆ ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลท าให้บางครั้งข้อมูลที่ได้มามีหลายทิศทาง ซึ่งอาจจะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันก็ได้ จึงเป็นหน้าที่ของกองบรรณาธิการที่จะต้องตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข่าวก่อนน าเสนอ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 
4 ฉบับตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าข่าวนั้น ๆ น่าเชื่อถือเพียงใดขึ้นต้องดู
จากองค์รวมของผู้ให้ข้อมูล อาทิ ความอาวุโส ชื่อเสียง ความใกล้ชิดกับดารา ซึ่งความใกล้ชิดกับดารา
นี้ เองเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ผู้สื่อข่าวเชื่อมั่นว่าแหล่งข่าวนั้นน่าเชื่อถือ และอีกปัจจัยหนึ่งคือ  
ความสนิทสนมระหว่างผู้สื่อข่าวกับผู้ให้ข้อมูลซึ่งอย่างหลังนี้เป็นเหตุผลส าคัญที่ผู้สื่อข่าวใช้ตัดสิน  
ความน่าเชื่อถือของข่าวในเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็ไม่ได้ประมาทในการตรวจสอบเพราะหากน าเสนอ
ข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกไปจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ จากการสัมภาษณ์บรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ได้ข้อมูลว่ากองบรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวโดย
ละเอียด และหากพบว่า ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอก็จะหยุดการติดตามทันที 

แหล่งข่าวก็คือ พวกคนแวดล้อมแหละครับ ช่างแต่งหน้า ท าผม ผู้จัดการ หรือว่าพวกที่
มันอยู่ตรงกันข้าม หรือดารามันก็มีคนชอบ คนเกลียดเหมือนกัน ตัวดาราเองน่ะ มันก็
ออกมาพูดเอง แต่เราก็ต้องสืบต่อ คือ บางทีเขาปล่อยมาเราก็ต้องมาคิดต่อ อย่างบางที
เราประชุมข่าวเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันดูว่าท ายังไงที่เราจะไปสืบหาความจริงได้ ข่าว
บางทีมันก็ปล่อยกันออกมาเพ่ือท าลายกันก็มี ถ้ามันไม่มีมูลอะไรพวกนั้นเราก็หยุด เราก็
ไม่ท าข่าว (เฉลิมเกียรติ สมหวัง, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2559) 

ในกรณีเป็นข้อมูลที่ได้จากการซื้อขาย หากเป็นรูปภาพแอบถ่ายจะต้อง
ตรวจเช็ควัน เวลา สถานที่โดยละเอียด และต้องตรวจสอบว่าวัน เวลา ดังกล่าว ดาราที่อยู่ในรูปไปใน
สถานที่นั้น ๆ จริงหรือไม่ หรือในกรณีที่เป็นภาพหลุดก็ต้องตรวจสอบรูปพรรณสัณฐาน ลักษณะ
ท่าทางของบุคคลในรูปให้แน่ชัดว่าไม่ใช่รูปที่ถูกท าขึ้นมา และเพ่ือเป็นการป้องกันทางกฎหมายจะต้อง
มีการนัดหมายกับผู้ที่จะขายรูปเพ่ือท าสัญญาตกลงกันเป็นหลักฐาน จากการสัมภาษณ์บรรณาธิการ
บริหารหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง ได้ข้อมูลว่าในขั้นตอนการซื้อภาพข่าวนั้นจะต้องนัดพบกับบุคคลที่
ต้องการขายภาพและบันทึกหลักฐานการตกลงซื้อขายทั้งภาพและเสียง เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันว่า
หนังสือพิมพ์ได้ซื้อรูปมาจากบุคคลนั้น ๆ และไม่ได้สร้างข่าวขึ้นเองแต่ประการใด เมื่อเกิดกรณีฟ้องร้อง
สามารถน าหลักฐานดังกล่าวไปใช้ในชั้นศาลได้ 

บางคนเอารูปมาขาย แต่ไม่ให้เจอหน้า ไม่ให้อะไรเลย ก็ต้องคุยกันว่างั้นเราก็ไม่ลง 
เพราะเราต้องรู้ว่าคุณเป็นใคร เราต้องเช็คว่ามันเรื่องจริงนะ มันเกิดเหตุการณ์หรืออะไร
ขึ้น ไม่ใช่ว่าใครส่งรูปอะไรมาก็เอาลง ไม่งั้นตาย คนที่โดนฟ้องก็คือ เรา ตัวเค้าจะใช้
ผลประโยชน์ในการไม่ถูกกันแล้วก็มาฝากเราลงก็ไม่ได้ เพราะคุณไม่ถูกกันแล้วคุณก็ได้
ผลประโยชน์ คุณก็ต้องเสี่ยงที่จะเจอเราเหมือนกัน พ่ีก็ต้องอัดเสียง อย่างนั่ง ๆ คุยกันพ่ี
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ก็ต้องมีกล้อง มีเทคนิค มีอะไรติดอยู่แล้ว จะได้รู้ว่าพ่ีก็พร้อมนะที่จะขึ้นศาล  (อิงณภัทร์ 
อุดมสิทธิ์ศักดิ์, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559) 

แม้ว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงจะมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลอย่างรัดกุม แต่ทั้งนี้การใช้เกณฑ์ความสนิทสนมกับผู้ให้ข้อมูลเป็นตัดชี้วัดความน่าเชื่อถือ
ของข่าวอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ เพราะในหลายครั้งที่กองบรรณาธิการตกลงน าเสนอข่าวเพียง
เพราะเชื่อม่ันว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นความจริงและไม่มีการตรวจสอบเพ่ิมเติมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
ซ่ึงอาจเสี่ยงต่อการน าเสนอข่าวที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงได้ ในส่วนของการตรวจสอบภาพหลุดที่มี
ผู้น ามาเสนอขายนั้นหนังสือพิมพ์บันเทิงมีกระบวนการตรวจสอบอย่างรัดกุมเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสี่ยง
ต่อกฎหมาย แต่ก็ไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าการป้องกันทางกฎหมายด้วยการบันทึกหลักฐานการซื้อขาย
นั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงหลุดพ้นจากค าครหาว่าไร้จรรยาบรรณ เพราะ
ถึงแม้ว่าภาพที่น าเสนอออกไปจะเป็นภาพจริงที่ซื้อมาอย่างถูกต้อง แต่ในแง่จรรยาบรรณนั้นผู้สื่อข่าวที่
ดีไม่ควรสนับสนุนการกระท าเช่นนั้นเพราะเป็นวิธีที่ไม่สุจริต 

4.3.2 ขั้นตอนการผลิต 
4.3.2.1 การเขียนข่าว 

จากการศึกษาจากหนังสือ “หลักการท าหนังสือพิมพ์เบื้องต้น” พบว่า 
รูปแบบการเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ได้วางไว้เป็นต้นแบบและใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี  3 แบบ  คือ 
แบบพีระมิดหัวตรง แบบพีระมิดหัวกลับ และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืน รูปแบบพีระมิดหัวกลับ
เป็นที่ยอมรับกันว่ามีโครงสร้างที่เหมาะสมส าหรับการเขียนข่าว สอดคล้องกับคุณลักษณะของข่าว 
เน้นการน าเสนอเนื้อหาตามล าดับความส าคัญของประเด็นเนื้อหาที่ส าคัญรองลงไปตามล าดับ  
การเขียนข่าวรูปแบบพีระมิดหัวกลับเช่นนี้สามารถดึงดูดผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นรูปแบบที่
ให้ความสะดวกแก่ผู้อ่าน ส าหรับผู้อ่านที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับและมักจะดูเพียงพาดหัว
ข่าวหรือความน าในช่วงต้น การเขียนข่าวแบบพีระมิดกลับหัวจะท าให้ผู้ อ่านรับรู้ข่าวสารใน
หนังสือพิมพ์ในเวลาอันจ ากัด อีกทั้งการล าดับเนื้อหาที่ส าคัญที่สุดขึ้นก่อนท าให้ผู้อ่านสามารถทราบ
ประเด็นส าคัญของเหตุการณ์ในเวลาอันรวดเร็ว หากผู้อ่านต้องการทราบลายละเอียดมากกว่านั้นก็
สามารถอ่านเนื้อหาในส่วนต่อไปได้ (ถาวร บุญปวัตน์, 2538, น. 106-107) 

ด้วยเหตุนี้ท าให้รูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับเป็นที่นิยมใช้ใน
หนังสือพิมพ์ทั่วโลก รวมไปถึงหนังสือพิมพ์บันเทิงด้วยเช่นกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์บันเทิงทั้ง 4 ฉบับ พบว่า ในการเขียนข่าวของแต่ละแห่งจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตาม
คอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์และทักษะการใช้ค าของผู้เขียนข่าว แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในขั้นตอน
การเขียนข่าวจะต้องมีการเขียนโปรยก่อนเข้าเนื้อหา ซึ่งจะเป็นส่วนที่ปูทางไปหาเนื้อข่าวว่าใคร 
ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ก่อนจะเข้ารายละเอียดของข่าวในย่อหน้าต่อไป ภาษาที่ใช้จะต้องมี
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สีสัน เร้าอารมณ์ ท าให้ชวนติดตาม จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อความซึ่งเป็นส่วนที่จะให้รายละเอียดเนื้อหา
ทั้งหมด การล าดับความส าคัญจะขึ้นอยู่กับประเด็นข่าวและขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านให้ความสนใจกับส่วนใด
มากที่สุด บางข่าวอาจเล่าไปตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่บางข่าวที่เป็นประเด็นส าคัญที่ผู้อ่าน
อยากรู้ค าตอบก็อาจเล่าถึงบทสรุปก่อนจะลงรายละเอียดที่มาของปัญหา 

หนังสือพิมพ์บันเทิงจะให้ความส าคัญกับการปูรายละเอียดก่อน
เข้าเนื้อข่าว เนื่องด้วยต้องการเล่าข่าวให้เข้าใจง่ายและให้ความส าคัญกับสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้อ่าน 
ดังนั้นผู้สื่อข่าวจึงต้องท าความเข้าใจพ้ืนหลังของข่าวทั้งหมดเพ่ือที่จะน ามาถ่ายทอดให้คนอ่านเข้าใจ
อย่างกระจ่างชัดที่สุด โดยในการเขียนข่าวนั้นต้องปูทางตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มต้น เล่าความเป็นมา
ทั้งหมดให้คนเข้าใจ ต้องล าดับเหตุการณ์ส าคัญและวิวัฒนาการของข่าวทุกครั้งที่เขียนข่าวแม้ว่าจะเป็น
ประเด็นเดิมที่เคยลงมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพ์บันเทิง แต่ทั้งนี้ก็
ต้องขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์เป็นส าคัญว่าต้องการน าเสนอข่าวในรูปแบบใดและมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร เช่น หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชนชั้นกลางในเมือง 
ลักษณะการเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่จะต้องมีที่มา ที่ไป ร่วมกับการวิเคราะห์จาก
ข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นการน าเสนอข่าวบันเทิงแบบมีแก่นสารตามคอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์ ในขณะที่
หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงและหนังสือพิมพ์บันเทิงจะมีลักษณะที่ ไม่เป็นทางการมากกว่าทั้งการใช้
ภาษาและการวางล าดับการเขียนข่าว เพราะต้องตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวบ้าน 

ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวเป็นข้อแตกต่างส าคัญที่แบ่งแยกระหว่าง
หนังสือพิมพ์บันเทิงและหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป ภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์บันเทิงจะมีลักษณะ
เป็นภาษากึ่งทางการและไม่เป็นทางการ  เช่น  หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ที่มีลักษณะการใช้ภาษา
แบบกึ ่งทางการเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ ในขณะที่หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง 
หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง และหนังสือพิมพ์สยามดารา จะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการเพราะด้วยเนื้อหา
ข่าวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบันเทิงเกี่ยวกับชีวิตของดาราทั้งในแง่มุมที่ดีและไม่ดี หากใช้ภาษาที่เป็น
ทางการจนเกินไปอาจท าให้อรรถรสในการอ่านของผู้อ่านลดลง การเขียนข่าวจึงต้องใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย มีสีสัน สนุกสนาน และต้องเล่นค าเพ่ือเร้าอารมณ์ผู้อ่าน แต่ทั้งนี้โดยหลักการแล้วการเขียนข่าว
ด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางการก็ยังต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ผู้เขียนข่าวต้องหลีกเลี่ยงค าหยาบคาย 
ค าลามกอนาจาร สองแง่สองง่ามที่อาจท าให้เกิดการเข้าใจผิด หรือค าพูดยุแยงที่อาจจะก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม แต่หนังสือพิมพ์บันเทิงโดยส่วนใหญ่มักจะละเมิดข้อจ ากัดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเป็น
การสร้างสีสันให้หนังสือพิมพ์ อีกทั้งผู้เขียนยังนิยมสอดแทรกความคิดเห็นของตนลงไปเพ่ือให้สร้าง
ความสนใจให้ข่าวนั้น ๆ เช่น คอลัมน์วิจารณ์ดารา คอลัมน์ซุบซิบ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นส่วนตนลง
ไปในข่าวท าให้บางครั้งข่าวนั้น ๆ เต็มไปด้วยอคติ และชี้น าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกรักหรือเกลียดในทาง
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ใดทางหนึ่ง เป็นวิธีการที่ขัดต่อจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ในข้อที่ว่า “การเสนอข่าวต้องเสนอแต่
ความจริง พึงละเว้นการต่อเติมเสริมแต่ง” ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนอยู่เสมอในการน าเสนอข่าว 

นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์หนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์บันเทิงที่มักจะถูกหยิบ
ยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนั่น ได้แก่ คอลัมน์อักษรย่อ ซึ่งมักจะมีเนื้อหาในเชิงลบเกี่ยวกับ
ประเด็นครอบครัว เพศสัมพันธ์ หรือเรื่องที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย จากการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจาก
หนังสือพิมพ์บันเทิงทั้ง 4 ฉบับ พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วการเขียนอักษรย่อจะน าเสนอตามข้อมูลจริงที่
ได้พบหรือได้ยินมา แต่จะมีการปิดบังชื่อจริงโดยใช้อักษรย่อแทนชื่อ และต้องใช้ค าระบุลักษณะที่กว้าง
เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนถึงผู้ที่ตกเป็นข่าวจนเกินไป ผู้เขียนต้องคิดอย่างรอบคอบว่าจะต้องเขียน
อย่างไรไม่ให้ถูกฟ้องร้องและไม่ให้ผู้อ่านเดาได้ง่ายจนเกินไป ที่ส าคัญต้องไม่กระเทือนถึงดาราในข่าว
เพ่ือเป็นการปกป้องทั้งตัวเองและปกป้องดาราด้วย บางครั้งอาจมีการปรับเนื้อหาให้เบาลงจากความ
จริงในกรณีเป็นประเด็นที่สุ่มเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อดาราจนเกินไป ผู้เขียนจะใช้วิธีเขียนแบบ
อ้อม ๆ แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงเพศหรือข้อมูลที่เป็นตัวตนของเขา ผู้สื่อข่าวจะใช้วิธีระบุตัวตนแบบกว้าง 
ๆ เช่น ใช้ค าเรียกว่านางเอกคู่จิ้น ช่องหลากสี และให้ผู้อ่านตีความเอาเอง การน าเสนอข่าวเช่นนี้เข้า
ข่ายการจงใจบิดเบือนความจริงและแสดงถึงความไม่สุจริตใจของผู้เขียน อีกทั้งข่าวเช่นนี้ยังไม่สร้าง
ประโยชน์อันใดให้แก่สาธารณชนทั้งยังสร้างความเดือนร้อนให้ผู้อ่ืนอีกด้วย ถือเป็นการกระท าหนึ่งที่
บั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ทั้งหมด 

4.3.2.2 การพาดหัวข่าว 
ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจการขายหนังสือพิมพ์และธุรกิจการ

โฆษณาสินค้าเช่นทุกวันนี้ การพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องแข่งขันกัน
อย่างจริงจัง การแข่งขันนี้ท าให้หนังสือพิมพ์ต้องคิดค้นหาทีเด็ดมาพาดหัวข่าวให้โดดเด่นกว่าฉบับอ่ืน 
ๆ อาจจะมีข่าวที่ลึกกว่าหรือหยิบยกประเด็นที่คนอ่ืนคาดไม่ถึงขึ้นมาพาดหัวก็ได้ เพราะหาก
หนังสือพิมพ์ฉบับใดยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม ๆ และไม่พัฒนาวิธีการพาดหัวข่าวให้ดึงดูดใจผู้อ่านก็
อาจจะต้องล้มหายตายจากไปจากแผงหนังสือไม่วันใดก็วันหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจถ้าหากเดิน
ผ่านแผงหนังสือในทุกวันนี้และจะต้องสะดุดตากับพาดหัวข่าวใหญ่โตบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่ท าให้ต้อง
เหลียวหลังกับมามอง เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์บันเทิงที่ต้องขายพาดหัวข่าวเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งแต่
ละส านักก็จะมีรูปแบบการพาดหัวข่าวที่แตกต่างกันไปจนกล่าวได้ว่าไม่ต้องมองเห็นชื่อหนังสือแค่ดู
พาดหัวก็รู้แล้วว่าหนังสือพิมพ์อะไร ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจ าและเพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของผู้อ่านซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายอันสูงสุด 

หนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีข้อได้เปรียบกว่าหนังสือพิมพ์รายวันที่มีความ
สุภาพและความถูกต้องของภาษามากกว่า หนังสือพิมพ์บันเทิงสามารถใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้
และมีอิสระในการเล่นค าอย่างหลากหลายดังที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแม้ว่าการพาดหัวข่าวเช่นนี้จะ
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ขัดต่อความรู้สึกของผู้อ่านแต่กลยุทธ์การพาดหัวข่าวเช่นนี้ท าให้หนังสือพิมพ์ประสบความส าเร็จในแง่
ธุรกิจมากทีเดียว ในขั้นตอนการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์บันเทิงโดยส่วนใหญ่จะเป็น
หน้าที่ของบรรณาธิการข่าวหรือหัวหน้าข่าวที่จะเป็นผู้รังสรรค์ถ้อยค าในพาดหัวข่าว โดยจะต้องหยิบ
ยกเอาประเด็นหลักในข่าวมาคิดค าพาดหัวในเนื้อท่ีอันจ ากัดและจะต้องท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาข่าวได้
อย่างกว้าง ๆ อีกท้ังยังต้องใช้ค าที่มีเสน่ห์ชวนติดตาม เรียกได้ว่างานพาดหัวข่าวนั้นเป็นงานฝีมืออย่าง
หนึ่งซึ่งผู้ที่รับหน้าที่พาดหัวข่าวจะต้องมีทั้งพรสวรรค์และความช านาญในการสร้างสรรค์ค า จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ ต่างก็ให้ความส าคัญกับพาดหัวข่าวเป็นอันดับต้น 
ๆ เนื่องด้วยหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นเป็นธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันที่หน้าตา โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนอ่าน
หนังสือพิมพ์น้อยลงยิ่งต้องใช้หน้าตาในการดึงดูดความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสีสัน รูปภาพ การจัดหน้า 
โดยเฉพาะพาดหัวข่าวซึ่งเป็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดในหน้าหนังสือพิมพ์ การเขียนพาดหัวข่าวจึงต้อง
ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อดึงความสนใจผู้อ่านให้ได้ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ 

มันเป็นการขายอย่างหนึ่ง เป็นวิธีการขาย หนังสือพิมพ์พอวางอยู่บนแผงเนี่ยอะไรที่มัน
จะเด่น นอกจากพาดหัว นอกจากภาพ มันก็มีอยู่ประมาณนี้ เนื้อในตัวเล็ก ๆ ใครจะมา
อ่าน นอกจากคนเห็นพาดหัวแล้วสนใจ อ้าว มันอะไรยังไงก็เปิดเข้าไปอ่านข้างใน มันก็
เป็นการขาย มันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง แต่มันก็อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงอยู่ดี ไม่ได้
โกหก (สุพัชรา ภารตพันธ์, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) 

รูปแบบการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงแต่ละฉบับจะมีความ
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับคอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์และรสนิยมของผู้ที่ท าหน้าที่พาดหัวข่าวเป็นส าคัญ
เฉลิมเกียรติ สมหวัง บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ให้ข้อมูลว่าลักษณะการพาดหัวข่าวของ
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่จะต้องดูที่ประเด็นข่าวเป็นหลัก โดยพาดหัวข่าวจะต้องสะท้อนความเป็นจริงใน
ตัวเนื้อข่าวด้วย การใช้ภาษาจะไม่หวือหวาเพราะไม่ต้องการหลอกคนอ่านซึ่งเป็นคอนเซ็ปท์ของ
หนังสือพิมพ์ที่ต้องการน าเสนอข่าวบันเทิงที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านมากกว่าข่าวประโลมโลก ในขณะที่
หนงัสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงซึ่งมีชื่อเสียงมาจากการพาดหัวข่าวและถูกหยิบยกข้ึนมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่
เสมอถึงความเหมาะสม จากการสัมภาษณ์บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงได้กล่าวว่า 
คอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์คือ ขายความบันเทิงที่หวือหวา กลยุทธ์การพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์
ซุปเปอร์บันเทิงคือ การใช้ค าพูดที่เร้าอารมณ์ เล่นค าให้สนุกสนาน ทั้งนี้เพราะกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายคือ 
กลุ่มชาวบ้าน จึงต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้ให้ข้อมูลยังแสดงความคิดเห็นอีกว่าโดยส่วนใหญ่ข่าว
บันเทิงจะมีแต่ประเด็นฉาว ประเด็นเชิงลบ ดังนั้นจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการพาดหัวข่าวแรง ๆ ได้ 
เพียงแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของความเหมาะสม ไม่หยาบคายและไม่อนาจาร ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
รสนิยมในการใช้ภาษาของผู้ที่ท าหน้าที่พาดหัวข่าวด้วย ประเด็นนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากการ
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สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงที่กล่าวถึงรสนิยมในการพาดหัวข่าวของบรรณาธิการ
บริหารไว้อย่างน่าสนใจว่า 

การพาดหัวถ้าเป็นหน้าหนึ่งนะ เขาจะใช้ภาษาที่แบบ คือ บ.ก. พ่ีเป็นคนที่ใช้ภาษาสวย 
ภาษาเรียกแขก แต่เขาจะใช้ภาษาสวย ภาษาอย่างค าที่เกิดจากหนังสือพ่ีก็เยอะ  
อย่างแบบ หน้าอกอย่างนี้ เขาจะไม่ใช้ค าว่านม แต่จะใช้ค าว่ามะลิล้น ท้องก็ใช้ค าว่า 
เบนโล ภาษาสวย ๆ หรือบางทีก็จะมีบางอันที่เหมือนทะลึ่งแต่ก็ไม่ทะลึ่ง คือ จะ
บอกว่าวิธีพาดหัวน่ะต้องไม่พาดหัวให้แบบให้เขาด่า พาดหัวบางอันอาจจะแรงแต่มันจะ
มีข า ๆ อยู่ในนั้นด้วย เรียกเสียงหัวเราะได้ ให้เขายิ้มได้ ไม่ใช่พาดหัวแบบสื่ อสมัยนี้ ไม่ 
ถ้าวิธีที่เขาสอนคือ แบบนี้ (นลพิมพ์ พิทักษ์พรชัยกุล, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2559) 

การใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวเป็นลักษณะพิเศษของหนังสือพิมพ์  
แต่ละฉบับ และเป็นข้อแตกต่างอีกประการที่ใช้แบ่งแยกหนังสือพิมพ์คุณภาพกับหนังสือพิมพ์ตลาด 
ซึ่งหนังสือพิมพ์คุณภาพนั้นจะให้ความส าคัญกับความสุภาพและความถูกต้องทางภาษามากกว่า 
ในขณะที่หนังสือพิมพ์ตลาดจะเน้นการใช้ค าที่ดึงดูดความสนใจโดยหลายครั้งก็ได้ละเลยความถูกต้อง
ไป แม้ว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวเช่นนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่สร้างยอดขายให้แก่หนังสือพิมพ์บันเทิงมาแล้ว
มากมายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพาดหัวข่าวในลักษณะนี้เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณและผู้ที่ท าหน้าที่ 
พาดหัวข่าวเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสมของการพาดหัวข่าวเท่าที่ควร ซึ่งจาก
การศึกษาจากหนังสือ “หลักการหนังสือพิมพ์: คู่มือฉบับประสบการณ์” ที่ได้กล่าวถึงข้อควรระวังใน
การพาดหัวข่าว 8 ประการ ที่บรรณาธิการข่าวควรตระหนักเพ่ือให้ไม่ผิดต่อมาตรฐานของหนังสือพิมพ์ 
จะพบว่า การพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงยังบกพร่องในหลายประการ ดังนี้ (ถาวร บุญปวัฒน์, 
2538, น. 127-128) 

1. พาดหัวข่าวด้วยประเด็นส าคัญและให้ความแจ่มชัดขึ้นทันที 
2. ตัวหนังสือทุกตัวที่พาดหัวข่าวต้องมีความหมายเด่นชัด ไม่สองแง่

สองง่าม 
3. ใช้ภาษาท่ีไม่ผิดศีลธรรม 
4. ไม่ใช่เนื้อความนอกประเด็นข่าวขึ้นพาดหัวเพราะคนอ่านจะหา

ประเด็นที่พาดหัวข่าวไม่พบ 
อันที่จริงแล้วพาดหัวข่าวเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้ อ่านเกิด

ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น แต่การพาดหัวข่าวก็ควรจะต้องมีขอบเขตโดยไม่ใช้ค าพูดที่หยาบคายและ
บิดเบือนความจริง แต่ภาษาที่ใช้การพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ถูกสังคม
หยิบยกขึ้นมาวิจารณ์อยู่เสมอ ด้วยค าพูดที่ไม่ได้ให้ความชัดแจ้งแก่ผู้อ่าน ส่อไปทางลามกอนาจาร 
บิดเบอืนเนื้อหาจากความเป็นจริงซึ่งแสดงถึงความไม่สุจริตในการท าหน้าที่สื่อมวลชน 
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4.3.2.3 การคัดเลือกข่าวและภาพข่าวหน้าหนึ่ง 
หลักจากผ่านการตรวจแก้ต้นฉบับจากฝ่ายพิสูจน์อักษรแล้ว ข่าวทั้งหมด

จะถูกส่งมายังบรรณาธิการข่าวหรือหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งเพ่ือคัดเลือกข่าวที่จะใช้เป็นพาดหัวใหญ่ใน  
แต่ละฉบับ ในขั้นตอนนี้บรรณาธิการข่าวจะต้องวินิจฉัยว่าข่าวใดใช้ได้ ข่าวใดใช้ไม่ได้ ข่าวใดควรขึ้น
พาดหัวใหญ่ พาดหัวรอง พาดหัวเล็ก และข่าวใดควรคัดทิ้ง เนื่องจากหน้าหนึ่งนั้นเปรียบเสมือนหน้า
ร้านที่จะดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจอยากจะหยิบจับขึ้นมาเปิดดูเนื้อใน หนังสือพิมพ์จะเรียกความสนใจจาก
ผู้อ่านได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับประเด็นข่าวที่คัดสรรมาน าเสนอนั่นเอง ส าหรับเกณฑ์ในการ
พิจารณ์ข่าวและภาพข่าวส าหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นั้นสามารถวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 

(1) การคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่ง 
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่มีลักษณะของข่าวที่ใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์

รายวันทั่วไป ข่าวหน้าหนึ่งจะเน้นการรายงานข้อเท็จจริงและใช้ภาษากึ่งทางการในการเขียนข่าว  
การคัดเลือกประเด็นข่าวนั้นจะพิจารณาจากชื่อเสียงของดาราที่ตกเป็นข่าวเป็นหลัก และจะต้องเป็น
ประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนั้น อาทิ ความรัก ผลงาน ละคร โดยจะลงรายละเอียดในเชิงลึก
เพ่ือให้แตกต่างจากหนังสือพิมพ์รายวัน ภาพข่าวหน้าหนึ่งจะไม่เน้นข่าวฉาวมากนักเนื่องจากกลุ่ม
ลูกค้าหลักของหนังสือพิมพ์เป็นผู้บริหารและคนชนชั้นกลางจึงต้องใส่ใจกับภาพลักษณ์ของ
หนังสือพิมพ์เป็นส าคัญ ทางด้านหนังสือพิมพ์สยามดาราซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวันเพียงฉบับ
เดียวจะให้ความส าคัญกับความเร็วเป็นหลัก ประเด็นจะใกล้เคียงกับข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวัน
เนื่องจากมีระยะเวลาในการรวบรวมข่าวที่ใกล้เคียงกันแต่จะต่อยอดประเด็นออกไปและมีข้อมูลเชิงลึก
กว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความรัก มือที่สาม แฉพฤติกรรมดารา และข่าวกอสซิปทั่วไป  
ด้วยจุดมุ่งหมายของหนังสือพิมพ์ที่ต้องการน าเสนอความบันเทิงให้แก่ผู้อ่าน 

ทางด้านหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงจะคัดเลือกประเด็นข่าวโดยให้
ความส าคัญกับชื่อเสียงของดาราที่ตกเป็นข่าวเช่นเดียวกัน หากเป็นข่าวหน้าหนึ่งจะต้องเป็นดารา
ระดับพระเอก นางเอก ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เว้นเสียแต่ในกรณีที่
ดาราไม่มีชื่อเสียงมากแต่มีประเด็นที่เป็นเรื่องไม่คาดฝัน เช่น ท้องก่อนแต่ง ถูกท าร้ายร่างกาย หรือ
ประสบอุบัติเหตุ ก็สามารถน ามาเป็นข่าวหน้าหนึ่งได้ เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงที่ให้
ความส าคัญกับประเด็นที่แรง ฉาว และที่ส าคัญต้องไม่มีใครรู้มาก่อน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า ข่าวทุก
ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์จะต้องมาจากการสัมภาษณ์เท่านั้นหรือหากเป็นรูปถ่ายก็จะต้องมีที่มาที่ไป
และพิสูจน์ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของหนังสือพิมพ์ 

จริง ๆ หน้าหนึ่งอ่ะเน้นประเด็น ประเด็นแซบ ประเด็นแรง เน้นข่าวสัมภาษณ์ เน้นข่าว
สีฟ ถ้าได้สัมภาษณ์มาเด็ด ๆ หวือหวา เหมือนกรณีกุ๊บกิ๊บอุ้มแตงก็แยงได้ อันนั้นน่ะกุ๊บ
กิ๊บเป็นคนให้สัมภาษณ์เอง แค่เอามาพาดหัวให้มันหวือหวาแค่นั้นเอง ก็จะเอาเป็นข่าว
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ใหญ่ได้ แล้วก็ถ้าได้รูปอะไรเด็ด ๆ ปาปารัสซี่ก็ได้ แต่จะต้องเป็นรูปที่ไม่เหมือนกัน เอา
จริง ๆ จิ๋มตูดนมเป็นแค่พร็อพเฉย ๆ จริง ๆ เราเน้นประเด็น ประเด็นแซบหรือเปล่า 
แรงไหม เหมือนสมมติไปได้ข่าวว่าใหม่เล่นของพิชิตชมพู่ที่คานส์ ซึ่งที่อ่ืนไม่ได้ อย่างนี้ 
ถ้าที่อ่ืนไม่ได้แล้วเราได้มาชัดเจน เป็นการสัมภาษณ์อย่างนี้มันถึงจะเอาขึ้นปก คือ เรา
ไม่ได้มโนเอาเอง หรือไม่ก็ได้รูปปาปา ดาราไปเดินควงกับใคร ถ้าได้มาแล้วยังไม่มีที่อ่ืน
ลงเราก็เอาขึ้นปก (โสภา กาหยี, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2559) 

ข้อมูลจากการศึกษาสรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงจะมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งที่ไม่แตกต่างกันนัก โดยส่วนใหญ่จะเน้นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ อาทิ 
ความเคลื่อนไหวของศิลปิน-นักแสดง หรือบุคคลในแวดวงบันเทิงที่มีชื่อเสียง ในประเด็นความรัก 
ครอบครัว เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือข่าวฉาวที่ประชาชนก าลังให้ความสนใจใคร่รู้ เพราะ
หนังสือพิมพ์บันเทิงก็ต้องการที่จะเป็นกระแสอยู่ในสังคมจึงต้องใช้เรื่องราวเหล่านี้ เป็นจุดขาย  
นอกจากนี้ยังต้องคิดประเด็นที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
การพิจารณาของกองบรรณาธิการว่าจะมองเห็นประเด็นที่สื่ออ่ืน ๆ คาดไม่ถึงหรือมองข้ามไปและหยิบ
มาน าเสนอได้มากน้อยเพียงใด 

(2) การคัดเลือกภาพข่าว 
ในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนอกจากจะมีตัวหนังสือเป็นจุดขายหลักแล้ว  

ยังจะต้องมีภาพถ่ายเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะภาพถ่ายนับเป็นส่วนที่จะช่วยเติมเต็ม
ความสมบูรณ์ให้กับข่าวและสร้างจุดขายให้หนังสือพิมพ์ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังสือพิมพ์ที่มุ่งหวังแต่
เพียงผลตอบแทนทางการตลาดเฉกเช่นหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมักใช้ภาพข่าวหน้าหนึ่งที่มีลักษณะ 
หวือหวา เช่น ภาพหลุด ภาพแอบถ่าย หรือภาพนักแสดงสาวแต่งกายเซ็กซี่ส่อไปในทางลามกอนาจาร  
ซึ่งบางครั้งไม่ได้ผ่านการเซ็นเซอร์เพ่ือป้องกันความอุจาดตา ส่งผลกระทบเชิงลบต่อดาราผู้ตกเป็นข่าว
และอาจท าให้เยาวชนเกิดการเลียนแบบที่ไม่ดีได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า การคัดเลือกภาพ
ข่าวหน้าหนึ่งนั้นจะข้ึนอยู่กับประเด็นของข่าวเป็นส าคัญ ภาพประกอบจะต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์
ในข่าวเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน ข่าวความรักจะนิยมใช้รูปคู่ ข่าวละครจะใช้รูปจากกองละคร หรือ
ในกรณีที่เป็นการรายงานข่าวทั่วไปก็จะใช้รูปที่ถ่ายจากงานอีเว้นท์แต่จะต้องแฝงด้วยความเซ็กซี่เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน ทั้งนี้ระดับความเซ็กซี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของหนังสือพิมพ์ว่าก าหนด
ขอบเขตไว้เท่าใด 

หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ที่ไม่มีจุดขายในเรื่องความเซ็กซี่ก็จะใช้รูปทั่วไป
ของนักแสดงหรือหากเป็นภาพหลุดจะต้องเซ็นเซอร์อย่างรัดกุมและน าเสนอในลักษณะรายงาน
ข้อเท็จจริง ในขณะที่หนังสือพิมพ์บันเทิงฉบับอ่ืน ๆ ซึ่งมีจุดขายในเรื่องความหวือหวา เซ็กซี่ ก็จะ
คัดเลือกภาพข่าวโดยเน้นที่ความเซ็กซี่เป็นหลัก ด้านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงได้แสดง
ความคิดเห็นว่าการใช้รูปโป๊นั้นเป็นเทคนิคการขายที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างมาก 
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หน้าปกมันต้องเป็นข่าวแรงอยู่แล้ว เพราะเป็นส่วนที่เราขาย ไอ้ 4-5 ข่าวนั่นน่ะ ในส่วน
อ่ืน ๆ ก็จะมีข่าวที่เป็นข่าวเด่นอยู่อันหนึ่ง โป๊อันหนึ่ง เพราะทุกคนต้องดึงความสนใจ
ด้วยรูปโป๊อยู่แล้ว คนอ่านก็ดูแต่รูปโป๊ทั้งนั้นแหละ คือ บทสัมภาษณ์อะไรก็ช่าง ขอโป๊ ๆ 
มันเป็นเทคนิคในการท างาน (อิงณภัทร์ อุดมสิทธิ์ศักดิ์, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559) 

หน้าหนึ่งเปรียบเสมือนหน้าร้านที่จะเชิญชวนให้ผู้อ่านอยากหยิบจับหรือ
ซื้อกลับไปอ่าน ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกข่าวและภาพข่าวหน้าหนึ่งจึงเป็นขั้นตอนที่หนังสือพิมพ์
บันเทิงให้ความส าคัญ ตามหลักจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์นั้นการใช้ภาพข่าวโดยเฉพาะในหน้า
หนึ่งหนังสือพิมพ์ ต้องใช้ภาพที่สุภาพ ไม่ส่อไปในทางอนาจาร และหากเป็นภาพหลุดหรือภาพแอบ
ถ่ายในที่ลับจะต้องมีเซ็นเซอร์อย่างรัดกุมเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ตกเป็นข่าว จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลพบว่า โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าภาพดาราแต่งกาย
เซ็กซี่ไม่ถือว่าเป็นภาพลามกอนาจารเว้นแต่ถ้าอยู่ในท่าทางที่เชิญชวน เช่น ฉีกแข้งฉีกขา หรือแสดงสี
หน้ายั่วยุทางเพศ หากเป็นภาพในลักษณะนั้นจะต้องมีการเซ็นเซอร์เพ่ือไม่ให้เกิดความอนาจารหรือ
น าไปใช้ประกอบในหน้าในของหนังสือพิมพ์ แต่ในความเป็นจริงนั้นยังคงมีภาพที่มีลักษณะลามก
อนาจารปรากฏให้เห็นอยู่เสมอทั้งในหน้าหนึ่งและข่าวหน้าในของหนังสือพิมพ์บันเทิงเพราะปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าภาพเหล่านี้เป็นจุดขายส าคัญ ในการออกงานภาคสนามแต่ละครั้งช่างภาพหนังสือพิมพ์จะถูก
ก าชับให้ถ่ายรูปดาราในอิริยาบถต่าง ๆ ที่เข้ากับเนื้อหาข่าว บางฉบับที่เน้นขายความหวือหวาต้องการ
ภาพถ่ายเจาะไปที่หน้าอกหรือบั้นท้ายของดารา ซึ่งอย่างหลังนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในสื่ อสิ่งพิมพ์
บันเทิงหลาย ๆ ฉบับ การกระท าเช่นนี้ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ภาพลักษณ์
ของหนังสือพิมพ์บันเทิงกลายเป็นสื่อชั้นต่ าในสายตาประชาชน 

4.3.3 ขั้นตอนหลังการผลิต 
4.3.3.1 การตรวจแก้และปรับปรุงต้นฉบับ 

ในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงจะต้องมีการตรวจแก้
และปรับปรุงต้นฉบับเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ เนื่องจากการท างานที่ต้องการ
ความรวดเร็วนั้นท าให้ผู้เขียนข่าวไม่อาจใช้ความละเอียดรอบคอบได้อย่างถึงที่สุด ฉะนั้นการระวัง
ความผิดพลาดในด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันตรวจสอบ โดยส่วนใหญ่แล้วข่าวจะถูกกลั่นกรอง
ออกมาถึง 3 ชั้น ได้แก่ ผู้สื่อข่าว ฝ่ายพิสูจน์อักษร และบรรณาธิการข่าวหรือหัวหน้าข่าวเป็นล าดับ
สุดท้าย โดยหลังจากผู้สื่อข่าวเขียนข่าวเสร็จข่าวทั้งหมดจะถูกส่งมายังฝ่ายพิสูจน์อักษร จากนั้นจึงส่ง
มาท่ีหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการข่าวเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมก่อนจะส่งไปยังฝ่ายศิลป์
เพ่ือท าการจัดวางหน้ากระดาษต่อไป จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลพบว่า หนังสือพิมพ์บันเทิง
ทั้ง 4 ฉบับ มีการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับก่อนตีพิมพ์เช่นเดียวกันแต่ก็มีกระบวนการที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะการท างานของแต่ละแห่ง 
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กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามดาราจะมอบอ านาจให้หัวหน้าข่าวที่
ประจ าเวรในแต่ละวันเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวและคัดเลือกประเด็นข่าวหน้าหนึ่ง 
หลังจากผู้สื่อข่าวเขียนข่าวเสร็จเรียบร้อยจะต้องส่งมายังหัวหน้าข่าวเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา การสะกดค า ปรับการใช้ภาษาให้น่าอ่าน ปรับการพาดหัวข่าวและความยาวของ
ข่าวให้เหมาะสม ทางด้านหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่จะมีรูปแบบการท างานที่แตกต่างออกไป โดยในขั้น
แรกนั้นหลักจากผู้สื่อข่าวเขียนข่าวเสร็จเรียบร้อยจะต้องส่งข่าวมายังกล่องรวมเพ่ือให้บรรณาธิการข่าว
ตรวจสอบและคัดเลือกข่าว จากนั้นบรรณาธิการข่าวจะส่งต่อไปยังฝ่ายศิลป์เพ่ือจัดหน้าหนังสือพิมพ์ 
และส่งมายังฝ่ายพิสูจน์อักษรเป็นล าดับสุดท้าย ส่วนหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงนั้นบรรณาธิการข่าวจะ
มอบหมายให้ผู้สื่อข่าวเป็นผู้ตรวจทานความถูกต้องของข่าวหน้าในด้วยตนเอง แต่หากเป็นข่าวหน้า
หนึ่งหรือข่าวที่เป็นประเด็นส าคัญบรรณาธิการจะเป็นผู้ตรวจสอบด้วยตนเองโดยจะให้ความส าคัญกับ
การใช้ภาษาที่ต้องไม่ล่อแหลมจนเกินไป นอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวที่เสี่ยงต่อ
ความผิดทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ข่าวนั้นเสี่ยงในด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นซึ่งอาจท าให้เกิดการฟ้องร้องได้ 

ในขณะที่กระบวนการตรวจแก้ข่าวของหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงจะ
เริ่มจากผู้สื่อข่าวเป็นผู้ตรวจสอบในเบื้องต้น จากนั้นจึงส่งให้บรรณาธิการข่าวท าหน้าที่ตรวจความ
เรียบร้อยในภาพรวม แต่ในกรณีที่เป็นประเด็นเสี่ยงต่อกฎหมายหรือล่อแหลมจนเกินไปจะต้องผ่าน
การตรวจสอบจากฝ่ายทนายของบริษัท ซึ่งผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงให้ข้อมูลว่าโดยปกติ
แล้วบรรณาธิการข่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย แต่ในการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
ซุปเปอร์บันเทิงนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสุ่มเสี่ยงต่อความผิดทางด้านกฎหมายหลาย ๆ ประการ ไม่ว่า
จะเป็นการใช้รูปภาพที่ส่ออนาจาร การใช้ค าพูดล่อแหลม การพาดหัวข่าวด้วยถ้อยค ารุนแรง หรือ
การน าเสนอประเด็นฉาวที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ตกเป็นข่าว อีกทั้งหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงยัง
เคยประสบกับกรณีฟ้องร้องมาแล้วในอดีตท าให้ต้องมีการตรวจสอบทางด้านกฎหมายอย่างเข้มงวด
มากขึ้น ในกระบวนการตรวจสอบข่าวก่อนน าเสนอจึงต้องให้ฝ่ายทนายมีส่วนร่วมในการพิจารณา
เหมาะสมของข่าว ตรวจสอบการเซ็นเซอร์รูปภาพที่เสี่ยงต่อกฎหมาย ปรับการใช้ค าพูดให้อยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสมและไม่ให้ดาราฟ้องร้องเอาผิดได้ แต่ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องมั่นใจว่าข่าวนั้น ๆ มีมูล
ความจริงและพิสูจน์ได้ ไม่ใช่ข่าวโคมลอยหรือข่าวที่เขียนขึ้นมาเอง 

จากการศึกษาถึงกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงและ
ประเด็นจรรยาบรรณที่ค้นพบ กล่าวได้ว่าหลักจรรยาบรรณนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างาน
ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิงในหลาย ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการท างานของกองบรรณาธิการ โดยสามารถสรุปเป็นได้
ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.2  จรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 



 76 

สรุปได้ว่าจรรยาบรรณมีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงใน
ทุก ๆ ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกได้แก่ การประชุมเพ่ือคัดเลือกประเด็นข่าว หนังสือพิมพ์บันเทิงที่มี
จรรยาบรรณจะพึงระลึกอยู่เสมอว่าต้องคัดเลือกแต่ประเด็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือหาก
เป็นข่าวในเชิงลบก็จะต้องน าเสนอในแง่มุมที่เป็นการเตือนสติประชาชน ที่ส าคัญหนังสือพิมพ์บันเทิง
จะต้องรักษาเสรีภาพในการน าเสนอข่าวโดยไม่ปล่อยให้หน่วยงานใดเข้ามาแทรกแซงหรือมีส่วน
ก าหนดทิศทางการน าเสนอข่าวจนเกินความเหมาะสม ในขั้นการรวบรวมข่าวจะต้องหาข่าวด้วยวิธีการ
ที่สุจริต ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดาราและหลีกเลี่ยงการรับสินบนว่าจ้าง การเขียนข่าวตลอดจน
การพาดหัวข่าวต้องใช้ภาษาท่ีสุภาพ ไม่ต่อเติมเสริมแต่งเนื้อหาจนผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริงและที่
ส าคัญต้องไม่บิดเบือนข่าวเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง การคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่ง
จะต้องค านึงถึงภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์และประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่แต่จะสร้างกระแสด้วย
ประเด็นฉาวเพียงเท่านั้น และสุดท้ายคือ ขั้นตอนการตรวจแก้และปรับปรุงต้นฉบับก่อนจะเข้าสู่
กระบวนการตีพิมพ์ ขั้นตอนนี้จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข่าวหากพบประเด็นที่ไม่เหมาะสม
จะต้องแก้ไขหรือตัดทิ้งโดยทันที และถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดหรือน าเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริง
หนังสือพิมพ์บันเทิงจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท า 

ปัญหาจรรยาบรรณที่พบในกระบวนการผลิตข่าว ของหนังสือพิมพ์บันเทิงคือ 
หนังสือพิมพ์บันเทิงยังถูกแทรกแซงโดยหน่วยงานธุรกิจอยู่มากและไม่ได้ค านึงถึงจรรยาบรรณ
เท่าที่ควรจะเป็น การคัดเลือกประเด็น การเขียนข่าว การพาดหัวข่าว การเลือกใช้รูปภาพ ล้วนแต่
มุ่งหวังเพื่อสร้างกระแสนิยมโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสังคม ซึ่งตามหลักจรรยาบรรณแล้ว
หนังสือพิมพ์จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของสาธารณชนเป็นส าคัญ ข่าวที่น าเสนอออกไปจะต้อง
ก่อให้เกิดความรู้ ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้สังคมโดยยังคงคุณสมบัติด้านความบันเทิงเริงรมย์ในเนื้อ
ข่าว กล่าวคือ ต้องน าเสนอข่าวบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงต้องการปลุกปั่นอารมณ์ผู้อ่านหรือ
น าเสนอข่าวฉาวเพ่ือเรียกความนิยมเพียงเท่านั้น อีกทั้งหนังสือพิมพ์ยังมีวิธีการหาข่าวที่ไม่สุจริตและ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าหาแหล่งข่าววงในเพ่ือให้ได้ประเด็นฉาว
และการซื้อขายข่าวซึ่งล้วนแต่เป็นข่าวในเชิงลบและส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ฝ่าย ค าถามจึงกลับไปที่
ผู้ที่ท าหน้าที่คัดเลือกข่าวว่าเหตุใดจึงปล่อยให้ข่าวที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้หลุดรอดออกไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบรรณาธิการที่มีอ านาจในการตัดสินใจมากที่สุด ผู้ที่จะรับต าแหน่งนี้จะต้องมีทั้งความรู้ 
ความสามารถ วิสัยทัศน์ และมีความส านึกในจรรยาบรรณเพ่ือที่จะเป็นผู้น าให้บุคลากรที่อยู่ภายใต้
การดูแลปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร แต่บรรณาธิการกลับปล่อยให้มีการน าเสนอข่าวฉาวเพ่ือเรียก
กระแส การลงรูปภาพลามกอนาจารมีให้เห็นจนชินตา เมื่อผู้น าไม่เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งสะท้อนให้เห็น
ว่ากระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงยังมีปัญหาเรื่องจรรยาบรรณอยู่มาก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง” เป็น

การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) 
ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้สื่อข่าวและ 
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และ
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการท างานของหนังสือพิมพ์ 
และมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการท างานขององค์การเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงได้อาศัยกรอบความคิดของเดนิส แมคเควล (Denis McQuail) ที่
เกี่ยวกับองค์การธุรกิจสื่อภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง และใช้แนวทางอันพึงปฏิบัติของหนังสือพิมพ์ (Code of 
Conduct) เป็นเกณฑ์ในการตรวจวัดความตระหนักในจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว โดยผลการศึกษาจะ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
5.1.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

บันเทิง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าว

หนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน ประกอบไปด้วยนโยบาย
การบริหารขององค์การ ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สื่อข่าว วัฒนธรรมองค์การ และธรรมชาติของ
การท าข่าว ส าหรับนโยบายการบริหารขององค์การนั้นเปรียบเสมือนกฎข้อบังคับที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือให้บริษัทบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่ง
นโยบายในการด าเนินธุรกิจนั้นมีเป้าหมายคือ ผลก าไรจึงท าให้องค์การละเลยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ไป ความสามารถทางวิชาชีพเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญเพราะหากผู้สื่อข่าวไม่มีความรู้และมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อวิชาชีพก็จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่นั้นบกพร่องในหลาย ๆ ประการ รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีผลต่อความประพฤติของผู้สื่อข่าว เพราะในการท างานนั้นต้องท างานร่วมกับคนจ านวนมากจึงต้อง
ปฏิบัติตามที่คนส่วนใหญ่ท ากันเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน รวมไปถึงธรรมชาติของ 
การท าข่าวที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา ท าให้หลายครั้งการตัดสินใจกระท าการใด ๆ ของผู้สื่อข่าว
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ไม่รอบคอบและไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้อง ข่าวที่น าเสนอออกไปจึงมีข้อผิดพลาดทั้งในแง่ข้อเท็จจริง
และในแง่ของจรรยาบรรณ 

ปัจจัยภายนอก มีทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ความสนใจ
และความต้องการของผู้อ่าน และแรงกดดันทางสังคมและการเมือง ในแง่ของแรงกดดันทางเศรษฐกิจ
นั้นเกิดจากการแข่งขันของธุรกิจหนังสือพิมพ์และสื่อบันเทิงอ่ืน ๆ ที่แข่งขันกันอย่างสูง ท าให้ หลาย
ครั้งผู้สื่อข่าวต้องท าเพ่ือเอาชนะคู่แข่งมากกว่าที่จะค านึงถึงสาธารณประโยชน์ ส าหรับผู้อ่านยังเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดรูปแบบของข่าวหนังสือพิมพ์ เพราะหนังสือพิมพ์ต้องท าข่าวเพ่ือสนองต่อ
ความนิยมของผู้อ่าน ซึ่งปัจจุบันความต้องการของผู้อ่านนั้นเป็นไปในทิศทางที่รุนแรงขึ้นท าให้สื่อต้อง
น าเสนอข่าวที่รุนแรงมากขึ้นไปด้วย สุดท้ายคือ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การน าเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่เซ็กซี่หวือหวาท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็น  
วงกว้าง เสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบการต้องพิจารณาความเหมาะสมของหนังสือพิมพ์
ตนเองและปรับแก้ให้อยู่ในขอบเขตที่สังคมยอมรับได้ อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงข้อกฎหมายเป็นส าคัญ
โดยการน าเสนอข่าวต้องหลีกเลี่ยงประเด็นที่เสี่ยงต่อกฎหมาย สุดท้ายคือ ความคลุมเครือของ
มาตรการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์ ซึ่งยังไม่สามารถควบคุมดูแลการท างานของหนังสือพิมพ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงสามารถน าเสนอข่าวได้โดยไม่มีขอบเขตและไม่มีใคร
คอยขีดเส้นก ากับว่าสิ่งใดควรและไม่ควรปฏิบัติ 

5.1.2 ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง 
บุคลากรเป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์การ เป็นผู้ที่

สามารถก าหนดว่าในปฏิบัติหน้าที่นั้นจะอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร ก็คือ 
กองบรรณาธิการนั่นเอง ทั้งนี้การตัดสินใจกระท าการใด ๆ ของบุคลากรขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล  
2 ประการ ได้แก่ ความรู้ในวิชาชีพและทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพของบุคลากรในกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บันเทิงนั่นเอง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้สื่อข่าวโดยส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ  
การท างานของสื่อมวลชนจากที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่ในการท างานจริงนั้นไม่ได้รับการอบรม
สั่งสอนจากองค์การอย่างเป็นกิจจะลักษณะ รวมไปถึงทัศนคติที่ผู้สื่อข่าวนั้นมีต่อวิชาชีพของตนซึ่ง
ปัจจุบันผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่มีทัศนคติและความเคารพในวิชาชีพน้อยลงท าให้เกิดการกระท าผิด
จรรยาบรรณอยู่บ่อยครั้ง จากการศึกษาในประเด็นความตระหนักในจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์บันเทิง สามารถสรุปผลโดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ดังนี้ 

1. ความตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้สื่อข่าวต้องน าเสนอ
ข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพสุจริต ปราศจากความมุ่งหวังในประโยชน์ส่วนตน ต้อง
น าเสนอแต่ความจริงโดยไม่ต่อเติมเสริมแต่งหากปรากฏว่าข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง ต้องรีบแก้ไข
โดยเร็ว ต้องหาข่าวและภาพข่าวต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์ และต้องไม่กระท าการใด ๆ 
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อันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพหรือความสามัคคีของเพ่ือนร่วมวิชาชีพ จากการศึกษาพบว่า 
ในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น มีลักษณะที่เข้าข่ายการกระท าผิดต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพหลายประการ โดยเฉพาะประเด็นการบิดเบือนเนื้อหาข่าวให้ผิดไปจากความจริง การรับสินบน
ของผู้สื่อข่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาข่าวและภาพข่าวนั้นส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้มาด้วยวิธีการที่
สุภาพดังเช่นที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ และมีลักษณะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดาราผู้
ตกเป็นข่าวด้วย แม้ว่าผู้สื่อข่าวจะกระท าโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่ก็ถือว่าผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณในข้อนี้ประกอบ
ไปด้วยการที่ผู้สื่อข่าวต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ ต้องเคารพต่อความ
ไว้วางใจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของตน และการปฏิบัติหน้าที่โดยถือเอา
สาธารณประโยชน์เป็นส าคัญ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิ
ชอบ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลพบว่า ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงส่วนใหญ่ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตน การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้สึกต่อต้านเมื่อต้องน าเสนอ
ข่าวที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ต่อคนในสังคม แต่หากมองในแง่ของการปฏิบัติงานจริงนั้นข่าวต่าง ๆ ที่ถูก
น าเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์บันเทิงไม่ได้สร้างประโยชน์อันใดให้แก่สังคม นอกเหนือไปจากการสร้าง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่องค์การเท่านั้น ซึ่งไม่นับว่าเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ตามที่ระบุไว้
ในหลักจรรยาบรรณ 

5.1.3 จรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
จากการศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และหนังสือพิมพ์ดารา
เดลี่ จ านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน สามารถสรุปผลการศึกษาในประเด็นจรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าว
ของหนังสือพิมพ์บันเทิง โดยแบ่งออกตามขั้นตอนการผลิตข่าว 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการผลิต กระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงจะต้องมี
การเตรียมการวางแผนก่อนการผลิต โดยในขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นจากการประชุมภายในกอง
บรรณาธิการเพ่ือคัดเลือกประเด็นข่าวที่จะน าเสนอ ส่วยใหญ่จะเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ผู้อ่านและต้องพิจารณาจากชื่อเสียงของดาราที่ตกเป็นข่าวเป็นส าคัญ จากนั้นบรรณาธิการข่าวจะ
มอบหมายหน้าที่ให้ผู้สื่อข่าวแต่ละคนออกไปเก็บรวบรวมข่าวซึ่งหมายงานต่าง ๆ นั้นจะถูกส่งมา
ล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ การรวบรวมข่าวนั้นจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ดาราตามงานต่าง ๆ และข่าวที่
ได้จากกระแสในอินเทอร์เน็ต เช่น เมื่อดาราโพสท์รูปที่ส่อเค้าถึงปัญหาก็เป็นหน้าที่ของหนังสือพิมพ์
บันเทิงที่ต้องติดตามประเด็น นอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าววงในซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับดาราคนนั้น ๆ มาให้
ข้อมูล ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวต้องมีกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวอย่างเข้มงวดเพ่ือให้แน่ใจว่า
ข้อมูลนั้นถูกต้อง ส าหรับประเด็นจรรยาบรรณที่พบในกระบวนการผลิตข่าวนั้นโดยหลักจะเป็น  
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การคัดเลือกประเด็นข่าวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นฉาวและสร้างผลกระทบต่อบุคคลที่ตกเป็นข่าว 
และในขั้นตอนการสัมภาษณ์ยังใช้ค าถามที่ไม่เหมาะสม เข้าถึงความเป็นส่วนตัวของดาราจนเกินงาม 
อีกทั้งการใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าววงในยังเป็นวิธีการหาข้อมูลที่ไม่สุจริต ผิดจากหลักจรรยาบรรณที่
ก าหนดว่าการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นต้องเป็นไปด้วยวิธีการที่สุภาพสุจริต 

2. ขั้นตอนการผลิตข่าว หลังจากผู้สื่อข่าวออกภาคสนามเก็บรวบรวมข่าวและ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวแหละแหล่งข่าวเป็นที่เรียบร้อย จะเข้าสู่กระบวนการผลิตคือ 
ขั้นตอนการเขียนข่าว โดยผู้สื่อข่าวแต่ละคนจะมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์
ของส่วนงานที่ตนรับผิดชอบว่าต้องน าเสนอออกมาในรูปแบบใด วิธีการเขียนข่าวของผู้สื่อข่าวนั้นจะมี
ทั้งที่ตรงตามหลักการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์และที่แตกต่างออกไป เนื่องจากหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น
เน้นการน าเสนอข่าวบันเทิงเป็นหลักจึงต้องสร้างอรรถรสในการอ่านให้ผู้อ่าน หากใช้ภาษาที่เป็ น
ทางการอาจท าให้เนื้อข่าวไม่น่าสนใจและไม่เป็นที่พูดถึง รวมไปถึงการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งซึ่ง
เปรียบเสมือนหัวใจหลักของหนังสือพิมพ์ กลยุทธ์การพาดหัวข่าวด้วยถ้อยค ารุนแรง หรือจงใจ
บิดเบือนความจริงโดยใช้ค าพูดสองแง่สองง่ามเป็นวิธีที่มีใช้อยู่ เสมอในกระบวนการผลิตข่าว
หนังสือพิมพ์บันเทิงเพราะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้เป็นอย่างดี การเลือกข่าวและภาพ
ข่าวหน้าหนึ่งจะเลือกประเด็นใหญ่ที่ประชาชนให้ความสนใจ แต่สิ่งที่ท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงถูก
วิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอคือ การใช้ภาพเซ็กซี่ของดาราบนหน้าปกซึ่งบางครั้งมีลักษณะลามกอนาจาร
จนเกินงาม แม้ว่ากลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแต่ในแง่ของธุรกิจนั้น
สามารถสร้างยอดขายให้หนังสือพิมพ์ได้มากมายท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงยังต้องรักษารูปแบบการ
น าเสนอข่าวเช่นนี้ต่อไป อีกทั้งยังมีนโยบายขององค์การเป็นข้อบังคับท าให้กองบรรณาธิการไม่
สามารถหลีกเลี่ยงวิธีการดังกล่าวได้ ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ค้นพบในขั้นตอนการผลิตข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิง 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต ก่อนที่จะส่งต้นฉบับข่าวไปยังฝ่ายศิลปกรรมเพ่ือจัด
หน้าหนังสือพิมพ์ ต้องผ่านกระบวนการสุดท้ายของขั้นตอนการผลิตข่าวนั่นคือ การตรวจสอบแก้ไข
ความถูกต้องของต้นฉบับ ส่วนใหญ่บรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวจะเป็นผู้ตรวจต้นฉบับที่ผู้สื่อข่าวส่งมา
ในกล่องข่าวรวมในขั้นแรก โดยจะตรวจแก้การใช้ภาษาไม่ให้หยาบคายจนเกินไป ตรวจสอบความถูก
ต้องของชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งของบุคคลในข่าว ปรับเปลี่ยนการพาดหัวข่าวให้ ปรับเพ่ิมหรือลดความ
ยาวของข่าวให้พอดีกับหน้ากระดาษเพ่ือความสวยงาม และที่ส าคัญต้องตรวจสอบในประเด็นที่เสี่ยง
ต่อความผิดทางกฎหมาย ส าหรับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางฉบับจะต้องส่งไปยังฝ่ายพิสูจน์
อักษรเพ่ือตรวจความถูกต้องในภาพรวมอีกขั้นตอนหนึ่ง นอกจากนี้หนังสือพิมพ์บันเทิงบางฉบับที่ให้
ความส าคัญกับข้อกฎหมายจะต้องส่งต้นฉบับไปให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ฉบับนั้นมีการน าเสนอข่าวที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หมิ่นประมาท หรือใช้รูปภาพที่
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ไม่ระบุแหล่งที่มาซึ่งเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์  กล่าวได้ว่ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง
ให้ความส าคัญกับความถูกต้องของข่าวและมีการตรวจสอบทางด้านกฎหมายอย่างรัดกุม แต่การที่มี
ข่าวที่มีลักษณะผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายออกมาอยู่เสมอจะเป็นปัญญาที่เกิดจากการพยายาม
หลีกเลี่ยงข้อกฎหมายในขั้นตอนการผลิตมากกว่า 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 
จรรยาบรรณของสื่อมวลชนเปรียบเสมือนกฎหมายวิชาชีพที่นักสื่อสารมวลชนทุกคนพึง

ประพฤติปฏิบัติเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความดีงามแห่งวิชาชีพ ในหลักจรรยาบรรณของสื่อมวลชนนั้นจะ
ประกอบไปด้วยแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชนใน
สังคม อาทิ หลักการน าเสนอข่าว หลักการพูดความจริง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เสรีภาพของสื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งเป็นกรอบที่สื่อมวลชนจะต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง” ผู้ศึกษาได้น า
ผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้สื่อข่าวและกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง 4 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง หนังสือพิมพ์สยามดารา 
หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย 
ต ารา บทความต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง โดยใช้กรอบทฤษฎี
ของ Denis McQuail ที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การสื่อภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ และแนวทางอันพึงปฏิบัติ
ของนักหนังสือพิมพ์ (Code of Conduct) เป็นรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถอภิปรายผล
การศึกษาได้ดังนี้ 

การด าเนินการผลิตหนังสือพิมพ์บันเทิงเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมหาศาล  
จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไม่มีองค์การใดที่ผลิตหนังสือพิมพ์โดยไม่หวังผลก าไรตอบแทน แม้ว่าองค์การนั้น 
ๆ จะกล่าวอ้างว่าเป้าหมายหลักของตนคือ การน าเสนอข่าวสารในวงการบันเทิงให้แก่ประชาชนก็ตาม 
หนังสือพิมพ์บันเทิงในยุคปัจจุบันต่างก็ต้องแสวงหาลู่ทางทุกรูปแบบเพ่ือครอบครองส่วนแบ่งในตลาด
สื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในสังคมและท าให้สื่อ
สิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อเก่าตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ดังจะเห็นได้จากการปิดตัวลงของหนังสือและนิตยสาร
จ านวนมากซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ตัวอย่างความล้มเหลวทางธุรกิจของสื่อสิ่งพิมพ์
เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้องค์การผู้ผลิตหนังสือพิมพ์บันเทิงต้องคิดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ธุรกิจ
ของตนอยู่รอดและไม่ให้ถูกกลืนหายไปในสังคมแห่งเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้จึงน ามาสู่การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข่าวที่น าเสนอ วิธีการเขียนข่าว หรือ
วิธีการพาดหัวข่าว ซึ่งล้วนแต่แตกต่างไปจากอดีต 
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กลวิธีการดึงดูดใจผู้อ่านของหนังสือพิมพ์บันเทิง ได้แก่ การจัดวางรูปแบบหนังสือพิมพ์
ให้ดึงดูดใจมากขึ้น การเล่นค าพาดหัวข่าวให้ชวนติดตาม การน าเสนอภาพข่าวที่สามารถเรียกกระแสได้ 
และที่ส าคัญประเด็นข่าวจะต้องเป็นเรื่องที่สนองความอยากรู้ของผู้อ่าน โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของ
ดาราซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างให้ความสนใจ (Human Interest) แต่ด้วยปัจจัยหลายประการท าให้
หนังสือพิมพ์บันเทิงในปัจจุบันมีรูปแบบการน าเสนอข่าวที่รุนแรงมากขึ้น การพาดหัวข่าวด้วยถ้อยค า
รุนแรง สองแง่สองง่าม กลายเป็นจุดขายของหนังสือพิมพ์บันเทิงหลาย ๆ ฉบับ ทั้งยังมีการเผยแพร่
ภาพแอบถ่าย ภาพลามกอนาจาร ข้อมูลส่วนตัวของดารา หรือแม้แต่การบิดเบือนค าพูดเพ่ือให้ข่าวดู
น่าสนใจก็มีให้เห็นเป็นปกติในหน้าหนังสือพิมพ์ เพราะถ้าหากหนังสือพิมพ์สามารถเรียกความสนใจ
จากผู้อ่านได้จ านวนมากก็จะท าให้ลูกค้าอยากซื้อโฆษณา ส่งผลดีต่อองค์การและผู้สื่อข่าวก็จะได้รับ
ผลตอบแทนสูงขึ้นด้วย แม้ว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะผิดต่อจรรยาบรรณแต่กระนั้นก็ไม่อาจต้านทาน
ความมุ่งหวังในผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ 

การเขียนข่าวเป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าว
บันเทิงที่ต้องสร้างอรรถรสให้ผู้อ่านและท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วม จึงขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะ
สามารถรังสรรค์ให้ข่าวนั้นประทับใจผู้อ่านจนเป็นที่พูดถึงมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นกองบรรณาธิการจึง
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญยิ่งต่อธุรกิจหนังสือพิมพ์บันเทิง ทั้งนี้แม้ว่ากองบรรณาธิการจะได้รับสิทธิ
พิเศษในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการก าหนดเนื้อหาข่าว การเขียนข่าว หรือวาง
รูปแบบในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การและต้องค านึงถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ประการ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท างานของกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิงแบ่งออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สอดคล้องกับกรอบ
ความคิดของ เดนิส แมคเควล (McQuail, 1994) ที่กล่าวถึงแรงกดดันต่าง ๆ ที่องค์การธุรกิจต้อง
เผชิญอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากที่หนังสือพิมพ์บันเทิงต้องนั้นมุ่งหวังในผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็น
ส าคัญ ท าให้ในการด าเนินงานนั้นต้องเผชิญกับแรงกดดันทางธุรกิจหลายรูปแบบ และแรงกดดัน
เหล่านี้ก็ส่งผลต่อเนื่องมาถึงการท างานของกองบรรณาธิการซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งใน
กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์บันเทิง 

ปัจจัยอันดับหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองบรรณาธิการ ได้แก่ นโยบายของ
องค์การ ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การก าหนดนโยบายของ
องค์การโดยส่วนใหญ่จะต้องสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอตาม
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ข้อมูลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การหนังสือพิมพ์บันเทิงต่างมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการท างานเพ่ือความอยู่รอดโดยเพ่ิมความแรงและความลึกของเนื้อหาข่าวเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้บริหารว่าตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม
มากน้อยเพียงใด และกองบรรณาธิการในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย 
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เพ่ือสนองตอบเป้าประสงค์ของบริษัท ปัจจัยต่อมาคือ ความสามารถทางวิชาชีพของบุคลกรใน  
กองบรรณาธิการ หากบุคลากรขาดความรู้และขาดทัศนคติอันดีต่อวิชาชีพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานและท าให้หนังสือพิมพ์ไม่มีคุณภาพ จึงเป็นหน้าที่ของบรรณาธิการที่ต้องคัดกรองคนเข้า
ท างานอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งโดยส่วนใหญ่จะคัดเลือกผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนเนื่องจากมีความรู้เกี่ยวกับหลักการน าเสนอข่าว ข้อกฎหมายพ้ืนฐาน 
และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ อยู่แล้วในเบื้องต้น แต่จุดบกพร่องคือ องค์การหนังสือพิมพ์บันเทิงหลาย
แห่งไม่มีการจัดอบรมการท างานหรืออบรมด้านจรรยาบรรณให้กับผู้สื่อข่าวอย่างเป็นกิจจลักษณะท า
ให้บางครั้งผู้สื่อข่าวอาจกระท าผิดได้โดยไม่รู้ ประกอบกับการที่ผู้สื่อข่าวต้องเผชิญกับแรงกดดันและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบกับการท างาน ท าให้หลายครั้งผู้สื่อข่าวไม่สามารถปฏิบัติตนอยู่ภายใต้
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้ 

ปัจจัยด้านบุคลากรนี้จะเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรมภายในองค์การ ซึ่งเป็นธรรมชาติของใน
ทุกองค์การที่จะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้สื่อข่าวต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน ธรรมเนียมเหล่านี้หมายรวมไปถึงรูปแบบในการท างาน วิธีการท างาน วิธีเขียนข่าว วิธี
สัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบเฉพาะที่สืบทอดต่อกันมาในองค์การใดองค์การหนึ่งก็ได้ บางครั้ง
ผู้สื่อข่าวจึงต้องกระท าตามท่ีธรรมเนียมปฏิบัติที่เสียงส่วนใหญ่ให้การยอมรับซึ่งอาจจะขัดต่อมโนส านึก
ในใจ นอกจากนี้การอบรมสั่งสอนจากหัวหน้างานหรือรุ่นพ่ีก็เป็นส่วนส าคัญท่ีจะก าหนดพฤติกรรมของ
ผู้สื่อข่าวเช่นกัน ตามค ากล่าวที่ว่าพ่ีเป็นอย่างไรน้องก็เป็นอย่างนั้น แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ 
ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีนักจากคนในองค์การ ด้วยปัจจัยที่เกิดจากความเร่งรีบ
ในการท างานท าให้ทุกฝ่ายต่างต้องเร่งรีบท างานเพ่ือให้ทันรอบจัดจ าหน่าย หัวหน้างานหรือแม้แต่รุ่นพ่ี
จึงไม่มีเวลามากนักที่จะอบรมสั่งสอนรุ่นน้องและมักจะให้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่า ดังนั้นเมื่อผู้สื่อข่าว
รุ่นใหม่ท าผิดและไม่มีใครชี้แนะให้แก้ไขจึงอาจท าให้การกระท าที่ผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีกซ้ า ๆ ปัจจัย
เรื่องความเร่งรีบนั้นเป็นปัจจัยอันเกิดจากธรรมชาติของการท างานข่าวซึ่งจะต้องมีความเร่งรีบในการ
ท างานท าให้บางครั้งผู้สื่อข่าวไม่มีเวลาเต็มที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และด้วยเหตุที่
ผู้สื่อข่าวต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่เสมอท าให้ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีโดย
ขาดการคิดพิจารณาไตร่ตรองถึงความเหมาะสมของข่าว การท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงจึงมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากการเร่งรีบให้เห็นอยู่เสมอ 

ส าหรับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงคือ 
ผู้อ่าน การท าธุรกิจใด ๆ ก็ตามต้องค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญเพราะหากไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมไม่อาจด าเนินต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีคู่แข่งทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น
มากมายเช่นนี้ หนังสือพิมพ์บันเทิงก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ต้องค านึงถึงผู้อ่านเป็นหลัก การวาง
นโยบายการท างานต่าง ๆ ไปจนถึงการก าหนดรูปแบบข่าวล้วนอิงมาจากความสนใจและความ
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ต้องการของผู้อ่านเป็นส าคัญ แม้ว่าบทบาทหน้าที่หลักของหนังสือพิมพ์คือ การน าเสนอความจริงแก่
ผู้อ่าน แต่ในแง่ของธุรกิจนั้นหนังสือพิมพ์บันเทิงก็จ าเป็นต้องน าเสนอข่าวที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้อ่านเป็นส าคัญเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซื้อ หนังสือพิมพ์บันเทิงแต่ละฉบับจะก าหนดกลุ่มผู้อ่านที่
เป็นเป้าหมายของตนไว้แล้วและด าเนินการวางรูปแบบหนังสือพิมพ์ตามที่คิดว่าตรงกับความต้องการ
ของผู้อ่านของตน เช่น หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงที่เน้นขายชาวบ้านเป็นหลัก รูปแบบข่าวของ
ซุปเปอร์บันเทิงมักจะเป็นเรื่องฉาว ประเด็นมือที่สาม เพศสัมพันธ์ ไสยศาสตร์ หวย ผู้จัดท าให้เหตุผล
ว่าเป็นเรื่องที่ผู้อ่านของตนชื่นชอบและคอยติดตามอยู่เสมอ ซึ่งจะคล้ายกับหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง
และหนังสือพิมพ์สยามดาราที่มุ่งน าเสนอเนื้อหาบันเทิงเพ่ือคนที่ชื่นชอบในเรื่องบันเทิงเป็นหลัก โดยใช้
ภาษาท่ีไม่เป็นทางการและใช้รูปที่หวือหวาเป็นจุดดึงดูดกลุ่มผู้อ่าน ในขณะที่หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อ่านระดับ B+ หรือชนชั้นกลางขึ้นไปจะมีรูปแบบการน าเสนอข่าวที่แตกต่าง
ออกไป โดยจะให้ความส าคัญกับการสอดแทรกสาระในความบันเทิง และเพ่ิมเนื้อหาส่วนของ
การตลาดและเศรษฐกิจเพื่อรองรับความต้องการของผู้อ่านของตน 

แรงกดดันทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการที่มีผลต่อการก าหนดรูปแบบ 
การท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิง เพราะในการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงนอกจากจะต้องเผชิญ
กับแรงกดดันจากเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา ยังต้องต่อสู้กับคู่แข่งจ านวนมากที่พร้อมจะแย่งชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่เสมอ คู่แข่งคนส าคัญของหนังสือพิมพ์บันเทิงในยุคนี้ได้แก่ สื่อออนไลน์ ซึ่งมี
คุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องความรวดเร็วของการน าเสนอข่าว อีกทั้งผู้อ่านยังสามารถเข้าถึงข่าวออนไลน์
ได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงซึ่งมีรอบจัดจ าหน่ายที่ช้ากว่าอีกทั้งยังมีการ
ก าหนดราคาที่ท าให้ผู้อ่านต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ ข้อนี้เป็นจุดอ่อนที่ท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิง
เสียเปรียบสื่อออนไลน์อย่างมาก และทางออกที่จะเอาชนะคู่แข่งประเภทนี้ได้คือ การตอกย้ าเรื่อง
ความลึกและความแรงของข่าว หนังสือพิมพ์สยามบันเทิงซึ่งมีรอบจ าหน่ายรายสามวันจะให้
ความส าคัญกับการสัมภาษณ์เดี่ยวและเจาะลึกในประเด็นที่ไม่มีสื่อใด ๆ เคยรู้มาก่อนเพ่ือน ามาเปิด
เป็นที่แรก ซึ่งเป็นกลยุทธ์การขายที่ท าให้หนังสือพิมพ์สยามบันเทิงได้รับความสนใจและถูกหยิบยกขึ้น
มาพูดถึงเป็นกระแสอยู่เสมอ ส าหรับหนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงจะนิยมน าเสนอประเด็นที่ลึกและ
เป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างมากซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในการสัมภาษณ์เพ่ือเข้าถึงค าตอบที่ลึกมากกว่าข่าว
รายวันทั่วไป เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์สยามดาราและดาราเดลี่ที่ต่างก็ให้ความส าคัญกับการน าเสนอ
ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้แตกต่างจากสื่อรายวันและออนไลน์ ถึงกระนั้นก็ต้องค านึงถึงภาพลักษณ์เป็นส าคัญ
เพราะแม้ว่าการเอาชนะคู่แข่งจะเป็นเรื่องจ าเป็นเพียงใด แต่ถ้าหากน าเสนอข่าวที่แรงจนส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ก็อาจท าให้ลูกค้าไม่ซื้อโฆษณา ดังนั้นการน าเสนอข่าวใด ๆ จึงต้องอยู่ในกรอบที่ลูกค้า
ยอมรับได้เพ่ือให้ให้ส่งผลต่อรายได้จากโฆษณา 



 85 

นอกจากนี้การท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงยังต้องค านึงถึงแรงกดดันจากสังคมเป็น
ส าคัญ เพราะในยุคปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและผู้รับสารนั้นไม่ใช่การสื่อสารทางเดียว 
(One Way Communication) อีกต่อไป ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มีช่องทางมากมาย
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและช่องทางนี้เองยังท าให้ประชาชนสามารถโต้กลับเมื่อสื่อมวลชน
กระท าการใด ๆ ที่สังคมเห็นว่าไม่สมควร กระแสต่อต้านจากสังคมมีผลอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจ
ของหนังสือพิมพ์บันเทิงเพราะหากไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วนั้นย่อมไม่อาจด าเนินธุรกิจต่อไป
ได้อย่างราบรื่น รวมไปถึงข้อกฎหมายซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการที่จะช่วยตีกรอบการท างานของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงไม่ให้รุกล้ าสิทธ์ของผู้อ่ืน เพราะสื่อมวลชนเป็นวิชาชีพที่มีอิสระในการท างานอย่าง
สูงและมักอ้างสิทธิ์ของตนในการเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืนอยู่บ่อยครั้ง แต่เมื่อมีข้อ
กฎหมายบังคับใช้และมีบทลงโทษก าหนดไว้อย่างชัดเจนท าให้สื่อมวลชนเกรงกลัวที่จะกระท าผิดและ
ต้องให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของข่าวก่อนน าเสนอ ดังจะเห็นได้จากใน
กระบวนการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงที่ต้องการตรวจสอบด้านกฎหมายเป็นกระบวนการสุดท้าย
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการตีพิมพ์ เพราะในอดีตท่ีผ่านมามีตัวอย่างการด าเนินคดีฟ้องร้องระหว่างดาราและ
หนังสือพิมพ์บันเทิงให้เห็นอยู่บ่อยครั้งท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงเกรงกลัวที่จะกระท าผิด ข้อกฎหมายนี้
เองที่ช่วยท าให้ปัญหาการน าเสนอข่าวเท็จหรือการจงใจบิดเบือนเนื้อหาข่าวลดน้อยลง แต่ในแง่ของ
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนั้นยังเป็นเรื่องท่ีคลุมเครือ 

สิทธิส่วนบุคคลของดาราเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายยังคงถกเถียงกันอยู่ว่ามีจริงหรือไม่ เพราะ
ถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายระบุชัดถึงขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลสาธารณะแต่ในแง่ของ  
การปฏิบัตินั้นไม่อาจปฏิเสธได้ว่าดาราเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นดีของหนังสือพิมพ์บันเทิง  
หากสื่อมวลชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของดาราได้ก็คงไม่มีเรื่องอะไรให้น าเสนอ ผู้สื่อข่าวส่วน
ใหญ่เห็นตรงกันว่าดาราจะต้องยอมเสียสละความเป็นส่วนตัวส่วนหนึ่งให้สื่อมวลชนได้เข้าถึงซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ดาราทุกคนจะต้องยอมรับให้ได้ แต่ในแง่ของการรักษาสิทธิส่วนบุคคลของดารานั้นก็เป็น
เรื่องท่ีจ าเป็นโดยหนังสือพิมพ์บันเทิงจะไม่ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของดาราจนเกินขอบเขต อาทิ ใน
กรณีที่อยู่ในพ้ืนที่ส่วนบุคคลจะไม่มีการตั้งกล้องเพ่ือแอบถ่ายภาพมาน าเสนอ หรือถ้ามีการเอ่ยปาก
ขอร้องไม่ให้เผยแพร่ก็จะตัดออกไปเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดาราไม่ยินยอมให้น าเสนอ ในทางกลับกัน
หากดาราอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะสื่อก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกัน ประเด็นนี้เกี่ยวโยงไปถึง  
การประพฤติปฏิบัติตนของดาราซึ่งมีฐานะเป็นแหล่งข้อมูล แม้ว่าผู้สื่อข่าวจะให้ความเห็นว่ าสิทธิ 
ส่วนบุคคลของดารามีข้อจ ากัดแต่ดาราสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้โดยการวางตัวให้เหมาะสม
และไม่ท าพฤติกรรมที่เสื่อมเสียให้สื่อมวลชนต้องน าเสนอ ในอดีตนั้นดาราถูกยกย่องให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของเยาวชนด้วยการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย กริยาท่าทางอ่อนน้อม และมีความสามารถที่ 
โดดเด่น แต่ดาราในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของการวางตัว การแต่งกาย 
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หรือการใช้ค าพูด ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ บางครั้งข่าวเชิงลบที่น าเสนอออกไปนั้นเกิดจากความตั้งใจ
ของบุคคลในข่าวที่ต้องการเป็นกระแสให้ถูกพูดถึง จึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมของดาราเองก็มีส่วนที่
ก าหนดการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงเช่นเดียวกัน 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมี
ปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายขององค์การ ความสามารถทางวิชาชีพ  
การอบรมสั่งสอน แรงกดดันทางเศรษฐกิจ คู่แข่ง ลูกค้า และยังต้องค านึงถึงข้อกฎหมายและแรง
กดดันจากสังคมอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อรูปแบบการท างานและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ของผู้สื่อข่าว กล่าวคือ เมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและการบีบคั้นจากหลายฝ่ายท าให้
ผู้สื่อข่าวต้องค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญและจ าเป็นต้องละทิ้งจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แม้ว่าผู้สื่อข่าวโดยส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกต่อต้านเมื่อต้องกระท าในสิ่งที่ขัดต่อจรรยาบรรณและ  
มโนส านึก อาทิ การสัมภาษณ์ด้วยค าถามที่รุนแรง การบิดเบือนเนื้อหาข่าวเพ่ือให้ข่าวนั้นน่ าสนใจ 
การน าเสนอภาพลามกอนาจาร หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดารา แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่อาจเสนอ
ความคิดเห็นขัดแย้งหรือปฏิเสธที่จะไม่กระท าได้เพราะเป็นค าสั่งของผู้บริหารซึ่งมีอ านาจสูงสุดในการ
ตัดสินใจ ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่ากองบรรณาธิการนั้นเป็นเพียงฟันเฟืองหนึ่งในธุรกิจหนังสือพิมพ์
บันเทิง แม้ว่าจะมีความส าคัญมากเพียงใดแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ และที่ส าคัญยังมี
ปัจจัยแวดล้อมจากภายนอกเป็นแรงกดดันส าคัญที่ท าให้ผู้สื่อข่าวต้องละซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ  
แต่ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่มักจะให้น้ าหนักกับปัจจัยภายนอกมากกว่าว่าเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดปัญหาจรรยาบรรณ 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงเกิดจาก
ปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายใน อาจวิเคราะห์ได้ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะปกป้อง
ตนเองและให้เหตุผลที่ดีกับการกระท าของตนเอง หากผลของการกระท านั้นออกมาไม่ดีก็จะอ้างว่า
เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ท าให้ต้องเป็นเช่นนั้น ประเด็นนี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Brown and 
Rogers (1991) ที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็น Self-Serving Bias โดยอธิบายว่าธรรมชาติของมนุษย์มักจะ
ให้เหตุผลกับการกระท าของตนเอง หากผลออกมาดีก็มักจะอวดอ้างว่าเกิดจากความสามารถของตน 
แต่หากผลการกระท าออกมาในทางลบก็มักจะอ้างว่าเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นเพราะคนเราต่างก็
คาดหวังที่จะประสบความส าเร็จ หากผลออกมาเป็นไปตามที่หวังก็มักจะอวดอ้างว่าเกิดจากตนเอง
เพ่ือให้ได้รับค าชื่นชม ในทางตรงกันข้ามหากผลที่ได้นั้นไม่ดีตามที่คาดเราก็มักจะปกป้องตนเองโดยหา
เหตุผลให้ตนพ้นผิด การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาจรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงซึ่งเป็นเรื่องในทางลบ การที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้น้ าหนักกับปัจจัยภายนอก
มากกว่าปัจจัยภายในส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการปกป้องตนเองและอีกส่วนหนึ่งต้องการปกป้อง
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วิชาชีพ เพราะนักหนังสือพิมพ์ย่อมมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง หากกล่าวว่า ปัญหาเกิดจาก
ความผิดพลาดของตนหรือองค์การอาจท าให้ความน่าเชื่อถือของหนังสือพิมพ์ลดน้อยลง 

อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้สื่อข่าวเป็นส าคัญว่าจะเลือกหยิบยกข่าว
ใดมาน าเสนอและจะน าเสนอในรูปแบบใด วิจารณญาณนี้เกิดจากหลักการผสมกับประสบการณ์จากที่
เคยผ่านงานมาจนช านาญ สามารถรู้ได้ในทันทีว่าข่าวใดขายได้หรือไม่ได้ และยังต้องค านึงถึงหลัก
กฎหมายเป็นส าคัญเพราะข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อความผิดทางด้าน
กฎหมายหลายประการจึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข่าวนั้น ๆ จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาฟ้องร้องตามมา
ในภายหลัง ผู้สื่อข่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ในหลักการท างานควบคู่ไปกับส านึกในจรรยาบรรณ
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด จากการศึกษาพบว่า กอง
บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บันเทิงทั้ง 4 ฉบับ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานบันเทิง
มายาวนาน มีความรู้และทักษะในการท าข่าวเป็นอย่างดี แต่บางส่วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์
การท างานในระดับหนึ่งซึ่งยังขาดความช านาญการในการท างาน อีกทั้งยังไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
จากหัวหน้างานหรือรุ่นพ่ีอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน รวมไปถึงการที่ต้อง
เผชิญกับเหตุปัจจัยแวดล้อมหลายประการตามที่ได้กล่าวไว้ในผลการศึกษาข้อที่หนึ่ง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า
ปัจจัยเหล่านั้นมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของกองบรรณาธิการ แม้ผลการศึกษาใน
ประเด็นความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวจะพบว่า ผู้สื่อข่าวมีความตระหนักใน
จรรยาบรรณและรู้ขอบเขตการท างานของตน แต่เมื่อต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันนานัปการทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กรท าให้ต้องละทิ้งจรรยาบรรณในบางส่วน 

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
เสียทีเดียว แต่การจะแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานเช่นนี้จะต้องเริ่มจากปฏิวัติบุคลากรเป็นอันดับแรก 
โดยเริ่มจากกองบรรณาธิการในฐานะผู้ผลิตและถูกสังคมคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ผู้สื่อข่าวยังไม่เข้าใจในหลักจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์อย่าง
ครบถ้วน ดังนั้นองค์การหนังสือพิมพ์บันเทิงจะต้องปลูกฝังจรรยาบรรณให้กับพนักงานโดยจัดการ
อบรมทั้งในด้านวิธีการท างานในด้านจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ส่วนสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวและ
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือแม้กระทั่งสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงเองก็ตาม จะต้องปรับปรุง
มาตรการควบคุมกันเองที่ยังคลุมเครือให้กระจ่างชัดกว่านี้โดยเฉพาะบทลงโทษผู้กระท าผิดทั้งในแง่ผิด
กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรรยาบรรณซึ่งเป็นเรื่องของจิตส านึกที่ไม่มี
บทลงโทษชัดเจนเฉกเช่นข้อกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของสมาคมวิชาชีพที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบและ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือกดดันไม่ให้สมาชิกกระท าผิด และจะต้องให้ความส าคัญกับหนังสือพิมพ์
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ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือใหญ่อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์บันเทิงซึ่ง
ถูกตรวจสอบน้อยมากจนไม่เกรงกลัวที่จะกระท าความผิด 

นอกจากนี้การปฏิรูปปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้อ่านท่ีจะต้องรวมพลังการตรวจสอบหนังสือพิมพ์ให้มากขึ้น เพราะประชาชนนั้นมีอ านาจ
ในการก าหนดรูปแบบและเนื้อหาที่หนังสือพิมพ์จะน าเสนอต่อสังคม ตามกรอบทฤษฎีของแมคเควล 
(McQuail, 1994) กล่าวกว่า ความสนใจและความต้องการของประชาชนมีอิทธิพลต่อการท างานของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงในหลายประการ แต่ในขณะเดียวกันผู้อ่านก็สามารถที่จะตัดสินการกระท าของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงด้วยการสนับสนุนว่าจะซื้ออ่านหรือไม่ หากประชาชนยังคงซื้อหาเป็นปกติ
หนังสือพิมพ์บันเทิงก็สามารถอ้างได้ว่าประชาชนสนับสนุนแม้ว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็
ตาม ดังนั้นประชาชนจึงต้องเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงจุดยืนของตนและจะต้องมีบทบาทในการตรวจสอบ
หนังสือพิมพ์บันเทิงให้มากขึ้น หากทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือกันได้อย่างดีก็เชื่อว่าแนวโน้มของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงรวมไปถึงสื่อมวลชนทั้งหมดจะมีการพัฒนามากขึ้นทั้งด้านรูปแบบที่จะน าเสนอ
และการแสดงความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณต่อสาธารณชน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

 
หากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

บันเทิงและมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหยิบยกไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ผู้ศึกษาขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้การปฏิรูปจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. เสรีภาพในการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงมักจะถูกแทรกแซงโดยหน่วยงาน
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายทุน หรือลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา ที่เข้ามามีบทบาทในการก าหนด
รูปแบบการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตน ปัญหานี้
ปัญหาในระดับองค์การที่ผู้สื่อข่าวไม่มีอ านาจที่จะเข้าไปจัดการหรือควบคุมได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงอ่ืน ๆ ที่จะกดดันให้หนังสือพิมพ์
บันเทิงแก้ไขปัญหานี้ โดยต้องค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของตนเป็นที่ตั้งและเห็นแก่ประโยชน์ของ
สาธารณชนให้มากขึ้น 

2. องค์การจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของผู้สื่อข่าวให้มากกว่านี้ หาก
พบว่า ผู้สื่อข่าวคนใดมีการกระท าในลักษณะที่ผิดต่อจรรยาบรรณจะต้องรีบตักเตือนหรือก าหนด
มาตรการลงโทษเพ่ือควบคุมการท างานของผู้สื่อข่าวให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม อันเป็นการควบคุม
กันเองภายในองค์กรก่อนที่จะไปสู่ระดับสมาคมวิชาชีพ นอกจากนี้องค์การควรปลูกฝังจรรยาบรรณ
ให้กับผู้สื่อข่าวโดยจัดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์เป็นประจ าเพ่ือสร้าง
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จิตส านึกอันดีให้พนักงาน ด้านบรรณาธิการข่าวและหัวหน้าข่าวจะต้องให้การอบรมสั่งสอนผู้สื่อข่าวใน
ปกครองและคอยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเมื่อผู้สื่อข่าวคนใดคนหนึ่งกระท าผิด เพราะท้ายที่สุดแล้ว  
การอบรมสั่งสอนจากหัวหน้าก็เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวทุกคนให้ความเคารพและเชื่อฟังมากที่สุด 

3. หากจะกอบกู้ภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์บันเทิงในฐานะสื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณ 
ผู้สื่อข่าวจะต้องยึดถือในข้อเท็จจริงเป็นส าคัญ โดยน าเสนอข่าวที่เป็นความจริง สามารถพิสูจน์ได้ โดย
ละเว้นการแต่งเติมหรือปกปิดข้อมูลด้วยความล าเอียง ข่าวที่น าเสนอจะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่
สาธารณะมิใช่เพื่อแสวงหาผลประโยชนส่วนตัวหรือหมู่คณะเพียงเท่านั้น และการน าเสนอข่าวจะต้อง
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากเป็นข่าวในเชิงลบหรืออาจสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ตกเป็นข่าว
จะต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาได้แสงข้อเท็จจริงเพ่ือพิสูจน์ตัวตน และหากมีการน าเสนอข่าว
ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง จะต้องรีบแก้ไขและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทาง
ใดทางหนึ่ง 

4. มาตรการควบคุมกันเองของสมาคมวิชาชีพยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องของความชัดเจน
และมาตรการการลงโทษท าให้ผู้ที่ท าผิดไม่เกรงกลัว ซึ่งหลักการส าคัญของการควบคุมดูแล
หนังสือพิมพ์บันเทิงให้อยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ จะต้องสนับสนุนให้ผู้สื่อข่าวเกิดจิตส านึกที่
จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้โดยสมัครใจ แต่การปลูกฝังจรรยาบรรณให้ผู้สื่อข่าวเพียง
ฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอ การที่จะท าให้หลักการควบคุมกันเองนี้เป็นจริงได้ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน
แก้ปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ประกอบการวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาท่ีจะต้องปลูกฝังจรรยาบรรณให้แก่เยาวชนเพ่ือให้เกิดจิตส านึกที่ดี
ในการท างาน 

จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นเป็นเรื่องที่มีความเป็นนามธรรมสูงและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสื่อมวลชนมากแล้วมากมาย แต่จรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชนเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแก้ไขกันอยู่เสมอ ๆ และยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการน าไปปรับใช้ได้ในอนาคต โดยผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะว่ามีประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทัศนะของสื่อมวลชนแขนงอ่ืน ๆ ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหนังสือพิมพ์บันเทิง เนื่องจากในการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงต้องท าร่วมกับสื่อแขนงอ่ืน ๆ 
และหากหนังสือพิมพ์บันเทิงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบความถูกต้องให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมก็จะส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของสื่ออ่ืน ๆ เช่นกัน จึงควรศึกษาความคิดเห็นของสื่อแขนงอ่ืน 
ๆ เพิ่มเติม 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทัศนะของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจหนังสือพิมพ์
บันเทิง ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อโฆษณา เอเจนซี่ และบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน เนื่องจากทั้ง 3 กลุ่มนี้มี
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อิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ จึงควรศึกษาความต้องการและความ
คิดเห็นที่คนกลุ่มนี้มีต่อหนังสือพิมพ์บันเทิง เพ่ือน ามาปรับใช้ในการวางนโยบายการท างานในอนาคต 

3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท างานของสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน เนื่องด้วยความคลุมเครือของมาตรการดังกล่าวท าให้ไม่
สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่จะศึกษาในประเด็นจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในภาย
ภาคหน้าจึงควรติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมวิชาชีพนี้ รวมไปถึงแผนการพัฒนานโยบายของ
สมาคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแนวทางการปฏิรูปจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน 
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