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The objective of this research is to study the framing of soft news of similar events in newspapers as
well as factors that influence the framing. The study uses qualitative methods including textural analysis of two
popular Thai newspapers i.e. Thairath and Dailynews from 1sl June 2007 to 31 sh May 2008 issues and in-depth
interviews with the news directors.
The results of the research show that the framing of soft news of similar events varies within a
newspaper. On the contrary, for one same story, the framing by the two popular newspapers is similar. The
factors that influence the framing are: the details of the event at the time and after it takes place coupled with
the details of the person who makes news, the value of the news, reporters' and editors' attitudes toward the
story, reporters' identification of the cause of the news and organizational policies of the newspapers.
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การวิจัยครั้งนี้
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บทที่ 1
ที่มาและความสําคัญของปญหา
หนั ง สื อ พิ ม พ เ ป น สื่ อ มวลชนแขนงหนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ กระบวนการรายงานสภาพ
เหตุการณหรือสถานการณความเคลื่อนไหวที่ปรากฏขึ้นในสังคม โดยหนังสือพิมพจะมีบทบาทโดยตรง
ตอการทําหนาที่เปนสื่อกลางในการถายทอดขอมูลขาวสารไปยังประชาชนอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน
ตรงไปตรงมา ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดทราบขอเท็จจริงและสามารถนําขอเท็จจริงที่ไดรับรูนั้นมาใช
ประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ภาระหนาที่ในการรับใชสังคมถือเปนหนาที่หลักสําคัญสูงสุดสําหรับองคกรหนังสือพิมพทั้งใน
ดานของการใหความรู ขอมูล ขาวสาร ความบันเทิงและขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งบทบาทภาระหนาที่เหลานี้
เปนสิ่งที่ถูกคาดหวังจากประชาชนผูรับขาวสารโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากหนังสือพิมพจะมี
บทบาทหนาที่ในการเปนสถาบันสาธารณะแลว หนังสือพิมพยังอยูในฐานะองคกรธุรกิจเอกชนที่ตอง
แสดงบทบาทตามแบบฉบับของการประกอบธุรกิจทั่วๆไป
จากการที่เปนองคกรเอกชนและเพื่อความอยูรอด จึงเปนเหตุใหหนังสือพิมพพยายามสรางขาวให
มีความนาสนใจ อีกทั้งยังมีการแตงแตมสีสันใหกับขาวโดยใชศิลปะทางภาษา และนํามาเปนเครื่องมือเพื่อ
ชวยในการปรุงแตงขาวตางๆใหมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น
สําหรับสื่อหนังสือพิมพนั้น “ขาว” ถือไดวาเปนเนื้อหาที่สําคัญที่สุด ขาวแตละขาวที่ปรากฏอยูใน
หนาตางๆของหนังสือพิมพจะรายงานใหผูอานไดทราบวา ไดมีอุบัติการณ (Events) อาทิ การเกิด การตาย
อุบัติเหตุ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การตอสู การประทวง การคนพบสิ่งแปลกใหม การประชุม การแขงขัน
กีฬา ฯลฯ เกิดขึ้นที่ใดบาง อุบัติการณเหลานี้ กวาจะไดรับการรวบรวมขอมูลขาวสาร การเขียนขาว และ
การตี พิ ม พ จะต อ งได รั บ การพิ จ ารณาประเมิ น เปรี ย บเที ย บคุ ณ ค า และความสํ า คั ญ จากผู ป ฏิ บั ติ ง าน
หนังสือพิมพ โดยใชมาตรฐานบางประการวินิจฉัยวาเปน “ขาว” หรือไม
การนําเสนอขาวในหนาหนังสือพิมพรายวัน แตละประเภท แตละฉบับ ในแตละวัน จะพบวา ใน
ขาวเรื่องเดียวกัน มักถูกนําเสนอในลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งความแตกตางนั้นอาจจะอยูในระดับการหยิบ
ยกนําประเด็ นความสําคัญขึ้นมาพาดหัวตางกัน หรือใหความสําคัญในการนําเสนอตางกัน เชน การ
นําเสนอเปนขาวใหญ หรือขาวธรรมดา ขาวหนาหนึ่ง หรือขาวหนาใน ระดับของความแตกตางนี้อาจจะ
ไปถึงขั้นการพิจารณานําเสนอหรือไมนําเสนอในเรื่องนั้นๆของหนังสือพิมพแตละฉบับดวย
จากการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ ในปรากฏการณทางสังคมเดียวกัน แตมีลักษณะมุมมองที่
แตกตางกันนั้น เหตุผลหนึ่งที่สามารถอธิบายไดคือ กระบวนการที่ขาวสารซึ่งจะตองเดินผานชองทาง
(Channels) หรือสื่อไดรับการกลั่นกรอง กอนที่จะปลอยผานออกไปจากจุดตรวจ (Checkpoints) หรือ
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ประตู หรือดาน (Gate) ที่ถูกจัดวางไวตลอดชองทางนั้น โดยบุคคลหรือองคกรซึ่งทําหนาที่กลั่นกรอง
ปลอยผานขาวสารออกไปไดเรียกวา นายประตู หรือ Gatekeeper
บทบาทของหนังสือพิมพในฐานะที่เปนนายประตูขาวสาร หรือ Gatekeeper นี้ นับไดวาเปน
บทบาทที่สําคัญมาก เนื่องจากการใชอํานาจในการตัดสินใจ มีผลกระทบอยางยิ่งตอการหลั่งไหล (Flow)
ของขาวสารสูสาธารณชน (สิริทิพย, 2539) ซึ่งในกระบวนการทํางานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ
แตละฉบับ ผูที่มีสวนในการกําหนดทิศทางขาวหรือมุมมองขาว นอกจากนักขาวแลว บุคคลที่สําคัญกลุม
หนึ่งคือ ผูบริหารขาวหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจคัดเลือกขาวที่ผานเขามาในแตละวัน
จากการที่หนังสือพิมพเปนนายประตูขาวสาร นอกจากจะทําใหเกิดการกําหนดความสําคัญแก
วาระขาวสารของสื่อ (Agenda Setting) แลว หนังสือพิมพยังมีการกําหนดกรอบการตีความขาวสาร
(Media Framing) ซึ่งก็คือ การเลือก เนนย้ํา ชี้แจงรายละเอียด หรือไมกลาวถึงบางลักษณะ ทั้งนี้เพื่อใหผูรับ
สารอานหรือตีความขาวจากมุมมองใดมุมมองหนึ่ง หรือใชหลักการใดหลักการหนึ่งในการตีความขาวนั้น
เชน เรื่อง doctor-assisted suicide ซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายในหลายๆรัฐของอเมริกานั้น มีการกําหนด
กรอบการตีความในมุมมองทางการแพทยและมุมมองทางกฎหมายในนิตยสาร ขณะที่อีกฝายหนึ่งจะ
สนับสนุนเรื่อง “สิทธิในการตาย” ซึ่งเปนความเห็นชอบสวนบุคคลตามกรอบที่สื่อมวลชนเสนอ แตไมมี
ฝายใดที่ตีความเรื่องนี้โดยใชมุมมองทางศีลธรรม ทั้งนี้เพราะไมมีสื่อใดกลาวถึง ทําใหคนมองขามมุมมอง
นี้ไป (Eko quoted in Stone, G. ; Singletary, M. and Richmond, V.P, 1999) เปนตน
ดังนั้น สิ่งที่นาเปนหวงคือ ผูรับสารไมรูตัววาสื่อกําหนดกรอบในการตีความขาวสารใหกับตน ทํา
ใหโอกาสที่ผูรับสารจะไดรับผลกระทบจากการกําหนดกรอบการตีความขาวของสื่อนั้นมีมากขึ้น ดังที่
Severin and Tankard (1990) กลาวไววา ผูรับสารอาจรับรูวาการนําเสนอขาวนั้นมีอคติหรือไม แตยากที่จะ
รับรูหรือสังเกตเห็นวาขาวที่กําลังอานนั้นถูกจัดการใหอยูในรูปแบบบางอยาง ทั้งนี้เพราะการวางกรอบ
ขาวนั้นเปนวิธีที่แยบยล และมีพลังทําใหผูรับสารบางคนตีความ พูดคุย ถกเถียง หรืออภิปรายกันเกี่ยวกับ
ขาวภายใตกรอบที่สื่อมวลชนสรางขึ้นโดยไมรูตัว
นอกจากนั้น แมแตในเหตุการณขาวที่มีลักษณะเดียวกัน แตเกิดตางกรณีกัน สื่อหนังสือพิมพก็มี
กระบวนการเลือกนําเสนอขอมูล มีการกําหนดกรอบแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในขาวเบา (soft news)
ซึ่งก็คือขาวที่ตอบสนองอารมณทันทีภายหลังการอาน เนื้อหาในลักษณะนี้ คือ อาชญากรรม อุบัติเหตุ ภัย
พิบัติ กีฬา บันเทิง และเรื่องเราอารมณ ตัวอยางเชน
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ที่มา หนังสือพิมพไทยรัฐ 29 มิถุนายน 2550

4

ที่มา หนังสือพิมพไทยรัฐ 22 มิถุนายน 2550

5

ที่มา หนังสือพิมพไทยรัฐ 6 กรกฎาคม 2550

ที่มา หนังสือพิมพไทยรัฐ 7 กรกฎาคม 2550
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จากตัวอยางขางตน เมื่อเปรียบเทียบในประเด็นขาวการขับรถชนคนตาย ระหวางกรณีของนายศร
ราม เทพพิทักษ นายกัณฑพิทักษ ปจฉิมสวัสดิ์ และพนักงานขับรถโดยสาร จะเห็นไดวาการเสนอขาวของ
สื่อมีกระบวนการเลือกนําเสนอขอมูลที่แตกตางกัน นอกจากนั้นยังมีการวางกรอบที่ตางกัน ทําใหผูรับสาร
มีการตีความทั้ง 3 กรณีที่เกิดขึ้นตางกันไป
สําหรับกรณีของนายศรราม เทพพิทักษ และนายกัณฑพิทักษ ปจฉิมสวัสดิ์ นั้น ปจจัยหนึ่งที่ทําให
การเลือกนําเสนอขอมูลและการวางกรอบของสื่อแตกตางกัน ก็คือรายละเอียดการวางบทบาทของผูที่เปน
ขาว ซึ่งอาจจะมีการใชขอมูล เรียนรูจากขาวของผูอื่นในลักษณะเหตุการณเดียวกัน เพื่อทําความเขาใจถึง
ผลจากการวางบทบาทในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสามารถอธิบายและทํานายการกระทําได แลวนํามาปรับใช
กับกรณีของตนเอง ซึ่งจะทําใหผูที่เปนขาวนั้นสามารถควบคุมการกระทําได นอกจากนั้น ยังสงผลตอการ
ระบุสาเหตุ (Attribution Theory) ของผูสื่อขาวไดวา อะไรเปนสาเหตุของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ทําใหเกิด
การตัดสินไดวาเหตุตางๆที่เกิดขึ้น เปนความผิดของใคร
จากตัวอยางขางตน จะพบวาเปนกรณีการขับรถชนคนตายเหมือนกัน และเหตุการณก็เกิดในเวลา
ใกลเคียงกัน คือ กรณีของนายศรราม 21 มิถุนายน 2550 กรณีของนายกัณฑพิทักษ 5 กรกฎาคม 2550 แต
ทั้ง 2 กรณีนี้ มีการแสดงพฤติกรรมแตกตางกัน เพราะมีการเรียนรูทางสังคมจากเหตุการณที่ผานมาตางกัน
แมทั้ง 2 กรณีนี้จะรับผิดชอบตอการกระทํา ไมขับรถชนคนตายแลวหนี จึงทําใหสังคมใหอภัยในระดับ
หนึ่ง แตกรณีของศรรามซึ่งเปนบุคคลในขาวนั้น พยายามจะแสดงความรับผิดชอบ สํานึกผิดในการกระทํา
ของตนเอง ไมไดกลาวโทษวาเปนความผิดของผูอื่น แตกรณีของนายกัณฑพิทักษนั้น จะพบวาผูเปนบิดา
ไดใชอารมณในการโตตอบกับทางรถเมล แมจะยอมรับผิดชอบชดใชและขอขมาแกญาติผูเสียชีวิตก็ตาม
จากประเด็นความแตกตางของการแสดงพฤติกรรมของนายศรรามและนายกัณฑพิทักษ ทําใหสื่อ
มีการวางกรอบที่ตางกัน ซึ่งจะเปนเหตุเปนผลกันกับการระบุสาเหตุของพฤติกรรม โดยกรณีของศรราม
สื่อนําเสนอขาวมุงไปวาเปนเพราะการไมเจตนา เกิดจากการหลับใน ในทางตรงกันขาม กรณีของนาย
กัณฑพิทักษ จะพบวาสื่อมุงนําเสนอวานายกัณฑพิทักษเจตนาจะฆาคนตาย
และเมื่อเปรียบเทียบกรณีของพนักงานขับรถโดยสาร กับกรณีของนายศรราม เทพพิทักษ ซึ่งเปน
เหตุการณที่เกิดในเวลาใกลเคียงกัน สื่อหนังสือพิมพก็มีการเลือกนําเสนอขอมูลและการวางกรอบที่ตางกัน
เห็นไดชัดเจนจากภาษาที่ใชในการพาดหัวขาว
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงจะศึกษาเพื่อชี้ใหเห็นถึงกระบวนการคัดเลือกนําเสนอขอมูล เพื่อนํามาสู
การวางกรอบแบบตางๆของหนังสือพิมพในประเด็นประเภทขาวเบา (soft news) โดยดูวามีปจจัยใดบางที่
สงผลตอการตัดสินใจในการกําหนดกรอบ
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ปญหานําวิจัย
1. การวางกรอบขาวเบา (Soft News) ของหนังสือพิมพตอเหตุการณลักษณะเดียวกัน มีความ
แตกตางกันหรือไม อยางไร
2. มีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา (Soft News) ของหนังสือพิมพ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการวางกรอบขาวเบา (Soft News) ของหนังสือพิมพ
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา (Soft News)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเห็นการสะทอนภาพความจริง (reality reflection) ของหนังสือพิมพจากการวางกรอบ
เนื้อหาของหนังสือพิมพในขาวเบา (Soft News)
2. กระตุนใหคนทํางานดานสื่อ ตระหนักถึงปญหาเรื่องจริยธรรมจากการกําหนดกรอบของสื่อ
3. ผูรับสารเกิดความรูเทาทันสื่อจากการหาหลักฐานที่สะทอนการสรางความจริงของสื่อใน
กระบวนการนําเสนอขาว

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎี
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความเปนจริงในสังคม
2. แนวคิดเรื่องบทบาทนายประตูขาวสาร (Gatekeeper)
3. แนวคิดคุณคาของขาว (News Value)
4. แนวคิดการกําหนดกรอบในการตีความขาวสาร หรือการวางกรอบ (Media Framing)
5. การอนุมานสาเหตุ (Attribution Theory)
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความเปนจริงในสังคม
ขาวที่เราเปดรับทุกวันเปนสินคาสําเร็จรูป (Manufactured commodity) แตแตกตางจากสินคา
สําเร็จรูปสวนใหญที่เราบริโภค ตรงที่ขาวแตละขาวลวนเปนสินคาวัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้นมาใหม ที่
สะทอนใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคและลักษณะแปลกเฉพาะตัว (Idiosyncrasies) ของนักขาวแตละคนที่
ริเริ่มทําขาว หรือหลักปฏิบัติของวิชาชีพที่มีอิทธิพลตอการผลิตขาวในแตละวัน เพราะฉะนั้นขาวจึงไม
เหมือนสินคามาตรฐานทั่วไป (Standard goods) (Reese and Shoemaker, 1991 : 25, อางถึงในเสถียร เชย
ประทับ, 2542)
นักวิชาการในกลุมนี้จะนิยามขาว โดยมีมุมมองตอขาววา ขาวไมไดสะทอนความจริง แตเปนสิ่งที่
สรางขึ้นโดยนักขาว ดังเชน Tuchman, G. (1978) เสนอไววา ขาวคือความจริงที่ถูกสรางขึ้น นักขาวหรือ
บรรณาธิการจะกําหนดกรอบใหคนเรารับรูเหตุการณในสังคม โดยการสรางความหมายใหกับเรื่องราว
และเหตุการณที่เกิดขึ้นใหเปนรูปของขาว เพื่อใหสาธารณชนไดรับรู สิ่งที่สรางขึ้นมาใหมคอนขางทําให
ความเปนจริงทางสังคมคลุมเครือมากกวาที่จะเปดเผยความเปนจริง
บรรณาธิการ หัวหนาขาว หรือผูสื่อขาวจึงเปนเสมือนนายทวารขาวสารผูมีสิทธิ์ที่จะเปดหรือปด
ประตูเพื่อกั้นหรือปลอยใหขาวสารผานออกไปถึงประชาชน ซึ่งหนาที่ของผูกรองสารหรือนายทวาร
ขาวสาร ไดแก การตัดทอนขาวสารบางสวน การขยายหรือเพิ่มเติมขาวสารโดยแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่ม
และอาจแสดงความคิดเห็นในขาวสารนั้น และสุดทายคือการรวบรวม หรือตกแตงขาวสารขึ้นใหมในบาง
กรณี (Bittner 1983 อางถึงใน ธนิตา แสนคํา, 2543: 22)
การรายงานขาวนั้น ขึ้นอยูกับมุมมองของนักหนังสือพิมพ โดยจะมีปจจัยตางๆมาเปนตัวกําหนด
มุมมองในการนําเสนอ ดังที่ White (1950 อางถึงใน ธนิตา แสนคํา, อางแลว: 2) พบวาการใชดุลพินิจเลือก
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ขาว เปนกระบวนการเชิงจิตวิสัย (Subjective process) ที่ปจเจกบุคคลซึ่งเปนนายทวารขาวสารจะเลือก
เสนอเหตุการณ (ขาว) ตอชุมชนซึ่ง “ตนในฐานะตัวแทนของวัฒนธรรมของตนเชื่อวาเปนความจริง
(True)” ทั้งนี้การเลือกหรือไมเลือกขาวขึ้นอยูกับประสบการณ ทัศนคติ และความหมายของนายทวาร
ขาวสารเอง
เหมือนกับที่ เสถียร เชยประทับ (2542 อางถึงในศศิธร ยุวโกศล, 2545: 10-11) กลาววา ขาวเปน
ปรากฏการณที่ถูกรายงานตามมุมมองของนักหนังสือพิมพ กลาวอีกนัยหนึ่ง ขาวเปน “การสรางความเปน
จริงทางสังคม (construction of social reality)” ที่เกิดขึ้นในแตละวันซึ่งตองคํานึงถึงลําดับความสําคัญ
ความนิยม (Preference) ความเกี่ยวพัน (Concerns) ความรูสึก (Sensitivity) ตลอดจนทัศนคติ คานิยมและ
บรรทัดฐานของสังคม ทัศนคติ คานิยมและบรรทัดฐานของสังคมอาจเปนผลมาจากโครงสรางของสังคม
วิธีก ารกล อ มเกลาทางสั ง คม (Socialization) และการเรีย นรู ดา นวิ ช าชีพ (Professionalization) ภายใน
โครงสรางของสังคมนั้น
ดังนั้น Potter (1998) จึงย้ําวา ขาวคือสิ่งที่สรางโดยบรรณาธิการ และนักขาว พวกเขาเลือกและ
ตัดสินใจบนพื้นฐานมุมมองขาวของเขา เพราะฉะนั้นเราจะตองปองกันตัวเราจากการยอมรับความเชื่อผิดๆ
ที่วา ขาวสมบูรณ ถูกตอง และใหภาพที่สมดุลเกี่ยวกับโลกของเรา
นอกจากขาวแลว เนื้อหาตางๆที่อยูในหนังสือพิมพลวนถูกสรางขึ้น รวมถึงบทความและบท
บรรณาธิการในหนังสือพิมพดวย ดังที่ผูที่เกี่ยวของในการเขียนบทบรรณาธิการของมติชนใหสัมภาษณใน
งานวิ จั ย ของเพี ย งเพ็ ญ ทุ ม มานนท (2536 : 113) ว า “การรวบรวมเพื่ อ เขี ย นบทบรรณาธิ ก ารของ
หนังสือพิมพมติชน มักจะมาจากขาวหนังสือพิมพ การพูดคุยกับเพื่อนนักขาว หรือประสบการณที่สั่งสม
มา แตจะไมมีการคนควาจากหองสมุดเนื่องจากเวลาไมเอื้ออํานวย บางครั้งก็มาจากแหลงขาวในวงวิชาการ
ที่เชื่อถือได” เพราะฉะนั้นความคิดเห็น หรือขอเสนอของสิ่งที่ถูกสรางขึ้นนี้ จึงไมจําเปนตองถูกตองหรือ
เปนจริงเสมอไป
นอกจากนี้ นักขาวยังสรางความจริง หรือสรางความเชื่อในความหมายที่ตองการ ดวยการใช
ภาพถายที่ผานการตัดตอดวยวิธีการขยาย เลือก อําพราง หรือตัดมาบางสวน (crop) บิดเบือน และวาง
ตําแหนงภาพเพื่อใหเกิดการตีความหมายตามที่ตองการ
จากความคิดเห็นขางตน สรุปไดวา ขาวตามแนวคิดนี้ คือความจริงที่นักขาวหรือบรรณาธิการ
สรางขึ้นโดยผานการเลือก และสรางความหมายใหมใหกับเรื่องราว ซึ่งจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยหลาย
ประการ เชน นโยบายขององคกร วัฒนธรรมและสังคม ประสบการณหรือทัศนคติของผูเขียนขาวเอง ฯลฯ
ดังนั้น ขาวจึงเปนการสรางความเปนจริงทางสังคมขึ้นใหมที่อาจเหมือน คลาย หรือไมตรงกับความจริงที่
เกิดขึ้นก็เปนได
นอกจากขาวจะเปนความจริงที่ถูกสรางขึ้นแลว แตเนื่องจากการที่มีเหตุการณเกิดขึ้นเปนจํานวน
มากในแตละวัน “สื่อ” ซึ่งมีขอจํากัดทั้งดานเวลาและพื้นที่ในการนําเสนอขาว จึงไมอาจนําเสนอขาวได

10

ครบทุกเหตุการณ ครบทุกรายละเอียดของขอเท็จจริง สงผลใหสื่อตองมีการเลือกเพียงบางเหตุการณ หรือ
บางประเด็นของเหตุการณมานําเสนอ ตามแนวคิด Gatekeeper
2. แนวคิดเรื่องบทบาทนายประตูขาวสาร (Gatekeeper)
เสถียร เชยประทับ (2541) กลาววา ขาวคือผลิตผลของหนังสือพิมพที่มาจากความรูสึกของความ
เหมาะสมที่จะเปนขาว ความรูสึกของความเหมาะสมที่จะเปนขาวนี้เปนสิ่งที่ตองเรียนรู และ “ลับใหคม”
อยูเสมอ นักขาวที่กลายเปนนักวิชาชีพที่สามารถผลิตขาวในแตละวันที่เปนที่ยอมรับกันนั้น จะตองไดรับ
การกลอมเกลาหรือปลูกฝง (Socialization) ใหเขาสูวิชาชีพ การกลอมเกลา หมายถึง การเรียนรูคานิยมของ
วิชาชีพอยางดีจนคานิยมนั้นสะทอนออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อนักขาวเผชิญเหตุการณที่เปนขาวในแตละวัน
การที่หนังสือพิมพคูแขง เครือขายโทรทัศนคูแขง และนิตยสารคูแขง รายงานขาวตางๆคลายคลึงกันมาก
พิสูจนใหเห็นถึงความสําคัญในการกลอมเกลานักขาวที่ทํางานใหกับองคกรขาวที่มีลักษณะแตกตางกัน
อยางชัดเจน ใหมีสํานึกและแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพอยางเดียวกัน
เมื่อนักวิจัยถามนักขาววา ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินความเหมาะสมที่จะเปนขาวของ
เหตุการณ (Newsworthiness) ของตน นักขาวจะตอบวา การศึกษาอบรมที่ไดรับมา (ทั้งจากมหาวิทยาลัย
และจากที่ทํางาน) มากที่สุด คําตอบนี้สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการกลอมเกลา หรือการปลูกฝงแนวคิด
และวิธีปฏิบัติในดานวิชาชีพที่ยาวนานและตอเนื่อง นอกจากการศึกษาอบรมแลว นักขาวยังกลาวถึงปจจัย
อื่นๆที่มีอิทธิพลในการตัดสินความเหมาะสมที่จะเปนขาวของเหตุการณของตน คือ เพื่อนรวมงาน (Staff
colleague) และสื่ อ มวลชนอื่ น ๆ แต ป จ จั ย เหล า นี้ มี อิ ท ธิ พ ลน อ ยกว า การเรี ย นรู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย และ
ประสบการณในหองขาว (Weaver and Wilhoit, 1986, อางถึงในเสถียร เชยประทับ, อางแลว)
นอกจากนั้น ปจจัยเรื่องความสนใจสวนตัวของผูที่ทําหนาที่นี้ก็มีสวนดวยเชนกัน กลาวคือ เมื่อผูที่ทํา
หนาที่คัด เลื อ กข า วแต ละคนมี ค วามสนใจเปน พิเ ศษต อเรื่ อ งบางเรื่ อง เชน เรื่ อ งศาสนา ความรุน แรง
การเมือง เปนตน ก็จะคัดเลือกเหตุการณนั้นๆมาเปนขาว (ธงชัย มหาไตรภพ, 2532)
แม ป ระสบการณ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย และห อ งข า วมี แ นวโน ม ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ความเป น เอกพั น ธ
(Homogeneity) แตความแตกตางระหวางนักขาวแตละคนก็มีมากมาย มุมมองและคานิยมดานวิชาชีพมี
อิทธิพลอยางเดนชัดตอการเขียนและการตกแตงขาว แตนักขาวเปนมนุษยซึ่งก็เหมือนมนุษยอื่นๆที่ไม
สามารถหลีกหนีความคิดเห็นและอารมณของตนเองได และความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลเหลานี้ก็มี
อิทธิพลตอการเขียนขาวและตกแตงขาวเชนเดียวกัน
กลาวไดวาการทํางานของนักขาว (News People) เปรียบเทียบไดกับการทําหนาที่นายทวาร
ขาวสาร (Gatekeeper) ซึ่งไมเพียงแตนักขาวเทานั้นที่ทําหนาที่นี้ ยังรวมถึงบรรณาธิการขาว หัวหนาขาว
หรือบุคคลที่มีหนาที่ในการคัดเลือกขาวคนอื่นๆ
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แนวคิดนายทวารขาวสารนี้ มาจากขอเขียนของ Kurt Lewin (1947, อางถึงในเพ็ญแข เอี่ยมนิรัตน,
2537) ได นําคํ าว า “ผู เฝ าประตู ” (Gatekeeper) มาใชเ ป นครั้ งแรกในป 1947 ซึ่ง เขาไดใ หขอสัง เกตวา
สารสนเทศจะเคลื่อนไปตามทางติดตอตางๆอยูเสมอ ซึ่งทางติดตอเหลานี้จะประกอบไปดวย “บริเวณ
ตางๆที่เปนประตู” อันเปนที่เกิดการตัดสินใจขึ้นวา จะยอมใหสารสนเทศผานเขาไปหรือเคลื่อนตอไปตาม
ทางติดตอกันหรือไม ซึ่งการตัดสินใจดังกลาวจะกระทําไปตามกฎเกณฑอันตรงไปตรงมา หรือกระทําไป
ตามความรูสึกสวนตัวของ “ผูเฝาประตู” ก็ได ในการอางอิงประกอบการศึกษานั้น Lewinไดอางขอ
เปรียบเทียบกับการเคลื่อนไปของขาวในการสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ Lewin ยังไดใหคําจํากัดความ “ผู
เฝาประตู” วา คือบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งมีอํานาจที่จะตัดสินวา ขาวหนึ่งๆควรปลอยใหผานหรือนําลง
พิมพ หรือระงับไมปลอยใหผานไป
นายทวารขาวสารของหนังสือพิมพมักจะไดแก บรรณาธิการ หัวหนาขาวและผูสื่อขาว ซึ่งเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการปลอยขาวสารผานไปถึงผูรับสาร หรือประชาชนทั่วไป นายทวารขาวสารจะคอย
ควบคุมการไหลของขาวสาร โดยจะเปนผูตัดสินวาควรจะสงขาวอะไรออกไป หรือตัดขาวสารอะไร
ออกไป
แนวคิดนี้ไดมีการนํามาประยุกตใชโดย D.M. White (อางถึงในพีระ จิรโสภณ, 2537) ศึกษาเรื่อง
นายประตูขาวสาร ศึกษากรณีการคัดเลือกขาว โดยใชแนวคิดเรื่อง “ผูเฝาประตู” หรือ “นายประตูขาวสาร”
ในการศึกษากิจกรรมของบรรณาธิการขาวโทรพิมพของหนังสือพิมพทองถิ่นอเมริกันฉบับหนึ่ง พบวา
จากตนตอแหลงขาว (สํานักขาวโทรพิมพ) จะมีขาวสารมากมายหลายชิ้นสงมายังสํานักงานหนังสือพิมพ
หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีโทรทัศนตางๆ บรรณาธิการจะทําการคัดเลือกขาวสารเพียงบางชิ้น
เพื่อศึกษาตีพิมพหรือออกอากาศ สวนอีกหลายชิ้นก็อาจจะถูกโยนทิ้งตะกรา ขาวสารที่ถูกคัดเลือกนี้จะถูก
ตัด แตง ให เหมาะสมกั บเวลา เนื้ อที่ ห รือลักษณะของสื่อ เพื่อสงไปยังผูอาน ผูฟง หรือผูชม ซึ่งมี
กระบวนการตามแบบจําลอง ดังนี้
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N

N1
N2
N3
N4

N2
N3

N4

M

N1
N คือ แหลงขาว
N1 N2 N3 N4 คือขาว
N2 N3 คือ ขาวที่ไดรับคัดเลือก
M คือ ผูรับสาร
N1 N4 คือ ขาวที่ไมไดรับคัดเลือก

แบบจําลองนายทวารขาวสารของ D.M. White
นอกจากนี้ White ยังพบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาวของนายทวารขาวสาร ซึ่งไดแก
- ทัศนคติของบรรณาธิการที่มีตอขาว
- ความเรงรีบของเวลาที่มีตอขาว
- คุณคาขาว
- คุณภาพของการเขียนขาวและวิธีการเขียนขาว
- หลักที่ยึดในการบริหาร ปทัสถานและนโยบายองคกร
- ความตองการของผูอาน อิทธิพลของผูรับสาร
- การแขงขันของสื่อ
- อิทธิพลของเพื่อนรวมงาน
สวน Wilbur Schramm (1972) กลาววา “นายทวารขาวสาร” คือ ผูมีสิทธิ์ที่จะเปดหรือปดประตู
เพื่ อกั้น หรื อปลอ ยให ขาวสารผ า นออกไป ทํา หนาที่เสมื อ นนายด า นในการกลั่น กรองขาวสารใหกั บ
ประชาชน ดัง นั้ น เนื้อ หาข า วสารต างๆที่ นํา มาลงเผยแพร ใ นหนั ง สือ พิ ม พจึ งมี ค วามสัม พั น ธกั บ การ
ตัดสินใจของบุคคลในกองบรรณาธิการ
ทางดาน John R. Bittner (1983) กลาวถึงหนาที่ของผูกรองสารหรือนายทวารขาวสารไว 3
ประการคือ
1) ตัดทอนขาวสาร เปนการจํากัดขาวสารที่ผูรับสารจะไดรับ โดยการตัดทอนขาวสารกอนที่จะสง
ถึงผูรับสาร เชน ผูรายงานขาวอาจจะตัดขาวบางสวนที่เห็นวานอกประเด็นทิ้ง
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2) ขยายหรือเพิ่มเติมขาวสาร ผูกรองสารอาจจะเพิ่มเติมขาวสาร โดยแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม
และอาจแสดงความคิดเห็นในขาวสารนั้น
3) รวบรวม หรือตกแตงขาวสารใหม ในบางกรณีผูกรองสารอาจจะตองทําหนาที่ตกแตงขาวสาร
ขึ้นใหมได
ถาวร บุญปวัตน (2538) กลาวถึง “การเดินทางของขาว” วา ขาวหนังสือพิมพเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมี
เหตุการณที่นาสนใจเกิดขึ้น นักขาวซึ่งออกหาขาวตามปกติหรือมีคําสั่งจากหัวหนากองหรือหัวหนาขาวให
ออกไปทําขาว อาจจะไปสังเกตการณ สัมภาษณบุคคลในเหตุการณ หรือบุคคลที่เปนเจาของขาว หรือมี
การจัดแถลงขาว เมื่อไดขาวมาแลว อาจจะนําไปเขียนเองที่สํานักงาน หรือสงใหผูเรียบเรียงขาวหรือรีไร
เตอร (Rewriter) ทางโทรศัพทหรือแฟกซ
เมื่อรีไรเตอรไดรับขาวจากนักขาวแลว ก็จัดการเขียนเสียใหมตามรูปแบบของขาว อาจจะตัด
ขอมูลออกบาง ตอเติมดวยการหามาเพิ่มเติมเองบาง อาจมีการตกแตงสีสันในขาวบาง รีไรเตอรเองมีสิทธิ
คัดเลือกขาวไดไมมากนัก เมื่อเขียนเสร็จแลวสงไปใหหัวหนาขาวหนาหนึ่งหรือหนาอื่นๆที่มีผูรับผิดชอบ
ทําหนา เพื่อใหหัวหนาขาวหรือผูทําการคัดเลือกขาวจัดระดับขาวใหญ ขาวรอง ขาวเล็ก หรือบางขาวทิ้ง
ตะกราไปเลย
หัวหนาขาวเปนผูวินิจฉัยวา ขาวไหนเอา ขาวไหนทิ้ง ขาวไหนควรขึ้นพาดหัวใหญ พาดหัวรอง
และพาดหัวเล็ก โดยใชวิจารณญาณ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา “Sense” ซึ่งเกิดจากหลักการผสมกับ
ประสบการณ
นอกจากปจจัยดานนายทวารขาวสาร (Gatekeeper) จะมีอิทธิพลมากตอขาวที่ถูกรายงานแตละวัน
แลว ยังมีปจจัยอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาวมากนําเสนอ นั่นก็คือ คุณคาขาว
3. แนวคิดคุณคาของขาว (News Value)
บุคลากรในองคกรหนังสือพิมพมีแนวทางในการคัดเลือกขาวเพื่อนํามาเสนอแกผูอาน รวมทั้ง
พิจารณาวาจะใหความสําคัญในการเสนอขาวใดมากที่สุด โดยยึดเกณฑดานคุณคาของขาว 10 ประการ
(Gamble, 1987) ดังตอไปนี้ คือ
1) ความใหมสด รวดเร็ว (Timeliness / Immediacy) หมายถึง เหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือสิ่งที่
เกิดขึ้นในอดีต แตเพิ่งคนพบ หรือสงผลมาถึงปจจุบัน จึงไมลาสมัย
2) ความใกล ชิด (Proximity) เปน เรื่ อ งใกล ตัว ผู อา นทั้ ง ทางภู มิศ าสตรห รื อ ความรู สึก ทํ าให
ประชาชนสนใจ
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3) ความต อเนื่ อง ผลกระทบ (Consequence) ข าวที่กอ ให เ กิ ด ผลกระทบต อเนื่อ งตอ ชีวิ ต คน
จํานวนมาก
4) ความเดน (Prominence) บุคคล สถานที่ สิ่งของในขาวเปนที่รูจักของประชาชนหมูมาก หรือ
เปนสิ่งที่โดดเดน
5) ความขัดแยง (Conflict) ประเด็นที่เปนปมขัดแยง โดยเฉพาะเรื่องที่อยูในความสนใจของคน
หรือเกี่ยวกับคนจํานวนมาก
6) ความสนใจของมนุษย (Human Interest) เปนเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจของประชาชน ไม
วาจะเปนเหตุการณแปลก ผิดปกติ หรือเรื่องสวนบุคคล
7) ความมีเงื่อนงํา (Suspense) เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวยังไมคลี่คลายความสงสัย
8) ความแปลกประหลาด (Oddity) เรื่องที่ผิดธรรมชาติ ผิดธรรมดา
9) ความกาวหนาและภัยพิบัติ (Progress & Disaster) เรื่องที่สะทอนความเจริญกาวหนาหรือ
ความหายนะตอมนุษยชาติ
10) องคประกอบทางเพศ (Sex) เรื่องเกี่ยวกับเพศ ความผิดปกติทางเพศ พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
นอกจากสื่อหนังสือพิมพจะทําหนาที่เปน Gatekeeper ในการเลือกเหตุการณที่มีคุณคาขาวมาก
เพียงพอมานําเสนอเปนขาวแลว การนําเสนอขาวของสื่อหนังสือพิมพ ยังมีลักษณะการนําเสนอที่เรียกวา
Framing หรือ การกําหนดกรอบในการตีความขาวสาร ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูรับสารตีความไปในลักษณะตางๆ
ซึ่งอาจจะทําโดยวิธีการเลือกนําเสนอขอมูล การเลือกขอเท็จจริงบางสวน วิธีการเขียน การใชคําพูด เปน
ตน ดังนั้น สื่อจึงไมไดมีบทบาทเพียงแคคัดเลือกขาวสารเทานั้น แตสื่อยังมีการสรางกรอบในการตีความ
ขาวสารดวย (Media Framing)
4. แนวคิดการกําหนดกรอบในการตีความขาวสาร หรือการวางกรอบ (Media Framing)
การกําหนดกรอบในการตีความขาวสารถูกใชอยางแพรหลายในสาขาสังคมวิทยาและจิตวิทยา
โดยมีแนวคิดที่ถูกสรางและพัฒนาเพื่ออธิบายปรากฏการณที่เปนนามธรรมใหสามารถสังเกต (observes)
และวัดได (measured)
ทฤษฎีการวางกรอบของสื่อ ชี้ถึงอิทธิพลของสื่อตอการทําความเขาใจ ทัศนคติ และความคิดเห็น
ของผูรับสารตอเหตุการณหนึ่งๆ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับกรอบในทางการสื่อสารมวลชนจะถูกมองใน 2
ลักษณะ คือ กรอบในฐานะที่เปนตัวสรางขาว หรือนําเสนอขาว (presenting news) และกรอบในฐานะที่
เปนตัวทําความเขาใจกับขาว (comprehending news) แนวคิดทั้ง 2 ลักษณะดังกลาวจึงจําแนกออกไดเปน
กรอบของสื่อ หรือกรอบของขาว (media or news frame) กับกรอบของผูรับสารหรือกรอบของปจเจก
บุคคล (audience or individual frame)
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กรอบของสื่อ หรือกรอบของขาว
กรอบของขาว คือ ความคิดหลัก หรือเคาโครงเรื่องที่ใหความหมายของเหตุการณที่นําเสนอ โดย
ชี้นําผูรับสารวาอะไรคือใจความสําคัญหรือจุดสําคัญของประเด็น เปนการเลือกความจริงบางแงมุมและ
บางลักษณะมาทําใหเดนชัดในสาร เพื่อใหผูรับสารนิยามปญหาไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือ
ตีความสาเหตุ ประเมินทางศีลธรรม และแนวทางแกไขตอประเด็นนั้นๆในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
(Entman, 1993)
กลาวคือ สื่อจะกําหนดกรอบเพื่อใชในการนําเสนอมุมมอง หรือทัศนะที่มีตอขาว รวมทั้งกรอบ
ของขาวอาจจะเปนแกนเรื่อง (Theme) หรือรูปแบบ (Style) ที่ถูกใชเพื่อทําใหเรื่องนั้นดึงดูดใจผูอาน และ
อาจจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจในประเด็นตางๆของผูอาน ทั้งในทางตรงหรือทางออมได เชนที่
Tankard et al.(1991 quoted in Severin and Tankard) กลาววา สื่อจะกําหนดกรอบในการตีความประเด็น
ทางสังคม การกําหนดกรอบขององคกรขาวก็คือการจัดระเบีย บความคิดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่
นําเสนอเสียใหมใหสอดคลองกับบริบทและชี้ใหเห็นวาประเด็นขาวคืออะไร โดยใชวิธีการเลือกสรร
(selective) การเนนย้ํา (emphasis) การตัดออก (exclusion) และการชี้แจงรายละเอียด (elaboration) ซึ่งใน
บางครั้งก็จะสะทอนออกมาผานกลวิธีของการเขียนตางๆ เชน พาดหัวขาว (headliners) ความนํา (leads)
การยกบางคําพูดมาเนน (pull quotes) หรือการใชยอหนาสําคัญ (nut graphs) (Ibid., p.278)
สื่อสรางกรอบเพื่อกําหนดใจความสําคัญของเหตุการณและประเด็นที่นําเสนอเพื่อใหผูอานหรือ
ผูชมนํากรอบที่สื่อสรางขึ้นเหลานั้นมาใชในการตีความ พูดคุย ถกเถียง หรืออภิปรายกันเกี่ยวกับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้เพราะกรอบของสื่อเปนความคิดหลัก หรือเคาโครง (story line) ที่ใหความหมาย
ของเหตุการณที่นําเสนอ โดยจะชี้นําเราวาควรจะโตเถียงเกี่ยวกับอะไร และอะไรคือใจความหรือจุดสําคัญ
ของประเด็น ดังเชนงานวิจัยของ Maher, T.M. (1995 quoted in Severin and Tankard, op.cit.: 279) ได
ศึ ก ษาผลกระทบของการวางกรอบของหนั งสือ พิมพ ตอ สาเหตุข องป ญหาสิ่ ง แวดล อ มโดยใชวิ ธีก าร
วิเคราะหเนื้อหาจากหนังสือพิมพรายวันทองถิ่น เปรียบเทียบกับผลสํารวจของประชาชนในเขตนั้นที่มีตอ
การรับรูถึงสาเหตุของปญหา พบวาการที่หนังสือพิมพไมไดเ ชื่อมโยงสาเหตุในเรื่องการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรเขากับปญหาสิ่งแวดลอม ก็ทําใหผูรับสารมองขามสาเหตุขอนี้ไปดวย
การกําหนดกรอบในเรื่องที่มีความหมายเหมือนกัน แตมีการเลือก เนน หรือละเวนตางกัน ก็จะ
กอใหเกิดผลกระทบตางกัน ดังงานวิจัยของ Kahneman และ Tversky (1984 quoted in Rhoads, K.
[Online]) ที่สมมติวาสหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับการระบาดของโรครายจากเอเชีย ซึ่งหากระบาดเขามา
อาจคราชีวิตผูคนไดถึง 600 คน ดังนั้นจึงมีการเสนอแผนที่จะตอสูกับโรครายนี้ 2 แผน โดยใหกลุมทดลอง
เลือกวาจะใชแผนใด ทั้งนี้นักวิทยาศาสตรไดประมาณผลของแตละแผนเอาไวดังนี้
แผน A ถานํามาใช ผูคน 20 คน จะปลอดภัย
แผน B ถานํามาใช 1ใน3 ของทั้งหมดจะปลอดภัย ในขณะที่อีก 2ใน3 อาจไมปลอดภัย
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ในการทดลองครั้งแรกนี้ มีกลุมตัวอยางเลือกแผน A 72% และแผน B 28% จากนั้นทําการทดลอง
อีกครั้งโดยใชสถานการณเดิม แตเปลี่ยนลักษณะการอธิบายประมาณผลของแตละแผนเปนการระบุ
จํานวนคนที่ตองเสียชีวิตแทน ดังนี้
แผน C ถานํามาใชจะมีคน 400 คนตองเสียชีวิต
แผน D ถานํามาใชจะมีคน 1ใน3 ปลอดภัย ในขณะที่อีก 2ใน3 อาจไมปลอดภัย
การทดลองครั้งที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางเลือกแผน C 22% ขณะที่อีก 78% เลือกแผน D
Kahneman และ Tversky ไดสรุปผลการทดลองในครั้งนี้วา การนําเสนอเหตุการณในกรอบแง
บวก (positive frame) กับสิ่งที่มีความหมายเหมือนกันแตพูดตางกัน คนก็มักจะเลือกสิ่งที่เปนแงบวก
แนนอน และมั่นใจมากกวา ตรงกันขามหากเสนอเหตุการณในกรอบแงลบ (negative frame) ในสิ่งที่มี
ความหมายเหมือนกัน แตพูดตางกัน คนก็จะเลือกแบบที่เสี่ยงมากกวาแบบที่แนนอน
การทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นวา กรอบไดเลือกและเรียกรองความสนใจในเฉพาะบางมุมมองจาก
ความจริงทั้งหมดที่ถูกเลา และมีสวนกระตุนโดยตรงตอการกลบความนาสนใจของมุมมองอื่นๆไปดวยใน
ตัว นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวากรอบมีอิทธิพลตอคนสวนใหญในการรับรู เขาใจ จดจําปญหา และสงผล
ไปสูการประเมินคา และการเลือกแนวทางแกปญหานั้นๆดวย
องคประกอบที่สําคัญของกรอบสื่อ คือ การเลือกและการทําใหโดดเดนตามนิยามของนักวิชาการ
ที่ใหความสนใจและเปนผูพัฒนาแนวคิดกรอบของสื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น [Entman, R. (op.cit.)] อยางที่กลาว
ไววาองคประกอบที่สําคัญของกรอบของสื่อ ไดแก การเลือก (selection) และการทําใหโดดเดน (salience)
ซึ่งคําวาโดดเดนในที่นี้ก็คือการทําใหสวนนั้นๆของขอมูลสามารถสังเกตเห็นไดงายขึ้น มีความหมายลึกซึ้ง
และนาจดจํามากขึ้น (more noticeable meaningful or memorable) ในสายตาของผูรับสาร
สวนของตัวบทนั้น สามารถทําใหโดดเดนไดดวยรูปแบบของการจัดวาง (placement) การทําซ้ํา
(repetition) หรือการใชสัญลักษณที่คุนเคย (familiar symbols) ซึ่งการวางกรอบก็คือการเลือกบางแงมุม
หรือบางลักษณะของความเปนจริงที่ถูกรับรูมาทําใหเดนชัดขึ้นในตัวบทของการสื่อสาร ในวิถีทางที่จะ
สนับสนุนใหเกิดการนิยามปญหาเฉพาะ (to promote a particular problem definition) การตีความสาเหตุ
(causual interpretation) การประเมินทางศีลธรรม (moral evaluation) และ/หรือ แนะแนวทางแกไขตอ
ประเด็นนั้นๆ (treatment recommendation for the item described)
อยางไรก็ตาม Entman (op.cit.) ย้ําวา แมวาเนื้อหาบางสวนที่นําเสนอไปจะไมไดเปนสวนที่ถูกนํา
ใหโดดเดน แตอาจจะมีความโดดเดนขึ้นมาไดในตัวของมันเอง หากสามารถเขากับระบบความเชื่อของ
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ผูรับสารไดดี ในทางกลับกัน ความคิดที่ถูกเนนนั้นก็อาจจะยากที่ผูรับสารจะรับรู ตีความ และจดจําได
เชนกัน ถาไปหักลางความเชื่อที่ผูรับสารมีอยู สรุปก็คือขึ้นอยูกับพื้นฐานความคิดของผูรับสารดวย
กลาวโดยสรุป เนื่องจากความโดดเดนนี้เปนกระบวนการที่กระทํารวมกันระหวางผูรับสารกับตัว
บท การมีอยูของกรอบในตัวบทนั้นจึงไมไดรับประกันความมีอิทธิพลตอความคิดของผูรับสารอยางเต็มที่
อาจกลาวไดวา Entman กําลังประนีประนอมอิทธิพลของกรอบของสื่อโดยใช กรอบของผูรับสาร มา
อธิบายนั่นเอง
กรอบของผูรับสาร หรือกรอบของปจเจกบุคคล
แนวคิดเรื่องการกําหนดกรอบในการตีความนั้น พบครั้งแรกในงานวิจัยของ Goffman. E (1974)
นักสังคมวิทยา ซึ่งเขาไดนําแนวคิดการวิเคราะหกรอบมาอธิบายชุดของความคาดหวังที่คนเราใชในการทํา
ความเขาใจกับสถานการณในชีวิตประจําวัน และบุคคลอื่นที่อยูหรือเกี่ยวของกับสถานการณนั้น Goffman
กลาววา เมื่อประชาชนจะทําการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลก พวกเขาจะตองทําผานกรอบ หรือแบบ
แผนการตีความ (schemata of interpretation) ที่พวกเขามี เพราะกรอบคือ “การจัดการกับประสบการณ”
หรือเรื่องราวตางๆที่เราพบเจออยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน เปนกระบวนการสํารวจและทําความเขาใจ
กับเหตุการณ กรอบจะชวยใหบุคคลสามารถวางตําแหนง (locate) รับรู (perceive) แยกแยะ (identity) หรือ
ใหชื่อ (label) กับเหตุการณนั้นได ทั้งนี้คนเราทุกคนจะทําการประเมินคุณคา (values) และสรางแงมุมที่ใช
ในการมอง (perspectives) โลกใบนี้ ซึ่งแนนอนวาแตละคนจะมีการมองที่แตกตางกันออกไป เพราะเรามี
“กรอบอางอิง” (frame of reference) ที่แตกตางกัน คลายกับ Gamson และ Modigliani (1978 อางถึงใน
กระสุน สกุลโพน, 2544 : 17) ที่มองวา กรอบคือความคิดหลักที่คนเราใชในการทําความเขาใจตอ
เหตุการณรอบขาง และตอบตนเองวาเรื่องดังกลาวคืออะไร จะตองใชหลักการหรือมุมมองใดมาตีความ
ดังนั้น ผูสื่อขาวในฐานะที่เปนบุคคลหนึ่ง จึงยอมจะมีกรอบของปจเจกบุคคลอยูดวยเชนกัน และ
กรอบของบุคคลที่มีสถานภาพเปนผูสื่อขาวในสังคมนี่เอง ที่เปนที่มาสําคัญในการสราง “กรอบของสื่อ”
ใหแกสังคมนั้นๆตอไป
อิทธิพลของการกําหนดกรอบในการตีความขาวสาร
นักหนังสือพิมพจะเลือกกรอบในการตีความขาวที่เดนเพื่อใหผูอานนําไปใชตีความ และอภิปราย
เหตุ ก ารณ ส าธารณะ การกํ า หนดกรอบของสื่ อ หรื อ กรอบของข า วจะทํ า ให สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งไม มี
ความหมาย และไมเปนที่สังเกตเห็น (meaningless and nonrecognizable happenings) เปลี่ยนไปเปน
เหตุการณที่สามารถสังเกตเห็นได (a discernible event)(Entman, R., op.cit. : 53) ดังนั้นนักหนังสือพิมพ
จึงใชประโยชน โดยการสรางกรอบที่เดนบนขาวเพื่อกําหนดขอบเขตการตีความของผูรับสารใหเปนไป
ตามทิศทางที่ตนตองการ
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การกําหนดกรอบของสื่อมีอิทธิพลตอกรอบหรือความคิดหลักที่ผูรับสารนํามาใชในการทําความ
เขาใจเหตุการณรอบขาง รวมทั้งมีอิทธิพลตอทัศนคติและความคิดเห็นของผูรับสารดวย ดังที่ Price,V ;
Tewksbury.D ; Powers E. (1997 : 482) กลาววา การกําหนดกรอบและการนําเสนอเหตุการณ และ
ประเด็นขาวในสื่อมวลชน สามารถมีอิทธิพลอยางเปนระบบตอการเขาใจเหตุการณ และประเด็นขาวของ
ผูรับสาร นอกจากนี้ กรอบของสื่อยังมีผลกระทบตอทัศนคติ ความคิดเห็น หรือกรอบของปจเจกบุคคล
(individual frames) (Pan,Z and Kosicki, G.M. 1993 quoted in Scheufele, op.cit. : 110) และจะมี
ผลกระทบอยางมาก ถาหากวาเปนการสรางกรอบในประเด็นใหมที่ยังไมเคยมีการกําหนดกรอบมากอน
(Ibid., p.116)
ประชาชนมักเชื่อในสิ่งที่สื่อเสนอ ทําใหอาจไดรับอิทธิพลจากการกําหนดกรอบ แตสิ่งที่นากังวล
คือ บางครั้งกรอบที่สื่อเสนอนั้น มาจากบุคคลที่มีอํานาจและเงิน ซึ่งใชกรอบเปนเครื่องมือในการเสนอ
อุดมการณบางอยาง เพื่อใหเกิดประโยชนกับตัวเอง ดังที่ Kinder และ Sanders (1990 อางใน Baek, M.
[Online]) นิยามวา กรอบเปนเครื่องมือที่ถูกผลิตและใชโดยชนชั้นนําทางการเมืองตามความสนใจของเขา
และตามอุดมการณที่ตั้งใจทําใหเกิดการตีความ เพื่อสนับสนุนหรือเพื่อใหเกิดประโยชนกับตัวเขาเอง
แตสิ่งสําคัญคือ กรอบสวนใหญมักจะไมถูกสังเกตเห็น เพราะประชาชนโดยทั่วไปจะยุงและวาวุน
เกิ น กว า ที่ จ ะตระหนั ก ว า ประเด็ น นั้ น ถู ก กํ า หนดกรอบ และตามแบบจํ า ลองผลกระทบสื่ อ ของนั ก
สรางสรรค (constructivist) ที่พบวา “ผูรับสารจะไวใจรูปแบบของความจริง (a version of reality) ที่ถูก
สรางจากประสบการณสวนบุคคล (personal experience) ปฏิกิริยากับบุคคลที่อยูในระดับเดียวกัน
(interaction with peers) และการเลือกที่ถูกตีความจากสื่อมวลชน (interpreted selections from the mass
media) (Neuman, R.W., Just, M.R., Crigler, A.N. , 1992 quoted in Scheufele, op.cit. : 105) ทําใหเกิด
ความกังวลวาประชาชนจะไดรับอิทธิพลในการกําหนดกรอบการตีความของสื่อไดงาย
นอกจากนี้ กรอบขาวยังมีอิทธิพลตอมติมหาชนโดยการสรางบางลักษณะของเรื่องใหเดนมากขึ้น
เพื่อไปกระตุนความคิดที่เฉพาะเจาะจงใหกับผูรับสาร (lyengar, S., 1991 quoted in London, S., 1993 ,
Price : Tewksbury and Powers, op.cit.) ความคิดเหลานี้จะถูกนําไปประยุกตใชเมื่อสมาชิกผูรับสาร
ประเมินกลุมประเด็น และสวนประกอบของเรื่องอื่นๆ ซึ่ง Jacoby (2000) ก็กลาวยืนยันวา ผลกระทบของ
การกําหนดกรอบมีอํานาจพอที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นระดับบุคคล
ยังมีนักวิจัยอีกมากมายที่พบวา การกําหนดกรอบขาวมีอิทธิพลตอผูรับสาร โดยเฉพาะอิทธิพล
ของกรอบที่เกิดขึ้นในใจผูรับสาร (frame of mind created in audiences) โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นระบุวาการ
กําหนดกรอบของสื่อจะมีผลตอเรื่องราวที่ถูกเนน กลาวคือ ผูรับสารจะมองหรือตีความขาวในประเด็น
หรือกรอบที่สื่อมวลชนนําเสนอเทานั้น กรอบใดที่สื่อไมนําเสนอ ผูรับสารก็จะละเลยหรือมองขามไป
อยางเชนงานวิจัยของ Shah และ Domke (1995 quoted in Severin and Tankard, op.cit. : 279) ที่
แบงคนออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งใหขาวสารเกี่ยวกับการสาธารณสุขผานกรอบทางจริยธรรม (ethical
frame) ซึ่งเนนในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน และศีลธรรม ขณะที่อีกกลุมไดรับขาวสารเดียวกันแตผานกรอบ
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ทางสังคม (societal frame) ซึ่งเนนไปที่คาใชจายและผลตอบแทนตอสังคม ผลจากการทดลองพบวา คนที่
ไดรับขาวสารผานกรอบจริยธรรม จะตีความการสาธารณสุขวาเปนประเด็นทางจริยธรรมมากวาคนที่
ไดรับขาวผานกรอบทางสังคม นอกจากนี้กลุมคนดังกลาวก็มีแนวโนมจะตีความประเด็นอื่นๆไปในทาง
จริยธรรมสูงขึ้นอีกดวย จะเห็นไดวากรอบที่ตางกันก็จะมีอิทธิพลโดยตรงตอความคิดที่เกิดขึ้นในใจผูรับ
สารตางกัน
เชนเดียวกับงานวิจัยของ Price, Tewksbury และ Powers (op.cit.) ชี้ใหเห็นอิทธิพลของกรอบตอ
ความคิดที่เกิดขึ้นในใจของผูรับสารไดเปนอยางดี โดยการวิจัยครั้งนี้ไดใหนักศึกษา 4 กลุมอานเรื่องการ
ตัดงบประมาณในมหาวิทยาลัย ซึ่งสมมติขึ้นแลวนํามาเขียนเรียบเรียงออกเปน 4 แบบ ใชขอมูลเดียวกัน
แตมียอหนาเปด และยอหนาปดตางกันตามกรอบที่ใช ไดแก เกี่ยวกับปุถุชนสนใจ (human interest) ความ
ขัดแยง (conflict) ผลกระทบตอตนเอง (personal consequences) และชุดควบคุม (control version) ที่มีแต
ตัวเรื่องเทานั้น ไมมียอหนาเปดและยอหนาปด ซึ่งจากการประเมินคา และความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนี้
ชี้ใหเห็นวา กรอบของสื่อมีผลตอการตัดสินใจของผูรับสารเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
นอกจากอิทธิพลตางๆที่กลาวมาแลว การกําหนดกรอบของสื่อมวลชนยังมีอิทธิพลตอการกําหนด
ทิศทางความเขาใจของประชาชนที่มีตอสาเหตุ และความรับผิดชอบในการแกปญหาดวย ทั้งนี้เพราะ
“หนาที่” ที่สําคัญที่สุดสําหรับการกําหนดกรอบโดยสื่อมวลชนก็คือ การชี้ใหเห็นวาใครควรจะรับผิดชอบ
ตอปญหา (who is responsibility) และใครสามารถจะชวยแกไขปญหาได (who can help provide a
remedy for the problem) (Severin and Tankard, op.cit. : 279) ซึ่งลักษณะความรับผิดชอบ (attributions of
responsibility) (Lyengar,S. and Simon,A., 1993 : 369) แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ Causal
responsibility เนนที่มาหรือสิ่งที่ทําใหเกิดประเด็นปญหานั้น แล treatment responsibility เนนวาใครหรือ
อะไรที่มีอํานาจพอที่จะชวยหรือปองกันประเด็นปญหานั้น
ในหนังสือชื่อ Is Anyone Responsibility? ของ lyengar, S. (1991 quoted in London. S., 1993) ได
ประเมินผลกระทบของการกําหนดกรอบการตีความขาวสารในขาวโทรทัศนที่มีตอประเด็นทางการเมือง
พบวาการกําหนดกรอบการตีความประเด็นโดยขาวโทรทัศนนั้น จะชวยกําหนดทิศทางความเขาใจของ
ประชาชนที่มีตอสาเหตุและการแกปญหาทางการเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ประเภทของกรอบการรายงานขาว
ซึ่งมีอยู 2 ประเภทคือ
Episodic news framing (กรอบฉาก / กรอบกรณี / การวางกรอบแบบเหตุการณ) คือการรายงาน
ขาวในรูปแบบของเหตุการณเฉพาะหรือกรณีเฉพาะ บรรยายเหตุการณเปนรูปธรรมที่จะแสดงใหเห็น
ประเด็น มองเหตุการณวาเปนความรับผิดชอบของบุคคล เชน ปญหาความยากจน หรือปญหาวางงาน มี
สาเหตุมาจากความขี้เกียจ หรือเพราะมีการศึกษานอย
Thematic news framing (กรอบหัวขอ / กรอบสาระสําคัญ / การวางกรอบแบบประเด็น) คือ การ
รายงานเหตุการณหรือประเด็นในบริบททั่วๆไป เสนอหลักฐานโดยรวม มองเหตุการณวาเปนความ
รับผิดชอบของสังคม เชน การมองปญหาความยากจนในกรอบประเภทนี้จะมองไปที่อัตราการวางงาน
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หรืออัตราคนจนของชาติวาเปนปญหามาจากนโยบายของรัฐ เปนตน การรายงานขาวภายใตกรอบนี้
จะตองการการวิเคราะหตีความเพิ่ม
ตอมา lyengar และ Simon (1993) ไดทําวิจัยเพื่อทดสอบผลกระทบของ episodic และ thematic
news frames ที่มีตอความรับผิดชอบของผูชมในประเด็นทางการเมือง และประเด็นทางสังคม เชน ความ
ยากจน การวางงาน อาชญากรรม การกอการราย เปนตน พบวา thematic framing ผูชมจะมองวาปญหา
ของชาติเกิดจากปจจัยทางสังคมทั่วไป (general societal factors) รวมถึงคานิยมทางวัฒนธรรม (cultural
norms) สภาพเศรษฐกิจ (economic conditions) และการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติของเจาหนาที่ (the actions or
inactions of public officials) เมื่อการนําเสนอขาวโทรทัศนเสนอปญหาของชาติโดยใชกรอบทั่วไป
เหตุผลของประชาชนตอความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาเหตุและทางแกปญหา (causal and treatment
responsibility) คือ เปนเรื่องของสังคมสวนรวม ขณะที่ภายใต episodic news framing ผูชมจะอางเหตุผล
ความรับผิดชอบสําหรับปญหาของชาติวาไมใชเปนแรงผลักดันทางโครงสรางหรือทางสังคม (societal or
structural forces) แตเปนการกระทําของบุคคลหรือกลุมเฉพาะ อยางเชน ปญหาความยากจน อาชญากรรม
และการกอการราย เมื่ออธิบายภายใตกรอบประเภทนี้ ผูชมก็จะอางเหตุผลเรื่องความรับผิดชอบวาเปนของ
คนจน อาชญากร และผูกอการราย เปนตน
อยางไรก็ตาม การกําหนดกรอบของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอผูรับสารสวนใหญ แตไมมีผลกระทบ
อยางสากลตอคนทั้งหมด (Entman, R., op.cit : 52) อิทธิพลของกรอบที่เกิดขึ้นจะมีปฏิสัมพันธที่ซับซอน
ระหวางความจริงที่เห็น (objective reality) ความจริงที่ผานการปรุงแตงจากสื่อ (symbolic reality) จน
นํามาสูความจริงที่เปนอัตวิสัย (subjective reality) หรือกรอบในความคิดของผูรับสารซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอการตีความหมายปรากฏการณที่จะตามมาของผูรับสารตอไปในลักษณะของกระบวนการที่ตอเนื่องไม
มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้กรอบของสื่อมวลชนจะสามารถสรางอิทธิพลทางความคิดตอผูรับสารไดหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับวาสื่อไดนําเสนอกรอบที่สอดคลองกับอุดมการณทางสังคม ความคิด ความเชื่อ และคานิยมของ
ผูรับสารอันเกิดจากปจจัยสวนบุคคล ปจจัยแวดลอมและปฏิสัมพันธทางสังคมในชีวิตประจําวันหรือไม
รวมถึงแบบแผนและระดับการใชสื่อ โดยมีปจจัยเกี่ยวกับสถานการณ เวลา และทัศนคติหรือความเชื่อที่มี
ตอสื่อ เปนตัวผลักดันใหบุคคลมีการใชและพึ่งพาสื่อมากขึ้น ซึ่งปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกรับรู
กรอบการตีความขาวสารของผูรับสารทั้งสิ้น
ทั้ ง นี้ ไม ว า จะเป น ข า วในลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ ต า งประเภทกั น เราจะพบว า นอกจากสื่ อ
หนังสือพิมพจะมีการกําหนดกรอบที่แตกตางกันแลว ยังมีการเลือกระบุสาเหตุของเหตุการณที่แตกตางกัน
ดวย เชน เปนเหตุการณการกระทําที่เกิดจากลักษณะสวนบุคคล การกระทําของผูอื่น หรือเปนเหตุการณ
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การกระทํ า ที่ เ กิ ด จากสภาพแวดล อ ม ซึ่ งทั้ ง ปจ จั ย ด า นการวางกรอบ และการระบุ สาเหตุ ( Attribution
Theory) ก็จะทําใหผูรับสารหรือผูอานรับรูและระบุสาเหตุของเหตุการณแตกตางกันตามไปดวย
5. ทฤษฎีการอนุมานสาเหตุ หรือการระบุสาเหตุ (Attribution Theory )
การศึกษาเรื่องของปญหาสังคม นอกจากมุงเนนในเรื่องวาคนเราใชขอมูลเพื่อทําความเขาใจหรือ
ตัดสินผูอื่นอยางไรแลว ยังศึกษาวาคนเราใชขอมูลเพื่อระบุเหตุผลในการกระทําของผูอื่นหรือเหตุการณ
ตางๆอยางไรดวย ซึ่งการศึกษาในเรื่องหลังนี้เรียกวา การอนุมานสาเหตุ
เรามักจะพยายามหาสาเหตุของพฤติกรรมของผูอื่นหรือเหตุการณตางๆโดยเฉพาะเมื่อพฤติกรรม
หรือเหตุการณนั้นเปนเรื่องที่ไมคอยเกิดขึ้น ผิดปกติ ผิดแปลกไปจากเดิม การศึกษาการอนุมานหรือการ
ระบุสาเหตุ จึงเปนการวิเคราะหวาคนเราพยายามทําความเขาใจเหตุผลที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรมตางๆ
อยางไร เปนกระบวนการที่บุคคลรับรู ตีความ หรือเชื่อวาเหตุการณหนึ่งๆมีสาเหตุเกิดจากบางสิ่งบางอยาง
โดยเหตุ ก ารณ ที่ ว า นี้ อ าจเป น การกระทํ า ของตนเอง การกระทํ า ของผู อื่ น หรื อ สภาพแวดล อ ม
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2548)
Heider (1985) นักจิตวิทยาคนแรกที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ เชื่อวาทุกคนมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย และเราก็ใชแนวคิดนี้ในการคนหาคําอธิบายเหตุการณตางๆในสังคม Heider เชื่อวา
คนเรามีแรงจูงใจอยู 2 ประการในการระบุหาสาเหตุ คือ ความตองการในการสรางทัศนะตอโลกที่มีความ
สอดคลอง และความตองการควบคุมสภาพแวดลอมได เพราะหากเราสามารถอธิบายและทํานายการ
กระทําของผูอื่น เราก็จะรูสึกวาโลกมีความสอดคลองและควบคุมไดมากกวาการที่เราไมมีคําอธิบายใดเลย
เกี่ยวกับการกระทําของผูอื่น และในการสนองความตองการทั้ง 2 ประการนี้ คนเราจะพยายามคนหา
สาเหตุของพฤติกรรมผูอื่นอยางมีเหตุมีผล
แหลงที่มาของสาเหตุ (Locus of Causality)
ในการระบุสาเหตุ สิ่งหนึ่งที่เราใหความสนใจคือ แหลงที่มาของสาเหตุ Heider ชี้วาคนเราเมื่อ
ระบุสาเหตุของพฤติกรรม จะระบุไปที่ปจจัย 2 แหลงคือ ปจจัยภายใน (internal factor) และปจจัยภายนอก
(external factor)
การระบุสาเหตุไปยังปจจัยภายในคือ กระบวนการที่บุคคลรับรู ตีความ หรือเชื่อวาเหตุการณ
หนึ่งๆมีสาเหตุเกิดจากสิ่งภายในตนเอง กลาวคือ เปนการระบุสาเหตุไปที่ตัวบุคคลผูกระทําพฤติกรรมนั้น
เชน อุปนิสัยสวนบุคคล อารมณ ทัศนคติ ความสามารถ หรือความพยายาม ฯลฯ สวนการระบุสาเหตุไปยัง
ปจจัยภายนอก หรือการเรียกอีกอยางหนึ่งวา การระบุสาเหตุไปยังสถานการณ คือ กระบวนการที่บุคคล
รับรู ตีความ หรือเชื่อวาพฤติกรรมที่ปรากฏเกิดมาจากสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากตัวบุคคลผูกระทําพฤติกรรม
เชน การกระทําของผูอื่น โชค สิ่งประกอบอื่นๆในสถานการณ ฯลฯ การอนุมานสาเหตุนี้ไมจําเปนตอง
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ถูกตอง แนวคิดของการระบุสาเหตุไมไดสนใจเรื่องความถูกตองในการตัดสินสาเหตุของพฤติกรรมหรือ
เหตุการณ แตสนใจอธิบายวาคนเรารับรูสาเหตุอยางไร
ตอมา Weiner และคณะ (1972) ไดขยายแนวคิดของ Heider โดยเพิ่มมิติอีก 2 ประการ คือ ความ
ถาวร (stability) และการควบคุมไดของสาเหตุ (controllability)
1.) ความถาวร แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ สาเหตุที่ถาวร (stable) หมายถึง สาเหตุที่มีความยืน
ยง หากเราเชื่อวาพฤติกรรมมาจากสาเหตุที่ถาวร ดังนั้นเมื่อบุคคลทําพฤติกรรมแบบเดิม ก็จะไดผลลัพธ
แบบเดียวกันเสมอ ตัวอยางของสาเหตุที่ถาวรเชน ความสามารถ สวนสาเหตุที่ไมถาวร (unstable) หมายถึง
สาเหตุชั่วคราว และมีความลื่นไหล หากเราเชื่อวาพฤติกรรมมาจากสาเหตุที่ไมถาวร แสดงวาผลลัพธจาก
การกระทําพฤติกรรมเดียวกันในโอกาสตางกัน จะแตกตางกันไป ตัวอยางของสาเหตุที่ไมถาวรเชน ความ
พยายาม
2.) การควบคุมไดของสาเหตุ หมายถึง สาเหตุที่ควบคุมได (controllable) หมายถึงสาเหตุที่บุคคล
ผูกระทําพฤติกรรมสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงไดดวยตนเอง ตัวอยางเชน ทักษะ สาเหตุที่ควบคุม
ไมได (uncontrollable) หมายถึง สาเหตุที่อยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของบุคคลผูกระทําพฤติกรรม
และผูกระทําพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไดยาก ตัวอยางเชน โชค โอกาส ฯลฯ
ตัว อย างของการใชก ารระบุแหลงที่ มาของสาเหตุทั้ง 3 ประการ เชน ในการระบุสาเหตุของ
ความสําเร็จทางการเรียน ความตั้งใจถือเปนสาเหตุจากปจจัยภายในตนเอง อารมณในขณะทําขอสอบ ถือ
เป น สาเหตุ ที่ ค วบคุ ม ไม ไ ด ส ว นความสามารถที่ มี ม าตั้ ง แต กํ า เนิ ด ถื อ เป น สาเหตุ ที่ ถ าวร นอกจากนี้
แหลงที่มาของสาเหตุทั้ง 3 มิติ อาจมีอิทธิพลรวมกันได เชน ความยากของขอสอบ ถือเปนปจจัยภายนอกที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสอบ และเปนสาเหตุที่ถาวร ในขณะที่โชคในการเดาคําตอบ นอกจากจะ
เปนสาเหตุที่ควบคุมไมไดแลว ยังเปนสาเหตุจากปจจัยภายนอกและไมถาวรอีกดวย เปนตน
คนเรามักใชการระบุแหลงที่มาของสาเหตุทั้ง 3 ประการ เมื่อเราตองการอธิบายเหตุการณทาง
สังคมที่ตนพบเจอ มีงานวิจัยจํานวนไมนอยที่ใชแนวคิดนี้ในการศึกษา เชน งานของ Weiner และคณะ ชี้
วาเราใชการระบุแหลงที่มาของสาเหตุทั้ง 3 ประเภทเพื่อชวยในการตีความพฤติกรรมการรองขอความ
ชวยเหลือ Schmidt และ Weiner (1988) ศึกษาวาคนเราตีความผูที่เปนโรครายแรงอยางไร (เหตุใดจึงเปน)
เชน โรคมะเร็ง โรคเอดส
ทฤษฎีการอนุมานที่สอดคลอง (Theory of Correspondent)
เวลาเราสังเกตผูอื่น เราไมเพียงสนใจพฤติกรรมที่เขากระทํา แตเราสนใจถึงผลลัพธของพฤติกรรม
นั้นดวย Jones และ Davis (1965) สนใจศึกษาวาคนเราอนุมานสาเหตุของพฤติกรรมหนึ่งๆอยางไร พวก
เขาเสนอแนวคิดเรื่องการอนุมานที่สอดคลอง (correspondent inference) ซึ่งมุงอธิบายถึงความพยายาม
ของคนเราในการอนุมานสาเหตุการกระทําของบุคคล วาสอดคลองกับลักษณะนิสัยที่ถาวรของคนๆนั้น
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หรือไม อยางไรก็ตามมีเหตุผลอีกหลายประการ ที่อาจทําใหความสอดคลองนั้นลดลงไป เหตุผลดังกลาว
ทําใหเราไมสามารถเชื่อมั่นไดวา สาเหตุของพฤติกรรมมาจากลักษณะนิสัยที่ถาวรของคนๆนั้นจริง
ในการอธิบายเหตุการณทางสังคม คนเราชอบระบุสาเหตุไปยังนิสัยของบุคคล ซึ่งเปนปจจัย
ภายในที่ถาวร สวนปจจัยภายนอกจะนํามาใชเมื่อเราไมสามารถหาปจจัยภายในมาอธิบายได เหตุที่เราชอบ
ระบุสาเหตุไปยังปจจัยภายใน เพราะการทราบสาเหตุที่เปนลักษณะนิสัยของบุคคลจะชวยใหเราสามารถ
เขาใจและคาดเดาพฤติกรรมของผูอื่นได
เรามักจะตัดสินวาพฤติกรรมของผูอื่น สะทอนถึงลักษณะสวนบุคคลที่ถาวร (เราไดมาซึ่งการ
อนุมานที่สอดคลอง หรือ Correspondent inference) เมื่อพฤติกรรมนั้นๆ มีความนาพึงปรารถนาทางสังคม
ต่ํา (low in social desirability) , เกิดขึ้นจากการเลือกอยางเสรี (เสรีภาพในการเลือกทําพฤติกรรม) , ใหผล
ที่ผิดแผกหรือไมสามัญ (non-common effect)
ตามแนวคิดของ Jones และ Davis หากพฤติกรรมใดๆเขาเกณฑสามขอขางตน เรามักจะสรุปวา
พฤติกรรมนั้นสะทอนอุปนิสัยภายในตัวของบุคคล
หลักเกณฑของความเปลี่ยนแปลงรวมกัน (Covariation Principle)
ทฤษฎี ก ารอนุ ม านที่ ส อดคล อ งได อ ธิ บ ายว า คนเราใช ห ลั ก เกณฑ ใ ดเพื่ อ อนุ ม านสาเหตุ ข อง
พฤติ ก รรมว า มาจากลั ก ษณะสว นบุ คคลที่ ถาวร อยา งไรก็ ต ามทฤษฎีดั งกล า วประยุ ก ต ใ ชกั บ เพี ย งแค
พฤติกรรมที่สังเกตเพียงพฤติกรรมเดียว และดูรายละเอียดเฉพาะกระบวนการทางความคิดที่มีตอการระบุ
สาเหตุไปยังนิสัยสวนตัว ในความเปนจริงแลวมีพฤติกรรมอีกหลายกรณีที่การอธิบายสาเหตุมาจากการ
วิเคราะหสิ่งอื่นหรือผูอื่นในเหตุการณ ซึ่งทําใหการระบุสาเหตุของพฤติกรรมมุงไปยังปจจัยภายนอกตัว
ผูกระทําพฤติกรรม
Harold Kelley (1967) ไดเสนอทฤษฎีหลักเกณฑของความเปลี่ยนแปลงรวมกัน
(Covariation Priniple) ที่พยายามอธิบายสาเหตุโดยการสังเกตจากหลายๆมุม รวมถึงรายละเอียดของ
กระบวนการระบุสาเหตุทั้งภายในและภายนอก หลักเกณฑดังกลาวมีวา สิ่งที่เปนสาเหตุของพฤติกรรม
ตองปรากฏเมื่อพฤติกรรมเกิด และหายไปเมื่อพฤติกรรมไมเกิด กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองสิ่ง
รวมกัน ตัวอยางเชน หากเพื่อนชายของคุณมีอาการหมางเมินเย็นชาเมื่อคุณใชเวลาอยูกับคนอื่นมากกวาเขา
ตรงนี้ถือวามีการเปลี่ยนแปลงรวมกันสูง แตหากเพื่อนชายคุณมีอาการดังกลาวเพียงบางครั้งบางคราว ถือ
วามีการเปลี่ยนแปลงรวมกันต่ํา ในการหาสาเหตุของอาการหมางเมินและเย็นชา คุณอาจสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงรวมกันของผลลัพธกับสาเหตุที่เปนไปไดตางๆ จากนั้นจะระบุสาเหตุไปที่ปจจัยที่มีความ
เปลี่ยนแปลงรวมกันกับผลลัพธสูงที่สุด
สิ่งที่มีอิทธิพลตอระดับความมั่นใจในการอนุมานสาเหตุของคนเราคือ เราไมสามารถแยกความ
แตกตางที่สําคัญของความเปลี่ยนแปลงรวมระหวางผลกับสาเหตุที่เปนไปไดตางๆ Kelly เรียกสภาวะนี้วา
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หลักเกณฑของการลด (discounting principle) กลาวคือ เมื่อเรามีคําอธิบายความเปนเหตุเปนผลเกี่ยวกับ
เหตุการณหนึ่งๆไดหลายแบบ เรามีแนวโนมจะไมสามารถระบุสาเหตุกับผลลัพธตางๆได เพราะหากมี
สาเหตุที่เปนไปไดปรากฏอยูดวยกันหลายประการ บทบาทของสาเหตุนั้นจะถูกลดความสําคัญลง
ในการอธิบายแหลงที่มาของสาเหตุ Kelly ขยายมิติปจจัยภายใน/ภายนอกของ Heider โดย Kelly
ไดแบงมิติปจจัยภายนอกออกเปน คูปฏิสัมพันธ (entity) กับ สภาพแวดลอม (circumstance) คูปฏิสัมพันธ
หมายถึง สิ่ งที่เ ปนเปาหมายของพฤติกรรม ซึ่ ง อาจเปน ไดทั้ งบุ คคลหรื อสิ่ งของ สว นสภาพแวดล อม
หมายถึง สภาวะที่เหตุการณนั้นเกิดขึ้น
ในการประเมินความเปลี่ยนแปลงรวมกัน Kelly ชี้วาคนเราจะพิจารณาจากขอมูล 3 ประเภทคือ
ความเปนเอกฉันท (consensus) คือการพิจารณาวาคนอื่นๆมีการตอบสนองกับคูปฏิสัมพันธไปในลักษณะ
เดียวกับที่บุคคลที่เราตองการอธิบายพฤติกรรมกระทําหรือไม ความสอดคลอง (consistency) คือ การ
พิจารณาวาบุคคลมีการตอบสนองกับคูปฏิสัมพันธในลักษณะเดิมในทุกๆสถานการณหรือไม ขอมูล
ประการสุดทายคือ ความผิดแผก (distinctiveness) หมายถึง การพิจารณาวาบุคคลมีการตอบสนองใน
ลักษณะเดียวกันกับคูปฏิสัมพันธที่แตกตางกันหรือไม ทฤษฎีของ Kelly ทํานายวาสวนมากคนเราจะระบุ
พฤติกรรมของผูอื่นไปยังปจจัยภายในหรือลักษณะสวนบุคคลเมื่อมีความเปนเอกฉันท และความผิดแผก
ต่ํา แตมีความสอดคลองสูง ในทางตรงกันขาม คนเราจะระบุสาเหตุไปยังสภาพแวดลอมเมื่อความเปนเอก
ฉันทและความสอดคลองต่ํา แตมีความผิดแผกสูง อยางไรก็ตาม หากขอมูล 3 ประเภท สูงดวยกันทั้งหมด
เรามักจะอนุมานสาเหตุของพฤติกรรมไปยังคูปฏิสัมพันธ
ตัวอยางของการใชหลักเกณฑของความเปลี่ยนแปลงรวมกันในการระบุสาเหตุของพฤติกรรมเชน
อาจารยชลิตสังเกตวาวันนี้ขณะที่ตนสอนหนังสือมีนักเรียนคนหนึ่งหลับในชั้นเรียน โดยธรรมชาติแลว
อาจารยชลิตคงสงสัยวาเปนเพราะเหตุใด นักเรียนคนนี้ฝนรายเมื่อคืนนี้ (สภาพแวดลอม) นักเรียนคนนี้เปน
เด็กขี้เกียจ/ไมตั้งใจเรียน (ปจจัยภายใน) หรือจริงๆแลวตัวเขาเองสอนหนังสือนาเบื่อ (คูปฏิสัมพันธ) ตาม
แนวคิดของการใชหลักเกณฑของความเปลี่ยนแปลงรวมกัน อาจารยชลิตคงพยายามระบุสาเหตุโดยการ
รวบรวมขอมูลดานความเปนเอกฉันท ความสอดคลองและความผิดแผก เชน ในดานความเปนเอกฉันท
อาจารยชลิตจะดูวานักเรียนคนอื่นๆในหองมีแนวโนมจะงีบหลับดวยหรือไม ในดานความสอดคลอง
อาจารยชลิตจะดูว านักเรียนคนนี้ หลับในชั้น เรียนกอนหนานี้ดว ยหรือไม สว นในดานความแตกตาง
อาจารยชลิตจะดูพฤติกรรมของเด็กคนนี้ในชั้นเรียนของอาจารยทานอื่นวาเขาแอบหลับเฉพาะในวิชา
อาจารยชลิตหรือไม
เมื่ออาจารยชลิตระบุสาเหตุ สิ่งที่เปนไปไดจะมีดังตอไปนี้
1.) ระบุสาเหตุไปยังปจจัยภายใน (นักเรียนคนนี้ขี้เกียจ) เมื่อมีหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวามีความเปน
เอกฉันทและความผิดแผกต่ํา แตมีความสอดคลองสูงเชน ไมมีนักเรียนคนอื่นที่หลับในชั้นของอาจารยช
ลิ ต นั ก เรี ย นคนนี้ ห ลั บ ชั้ น เรี ย นของอาจารย ท า นอื่ น ด ว ย และนั ก เรี ย นคนนี้ เ คยหลั บ ในชั้ น เรี ย นของ
อาจารยชลิตอยูหลายครั้ง
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2.) ระบุสาเหตุไปยังคูปฏิสัมพันธ (อาจารยชลิตเปนอาจารยที่นาเบื่อ) เมื่อมีหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวา
มีความเปนเอกฉันท ความผิ ดแผก และความสอดคลองสูง เชน มีนั กเรียนหลายคนหลับในชั้นเรีย น
นักเรียนเหลานี้ไมหลับในวิชาอาจารยคนอื่น และนักเรียนเหลานี้หลับในชั้นเรียนของอาจารยชลิตอยาง
สม่ําเสมอ
3.) ระบุสาเหตุไปยังสภาพแวดลอม เมื่อมีหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวา มีความเปนเอกฉันทและความ
สอดคลองต่ํา แตมีความผิดแผกสูง เชน ไมมีนักเรียนคนอื่นที่หลับในชั้นของอาจารยชลิต นักเรียนคนนี้ไม
เคยหลับในชั้นเรียนของอาจารยชลิตมากอน และไมเคยหลับในชั้นเรียนของอาจารยทานอื่นดวย ดังนั้น
นาจะมีสาเหตุอื่นที่ผิดปกติอันทําใหนักเรียนคนนั้นหลับในชั้นเรียนของอาจารยชลิตวันนี้ เชน อดนอน ไม
สบาย ฯลฯ
ทั้งนี้ ขอมูลทั้งสามประเภทมีอิทธิพลไมเทาเทียมกัน กลาวคือ เมื่อเทียบกันแลวความเปนเอกฉันท
ของขอมูลมีอิทธิพลนอยที่สุดตอการระบุสาเหตุ นั่นเพราะเมื่อเราพยายามเขาใจการกระทําของบุคคล เรา
จะใหความสนใจในชั้นแรกตอขอมูลที่ไดรับ หรือสังเกตจากตัวผูกระทําโดยตรง เชน พฤติกรรมดังกลาว
ผิดแผกไหมหรือสอดคลองไหม มากกวาจะใสใจในขอมูลที่เราตองอาศัยการสังเกตผูอื่นรอบตัวผูกระทํา
ดวย (ความเปนเอกฉันท)
อคติในการระบุสาเหตุ
อคติในการระบุสาเหตุเปนกระบวนการทางความคิดที่มีผลตอการตัดสินใจของเราวาสิ่งใดคือ
สาเหตุของเหตุการณตางๆ ในความเปนจริงพฤติกรรมของคนเรามีสาเหตุไดทั้งจากลักษณะนิสัยภายใน
และปจจัยภายนอก อยางไรก็ตาม เมื่อคนเราอธิบายพฤติกรรมของผูอื่น เรามีแนวโนมจะเนนไปที่ลักษณะ
สวนบุคคลมากกวาสังคมหรือสิ่งแวดลอมที่อาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้น Ross (1977) เรียกอคติเชนนี้วา
ความผิดพลาดขั้นพื้นฐานในการระบุสาเหตุ (Fundamental Attribution Error)
สาเหตุที่มีแนวโนมจะเกิดความผิดพลาดขั้นพื้นฐานในการระบุสาเหตุ (Fundamental Attribution
Error) เหตุผลหนึ่งที่เปนไปไดคือ เมื่อเราสังเกตผูอื่นในสถานการณทางสังคมตางๆ ตัวบุคคลที่ถูกสังเกต
ถือเปนสิ่งที่โดดเดนที่สุด ไมวาจะเปนทาทาง น้ําเสียง สิ่งที่ปรากฏออกมาทางกายภาพตางๆ สวนปจจัย
สภาพแวดลอม เมื่อเปรียบเทียบกันแลว จะมีความเดนนอยกวา ดังนั้นจึงมักไมคอยถูกนําเขาไปพิจารณา
ในการระบุสาเหตุ
อคติในการระบุสาเหตุสงผลกระทบไมนอยตอสังคม กลาวคือ การอนุมานสาเหตุไปยังลักษณะ
สว นบุ คคลทํ าใหค นในสั ง คม (ผู สั ง เกตพฤติก รรม) ป ด กั้ น การปฏิ เ สธความรั บ ผิด ชอบของผูก ระทํ า
พฤติกรรมตอเหตุการณทางลบ ตัวอยางเชน คนในสังคมมีแนวโนมจะปฏิเสธอิทธิพลทางสถานการณที่
อาจมีตอผูเคราะหราย และนําไปสูปฏิกิริยาขาดความเห็นอกเห็นใจตอเรื่องเลวรายที่ผูเคราะหรายเผชิญ
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เนื่องจากเขาใจวาสาเหตุของเหตุการณเลวรายนั้น เกิดมาจากลักษณะนิสัยของตัวผูกระทําเอง เชน ผูหญิงที่
ถูกขมขืนจะถูกระบุสาเหตุไปที่การชอบแตงตัวไมรัดกุม (ปจจัยภายใน) มากกวาถูกระบุสาเหตุไปที่ความ
ชั่วรายของชายที่มาขมขืน เปนตน
ผลจากการเปนผูกระทําและผูสังเกต (Actor-Observer effect)
ในเนื้อหาขางตน เราไดทราบวาเมื่อคนเราอธิบายการกระทําของผูอื่น เรามักจะเกิดอคติโดยมุง
อธิบายสาเหตุไปยังปจจัยภายในบุคคล อยางไรก็ตาม เมื่อใหคนเราอธิบายพฤติกรรมของตนเอง เรากลับมี
แนวโนมใหน้ําหนักกับปจจัยภายนอกหรือปจจัยสถานการณมากกวาปจจัยภายใน ลักษณะของอคติในการ
ระบุสาเหตุเชนนี้เรียกวา ผลจากการเปนผูกระทําและผูสังเกต ตัวอยางเชน หากสมหญิงกําลังยืนสนทนา
กับชายแปลกหนาหนาตาดีผูหนึ่งอยู สมชายซึ่งเปนแฟนหนุมของสมหญิงมาเห็นภาพนั้นพอดี สมหญิง
และสมชายอาจระบุสาเหตุของพฤติกรรมการสนทนานั้นแตกตางกัน โดยสมหญิงอาจระบุสาเหตุไปยัง
ปจจัยภายนอก เพราะชายแปลกหนาคนนั้นเขามาถามทาง ในขณะที่สมชายอาจระบุสาเหตุไปยังปจจัย
ภายในวาสมหญิงหลงเสนหชายแปลกหนาคนนั้นอยู
Storms (1973) ไดสรางสถานการณการสนทนาจําลองขึ้นเพื่อทดสอบผลจากการเปนผูกระทํา
และผูสังเกต เขาสรางรูปแบบการวิจัยคลายกับของ Taylor และ Fiske (1975) ที่ศึกษาความผิดพลาดขั้น
พื้นฐานในการระบุสาเหตุ ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดผลจากการเปนผูกระทําและผูสังเกต กลาวคือ
ผูสังเกตจะอธิบายพฤติกรรมของผูสนทนาที่ตนเห็นโดยใหความสําคัญกับลักษณะสวนบุคคล ในขณะที่ผู
สนทนาจะอธิบายพฤติกรรมของตนเองวามาจากปจจัยทางสถานการณ
ผลจากการเปนผูกระทําและผูสังเกตเกิดขึ้นไดอยางไร เกิดขึ้นจากความโดดเดนเชนเดียวกับใน
กรณีของความผิดพลาดขั้นพื้นฐานในการระบุสาเหตุหรือไม คําตอบคือ ในขณะที่อยูในสถานการณนั้น
ความใสใจของผูสนทนาจะหันเหไปสูสถานการณการสนทนา แตความใสใจผูสังเกตจะอยูที่ผูสนทนา
ดังนั้น สิ่งที่โดดเดนสําหรับทั้งสองคนจึงตางกัน โดยสิ่งที่โดดเดนสําหรับผูสนทนาก็คือสถานการณ สวน
สิ่งที่โดดเดนสําหรับผูสังเกตก็คือผูสนทนา
ดังนั้น หากความโดดเดนคือสิ่งสําคัญในกระบวนการระบุสาเหตุ จะเปนอยางไรหากเราควบคุม
ความเดนดังกลาวหลังจากที่เหตุการณจบลงแลว และควบคุมกอนที่ผูสังเกตและผูกระทําพฤติกรรมจะ
สรางการระบุสาเหตุอยางเปนทางการ Storms ไดทําการศึกษาทดสอบคําถามนี้ ซึ่งผลจากการศึกษา
นอกจากจะแสดงถึงอิทธิพลของความโดดเดนที่มีตอการระบุสาเหตุแลว ยังชี้ใหเห็นวาถาเราควบคุมความ
ใสใจของผูกระทํา (ในที่นี้คือผูสนทนา) แลว เขาจะเกิดความตระหนักตน (self-aware) ทําใหผูกระทํามี
แนวโนมใหความสําคัญกับปจจัยภายในเมื่ออธิบายการกระทําของตนเอง และลดผลจากการเปนผูกระทํา
และผูสังเกต
อยางไรก็ตาม แมจะมีหลักฐานมากมายที่สนับสนุนแนวคิดผลจากการเปนผูกระทําและผูสังเกต
แตผลจากการเปนผูกระทําและผูสังเกตจะไมคอยเกิดขึ้นหากผูกระทํามีบุคลิกหรือมโนทัศนเกี่ยวกับตนเอง
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(self-concept) ที่เขากับพฤติกรรมที่กําลังไดรับการระบุสาเหตุ เชน ดวงใจรูสึกวาตัวเองเปนคนชอบเขา
สังคม (ระบุสาเหตุภายใน) และเธอจะพูดคุยเกงมากเมื่อถูกแนะนําใหรูจักกับคนอื่นๆ ดวงใจจะคอนขาง
ระบุสาเหตุพฤติกรรมของตนวามาจากอุปนิสัย (ฉันคุยเกงเพราะเปนคนชอบเขาสังคม) ซึ่งเหมือนกับที่ผู
สังเกตคนอื่นๆระบุสาเหตุพฤติกรรมของเธอ
อคติเขาขางตน (self-serving bias)
คนเรามีอคติเขาขางตนในการอนุมานสาเหตุของพฤติกรรม สาเหตุที่เราทําเชนนั้นเพื่อปกปอง
ตนเองจากความล ม เหลว และยกตนเองในเรื่ อ งที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ คนเรามี แ นวโน ม จะบอกว า
ความสําเร็จมาจากปจจัยภายในตนเอง แตจะโทษความลมเหลววามาจากปจจัยภายนอก อคติเชนนี้เรียกวา
อคติเขาขางตนเอง ตัวอยางเชน เมื่อนักเรียนไดคะแนนสอบดี เขามักจะอนุมานสาเหตุวามาจากความฉลาด
หรือความหมั่นเพียรของตน ในขณะที่หากนักเรียนไดคะแนนสอบต่ํา เขามีแนวโนมจะระบุวาสาเหตุ
เพราะอาจารยไมมีเหตุผลในการใหคะแนน หรือวาโชคไมดี (Bernstein และคณะ, 1979) อยางไรก็ตาม
อคติในการระบุสาเหตุประเภทนี้จะเกิดกับคนในสังคมปจเจกชนนิยมมากกวากลุมนิยม (Kashima &
Triandis, 1986)
อคติ เ ข า ข า งตนเองทํ า ให ค นเราสามารถปกป อ งความนั บ ถื อ ที่ มี ต อ ตนเองได (self-esteem)
กลาวคือ หากเรารูสึกวาเหตุการณทางบวกเกิดเพราะตัวเรา และไมตําหนิตนเองเมื่อเจอเหตุการณลมเหลว
เราจะรูสึกวาตนเองมีคา จึงถือไดวาการพยายามปกปองความนับถือตนเองเปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดอคติ
เขาขางตนเอง นอกจากนี้ อคติดังกลาวหากเกิดขึ้นในลักษณะของกลุมเราจะเรียกวา อคติเขาขางกลุม
(ingroup bias) หมายถึง พฤติกรรมที่คนเรามีแนวโนมจะเห็นวาสมาชิกในกลุมของตนดีกวาของคนอื่น
คําอธิ บายอี กประการหนึ่ งของการเกิดอคติเ ขาขางตน คือ เปนผลลัพ ธของกระบวนการทาง
ความคิ ด อยา งมี เ หตุ มีผล อั น เกิ ด มาจากความคาดหวังที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ในสถานการณ ห นึ่ ง ๆ
กลาวคือ คนเราคาดหวังในความสําเร็จและปรารถนาจะรับวาความสําเร็จนั้นมาจากตนเอง จากแนวคิด
หลักเกณฑของความเปลี่ยนแปลงรวมกัน คําอธิบายดังกลาวชี้ใหเห็นวา เมื่อคนเราประสบความสําเร็จนั้น
ความสําเร็จถือเปนสิ่งที่มีความผิดแผกต่ํา และมีความสอดคลองสูง ซึ่งทําใหเราระบุสาเหตุไปยังปจจัย
ภายใน อยางไรก็ตาม เมื่อคนเราประสบความลมเหลว เหตุการณดังกลาวจะถูกมองวามีความผิดแผกสูง
และมีความสอดคลองต่ํา ซึ่งทําใหเรามักจะระบุสาเหตุไปยังปจจัยภายนอก
แมอคติเขาขางตนเองจะทําใหเรามีการมองตนเองอยางไมคอยถูกตอง แตถือเปนกลยุทธทาง
ความคิดที่ใชในการปรับตัวในสถานการณทางสังคมตางๆ ตัวอยางเชน การระบุสาเหตุความสําเร็จไปยัง
ปจจัยภายในจะสรางความคาดหวังสําหรับความสําเร็จในอนาคตในงานอื่นๆที่ใกลเคียงกัน และยังเพิ่ม
ความนาจะเปนที่เราจะพยายามในสิ่งใหมๆที่ทาทาย ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราอนุมานสาเหตุของความ
ลมเหลวไปยังปจจัยภายนอก จะชวยใหเรายังคงมีการมองโลกในแงดีวามีโอกาสจะประสบความสําเร็จใน
อนาคต และทําใหเรามุงทํางานตอไป
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สรุปแลว คนเรามีแนวโนมจะใหน้ําหนักกับตนเองเมื่อประสบความสําเร็จมากกวาเมื่อประสบ
ความลมเหลว และคําอธิบายที่เห็นพรอมรวมกันมากสุดมี 2 คําอธิบาย ประการแรกคือ แรงจูงใจ อคติ
เกิดขึ้นเพราะเรามีแรงจูงใจที่จะสนับสนุนและปกปองความนับถือตนเอง ประการที่สองคือ อคติเกิดจาก
ความคาดหวังในความสําเร็จ และแมวางานวิจัยที่ผานๆมาจะสนับสนุนคําอธิบายแรกมากกวา แตทั้งสอง
คําอธิบายก็ยังถือวาเปนปจจัยที่กอใหเกิดอคติเขาขางตนเอง
จากการที่มีเหตุการณในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นเปนจํานวนมากในแตละวัน สื่อจึงมีการเลือก
นําเสนอขอมูล ซึ่งจะนํามาสูการระบุสาเหตุตอเหตุการณตางๆของสื่อ จนทายที่สุดนํามาสูการการวาง
กรอบจากสื่อ ดังนั้น ในขาวลักษณะเดียวกัน ผูรับสารจึงหมายจะเห็นวาขาวเหลานั้นไดรับการปฏิบัติอยาง
เทาเทียมกัน มีการนําเสนอโดยปราศจากอคติ เปนไปตามหลักมาตรฐานวิชาชีพทางวารสารศาสตร
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธงชัย มหาไตรภพ (2532) ศึกษา “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการคัดเลือกขาวสําหรับลงพิมพ
ในหน า แรกของหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น ภาษาไทย 4 ฉบั บ ” คื อ ไทยรั ฐ มติ ช น สยามรั ฐ และเดลิ มิ เ รอร
ระยะเวลาในการศึ ก ษา คื อ เดื อ นเมษายน 2532 โดยใช ทั้ ง การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาและการสั ม ภาษณ
บรรณาธิ ก าร และได แ บ ง ประเภทเนื้ อ หาที่ ศึ ก ษาออกเป น 13 ประเภท คื อ ข า วการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
อาชญากรรม ราชการ บุคคล กีฬา ตางประเทศ ภัยพิบัติ สงคราม ดินฟาอากาศ เบ็ดเตล็ด และเนื้อที่โฆษณา
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาว 7 ประการคือ การเห็นคุณคา
ขาวของขาวนั้นๆ ความสนใจสวนตัวของบรรณาธิการ การตอบสนองนโยบายของหนังสือพิมพหรือ
นโยบายของเจาของหนังสือพิมพ ความสนใจของเจาของหนังสือพิมพ ความกดดันในการทํางาน ความ
สนใจของมวลชนผูอาน และการเสนอขาวของหนังสือพิมพฉบับอื่น (การแขงขันกับฉบับอื่น)
ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคัดเลือกขาวมากที่สุดสองอันดับแรกของ
สยามรัฐและมติชน คือ ปจจัยดานคุณคาขาวและความสนใจสวนตัว สวนไทยรัฐและเดลิมิเรอร คือปจจัย
ดานความสนใจของผูอานและคุณคาขาวมีอิทธิพลมากที่สุด สําหรับการทํางานของผูที่ทําหนาที่คัดเลือก
ขาวของหนังสือพิมพแตละฉบับจะทํางานเปนหมูคณะ
ณรงศักดิ์ ศรีทานันท (2533) ไดศึกษาเรื่อง “เนื้อหาและแนวทางการคัดเลือกขาวหนาหนึ่งของ
หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น ภาษาไทย” โดยทํ า การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น 3 ประเภท คื อ
หนังสือพิมพเชิงคุณภาพ (สยามรัฐ มติชน) หนังสือพิมพเชิงปริมาณ (ไทยรัฐ เดลินิวส) และหนังสือพิมพ
กึ่งคุณภาพและปริมาณ (แนวหนา บานเมือง)
ผลการศึกษาพบวาความสนใจสวนตัวของบรรณาธิการ และหัวหนาขาวตอเหตุการณ ความ
คิดเห็นของคนในกองบรรณาธิการ หรือนโยบายของเจาของหนังสือพิมพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
คัดเลือกขาว โดยบางปจจัยก็มีอิทธิพลในระดับสูง บางปจจัยก็มีอิทธิพลในระดับต่ํา
นอกจากนั้ น พบว า หนั งสื อ พิมพเ ชิงปริ ม าณใหค วามสําคัญ กับขา วอาชญากรรมหรือ โรงพั ก
รวมทั้งเนนคุณคาขาวทางเพศสูงกวาหนังสือพิมพประเภทอื่น และแนวโนมในการนําเสนอขาวหนาหนึ่ง
ของหนังสือพิมพทั้ง 3 ประเภท มุงเสนอขาวที่มีลักษณะเนื้อหาในเชิงลบ (ขาวที่เกี่ยวกับความเสียหาย และ
ความไมดีงามทั้งหลาย) มากกวาในเชิงบวก (รอยละ 84 ตอรอยละ 16) โดยที่หนังสือพิมพเชิงปริมาณ
เสนอขาวที่เปนเรื่องราวในเชิงลบมากกวาหนังสือพิมพประเภทอื่นๆ
เพ็ญแข เอี่ยมนิรัตน (2537) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการคัดเลือกขาวตางประเทศ
เพื่ อ ลงพิ มพ ใ นหนัง สื อ ภาษาไทยรายวัน 4 ฉบับ ” พบปจ จัย ที่มี อิ ทธิ พ ลตอ กระบวนการคั ด เลื อ กข า ว
ตางประเทศของหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย 4 ฉบับ (มติชน สยามรัฐ ไทยรัฐ และเดลินิวส) คือ ปจจัย
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ดานคุณคาขาว นโยบายและเปาหมายทางธุรกิจของหนังสือพิมพ และทัศนคติสวนตัวของนายทวาร
ขาวสาร และยังพบอีกวาหนังสือพิมพที่ศึกษามีกระบวนการผลิตขาวตางประเทศไมแตกตางกัน
นอกจากนี้ มีผลการศึกษาที่พบวาปจจัยดานนโยบายของผูพิมพโฆษณา (Publishers) และแรง
กดดันจากเพื่อนรวมงาน (Peer pressure) ในหองขาวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการเลือกขาว (News
selection behavior) ของนายทวารขาวสาร ดังที่ Breed (1955 : 326-330) ศึกษาพบวา นักขาวหรือนาย
ทวารขาวสารเรียนรูนโยบายของผูพิมพโฆษณาแบบซึมซับ (Osmosis) และปรับเปลี่ยนคานิยมเกี่ยวกับ
ขาวของตนใหเขากับปจจัยตางๆ ตั้งแตอํานาจภายในองคกรจนถึงแรงกดดันจากเพื่อนรวมงาน ผูพิมพผู
โฆษณาของหนังสือพิมพเปนสมาชิกของชนชั้นซึ่งแตกตางจากชนชั้นของนักขาวในโครงสรางของสังคม
ทัศนคติและคานิยมของผูพิมพผูโฆษณาเปนผลมาจากสิ่งแวดลอมทางสังคมของคนเหลานั้น เพราะฉะนั้น
ผลประโยชนและคานิยมจึงแตกตางจากของนักขาว การที่นักขาวหรือนายทวารขาวสารตองปรับเปลี่ยน
คานิยมเกี่ยวกับขาวของตนใหเขากับปจจัยตางๆภายในองคกรขาว เพื่อที่จะไดดําเนินตามนโยบายของ
องคกร จึงกลาวไดวาปจจัยดานองคกรขาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจคัดเลือกขาวของนายทวารขาวสาร
การุณย มีถม (2540) ไดวิจัยเรื่อง “การคัดเลือกขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางไทยรัฐและหนังสือพิมพเดลินิวส” พบวา ขอแตกตางในการพิจารณาคัดเลือก
ขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพไทยรัฐและหนังสือพิมพเดลินิวส เกิดจากผูมีอํานาจหนาที่ในการคัดเลือก
ซึ่งเปนผูที่ทํางานอยูในหนังสือพิมพฉบับนั้นๆมาเปนเวลานาน นอกจากจะมีความรูความสามารถและ
ประสบการณแลว ยังมีบางสิ่งบางอยางที่ถูกปลูกฝงสืบทอดมาจากการทํางานในหนังสือพิมพนั้นๆเปน
เวลานาน ซึ่งอาจเรียกไดวาสิ่งนี้คือ “เอกลักษณ” ของหนังสือพิมพแตละฉบับ ซึ่งสงผลใหการวินิจฉัย
คุณคาของขาวในหนังสือพิมพแตละฉบับแตกตางกันออกไป แมวาจะเปนหนังสือพิมพประเภทเดียวกัน
เนนการนําเสนอขาวประเภทเดียวกันก็ตาม
ธนิตา แสนคํา (2543) ศึกษาเรื่อง “ดุลพินิจในการคัดเลือกขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพรายวัน”
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานคุณคาขาวมีอิทธิพลมากที่สุดตอดุลพินิจในการคัดเลือกขาวหนาหนึ่งของ
หนังสือพิ มพร ายวั น นอกจากนั้ น หนั งสื อพิมพ ร ายวัน คุ ณ ภาพเสนอขา วหนัก มากกว าข า วเบาอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตหนังสือพิมพรายวันปริมาณไมไดเสนอขาวเบามากกวาขาวหนัก
สําหรับแบบแผนประเภทเนื้อหาขาวที่รายงานในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพรายวันแตละฉบับมี
ความสัมพันธกันในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนแบบแผนคุณคาที่รายงานในหนา
หนึ่งของหนังสือพิมพรายวันแตละฉบับไมมีความสัมพันธกัน
แบบแผนประเภทเนื้อหาขาวและแบบแผนคุณคาขาวที่รายงานในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ
รายวันมีความสัมพันธกับการคัดเลือกขาวของนายทวารขาวสารเพียงบางสวน
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ฟารีดา เตชะวรินทรเลิศ (2548) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางความรูเทาทันสื่อกับการไดรับ
อิทธิพลดานการกําหนดความสําคัญแกวาระสารและการเลือกกรอบในการตีความขาวสาร” พบวา ความ
รู เ ท า ทั น สื่ อ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อิ ท ธิ พ ลด า นการกํ า หนดความสํ า คั ญ แก ว าระข า วสาร ในด า น
ความสัมพันธระหวางความรูเทาทันสื่อกับอิทธิพลดานการเลือกกรอบในการตีความขาวสารนั้นพบวา
นักศึกษาที่มีความรูเทาทันสื่อนอยจะตีความแงมุมขาวสารสอดคลองกับกรอบการตีความขาวสารของ
หนังสือพิมพมากกวานักศึกษาที่มีความรูเทาทันสื่อมาก
สําหรับในตางประเทศ Culbertson และ Stempel (1968) ที่ศึกษาถึงเกณฑในการคัดเลือกขาวมา
ลงพิมพในหนังสือพิมพประจําวิทยาลัยของนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา ชี้ใหเห็นวามีการนําขาวหนักและ
ขาวเบามาพิจารณารวมกับคุณคาขาวเพื่อใชเปนเกณฑในการคัดเลือกขาว ซึ่งในผลการวิจัยนี้พบวา คุณคา
ขาวผลกระทบ (Consequence) และความใกลชิด (Proximity) ความทันตอเหตุการณ (Timeliness) และ
บางครั้งความขัดแยง (Conflict) รวมกันอยูในขาวเดียวกัน ขาวนั้นถือวาเปนขาวหนัก กลาวคือ เรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่ประกอบดวยคุณคาขาวใดขาวหนึ่งสูงก็มีแนวโนมที่จะประกอบดวยคุณคาขาวอื่นๆสูงดวย
และในลักษณะคลายคลึงกัน คุณคาขาวความแปลก (Novelty) เรื่องที่คนสนใจ (Human Interest) และเรื่อง
เราอารมณ (Sensationalism) ประกอบกันถือวาขาวนั้นเปนขาวเบา
McCombs และ Shaw (1976 : 18-22) ศึ ก ษาการเลือ กข าวของบรรณาธิก าร ซึ่งพบวา แม
บรรณาธิการจะเลือกขาวตามทัศนคติ ประสบการณ และความคาดหมายของตนเอง แตการเลือกขาวของ
บรรณาธิการก็จะสะทอนหรือสอดคลองกับการเลือกขาวของสํานักขาว และยังพบวาลําดับความสําคัญ
ของประเภทขาวที่บรรณาธิการและสํานักขาวเลือกมีคาสหสัมพันธ Spearman rho สูงถึง .64
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สมมติฐานการวิจัย
1. การวางกรอบขาวเบา (Soft News) ของหนังสือพิมพตอเหตุการณลักษณะเดียวกัน มีความแตกตางกัน
2. ปจจัยที่มีผลตอการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา
2.1 ปจจัยดาน “รายละเอียดของเหตุการณประกอบกับรายละเอียดของผูตกเปนขาว” มีผลตอ
การวางกรอบเนื้อหาขาวเบา
2.2 ปจจัยดาน “คุณคาขาว” มีผลตอการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา
2.3 ปจจัยดาน “ทัศนคติของนักขาว บรรณาธิการ” มีผลตอการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา
2.4 ปจจัยดาน “การระบุสาเหตุของผูสื่อขาว” มีผลตอการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา
2.5 ปจจัยดาน “นโยบายองคกร” มีผลตอการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา
นิยามคําศัพท
การคัดเลือกขาวของนายทวารขาวสาร หมายถึง การจัดลําดับความสําคัญ ประเภทเนื้อหาขาว
และคุณคาขาวของบรรณาธิการขาว หัวหนาขาวหนาหนึ่ง และผูสื่อขาว
การสรางความเปนจริงในสังคม หมายถึง ขาวคือความจริงที่ถูกสรางขึ้น ขาวไมไดสะทอนความ
จริง แตเปนสิ่งที่สรางขึ้นโดยนักขาวหรือบรรณาธิการซึ่งจะกําหนดกรอบใหคนเรารับรูเหตุการณในสังคม
การกําหนดกรอบการตีความข าวสารของสื่อ หมายถึง การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพใ น
ลักษณะที่ทําใหเห็นวาเกี่ยวของกับสาเหตุใด หรือหลักการใด ทําใหเห็นการเลือก เนนย้ํา ชี้แจงรายละเอียด
หรือไมกลาวถึงบางลักษณะ เปรียบเทียบระหวางขาวเบาในหนังสือพิมพแนวประชานิยม
บรรณาธิการและผูสื่อขาว หมายถึง นายประตูขาวสาร (Gatekeeper) ผูที่มีอํานาจในการกําหนด
นโยบายหรือตัดสินใจคัดเลือกขาวประจําวันของหนังสือพิมพ
Attribution Theory หมายถึง การระบุสาเหตุ เพื่อวิเคราะหถึงเหตุผลของพฤติกรรม การที่มีการ
ระบุถึงสาเหตุนั้น จะเปนเหตุเปนผลกันกับการวางกรอบ ตางก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน และจะทําใหผูรับ
สารหรือผูอาน รับรูและระบุสาเหตุของเหตุการณแตกตางกันตามไปดวย
การระบุสาเหตุ มี 4 มิติ คือ
1. ปจจัยภายใน นั่นก็คือ การระบุสาเหตุไปที่ตัวบุคคลผูกระทําพฤติกรรมนั้น เชน
อุปนิสัยสวนบุคคล อารมณ ทัศนคติ เปนตน หรือ ปจจัยภายนอก คือ การเชื่อวา
พฤติกรรมที่ปรากฏเกิดมาจากสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากตัวบุคคลผูกระทําพฤติกรรม
เชน การกระทําของผูอื่น
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2. ความถาวร คือ เปนสาเหตุที่ถาวร และสาเหตุที่ไมถาวร
3. การควบคุมไดของสาเหตุ คือ สาเหตุที่ควบคุมได และ สาเหตุที่ควบคุมไมได
4. ปจจัยทั่วไป หรือปจจัยเฉพาะเรื่อง
ขาวเบา(Soft News) หมายถึง ขาวที่ตอบสนองอารมณทันทีภายหลังการอาน เนื้อหาในลักษณะนี้
คือ อาชญากรรม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ กีฬา บันเทิง และเรื่องเราอารมณ โดยใชลีลาการเขียนดวยการใสสีสัน
เพื่อใหผูอานเกิดอารมณคลอยตามได
คุณคาขาว หมายถึง เกณฑที่ใชกําหนดวาอะไรคือขาว ประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
ความทันตอเหตุการณ ใหมสด รวดเร็ว , ความใกลชิด ,ความตอเนื่อง ผลกระทบ , ความเดน , ความ
ขัดแยง , ความแปลกประหลาด , ความสนใจของมนุษย , ความมีเงื่อนงํา , ความกาวหนาและภัยพิบัติ ,
องคประกอบทางเพศ
หนั ง สื อ พิ ม พ แ นวประชานิ ย ม หรื อ เชิ ง ปริ ม าณ หมายถึ ง หนั ง สื อ พิ ม พ ที่ มี เ นื้ อ หาส ว นใหญ
สนองตอบความตองการผอนคลายอารมณของผูอาน เนนการนําเสนอขาวประเภทเราอารมณ เรื่องราวที่
คนสวนใหญใหความสนใจ (human interest) ขาวเบา (soft news) และขาวที่มีคุณคาของความแปลก
ไดแก ขาวอาชญากรรม อุบัติเหตุ บันเทิง เรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของบุคคล อันเปนเนื้อหาที่เหมาะกับ
ผูอานทุกระดับและวงกวาง โดยมักจะใชภาษาที่เนนความตื่นเตน เราใจ อานแลวเขาใจงาย ใหความสําคัญ
กับขนาดของตัวอักษรพาดหัวและภาพขาว

สื่อ
หนังสือพิมพ

- ทัศนคติของนักขาวและ
บรรณาธิการ
- นโยบายองคกร
- คุณคาขาว
- ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ห ตุ ก า ร ณ
ประกอบกับบริบททางสังคม
ของผูตกเปนขาว

Gatekeeper

การระบุสาเหตุของผูรับสาร
(อธิบายโดยทฤษฎี)

การวิเคราะหตวั บท
1. วิเคราะหการพาดหัวขาว
2. วิเคราะหเนื้อหา
- การเลือกแงมมุ และ
ทิศทางในการนําเสนอ
- การเลือกขอมูล
- การสอดแทรกความ
คิดเห็น
- การใชภาษา

การวางกรอบ

การระบุสาเหตุ

การวิเคราะหบริบท
1. วิเคราะหเหตุการณโดยภาพรวม
2. บริบททางสังคม
- ผูตกเปนขาว
- สังคมไทย
3. บริบทเชิงวารสาศาสตร
- คุณคาขาว
- ลักษณะของขาว
- ปจจัยเชิงวารสารศาสตรอื่นๆ

Media Framing

Attribution
Theory
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ข า วเบาในหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น กั บ ลั ก ษณะการวางกรอบของสื่ อ ” ของ
หนังสือพิมพ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) รวมกับวิธีการ
สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีกรอบในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยนี้ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. กรณีศึกษา
2. การสัมภาษณเจาะลึกบรรณาธิการขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ
ขอบเขตของการวิจัย
ระยะเวลาในการศึกษาขาวที่เกี่ยวของกับกรณีที่ศึกษา ในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 โดยที่บางกรณี ขาวอาจจะยังไมจบก็ได
กลุมตัวอยาง
1. ขาวในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยแนวประชานิยมที่นําเสนอขาวในกรณีที่ศึกษา โดยผูวิจัย
ใชวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกหนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวส ทั้งนี้เพราะหนังสือพิมพทั้ง 2
ฉบับ เปนหนังสือพิมพรายวันแนวประชานิยมที่มียอดตีพิมพแพรหลายและมีจํานวนจําหนายสูง แสดงให
เห็นวามีผูนิยมอานเปนจํานวนมาก ดังนั้นจํานวนผูที่มีโอกาสไดรับอิทธิพลจากการกําหนดกรอบก็มีมาก
เชนกัน
2. ประเด็นขาวที่เลือกศึกษา ผูวิจัยเลือกใชขาวเบา(Soft News) เนื่องจากวาเปนขาวที่ผูรับสารไม
คอยสนใจในกรอบที่ถูกวางไว ไมเคยหยุดคิดเรื่องนี้ ไมเคยสังเกต ตางจากขาวหนัก(Hard News) ที่คน
มักจะใหความสนใจ ดังนั้น ขาวเบาจึงมีอิสระในการวางกรอบมากกวาขาวหนัก เพราะมีลักษณะคอนขาง
เปดกวาง อีกทั้งบอยครั้งยังมีเปาหมายทางการตลาดมากกวาขาวประเภทอื่น ดังนั้น ขาวเบาจึงเปนอีกขาวที่
นาศึกษาวิจัย
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สําหรับประเด็นขาวนั้น ผูวิจัยใชความตางกันในแงภาพลักษณหรือความนิยม เปนเกณฑใน
การเลือกขาวมาศึกษา โดยพยายามเลือกขาวหลายลักษณะ ในหลายแงมุม และเลือกเปรียบเทียบในแตละ
ดาน มีประเด็นขาวดังตอไปนี้
2.1 การขับรถชนคนตาย
- กรณีศรราม : ภาพลักษณดานบวก
- กรณีหมูแฮม : ภาพลักษณดานลบ
- กรณีคนขับรถเมล : ภาพลักษณกลางๆ เปนผูไมไดรับความนิยม ไมเปนที่
รูจัก
2.2 การเลิกราหยาราง
- โบ ฟลุค : ภาพลักษณดานลบ
- นิโคล : ภาพลักษณดานบวก
- บุม ปนัดดา : ภาพลักษณกลางๆ
โดยการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะขาว ภาพขาว รายงาน ที่บอกใหทราบในหนาหนึ่ง และ
ขาว บทความ รายงานที่ตอในหนาถัดไปเทานั้น เนื่องจากขาวที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในหนาหนึ่ง
ของหนังสือพิมพ จะมีสวนทําใหเกิดผลดานการกําหนดกรอบในการตีความขาวสารมากที่สุด
3. สัมภาษณ
- บรรณาธิการขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การวิเคราะหบริบท
สรุ ป เรื่ อ งหรื อ ภาพรวมของเหตุ ก ารณ ใ นแต ล ะกรณี โดยเล า ถึ ง ความเป น มาของ
เหตุการณตั้งแตตนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัย (31 พ.ค. 51) ดวยความเปนกลางและปราศจากความ
คิดเห็นใหมากที่สุด
ศึกษาบริบทดังตอไปนี้
- บริบททางสังคม เชน สถานภาพบุคคลที่ตกเปนขาว ความเกี่ยวของกับ
บุคคลสําคัญอื่นๆ สถานการณรอบขางในขณะที่หนังสือพิมพนําเสนอขาวนั้น ซึ่งอาจทําใหนักขาวมี
ความคิดในทางบวกหรือลบกับผูตกเปนขาว และเกิดการสรางภาพลักษณบุคคลที่ตกเปนขาวในขณะที่
รายงานขาวนั้น
- ปจจัยเชิงวารสารศาสตร ไดแก
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ก. คุณคาของขาว เชน ขาวนั้นเปนขาวที่ปุถุชนสนใจ เปนขาวที่มี
ความขัดแยง มีเงื่อนงํา หรือความเดนเนื่องจากผูตกเปนขาวเปนผูมีชื่อเสียง เปนตน
ข. ลักษณะของขาว เนื่องจากขาวแตละประเภทจะมีเอกลักษณที่
ตางกัน เชน กรณีเรื่องสวนตัว อาจมีการสอดแทรกความคิดเห็นนอยกวากรณีอาชญากรรม
ค. ป จ จั ย เชิ ง วารสารศาสตร อื่ น ๆ เช น ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ และ
แนวคิดที่นักขาวยึดถือในการนําเสนอขาว ซึ่งอาจเปนปจจัยที่ทําใหนักขาวไปในทิศทางตัดสินผูตกเปน
ขาวได
ซึ่งการวิเคราะหบริบทเหลานี้ จะทําใหทราบถึงภูมิหลังของขาวแตละขาวที่เลือกมา
ศึกษา ซึ่งนอกจากจะตองมีการวิเคราะหบริบทแลว ยังจําเปนตองมีการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหทราบถึง
การวางกรอบขาวของสื่อหนังสือพิมพ
2. การวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis)
โดยจะวิเคราะหการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา (Soft News) จาก
2.1. วิเคราะหการพาดหัวขาว
- ภาษาที่ใชพาดหัวขาว
- แหลงขาว
- ประเด็นพาดหัวขาว
2.2. การวิเคราะหตัวเนื้อหาขาว
- กลวิธีการนําเสนอขาว
- การเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว : มีการพูดครอบคลุมถึง
เรื่องอะไรบาง ในแงของบุคคล เหตุการณ และบริบทอื่นๆ เชน มีการพูด
ถึงสาเหตุที่หยา ผลกระทบจากการหยา การใหรายละเอียดวาใครผิด การ
กลาวถึงรายละเอียดแวดลอม การกลาวถึงผูเสียหาย
- แหลงขาว : โดยการจัดประเภท แบง category วามีอะไรบาง ไดแก มี
ความใกลชิด เปนคนกลาง เปนผูที่ใหขาวเปนคุณหรือเปนโทษ เปนตน
- การสอดแทรกความคิดเห็นของผูสื่อขาว
- การใชภาษา : จะมีการแสดงใหเห็นถึงนัยยะตางๆ ทั้งนี้เพราะภาษาที่ใชจะ
แสดงใหเห็นถึงการวางกรอบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ใครเปนสาเหตุ
ความรุนแรงของผลเปนอยางไร และขาวนั้นๆเปนอยางไรตามมาตรฐาน
ของสังคม
2.3. วิเคราะหการวางกรอบแนวคิด
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2.4. การอนุมานสาเหตุ หรือการระบุสาเหตุ
3. การสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview)
- สัมภาษณบรรณาธิการขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ
โดยตั้งคําถามหลักดังประเด็นตอไปนี้
1. ปจจัยที่อาจจะสงผลตอการคัดเลือกขาว
2. เกณฑในการพาดหัวขาวสําหรับเหตุการณแตละประเภท
3. ปจจัยที่อาจจะสงผลตอการพาดหัวขาว
4. การเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว
5. การใหน้ําหนัก ความสําคัญกับแตละเหตุการณ
6. การเลือกแหลงขาว
7. การกําหนดกรอบขาว
8. การระบุสาเหตุ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “ขาวเบาในหนังสือพิมพรายวัน กับลักษณะการวางกรอบของสื่อ” แบงเสนอ
ออกเปน 3 ตอน ไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขาว
1.1 การวิเคราะหบริบท
1.2 การวิเคราะหตัวบท
ตอนที่ 2 การวางกรอบขาวเบา
2.1 การวางกรอบข า วเบาในประเด็ น ข า วเหมื อ นกั น ของหนั ง สื อ พิ ม พ ฉ บั บ
เดียวกัน
2.2 การวางกรอบขาวเบาในประเด็นขาวเหมือนกัน แตหนังสือพิมพตางฉบับ
กัน
ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการวางกรอบขาวเบา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขาว
กรณี หมูแฮม ขับรถ ชนคนตาย
1. วิเคราะหบริบท
1.1 สรุปภาพรวมของเหตุการณ
ตนเดือนกรกฎาคม 2550 นายกัณฑพิทักษ ปจฉิมสวัสดิ์ หรือหมูแฮมซึ่งเปนลูกชายคนโตของคุณ
สาวิณี ปจฉิมสวัสดิ์(ปะการะนัง) อดีตนางสาวไทย ป 2527 กับนายกัณฑเอนก ปจฉิมสวัสดิ์ นักธุรกิจ
ไฮโซ ไดกอเหตุขับรถพุงชนพนักงาน ขสมก. และประชาชนผูโดยสารรถประจําทางที่ยืนอยูบนทางเทา
และใชหินทุบใบหนาคนขับรถเมล ภายหลังเกิดเหตุเฉี่ยวชนกันระหวางรถเบนซของหมูแฮมกับรถเมล
ของ ขสมก. จากเหตุการณนี้ทําใหมีผูเสียชีวิต 1 ศพ และบาดเจ็บอีก 12 คน จึงเปนเหตุการณที่คนสวน
ใหญใหความสนใจ เนื่องจากหมูแฮมมีความบกพรองทางจิต ในขณะที่ฝายผูเสียหายเชื่อวาหมูแฮมแกลง
แสดงอาการชัก จากสาเหตุนี้ทําใหนายกัณฑเอนก ปจฉิมสวัสดิ์ พอของหมูแฮมตองออกมาใหสัมภาษณ
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ปกปองลูกชาย และไดดาทอพนักงาน ขสมก. วาเปนคนชั้นต่ํา ไมมีการศึกษา เปนเหตุใหสหภาพแรงงาน
ขสมก. และพนักงาน ขสมก. ไมพอใจ
1.2 วิเคราะหเหตุการณโดยภาพรวม
ขาวหมูแฮม ขับรถชนตนตายเปนขาวที่หนังสือพิมพไทยรัฐใหความสําคัญคอนขางมาก สังเกตได
จากการลงขาวในหนาหนึ่ง 7 วันติดตอกัน (วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม) หลังจากนั้นจึงเวนระยะเปนประมาณ
อาทิตยละครั้ง อีก 2 ครั้ง ติดตอกัน (วันที่ 17, 25 กรกฎาคม) และยังรายงานความคืบหนาของคดีตอใน
วันที่ 1 กันยายน 2550 และ 14, 25 มีนาคม 2551)
ในชวงเจ็ดวั นแรกของการลงขาวหมูแฮม หลังจากการรายงานเหตุ การณตามปกติในวันเกิด
เหตุการณซึ่งเปนวันแรกที่หนังสือพิมพลงขาวหมูแฮมแลว อีกหกวันถัดมาพบวา หนังสือพิมพจะเนน
ประเด็นความขัดแยงระหวางพอของหมูแฮมกับพนักงาน ขสมก. ประกอบกับการรายงานความคืบหนา
ของเหตุการณ ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นวา หมูแฮมคุมอารมณไมอยู ใช
หินทุบหัวคูกรณี และยังขับรถไลชนผูโดยสารที่ยืนอยูริมทางเทา จนทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต จนหมู
แฮมเกือบถูกรุมประชาทัณฑจากผูเห็นเหตุการณ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววา พอของหมูแฮมไดใหสัมภาษณในรายการเลา
ขาวทางโทรทัศน จนเปนเหตุของความขัดแยงระหวางสองฝาย โดยบอกวา กระเปารถเมลเปนพวกไมมี
การศึกษา เพราะพูดโกหกวา หมูแฮม แกลงแสดงอาการชัก แลวพอของหมูแฮมก็ไดชี้แจงถึงสาเหตุที่
เกิดขึ้นหลังจากไดสอบถามกับหมูแฮมแลว วาหมูแฮมเห็นนองสาวโดนทํารายจึงยอมไมได เกิดอาการ
ฟวสขาด เลยทําอะไรไปโดยไมรูตัวและไมมีสติ ตัดสินใจขับรถพุงเขาชน จากนั้นก็หมดสติ เกิดอาการชัก
เกร็งมือหงิก พอตื่นมาก็จําอะไรไมได
ทางฝายญาติของผูเสียชีวิตบอกวา อยากใหหมูแฮมมาขอขมา เพื่อจะไดไมตองจองเวรตอกัน
สวนทางดานความคืบหนา กองพิสูจนหลักฐานพบวา มีรองรอยการเฉี่ยวชนจริง และทางดาน
กระทรวงคมนาคมไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่จากกรณีการออกใบอนุญาต
ขับขี่ใหกับคนที่สภาพจิตไมปกติ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววา ศาลมีคําสั่งออกหมายจับหมูแฮมในขอหาฆา
และพยายามฆาผูอื่นโดยเจตนา และทํารายรางกายผูอื่น นอกจากนั้นก็ไดรายงานความเคลื่อนไหวของฝาย
ผูเสียหายตางๆ รวมทั้งนางสาวิณีที่ไดเดินทางไปเยี่ยมนางแสงมณี พิมโซดารี่ พรอมกับนําจดหมายแสดง
ความเสียใจที่หมูแฮมมอบใหไปดวย หลังจากนั้นนางสาวิณีก็ไดเดินทางไปเยี่ยมผูบาดเจ็บรายอื่นอีก และ
ไดไปรวมงานศพนางสายชล หลวงแสง โดยไดกลาววาหมูแฮมไดสํานึกผิดและขออภัยทุกคน ตองการจะ
มารวมงานศพแตแพทยยังไมอนุญาต
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานความคืบหนาของคดี รวมทั้งมีผูเสียหายเขาแจง
ความกับตํารวจเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย นอกจากนั้นแพทยก็ไดแถลงถึงอาการของนางแสงมณี
ตอนเย็น แมของหมูแฮมเดินทางมารวมงานพิธีฌาปนกิจศพผูเสียชีวิต แตหมูแฮมไมไดมาดวย
เพราะแพทยไมอนุญาต แตก็ยืนยันวาหลังจากหายเปนปกติแลวจะบวชใหผูเสียชีวิต พรอมกันนั้นก็ไดฝาก
จดหมายรวมทั้งดอกไมจันทนและพวงมาลัยมาเคารพศพดวย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววา นางสาวิณี แมของหมูแฮมไดใชโฉนดที่ดิน
เพื่อประกันตัวหมูแฮม และยืนยันวาทางครอบครัวไมไดทอดทิ้งคนเจ็บและผูเสียชีวิต และรับปากวาจะ
ดูแลคนเจ็บใหดีที่สุด นอกจากนั้นก็ปฎิเสธตอกระแสขาววาญาติผูเสียชีวิตไมพอใจ โกรธแคน ดานนาย
กัณฑเอนก พอของหมูแฮมก็ไดใหสัมภาษณถึงอาการของหมูแฮม รวมทั้งขอความเห็นใจตอหมูแฮม
เนื่องจากหมูแฮมมีสภาพจิตใจแยลงเรื่อยๆ นอกจากนี้พอของหมูแฮมยังไดกลาวคําขอโทษตอประชาชนที่
ไดพูดคํารุนแรงออกอากาศ และยกมือไหวขอโทษผานสื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ออก
แถลงการณฉบับที่ 1 เรื่อง แจงความดําเนินคดีกับพอของหมูแฮม ในขอหาดูหมิ่นเหยียดหยามพนักงาน
เก็บคาโดยสารของ ขสมก. วามีความรูต่ํา เปนคนชั้นลางไมมีการศึกษา ทําใหสังคมรังเกียจและตกเปน
จําเลยสังคมและเสื่อมเสียชื่อเสียงองคการของรัฐวิสาหกิจ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ยื่น
ขอเสนอใหพอของหมูแฮมแถลงการณผานสื่อมวลชนหรือทําหนังสือขอโทษพนักงาน ขสมก. อยางเปน
ทางการเพื่อแลกกับการไมแจงความดําเนินคดีใดๆ ภายใน 7 วัน นอกจากนั้นก็มีพนักงาน ขสมก. สวน
หนึ่งในนาม “ชมรมรวมดวยชวยกัน” เดินทางมาที่อาคารมาลีนนท ที่ตั้งสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
เพื่อรองเรียนการดําเนินรายการของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ซึ่งเปนผูสัมภาษณนายกัณฑเอนก ผูซึ่งใช
คําพูดดูถูกพนักงาน ขสมก. ทางดานแมหมูแฮมยังออกเดินสายขอโทษผูบาดเจ็บตามโรงพยาบาล
วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววา พอของหมูแฮมยอมกราบขอโทษ พนักงาน
ขสมก. และยืนยันไมฟองรองใครทั้งสิ้น ทางดาน ขสมก. พอใจและหยุดความเคลื่อนไหว ฝายญาติของ
ผูเสียชีวิตก็ยกโทษใหเชนกัน สําหรับดานคดีความนั้น ยังเหลือการสอบปากคําผูเสียหายทั้ง 11 ราย รวม
ทั้งตัวนายกัณฑพิทักษ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพลงเปนเพียงขาวสั้นหนาในวา หมูแฮมออกจากโรงพยาบาล
แลว โดยตํารวจเปดเผยวาไมเปนปญหากับการสอบสวน
วันที่ 31 สิงหาคม 2550 หนังสือพิมพลงเปนเพียงขาวสั้น กรณีตํารวจออกมารายงานความคืบหนา
ของคดีวา วันที่ 31 สิงหาคม จะเชิญฝายของหมูแฮมกับทางผูบาดเจ็บสาหัส 2 ราย และญาติผูเสียชีวิต มา
เจรจาเรื่องคาเสียหายและคาสินไหมทดแทน นอกจากนั้นก็เปดเผยวา คดีนี้ยังขาดเอกสารเกี่ยวกับอาการ
ของหมูแฮมและผลผาพิสูจนศพ จึงยังไมสามารถสรุปคดีได
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วันที่ 1 กันยายน 2550 นางสาวิณี เจรจาชดใชคาเสียหายเปนครั้งที่ 3 แตก็ยังไมไดขอยุติ พนักงาน
สอบสวนจึงนัดเจรจากันอีกครั้งวันที่ 14 กันยายน นอกจากนั้นนางสาวิณีก็เปดเผยถึงอาการของหมูแฮมวา
ยังคงนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีสภาพจิตใจย่ําแย
วันที่ 29 พฤศจิการยน 2550 หนังสือพิมพลงเปนเพียงขาวสั้นหนาในวา พนักงานสอบสวนนําตัว
หมูแฮม พรอมสํานวนความเห็นสั่งฟอง 3 ขอหา ที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี ซึ่งญาติของหมูแฮมได
ยื่ น หลั ก ทรั พ ย เ ป น โฉนดที่ ดิน ขอประกั น ตั ว ผู ตอ งหาออกไป โดยอั ย การได นั ด ใหห มู แ ฮมมาฟ ง การ
พิจารณาสั่งคดีในวันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 8 มกราคม 2551 หนังสือพิมพลงเปนเพียงขาวสั้นหนาในวา อัยการพิเศษฝายคดีอาญา มี
คําสั่งเลื่อนนัดฟงการสั่งคดีออกไปเปนวันที่ 31 มกราคม เนื่องจากตองรอผลสอบพยานเพิ่มเติม
วันที่ 14 มีนาคม 2551 อัยการสั่งฟองหมูแฮม 3 ขอหาทั้งฆาผูอื่นโดยเจตนา พยายามฆา และทํา
รายรางกาย ดานหมูแฮมร่ําไหขอโทษกับสิ่งที่ทําไป และรับสารภาพขอหาทํารายรางกายเพียงอยางเดียว
นายกัณฑเอนกไดใชเงินสด 1 ลานบาทเพื่อขอประกันตัว
วันที่ 25 มีนาคม 2551 ขณะเริ่มใหการตอศาล หมูแฮมมีอาการยืนเกร็ง พูดไมออก จนศาลตองสั่ง
พักสอบคําใหการรอจนอาการดีขึ้น หลังจากนั้นหมูแฮมไดใหการรับสารภาพเฉพาะขอหาทํารายรางกาย
ดานนายมาโนช โตจวง นางสาวสังวาล ศรีหวงษ ญาติผูบาดเจ็บ และนางสาวสุชีรา อินทรสุวรรณ บุตร
นางสายชล ผูเสียชีวิต ไดยื่นคํารองตอศาลขอเขาเปนโจทกรวม ซึ่งศาลอนุญาต นอกจากนั้น ญาติผูเสียชีวิต
และผูบาดเจ็บไดจับมือกันรองตอศาลใหมีคําสั่งทางแพงชดใชคาเสียหาย เนื่องจากยังไมไดรับความ
ชวยเหลือเหมือนที่รับปากไว ศาลจึงมีคําสั่งใหผูเสียหายทั้งหมด จําเลย และผูปกครองจําเลยมาเจรจาตกลง
กันในวันที่ 10 เมษายน
วันที่ 11 เมษายน 2551 หนังสือพิมพลงเปนเพียงขาวสั้นหนาในวา ศาลไดไกลเกลี่ยคาเสียหาย
ระหวางผูเสียหาย 5 ราย กับนายกัณฑเอนก และนางสาวิณี โดยมีเพียงนายสถาพร อรุณสิริ คนขับรถปอ.ที่
ยอมความ สวนอีก 4 ราย นายกัณฑเอนกขอรับไปพิจารณากอน ศาลจึงนัดไกลเกลี่ยอีกครั้งในวันที่ 6
พฤษภาคม
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นขาวกรณีหมูแฮมขับรถชนคนตายของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
6 ก.ค. 50

7 ก.ค. 50

-

สรุปประเด็นขาว
บอกรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น
รายงานอาการผูบาดเจ็บ
รายงานการดําเนินคดีของตํารวจ
พอหมูแฮมดาวากระเปารถเมล
ตํารวจรายงานความคืบหนาของคดี
รายงานอาการผูบาดเจ็บและหมูแฮม รวมทั้งบรรยากาศงานศพของผูเสียชีวิต
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8 ก.ค. 50

9 ก.ค. 50

10 ก.ค. 50

11 ก.ค. 50

-

12 ก.ค. 50

17 ก.ค. 50

25 ก.ค. 50
31 ส.ค. 50
1 ก.ย. 50
29 พ.ย. 50
8 ม.ค. 51
14 มี.ค. 51

25 มี.ค. 51

-

-

เกณฑการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต
ศาลออกหมายจับหมูแฮม และรายงานความคืบหนาของคดี
รายงานความเคลื่อนไหวของผูเสียหายฝายตางๆ รวมทั้งการแถลงอาการจาก
แพทยผูรักษา
นางสาวิณีเดินทางไปเยี่ยมผูเจ็บและรวมงานศพผูเสียชีวิต
การใหความชวยเหลือครอบครัวผูเสียชีวิตจากขสมก.
รายงานความคืบหนาของคดี
แพทยแถลงอาการผูบาดเจ็บ และรายงานความเคลื่อนไหวของฝายผูเสียหาย
รายงานความเคลื่อนไหวของนางสาวิณี รวมทั้งรายงานอาการหมูแฮม
นางสาวิณีประกันตัวหมูแฮม
นายกัณฑเอนก พอหมูแฮม ขอโทษประชาชนที่พูดคํารุนแรงออกอากาศ
รายงานการสัมภาษณจากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เรื่อง
การชวยเหลือผูบาดเจ็บ
อธิบดีกรมสุขภาพจิตใหสัมภาษณเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลกรณีหมูแฮม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ออกแถลงการณเรื่องแจงความดําเนินคดีกับ
พอหมูแฮม
ตํารวจรายงานความคืบหนาของคดี
นางสาวิณี รวมทั้งที่ปรึกษาฝายกฎหมายสมาคมนักขาวอาชญากรรม ไดเดินทาง
ไปเยี่ยมอาการผูบาดเจ็บ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ใหพอหมูแฮมแถลงผานสื่อมวลชนหรือทํา
หนังสือขอโทษพนักงาน ขสมก.อยางเปนทางการ เพื่อแลกกับการไมดําเนินคดี
และสวนหนึ่งเดินทางไปชอง 3 เพื่อรองเรียนนายสรยุทธ
แมหมูแฮมยังคงเดินสายขอโทษผูบาดเจ็บ
พอหมูแฮมยอมกราบขอโทษพนักงาน ขสมก.
ขสมก.พอใจหยุดการเคลื่อนไหว
รายงานความคืบหนาของคดี
หมูแฮมออกจากโรงพยาบาล (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
ตํารวจรายงานความคืบหนาของคดี (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
แมหมูแฮมเจรจาชดใชคาเสียหาย และเปดเผยอาการหมูแฮม
พนักงานสอบสวนสงฟองคดีหมูแฮม
ญาติประกันตัวหมูแฮม (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
อัยการเลื่อนฟงการสั่งคดี (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
อัยการสั่งฟองหมูแฮม และรับสารภาพเพียงขอหาทํารายรางกาย
นายกัณฑเอนกประกันตัวหมูแฮม
บรรยายสภาพหมูแฮม
บรรยายอาการหมูแฮมขณะขึ้นศาล
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11 เม.ย. 51

-

รายงานความเคลื่อนไหวของผูเสียหาย
ศาลนัดไกลเกลี่ยคาเสียหาย (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)

โดยสรุปแลว หนังสือพิมพไทยรัฐไดนําเสนอขาวนี้ในหนาหนึ่งติดตอกันถึงหนึ่งอาทิตย โดยเนน
ประเด็นปมความขัดแยงระหวางฝายหมูแฮมกับฝายพนักงาน ขสมก. มากกวา การนําเสนอในประเด็น
ความรุนแรงหรือความโหดเหี้ยม และภายหลังที่ฝายหมูแฮมออกมาขอโทษหนังสือพิมพก็ลดการนําเสนอ
ขาวที่สงผลในดานลบกับหมูแฮมลง เปลี่ยนเปนนําเสนอขาวความคืบหนาของคดีความแทน รวมชวง
ระยะเวลาที่ขาวนี้ปรากฏในหนาหนังสือพิมพไทยรัฐ ประมาณ 9 เดือน
สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวสนั้น ไดใหความสําคัญกับขาวนี้ไมตางจากหนังสือพิมพไทยรัฐเทาไร
นัก สังเกตไดจากการลงขาวในหนาหนึ่ง 7 วันติดตอกัน โดยหนังสือพิมพเดลินิวส เริ่มเสนอขาวหมูแฮม
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 หลังจากนั้นจึงเวนระยะเปนประมาณ อาทิตยละ
ครั้ง อีก 2 ครั้ง ติดตอกัน (วันที่ 17, 25 กรกฎาคม) และวันที่ 31 สิงหาคม และยังรายงานความคืบหนาของ
คดีตอในวันที่ 2 ,15 กันยายน 27 ธันวาคม 2550 และไดมีการตามรายงานขาวจนคดีจบในป 2551 ในวันที่
8 มกราคม , 1 กุมภาพันธ , 14,15,25,26 มีนาคม 2551
การพาดหัวขาวของเดลินิวส จะชูประเด็นความขัดแยงเรื่องพอหมูแฮมออกมาดากระเปารถเมล
โดยเมื่อพิจารณาจากพาดหัวขาวในชวงแรก พบวา พอของหมูแฮมจะแสดงทาทีแข็งกราวตอฝายตรงขาม
แตภายหลังจากที่หนังสือพิมพนําเสนอขาวการตอวาพนักงาน ขสมก. ออกไปก็ทําใหพอของหมูแฮมมี
ท า ที ที่ อ อ นลงและเมื่ อ มี ข าวว า สหภาพ ขสมก. ได อ อกมาเคลื่ อ นไหวเรี ย กร อ งกดดั น โดยขู จ ะฟ อ ง
ดําเนินคดีอีก ก็เลยทําใหพอของหมูแฮมยอมออกมาขอโทษอยางเปนทางการ สถานการณที่รุนแรงจนบาน
ปลายจึงเบาบางลง และหนังสือพิมพก็ลดการใหความสําคัญกับขาวนี้ โดยมีการพาดหัวขาวเล็กลงเรื่อยๆ
และนําเสนอในประเด็นดานรูปคดีหรือความเคลื่อนไหวในการดําเนินคดีตอไปจนหยุดการนําเสนอขาว
รวมระยะเวลา ประมาณ 8 เดือน ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นวา หมูแฮมคุมอารมณไมอยู ขับ
รถไลชนผูโดยสารที่ยืนอยูริมทางเทา จนทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวติ จนหมูแฮมเกือบถูกรุมประชาทัณฑ
จากผูเห็นเหตุการณ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานตํารวจแจงขอหาฆาคนตายโดยเจตนา พยายามฆา
และทํารายรางกาย ดานพอแมหมูแฮมไดแถลงขาวพรอมรับผิดชอบคาเสียหาย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพไดรายงานความคืบหนาของคดีจากการใหสัมภาษณของ
พ.ต.อ.จิรพัฒน ภูมจิตร ผกก.สน.ทองหลอ ไมวาจะเปนเรื่องเหตุการณการขับรถชนที่เกิดขึ้น รวมถึงเรื่อง
การตรวจสอบอาการปวยทางประสาทของหมูแฮม นอกจากนั้นพอของหมูแฮมก็ใหสัมภาษณถึงอาการ
บาดเจ็บและสภาพจิตใจที่ย่ําแยของหมูแฮมที่รูสึกผิดตอการกระทําของตนเอง นอกจากนั้นก็ไดดาทอ
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กระเปารถเมลวาไมมีการศึกษา เปนคนโกหก และไดยืนยันที่จะฟองรองกระเปารถเมลกลุมคนที่ทําราย
หมูแฮมและหากผลทางการแพทยออกมาวาหมูแฮมไมไดปวยทางจิตรายแรงก็พรอมยอมรับผิด 100% ไม
มีการอยูเหนือกฎหมาย ดานนางสาวิณี ปจฉิมสวัสดิ์ ไดเดินทางไปกราบขอขมาศพนางสายชลและได
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผูเสียชีวิตที่เกิดจากการกระทําของหมูแฮม
วันที่ 8 กรกฎาคม 2550 ศาลไดออกหมายจับหมูแฮมในความผิด 3 ขอหา คือฆาผูอื่นโดยเจตนา
พยายามฆาผูอื่น และทํารายรางกาย นอกจากนั้นก็รายงานความคืบหนาของคดีและความเคลื่อนไหวของ
ฝายผูเสียหาย ดานนางสาวิณี ไดเดินทางไปเยี่ยมผูบาดเจ็บ นางแสงมณี อิมโซดารี่ พรอมกับจดหมายแสดง
ความเสียใจที่หมูแฮมมอบให และก็ไดเดินทางไปเยี่ยมผูบาดเจ็บคนอื่นอีก โดยไดยืนยันวาไมมีการกีดกัน
ไมใหตํารวจสอบปากคําหมูแฮม หลังจากนั้นก็เดินทางไปงานศพของนางสายชล โดยไดกลาววาหมูแฮม
ตองการจะมากราบขอขมาตอญาติผูตายและกราบขออโหสิกรรม แตแพทยไมยอมใหมา ดานความคิดเห็น
ของนายกัณฑเอนกที่ไดออกมาใหสัมภาษณกอนหนานี้ นางสาวิณี ไมขอกลาวถึง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 แพทยไดแถลงถึงอาการของนางแสงมณี ดานหมูแฮมไดปฏิเสธทุกขอ
กลาวหา และนายกัณฑพิทักษไดใชโฉนดที่ดินเปนหลักทรัพยยื่นขอประกันตัวหมูแฮม ดานนางสาวิณี ได
เดินทางไปเยี่ยมผูบาดเจ็บและรวมงานฌาปนกิจศพของนางสายชล โดยหมูแฮมไดฝากจดหมายไปถึง
ครอบครั ว ของนางสายชล แต ดา นนางทองดํ า มารดาของนางสายชลกลับ ไม ย อมรั บคํ า ขอโทษและ
พวงมาลัยที่หมูแฮมฝากมา นอกจากนั้น ก็มีผูเสียหายมาแจงความเพิ่มเติมเนื่องจากยังไมไดรับการติดตอ
ชวยเหลือจากฝายหมูแฮมเลย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 นางสาวิณี ใชโฉนดที่ดินยื่นประกันตัวหมูแฮม ซึ่งลาสุดมีคูกรณีแจง
ความถึง 11 ราย นอกจากนั้นก็ไดปฏิเสธตอกระแสขาววาญาติผูเสียชีวิตไมพอใจตนเอง ดานนายกัณฑ
เอนกยอมออกมากลาวขอโทษหลังใหสัมภาษณรุนแรงในรายการเรื่องเลาเชานี้และยืนยันที่จะรับผิดชอบ
ตอครอบครัวผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตทุกอยาง นอกจากนั้นทั้งคูก็ไดใหสัมภาษณถึงอาการและจิตใจของ
หมูแฮม ดานตํารวจไดรายงานความคืบหนาของคดีรวมทั้งมีการใหความเห็นทางการแพทยจากอธิบดีกรม
สุขภาพจิต
วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ออกแถลงการณฉบับที่ 1 เรื่องเตรียมแจงความดําเนินคดีกับนายกัณฑเอนกในขอหาดูหมิ่นเหยียดหยาม
พนักงาน ขสมก. วาความรูต่ํา ไมมีการศึกษา โดยในเบื้องตนไดทําหนังสือไปยังนายกัณฑเอนกเพื่อใหทํา
หนังสือขอโทษอยางเปนทางการ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2550 กลุมพนักงาน ขสมก.ในนามชมรมรวมดวยชวยสังคมพนักงานรถเมล
เดินทางไปที่อาคารมาลีนนท ที่ตั้งของสถานีโทรทัศนชอง 3 เพื่อเรียกรองใหผูดําเนินรายการเรื่องเลาเชานี้
นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา และนายกัณฑเอนก ออกมาขอโทษตอหนาพนักงานขสมก.ทั้งหมดและตอหนา
สื่อมวลชน ซึ่งไดกําหนดเสนตายไว 5-7 วัน ถาพนระยะเวลานี้ไปแลวจะฟองรองทันที ดานตํารวจได
รายงานความคื บ หน า ของคดี ว า เหลื อ เพี ย งการสอบปากคํ า เพิ่ ม เติ ม จากนางสาวหทั ย ทิ พ ย ครุ ฑ ธจร
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นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทยซึ่งยังนอนรักษาตัวอยู และนองสาวของนายกัณฑพิทักษซึ่งอยูใน
เหตุการณดวยแตขณะนี้อยูตางประเทศ รวมทั้งนายกัณฑพิทักษเอง ซึ่งขณะนี้ยังไมพรอมที่จะใหปากคํา
และยังตองรอผลการตรวจสอบสภาพรถรองรอยการเฉี่ยวชน จึงจะสามารถสรุปสํานวนได คาดวาจะใช
เวลาประมาณ 1 เดื อ น ด า นอธิ บ ดี ก รมการขนส ง ทางบก นายศิ ล ปชั ย จารุ เ กษมรั ต นะ ได เ ป ด เผยถึ ง
หลักเกณฑใหมของการขอใบอนุญาตใบขับขี่รถทุกประเภทวาตองใชใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
ของรัฐเทานั้น ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหเรื่องนี้มีผลบังคับใชตอไป
วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 นางสาวิณีสามารถตกลงชดใชคาเสียหายใหกับคนเจ็บไดแลว สวนนาย
กัณฑเอนกยังไมมีความเคลื่อนไหวแสดงทาทีใดๆจากการเรียกรองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 นายกัณฑเอนกยอมกลาวขอโทษตอหนาผูอํานวยการสหภาพแรงงาน
และพนักงาน ขสมก. แลว และยืนยันจะไมมีการฟองรองใครทั้งสิ้น ดานสหภาพแรงงานฯ พอใจยุติการ
เคลื่อนไหว สวนกระเปารถเมลก็ไมติดใจเอาความ สวนนางสาวสุชีรา บุตรสาวนางสายชล ผูเสียชีวิต
เปดเผยวายังไมมีการคุยรายละเอียดเรื่องการชวยเหลือ ดานหมูแฮมไดสงทนายความสวนตัวมาประสาน
ขอรายชื่อและรายละเอียดของผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บ เพื่อไปตกลงเรื่องคารักษาพยาบาลและคา
สินไหมทดแทน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพลงเปนขาวหนาในวา คณะกรรมการบริหารกิจการขสมก.
รับนางสาวสุชีรา ลูกสาวนางสายชล ผูเสียชีวิต เขาเปนพนักงานบัญชี
วันที่ 31 สิงหาคม 2550 หนังสือพิมพลงเปนขาวหนาในวา ตํารวจรายงานความคืบหนาของคดี
ซึ่งคาดวาจะสรุปสํานวนเพื่อสงฟองไดประมาณกลางเดือนกันยายน ดานการชดใชคาเสียหายนั้น ยังเหลือ
ตกลงกันไมไดอีก 3 ราย
วันที่ 2 กันยายน 2550 นางสาวิณีนัดเจรจาเรื่องคาเสียหายกับคูกรณีอีก 3 รายที่เหลือเปนครั้งที่ 3
แตก็ยังตกลงกันไมได นอกจากนี้ก็ไดกลาวถึงอาการของหมูแฮมวายังไมดีเทาไรนัก ยังตองนอนพักฟนที่
โรงพยาบาล สภาพจิตใจย่ําแย
วันที่ 15 กันยายน 2550 ตํารวจรายงานความคืบหนาของคดีวาไมนาจะเกินสิ้นเดือนกันยายน ก็จะ
สงสํานวนใหอัยการพิจารณาสั่งฟองได นอกจากนั้นก็กลาวถึงเรื่องผูตองหาไดแจงขอเลื่อนการนัดเจรจา
ไกลเกลี่ยคาเสียหายเปนวันที่ 27 กันยายน
วันที่ 27 ธันวาคม 2550 พนักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา มีคําสั่งเลื่อนนัดฟงการสั่งคดีออกไป
เปนวันที่ 7 มกราคม 2551 เนื่องจากตองรอผลสอบพยานเพิ่มเติม ขณะที่ญาติของหมูแฮมไดยื่นโฉนดที่ดิน
เปนหลักทรัพยประกันตัว
วันที่ 8 มกราคม 2551 ศาลมีคําสั่งเลื่อนนัดการสั่งคดีออกไปเปนวันที่ 31 มกราคม 2551 เนื่องจาก
ตองรอผลสอบพยานเพิ่มเติม
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 อัยการมีคําสั่งเลื่อนนัดการสั่งคดี เนื่องจากยังตองรอผลการสอบสวน
พยานเพิ่มเติม
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วันที่ 14 มีนาคม 2551 อัยการพิเศษฝายคดีอาญานัดฟงการสั่งคดี โดยมีความเห็นสั่งฟองนายกัณฑ
พิทักษ รวม 3 ขอหา โดยนายกัณฑพิทักษใหการรับสารภาพเฉพาะขอหาทํารายรางกายผูอื่นเทานั้น สวน
ขอหาฆาผูอื่นโดยเจตนาและพยายามฆา ใหการปฏิเสธ ศาลจึงนัดพรอมคูความเพื่อแถลงเปดคดีและตรวจ
พยานหลักฐาน ในวันที่ 24 มีนาคม
วันที่ 25 มีนาคม 2551 นายกัณฑพิทักษมีอาการยืนตัวเกร็ง เครงเครียด พูดจาไมรูเรื่อง ในระหวาง
การเริ่มสอบปากคําของ จนศาลตองมีคําสั่งพักการพิจารณาไวชั่วคราวจนนายกัณฑพิทักษมี อาการดีขึ้น
จึงไดอานและอธิบายคําฟองตอ ซึ่งนายกัณฑพิทักษรับสารภาพเฉพาะคดีทํารายรางกายผูอื่น แตปฏิเสธ
ขอหาอื่นๆ ศาลจึงนัดสืบพยานโจทกครั้งแรกในวันที่ 18 พฤศจิกายน นอกจากนั้น ญาติผูบาดเจ็บและญาติ
ผูเสียชีวิตไดยื่นคํารองตอศาลขอเขาเปนโจทกรวมดวย พรอมรองศาลบังคับคดีแพงจายคาเสียหายอีกรวม
10 ราย โดยนางสาวสุชิรา บุตรสาวนางสายชลไดกลาววา หลังเกิดเหตุ นายกัณฑพิทักษและครอบครัวไม
เคยมาแสดงตัวเพื่อใหความชวยเหลือแตอยางใด แตกลับใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนวาไดเขามาขอขมา
หนาศพและจายเงินชวยเหลือแลว โดยนายกัณฑเอนก เสนอที่จะจายคาชดเชยให 5 แสนบาท ซึ่งนางสาวสุ
ชิรายังไมไดตอบรับแตอยางใด โดยจะรอใหศาลเปนผูพิจารณาในวันที่เจรจากอน
ตารางที่ 2 สรุปประเด็นขาวกรณีหมูแฮมขับรถชนคนตายของหนังสือพิมพเดลินิวส
เดลินิวส วันที่
5 ก.ค. 50
6 ก.ค. 50

7 ก.ค. 50

8 ก.ค. 50

9 ก.ค. 50

-

สรุปประเด็นขาว
บอกรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น
รายงานอาการผูบาดเจ็บ
รายงานการดําเนินคดีของตํารวจ
รายงานความคิดเห็นทางการแพทยเกี่ยวกับหมูแฮม
พอแมหมูแฮมแถลงขาวพรอมรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
บอกรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น
พอหมูแฮมดาวากระเปารถเมล
พอหมูแฮมยืนยันวาหมูแฮมมีอาการปวยทางประสาท และพรอมดําเนินการตาม
กฎหมาย
รายงานการดําเนินคดีของตํารวจ
นางสาวิณีเดินทางไปรวมงานศพผูเสียชีวิต
ศาลออกหมายจับหมูแฮม และรายงานความคืบหนาของคดี
ตํารวจรายงานความคืบหนาของคดี
นางสาวิณีเดินทางไปเยี่ยมผูเจ็บและรวมงานศพผูเสียชีวิต
เกณฑการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต
รายงานความเคลื่อนไหวของผูเสียหายฝายตางๆ
แพทยแถลงอาการผูบาดเจ็บ และรายงานความเคลื่อนไหวของฝายผูเสียหาย
นางสาวิณีเดินทางไปเยี่ยมผูเจ็บและรวมงานศพผูเสียชีวิต
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11 ก.ค. 50

-

12 ก.ค. 50

-

10 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

17 ก.ค. 50

25 ก.ค. 50
31 ส.ค. 50
2 ก.ย. 50
15 ก.ย. 50
27 ธ.ค. 50
8 ม.ค. 51
1 ก.พ. 51
14 มี.ค. 51
25 มี.ค. 51

-

นางสาวิณีประกันตัวหมูแฮม
นายกัณฑเอนก พอหมูแฮม ขอโทษประชาชนที่พูดคํารุนแรงออกอากาศ
รายงานความคืบหนาของคดีและความเคลื่อนไหวของฝายผูเสียหาย
อธิบดีกรมสุขภาพจิตใหสัมภาษณเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลกรณีหมูแฮม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ออกแถลงการณเตรียมแจงความดําเนินคดีกับ
พอหมูแฮมที่ใหสัมภาษณดูหมิ่นพนักงานขสมก.
รายงานความคืบหนาการดําเนินคดีความกับหมูแฮม
นางสาวิณีเดินทางไปเยี่ยมผูเจ็บ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ใหพอหมูแฮมแถลงผานสื่อมวลชนหรือทํา
หนั ง สื อ ขอโทษพนั ก งาน ขสมก.อย า งเป น ทางการ รวมถึ ง ให ดู แ ลครอบครั ว
พนักงานที่ไดรับผลกระทบ เพื่อแลกกับการไมดําเนินคดี และสวนหนึ่งเดินทาง
ไปชอง 3 เพื่อรองเรียนนายสรยุทธ
ตํารวจรายงานความคืบหนาของคดี
หลักเกณฑการขออนุญาตใบขับขี่
รายงานความคืนหนาของคดี
นางสาวิณีเดินทางเยี่ยมผูบาดเจ็บพรอมกับประสานเรื่องการชดใชคาเสียหายและ
คารักษา
พอหมูแฮมยอมกราบขอโทษพนักงาน ขสมก.
ขสมก.พอใจหยุดการเคลื่อนไหว
รายงานความคืบหนาของคดีรวมทั้งเรื่องการชดใชคาเสียหายจากฝายผูกอเหตุ
ขสมก.รับนางสาวสุชีราเขาทํางานเปนพนักงานบัญชี (ขาวหนาใน หนา 32)
ตํารวจรายงานความคืบหนาของคดี (ขาวหนาใน หนา 18)
นางสาวิณีเจรจาชดใชคาเสียหาย และเปดเผยอาการหมูแฮม
ฝายผูเสียหายเลื่อนการเจรจาไกลเกลี่ยคาเสียหาย (ขาวหนาใน หนา 15)
อัยการมีคําสั่งเลื่อนนัดฟงการสั่งคดี (ขาวหนาใน หนา 18)
อัยการเลื่อนฟงการสั่งคดี (ขาวหนาใน หนา 15)
อัยการเลื่อนฟงการสั่งคดี (ขาวหนาใน หนา 15)
อัยการสั่งฟองหมูแฮม และรับสารภาพเพียงขอหาทํารายรางกาย
บรรยายความรูสึกของหมูแฮมหลังขึ้นศาล (ขาวหนาใน หนา 11)
บรรยายอาการหมูแฮมขณะขึ้นศาล
รายงานความเคลื่อนไหวของผูเสียหาย

1.3 บริบททางสังคม
1) ผูตกเปนขาว
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นายกัณฑพิทักษ ปจฉิมสวัสดิ์ หรือหมูแฮม ซึ่งเปนลูกของอดีตนางสาวไทย และมีพอ
เปนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย และเปนหลานของนายพลตํารวจ ซึ่งจัดวาเปนครอบครัวที่คอนขางร่ํารวย มี
อํานาจ ถึงแมวาคนในสังคมอาจจะไมรูจักหมูแฮมมากอน แตการอางอิงถึงอดีตนางสาวไทย จึงทําใหคน
หันมาสนใจมากขึ้ น สว นคูก รณี ซึ่ง เป นประชาชนทั่วไปและเปน พนัก งานของ ขสมก. คนสว นใหญ
คาดหวังวาฝายหมูแฮมนาจะดูแลผูเสียหายเปนอยางดีและยอมชดใชคาเสียหายอยางเต็มที่ แตพอของหมู
แฮมกลับ ใหสัมภาษณ ดูถูก ฝายผู เ สียหายจนกลายเปนประเด็ น วิพากษวิจารณทางสังคม และสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจก็ออกมายื่นขอเสนอใหมีการขอโทษอยางเปนทางการ นอกจากนั้นหนังสือพิมพก็ยัง
นําเสนอขาววามีผูมาแจงความดําเนินคดีเพิ่มขึ้น เพราะไมไดรับการชวยเหลือหรือติดตอจากฝายกอเหตุ
จากบริบทเหลานี้ทําใหภาพลักษณของหมูแฮมที่หนังสือพิมพนําเสนอจึงออกมาในภาพลบทันที
นอกจากนั้น จากการที่หมูแฮมมีลุงเปนนายพลตํารวจ จึงถูกมองวาการพิจารณาคดีอาจจะ
ไมมีความเปนธรรม แตฝายผูกอเหตุก็ไดออกมายืนยันถึงความยุติธรรม ดังที่นายกัณฑเอนก พอของหมู
แฮมไดยืนยันวา ถาลูกชายตนไมปวยจริง ก็ตองติดคุกรอยเปอรเซ็นต
2) สังคมไทย
โดยปกติแลวสังคมไทยมักใหความสําคัญกับคนที่มีชื่อเสียง ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณที่คน
มีชื่อเสียงเขาไปเกี่ยวของก็มักจะเปนขาวอยูเสมอ และโดยสวนมากมักจะเปนขาวในดานลบ แมวาตัวหมู
แฮมจะไมเปนที่รูจักแตก็มีความสัมพันธกับคนมีชื่อเสียง การขับรถชนคนครั้งนี้คนสวนมากจึงใหความ
สนใจไปที่ ตั ว หมู แ ฮมซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ นางสาวไทยมากกว า ความรุ น แรงของเหตุ ก ารณ และ
หนังสือพิมพก็นําเสนอไปตามที่คนสวนใหญใหความสนใจ และเนื่องจากคนสวนใหญใหความสนใจใน
ประเด็นความรุนแรงเพียงระยะเวลาสั้นๆ แตกตางจากปมประเด็นความขัดแยงที่มีการโตตอบกันไปมา
ระหวางสองฝายที่เริ่มจากการที่พอหมูแฮมออกมาใหสัมภาษณตอวาพนักงาน ขสมก. คนก็จะสนใจ
ติดตาม หนังสือพิมพจึงเนนในประเด็นเหลานี้ เพื่อใหขายได และฝายที่เสียหายมากที่สุดก็คือฝายของหมู
แฮมนั่นเอง เนื่องจากเปนฝายเปดฉากโจมตีฝายตรงขามกอน และเมื่อมีการนําขอความมาลงหนังสือพิมพ
ทําใหสังคมที่มีขอสงสัยในตัวหมูแฮมอยูแลววามีความผิดปกติทางจิตจริงจนฆาคนตายโดยไมรูตัวได
หรือไมนั้น ยิ่งมองฝายของหมูแฮมในแงลบมากขึ้น
1.4 บริบทเชิงวารสารศาสตร
1) คุณคาขาว
ขาวนี้มีคุณคาขาวที่ชัดเจนคือ ความเดนของตัวหมูแฮมที่มีความเกี่ยวของกับอดีตนางสาว
ไทย ซึ่งเปนที่รูจักของประชาชนหมูมาก ประกอบกับคุณคาดานความขัดแยงที่มีการเคลื่อนไหวตอบโต
กัน ระหว า งฝายผู ก อ เหตุ กั บฝ ายคูกรณี อยู ต ลอด นอกจากนี้ ยังมี ความแปลกประหลาด เนื่ อ งจากเป น
เหตุการณที่เกิดจากคนขับรถขาดสติเนื่องจากอาการบกพรองทางจิต ดวยความโมโห ไมไดเกิดจากการ
ขาดสติเนื่องจากอาการมึนเมาหรือออนเพลียดังที่เคยเกิดขึ้นบอยๆ และดวยความรุนแรงนาหวาดเสียว ของ
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เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหขาวนี้มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถยึดพื้นที่หนาหนึ่งของหนังสือพิมพได
นานประมาณ 1 สัปดาหติดตอกัน
2) ลักษณะของขาว
ในเริ่มแรกหนังสือพิมพรายงานขาวโดยเชื่อมโยงผูตกเปนขาวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง แต
ตอมาเกิดประเด็นความขัดแยงขึ้นระหวางพอหมูแฮมกับพนักงาน ขสมก. จนกลายเปนเรื่องวิพากษวิจารณ
กันอยางกวางขวาง หนังสือพิมพจึงหันมาเลนในประเด็นนี้แทน และไดมีการสอดแทรกความคิดเห็นใน
ดานลบกับฝายของหมูแฮม โดยการใชคําเหน็บแนมการกระทําของฝายหมูแฮม แตหลังจากพอหมูแฮมที่
แข็งกราว มีทาทีออนลง การสอดแทรกความคิดเห็นดานลบจึงลดลง จนกระทั่งเรื่องซาลง ลักษณะการ
รายงานขาวจึงเปนเพียงการรายงานความคืบหนาของคดีความจนกระทั่งหยุดการนําเสนอขาว
3) ปจจัยเชิงวารสารศาสตรอื่นๆ
ขาวนี้มีปมประเด็นความขัดแยงเดนชัด และจะเห็นวาหนังสือพิมพจะเนนขาวในประเด็น
ปมความขัดแยงเปนหลัก มีการเนนพาดหัวขาวเรื่องการตอบโตไปมาของทั้งสองฝาย ทําใหขาวนี้เปนที่
สนใจของสังคม และสามารถขึ้นหนาหนึ่งไดหลายวัน ซึ่งโดยหลักจริยธรรมของการรายงานขาวแลว
นักขาวควรคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของทั้งสองฝาย และประโยชนที่สังคมจะไดรับ ไมใชคํานึงถึงแต
ยอดขายเพียงอยางเดียว
2. วิเคราะหตัวบทของหนังสือพิมพ
2.1 รวมพาดหัวขาว
ตารางที่ 3 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวหมูแฮมของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
6 ก.ค. 50
7 ก.ค. 50
8 ก.ค. 50
9 ก.ค. 50
10 ก.ค. 50
11 ก.ค. 50
12 ก.ค. 50
17 ก.ค. 50

พาดหัวขาว
ลูกอดีตนส.ไทยอวม ตั้ง 3 ขอหา พอยืนยัน ‘ปวยจิต’ มีอารมณโมโหราย – ไมรูสึกตัว
พรอมรับผิดชอบชดใชเต็มที่
พอเบนซคลั่ง อารมณบจอย ดากระเปาวาคนไมมีการศึกษา ใสรายลูก ขูฟองแน
หมายจับหมูแฮม เจตนาฆาคน ศาลอนุมัติ! 3 ขอหาหนัก ลูกไฮโซรูตัวสํานึกทําผิด ขอโทษ
เหยื่อ
เผาแลวเหยื่อรถเบนซ หมูแฮมสัญญาบวชให เมียคนเจ็บแจงอีกราย
ใช ‘โฉนด’ 6 ลาน ประกันหมูแฮม คดีซิ่งเบนซชนคน ตํารวจไมคัดคาน สอบหมอรักษาจิต
‘กัณฑอเนก’ สํานึก ขอโทษวาจาไมดี
ขสมก. แจง กัณฑอเนก ขอหาดูหมิ่น คดี ‘หมูแฮม’
ขสมก. ยกขบวนขู พอหมูแฮมขอโทษ หยามรถเมล ขีดเสน 7 วัน ไมงั้นฟองแน
‘พอหมูแฮม’ ยอมกราบขอโทษพนักงาน ขสมก.
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25 ก.ค. 50
31 ส.ค. 50
1 ก.ย. 50
29 พ.ย. 50
8 ม.ค. 51
14 มี.ค. 51
25 มี.ค. 51
11 เม.ย. 51

“หมูแฮม” กลับบาน (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
คดียังไมสรุป (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
แม ‘หมูแฮม’ เจรจาชดใชคาเสียหาย! ตกลงไมได
คดีหมูแฮมถึงอัยการ (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
เลื่อนสั่งคดีหมูแฮม (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
ฟองหมูแฮม ‘3 ขอหา’ หนัก เจาตัวร่ําไหขอโทษทําโดยไมรูตัว
‘หมูแฮม’ เครียดอีก ยืนเกร็งพูดไมออกขณะใหการตอศาล
ไกลเกลี่ยไมจบ (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)

ตารางที่ 4 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวหมูแฮมของหนังสือพิมพเดลินวิ ส
เดลินิวสวันที่
5 ก.ค. 50
6 ก.ค. 50
7 ก.ค. 50
8 ก.ค. 50
9 ก.ค. 50
10 ก.ค. 50
11 ก.ค. 50
12 ก.ค. 50
13 ก.ค. 50
17 ก.ค. 50
25 ก.ค. 50
31 ส.ค. 50
2 ก.ย. 50
15 ก.ย. 50
27 ธ.ค. 50
8 ม.ค. 51

พาดหัวขาว
ปอ.ปาดหนาตอยคนขับ ไฮโซคลั่ง ซิ่งเบนซทับ 3 ผูโดยสาร! เจ็บอื้อฮือรุมประชาทัณฑ
หนุม ‘ปจฉิมสวัสดิ์’ เดือด
ระงมรับศพเหยื่อสาว เซนไฮโซซิ่งเบนซชน-เจอ 3 ขอหา ‘ปจฉิมสวัสดิ์’ ขอรับผิดผูที่ไดรับ
บาดเจ็บ-ตาย ยัน ‘ลูกชาย’ ปวยทางจิต
คดีลูกอดีตนส.ไทยซิ่ง พอลั่นฟอง คนรุมทําราย ‘หมูแฮม’ อางลูกถูกกฎหมู-ดาไรการศึกษา
‘ลอมคอก’ ปรับเกณฑใหใบขับขี่
ตร.แจง3ขอหา ‘หมูแฮม’ ขีด 48 ชม. ไมขอประกันจับสงศาล เล็งอายัดตัวนอน ‘รพ.ตร.’
หนุมไฮโซคลั่งสํานึกผิด สงจดหมายขอโทษเหยื่อ
ไมรับ ‘หมูแฮม’ ขอขมา แมสิ้นสติ! ช็อกคางานเผาศพลูก ขณะ ‘สาวิณี’ อานจ.ม.ใหฟง ดาน
พอยื่นประกันลูกวันนี้ เมียเหยื่อเบนซแจงตร.อีก
‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลาน ประกันลูก! พอ ‘หมูแฮม’ ยอมขอโทษ หลังใหสัมภาษณแรงจนถูก
จวก ตร.รอชี้-ผูตองหา ‘ปวยจิต’ หรือไม
จอฟองพอหมูแฮม สหภาพขสมก.ชี้ถูกดูหมิ่น
ตํารวจคาดอีก 1 เดือน สรุปสํานวน ‘หมูแฮม’ คน ‘ขสมก.’ บุกชอง 3
แม ‘หมูแฮม’ เคลียร คาเสียหาย 2 เหยื่อ ขสมก.รอใหขอโทษ
พอ ‘หมูแฮม’ ขอโทษคน ขสมก. วอน ‘สังคม’ ใหอภัยเข็ดแลวจะไมพูดอีก สหภาพยอมรับ
พอใจ
ขสมก.รับลูกสาวเหยื่อ ‘หมูแฮม’เปนพนักงานบัญชี (ขาวหนาใน)
เรงเคลียรคดี ‘หมูแฮม’ ขับรถชนคน (ขาวหนาใน)
สรุปยังตกลงไมได เจรจา ‘คาเสียหาย’ คดีหมูแฮมครั้งที่ 3
ไมเกินก.ย.ฟองคดีหมูแฮม (ขาวหนาใน)
อัยการเลื่อนคดี ‘หมูแฮม’ซิ่งเบนซ (ขาวหนาใน)
เลื่อนสั่งคดี ‘หมูแฮม’ ซิ่งเบนซชนคน (ขาวหนาใน)
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1 ก.พ. 51
14 มี.ค. 51
25 มี.ค. 51

เลื่อนสั่งคดี ‘หมูแฮม’รอผลสอบเพิ่ม (ขาวหนาใน)
ฟอง ‘หมูแฮม’ ปฏิเสธขอหาฆาคนตาย (ขาวหนาใน)
หมูแฮมเครียดจัดขึ้นศาลถึงกับช็อก

2.2 วิเคราะหการพาดหัวขาว
1) แกนเรื่อง
แกนเรื่องหรือคุณคาขาวที่หนังสือพิมพไทยรัฐนําเสนอในหัวขาวกรณีการขับรถชนคน
ตายของหมูแฮม หรือนายกัณฑพิทักษ ปจฉิมสวัสดิ์ เนนเรื่อง “ความเดนของบุคคล” โดยจะเห็นไดวาใน
พาดหัวขาวกรณีหมูแฮมของหนังสือพิมพไทยรัฐ มีการใชคําที่เชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความใกลชิดกับผูอาน
เพราะแมวาผูตกเปนขาวคือหมูแฮม จะไมเปนที่รูจักของคนสวนมากมากอน แตการใชคําวา “ลูกอดีต
นางสาวไทย” แทนคําวา “หมูแฮม” ในพาดหัวขาว เปนการเชื่อมโยงไปยังบุคคลในอดีตที่เปนที่รูจัก ทําให
ผูอานสนใจอยากรูเรื่องราว แตเมื่อขาวนี้กลายเปนประเด็นทางสังคม หนังสือพิมพจึงกลับมาใชคําวา “หมู
แฮม” เพราะผูอานสวนใหญคุนเคยกับเรื่องราวนี้แลว
นอกจากนี้ ยังมีคุณคาในดาน “ความขัดแยง” ซึ่งเปนประเด็นที่ประชาชนคอนขางให
ความสนใจ เนื่องจากมีการตอบโตไปมาระหวางนายกัณฑเอนก ปจฉิมสวัสดิ์ พอของหมูแฮม กับพนักงาน
ขสมก. รวมทั้งยังมีความแปลกประหลาด เนื่องจากเปนเหตุการณที่เกิดจากคนขับรถขาดสติเนื่องจาก
อาการบกพรองทางจิต ดวยความโมโห ไมไดเกิดจากการขาดสติเนือ่ งจากอาการมึนเมาหรือออนเพลียดังที่
เคยเกิดขึ้นบอยๆ และดวยความรุนแรงนาหวาดเสียว ของเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหขาวนี้มีความนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น
สําหรับแกนเรื่องหรือคุณคาขาวที่หนังสือพิมพเดลินิวสนําเสนอนั้น ไมแตกตางไปจาก
ของหนังสือพิมพไทยรัฐ กลาวคือ เนนเรื่อง “ความเดนของบุคคล” โดยจะเห็นไดวาการพาดหัวขาวกรณี
หมูแฮมของหนังสือพิมพเดลินิวส มีการใชคําที่เชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความใกลชิดกับผูอานเชนเดียวกับ
หนังสือพิมพไทยรัฐ กลาวคือ การใชคําวา “ลูกอดีตนางสาวไทย” แทนคําวา “หมูแฮม” นอกจากนี้ ยังมี
คุณคาในดาน “ความขัดแยง” รวมทั้งความแปลกประหลาดเชนเดียวกัน
2) การสรางความหมายในหัวขาว
หนังสือพิมพ มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการนําเสนอวาจะสรางภาพลักษณแบบใดใหกับผู
ตกเปนขาวได ดังนั้น ในขาวเดียวกัน เมื่อมีประเด็นสาธารณะเกิดขึ้นใหม หนังสือพิมพก็จะปรับเปลี่ยน
การนําเสนอขาวใหสอดคลองกับประเด็นเหลานั้น ดังนั้น การสรางความหมายในหัวขาวจึงปรับเปลี่ยนได
ตามประเด็นสาธารณะ ดังตอไปนี้ (ดูตารางรวบรวมพาดหัวขาวหนังสือพิมพประกอบ)
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หนังสือพิมพไทยรัฐ มีการใชภาษาในการพาดหัวขาวหลักและหัวขาวรองในวันแรกที่ลง
ขาวนั้นจะใชคําในลักษณะกลางๆ จนคอนขางมาทางบวกตอตัวหมูแฮม แตหลังจากพอของหมูแฮม
ออกมาใหสัมภาษณแลว การใชภาษาก็เปลี่ยนไปในทางกอใหเกิดภาพลบมากขึ้น ตัวอยางเชน
กอนใหสัมภาษณ
ลูกอดีตนส.ไทยอวม ตั้ง 3 ขอหา พอยืนยัน ‘ปวยจิต’ มีอารมณโมโหราย – ไมรูสึกตัว พรอม
รับผิดชอบชดใชเต็มที่ (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
หลังใหสัมภาษณ
พอเบนซคลั่ง อารมณบจอย ดากระเปาวาคนไมมีการศึกษา ใสรายลูก ขูฟองแน (ไทยรัฐ 7 ก.ค.
50)
หมายจับหมูแฮม เจตนาฆาคน ศาลอนุมัต!ิ 3 ขอหาหนัก ลูกไฮโซรูตัวสํานึกทําผิด ขอโทษเหยื่อ
(ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
เผาแลวเหยื่อรถเบนซ หมูแฮมสัญญาบวชให เมียคนเจ็บแจงอีกราย (ไทยรัฐ 9 ก.ค. 50)
ใช ‘โฉนด’ 6 ลาน ประกันหมูแฮม คดีซิ่งเบนซชนคน ตํารวจไมคัดคาน สอบหมอรักษาจิต
‘กัณฑอเนก’ สํานึก ขอโทษวาจาไมดี (ไทยรัฐ 10 ก.ค. 50)
ขสมก. ยกขบวนขู พอหมูแฮมขอโทษ หยามรถเมล ขีดเสน 7 วัน ไมงนั้ ฟองแน (ไทยรัฐ 12 ก.ค.
50)
‘พอหมูแฮม’ ยอมกราบขอโทษพนักงาน ขสมก. (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 50)
จากตัวอยางขางตนเห็นไดวา หนังสือพิมพไทยรัฐมีการเลือกใชภาษาทางบวกตอตัวหมู
แฮมในหัวขาวสําหรับการลงขาววันแรกกอนการใหสัมภาษณของนายกัณฑอเนก ซึ่งเปนพอของหมูแฮม
เชน “ลูกอดีตนางสาวไทย” “พอยืนยัน” หรือ “พรอมรับผิดชอบชดใชเต็มที่” แตหลังจากมีการให
สัมภาษณไปแลว การใชภาษาของหนังสือพิมพก็เปลี่ยนไปในดานลบมากขึ้น เชน “พอเบนซคลั่ง” “เจตนา
ฆาคน” “เหยื่อรถเบนซ” “คดีซิ่งเบนซ” “หยามรถเมล”
สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวส การใชภาษาในหัวขาวหลักและหัวขาวรองจะใชคําใน
ลักษณะคอนไปทางลบตอตัวหมูแฮมและญาติของหมูแฮม ตั้งแตวันแรกที่เกิดเหตุการณ ตัวอยางเชน
ปอ.ปาดหนาตอยคนขับ ไฮโซคลั่ง ซิ่งเบนซทับ 3 ผูโดยสาร! เจ็บอื้อฮือรุมประชาทัณฑ
หนุม ‘ปจฉิมสวัสดิ์’ เดือด (เดลินิวส 5 ก.ค. 50)
ระงมรับศพเหยื่อสาว เซนไฮโซซิ่งเบนซชน-เจอ 3 ขอหา ‘ปจฉิมสวัสดิ์’ ขอรับผิดผูที่
ไดรับบาดเจ็บ-ตาย ยัน ‘ลูกชาย’ ปวยทางจิต (เดลินิวส 6 ก.ค. 50)
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คดี ลู ก อดี ต นส.ไทยซิ่ ง พ อ ลั่ น ฟ อ ง คนรุ ม ทํ า ร า ย ‘หมู แ ฮม’ อ า งลู ก ถู ก กฎหมู -ด า ไร
การศึกษา (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
ตร.แจง3ขอหา ‘หมูแฮม’ ขีด 48 ชม. ไมขอประกันจับสงศาล เล็งอายัดตัวนอน ‘รพ.ตร.’
หนุมไฮโซคลั่งสํานึกผิด สงจดหมายขอโทษเหยื่อ (เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
ไมรับ ‘หมูแฮม’ ขอขมา แมสิ้นสติ! ช็อกคางานเผาศพลูก (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
จากตั ว อยางขางต น จะเห็ น ไดวา การพาดหัว ขา วของเดลินิว ส จ ะคอ นข างตีความไป
ทางดานลบ ซึ่งอาจจะเห็นไดจากภาษาที่ใชคําคอนขางหวือหวาเหมือนไทยรัฐ และเมื่ออานทั้งประโยค จะ
เห็นไดถึงน้ําหนัก ทิศทาง มุมมองในการพาดหัวขาว เชน “ไฮโซคลั่ง” , “ระงมรับศพเหยื่อสาวเซนไฮโซ
ซิ่ง!” , “คดีลูกอดีตนส.ไทยซิ่ง พอลั่นฟอง คนรุมทําราย ‘หมูแฮม’ อางลูกถูกกฎหมู-ดาไรการศึกษา” อาจ
ทําใหคนในสังคมมองในแงลบวา ฝายผูกอเหตุ นาจะออกมาแสดงรับผิดชอบมากกวาการออกมาแสดง
อาการตอบโตตอฝายผูเสียหาย หรือ พาดหัวขาว “ตํารวจแจง 3 ขอหา” ก็เปนขาวดานลบเชนกัน สวนขาว
วา “แมของผูเสียชีวิตไมรับการขอขมา” ก็มีการใชคําวา “แมสิ้นสติ ช็อก” แสดงใหเห็นวา การกระทําของ
หมูแฮมรุนแรงเกินกวาจะใหอภัย และแมผูเสียหายก็เสียใจอยางมากจนรับไมไดกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ก็เปนขาวดานลบตอฝายหมูแฮมเชนกัน
แตหลังจากฝายหมูแฮมมีทาทีออนนอมลงและพอหมูแฮมยอมออกมาขอโทษ ทําใหมี
การใชภาษาที่สื่อความหมายในลักษณะเปนกลางมากขึ้น ตัวอยางเชน
‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลาน ประกันลูก! พอ ‘หมูแฮม’ ยอมขอโทษ (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
พอ ‘หมูแฮม’ ขอโทษคน ขสมก. วอน ‘สังคม’ ใหอภัยเข็ดแลวจะไมพูดอีก (เดลินิวส 17
ก.ค. 50)
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา เมื่อมีขาวการยอมขอโทษของพอหมูแฮม หนังสือพิมพ
เดลินิวสก็ไมคอยไดมีการเนนเลนคําที่หวือหวา แตสวนใหญใชคําตามที่หนังสือพิมพใชโดยทั่วๆ ไป ใน
การพาดหัวขาว ทําใหขาวมีความเปนกลางมากขึ้น
นอกจากนี้ หนังสือพิมพเดลินิวสยังมีการพาดหัวขาวที่สื่อความหมายในการเรียกรอง
ความเห็นใจจากสังคมของฝายหมูแฮมอีกดวย เชน
พอ ‘หมูแฮม’ ขอโทษคน ขสมก. วอน ‘สังคม’ ใหอภัยเข็ดแลวจะไมพูดอีก สหภาพ
ยอมรับพอใจ (เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
นอกจากนี้ ภาษาที่ใชพาดหัวขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส ยังมีการเลือกใช
คําเพื่อใหนาสนใจและโดดเดน ดังนี้
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ก.) การใชภาษาปาก คือการนําภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว ซึ่งพบ
ไดทั้งในไทยรัฐและเดลินิวส เชน
ลูกอดีตนส.ไทยอวม ตั้ง 3 ขอหา (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
พอเบนซคลั่ง อารมณบจอย (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
หมายจับหมูแฮม เจตนาฆาคน ศาลอนุมัติ! 3 ขอหาหนัก ลูกไฮโซรูตัวสํานึกทําผิด
(ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
เผาแลวเหยื่อรถเบนซ หมูแฮมสัญญาบวชให เมียคนเจ็บแจงอีกราย (ไทยรัฐ 9 ก.ค.
50)
ใช ‘โฉนด’ 6 ลานประกันหมูแฮม คดีซิ่งเบนซ (ไทยรัฐ 10 ก.ค. 50)
ขสมก.ยกขบวนขู พอหมูแฮมขอโทษ หยามรถเมล (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
คดีลูกอดีตนส.ไทยซิ่ง พอลั่นฟอง (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
ไมรับ ‘หมูแฮม’ ขอขมา แมสิ้นสติ! ช็อกคางานเผาศพลูก ขณะ ‘สาวิณี’ อาน จ.ม.
ใหฟง ดานพอยื่นประกันลูกวันนี้ เมียเหยื่อเบนซแจง ตร. อีก (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
ตํารวจคาดอีก 1 เดือน สรุปสํานวน ‘หมูแฮม’ คน ‘ขสมก.’ บุกชอง 3 (เดลินิวส 12
ก.ค. 50)
การนําภาษาปาก หรือภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว ทําใหผูอาน
เกิดความรูสึกคุนเคย เหมือนพูดคุยอยูในวงสนทนา เหมือนหนังสือพิมพพูดกับผูอานซึ่งทั้งไทยรัฐและ
เดลิ นิ ว ส เ ป น หนั ง สื อ แนวประชานิ ย มที่ เ น น ปริ ม าณคนอ า น เป น หนั ง สื อ พิ ม พ ที่ ส ามารถอ า นได ทุ ก
กลุมเปาหมาย ดังนั้น จึงมีการใชภาษาปากคอนขางมาก
ข.) การใชคําเดิม แตมีความหมายเปลี่ยนแปลงในบางสวน หรือแตกตางจากที่กําหนด
ไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช 2525 ที่ไดกําหนดไว พบไดทั้งในไทยรัฐและ
เดลินิวส เชน
พอเบนซคลั่ง อารมณบจอย (“คลั่ง” มีความหมายตามพจนานุกรมคือ แสดงอาการ
ผิดปกติอยางอาการคนบา หรือหมกหมุนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป แตในพาดหัวขาวหมายถึง ควบคุมสติ
ของตนเองไมได ทําใหแสดงอาการความรูสึกที่อยูภายใตจิตสํานึกออกมา แตยังไมถึงขั้นอาการคนบา :
ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
คดีลูกอดีตนส.ไทยซิ่ง พอลั่นฟอง คนรุมทําราย ‘หมูแฮม’ อางลูกถูกกฎหมู-ดา
ไรการศึกษา (“ลั่น” มีความหมายตามพจนานุกรม คือ มีหรือทําใหมีเสียงดังตอเนื่องกันในบางลักษณะ
เชน ประทัดลั่น หรือ การยิง หรือ ทําใหเกิดเสียงดังขึ้นทันที หรือ มีเสียงดังคลายคลึงเชนนั้น แตในพาดหัว
ขาวหมายถึง การพูด ประกาศ : เดลินิวส 7 ก.ค. 50)

56

ค.) ตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ รวมถึงการขยายความ เชน
ลูกอดีตนส.ไทยอวม พอยืนยัน ‘ปวยจิต’ (นส. มาจาก นางสาว และ ปวยจิต มาจาก
มีอาการปวยทางจิต ทางประสาท : ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
ขสมก. แจงกัณฑเอนก (ขสมก. มาจาก ขนสงมวลชนกรุงเทพ : ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
ใช ‘โฉนด’ 6 ลาน ประกันหมูแฮม คดีซิ่งเบนซชนคน ตํารวจไมคัดคาน สอบหมอ
รักษาจิต ‘กัณฑเอนก’ สํานึก ขอโทษวาจาไมดี (สอบหมอรักษาจิต มาจาก สอบสวนแพทยและผูเชี่ยวชาญ
ดานจิตเวช : ไทยรัฐ 10 ก.ค. 50)
ขสมก.ยกขบวนขู พอหมูแฮมขอโทษ หยามรถเมล ขีดเสน 7 วัน ไมงั้นฟองแน (ขีด
เสน เปนการขยายมาจาก “ขีด” ซึ่งมีความหมายวาเกณฑกําหนด ในที่นี้ การขยายความของคําทําใหผูอาน
เขาใจไดไมมากขึ้น และไมทําใหความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม : ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
ตร. แจง 3 ขอหา ‘หมูแฮม’ ขีด 48 ชม. ไมขอประกันจับสงศาล เล็งอายัดตัวนอน
‘รพ.ตร.’ ( ตร. มาจาก ตํารวจ , ชม. มาจาก ชั่วโมง และ รพ. มาจาก โรงพยาบาล ซึ่งในที่นี้ จะพบวา
หนังสือพิมพใชตัวยอที่ผิดไปจากหลักการยอคํา เพราะโรงพยาบาล ตัวยอตามหลักภาษาไทยคือ ร.พ. แต
เนื่องจากเมื่อประกอบกับบริบทในประโยคแลว ก็ยังคงทําใหผูอานสามารถตีความได : เดลินิวส 8 ก.ค.
50)
คดีลูกอดีตนส.ไทยซิ่ง พอลั่นฟอง คนรุมทําราย ‘หมูแฮม’ อางลูกถูกกฎหมู-ดาไร
การศึกษา ‘ลอมคอก’ ปรับเกณฑใหใบขับขี่ (นส. มาจาก นางสาว และคําวา “ลอมคอก” มาจากสํานวนวา
“วัวหายลอมคอก” หมายความวา เรื่องเกิดขึ้นแลวจึงคิดแกไข ในกรณีนี้ เปนการตัดสวนหนาของคําออก
แตก็ไมไดทําใหความหมายเปลี่ยน และเมื่อประกอบกับบริบทในประโยคแลว ก็ยังคงทําใหผูอานสามารถ
ตีความได : เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
ไมรับ ‘หมูแฮม’ ขอขมา แมสิ้นสติ! ช็อกคางานเผาศพลูก ขณะ ‘สาวิณี’ อาน จ.ม.
ใหฟง ดานพอยื่นประกันลูกวันนี้ เมียเหยื่อเบนซแจง ตร. อีก (จ.ม. มาจาก จดหมาย และ ตร. มาจาก
ตํารวจ : เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลาน ประกันลูก! พอ ‘หมูแฮม’ ยอมขอโทษ หลังใหสัมภาษณ
แรงจนถูกจวก ตร.รอชี้-ผูตองหา ‘ปวยจิต’ หรือไม (คําวา ปวยจิต มาจาก มีอาการปวยทางจิต ทางประสาท
: เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
จอฟองพอหมูแฮม สหภาพขสมก.ชี้ถูกดูหมิ่น (สหภาพขสมก. มาจาก สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจขนสงมวลชนกรุงเทพ : เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
พอ ‘หมูแฮม’ ขอโทษคน ขสมก. วอน ‘สังคม’ ใหอภัยเข็ดแลวจะไมพูดอีก สหภาพ
ยอมรับพอใจ (สหภาพ มาจาก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. : เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
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การตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่และให
สะดุดตา รวมถึงการขยายความเพื่อใหจํานวนตัวอักษรพอดีกับพื้นที่ หรือทําใหสารนั้นๆมีความหมายที่
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งพบไดทั้งในไทยรัฐและเดลินิวส
ง.) การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ เชน
พอเบนซคลั่ง อารมณบจอย (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
หมายจับหมูแฮม เจตนาฆาคน ศาลอนุมัติ! 3 ขอหาหนัก ลูกไฮโซรูตัวสํานึกกาทําผิด
(ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
ลูกอดีตนส.ไทยอวม พอยืนยัน ‘ปวยจิต’ (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
เผาแลวเหยื่อรถเบนซ (ไทยรัฐ 9 ก.ค. 50)
ใชโฉนด 6 ลาน ประกันหมูแฮม คดีซิ่งเบนซชนคน (ไทยรัฐ 10 ก.ค. 50)
ขสมก.ยกขบวนขู พอหมูแฮมขอโทษ หยามรถเมล ขีดเสน 7 วัน (ไทยรัฐ 12 ก.ค.
50)
“พอหมูแฮม” ยอมกราบขอโทษพนักงาน ขสมก. (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 50)
ฟองหมูแฮม ‘3ขอหา’หนัก เจาตัวร่ําไหขอโทษทําโดยไมรูตัว (คําวา “ร่ําไห” ตาม
พจนานุกรมหมายถึงการรองไหรําพันไมหยุด ซึ่งการที่นําคํานี้มาใชพาดหัวขาว ทําใหขาวเกินจริงไป แต
ทั้งนี้ก็เพื่อเรียกรองความสนใจ ใหเห็นภาพ : ไทยรัฐ 14 มี.ค. 51)
ปอ.ปาดหน า ต อ ยคนขั บ ไฮโซคลั่ ง ซิ่ ง เบนซ ทั บ 3 ผู โ ดยสาร เจ็ บ อื้ อ ฮื อ รุ ม
ประชาทัณฑหนุม ‘ปจฉิมสวัสดิ์’ เดือด (เดลินิวส 5 ก.ค. 50)
ระงมรับศพเหยื่อสาว เซนไฮโซซิ่ง!เบนซชน-เจอ 3 ขอหา ‘ปจฉิมสวัสดิ์’ ขอรับผิด
ผูที่ไดรับบาดเจ็บ-ตาย (เดลินิวส 6 ก.ค. 50)
คดีลูกอดีตนส.ไทยซิ่ง (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
ตร. แจง 3 ขอหา ‘หมูแฮม’ ขีด 48 ชม. ไมขอประกันจับสงศาล เล็งอายัดตัวนอน
‘รพ.ตร.’ หนุมไฮโซคลั่งสํานึกผิด สงจดหมายขอโทษเหยื่อ (เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลาน ประกันลูก! พอ ‘หมูแฮม’ ยอมขอโทษ หลังใหสัมภาษณ
แรงจนถูกจวก ตร.รอชี้-ผูตองหา ‘ปวยจิต’ หรือไม (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
พอ ‘หมูแฮม’ ขอโทษคน ขสมก. วอน ‘สังคม’ ใหอภัย (คําวา “วอน” ตาม
พจนานุกรมหมายถึง เฝารองขอใหทําตามประสงค , ร่ําขอ , ขอดวยอาการออด ซึ่งการที่สื่อนําคํานี้มาใช
พาดหัวขาว ทําใหขาวดูเกินจริง แตก็ไมไดทําใหความหมายผิดเพี้ยนไปมากนัก แตทําใหทิศทาง น้ําหนัก
ของขาว ออกมาทางบวก เพราะจากทาทีที่แข็งกราวของพอหมูแฮม กลายเปนการโอนออน ขอรองอยาง
จริงใจและเต็มใจ : เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
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การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ ก็เพื่อเรียกรองความนาสนใจ ทําใหเห็นภาพขาวที่
ชัดเจนขึ้น แตบางครั้งก็อาจสงผลใหขาวเกินจริง ซึ่งจะพบไดวาไทยรัฐมีการใชคําสรางสีสันมากกวา
เดลินิวส ทําใหผูอานเห็นภาพเหตุการณไดชัดเจนมากกวา แตสวนใหญแลวทั้งไทยรัฐและเดลินิวสจะใช
คําสรางสีสัน สรางอารมณที่ใหคาทางลบ
จ.) การตั้งสมญานามใหกับบุคคลที่ตกเปนขาว ไทยรัฐจะตั้งสมญานามใหทั้งตัวหมูแฮม
และพอหมูแฮม เชน
พอเบนซคลั่ง
เหยื่อรถเบนซ
ลูกไฮโซ
คดีซิ่งเบนซ
สําหรับเดลินิวสนั้นจะมีการตั้งสมญานามใหกับหมูแฮมและเหยื่อที่ถูกรถชน แตจะ
ไมมีการตั้งสมญานามใหกับพอหมูแฮม เชน
หนุมไฮโซคลั่ง
ไฮโซซิ่ง
เหยื่อสาว
เหยื่อเบนซ
การตั้งสมญานามใหกับบุคคลที่ตกเปนขาว ก็เพื่อใหมีคําที่พอเหมาะ ลงตัวกับการ
จัดหนา และเพื่อแสดงบรรยากาศของขาวใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น แตบางครั้งก็ยังเปนการแสดงความรูสึก
ของผูพาดหัวขาวไดดวย ซึ่งไทยรัฐจะมีการตั้งสมญานามใหกับผูตกเปนขาวมากกวาเดลินิวส
ฉ.) การใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ
- อัญประกาศเดี่ยว (‘…..’) และ อัญประกาศคู (“…..”) เชน
ลูกอดีตนส.ไทยอวม ตั้ง 3 ขอหา พอยืนยัน ‘ปวยจิต’ (ไทยรัฐ 6 ก.ค.
50)
ใช ‘โฉนด’ 6 ลาน ประกันหมูแฮม คดีซิ่งเบนซชนคน ตํารวจไมคัดคาน
สอบหมอรักษาจิต ‘กัณฑเอนก’ สํานึก ขอโทษวาจาไมดี (ไทยรัฐ 10 ก.ค. 50)
“พอหมูแฮม” ยอมกราบขอโทษพนักงาน ขสมก. (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 50)
แม “หมูแฮม” เจรจาชดใชคาเสียหายตกลงไมได (ไทยรัฐ 1 ก.ย. 50)
ฟองหมูแฮม ‘3ขอหา’หนัก เจาตัวร่ําไห (ไทยรัฐ 14 มี.ค. 51)
“หมูแฮม” เครียดอีก ยืนเกร็งพูดไมออก (ไทยรัฐ 25 มี.ค. 51)
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คดีลูกอดีตนส.ไทยซิ่ง พอลั่นฟอง คนรุมทําราย ‘หมูแฮม’ อางลูกถูกกฎ
หมู-ดาไรการศึกษา ‘ลอมคอก’ ปรับเกณฑใหใบขับขี่ (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
ตร. แจง 3 ขอหา ‘หมูแฮม’ ขีด 48 ชม. ไม ขอประกั นจับสงศาล เล็ง
อายัดตัวนอน ‘รพ.ตร.’ หนุมไฮโซคลั่งสํานึกผิด สงจดหมายขอโทษเหยื่อ (เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
ไมรับ ‘หมูแฮม’ ขอขมา แมสิ้นสติ! ช็อกคางานเผาศพลูก ขณะ ‘สาวิณี’
อานจ.ม.ใหฟง (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลาน ประกัน (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
พอ ‘หมูแฮม’ ขอโทษคน ขสมก. วอน ‘สังคม’ ใหอภัยเข็ดแลวจะไม
พูดอีก สหภาพยอมรับพอใจ (เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
สรุปยังตกลงไมได เจรจา ‘คาเสียหาย’ คดีหมูแฮมครั้งที่ 3 (เดลินิวส 2
ก.ย. 50)
การใชเครื่องหมายอัญประกาศ มักใชเนนคําที่สําคัญของประโยค ทั้ง
นามจริงของบุคคล สมญานาม ยศ ตําแหนง สิ่งของ กริยาหรือพฤติกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหผูอานเห็นภาพ
ไดชัดเจนวา อะไรคือประเด็นสําคัญของขาว หรือหนังสือพิมพกําลังพยายามจะสื่ออะไรใหผูอานรูมาก
ที่สุด
- อัศเจรีย (!)
หมายจับหมูแฮม เจตนาฆาคน ศาลอนุมัติ! 3 ขอหาหนัก

(ไทยรัฐ 8

ก.ค. 50)
ไมรับ ‘หมูแฮม’ ขอขมา แมสิ้นสติ! ช็อกคางานเผาศพลูก (เดลินิวส 9
ก.ค. 50)
‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลาน ประกันลูก! (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
การใชเครื่องหมายอัศเจรียก็เพื่อแสดงอารมณ ความรูสึกของบุคคลใน
ขาว หรือผูเขียนพาดหัวขาวที่มีตอเหตุการณที่เปนขาว ทําใหน้ําเสียงของคําหรือขอความดูมีน้ําหนักมาก
ขึ้น ดูนาตื่นเตนหรือนาตกใจ และอาจทําใหผูอานมีความรูสึกวา เรื่องที่พาดหัวขาวนั้นนาตื่นเตน นาทึ่ง
หรือหนักแนน เปนการสรางใหผูอานเห็นถึงอารมณ น้ําหนัก ทิศทางของขาว
- ยัติภังค (-) เชน
ลูกอดีตนส.ไทยอวม ตั้ง 3 ขอหา พอยืนยัน ‘ปวยจิต’ มีอารมณโมโห
ราย-ไมรูสึกตัว (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
คดีลูกอดีตนส.ไทยซิ่ง พอลั่นฟอง คนรุมทําราย ‘หมูแฮม’ อางลูกถูกกฎ
หมู-ดาไรการศึกษา ‘ลอมคอก’ ปรับเกณฑใหใบขับขี่ (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
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‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลาน ประกันลูก! พอ ‘หมูแฮม’ ยอมขอโทษ หลัง
ใหสัมภาษณแรงจนถูกจวก ตร.รอชี้-ผูตองหา ‘ปวยจิต’ หรือไม (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
การใช เ ครื่ อ งหมายยั ติ ภั ง ค ใ นหั ว ข า วนี้ ก็ เ พื่ อ แยกคํ า สองคํ า หรื อ
ขอความออกจากกัน โดยที่ระหวางคําหรือขอความเหลานั้นเชื่อมดวยคําวา “และ” จึงเปนการชวยประหยัด
พื้นที่ของการพาดหัว
สวนการใชแหลงขาวของไทยรัฐ พบวา การพาดหัวขาวสวนใหญ จะเลือกใชแหลงขาว
จากฝายผูกอเหตุปนตัวละครหลัก ทั้งตัวหมูแฮมเอง พอหมูแฮม แมหมูแฮม แตระดับภาษาที่ใชจะแตกตาง
กันออกไป กลาวคือ ตัวหมูแฮม หนังสือพิมพจะเรียกวา ลูกอดีตนางสาวไทย , หมูแฮม , ลูกไฮโซ
สําหรับนายกัณฑเอนก พอของหมูแฮมนั้น หนังสือพิมพจะเรียกวา พอเบนซคลั่ง , กัณฑ
เอนก , พอหมูแฮม
ในสวนของนางสาวิณี แมของหมูแฮมนั้น หนังสือพิมพมีการเลือกใชขึ้นพาดหัวเพียง
ครั้งเดียว และพาดหัววา แมหมูแฮม
สําหรับแหลงขาวอื่นๆที่สื่อเลือกใชพาดหัวนั้น ก็มีผูเสียชีวิต นางสายชล ซึ่งสื่อใชพาด
หัววา “เหยื่อรถเบนซ” และแหลงขาวดาน ขสมก. ซึ่งนําเสนอ 2 วันและเปนแหลงขาวที่เปนลบ
นอกจากนั้นก็มีแหลงขาวจากศาลและตํารวจซึ่งเปนแหลงขาวที่เปนกลาง ใหขอเท็จจริง
สําหรับเดลินิวสจะเลือกใชแหลงขาวจากฝายผูกอเหตุเปนหลักไมตางจากไทยรัฐไดแก
พอ แม ตลอดจนตัวหมูแฮมเอง โดยพอแมและหมูแฮมนั้น เดลินิวสจะเรียกวา แมหมูแฮม , สาวิณี , พอหมู
แฮม ซึ่งเปนคําที่เปนกลาง ไมไดตัดสินหรือวางกรอบใดๆ นอกจากนั้นเดลินิวสก็เลือกใชนางสาวิณีเปน
แหลงขาวในพาดหัวขาวมากกวาไทยรัฐ ตัวอยางเชน
แม ‘หมูแฮม’ เคลียร คาเสียหาย 2 เหยื่อ (เดลินิวส 13 ก.ค. 50)
‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลานประกันลูก! (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
พอ ‘หมูแฮม’ ขอโทษคน ขสมก. วอน ‘สังคม’ ใหอภัยเข็ดแลวจะไมพูดอีก สหภาพ
ยอมรับพอใจ (เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
สําหรับตัวหมูแฮมนั้น เดลินิวสจะเรียกวา ลูกอดีตนส.ไทย , หมูแฮม , หนุมไฮโซคลั่ง ซึ่ง
เปนการตั้งสมญานาม ทําใหเกิดระดับภาษาที่แตกตางกัน ทําใหผูอานเกิดการตัดสินตีผูตกเปนขาวได
สวนแหลงขาวที่เปนกลางไดแก ตํารวจ ตัวอยางเชน
ตร.แจง3ขอหา ‘หมูแฮม’ ขีด 48 ชม. ไมขอประกันจับสงศาล เล็งอายัดตัวนอน ‘รพ.ตร.’
(เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
ตํารวจคาดอีก 1 เดือน สรุปสํานวน ‘หมูแฮม’ คน ‘ขสมก.’ บุกชอง 3 (เดลินิวส 12 ก.ค.
50)
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สําหรับแหลงขาวที่เปนลบ ไดแก ฝายผูเสียหายและฝาย ขสมก. ตัวอยางเชน
จอฟองพอหมูแฮม สหภาพขสมก.ชี้ถูกดูหมิ่น (เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
ไมรับ ‘หมูแฮม’ ขอขมา แมสิ้นสติ! ช็อกคางานเผาศพลูก (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
ดั ง นั้ น โดยสรุ ป แล ว แหล ง ข า วในการพาดหั ว ข า วทั้ ง ของไทยรั ฐ และเดลิ นิ ว ส จ ะไม
แตกตางกัน มีทั้งแหลงขาวที่เปนลบ แหลงขาวที่เปนกลาง ใหขอเท็จจริง และแหลงขาวที่เปนบุคคลในขาว
เอง
สวนในดานการเลือกประเด็นมานําเสนอ จะเห็นวามีหลายครั้งที่หนังสือพิมพไทยรัฐและ
เดลินิวส นําเสนอขาวในประเด็นการแสดงความรับผิดชอบหรือการออกมาขอโทษของฝายหมูแฮมตอฝาย
ผูเสียหายมาโดยตลอดตั้งแตวันแรกที่นําเสนอขาว เชน
พอยืนยัน ‘ปวยจิต’ มีอารมณโมโหราย – ไมรูสึกตัว พรอมรับผิดชอบชดใชเต็มที่
(ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
ลูกไฮโซรูตัวสํานึกทําผิด ขอโทษเหยื่อ (ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
เผาแลวเหยื่อรถเบนซ หมูแฮมสัญญาบวชให (ไทยรัฐ 9 ก.ค. 50)
‘กัณฑอเนก’ สํานึก ขอโทษวาจาไมดี (ไทยรัฐ 10 ก.ค. 50)
‘พอหมูแฮม’ ยอมกราบขอโทษพนักงาน ขสมก. (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 50)
แมหมูแฮมเจรจาชดใชคาเสียหายตกลงไมได (ไทยรัฐ 1 ก.ย. 50)
เจาตัวร่ําไหขอโทษทําโดยไมรูตัว (ไทยรัฐ 14 มี.ค. 51)
‘ปจฉิมสวัสดิ์’ ขอรับผิดผูที่ไดรับบาดเจ็บ-ตาย (เดลินิวส 6 ก.ค. 50)
“หนุมไฮโซคลั่งสํานึกผิด สงจดหมายขอโทษเหยื่อ” (เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
แม ‘หมูแฮม’ เคลียร คาเสียหาย 2 เหยื่อ ขสมก.รอใหขอโทษ (เดลินิวส 13 ก.ค. 50)
“สาวิณียื่นโฉนด 6 ลานประกันลูก พอหมูแฮม ยอมขอโทษ” (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
“พอหมูแฮม ขอโทษคน ขสมก.” (เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
นอกจากนั้น ก็ยังมีการนําเสนอในประเด็นความขัดแยง ระหวางฝายของหมูแฮม และฝาย
ผูเสียหาย เชน
พอเบนซคลั่ง อารมณบจอย ดากระเปาวาคนไมมีการศึกษา ใสรายลูก ขูฟองแน (ไทยรัฐ
7 ก.ค. 50)
ขสมก. แจงกัณฑเอนก ขอหาดูหมิ่น คดี “หมูแฮม” (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
ขสมก. ยกขบวนขู พอหมูแฮมขอโทษ หยามรถเมล ขีดเสน 7 วัน ไมงั้นฟองแน (ไทยรัฐ
12 ก.ค. 50)
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‘พอหมูแฮม’ ยอมกราบขอโทษพนักงาน ขสมก. (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 50)
คดี ลู ก อดี ต นส.ไทยซิ่ ง พ อ ลั่ น ฟ อ ง คนรุ ม ทํ า ร า ย ‘หมู แ ฮม’ อ า งลู ก ถู ก กฎหมู -ด า ไร
การศึกษา ‘ลอมคอก’ ปรับเกณฑใหใบขับขี่ (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลาน ประกันลูก! พอ ‘หมูแฮม’ ยอมขอโทษ หลังใหสัมภาษณแรง
จนถูกจวก ตร.รอชี้-ผูตองหา ‘ปวยจิต’ หรือไม (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
จอฟองพอหมูแฮม สหภาพขสมก.ชี้ถูกดูหมิ่น (เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
พอ ‘หมูแฮม’ ขอโทษคน ขสมก. วอน ‘สังคม’ ใหอภัยเข็ดแลวจะไมพูดอีก สหภาพ
ยอมรับพอใจ (เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
นอกจากนี้ก็มีการพาดหัว โดยนําเสนอในมุมทางกฎหมาย ความคืบหนาของคดี เชน
หมายจับหมูแฮม เจตนาฆาคน ศาลอนุมัติ! 3 ขอหาหนัก (ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
ใชโฉนด 6 ลานประกันหมูแฮม คดีซิ่งเบนซชนคน ตํารวจไมคัดคาน (ไทยรัฐ 10 ก.ค.
50)
ฟองหมูแฮม ‘3 ขอหา’ หนัก (ไทยรัฐ 14 มี.ค. 51)
ตร.แจง3ขอหา ‘หมูแฮม’ ขีด 48 ชม. ไมขอประกันจับสงศาล เล็งอายัดตัวนอน ‘รพ.ตร.’
(เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
‘สาวิณี’ ยื่นโฉนด 6 ลาน ประกันลูก! (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
ตํารวจคาดอีก 1 เดือน สรุปสํานวน ‘หมูแฮม’ คน ‘ขสมก.’ บุกชอง 3 (เดลินิวส 12 ก.ค.
50)
สาเหตุที่ไทยรัฐเลือกใชภาษาที่เขาขางหมูแฮมในวันแรกที่ลงขาว อาจเปนเพราะฝายพอ
ของหมูแฮมนั้นเปนผูที่ร่ํารวยและหมูแฮมก็เปนหลานของนายพลตํารวจผูมีอิทธิพล ดังนั้นจึงเปนธรรมดา
ของสื่อที่จะตองนําเสนอขาวที่ไมขัดแยงกับกลุมบุคคลเหลานี้เพื่อความอยูรอดของสื่อเอง
แตหลังจากการออกมาใหสัมภาษณของนายกัณฑอเนก พอของหมูแฮม ในทํานองดูถูก
เหยียดหยามพนักงาน ขสมก. คูกรณี ทําใหสังคมยิ่งมองฝายของหมูแฮมเปนในภาพลบมากขึ้น ดวยเหตุนี้
หนังสือพิมพไทยรัฐจึงตองคํานึงถึงความคิดเห็นของสาธารณชนดวย เนื่องจากการนําเสนอขาวที่ตรงกับ
ความคิดเห็นสาธารณะจะสงผลตอยอดขาย ดังนั้น การนําเสนอแหลงขาว ภาษาที่ใชพาดหัวขาวในวันตอๆ
มาจึงทําใหเกิดภาพลบตอหมูแฮมมากขึ้น
สําหรับเดลินิวสนั้ น ภาษาที่ใ ชอาจจะดูไ มหวือหวา รุนแรงมากเทาไทยรัฐ แตเ มื่อดู
ประกอบกันเปนบริบททั้งประโยคแลว จะพบวาการใหคา ใหความหมายไมแตกตางจากไทยรัฐมากนัก
ทําใหผูอานเกิดภาพที่เปนลบตอตัวหมูแฮมวากระทําเกินกวาเหตุและไมมีความรับผิดชอบ ซึ่งเดลินิวสก็
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เปนหนังสือพิมพประเภทเดียวกับไทยรัฐ นั่นก็คือเปนหนังสือพิมพเชิงปริมาณ ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงความ
คิดเห็น ความตองการของสาธารณชนเชนกัน
อนึ่ง หนังสือพิมพเดลินิวสจะใชคําในการพาดหัวยาวกวาไทยรัฐ ทําใหสามารถเขาใจ
อารมณ ทิศทาง ที่สื่อตองการจะบอกไดมากกวาเพียงแคอานพาดหัวขาว
2.3 วิเคราะหเนื้อหา
1) การเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว
การนําเสนอขาว นักขาวจะมีการเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว รวมทั้งมีการ
กําหนดแนวทางใหผูอานตีความเหตุการณขาวไปในทิศทางใดได โดยผานกลวิธีการนําเสนอขาว
กลวิธีการเสนอขาวกรณีหมูแฮมของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส นําเสนอโดยใช
เทคนิคการเลาเรื่อง มีการใชลีลาการเขียนแบบพรรณนาถึงอากัปกิริยาทาทางความรูสึกของผูตกเปนขาว
รวมถึ ง แหล ง ข า วที่ อา งอิ ง ถึ ง และเน น ให ค วามสํ า คัญ ตอ รายละเอี ย ดตา งๆของเหตุก ารณ ซึ่ง กลวิธี นี้
กอใหเกิดการสรางความหมายและการตีความหมายตอเหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอ
ผูอาน ทําใหผูอานเกิดจินตนาการภาพของเหตุการณได ตัวอยางเชน
คุมอารมณไมอยู ใชหินทุบหัวโชเฟอรรถ ปอ. ที่ขับเฉี่ยวชน กอนหอเบนซตะบึงชน
ผูโดยสารที่กําลังเปลี่ยนรถ และชาวบานที่ยืนอยูบนทางเทาลมระเนระนาด บางรายติดอยูใตทองรถ ผล
ตาย 1 เจ็บอีกระนาว เกือบถูกรุมประชาทัณฑตายตาม โชคยังดีตํารวจหามทัน กอนนําสงโรงพยาบาล
พรอมตั้งขอหา 3 ขอหาหนัก (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
พบรางผูบาดเจ็บ 3 ราย ติดอยูใตทองรถเบนซ สงเสียงรองโหยหวนดวยความเจ็บปวด
(ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
นายกั ณ ฑ พิ ทั ก ษ มี อ าการช็ อ กตั ว สั่ น มื อ สั่ น อยู ต ลอดเวลา และไม ย อมออกจากรถ
เจาหนาที่จึงชวยกันยกรถตะแคง กอนนําผูบาดเจ็บออกจากใตทองรถสงโรงพยาบาลคามิลเลียน ขณะ
ประชาชนที่ เ ห็ น เหตุ ก ารณ เ ริ่ ม โกรธแค น เข า ทุ บ รถเบนซ จะกระชากตั ว นายกั ณ ฑ พิ ทั ก ษ ออกมา
ประชาทัณฑดวยความโกรธแคน เจาหนาที่ตํารวจตองหามปรามกันจาละหวั่น กอนนําขึ้นเปลหามสง
โรงพยาบาลสมิติเวชในสภาพทุลักทุเล (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
หนุมไฮโซขี้โมโห นามสกุล ‘ปจฉิมสวัสดิ์’ ควบเบนซหรู เรียกรถเมลจอดอางถูกปาด
หนา แตคนขับรถเมลไมยอมรับ ทําใหเกิดอารมรณบูด ไลชกคนขับรถเมลจนบาดเจ็บ ขณะที่ผูโดยสาร
รถเมลทยอยลงมายืนอยูขางรถ ไฮโซหนุมเจาของรถเบนซเกิดคลั่งเหยียบคันเรงพุงขึ้นทางเทาไลชน
ผูโดยสารทับรางหญิง 2 คน ชาย 1 คน ติดคาใตทองรถจนรถวิ่งตอไปไมได เลยถูกชาวบานลอมรถไวรุม
ทับรถจนเสียหาย แตก็ไมสามารถเอาคนเจ็บใตทองรถออกได ตองรถหนวยกูภัยมาชวยยกรถตะแคงขึ้นจึง
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ดึงรางคนเจ็บทั้ง 3 คนออกมาสงโรงพยาบาลได สวนไฮโซหนุมเลือดรอนก็ถูกทุบรถและรุมทํารายจน
บาดเจ็บไปเชนกันแตไมกลาลงจากรถ ตํารวจตองเขาคุมกันพาดตัวออกมา (เดลินิวส 5 ก.ค. 50)
หลังจากสติแตกคลั่งขับเบนซพุงขยี้ผูโดยสารรถปอ. สังเวย 1 ศพ เปนสาวฝายการเงินข
สมก. สภาพศพถูกทับรางยับเยิน จนกระดูกแตกทิ่มอวัยวะ ญาติพี่นองติดตอรับศพร่ําไหระงมโรงพยาบาล
(เดลินิวส 6 ก.ค. 50)
สวนนายกัณฑเอนก อยูในสภาพช็อกตกใจจนตัวสั่นเกร็งอยูในรถถูกชาวบานทุบกระจก
รถเขาไปเตรียมรุมประชาทัณฑ (เดลินิวส 6 ก.ค. 50)
จากตัวอยางขางตนนี้ เนื้อหาขาวมีการใชคําบรรยายทาทางของหมูแฮม ถึงอาการคลุม
คลั่ง กอเหตุขับรถชนจนมีผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บจํานวนมาก นอกจากนี้ก็บรรยายใหเห็นถึงสภาพของ
ผูบาดเจ็บ และคนที่อยูในเหตุการณ ใชเทคนิคการบรรยายในลักษณะของการเลาเรื่องใหเห็นภาพของ
ความนากลัว ความรุนแรงของเหตุการณและผูตกเปนเหยื่อ ราวกับวานักขาวเปนผูอยูในเหตุการณนั้นดวย
ซึ่งทําใหผูอานสามารถเห็นภาพ และรูสึกเหมือนวาอยูในเหตุการณนี้ดวย
นอกจากนี้หนังสือพิมพไทยรัฐยังไดใชเทคนิคการเลาเรื่องบรรยายบุคคลอื่นๆแวดลอมที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว เชน
จากการสอบสวนนายสถาพร อรุณศิริ คนขับรถประจําทางปรับอากาศ...ในขณะที่คูกรณี
เดินเดินกลับไปที่รถเบนซ ตนจึงบอกใหนางรัชนี แซจิว อายุ 58 ป กระเปารถเมล ใหผูโดยสารลงไปยืนรอ
ที่ฟุตบาทเพื่อเปลี่ยนรถ แตจูๆนายกัณฑพิทักษกลับเหยียบคันเรงรถเบนซที่จอดอยูทายรถเมลพุงชน
ผูโดยสารที่ยืนอยูบนฟุตบาท จนลมระเนระนาดเปนลูกโบวลิ่ง มีบางคนถูกชนจนรางไปติดอยูใตทองรถ
(ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
ด.ต.นุ กู ล เดชพั น ธ ผบ.หมู จ ร.สน.ทองหลอ ซึ่ง เป น ผู เ ข า เวรอยู ใ นบริ เ วณที่เ กิ ด เหตุ
เปดเผยวา....คูกรณีทั้องสองฝายกําลังชกตอยกันอยู จึงเขาไปหามแลวแยกคูกรณีออกจากกัน โดยผูตองหา
ไดเดินกลับเขาไปนั่งในรถเบนซ สวนตนแยกกลับไปที่ปอมเพื่อกดเปลี่ยนสัญญาณไฟ แตกลับไดยินเสียง
โครมครามและเสียงกรีดรอง เมื่อออกไปตรวจสอบ ถึงพบวาผูตองหาขับรถพุงชนประชาชนที่เดินอยูบน
ฟุตบาทจนมีผูไดรับบาดเจ็บหลายราย หลังเกิดเหตุประชาชนที่อยูบริเวณดังกลาวตางโกรธแคน กรูกันเขา
มาทุบรถและทํารายผูตองหา (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
นางรัชนี แซจิว อายุ 58 ป ผูโดยสารใหการวา ขณะนั่งรถมาถึงแยกนานาก็เห็นรถเบนซที่
ขับตามมาไลบีบแตร แตคนขับรถเมลไมไดจอด จนมาถึงปากซอยอารียรถทั้งสองคันจึงจอด และคนขับรถ
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ทั้งสองคันก็ลงไปคุยกันในซอย สักพักกระเปารถเมลก็มาบอกใหเปลี่ยนรถ แตพอลงมายืนรอที่ขางรถได
เดี๋ยวเดียวรถเบนซก็พุงขึ้นทางเทามาไลชนพวกตนและทับคนติดใตทองดังกลาว...(เดลินิวส 5 ก.ค. 50)
จากตัวอยางขางตน จะพบวาไทยรัฐและเดลินิวสมีการนําเอาตํารวจ พนักงานขับรถเมล
ผูโดยสาร มาเปนแหลงขาวที่ใหสัมภาษณ ซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่สื่อไดพรรณาเหตุการณไวกอนหนาแลว
ส ว นเนื้ อ หาข า วที่ ร ายงานตามความจริง บรรยายแบบตรงไปตรงมา ทั้ง ไทยรั ฐ และ
เดลินิวสมักจะปรากฏอยูในสวนของการใหขอมูลจากแหลงขาวตางๆ เชน
พ.ต.อ. จิรพัฒน กลาวดวยวา เบื้องตนญาตินายกัณฑพิทักษแจงใหทราบวา นาย
กัณฑพิทักษมีอาการปวยทางจิต ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได มีประวัติการรักษาอยูที่สถาบัน
กัลยาณราชนครินทรดวย....(ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษกกรมสุขภาพจิตกลาววา อาการของนายกัณ ฑ
พิทักษที่เกิดขึ้นตอบได 2 แนวทางวาปกติหรือไมปกติ ในการควบคุมอารมณเปนไดทั้ง 2 อยาง ในคนที่
ปกติถามีเรื่องเขามามากๆ อาจเกิดอาการเครียด (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
พ.ต.อ.จิรพัฒน กลาวสวนเรื่องที่พอแมผูตองหาออกมาระบุวาลูกชายมีอาการ
ทางจิตนั้น ไดมอบหมายให พ นั กงานสอบสวนไปสอบถามกับทางสถาบัน กัลยาณราชนคริน ทรเ พื่อ
สอบปากคําแพทยผูรักษาวาผูตองหาปวยจริงหรือไม ปวยเปนโรคอะไร ปวยมานานแคไหน มีการรักษา
ตอเนื่องหรือไม และเมื่ออาการกําเริบแลวจะรูสึกตัวและสามารถควบคุมตัวเองไดมากนอยแคไหน ซึ่งชวง
นี้ไมวาฝายไหนกลาวอางอยางไร ตํารวจตองรับฟงทั้งหมดเพื่อนํามาพิจารณาชั่งน้ําหนักวาฝายไหนถูกฝาย
ไหนผิด...(เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
นพ.ม.ล. สมชาย จักรพันธุ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาววาเรื่องของนายกัณฑ
พิทักษไดกลายเปนคดีความไปแลว ดังนั้นแมพญ.รัชนีกร เอี่ยมผอง หัวหนาศูนยวิกฤตสุขภาพจิต สถาบัน
กัลยาณราชนครินทร กลับมาก็คงพูดหรือใหความเห็นอะไรไมได เพราะเปนเพียงผูเคยใหการรักษาเทานั้น
...(เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
นอกจากประเด็นดานเหตุการณการขับรถชนของหมูแฮมแลว ยังพบวาทั้งไทยรัฐและ
เดลินิวสยังใหความสําคัญกับประเด็นความขัดแยงระหวางพอหมูแฮมและพนักงานขสมก. ซึ่งใชเทคนิค
การเลาเรื่องเขียนแบบพรรณนาถึงอากัปกิริยาทาทางความรูสึกของผูตกเปนขาว รวมถึงแหลงขาวที่อางอิง
ถึง และเนนใหรายละเอียดตางๆของเหตุการณเชนกัน ทําใหเกิดการสรางความหมายและการตีความหมาย
ตอเหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอผูอานได ตัวอยางเชน

66

“กัณฑเอนก” พอหมูแฮม ฟวสขาด ดาออกทีวี กระเปารถเมลไรการศึกษา ยัวะจัดพูด
โกหกใสรายลูกชายแกลงชักมือหงิก ขูฟองเปนคนแรก (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
ขสมก.เตรียมแจงความกัณฑพิทักษและพอ ฐานดูหมิ่นเหยียดหยามพนักงานองคการฯ
(ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
กลาวหาและดูหมิ่นเหยียดหยามพนักงานเก็บคาโดยสารของขสมก.วามีความรูต่ําและยัง
กลาวเหยียดหยามวาเปนคนชั้นลางไมมีการศึกษา ทําใหสังคมรังเกียจและเปนจําเลยสังคม การที่นายกัณฑ
เอนกกลาวหาถือเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามอยางรายแรง ทําใหสังคมประชาชนทั่วไปชิงชังและรังเกียจ
เสื่อมเสียชื่อเสียงองคกรของรัฐวิสาหกิจ... (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
ขสมก.กราวไมเลิก ขีดเสนตายใหพอ “หมูแฮม” เอยปากขอโทษอยางเปนทางการ แลก
กับการไมแจงความดําเนินคดี ขณะเดียวกันพนักงานขสมก.ยกพวกกวา 100 คน ถือปายประทวงบุกชอง 3
ยื่นหนังสือใหผูบริหารสถานี (ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
ภายหลังพนักงานขสมก. ออกแถลงการณขูแจงความนายกัณฑเอนก ปจฉิมสวัสดิ์ พอ
นายกัณฑพิทักษ หรือ “หมูแฮม” ผูตองหาคดีขับรถชนคนตายและบาดเจ็บ ฐานจอผานสื่อ ทํานองดูหมิ่น
เหยียดหยามพนักงานองคการฯเปนชนชั้นลางผูต่ําตอย ขณะที่ผูเปนแม “สาวิณี ปะการะณัง” ยังออก
เดินสายขอโทษผูบาดเจ็บตามโรงพยาบาลตางๆแทนลูกชายที่ยังนอนพักรักษาตัวอยู (ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
อยากจะขอความเปนธรรมใหดวย พวกตนไมใชกระโถนรองรับอารมณของใคร แต
พรอมที่จะใหอภัยเพียงแคต องการใหนายกัณ ฑเอนกมาขอโทษพวกตนตอหนาสื่อมวลชน เพื่อเรีย ก
ศักดิ์ศรีกลับมาเทานั้น (ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
พอ “หมูแฮม” ยอมไปกราบขอโทษพนักงาน ขสมก.ถึงถิ่น หลังหลุดปากคนรถเมลไร
การศึกษา ยอมรับตอนนั้นขาดสติพูดไปดวยความพลั้งเผลอ ยืนยันไมฟองรองใครทั้งสิ้น ทุกอยางยุติใน
วันนี้ ดานประธานสหภาพ ขสมก.รวมถึงคนขับรถเมลคูกรณีพอใจยุติการเคลื่อนไหว เชนเดียวกับลูกสาว
ผูตาย ซาบซึ้งความมีน้ําใจของ “สาวิณี ปะการะนัง” ยอมยกโทษใหเชนกัน (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 50)
คดีเบนซไฮโซลูกอดีตนางสาวไทยชนคนบานปลาย “กัณฑเอนก” พอ “หมูแฮม” กลับลํา
หลังยัวะจัดเห็นทีวีสัมภาษณกระปสาวรถเมล ดาเช็ด “คนไมมีการศึกษา” ประกาศฟองเอาเรื่องทุกคนที่รุม
ทํารายลูกชายจนบาดเจ็บ อางใชกฎหมูเ หนือกฎหมาย (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
...แตจะฟองกระเปารถเมลผูจุดชนวนใหลูกชายตองฟวสขาด รวมทั้งผูที่ใชกฎหมูรุมทํา
รายหมูแฮมลูกรัก...(เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
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กัณฑเอนกเอยปากขอโทษที่ใหสัมภาษณรุนแรง ยินดีรับผิดชอบทุกอยางเหมือนเดิม
(เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดออกแถลงการณ
ฉบับที่ 1 เรื่องแจงความดําเนินคดีนายกัณฑเอนก ปจฉิมสวัสดิ์ ในขอหาดูหมิ่นเหยียดหยามพนักงาน ขส
มก. กรณีที่นายกัณฑเอนกใหสัมภาษณวาพนักงานเก็บเงินขสมก.ความรูต่ํา เปนคนชั้นลาง ไมมีการศึกษา
ถือเปนการดูถูกเหยียดหยามอยางรายแรง...(เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
คนขสมก.บุกอาคารมาลีนนท ยื่นขอเรียกรองใหผูดําเนินรายการเรื่องเลาเชานี้และพอ
ของหมูแ ฮมขอโทษตอหนาคนรถเมลและสื่อมวลชนกรณีคําใหสัมภาษณ คนชั้นลาง ไมมีก ารศึกษา
(เดลินิวส 12 ก.ค. 50)
สหภาพขสมก.ขีดเสนตายกัณฑเอนก ตองขอโทษภายใน 5-7 วัน พนกําหนดฟองรอง
ทันที (เดลินิวส 12 ก.ค. 50)
ยอมขอโทษ กัณฑเอนกรุดพบพนักงานขสมก.กลาวขอโทษตอหนาผูอํานวยการ สหภาพ
แรงงานและพนักงานขสมก. (เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
โดยสรุปแลวการดําเนินเรื่องของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสจะเริ่มตนดวยเนื้อหา
ความเคลื่อนไหวหรือความคืบหนาของฝายหมูแฮม โดยมีการเทาความเหตุการณในอดีตแบบสรุป ซึ่งเปน
การแสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของเหตุการณ ตลอดจนความโหดรายของหมูแฮม จากนั้นจึงรายงาน
ความคืบหนาในสวนของรูปคดี วาหมูแฮมโดนขอหาอะไรบาง แลวเขารูสึกอยางไร รวมถึงการสัมภาษณ
แหลงขาว เชน แพทย, ตํารวจ เกี่ยวกับคดีหรืออาการหมูแฮม สวนสุดทายจะเปนเนื้อหาขาวเกี่ยวกับ
ผูเสียหาย สวนนี้จะบรรยายถึงอาการของผูบาดเจ็บอยางละเอียด ตลอดจนขาวเกี่ยวกับผูเสียชีวิต รวมไปถึง
การแสดงความรับผิดชอบจากฝายหมูแฮม เชน
“...ความคืบหนากรณีนายกัณฑพิทักษ...กอเหตุระห่ําโมโหพนักงานเก็บคาโดยสารรถ
ปอ.513 ที่มีปากเสียงกัน แลวควบคุมอารมณไมอยูขับรถเบนซสีดํา ทะเบียน ศศ 6699 กรุงเทพมหานคร
พุงชนชาวบานที่ไมรูอีโหนอีเหนยืนรอรถเมลบริเวณแยกอารีย...จนทําใหนางสายชล...เสียชีวิต และมี
ผูไดรับบาดเจ็บสาหัสและเจ็บมากเจ็บนอยอีกรวม 10 คน...ตอมาเกิดบานปลายกลายเปนคดีสะเทือนขวัญ
นั้น...
...เชาวันที่ 7 ก.ค. พล.ต.ต.อนันต...เผยวา ตํารวจไดรับหมายจับนายกัณฑพิทักษจากศาล
จังหวัดพระโขนงแลว...ตํารวจไดสรุปแลวทําเปนคํารองขอใหศาลมีคําสั่งออกหมายจับนายกัณฑพิทักษ...
ศาลไดพิจารณาคํารอง....แลว มีคําสั่งออกหมายจับที่ 1025/2550 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2550 โดยใหจับนายกัณฑ
พิทักษในขอหาฆาผูอื่นโดยเจตนา พยายามฆาผูอื่นโดยเจตนา และทํารายรางกายผูอื่น...
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...ผูสื่อขาวถามวาเหตุใดตํารวจไมออกหมายเรียกของพนักงานสอบสวนเสียกอน เพราะ
ผูตองหาก็นอนเจ็บอยูที่โรงพยาบาล อาจจะถูกมองวากลั่นแกลงผูตองหาได พล.ต.ต.อนันตกลาววา ที่ผาน
มาตํารวจไมมีโอกาสสอบสวนผูตองหา เมื่อติดตอไปยังแพทยก็ตอบมาวาผูตองหายังใหปากคําไมได จึง
รีบสอบสวนรวบรวมหลักฐานโดยเร็วเพราะเห็นวาคดีมีคนตายคนเจ็บสาหัสหลายคน เหตุเกิดกลางกรุง
ถาตํารวจยังนิ่งอยูอาจจะถูกมองวาตํารวจปลอยปละละเลย...
...สําหรับบรรยากาศที่ สน.ทองหลอ ไดมี น.ส.หทัยทิพย...เขาพบ ร.ต.ท.นิพนธ แทน
รัตน พนักงานสอบสวน (สบ 1) ขอใหดําเนินคดีกับนายกัณฑพิทักษ ปจฉิมสวัสดิ์ ในขอหาทํารายรางกาย
...
...ตอมามีนายโรลอง...เขาพบพนักงานสอบสวนเชนกัน แจงวาตนเปนนายจางของนาง
แสงมณี...ซึ่งถูกรถเบนซคันกอเหตุพุงชน เหตุรถชนดังกลาวทําใหลูกจางไมสามารถทํางานได จึงขอให
ดําเนินคดีกับนายกัณฑพิทักษตามกฎหมาย...
...นายแพทยนิลวิวัฒน คุประตกุล ศัลยแพทย รพ.คามิลเลี่ยน และแพทยเจาของไขของ
นางแสงมณี เผยวา ทางโรงพยาบาลไมเคยทอดทิ้งคนไขตามที่ปรากฏเปนขาววันแรกๆ สําหรับอาการคน
เจ็บมีไหปลาราหัก ผิวหนังที่หลังซึ่งครูดไปกับพื้น ตองระวังการติดเชื้อ และตองใชผิวหนังจากสวนอื่นมา
ทดแทน แมคนเจ็บยังบอบช้ําอยู แตอาการทั่วไปถือวาปลอดภัยแลว ...
...ดานความสูญเสียของญาติผูเสียชีวิต...น.ส.สุชีรา...บุตรนางสายชล...ที่ถูกรถเบนซของ
นายกัณฑพิทักษพุงชนเสียชีวิตเผยวา ตนยังทําใจไมไดที่ตองสูญเสียแม เพราะแมเปนเสาหลักคนเดียวของ
ครอบครัว ที่ภาระหนาที่ตองเลี้ยงนางทองดํา หลวงแสง ผูเปนยาย และญาติสนิทที่ปวยพิการทางสมองอีก
คนหนึ่ง แมเปนคนขยันรักครอบครัว แมทํางานหนัก โดยเปนชางเสริมสวยหารายไดเลี้ยงครอบครัวอีก
ทางหนึ่ง...
...มีรายงานว า สํ าหรับคนเจ็บนอกจากนางแสงมณีที่เจ็บสาหัสแลวยังมีนางสังวาลย
สิงหาวงศ อายุ 26 ป เจ็บสาหัส รักษาตัวที่ รพ.วิภาราม กับนายมาโนช โตจวง นอนเจ็บสาหัสเชนกันอยูที่
รพ.กลวยน้ําไท... (ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพ ไทยรัฐและเดลินิวสตองการสื่อและมีการ
ประกอบสรางความเปนจริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวา หมูแฮมเปน
ฆาตกรที่โหดราย ปาเถื่อน สามารถขับรถชนคนไดอยางเลือดเย็น ทําใหมีผูบาดเจ็บสาหัสหลายราย และมี
ผูเสียชีวิต ซึ่งแตละคนก็เปนผูบริสุทธิ์ แตกลับตองมาตกอยูในสถานการณอันเลวรายทั้งที่ไมไดมีสวน
เกี่ยวของ แตก็พลอยตองโดนกระทําดวยความรุนแรงจากความบาคลั่งของหมูแฮมนั่นเอง
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2) การเลือกขอมูล
หนังสือพิมพไทยรัฐมีการเลือกขอมูลในการนําเสนอเกี่ยวกับขาวหมูแฮมขับรถชนคน
ตาย จําแนกได ดังนี้
ก.) บุคคลในขาวและการเลือกแหลงขาว
บุคคลในขาว หมายถึง บุคคลที่ปรากฎหรือถูกนํามาใชอางอิงในขาว ซึ่งจะมี
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับเหตุการณที่นํามาเลา โดยจะทําหนาที่เปนตัวดําเนินเรื่องในขาวนั้นๆ บุคคล
ในที่นี้ไมไดหมายความเฉพาะแหลงขาว แตหมายรวมถึงบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาว หรือที่เรียกวา “ผู
ตกเปนขาว” ซึ่งไมไดมีบทบาทในการใหขอมูล หรือวิพากษวิจารณ หรือออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นดวย
การเลือกบุคคลในขาวและแหลงขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสมีทั้ง
ดานบวกและดานลบตอหมูแฮม รวมทั้งมีแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง เชน แพทยทางดานจิตเวช ตํารวจ เปน
ตน
สําหรับแหลงขาวดานบวก คือแหลงขาวที่ใหความคิดเห็นในเชิงเห็นใจ เขาใจ
และยอมรับเรื่องราวได ไดแก พอหมูแฮม แมหมูแฮม เชน
“นายกัณฑเอนก กลาววา ขอโทษไปยังญาติผูที่ไดรับบาดเจ็บ ผูบาดเจ็บ ญาติ
ผูเสียชีวิตและผูเสียชีวิต เหตุที่เกิดขึ้นถือวาเปนเหตุที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตน เบื้องตนขอ
รับผิดชอบทั้งหมด ไมวาจะเปนคารักษาพยาบาล หรือฌาปนกิจศพและขอโทษแทนลูกชายดวย โดยใน
สวนของผูเสียชีวิตจะใหความชวยเหลือเต็มที่ ดานคดีจะใหเปนไปตามกฎหมาย เมื่อเรื่องเสร็จสิ้นแลวจะ
ใหลูกชายบวชใหกับผูตาย” (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
“...นายกัณฑเอนก กลาวตอไปวา ปกติแลวลูกชายเปนคนดี สุภาพ เรียบรอย ไม
กินเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเที่ยวกลางคืน แตเปนคนโมโหราย ที่ตองเขารักษาปญหาทางจิต...” (ไทยรัฐ 6 ก.ค.
50)
“นางสาวิณี พบกับผูสื่อขาวที่รออยูที่โรงพยาบาลก็ใหสัมภาษณวา ตนตั้งใจมา
เยี่ยมคนเจ็บและไมไดทอดทิ้ง ทางนองหมูแฮมก็ฝากมาขอโทษดวย และหมูแฮมประสงคจะชวยคนเจ็บ
.....” (ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
“นายพิเณศวร พัวพัฒนกุล ผอ.ขสมก. กลาววาการกระทําของนายกัณฑเอนก
ครั้งนี้ ทําใหความรูสึกที่ดีงามของสังคมกลับคืนมา นายกัณฑเอนกเปนลูกผูชาย เมื่อกลาทํา กลารับ ทางข
สมก.ก็กลาที่จะใหอภัย บรรยากาศที่ไมสบายใจที่ผานมา ก็คงจะหมดกันไป สวนเรื่องคดีความก็ใหวาไป
ตามกฎหมาย” (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 50)
“นายกัณฑเอนกยังกลาวถึงเรื่องที่สังคมจะมองวา เมื่อเรื่องแบบนี้มาเกิดกับคน
รวย คนนามสกุ ลดั ง จะหลุดไดนั้ น ไมจริง หลักฐานมัดแนน ถ าลูกชายตนไมปวยจนตองไปรักษาที่
สถาบันกัลยาณราชนครินทรนั้น ลูกชายตนติดคุก 100%ใชคําวา 100%” (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
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“นายกั ณ ฑ เ อนกยั ง กล า ว...ส ว นการดู แ ลคนเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต นั้ น ขณะนี้ ไ ด
ประสานไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อขอรายชื่อผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตทั้งหมดแลว แตเจาหนาที่ยังไมได
ใหมา โดยวันนี้จะใหภรรยาไปเยี่ยมผูบาดเจ็บ 2 รายกอนรวมทั้งชวงเย็นจะไปรวมงานศพดวย” (เดลินิวส
7 ก.ค. 50)
“นางสาวิณีกลาววานองเองก็เปนหวงญาติของคนตายและบาดเจ็บ มีความกังวล
และเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเปนอยางมาก โดยไดบอกกับตนวาอยากจจะมากราบขอขมาตอญาติผูตายและ
อยากจะมากราบขออโหสิกรรมดวยตัวเอง แตแพทยไมยอมใหมา” (เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
“ดานประธานสหภาพแรงงานฯขสมก. กลาววา วันนี้การที่นายกัณฑเอนกแสดง
ความเปนสุภาพบุรุษออกมาขอโทษพนักงานขสมก.แลว ตนรูสึกยินดีเพราะชวยใหความรูสึกดีๆในสังคม
กลับมา ขอขอบคุณที่มาขอโทษในสิ่งที่ทําพลาดไป หวังวาบรรยากาศแหงความไมสบายใจที่ผานมาจะ
สิ้นสุดลง และนายกัณฑเอนกจะไดรับการใหอภัย เพราะสังคมไทยเปนสังคมแหงการใหอภัย ซึ่งสหภาพ
แรงงานฯขสมก.จะหยุดการเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพียงแคนี้” (เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
นอกจากนี้ จากเหตุการณเราจะพบวานางสาวิณี แมของหมูแฮม พยายามเดินทาง
ไปเยี่ยมเยียนผูบาดเจ็บและไปรวมงานศพผูเสียชีวิต สงผลใหผูบาดเจ็บ ญาติผูบาดเจ็บและญาติผูเสียชีวิต
หลายราย กลายเปนแหลงขาวดานบวกในบางครั้ง ไดแก
“นายวิชิต ครุฑธจร พอของนองแอนเผยวา รูสึกยินดีที่นางสาวิณีมาเยี่ยมลูกสาว
พรอมทั้งใหการชวยเหลือ....” (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
“น.ส.หทัยทิพย หรือนองแอนเผยวา ดีใจที่นางสาวิณีมาเยี่ยม ขณะนี้ยังมีอาการ
เจ็บแผลอยูเปนระยะ.....” (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
“นายวิ ชิ ต กล า วว า ตนไม คิ ด ที่ จ ะเรี ย กร อ งอะไร เพี ย งแค ช ว ยดู แ ลเรื่ อ งค า
รักษาพยาบาลจนกวาลูกสาวตนจะหายเปนปกติก็พอ เพราะตนเขาใจสถานการณตอนนี้ นางสาวิณีเองก็ใน
ฐานะที่เปนแมก็คงกลุมใจไมแพกับคนบาดเจ็บอื่นๆ คือไมอยากใหเรื่องมันเกิดขึ้น ตนรูสึกนางสาวิณี
เชนกัน และดีใจที่นางสาวิณีเดินทางมาเยี่ยมแสดงความหวงใยลูกสาวตน...” (เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
สํ า หรั บ แหล ง ข า วด า นลบ ได แ ก แหล ง ข า วที่ ใ ห ค วามคิ ด เห็ น ในเชิ ง
วิพากษวิจารณ และมีมุมมองในทางลบตอฝายหมูแฮม เชน ฝายของผูเสียหาย รวมถึง สหภาพ ขสมก. ที่
ออกมาปกปองพนักงานที่ถูกพอหมูแฮมตอวา เชน
“จากการสอบสวนนายสถาพร อรุ ณศิริ อายุ 37 ป คนขับรถประจําทางปรับ
อากาศ 1 ในผูไดรับบาดเจ็บมีบาดแผลแตกที่หนาผากเปนทางยาวประมาณ 5 ซม. ใหการวา ขณะขับ
รถเมลมาจอดติดไฟแดง บริเวณซอยนานา มีชายวัยรุนทราบชื่อตอมาวานายกัณฑพิทักษ เดินมาเคาะ
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กระจกรถใหตนเปดหนาตาง เมื่อถามวามีอะไร นายกัณฑพิทักษบอกวา ตนขับเฉี่ยวรถเบนซของเขา ตน
จึงปฏิเสธไปวาจะเฉี่ยวไดอยางไร ในเมื่อขับรถตามหลังมาตลอด นายกัณฑพิทักษจึงเดินกลับไปที่รถขับ
ออกไป แตเมื่อตนขับมาถึงแยกอารีย ตรงขามซอยสุขุมวิท 26 ปรากฎวามีตํารวจโบกมือสงสัญญาณให
หยุด แตเมื่อลงจากรถ ระหวางที่ตํารวจเผลอ นายกัณฑพิทักษไดหยิบกอนหินมาทุบที่ใบหนาตนจนเปน
แผลแตกเลือดอาบ กอนที่จะมีคนหาม ในขณะที่คูกรณีเดินกลับไปที่รถเบนซ ตนจึงบอกนางรัชนี แซจิว
กระเปารถเมล ใหผูโดยสารลงไปยืนรอที่ฟุตบาทเพื่อเปลี่ยนรถ แตจูๆนายกัณฑพิทักษกลับเหยียบคันเรง
รถเบนซที่จอดอยูทายรถเมลพุงชนผูโดยสารที่ยืนอยูบนฟุตบาท จนลมระเนระนาดเปนลูกโบวลิ่ง มีบาง
คนถูกชนจนรางไปติดอยูใตทองรถ” (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
“ฉันขอพูดในฐานะที่เปนลูก คนที่ขับรถชนแมก็ตองมีแมเหมือนกัน อยากให
คิดถึงชีวิตคนดวยวามีคา เหตุการณที่เกิดขึ้น แมไมไดมีสวนเกี่ยวของดวย แคเปนผูโดยสารที่โดยสารมา
กับรถเทานั้น เมื่อเกิดเหตุก็ตองลงจากรถ ทําไมมาถึงขับรถชนเชนนี้ คนที่เปนลูกจะรูสึกอยางไร น.ส.สุชี
รากลาวทั้งน้ําตา” (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
“...พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เขตการเดินรถที่ 4 ในนาม
‘ชมรมรวมดวยชวยสังคม’ กวา 100 คน ถือปายที่มีขอความตางๆ เชน ‘พอก็ไมผิด ลูกก็ไมผิด แลวที่ขับรถ
ชน ใครจะรับผิดชอบ ขสมก.ผิด อะไรก็โทษ ขสมก.’ ‘พวกเราชาวรถเมลก็มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันตาม
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พวกเราขอความเป น ธรรมกั บ สั ง คม เพราะงานของเราคื อ การให บ ริ ก ารกั บ
ประชาชนทุกระดับชั้น ไมแบงกั้นกับบุคคลทุกประเภท พนักงานรุนใหมก็จบปริญญาเหมือนกัน พวกเรา
ไมยอมใหใครมาดูถูกพวกเรา’...” (ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
“นางพิศพิไลกลาววา ตนรูจักกับนางแสงมณีมาเปนเวลานานแลว ซึ่งหลังจาก
ประสบเหตุก็ไมมีฝายใดที่เกี่ยวของเขามาเหลียวแลเลย โดยนางแสงมณีไดรับบาดเจ็บอาการสาหัส นอน
รักษาตัวอยูในหองไอซียู รพ.คามิลเลียน ซึ่งแพทยยังไมไดใหการรักษาแตอยางใด เนื่องจากคาใชจายสูง
...” (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
“นางญานิศาใหการวา ในวันเกิดเหตุคืนวันที่ 4 ก.ค. ที่ผานมา สามีไดรับบาดเจ็บ
สาหัสถูกนําตัวสงโรงพยาบาลตํารวจ จากนั้นวันรุงขึ้นจึงทําเรื่องขอยายมาโรงพยาบาลกลวยน้ําไท ตอนนี้
พักรักษาตัวอยูที่หองไอซียู โดยนายมาโนชไหปลาราหัก ซี่โครงตั้งแตซี่ที่ 2-8 หัก กระดูกเชิงกรานและ
ตะโพกขวาหัก ไหลขวาหัก อาการสาหัสมาก แตทางครอบครัวนายกัณฑพิทักษยังไมไดมาดูแลชวยเหลือ
แตอยางใด...” (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
“นายสนาน บุญงอก ประธานสหภาพแรงงานฯขสมก.เปดเผยวา การที่นายกัณฑ
เอนกกลาวหาวาน.ส.สมจิต แกวกลา พนักงานเก็บคาโดยสารรถปอ.513 วาเปนคนไมมีการศึกษานั้น ถือ
เปนการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนการดูถูกพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน
ตนยอมไมได และน.ส.สมจิตเปนสมาชิกสหภาพฯดวย ตนจะชวยเหลือเต็มที่ ขั้นแรกจะทําหนังสือไปยัง
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นายกัณฑเอนกใหทําหนังสือขอโทษอยางเปนทางการ แตถานายกัณฑเอนกไมยอมทําหนังสือขอโทษ ตน
จะดําเนินการทางกฎหมายตอไป” (เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
สําหรับแหลงขาวที่เปนกลาง ใหขอเท็จจริง ไดแก แพทย ตํารวจ และอัยการ
ทางดานตํารวจและอัยการสวนใหญจะใหขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริงและการดําเนินคดีซึ่งมีทั้งดานบวกและ
ลบ แตภาษาที่ใชจะเปนกลาง ไมมีการโนมเอียง ทําใหเปนแหลงขาวที่เปนกลาง สวนแพทย มักจะให
ขอมูลขอเท็จจริง อธิบายหลักทางการแพทย แตหลีกเลี่ยงที่จะเปดเผยรายละเอียดอาการหมูแฮม นอกจากนี้
ก็มีการใหสัมภาษณของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมการขนสงทางบก ซึ่ง
ประเด็นสวนใหญเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการออกใบขับขี่ เชน
“พ.ต.อ. จิรพัฒน ภูมิจิตร ผกก.สน.ทองหลอ เปดเผยวาเบื้องตนตั้งขอหานาย
กัณฑพิทักษขับขี่รถโดยประมาท เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทํารายรางกายผูอื่นเปนเหตุให
ไดรับอันตรายแกกาย จากนี้ไปจะใหพนักงานสอบสวนเรงสอบปากคําพยานที่เกี่ยวของทุกปากนํามา
พิจารณาวา เปนการกระทําที่เขาขายพยายามฆา หรือฆาผูอื่นโดยเจตนาหรือไตรตรองไวกอนหรือไม หาก
เขาขายความผิด จะแจงขอหาเพิ่มเติมแกผูตองหาตอไป”
“พ.ต.อ. จิรพัฒน กลาวดวยวา เบื้องตนญาตินายกัณฑพิทักษแจงใหทราบวา นาย
กัณฑพิทักษมีอาการปวยทางจิต ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได มีประวัติการรักษาอยูที่สถาบัน
กัลยาณราชนครินทรดวย....”
“พ.ต.อ. จิรพัฒน ภูมิจิตร ผกก.สน.ทองหลอ กลาววา ขณะนี้ไดจัดการจับกุมตาม
หมายจับแจงขอหาแลว คดีนี้มีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิต หากจะประกันตัวก็เปนดุลพินิจของพนักงาน
สอบสวน สวนการที่ตํารวจยอมใหผูถูกจับหรือผูตองหานอนพักที่ รพ.สมิติเวชตอไป ก็เพราะเพื่อความ
ปลอดภัยในการรักษาพยาบาล อีกทั้งอยูในการดูแลของแพทย...”
“นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษกกรมสุขภาพจิตกลาววา อาการของนายกัณฑ
พิทักษที่เกิดขึ้นตอบได 2 แนวทางวาปกติหรือไมปกติ ในการควบคุมอารมณเปนไดทั้ง 2 อยาง ในคนที่
ปกติถามีเรื่องเขามามากๆ อาจเกิดอาการเครียด....”
“สําหรับอาการของเหยื่อรถเบนซคลั่ง น.ส.แสงมณี พิมโซดารี่ ชาวลาว ผจก.
โรงแรมน้ําสอง เมืองวังเวียง ประเทศลาว ที่รักษาอยู รพ.คามิลเลี่ยน นพ.นีลวัฒน คุประตกุล แพทยเจาของ
ไขเปดเผยวา รับตัวคนไขภายหลังเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืน พบวามีกระดูกหักหลายแหง ประกอบไปดวย
ไหปลาราขวาหัก...”
“ดาน นพ.ม.ล. สมชาย จักรพันธุ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาววา เมื่อนายกัณฑ
พิทักษตกเปนผูตองหา ทางจิตแพทยไมสามารถเปดเผยขอมูลของคนไขได เนื่องจากจะกระทบตอรูปคดี
...”
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“นายสรรเสริญ วงศชะอุม รมช.คมนาคม ใหความเห็นถึงเหตุการณที่นายกัณฑ
พิทักษ ปจฉิมสวัสดิ์ ขับรถเบนซพุงชนคนเสียชีวิต โดยตั้งขอสังเกตวา เหตุใดกรมการขนสงทางบกจึง
ออกใบอนุญาตขับขี่รถยนตใหคนที่สภาพจิตไมปกติ....”
อนึ่ง เปนที่สังเกตวา ในประเด็นขาวนี้ แหลงขาวบางคน มี 2 บทบาท กลาวคือ
เปนทั้งแหลงขาวดานบวก และแหลงขาวดานลบ ไดแก นายกัณฑเอนก ซึ่งในวันแรกที่เกิดเหตุการณ ยัง
เป น แหล ง ข า วด า นบวก แต ม าภายหลั ง จากออกมาให สั ม ภาษณ ต อ ว า กระเป า รถเมล แ ล ว บทบาทก็
เปลี่ยนไปเปนดานลบ จนกระทั่งภายหลังจากที่มีการออกมาขอโทษ เหตุการณจึงเริ่มคลี่คลายและสื่อเริ่ม
เสนอขาวลดนอยลง นอกจากนี้ผูบาดเจ็บ ญาติผูบาดเจ็บ และญาติผูเสียชีวิต บางครั้งก็มี 2 บทบาทเชนกัน
แตจะพบวาการที่ฝายผูเสียหายมีบทบาทเปนแหลงขาวดานบวกนั้น มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของนางสา
วิณี แมหมูแฮม ที่พยายามเดินทางไปเยี่ยมเยียน และไปรวมงานศพ ทําใหคนเหลานี้มีความรูสึกตอฝาย
ผูกระทําผิดดีขึ้น ไดแก
“นายวิชิต ครุฑธจร พอของนองแอนเผยวา รูสึกยินดีที่นางสาวิณีมาเยี่ยมลูกสาว
พรอมทั้งใหการชวยเหลือ....”
“น.ส.หทัยทิพย หรือนองแอนเผยวา ดีใจที่นางสาวิณีมาเยี่ยม ขณะนี้ยังมีอาการ
เจ็บแผลอยูเปนระยะ.....” (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
“นายวิ ชิ ต กล า วว า ตนไม คิ ด ที่ จ ะเรี ย กร อ งอะไร เพี ย งแค ช ว ยดู แ ลเรื่ อ งค า
รักษาพยาบาลจนกวาลูกสาวตนจะหายเปนปกติก็พอ เพราะตนเขาใจสถานการณตอนนี้ นางสาวิณีเองก็ใน
ฐานะที่เปนแมก็คงกลุมใจไมแพกับคนบาดเจ็บอื่นๆ คือไมอยากใหเรื่องมันเกิดขึ้น ตนรูสึกนางสาวิณี
เชนกัน และดีใจที่นางสาวิณีเดินทางมาเยี่ยมแสดงความหวงใยลูกสาวตน...” (เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
เมื่อเทียบสัดสวนของการใชแหลงขาวดานบวกและลบ รวมถึงแหลงขาวที่เปน
กลางใหขอเท็จจริง พบวาแหลงขาวดานลบและแหลงขาวขอเท็จจริงมีมากกวาแหลงขาวดานบวก ดัง
ตารางเปรียบเทียบดานลาง
ตารางที่ 5 สรุปแหลงขาวกรณีหมูแฮม
แหลงขาวดานบวก
นายกัณฑเอนก ปจฉิมสวัสดิ์

แหลงขาวดานลบ
นายกัณฑเอนก ปจฉิมสวัสดิ์

แหลงขาวขอเท็จจริง
พ.ต.อ. จิ ร พั ฒ น ภู มิ จิ ต ร ผกก.สน.ทอง
หลอ
นางสาวิณี ปะการะนัง
นายสถาพร อรุ ณ ศิ ริ พนั ก งานขั บ รถ ด.ต.นุ กูล เดชพั นธ ผบ.หมู จ ร.สน.ทอง
โดยสาร
หลอ
น า ย กั ณ ฑ พิ ทั ก ษ ป จ ฉิ ม น.ส.สุ ชี ร า อิ น ทร สุ ว รรณ ลู ก สาว พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย
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สวัสดิ์
นายวิชิต ครุฑธจร พอของ
น.ส.หทัยทิพย
นายพิ เ ณศวร พั ว พั ฒ นกุ ล
ผอ.ขสมก.
น.ส.สุชีรา อินทรสุวรรณ ลูก
สาวผูเสียชีวิต
นายขวัญเรือน ครุฑธจร แม
ของ น.ส.หทัยทิพย
น.ส.หทัยทิพย ครุฑขจร

ผูเสียชีวิต (นางสายชล หลวงแสง)
นางทองดํา แมผูเสียชีวิต (นางสายชล)

นพ.ทวี ศิ ล ป วิ ษ ณุ โ ยธิ น โฆษกกรม
สุขภาพจิต
น.ส.สมจิต แกลวกลา พนักงานเก็บคา นพ.ม.ล. สมชาย จั ก รพั น ธุ อธิ บ ดี ก รม
โดยสาร
สุขภาพจิต
นายโรลอง มารีปแอร
นพ.นิลวัฒน คุประตกุล
นางพิศพิไล วรกิจโภคาธร

นพ.ศิ ริ ศั ก ดิ์ ธิ ติ ดิ ล กรั ต น ผอ.สถาบั น
กัลยาณราชนครินทร
น.ส.หทัยทิพย ครุฑขจร
นายสรรเสริญ วงศชะอุม
นายสถิตย วิสาขศาสตร ผอ.เขตการเดิน นายศิ ล ปชั ย จารุ เ กษมรั ต นะ อธิ บ ดี
รถที่ 3
กรมการขนสงทางบก
นางญาณิศา โตจวง ญาติผูบาดเจ็บ (นาย พ.ต.ท.ศรีสุข พรหมมี พงส. (สบ.3) สน.
มาโนช โตจวง)
ทองหลอ
นายมาโนช โตจวง
พล.ต.ต.อนันต ศรีหิรัญ ผบก.น.5
นายสนาน บุ ญ งอก ประธานสหภาพ พ.ต.ท.สุนทร โตรอด รองผกก.สส.
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก.
ชมรมร ว มด ว ยช ว ยสั ง คม พนั ก งานข พ.ต.ท.ญานวุฒิ เลี่ยมแกว พงส.สบ.3
สมก.เขตการเดินรถที่ 4
นายพล ลองวารี ผูจัดการเขตการเดินรถ พล.ต.ต.เจตน มงคลหัตถี รองผบช.น.
ที่ 4
นายประกอบรัตน เดชากุล ทนายความ น.ส.ศุภมาส พยั ฆ วิ เชี ย ร ผอ.สํานั ก งาน
ของนางสังวาลย
ช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก ผู เ สี ย หายและ
จําเลยในคดีอาญา (เฉพาะไทยรัฐ)
นางสังวาล ศรีหวงษ ญาติผูบาดเจ็บ
นายมะโน ทองปาน ที่ ป รึ ก ษาฝ า ย
กฎหมายสมาคมนั ก ข า วอาชญากรรม
(เฉพาะไทยรัฐ)
นายสวงค ฉิมพลี หัวหนาสวนอุบัติเหตุ นพ.พิพัฒน พงษรัตนามาน ผอ.รพ.เมือง
ขสมก.เขต 3
สมุทร-ปากน้ํา
นางรั ช นี แซ จิ ว ผู โ ดยสาร (เฉพาะ นายบํ า รุ ง ชั ย แสนสุ ข อั ย การพิ เ ศษฝ า ย
เดลินิวส)
คดีอาญา

ข.) การเลือกรายละเอียด เลือกประเด็นขาว
เนื่ อ งจากเหตุการณที่เ กิดขึ้ น มีรายละเอีย ดมาก ในการนําเสนอข า วผูสื่อขาว
จําเปนตองเลือกนําเสนอเฉพาะขอเท็จจริงบางสวนและตัดขอเท็จจริงบางสวนออกไป
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การคัดเลือกขอเท็จจริงก็คือ การเลือกประเด็นขาวซึ่งถือเปนสวนสําคัญของการ
เดินเรื่องของขาว เปนตัวกําหนดวาโครงเรื่องขาวจะดําเนินไปทิศทางใด รวมถึงเปนตัววางกรอบแนวคิด
ของเรื่ องให กับผู อานได อีก ด ว ย ในกรณีก ารนํ าเสนอขา วหมูแ ฮม จะพบว าประเด็ น หลั กๆที่สื่อเลื อก
นําเสนอ ไดแก
- เหตุการณการขับรถชนที่เกิดขึ้น
หนังสือพิมพจะมีการลงเนื้อหาขาวสวนนี้ในทุกวันที่มีการนําเสนอขาว
เพื่อเปนการโปรยเรื่องทาวความใหผูอานเขาใจ ซึ่งในแตละครั้งที่มีการพูดถึงเหตุการณ หนังสือพิมพทั้ง
ไทยรัฐและเดลินิวสนําเสนอขาวในลักษณะที่เปนไปในทิศทางที่ทําใหคนอานคิดวาหมูแฮมโหดราย ปา
เถื่อน เลือดเย็น อยางมาก เชน
“...โดยมีรถ เมอรเซเดสเบนซ สีดํา ทะเบียน ศศ 6699 กรุงเทพมหานคร
สภาพเกยอยูบนฟุตบาท เครื่องยนตยังทํางานอยู พบรางผูบาดเจ็บ 3 ราย ติดอยูใตทองรถเบนซ สงเสียงรอง
โหยหวนดวยความเจ็บปวด สวนผูขับขี่รถเบนซ ยังนั่งอยูภายในรถ...” (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
“นายกัณ ฑ พิ ทัก ษ ป จ ฉิ ม สวัส ดิ์ ก อเหตุ ระห่ํ า โมโหพนัก งานเก็ บ ค า
โดยสารรถ ปอ.513 ที่ มี ป ากเสี ย งกั น แล ว ควบคุ ม อารมณ ไ ม อ ยู ขั บ รถเบนซ สี ดํ า ทะเบี ย บ ศศ 6699
กรุงเทพมหานคร พุงชนชาวบานที่ไมรูอีโหนอีเหน ยืนรอรถเมลบริเวณแยกอารีย ใกลซอยสุขุมวิท 26 ฝง
ขาออก จนทําใหนางสายชล หลวงแสง อายุ 42 ป เสียชีวิต และมีผูไดรับบาดเจ็บสาหัสและเจ็บมากเจ็บ
นอยอีกรวม 10 คน....” (ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
“...ขณะนั้นผูโดยสารสิบกวาคนที่มากับรถเมลจึงพากันลงมายืนขางรถ
เพื่อจะตอรถคันอื่น และโดยที่ทุกคนไมทันระวังตัว รถเบนซคันนั้นก็พุงขึ้นมาบททางเทาพุงเขาหากลุม
ผูโดยสารที่ยืนอยูนับสิบคน ชนจนลมระเนระนาดกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทาง ในขณะที่หญิงสาว
ลมลงนั้น รถเบนซก็พุงขึ้นทับลางจนหลุดเขาไปนอนอยูใตทองรถถึง 3 คนจนรถวิ่งตอไปไมไดและมี
ผูไดรับบาดเจ็บอีกนับสิบคน...” (เดลินิวส 5 ก.ค. 50)
“.....หลังจากสติแตกคลั่งขับรถเบนซพุงขยี้ผูโดยสารรถปอ. สังเวย 1
ศพ เปนสาวฝายการเงิน ขสมก. สภาพศพถูกทับรางยับเยิน จนกระดูกแตกทิ่มอวัยวะ...” (เดลินิวส 6 ก.ค.
50)
“นายกัณ ฑพิ ทั ก ษ หรื อ หมู แ ฮม ป จ ฉิม สวั สดิ์ อายุ 20 ป ลูก ชายนาย
กัณฑเอนก ปจฉิมสวัสดิ์ และนางสาวิณี ปจฉิมสวัสดิ์ อดีตนางสาวไทย ไดกอเหตุขับรถเบนซหรู พุงขึ้น
ฟุตบาธไลชนผูโดยสารที่ยืนอยูขางรถ ปอ.513 ที่เกิดเหตุเฉี่ยวชนกัน แลวคนขับไมรับ ทําใหเกิดอารมณ
เสีย ทําใหมีผูเสียชีวิต 1 ศพ และบาดเจ็บจํานวนมาก” (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
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- การดําเนินคดีของตํารวจและศาล
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสจะมีการรายงานความคืบหนาของการ
ดําเนินคดีตั้งแตวันแรกที่มีการนําเสนอขาว และก็รายงานเรื่อยมาทุกครั้ง ซึ่งลักษณะการรายงานขาวสวน
ใหญจะเปนคําสัมภาษณจากตํารวจ อัยการ ซึ่งเนื้อหาจะเหมือนกันทั้งไทยรัฐและเดลินิวส เชน
“พ.ต.อ.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผกก.สน.ทองหลอ เปดเผยวา เมื่อเย็นวานนี้
ทางเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานเดินทางมาตรวจสอบสภาพรถ ปอ.สาย513 และรถเบนซสีดําทะเบียน
ศศ6699 กรุงเทพมหานคร ของนายกัณฑพิทักษ ปจฉิมสวัสดิ์ อยางละเอียดแลว พบรองรอยการเฉี่ยวชน
กันจริง.....” (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
“พ.ต.อ.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผกก.สน.ทองหลอ กลาววาเมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่
ผานมา เจาหนาที่จากกองพิสูจนหลักฐานไดเขาตรวจสอบรถเบนซคันกอเหตุและรถโดยสารประจําทาง
สายปอ.513 พบวามีรองรอยการเฉี่ยวชนจริง...” (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
“พล.ต.ต.อนันต ศรีหิรัญ ผบก.น.5 ไดเดินทางไปตรวจดูความเรียบรอย
ในการสอบสวนที่ สน.ทองหลอ พรอมเผยวา ตํารวจไดรับหมายจับนายกัณฑพิทักษจากศาลจังหวัดพระ
โขนงแลว ทั้งนี้ ตํารวจไดสอบสวนพยานบุคคล อันประกอบไปดวยผูโดยสารรถ ปอ.513 ประชาชนที่เดิน
ทางผานไปมา ผูบาดเจ็บ....” (ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
“พล.ต.ต.อนันต ศรีหิรัญ ผบก.น.5 ไดเดินทางไปที่สน.ทองหลอ เพื่อ
สอบถามความคืบหนาของคดีโดยมี พ.ต.อ.จิรพัฒน ผกก.สน.ทองหลอ รายงานใหทราบ จากนั้น พ.ต.อ.
จิรพัฒน เปดเผยวาขณะนี้ศาลจังหวัดพระโขนงไดอนุมัติหมายจับ...” (เดลินิวส 8 ก.ค. 50)
“นายบํารุงชัย แสนสุข อัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต 7 พนักงาน
อัยการที่รับผิดชอบคดีนี้เปดเผยวา ไดทําสํานวนอยางรัดกุม แตที่ลาชาเนื่องจากภายหลังเกิดเหตุ นายกัณฑ
พิทักษถูกสงตัวไปรักษาที่สถาบันกัลยาราชนครินทร....” (ไทยรัฐ 14 มี.ค. 51)
“นายบํารุงชัย แสนสุข อัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต 7 (พระ
โขนง) นัดฟงการสั่งคดีนายกัณฑพิทักษ...” (เดลินิวส 14 มี.ค. 51)
- ความเคลื่อนไหวของผูเสียหาย
หนั ง สือพิ มพมี ก ารรายงานมุ ม ของผูเ สีย หายทั้ง ประเด็ น เรื่อ งอาการ
บาดเจ็บ ซึ่งบางครั้งก็มีขอมูลจากแพทยดวย นอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องการดําเนินคดีกับหมูแฮม สําหรับ
ผูเสียชีวิต สื่อมีการรายงานบรรยากาศที่งานศพ อาการเศราโศกและผลกระทบของญาติผูเสียชีวิต รวมทั้ง
การดําเนินคดีกับหมูแฮมเชนกัน ซึ่งการกลาวถึงผูเสียหายจะมีการเขียนบรรยายในลักษณะที่คอนขางเห็น
อกเห็นใจและสงสารผูเสียหายอยางเห็นไดชัดเจน เชน
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“น.ส.สุ ชี ร า เข า พบพนั ก งานสอบสวนสน.ทองหล อ เพื่ อ แจ ง ความ
ดําเนินคดีกับนายกัณฑพิทักษ พรอมขอเอกสารเพื่อรับศพนางสายชลไปบําเพ็ญกุศลตอไป” (ไทยรัฐ 6
ก.ค. 50)
“…แมนางสายชล เหยื่อเคราะหรายเดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลจุฬา
ฯ ดวยใบหนาโศกเศราดวงตาแดงก่ํา...” (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
“...เมื่อบรรดาญาติเ ห็นศพของนางสายชลตางพากัน รองหมรองไห
โดยเฉพาะนางทองดําแมผูตายรองไหปมวาจะขาดใจ ญาติตองชวยประคองไวเพราะเกรงจะเปนลม.....”
(ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
“สําหรับอาการของเหยื่อรถเบนซคลั่ง น.ส.แสงมณี พิมโซดารี่ ผจก.
โรงแรมน้ําสอง เมืองวังเวียง ประเทศลาว ที่รักษาตัวอยูที่ รพ.คามิลเลี่ยน น.พ.นีลวัฒน คุประตกุล แพทย
เจ า ของไข เ ป ด เผยว า รั บ ตั ว คนไข ภ ายหลั ง เกิ ด เหตุ ป ระมาณเที่ ย งคื น พบว า มี ก ระดู ก หั ก หลายแห ง
ประกอบดวยไหปลาราขวาหัก.....สวนเรื่องคาใชจาย ขณะนี้ยังไมมีผูใดมาติดตอรับผิดชอบ” (ไทยรัฐ 7
ก.ค. 50)
“...ญาติพี่นองติดตอรับศพร่ําไหระงมโรงพยาบาล...” (เดลินิวส 6 ก.ค.
50)
“น.ส.สุ ชี ร า อิ น ทร สุ ว รรณ อสยุ 25 ป ลูก สาวนางสายชลผู เ สี ย ชี วิ ต
พรอมญาติๆทั้งหมดอยูในอาการเศราโศก เดินทางเขาพบ พ.ค.ท.ญาณวุฒิ เลี่ยมแกว พงส. (สบ3) สน.ทอง
หลอ เพื่อแจงความลงบันทึกประจําวัน....” (เดลินิวส 6 ก.ค. 50)
“นางญานิศา โตจวง ภรรยาของนายมาโนช โตจวง ที่บาดเจ็บสาหัส
หลังถูกรถเบนซของนายกัณฑพิทักษชนจนตองเขารับการรักษาตัวที่รพ.กลวยน้ําไท ไดเขาแจงความกับ
พ.ต.ท.ญาณวุฒิ เลี่ยมแกว พงส.(สบ3) สน.ทองหลอ ใหดําเนินคดีกับนายกัณฑพิทักษในขอหาพยายามฆา
ผูอื่น...” (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
“หลังจากนางสาวิณีอานขอความในจดหมายที่หมูแฮมเขียนจบแลว
นางทองดําไดแสดงอาการไมยอมรับการขอโทษและพวงมาลัยที่หมูแฮมฝากมากราบขอขมา นางทองดํา
ถึงกับเกิดอาการรางเกร็งช็อกเปนลมหมดสติลมพบไปในทันที สรางความตกตะลึงใหกับผูที่มารวมงาน
จํานวนมาก....” (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
“...โจทกรวมทั้งสามและผูเสียหายอื่นรวม 10 ราย ไดยื่นคํารองขอให
ศาลมีคําสั่งบังคับทางแพงใหจําเลยชดใชคาเสียหายดวย...” (ไทยรัฐและเดลินิวส 25 มี.ค. 51)
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- ความรับผิดชอบของฝายหมูแฮม
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสมีการนําเสนอในประเด็นดานความ
รับผิดชอบตั้งแตวันแรกที่มีการนําเสนอขาว จากการเปดแถลงขาวของนายกัณฑเอนก และนางสาวิณี พอ
และแมของนายกัณฑพิทักษ เชน
“....โดยนายกัณฑเอนกกลาววา ขอโทษไปยังญาติผูที่ไดรับบาดเจ็บ
ผูบาดเจ็บ ญาติผูเสียชีวิตและผูเสียชีวิต เหตุที่เกิดขึ้นถือวาเปนเหตุรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตน
เบื้องตนขอรับผิดชอบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องคารักษาพยาบาล หรือฌาปนกิจศพและขอโทษแทนลูก
ชายดวย โดยในสวนของผูเสียชีวิตจะใหความชวยเหลือเต็มที่ ดานคดีจะใหเปนไปตามกฎหมาย เมื่อเรื่อง
เสร็จสิ้นแลวจะใหลูกชายบวชใหกับผูตาย” (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
“...หลังเกิดเหตุ พอแมของไฮโซหนุมไดออกมาแถลงยอมรับผิดที่ลูก
ชายไปกอเหตุขึ้น...” (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
แตเปนที่นาสังเกตวา หลังจากวันแรก ผูที่มีบทบาทหลักในการออกมาแสดง
ความรับผิดชอบ มีเพียงนางสาวิณี แมของหมูแฮมที่พยายามเดินทางไปเยี่ยมผูบาดเจ็บและไปรวมงานศพ
ผูเสียชีวิต จนหนังสือพิมพไทยรัฐมีการใชคําวา “เดินสาย” แตเดลินิวสจะไมใช เพราะใหผูอานคิดและ
ตีความเอาเองจากรายละเอียดที่นําเสนอไป เชน
“ภายหลังพนักงาน ขสมก.ออกแถลงการณขูแจงความนายกัณฑเอนก ปจฉิม
สวัสดิ์ พอของนายกัณฑพิทักษ หรือหมูแฮม ผูตองหาคดีขับรถชนคนตายและบาดเจ็บ ฐานจอผานสื่อ
ทํานองดูหมิ่นเหยียดหยามพนักงานองคการฯเปนชนชั้นลางผูต่ําตอย ขณะที่ผูเปนแม สาวิณี ปะการะณัง
ยังออกเดินสายขอโทษผูบาดเจ็บตามโรงพยาบาลตางๆแทนลูกชายที่ยงั นอนพักรักษาตัวอยู....” (ไทยรัฐ 12
ก.ค. 50)
“นางสาวิณี ปจฉิมสวัสดิ์ มารดาของหมูแฮม ไดเดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บ
ของนางสั งวาลย สีห วงศ ที่รักษาตัว อยูใ นรพ.วิภ าราม โดยนางสาวิณีใ หสัมภาษณวา เมื่อช วงเชา ได
เดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนางแสงมณี ที่รพ.คามิเลียน และตนจะเดินทางไปรวมงานฌาปนกิจศพ
ผูเสียชีวิตในตอนเย็นวันเดียวกันนี้ดวย...” (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
จากบทบาทที่ น างสาวิ ณี พ ยายามแสดงความรั บ ผิ ด ชอบ เดิ น ทางไปเยี่ ย ม
ผูบาดเจ็บ และรวมงานศพนั้น ก็สงผลใหญาติผูบาดเจ็บ ผูบาดเจ็บ และญาติผูเสียชีวิต มีความรูสึกเปนบวก
ตอนางสาวิ ณี มากขึ้ น ทําให น้ําหนั กความรุนแรงของประเด็น ขาวดู เบาลง โดยหนังสือพิมพไ ดลงคํา
สัมภาษณของญาติผูบาดเจ็บ ผูบาดเจ็บ และญาติผูเสียชีวิตเปนหลักฐานสนับสนุน ไดแก
“น.ส.หทัยทิพย หรือนองแอนเผยวา ดีใจที่นางสาวิณีมาเยี่ยม ขณะนี้ยังมีอาการ
เจ็บแผลอยูเปนระยะ.....” (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
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“น.ส.สุชีรา อินทรสุวรรณ ลูกสาวนางสายชล หลวงแสง ผูเสียชีวิต กลาวดวย
เสียงสั่นเครือวา ซาบซึ้งในความมีน้ําใจที่นางสาวิณีมีให ตนใหอภัยทุกอยาง” (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
“นายวิ ชิ ต กล า วว า ตนไม คิ ด ที่ จ ะเรี ย กร อ งอะไร เพี ย งแค ช ว ยดู แ ลเรื่ อ งค า
รักษาพยาบาลจนกวาลูกสาวตนจะหายเปนปกติก็พอ เพราะตนเขาใจสถานการณตอนนี้ นางสาวิณีเองก็ใน
ฐานะที่เปนแมก็คงกลุมใจไมแพกับคนบาดเจ็บอื่นๆ คือไมอยากใหเรื่องมันเกิดขึ้น ตนรูสึกนางสาวิณี
เชนกัน และดีใจที่นางสาวิณีเดินทางมาเยี่ยมแสดงความหวงใยลูกสาวตน...” (เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
แตในระหวางที่มีประเด็นการขับรถชนคนตายและบาดเจ็บของหมูแฮมเกิดขึ้น
ก็มีอีกประเด็นเกิดแทรกขึ้นมา ทําใหน้ําหนักของขาวนี้ดูรุนแรงมากขึ้น ทําใหประชาชนใหความสนใจ
มากขึ้น นั่นก็คือ
- การตอบโตระหวางพอหมูแฮมและ ขสมก.
องค ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ข า วนี้ อ ยู ใ นความสนใจของประชาชน
สามารถยึดพื้นที่หนาหนึ่งของหนังสือพิมพไดเปนระยะเวลาราว 1 อาทิตยติดตอกัน ก็เพราะมีประเด็นดาน
ความขัดแยงระหวางพอหมูแฮมและขสมก.เกิดขึ้น จนสื่อเลือกประเด็นนี้มาใชพาดหัวขาว ไดแก
“พอเบนซคลั่ง อารมณบจอย ดากระเปาวาคนไมมีการศึกษา ใสรายลูก
ขูฟองแน” (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
“....กัณฑเอนก สํานึก ขอโทษวาจาไมดี” (ไทยรัฐ 10 ก.ค. 50)
“ขสมก.ยกขบวนขู พอหมูแฮมขอโทษ หยามรถเมล ขีดเสน 7 วัน ไม
งั้นฟองแน” (ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
“พอหมูแฮมยอมกราบขอโทษพนักงาน ขสมก.” (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 50)
“...อางลูกถูกกฎหมู-ดาไรการศึกษา” (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
“...พอหมูแฮมยอมขอโทษ หลังใหสัมภาษณแรงจนถูกจวก” (เดลินิวส
10 ก.ค. 50)
“จอฟองพอหมูแฮม สหภาพขสมก.ชี้ถูกดูหมิ่น” (เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
“....ขสมก.รอใหขอโทษ” (เดลินิวส 13 ก.ค. 50)
“พอหมูแฮมขอโทษคนขสมก. วอนสังคมใหอภัย เข็ดแลวจะไมพูดอีก
สหภาพยอมรับพอใจ” (เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
สําหรับเนื้อหาขาวนั้น จะพบวาสื่อมีการนําเสนอใน 2 ลักษณะ กลาวคือ
ในชว งแรกที่ เ กิด ความขัด แย ง สื่ อ จะนํา เสนอเปน คํ าสัมภาษณข องนายกัณ ฑ เ อนกเปน ส ว นใหญ ซึ่ ง
คอนขางจะแสดงใหเห็นถึงความสํานึกผิดจากการกระทําของตน ไดแก
“สวนที่พูดผานรายการเรื่องเลาเชานี้ ระบุวาเปนพวกไมมีการศึกษานั้น
นายกัณฑเอนกกลาววาอยากจะเรียนวา เจาะจงไปที่กระเปารถเมลคันนั้นคนเดียวที่ไมมีการศึกษา และเปน
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คนโกหกอยางชัดแจง สามารถพิสูจนไดจากภาพวีดิโอที่นักขาวมีทุกคน ตนไมไดวาทุกคน เพราะคนไมมี
การศึกษาก็เปนคนดีเยอะแยะ คนขับรถเมล กระเปารถเมลเปนคนดีก็มาก สรุปแลวกระเปารถเมลคนนี้เปน
คนทําใหเกิดเรื่องใหญ....” (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
“สํ า หรั บ ที่ ต นพู ด ผ า นรายการเรื่ อ งเล า เช า นี้ ที่ ร ะบุ ว า เป น พวกไม มี
การศึกษานั้น ตนอยากจะเรียนวาตนเจาะจงไปที่กระเปารถเมลคนนั้นคนเดียวที่ไมมีการศึกษาและเปนคน
โกหกอยางชัด แจ ง ซึ่ งสามารถพิ สูจ นไ ดจ ากภาพวิดีโอที่นั ก ขาวมีทุกคน คนขั บ กระเปารถเมลเ ปน ดี
เยอะแยะไป โดยสรุปแลวกระเปารถเมลคนนี้เปนคนทําใหเกิดเรื่องใหญ...” (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
“...ทั้งนี้อยากฝากขอโทษประชาชนที่ตนไดพูดออกโทรทัศนไปดวย
ถอยคํารุนแรง เพราะโกรธที่เห็นคนไปทํารายลูก....” (ไทยรัฐ 10 ก.ค. 50)
“นายกัณฑเอนกใหสัมภาษณวา...อยางไรก็ดี ฝากขอโทษประชาชนดวย
ที่ตนพูดออกในรายการโทรทัศนดวยถอยคําพูดรุนแรงเพราะโกรธ...” (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
จนกระทั่งภายหลัง ขสมก.ออกมาเคลื่อนไหว ประเด็นการนําเสนอของสื่อก็เริ่ม
เปลี่ ย นไป ขสมก.เริ่ม เข า มาเกี่ ย วข อ งมี พื้น ที่มี บ ทบาทในขา วมากขึ้ น ทํา ให ภ าพของนายกัณ ฑ เ อนก
เปลี่ยนไปเปนคนผิด ไดแก
“นายสนาน บุ ญ งอก ประธานสหภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ ขสมก. ออก
แถลงการณฉบับที่ 1 แจงความดําเนินคดีกับนายกัณฑเอนกในขอหาดูหมิ่นเหยียดหยามพนักงานองคการฯ
เปนการกลาวหาและดูหมิ่นเหยียดหยามพนักงานเก็บคาโดยสารของขสมก.วามีความรูต่ํา และยังกลาว
เหยียดหยามวาเปนคนชั้นลางไมมีการศึกษา ทําใหสังคมรังเกียจและเปนจําเลยสังคมเสื่อมเสียชื่อเสียง
องคกรของรัฐวิสาหกิจ....” (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 50)
“นายสนาน บุญงอก ประฑานสหภาพแรงงานฯขสมก.เปดเผยวา การที่
นายกัณฑเอนกกลาวหาวา น.ส.สมจิต พนักงานเก็บคาโดยสารเปนคนไมมีการศึกษานั้น ถือเปนการดูหมิ่น
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนดูถูกพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน ตนยอมไมได ขั้นแรก
จะทําหนังสือไปยังนายกัณฑเอนกใหทําหนังสือขอโทษอยางเปนทางการ แตถานายกัณฑเอนกไมยอมทํา
หนังสือขอโทษ ตนจะดําเนินการทางกฎหมายตอไป” (เดลินิวส 11 ก.ค. 50)
“....นายสนาน บุญงอก ประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจ ขสมก. กลาววา
สหภาพฯไดยื่นหนังสือใหดําเนินการปกปองศักดิ์ศรีองคการฯและดูแลพนักงาน รวมไปถึงครอบครัวที่
ไดผลกระทบ....โดยขสมก.ไดสงเรื่องไปยังฝายกฎหมายของขสมก.เพื่อใหนายกัณฑเอนก แถลงการณ
ผานสื่อมวลชน หรือทําหนังสือขอโทษพนักงาน ขสมก.อยางเปนทางการ....” (ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
“ที่ผานมามีเพียงคุณสาวิณี ออกมาขอโทษพนักงาน ขสมก.เทานั้น สวน
คุณกัณฑเอนกพูดขอโทษอยางลอยๆ ไมไดขอโทษอยางเปนทางการเหมือนกับตอนที่ใหสัมภาษณกับสื่อ

81

หลายแขนง หากคุณกัณฑเอนกจะขอโทษ ตองขอโทษอยางเปนทางการโดยตรงกับพนักงานขสมก. ผาน
สื่อทั้งหนังสือพิมพ และโทรทัศน....” (ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
“นายสนาน บุญงอก เปดเผยวาสหภาพฯยื่นหนังสือใหปกปองศักดิ์ศรี
ของพนักงานขสมก.และดูแลครอบครัวพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ...” (เดลินิวส 12 ก.ค.
50)
จากแรงกดดั น เหล า นี้ ทํ า ให ใ นที่ สุ ด นายกั ณ ฑ เ อนกได ย อมออกมาขอโทษ
พนักงานขสมก.อยางเปนทางการ และสื่อก็ไดนําเสนออีกเชนกัน
“ลาสุดพอหมูแฮม ยอมเอยปากขอโทษแลว.....ผมตองกราบขอโทษ
ทานหลายจากใจจริง เนื่องจากผมมีความรูสึกรัก และหวงลูกเปนอยางมาก ทําใหเกิดอารมณชั่ววูบ ขาดสติ
ในการไตรตรองคําพูดที่ไดกลาวไป.....นายกัณฑเอนกกลาว” (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 50)
“ยอมขอโทษ กัณฑเอนกรุดพบพนักงานขสมก.กลาวขอโทษตอหนา
ผูอํานวยการ สหภาพแรงงานและพนักงานขสมก.แลว โดยเขียนโพยมาอาน อางเข็ดไมกลาพูดสดๆ กลัว
ทําผิดซ้ําอีก วอนสังคมใหอภัยตนและลูกชาย ยืนยันไมคิดฟองรองใคร...” (เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
“กอนอื่นตองกราบขอขมาคุณสายชล ผูเสียชีวิตที่ลูกชายตนไดทําผิดไป
โดยไมรูสึกตัว ถึงผอ.ขสมก. ประธานสหภาพแรงงานฯ และสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ตนมาวันนี้ยินดี
ตั้งใจ และเต็มใจมา 100% เพื่อกราบขอโทษพนักงานขสมก.ทุกคนอยางใจจริงในสิ่งที่ไดทําผิดไป....”
(เดลินิวส 17 ก.ค. 50)
หลังจากนั้นสื่อจึงลดการเสนอนําเสนอขาวนี้ลง จนในบางครั้งลงเปนเพียงขาว
สั้นหนาในเทานั้น และเสนอในสวนของความคืบหนาของคดีความตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
อนึ่ ง จะพบว า ขา วกรณี ห มู แ ฮม ทั้ ง ไทยรั ฐ และเดลินิ ว สยั ง มี ก ารนํ า เสนอใน
ประเด็นอื่นอีก คือ
- การใหขอมูลทางการแพทย
ข อ มู ล ทางการแพทย ที่ สื่ อ นํ า เสนอนั้ น จะมี ทั้ ง ของหมู แ ฮมและฝ า ย
ผูบาดเจ็บ ไดแก
“ดาน นพ.ม.ล. สมชาย จักรพันธุ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ยืนยันวา นาย
กัณฑพิทักษเปนผูปวยที่แพทยสถาบันกัลยาณราชนครินทรและโรงพยาบาลสมิติเวชตองดูแลรวมกัน
เพราะเปนคนไขที่เขารับการรักษาอยางตอเนื่องทั้ง 2 โรงพยาบาล...” (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
“นพ.นีลวัฒน คุประตกุล ศัลยแพทยเจาของไข น.ส.แสงมณี เปดเผยวา
คนไขมีอาการบาดเจ็บทั่ว ตัว กระดู กไหปลารา กระดูก ซี่โครง และกระดูกเชิงกรานหัก มีรอยครู ด ที่
ดานหลังจนเนื้อบางสวนหายไป ตองใหยาปฏิชีวนะ...” (ไทยรัฐ 9 ก.ค. 50)
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“นพ.นีลวัฒนกลาวดวยวา แพทยและพยาบาลของรพ.คามิเลียน ใหการ
รักษาคนไขรายนี้อยางเต็มที่ โดยที่ไมไดคํานึงถึงคาใชจาย ตอนนี้คิดแตเพียงวาจะทําอยางไรใหคนไข
ปลอดภัยเทานั้น...” (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
“นพ.ม.ล. สมชาย จักรพันธุ อธิบดีกรมสุขภาพจิตใหสัมภาษณวา เมื่อ
นายกัณฑพิทักษตกเปนผูตองหา ทางจิตแพทยไมสามารถเปดเผยขอมูลของคนไขไดเนื่องจากจะกระทบ
ตอรูปคดี โดยนายกัณฑพิทักษเคยเขารักษาเปนผูปวยนอกที่สถาบันกัลยาณราชนครินทร 2-3 ครั้ง เปนการ
มารับยาควบคุมอารมณ...” (เดลินิวส 10 ก.ค. 50)
โดยสรุปแลว ทั้งไทยรัฐและเดลินิวส การนําเสนอรายละเอียดของขาวจะเนน
เนื้อหาและขอมูลที่เกี่ยวกับฝายของหมูแฮมเปนสวนมาก มีการสอบถามอาการปวยทางจิตกับอดีตแพทย
ผูรั ก ษา สอบถามความคื บ หน า ของคดี จ ากตํา รวจ รวมทั้ ง เนื้ อ หาข า วที่ มี พ อ และแม ข องหมู แ ฮมเป น
แหลงขาว ก็มีพื้นที่มากกวาขาวทางดานฝายผูเสียหาย แมแตการลงขาวทางดานผูเสียหายก็จะพบวาจะมี
บุคคลฝายของหมูแฮมเขาไปเกี่ยวของดวย เชน
“...ชวงค่ําวันเดียวกัน นางสาวิณี ปะการะนัง ไดเดินทางไปเยี่ยม น.ส.สังวาลย
สิงหวงศ ที่โรงพยาบาลวิภาราม ที่มีอาการเจ็บหนักเชิงกรานหัก และที่สีขางฉีก แตน.ส.สังวาลยตองเขา
ผาตัดดวน นางสาวิณีจึงขอตัวกลับกอน...” (ไทยรัฐ 8 ก.ค. 50)
“...เย็นวันเดียวกันที่วัดโพธิยาราม (ทองคง) ต.ทายบาน อ.เมืองสมุทรปราการ
นางสาวิณี ปะการะนัง ไดมารวมพิธีฌาปนกิจศพนางสายชล หลวงแสง.......โดยนางสาวิณี ไดนําพวงมาลัย
ขอขมานางทองดํา หลวงแสง...” (ไทยรัฐ 9 ก.ค. 50)
“...พิ ธี ฌ าปนกิ จ ศพนางสายชล ที่ ถู ก หมู แ ฮมขั บ รถเบนซ พุ ง ชนจนเสี ย ชี วิ ต
บรรยากาศเต็มไปดวยความโศกเศรา มีญาติพี่นอง เพื่อนพนักงานขสมก. และคนรูจักมารวมพิธีกวา 1,000
คนรวมทั้ ง นางสาวิ ณี มารดาของนายกั ณ ฑพิ ทั ก ษที่ นํ า จดหมายของนายกัณ ฑ พิ ทัก ษ เ ขี ย นฝากมาถึ ง
ครอบครัวนางสายชลอานใหกับนางทองคํา...” (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
หลั ง จากการเกิ ด กรณี ขั ด แย ง ระหว า งฝ า ยหมู แ ฮมกั บ ฝ า ยผู เ สี ย หาย ทํ า ให
หนังสือพิมพยังคงเนนการลงขาวในแงลบตอหมูแฮม โดยมีพื้นที่ขาวที่เกี่ยวกับฝายผูเสียหายมากขึ้น สวน
ขาวที่เกี่ยวกับหมูแฮม สวนมากจะเปนขาวดานลบ เชน ขาวการตั้งขอหาฆาคนตายของหมูแฮม ขาว
ผูเสียหายถูกขมขูหากเดินทางมาแจงความ นอกจากนั้นก็มีการเลือกใชคําเหน็บแนมการกระทํา หรือ
ประชดประชัน เชน
“...พอของลูกชายที่กอเหตุชนสยอง กลาวถึงการดูแลคนเจ็บ และผูเสียชีวิต...”
“...สําหรับอาการของเหยื่อรถเบนซคลั่ง...”
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หลังจากพอของหมูแฮมสํานึกผิดและยอมออกมาขอโทษ ก็ทําใหทิศทางการ
นํ า เสนอของหนั ง สื อ พิ ม พ ไ ทยรั ฐ และเดลิ นิ ว ส เ ริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย นไปจากเดิ ม คื อ เริ่ ม นํ า เสนอข า วตาม
ขอเท็จจริง ลดความถี่ในการนําเสนอลง จะนําเสนอเมื่อเหตุการณมีความเคลื่อนไหว โดยระยะหลังจะ
นําเสนอในขาวหนาในเปนสวนมาก และภาษาที่ใชก็เริ่มเปนกลางมากขึ้น
3) การสอดแทรกความคิดเห็นของผูสื่อขาว
หลักการรายงานขาวที่ถูกตองนั้น ควรจะตองไมมีความคิดเห็นของนักขาวปนอยูใน
เนื้อหาขาว แตดวยเหตุเพื่อสรางใหเกิดอรรถรสในการอานหนังสือพิมพ นักขาวจึงสอดแทรกความคิดเห็น
ลงไปบางเปนไปในทางเห็นอกเห็นใจผูเสียหายจากเหตุการณซึ่งจะพบในไทยรัฐมากกวาเดลินิวส เชน
“...เมื่อบรรดาญาติเห็นศพของนางสายชลตางพากันรองหมรองไห โดยเฉพาะนางทองดํา
แมผูตายรองไหปมวาจะขาดใจ ญาติตองชวยประคองไวเพราะเกรงจะเปนลม...” (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 2550)
“...ไดนําพวงหรีดของครอบครัว ‘ปจฉิมสวัสดิ์’ ไปเคารพศพขอขมาตอดวงวิญญาณของ
เหยื่อผูเคราะหรายแทนลูกชาย...” (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 2550)
“คนที่เจ็บหนักสุดอาการกระเตื้องแลว ฝายผูตองหาเขียนโนตออนคนเจ็บ ยอมรับเปน
การกระทําของตัวเอง สวนลูกสาวเจาหนาที่เดินรถ ขสมก. หัวใจแทบสลายที่สูญเสียแมเสาหลักของ
ครอบครัว...” (ไทยรัฐ 8 ก.ค. 2550)
นอกจากนั้น ทั้งไทยรัฐและเดลินิวสก็ยังมีการสอดแทรกความคิดเห็นในเชิงตัดสินผูตก
เปนขาว หรือหมูแฮมวาเปนผูกอเหตุรุนแรงจนทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ เปนผูที่มีความผิดจนสังคม
ไมควรใหอภัย เนื่องจากไมใชอุบัติเหตุที่เกิดจากความไมตั้งใจ ในทางกลับกัน เหตุการณที่เกิดขึ้นเปน
เพราะตัวหมูแฮมเองที่ไมมีการควบคุมสติและอารมณของตนเองจนทําใหผูอื่นเดือดรอน อีกนัยหนึ่งคือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นหมูแฮมตั้งใจที่จะกอเหตุ หมูแฮมสามารถคาดเดาผลจากการกระทําของตนเองไดอยู
แลววามีคนอยูจํานวนมาก และตั้งใจขับรถพุงเขาฝูงชน ดังนั้น สื่อจึงมีการสอดแทรกความคิดเห็นในเชิง
ตัดสินหมูแฮมวาเปนฆาตกร เชน
“...กอเหตุระห่ําโมโหพนักงานเก็บคาโดยสาร ปอ.513 ที่มีปากเสียงกัน แลวควบคุม
อารมณไมอยูขับรถเบนซสีดํา ทะเบียน ศศ 6699 กรุงเทพมหานคร พุงชนชาวบานที่ไมรูอีโหนอีเหนยืนรอ
รถเมลบริเวณแยกอารีย...” (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
“หนุมไฮโซขี้โมโห นามสกุล ‘ปจฉิมสวัสดิ์’ ควบเบนซหรู เรียกรถเมลจอดอางถูกปาด
หนา แตคนขับรถเมลไมยอมรับ ทําใหเกิดอารมรณบูด ไลชกคนขับรถเมลจนบาดเจ็บ ขณะที่ผูโดยสาร
รถเมลทยอยลงมายืนอยูขางรถ ไฮโซหนุมเจาของรถเบนซเกิดคลั่งเหยียบคันเรงพุงขึ้นทางเทาไลชน
ผูโดยสารทับรางหญิง 2 คน ชาย 1 คน ติดคาใตทองรถจนรถวิ่งตอไปไมได เลยถูกชาวบานลอมรถไวรุม
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ทับรถจนเสียหาย แตก็ไมสามารถเอาคนเจ็บใตทองรถออกได ตองรถหนวยกูภัยมาชวยยกรถตะแคงขึ้นจึง
ดึงรางคนเจ็บทั้ง 3 คนออกมาสงโรงพยาบาลได สวนไฮโซหนุมเลือดรอนก็ถูกทุบรถและรุมทํารายจน
บาดเจ็บไปเชนกันแตไมกลาลงจากรถ ตํารวจตองเขาคุมกันพาดตัวออกมา (เดลินิวส 5 ก.ค. 50)
โดยสรุปแลว การสอดแทรกความคิดเห็นจากไทยรัฐและเดลินิวสจะสอดแทรกผานภาษา
ที่ใช โดยสื่อจะเลือกใชคําที่ทําใหเห็นภาพความรุนแรง ความเสียหาย เห็นถึงความผิด ความเลวรายของหมู
แฮม ทําใหผูอานสามารถจินตนาการภาพตางๆดวยตนเองและเกิดการตัดสินบุคคลในขาวโดยไมรูตัว
นอกจากนั้น ไทยรั ฐ ยั ง สอดแทรกความคิด เห็ น ลงไปบ าง เปน ไปในทางเห็ น อกเห็ น ใจผู เ สี ย หายจาก
เหตุการณ
4) การใชภาษา
การใชภาษาในเนื้อหาของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสสวนมากจะพิพากษาบุคคลที่
ตกเปนขาว โดยใชถอยคําหรือสมญานามเรียกผูตกเปนขาวที่มีความหมายเชิงลบอยางรุนแรง รวมทั้ง
ประโยคประกอบการเลาเรื่อง ที่เปนการกระทําจากฝายหมูแฮม จะมีความหมายรุนแรง นากลัว ดุราย เชน
หนุมไฮโซอารมณรอน , คดีซิ่งเบนซ , กอเหตุระห่ํา , พอเบนซคลั่ง , กอคดีคลั่งระห่ําขับรถเบนซไลชนคน
ตายและบาดเจ็บระนาว , หอเบนซตะบึงชนผูโดยสาร , คดีสะเทือนขวัญ เปนตน
ในทางกลับ กั น สื่ อก็ ใ ช ภ าษาเรี ย กคูก รณี ดว ยถ อยคํา ในเชิ ง เปน ผูอ อ นแอ ไมมี ท างสู
รวมทั้งพรรณนาถึงอาการของคูกรณีซึ่งเปนผลมาจากการกระทําของหมูแฮมดวยถอยคําที่ทําใหเห็นภาพ
ความรุนแรง ความเจ็บปวด ในทํานองวาผูเสียหายเปนผูบริสุทธิ์ ที่ถูกกระทําอยางโหดเหี้ยมแตฝายเดียว
เชน เหยื่อรถเบนซ , เหยื่อบริสุทธิ์ , เหยื่อระห่ํา , สงเสียงรองโหยหวนดวยความเจ็บปวด เปนตน
ดังนั้น จะพบวาทั้งพาดหัวขาวและเนื้อหาขาว สื่อมีการใชภาษาที่สรางความตื่นเตน เสียด
สีเพื่อใหผูอานเห็นความไมดีไมงามของคนที่ผูเขียนขาวพูดถึง โดยที่ผูเขียนเลือกใชคําที่กอใหเกิดอคติและ
ใสความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นลงไปในขาว เพื่อโนมนาวใจใหผูอานรูสึกถึงอารมณรวมที่ผูเขียน
ตองการและมีการตั้งสมญานามใหกับผูตกเปนขาวซึ่งเปนการสะทอนภาพในแงลบ นอกจากนั้นก็มีการ
บรรยายใหเห็นภาพของเหตุการณที่เกิดขึ้นจนทําใหผูอานรูสึกเหมือนอยูในเหตุการณซึ่งสื่อมีการซอนนัย
ยะผานภาษาที่ใช เปนนัยยะที่ใหคาเปนโทษและตําหนิผูตกเปนขาว เชน
“คุมอารมณไมอยู ใชหินทุบหัวโชเฟอรรถ ปอ. ที่ขับเฉี่ยวชน กอนหอเบนซตะบึงชน
ผูโดยสารที่กําลังเปลี่ยนรถ และชาวบานที่ยืนอยูบนทางเทาลมระเนระนาด บางรายติดอยูใตทองรถ ผล
ตาย 1 เจ็บอีกระนาว เกือบถูกรุมประชาทัณฑตายตาม โชคยังดีตํารวจหามทัน กอนนําสงโรงพยาบาล
พรอมตั้งขอหา 3 ขอหาหนัก” (ไทยรัฐ 6 ก.ค. 50)
“หลังจากสติแตกคลั่งขับเบนซพุงขยี้ผูโดยสารรถปอ. สังเวย 1 ศพ เปนสาวฝายการเงินข
สมก. สภาพศพถู ก ทั บ ร า งยั บ เยิ น จนกระดู ก แตกทิ่ ม อวั ย วะ ญาติ พี่ น อ งติ ด ต อ รั บ ศพร่ํ า ไห ร ะงม
โรงพยาบาล” (เดลินิวส 6 ก.ค. 50)
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นอกจากนั้น ขาวหมูแฮมยังมีประเด็นความขัดแยงระหวางพอหมูแฮมและ ขสมก. โดย
ภาษาที่ใชสําหรับกรณีนี้ ทั้งไทยรัฐและเดลินิวสใชคําสรางสีสันทั้งฝายพอหมูแฮมและ ขสมก. สื่อไมไดมี
การโนมเอียง หรือตัดสินฝายใดอยางชัดเจน เพราะประเด็นนี้เปนเพียงประเด็นที่ทําใหสื่อมีการนําเสนอ
ขาวนี้ไดนานขึ้น แตไมใชประเด็นหลักที่สุดของขาว ดังนั้นภาษาที่ใช จึงมุงหวังเพียงดึงดูดความสนใจ
และบรรยายใหผูอานเห็นภาพ เชน
“ ‘กัณฑเอนก’ พอหมูแฮม ฟวสขาด ดาออกทีวี กระเปารถเมลไรการศึกษา ยัวะจัดพูด
โกหกใสรายลูกชายแกลงชักมือหงิก ขูฟองเปนคนแรก” (ไทยรัฐ 7 ก.ค. 50)
“...กัณฑเอนก พอหมูแฮมกลับลําหลังยัวะจัดเห็นทีวีสัมภาษณกระปสาวรถเมล ดาเช็ด
คนไมมีการศึกษา ประกาศฟองเอาเรื่องทุกคน...” (เดลินิวส 7 ก.ค. 50)
“ขสมก.กราวไมเลิก ขีดเสนตายใหพอ “หมูแฮม” เอยปากขอโทษอยางเปนทางการ แลก
กับการไมแจงความดําเนินคดี ขณะเดียวกันพนักงาน ขสมก.ยกพวกกวา 100 คน ถือปายประทวงบุกชอง 3
ยื่นหนังสือใหผูบริหารสถานี” (ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
“ภายหลังพนักงาน ขสมก. ออกแถลงการณขูแจงความนายกัณฑเอนก ปจฉิมสวัสดิ์ พอ
นายกัณฑพิทักษ หรือ “หมูแฮม” ผูตองหาคดีขับรถชนคนตายและบาดเจ็บ ฐานจอผานสื่อ ทํานองดูหมิ่น
เหยียดหยามพนักงานองคการฯเปนชนชั้นลางผูต่ําตอย...” (ไทยรัฐ 12 ก.ค. 50)
“คนขสมก.บุกอาคารมาลีนนท ยื่นขอเรียกรองใหผูดําเนินรายการเรื่องเลาเชานี้และพอ
ของหมูแฮมขอโทษตอหนาคนรถเมลและสื่อมวลชน กรณีคําใหสัมภาษณ คนชั้นลาง ไมมีการศึกษา วอน
ผูบริหารชอง 3 ควบคุมการออกอากาศ ดานสหภาพขสมก.ขีดเสนตายกัณฑเอนกตองขอโทษภายใน 5-7
วัน พนกําหนดฟองรองทันที...” (เดลินิวส 12 ก.ค. 50)
3. วิเคราะหการวางกรอบแนวคิด
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสวางกรอบเรื่องหมูแฮมโดยใชกลวิธีการนําเสนอทั้งการเลาเรื่อง
การเลือกขอมูล การใชภาษา และการสอดแทรกความคิดเห็น โดยกรอบแนวคิดที่ปรากฏคือ
ประการแรก หมูแฮมตั้งใจจะกอเหตุขับรถชนคนตาย ไมมีการควบคุมสติอารมณ ซึ่งแตกตางจาก
เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นของคนปกติทั่วไปที่มักจะเกิดจากอุบัติเหตุ ความไมตั้งใจ ความประมาท แตฝาย
ครอบครัวหมูแฮมพยายามยืนยันวาหมูแฮมมีอาการบกพรองทางจิต จึงมีการตั้งเปนประเด็นขอสงสัย
เกี่ยวกับอาการปวยทางจิตของหมูแฮมวาเปนความจริงหรือไม
ประการที่สอง หมูแฮมไมมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ไมยอมรับผิดในสิ่งที่ตนเอง
กอไว ในทางกลับกัน ผูที่ตองออกมารับผิดชอบมีเพียงนางสาวิณี แมหมูแฮมเพียงผูเดียว ที่พยายามไกล
เกลี่ยและเดินสายเยี่ยมผูบาดเจ็บรวมทั้งไปรวมงานศพผูเสียชีวิต
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ประการที่สาม ความขัดแยงระหวางพอหมูแฮมและ ขสมก. ที่ทําใหเกิดการแบงแยกชนชั้น มีการ
ดูถูกเหยียดหยาม จนทําใหขาวนี้ยืดเยื้อ
สื่อมวลชนวางกรอบโดยการมุงเสนอประเด็นการขับรถชนคนตายของหมูแฮม โดยมีการบรรยาย
ใหเห็นถึงการกระทําที่ดูปาเถื่อน เปนเหตุการณรายแรงที่ไมนาจะเกิดขึ้นไดในสังคมไทย ผูกระทําผิดมีใจ
คอโหดราย รุนแรง เปนภัยตอสังคมและสมควรไดรับการลงโทษอยางสาสม ซึ่งเห็นไดจากการพาดหัว
ขาวที่สวนใหญจะเกี่ยวกับรูปคดี สวนผูเสียหายก็ถูกวางกรอบวาเปนฝายถูกกระทําแตเพียงฝายเดียว ผูที่
บาดเจ็บสาหัสเปนประชาชนธรรมดา มีฐานะยากจน เปนเสาหลักของครอบครัวและยังตองรับหนาที่ดูแล
ญาติที่ปวยพิการอีกดวย
นอกจากนี้หนังสือพิมพยังตั้งประเด็นเกี่ยวกับอาการปวยทางจิตของหมูแฮมวาเปนความจริง
หรือไม โดยมีการสัมภาษณแหลงขาวที่เปนแพทยหลายคน แตก็มีคําตอบออกมาในทํานองวา เรื่องอาการ
ปวยทางจิตเปนความลับของคนไขซึ่งไมสามารถเปดเผยได
สําหรับประเด็นดานความรับผิดชอบนั้น จะเห็นไดวาหมูแฮมไมเคยมีบทบาทในดานนี้เลย อีกทั้ง
ยังพยายามใหการปฏิเสธขอกลาวหา ซึ่งสื่อไดมุงนําเสนอในประเด็นนี้ เพื่อชี้นัยยะวาหมูแฮมเปนคนขาด
ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง โดยมีการลงขาวผูเสียหายถูกขมขู ลงขาวการบาดเจ็บของ
ผูเสียหายอยางละเอียด แตยังไมมีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบ หรือมีผูมาแจงความดําเนินคดีกับผูกอ
เหตุเพิ่มขึ้นจากเดิม เปนตน และนอกจากหมูแฮมจะไมรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองแลว หมูแฮมยัง
ผลักภาระใหผูอื่นเปนคนจัดการเรื่องราวที่ตนเองกอไว โดยเฉพาะนางสาวิณี แมของหมูแฮม จนไทยรัฐมี
การใชคําวา “เดินสาย” หรือเดลินิวสก็รายงานใหเห็นเรื่อยมาวานางสาวิณีเปนผูมีบทบาทดานนี้แตเพียงผู
เดียว เชน
“หลังเกิด เหตุ นางสาวิ ณี ปะการะนัง ไดเดิน สายใหความช วยเหลือครอบครัว ผูเ สีย ชีวิตและ
ผู ไ ด รั บ บาดเจ็ บ ขณะที่ น ายกั ณ ฑ เ อนกผู เ ป น พ อ หลุ ด ปากใหสั ม ภาษณ ผ า นรายการโทรทั ศ น ดู ห มิ่ น
พนักงาน ขสมก. วาเปนคนชนลาง ไรการศึกษา ทําให ขสมก. ออกมาเคลื่อนไหวเรียกรองใหขอโทษ”
(ไทยรัฐ 17 ก.ค. 2550)
“นางสาวิณี ปจฉิมสวัสดิ์ มารดาของหมูแฮม ไดเดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนางสังวาลย สี
หวงศ ที่รักษาตัวอยูในรพ.วิภาราม โดยนางสาวิณีใหสัมภาษณวา เมื่อชวงเชาไดเดินทางไปเยี่ยมอาการ
บาดเจ็บของนางแสงมณี ที่รพ.คามิเลียน และตนจะเดินทางไปรวมงานฌาปนกิจศพผูเสียชีวิตในตอนเย็น
วันเดียวกันนี้ดวย...” (เดลินิวส 9 ก.ค. 50)
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา จากการที่ครอบครัวของหมูแฮมตองออกมารับผิดชอบแทน ทํา
ใหพอของหมูแฮมซึ่งในความเปนจริงควรจะเปนแหลงขาวดานบวกที่ชวยคลี่คลายเหตุการณ กลับมาสราง
ประเด็นขึ้นมาใหม นั่นก็คือ การตอวา ดูหมิ่นพนักงาน ขสมก. จนทําใหเกิดประเด็นขึ้นมาใหม ดังนั้นใน
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เรื่องของความขัดแยงแบงชนชั้นจึงเปนกรอบของขาวอีกกรอบหนึ่งที่หนังสือพิมพไทยรัฐเลือกนําเสนอ
โดยใหมุมมองวาคนรวยมักจะกดขี่ขมเหงคนจนดวยอํานาจและเงินทองที่มีอยู ทําใหการดําเนินคดีอาจจะ
ไมไดรับความยุติธรรม ผูเสียหายอาจจะไมไดรับความดูแลเอาใจใสอยางดีพอ ตลอดจนการเรียกรองให
ฝายผูกระทําผิดออกมาขอโทษผานสื่อ
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพสื่อตองการสื่อและมีการประกอบสรางความเปนจริงใน
เชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวา หมูแฮมเปนฆาตกรที่โหดราย ปาเถื่อน สามารถ
ขับรถชนคนไดอยางเลือดเย็น ทําใหมีผูบาดเจ็บสาหัสหลายราย และมีผูเสียชีวิต ซึ่งแตละคนก็เปนผู
บริสุทธิ์ แตกลับตองมาตกอยูในสถานการณอันเลวรายทั้งที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของ แตก็พลอยตองโดน
กระทําดวยความรุนแรงจากความบาคลั่งของหมูแฮมนั่นเอง อีกทั้งหมูแฮมก็ไมเคยออกมารับผิดชอบตอ
การกระทําของตนเอง คนที่ตองคอยไกลเกลี่ยกับคูกรณีก็มีเพียงพอ แม และทนายความของหมูแฮมเทานั้น
อยางไรก็ดี ประเด็นที่สื่อใหน้ําหนักเพียงเล็กนอย ไดแก อาการปวยบกพรองทางจิตของหมูแฮม
ซึ่งสื่อมีขอจํากัดเพราะขอมูลของผูปวยถือเปนความลับของแพทยผูรักษาที่เปดเผยไมได นอกจากนั้น ก็
ประเด็ น เรื่ อ งมาตรการการออกใบอนุ ญ าตขั บขี่ ร ถยนต ซึ่ ง สื่อ มี ก ารนํ า เสนอเพี ย ง 2-3 วั น แรกที่ เ กิ ด
เหตุการณเทานั้น แตสื่อไมไดมีการติดตามตอวากระทรวงคมนาคมและกรมการขนสงจะมีมาตรการ
ปองกันอยางไรสําหรับผูปวยที่มีความบกพรองทางจิต
4. การอนุมานสาเหตุ หรือการระบุสาเหตุ
การที่หนังสือพิมพมีการเลือกนําเสนอขอมูล ซึ่งนํามาสูกรอบตางๆ ทําใหผลสุดทายนํามาสู “การ
ระบุสาเหตุ” หรือ “การอนุมานสาเหตุ”
กรณีการขับรถชนคนตายของหมูแฮม หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสไดพยายามระบุสาเหตุให
เห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไมแตกตางกันวา การขับรถชนครั้งนี้เกิดจากตัวหมูแฮมเอง โดยระบุสาเหตุไว
วา
1.) เปนปจจัยภายใน (Internal Factor) เปนการระบุสาเหตุไปที่ตัวบุคคลผูกระทําพฤติกรรมนั้น
เชน อุปนิสัยสวนบุคคล อารมณ ทัศนคติของหมูแฮมที่ไมรูจักระงับความโกรธ ขาดวุฒิภาวะ
ทางอารมณ จึงขับรถไลตามแลวกอเหตุขึ้น
2.) เป น สาเหตุ ที่ค วบคุม ได (Controllable) กล าวคือ “อารมณ” เปน สาเหตุที่ บุค คลผูก ระทํ า
พฤติกรรมสามารถควบคุมได เปลี่ยนแปลงได แตหมูแฮมไมสามารควบคุมไดโดยพอแมหมู
แฮมพยายามอางเรื่องอาการบกพรองทางจิต ทําใหหมูแฮมไมสามารถควบคุมตนเองไดและ
กระทําการตางๆไปโดยไมรูตัว
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3.) เปนสาเหตุที่ถาวร (Stable) กลาวคือ เปนสาเหตุที่ยืนยง แสดงวาเมื่อบุคคลทําพฤติกรรม
แบบเดิม ก็จะไดผลลัพธแบบเดียวกันเสมอ เนื่องจากหลังเหตุการณครั้งนี้ก็ยังมีหลักฐาน
ชี้ใ ห เ ห็ น ว าหมู แ ฮมได ขั บ รถชนและขาดสติ ไม ส ามารถควบคุ ม ตนเองได อีก หลายครั้ ง
เพียงแตระดับความรุนแรง ความเสียหายนอยกวาครั้งแรก ทั้งที่ความเปนจริงแลวปจจัยดาน
อารมณควรจะเปนปจจัยที่ไมถาวร โดยพอแมหมูแฮมพยายามอางเรื่องอาการบกพรองทาง
จิต ทําใหหมูแฮมไมสามารถควบคุมตนเองไดและกระทําการตางๆไปโดยไมรูตัว
4.) เปนสาเหตุเฉพาะเรื่อง (Specific) เนื่องจากเกิดกับเหตุการณขับรถเพียงเหตุการณเดียวเทานั้น
ที่หมูแฮมไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได แตยังไมพบในกรณีอื่น
หนังสือพิมพชี้ใหเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสิ่งเราซึ่งเปนปจจัยภายนอก นั่นก็คือมีการ
ขับรถเฉี่ยวชนกันกอนระหวางรถเมลและหมูแฮม แตภายหลังเกิดเหตุการณหมูแฮมไมสามารถควบคุม
อารมณของตนเองได จึงขับรถตามรถเมลไปอีกสักระยะ เมื่อรถเมลหยุดจึงลงไปใชกอนหินทุบศีรษะ
คนขับรถเมล และ แลวกอเหตุพงุ สูฝูงชนจนมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก
ดังนั้น สื่อจึงตองการอนุมานใหเห็นวาเหตุการณครั้งนี้มีสาเหตุเบื้องตนมาจากปจจัยภายนอก แต
ภายหลังเกิดเหตุการณหมูแฮมไมสามารถคุมสติและอารมณของตนเองได จึงกลายเปนปจจัยภายในที่ทํา
ใหเกิดเหตุรุนแรง เพราะเหตุการณครั้งนี้ไมใชเหตุสุดวิสัย แตเปนสิ่งที่หมูแฮมตั้งใจจะกระทํา เพราะมีการ
ขับรถไลตามแลวจึงกอเหตุขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะขาดสติ ไมมีการควบคุมอารมณ ดังเนื้อความที่สื่อพยายาม
นําเสนอตั้งแตวันแรกที่เกิดเหตุการณ จนกระทั่งวันสุดทายของการนําเสนอ ตัวอยางเชน
กอเหตุระห่ําโมโหพนักงานเก็บคาโดยสารรถ ปอ.513 ที่มีปากเสียงกัน แลวควบคุมอารมณไมอยู
ขับรถเบนซสีดํา ทะเบียน ศศ6699 กรุงเทพมหานคร พุงชนชาวบานที่ไมรูอีโหนอีเหนยืนรอรถเมลบริเวณ
แยกอารีย.....
กอเหตุทะเลาะวิวาทเอากอนหินทุบศีรษะคนขับรถ ปอ.สาย 513 จนเลือดอาบ สาเหตุมาจากขับ
รถเฉี่ยวชนกัน แตระหวางที่ผูโดยสารรถ ปอ.กําลังยืนรอเปลี่ยนรถคันใหม นายกัณฑพิทักษกลับคุมสติไม
อยูขับรถเบนซหรูพุงชนชาวบานที่ยืนอยูบนฟุตบาทจนลมระเนระนาด....
คุมอารมณไมอยู ใชหินทุบหัวโชเฟอรรถ ปอ. ที่ขับเฉี่ยวชน กอนหอเบนซตะบึงชนผูโดยสารที่
กําลังเปลี่ยนรถ และชาวบานที่ยืนอยูบนทางเทาลมระเนระนาด บางรายติดอยูใตทองรถ ผลตาย 1 เจ็บอีก
ระนาว เกือบถูกรุมประชาทัณฑตายตาม โชคยังดีตํารวจหามทัน กอนนําสงโรงพยาบาล พรอมตั้งขอหา 3
ขอหาหนัก……..
นายกัณฑพิทักษมีอาการช็อกตัวสั่น มือสั่นอยูตลอดเวลา และไมยอมออกจากรถ เจาหนาที่จึง
ชวยกันยกรถตะแคง กอนนําผูบาดเจ็บออกจากใตทองรถสงโรงพยาบาลคามิลเลียน…..
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กอคดีคลั่งระห่ํา ขับรถเบนซไลชนคนตายและบาดเจ็บระนาว ภายหลังเกิดเหตุเฉี่ยวชนกับรถ ปอ.
สาย 513 บนถนนสุขุมวิท แลวตกลงกันไมได…..
นอกจากจะมีเนื้อความสวนที่สื่อระบุสาเหตุแลว หนังสือพิมพยังใชเทคนิคการเลาเรื่องบรรยาย
บุคคลอื่นๆแวดลอมที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว เชน
จากการสอบสวนนายสถาพร อรุณศิริ คนขับรถประจําทางปรับอากาศ...ในขณะที่คูกรณีเดินเดิน
กลับไปที่รถเบนซ ตนจึงบอกใหนางรัชนี แซจิว อายุ 58 ป กระเปารถเมล ใหผูโดยสารลงไปยืนรอที่
ฟุต บาทเพื่ อ เปลี่ ย นรถ แต จู ๆ นายกั ณ ฑ พิ ทั ก ษ ก ลั บ เหยี ย บคั น เร ง รถเบนซ ที่ จ อดอยู ท า ยรถเมล พุ ง ชน
ผูโดยสารที่ยืนอยูบนฟุตบาท จนลมระเนระนาดเปนลูกโบวลิ่ง มีบางคนถูกชนจนรางไปติดอยูใตทองรถ
ด.ต.นุกูล เดชพันธ ผบ.หมูจร.สน.ทองหลอ ซึ่งเปนผูเขาเวรอยูในบริเวณที่เกิดเหตุ เปดเผยวา....
คูกรณีทั้องสองฝายกําลังชกตอยกันอยู จึงเขาไปหามแลวแยกคูกรณีออกจากกัน โดยผูตองหาไดเดินกลับ
เขาไปนั่งในรถเบนซ สวนตนแยกกลับไปที่ปอมเพื่อกดเปลี่ยนสัญญาณไฟ แตกลับไดยินเสียงโครมคราม
และเสียงกรีดรอง เมื่อออกไปตรวจสอบ ถึงพบวาผูตองหาขับรถพุงชนประชาชนที่เดินอยูบนฟุตบาทจนมี
ผูไดรับบาดเจ็บหลายราย หลังเกิดเหตุประชาชนที่อยูบริเวณดังกลาวตางโกรธแคน กรูกันเขามาทุบรถและ
ทํารายผูตองหา
นางรัชนี แซจิว อายุ 58 ป ผูโดยสารใหการวา ขณะนั่งรถมาถึงแยกนานาก็เห็นรถเบนซที่ขับ
ตามมาไลบีบแตร แตคนขับรถเมลไมไดจอด จนมาถึงปากซอยอารียรถทั้งสองคันจึงจอด และคนขับรถทั้ง
สองคันก็ลงไปคุยกันในซอย สักพักกระเปารถเมลก็มาบอกใหเปลี่ยนรถ แตพอลงมายืนรอที่ขางรถได
เดี๋ยวเดียวรถเบนซก็พุงขึ้นทางเทามาไลชนพวกตนและทับคนติดใตทองดังกลาว...(เดลินิวส 5 ก.ค. 50)
จากตัวอยางขางตนจะพบวา สาเหตุของพฤติกรรมที่ทําใหเกิดการขับรถชนจนมีผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บที่สื่อพยายามระบุถึงก็คือ การที่หมูแฮมไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได จนฟุงซานขาด
สติ จนกอเหตุขับรถไลชน ทั้งที่เหตุการณนี้ไมนาจะเกิดขึ้นเพราะเพียงแคขับรถเฉี่ยวชนกัน ซึ่งในเบื้องตน
ก็ไมมีผูบาดเจ็บหรือผูเสียชีวิตแตอยางใด แตเมื่อหมูแฮมขาดสติ คุมตัวเองไมไดจึงพยายามขับรถพุงเขาฝูง
ชนจนมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต จึงเปนการแสดงใหเห็นวา การกระทํานี้เกิดขึ้นโดยจงใจและเจตนา และถา
เปนคนที่มีสภาวะจิตใจปกติก็สามารถคาดเดาผลจากการกระทําของตนเองได แตในกรณีนี้หมูแฮมไมมี
การยับยั้งอารมณ ควบคุมสติและการกระทําของตนเอง สังเกตไดจากการเลือกใชคําของไทยรัฐที่เปนการ
แสดงใหเห็นไดชัดเจนวาการกระทําของหมูแฮมทําเกินกวาเหตุ และควบคุมตัวเองไมได เชน “กอคดีคลั่ง
ระห่ํา , กอเหตุระห่ํา” เปนตน อีกทั้งภายหลังเกิดเหตุการณหมูแฮมก็นั่งนิ่งอยูในรถ ไมยอมลงมาดูหรือ
รับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
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โดยสรุปแลว เหตุการณในครั้งนี้จึงเปนเหตุการณที่เกิดจากปจจัยภายใน เปนการกระทําที่เกิดจาก
ตนเองไมใชจากบุคคลอื่นหรือสภาพแวดลอม อีกทั้งอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของผูกระทํา ทั้งที่
ความเปนจริงแล ว อารมณเปนสิ่งที่ สามารถควบคุมไดแ ละสังคมไทยคาดหวั งวาทุกคนควรจะมีการ
ควบคุมอารมณของตนเองในระดับหนึ่ง
นอกจากนั้น ปจจัยดานอารมณยังเปนปจจัยที่ไมถาวร สามารถเปลี่ยนแปลงไดงาย ขึ้นอยูกับ
สถานการณในแตละขณะ แตสําหรับกรณีของหมูแฮมจะพบวามีหลักฐานชี้ใหเห็นวาหมูแฮมไดขับรถชน
และขาดสติ ไมสามารถควบคุมตนเองไดอีกหลายครั้งหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้ เพียงแตวาเหตุการณยังไม
รุนแรงเทาครั้งนี้ แตหมูแฮมก็ประพฤติในลักษณะเชนเดิม กลาวคือ ภายหลังเกิดเหตุการณก็นั่งอยูในรถ
ไมลงมารับผิดชอบ เชน
“หมูแฮมอีกแลว เสยทาย ปอ. จราจรจําหนาได พอตองมาเจรจา.....” (ไทยรัฐ 21 มี.ค. 2551)
เมื่อพิจารณาแลว จึงเกิดการอนุมานสาเหตุไดวาปจจัยภายในของตัวหมูแฮม เปนคนที่มีอุปนิสัย
ไมรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ จึงทําใหไมสามารถควบคุมตนเองได
และเกิดการกอเหตุในลักษณะคลายคลึงกันอีกหลายครั้งจนเกิดการตัดสินวาเปนปจจัยที่ถาวรและเฉพาะ
เรื่อง เพราะไมเคยมีเหตุการณในลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆมากอน และการที่หมูแฮมไมสามารถ
ควบคุมอารมณไดจนกอเหตุรุนแรงนั้น ก็เกิดแตเฉพาะเหตุการณการขับรถเทานั้น แตยังไมพบในกรณีอื่น
ไมเคยมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ ขาดสติ ขาดการควบคุมทางอารมณกับเหตุการณอื่นๆ
จากการระบุสาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่สื่อนําเสนอ ซึ่งภาษารวมทั้งการสอดแทรก
ความคิดเห็นของเดลินิวสและไทยรัฐอาจจะแตกตางกัน แตเมื่อประกอบความหมายโดยรวมที่สื่อนําเสนอ
แลว ก็ทําใหเกิดการตัดสินตีความตัวหมูแฮมไดวา เปนฆาตกรที่โหดรายปาเถื่อน ไมมีความรับผิดชอบ
กรณีศรรามขับรถชนคนตาย
1. วิเคราะหบริบท
1.1 สรุปภาพรวมของเหตุการณ
วันที่ 20 มิถุนายน 2550 นายศรราม เทพพิทักษ ดารานักรองนักแสดง ขับรถหลับในพุงชนนางพิศ
เพลิน ตะโกมา หญิงเก็บของเกาขายเสียชีวิต ขณะที่ตัวศรรามเองก็ไดรับบาดเจ็บเชนกัน ดานพอแมของศร
รามและศรราม พรอมรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นและใหความชวยเหลือตอครอบครัวผูเสียชีวิต โดย
แพทยไดระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้วาเกิดจากการพักผอนไมเพียงพอ ไมไดเปนเพราะฤทธิ์
แอลกอฮอลแตอยางใด
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1.2 วิเคราะหเหตุการณโดยภาพรวม
ขาวศรรามขับรถชนตนตายเปนขาวที่หนังสือพิมพไทยรัฐคอนขางใหความสําคัญ สังเกตไดจาก
การลงขาวในหนาหนึ่งติ ด ตอกันตั้งแตวัน ที่ 22 – 25 มิถุนายน จากนั้น ไดเ ว นชวงและนําเสนอความ
คืบหนาของคดีอีกเดือนละหนึ่งครั้งจนคดีสิ้นสุด ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม
หนังสือพิมพจะมีการเทาความถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่นําเสนอในหนาหนึ่ง และประเด็นที่
นําเสนอก็ลวนเกี่ ยวข องกับเหตุก ารณ ที่เ กิด ขึ้น เชน สาเหตุที่ทําใหเ กิดการขั บรถชน การแสดงความ
รับผิดชอบตอผูเสียหาย ความคิดเห็นจากฝายตางๆเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการนําเสนอใน
มุมของญาติผูเสียชีวิต และการดําเนินคดีตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด แตหนังสือพิมพจะไมมีการสรางประเด็น
ขึ้นมาใหม ทั้งนี้เพราะตัวบุคคลในขาว ไมวาจะเปนศรราม ญาติ คนใกลชิด ลวนไมมีใครสรางประเด็น
ใหมเพิ่มเติม แตพยายามทําใหน้ําหนักขาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ จากการที่ฝายศรรามพยายามออกมาแสดงความรับผิดชอบตอผูเสียชีวิตอยางเต็มที่
ตั้งแตวันที่เกิดเหตุ ทําใหน้ําหนักขาวคอนขางเบาลงเพราะญาติผูเสียชีวิตไมติดใจ ประกอบกับสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ ไมไดเกิดจากการเมาแลวขับ แตเกิดจากอาการออนเพลีย อีกทั้งก็ไมมีประเด็นดานความ
ขัดแยง โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวางฝายศรรามกับฝายผูเสียชีวิต จากปจจัยตางๆเหลานี้ ทําให
เหตุการณโดยภาพรวมไมรุนแรงมากนัก ทั้งที่เปนเหตุการณที่มีผลกระทบคอนขางมากเพราะทําใหคน
บริสุทธิ์ตองเสียชีวิต ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 22 มิถุนายน 2550 หนังสือพิมพรายงานถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นวาศรรามไดขับรถชนคน
เสียชีวิต สวนตัวศรรามก็บาดเจ็บเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล ดานพอศรราม นายชุมพร เทพพิทักษ ไดเขา
ไปติดตอพนักงานสอบสวนเพื่อหารือเรื่องคดี ดานแมศรรามและหมอไดรวมกันแถลงอาการของศรราม
นอกจากนั้น แมศรราม นางมยุรี เทพพิทักษ ไดเดินทางไปพบกับญาติของผูเสียชีวิตเพื่อกลาวขอโทษและ
แสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ในขณะที่สามีของผูเสียชีวิตไดเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นให
ฟง หลังจากนั้นพอแมของศรรามไดเดินทางไปรวมงานศพ
วันที่ 23 มิ ถุนายน 2550 แพทยเ ปดเผยสาเหตุที่ศรรามขับรถประสบอุบัติ เหตุ และศรรามได
เดินทางไปรวมงานสวดพระอภิธรรมนางพิศเพลิน โดยหนังสือพิมพไดบรรยายถึงอากัปกิริยาของศรรามที่
ปฏิบัติตอญาตินางพิศเพลินอยางสํานึกผิดและกลาวคําขอโทษตอนายนเรศ สามีนางพิศเพลิน พรอมกัน
นั้นศรรามก็ใหสัมภาษณสื่อมวลชนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
วันที่ 24 มิถุนายน 2550 นางมยุรี แมของศรรามไดเปดเผยถึงอาการของศรรามภายหลังการไป
รวมงานศพ และกลาววาแพทยไมอนุญาตใหไปงานศพอีกเพราะรางกายยังออนแอ ใหรอจนกระทั่งถึงวัน
เผา หลังจากนั้นนางมยุรีก็ไดเดินทางไปรวมงานศพ โดยครอบครัวของศรรามรับเปนเจาภาพงาน ดาน
ตํารวจเตรียมออกหมายเรียกเพื่อใหศรรามมาใหปากคํา และเปดเผยวาแพทยไดทําหนังสือขออนุญาตเลื่อน
การสอบปากคําศรรามไปอีกสักระยะ
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วั น ที่ 25 มิ ถุน ายน 2550 นายชุม พรไดมอบจตุคามใหศรรามและญาติ ข องผู เ สีย ชีวิต และได
เดินทางไปพบตํารวจเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดี ซึ่งนายชุมพรไดเปดเผยถึงอาการศรรามรวมถึง
ดานคดีความ นอกจากนั้นก็มีการแถลงอาการจากแพทยผูรักษาดวย ในชวงค่ําพอและแมของศรรามได
เดินทางไปรวมงานศพนางพิศเพลิน
วันที่ 27 มิถุนายน 2550 หนังสือพิมพลงเปนเพียงขาวสั้นวา ศรรามและครอบครัวเดินทางไปรวม
พิธีเผาศพนางพิศเพลิน
วัน ที่ 28 มิถุนายน 2550 หนังสื อพิมพลงเป นเพีย งขา วสั้น วา ศรรามไดออกจากโรงพยาบาล
กลับไปพักรักษาตัวที่บาน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 หนังสือพิมพลงเปนเพียงขาวสั้นวา ศรรามพรอมทนายความไดเดินทาง
ไปรับทราบขอกลาวหาขับรถประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายและมีทรัพยสินของผูอื่นเสียหาย
โดยศรรามไดใหการรับสารภาพทุกขอกลาวหา
วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2550 พนั ก งานสอบสวนนํ า สํ า นวนการสอบสวนคดี พ ร อ มสํ า นวนความ
เห็นสมควรสั่งฟองศรรามในขอหาขับรถโดยประมาทโดยเฉี่ยวชนทรัพยสินและผูอื่นจนถึงแกความตายที่
อัยการพิเศษฝายคดีอาญา 9 สํานักงานอัยการสูงสุด โดยศาลไดมีคําสั่งนัดใหศรรามไปฟงคําสั่งคดีในวันที่
8 พฤศจิกายน 2550 นอกจากนั้นทางฝายศรรามไดสรางพระพุทธรูปโดยสลักชื่อผูเสียชีวิตไว ทางดาน
ทนายความ นายมนัสไดใหสัมภาษณถึงเรื่องคดีความวาอัยการคงมีคําสั่งฟองตอศาล แตเชื่อวาศาลจะ
ลงโทษในสถานเบา สวนเรื่องคาเสียหายไดชดใชใหครอบครัวผูเสียหายจนเปนที่พอใจ แตไมเปดเผย
จํานวน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 อัยการสั่งฟองคดีศรรามขับรถชนคนตายในความผิดฐานขับรถโดย
ประมาทเป น เหตุใ ห ผู อื่น ถึ ง แกค วามตาย และเฉี่ย วชนผูอื่ น ไดรั บ ความเสี ย หาย ซึ่ง ศรรามใหก ารรั บ
สารภาพทุกขอกลาวหา และแมศรรามใชโฉนดที่ดินเพื่อขอประกันตัว โดยศาลมีคําสั่งใหจําเลยยื่นเอกสาร
ประกอบและนัดพนักงานคุมประพฤติไปสืบเสาะประวัติประกอบคํารับสารภาพ โดยไดนัดฟงคําพิพากษา
ในวันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 12 ธันวาคม 2550 ศรรามเดินทางไปฟงคําพิพากษาจากศาล ตัดสินใหลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ
จําคุก 1 ป 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท ซึ่งโทษจําคุกใหรอลงอาญา 2 ป และใหศรรามบําเพ็ญประโยชนเปน
เวลา 48 ชั่วโมง รวมทั้งใหมารายงานตัว 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ป
ตารางที่ 6 สรุปประเด็นขาวกรณีศรรามขับรถชนคนตายของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
22 มิ.ย. 50

-

สรุปประเด็นขาว
บอกรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น
รายงานอาการของศรรามจากการแถลงของแพทย และแมของศรราม
รายงานการทําดําเนินคดีของตํารวจ
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23 มิ.ย. 50

24 มิ.ย. 50

25 มิ.ย. 50

27 มิ.ย. 50
28 มิ.ย. 50
6 ก.ค. 50
5 ต.ค. 50
9 พ.ย. 50
12 ธ.ค. 50

-

รายงานความเคลื่อนไหวของฝายศรราม เชน การเขาพบตํารวจเรื่องคดีความ การ
แสดงความรับผิดชอบตอผูเสียชีวิต
รายงานความเคลื่อนไหวของญาติผูเสียชีวิต
แพทยเปดเผยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายหลังการตรวจปสสาวะ
บรรยากาศการเยี่ยมไขศรราม
ศรรามไปรวมงานศพนางพิศเพลิน
รายงานการดําเนินคดีของตํารวจ
แมศรรามและหัวหนาฝายบริการผูปวย เปดเผยถึงอาการของศรราม
บรรยากาศการเยี่ยมไขศรราม
บรรยากาศงานศพ
รายงานความคืบหนาดานคดีความ
รายงานความคืบหนาของคดี
บรรยากาศการเยี่ยมไขศรราม
พอศรรามมอบจตุคามใหศรรามและญาตินางพิศเพลิน
ศรรามและครอบครัวไปรวมงานเผาศพ (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
ศรรามออกจากโรงพยาบาล (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
ศรรามเดินทางไปรับทราบขอกลาวหา (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
พนักงานสอบสวนนําสํานวนสั่งฟองที่สํานักงานอัยการสูงสุด
อัยการสั่งฟองคดีศรราม ซึ่งศรรามใหการรับสารภาพทุกขอกลาวหา
แมศรรามใชโฉนดที่ดินยื่นประกันตัว
ศาลพิพากษาคดี

โดยสรุปแลว หนังสือพิมพไทยรัฐไดนําเสนอขาวนี้ในหนาหนึ่งติดตอกัน 4 วัน โดยเนนประเด็น
ดานรายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึ้น ความรับผิดชอบของฝายศรรามที่มีตอฝายผูเสียชีวิต และอาการของศร
ราม แตจะไมพบประเด็นดานความขัดแยงตางๆ ดังนั้นจึงทําใหขาวนี้จบลงอยางรวดเร็ว เพราะไมมี
ประเด็นใหมๆที่นาสนใจเกิดขึ้น หลังจากนั้น หนังสือพิมพก็นําเสนออีกเดือนละหนึ่งครั้งตามเหตุการณที่
มีความเคลื่อนไหวจากความคืบหนาดานคดีความ จนถึงเดือนธันวาคมที่ศาลพิพากษาคดีสิ้นสุด
สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวสนั้น ไดใหความสําคัญกับขาวนี้ไมตางจากหนังสือพิมพไทยรัฐเทาไร
นัก สังเกตไดจากการลงขาวในหนาหนึ่ง 4 วันติดตอกัน และยังมีการนําเสนอเปนสกูปรวมทั้งขาวหนาใน
โดยหนังสือพิมพเดลินิวส เริ่มเสนอขาวศรราม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2550 จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2550
หลังจากนั้นจึงเวนระยะนําเสนอเมื่อเหตุการณมีความเคลื่อนไหวอีกประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง ในวันที่ 6
กรกฎาคม 2550 วันที่ 5 ตุลาคม 2550 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 และวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ซึ่งเปนวันที่
ศาลพิพากษาคดีจบสิ้น รวมระยะเวลาการนําเสนอนานประมาณ 6 เดือน
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นอกจากนั้น การพาดหัวขาวและเนื้อหาที่เดลินิวสนําเสนอก็ไมแตกตางไปจากหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ โดยจะมีการเทาความถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่นําเสนอในหนาหนึ่ง และประเด็นที่นําเสนอก็
ลวนเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน สาเหตุที่ทําใหเกิดการขับรถชน การแสดงความรับผิดชอบตอ
ผูเสียหาย ความคิดเห็นจากฝายตางๆเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เปนตน นอกจากนั้นเดลินิวสจะมีการ
นําเสนอเปนสกูปขาวซึ่งเปนการสรุปเหตุการณที่เกิดขึ้นและบรรยายถึงอากัปกิริยาของตัวศรรามตอ
เหตุ การณ ซึ่ ง จะเห็น ได ชัด เจนจากสกูปขา วถึงน้ํ า หนัก ทิศทางของหนังสื อพิมพที่มีต อขา วนี้ เพราะ
หนั ง สื อ พิ ม พ มี ก ารสรุ ป ไว ใ นตอนท า ยพร อ มกั บ มี บ ทสั ม ภาษณ ข องดาราอาวุ โ สท า นอื่ น ๆในมุ ม ที่
สนับสนุนวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุจากการออนเพลีย ไมใชจากฤทธิ์แอลกอฮอล และศรรามก็
รูสึกสํานึกผิดตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหเหตุการณโดยภาพรวมไมรุนแรงมากนัก ประกอบกับบริบทของ
เหตุการณนี้ไมมีความขัดแยงเกิดขึ้น ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 22 มิถุนายน 2550 หนังสือพิมพรายงานถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ดานตํารวจทําหนังสือแจง 3
ขอหา คือ ขับรถประมาทชนคนตาย ขับรถชนแลวหลบหนี และทําใหทรัพยสินเสียหาย สําหรับพอและแม
ของศรรามไปรวมงานศพของผูเสียชีวิตพรอมกับใหเงินชวยเหลือ นอกจากนั้นแพทยและแมของศรรามก็
ไดรวมกันแถลงถึงอาการของศรราม ซึ่งนางมยุรี แมศรรามไดถือโอกาสยกมือไหวกลาวขอโทษกับญาติ
ผูเสียชีวิตผานสื่อมวลชนดวย สําหรับนายชุมพร พอของศรรามไดเดินทางไปพบกับตํารวจเพื่อแสดงความ
บริสุทธิ์ใจแทนศรราม ขณะที่นายนเรศ สามีของผูเสียชีวิตไมติดใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น และรูสึกขอบคุณ
ที่ครอบครัวศรรามไมทอดทิ้ง ใหความชวยเหลือเปนอยางดี
วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2550 ศรรามเดิ น ทางไปร ว มงานศพนางพิ ศ เพลิ น พร อ มกั บ ให สั ม ภาษณ
สื่อมวลชนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยหนังสือพิมพไดบรรยายถึงอากัปกิริยาของศรรามขณะไปรวมงานศพ
วันที่ 24 มิถุนายน 2550 หนังสือพิมพรายงานอาการของศรรามซึ่งแพทยยังไมอนุญาตใหเขาเยี่ยม
และยั งไมอนุญาตใหศรรามออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับบานหรือไปรวมงานศพ ดานแมศรรามจึง
เดินทางไปรวมงานศพเปนเจาภาพเพียงลําพัง ดานตํารวจเตรียมออกหมายเรียกเพื่อใหศรรามมารับทราบ
ขอหาและสอบสวนปากคํา
วัน ที่ 25 มิ ถุนายน 2550 ศรรามขออนุญาตแพทยไ ปรวมงานเผาศพนางพิศเพลิน ในวัน ที่ 26
มิถุนายน นอกจากนั้นพอศรรามก็นําจตุคามไปมอบใหศรราม และเดินทางไปพบตํารวจเพื่อสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับคดี หลังจากนั้นก็เดินทางไปรวมงานศพนางพิศเพลินพรอมกับมอบจตุคามใหกับญาติ
ของนางพิศเพลิน
วันที่ 26 มิถุนายน 2550 หนังสือพิมพลงเปนสกูปขาว โดยเลารายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น
และอากัปกิริยาของศรรามตอเหตุการณ รวมถึงการไปรวมงานศพนางพิศเพลิน ซึ่งหนังสือพิมพนําเสนอ
เพียงในมุมของศรรามเทานั้น พยายามชี้ใหเห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุจากการออนเพลีย ไมใช
จากฤทธิ์แอลกอฮอล และศรรามก็รูสึกสํานึกผิดตอเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยหนังสือพิมพไดมีการลงเปน
บทสรุปไวในตอนทายพรอมกับมีบทสัมภาษณของดาราอาวุโสทานอื่นๆในมุมที่สนับสนุนวา “เรื่องราว
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อุบัติเหตุกับบุคคลในแวดวงบันเทิงเกิดขึ้นหลายครั้ง สาเหตุสวนใหญจะเกิดจากการงานที่เหลาดาราตอง
รับผิดชอบ.....”
นอกจากนั้นหนังสือพิมพก็นําเสนอในขาวหนาในถึงบรรยากาศที่โรงพยาบาลวาเงียบเหงา และ
แพทยยังไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปเยี่ยมไข นอกจากนี้ศรรามก็ไดกลาวฝากประชาสัมพันธ
ของบริษัทอารเอสถึงอาการของตนเอง และยืนยันวาไดขออนุญาตแพทยไปรวมงานฌาปนกิจศพนางพิศ
เพลิน
วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ศรรามเดินทางไปรวมงานเผาศพนางพิศเพลิน และไดใหสัมภาษณกับ
ผูสื่อขาวเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ศรรามออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟนตอที่บาน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 ศรรามเดินทางไปรับทราบขอกลาวหา ซึ่งพนักงานสอบสวนไดแจงขอหา
ขับรถโดยประมาททําใหทรัพยสินเสียหาย และทําใหผูอื่นถึงแกความตาย
วันที่ 5 ตุลาคม 2550 พนักงานสอบสวนนําตัวศรรามพรอมสํานวนความเห็นสมควรสั่งฟองใน
ขอหาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย มอบใหอัยการพิเศษฝายคดีอาญา โดยอัยการได
นัดฟงการสั่งคดีในวันที่ 8 พฤศจิกายน ดานนายมนัส ทนายความของศรรามเชื่อวาศาลจะลงโทษในสถาน
เบา เพราะศรรามไดยอมรับสารภาพทุกขอกลาวหาและไดชดใชคาเสียหายใหกับครอบครัวผูเสียชีวิตจน
เปนที่พอใจแลว แตไมเปดเผยจํานวน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 อัยการสั่งฟองคดีศรรามโดยศาลมีคําสั่งใหพนักงานคุมประพฤติไปสืบ
ประวัติการศึกษาสถานภาพสวนตัวและครอบครัวเพื่อสงใหศาลนํามาพิจารณาประกอบคํารับสารภาพของ
จําเลย และไดนัดฟงคําพิพากษาในวันที่ 11 ธันวาคม นอกจากนั้นนางมยุรีไดใชโฉนดที่ดินยื่นขอประกัน
ตัวศรราม
วันที่ 12 ธันวาคม 2550 ศาลพิพากษาคดีโดยลดโทษใหกึ่งหนึ่ง และรอลงอาญา 2 ป และใหศร
รามบําเพ็ญประโยชนเปนเวลา 48 ชั่วโมง รวมทั้งใหมารายงานตัว 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ป
ตารางที่ 7 สรุปประเด็นขาวกรณีศรรามขับรถชนคนตายของหนังสือพิมพเดลินิวส
เดลินิวสวันที่
22 มิ.ย. 50

23 มิ.ย. 50

-

สรุปประเด็นขาว
บอกรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น
รายงานอาการของศรรามจากการแถลงของแพทย และแมของศรราม
รายงานการทําดําเนินคดีของตํารวจ
รายงานบรรยากาศการเยี่ยมไขศรราม
รายงานความเคลื่อนไหวของฝายศรราม เชน การเขาพบตํารวจเรื่องคดีความ การ
แสดงความรับผิดชอบตอผูเสียชีวิต
รายงานความเคลื่อนไหวของญาติผูเสียชีวิต
บรรยากาศการเยี่ยมไขศรราม
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24 มิ.ย. 50

25 มิ.ย. 50

26 มิ.ย. 50

27 มิ.ย. 50
28 มิ.ย. 50
6 ก.ค. 50
5 ต.ค. 50
9 พ.ย. 50
12 ธ.ค. 50

-

ศรรามไปรวมงานศพนางพิศเพลิน
รายงานการดําเนินคดีของตํารวจ
รายงานบรรยากาศการเยี่ยมไขและอาการของศรราม
นางมยุรีเดินทางไปรวมงานศพ
รายงานความคืบหนาดานคดีความ
รายงานความคืบหนาของคดี
บรรยากาศการเยี่ยมไขศรราม
พอศรรามมอบจตุคามใหศรรามและญาตินางพิศเพลิน
ศรรามขออนุญาตแพทยไปรวมงานเผาศพนางพิศเพลิน
บรรยากาศงานศพนางพิศเพลิน
สรุปเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงปฏิกิริยาของศรราม (สกูปขาวหนา 2)
รายงานบรรยากาศที่โรงพยาบาล (ขาวหนาใน หนา 13)
ศรรามเลาถึงอาการของตนเอง และจะไปรวมงานศพในวันที่ 26 มิถุนายน (ขาว
หนาใน หนา 13)
ศรรามเดินทางไปรวมงานเผาศพนางพิศเพลิน
ศรรามออกจากโรงพยาบาล
ศรรามเดินทางไปรับทราบขอกลาวหา
ตํารวจรายงานเรื่องคดี (ขาวหนาใน หนา 9)
ตํารวจนําสํานวนสั่งฟองตออัยการ
อัยการสั่งฟองคดีศรราม และนัดฟงคําพิพากษาในวันที่ 11 ธันวาคม
แมศรรามใชโฉนดที่ดินยื่นประกันตัว
ศาลพิพากษาคดีความ

1.3 บริบททางสังคม
1) ผูตกเปนขาว
นายศรราม เทพพิทักษ หรือหนุม เปนนักรอง นักแสดงที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณคอนขาง
ดี รักครอบครัว มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดชอบในเรื่องการทํางานที่ทุกๆคนจะเห็น
ไดชัดเจน เพราะไมเคยมีปญหาเรื่องนี้กับผูจัดจางคนใด มีน้ําใจกับทุกๆคน เปนที่รักใครของคนรอบขาง
ไมเคยมีปญหาหรือมีเหตุทะเลาะวิวาทกับใคร ยิ่งไปกวานั้น นับตั้งแตอยูวงการบันเทิงมา ศรรามยังไมเคย
มีขาวในทางเสียหาย ทําใหประวัติการปฏิสัมพันธกับนักขาวคอนขางดี
2) สังคมไทย
โดยปกติแลวสังคมไทยมักใหความสําคัญกับคนที่มีชื่อเสียง ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณที่คน
มีชื่อเสียงเขาไปเกี่ยวของก็มักจะเปนขาวอยูเสมอ แตเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหมีผูเสียชีวิต ดังนั้น แม
ความสัมพันธระหวางศรรามกับนักขาวจะคอนขางดี แตสื่อก็ตองนําเสนอขอเท็จจริง เพราะเปนเรื่องที่มี
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ผลกระทบตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยกําลังรณรงคโครงการเมาไมขับ และโครงการงวงไม
ขับ ซึ่งโครงการงวงไมขับ ตัวศรรามเองก็เปนพรีเซ็นเตอรของโครงการ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น สื่อ
จําเปนตองสะทอนความจริงเพื่อใหผูอานรับรูและเห็นถึงผลกระทบจากการงวงแลวขับ
นอกจากนั้น สังคมไทยจะตีคาความผิด ความรุนแรงของเหตุการณจากการเมาแลวขับไว
มากกวาการงวงแลวขับ สังคมไทยจะมองวาอุบัติเหตุที่เกิดจากการรับประทานแอลกอฮอลเปนสิ่งที่ไม
ควรจะเกิ ด เปน สิ่งที่สามารถควบคุ ม ได แตกตางจากการงว งแล ว ขับที่ บางครั้ง เจาตัว อาจไมรูตัว ไม
สามารถควบคุมไดเทาไรนัก เปนเหตุสุดวิสัย ดังนั้นเมื่ออุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากการงวงแลวขับ ประกอบ
กับการออกมายอมรับผิดและพยายามแสดงความรับผิดชอบตอครอบครัวผูเสียชีวิต ทําใหการนําเสนอขาว
ของหนังสือพิมพคอนขางจะมีน้ําหนัก มีทิศทางเสนอไปตามขอเท็จจริง ภาษาที่ใชก็ไมคอยหวือหวา
1.4 บริบทเชิงวารสารศาสตร
1) คุณคาขาว
เนื่องจากศรรามเปนนักรอง นักแสดงที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักของคนในสังคม จึงทําใหเกิด
คุณคาขาวในเรื่องของความเดน และเนื่องจากเปนเรื่องของอุบัติเหตุการงวงแลวขับรถจนทําใหมีผูเสียชีวิต
จึงเปนกรณีที่มีคุณคาขาวในดานความใกลชิดและผลกระทบ เนื่องจากสังคมไทย นอกจากจะรณรงค
โครงการ “เมาไมขับ” แลว ก็ยังรณรงคโครงการ “งวงไมขับ” เชนกัน เมื่อมีเหตุการณนี้เกิดขึ้น จึงทําให
ประชาชนสนใจ เพราะรูสึกวาเปนเรื่องใกลตัว เพราะสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต ก็คือการใชชีวิตบนทอง
ถนน ที่ไมจําเปนตองเปนคนขับรถ เพียงแคเปนคนเดินอยูตามทองถนน ก็สามารถประสบอุบัติเหตุไดจาก
การงวงแลวขับรถของผูขับขี่ อยางไรก็ตาม แมจะมีคุณคาขาวในเรื่องของความเดน ความใกลชิด และ
ผลกระทบ แตขาวก็ตองการความใหมสด เมื่อขาวนี้ไมมีประเด็นใหมๆเกิดขึ้น ถูกนําเสนอในเรื่องเดิมๆ
เนื่องจากคูกรณีทั้ง 2 ฝาย สามารถเจรจากันได ไมไดมีการติดใจเอาความกัน ดังนั้น หนังสือพิมพจึงไม
สามารถนําเสนอขาวดังกลาวตอไปไดจนกวาจะมีเหตุการณใหมเกิดขึ้น เชน การขึ้นศาลดําเนินคดี การ
พิพากษาจากศาล
2) ลักษณะของขาว
เนื่องจากขาวแตละประเภทจะมีเอกลักษณที่ตางกัน กรณีนี้เปนเรื่องสวนตัว แตเปนเรื่อง
ที่ ทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชี วิ ต ของผู อื่ น ดั ง นั้ น สื่ อ จึ ง มี ก ารนํ า เสนอติ ด ต อ กั น หลายวั น แต เ นื่ อ งจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้น ฝายศรรามทั้งเจาตัว พอและแม พยายามออกมาแสดงความรับผิดชอบตอครอบครัว
ของผูเสียชีวิต มีการใหความชวยเหลือ ชดใชอยางเต็มที่จนทําใหญาติของผูเสียชีวิตพึงพอใจ และไมติดใจ
เอาความ ทําใหน้ําหนักของขาวดูเบาลง สื่อจึงรายงานเปนเพียงขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้น การ
สอดแทรกความคิดเห็นจะมีนอย จะมีเพียงแคการนําเสนอเปนสกูปขาวของหนังสือพิมพเดลินิวส ที่ทําให
เห็นถึงมุมมองของหนังสือพิมพที่มีตอตัวศรรามและเหตุการณที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไร แตภาษาที่ใชตางๆ
ในการรายงานขาว รวมทั้งการพาดหัวขาวจะไมรุนแรง อาจจะมีการใชคําหวือหวาบาง ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูอาน

98

เกิดความสนใจ แตก็ไมไดทําใหผูอานรูสึกเปนลบ หรือรูสึกวาศรรามกลายเปนคนไมดีในสายตาของ
ประชาชน เพราะมุมที่นําเสนอสวนใหญ จะเปนการแสดงความรับผิดชอบของฝายศรราม
3) ปจจัยเชิงวารสารศาสตรอื่นๆ
ความสัมพันธสวนตัวระหวางสื่อกับบุคคลผูตกเปนขาวในชวงตลอดระยะเวลาที่ผานมา
คอนขางดี ตัวศรรามไมเคยมีปญหากับสื่อมวลชน ในทางกลับกัน ศรรามพยายามทําตัวออนนอมถอมตน
ไมเยอหยิ่ง ทําใหเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น มุมมองการเสนอขาวของสื่อจะไมรุนแรงมากนัก จะเสนอไปตาม
ขอเท็จจริง และพยายามไมสรางประเด็นขึ้นมาใหม
2. วิเคราะหตัวบทของหนังสือพิมพไทยรัฐ
2.1 รวมพาดหัวขาว
ตารางที่ 8 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวศรรามของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
22 มิ.ย. 50
23 มิ.ย. 50
24 มิ.ย. 50
25 มิ.ย. 50
27 มิ.ย. 50
28 มิ.ย. 50
6 ก.ค. 50
5 ต.ค. 50
9 พ.ย. 50
12 ธ.ค. 50

พาดหัวขาว
หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา ศรรามชนคนตาย ซิ่งบีเอ็มฯขยี้หญิงเก็บของเกา อ.ลักษณทัก
ดวงตก-แนะวิธีแก
ศรรามลากสังขารขมาศพ ยันเปนอุบัติเหตุ เผยกังวลจนนอนไมหลับ ตร.แยมทางคดีไมมี
ปญหา
หมอเบรกศรรามไปงานศพ ยังมือสั่น! ใหไปวันเผา ตร.เรียกสอบตนเดือนหนา
พอศรราม-หวงลูก มอบจตุคาม 2 รุนดัง ขอชวยใหปลอดภัย
รวมเผาศพ (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
กลับบานไดแลว (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
ศรรามรับขอหา (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
ตร.ฟองพระเอกศรราม คดีซิ่งชน
ศรรามขับรถชนคนตาย ฟองแลว ใชโฉนด 1.4 ลานประกัน
คดีศรราม รอลงอาญา 2 ป ชนคนตาย มอบตัว-รับผิด จายคาเสียหาย คุมประพฤติ 1 ป

ตารางที่ 9 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวศรรามของหนังสือพิมพเดลินิวส
เดลินิวสวันที่
22 มิ.ย. 50
23 มิ.ย. 50

พาดหัวขาว
ชนคนตาย-ยันไมเมา แฉ ‘ศรราม’ อดนอน-คาดหลับใน ผลตรวจไมพบ ‘แอลกอฮอล’ พอ
แมขอขมาศพ-นุยบึ่งเยี่ยม
ศรรามน้ําตารินไหวศพ ขอขมา กราบเทาผัวเหยื่อรถชน เผยนาทีระทึก ‘ผมไมไดตั้งใจ’ พอ
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24 มิ.ย. 50
25 มิ.ย. 50
26 มิ.ย. 50
26 มิ.ย. 50
27 มิ.ย. 50
28 มิ.ย. 50
6 ก.ค. 50
5 ต.ค. 50
9 พ.ย. 50
12 ธ.ค. 50

รูมีคนตายถึงช็อกเขาออน ยอมรับนอนใน รพ. ผวาตลอด
‘ศรราม’ ดีขึ้นแตยังมึนหัว อดรวมสวดศพเหยื่อ หมอใหนอนดูอาการ ตร.จอสงหมายเรียก
‘ศรราม’ ขอหมอไปงานเผา คนบันเทิงแหเยี่ยม ‘ชุมพร’ รุดนําจตุคามมอบใหเปนสิริมงคล
‘หนุม-ศรราม’ ยืดอกรับผิด ซิ่งหลับในชนคนตาย คนบันเทิงตองระวัง!! (สกูปขาวหนา 2)
‘ศรราม’ รวมงานศพเหยื่อเคราะหราย (ขาวหนาใน หนา13)
‘ศรราม’ รวมเผา ‘พิศเพลิน’ ขออโหสิกรรม เผยจิตใจดีขึ้น รอใหปากคําตร.
‘ศรราม’ หายดี กลับนอนบาน ผวา!ไมกลาขับ
ศรรามเขารับทราบขอหา-ขยาดไมกลาซิ่ง (ขาวหนาใน หนา 9)
สงสํานวน ‘ศรราม’ ซิ่งชนสาวใหญดับ ถึงมืออัยการแลว นัด ‘8 พ.ย.’ นี้ สั่งคดี
สั่งฟอง ‘ศรราม’ คดีซิ่งเกงบีเอ็ม ชนสาวใหญดับ
ศรรามคุก 3 ป ซิ่งชนคนตาย ศาลสั่งลดโทษเหลือป 6 เดือน ใหรอลงอาญา

2.2 วิเคราะหการพาดหัวขาว
1) แกนเรื่อง
แกนเรื่องหรือคุณคาขาวที่หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสนําเสนอในหัวขาวกรณีการ
ขับรถชนคนตายของหนุม ศรราม เทพพิทักษ เนนเรื่อง “ความเดนของบุคคล” เนื่องจากศรรามเปนนักรอง
นักแสดงชายที่มีชื่อเสียง มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงมาเปนเวลานาน นอกจากนั้นเหตุการณที่
เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอสังคม เพราะทําใหมีผูเสียชีวิต และเปนเรื่องที่อยูใกลตัวทุกๆคนในสังคม เพราะ
สวนหนึ่งการดําเนินชีวิตก็เกี่ยวของกับทองถนน ไมวาจะเปนคนขับรถ เปนคนเดินอยูริมถนนก็ตาม ทําให
ขาวนี้มีคุณคาในดาน “ความใกลชิด และผลกระทบ” แตเนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้นไมไดมีความขัดแยง
เกิ ด ขึ้ น ระหว า งฝ า ยต า งๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ความขั ด แย ง ระหว า งฝ า ยของศรรามและฝ า ยของญาติ
ผู เ สี ย ชี วิ ต หนั ง สื อ พิ ม พ จึ ง เบี่ ย งเบนมาเน น ประเด็ น ในด า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบ การให ค วาม
ชวยเหลือตอญาติผูเสียชีวิต จากคุณคาตางๆเหลานี้ที่ประกอบกันเปนแกนเรื่อง ทําใหประชาชนสวนใหญ
สนใจใครรู วาเกิดเหตุการณอะไรขึ้นกับคนที่พวกเขารูจัก และอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นตอเหตุการณจากฝาย
ตางๆเปนอยางไร มีการแสดงความรับผิดชอบหรือไม อยางไร
2) การสรางความหมายในหัวขาว
แมแกนเรื่องหรือคุณคาขาวในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพสวนใหญจะเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน แตเมื่อเปรียบเทียบการสรางความหมายของขาวในหัวขาวหนังสือพิมพแตละชื่อฉบับ
พบวามีความแตกตางกัน อาจจะเปนที่การใชภาษาในหัวขาวหลักและหัวขาวรอง หรือเปนที่ประเด็นที่ถูก
ยกขึ้นมาพาดหัวขาวแตกตางกัน
นอกจากนั้น หนังสือพิมพยังมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการนําเสนอวาจะสรางภาพลักษณ
แบบใดใหกับผูตกเปนขาวได ดังนั้น ในขาวเดียวกัน เมื่อมีประเด็นสาธารณะเกิดขึ้นใหม หนังสือพิมพก็
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จะปรับเปลี่ยนการนําเสนอขาวใหสอดคลองกับประเด็นเหลานั้น ดังนั้น การสรางความหมายในหัวขาวจึง
ปรับเปลี่ยนไดตามประเด็นสาธารณะ ดังตอไปนี้ (ดูตารางรวบรวมพาดหัวขาวหนังสือพิมพ)
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส มีการใชภาษาในการพาดหัวขาวหลักและหัวขาวรอง
ในลักษณะกลางๆ จนคอนขางมาทางบวกตอตัวศรราม และไมมีการตั้งสมญานามใหกับศรราม แตเลือกที่
จะพาดหัวโดยใชคําวา “ศรราม” เปนหลักทุกครั้ง ทั้งนี้เพราะจุดขายของขาวนี้ก็คือตัวบุคคล เนื่องจากศร
รามเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักในสังคมเปนอยางดี ตัวอยางเชน
หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา ศรรามชนคนตาย ซิ่งบีเอ็มฯขยี้หญิงเก็บของเกา อ.ลักษณทัก
ดวงตก-แนะวิธีแก (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
ชนคนตาย-ยันไมเมา แฉ ‘ศรราม’ อดนอน-คาดหลับใน ผลตรวจไมพบ ‘แอลกอฮอล’
พอแมขอขมาศพ-นุยบึ่งเยี่ยม (เดลินิวส 22 มิ.ย.50)
ศรรามลากสังขารขมาศพ ยันเปนอุบัติเหตุ เผยกังวลจนนอนไมหลับ ตร.แยมทางคดีไมมี
ปญหา (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
ศรรามน้ําตารินไหวศพ ขอขมา กราบเทาผัวเหยื่อรถชน เผยนาทีระทึก ‘ผมไมไดตั้งใจ’
พอรูมีคนตายถึงช็อกเขาออน ยอมรับนอนใน รพ. ผวาตลอด (เดลินิวส 23 มิ.ย.50)
หมอเบรกศรรามไปงานศพ ยังมือสั่น! ใหไปวันเผา ตร.เรียกสอบตนเดือนหนา (ไทยรัฐ
24 มิ.ย. 50)
‘ศรราม’ ดี ขึ้ น แต ยั ง มึ น หั ว อดร ว มสวดศพเหยื่ อ หมอให น อนดู อ าการ ตร.จ อ ส ง
หมายเรียก (เดลินิวส 24 มิ.ย.50)
พอศรราม-หวงลูก มอบจตุคาม 2 รุนดัง ขอชวยใหปลอดภัย (ไทยรัฐ 25 มิ.ย. 50)
‘ศรราม’ ขอหมอไปงานเผา คนบันเทิงแหเยี่ยม ‘ชุมพร’ รุดนําจตุคามมอบใหเปนสิริ
มงคล (เดลินิวส 25 มิ.ย.50)
จากตัวอยางขางตน เห็นไดวา ทุกครั้งที่มีการนําเสนอขาว จะมีศรรามเปนจุดขายหลัก
ไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้น เนื้อหาที่สื่อนําเสนอเปนเพียงขอเท็จจริงที่ศรรามประพฤติปฏิบัติ และสื่อพยายาม
ชี้ใหเห็นวาศรรามมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ในทางกลับกัน สื่อไมไดนําเสนอโดยเนน
ดานตัวผูเสียชีวิต หรือครอบครัวของญาติผูเสียชีวิต สําหรับภาษาที่ใชก็จะเปนคํากลางๆคอนไปทางเห็น
อกเห็นใจ เชน คําวา “ลากสังขารขมาศพ” , “น้ําตารินไหวศพ ขอขมา กราบเทา” แตจะไมมีการใชคําใน
ลักษณะที่เปนลบมากนัก มีเพียงแตคําวา “ซิ่ง” และ “ขยี้” ในหนังสือพิมพไทยรัฐที่ตองการใชเพียงเพื่อให
เห็นภาพวาศรรามขับรถมาดวยความเร็วสูง แตไมมีการใชคําในลักษณะที่ทําใหผูอานรูสึกวาศรรามเปน
ฆาตกร เจตนาฆาคน
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นอกจากนั้น จะสังเกตไดวาการพาดหัวขาวกรณีนี้จะมีลักษณะเปนบวกกับศรราม เชน
พยายามชี้ใหเห็นตั้งแตวันแรกที่นําเสนอขาววา “หลับใน เปลาเมา” , “ชนคนตาย-ยันไมเมา แฉศรรามอด
นอน-คาดหลับใน ผลตรวจไมพบแอลกอฮอล” , “เผยนาทีระทึก ‘ผมไมไดตั้งใจ’ ซึ่งเปนการเนนย้ําใหเห็น
ถึงสาเหตุการเกิ ดอุบัติเหตุครั้งนี้ว าไมไดเกิดจากอาการมึนเมาเหมือนคนอื่นๆที่เคยเกิด อีกทั้งยังเปน
เหตุการณที่เกิดจากความไมตั้งใจ
สําหรับมุมมองในดานที่คอนขางเปนลบกับศรรามนั้น จะพบวาทั้งไทยรัฐและเดลินิวส
จะเนนพูดในสิ่งที่เปนขอเท็จจริง (fact) และเสนอโดยใชภาษาเปนกลาง ไมมีอารมณเขาไปเกี่ยวของ แต
อาจจะมีการใชคําสรางสีสันเพื่อดึงดูดความสนใจบาง แตก็ไมไดทําใหเกิดการใหคา ตีความหมายตอตัวศร
รามไปในแงลบ เชน “ศรรามขับรถชนคนตาย ฟองแลว”, “ตํารวจฟองพระเอกศรราม คดีซิ่งชน” , “สง
สํานวนศรรามซิ่งชนสาวใหญดับ ถึงมืออัยการแลว” , “สั่งฟองศรรามคดีซิ่งเกงบีเอ็ม”
นอกจากนี้ ภาษาที่ใชพาดหัวขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส ยังมีการเลือกใช
คําเพื่อใหนาสนใจและโดดเดน ดังนี้
ก.) การใชภาษาปาก คือการนําภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว เชน
หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา ศรรามชนคนตาย ซิ่งบีเอ็มฯขยี้หญิงเก็บของเกา (ไทยรัฐ
22 มิ.ย. 50)
ตร.ฟองพระเอกศรราม คดีซิ่งชน (ไทยรัฐ 5 ต.ค. 50)
ศรรามน้ําตารินไหวศพ ขอขมา กราบเทาผัวเหยื่อรถชน (เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
‘ศรราม’ ขอหมอไปงานเผา (เดลินิวส 25 มิ.ย. 50)
การนําภาษาปาก หรือภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว ทําใหผูอาน
เกิดความรูสึกคุนเคย เหมือนพูดคุยอยูในวงสนทนา เหมือนหนังสือพิมพพูดกับผูอาน
ข.) การใชคําเดิม แตมีความหมายเปลี่ยนแปลงในบางสวน หรือแตกตางจากที่กําหนด
ไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช 2525 ที่ไดกําหนดไว เชน
หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา ศรรามชนคนตาย ซิ่งบีเอ็มฯขยี้หญิงเก็บของเกา (“ขยี้”
มีความหมายตามพจนานุกรมคือ บี้ซ้ําๆใหแหลก บี้จนแหลก ,ถูไปมา ,ทําใหแหลกละเอียด แตในเนื้อขาว
จะพบวา เหตุการณที่เกิดขึ้น ศรรามเพียงแตขับชนแลวจอดรถลงไปดู ไมไดมีการพยายามจะขับรถทับชน
ซ้ําอีก ดังนั้น ความหมายที่ใชพาดหัวขาวนี้ จึงมีความหมายเกินจริง)
ค.) ตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ รวมถึงการขยายความ เชน
หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา ศรรามชนคนตาย ซิ่งบีเอ็มฯขยี้หญิงเก็บของเกา อ.
ลักษณทักดวงตก-แนะวิธีแก (ยัน มาจาก ยืนยัน และ อ.ลักษณ มาจาก อาจารยลักษณ : ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
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ศรรามลากสังขารขมาศพ ยันเปนอุบัติเหตุ เผยกังวลจนนอนไมหลับ ตร.แยมทางคดี
ไมมีปญหา (ขมา มาจาก ขอขมา , เผย มาจาก เปดเผย และ ตร. มาจาก ตํารวจ : ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
ชนคนตาย-ยันไมเมา (ยัน มาจาก ยืนยัน : เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
ยอมรับนอนใน รพ. ผวาตลอด (รพ. มาจาก โรงพยาบาล : เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
การตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่และให
สะดุดตา
ง.) การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ เชน
หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา ศรรามชนคนตาย ซิ่งบีเอ็มฯขยี้หญิงเก็บของเกา (คําวา
“ขยี้” ตามพจนานุกรมหมายถึงบี้ซ้ําๆใหแหลก บี้จนแหลก ,ถูไปมา ,ทําใหแหลกละเอียด ซึ่งการที่นําคํานี้
มาใชพาดหัวขาว ทําใหขาวเกินจริงไป แตทั้งนี้ก็เพื่อเรียกรองความสนใจ ใหเห็นภาพ) : ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50
ศรรามลากสังขารขมาศพ (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
ชนคนตาย-ยันไมเมาแฉ ‘ศรราม’ อดนอน-คาดหลับใน (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
สั่งฟอง ‘ศรราม’ คดีซิ่งเกงบีเอ็ม ชนสาวใหญดับ (เดลินิวส 9 พ.ย. 50)
การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ ก็เพื่อเรียกรองความนาสนใจ ทําใหเห็นภาพขาวที่
ชัดเจนขึ้น แตบางครั้งก็อาจสงผลใหขาวเกินจริง
จ.) การนําคําทับศัพทมาใช เชน
หมอเบรกศรรามไปงานศพ ยังมือสั่น! ( “เบรก” มาจาก break เปนคํากริยาและ
คํานามในภาษาอังกฤษ หมายถึง สะดุด หยุด หยุดชะงัก ) : ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 50
พอรูมีคนตายถึงช็อกเขาออน (“ช็อก” มาจาก shock เปนคํากริยาและคํานามใน
ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทําใหชะงักงัน ) : เดลินิวส 23 มิ.ย. 50
การนําคําทับศัพทมาใช ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่ เพราะคําบางคําเมื่อแปลความเปน
ภาษาไทยอาจตองใชจํานวนตัวอักษรมากขึ้น ทําใหไมสามารถสรุปประเด็นไดอยางครอบคลุม แตคํา
ภาษาตางประเทศบางคําสามารถใหความหมายที่ผูอานเขาใจไดทันที
ฉ.) การตั้งสมญานามใหกับบุคคลที่ตกเปนขาว ไทยรัฐจะไมมีการตั้งสมญานามใหกับ
ใครเลย ไมวาจะเปนศรรามหรือผูเสียชีวิต แตเดลินิวสจะตั้งสมญานามใหกับผูเสียชีวิต เชน
ผัวเหยื่อรถชน
เหยื่อ
สาวใหญ
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การตั้งสมญานามใหกับบุคคลที่ตกเปนขาว ก็เพื่อใหมีคําที่พอเหมาะ ลงตัวกับการ
จัดหนา และเพื่อแสดงบรรยากาศของขาวใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น แตบางครั้งก็ยังเปนการแสดงความรูสึก
ของผูพาดหัวขาวไดดวย แตกรณีนี้แมเดลินิวสจะตั้งสมญานามใหฝายผูเสียชีวิต แตเมื่อดูบริบทที่ประกอบ
กันเปนประโยคในการพาดหัวขาวแลว ก็ไมไดทําใหผูอานเกิดการตีความตัวศรรามเปนฆาตกรที่โหดราย
ช.) การใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ
- อัญประกาศเดี่ยว (‘…..’) และ อัญประกาศคู (“…..”) เชน
หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
ชนคนตาย-ยันไมเมาแฉ ‘ศรราม’ อดนอน-คาดหลับใน (เดลินิวส 22
มิ.ย. 50)
ศรรามน้ําตารินไหวศพ ขอขมา กราบเทาผัวเหยื่อรถชน เผยนาทีระทึก
‘ผมไมไดตั้งใจ’ (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
การใชเครื่องหมายอัญประกาศ มักใชเนนคําที่สําคัญของประโยค ทั้ง
นามจริงของบุคคล สมญานาม ยศ ตําแหนง สิ่งของ กริยาหรือพฤติกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหผูอานเห็นภาพ
ไดชัดเจนวา อะไรคือประเด็นสําคัญของขาว หรือหนังสือพิมพกําลังพยายามจะสื่ออะไรใหผูอานรูมาก
ที่สุด
- อัศเจรีย (!)
หมอเบรกศรรามไปงานศพ ยังมือสั่น! (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 50)
‘ศรราม’ หายดี กลับนอนบาน ผวา!ไมกลาขับ (เดลินิวส 28 มิ.ย. 50)
การใชเครื่องหมายอัศเจรียก็เพื่อแสดงอารมณ ความรูสึกของบุคคลใน
ขาว หรือผูเขียนพาดหัวขาวที่มีตอเหตุการณที่เปนขาว ทําใหน้ําเสียงของคําหรือขอความดูมีน้ําหนักมาก
ขึ้น ดูนาตื่นเตนหรือนาตกใจ และอาจทําใหผูอานมีความรูสึกวา เรื่องที่พาดหัวขาวนั้นนาตื่นเตน นาทึ่ง
หรือหนักแนน เปนการสรางใหผูอานเห็นถึงอารมณ น้ําหนัก ทิศทางของขาว
- ยัติภังค (-) เชน
หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา ศรรามชนคนตาย ซิ่งบีเอ็มฯขยี้หญิงเก็บ
ของเกา อ.ลักษณทักดวงตก-แนะวิธีแก (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
พอศรราม-หวงลูก มอบจตุคาม 2 รุนดัง ขอชวยใหปลอดภัย (ไทยรัฐ 25
มิ.ย. 50)
คดีศรราม รอลงอาญา 2 ป ชนคนตาย มอบตัว-รับผิด (ไทยรัฐ 12 ธ.ค.
50)

104

ชนคนตาย-ยันไมเมาแฉ ‘ศรราม’ อดนอน-คาดหลับใน (เดลินิวส 22
มิ.ย. 50)
การใช เ ครื่ อ งหมายยั ติ ภั ง ค ใ นหั ว ข า วนี้ ก็ เ พื่ อ แยกคํ า สองคํ า หรื อ
ขอความออกจากกัน โดยที่ระหวางคําหรือขอความเหลานั้นเชื่อมดวยคําวา “และ” จึงเปนการชวยประหยัด
พื้นที่ของการพาดหัว นอกจากนี้ยังชวยขยายความใหเห็นภาพชัดเจน หรือเขาใจสิ่งที่เกี่ยวของระหวางคํา
สองคําไดดีขึ้น
- ไปยาลนอย (ฯ) เชน
หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา ศรรามชนคนตาย ซิ่งบีเอ็มฯ (บีเอ็มฯ มา
จากชื่อรุนรถวา BMW) : ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50
จุดประสงคของการใชเครื่องหมายไปยาลนอยในหัวขาว ก็เพื่อตัดทอน
คําใหสั้นลง ใหสะดวกตอการพาดหัว คําบางคํายาวเกินไป และเมื่อทอนคําลงแลวสามารถสื่อความหมาย
ไดดังเดิม ทําใหเหมาะกับพื้นที่ที่จํากัดบนหนาหนังสือพิมพ ซึ่งจะพบเครื่องหมายไปยาลนอยไดเฉพาะใน
หนังสือพิมพไทยรัฐเทานั้น
ส ว นการใช แ หล ง ข า วของไทยรั ฐ และเดลิ นิว ส พบว า การพาดหั ว ข า วสว นใหญ จ ะ
เลือกใชแหลงขาวที่ใหความเห็นในทางบวก หรือกลางๆ สําหรับแหลงขาวที่เปนกลาง ไดแก หมอและ
ตํารวจ เพราะเปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง แตดวยตัวเนื้อหาเมื่อประกอบกับแหลงขาวแลว จึงทําใหเกิด
ทิศทางในการนําเสนอ สามารถชี้นําความคิดคนอานได เชน
“หมอยัน ‘หลับใน’ เปลาเมา ศรรามชนคนตาย ซิ่งบีเอ็มฯ” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
แหลงขาวในที่นี้คือหมอ ซึ่งมีลักษณะเปนกลาง แตดวยเนื้อความที่ชี้ใหเห็นวาการขับรถชนคนตายครั้งนี้
ไมไดเกิดจากอาการมึนเมาของแอลกอฮอลอยางที่หลายๆฝายคาดเดา แตเกิดจากอาการออนเพลีย จึงทําให
น้ําหนักของขาวดูเปนบวกตอตัวศรรามมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง “หมอ” เปนคนออกมายืนยัน จึงทําใหมี
ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
“ชนคนตาย-ยันไมเมา แฉ ‘ศรราม’ อดนอน-คาดหลับใน ผลตรวจไมพบแอลกอฮอล”
(เดลินิวส 22 มิ.ย. 50) แหลงขาวในที่นี่คือหมอ ซึ่งแมวาจะไมไดระบุถึงอยางชัดเจน แตก็สามารถตีความ
ไดจากคําวา “ผลตรวจ” ซึ่งเปนบทบาทของหมอ และหมอก็เปนแหลงขาวที่มีความนาเชื่อถือ เปนกลาง ให
ขอเท็จจริงตามผลตรวจ ดังนั้นดวยเนื้อความที่ระบุใหเห็นวาจากผลการตรวจไมพบแอลกอฮอลจึงทําให
น้ําหนักของขาวดูเปนบวกตอตัวศรรามมากขึ้น
นอกจากนี้ ไทยรั ฐ ยั ง มี แ หล ง ข า วที่ ใ ห ค วามคิ ด เห็ น ในลั ก ษณะกลางๆค อ นข า งไป
ทางบวก นั่นก็คือ อ.ลักษณ หมอดูชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งชี้ใหเห็นวา การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เปนเพราะดวง
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ชะตาของศรราม ดังนั้น จึงทําใหผูอานที่มีความเชื่อทางดานนี้ เชื่อวาการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ศรรามไมไดมี
เจตนา หรือไมไดประมาท แตเปนเพราะดวงชะตากําหนดไว
สําหรับตัวศรรามเอง และพอของศรราม ก็เปนแหลงขาวดานบวกที่ถูกนํามาใชพาดหัว
ขาว เนื่องจากการพยายามความรับผิดชอบและรูสึกสํานึกผิดตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
สําหรับแหลงขาวที่ใหความหมายทางลบแกการกระทําของศรรามนั้น ไทยรัฐจะมีการ
กลาวถึงเพียงแควันแรกที่เกิดเหตุการณเทานั้น เพื่อบอกใหทราบวาศรรามไดขับรถชนใคร แตจะพบวาทั้ง
เดลินิวสและไทยรัฐ ผูเสียชีวิตและญาติเปนเพียงผูที่ถูกอางอิงถึงวาเปนผูเสียหาย แตไมไดมีบทบาทที่ทํา
ใหขาวเปนลบเทาใดนัก เนื่องจากทางฝายศรรามเองพยายามแสดงความรับผิดชอบอยางเต็มที่ ฝายศรราม
จึงกลายเปนตัวละครหลัก เปนเหมือนตัวเดินเรื่องใหเหตุการณมีการเคลื่อนไหว สื่อจึงนํามาพาดหัวมาก
ที่สุด ดังนั้น แหลงขาวที่เปนลบจากเหตุการณ จึงกลายเปนแหลงขาวที่ทําใหน้ําหนักขาวดูเบาลงจนแทบ
จะกลายเปนแหลงขาวดานบวก
สวนในดานการเลือกประเด็นมานําเสนอ จะเห็นวามีหลายครั้งที่หนังสือพิมพไทยรัฐและ
เดลินิวสนําเสนอขาวในประเด็นการแสดงความรับผิดชอบของฝายศรรามตอฝายผูเสียชีวิต เชน
ศรรามลากสังขารขมาศพ ยันเปนอุบัติเหตุ เผยกังวลจนนอนไมหลับ ตร.แยมทางคดีไมมี
ปญหา (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
หมอเบรกศรรามไปงานศพ ยังมือสั่น! ใหไปวันเผา ตร.เรียกสอบตนเดือนหนา (ไทยรัฐ
24 มิ.ย. 50)
ศรรามน้ําตารินไหวศพ ขอขมา กราบเทาผัวเหยื่อรถชน เผยนาทีระทึก ‘ผมไมไดตั้งใจ’
(เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
‘ศรราม’ ขอหมอไปงานเผา คนบันเทิงแหเยี่ยม (เดลินิวส 25 มิ.ย. 50)
นอกจากนั้น ก็ยังมีการนําเสนอในประเด็นดานการดําเนินการดานคดีความ ซึ่งในชวง
อาทิตยแรกที่เกิดเหตุการณ การพาดหัวเรื่องคดีความจะเปนพาดหัวรอง แตเมื่อมาชวงหลังจากที่เหตุการณ
จบลงเนื่องจากไมมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นใหม หนังสือพิมพจะรายงานขาวนี้เมื่อมีความคืบหนาเรื่องคดี
ความเทานั้น ดังนั้น การพาดหัวเรื่องการดําเนินคดีจึงกลายเปนพาดหัวใหญ ตัวอยางเชน
ชวงแรกของการนําเสนอ
ศรรามลากสังขารขมาศพ ยันเปนอุบัติเหตุ เผยกังวลจนนอนไมหลับ ตร.แยมทางคดีไมมี
ปญหา (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
หมอเบรกศรรามไปงานศพ ยังมือสั่น! ใหไปวันเผา ตร.เรียกสอบตนเดือนหนา (ไทยรัฐ
24 มิ.ย. 50)
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‘ศรราม’ ดี ขึ้ น แต ยั ง มึ น หั ว อดร ว มสวดศพเหยื่ อ หมอให น อนดู อ าการ ตร.จ อ ส ง
หมายเรียก (เดลินิวส 24 มิ.ย. 50)
ชวงหลังของการนําเสนอ
ตร.ฟองพระเอกศรราม คดีซิ่งชน (ไทยรัฐ 5 ต.ค. 50)
ศรรามขับรถชนคนตาย ฟองแลว ใชโฉนด 1.4 ลานประกัน (ไทยรัฐ 9 พ.ย. 50)
คดีศรราม รอลงอาญา 2 ป ชนคนตาย มอบตัว-รับผิด จายคาเสียหาย คุมประพฤติ 1 ป
(ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
ศรรามคุก 3 ป ซิ่งชนคนตาย ศาลสั่งลดโทษเหลือป 6 เดือน ใหรอลงอาญา (เดลินิวส 12
ธ.ค. 50)
จะสังเกตไดวาประเด็นที่สื่อเลือกมานําเสนอ จะไมพบในสวนของฝายผูเสียชีวติ ประเด็น
ตางๆลวนเกี่ยวของกับตัวศรราม เชน สาเหตุของการขับรถชน การแสดงความรับผิดชอบของฝายศรราม
การดําเนินคดี เปนตน
อนึ่ง การที่สื่อไมไดเลือกนําเสนอในสวนของญาติผูเสียชีวิต เชน ผลกระทบจากการ
สูญเสียบุคคลในครอบครัว การฟองรองดําเนินคดีตางๆ ทั้งนี้ก็เพราะญาติผูเสียชีวิตไมไดออกมาเรียกรอง
หรือสรางประเด็นขาวใหมๆขึ้นมา ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนเพราะการประพฤติปฏิบัติจากฝายศรรามที่ออกมา
ยอมรับผิดตั้งแตเกิดเหตุ และพยายามรับผิดชอบตอญาติผูเสียชีวิต ทําใหไมมีการติดใจเอาความกัน ดังนั้น
ฝายศรรามจึงกลายเปนตัวละครหลักในการนําเสนอประเด็นขาว
ฉะนั้น ขาวนี้จึงจบลงภายในเวลาไมกี่วัน เนื่องจากประเด็นขาวไมมีอะไรเกิดขึ้นใหม
หากนําเสนอตอ ขาวจะขาดความสดใหม สื่อจึงนําเสนอเพียงเมื่อมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น นั่นก็คือ เมื่อ
ตํารวจสงสํานวนฟองตออัยการ และศาลพิพากษาคดี
2.3 วิเคราะหเนื้อหา
1) การเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว
การนําเสนอขาว นักขาวจะมีการเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว รวมทั้งมีการ
กําหนดแนวทางใหผูอานตีความเหตุการณขาวไปในทิศทางใดได โดยผานกลวิธีการนํานําเสนอขาว
กลวิธีการเสนอขาวกรณีศรรามของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส นําเสนอโดยใช
เทคนิคการเลาเรื่อง มีการใชลีลาการเขียนแบบพรรณนาถึงอากัปกิริยาทาทางความรูสึกของผูตกเปนขาว
รวมถึง แหลง ข า วที่ อา งอิง ถึ ง และเน น ให ค วามสํา คัญ ตอ รายละเอี ย ดตา งๆของเหตุ ก ารณ ซึ่ ง กลวิธี นี้
กอใหเกิดการสรางความหมายและการตีความหมายตอเหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอ
ผูอาน ทําใหผูอานเกิดจินตนาการภาพของเหตุการณได ตัวอยางเชน
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พระเอกซิ่งสยอง หนุม-ศรราม เทพพิทักษ ควบเกงบีเอ็มดับบลิวรุน 525 ไอ สีน้ําเงิน
ทะเบียน ศท5881 กรุงเทพมหานคร หลับในมุงเสยฟุตบาทขยี้รางนางพิศเพลิน ตะโกมา อายุ 49 ป หญิง
เก็บของเกา ใกลแยกวังหิน ถนนเสนานิคม1 แขวงและเขตลาดพราว กทม. เสียชีวิตคาที่ สวนหนุมศรราม
ไดรับบาดเจ็บมีเลือดออกทางจมูก หมดเรี่ยวแรง ถูกนําตัวสงรพ.วิชัยยุทธ (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
จากกรณีที่พระเอกชื่อดัง นายศรราม เทพพิทักษ หรือหนุม ขับรถเกงบีเอ็มดับเบิ้ลยู 525
ไอ สีน้ําเงิน ทะเบียน ศท5581 กรุงเทพมหานคร กลับจากถายละครมาตามถนนเสนานิคม มุงหนาไปยังสี่
แยกวังหิน เกิดหลับในจนรถเสียหลักพุงชนนางพิศเพลิน โกมา อายุ 49 ป ที่กําลังเก็บของเกาอยูริมฟุตบาธ
เสียชีวิตใกลกับตูโทรศัพทสาธารณะสี่แยกวังหิน สวนพระเอกหนุม ศรรามที่สภาพรางกายอิดโรยเหมือน
คนอดนอนและมีเลือดไหลออกจากจมูกไดลงจากรถคอยๆเดินไปขอโทษกับนายนเรศ วงศเหี่ยน สามี
ผูตาย พรอมกับยอมรับผิดและขอชดใชคาเสียหายทุกอยาง (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
นายนเรศ วงศเอี่ยม สามีของนางพิศเพลิน เหยื่อเคราะหรายกลาวถึงเหตุการณไมคาดฝน
วาในชวงเกิดเหตุเก็บของเกาเสร็จแลว กําลังนั่งคัดแยกเลือกประเภทอยูริมถนน จังหวะนั้นไดยินเสียงรถ
ชนตูโทรศัพทดังโครม แลวพุงเขาหานางพิศเพลินที่นั่งอยูอยางรวดเร็ว กอนจะวิ่งไปชนตนไมจนหักโคน
แลวสิ้นฤทธิ์ สวนนางพิศเพลินแนนิ่งอยูกับที่ ตอมาพบวาพระเอกหนุมศรรามเดินโซซัดโซเซมาหา พรอม
กับยกมือไหวขอโทษวาไมไดตั้งใจ ไมไดเมา แตหลับใน ผูสื่อขาวถามวาตอนที่พูดคุยกับศรรามไดกลิ่น
เหลาหรือไม นายนเรศตอบวาไมไดกลิ่น (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
พระเอกหนุม-ศรราม เปดเผยกับผูสื่อขาวถึงนาทีที่ประสบอุบัติเหตุวา ตนไมตั้งใจ ที่มา
วันนี้ก็เพื่อขออโหสิกรรมกับผูตาย รางกายก็ยังไมหายดี นอนไมหลับกังวลอยูตลอดเวลา รูสึกวาทําใหคน
อื่นเสียใจ จึงขออนุญาตแพทยออกมาจากโรงพยาบาล ผูสื่อขาวขอใหศรรามเลายอนเหตุการณที่เกิดขึ้นอีก
ครั้ง พระเอกหนุมกลาววา เมื่อรถชนอยางแรง ถุงลมนิรภัยในรถทํางานมองไมเห็นอะไร จึงดึงกุญแจรถ
แลวเก็บกระเปาใสเงินเดินออกจากรถ ผมมองเห็นแคควันสีขาวฟุงออกมา ขณะนั้นไดเห็นผูชายเดินเขามา
หาบอกวามีเลือดไหล จึงตอบกลับไปวาผมไมเปนไร มองเห็นมีคนตายจึงเดินเขาไปหา พี่ผูชายคนเดิม
บอกกับผมวาเมียเคาเอง ผมตกใจมาก เดินเขาไปกราบศพ สับสนไมรูจะทํายังไง จึงเดินวนหาคนชวย แต
เวลานั้นไมมีใคร เดินหาโทรศัพทก็ไมเจอ จนมารูตัวอีกทีก็อยูที่โรงพยาบาลแลว ขอยืนยันวาไมไดดื่ม
แอลกอฮอล อาจเกิดจากรางกายออนเพลีย.......(ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
สามีคนตายยังจําเราไดบอกวาเปนศรราม พรอมพูดวาตัวผมไมเปนอะไร แตคุณขับรถชน
ภรรยาผมเสียชีวิต ความรูสึกตอนนั้น ผมตกใจมาก เขาออน รีบยกมือไหวขอโทษทันทีบอกวาไมไดเจตนา
แลวยังเดินไปกราบศพผูตาย พยายามจะหาคนชวยแตตัวเองก็ออนแรงเดินเปไปเปมาทําอะไรไมถูก....
(เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
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จากตัวอยางขางตนนี้ เนื้อหาขาวมีการใชเทคนิคการพรรณนาใหเห็นถึงภาพเหตุการณที่
เกิดขึ้นวา ศรรามขับรถมาดวยความเร็วสูงแลวพุงชนคนที่อยูขางทางจนเสียชีวิต โดยสื่อไดพรรณนาให
เห็นถึงลักษณะการชนวาเสียงดังโครม แลวพุงชนอยางรวดเร็ว จากการใชคําพรรณนาเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทํา ให ผูอา นสามารถจิน ตนาการภาพเหตุก ารณ ที่เ กิ ด ขึ้ น ไดแ ละรูสึ ก เหมือ นว าอยู ใ นเหตุ ก ารณ นี้ดว ย
นอกจากนั้น สื่อยังพยายามสอดแทรกใหเห็นวา หลังจากเกิดเหตุ หนุม-ศรรามก็ไมไดหนี ในทางกลับกันก็
ลงจากรถมาดูเหตุการณที่เกิดขึ้น และผูอยูในเหตุการณซึ่งเปนสามีของผูเสียชีวิต ก็เปนผูยืนยันวาอุบัติเหตุ
ครั้งนี้ไมไดเกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอลแตอยางใด ประกอบกับพยายามสื่อใหเห็นวาศรรามไมไดเปน
ผู ก ระทํ า เพี ย งอย า งเดี ย ว แต ยั ง ต อ งรั บ เคราะห ด ว ยเช น กั น ได แ ก “ส ว นหนุ ม ศรรามได รั บ บาดเจ็ บ มี
เลือดออกทางจมูก หมดเรี่ยวแรง ถูกนําตัวสงรพ.วิชัยยุทธ” เปนตน
นอกจากนั้น สื่อก็ยังนําเสนอบทสัมภาษณตัวศรรามเองที่กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่ง
มีเนื้อความสอดคลองกับที่นายนเรศกลาวไววาหลังเกิดเหตุการณ ศรรามก็ยังลงมาดูเหตุการณที่เกิดขึ้น ทํา
ใหประเด็นการขับรถชนแลวหลบหนีในขาวนี้ดูไมมีน้ําหนักมากพอ สื่อจึงไมคอยมุงเนนนําเสนอใน
ประเด็นนี้
นอกจากนี้ ห นั ง สื อ พิ ม พ ยั ง ได ใ ช เ ทคนิ ค การเล า เรื่ อ งบรรยายบุ ค คลอื่ น ๆแวดล อ มที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว ตัวอยางเชน
โดยพอพระเอกชื่อดังเปดเผยวา เมื่อคืนศรรามเพิ่งกลับจากไปกินขาวและกําลังไปตาม
ชางซอมคอมพิวเตอร แถววังหิน ใหไปซอมเครื่องคอมพิวเตอรที่คอนโด แตเกิดประสบอุบัติเหตุเสียกอน
สวนที่มีขาววาลูกชายชนแลวหนีนั้น เทาที่ทราบภายหลังจากเกิดเหตุ ศรรามก็พยายามลงไปชวยเหลือคน
เจ็บ แตเนื่องจากตัวศรรามเองก็อาการไมไหว เพราะหลังจากลงจากรถไปสอบถามเหตุการณแลวก็ลมฟุบ
ไป มีเลือดไหลออกทางปากและจมูก พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณเขาไปชวยเหลือรีบพาสง รพ.วิชัยยุทธ
(ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
นางมยุรี มารดาของศรรามกลาว...เมื่อชวง 4 ทุม ตนกับหนุมยังนั่งทานพิซซาดวยกันที่
คอนโดยานวังหินอยูเลย ทานเสร็จก็เตือนใหหนุมทานยาแกหวัด จากนั้นหนุมก็ขอตัวออกไป...(เดลินิวส
22 มิ.ย. 50)
สวนนางมยุรี เทพพิทักษ แมของศรราม กลาววา กอนเกิดเหตุอยูดวยกันกับศรราม สั่งพิซ
ซามากินกันที่บาน ชวงนั้นสังเกตเห็นลูกชายมีอาการน้ํามูกไหล เมื่อถามวากินยาหรือยัง หนุมบอกวากิน
แลว จากนั้นก็ขอตัวออกไปกดเอทีเอ็ม บอกวาจะไปซื้อของเขาบาน จนกระทั่งมาทราบขาวอีกที เมื่อ
เจาหนาที่รพ.โทรศัพทมาบอกวาหนุมประสบอุบัติเหตุรถชน รักษาตัวอยูที่รพ.วิชัยยุทธ เมื่อชวงเชาตอนที่
หนุมรูสึกตัว ก็เปนหวงคนเจ็บ คําถามแรกที่ถามก็คือ มีใครไปดูคูกรณีหรือยัง ตนบอกวาปาไปดูอยู ซึ่งตน
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กับครอบครัวรูสึกเสียใจมากกับเหตุรายที่เกิดขึ้น และอยากขอโทษครอบครัวผูเสียหาย โดยยินดีที่จะ
รับผิดชอบทุกอยาง (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
ผอ.รพ.วิชัยยุทธ เปดเผยวา ศรรามถูกนําตัวมาตรวจที่หองฉุกเฉินของรพ. เมื่อเวลา 23.51
น. วันที่ 20 มิ.ย. ใหประวัติวามีอาการเลือดออกทางจมูก 1 ชั่วโมง กอนมารพ. ผูปวยขับรถเกงประสบ
อุบัติเหตุชนคนขางทาง แลวไถลไปชนตนไมและตูโทรศัพท ไดประวัติเพิ่มเติมวาอดนอนมาประมาณ 1
สัปดาห และกอนเกิดเหตุ ภายหลังรับประทานอาหารแลวไดกินยาแกหวัดไปดวย ผลจากการตรวจ
รางกาย พบวาผูปวยอยูในสภาพออนเพลีย งวงนอนและหลับ ไมพบมีกลิ่นแอลกอฮอล มีเลือดกําเดาออก
ทางรูจมูกซีกขวาเล็กนอย ไมมีบาดแผลตามรางกาย (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
ทางดานพญ.ภารดี สงวนดีกุล อายุรแพทยระบบสมองและประสาท กลาววา สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุนาจะมาจากการพักผอนไมเพียงพอ รวมกับการกินยาแกหวัดและลดน้ํามูก ซึ่งบางคนกิน
แลวทําใหเกิดอาการงวงได เทาที่ทราบ ศรรามเพิ่งกินยามาตอน 4 ทุม (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
พล.ท.นพ.ณรงค วาศรรามถูกนําตัวสงโรงพยาบาลเวลา 23.15 น. เมื่อคืนวันที่ 20 มิ.ย. ที่
ผานมา โดยมีเลือดออกทางจมูกจากการประสบอุบัติเหตุชนคนขางทางแลวไถลลื่นไปชนตนไมและตู
โทรศัพท นอกจากนี้ยังทราบประวัติวาคนไขอดนอนมา 1 สัปดาหและในวันเกิดเหตุเพิ่งทานยาแกหวัด
หลังอาหารเย็นมาดวย จึงเกิดอาการออนเพลีย โดยแพทยตรวจไมพบแอลกอฮอลในเลือด และรางกายไมมี
บาดแผลใดๆ ทุกสวนอยูในสภาพปกติ... (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
ผลตรวจรางกาย “ศรราม เทพพิทักษ” ไมพบแอลกอฮอลในเลือด และอวัยวะทุกอยาง
เปนปกติ แตที่สะลึมสะลือเพราะอดนอนมาเปนอาทิตย จนรางกายออนเพลียและยังทานยาลดน้ํามูกเขาไป
ดวย สงสัยหลับใน (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา เนื้อความสวนใหญที่สื่อเลือกนําเสนอนอกจากจะเปน
การยืนยันวาหลังจากศรรามขับรถชนแลวไมไดมีการหลบหนี ก็ยังเปนการออกมายืนยันจากฝายตางๆ ทั้ง
พอ แม รวมทั้งหมอผูรักษาวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเปนเพราะอาการออนเพลีย หรือหลับใน ไมได
เกิดจากอาการมึนเมาจากฤทธิ์แอลกอฮอล ซึ่งหนังสือพิมพใชเทคนิคการเลาเรื่องบรรยายบุคคลอื่นๆ
แวดลอมที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว
นอกจากประเด็นดานเหตุการณการขับรถชนแลว หนังสือพิมพยังใหความสําคัญกับ
ประเด็ น การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบจากฝ า ยของศรราม ซึ่ ง เป น การตั ด ความรุ น แรงในแง ล บออก
ตัวอยางเชน
สวนนางมยุรี เทพพิทักษ แมของศรราม.....เมื่อชวงเชาตอนที่หนุมรูสึกตัว ก็เปนหวงคน
เจ็บ คําถามแรกที่ถามก็คือ มีใครไปดูคูกรณีหรือยัง ตนบอกวาปาไปดูอยู ซึ่งตนกับครอบครัวรูสึกเสียใจ
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มากกับเหตุรายที่เกิดขึ้น และอยากขอโทษครอบครัวผูเสียหาย โดยยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอยาง (ไทยรัฐ
22 มิ.ย. 50)
นางมยุรี มารดาของศรราม กลาวดวยน้ําเสียงสั่นเครือพรอมกับยกมือไหวและกลาวขอ
โทษกับญาติของผูที่เสียชีวิตผานสื่อมวลชนวา ลูกชายของตนเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นมาก....ทาง
ครอบครัวตนจะดูแลเรื่องคาใชจายทั้งหมดใหกับคูกรณี ขณะนี้ทางปาเดียร-ชุมพร พอของหนุมไดเดินทาง
ไปจัดการเรื่องศพแลวที่นิติเวชและที่วัด ก็ตองขอโทษผูตายดวย (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
นางมยุรี เทพพิทักษ เดินทางไปพบกับนายนเรศ วงศเอี่ยม สามีผูตาย.....โดยนางมยุรียก
มือไหวกลาวขอโทษสามีและลูกๆของนางพิศเพลิน แลวบอกวาขอโทษดวย รูสึกเสียใจกับเหตุการณที่
เกิดขึ้น ไมตองการใหเปนเชนนี้ ผูสื่อขาวถามวาไดเตรียมการชวยเหลือผูเสียชีวิตอยางไรบาง นางมยุรี
กลาววาเมื่อคืนสามีผูตายและนายชุมพร เทพพิทักษ พอของศรรามไดพูดคุยถึงเรื่องนี้แลว แตตอนนี้ไม
อยากคิดเรื่องอื่นใด เพราะอยากจะชวยทําศพใหเรียบรอยกอน และตนอยากขอขมาศพ (ไทยรัฐ 22 มิ.ย.
50)
นุย สุจิรา อรุณพิพัฒน ใหสัมภาษณวา.....แตโดยสภาพภายนอกที่เห็น พี่หนุมก็เหมือน
คนนอนหลับปกติธรรมดา จะมีก็ความกังวลใจที่แสดงอาการสายศีรษะและละเมอเพอออกมาวาจะไปรับ
ศพแลวก็รองไห ทั้งๆที่ยังนอนหลับไมไดสติ ทําใหนุยตองคอยปลอบประโลมอยูขางๆวาไมตองหวง
อะไร ทุกอยางจัดการเรียบรอยแลว (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
นายมนัส นาครักษ ทนายความพระเอกหนุมกลาววา ไมรูสึกหนักใจอะไร เชื่อวาในที่สุด
ศาลจะใหความเมตตาลูกความตนโดยลงโทษสถานเบา เนื่องจากคดีนี้นายศรรามใหการรับสารภาพตลอด
ขอกลาวหา และทางครอบครัวเทพพิทักษไดชดใชคาเสียหายใหกับญาติผูเสียชีวิตจนเปนที่พอใจแลว
จํานวน 5 แสนบาท โดยมีการทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร อีกทั้งยังไดชวยเหลือคาใชจายในการ
อุปสมบทของสามีผูเสียชีวิต และสรางพระพุทธรูปขนาดหนาตัก 30 นิ้ว สลักชื่อผูเสียชีวิตไวที่วัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหารอีกดวย (ไทยรัฐ 9 พ.ย. 50)
อยางไรก็ดีพระเอกหนุมถูกนําตัวสง รพ.วิชัยยุทธ แตก็ยังแสดงความรับผิดชอบหอบ
สังขารซีดเซียวเดินทางไปรวมงานศพนางพิศเพลินพรอมกับขอขมาผูตายและญาติยอมรับผิดทุกอยาง...
(เดลินิวส 25 มิ.ย. 50)
นายมนัสกลาววา ตนเองไมรูสึกหนักใจและเชื่อวาศาลทานจะใหความเมตตา เนื่องจาก
คดีนี้พระเอกหนุมใหการรับสารภาพโดยตลอด และทางครอบครัวเทพพิทักษไดชดใชคาเสียหายใหกับฐา
ติผูตายไปกวา 5 แสนบาทจนเปนที่พอใจ ทั้งยังชวยเหลือคาใชจายในการอุปสมบทของสามีผูเสียชีวิตและ
สรางพระพุทธรูป....(เดลินิวส 9 พ.ย. 50)
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หนุม-ศรรามกลาววา พรอมปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายใหถูกตอง ตอนนี้สภาพจิตใจ
ดีขึ้นมาก รวมไปถึ งการขับรถได เ พิ่ม ความระมัด ระวังยิ่งขึ้น สวนครอบครัว ผูเ สีย หายไดเ ข าไปดูแ ล
ชวยเหลือเรื่องคาใชจายตางๆเปนอยางดี ที่ผานมาตนและครอบครัวไดรวมกันทําบุญใสบาตรเปนประจํา
เพื่ออุทิศสวนกุศลใหผูเสียชีวิต และยังรับประทานมังสวิรัติทุกวัน เปนการอุทิศบุญกุศลไปยังผูเสียชีวิตอีก
ทางหนึ่ง (ไทยรัฐ 5 ต.ค. 50)
อนึ่ง นอกจากสื่อจะนําเสนอมุมมองในดานการแสดงความรับผิดชอบจากฝายศรรามแลว
สื่อยังนําเสนอในสวนของญาติผูเสียชีวิตและบุคคลภายนอก ซึ่งเปนการยืนยันใหเห็นวา ครอบครัวของศร
รามรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน
นายนเรศ สามีนางพิศเพลินกลาวดวยน้ําเสียงเศราสรอยวา ตนไมไดติดใจอะไร คิดวา
เปนเวรกรรมเกา เรื่องที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุที่ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น ตนขอขอบคุณครอบครัวของ
พระเอกศรรามเปนอยางมากที่ไมไดทอดทิ้งและดูแลชวยเหลือครอบครัวตนเปนอยางดีหลังเกิดเหตุ....
(เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
นายนเรศ วงศเอี่ยม เปดเผยวาตั้งใจจะสวด 3 วันแลวเผาในวันที่ 24 มิ.ย. สวนคาใชจาย
ต า งๆในงานศพ นายชุ ม พร เทพพิ ทั ก ษ พ อ ศรรามรั บ ปากว า จะดู แ ลให ทั้ ง หมด โดยตนไม ติ ด ใจต อ
เหตุการณที่เกิดขึ้น แตขอใหฝายศรรามรักษาคํามั่นสัญญา (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
นางปวีณา หงสกุล อดีตส.ส.ไทยรักไทย เขตสายไหม เดินทางไปรวมพิธีรดน้ําศพนาง
พิศเพลิน พรอมกับเปดเผยวา.....โดยนายชุมพรและนางมยุรี เทพพิทักษ พอแมของศรรามก็รับปากวายินดี
จะรับผิดชอบทุกอยางตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ใหทั้งสองครอบครัวไดคุยกันแลว ฝายผูสูญเสียก็เขาใจวา
เรื่องที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุ (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
เศรษฐา ศิระฉายา หลังจากเขาเยี่ยมศรรามแลว ออกมาเปดเผยกับผูสื่อขาววา...อาการของ
หนุม สมองเปนปกติ สามารถพูดคุยตอบโตไดดี แตรางกายซูบไปเล็กนอย นอกจากนี้ หนุมยังบนวานอน
ไมหลับเพราะกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้น เกรงประชาชนจะเขาใจผิด ตนบอกไปวาเรื่องที่เกิดขึ้นไมใชเรื่อง
เหลา และตอนเกิดเหตุหนุมก็ไดไปขอโทษแลว เชื่อวาประชาชนจะเขาใจ (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
นายศักดิ์ อุบลนอย สามีเกาของนางพิศเพลิน เปดเผยวาหลังจากแยกทางกันมา 2 ป ทราบ
วานางพิศเพลินไปเก็บของเกาขาย เงินชวยเหลือจากญาติของศรราม 3 หมื่นบาทจะนําไปใชจายในงานศพ
....(ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
คําชี้แจงเรื่องการรักษาพยาบาลศรราม ฉบับที่ 2 มีใจความสรุปวา....หลังจากผูปวยนอน
หลับพักผอนอยางเต็มที่มาตลอดคืน เมื่อสดชื่นก็ขอกลับบาน เพราะเปนหวงอยากไปดูแลครอบครัวคูกรณี
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ที่ถูกรถชน แตทางแพทยขอใหอยูในโรงพยาบาลตออีกระยะหนึ่ง เพื่อใหรางกายแข็งแรกเปนปกติ เพราะ
ทํางานหนักอดนอนมาแลว 1 สัปดาห..... (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
นางอรุณี สุวรรณรัตน หัวหนาฝายบริการผูปวย รพ.วิชัยยุทธ กลาววา โรงพยาบาลคงไม
อนุญาตใหผูปวยไปวัดอีกจนกวาจะถึงวันเผาเพราะเกรงวารางกายจะไมไหว ประกอบกับในงานศพมีคน
มามุงเยอะมาก แตอาการอื่นๆทั่วไปนั้นเริ่มดีขึ้นตามลําดับแลว (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 50)
สวนเนื้อหาขาวที่รายงานตามความจริง บรรยายแบบตรงไปตรงมา มักจะปรากฏอยูใน
สวนของการใหขอมูลจากแหลงขาวตางๆ ไดแก แพทย ตํารวจ และศาล ตัวอยางเชน
นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ แพทยประจําตัวหนุม-ศรราม และแพทยผูรณรงคโครงการงวงอยา
ขับเปดเผยถึงอุบัติเหตุของศรรามวา เกิดจากการหลับในซึ่งมักเกิดกับคนนอนไมเปนเวลา และเกิดขึ้นโดย
ไมรูตัว ทั้งนี้ หนุม-ศรราม เคยเปนพรีเซ็นเตอรโครงการงวงอยาขับ แตกลับมาเกิดอุบัติเหตุเสียเอง แต
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนสิ่งไมคาดคิด และขอใหเปนอุทาหรณเตือนใจแกผูที่ขับขี่รถยนตทุกคน พรอมกันนี้
อยากฝากใหภาครัฐเอาจริงเอาจังกับโครงการงวงไมขับมากขึ้นดวย (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ผูบัญชาการตํารวจนครบาล กลาวถึงความคืบหนากรณีหนุม-ศร
ราม เทพพิทักษ ดารานักแสดงขับรถชนคนตาย ในพื้นที่สน.โชคชัยวา ไดรับรายงานเบื้องตนแลววาศร
รามขับรถชนคนตายจริง ขณะนี้พนักงานสอบสวนกําลังติดตอเพื่อแจงขอกลาวหาขับรถประมาท เปนเหตุ
ใหผูอื่นถึงแกความตาย สวนจะเมาแลวขับหรือไม ยังไมสามารถยืนยันไดวาขณะเกิดเหตุ ทางหนุม-ศรราม
มี ป ริม าณแอลกอฮอลใ นร า งกายมากน อ ยแค ไ หน เพราะต อ งรอผลการตรวจจากแพทยใ น 1-2 วั น นี้
(ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
ร.ต.อ.เมธี เลาหเมธี พนักงานสอบสวนสน.โชคชัย เจาของคดีความกลาววา เมื่อวันที่ 21
มิ.ย. ที่ผานมาไดเดินทางไปที่รพ.วิชัยยุทธ เพื่อทําการสอบปากคําดาราหนุมศรราม แตหมอไมอนุญาต
เพราะตองการใหพักผอนกอน และคงตองรอใหสุขภาพรางกายดีขึ้นกอนก็คงไมเกิน 1 สัปดาห โดยจะนัด
คูกรณีมาสอบปากคําพรอมๆกันไปเลย เทาที่ทราบทั้งสองฝายสามารถตกลงกันได คาเสียหายทั้งหมด
ดาราหนุม ศรรามก็พรอมที่จะรับผิดชอบ คงไมนามีปญหาอะไร (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
ร.ต.อ.เมธี เลาหเมธี พงส. (สบ1) สน.โชคชั ย ร อ ยเวรเจ า ของคดี เป ด เผยว า ขณะนี้
สอบปากคําพยานไปแลว 2 ปาก สวนนายนเรศ สามีผูตาย ตองรอใหเสร็จจากงานศพกอนจึงจะเขาให
ปากคํา... (เดลินิวส 24 มิ.ย. 50)
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ที่หองพิจารณาคดี 814 ศาลอาญา ศาลพิเคราะหรายงานการสืบเสาะและรายงานตาม
โจทกฟองเห็นวาจําเลยมีความผิดจริง เปนความผิดกรรมเดียวตอกฎหมายหลายบท พิพากษาใหลงโทษ
จําคุก 3 ป ปรับ 20,000 บาท จําเลยใหการรับสารภาพและยังชดใชคาตูโทรศัพท.... (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
นอกจากหนังสือพิมพจะใหความสําคัญกับประเด็นของเหตุการณที่เกิดขึ้น และการ
แสดงความรับผิดชอบตอผูเสียชีวิต หนังสือพิมพยังมุงนําเสนอโดยใชคําบรรยายทาทางของหนุม-ศรราม
วา รูสึกสํานึกผิดตอเหตุการณที่เกิดขึ้นและพรอมชดใชเต็มที่ โดยมีการบรรยายใหเห็นภาพของหนุมขณะ
ไปรวมงานศพ ตั้งแตชุดที่สวมใส อาการสีหนาของหนุม หรือการปฏิบัติตอตัวญาติผูเสียชีวิต ซึ่งเปนการ
ใชเทคนิคการเลาเรื่องแบบพรรณนาถึงอากัปกิริยาทาทางความรูสึกของผูตกเปนขาว รวมถึงแหลงขาวที่
อางอิงถึง และเนนใหรายละเอียดตางๆของเหตุการณ ทําใหเกิดการสรางความหมายและการตีความหมาย
ตอเหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอผูอานได นอกจากนั้น ยังมีการลงคําสัมภาษณทั้งจาก
ตัวศรรามเอง และผูเกี่ยวของคนอื่นๆที่กลาวในทิศทางเดียวกัน ตัวอยางเชน
พระเอกหนุมตรงเขาไปจุดธูปกราบขอขมาศพนางพิศเพลิน กอนคลานเขาเขาไปหานาย
นเรศ สามีของผูตาย ที่นั่งอยูเกาอี้ดานหนาแลวกมลงกราบแทบเทานายนเรศ ดวยความเสียใจที่ตนเองเปน
ตนเหตุใหนางพิศเพลินภรรยาของนายนเรศเสียชีวิต นายนเรศถึงกับสะดุงรีบเขาประคองพระเอกหนุมเขา
มานั่งดวยกัน ขณะนั้นบรรยากาศเปนไปดวยความโศกเศรา หนุม-ศรราม นั่งน้ําตาคลอเบาพรอมกลาวกับ
นายนเรศที่นั่งอยูดวยดานขางดวยน้ําเสียงนุมเบารันทดวา “ผมขอโทษนะครับ” (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
พระเอกหนุม-ศรราม เปดเผยกับผูสื่อขาวถึงนาทีที่ประสบอุบัติเหตุวา ตนไมตั้งใจ ที่มา
วันนี้ก็เพื่อขออโหสิกรรมกับผูตาย รางกายก็ยังไมหายดี นอนไมหลับกังวลอยูตลอดเวลา รูสึกวาทําใหคน
อื่นเสียใจ จึงขออนุญาตแพทยออกมาจากโรงพยาบาล (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
พระเอกหนุมไดนั่งใหสัมภาษณสื่อดวยสีหนาอิดโรยมีพยาบาลนั่งประกบติดตลอดเวลา
วา ผมไดบอกกลาวดวงวิญญาณพี่พิศเพลินวา “ผมขอโทษ ผมไมไดตั้งใจ ผมจะทําบุญให ขออโหสิกรรม
ใหผมเถอะ เพราะผมไมไดตั้งใจจริงๆ คืนวันนั้นผมก็กราบสามีผูตายไปครั้งหนึ่งแลว ตอนนี้รางกายผมก็
ยังไมดีแตก็ขออนุญาตทางรพ.เพื่อมากราบขมาผูตายเพราะรูสึกวาเรานอนแลวยังผวาตลอด รูสึกวาเราทํา
ในสิ่งที่ทําใหผูอื่นเสียใจ” (เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
พอลงจากรถตู ศรรามไดเดินสงบนิ่งรีบตรงเขาไปจุดธูปกราบขอขมาศพนางพิศเพลิน
เสร็จแลวเดินเขาไปกมลงกราบแทบเทานายนเรศ สามีของผูตาย รวมทั้งไหวขอโทษญาติพี่นองของผูตาย
ทุกคนดวยสีหนาเศราสลดน้ําตาคลอเบา ทามกลางบรรยากาศความเศราสลดแกผูพบเห็นเปนอยางมาก
(เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
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ระหวางนั่งฟงพระสวด พระเอกหนุมมีทีทาออนระโหยโรยแรงอยางเห็นไดชัด รวมทั้งยัง
นั่งน้ําตารินไหลจนมารดาตองยื่นกระดาษใหซับน้ําตา.... (เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต หลังจากเขาเยี่ยมแลวกลาววา ถาเปนตนก็คงรูสึกตกใจ และได
บอกหนุมไปวาใหทําใจดีๆ อยาซีเรียสกับเรื่องนี้ แตดูแลวหนุมคิดมาก รูสึกเหมือนเปนมลทินติดตัว และ
ยังฝากบอกเพื่อนๆเรื่องการขับรถวาอยาประมาทอีกดวย (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
นุย สุจิรา อรุณพิพัฒน ใหสัมภาษณวา.....แตโดยสภาพภายนอกที่เห็น พี่หนุมก็เหมือน
คนนอนหลับปกติธรรมดา จะมีก็ความกังวลใจที่แสดงอาการสายศีรษะและละเมอเพอออกมาวาจะไปรับ
ศพแลวก็รองไห ทั้งๆที่ยังนอนหลับไมไดสติ ทําใหนุยตองคอยปลอบประโลมอยูขางๆวาไมตองหวง
อะไร ทุกอยางจัดการเรียบรอยแลว (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
นางมยุรี มารดาของศรราม กลาวดวยน้ําเสียงสั่นเครือพรอมกับยกมือไหวและกลาวขอ
โทษกั บ ญาติ ข องผู ที่ เ สี ย ชี วิ ต ผ า นสื่ อ มวลชนว า ลู ก ชายของตนเสี ย ใจกั บ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาก....
(เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
โดยสรุปแลวการดําเนินเรื่องของทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสจะเริ่มตนดว ย
เนื้อหาความเคลื่อนไหวหรือความคืบหนาของฝายศรราม โดยมีการเทาความเหตุการณในอดีตแบบสรุป
ซึ่งเปนการแสดงใหถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบจากฝายศรราม
นอกจากนั้นก็มีการรายงานอาการของศรรามทั้งจากแพทย พอแม และผูมาเยี่ยมไขศรรามที่โรงพยาบาล
จากนั้นจึงรายงานความคืบหนาของคดี รวมถึงการสัมภาษณแหลงขาวตางๆ เชน ตํารวจ แพทย รวมถึงคน
ในวงการบันเทิงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมถึงเปดเผยถึงอาการของศร
รามหลังการเยี่ยมไข นอกจากนั้นก็มีการรายงานถึงญาติของผูเสียชีวิตบางเล็กนอย เนื่องจากไมคอยออกมา
เคลื่อนไหวหรือใหสัมภาษณเทาใดนัก และโดยสวนมากจะใหสัมภาษณในแงที่เปนบวกตอตัวศรรามใน
ดานความรับผิดชอบ เชน
“กรณี พระเอกหนุ ม-ศรราม เทพพิทัก ษ ขับรถเกงบีเ อ็มดับบลิว รุน 525 ไอ สีน้ําเงิน
ทะเบียน ศท 5881 กรุงเทพมหานคร หลับในพุงชนนางพิศเพลิน ตะโกมา อายุ 49 ป หญิงอาชีพเก็บของ
เกาขายเสียชีวิต ใกลแยกวังหิน แขวงและเขตลาดพราว กทม. ขณะที่ตัวหนุม-ศรรามเองก็ไดรับบาดเจ็บ
เลือดไหลออกทางจมูก นอกพักรักษาตัวอยูที่หอง 1101 ชั้น 11 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โดยแพทยเจาของไข
ระบุวาสาเหตุที่พระเอกศรรามขับรถประสบอุบัติเหตุนาจะมาจากพักผอนไมเพียงพอและกินยาแกหวัดลด
น้ํามูก ทําใหเกิดอาการงวง หลังเกิดเหตุนายชุมพรและนางมยุรี เทพพิทักษ พอและแมของหนุม-ศรราม
เขาไปเปนธุระในเรื่องของงานศพและรับปากจะใหความชวยเหลือนายนเรศ วงศเอี่ยม อายุ 49 ป สามีของ
นางพิศเพลินและทางครอบครัวของผูเสียชีวิตอยางเต็มที่
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.....ญาติๆผูเสียชีวิตไดชวยกันนําศพขึ้นรถ ไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่ศาลา 5 วัดเกาะสุวรรณา
ราม ยานสายไหม โดยนายนเรศ วงศเอี่ยม เปดเผยวาตั้งใจจะสวด 3 วันแลวเผาในวันที่ 24 มิ.ย. สวน
คาใชจายตางๆในงานศพ นายชุมพร เทพพิทักษ พอศรรามรับปากวาจะดูแลใหทั้งหมด โดยตนไมติดใจตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น แตขอใหฝายศรรามรักษาคํามั่นสัญญา ตอมานายชุมพรและนางมยุรี เทพพิทักษ พรอม
ทีมงานบริษัทอารเอส สังกัดของศรรามไดเดินทางไปที่วัดเพื่อรวมจัดพิธีศพ โดยบอกวาจะเปนเจาภาพ
รับผิดชอบคาใชจายทุกอยางไมใหขาดตกบกพรอง.....
.....นายนเรศ สามีนางพิศเพลินกลาวดวยน้ําเสียงเศราสรอยวา ตนไมไดติดใจอะไร คิดวา
เปนเวรกรรมเกา เรื่องที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุที่ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น ตนขอขอบคุณครอบครัวของ
พระเอกศรรามเปนอยางมากที่ไมไดทอดทิ้งและดูแลชวยเหลือครอบครัวตนเปนอยางดีหลังเกิดเหตุ....
.....นุย-สุจิรา อรุณพิพัฒน ดาราพิธีกรสาว อดีตนางสาวไทยป 44 แฟนสาวของพระเอก
หนุม-ศรราม เดินทางไปเยี่ยมดูอาการของหนุม-ศรราม ราว 20 นาที แลวออกมาเปดเผยวา อาการทั่วไป
ของหนุมดีขึ้น แตมีอาการเครียดเล็กนอย คงหวงเรื่องที่เกิดขึ้น จึงขอใหเขาไดพักผอนใหเพียงพอ และถามี
เวลาก็จะไปรวมงานศพเหยื่ออุบัติเหตุดวยตนเอง
.....ผอ.รพ.วิชัยยุทธ เปดเผยวา ศรรามถูกนําตัวมาตรวจที่หองฉุกเฉินของ รพ. เมื่อเวลา
23.51 น. วันที่ 20 มิ.ย. ใหประวัติวามีอาการเลือดออกทางจมูก 1 ชั่วโมงกอนมา รพ. .......ผลจากการตรวจ
รางกายพบวาผูปวยอยูในสภาพออนเพลีย งวงนอนและหลับ ไมพบมีกลิ่นแอลกอฮอล มีเลือดกําเดาออก
ทางรูจมูกซีกขวาเล็กนอย ไมมีบาดแผลตามรางกาย การตรวจทุกระบบตั้งแตใบหนา คอ ทรวงอก ทอง
ระบบประสาท แขนขา พบวาทุกระบบปรกติ การตรวจเลือดและเอกซเรยทรวงอก กระดูกสันหลังที่คอ
กระดูกใบหนา จมูกและสมองไมพบความผิดปรกติ......
.....นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ แพทยเจาของไขเปดเผยหลังตรวจอาการของหนุม-ศรรามวา
อาการทางรางกายเริ่มดีขึ้นตามลําดับ แตยังมีอาการไขหวัดและความเครียด ตองใหพักผอนมากๆ แตไมมี
การใหยานอนหลับ สวนจะกลับบานไดเมื่อใดนั้น คงตองรอใหหายเปนปรกติเสียกอน
.....ร.ต.อ.เมธี เลาหเมธี พนักงานสอบสวน(สบ 1) สน.โชคชัย เจาของคดี เผยวา แพทย
รพ.วิชัยยุทธไดทําหนังสือขออนุญาตเลื่อนการสอบปากคําพระเอกหนุม ศรรามไปอีกสักระยะ ขณะที่นาย
นเรศ วงศเอี่ยม สามีของผูตาย เคยนัดสอบปากคําเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผานมา แตไดขอเลื่อนใหปากคําไป
กอน เนื่องจากยั งติดงานศพภรรยาที่ วัด กรณีนี้ไมจําเปน ที่ตองสอบปากคําพรอมกันทั้งสองฝายก็ไ ด
สําหรับหนุม-ศรราม พนักงานสอบสวนเตรียมทําหนังสือออกหมายเรียกตัวมาใหปากคําประมาณตนเดือน
ก.ค.นี้ ซึ่งพระเอกหนุมมีความผิดชัดเจน ในขอหาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนผูอื่นเสียชีวิต
สวนความผิดขอหาขับรถชนแลวหลบหนีนั้น ตองรอสอบปากคําพยานและผูเสียหายกอนวามีความผิด
ตามขอหาดังกลาวหรือไม เนื่องจากขณะนั้น ศรรามอาจจะบาดเจ็บ จึงตองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได
.....ฟลม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย ซุปเปอรสตารหนาตี๋คายอารเอส พระเอกหนัง “รักนะ 24
ชั่วโมง” เผยวาศิลปนดารา นักรองทุกคน ในวงการบันเทิงทํางานไมเหมือนคนธรรมดา จะมาทํางาน 9

116

โมงเลิก 5 โมงเย็นคงเปนไปไมได เราทํางานในเวลาที่ไมแนนอน วันหนึ่งไดนอนแค 2-3 ชั่วโมงก็ยังมี
ทํางานดึกเลิกเชาตอดึกอีกรอบก็บาย อยางของฟลม มีงานตอเนื่องมาตลอด 5 ปแลว ฟลมเคยทํางานหนัก
จนวูบหลับใน เมื่อประมาณ 2-3 ปที่แลว ทําใหรถที่ขับอยูเสยชนกับกระบะที่หนาบริษัทอารเอส ตอนนั้น
ไมรูตัวดวยซ้ําวาเผลอหลับไปตอนไหน รูสึกตัวอีกรถก็ชนไปแลว.....
.....หนุม-ศรราม กลาววา พรอมปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายใหถูกตอง ตอนนี้สภาพ
จิตใจดีขึ้นมาก รวมไปถึงการขับรถไดเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น สวนครอบครัวผูเสียหายไดเขาไปดูแล
ชวยเหลือเรื่องคาใชจายตางๆเปนอยางดี ที่ผานมาตนและครอบครัวไดรวมกันทําบุญใสบาตรเปนประจํา
เพื่ออุทิศสวนกุศลใหผูเสียชีวิต และยังรับประทานมังสวิรัติทุกวัน เปนการอุทิศบุญกุศลไปยังผูเสียชีวิตอีก
ทางหนึ่ง.....(ไทยรัฐ 5 ต.ค. 51)
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสตองการสื่อและมีการ
ประกอบสรางความเปนจริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวาศรรามเปนคนดี มี
ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง และเหตุการณที่เกิดขึ้นก็เกิดจากความไมตั้งใจ เกิดจากอาการ
ออนเพลีย หลังจากทําใหมีผูเสียชีวิตก็พยายามชดใช ดูแล รับผิดชอบ ไมทอดทิ้ง จนญาติผูเสียชีวิตไมติด
ใจเอาความ สื่อจึงไมมีการนําเสนอวาญาติของผูเสียชีวิตไดรับทุกข ไดรับผลกระทบอยางไรบาง
2) การเลือกขอมูล
หนังสือพิมพไทยรัฐมีการเลือกขอมูลในการนําเสนอเกี่ยวกับขาวศรรามขับรถชนคนตาย
จําแนกได ดังนี้
ก.) บุคคลในขาวและการเลือกแหลงขาว
บุคคลในขาว หมายถึง บุคคลที่ปรากฎหรือถูกนํามาใชอางอิงในขาว ซึ่งจะมี
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับเหตุการณที่นํามาเลา โดยจะทําหนาที่เปนตัวดําเนินเรื่องในขาวนั้นๆ บุคคล
ในที่นี้ไมไดหมายความเฉพาะแหลงขาว แตหมายรวมถึงบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาว หรือที่เรียกวา “ผู
ตกเปนขาว” ซึ่งไมไดมีบทบาทในการใหขอมูล หรือวิพากษวิจารณ หรือออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นดวย
การเลือกบุคคลในขาวและแหลงขาวของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ สวนใหญแลว
จะมี แ ตด า นบวกต อตั ว ศรราม รวมทั้ ง แหลงข า วที่ ใ หข อเท็ จ จริง เชน แพทย ตํ า รวจ เป น ตน สํ า หรั บ
แหลงขาวดานลบนั้น ไมพบในขาวนี้
สําหรับแหลงขาวดานบวก คือแหลงขาวที่ใหความคิดเห็นในเชิงเห็นใจ เขาใจ
และยอมรับเรื่องราวได ไดแก พอและแมรวมทั้งตัวศรราม เพื่อนนักแสดงของศรราม เชน
“โดยพอพระเอกชื่อดังเปดเผยวา....ศรรามก็พยายามลงไปชวยเหลือคนเจ็บ แต
เนื่องจากตัวศรรามเองก็อาการไมไหว เพราะหลังจากลงจากรถไปสอบถามเหตุการณแลวก็ลมฟุบไป มี
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เลือดไหลออกทางปากและจมูก พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณเขาไปชวยเหลือรีบพาสง รพ.วิชัยยุทธ......”
(ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“นางมยุรี มารดาของศรราม กลาวดวยน้ําเสียงสั่นเครือพรอมกับยกมือไหวและ
กลาวขอโทษกับญาติของผูที่เสียชีวิตผานสื่อมวลชนวา ลูกชายของตนเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นมาก....
ทางครอบครัวตนจะดูแลเรื่องคาใชจายทั้งหมดใหกับคูกรณี ขณะนี้ทางปาเดียร-ชุมพร พอของหนุมได
เดินทางไปจัดการเรื่องศพแลวที่นิติเวชและที่วัด ก็ตองขอโทษผูตายดวย” (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
“นางปวีณา หงสกุล อดีตส.ส.ไทยรักไทย เขตสายไหม เดินทางไปรวมพิธีรดน้ํา
ศพนางพิศเพลิน พรอมกับเปดเผยวา.....โดยนายชุมพรและนางมยุรี เทพพิทักษ พอแมของศรรามก็รับปาก
วายินดีจะรับผิดชอบทุกอยางตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ใหทั้งสองครอบครัวไดคุยกันแลว ฝายผูสูญเสียก็
เขาใจวาเรื่องที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุ” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“นุย สุจิรา อรุณพิพัฒน ใหสัมภาษณวา.....แตโดยสภาพภายนอกที่เห็น พี่หนุมก็
เหมือนคนนอนหลับปกติธรรมดา จะมีก็ความกังวลใจที่แสดงอาการสายศีรษะและละเมอเพอออกมาวาจะ
ไปรับศพแลวก็รองไห ทั้งๆที่ยังนอนหลับไมไดสติ ทําใหนุยตองคอยปลอบประโลมอยูขางๆวาไมตอง
หวงอะไร ทุกอยางจัดการเรียบรอยแลว” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“พระเอกหนุมไดนั่งใหสัมภาษณสื่อดวยสีหนาอิดโรยมีพยาบาลนั่งประกบติด
ตลอดเวลาวา ผมไดบอกกลาวดวงวิญญาณพี่พิศเพลินวา ผมขอโทษ ผมไมไดตั้งใจ ผมจะทําบุญให ขอ
อโหสิกรรมใหผมเถอะ เพราะผมไมไดตั้งใจจริงๆ คืนวันนั้นผมก็กราบสามีผูตายไปครั้งหนึ่งแลว ตอนนี้
รางกายผมก็ยังไมดีแตก็ขออนุญาตทางรพ.เพื่อมากราบขมาผูตายเพราะรูสึกวาเรานอนแลวยังผวาตลอด
รูสึกวาเราทําในสิ่งที่ทําใหผูอื่นเสียใจ” (เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
นอกจากนี้ จากการนําเสนอขาวเราจะพบวาญาติของผูเสียชีวิตโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง นายนเรศ สามีของนางพิศเพลิน ไดกลายเปนแหลงขาวทางดานบวก ทั้งๆที่เปนฝายสูญเสีย ตัวอยางเชน
“นายนเรศ วงศเอี่ยม เปดเผยวาตั้งใจจะสวด 3 วันแลวเผาในวันที่ 24 มิ.ย. สวน
คาใชจายตางๆในงานศพ นายชุมพร เทพพิทักษ พอศรรามรับปากวาจะดูแลใหทั้งหมด โดยตนไมติดใจตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น แตขอใหฝายศรรามรักษาคํามั่นสัญญา” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“นายนเรศ สามีนางพิศเพลินกลาวดวยน้ําเสียงเศราสรอยวา ตนไมไดติดใจอะไร
คิดวาเปนเวรกรรมเกา เรื่องที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุที่ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น ตนขอขอบคุณครอบครัวของ
พระเอกศรรามเปนอยางมากที่ไมไดทอดทิ้งและดูแลชวยเหลือครอบครัวตนเปนอยางดีหลังเกิดเหตุ”
(เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
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สํ า หรั บ แหล ง ข า วด า นลบ ได แ ก แหล ง ข า วที่ ใ ห ค วามคิ ด เห็ น ในเชิ ง
วิพากษวิจารณ และมีมุมมองในทางลบตอฝายศรราม จะไมพบในการนําเสนอขาวครั้งนี้ตั้งแตเริ่มเกิด
เหตุการณจนศาลสั่งตัดสินคดีสิ้นสุด
อนึ่ง สําหรับแหลงขาวที่เปนกลาง ใหขอเท็จจริง ไดแก แพทย ตํารวจ อัยการ ซึ่ง
แพทยจะเปดเผยอาการของศรราม หรือการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนทางดานคดี
ความแกตํารวจถึงสาเหตุของการขับรถชนครั้งนี้ สําหรับตํารวจก็จะเปนการรายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินคดี รวมทั้งการสงฟอง ซึ่งศาลก็จะแถลงคําพิพากษา
การใหขอมูลตางๆของแพทย ตํารวจ และอัยการ จะเปนการรายงานขอเท็จจริง
ซึ่งก็มีความคิดเห็นสอดแทรกอยูบาง แตจะพบไดวาน้ําหนักในการรายงานจะเปนขอเท็จจริงในเชิงบวกแก
ตัวศรราม ไดแก
“พล.ท.นพ.ณรงค วาศรรามถูกนําตัวสงโรงพยาบาลเวลา 23.15 น. เมื่อคืนวันที่
20 มิ.ย. ที่ผานมา โดยมีเลือดออกทางจมูกจากการประสบอุบัติเหตุชนคนขางทางแลวไถลลื่นไปชนตนไม
และตูโทรศัพท นอกจากนี้ยังทราบประวัติวาคนไขอดนอนมา 1 สัปดาหและในวันเกิดเหตุเพิ่งทานยาแก
หวัดหลังอาหารเย็นมาดวย จึงเกิดอาการออนเพลีย โดยแพทยตรวจไมพบแอลกอฮอลในเลือด และรางกาย
ไมมีบาดแผลใดๆ ทุกสวนอยูในสภาพปกติ” (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
“ทางดานพญ.ภารดี สงวนดีกุล อายุรแพทยระบบสมองและประสาท กลาววา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนาจะมาจากการพักผอนไมเพียงพอ รวมกับการกินยาแกหวัดและลดน้ํามูก ซึ่ง
บางคนกินแลวทําใหเกิดอาการงวงได เทาที่ทราบ ศรรามเพิ่งกินยามาตอน 4 ทุม” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ แพทยเจาของไขเปดเผยหลังตรวจอาการของหนุม-ศรราม
วา อาการทางรางกายเริ่มดีขึ้นตามลําดับ แตยังมีอาการไขหวัดและความเครียด ตองพักผอนใหมากๆ แต
ไมมีการใหยานอนหลับ สวนจะใหกลับบานไดเมื่อใดนั้น คงตองรอใหหายเปนปกติเสียกอน” (ไทยรัฐ 25
มิ.ย. 50)
“ร.ต.อ.เมธี เลาหเมธี พงส. (สบ1) สน.โชคชัย รอยเวรเจาของคดี เปดเผยวา
ขณะนี้สอบปากคําพยานไปแลว 2 ปาก สวนนายนเรศ สามีผูตาย ตองรอใหเสร็จจากงานศพกอนจึงจะเขา
ใหปากคํา” (เดลินิวส 24 มิ.ย. 50)
“ที่ ห อ งพิ จ ารณาคดี 814 ศาลอาญา ศาลพิ เ คราะห ร ายงานการสื บ เสาะและ
รายงานตามโจทกฟองเห็นวาจําเลยมีความผิดจริง เปนความผิดกรรมเดียวตอกฎหมายหลายบท พิพากษา
ใหลงโทษจําคุก 3 ป ปรับ 20,000 บาท จําเลยใหการรับสารภาพและยังชดใชคาตูโทรศัพท” (เดลินิวส 12
ธ.ค. 50)
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เมื่อเทียบสัดสวนของการใชแหลงขาวดานบวกและลบ รวมถึงแหลงขาวที่เปน
กลางใหขอเท็จจริง พบวาแหลงขาวดานบวกมีมากกวาแหลงขาวที่เปนขอเท็จจริง และไมพบแหลงขาว
ดานลบในการนําเสนอขาวนี้เลยตลอดชวงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังตารางเปรียบเทียบดานลาง
ตารางที่ 10 สรุปแหลงขาวกรณีศรราม
แหลงขาวดานบวก
นายชุมพร เทพพิทักษ
นางมยุรี เทพพิทักษ
นายศรราม เทพพิทักษ
นายนเรศ วงศเอี่ยม
นางปวีณา หงสสกุล
นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน
อ.ลักษณ เราขานิเทศ หมอดู
นายเศรษฐา ศิระฉายา
นายปฏิภาณ ปฐวีกานต

แหลงขาวดานลบ

แหลงขาวขอเท็จจริง
พล.ท.นพ. ณรงค รอดวรรณะ ผอ.รพ.
วิชัยยุทธ
พญ.ภารดี สงวนดิกุล
น.ส.นภาพร อุบลนอย ลูกสาวของนางพิศ
เพลิน
พ.ต.ท.นพ.พิ สิ ฐ ธรรมสุ ริ ย า แพทย
สถาบันนิติเวช ผูผาพิสูจนศพ
นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ
พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย
นางอรุณี สุวรรณรัตน หัวหนาฝายบริการ
ผูปวยโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ร.ต.อ.เมธี เลาหเมธี
นายปริญญา จิตรการนทีกิจ อัยการพิเศษ
ฝายคดีอาญา

นายศักดิ์ อุบลนอย สามีเกาของนางพิศ
เพลิน
นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย(ฟลม)
นางสาวปณิตา พัฒนาหิรัญ (หนิง)
นายกรรชัย กําเนิดพลอย
นายมนัส นาครักษ

ข.) การเลือกรายละเอียด เลือกประเด็นขาว
เนื่ อ งจากเหตุการณที่เ กิดขึ้ น มีรายละเอีย ดมาก ในการนําเสนอข า วผูสื่อขาว
จําเปนตองเลือกนําเสนอเฉพาะขอเท็จจริงบางสวนและตัดขอเท็จจริงบางสวนออกไป
การคัดเลือกขอเท็จจริงก็คือ การเลือกประเด็นขาวซึ่งถือเปนสวนสําคัญของการ
เดินเรื่องของขาว เปนตัวกําหนดวาโครงเรื่องขาวจะดําเนินไปทิศทางใด รวมถึงเปนตัววางกรอบแนวคิด
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ของเรื่องใหกับผูอานไดอีกดวย ในกรณีการนําเสนอขาวศรราม จะพบวาประเด็นหลักๆที่สื่อเลือกนําเสนอ
ไดแก
- เหตุการณการขับรถชนที่เกิดขึ้น
หนังสือพิมพจะมีการลงเนื้อหาขาวสวนนี้ในทุกวันที่มีการนําเสนอขาว
เพื่อเปนการโปรยเรื่องทาวความใหผูอานเขาใจ ซึ่งในแตละครั้งที่มีการพูดถึงเหตุการณ หนังสือพิมพ
ไทยรัฐและเดลินิวสนําเสนอขาวในลักษณะที่เปนไปในทิศทางที่ทําใหคนอานคิดวาศรรามและครอบครัว
มีความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดชอบตอผูเสียชีวิตและญาติของ
ผู เ สี ย ชี วิต นอกจากนั้น ก็ ยั ง ระบุ สาเหตุใ ห เ ห็ น ถึ ง สาเหตุ ข องการขั บ รถชนในครั้ งนี้ วา เกิ ด จากอาการ
ออนเพลีย หลับใน เชน
“กรณีพระเอกหนุม-ศรราม เทพพิทักษ ขับรถเกงบีเอ็มดับบลิว หลับใน
พุงชนนางพิศเพลิน...ขณะที่ตัวหนุม-ศรรามเองก็ไดรับบาดเจ็บเลือดไหลออกทางจมูก นอนพักรักษาตัวอยู
ที่หอง 1101 ชั้น 11 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โดยแพทยเจาของไขระบุว าสาเหตุที่พระเอกศรรามขับรถ
ประสบอุบัติเหตุนาจะมาจากพักผอนไมเพียงพอและกินยาแกหวัดลดน้ํามูก ทําใหเกิดอาการงวง....หลัง
เกิดเหตุนายชุมพรและนางมยุรี เทพพิทักษ พอและแมของหนุม-ศรรามเขาไปเปนธุระในเรื่องของงานศพ
และรับปากจะใหความชวยเหลือนายนเรศ วงศเอี่ยม อายุ 49 ป สามีของนางพิศเพลินและทางครอบครัว
ของผูเสียชีวิตอยางเต็มที่” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“ภายหลังจากพระเอกหนุมชื่อดัง หนุม-ศรราม เทพพิทักษ ขับรถเกง
บีเอ็มดับเบิลยูเกิดหลับในจนรถเสียหลักพุงเขาชนนางพิศเพลิน ตะโกมา อายุ 49 ป ที่กําลังเก็บของเกาอยู
ริมฟุตบาธเสียชีวิตใกลกับตูโทรศัพทสาธารณะสี่แยกวังหิน ซอยเสนานิคม สวนพระเอกหนุมไดรับ
บาดเจ็บเล็กนอยแตก็ถูกหามสงรพ.วิชัยยุทธ โดยมีดารารุนใหญ ชุมพร เทพพิทักษ หรือปาเดียร กับนาง
มยุรี เทพพิทักษ พอ-แมของพระเอกหนุมคอยดูแลอยางใกลชิดพรอมยังเดินทางไปรวมเปนประธานในพิธี
รดน้ําศพเคารพศพนางพิศเพลิน...” (เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
- การดําเนินคดีของตํารวจและศาล
หนังสือพิมพจะมีการรายงานความคืบหนาของการดําเนินคดีตั้งแตวัน
แรกที่มีการนําเสนอขาว และก็รายงานเรื่อยมาทุกครั้ง ซึ่งลักษณะการรายงานขาวสวนใหญจะเปนคํา
สัมภาษณจากตํารวจ รวมทั้งตัวศรราม พอศรราม และทนายความของศรราม เชน
“พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ผูบัญชาการตํารวจนครบาล กลาวถึงความ
คืบหนากรณีหนุม-ศรราม เทพพิทักษ ดารานักแสดงขับรถชนคนตาย ในพื้นที่สน.โชคชัยวา ไดรับรายงาน
เบื้องตนแลววาศรรามขับรถชนคนตายจริง ขณะนี้พนักงานสอบสวนกําลังติดตอเพื่อแจงขอกลาวหาขับรถ
ประมาท เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย สวนจะเมาแลวขับหรือไม ยังไมสามารถยืนยันไดวาขณะเกิดเหตุ
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ทางหนุม-ศรรามมีปริมาณแอลกอฮอลในรางกายมากนอยแคไหน เพราะตองรอผลการตรวจจากแพทยใน
1-2 วันนี้” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“นายชุมพร เทพพิทักษ พอของศรรามไดเขาพบ ร.ต.อ.เมธี เลาหเมธี....
เปดเผยวา รู สึกรอนใจในเรื่องคดีของลูกชายมาก ตองการทราบวันเวลาที่พนักงานสอบสวนจะออก
หมายเรียกตัวใหแนชัด แตเทาที่ไดพูดคุยกับรอยเวร เห็นวาตามที่คณะแพทยผูตรวจรักษาอาการของศร
รามไดตรวจเลือดแลวไมพบแอลกอฮอลและตองการใหศรรามพักผอนอยางเต็มที่ พนักงานสอบสวนก็
เห็นควรตามที่หมอแนะนํา อยากใหศรรามพักฟนอยางเต็มที่กอน คาดวาจะออกหมายเรียกไดประมาณ
วันที่ 9-10 ก.ค. นี้ แตหากศรรามจะมาพบพนักงานสอบสวนกอนก็ได โดยขณะนี้รอหลักฐานผลการตรวจ
เลือดจากแพทยอยางเปนทางการ” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“ร.ต.อ.เมธี เลาหเมธี พงส. (สบ1) สน.โชคชั ย ร อ ยเวรเจ า ของคดี
เปดเผยวาขณะนี้สอบปากคําพยานไปแลว 2 ปาก สวนนายนเรศ สามีผูตาย ตองรอใหเสร็จจากงานศพกอน
จึงจะเขาใหปากคํา...” (เดลินิวส 24 มิ.ย. 50)
“พระเอกหนุมกลาววา...เรื่องคดีผมขออนุญาตไมตอบ เพราะตองนัด
หมายกันอีกที ก็รอทางตํารวจประสานมายังแพทยเจาของไขกอน ซึ่งหากตองเขาใหปากคําในวันใด ก็คง
ไมตองเตรียมตัวอะไรมาก เพราะจะพูดไปตามความจริงทั้งหมด” (เดลินิวส 27 มิ.ย. 50)
“หนุ ม -ศรราม กล า วว า พร อ มปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนทางกฎหมายให
ถูกตอง ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมาก รวมไปถึงการขับรถไดเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น...” (ไทยรัฐ 5 ต.ค.
50)
“นายมนัส ทนายความกลาววา คดีนี้เชื่อวาอัยการคงมีคําสั่งฟองศาล
ทางหนุม-ศรราม ก็พรอมยอมรับสารภาพตลอดขอกลาวหา ซึ่งเชื่อวาจะไดรับความเมตตาจากศาล ลงโทษ
ในสถานเบา...” (เดลินิวส 5 ต.ค. 50)
- การใหขอมูลทางการแพทย อาการของศรรามและการเยี่ยมไข
หนั ง สื อ พิ ม พ มี ก ารรายงานถึ ง อาการของศรรามจากอุ บั ติ เ หตุ ค รั้ ง นี้
รวมทั้งอาการออนเพลียจากการพักผอนไมเพียงพอจนทําใหเกิดอุบัติเหตุ โดยเปนขอมูลทั้งจากแพทย ญาติ
ของศรราม รวมทั้ ง ผู ที่ ม าเยี่ ย มไข ศ รราม นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี คํ า ชี้ แ จงเรื่ อ งการรั ก ษาพยาบาลจากทาง
โรงพยาบาล เชน
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“พญ.ภารดี สงวนดีกุล อายุรแพทยระบบสมองและประสาท กลาววา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนาจะมาจากการพักผอนไมเพียงพอ รวมกับการกินยาแกหวัดและลดน้ํามูก ซึ่ง
บางคนกินแลวทําใหเกิดอาการงวงได เทาที่ทราบ ศรรามเพิ่งกินยามาตอน 4 ทุม” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“พล.ท.นพ.ณรงค วาศรรามถูกนําตัวสงโรงพยาบาลเวลา 23.15 น. เมื่อ
คืนวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผานมา โดยมีเลือดออกทางจมูกจากการประสบอุบัติเหตุชนคนขางทางแลวไถลลื่นไป
ชนตนไมและตูโทรศัพท นอกจากนี้ยังทราบประวัติวาคนไขอดนอนมา 1 สัปดาหและในวันเกิดเหตุเพิ่ง
ทานยาแกหวัดหลังอาหารเย็นมาดวย จึงเกิดอาการออนเพลีย โดยแพทยตรวจไมพบแอลกอฮอลในเลือด
และรางกายไมมีบาดแผลใดๆ ทุกสวนอยูในสภาพปกติ” (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
“คําชี้แจงเรื่องการรักษาพยาบาลหนุม-ศรราม ฉบับที่ 2 มาติดบอรดให
สื่อมวลชนที่เฝารอทําขาวไดทราบ คําชี้แจงมีใจความสรุปไดวา หลังจากที่หนุม -ศรรามไดหลับและ
พักผอนตลอดชวงเชาวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. ที่ผานมา หนุม-ศรราม ตื่นขึ้นในชวงบายและรูสึกสดชื่นขึ้น
รับประทานอาหารเย็นไดดีเปนปกติ...” (เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
“เศรษฐา ศิ ร ะฉายา หลัง จากเข าเยี่ยมศรรามแลว ออกมาเป ด เผยกับ
ผูสื่อข า วว า ...อาการของหนุ ม สมองเป น ปกติ สามารถพูด คุย ตอบโตไ ดดี แตร างกายซูบ ไปเล็ก นอ ย
นอกจากนี้ หนุมยังบนวานอนไมหลับเพราะกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้น เกรงประชาชนจะเขาใจผิด ตนบอกไป
วาเรื่องที่เกิดขึ้นไมใชเรื่องเหลา และตอนเกิดเหตุหนุมก็ไดไปขอโทษแลว เชื่อวาประชาชนจะเขาใจ”
(ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
“นางมยุรี เทพพิทักษ แมของพระเอกหนุมใหสัมภาษณวา หลังจากลูก
ชายเดินทางกลับจากไปเคารพศพนางพิศเพลิน ตะโกมา ที่วัดเกาะสุวรรณาราม ยานสายไหมเมื่อราว 2 ทุม
เศษ วันที่ 22 มิ.ย. ที่ผานมา ก็มีอาการออนเพลีย แพทยไดใหยานอนหลับถึงรุงเชาจึงมีอาการดีขึ้นและลุก
ขึ้นทานขาวตมได....” (เดลินิวส 24 มิ.ย. 50)
- ความรับผิดชอบของฝายศรราม
หนังสือพิมพมีการนําเสนอในประเด็นดานความรับผิดชอบตั้งแตวัน
แรกที่มีการนําเสนอขาว และก็นําเสนอเรื่อยมาทุกวันจนถึงวันที่ศาลตัดสินคดีความ ซึ่งมีการนําเสนอจาก
แหลงขาวตางๆกัน ทั้งจากศรรามและครอบครัว รวมไปถึงคนภายนอก ไมวาจะเปนเพื่อนพองในวงการ
บันเทิงของศรราม นางปวีณา หงสกุล รวมทั้งนายนเรศ วงศเอี่ยม สามีของผูเสียชิวิต เชน
“นางมยุรี มารดาของศรราม กลาวดวยน้ําเสียงสั่นเครือพรอมกับยกมือ
ไหวและกลาวขอโทษกับญาติของผูที่เสียชีวิตผานสื่อมวลชนวา ลูกชายของตนเสียใจกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นมาก....ทางครอบครัวตนจะดูแลเรื่องคาใชจายทั้งหมดใหกับคูกรณี ขณะนี้ทางปาเดียร-ชุมพร พอ
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ของหนุมไดเดินทางไปจัดการเรื่องศพแลวที่นิติเวชและที่วัด ก็ตองขอโทษผูตายดวย” (เดลินิวส 22 มิ.ย.
50)
“นางปวีณา หงสกุล อดีตส.ส.ไทยรักไทย เขตสายไหม เดินทางไปรวม
พิธีรดน้ําศพนางพิศเพลิน พรอมกับเปดเผยวา.....โดยนายชุมพรและนางมยุรี เทพพิทักษ พอแมของศรราม
ก็รับปากวายินดีจะรับผิดชอบทุกอยางตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ใหทั้งสองครอบครัวไดคุยกันแลว ฝายผู
สูญเสียก็เขาใจวาเรื่องที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุ” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“นายมนัส นาครักษ ทนายความพระเอกหนุมกลาววา ไมรูสึกหนักใจ
อะไร เชื่อวาในที่สุดศาลจะใหความเมตตาลูกความตนโดยลงโทษสถานเบา เนื่องจากคดีนี้นายศรรามให
การรับสารภาพตลอดขอกลาวหา และทางครอบครัวเทพพิทักษไดชดใชคาเสียหายใหกบั ญาติผูเสียชีวิตจน
เปนที่พอใจแลวจํานวน 5 แสนบาท โดยมีการทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร อีกทั้งยังไดชวยเหลือ
คาใชจายในการอุปสมบทของสามีผูเสียชีวิต และสรางพระพุทธรูปขนาดหนาตัก 30 นิ้ว สลักชื่อผูเสียชีวิต
ไวที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารอีกดวย” (ไทยรัฐ 9 พ.ย. 50)
“นายนเรศ สามีนางพิศเพลินกลาวดวยน้ําเสียงเศราสรอยวา ตนไมได
ติดใจอะไร คิดวาเปนเวรกรรมเกา เรื่องที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุที่ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น ตนขอขอบคุณ
ครอบครัวของพระเอกศรรามเปนอยางมากที่ไมไดทอดทิ้งและดูแลชวยเหลือครอบครัวตนเปนอยางดีหลัง
เกิดเหตุ...”. (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
“นายศักดิ์ อุบลนอย สามีเกาของนางพิศเพลิน เปดเผยวาหลังจากแยก
ทางกันมา 2 ป ทราบวานางพิศเพลินไปเก็บของเกาขาย เงินชวยเหลือจากญาติของศรราม 3 หมื่นบาทจะ
นําไปใชจายในงานศพ....” (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
“พระเอกหนุมกลาววา ตอนนี้รางกายดีขึ้น จิตใจฟนฟูดีขึ้นมาก วันนี้
รูสึกตื้นตันใจที่ไดมากราบครอบครัวของผูตายและไดกราบศพพี่เขาเปนครั้งสุดทายก็ขออโหสิกรรมดวย
อะไรที่เปนความตองการของครอบครัวพี่เขา ตนจะทําใหดีที่สุด...” (เดลินิวส 27 มิ.ย. 50)
นอกจากนี้ หนั ง สื อ พิ ม พ ยั ง มี ก ารนํ า เสนอสอดแทรกในประเด็ น
ความรูสึกผิด ความสํานึกผิดตอการกระทําของตนเองจากตัวศรรามดวย ซึ่งเปนการนําเสนอทั้งจากตัวของ
ศรรามโดยตรงเอง หรือจากคําสัมภาษณของญาติและคนอื่นๆที่เขาเยี่ยมอาการศรราม เชน
“นุย สุจิรา อรุณพิพัฒน ใหสัมภาษณวา.....แตโดยสภาพภายนอกที่เห็น
พี่หนุมก็เหมือนคนนอนหลับปกติธรรมดา จะมีก็ความกังวลใจที่แสดงอาการสายศีรษะและละเมอเพอ
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ออกมาวาจะไปรับศพแลวก็รองไห ทั้งๆที่ยังนอนหลับไมไดสติ ทําใหนุยตองคอยปลอบประโลมอยูขางๆ
วาไมตองหวงอะไร ทุกอยางจัดการเรียบรอยแลว” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
“พอลงจากรถตู ศรรามไดเดินสงบนิ่งรีบตรงเขาไปจุดธูปกราบขอขมา
ศพนางพิศเพลิน เสร็จแลวเดินเขาไปกมลงกราบแทบเทานายนเรศ สามีของผูตาย รวมทั้งไหวขอโทษญาติ
พี่นองของผูตายทุกคนดวยสีหนาเศราสลดน้ําตาคลอเบา ทามกลางบรรยากาศความเศราสลดแกผูพบเห็น
เปนอยางมาก” (เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
“หนุม-ศรรามใหสัมภาษณภายหลังฟงคําพิพากษาวา ยังรูสึกเสียใจกับ
การจากไปของนางพิศเพลินเปนอยางมาก คําพิพากษานี้จะเปนขอเตือนใจแกตนและบุคคลทั่วไปใหใช
ความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต ตนจะเรงทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากกรมคุมประพฤติอยาง
เต็มที่ และจะเตือนผูขับขี่รถใหเพิ่มความระมัดระวังตอไป นอกจากนี้จะทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูเสียชีวิต
ตอไป” (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
เป น ที่ นาสั ง เกตวา ขา วนี้ จ ะไมมีประเด็น ดา นความขัด แย ง ระหวางญาติข อง
ผูเสียชีวิตกับฝายของศรราม ในทางกลับกัน ญาติของผูเสียชีวิตยังกลายเปนแหลงขาวดานบวกตอตัวศร
ราม เนื่องจากการออกมาแสดงความรับผิดชอบของครอบครัวศรราม และไมมีการสรางประเด็นความ
ขัดแยงใหมๆขึ้นมา ไม มีการโตเ ถีย งกันเรื่องคดีความ นอกจากนั้น สื่อก็ไมมีการนําเสนอวาญาติของ
ผูเสียชีวิตไดรับทุกข ไดรับผลกระทบอยางไรบาง สงผลใหขาวนี้จบลงอยางรวดเร็ว สื่อนําเสนอติดตอกัน
ประมาณ 1 สัปดาห หลังจากนั้นจะนําเสนอตอเมื่อมีความเคลื่อนไหวทางคดีความเทานั้น
โดยสรุปแลว รายละเอียดของขาวเนนเนื้อหาและขอมูลที่เกี่ยวกับฝายของศรราม
เปนสวนมาก มีการสอบถามผลการตรวจจากแพทยผูรักษาเพื่อยืนยันเรื่องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล
รวมทั้งอาการของศรราม สอบถามความคืบหนาของคดีจากตํารวจ รวมทั้งเนื้อหาขาวที่มีพอและแมของศร
รามรวมไปถึ ง คนใกล ชิด และเพื่ อ นพ องของศรรามเปน แหล งขาว ก็มีพื้ น ที่ ม ากกวา ข าวทางดา นฝา ย
ผูเสียหาย เนื่องจากฝายญาติของผูเสียชีวิตไมคอยมีความเคลื่อนไหวใดๆ ดังนั้น การรายงานขาวในมุมของ
ผูเสียหาย สวนใหญแลวจะมีเพียงบรรยากาศงานศพซึ่งก็มีบุคคลฝายของศรรามเขาไปเกี่ยวของในแงที่ทํา
ใหมุมมองของขาวดีขึ้น นั่นก็คือการที่พอและแมรวมทั้งตัวศรรามเอง ไปรวมงานศพของผูเสียชีวิตมาโดย
ตลอด และไดใหความชวยเหลือเปนอยางดี แตจะไมมีการเสนอในมุมวาผูเสียชีวิตมีสภาพอยางไร นาสลด
เพียงใดในวันเกิดเหตุ ดังนั้น น้ําหนัก ทิศทางขาวในภาพรวมของการเสนอขาว จึงคอนขางเปนบวกกับศร
ราม สําหรับในมุมที่เปนลบจะมีการเอาประเด็นขาวดานดีมานําเสนอติดกันเพื่อลดทอนน้ําหนักขาว หรือ
นําเสนอเปนเพียงขอเท็จจริงแตจะไมมีการใสอารมณลงไปในขาวมากนัก จึงไมไดทําใหเกิดการตัดสินผู
ตกเปนขาววาเปน “ฆาตกร”
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3) การสอดแทรกความคิดเห็นของผูสื่อขาว
หลักการรายงานขาวที่ถูกตองนั้น ควรจะตองไมมีความคิดเห็นของนักขาวปนอยูใน
เนื้อหาขาว แตดวยเหตุเพื่อสรางใหเกิดอรรถรสในการอานหนังสือพิมพ นักขาวจึงสอดแทรกความคิดเห็น
ลงไปบาง แตสําหรับขาวกรณีของศรราม จะพบวาสื่อไมไดใสความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นลงไปใน
ขาวมากนัก พื้นที่สวนใหญในการนําเสนอขาวนี้จะเปนขอเท็จจริงจากแหลงขาวตางๆ สําหรับความ
คิดเห็นที่พบนั้นก็ไมไดทําใหขาวเบี่ยงเบน หรือโนมนาวใจใหผูอานรูสึกถึงอารมณรวมวาศรรามเปนผูที่มี
ความผิดรายแรงที่ทําใหมีผูเสียชีวิตจากความประมาทของตนเอง ในทางกลับกัน ความคิดเห็นที่พ บ
สวนมากจะเนนแตเรื่องอาการ และบรรยากาศการเยี่ยมไขศรราม แตสําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้น การ
นําเสนอที่สอดแทรกความคิดเห็นจากสื่อจะพบเปนสวนนอย เชน
“นุ ย -สุ จิ ร า แฟนสาวสุ ด ห ว ง เฝ า ข า งเตี ย งลุ น ระทึ ก ผลเอกซเรย ส มอง หวั่ น
กระทบกระเทือน...” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 2550)
“นุย-สุจิรา หวานใจพี่หนุม รุดเยี่ยมดวยความเปนหวง..” (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
“ความคืบหนากรณีดาราพระเอกหนุม-ศรราม เทพพิทักษ ขับรถเกงบีเอ็มดับบลิวหลับใน
พุงขยี้นางพิศเพลิน หญิงเก็บของเกาเสียชีวิตคาที่...” (ไทยรัฐ 25 มิ.ย. 2550)
“บรรยากาศหนาหองพักรักษาตัวของพระเอกหนุม-ศรราม หอง 1101 ชั้น 11 ยังคงมี
ดารานักรองและคนแวดวงบันเทิงแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนและสอบถามอาการดวยความหวงใยตลอดทั้งวัน
...” (ไทยรัฐ 25 มิ.ย. 2550)
อนึ่ง จะพบวาความคิดเห็นที่สื่อสอดแทรกเปนสวนใหญ จะพบในลักษณะที่ทําใหเห็นวา
ฝายศรรามรูสึกสํานึกผิดอยางแทจริงและยินดีรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้น เชน
“พอลงจากรถตู ศรรามไดเดินสงบนิ่งรีบตรงเขาไปจุดธูปกราบขอขมาศพนางพิศเพลิน
เสร็จแลวเดินเขาไปกมลงกราบแทบเทานายนเรศ สามีของผูตาย รวมทั้งไหวขอโทษญาติพี่นองของผูตาย
ทุกคนดวยสีหนาเศราสลดน้ําตาคลอเบา ทามกลางบรรยากาศความเศราสลดแกผูพบเห็นเปนอยางมาก”
(เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
“พระเอกหนุมตรงเขาไปจุดธูปกราบขอขมาศพนางพิศเพลิน กอนคลานเขาเขาไปหานาย
นเรศ สามีของผูตาย ที่นั่งอยูเกาอี้ดานหนาแลวกมลงกราบแทบเทานายนเรศ ดวยความเสียใจที่ตนเองเปน
ตน เหตุใ ห นางพิ ศ เพลิ น เสี ย ชี วิ ต นายนเรศถึงกับ สะดุงรีบเข าประคองพระเอกหนุมขึ้ นมานั่ งด ว ยกัน
ขณะนั้นบรรยากาศเต็มไปดวยความโศกเศรา หนุม-ศรราม นั่งน้ําตาคลอเบาพรอมกลาวกับนายนเรศที่นั่ง
อยูดานขางดวยน้ําเสียงนุมเบารันทดวา ผมขอโทษนะครับ” (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
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“นางมยุรี มารดาของศรราม กลาวดวยน้ําเสียงสั่นเครือพรอมกับยกมือไหวและกลาวขอ
โทษกับญาติของผูที่เสียชีวิตผานสื่อมวลชนวา ลูกชายของตนเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นมาก....ทาง
ครอบครัวตนจะดูแลเรื่องคาใชจายทั้งหมดใหกับคูกรณี ขณะนี้ทางปาเดียร-ชุมพร พอของหนุมไดเดินทาง
ไปจัดการเรื่องศพแลวที่นิติเวชและที่วัด ก็ตองขอโทษผูตายดวย” (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
4) การใชภาษา
การใชภาษาในเนื้อหาขาวสวนมากจะเปนคํากลางๆ ไมมีการเสียดสีหรือใชภาษาเพื่อ
สรางความตื่นเตนมากนัก จะพบเพียงแคคําวา “ขยี้” ที่ทําใหขาวดูเกินจริงไปบาง แตโดยสวนใหญภาษาที่
ใชจะเรียบๆ เนนการรายงานขอเท็จจริงจากแหลงขาวตางๆ ไมใชคําที่กอใหเกิดอคติและใสความรูสึกนึก
คิดหรือความคิดเห็นลงไปในขาวมากนัก ไมมีการตั้งสมญานามเรียกผูตกเปนขาวที่มีความหมายเชิงลบ
หรือผิดไปจากสภาพที่เปนอยูจริงของผูตกเปนขาว ดังนั้นการนําเสนอของสื่อในขาวนี้จึงไมไดทําให
ความหมายที่ออกมาเบี่ยงเบนไปจากขอเท็จจริงมากนัก
3. วิเคราะหการวางกรอบแนวคิด
หนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ วางกรอบเรื่องศรรามโดยใชกลวิธีการนําเสนอทั้งการเลาเรื่อง การเลือก
ขอมูล การใชภาษา และการสอดแทรกความคิดเห็น โดยกรอบแนวคิดที่ปรากฏคือ
ประการแรก ศรรามขับรถชนคนตาย มีสาเหตุมาจากการออนเพลีย พักผอนไมเพียงพอ และ
รับประทานยาลดน้ํามูกซึ่งทําใหงวงนอน ไมไดเปนเพราะอาการมึนเมาจากฤทธิ์แอลกอฮอล
ประการที่ ส อง ศรรามและครอบครั ว มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ การกระทํ า ของตนเอง ไม ล ะทิ้ ง
ครอบครัวของผูเสียชีวิต ใหความชวยเหลือเปนอยางดี และไมขับรถชนแลวหลบหนี รวมทั้งใหความ
รวมมือกับตํารวจเปนอยางดีในเรื่องคดีความ
สื่อมวลชนวางกรอบโดยการมุงเสนอประเด็นสาเหตุของการขับรถชนและความรับผิดชอบของ
ศรรามและครอบครัว เพื่อชี้นัยยะวาดาราพระเอกหนุมผูนี้เปนคนดี ถึงแมตัวเองจะทําความผิดแตก็ยอมรับ
มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง รวมทั้งครอบครัวและคนรอบขางก็ชวยกันแกปญหาไปในทาง
ที่ดี ไมไดสรางประเด็นปญหาใหมๆขึ้นมา ไมมีการปดความรับผิดชอบหรือโยนความผิดใหคนอื่นๆ
จากนั้นสื่อก็ใชวิธีการสัมภาษณแหลงขาวที่จะใหขอมูลและความคิดเห็นในประเด็นเหลานี้ ตลอดจนการ
ใชภาษาในลักษณะกลางๆ ทําใหดูคลายกับวาสื่อตัดสินศรรามวาไมไดมีความผิดรายแรงถึงแมจะทําใหคน
บริ สุ ท ธิ์ ต อ งเสี ย ชี วิ ต นอกจากนั้ น ก็ มี ก ารพรรณนาแสดงอารมณ ใ ห เ ห็ น ว า ศรรามรู สึ ก สํ า นึ ก ผิ ด ต อ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดการสรางทัศนคติตอผูอานไดจนนําไปสู “การตัดสินผูตกเปนขาว”
ดังนั้น กรอบที่สื่อนําเสนอนั้น ทําใหเกิดการตัดสินผูตกเปนขาวหรือศรรามไดวา ศรรามไมไดมี
ความผิดรายแรงจนสังคมใหอภัยไมได ในทางกลับกัน สังคมยังมองศรรามในทางที่ดี เปนตัวอยางที่ดีใน
แงของความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง นอกจากนั้นสังคมยังมองวาศรรามเปนคนออนนอม มี
จิตใจที่ดี ไมกาวราว นอบนอมตอญาติของผูเสียชีวิต ซึ่งเห็นไดชัดจากการบรรยายจากสื่อถึงอากัปกิริยา
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ของศรรามขณะไปรวมงานศพ อีกทั้งสาเหตุของการขับรถชนก็ไมไดเปนเพราะแอลกอฮอล แตเปนเพราะ
อาการออนเพลีย พักผอนไมเพียงพอ จึงเปนการสรางความเห็นใจใหกับตัวศรราม
อยางไรก็ดี ประเด็นที่สื่อไมไดกลาวถึง หรือใหน้ําหนักเพียงเล็กนอย ไดแก ความรูสึก รวมทั้ง
ความเดือดรอนจากการสูญเสียของญาติผูเสียชีวิต
4. การอนุมานสาเหตุ หรือการระบุสาเหตุ
การที่หนังสือพิมพมีการเลือกนําเสนอขอมูล ซึ่งนํามาสูกรอบตางๆ ทําใหผลสุดทายนํามาสู “การ
ระบุสาเหตุ” หรือ “การอนุมานสาเหตุ”
กรณีการขับรถชนคนตายของศรราม หนังสือพิมพไทยรัฐไดพยายามระบุสาเหตุไมแตกตางจาก
เดลินิวส โดยระบุสาเหตุใหเห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวา การขับรถชนครั้งนี้เกิดจากปจจัยภายใน ศรราม
ไมสามารถควบคุมไดและศรรามก็ไมตั้งใจหรือเจตนาจะกอเหตุ โดยระบุสาเหตุไววา
1.) เปนปจจัยภายใน (Internal Factor) กลาวคือ เปนการระบุสาเหตุไปที่ตัวบุคคลผูกระทํา
พฤติกรรมนั้น เชน ศรรามมีอาการออนเพลีย พักผอนไมเพียงพอ และรับประทานยาลด
น้ํามูก ทําใหเกิดการหลับใน
2.) เปนสาเหตุที่ควบคุมไมได (Uncontrollable) กลาวคือ เปนสาเหตุที่อยูนอกเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบุคคลผูกระทําพฤติกรรม นั่นก็คือ การหลับใน ซึ่งเกิดจากปจจัยภายในทั้งการ
พักผอนไมเพียงพอและรับประทานยาลดน้ํามูก ซึ่งทําใหงวงนอน และศรรามจึงหลับไปโดย
ไมรูสึกตัว ไมสามารถควบคุมตัวเองได
3.) เปน สาเหตุ ที่ไ มถ าวร (Unstable) กลา วคือ เปน สาเหตุชั่ วคราว มี ค วามลื่ น ไหล แสดงว า
ผลลัพธจากการกระทําพฤติกรรมเดียวกันในโอกาสที่ตางกัน จะแตกตางกันไป เนื่องจาก
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ศรรามไมเคยมีขาวในลักษณะเชนนี้ และอาการออนเพลียก็เปน
ปจจัยที่ไมถาวร เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
4.) เปนสาเหตุเฉพาะเรื่อง (Specific) เนื่องจากเมื่อพิจารณาดูแลวจะพบวาศรรามไมเคยหลับใน
หรือออนเพลียเปนประจํา ไมไดทําใหกระทบกับงานประจําที่ทําอยู ดังนั้น เหตุการณในครั้ง
นี้จึงเปนเพียงเฉพาะเรื่องที่มาจากหลายปจจัยภายในทั้งการอดนอนจากการทํางาน และการ
ไมสบายจนตองรับประทานยาซึ่งมีฤทธิ์ทําใหงวงนอน ซึ่งเหตุการณในลักษณะเชนนี้ก็เปน
ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับศรราม
หนังสือพิมพพยายามชี้ใหเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอาการออนเพลีย ซึ่งเปนเพราะตัว
ศรรามเองที่พักผอนไมเพียงพอประกอบกับการรับประทานยาลดน้ํามูก ดังนั้นจึงทําใหเกิดการหลับในได
ซึ่งน้ําหนัก ทิศทางขาวโดยรวมจึงพบวาสื่อพยายามมุงชี้ใหเห็นวาเหตุการณในครั้งนี้เกิดจากตัวศรรามเอง
ไมไดเกิดจากปจจัยภายนอกหรือไมไดเปนเหตุสุดวิสัยที่มีการตัดหนารถ เนื่องจากผูเสียชีวิตก็ยืนอยูบน
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ฟุตบาท ไมไดลงมาขามถนนตัดหนา แตศรรามเปนฝายขับเขาไปชน ดังนั้นเหตุการณในครั้งนี้จึงเกิดจาก
ปจจัยภายในตัวศรรามเอง นอกจากนั้นอาการหลับในก็เปนสิ่งที่อยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของ
ผูกระทํา เพราะศรรามไมรูสึกตัว ไมสามารถควบคุมตัวเองได จนกระทั่งเกิดเหตุขึ้น ศรรามจึงรูสึกตัวตื่น
ขึ้นมา โดยสื่อไดพยายามชี้ใหเห็นตั้งแตวันแรกที่นําเสนอขาวในพาดหัวขาวหนาหนึ่งวา “หมอยัน หลับ
ใน เปลาเมา ศรรามชนคนตาย” , “ชนคนตาย-ยันไมเมา แฉศรรามอดนอน-คาดหลับใน” ซึ่งเปนการเนน
ย้ํา ให เ ห็ น ถึง สาเหตุ การเกิด อุ บัติเ หตุ ครั้งนี้วา ไมไดเ กิ ด จากอาการมึ นเมาแอลกอฮอลเ หมือนคนอื่น ๆ
นอกจากนั้นในเนื้อความที่สื่อนําเสนอตั้งแตวันแรกที่เกิดเหตุการณจนกระทั่งวันสุดทายของการนําเสนอ
ก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอยางเชน
พระเอกซิ่งสยอง หนุม-ศรราม เทพพิทักษ ควบเกงบีเอ็มดับบลิวรุน 525 ไอ สีน้ําเงิน ทะเบียน ศท
5881 กรุงเทพมหานคร หลับในมุงเสยฟุตบาทขยี้รางนางพิศเพลิน ตะโกมา อายุ 49 ป หญิงเก็บของเกา
ใกลแ ยกวังหิ น ถนนเสนานิคม1 แขวงและเขตลาดพราว กทม. เสีย ชีวิตคาที่ สว นหนุ มศรรามไดรับ
บาดเจ็บมีเลือดออกทางจมูก หมดเรี่ยวแรง ถูกนําตัวสงรพ.วิชัยยุทธ (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50)
กรณีพระเอกหนุม-ศรราม เทพพิทักษ ขับรถเกงบีเอ็มดับบลิว รุน 525 ไอ สีน้ําเงิน ทะเบียน ศท
5881 กรุงเทพมหานคร หลับในพุงชนนางพิศเพลิน ตะโกมา อายุ 49 ป หญิงอาชีพเก็บของเกาเสียชีวิต
ใกลแยกวังหิน.... (ไทยรัฐ 23 มิ.ย. 50)
ความคืบหนากรณีดาราพระเอกหนุม-ศรราม เทพพิทักษ ขับรถเกงบีเอ็มดับบลิวหลับใน พุงขยี้
นางพิศเพลิน.... (ไทยรัฐ 25 มิ.ย. 50)
จากเหตุการณที่หนุม-ศรราม เทพพิทักษ พระเอกหนุมชื่อดัง ขับรถยนตหลับในเสียหลักพุงชน
นางพิศเพลิน ตะโกมา.... (ไทยรัฐ 5 ต.ค. 50)
จากกรณีที่พระเอกชื่อดัง นายศรราม เทพพิทักษ หรือหนุม ขับรถเกงบีเอ็มดับเบิ้ลยู 525 ไอ สีน้ํา
เงิน ทะเบียน ศท5581 กรุงเทพมหานคร กลับจากถายละครมาตามถนนเสนานิคม มุงหนาไปยังสี่แยกวัง
หิน เกิดหลับในจนรถเสียหลักพุงชนนางพิศเพลิน (เดลินิวส 22 มิ.ย. 50)
ภายหลังจากพระเอกหนุมชื่อดัง หนุม-ศรราม เทพพิทักษ ขับรถเกงบีเอ็มดับเบิ้ลยูเกิดหลับในจน
รถเสียหลักพุงเขาชน นางพิศเพลิน... (เดลินิวส 23 มิ.ย. 50)
กรณีพระเอกชื่อดัง “หนุม” ศรราม เทพพิทักษ หลับในขับรถเกงบีเอ็มดับเบิ้ลยู ซีรีส 5 พุงชนเก็บ
ของเกาเสียชีวิตริมทางเทา... (เดลินิวส 27 มิ.ย. 50)
กรณีพระเอกชื่อดัง “หนุม” ศรราม เทพพิทักษ ขับรถเกงบีเอ็มดับเบิ้ลยูหลับในพุงชน นางพิศ
เพลิน....(เดลินิวส 28 มิ.ย. 50)
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นอกจากนั้น การที่สื่อระบุสาเหตุวา เหตุการณครั้งนี้เกิดจากอาการออนเพลียจากการขาดการ
พักผอน เหนื่อยลา และรับประทานยาลดน้ํามูก ก็ลวนเปนปจจัยที่ไมถาวร เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่
ผานมา ศรรามไมเคยมีขาวในลักษณะเชนนี้ ไมเคยขับรถชนคนตาย ดังนั้นจึงเปนการแสดงใหเห็นวาแมจะ
เปนพฤติกรรมการขับรถเหมือนกัน แตในโอกาสที่ตางกัน นั่นก็คือ หากศรรามไมออนเพลียจนเกิดการ
หลับใน ผลลัพธจากการขับรถก็แตกตางกัน กลาวคือ ไมเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
อีกทั้งยังเปนปจจัยเฉพาะเรื่อง เนื่องจากศรรามไมเคยหลับในหรือออนเพลียเปนประจํา ไมไดทํา
ใหกระทบกับงานประจําที่ทําอยู ดังนั้น เหตุการณในครั้งนี้จึงเปนเพียงเฉพาะเรื่องที่มาจากหลายปจจัย
ภายในทั้งการอดนอนจากการทํางาน และการไมสบายจนตองรับประทานยาซึ่งมีฤทธิ์ทําใหงวงนอน ซึ่ง
เหตุการณในลักษณะเชนนี้ก็เปนครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับศรราม
ดังนั้นสื่อจึงชี้ใหเห็นวา “การหลับใน” จนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ เปนปจจัยชั่วคราว ที่เกิดเฉพาะ
เรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังเกิดเหตุการณศรรามก็รูสึกสํานึกผิดและลงมาดูเหตุการณที่เกิดขึ้น ยิ่งทํา
ให เ กิ ด การตี ค วามได ชั ด เจนขึ้ น ว า พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ครั้ ง นี้ เกิ ด จากความไม ตั้ ง ใจ ไม ไ ด เ จตนา
ตัวอยางเชน
พระเอกหนุม-ศรราม เปดเผยกับผูสื่อขาวถึงนาทีที่ประสบอุบัติเหตุวา...เมื่อรถชนอยางแรง ถุงลม
นิรภัยในรถทํางานมองไมเห็นอะไร จึงดึงกุญแจรถแลวเก็บกระเปาใสเงินเดินออกจากรถ ผมมองเห็นแค
ควันสีขาวฟุงออกมา ขณะนั้นไดเห็นผูชายเดินเขามาหาบอกวามีเลือดไหล จึงตอบกลับไปวาผมไมเปนไร
มองเห็นมีคนตายจึงเดินเขาไปหา พี่ผูชายคนเดิมบอกกับผมวาเมียเคาเอง ผมตกใจมาก เดินเขาไปกราบศพ
สับสนไมรูจะทํายังไง จึงเดินวนหาคนชวย แตเวลานั้นไมมีใคร เดินหาโทรศัพทก็ไมเจอ จนมารูตัวอีกทีก็
อยูที่โรงพยาบาลแลว ขอยืนยันวาไมไดดื่มแอลกอฮอล อาจเกิดจากรางกายออนเพลีย...
พระเอกหนุมตรงเขาไปจุดธูปกราบขอขมาศพนางพิศเพลิน กอนคลานเขาเขาไปหานายนเรศ
สามีของผูตาย ที่นั่งอยูเกาอี้ดานหนาแลวกมลงกราบแทบเทานายนเรศ ดวยความเสียใจที่ตนเองเปน
ตนเหตุใหนางพิศเพลินภรรยาของนายนเรศเสียชีวิต นายนเรศถึงกับสะดุงรีบเขาประคองพระเอกหนุมเขา
มานั่งดวยกัน ขณะนั้นบรรยากาศเปนไปดวยความโศกเศรา หนุม-ศรราม นั่งน้ําตาคลอเบาพรอมกลาวกับ
นายนเรศที่นั่งอยูดวยดานขางดวยน้ําเสียงนุมเบารันทดวา “ผมขอโทษนะครับ”
นอกจากจะมีเนื้อความสวนที่สื่อระบุสาเหตุแลว สื่อยังใชเทคนิคการเลาเรื่องบรรยายบุคคลอื่นๆ
แวดลอมที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว เชน
นายนเรศ วงศเอี่ยม สามีของนางพิศเพลิน เหยื่อเคราะหรายกลาวถึงเหตุการณไมคาดฝนวา.....
พระเอกหนุมศรรามเดินโซซัดโซเซมาหา พรอมกับยกมือไหวขอโทษวาไมไดตั้งใจ ไมไดเมา แตหลับใน
ผูสื่อขาวถามวาตอนที่พูดคุยกับศรรามไดกลิ่นเหลาหรือไม นายนเรศตอบวาไมไดกลิ่น
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ผอ.รพ.วิชัยยุทธ เปดเผยวา....ผลจากการตรวจรางกาย พบวาผูปวยอยูในสภาพออนเพลีย งวงนอน
และหลับ ไมพบมีกลิ่นแอลกอฮอล มีเลือดกําเดาออกทางรูจมูกซีกขวาเล็กนอย ไมมีบาดแผลตามรางกาย
จากตัวอยางขางตนจะพบวา โดยสรุปแลวสาเหตุของพฤติกรรมที่ทําใหเกิดการขับรถชนจนมี
ผู เ สี ย ชี วิ ต ที่ สื่ อ พยายามระบุ ถึ ง ก็ คื อ ศรรามมี อ าการอ อ นเพลี ย จากการพั ก ผ อ นไม เ พี ย งพอรวมทั้ ง
รับประทานยาลดน้ํามูกซึ่งทําใหเกิดอาการงวงได ดังนั้น ศรรามจึงหลับในขณะขับรถจนประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งสาเหตุเหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่เกิดจากตัวศรรามเอง นั่นก็คือเปนปจจัยภายใน แตเปนสาเหตุที่ควบคุม
ไมได เพราะตัวศรรามเองหลับไปโดยไมรูตัว จนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นจึงรูสึกตัว ดังนั้น สื่อจึงพยายามระบุ
สาเหตุใหเห็นวาเปนเหตุการณที่เกิดจากความไมตั้งใจ ไมเจตนาจะกระทําของศรราม โดยสื่อไดพยายาม
เอาบุคคลอื่นๆมายืนยัน เพื่อทําใหขาวมีน้ําหนักมากขึ้น ไมวาจะเปนนายนเรศ สามีของผูเสียชีวิตซึ่งอยูใน
เหตุการณ รวมทั้งแพทยผูรักษา ดังนั้น จึงทําใหประเด็นการขับรถชนที่เกิดจากการมึนเมาแอลกอฮอลดูไม
มีน้ําหนัก
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงมิติดานอื่น ก็ยิ่งทําใหเกิดการระบุสาเหตุไดชัดเจนยิ่งขึ้นวา การ
กระทําของศรรามเปนสาเหตุที่ไมถาวรและเปนสาเหตุเฉพาะเรื่อง เนื่องจากศรรามไมเคยขับรถจนเกิด
อุบัติเหตุชนคนตายมากอนหนานี้ และไมเคยหลับในขณะขับรถจนเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น นาจะมีสาเหตุอื่นที่
ผิด ปกติทํา ใหศรรามหลับ ในจนขั บรถชนคนตาย เปน สาเหตุเฉพาะเรื่อง เชน อดนอน ไมสบายและ
รับประทานยาลดน้ํามูก
จากการระบุสาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่นําเสนอ ทําใหเกิดการตัดสินตีความตัวศรราม
ไดวา ศรรามกระทําผิดโดยไมตั้งใจ และรูสึกสํานึกผิดตอเหตุการณที่เกิดขึ้น พรอมรับผิดชอบชดใชเต็มที่
กรณีคนขับรถเมลขับรถชนคนตาย
1. วิเคราะหบริบท
1.1 สรุปภาพรวมของเหตุการณ
วันที่ 28 มิถุนายน 2550 นายจุติ พุทธรัตน พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ขับรถเฉี่ยวชน
รถจักรยานซึ่งมีนางกานดา อนเงิน เปนผูขี่จักรยานและมีลูกสาว ด.ญ.ธนันธรณ อนเงิน อายุ 7 ขวบ นั่ง
ซอนทาย ผลจากการเฉี่ยวชน ทําใหนางกานดาเสียชีวิตคาที่ สวนด.ญ.ธนันธรณ ไดรับบาดเจ็บขาขวาหัก
และภายหลังเกิดเหตุ นายจุติ ก็ไมไดหลบหนี ยืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุ โดยใหการวาไดขับรถมาดวย
ความเร็วปกติ
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1.2 วิเคราะหเหตุการณโดยภาพรวม
ข า วพนั ก งานขั บ รถโดยสารประจํ า ทางขั บ รถชนตนตายเป น ข า วที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ ไ ทยรั ฐ ให
ความสําคัญในระดับหนึ่ง สังเกตไดจากมีการนําเสนอในขาวหนาหนึ่ง แมจะนําเสนอเพียงแค 1 วันก็ตาม
เนื่องจากขาวนี้มีคุณคาขาวที่มากเพียงพอ เพราะเปนขาวที่เกี่ยวกับเด็กและผูหญิง และทําใหมีผูเสียชีวิต แต
การที่สื่อนําเสนอเพียง 1 วัน และไมมีการตามขาวอีกนั้นเปนเพราะบุคคลในขาวเปนคนที่ไมโดดเดนใน
สังคม และไมไดเปนเหตุการณที่แปลกประหลาดที่จะอยูในความสนใจของประชาชนไดนาน ดังนั้นขาวนี้
จึงขายไดเพียงเหตุการณที่เกิดขึ้นวามีอุบัติเหตุขับรถชนและทําใหมีผูหญิงเสียชีวิตและเด็กไดรับบาดเจ็บ
ซึ่งสื่อคาดเดาวาผูอานตองการทราบเพียงเทานี้ แตผูอานไมไดตองการทราบตอในดานคดีความ รวมทั้ง
ครอบครัวผูเสียชีวิต เพราะบุคคลในขาวเปนคนที่สังคมไมรูจัก และไมอยากรูเรื่องราวมากนัก
ประเด็นที่หนังสือพิมพไทยรัฐนําเสนอนั้น จะกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งจากการรายงานจาก
สื่อและจากคําสอบสวนนายจุติ พนักงานขับรถโดยสาร นอกจากนั้นก็กลาวถึงการแจงขอหาในเบื้องตน
ของพนักงานสอบสวน และสัมภาษณสามีของผูตายเพียงสั้นๆถึงผูตายและอาการของ ด.ญ.ธนันธรณ
จากปจจัยที่นายจุติไมไดหลบหนีหลังการขับรถชน ประกอบกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนขาวที่ขาย
ไดภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะเปนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยปกติบนทองถนน จึงไมใชเหตุการณแปลก
ประหลาดที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ประกอบนายจุติรวมทั้งผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิตก็ไมไดเปนบุคคลที่สังคม
รูจัก ไมไดเปนคนมีชื่อเสียง ดังนั้นทําใหเหตุการณโดยภาพรวมไมรุนแรงมากนัก ทั้งที่เปนเหตุการณที่มี
ผลกระทบคอนขางมากเพราะทําใหคนบริสุทธิ์ตองเสียชีวิต ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 29 มิถุนายน 2550 หนังสือพิมพรายงานสภาพศพของผูเสียชีวิตและเหตุการณที่เกิดขึ้นวา
นายจุติ พุทธรัตน พนักงานขับรถโดยสารประจําทางไดขับรถประจําทางสาย 57 ชนรถจักรยานที่เลี้ยว
ออกมาจากซอย ทําใหมีผูเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย โดยนายจุติใหการวาไดขับรถมาดวยความเร็ว
ปกติที่ชองเลนซาย ระหวางที่เปลี่ยนชองทางเขาเลนขวาเพื่อเตรียมเลี้ยว ก็รูสึกวาลอดานหลังซายทับ
สิ่งของ จึงลงมาตรวจสอบพบผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนไดแจงขอกลาวหานายจุติวาขับ
รถประมาทเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ตารางที่ 11 สรุปประเด็นขาวกรณีคนขับรถเมลขับรถชนคนตายของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
29 มิ.ย. 50

-

สรุปประเด็นขาว
บอกรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น

โดยสรุปแลว หนังสือพิมพไทยรัฐไดนําเสนอขาวนี้เพียงแคเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น แตไมมีการ
รายงานหรือทําขาวตอวาผลการสอบปากคํานายจุติเปนอยางไร มีการดําเนินคดีอยางไร และมีการชดใช
รับผิดชอบผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บอยางไร นอกจากนั้นก็ไมพบประเด็นดานความขัดแยงตางๆระหวางคูกรณี
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สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวสนั้น ไดใหความสําคัญกับขาวนี้ไมตางจากหนังสือพิมพไทยรัฐเทาไร
นัก ไมวาจะเปนการใหน้ําหนัก การใหความสําคัญ ระยะเวลาที่นําเสนอ รวมทั้งประเด็นที่นําเสนอ จะ
ตางกันเพียงแคหนังสือพิมพเดลินิวสจะไมมีการลงบทสัมภาษณสามีของผูตาย จะนําเสนอเพียงเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น และคําใหการของนายจุติ พนักงานขับรถโดยสารประจําทางเทานั้น ดังรายละเอียดโดยสรุป
ดังตอไปนี้
วันที่ 29 มิถุนายน 2550 หนังสือพิมพรายงานถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น พรอมทั้งบรรยายสภาพศพ
ของผูตาย โดยนายจุติใหการวาไดวิ่งมาทางดานซายกําลังจะเบนหัวรถเขาเลนขวาเพื่อเตรียมเลี้ยวขวา ก็ได
ยินเสียงโครมเหมือนเสียงทับสิ่งของบริเวณลอหลังซาย จึงจอดรถลงมาดูและไมไดหลบหนี ยืนรอมอบตัว
อยูที่เกิดเหตุ เบื้องตนพนักงานสอบสวนแจงขอหาขับรถประมาทเฉี่ยวชนทรัพยสินเสียหายและมีผูถึงแก
ความตาย
ตารางที่ 12 สรุปประเด็นขาวกรณีคนขับรถเมลขับรถชนคนตายของหนังสือพิมพเดลินิวส
เดลินิวสวันที่
22 มิ.ย. 50

-

สรุปประเด็นขาว
บอกรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น

1.3 บริบททางสังคม
1) ผูตกเปนขาว
นายจุติ พุทธรัตน เปนพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ซึ่งคนในสังคมไมเคยรูจักมา
กอน แตกอนหนานี้ก็มีขาวคราวในลักษณะเชนนี้มาหลายครั้งวาพนักงานขับรถโดยสารประจําทางไมวา
จะเปนรถของ ขสมก. เอง หรือรวมใหบริการ รวมทั้งรถมินิบัส ไดขับรถเฉี่ยวชนคนบนทางเทาบาง เฉี่ยว
ชนรถคันอื่นๆบาง จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตมาหลายครั้ง ดังนั้นจึงไมไดเปนเหตุการณที่แปลกประหลาด
วาไมเคยเกิดขึ้นมากอน แตกลับกลายเปนวามีเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก ประกอบกับการขับรถ
ชนครั้งนี้ ผูชนก็เปนคนมีอายุมากแลว เกือบ 60 ป สวนผูถูกชนก็เปนเด็กและผูหญิง จึงทําใหขาวนี้มีคุณคา
ขาว เพราะเด็กและผูหญิงเปนกลุมคนที่สื่อมักใหความสําคัญในการนําเสนอขาว เพราะดูเปนเพศที่ออนแอ
ที่ผูอานใหความสนใจ
นอกจากนั้น หลังจากเกิดเหตุการณนายจุติก็ไมไดหลบหนี ในทางกลับกันไดยืนรอมอบ
ตัวอยู ณ ที่เกิดเหตุเลย และยอมรับในสิ่งที่ตนเองไดกระทําลงไป ทําใหภาพพจนของนายจุติดูเปนคนมี
ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง จึงทําใหสังคมไมรุมประณามการกระทําของนายจุติมากนัก
2) สังคมไทย
กรณีอุบัติเหตุที่ทําใหมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเฉพาะเด็กและผูหญิงนั้น สังคมไทย
ยังใหความสําคัญอยู เพราะเด็ก ผูหญิงเสมือนเปนเพศ วัย ที่ถูกกระทําแตเพียงฝายเดียว ประกอบกับ
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อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีความใกลชิด และมีผลกระทบกับคนในสังคม เพราะการดําเนินชีวิตโดยปกติของ
มนุษย สวนหนึ่งก็เกี่ยวของกับทองถนนและยานพาหนะ โดยเฉพาะอยางยิ่งรถโดยสารประจําทาง
แตเหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นายจุติ พนักงานขับรถโดยสารที่กอเหตุขับรถชนนั้นก็ได
ยืนยันวาขับรถดวยความเร็วปกติ ประกอบกับหลังเกิดเหตุก็ไมไดหลบหนี แตยืนรอมอบตัวอยู ณ ที่เกิด
เหตุ ทําใหน้ําหนัก และทิศทางในการนําเสนอขาวนี้ดูเบาลง ภาษาที่ใชก็จะไมหวือหวามากนัก จะเสนอไป
ตามขอเท็จจริง มีใสความคิดเห็นบางในสวนของการบรรยายสภาพศพของผูเสียชีวิต
1.4 บริบทเชิงวารสารศาสตร
1) คุณคาขาว
เนื่องจากผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บเปนผูหญิงและเด็ก ทําใหขาวนี้มีคุณคาดานเพศและวัย
ประกอบกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเรื่องของอุบัติเหตุบนทองถนนที่ใครก็อาจจะประสบได จึงทําให
ประชาชนสนใจเพราะรูสึกวาเปนเรื่องใกลตัว เนื่องจากสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต ก็คือการใชชีวิตบน
ทองถนน ที่ไมจําเปนตองเปนคนขับรถ เพียงแคเปนคนเดินอยูตามทองถนน หรือขี่จักรยาน ก็สามารถ
ประสบอุบัติเหตุได ขาวนี้จึงมีคุณคาขาวในดานความใกลชิดและผลกระทบดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม แมขาวจะมีคุณคาขาวในเรื่องของเพศและวัย ความใกลชิด และผลกระทบ
แตขาวก็ตองการความใหมสด ประกอบกับขาวนี้ไมไดมีความเดน ความแปลกใหมที่จะดึงดูดความสนใจ
ประชาชนไดมากนัก ดังนั้นหนังสือพิมพจึงนําเสนอขาวนี้เพียงแควันเดียวเทานั้น เพียงเพื่อรายงานให
ประชาชนทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น แตไมไดมีการรายงานขาวตอใหประชาชนทราบความ
คืบหนา เพราะไมมีประเด็นใหมๆเกิดขึ้น จึงไมมีการรายงานตอวาผลสรุปของการสอบสวนเปนอยางไร มี
การดําเนินคดีอยางไร มีการชวยเหลือ รับผิดชอบตอผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บอยางไร รวมทั้งมาตรการการ
ควบคุมดูแลการขับขี่จากบริษัทผูใหบริการรถสาธารณะและภาครัฐ ทั้งนี้เพราะสื่อทําหนาที่คัดกรอง
คัดเลือก และคิดแทนผูอานวาผูอานตองการทราบเพียงเทานี้ ผูอานไมตองการทราบวาผลสุดทายนายจุติ
ไดรับโทษอยางไร เพราะนายจุติไมใชคนที่ผูอานจะสนใจอยากรูขาวคราวมากนัก
2) ลักษณะของขาว
เนื่ องจากข า วแตละประเภทจะมีเอกลั กษณที่ตางกัน กรณีนี้เปนเรื่องสวนตั วที่ทํา ให
เกิดผลกระทบตอชีวิตของผูอื่น แตฝายผูกอเหตุก็ยอมรับตอการกระทําของตัวเอง ไมมีการหลบหนี หรือ
ใหการปฏิเสธ ดังนั้นการสอดแทรกความคิดเห็นจากสื่อจึงมีเปนสวนนอย สวนใหญจะเปนการรายงาน
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น อาจจะมีการใชคําหวือหวาบางเพื่อใหเกิดความนาสนใจจนทําใหเกิดการตัดสินผูตก
เปนขาวมากกวาการนําเสนอมุมมองของหนังสือพิมพ
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3) ปจจัยเชิงวารสารศาสตรอื่นๆ
รายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ตั ว ละครในข า วมี น อ ย ประกอบกั บ ไม มี
ประเด็นอะไรที่นาสนใจหรือมีคุณคาขาวมากพอนอกจากเหตุการณที่เกิดขึ้น ฉะนั้น สื่อจึงนําเสนอขาวนี้
เพียง 1 วันเทานั้น
2. วิเคราะหตัวบทของหนังสือพิมพไทยรัฐ
2.1 รวมพาดหัวขาว
ตารางที่ 13 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวคนขับรถเมลของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
29 มิ.ย. 50

พาดหัวขาว
รถเมลรวมทับแมสยองคาลอ ลูกขาหัก

ตารางที่ 14 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวคนขับรถเมลของหนังสือพิมพเดลินิวส
เดลินิวสวันที่
22 มิ.ย. 50

พาดหัวขาว
รถรวมอีกแลว ซิ่งทับสาวใหญ รางขาด 2 ทอน

2.2 วิเคราะหการพาดหัวขาว
1) แกนเรื่อง
แกนเรื่องหรือคุณคาขาวที่หนังสือพิมพนําเสนอในหัวขาวกรณีการขับรถชนคนตายของ
นายจุติ พุทธรัตน พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เนนเรื่อง “ผลกระทบ และความใกลชิด” เนื่องจาก
เหตุก ารณ ที่เกิ ด ขึ้น เปน เรื่องใกล ตัว ในการดําเนินชีวิต อี กทั้งเปนเหตุก ารณที่เกิ ด ขึ้น ซ้ํ าแลวซ้ําอีก จน
กลายเปนปญหาวาเหตุใดรถโดยสารประจําทางไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน จึงมีการขับชนคนตาย
บอยครั้ง นอกจากนั้น เหตุการณที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เกิดกับเด็กและผูหญิง จึงมีคุณคาในดาน “เพศ และ วัย”
แตเนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้นไมไดมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางฝายคูกรณี เพราะนายจุติไมไดหลบหนี
ดังนั้น สื่อจึงนําเสนอขาวจบในวันเดียว ไมมีการนําเสนอขาวตอเนื่องในภายหลัง เนื่องจากดูเหมือนวา
เหตุก ารณ ที่เ กิดขึ้ น สื่ อไดรายงานครบถวนแลวทั้งเหตุก ารณที่เ กิ ดขึ้นว ามีอุบัติ เหตุ รถชน สงผลใหมี
ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ โดยผูที่กอเหตุไมไดหลบหนีและไดใหปากคํากับตํารวจ โดยไมไดใหการปฏิเสธ
แตอยางใด และไมมีการโตเถียงกับญาติของผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ ซึ่งตํารวจก็ไดแจงขอหาในเบื้องตนกับ
นายจุติแลว ดังนั้น จะพบวาสื่อไดมีการรายงานขาวครบทั้งฝายผูกอเหตุ และคูกรณี รวมทั้งดานคดีความ
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2) การสรางความหมายในหัวขาว
แมแกนเรื่องหรือคุณคาขาวในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพสวนใหญจะเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน แตเมื่อเปรียบเทียบการสรางความหมายของขาวในหัวขาวหนังสือพิมพแตละชื่อฉบับ
พบวามีความแตกตางกัน อาจจะเปนที่การใชภาษาในหัวขาวหลักและหัวขาวรอง หรือเปนที่ประเด็นที่ถูก
ยกขึ้นมาพาดหัวขาวแตกตางกัน นอกจากนั้น หนังสือพิมพยังมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการนําเสนอวาจะ
สรางภาพลักษณแบบใดใหกับผูตกเปนขาวได (ดูตารางรวบรวมพาดหัวขาวหนังสือพิมพประกอบ)
ประเด็นขาวการขับรถชนคนตายของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง หนังสือพิมพ
ไทยรัฐและเดลินิวสมีแตพาดหัวขาวหลัก แตไมมีหัวขาวรอง โดยภาษาที่ใชในการพาดหัวขาวหลัก จะมี
ลักษณะหวือหวาเพื่อดึงดูดความสนใจผูอาน โดยบรรยายใหเห็นภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น และเนนใหเห็น
ตัวเหยื่อวาไดรับทุกขอยางไร อีกทั้งเปนการสรุปใจความสําคัญของสิ่งที่สื่อตองการจะบอกผูอานได
ครบถวน
ทั้งนี้ สื่อจะไมเรียกชื่อของผูกอเหตุตามนามจริง แตสื่อมีการตั้งเปนสมญานามโดยการใช
เปนคําเหมารวมที่เปนการบงชี้ใหเห็นวาบุคคลในขาวคือใคร กลาวคือ สื่อจะใชคําวา “รถเมลรวม” , “รถ
รวม” แทนชื่อนายจุติ เนื่องจากนายจุติไมเปนที่รูจักของคนในสังคม หากนําเสนอไปอาจจะไมเปนที่สนใจ
ของประชาชน ดังนั้น สื่อจึงตองการใหผูอานรูสึกถึงความใกลชิด จึงใชคําวา “รถเมลรวม” เพราะในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา จะมีการนําเสนอขาวการขับรถชนคนตายของรถโดยสารประจําทางทั้งของรัฐและ
เอกชนบอยครั้ง ดังนั้น การใชคําวา “รถเมลรวม” จึงมีความนาสนใจมากกวา “นายจุติ”
ดังนั้น ขาวนี้จุดขายจึงไมใชตัวบุคคล แตเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น การพาดหัวขาวของสื่อ
จึงมีครบทั้งผูกอเหตุ ผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บ โดยภาษาที่ใชพาดหัวขาวของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ ยังมี
การเลือกใชคําเพื่อใหนาสนใจและโดดเดน ดังนี้
ก.) การใชภาษาปาก คือการนําภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว เชน
รถเมลรวม ทับแมสยองคาลอ ลูกขาหัก
รถรวมอีกแลว ซิ่งทับสาวใหญ รางขาด 2 ทอน
การนําภาษาปาก หรือภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว ทําใหผูอาน
เกิดความรูสึกคุนเคย เหมือนพูดคุยอยูในวงสนทนา เหมือนหนังสือพิมพพูดกับผูอาน
ข.) การใชคําเดิม แตมีความหมายเปลี่ยนแปลงในบางสวน หรือแตกตางจากที่กําหนด
ไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช 2525 ที่ไดกําหนดไว เชน
รถเมลรวม ทับแมสยองคาลอ ลูกขาหัก (“คา” มีความหมายตามพจนานุกรมคือ คาง
อยู ติ ด อยู แต ใ นเนื้ อ ข า วจะพบว า เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ผู ต ายไม ไ ด เ สี ย ชี วิ ต ติ ด อยู กั บ ล อ รถยนต แต
หมายความวา เสียชีวิตเนื่องจากโดนลอรถยนตทับ โดยเสียชีวิตในทันที)
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รถร ว มอี ก แล ว ซิ่ ง ทั บ สาวใหญ ร า งขาด 2 ท อ น (“ใหญ ” มี ค วามหมายตาม
พจนานุกรม หมายถึงขนาดที่ใหญโต แตในเนื้อขาวจะพบวา มีการใชประกอบกับคําวาสาว เปน “สาว
ใหญ” ซึ่งตีความวา ผูหญิงสูงวัย มีอายุ)
ค.) ตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ รวมถึงการขยายความ เชน
รถเมลรวม ทับแมสยองคาลอ ลูกขาหัก (รถเมลรวม มาจาก รถโดยสารประจําทาง
รวมบริการ)
รถรวมอีกแลว ซิ่งทับสาวใหญ รางขาด 2 ทอน (รถรวม มาจาก รถโดยสารประจํา
ทางรวมบริการ , ราง มาจาก รางกาย)
การตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่และให
สะดุดตา
ง.) การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ เชน
รถเมลรวม ทับแมสยองคาลอ ลูกขาหัก
รถรวมอีกแลว ซิ่งทับสาวใหญ รางขาด 2 ทอน
การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ ก็เพื่อเรียกรองความนาสนใจ ทําใหเห็นภาพขาวที่
ชัดเจนขึ้น แตบางครั้งก็อาจสงผลใหขาวเกินจริง
จ.) การตั้งสมญานามใหกับบุคคลที่ตกเปนขาว เชน
รถเมลรวม ทับแมสยองคาลอ ลูกขาหัก
รถรวมอีกแลว ซิ่งทับสาวใหญ รางขาด 2 ทอน
การตั้งสมญานามใหกับบุคคลที่ตกเปนขาว ก็เพื่อใหมีคําที่พอเหมาะ ลงตัวกับการ
จัดหนา และเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอานรวมทั้งเพื่อแสดงบรรยากาศของขาวใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
เป น ที่ สั ง เกตว า การพาดหั ว ข า วนี้ นอกจากจะไม มีพ าดหั ว รองแลว ก็ยั ง ไม มี ก ารใช
เครื่องหมายวรรคตอนตางๆเพื่อชวยเพิ่มสีสันใหกับหัวขาวดวยเชนกัน และโดยสรุปภาษาที่ใชพาดหัวขาว
จะไมคอยมีลักษณะเปนการตัดสินคนขับรถเมลมากนัก การใชคําสรางสีสันหรือตั้งสมญานามตางๆก็เพื่อ
ดึงดูดความสนใจผูอาน
สวนการใชแหลงขาวในการพาดหัวขาวนั้นพบวา มีการเลือกใชแหลงขาวครบทั้งฝายผู
กอเหตุและคูกรณี โดยผูอานสามารถเขาใจไดทันทีเพียงแคอานพาดหัวขาววาคนขับรถเมลไดขับรถเมล
ชนผูหญิงตาย สวนเด็กขาหัก
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ดังนั้น ในขาวนี้จะพบวาสื่อไมมีการเลือกวาจะเสนอแหลงขาวในทางบวก ลบ หรือเปน
แหลงขาวกลางที่ใหขอเท็จจริง ใหขอคิดเห็น เนื่องจากรายละเอียดของเหตุการณมีนอย ประกอบกับตัว
ละครที่เกี่ยวของก็มีนอยเชนกัน แหลงขาวที่สื่อเลือกจึงเปนแหลงขาวหลัก เปนคูกรณีของเหตุการณ ไมมี
การนําคนอื่นเขามาเกี่ยวของ
สวนในดานการเลือกประเด็นมานําเสนอ จากการที่ทั้งไทยรัฐและเดลินิวสเลือกนําเสนอ
ขาวคนขับรถเมลขับรถชนคนตายขึ้นหนาหนึ่งเพียงแค 1 วันเทานั้น ดังนั้น ประเด็นขาวที่เลือกมาพาดหัว
จึงมีเพียงแคประเด็นเดียว คือบอกใหทราบวาเกิดเหตุการณอะไรขึ้น แตจะไมมีประเด็นดานอื่นๆ เชน การ
ดําเนินคดีความ การรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น การเรียกรองจากญาติของผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ
มาตรการการควบคุมการขับขี่ของรถสาธารณะ เปนตน
ฉะนั้น ขาวนี้จึงจบลงภายใน 1 วัน เนื่องจากประเด็นขาวไมมีอะไรเกิดขึ้นใหม หาก
นําเสนอตอ ขาวจะขาดความสดใหม ประกอบกับบุคคลในขาวของเหตุการณนี้ สื่อมองวาไมไดมีความ
นาสนใจมากพอที่จะตองหาประเด็นใหมเพิ่มเติม หรือนําเสนอเปนขาวตอ สื่อจึงนําเสนอเพียงแควันแรกที่
เกิดเหตุการณเทานั้น
2.3 วิเคราะหเนื้อหา
1) การเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว
การนําเสนอขาว นักขาวจะมีการเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว รวมทั้งมีการ
กําหนดแนวทางใหผูอานตีความเหตุการณขาวไปในทิศทางใดได โดยผานกลวิธีการนํานําเสนอขาว
กลวิธีการนําเสนอขาวกรณีคนขับรถเมลของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส ใชการ
นําเสนอแบบตรงไปตรงมา ลักษณะการรายงานขาวจะเนนรายงานขอเท็จจริง แมจะมีการเขียนในลักษณะ
พรรณนาอยูบาง แตไมไดเนนมากนัก ตัวอยางเชน
“อุบัติเหตุสลดบนทองถนนรายนี้ เปดเผยขึ้นเมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 มิ.ย. ร.ต.ท.
สุรเชษฐ ปาณียะ พงส. (สบ 1) สน.บางกอกใหญ รับแจงเหตุรถโดยสารประจําทางรวมบริการ เฉี่ยวชน
รถจักรยาน มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ ที่ปากซอยปกอรุณ 2 ถนนอรุณอมรินทร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอก
ใหญ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบ พรอมอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง” (ไทยรัฐ)
“รถร ว มบริ ก ารก อ เหตุ ส ลดรั บ อรุ ณ เฉี่ ย วชนรถจั ก รยาน 2 แม ลู ก ขณะผู เ ป น แม ป น
จักรยานใหลูกสาววัย 7 ขวบ นั่งซอนทาย ไปสงที่โรงเรียนขางโรงพักบางกอกใหญ พอถึงหนากองทัพเรือ
ถูกรถเมลสาย 57 เฉี่ยวชนจนลมกลิ้งไปอยูใตทองรถทั้งคู ผูเปนแมดวงถึงฆาต ถูกลอทับขาขาด 2 ขาง
เสียชีวิตอนาถ สวนลูกสาวบาดเจ็บแพทยรอดูอาการ ขณะโชเฟอรรถเมลวัยใกลเกษียณไมหนีไปไหน ยืน
รอบมอบตัวในที่เกิดเหตุ” (ไทยรัฐ)
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“รถร ว มอี ก แล ว แม บ า นสาวใหญ ป น จั ก รยานออกมาส ง ลู ก สาว 7 ขวบ ชั้ น ป.2 ไป
โรงเรียน เลี้ยวออกถนนใหญ เจอรถเมลสาย 57 วิ่งเลนซายเบี่ยงออกขวา ลอขยี้รางผูเปนแมขาด 2 ทอน
ดับคาถนน สวนลูกสาวเคราะหดีแคบาดเจ็บ โชเฟอรไมวิ่งหนี ยืดอกรับผิดรอมอบตัว อางไมไดขับเร็ว
เจาหนาที่ดําเนินคดีขอหาขับรถประมาทชนผูอื่นตาย” (เดลินิวส)
“อุบัติเหตุรถรวมอีกแลว ครั้งนี้เกิดขิ้นเมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 มิ.ย. ร.ต.ท.สุรเชษฐ
ปาณียะ รอยเวรสน.บางกอกใหญ รับแจงอุบัติเหตุรถโดยสารประจําทางรวมบริการเฉี่ยวชน และทับผูขับ
ขี่รถจักรยานเสียชีวิตบนถนนอรุณอัมรินทร....” (เดลินิวส)
ในส ว นของเนื้ อ หาที่ ใ ช ลี ล าการเขี ย นแบบพรรณนา จะมี ใ นส ว นของการกล า วถึ ง
อากัปกิริยาทาทางของผูตกเปนขาว ซึ่งกลวิธีนี้กอใหเกิดการสรางความหมายและการตีความหมายตอ
เหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอผูอาน ทําใหผูอานเกิดจินตนาการภาพของเหตุการณได
ตัวอยางเชน
...พบศพนางกานดา อนเงิน อายุ 46 ป อยูบานเลขที่ 51 ถนนอรุณอมรินทร แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตในสภาพอเนจอนาถ สภาพศพสวมเสื้อยืดสีฟา กางเกงขาสั้นสี
เทาบริเวณลําตัวตั้งแตสะโพกลงไป มีรอยลอรถทับ สวนชวงขาตั้งแตสะโพกขาดทั้ง 2 ขาง นอกจากนี้ ยังมี
ผูบาดเจ็บถูกนําสงโรงพยาบาลศิริราช... (ไทยรัฐ)
รถรวมบริการกอเหตุสลดรับอรุณ เฉี่ยวชนรถจักรยาน 2 แมลูก ขณะผูเปนแมปนจักรยาน
ใหลูกสาววัย 7 ขวบ นั่งซอนทาย ไปสงที่โรงเรียนขางโรงพักบางกอกใหญ พอถึงหนากองทัพเรือ ถูก
รถเมลส าย 57 เฉี่ ย วชนจนล ม กลิ้ งไปอยู ใ ตทองรถทั้งคู ผู เ ปน แมด วงถึ งฆาต ถู ก ลอทั บขาขาด 2 ข า ง
เสียชีวิตอนาถ สวนลูกสาวบาดเจ็บแพทยรอดูอาการ ขณะโชเฟอรรถเมลวัยใกลเกษียณไมหนีไปไหน ยืน
รอบมอบตัวในที่เกิดเหตุ (ไทยรัฐ)
รถร ว มอี ก แล ว แม บ า นสาวใหญ ป น จั ก รยานออกมาส ง ลู ก สาว 7 ขวบ ชั้ น ป.2 ไป
โรงเรียน เลี้ยวออกถนนใหญ เจอรถเมลสาย 57 วิ่งเลนซายเบี่ยงออกขวา ลอขยี้รางผูเปนแมขาด 2 ทอน
ดับคาถนน สวนลูกสาวเคราะหดีแคบาดเจ็บ โชเฟอรไมวิ่งหนี ยืดอกรับผิดรอมอบตัว อางไมไดขับเร็ว
เจาหนาที่ดําเนินคดีขอหาขับรถประมาทชนผูอื่นตาย (เดลินิวส)
...สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีฟา กางเกงขาสั้นสีเทา ชวงลําตัวตั้งแตตะโพกลงไปมี
รอยลอทับ ชวงขาตั้งแตกตะโพกขาดทั้ง 2 ขาง นอนเสียชีวิตจมกองเลือด นอกจากนี้ยังมีผูบาดเจ็บ 1 ราย
.... (เดลินิวส)
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จากตัวอยางขางตนนี้ เนื้อหาขาวมีการใชเทคนิคการพรรณนาใหเห็นถึงภาพเหตุการณที่
เกิดขึ้นวา นายจุ ติ พนักงานขับรถโดยสารประจําทางเปนคนมีอายุแลว แตก็ไดกอเหตุขับรถชนจนมี
ผูเ สีย ชีวิ ตและบาดเจ็ บ ซึ่งสื่อไดพ รรณนาใหเ ห็นสภาพศพวามีลัก ษณะอยางไร ทํ า ใหผูอานสามารถ
จินตนาการภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นไดและรูสึกเหมือนวาอยูในเหตุการณนี้ดวย ทําใหสามารถคาดเดาไดถึง
ความรุนแรงของการถูกชน นอกจากนั้นสื่อก็ไดพยายามสอดแทรกใหเห็นวาคนขับรถเมลเปนคนมีอายุ วัย
เกือบ 60 ป แลว แตก็ไดขับรถชน ซึ่งสามารถสรุปไดอีกนัยยะหนึ่งวาสื่อตองการจะบอกผูอานวา คนขับ
รถเมล ไมเฉพาะแตวัยรุนเทานั้น แตวัยชราก็มีความประมาททําใหเกิดอุบัติเหตุไดเชนกัน
นอกจากนั้น สื่อก็ยังนําเสนอการสอบปากคํานายจุติ พนักงานขับรถโดยสาร ซึ่งมุมการ
เสนอขาวของนายจุติจะเปนเรื่องของเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยนายจุติเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหฟง โดยไมมี
การใหการปฏิเสธตอเหตุการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอกลาว เชน
“...ใหการวา ขณะขับรถมาตามถนนอรุณอมรินทรในชองเลนสซายดวยความเร็วปกติ
เมื่อผานมาถึงที่เกิดเหตุซอยปกอรุณ 2 สังเกตเห็นผูหญิงขี่รถจักรยานแบบถีบ 2 ลอ มีเด็กนั่งซอนทาย
ออกมาจากซอยที่อยูซายมือ แตระหวางที่ตนหักพวงมาลัยเปลี่ยนชองทางเขาเลนขวาเตรียมเลี้ยวเขาแยก
โพธิ์สามตน รูสึกเหมือนลอรถหลังดานซายทับอะไรบางอยาง จึงจอดรถลงมาตรวจสอบพบวามีผูเสียชีวิต
และบาดเจ็บ เบื้องตนพนักงานสอบสวนไดแจงขอกลาวหานายจุติ ขับรถประมาทเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต
และบาดเจ็บ” (ไทยรัฐ)
“จากการสอบสวน นายจุติใหการวา กอนเกิดเหตุขับรถผูโดยสารมาตามถนนถนนอรุณ
อมรินทรในชองทางวิ่งดานซาย เมื่อมาถึงบริเวณใกลที่เกิดเหตุ....เบื้องตนพนักงานสอบสวนแจงขอหาขับ
รถประมาทเฉี่ยวชนทรัพยสินเสียหายและมีผูถึงแกความตาย” (เดลินิวส)
นอกจากนั้น ไทยรัฐยังนําเสนอคําสัมภาษณของนายปน สามีของผูเสียชีวิตนั้น โดยมุม
การเสนอของสื่อจะเปนเรื่องการกลาวถึงภูมิหลังของผูเสียชีวิต อาการของลูกสาวซึ่งบาดเจ็บอยู รวมทั้ง
ความคิดเห็นตอเหตุการณซึ่งเดลินิวสไมไดใหความสําคัญกับขอมูลในสวนนี้ เชน
“ผูตายไมไดทํางาน มีลูกดวยกัน 3 คน โดย ด.ญ.ธนันธรณ หรือนองกัน เปนคนสุดทอง
ปกติทุกเชาผูตายจะขี่จักรยานไปสง ด.ญ.ธนันธรณที่โรงเรียนซึ่งอยูในซอยขาง สน.บางกอกใหญ ไมคิดวา
จะเกิดเรื่องดังกลาวขึ้น สวนอาการลูกสาวตองรอใหแพทยเอกซเรยดูวาเปนอะไรบาง เทาที่เห็นมีขาขวา
หัก และบริเวณที่สะโพกบวมมาก”
จากคําสัมภาษณของนายปนจะพบวา เปนเพียงคําสัมภาษณสั้นๆที่ดูน้ําหนัก ดูทิศทางวา
ยอมรับตอเหตุการณที่เกิดขึ้นวาเปนอุบัติเหตุ และไมมีการแสดงอาการวาจะไมยอมความ ประกอบกับการ
ที่นายจุติไดออกมายอมรับตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหดูเปนคนคอนขางมีความรับผิดชอบ จึงทําให

140

น้ําหนักของขาวดูเบาลง ไมมีการนําเสนออยางรุนแรงไมวาจะเปนการใชคํา การใหความสําคัญกับขาว
ระยะเวลาที่นําเสนอจึงมีเพียง 1 วันเทานั้น
นอกจากนี้จะพบไดวา หนังสือพิมพไทยรัฐยังใชเทคนิคการเลาเรื่องบรรยายบุคคลอื่นๆ
แวดลอมที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว นั่นก็คือคําสัมภาษณของนายปนที่กลาววา
ปกติผูตายจะขี่จักรยานไปสงลูกสาวที่โรงเรียน ซึ่งตรงกับการสอบปากคํานายจุติที่กลาววาสังเกตเห็น
ผูหญิงขี่รถจักรยานแบบถีบ 2 ลอ มีเด็กนั่งซอนทาย ออกมาจากซอย ดังนั้นจึงทําใหการใหปากคําของนาย
จุติดูมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น และทําใหภาพพจนของนายจุติที่ถึงแมจะทําความผิด แตก็ยังเปนคนดีของสังคม
เพราะยอมรับตอสิ่งที่ตนทําไวและไมใหการเท็จแกตํารวจ
ดังนั้น จะสังเกตไดวาการนําเสนอขอเท็จจริงของสื่อทั้ง 2 ฉบับนั้น สวนใหญจะมาจาก
การใหปากคําของนายจุติที่ใหไวกับตํารวจ รวมทั้งการบรรยายสภาพที่เห็นจากสื่อ แตจะไมมีการสอบถาม
จากผูเห็นเหตุการณทานอื่นๆ ทั้งนี้เพราะในเบื้องตนนายจุติก็ไดยอมรับตอการกระทําของตนเอง และก็ไม
มีความขัดแยง โตเถียงเกิดขึ้นระหวางคูกรณี จึงอาจกลาวไดวา มุมการนําเสนอของสื่อ หรือขอเท็จจริงที่
สื่อเลือกมานําเสนอนั้น เปนขอมูลที่ไดจากนายจุติเพียงฝายเดียวเทานั้น
สําหรับประเด็นดานคดีความนั้น สื่อกลาวถึงเพียงเรื่องการแจงขอกลาวหาในเบื้องตน
จากพนักงานสอบสวนวานายจุติขับรถประมาทเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ แตสื่อไมไดมีการตาม
ขาวตอวาผลสรุปนายจุติถูกดําเนินคดีอยางไรบาง
อนึ่ง นอกจากประเด็นดานเหตุการณการขับรถชนแลว หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส
ก็ไมไดใหความสําคัญกลาวถึงประเด็นอื่นๆ ไมวาจะเปนการแสดงความรับผิดชอบจากนายจุติ , การให
ความชวยเหลือเรื่องงานศพและผูบาดเจ็บ , ความเดือนรอนจากการสูญเสียและตองดูแลคนเจ็บของนาย
ปน รวมทั้งมาตรการจากฝายตางๆในการปองกัน ควบคุม และดูและการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะ เปนตน
โดยสรุปแลวการดําเนินเรื่องของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสจะเริ่มตนดวยการ
กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจากการสรุปเรื่องราวของสื่อ โดยมีการบรรยายใหเห็นถึงสภาพของผูเสียชีวิต
และผูบาดเจ็บจากมุมมองที่สื่อเห็น หลังจากนั้นจึงนําเสนอการสอบปากคําที่นายจุติ พนักงานขับรถ
โดยสารไดใหไวกับพนักงานสอบสวนเพื่อยืนยันใหเห็นวาขอเท็จจริงที่สื่อสรุปในเบื้องตนนั้น มาจากการ
ใหปากคําของนายจุติ
ในสวนสุดทายของการเสนอขาว ไทยรัฐยังลงคําใหสัมภาษณสั้นๆของนายปน สามี
ผู เ สีย ชี วิต ที่ ก ล า วถึ งภู มิ ห ลั ง ของผู เ สี ย ชี วิต อาการของลูก สาวซึ่ ง บาดเจ็บ อยู รวมทั้ ง ความคิด เห็ น ต อ
เหตุการณ
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อนึ่ง สื่อทั้ง 2 ฉบับไมไดใหความสําคัญกับการเสนอประเด็นอื่นๆมากนัก สังเกตไดจาก
สื่อมีการนําเสนอเพียงแควันแรกที่เกิดเหตุการณเทานั้น แตไมมีการนําเสนอขาวตอ เนื่องจากไมมีประเด็น
ใหมๆเกิดขึ้นประกอบกับสื่อตัดสินและคิดแทนประชาชนไวแลววาบุคคลในขาวไมไดมีความสําคัญมาก
พอที่จะดึงดูดความสนใจของผูอาน ฉะนั้น ขาวนี้มีคุณคามากที่จะเสนอเพียงแควันแรกที่เกิดเหตุการณ
เทานั้น หลังจากนั้นขาวจะขาดความใหม สด
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพตองการสื่อและมีการประกอบสรางความเปน
จริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวานายจุติ พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง
เปนคนมีอายุเกือบ 60 ป แลวแตก็ยังขับรถดวยความเร็ว ขาดความระมัดระวังจนทําใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเปน
ภาพพจนที่ไมดี แตภายหลังเกิดเหตุนายจุติไมไดหลบหนี และยืนรอใหปากคําอยู ณ ที่เกิดเหตุ ทําให
มุ ม มองที่ สื่อ ตัด สิ น นายจุ ติเ ริ่ มดี ขึ้น และเมื่ อ ประกอบกับ การใหป ากคํา ของนายจุติ แ ละนายปน สามี
ผูเ สีย ชีวิต แล ว มี ขอมู ลบางอยางที่ เ หมือ นกัน ดังนั้น สื่อจึง เชื่อ ในสิ่งที่น ายจุติใ หปากคําโดยไมมีก าร
สอบถามพยานแวดลอมเพิ่มเติม ฉะนั้น โดยสรุปแลวสื่อจึงตัดสินนายจุติวาแมจะทําความผิดแตก็ยอมรับ
การกระทําของตนเอง ไมพยายามโยนความผิดใหผูอื่นแตเพียงผูเดียว จึงเปนคนที่มีสามัญสํานึก ยังไมควร
ถูกประณามจากสื่อและสังคมมากนัก การนําเสนอเนื้อหาขาวของสื่อจึงคอนขางเปนกลาง รายงานไปตาม
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น แตจะมีการสอดแทรกสิ่งที่สื่อตองการจะตัดสินนายจุติวามีความผิดบางในสวนที่
นําเสนอใหเห็นวาเหยื่อไดรับทุกขอยางไร
2) การเลือกขอมูล
หนังสือพิมพไทยรัฐมีการเลือกขอมูลในการนําเสนอเกี่ยวกับขาวหมูแฮมขับรถชนคน
ตาย จําแนกได ดังนี้
ก.) บุคคลในขาวและการเลือกแหลงขาว
บุคคลในขาว หมายถึง บุคคลที่ปรากฎหรือถูกนํามาใชอางอิงในขาว ซึ่งจะมี
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับเหตุการณที่นํามาเลา โดยจะทําหนาที่เปนตัวดําเนินเรื่องในขาวนั้นๆ บุคคล
ในที่นี้ไมไดหมายความเฉพาะแหลงขาว แตหมายรวมถึงบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาว หรือที่เรียกวา “ผู
ตกเปนขาว” ซึ่งไมไดมีบทบาทในการใหขอมูล หรือวิพากษวิจารณ หรือออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นดวย
การเลือกบุคคลในขาวและแหลงขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ จะพบวามีทั้ง
แหลงขาวดานบวก แหลงขาวดานลบ และแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง
สําหรับแหลงขาวดานบวก คือแหลงขาวที่ใหความคิดเห็นในเชิงเห็นใจ เขาใจ
และยอมรับเรื่องราวได รวมทั้งเปนแหลงขาวที่ทําใหเหตุการณดูรุนแรงลดนอยลง ซึ่งในขาวนี้มีเพียง
บุ ค คลเดี ย ว นั่ น ก็ คื อ นายจุ ติ พุ ท ธรั ต น พนั ก งานขั บ รถโดยสารประจํ า ทางผู ก อ เหตุ ขั บ รถชน ซึ่ ง มี
พฤติ ก รรมภายหลั ง เกิ ด เหตุ ที่ ทํา ให ค วามรุน แรงของเหตุ ก ารณ ลดน อยลง นั่น ก็ คือ ไม ขับ รถชนแล ว
หลบหนี แตยืนรอใหปากคํากับพนักงานสอบสวน ณ จุดเกิดเหตุ นอกจากนั้นนายจุติก็ไดใหการที่คอนขาง
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นาเชื่อถือ ไมเบี่ยงเบนหรือเกินความเปนไปได โดยไดเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหพนักงานสอบสวนฟง
ตามที่ตนเองเห็นและสาเหตุที่จอดรถลงมาดูเหตุการณ ดังนี้
“...ให ก ารว า ขณะขั บ รถมาตามถนนอรุ ณ อมริ น ทร ใ นช อ งเลนส ซ า ยด ว ย
ความเร็วปกติ เมื่อผานมาถึงที่เกิดเหตุซอยปกอรุณ 2 สังเกตเห็นผูหญิงขี่รถจักรยานแบบถีบ 2 ลอ มีเด็กนั่ง
ซอนทาย ออกมาจากซอยที่อยูซายมือ แตระหวางที่ตนหักพวงมาลัยเปลี่ยนชองทางเขาเลนขวาเตรียมเลี้ยว
เขาแยกโพธิ์สามตน รูสึกเหมือนลอรถหลังดานซายทับอะไรบางอยาง จึงจอดรถลงมาตรวจสอบพบวามี
ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ...” (ไทยรัฐ)
“จากการสอบสวน นายจุติใหการวา กอนเกิดเหตุขับรถผูโดยสารมาตามถนน
ถนนอรุณอมรินทรในชองทางวิ่งดานซาย เมื่อมาถึงบริเวณใกลที่เกิดเหตุ....เบื้องตนพนักงานสอบสวนแจง
ขอหาขับรถประมาทเฉี่ยวชนทรัพยสินเสียหายและมีผูถึงแกความตาย” (เดลินิวส)
สํ า หรั บ แหล ง ข า วด า นลบ ได แ ก แหล ง ข า วที่ ทํ า ให ผู อ า นมี มุ ม มอง ทั ศ นคติ
ในทางลบตอตัวนายจุติ ซึ่งอาจจะเปนแหลงขาวที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณ หรือเปนแหลง
ที่ขาวที่เปนบุคคลในขาวดวยกัน
ในกรณีนี้ จะพบวาแหลงขาวดานลบจะมีแตคูกรณีที่เปนผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิต
เทานั้น เพราะเปนฝายที่ออนแอ ถูกกระทํา แตจะไมพบวามีแหลงขาวใดที่ออกมาวิพากษวิจารณหรือให
ความคิดเห็นในเชิงลบ แมกระทั่งผูบาดเจ็บก็ไมไดออกมากลาวอะไร เพราะยังเด็กเกินไป ดังนั้นจึงมีแต
นายปน ซึ่งเปนบิดาของผูบาดเจ็บ และสามีของผูเสียชีวิตที่ออกมาใหขอเท็จจริงแตเพียงผูเดียว และเปน
แหลงขาวเฉพาะหนังสือพิมพไทยรัฐเทานั้น
จะพบไดวา จากเนื้อหาขาวที่ไทยรัฐนําเสนอ นายปน ซึ่งเปนผูสูญเสียภรรยา
และบิดาของผูบาดเจ็บ ก็ไมไดเปนแหลงขาวดานลบ เพราะจากคําใหสัมภาษณ นายปนจะใหสัมภาษณ
เป น ข อ เท็ จ จริ ง ถึ ง อาการของลู ก และภู มิ ห ลั ง ชี วิ ต ประจํ า วั น ของภรรยา รวมทั้ ง พู ด ถึ ง ความรู สึ ก ต อ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ไมไดแสดงอารมณในเชิงลบออกมา ดังนั้น นายปนจึงกลายเปนแหลงขาวที่เปน
กลาง ใหขอเท็จจริง ดังนี้
“ผูตายไมไดทํางาน มีลูกดวยกัน 3 คน โดย ด.ญ.ธนันธรณ หรือนองกัน เปนคน
สุดทอง ปกติทุกเชาผูตายจะขี่จักรยานไปสง ด.ญ.ธนันธรณที่โรงเรียนซึ่งอยูในซอยขาง สน.บางกอกใหญ
ไมคิดวาจะเกิดเรื่องดังกลาวขึ้น สวนอาการลูกสาวตองรอใหแพทยเอกซเรยดูวาเปนอะไรบาง เทาที่เห็นมี
ขาขวาหัก และบริเวณที่สะโพกบวมมาก” (ไทยรัฐ)
นอกจากนายปนแลว ก็ยังพบวามีตํารวจเปนแหลงขาวที่เปนกลาง ใหขอเท็จจริง
อีกเชนกัน โดยเปนผูที่สื่ออางถึงวาเปนผูรับแจงเหตุวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รวมทั้งแจงขอกลาวหาในเบื้องตน
แกนายจุติ ซึ่งก็ไมไดมีการใหสัมภาษณใดๆตอหนังสือพิมพ ตัวอยางเชน
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“...ร.ต.ท.สุ ร เชษฐ ปาณี ย ะ พงส. (สบ 1) สน.บางกอกใหญ รั บ แจ ง เหตุ ร ถ
โดยสารประจําทางรวมบริการ เฉี่ยวชนรถจักรยาน มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ ที่ปากซอยปกอรุณ 2 ถนน
อรุณอมรินทร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบ พรอมอาสาสมัครมูลนิธิปอ
เต็กตึ๊ง” (ไทยรัฐ)
“อุบัติเหตุรถรวมอีกแลว ครั้งนี้เกิดขิ้นเมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 มิ.ย. ร.ต.ท.
สุรเชษฐ ปาณียะ รอยเวรสน.บางกอกใหญ รับแจงอุบัติเหตุรถโดยสารประจําทางรวมบริการเฉี่ยวชน และ
ทับผูขับขี่รถจักรยานเสียชีวิตบนถนนอรุณอัมรินทร....” (เดลินิวส)
“...เบื้องตนพนักงานสอบสวนไดแจงขอกลาวหานายจุติ ขับรถประมาทเปนเหตุ
ใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ” (ไทยรัฐ)
“...เบื้ อ งต น พนั ก งานสอบสวนแจ ง ข อ หาขั บ รถประมาทเฉี่ ย วชนทรั พ ย สิ น
เสียหายและมีผูถึงแกความตาย” (เดลินิวส)
เมื่อเทียบสัดสวนของการใชแหลงขาวดานบวกและลบ รวมถึงแหลงขาวที่เปน
กลางใหขอเท็จจริง พบวามีสัดสวนไมแตกตางกัน สื่อจะคอนขางเฉลี่ยใหมีน้ําหนักเทาๆกัน ดังตาราง
เปรียบเทียบดานลาง
ตารางที่ 15 สรุปแหลงขาวกรณีคนขับรถเมล
แหลงขาวดานบวก
แหลงขาวดานลบ
แหลงขาวขอเท็จจริง
นายจุติ พุทธรัตน พนักงานขับ รถ นางกานดา อนเงิน ผูเสียชีวิต
นายป น อ น เงิ น ญาติ ผู เ สี ย ชี วิ ต และ
โดยสาร
บาดเจ็บ (เฉพาะไทยรัฐ)
ด.ญ.ธนันธรณ อนเงิน ผูบาดเจ็บ ร.ต.ท.สุรเชษฐ ปาณียะ พงส. (สบ.1)

ข.) การเลือกรายละเอียด เลือกประเด็นขาว
เนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดไมมากนัก ประกอบกับสื่อคาดการณ
วาขาวกรณีนี้ไมใชประเด็นที่สําคัญที่สุดของขาวที่มีทั้งหมดในวันนั้น ดังนั้น สื่อจึงเลือกนําเสนอเฉพาะ
ขอเท็จจริงบางสวนที่สื่อหาไดและคิดวาสําคัญ มีความนาสนใจมากพอและเปนสิ่งที่ผูอานตองการทราบ
เทานั้น แตสื่อไมไดนําเสนอใหครบถวนรอบดานรวมทั้งไมมีการตามขาวในประเด็นนี้ตอจนคดีความ
สิ้นสุด
การคัดเลือกขอเท็จจริงก็คือ การเลือกประเด็นขาวซึ่งถือเปนสวนสําคัญของการ
เดินเรื่องของขาว เปนตัวกําหนดวาโครงเรื่องขาวจะดําเนินไปทิศทางใด รวมถึงเปนตัววางกรอบแนวคิด
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ของเรื่องใหกับผูอานไดอีกดวย ในกรณีการนําเสนอขาวคนขับรถเมล จะพบวาประเด็นหลักๆที่สื่อเลือก
นําเสนอ ไดแก
- เหตุการณการขับรถชนที่เกิดขึ้น
หนังสือพิมพจะมีการลงเนื้อหาขาวเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งเปน
การสรุปเรื่องราวจากสื่อในชวงตนของการนําเสนอ เพื่อเปนการปูพื้นใหผูอานเขาใจวาเกิดเหตุการณอะไร
ขึ้น ใครกระทําอะไรอยูที่ใด มีผลกระทบอยางไรบาง ซึ่งหนังสือพิมพนําเสนอขาวในลักษณะที่เปนไปใน
ทิศทางที่ทําใหคนอานคิดวา พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เปนผูสูงอายุแลว แตก็ยังขับรถดวยความ
ประมาทอยูจนทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยสื่อพยายามนําเสนอใหเห็นวาผูเสียหายนั้นไดรับทุกข มี
ผลกระทบอยางไรบาง เชน
“รถรวมบริการกอเหตุสลดรับอรุณ เฉี่ยวชนรถจักรยาน 2 แมลูก ขณะผู
เปนแมปนจักรยานใหลูกสาววัย 7 ขวบ นั่งซอนทาย ไปสงที่โรงเรียนขางโรงพักบางกอกใหญ พอถึงหนา
กองทัพเรือ ถูกรถเมลสาย 57 เฉี่ยวชนจนลมกลิ้งไปอยูใตทองรถทั้งคู ผูเปนแมดวงถึงฆาต ถูกลอทับขา
ขาด 2 ขาง เสียชีวิตอนาถ สวนลูกสาวบาดเจ็บแพทยรอดูอาการ ขณะโชเฟอรรถเมลวัยใกลเกษียณไมหนี
ไปไหน ยืนรอบมอบตัวในที่เกิดเหตุ” (ไทยรัฐ)
“รถรวมอีกแลว แมบานสาวใหญปนจักรยานออกมาสงลูกสาว 7 ขวบ
ชั้น ป.2 ไปโรงเรียน เลี้ยวออกถนนใหญ เจอรถเมลสาย 57 วิ่งเลนซายเบี่ยงออกขวา ลอขยี้รางผูเปนแมขาด
2 ทอน ดับคาถนน สวนลูกสาวเคราะหดีแคบาดเจ็บ โชเฟอรไมวิ่งหนี ยืดอกรับผิดรอมอบตัว อางไมไดขับ
เร็ว เจาหนาที่ดําเนินคดีขอหาขับรถประมาทชนผูอื่นตาย” (เดลินิวส)
- การดําเนินคดีของตํารวจและศาล
หนังสือพิมพมีการรายงานการดําเนินคดีในดานการแจงขอกลาวหา
เบื้องตนภายหลังการสอบสวนนายจุติ โดยไมมีการลงเปนคําสัมภาษณจากดานตํารวจ แตลงขาวจากการ
ลงบันทึกประจําวันของตํารวจ เชน
“...เบื้องตนพนักงานสอบสวนไดแจงขอกลาวหานายจุติ ขับรถประมาท
เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ”
“...เบื้ อ งต น พนั ก งานสอบสวนแจ ง ข อ หาขั บ รถประมาทเฉี่ ย วชน
ทรัพยสินเสียหายและมีผูถึงแกความตาย” (เดลินิวส
- ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง
ประเด็นดานความรับผิดชอบของพนักงานขับรถเมลนั้น สื่อจะนําเสนอ
ในมุมวาไมมีการหลบหนีหลังเกิดเหตุการณ และไดยืนรอมอบตัวใหปากคําอยู ณ ที่เกิดเหตุเลย แตสื่อไมมี
การนําเสนอวานายจุติไดชดใชคาเสียหายและดูแลทางฝายผูเสียหายอยางไรบาง ไมวาจะเปนเรื่องการจัด
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งานศพนางกานดา เรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาล ด.ญ.ธนันธรณ ดังนั้น จะสังเกตไดวาในประเด็นนี้
ที่สื่อนําเสนอจะเปนมุมมองของสื่อที่มีตอนายจุติวามีความรับผิดชอบในดานการไมหลบหนีและยอมรับ
ตอการกระทําของตนเอง เชน
“...ขณะโชเฟอรรถเมลวัยใกลเกษียณไมหนีไปไหน ยืนรอบมอบตัวใน
ที่เกิดเหตุ” (ไทยรัฐ)
“...โชเฟอรไมวิ่งหนี ยืดอกรับผิดรอมอบตัว อางไมไดขับเร็ว เจาหนาที่
ดําเนินคดีขอหาขับรถประมาทชนผูอื่นตาย” (เดลินิวส)
อนึ่ง จะสังเกตไดวา ในประเด็นนี้จะไมมีการออกมาใหสัมภาษณจาก
นายจุติรวมทั้งผูเกี่ยวของคนอื่นๆเกี่ยวกับความรับผิดชอบ จะมีแตเฉพาะบันทึกประจําวันของตํารวจที่นาย
จุติไดใหการไว ซึ่งจากคําใหการของนายจุติก็แสดงใหเห็นวานายจุติไดลงมาตรวจสอบดูเหตุการณที่
เกิดขึ้นทันที ไมไดเพิกเฉยภายหลังรูสึกถึงความผิดปกติของรถ เชน
“...ใหการวา ขณะขับรถมาตามถนนอรุณอมรินทรในชองเลนสซายดวย
ความเร็วปกติ เมื่อผานมาถึงที่เกิดเหตุซอยปกอรุณ 2 สังเกตเห็นผูหญิงขี่รถจักรยานแบบถีบ 2 ลอ มีเด็กนั่ง
ซอนทาย ออกมาจากซอยที่อยูซายมือ แตระหวางที่ตนหักพวงมาลัยเปลี่ยนชองทางเขาเลนขวาเตรียมเลี้ยว
เขาแยกโพธิ์สามตน รูสึกเหมือนลอรถหลังดานซายทับอะไรบางอยาง จึงจอดรถลงมาตรวจสอบพบวามี
ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ...” (ไทยรัฐ)
“จากการสอบสวนนายจุติใหการวา กอนเกิดเหตุขับรถผูโดยสารมาตาม
ถนนอรุณอัมรินทรในชองทางวิ่งดานซาย เมื่อมาถึงบริเวณใกลที่เกิดเหตุ เห็นผูหญิงขี่รถจักรยานมีเด็ก
นักเรียนนั่งซอนทายออกมาจากปากซอยปกอรุณ 2 ซึ่งอยูฝงซาย ระหวางที่จะเบนหัวรถเขาเลนขวา เพื่อ
เตรียมจะเลี้ยวขวาแยกโพธิ์สามตนดวยความเร็วปกติ ก็ไดยินเสียงดังโครมเหมือนชนอะไรบางอยาง
จากนั้นไดยินเสียงเหมือนทับสิ่งของบริเวณที่ลอหลังดานซาย จึงรีบจอดรถลงมาดูก็พบวามีผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บดังกลาว....” (เดลินิวส)
เปน ที่ นาสั ง เกตวา ขา วนี้ จ ะไมมีประเด็ น ดา นความขั ด แย ง ระหวางญาติข อง
ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บกับฝายของนายจุติ ในทางกลับกัน นายปน ญาติของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บก็เปน
แหล งข า วที่ เ ปน กลาง ไม ไ ดใ ห สัม ภาษณ ใ นทางที่ ทํ าให ผูอ า นตั ด สิน นายจุ ติ ใ นทางลบเท า ใดนัก ซึ่ ง
หนังสือพิมพไทยรัฐไดลงคําสัมภาษณของนายปน ไว เชน
“นายปน อนเงิน อายุ 45 ป ลูกจางชั่วคราวสํานักงานเขตบางกอกใหญ สามีนาง
กานดากลาววา ผูตายไมไดทํางาน มีลูกดวยกัน 3 คน โดย ด.ญ.ธนันธรณ หรือนองกัน เปนคนสุดทอง
ปกติทุกเชาผูตายจะขี่จักรยานไปสง ด.ญ.ธนันธรณที่โรงเรียนซึ่งอยูในซอยขาง สน.บางกอกใหญ ไมคิดวา
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จะเกิดเรื่องดังกลาวขึ้น สวนอาการลูกสาวตองรอใหแพทยเอกซเรยดูวาเปนอะไรบาง เทาที่เห็นมีขาขวา
หัก และบริเวณที่สะโพกบวมมาก”
จากคําสัมภาษณจะเห็นไดวานายปนใหสัมภาษณในมุมมองเพียงวาเหตุการณที่
เกิดขึ้นไมคาดคิดมากอน และไดใหภูมิหลังชีวิตประจําวันของนางกานดา รวมทั้งอาการของด.ญ.ธนัน
ธรณ แตนายปนไมไดใหสัมภาษณในเชิงความรูสึกสูญเสียหรือเสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นเทาใดนัก
รวมทั้งไมมีการพาดพิงถึงนายจุติ ดังนั้นน้ําหนักและทิศทางของขาวจึงดูเบาลง
อนึ่ง แมวาหนังสือพิมพเดลินิวสจะไมไดลงคําใหสัมภาษณญาติฝายผูเสียหาย
แตก็ไมไดทําใหน้ําหนักขาวแตกตางไปจากไทยรัฐ เพราะเนื้อหาโดยรวมแลว เปนไปในทิศทางเดียวกัน
อีกทั้งการที่ไมไดลงคําสัมภาษณญาติผูเสียหาย ก็เปนนัยยะที่ผูอานสามารถตีความ คาดเดาไดวา เหตุการณ
นี้ไมมีปญหา ไมมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางคูกรณี สื่อจึงไมไดใหความสําคัญและไมนําเสนอ
ดังนั้น โดยสรุปแลว หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสจะใหความสําคัญกับ
รายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยมีขอมูลดานรายละเอียดของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ แตไมไดให
ความสําคัญกับดานการดําเนินคดีของตํารวจและการสัมภาษณเพิ่มเติมจากพยานผูเห็นเหตุการณ เนื้อหา
หลักที่สื่อนําเสนอจะไดมาจากการสอบปากคําของนายจุติเพียงฝายเดียว
อีกทั้งนอกจากประเด็นดานเหตุการณการขับรถชนแลว หนังสือพิมพไทยรัฐ
ไมไดใหความสําคัญกลาวถึงประเด็นอื่นๆ ไมวาจะเปนการแสดงความรับผิดชอบจากนายจุติในดานการ
ใหความชวยเหลือเรื่องงานศพและผูบาดเจ็บ , ความเดือนรอนจากการสูญเสียและตองดูแลคนเจ็บของนาย
ปน , การใหขอมูลทางการแพทยถึงอาการของผูบาดเจ็บ รวมทั้งมาตรการจากฝายตางๆในการปองกัน
ควบคุม และดูและการขับรถของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เปนตน
ดั ง นั้ น การตั ด สิ น จากสื่ อ โดยภาพรวม จึ ง ไม ไ ด ทํ า ให ผู อ า นมองนายจุ ติ ใ น
ทางบวก แตก็ไมไดทําใหมองในแงลบเชนกัน เพราะมีการนําเสนอทั้งแงความทุกขรอน ความนาสลดของ
ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ แตก็เสนอในแงบวกที่ลดทอนความรุนแรงของขาวลงวานายจุติไมไดหลบหนี
ดังนั้น การตัดสินจากสื่อตอนายจุติจึงคอนขางเปนกลาง
3) การสอดแทรกความคิดเห็นของผูสื่อขาว
หลักการรายงานขาวที่ถูกตองนั้น ควรจะตองไมมีความคิดเห็นของนักขาวปนอยูใน
เนื้อหาขาว แตดวยเหตุเพื่อสรางใหเกิดอรรถรสในการอานหนังสือพิมพ นักขาวจึงสอดแทรกความคิดเห็น
ลงไปบางในเชิงใหเห็นถึงความเดือนรอน เสียหายของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ เชน
“...เสียชีวิตในสภาพอเนจอนาถ สภาพศพสวมเสื้อยืดสีฟา กางเกงขาสั้นสีเทา บริเวณ
ลําตัวตั้งแตสะโพกลงไป มีรอยลอรถทับ สวนชวงขาตั้งแตสะโพกขาดทั้ง 2 ขาง...” (ไทยรัฐ)
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“ผูเปนแมดวงถึงฆาต ถูกลอทับขาขาด 2 ขาง เสียชีวิตอนาถ สวนลูกสาวบาดเจ็บ แพทย
รอดูอาการ ขณะโชเฟอรรถเมลวัยใกลเกษียณไมหนีไปไหน ยืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุ” (ไทยรัฐ)
“.....ลอขยี้รางผูเปนแมขาด 2 ทอน ดับคาถนน สวนลูกสาวเคราะหดีแคบาดเจ็บ โชเฟอร
ไมวิ่งหนี ยืดอกรับผิดรอมอบตัว อางไมไดขับเร็ว” (เดลินิวส)
“...สภาพศพนอนหงาย สวมเสื้อยืดสีฟา กางเกงขาสั้นสีเทา ชวงลําตัวตั้งแตตะโพกลงไป
มีรอยลอทับ ชวงขาตั้งแตตะโพกขาดทั้ง 2 ขาง นอนเสียชีวิตจมกองเลือด...(เดลินิวส)
นอกจากนี้ จะเห็นไดวาหนังสือพิมพไดพยายามสอดแทรกความคิดเห็นใหผูอานวา นาย
จุติ ผูกอเหตุเปนคนสูงวัย มีอายุเกือบ 60 ปแลว ซึ่งเปนนัยยะที่สื่อพยายามชี้ใหเห็นวาแมจะเปนคนสูงอายุ
แต ก็ ยั ง ขั บ รถด ว ยความประมาทจนเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ทํ า ให มี ผู เ สี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ ซึ่ ง เป น การพยายาม
สอดแทรกความคิดเห็นในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว แตทั้งนี้สื่อก็ยังมีการลดทอนใหขาวดูเบาลงโดยการ
นําเสนอเนื้อความตอกันวานายจุติไมไดหลบหนีไปไหน แตยืนรอมอบตัวอยู ณ ที่เกิดเหตุเลย ดังนั้น จึงทํา
ใหภาพลักษณที่สื่อพยายามสรางและตัดสินนายจุติดูเบาลง กลาวคือ เปนคนมีความผิด แตก็ยังมีความ
รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
4) การใชภาษา
การใชภาษาในเนื้อหาขาวสวนที่บรรยายถึงฝายผูเสียชีวิต สวนใหญจะใชคําสรางสีสัน
สรางอารมณ ซึ่งอาจทําใหเกิดการตัดสินผูตกเปนขาวไดรวมทั้งทําใหผูอานเกิดอารมณรวมไปกับสิ่งที่สื่อ
ตองการจะสื่อ หรืออาจทําใหเกิดอคติ เนื่องจากมีการใชคําที่ใสความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นลงไปใน
ขาว ไดแก กอเหตุสลด , เสียชีวิตอนาถ , สภาพอเนจอนาถ , เสียชีวิตจมกองเลือด เปนตน สงผลใหผูตก
เปนขาวดูมีความหมายเชิงลบ
สําหรั บเนื้อหาสวนอื่นๆที่ไมเ กี่ยวของกับการบรรยายถึงผูเสียชีวิต เชน การรายงาน
เหตุก ารณ ที่เกิดขึ้น สื่อก็ได ลดทอนความรุนแรงของขาวลง โดยใชภาษาที่เปนกลาง รายงานไปตาม
ขอเท็จจริงจากแหลงขาวที่ไดมา เชน การรายงานใหผูอานทราบวามีอุบัติเหตุรถชนเกิดขึ้น ในสวนของ
เนื้อหาขาวก็จะใชคําวา “เฉี่ยวชน” ไมไดใชคํารุนแรงที่ทําใหเกิดความหมายในแงลบมากเทาไรนัก อีกทั้ง
สื่อก็ไมมีการตั้งสมญานามเรียกผูตกเปนขาวที่มีความหมายเชิงลบหรือผิดแผกไปจากสภาพที่เปนอยูจริง
ของผูตกเปนขาว สื่อเพียงแตใชคําวา “รถรวมบริการ กอเหตุสลด” , “รถรวมอีกแลว” เพื่อจัดกลุม จัด
ประเภทใหเห็นถึงอาชีพของผูกอเหตุ เนื่องจากในชวงที่ผานมา สื่อมีการนําเสนอขาวอุบัติเหตุของรถ
โดยสารสาธารณะบอยครั้ง ไมวาจะเปนของ ขสมก. หรือของเอกชนก็ตาม ดังนั้น สื่อจึงเพียงตองการจะ
ชี้ใหเห็นวาอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เกี่ยวของกับผูใหบริการรถสาธารณะอีกเชนกัน
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ดังนั้น การนําเสนอของสื่อในขาวนี้จึงไมไดทําใหความหมายที่ออกมาเบี่ยงเบนไปจาก
ขอเท็จจริงมากนัก และเมื่อประกอบกันทั้งขาวแลว จะพบวาสื่อไมไดตัดสินใหขาวโนมเอียงออกมาในเชิง
บวก หรือเชิงลบเพียงอยางเดียว เพราะมีการนําเสนอที่ตัดทอนซึ่งกันและกัน ทําใหขาวคอนขางเปนกลาง
จึงดูเหมือนวาภาษาตางๆที่ใชใหหวือหวาก็มีจุดประสงคเพียงเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน แตสื่อไมได
มีเจตนาจะตัดสินผูตกเปนขาวเทาใดนัก
3. วิเคราะหการวางกรอบแนวคิด
หนังสือพิมพวางกรอบเรื่องคนขับรถเมลโดยใชกลวิธีการนําเสนอทั้งการเลาเรื่อง การเลือกขอมูล
การใชภาษา และการสอดแทรกความคิดเห็น โดยกรอบแนวคิดที่ปรากฏคือ
ประการแรก กลุมอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะขับรถชนคนตาย
ประการที่สอง ภายหลังที่เกิดเหตุการณก็ไมมีการหลบหนี
สื่อมวลชนวางกรอบโดยการมุงเสนอประเด็นวามีอุบัติเหตุการขับรถชนคนตายเกิดขึ้น ซึ่งผูกอ
เหตุก็คือคนขับรถเมล โดยสื่อพยายามสอดแทรกใหเห็นวามีอายุมากแลว เพื่อชี้นัยยะวาแมจะเปนคนมีอายุ
หรือจะเปนวัยรุน แตก็ขับรถดวยความประมาทจนทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ อีกทั้งผูกอเหตุก็เปน
คนขับรถเมล ซึ่งในชวงหลังจะมีอุบัติเหตุที่เกิดจากคนขับรถเมลบอยครั้ง ทําใหสื่อตองการนําเสนอวา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ยังคงเกิดจากคนกลุมอาชีพเดิม
นอกจากนี้ สื่อยังตองการวางกรอบใหเห็นวาภายหลังเกิดเหตุ คนขับรถเมลก็ไมไดหลบหนี แตยืน
รอมอบตัวอยู ณ จุดที่เกิดเหตุ เพื่อชี้นัยยะใหเห็นวานายจุติยังเปนคนที่มีสามัญสํานึก รับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเอง
สังเกตไดวา การนําเสนอขาวนี้สื่อจะไมใชวิธีการสัมภาษณแหลงขาวตางๆเทาใดนัก พบเพียงแต
คําสัมภาษณของญาติผูเสียชีวิ ตและผูบาดเจ็บในไทยรัฐเทานั้น ซึ่งก็เปนเพียงประเด็น สั้นๆ ไมไดบง
ชี้ใหเห็นอารมณของขาวเทาใดนัก ทั้งนี้ก็เพราะกรอบที่สื่อตองการนําเสนอมีเพียงเหตุการณหลักที่เกิดขึ้น
เทานั้น แตไมไดมุงเนนถึงรายละเอียดเทาใดนัก ฉะนั้นภาษาที่ใชในขาวสวนใหญจึงคอนขางเปนกลาง
รายงานไปตามขอเท็จจริงที่ไดมา ทําใหดูคลายกับวาสื่อตัดสินนายจุติวาไมไดมีความผิดรายแรงถึงแมจะ
ทํา ให คนบริสุทธิ์ ตอ งเสีย ชี วิ ตและบาดเจ็บ ในขณะเดี ยวกัน สื่อก็มีการนํา เสนอให เ ห็น ถึงสภาพของ
ผูเสียชีวิตไปในคราวเดียวกัน ทําใหเกิดการลดทอนกันระหวางมุมมองดานดีและไมดีตอนายจุติ
โดยสรุปแลว การเลือกขอมูล เลือกประเด็นขาว ตลอดจนการใชภาษาและการพรรณนาอารมณทํา
ใหเกิดการสรางทัศนคติตอผูอานไดจนนํ าไปสู “การตัดสิน ผูตกเปน ขาว” แต เมื่อสื่อมี การนําเสนอที่
ลดทอนน้ําหนักขาวระหวางดานดีและไมดีตอนายจุติ จึงทําใหเกิดการตัดสินผูตกเปนขาววาเปนผูที่กระทํา
ความผิด แตมีความรับผิดชอบ
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อยางไรก็ดี ประเด็นที่สื่อใหน้ําหนักเพียงเล็กนอยหรือไมไดกลาวถึง ไดแก การดําเนินคดีของ
ตํารวจ , การสัมภาษณเพิ่มเติมจากพยานผูเห็นเหตุการณ , การแสดงความรับผิดชอบจากนายจุติในดาน
การใหความชวยเหลือเรื่องงานศพและผูบาดเจ็บ , ความเดือนรอนจากการสูญเสียและตองดูแลคนเจ็บของ
นายปน , การใหขอมูลทางการแพทยถึงอาการของผูบาดเจ็บ รวมทั้งมาตรการจากฝายตางๆในการปองกัน
ควบคุม และดูและการขับรถของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เปนตน
4. การอนุมานสาเหตุ หรือการระบุสาเหตุ
การที่หนังสือพิมพมีการเลือกนําเสนอขอมูล ซึ่งนํามาสูกรอบตางๆ ทําใหผลสุดทายนํามาสู “การ
ระบุสาเหตุ” หรือ “การอนุมานสาเหตุ”
กรณีการขับรถชนคนตายของนายจุติ หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสไดพยายามระบุสาเหตุให
เห็นถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นวา การขับรถชนครั้งนี้เกิดขึ้นจากตัวนายจุติเอง โดยระบุสาเหตุไววา
1.) เปนปจจัยภายใน (Internal Factor) เปนการระบุสาเหตุไปที่ตัวบุคคลผูกระทําพฤติกรรมนั้น
นั่นก็คือ อุปนิสัยสวนบุคคลที่เปนผูประมาท ไมมีความรอบคอบ ขาดการสังเกตและความ
ระมัดระวัง
2.) เปนสาเหตุที่ควบคุมได (Controllable) กลาวคือ นายจุติไมสามารถควบคุมได ทั้งๆที่เปน
สาเหตุที่บุคคลผูกระทําพฤติกรรมสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงไดดวยตนเอง เพียงแค
เพิ่มความระมัดระวัง มีการสังเกตในการขับขี่ อุบัติเหตุก็อาจจะไมเกิดขึ้น
3.) ความถาวรของสาเหตุ : หนังสือพิมพไทยรัฐไมไดกลาวถึงขอมูลในดานนี้
4.) เปนสาเหตุทั่วไป (General) เนื่องจากเมื่อพิจารณาดูแลวจะพบวา กลุมอาชีพพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะขับรถชนบอยครั้ง และนายจุติก็เปนพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่กอ
เหตุขับรถชนจนมีผูเสียชีวิตเชนกัน
หนังสือพิมพพยายามชี้ใหเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความประมาท ไมรอบคอบ ไม
สังเกต ขาดความระมัดระวังของนายจุติเอง สังเกตไดจากการลงเนื้อความวานายจุติขับรถดวยความเร็ว
ปกติ โดยเลื อกใช คํา “เฉี่ ย วชน” ซึ่ง เปน การระบุใ หเ ห็ น วา เกิด จากความไมตั้ง ใจ ไมเ จตนา และเมื่อ
ประกอบกับเนื้อความที่วานายจุติเห็นกอนแลววามีผูหญิงขี่รถจักรยานแบบถีบ 2 ลอ มีเด็กนั่งซอนทาย
แสดงใหเห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นไมใชเหตุสุดวิสัย จักรยานไมไดตัดหนารถเมล แตเปนเพราะตัวนาย
จุ ติ เ องที่ ป ระมาท ไม ร ะมั ด ระวั ง ในการขั บ ขี่ ซึ่ ง เป น สาเหตุ ที่ ส ามารถควบคุ ม ได เพี ย งแค เ พิ่ ม ความ
ระมัดระวังในการขับขี่ ดังเนื้อความที่สื่อพยายามนําเสนอ เชน
“รถรวมบริการกอเหตุสลดรับอรุณ เฉี่ยวชนรถจักรยาน 2 แมลูก ขณะผูเปนแมปนจักรยานใหลูก
สาววัย 7 ขวบ นั่งซอนทาย ไปสงที่โรงเรียนขางโรงพักบางกอกใหญ พอถึงหนากองทัพเรือ ถูกรถเมลสาย
57 เฉี่ยวชนจนลมกลิ้งไปอยูใตทองรถทั้งคู ผูเปนแมดวงถึงฆาต ถูกลอทับขาขาด 2 ขาง เสียชีวิตอนาถ
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สวนลูกสาวบาดเจ็บแพทยรอดูอาการ ขณะโชเฟอรรถเมลวัยใกลเกษียณไมหนีไปไหน ยืนรอบมอบตัวใน
ที่เกิดเหตุ”
นอกจากจะมีเนื้อหาสวนที่สื่อระบุสาเหตุแลว สื่อก็ใชเทคนิคการเลาเรื่องบรรยายบุคคลอื่นๆ
แวดลอมที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว โดยสื่อไดนําคําใหการของนายจุติมาเสนอ
เชน
...ใหการวา ขณะขับรถมาตามถนนอรุณอมรินทรในชองเลนสซายดวยความเร็วปกติ เมื่อผาน
มาถึงที่เกิดเหตุซอยปกอรุณ 2 สังเกตเห็นผูหญิงขี่รถจักรยานแบบถีบ 2 ลอ มีเด็กนั่งซอนทาย ออกมาจาก
ซอยที่อยูซายมือ แตระหวางที่ตนหักพวงมาลัยเปลี่ยนชองทางเขาเลนขวาเตรียมเลี้ยวเขาแยกโพธิ์สามตน
รูสึกเหมือนลอรถหลังดานซายทับอะไรบางอยาง จึงจอดรถลงมาตรวจสอบพบวามีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ
...
เนื่องจากขาวนี้มีรายละเอียดของเหตุการณนอย เนื้อความจากฝายตางๆจึงมีนอย รวมทั้งการ
ตัดสินหรือระบุสาเหตุจากสื่อก็มีไมมากนัก ดังนั้น จึงไมพบในเนื้อขาววา เหตุการณในครั้งนี้เปนปจจัยที่
ถาวรหรือไม หรือเปนเหตุการณเฉพาะ (specific) หรือเปนเหตุการณทั่วไป (general) เพราะไมมีขอมูล
และไมมีใครเคยรูจักพฤติกรรมของนายจุติมากอนหนานี้วาเปนเชนไร เคยขับรถชนบอยหรือไม อยางไร
ดั ง นั้ น สื่ อ จึ ง ไม อ าจระบุ ส าเหตุ ไ ด ว า ถา หากสถานการณ เ ปลี่ ย นแปลงหรื อ แตกต า งกัน ผลลัพ ธ จ าก
พฤติกรรมการขับรถเหมือนกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
โดยสรุปแลว จากตัวอยางขางตนจะพบวา สาเหตุของพฤติกรรมที่ทําใหเกิดการขับรถชนคนตาย
จนมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บที่สื่อพยายามระบุถึงก็คือ นายจุติเปนผูที่มีอายุมากแลวแตก็ขับรถดวยความ
ประมาท ขาดความระมัดระวังและความรอบคอบ ไมมีการสังเกตในการขับขี่ จนทําใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสื่อ
มองวาเปนปจจัยภายในที่เกิดจากอุปนิสัยสวนบุคคลของนายจุติเอง เพราะการขับรถดวยความเร็วปกติแต
ก็ยังเกิดอุบัติเหตุขณะเปลี่ยนชองทางขับขี่ เปนการแสดงใหเห็นวานายจุติไมไดระมัดระวังคอยมองซาย
ขวาวามีรถคันอื่นๆอีกหรือไม โดยการที่สื่อเลือกใชคําวา “เฉี่ยวชน” เปนการแสดงใหเห็นวาสื่อมีการ
ตีความวาเหตุการณครั้งนี้เกิดจากความไมตั้งใจ ไมไดเจตนา และนายจุติก็ไมไดอยากใหเกิดขึ้น เพราะเมื่อ
พบและไดยินเสียงผิดปกติเกิดขึ้น นายจุติก็ลงมาดูเหตุการณโดยที่ไมรูวาเกิดอะไรขึ้นและไมไดหลบหนี
นอกจากความประมาทจะเปนปจจัยภายในแลว ยังเปนปจจัยที่สามารถควบคุมไดเพียงแคเพิ่ม
ความระมัดระวัง ไมประมาท อุบัติเหตุก็จะไมเกิดขึ้น ดังนั้น สื่อจึงตองการระบุสาเหตุวาอุบัติเหตุครั้งนี้
เกิ ด จากป จ จั ย ภายในที่ ไ ม มี ก ารควบคุ ม ทั้ ง ที่ ส ามารถควบคุ ม ได เพี ย งแค น ายจุ ติ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม นิสัยของตนเอง
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แตเมื่อพิจารณาถึงมิติดานอื่นๆ อาจทําใหเกิดการระบุสาเหตุไดวา การกระทําของนายจุติเกิดจากคู
ปฏิสัมพันธ นั่นก็คือเปนเพราะกลุมอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยมีหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวามี
ความเปนเอกฉันทและความสอดคลองสูง กลาวคือ ชวงระยะเวลาที่ผานมามีอุบัติเหตุการขับรถชนจาก
กลุมอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะบอยครั้งและนายจุติก็เปนพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่
กอเหตุขับรถชนจนมีผูเสียชีวิตเชนกัน สื่อจึงมีการอนุมานใหเห็นวา คนกลุมอาชีพนี้มักจะขับรถดวยความ
ประมาทจนเกิดอุบัติเหตุ สังเกตไดจากการเลือกใชคําวา “รถเมลรวม” ในพาดหัวขาว เพราะสื่อตองการชี้
นัยยะวายังคงเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากคนกลุมอาชีพเดิมที่เคยเสนอขาวไปกอนหนานี้
จากการระบุสาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่สื่อนําเสนอ ทําใหเกิดการตัดสินตีความตัวนาย
จุติไดวา เปนผูที่กระทําผิดโดยไมเจตนา แตเพราะความประมาทเลินเลอ ขาดความระมัดระวังในการขับขี่
จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุ แตตัวนายจุติก็มีจิตสํานึกของความรับผิดชอบ จึงไมหลบหนีภายหลังเกิดเหตุการณ
กรณี โบ-ฟลุค หยาราง
1. วิเคราะหบริบท
1.1 สรุปภาพรวมของเหตุการณ
วันที่ 4 ธันวาคม 2550 ฟลุค เกริกพลไดออกมายอมรับกับสื่อเปนครั้งแรกหลังปดบังมานานกวา 2
ป ว า ได แ ยกทางกั บ โบ ชญาดา แล ว โดยสาเหตุ ที่ ป ด บั ง มาตลอดเพราะห ว งความรู สึ ก ของน อ งอชิ
นอกจากนั้นทั้งคูตางก็ยืนยันวาไมมีปญหาเรื่องมือที่สาม แตเปนเพราะเขากันไมได แตหลังจากนั้นไมนาน
ก็เริ่มมีประเด็นของแปง อรจิรา เขามาเกี่ยวของวาเปนมือที่สามระหวางโบกับฟลุค จึงทําใหสื่อนําเสนอ
ประเด็นนี้คอนขางนาน
1.2 วิเคราะหเหตุการณโดยภาพรวม
ขาวการหยารางของโบฟลุคเปนขาวที่หนังสือพิมพไทยรัฐใหความสําคัญคอนขางมาก สังเกตได
จากการลงขาวในประเด็นนี้ครั้งแรก 12 สิงหาคม 2550 หลังจากนั้นก็เงียบไป จนกระทั่งหลังวันที่ 5
ธันวาคม 2550 เปนตนมา ประเด็นขาวนี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเนื่องจากบุคคลในขาวทั้งโบและฟลุค เริ่มออกมา
เป ด เผยข อ เท็ จ จริ ง มากขึ้ น จากเดิ ม ที่ เ ป น เพี ย งข อ สั ง เกตของผู สื่ อ ข า ว ประกอบกั บ มี ป ระเด็ น เรื่ อ ง
ความสัมพันธระหวางแปง อรจิรา กับฟลุค ในระหวางที่โบ-ฟลุคยังไมไดหยากัน ดังนั้นจึงทําใหสื่อ
นําเสนอประเด็นนี้คอนขางนานและมีความถี่สูงในชวงหลัง รวมทั้งหมดตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2550 ถึง
30 พฤษภาคม 2551 จํานวน 24 ครั้ง แบงเปนขาวหนาหนึ่ง 7 ครั้ง และขาวหนาใน ขาวบันเทิงอีก 17 ครั้ง
ในชวงแรกของการนําเสนอ จะเปนเพียงประเด็นโบ-ฟลุคแยกทางกัน จนมาชวงหลังตั้งแตวันที่
20 มกราคม 2551 เริ่มมีแปง-อรจิรา ซึ่งเปนบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของอยางชัดเจน ทําใหสื่อยังคงนําเสนอ
ประเด็น นี้ไ ด ต อ เนื่อ งจากทั้ งโบและฟลุคยั งไมไ ดจ ดทะเบีย นหยากัน อยางเปน ทางการ แตเ มื่อมีขาว
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ความสัมพันธที่เกินเพื่อนระหวางฟลุค-แปงออกมา ทําใหแปงถูกมองวาเปนมือที่สามซึ่งเปนเรื่องไมดีไม
งามสําหรับสังคมและวัฒนธรรมไทย ดังนั้นประเด็นขาวที่สื่อนําเสนอจึงมีมากขึ้น ทั้งเรื่องการแยกทางกัน
ระหวางโบ-ฟลุค และเรื่องความสัมพันธระหวางแปงกับฟลุค
นอกจากนี้ จากการที่แปงและฟลุคพยายามปฏิเสธความสัมพันธในระยะแรก จนกระทั่งวันที่ 2
มีนาคม 2551 ฟลุคจึงออกมายอมรับวากําลังคบกับแปง จึงยิ่งเปนการตอกย้ําภาพลักษณในทางลบของ
ฟลุค หลังจากที่ปดบังเรื่องแยกทางกับโบมานานถึง 2 ปเชนกัน ทําใหน้ําหนักขาวคอนขางเปนลบ ทั้งเรื่อง
การปดบังหลอกลวง เรื่องมือที่สาม ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 12 สิงหาคม 2550 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิง โดยรายงานวาฟลุคเดินหางกับ
ผูหญิงคนอื่นที่ไมใช โบ ชญาดา ภรรยาของตนเอง ซึ่งมีคนพบเห็นบอยครั้งในระยะหลัง ดังนั้นสื่อจึงเริ่ม
ตั้งขอสังเกตถึงสัมพันธภาพของทั้งคู จึงมานําเสนอในหนาขาวบันเทิง
วันที่ 5 ธันวาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววา โบฟลุคเลิกกัน โดยฟลุคเปนผูออกมาให
สัมภาษณ โดยอางวาที่ไมเปดเผยความจริงมาตั้งแตแรก เพราะหวงความรูสึกของนองอชิ และเลิกกัน
เพราะเขากันไมได ไมเกี่ยวกับเรื่องมือที่สาม ไมวาจะเปนแบม-จณิสตา พี่สาวของโบ หรือผูหญิงคนอื่นๆ
ซึ่งขณะนี้ทั้งคูยังไมไดจดทะเบียนหยา เพียงแคแยกกันอยูเทานั้น ซึ่งทั้งคูตางก็มีความสุขกับความสัมพันธ
ตรงนี้ โดยยังมีโอกาสไดไปไหนมาไหนดวยกัน 3 คนพอแมลูก และฟลุคยืนยันวายังรักโบอยูเสมอ ยังไม
คิดสรางครอบครัวใหม แตตองการดูแลลูกใหดีที่สุด และยังไมเข็ดกับการใชชีวิตคู โดยฟลุคมองวาชีวิตคู
ที่เกิดขึ้นยังไมเรียกวาลมเหลว แตยังไมสําเร็จเทานั้น
สําหรับประเด็นของนองอชินั้น ฟลุคยืนยันวาไมมีปญหาเรื่องการดูแลลูก ไมมีการแยงลูก
วันที่ 6 ธันวาคม 2550 หนังสือพิมพลงเปนเพียงขาวสั้นหนาในวา ไมสามารถติดตอโบรวมทั้ง
เลขาสวนตัวได ภายหลังจากฟลุคออกมาใหสัมภาษณ โดยคาดวาโบตองการหลบหนานักขาวเพราะยังทํา
ใจไมไดที่ขาวเลิกรากันของตนเองซึ่งปดไว 2 ป กลายเปนประเด็นที่ทุกคนใหความสนใจเปนอยางมาก
วันที่ 12 ธันวาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววาโบไดออกมาใหสัมภาษณแลวโดยยืนยันวาได
แยกกันอยูกับฟลุค แตยังไมไดหยาราง ซึ่งสาเหตุเปนเพราะเขากันไมได ไมมีเรื่องบุคคลที่สาม และยังชื่น
ชมฟลุควาเปนคนดี รักครอบครัว และยังสามารถคุยปรึกษากันไดทุกเรื่อง
สําหรับสาเหตุที่ปดบังมานานถึง 2 ปนั้นเพราะเปนเรื่องที่ออนไหว ไมไดโกหก แตไมไดยอมรับ
ในสิ่งที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ฟลุคก็ไดออกมาใหสัมภาษณถึงความคิด ความรูสึกตอเหตุการณที่เกิดขึ้นวาเปนเรื่อง
ละเอียดออน ไมมีใครอยากใหเกิด โดยเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อนสนิทจะทราบเรื่องมากอน แตครอบครัว
และญาติผูใหญทราบหลังจากสื่อเสนอขาว ซึ่งฟลุคยืนยันวาหลังจากแยกทางกัน ฟลุคก็ยังคงชวยเรื่องคา
เลี้ยงดูของนองอชิ
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วันที่ 14 ธันวาคม 2550 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิง โดยรายงานสรุปถึงเหตุการณที่
เกิ ด ขึ้น จากคํ า สั ม ภาษณ ข องฟลุ ค เป น หลัก ทั้ ง ประเด็ น ที่ป ด บั งข า วมานานถึ ง 2 ป และกล า วย อ นถึ ง
เหตุการณชวงแตงงานใหมๆจนถึงกอนแยกทางกัน และอนาคตของทั้งคู
วันที่ 20 มกราคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิง โดยมีแปง อรจิรา เขามา
เกี่ยวของกับเหตุการณ ซึ่งแปงถูกกลาวหาวาเปนมือที่สาม ภายหลังจากที่เกิดขาวลือกันวาฟลุคขอหยาโบ
เพื่อแสดงความจริงใจในการคบกับแปง แตแปงไดยืนยันปฏิเสธความสัมพันธกับฟลุค โดยยืนยันวาเปน
เพียงเพื่อนรวมงานและไมเคยไปเที่ยวตางจังหวัดกับฟลุครวมทั้งไมไดยายไปอยูบานเดียวกับฟลุค สําหรับ
การไปเที่ยวญี่ปุนนั้น แปงยืนยันวาไปกันทั้งหมดกับกองถายนารีสโมสร เนื่องจากสนิทกันทุกคน
วันที่ 27 มกราคม 2551 หนังสือพิมพรายงานขาว โดยกลาวถึงเรื่องราวความรักของแปงที่ผานมา
ในอดีตจนถึงปจจุบันที่เขาไปพัวพันกับฟลุคในขณะที่ฟลุคก็ยังไมไดหยาขาดจากโบอยางเปนทางการ
แปงจึงถูกกลาวหาวาเปนมือที่สาม โดยมีขาวลือวาฟลุคขอหยาโบเพื่อแสดงความจริงใจในการคบแปง โบ
จึงเรียกเงินถึง 20 ลานบาท และกอนหนานี้หมอดูก็เคยดูดวงแปงวาจะมีเกณฑไดแตงงานกับพอมาย
วันที่ 30 มกราคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิง โดยฟลุคยืนยันวาแปงเปนเพียง
เพื่อนรวมงานเทานั้น และทุกคนในกองถายนารีสโมสรสนิทกัน จึงมีไปกินขาวที่บานกัน สําหรับประเด็น
เรื่องมือที่สามนั้น ฟลุคกลาววาไดเลิกกับโบมา 2 ปแลว ฉะนั้นไมวาใครจะคบใครใหม จึงไมใชมือที่สาม
แตสําหรับโบจะมีใครใหมหรือไม ฟลุคไมสามารถตอบได แตยังเปนหวงและการกลับมารักกันดังเดิมนั้น
ก็เปนความฝน แตเกิดเหตุการณพลิกผันทําใหเลิกกัน ซึ่งฟลุคไมยอมกลาวถึงสาเหตุ และกลาวถึงเรื่องหยา
วาไมใชเรื่องสําคัญ รวมทั้งปฏิเสธขาวโบขอคาหยา 20 ลาน
นอกจากนั้นฟลุคก็ไดเลี่ยงตอบคําถามกับผูสื่อขาวเพียงวาจะตองพบเจอกับแปงบอยขึ้นเนื่องจาก
มีละครเรื่องใหมดวยกัน
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวา ในวันวาเลนไทน ฟลุครับ
เปนพิธีกรในงานที่บริษัทของโบเปนออรกาไนท แตทั้งคูไมยอมถายรูปรวมกัน และปฏิเสธวาหลังเลิกงาน
ไมไดนัดกับแปงไปเที่ยวตอ แตไดเลี่ยงตอขอซักถามถึงโอกาสการพัฒนากับแปง นอกจากนี้ทั้งโบและ
ฟลุคก็ปฏิเสธตอขาววาเดินสวนกันแตไมทักทายกัน โดยโบกลาววายังคุยกับฟลุคเปนปกติ แตไมเคยคุย
เรื่องฟองหยาและโอกาสความเปนไปไดนอยที่จะกลับมาคืนดีกัน รวมทั้งยืนยันวาไมมีปญหากับแปง และ
ไมมีผูชายไปเฝาโบที่ราน
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวา ในขณะที่ทั้งแปงและฟลุค
ปฏิเสธความสัมพันธ แตมีคนเห็นฟลุคขับรถมาสงแปง ซึ่งแปงอางเพียงวาไปเรียนแอ็กติ้งดวยกัน จึงติดรถ
มาดวยกัน รวมทั้งเลี่ยงการตอบคําถามตอขาววันวาเลนไทนซึ่งเปนวันเกิดแปงวาไปกินขาวกับคนที่รัก ที่
สนิทกัน แตจะเปนฟลุคหรือใครก็เปนเรื่องสวนตัว และกลาวสรุปวาไมสามารถแกขาวไดทุกเรื่อง เพียงแค
สิ่งที่ทําไมทําใหใครเดือดรอนและเปนเรื่องสวนตัวจึงไมจําเปนตองเปดเผยทุกเรื่อง โดยแปงไมตอบ
คําถามวาสนิทเปนพิเศษกับฟลุคหรือไม
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วันที่ 2 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวาฟลุคยอมรับแลววากําลังคบหา
กับแปงมานาน 1-2 เดือน หลังรูจักกันเปนป โดยกลาววาเปนคนตรงเหมือนกัน และแปงจิตใจดี ชอบ
ทําบุญ มีความคิด ซึ่งที่ปฏิเสธมาตลอดเพราะยังไมแนใจในความสัมพันธ หากรีบบอกจะโดนกลาวหาวา
เจาชูอีก แตยังไมสามารถใชคําวาแฟนได
สําหรับเรื่องหยานั้น ก็กําลังคุยอยูเพราะเปนเรื่องละเอียดออน และยืนยันวาแปงไมใชมือที่สาม
ไมไดกินน้ําใตศอก เพราะเลิกกับโบมา 2 ปแลว และระหวางที่คบกับโบก็ไมเคยนอกใจ
วันที่ 3 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวาแปงปฏิเสธไมไดหนีงานวันทู
คอลที่สยามฯ เพื่อหนีนักขาว แตผิดพลาดดานการสื่อสาร นอกจากนั้นก็ยอมรับวากําลังศึกษาฟลุค แตยัง
ไมไดคบเปนแฟนกัน ซึ่งการที่ฟลุคออกมาเปดเผยกอนก็ไดมีการปรึกษากันแลว โดยกลาววาฟลุคเปนคน
เปดเผย ไมโกหก และที่ตัดสินใจบอกทั้งที่เพิ่งเริ่มคุยกันเพราะโดนกระแสกดดันจากขาวตางๆ และยืนยัน
ไมเคยเรงใหฟลุคหยากับโบ
วันที่ 7 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพรายงานขาววา โบ-ฟลุคตัดสินใจนัดวันจดทะเบียนหยาอยาง
เปนทางการ โดยโบยืนยันวาไมเกี่ยวกับแปง ไมเคยวีนหรือมีปญหากับแปง เพราะฟลุคกับโบมีปญหากัน
มานานกอนฟลุคจะคบแปง เพียงแคตองการทําสิ่งที่ถูกตองเพื่อใหทุกคนสบายใจ แตที่ปลอยมานานถึง 2
ป เพราะหวังวาจะคืนดีกัน แตทุกวันนี้สบายใจกับความสัมพันธแบบเพื่อน ยังมีความรูสึกดีๆตอกัน การ
ไมทะเลาะกันก็ทําใหนองอชิมีความสุข นอกจากนั้นก็ยืนยันไมมีปญหาเรื่องสินสมรส สําหรับเรื่องผูชายที่
มีขาวดวยกันนั้นเปนแคเพื่อน ยังไมพรอมเริ่มตนใหมกับใคร และไมเคยมีคนอื่นกอน
สําหรับฟลุคกลาววาไดคุยเรื่องหยากับโบมาตลอด ไมใชเปนเพราะแปง และพยายามหาทางออก
ที่ดีที่สุด โดยฟลุคกลาวโทษสังคมทางออมวาบีบใหการหยาเกิดเร็วขึ้น เพราะสังคมบอกวานี่คือสิ่งที่
ถูกตอง และยืนยันวาไมมีปญหาเรื่องลูกหรือสินสมรส
วันที่ 8 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพรายงานขาววาแปงโดนกระแสตอตานในอินเทอรเน็ตวาแยง
สามีคนอื่น โดยแปงปฏิเสธขาวบีบใหโบ-ฟลุคหยากันและไมมีปญหากับโบ ยืนยันไมใชมือที่สาม ไมได
อยูบานเดียวกับฟลุค และการที่แปงออกมาเปดเผยวาคบกับฟลุคอยูนั้น เปนเพราะสื่อกดดันจึงตองออกมา
พูด ไมตองการใหใครเดือดรอน และเปนเพียงการเริ่มตน สวนอนาคตตองใชเวลาอีกนาน
นอกจากนั้นแปงก็กลาวถึงกระแสถูกถอดจากละครเรื่องความลับของซุปเปอรสตารวาไมเปน
ความจริง แตยอมรับวากระแสสังคมทําใหคนเกลียดเยอะ และปฏิเสธขาวการคบฟลุคทําใหทะเลาะกับ
เพื่อน และกลาวขอโทษทุกคนที่ตองเดือดรอนเพราะเรื่องนี้
วันที่ 14 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวาเมย พิชญนาฏ เพื่อนสนิทของ
แปง ไมสบายใจเรื่องแปงกับฟลุค และรูสึกไมพอใจที่ทําใหคนไมชอบแปง ดังนั้นฟลุคตองพิสูจนตัวเอง
เพื่อใหทุกคนยอมรับ นอกจากนั้นก็ปฏิเสธขาวมีปญหากับแปง โดยเมยกลาววายังรักแปงเหมือนเดิม แต
เลี่ยงไมคุยดวยเพราะไมตองการทําใหแปงเครียด
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วันที่ 15 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวาแปง-ฟลุคถูกปลดจากละคร
ความลั บ ของซุ ป เปอร สตาร โดยบอย-ถกลเกี ย รติ ผู บ ริห ารค า ยเอ็ ก แซ็ ก ท ใ ห เ หตุ ผ ลว า เป น เรื่ อ งของ
การตลาด มีผลกระทบตอบริษัท เพราะดาราเปนองคประกอบที่สําคัญของละคร หากไมเปนที่ชื่นชอบ ถูก
สังคมตําหนิ ก็เทากับเปนการปดประตูคนดู ความเสี่ยงสูง สําหรับละครเรื่องนารีสโมสรที่ทั้งคูเลนดวยกัน
นั้น ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
ดานฟลุคยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเคารพการตัดสินใจของผูใหญ สําหรับแปงนั้น ผูสื่อขาวไม
สามารถติดตอได
วั น ที่ 15 มี น าคม 2551 หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายงานข า วว า โบ-ฟลุ ค จดทะเบี ย นหย า แล ว แต ยื น ยั น
ความสัมพันธในฐานะพอแมของนองอชิยังเหมือนเดิม โดยโบยอมรับวาการเซ็นใบหยาเปนเพราะกระแส
ขาวคอนขางแรง จึงตองทําสิ่งที่ถูกตองชัดเจน ขณะเดียวกันโบก็แสดงความเห็นใจแปงและฟลุคที่ถูกปลด
จากละคร โดยเห็นวากระแสสังคมตอตานเปนเพราะสงสารโบวาเปนผูถูกกระทํา แตความจริงแลวไมมี
ใครผิด เพราะฟลุคยังคงดูแลรับผิดชอบนองอชิอยู
วันที่ 16 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพรายงานขาวสรุปเรื่องราวความรักของฟลุค-แปง ในขณะที่
ฟลุคยังไมหยากับโบ ไมวาจะเปนเรื่องมือที่สาม เรื่องการกดดันใหโบ-ฟลุคหยากัน รวมทั้งกระแสตอตาน
จากสังคมจนถูกปลดจากละครทั้งแปงและฟลุค
วันที่ 21 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวา แปงกลาวถึงความรูสึกภายหลัง
จบปญหาเรื่องมือที่สามวาเคยคิดมากถึงขั้นฆาตัวตายแตยืนยันวาดีขึ้นและไมใชเปนเพราะฟลุค-โบหยากัน
เรียบรอยแลวอีกทั้งปฏิเสธวาไมมีการฉลองหลังโบฟลุคหยากัน นอกจากนั้นก็เขาใจและเสียดายกับการถูก
ปลดจากละคร สําหรับเรื่องอนาคตความสัมพันธกับฟลุคนั้นก็ยังไมไดวางแผนอะไร เพราะยังไมอยาก
ตั ด สิ น ใจใดๆแต ก็ พ บเจอกั น น อ ยลงเนื่ อ งจากถู ก ปลดจากละครที่ เ ล น คู กั น และยอมรั บ กั บ กระแส
ครอบครัวไมปลื้มฟลุค
วันที่ 22 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในขาวหนาในโดยกลาวถึงการลงโทษทางสังคม
กรณีแปง-ฟลุค เปรียบเทียบกับการเมืองไทย เพื่อตองการกระตุนใหสังคมมีสวนรวมกดดันนักการเมืองที่
มีประวัติพฤติกรรมไมดีออกไปจากวงจรอํานาจการเมืองเชนกัน
วันที่ 29 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวา ฟลุคปฏิเสธการฉลองหลังหยา
กับโบรวมทั้งยืนยันไมไดขอเบอรโทรศัพทปู-ไปรยา นอกจากนั้นก็กลาวถึงความรูสึกหลังหยากับโบวายัง
เปนเพื่อนที่ดีตอกัน เพียงแคทําทุกอยางใหถูกตอง สําหรับแปงนั้นก็ยังคบกัน ศึกษากัน โดยกลาววานองอ
ชิเปนกําลังใจที่ดีที่สุดในยามที่มีปญหา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงทามกลางกระแสขาวลือวา
ฟลุคควงสุย-พรนภาไปสปา สวนแปงก็ควงเจย แฟนของเข็ม-รุจิรา พรอมกลาววาหางๆกับฟลุคแลว โดย
ฟลุคยืนยันความสัมพันธกับแปงยังเหมือนเดิม แตยังไมยอมพูดวาคบแปงในฐานะอะไร อางใหแปงเปน
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ฝายพูดกอน แปงวาอยางไร ฟลุคก็วาเชนนั้น แตทุกครั้งที่ฟลุคออกมาพูดกอนนั้นเพราะมีการปรึกษาตกลง
กันแลว นอกจากนั้นฟลุคกลาวถึงความสัมพันธกับกลุมเพื่อนของแปงวาไมมีปญหากัน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวาแปงยอมรับวาไดไปพระธาตุ
ลําปางหลวงกับฟลุคและไปกันหลายคนในชวงสงกรานตที่ผานมา แตยังไมเรียกฟลุควาแฟน โดยไมหวั่น
เรื่องความเจาชูของฟลุค สําหรับกรณีเรื่องภาพเจยเชยคางแปงอยางสนิทสนมนั้น แปงไดปฏิเสธ และกลาว
วาเจยเปนพี่ที่สนิทอยูแลว ไมจําเปนตองเคลียรกับเข็ม เพราะบริสุทธิ์ใจ ไมไดเปนมือที่สามระหวางเจยเข็ม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวาแปง-ฟลุครับงานคูครั้งแรก
หลังจากตกเปนขาวฉาว โดยมารถคันเดียวกันแตแยกกันเดินเขางาน และภายในงานก็มีหยาดทิพยเปนกัน
ชน โดยทั้งแปง-ฟลุคไมยอมใหผูสื่อขาวถายรูปคู โดยแปงกลาววาไมไดตั้งใจรวมงานกัน แตเปนเพราะไม
ทราบมากอนตอนรับงาน
ตารางที่ 16 สรุปประเด็นขาวกรณีโบและฟลุคเลิกกันของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
12 ส.ค. 50
5 ธ.ค. 50

6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ม.ค. 51

-

27 ม.ค. 51
30 ม.ค. 51
16 ก.พ. 51
29 ก.พ. 51

-

2 มี.ค. 51
3 มี.ค. 51
7 มี.ค. 51

-

สรุปประเด็นขาว
ฟลุคเดินหางกับผูหญิงคนอื่น (ขาวบันเทิง หนา 31)
ฟลุคเปดเผยถึงความสัมพันธกับโบ วาไดแยกกันอยูมานาน 2 ปแลว
ฟลุคเปดเผยถึงสาเหตุของการเลิกกันวาเขากันไมได ไมมีเรื่องมือที่สาม
ฟลุคยืนยันวา ไมมีปญหาเรื่องลูก
ผูสื่อขาวไมสามารถติดตอโบได (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
โบยอมออกมาใหสัมภาษณถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
โบยืนยันสาเหตุการเลิกกันวาเพราะเขากันไมได ไมมีเรื่องมือที่สาม
สรุปรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นจากคําสัมภาษณของฟลุค (ขาวบันเทิง หนา 37)
แปงยืนยันวาไมไดคบกับฟลุค เปนเพียงเพื่อนรวมงานเทานั้น (ขาวบันเทิงหนา
27)
รายงานเรื่องราวความรักของแปงที่ผานมาจนถึงขาวลือในปจจุบัน
ฟลุคยืนยันความสัมพันธกับแปงวาเปนเพียงเพื่อนรวมงาน (ขาวบันเทิง หนา 37)
โบ-ฟลุค ไมถายรูปคูรวมกัน (ขาวบันเทิง หนา 33)
ฟลุคขับรถมาสงแปงที่เซ็นทรัล ชิดลม
แป ง ไม ย อมกล า วถึ ง ความสั ม พั น ธ กั บ ฟลุ ค และกล า วว า เรื่ อ งส ว นตั ว ก็ ไ ม
จําเปนตองพูดทุกเรื่อง เพราะมีแตผลเสีย (ขาวบันเทิง หนา 37)
ฟลุคยอมรับวากําลังคบหากับแปงนานประมาณ 2 เดือน (ขาวบันเทิง หนา 33)
แปงยอมรับวากําลังคบหากับฟลุค (ขาวบันเทิง หนา 37)
โบ-ฟลุค ตัดสินใจหยาขาดจากกันอยางเปนทางการ เพราะตองการทําสิ่งที่ถูกตอง
โดยไมมีปญหากันเรื่องสินสมรสและเรื่องลูก
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8 มี.ค. 51

-

14 มี.ค. 51
15 มี.ค. 51
15 มี.ค. 51
16 มี.ค. 51
21 มี.ค. 51
22 มี.ค. 51
29 มี.ค. 51
17 พ.ค. 51

-

21 พ.ค. 51

-

30 พ.ค. 51

-

แปงโดนกระแสตอตานในอินเทอรเน็ตวาแยงสามีคนอื่น
แปงปฏิเสธขาวบีบใหโบ-ฟลุค หยากัน และกลาวโทษวาเพราะสื่อ จึงตองออกมา
เปดเผยเรื่องของตนเองกับฟลุค
แปงปฏิเสธขาวการถูกถอดจากละครความลับของซุปเปอรสตารซึ่งเลนคูกับฟลุค
รวมทั้งการมีปญหาเพื่อนภายหลังจากคบกับฟลุค
เมยไมสบายใจเรื่องฟลุค-แปงคบกัน
เมยปฏิเสธขาวมีปญหากับแปง (ขาวบันเทิง หนา 37)
แปง-ฟลุค ถูกปลดจากละครความลับของซุปเปอรสตาร (ขาวบันเทิง หนา 37)
โบ-ฟลุค จดทะเบียนหยาเรียบรอยแลว
รายงานเรื่องราวความรักของฟลุคและแปงตั้งแตฟลุคยังไมจดทะเบียนหยากับโบ
แปงเปดเผยความรูสึกเรื่องมือที่สาม (ขาวบันเทิง หนา 37)
ชักจูงคนในสังคมใหแสดงสิทธิทางการเมืองเชนเดียวกับเรื่องฟลุค-แปง ที่มีการ
ลงโทษทางสังคมจนถูกปลดจากละคร (ขาวหนาใน หนา 5)
ฟลุคปฏิเสธขาวการขอเบอรปู-ไปรยา
ฟลุคปฏิเสธขาวการฉลองกับแปงภายหลังหยากับโบ (ขาวบันเทิง หนา 37)
ฟลุคยืนยันความสัมพันธกับแปงยังคงเดิม ทามกลางกระแสขาวลือวาตางก็ควงคน
ใหม
ฟลุ ค ไม ย อมกล า วว า คบแป ง ในฐานะอะไร โดยให แ ป ง เป น คนพู ด ก อ น (ข า ว
บันเทิง หนา 37)
แปงปฏิเสธการเปนมือที่สามระหวางเจย-เข็ม
แป ง ยอมรั บ ไปไหว พ ระกั บ ฟลุ ค ในช ว งสงกรานต ที่ ผ า นมา และขณะนี้
ความสัมพันธของทั้งคูยังไมเรียกวาแฟน (ขาวบันเทิง หนา 37)
แปง-ฟลุค รับงานคูกันเปนครั้งแรกภายหลังตกเปนขาวฉาว แตไมยอมถายรูปคู
รวมกัน (ขาวบันเทิง หนา 37)

โดยสรุปแลว ตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 หนังสือพิมพไทยรัฐได
นําเสนอขาวนี้นานถึง 24 ครั้ง แบงเปนขาวหนาหนึ่ง 7 ครั้ง และขาวหนาใน ขาวบันเทิงอีก 17 ครั้ง ซึ่งชวง
ที่สื่อเสนอขาวนี้ถี่ที่สุดคือชวงเดือนมีนาคม 2551 รวม 11 ครั้ง เนื่องจากมีประเด็นขาวเพิ่มขึ้นมานอกจาก
ประเด็นการแยกทางกันระหวางโบกับฟลุค นั่นก็คือ การคบกันระหวางแปงกับฟลุค ซึ่งทั้งคูออกมา
ยอมรับเปนครั้งแรกหลังพยายามปฏิเสธมาตลอด และระหวางที่ทั้งคูออกมายอมรับนั้น ทั้งโบและฟลุคก็
ยังไมไดหยาขาดจากกันอยางเปนทางการ แปง-อรจิรา จึงถูกโจมตีวาเปนมือที่สาม
สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวสนั้น เมื่อเทียบความถี่ในการนําเสนอแลว จะพบวาใหความสําคัญกับ
ขาวนี้นอยกวาไทยรัฐ โดยไทยรัฐจะเสนอทั้งหมด 24 ครั้ง แตเดลินิวสจะนําเสนอทั้งหมด 13 ครั้ง
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เมื่อดูรายละเอียดจะพบวา เดลินิวสเสนอเปนขาวหนาหนึ่ง 5 ครั้ง ซึ่งไมแตกตางจากไทยรัฐที่
เสนอ 7 ครั้ง สวนขาวหนาใน เดลินิวสเสนอ 8 ครั้ง แตกตางจากไทยรัฐที่เสนอถึง 17 ครั้ง เนื่องจากการ
นําเสนอขาวของเดลินิวสจะรวม 2 ประเด็นทั้งเรื่องการเลิกรากันและเรื่องการคบกันระหวางฟลุคกับแปง
เขาไวดวยกัน ดังนั้นอาจกลาวไดวาเดลินิวสใหความสําคัญกับขาวนี้ไมแตกตางจากไทยรัฐ อีกทั้งผูวิจัยมุง
ศึกษาเฉพาะขาวหนาหนึ่งเทานั้น
นอกจากนั้น การพาดหัวขาวและเนื้อหาที่เดลินิวสนําเสนอก็ไมแตกตางไปจากไทยรัฐ โดยจะมี
การเทาความถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่นําเสนอในหนาหนึ่ง และประเด็นที่นําเสนอก็ลวนเกี่ยวของ
กับเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน สาเหตุของการแยกทางกัน สาเหตุที่ปดบังมานาน 2 ป ประเด็นเรื่องมือที่สาม
เปนตน โดยเดลินิวสถึงแมวาจะนําเสนอขาวนี้นอยกวาไทยรัฐ แตรายละเอียดการนําเสนอที่ไมแตกตางกัน
ดังนั้นน้ําหนัก ทิศทางขาวก็คอนขางเปนลบเหมือนกัน เนื่องจากรายละเอียดขาวที่เหมือนกันทั้งการปดบัง
หลอกลวง เรื่องมือที่สาม ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 5 ธันวาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววาฟลุคแถลงแยกกันอยูกับโบมานาน 2 ป โดยไม
เกี่ยวของกับเรื่องมือที่สาม และปดบังมานาน 2 ป เพราะหวงความรูสึกนองอชิ
วันที่ 7 ธันวาคม 2550 หนังสือพิมพลงหนาขาวบันเทิงวา ฟลุคออกรายการโทรทัศนเปดใจถึงโบ
เกี่ยวกับการดูแลนองอชิ
วันที่ 12 ธันวาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานขาววาโบใหสัมภาษณยืนยันวาไดแยกกันอยูกับฟลุค
แตยังไมไดหยาราง ซึ่งสาเหตุเปนเพราะเขากันไมได ไมมีเรื่องบุคคลที่สาม และยังชื่นชมฟลุควาเปนคนดี
รักครอบครัว
วันที่ 2 มกราคม 2551 หนังสือพิมพลงหนาขาวบันเทิงวา ฟลุคออกรายการโทรทัศน โดยมีโบและ
นองอชิมาเซอรไพสเปาเคกวันเกิด เพื่อยืนยันความสัมพันธที่ยังดีตอกัน ถึงแมจะแยกทางกัน นอกจากนั้น
ฟลุคก็กลาวถึงความรูสึกหลังจากแยกกันอยูกับโบและการดูและนองอชิ
วันที่ 25 มกราคม 2551 หนังสือพิมพลงหนาขาวบันเทิงวาโบปฏิเสธขาวการเรียกรองคาหยาและ
เรื่องความรักครั้งใหม นอกจากนั้นก็ขอไมกลาวถึงเรื่อง “แปง” ซึ่งกําลังมีขาวกับฟลุค
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 หนังสือพิมพลงหนาขาวบันเทิงวาฟลุคเปนพิธีกรงานที่บริษัทโบเปน
ออรกาไนท แตไมยอมถายรูปคูรวมกัน โดยทั้งฟลุคและโบปฏิเสธขาวที่เดินสวนกันแลวไมทักทายกัน
นอกจากนั้นฟลุคก็กลาวถึงแปงวาเปนเพียงเพื่อนรวมงาน
วันที่ 4 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพลงหนาขาวบันเทิงวา หลังจากฟลุคออกมายอมรับวากําลัง
ศึกษาดูใจแปง แปงก็ออกมายอมรับวากําลังศึกษาดูใจกับฟลุค แตยังไมไดคบกัน
วันที่ 5 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพลงหนาขาวบันเทิงวาโบพรอมหยากับฟลุค และยืนยันวาไม
เกี่ยวกับแปงเปนมือที่สาม
วันที่ 7 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพรายงานขาววาโบฟลุคตัดสินใจหยาขาดจากกันอยางเปน
ทางการ โดยโบยืนยันวาไมเกี่ยวของกับการคบกันระหวางฟลุคกับแปง
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วันที่ 8 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพรายงานขาววาแปงโดนกระแสตอตานในอินเทอรเน็ตวาเปน
มือที่สาม แยงสามีคนอื่น
วั น ที่ 15 มี น าคม 2551หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายงานข า วว า โบฟลุ ค จดทะเบี ย นหย า แล ว ส ว นเรื่ อ ง
ทรัพยสินเปนของนองอชิทั้งหมด นอกจากนั้นฟลุคยอมรับวาถูกถอดจากละครความลับของซุปเปอรสตาร
สวนโบรูสึกเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่ฟลุคไดรับ
วันที่ 17 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพลงหนาขาวบันเทิงวาเกี่ยวกับงานเปดตัวสวนสนุก โดยมีดารา
มารวมงานมากมายและหนึ่งในนั้นคือฟลุค โบ นองอชิ ซึ่งประกาศวาไดหยาขาดกันแลว เปลี่ยนสถานะมา
เปนแคเพื่อนสนิท โดยทั้งคูก็อุมนองอชิ ไปรวมเลนเครื่องเลนอยางสนุกสนาน
วันที่ 17 มีนาคม 2551 หนังสือพิมพลงหนาขาวบันเทิงสรุปเรื่องราวของโบ ฟลุค แปง โดยให
ความเห็นวาโบยังรักฟลุคมาก แตเพราะเขากันไมไดจึงตองเลิกกัน สวนฟลุคและแปงก็ถูกจากละคร
ความลับของซุปเปอรสตารเพราะกระแสสังคมที่ตอตานอยางรุนแรงจึงอาจสงผลตอธุรกิจ
ตารางที่ 17 สรุปประเด็นขาวกรณีโบและฟลุคเลิกกันของหนังสือพิมพเดลินิวส
เดลินิวสวันที่
5 ธ.ค. 50

7 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
2 ม.ค. 51

-

25 ม.ค. 51
18 ก.พ. 51
4 มี.ค. 51
7 มี.ค. 51
8 มี.ค. 51

-

15 มี.ค. 51

-

17 มี.ค. 51

สรุปประเด็นขาว
ฟลุคเปดเผยถึงความสัมพันธกับโบ วาไดแยกกันอยูมานาน 2 ปแลว
ฟลุคเปดเผยถึงสาเหตุของการเลิกกันวาเขากันไมได ไมมีเรื่องมือที่สาม
ฟลุคยืนยันวา ไมมีปญหาเรื่องลูก
ฟลุคเปดใจถึงโบและนองอชิ (ขาวบันเทิง หนา 47)
โบยืนยันวาแยกกันอยูกับฟลุค แตยังไมไดจดทะเบียนหยา
โบยืนยันสาเหตุการเลิกกันวาเพราะเขากันไมได ไมมีเรื่องมือที่สาม
โบและนองอชิเปนแขกรับเชิญเซอรไพสวันเกิดฟลุคในรายการ3 หนุม 3 มุมวา
ไรตี้
ฟลุคใหสัมภาษณถึงความรูสึกหลังแยกทางกันและการดูแลนองอชิ (ขาวบันเทิง
หนา 29)
โบปฏิเสธขาวการเรียกรองคาหยา และไมขอกลาวถึงแปง (ขาวบันเทิงหนา 32)
โบฟลุคไมถายรูปคูรวมกัน (ขาวบันเทิงหนา 36)
แปงยอมรับวากําลังศึกษาดูใจฟลุค (ขาวบันเทิง หนา 32)
โบ-ฟลุค ตัดสินใจหยาขาดจากกันอยางเปนทางการ ซึ่งไมเกี่ยวของกับ “แปง”
แปงโดนกระแสตอตานในอินเทอรเน็ตวาแยงสามีคนอื่น
แปงปฏิเสธขาวบีบใหโบ-ฟลุค หยากัน และกลาวโทษวาเพราะสื่อ จึงตองออกมา
เปดเผยเรื่องของตนเองกับฟลุค
โบ-ฟลุค จดทะเบียนหยาเรียบรอยแลว
แปง-ฟลุค ถูกปลดจากละครความลับของซุปเปอรสตาร
หลังจากฟลุคโบจดทะเบียนหยากัน แตก็ยังพานองอชิไปงานเปดตัวสวนสนุก
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17 มี.ค. 51

-

(ขาวบันเทิง หนา 37)
สรุปเหตุการณที่เกิดขึ้น (ขาวบันเทิง หนา 37)

1.3 บริบททางสังคม
1) ผูตกเปนขาว
ฟลุค-เกริกพล มัสยาวาณิช เปนดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณเปนคนกะลอน
เจาชู ตั้งแตกอนแตงงานจนไดฉายาจากสื่อวา “คาสโนวา” แตหลังจากแตงงานกับโบ-ชญาดาแลว ขาวเจาชู
ก็ลดนอยลงไปในชวงแรก จนกระทั่งในชวงป 2550 ก็เริ่มมีกระแสขาวเรื่องฟลุคเดินควงกับผูหญิงคนอื่น
รวมทั้ ง แบม-จณิ ส ตา พี่ ส าวของโบด ว ย แต ฟ ลุ ค ก็ ยื น ยั น ว า ทุ ก คนเป น เพื่ อ นและไม มี ป ญ หาด า น
ความสัมพันธกับโบ
อนึ่ง ถึงแมวาฟลุคจะมีกระแสขาวเจาชูมาตลอด แตฟลุคก็มีภาพลักษณของความเปนพอ
ที่ดี มีความรับผิดชอบ รักลูก โดยโบก็เปนผูหนึ่งที่ยืนยันวาฟลุคเปนพอที่ดีของลูกมาตลอด
สําหรับโบ-ชญาดานั้น เปนพิธีกรที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณดีมาตลอด ไมเคยมีขาวในดาน
ลบ และหลังจากแตงงานกับฟลุค โบก็วางบทบาทการเปนภรรยาและแมที่ดี รักลูก รักครอบครัว ไมเคยให
สัมภาษณถึงฟลุคในทางเสียหาย หรือแมกระทั่งหลังจากทั้งคูออกมาประกาศวาเลิกกัน โบก็ยังคงให
สัมภาษณถึงฟลุคในแงบวกวาฟลุคเปนคนดี รักลูก รักครอบครัว นอกจากนั้น โบก็มีภาพลักษณเปน
working woman
สําหรับแปง-อรจิรานั้น เปนดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง และกอนจะมีขาวกับฟลุค แปงก็มี
ข า วกั บ ผู ช ายหลายคนจนได ฉ ายาว า “คาสโนวี่ ” แต แ ป ง ก็ ไ ม เ คยยอมรั บ ว า กํ า ลั ง คบหรื อ ศึ ก ษาใคร
จนกระทั่งมาถึงฟลุค ที่ภายหลังทั้งคูออกมายอมรับวากําลังศึกษากันในระหวางที่โบและฟลุคยังไมไดจด
ทะเบียนหยากัน แปงจึงโดนกระแสตอตานจากสังคมวาเปนมือที่สาม เปนแรงกดดันที่ทําใหเกิดการหยา
เร็วขึ้น เพราะโบและฟลุคก็แยกทางกันมานาน 2 ป แตยังไมจดทะเบียนหยาจนกระทั่งฟลุคมาคบแปง จาก
กระแสตอตานจากสังคมที่คอนขางแรง ทําใหฟลุคและแปงถูกปลดจากละครที่แสดงคูกัน และงานแสดง
ของทั้งคูก็ลดนอยลงในระยะแรก
2) สังคมไทย
โดยปกติแลวสังคมไทยมักใหความสําคัญกับคนที่มีชื่อเสียง ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณที่คน
มีชื่อเสียงเขาไปเกี่ยวของก็มักจะเปนขาวอยูเสมอ และโดยสวนมากมักจะเปนขาวในดานลบ โดย
เหตุการณนี้ ทั้งโบ-ฟลุค-แปง ตางก็เปนคนมีชื่อเสียงในสังคม และแมวาสภาพสังคมไทยปจจุบันจะมีขาว
ชูสาวและขาวการหยารางใหเห็นอยูมากมาย แตความคิดของคนในสังคมสวนใหญยังเปนแบบผัวเดียวเมีย
เดียว และไมยอมรับการหยาราง สังคมมักมองวาฝายที่บอกเลิกเปนฝายผิด ยิ่งไปกวานั้น การที่ปดบัง
ขาวสารมานานถึง 2 ป ทั้งที่มีกระแสขาวกระแซะฟลุคมาตลอดวาเดินควงกับผูหญิงคนอื่น แตฟลุคก็
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ปฏิเสธความสัมพันธ ดังนั้นแมฟลุคจะเปนผูเปดเผยความจริงกับสื่อมวลชนเรื่องเลิกกับโบเอง แตสังคมก็
ยังคงตราหนาฟลุควาเปนคนโกหก ไมจริงใจ และยังถูกมองวาเปนฝายบอกเลิกโบ
ยิ่งไปกวานั้น สังคมยังมองวาผูมาทีหลังเปนมือที่สาม ดังนั้นการที่แปง-อรจิราเขามา
เกี่ยวของในระหวางที่ความสัมพันธของทั้งคูยังคลุมเครือ จึงเกิดกระแสขาวเรื่องมือที่สาม ดังนั้น ขาวที่
ออกมาจึงมีโอกาสจะตัดสินฟลุค-แปงในทางลบ ประกอบกับในชวงแรกทั้งฟลุคและแปงตางก็โกหกสื่อ
ถึงความสัมพันธ จึงทําใหภาพลักษณของฟลุค-แปงในสายตาสื่อมวลชนและประชาชนออกมาในลักษณะ
ที่ไมดี
อนึ่ง จะเห็นไดวาเหตุการณนี้ไมมีปญหาเรื่องลูก ไมมีประเด็นดานการแยงลูก หรือการ
เกี่ยงกันเลี้ยง แตภาพลักษณที่ผานมาของฟลุคที่มีความเปนพอที่ดี ประกอบกับคําสัมภาษณของโบที่
สงเสริมใหประชาชนมองฟลุควาอยางนอยก็มีความรับผิดชอบเรื่องลูก สังคมจึงยอมรับฟลุคไดในระดับ
หนึ่ง เนื่องจากสังคมไทยใหความสําคัญกับการเลี้ยงดู รับผิดชอบบุตร ไมทอดทิ้ง เพราะถือเปนหนาที่ของ
คนเปนพอแม
1.4 บริบทเชิงวารสารศาสตร
1) คุณคาขาว
ขาวนี้มีคุณคาขาวที่ชัดเจนคือ ความเดนของโบ-ฟลุค-แปง ซึ่งเปนที่รูจักของคนในสังคม
ประกอบกับเหตุการณการหยารางอีกทั้งยังมีเรื่องชูสาว มือที่สามเขามาเกี่ยวของดวยนั้น จึงยิ่งเปนเรื่องที่
ประชาชนใหความสนใจคอนขางมากและยาวนาน มีการติดตามขาวสาร เพราะตองการทราบบทสรุป เปน
ดังละครเรื่องหนึ่งที่นาติดติดตาม มีพระเอก นางเอก และตัวราย นอกจากนี้ยังมีคุณคาในดานความมี
เงื่อนงํา เพราะประชาชนยังไมคลี่คลายความสงสัย ยังตองการทราบถึงสาเหตุที่แทจริงที่โบ-ฟลุค เลิกกัน
และประเด็นเรื่องมือที่สาม เนื่องจากในระยะแรกทุกฝายตางก็ปดบังขอเท็จจริง ดังนั้น ประเด็นนี้ขาวนี้จึง
นําเสนอไดคอนขางนาน มีความใหมสดเสมอ จนเมื่อไมมีประเด็นใหมๆเกิดขึ้น ขอเท็จจริงตางๆเริ่มถูก
เปดเผยมากขึ้น สื่อเริ่มนําเสนอในเรื่องเดิมๆ ขาวเริ่มขาดความใหมสด หนังสือพิมพจึงไมนําเสนอขาวนี้
ตอ
2) ลักษณะของขาว
เนื่ อ งจากข า วแต ล ะประเภทจะมี เ อกลั ก ษณ ที่ แ ตกต า งกั น กรณี นี้ เ ป น เรื่ อ งส ว นตั ว ที่
ประชาชนใหความสนใจคอนขางมาก เนื่องจากมีประเด็นซอนประเด็น ทั้งเรื่องการแยกทางกันและเรื่อง
มือที่สาม ดังนั้น การสอดแทรกความคิดเห็นโดยตรงของนักขาวยังมีนอย แตจะเปนการใชคําหวือหวา
เพื่อใหเกิดความนาสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งคําที่ใชพาดหัวขาว ทั้งพาดหัวขาวใหญ และพาดหัวขาวเล็ก
จนทําใหเกิดการตัดสินผูตกเปนขาว ประกอบกับการนําเสนอมุมมองของหนังสือพิมพก็ยิ่งทําใหเกิดการ
ตัดสินผูตกเปนขาว ทําใหผูอานรูสึกเปนลบ รูสึกวาฟลุคและแปงเปนผูกระทํา สวนโบเปนผูถูกกระทํา
เปนผูออนแอ สมควรไดรับความเห็นอกเห็นใจ
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3) ปจจัยเชิงวารสารศาสตรอื่นๆ
ขาวนี้มีความเดนอยางชัดเจนในเรื่องของผูตกเปนขาว โดยสื่อพยายามใชคําวา “คาสโน
วา” และ “มือที่สาม” เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนสาเหตุที่ทําใหทั้งโบและฟลุคเลิกกัน ทั้งที่ทุกฝายก็ไดกลาววาโบ
และฟลุคเลิกกันกอนอยางไมเปนทางการ จึงไมมีเรื่องมือที่สาม การเลาเรื่องของสื่อจึงสามารถเปรียบได
กับการเลาเรื่องที่มีพระเอก นางเอก และนางราย โดยบทบาทนางเอกเปนผูถูกกระทํา เปนการเขียนขาว
แบบชีวิตครอบครัว
2. วิเคราะหตัวบทของหนังสือพิมพไทยรัฐ
2.1 รวมพาดหัวขาว
ตารางที่ 18 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวโบฟลุคของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
12 ส.ค. 50
5 ธ.ค. 50
6 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
20 ม.ค. 51
27 ม.ค. 51
30 ม.ค. 51
16 ก.พ. 51
29 ก.พ. 51
2 มี.ค. 51
3 มี.ค. 51
7 มี.ค. 51
8 มี.ค. 51
14 มี.ค. 51
15 มี.ค. 51
15 มี.ค. 51
16 มี.ค. 51

พาดหัวขาว
‘โบ’ สวยเอาๆ ‘ฟลุค’ ขยันควงสาวเดินโชวหาง (ขาวบันเทิง หนา 31)
เตียงหักมา 2 ปแลว ฟลุค-โบ
โบหลบขาวเตียงหัก (ขาวสั้นทันโลก หนา 19)
โบ-ชญาดา เปดอกปมแยกเตียงฟลุค เหตุเขากันไมได ยันไมมีมือที่สาม ยังคุย “แบม” ตลอด
‘ฟลุค’ หวงกาง ‘โบ’ แค ‘แยกเตียง’ มีใครใหมคิดใหดี (ขาวบันเทิงหนา 37)
‘แปง’ ปฏิเสธคั่ว ‘ฟลุค’ ซีเรียสขาว ‘มือที่สาม’ แยงผัว ‘โบ’ (ขาวบันเทิงหนา 27)
แปง-ฟลุค รักเลิศลีลา แปง-อรจิรา แหลมวิไล แพ “ผูชายมีประสบการณ” ตอนนี้แปงมีขาว
คั่วอยูกับฟลุค-เกริกพล
‘ฟลุค’ ออกโรงปอง ‘แปง’ เผยเปนโสดแลวจะเปน ‘มือที่ 3’ ไดไง (ขาวบันเทิงหนา 37)
‘ภาพคูครอบครัว’ สะเทือนใจ ‘ฟลุค-โบ’ ไมยอมรวมเฟรม!! (ขาวบันเทิงหนา 33)
‘แปง’ อาง “เรื่องสวนตัว” สงวนปากคําถูกถามถึง ‘ฟลุค’ (ขาวบันเทิงหนา 37)
‘ฟลุค’ รับแลวคบ ‘แปง’ ออกโรงปองเปลา ‘กินน้ําใตศอก’ (ขาวบันเทิงหนา 33)
‘แปง’ เปดใจตาม ‘ฟลุค’ เปนนางเอกนอกจอไมเรงให ‘หยา’ (ขาวบันเทิงหนา 37)
‘โบ-ฟลุค’ ร่ําไหโฮ นัดวันไปหยาขาด
ฉะแหลกทางเน็ต ‘แปง’ โฮ! โดนดาแยงผัวโบ พอแมพลอยเปรอะ พรอมเจอกัน 3 คน! ตองดู
‘ฟลุค’ อีกยาว ฝากขอโทษคนที่รัก
‘เมย’ ไมปลื้ม ‘ฟลุค’ หวง ‘แปง’ เสียชื่อเสียง (ขาวบันเทิงหนา 37)
‘โบ-ฟลุค’ จบเซ็นหยาแลว ชวยกันดูแลนองอชิ เห็นใจ “แปง” ถูกปลด
ปลด ‘ฟลุค-แปง’ ฉาว! กระแสกลัวละคร ‘ความลับฯ’ เจง (ขาวบันเทิงหนา 37)
แปง-ฟลุค ‘เกกซิมเลิฟ’ แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน “มือที่ 3” แยงผัวชาวบาน!! ฟลุค-เกริก
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21 มี.ค. 51
22 มี.ค. 51
29 มี.ค. 51
17 พ.ค. 51
21 พ.ค. 51
30 พ.ค. 51

พล
‘แปง’ รับแอบ ‘คิดสั้น’ เครียดขาวฉาว ‘ฟลุค’ จนจิตตก (ขาวบันเทิงหนา 37)
สังคมลงโทษฟลุค-แปง (ขาวหนาใน หนา 5)
‘คาสโนวา’ จะบาตาย! ‘ฟลุค’ ใกลสาวทีไรกลายเปนเรื่อง (ขาวบันเทิงหนา 35)
‘ฟลุค’ เกี่ยง ‘แปง’ พูดกอน ถาผูหญิงบอก ‘แฟน’ ก็เปน ‘แฟน’ (ขาวบันเทิงหนา 37)
‘แปง’ พึ่งพระเสริมรัก ‘ฟลุค’ สนิทกับ ‘เจย’ แตไมแยง ‘เข็ม’ (ขาวบันเทิงหนา 37)
‘ฟลุค-แปง’ อายถายรูปคู แตไป-กลับ ขับรถคันเดียวกัน (ขาวบันเทิงหนา 37)

ตารางที่ 19 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวโบฟลุคของหนังสือพิมพเดลินวิ ส
เดลินิวสวันที่
5 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 50
2 ม.ค. 51
25 ม.ค. 51
18 ก.พ. 51
4 มี.ค. 51
5 มี.ค. 51
7 มี.ค. 51
8 มี.ค. 51
15 มี.ค. 51
17 มี.ค. 51
17 มี.ค. 51

พาดหัวขาว
คาสโนวา ‘ฟลุค’ รับเตียงหักเลิก ‘โบ’ มีขาวมานาน เปดอกแถลงแยก 2 ป แลว
‘ฟลุค’ เปดใจครั้งสุดทายถึง ‘โบ-ชญาดา’ (ขาวบันเทิง หนา 47)
โบรับเลิกฟลุค เผยอยูเพื่อลูก แตไมหยาขาด
‘ฟลุค-โบ’ ยันเปนเพื่อนที่ดี สุดซึ้ง! อุมลูกเปาเคกวันเกิด (ขาวบันเทิง หนา 29)
‘โบ’ ปดพูดถึง ‘แปง’ โต! ขอเงิน ‘ฟลุค’ แลกใบหยา (ขาวบันเทิง หนา 32)
‘โบ’ หยา ‘ฟลุค’ ตองคิดรอบคอบ (ขาวบันเทิง หนา 36)
‘ฟลุค’ ยังไมหยา ‘โบ’ ‘แปง’ สงวนทาทีรับ ‘แคศึกษา’ (ขาวบันเทิง หนา 32)
‘โบ’ ไมยื้อ ‘ฟลุค’ พรอมหยาเพื่อ ‘แปง’ (ขาวบันเทิง หนา 28)
โบ-ชญาดา เปดใจฟลุคคบหาแปง เพิ่งรูจากสื่อ ยันพรอมแลวหยาอดีตสามี
‘แปง-อรจิรา’ ร่ําไหโตขาวฉาวเปนมือที่ 3 แยงสามี-บีบ ‘โบ’ หยา ‘ฟลุค’ ยอมรับแคศึกษากัน
อยู ครวญเครียดหนักพอแมพลอยถูกดาทางเน็ตดวย
ฟลุคเซ็นหยา ‘โบ’ใจหาย ชมเปนพอที่นารัก รับขาวแปงกระทบ
‘โบ-ฟลุค’ ฝนเศรา ทําหนาที่พอ-แม พา ‘อชิ’ เที่ยวสวนสนุกเคลื่อนที่ (ขาวบันเทิง หนา 37)
ปดตํานานรัก “โบ-ฟลุค” (ขาวบันเทิง หนา 36)

2.2 วิเคราะหการพาดหัวขาว
1) แกนเรื่อง
แกนเรื่องหรือคุณคาขาวที่หนังสือพิมพนําเสนอในหัวขาวกรณีการเลิกรากันของโบและ
ฟลุค เนนเรื่อง “ความเดนของบุคคล” เนื่องจากทั้งโบ ฟลุค และแปง ตางก็เปนดารานักแสดง พิธีกรที่มี
ชื่อเสียง มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงมาเปนเวลานาน นอกจากนั้น เหตุการณที่เกิดขึ้นก็คลุมเครือทั้ง
การเลิกรากันระหวางโบและฟลุคที่ปดบังมานานถึง 2 ป จึงเปนที่ “สนใจใครรู”วาเหตุใดจึงปดบังมานาน
แลวเหตุใดจึงออกมาเปดเผย ยิ่งไปกวานั้นประเด็นฟลุคคบกับแปง ก็เปนอีกประเด็นที่มี “เงื่อนงํา” ยังไม
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คลี่คลาย เนื่องจากในชวงแรกทั้งฟลุคและแปงตางก็ปฏิเสธความสัมพันธ รวมทั้งไมมีบุคคลใกลชิดอื่นๆ
ออกมาใหสัมภาษณถึงประเด็นนี้ แตก็มีกระแสขาวลือมาตลอดวาทั้งคูกําลังคบหากัน
นอกจากนั้น ยังมีคุณคาในดาน “ความใหมสด รวดเร็ว” เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ แมจะ
ปดบังมานาน 2 ป แตทุกคนก็เพิ่งทราบ รวมทั้งการที่ฟลุคประกาศวากําลังคบกับแปงนั้น ก็เปนเหตุการณ
ที่เพิ่งเกิดขึ้นสอดแทรกเหตุการณแรก ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนเรื่องสวนตัวที่ประชาชนสนใจใครรู
จึงมีคุณคาในดาน “ความสนใจของมนุษย”
2) การสรางความหมายในหัวขาว
แมแกนเรื่องหรือคุณคาขาวในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพสวนใหญจะเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน แตเมื่อเปรียบเทียบการสรางความหมายของขาวในหัวขาวหนังสือพิมพแตละชื่อฉบับ
พบวามีความแตกตางกัน อาจจะเปนที่การใชภาษาในหัวขาวหลักและหัวขาวรอง หรือเปนประเด็นที่ถูก
ยกขึ้นมาพาดหัวขาวแตกตางกัน
นอกจากนั้น หนังสือพิมพยังมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการนําเสนอวาจะสรางภาพลักษณ
แบบใดใหกับผูตกเปนขาวได ดังนั้น ในขาวเดียวกัน เมื่อมีประเด็นสาธารณะเกิดขึ้นใหม หนังสือพิมพก็
จะปรับเปลี่ยนการนําเสนอขาวใหสอดคลองกับประเด็นเหลานั้น ดังนั้น การสรางความหมายในหัวขาวจึง
ปรับเปลี่ยนไดตามประเด็นสาธารณะ ดังตอไปนี้ (ดูตารางรวบรวมพาดหัวขาวหนังสือพิมพประกอบ)
สําหรับเหตุการณนี้ จะมี 2 ประเด็นประกอบกัน นั่นก็คือการแยกทางกันระหวางโบกับ
ฟลุค และการคบกันระหวางแปงกับฟลุค ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นก็มีฟลุคเปนบุคคลในขาวเหมือนกัน
ประเด็นการแยกทางกันระหวางโบกับฟลุคนั้น หนังสือพิมพไทยรัฐมีการใชภาษาในการ
พาดหัวขาวหลักและหัวขาวรองโดยใชคําลักษณะกลางๆ ไมไดกอใหเกิดการตัดสินบุคคลใดๆทั้งสิ้น
รวมทั้งไมมีการตั้งสมญานามใหกับบุคคลในขาว เนื่องจากทั้งคูตางก็มีชื่อเสียง เปนที่รูจักในสังคมเปน
อยางดี ดังนั้นสื่อจึงเลือกที่จะพาดหัวโดยใช “โบ” และ “ฟลุค” เปนหลักทุกครั้ง เพราะจุดขายของขาวนี้ก็
คือตัวบุคคล โดยมีเหตุการณเปนองคประกอบในการดึงดูดความสนใจ ตัวอยางเชน
เตียงหักมา 2 ปแลว ฟลุค-โบ (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
โบ-ชญาดา เปดอกปมแยกเตียงฟลุค เหตุเขากันไมได ยันไมมีมือที่สาม ยังคุย “แบม”
ตลอด (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
‘โบ-ฟลุค’ ร่ําไหโฮ นัดวันไปหยาขาด (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
‘โบ-ฟลุค’ จบเซ็นหยาแลว ชวยกันดูแลนองอชิ เห็นใจ “แปง” ถูกปลด (ไทยรัฐ 15 มี.ค.
51)
สําหรับเดลินิวสนั้น จะแตกตางจากไทยรัฐในสวนที่มีการตั้งสมญานามใหกับฟลุค เพื่อ
ชี้ใหเห็นวา ฟลุคเปนคนเจาชู ซึ่งมีการกลาวถึงเพียงแคครั้งแรกเทานั้น เพื่อเปนการชี้นําใหเห็นถึงสาเหตุ
การเลิกรากันจากสื่อ แตหลังจากนั้นก็ใชเรียกชื่อบุคคลในขาวมาพาดหัว เนื่องจากทั้งคูตางก็มีชื่อเสียง เปน
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ที่รูจักในสังคมเปนอยางดี อีกทั้งการใชภาษาในสวนอื่นๆทั้งพาดหัวขาวหลักและหัวขาวรองก็จะใชคํา
ลักษณะกลางๆเหมือนเชนไทยรัฐ ไมไดกอใหเกิดการตัดสินบุคคลใดๆทั้งสิ้น ตัวอยางเชน
คาสโนวา ‘ฟลุค’ รับเตียงหักเลิก ‘โบ’ มีขาวมานาน เปดอกแถลงแยก 2 ป แลว (เดลินิวส
5 ธ.ค. 50)
โบรับเลิกฟลุค เผยอยูเพื่อลูก แตไมหยาขาด (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
โบ-ชญาดา เปดใจฟลุคคบหาแปง เพิ่งรูจากสื่อ ยันพรอมแลวหยาอดีตสามี (เดลินิวส 7
มี.ค. 51)
ฟลุคเซ็นหยา ‘โบ’ใจหาย ชมเปนพอที่นารัก รับขาวแปงกระทบ (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
จากตัวอยางขางตน ทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสจะเห็นไดวาประเด็นการเลิกรา
หยาราง เปนเหตุการณทั่วไป ไมไดแปลกประหลาดผิดปกติ หากแตเปนเหตุการณที่สามารถเกิดขึ้นไดกับ
ทุกชีวิตครอบครัว ฉะนั้น หากเหตุการณนี้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป สื่อก็จะไมนําเสนอประเด็นขาวนี้
เพราะไมมีคุณคาขาวที่มากเพียงพอ แตเมื่อมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเขาไปเกี่ยวของ จึงทําใหขาวมีคุณคามาก
พอที่จะนําเสนอ แตประเด็นนี้เปนสิ่งที่ไวตอความรูสึก (sensitive) ดังนั้น ภาษาที่สื่อใช จึงมีลักษณะ
กลางๆ ไมไดตัดสินหรือวางกรอบใคร ในทางกลับกัน สื่อเลือกใชคําในลักษณะที่ทําใหเห็นถึงความรูสึก
ของโบและฟลุควาเสียใจเปนอยางยิ่งที่หยาขาดจากกัน เชน “ร่ําไหโฮ” “ใจหาย” สื่อพยายามนําเสนอสิ่งที่
เกิดขึ้นใหเปนกลางที่สุด แตก็ยังมีลักษณะของการชี้นําขาวอยูในเรื่องนิสัยความเจาชูของฟลุคซึ่งพบได
เฉพาะหนังสือพิมพเดลินิวส
ถึงแมวาประเด็นนี้จะไมไดถูกวางกรอบจากภาษาที่สื่อใชในการพาดหัวขาวเปนหลัก แต
ก็ถูกวางกรอบจากตัวเนื้อหาขาวที่เกิดขึ้น ทั้งการกระทําของบุคคลในขาว เชน ชี้ใหเห็นถึงความรูสึกของ
ทั้งโบและฟลุค หรือชี้ใหเห็นวาโบฟลุคแยกทางกันมานานถึง 2 ป แตเพิ่งมาเปดเผย นอกจากนี้ยังถูกวาง
กรอบจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางที่ประเด็นขาวนี้กําลังถูกนําเสนอ
ประเด็นการคบกันระหวางฟลุคกับแปงนั้น เปนประเด็นสาธารณะที่เกิดแทรกขึ้นมาใหม
และสื่อคอนขางใหความสําคัญ เพราะเปนประเด็นดานลบที่ประชาชนสนใจใครรู สงผลใหสื่อสามารถ
ขายและเสนอขาวการแยกทางกันของโบ-ฟลุค ไดนานขึ้น ดังนั้นภาษาที่ใชพาดหัวขาวหลักและขาวรอง
ของหนังสือพิมพไทยรัฐนั้น จะคอนขางหวือหวา ดึงดูดความสนใจและใหคาทางลบกับทั้งฟลุคและแปง
เนื่องดวยตัวเหตุการณเองที่สังคมไทยมองวาเปนสิ่งที่ไมควรจะเกิดขึ้น เพราะฟลุคยังมีพันธะ ยังไมไดหยา
ขาดจากโบ การที่คบกับแปงทําใหทั้งฟลุคและแปงกลายเปนคนไมดี แปงเปนเหมือนตัวชนวนที่ทําลาย
สถาบันครอบครัว สังคมไมยอมรับกับการกระทํา แปงจึงคอนขางถูกโจมตีจากสื่อโดยสังเกตไดจากการ
เลือกใชคําพาดหัวขาวที่กอใหเกิดภาพลักษณทางลบ อนึ่ง ประเด็นนี้ก็ไมมีการตั้งสมญานามใหกับบุคคล
ในขาวเชนกัน เนื่องจากทั้งฟลุคและแปงตางก็มีชื่อเสียงทั้งคู ตัวอยางเชน
แปง-ฟลุค รักเลิศลีลา (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
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ฉะแหลกทางเน็ต “แปง” โฮ! โดนดาแยงผัวโบ พอแมพลอยเปรอะ พรอมเจอกัน 3 คน!
ตองดู ‘ฟลุค’ อีกยาว ฝากขอโทษคนที่รัก (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
แปง-ฟลุค ‘เกกซิมเลิฟ’ แปง-อรจิราถูกตราหนาเปน “มือที่ 3” แยงผัวชาวบาน!!! ฟลุคเกริกพล (ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
‘แปง-อรจิรา’ ร่ําไหโตขาวฉาวเปนมือที่ 3 แยงสามี-บีบ ‘โบ’ หยา ‘ฟลุค’ ยอมรับแค
ศึกษากันอยู ครวญเครียดหนักพอแมพลอยถูกดาทางเน็ตดวย (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
จากตัวอยางขางตน เห็นไดวา หนังสือพิมพไทยรัฐมีการเลือกใชภาษาทีใ่ หคาทางลบตอ
ตัวแปง เชน “แยงผัวโบ” “มือที่ 3” “แยงผัวชาวบาน” “แยงสามี” สําหรับฟลุคนั้น จะยังไมถูกวางกรอบ
ตัดสินอยางชัดเจนจากภาษาที่ใชพาดหัวขาว
นอกจากนี้ ภาษาที่ใชพาดหัวขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส ยังมีการเลือกใช
คําเพื่อใหนาสนใจและโดดเดน ดังนี้
ก.) การใชภาษาปาก คือการนําภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว เชน
เตียงหักมา 2 ปแลว ฟลุค-โบ (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
โบ-ชญาดา เปดอกปมแยกเตียงฟลุค (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
แปง-อรจิรา แหลมวิไล แพ “ผูชายมีประสบการณ” ตอนนี้แปงมีขาวคั่วอยูกับฟลุคเกริกพล (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
ฉะแหลกทางเน็ต ‘แปง’ โฮ! โดนดาแยงผัวโบ (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
โบ-ฟลุค จบเซ็นหยาแลว (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
แปง-ฟลุค ‘เก็กซิมเลิฟ’ แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน “มือที่ 3” แยงผัวชาวบาน!!!
(ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
คาสโนวา ‘ฟลุ ค’ รับเตียงหักเลิก ‘โบ’ มีขาวมานาน เปดอกแถลงแยก 2 ป แลว
(เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
โบรับเลิกฟลุค เผยอยูเพื่อลูก แตไมหยาขาด (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
โบ-ชญาดา เปดใจฟลุคคบหาแปง เพิ่งรูจากสื่อ ยันพรอมแลวหยาอดีตสามี (เดลินิวส
7 มี.ค. 50)
ฟลุคเซ็นหยา ‘โบ’ใจหาย ชมเปนพอที่นารัก รับขาวแปงกระทบ (เดลินิวส 15 มี.ค.
50)
การนําภาษาปาก หรือภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว ทําใหผูอาน
เกิดความรูสึกคุนเคย เหมือนพูดคุยอยูในวงสนทนา เหมือนหนังสือพิมพพูดกับผูอาน
ข.) การนําคําทับศัพทมาใช เชน
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เน็ต (“เน็ต” มาจาก internet

เปนคํานามในภาษาอัง กฤษ หมายถึง เครือขาย

คอมพิวเตอร
เก็กซิมเลิฟ (“เลิฟ” มาจาก love เปนคํากริยาและคํานามในภาษาอังกฤษ หมายถึง รัก
ความรัก , เก็กซิม เปนภาษาจีน มีความหมายแสดงถึงอาการกลุมใจ ไมสบายใจ)
การนําคําทับศัพทมาใช ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่ เพราะคําบางคําเมื่อแปลความเปน
ภาษาไทยอาจตองใชจํานวนตัวอักษรมากขึ้น ทําใหไมสามารถสรุปประเด็นไดอยางครอบคลุม แตคํา
ภาษาตางประเทศบางคําสามารถใหความหมายที่ผูอานเขาใจไดทันที นอกจากนี้บางครั้งก็ใชคําทับศัพท
เพื่อใหขาวดูนาสนใจ
ค.) ใชคําเดิม แตมีความหมายเปลี่ยนแปลงในบางสวน หรือแตกตางจากที่กําหนดไวใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช 2525 ที่ไดกําหนดไว เชน
คาสโนวา ‘ฟลุค’ รับเตียงหักเลิก ‘โบ’ มีขาวมานาน เปดอกแถลงแยก 2 ป แลว (เปด
อก ความหมายในบริบทนี้ หมายถึง การเปดเผยขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึกที่มีอยูทั้งหมดซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงนัยยะวาเปนสิ่งที่ไมสบายใจที่จะพูด เก็บไวมานาน แตในที่สุดก็ตัดสินใจพูดความจริง เปดอกใน
ที่นี้จึงไมไดมีความหมายตรงตามตัวอักษร : เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
ง.) ตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ รวมถึงการขยายความ เชน
ยันไมมีมือที่สาม (ยัน มาจาก ยืนยัน : ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
โบ-ชญาดา เปดใจฟลุคคบหาแปง เพิ่งรูจากสื่อ ยันพรอมแลวหยาอดีตสามี (ยัน มา
จาก ยืนยัน : เดลินิวส 7 มี.ค. 50)
การตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่และให
สะดุดตา รวมถึงการขยายความเพื่อใหจํานวนตัวอักษรพอดีกับพื้นที่ หรือทําใหสารนั้นๆมีความหมายที่
ชัดเจนมากขึ้น
จ.) การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ เชน
‘โบ-ฟลุค’ ร่ําไหโฮ นัดวันไปหยาขาด (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
แปง-ฟลุค รักเลิศลีลา แปง-อรจิรา แหลมวิไล แพ “ผูชายมีประสบการณ” ตอนนี้
แปงมีขาวคั่วอยูกับฟลุค-เกริกพล (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
ฉะแหลกทางเน็ต ‘แปง’ โฮ! โดนดาแยงผัวโบ (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
แปง-ฟลุค ‘เก็ก ซิมเลิฟ แปง-อรจิราถูกตราหนาเปน “มือที่ 3” แยงผัว ชาวบาน!!
(ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
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คาสโนวา ‘ฟลุ ค’ รับเตียงหักเลิก ‘โบ’ มีขาวมานาน เปดอกแถลงแยก 2 ป แลว
(เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
‘แปง-อรจิรา’ ร่ําไหโตขาวฉาวเปนมือที่ 3 แยงสามี-บีบ ‘โบ’ หยา ‘ฟลุค’ ยอมรับแค
ศึกษากันอยู ครวญเครียดหนักพอแมพลอยถูกดาทางเน็ตดวย (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ ก็เพื่อเรียกรองความนาสนใจ ทําใหเห็นภาพขาวที่
ชัดเจนขึ้น แตบางครั้งก็อาจสงผลใหขาวเกินจริง
ฉ.) การตั้งสมญานามใหกับบุคคลที่ตกเปนขาว ไทยรัฐจะไมมีการตั้งสมญานามใหกับ
ใครเลย ไมวาจะเปนศรรามหรือผูเสียชีวิต แตเดลินิวสจะตั้งสมญานามใหกับผูเสียชีวิต เชน
คาสโนวา
การตั้งสมญานามใหกับบุคคลที่ตกเปนขาว ก็เพื่อใหมีคําที่พอเหมาะ ลงตัวกับการ
จัดหนา และเพื่อแสดงบรรยากาศของขาวใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น แตบางครั้งก็ยังเปนการแสดงความรูสึก
ของผูพาดหัวขาวไดดวย โดยกรณีนี้มีเพียงเดลินิวสที่ตั้งสมญานามใหกับฟลุค ซึ่งเปนการชี้นําใหเห็นถึง
ปจจัยหนึ่งที่เปนสาเหตุของการมีปญหาชีวิตครอบครัว นั่นก็คือความเจาชูของฟลุค อาจทําใหผูอานเกิด
การตีความได
ช.) การขึ้นตนประโยคดวยกริยา ทําใหประโยคไมสมบูรณและอาจไมสื่อความหมายได
หากไมไดอานความนําหรือเนื้อขาว เชน
ฉะแหลกทางเน็ต ‘แปง’ โฮ! โดนดาแยงผัวโบ (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
ซ.) การใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ
- อัญประกาศเดี่ยว (‘…..’) และ อัญประกาศคู (“…..”) เชน
ยันไมมีมือที่สาม ยังคุย “แบม” ตลอด (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
แปง-อรจิรา แหลมวิไล แพ “ผูชายมีประสบการณ” (ไทยรัฐ 27 ม.ค.
51)
‘โบ-ฟลุค’ ร่ําไหโฮ นัดวันไปหยาขาด (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
ฉะแหลกทางเน็ ต ‘แป ง ’ โฮ! โดนด า แย งผั ว โบ พ อ แมพ ลอยเปรอะ
พรอมเจอกัน 3 คน! ตองดู ‘ฟลุค’ อีกยาว ฝากขอโทษคนที่รัก (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
‘โบ-ฟลุค’ จบเซ็นหยาแลว ชวยกันดูแลนองอชิ เห็นใจ “แปง” ถูกปลด
(ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
แปง-ฟลุค ‘เก็กซิมเลิฟ’ แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน “มือที่ 3” (ไทยรัฐ
16 มี.ค. 51)
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คาสโนวา ‘ฟลุค’ รับเตียงหักเลิก ‘โบ’ มีขาวมานาน เปดอกแถลงแยก 2
ป แลว (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
ฟลุ ค เซ็ น หย า ‘โบ’ใจหาย ชมเป น พ อ ที่ น า รั ก รั บ ข า วแป ง กระทบ
(เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
‘แปง-อรจิรา’ ร่ําไหโตขาวฉาวเปนมือที่ 3 แยงสามี-บีบ ‘โบ’ หยา
‘ฟลุค’ ยอมรับแคศึกษากันอยู ครวญเครียดหนักพอแมพลอยถูกดาทางเน็ตดวย (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
การใชเครื่องหมายอัญประกาศ มักใชเนนคําที่สําคัญของประโยค ทั้ง
นามจริงของบุคคล สมญานาม ยศ ตําแหนง สิ่งของ กริยาหรือพฤติกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหผูอานเห็นภาพ
ไดชัดเจนวา อะไรคือประเด็นสําคัญของขาว หรือหนังสือพิมพกําลังพยายามจะสื่ออะไรใหผูอานรูมาก
ที่สุด
- อัศเจรีย (!)
ฉะแหลกทางเน็ ต ‘แป ง ’ โฮ! โดนด า แย งผั ว โบ พ อ แม พ ลอยเปรอะ
พรอมเจอกัน 3 คน! ตองดู ‘ฟลุค’ อีกยาว ฝากขอโทษคนที่รัก (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
แปง-ฟลุค ‘เก็กซิมเลิฟ’ แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน “มือที่ 3” แยงผัว
ชาวบาน!!! ฟลุค-เกริกพล (ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
การใชเครื่องหมายอัศเจรียก็เพื่อแสดงอารมณ ความรูสึกของบุคคลใน
ขาว หรือผูเขียนพาดหัวขาวที่มีตอเหตุการณที่เปนขาว ทําใหน้ําเสียงของคําหรือขอความดูมีน้ําหนักมาก
ขึ้น ดูนาตื่นเตนหรือนาตกใจ และอาจทําใหผูอานมีความรูสึกวา เรื่องที่พาดหัวขาวนั้นนาตื่นเตน นาทึ่ง
หรือหนักแนน เปนการสรางใหผูอานเห็นถึงอารมณ น้ําหนัก ทิศทางของขาว
- ยัติภังค (-) เชน
เตียงหักมา 2 ปแลว ฟลุค-โบ (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
แปง-ฟลุค รักเลิศลีลา (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
‘โบ-ฟลุค’ ร่ําไหโฮ นัดวันไปหยาขาด (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
‘โบ-ฟลุค’ จบเซ็นหยาแลว (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
แปง-ฟลุค ‘เก็กซิมเลิฟ’ (ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
‘แปง-อรจิรา’ ร่ําไหโตขาวฉาวเปนมือที่ 3 แยงสามี-บีบ
‘ฟลุค’ (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)

‘โบ’ หยา
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การใช เ ครื่ อ งหมายยั ติ ภั ง ค ใ นหั ว ข า วนี้ ก็ เ พื่ อ แยกคํ า สองคํ า หรื อ
ขอความออกจากกัน โดยที่ระหวางคําหรือขอความเหลานั้นเชื่อมดวยคําวา “และ” จึงเปนการชวยประหยัด
พื้นที่ของการพาดหัว นอกจากนั้น บางครั้งก็ใชเพื่อขยายความคําขางหนา เชน
โบ-ชญาดา เปดอกปมแยกเตียงฟลุค (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
แปง-อรจิรา แหลมวิไล แพ “ผูชายมีประสบการณ” ตอนนี้แปงมีขาวคั่ว
อยูกับฟลุค-เกริกพล (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน “มือที่3” แยงผัวชาวบาน!!! ฟลุค-เกริกพล
(ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
‘แปง-อรจิรา’ ร่ําไหโตขาวฉาวเปนมือที่ 3 (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
ส ว นการใช แ หล ง ข า ว พบว า ประเด็ น การเลิ ก กั น ของโบและฟลุ ค นั้ น ทั้ ง โบ-ฟลุ ค
คอนขางจะเปนแหลงขาวหลักที่ใหขอเท็จจริง แตดวยตัวเนื้อหาจากการใหสัมภาษณที่พยายามชี้ใหเห็นถึง
สาเหตุของการเลิกกันวาเปนเพราะเขากันไมได ไมเกี่ยวของกับมือที่ 3 จึงทําใหน้ําหนักขาวดูเปนบวกตอ
ทั้งคูมากยิ่งขึ้น เชน
โบ-ชญาดา เปดอกปมแยกเตียงฟลุค เหตุเขากันไมได ยันไมมีมือที่สาม ยังคุย “แบม”
ตลอด (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
‘โบ-ฟลุค’ ร่ําไหโฮ นัดวันไปหยาขาด (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
‘โบ-ฟลุค’ จบเซ็นหยาแลว ชวยกันดูแลนองอชิ เห็นใจ “แปง” ถูกปลด (ไทยรัฐ 15 มี.ค.
51)
โบรับเลิกฟลุค เผยอยูเพื่อลูก แตไมหยาขาด (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
ฟลุคเซ็นหยา ‘โบ’ใจหาย ชมเปนพอที่นารัก รับขาวแปงกระทบ (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
นอกจากนั้น จากการกระทําที่สื่อพยายามชี้ใหเห็นถึงความรูสึกของทั้งคูวาเสียใจตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งมีนัยยะใหผูอานตีความไดวา ทั้งคูเลิกกันดวยดี และไมไดอยากใหเกิดเหตุการณนี้
ขึ้น ก็ยิ่งทําใหทั้งโบและฟลุคเปนแหลงขาวทางบวก เชน
‘โบ-ฟลุค’ ร่ําไหโฮ นัดวันไปหยาขาด (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
ฟลุคเซ็นหยา ‘โบ’ใจหาย ชมเปนพอที่นารัก รับขาวแปงกระทบ (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
สํ า หรั บ ประเด็ น เรื่ อ งการคบกั น ระหว า งแป ง กั บ ฟลุ ค นั้ น ด ว ยบริ บ ททางสั ง คมที่ ไ ม
ยอมรั บ กั บ เหตุ ก ารณ เ ช น นี้ ทํ า ให ทั้ ง ฟลุ ค และแป ง ค อ นข า งจะเป น แหล ง ข า วที่ ใ ห ค า ทางลบจากตั ว
เหตุการณที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง “แปง” ที่ถูกชี้ใหเห็นวาเปน “มือที่ 3” ถึงแมวาแปงจะแสดงให
เห็นถึงความเสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นก็ตาม เชน
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ฉะแหลกทางเน็ต “แปง” โฮ โดนดาแยงผัวโบ พอแมพลอยเประ พรอมเจอกัน 3 คน!
ตองดูฟลุคอีกยาว (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
แปง-ฟลุค ‘เกกซิมเลิฟ’ แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน “มือที่3” แยงผัวชาวบาน!! ฟลุคเกริกพล (ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
‘แปง-อรจิรา’ ร่ําไหโตขาวฉาวเปนมือที่ 3 แยงสามี-บีบ ‘โบ’ หยา ‘ฟลุค’ ยอมรับแค
ศึกษากันอยู ครวญเครียดหนักพอแมพลอยถูกดาทางเน็ตดวย (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
โดยสรุปแลว แหลงขาวตางๆที่ไทยรัฐและเดลินิวสใช จะเปนแหลงขาวหลัก เปนบุคคล
ในขาว ไมมีการนําคนอื่นเขามาเกี่ยวของ เนื่องจากรายละเอียดของเหตุการณมีนอย อีกทั้งยังเปนประเด็น
เรื่อง “ครอบครัว” ซึ่งมีความออนไหวตอความรูสึก ดังนั้นสื่อจึงเลือกใชโบ-ฟลุค-แปง เปนแหลงขาวหลัก
ซึ่งการใหคาทางบวกหรือลบของแหลงขาวนั้น จึงขึ้นอยูกับรายละเอียดของเหตุการณเปนองคประกอบ
หลัก
สวนในดานการเลือกประเด็นมานําเสนอ จะพบวาในชวงแรกของการนําเสนอขาว จะ
เสนอประเด็นการแยกทางกันระหวางโบกับฟลุค เชน
เตียงหักมา 2 ปแลว ฟลุค-โบ (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
โบ-ชญาดา เปดอกปมแยกเตียงฟลุค เหตุเขากันไมได ยันไมมีมือที่สาม ยังคุย “แบม”
ตลอด (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
คาสโนวา ‘ฟลุค’ รับเตียงหักเลิก ‘โบ’ มีขาวมานาน เปดอกแถลงแยก 2 ป แลว (เดลินิวส
5 ธ.ค. 50)
โบรับเลิกฟลุค เผยอยูเพื่อลูก แตไมหยาขาด (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
แตมาในชวงหลัง หนังสือพิมพเริ่มเสนอประเด็นเรื่องมือที่สาม การคบกันระหวางแปง
กับฟลุค เพิ่มมากขึ้น เชน
แปง-ฟลุค รักเลิศลีลา แปง-อรจิรา แหลมวิไล แพ “ผูชายมีประสบการณ” ตอนนี้แปงมี
ขาวคั่วอยูกับฟลุค-เกริกพล (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
ฉะแหลกทางเน็ต ‘แปง’ โฮ! โดนดาแยงผัวโบ พอแมพลอยเปรอะ พรอมเจอกัน 3 คน!
ตองดู ‘ฟลุค’ อีกยาว ฝากขอโทษคนที่รัก (8 มี.ค. 51)
แปง-ฟลุค ‘เกกซิมเลิฟ’ แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน “มือที่3” แยงผัวชาวบาน!!ฟลุคเกริกพล (ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
‘แปง-อรจิรา’ ร่ําไหโตขาวฉาวเปนมือที่ 3 แยงสามี-บีบ ‘โบ’ หยา ‘ฟลุค’ ยอมรับแค
ศึกษากันอยู ครวญเครียดหนักพอแมพลอยถูกดาทางเน็ตดวย (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
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จะสังเกตไดวา ประเด็นขาวนี้เกี่ยวของกับ “ครอบครัว” ซึ่งเปนสถาบันที่สําคัญสําหรับ
สังคมไทย แตประเด็นที่สื่อเลือกมานําเสนอ จะไมพบในสวนของบุตรเทาไรนัก เพราะสื่อมองวาไมใช
ประเด็นหลักของการมีปญหาระหวางโบกับฟลุค สื่อจึงไมมุงนําเสนอในพาดหัวขาว ในทางกลับกัน
ประเด็นตางๆที่สื่อเสนอลวนเกี่ยวของกับฟลุค-โบ-แปง เชน สาเหตุของการเลิกกัน , ความสัมพันธของทั้ง
3 ฝาย
นอกจากนั้น ก็ยังมีประเด็นเรื่องมือที่สาม การคบกันระหวางแปงกับฟลุค ซึ่งชวงแรกก็
คลุมเครือ ตางไมมีใครยอมรับเชนกัน ทําใหสื่อยิ่งติดตามแหลงขาวอยางใกลชิด ขาวนี้จึงถูกนําเสนอได
ชวงระยะเวลาคอนขางนาน จนในที่สุดเมื่อบุคคลในขาวออกมาเปดเผยยอมรับเอง ประกอบกับประเด็น
เรื่องโบกับฟลุคก็ไดขอยุติโดยการจดทะเบียนหยา สื่อจึงลดการนําเสนอลงทั้งขาวหนาหนึ่งและขาวหนา
ใน
2.3 วิเคราะหเนื้อหา
1) การเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว
การนําเสนอขาว นักขาวจะมีการเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว รวมทั้งมีการ
กําหนดแนวทางใหผูอานตีความเหตุการณขาวไปในทิศทางใดได โดยผานกลวิธีการนําเสนอขาว
กลวิธีการเสนอขาวกรณีโบ-ฟลุค ของหนังสือพิมพไทยรัฐ นําเสนอโดยใชเทคนิคการเลา
เรื่ อ ง มี ก ารใช ลี ล าการเขี ย นแบบพรรณนาถึ ง อากั ป กิ ริ ย าท า ทางความรู สึ ก ของผู ต กเป น ข า ว รวมถึ ง
แหลงขาวที่อางอิงถึง และเนนใหความสําคัญตอรายละเอียดตางๆของเหตุการณ ซึ่งกลวิธีนี้กอใหเกิดการ
สรางความหมายและการตีความหมายตอเหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอผูอาน ทําให
ผูอานเกิดจินตนาการภาพของเหตุการณได ตัวอยางเชน
หลังตกเปนเปาใหผูคนทุกวงการเมาสกันมานานวา ชีวิตคูระหวางพระเอกคนดังจอม
เจาชู เจาของฉายา “คาสโนวาเมืองไทย” ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช มีอันลมสลายถึงกาลอับปางแลว กับ
ภรรยาสาวสวยคนดัง “โบ-ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ” ทวาทั้งคูก็ยังออกมาปฏิเสธตลอดวาไมเปนความจริง
ทามกลางความคลุมเครือ เนื่องจากฝายชายซึ่งเคยไปไหนมาไหนกับภรรยาหลังแตงงานและมีทายาทเปน
พยานรักกัน 1 คน คือ “นองอชิ” กลับควงคูสาวสวยมากหนาหลายตาออกสังคม ในจํานวนนี้มีพี่สาวของ
ฝายหญิงดวย จนทําใหเกิดขอครหาของผูคนทั่วไปวาฟลุคเปนพระยาเทครัวหรือไมนั้น (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
เมื่อถามถึงการสรางครอบครัวใหม ฟลุครองโอโฮกอนตอบวายังไมไดคิด อยากดูแลลูก
ใหดีที่สุด พยายามประคองไมใหมันแยกวานี้ (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
กลายเปนเรื่องทอลก ออฟ เดอะ ทาวน มาเกือบตลอดทั้งสัปดาห หลังจากฟลุค-เกริกพล
มัสยวานิช นักแสดงเจาของฉายาคาสโนวาเมืองไทย ยอมรับแลววาแยกทางกับภรรยาสาว โบ-ชญาดา มา
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นานถึง 2 ป โดยที่ฝายหญิงเก็บตัวเงียบ กระทั่งเมื่อเย็นวันที่ 11 ธ.ค. โบ-ชญาดาจึงยอมเปดปากเปนครั้ง
แรก ระหวางการเดินทางมาบันทึกเทปรายการโทรทัศนที่สตูดิโอเจเอสแอล ยานลาดพราว 107 โดยพิธีกร
สาวลูกหนึ่งไดอุมนองอชิลูกชายหัวแกวหัวแหวนมาดวย (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
จบสิ้นปญหาคาราคาซัง ที่ทําใหกระอักกระอวนใจกันทั้งสองฝายเสียที เมื่อพระเอกละคร
คนดัง เจาของฉายาคาสโนวาแหงวงการบันเทิง “ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช” ไดฤกษตวัดปากกาเซ็นใบ
หยาอยางเปนทางการกับ “โบ-ชญาดา” อดีตภรรยาที่เคยใชชีวิตครอบบครัว ครองคูอยูกินกันมานานถึง 4
ป โดยทั้งคูซุมเงียบไปเซ็นใบหยากันที่เขตวังทองหลาง (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
คาสโนวา ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช เปดใจยอมรับแลวเตียงหัก แยกบานอยูกับ “โบ-ชญา
ดา” ภรรยาสาว หลังตกเปนขาวซุบซิบกันมานาน (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
....แตก็มีเรื่องฮือฮาเปนอยางมาก เมื่อ “ฟลุค-เกริกพล” ตัดสินใจเปดเผยเรื่องราวชีวิต
ครอบครัวตัวเอง หลังจากมีกระแสขาวมานานวา แยกกันอยูกับ โบ-ชญาดา ภรรยาสาว มีทายาทลูกชาย
นารักดวยกัน 1 คน คือนองอชิ-อชิรวัตติ์ มัสยวาณิช วัย 5 ขวบ (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
พิธีกรสาวชื่อดัง โบ-ชญาดา เปดใจหลังเลิกรากับฟลุค-เกริกพล อดีตสามีเปนครั้งแรก ย้ํา
ขาวรักราวยังสะเทือนใจและเสียใจ แตมีความจําเปนตองแยกทาง ชี้ยังไมไดหยาขาดจากกัน ทุกวันนี้ทําทุก
อยางเพื่อลูกอยางเดียว ระบุปญหารักราวไมมีปญหามือที่สาม วอนอยาดึงใครมาเปนแพะรับบาป ยัน
ปญหาทุกอยางขึ้นอยูกับคนสองคนเปนคนตัดสินใจ (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
จากกรณีขาวคราวความรักของฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช กับ โบ-ชญาดา มัสยวาณิช ที่มี
อันตองเลิกรากันไปทั้งๆที่ทั้งสองมีลูกชายแสนนารัก นองอชิ-อชิรัตติ์ มัสยวาณิช เปนพยานรักแลว โดย
ทั้งสองคนโบ-ฟลุค ก็ออกมาแถลงตอสาธารณชนถึงความสัมพันธวา แมจะเลิกรากัน แตก็ยังรวมกันดูแล
ลูกชายอยางดีที่สุด ท ามกลางกระแสขาววาฟลุค-เกริก พล ได คบหากับแปง -อรจิ รา แหลมวิไ ล ดารา
นางแบบชื่อดัง จนเปนที่วิพากษวิจารณไปทั่ววงการ แตฝายฟลุค-เกริกพล และแปง-อรจิรา ก็ออกมา
ปฏิเสธขาวดังกลาวอยางตอเนื่อง แตสุดทายฝายชายก็ออกมายอมรับวาคบหากับแปงจริงๆ (เดลินิวส 7
มี.ค. 51
โบ-ฟลุค ยองจูงมือแอบไปหยากันเรียบรอยแลว ฝายชายเผยกระแสขาวเรื่องแปง-อรจิรา
สงผลกระทบอยางรุนแรง วันนี้จึงตัดสินใจทําทุกอยางใหถูกตองชัดเจน ย้ําใบหยาเหมือนกระดาษใบหนึ่ง
เทานั้น ความสัมพันธพอ-แม-ลูก มันอยูในสายเลือด สวนมรดกทรัพยสินไมมีการแบง เก็บไวใหลูก เปรย
เสียใจที่ถูกถอดจากละครความลับซูเปอรสตาร พรอมหวานใจคนใหม ดานโบใหสัมภาษณน้ําตาคลอ ระบุ
ใจหายที่ตองแยกทางกัน ชมอดีตสามียังทําหนาที่พอที่นารักไดเปนอยางดีเหมือนเดิม ขอบคุณทุกคนที่
ติดตามขาวมาโดยตลอด (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
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ถูกจับตามองอยางไมกระพริบ ความรักอันหวานฉ่ําแตกลับมาขมขื่น ระหวางฟลุคกับโบ
ใกลถึงจุดจบ หลังอยูกินกันฉันสามีภรรยานานรวม 5 ป กระทั่งมีโซทองคลองใจลูกชายนองอชิ แตสุดทาย
ครอบครัวที่เกิดปญหาระหองระแหง เนื่องจากฝายชายไมสามารถเลิกพฤติกรรมเจาชูได ลาสุดเจาตัว
ออกมาเปดใจยอมรับวากําลังศึกษาดูใจอยูกับนางเอกสาว แปง-อรจิรา ทําใหใครตอใครที่ทราบขาวถึงกับ
อึ้ง กอนจะพากันฟนธงวาสาเหตุความรักราวฉานของครอบครัว เนื่องจากแปงอยางแนนอน ขณะที่แปง
เองตองรีบออกมาแถลงขาวทั้งน้ําตาเปดใจอยางหลีกเลี่ยงไมไดวา ไมไดเปนมือที่สาม (เดลินิวส 15 มี.ค.
51)
จากตัวอยางขางตนนี้ เนื้อหาขาวมีการใชเทคนิคการพรรณนาใหเห็นถึงภาพเหตุการณที่
เกิดขึ้นวา โบและฟลุคเลิกกันและปดบังมานานถึง 2 ป ทั้งๆที่สื่อก็ตั้งขอสังเกตมานานแลว โดยสื่อใชคํา
พรรณนาในลักษณะที่ทําใหผูอานตีความและรูสึกไดวา ทั้งโบ-ฟลุคมีปญหากันมานานแลว แตเพิ่งออกมา
ยอมรับและเปดเผยเหตุการณ นอกจากนั้นสื่อยังใชคําที่พรรณนาใหเห็นนิสัย บุคลิกภาพของฟลุควาเปน
คนเจาชู โดยนําฉายาของฟลุคมากลาวถึงในขาววา “คาสโนวา” ซึ่งทําใหเกิดการสรางความหมาย สราง
ทัศนคติใหแกผูอานได และก็ปดทายดวยบทสรุปของความสัมพันธทั้งโบและฟลุค ที่สื่อชี้ใหเห็นวายืดเยื้อ
มานาน
นอกจากนั้น สื่อก็ยังเนนการนําเสนอขาวจากคําใหสัมภาษณของทั้งโบและฟลุค ซึ่งคํา
สัมภาษณสวนใหญจะแสดงใหเห็นวาทั้งคูตางก็รูสึกเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน
ทันทีที่เห็นขาวสื่อหนังสือพิมพไดโทรหาพี่แบมเปนคนแรก เพราะตกใจมากเปนเรื่อง
ใหญที่ไมอยากใหเปนแบบนี้ ก็มีโทรคุยตลอด และพี่แบมเปนคนเดียวที่โบคุยเรื่องนี้ดวย ตอนนี้อชิยังไมรู
เรื่อง ลูกยังเห็นพอแมอยูดวยกัน กอดลูกอยูดวยกันเหมือนเดิม ไปดวยกันเหมือนเดิม ไมเคยทะเลาะกันตอ
หนาลูก เชื่อวาความรักที่มีอยูใหกันยังเหมือนเดิม แตอาจจะแปรรูปไปจากที่เคยหวานแหวว มาเปนความ
รักใหกําลังใจเหมือนเพื่อนคุย เปนคนที่ปรึกษาไดทุกเรื่อง ยังคุยกันไดอยู ฟลุคยังคุยกันอยูเหมือนเดิม
(ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
ฟลุค ไดใหสัมภาษณถึงผลกระทบกับขาวเตียงหักกับโบวา.......สําหรับตน พอครอบครัว
ถึงจุดที่ตองแยกเตียงจริงๆพยายามไมเศรา พยายามเดินหนาตอไปกับชีวติ แตพยายามไหรไมดีขึ้น พยายาม
เก็บเงียบเอาไว วันที่เราแตงงานกัน แฮปปมีความสุขมาก แขกเหรื่อมางานเยอะมาก ทุกคนอวยพรขอใหรกั
กันนานๆ แตวันนึงมันไมประสบความสําเร็จ มันอาย และเสียใจ มันคือความเจ็บปวดทุกวินาที ไมพูดก็หา
วาโกหก แตรอเวลาที่เหมาะสม ไดคุยกันแลววาเราไปไมรอด ไมไดพูดเพราะงอนหรือทะเลาะกัน แตชีวิต
คูมันมาถึงทางตัน (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
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พิธีกรสาวคนดังถึงกับหนาตาสอแววกังวล เมื่อทราบวามีกองทัพนักขาวมารอสัมภาษณ
เรื่ องดังกล าวจํานวนมาก และเอย ปากที เลนทีจริงกับผูสื่อขาววา “อยาทําแบบนี้กับโบ เดี๋ยวรองไห”
(ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
ฟลุคก็รองไห โบก็รองไห ก็กอดกันรองไหเหมือนเดิมเมื่อมีปญหา เราผูกพัน เราเปนพอ
แมของนองอชิ เรายังมีความรูสึกที่ดีๆตอกันอยู วันนี้เราไมสามารถทําใหเหมือนเดิมได โบนัดเจอกับฟลุค
สองคนที่ออฟฟศของโบเอง การหยาเปนแคกระดาษใบนึง ที่สําคัญเราหยาแลวทําใหเรามีความสุข การที่
เราไมทะเลาะกัน ทําใหลูกมีความสุข (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
ขณะที่โบ-ชญาดา กลาวยอมรับดวยดวงตาที่ฉายแววเศรา บงบอกถึงความรูสึกในใจวา
รูสึกใจหายไมแตกตางกันกับฟลุค ยิ่งใจหายมากขึ้นเมื่อตอนหันมามองหนาฟลุค อยางไรก็ตามถึงเราทั้งคู
จะเปลี่ยนสถานะก็จริง แตเราก็มีนองอชิที่นารัก ทุกอยางคงไมไดเปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก (ไทยรัฐ 15
มี.ค. 51)
อย า งไรก็ ต าม ในส ว นของโบก็ รู สึ ก เสี ย ใจและบั่ น ทอน ไม อ ยากให มี ข า ว
กระทบกระเทือนออกมา ทําใหทุกๆคนตองรับรูในมุมมองนี้ เพราะวานองอชิยังเล็ก และโบก็รักลูกมาก
ที่สุด ถาตองเปนขาว เราเองก็ไมสบายใจและไมอยากใหมันเกิดขึ้น (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
โบกลาวดวยสีหนาเศราสรอยมีน้ําตาคลอเบาวา วันนี้ตนรูสึกใจหายมากที่ตองไปจด
ทะเบียนหยากัน เรายังไมไดบอกลูก คิดวาลูกคงไมรูสึกถึงความแตกตาง เราทําทุกอยางเหมือนเดิม ไป
ไหนมาไหนดวยกัน ที่สําคัญฟลุคยังทําหนาที่พอที่นารักไดอยางดีเหมือนเดิม...เมื่อพูดถึงตรงนี้โบไดหัน
ไปซบไหลฟลุค น้ําตาคลอเบาสรางความหดหูใหกับนักขาวเปนอยางมาก (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
อีกทั้งยังมีการบรรยายอากัปกิริยา ซึ่งเปนอวัจภาษา เปนการสังเกตจากสื่อ โดยยืนยันให
เห็นวาทั้งโบและฟลุคตางก็รูสึกเสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางแทจริง เชน
พิธีกรสาวคนดังถึงกับหนาตาสอแววกังวล เมื่อทราบวามีกองทัพนักขาวมารอสัมภาษณ
เรื่องดังกลาวจํานวนมาก และเอย ปากทีเลนทีจริงกับผูสื่อขาววา “อยาทําแบบนี้กับโบ เดี๋ ยวรองไห”
(ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
ผูสื่อขาวรายงานดวยวา ขณะที่ฟลุคกลาวมาถึงตอนนี้ ถึงกับมีใบหนาเศราและน้ําตารื้น
ออกมาคลอเบา (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
โบไดกลาวดวยเสียงสั่นๆและมีนา้ํ ตาคลอเบาวา ในขณะที่ตนคุยกับฟลุคเรื่องหยา ตางคน
ตางรองไหออกมา (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
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หลังจากมาถึงงานทั้งคูไดยืนใหสัมภาษณคูกันดวยใบหนาเศราสลด ปดฉากความหวานที่
เคยมีใหซึ่งกันและกัน เมื่อครั้งความรักยังไมโรยรา(ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
อยางไรก็ตาม ระหวางที่ฟลุคตอบคําถามผูสื่อขาว โบไดหันมามองหนาฟลุคเปนระยะๆ
และกมหนา พยายามกลั้นน้ําตาแหงความรานรานใจไมใหหลั่งออกมา (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
โบกลาวดวยสีหนาเศราสรอยมีน้ําตาคลอเบาวา วันนี้ตนรูสึกใจหายมากที่ตองไปจด
ทะเบียนหยากัน เรายังไมไดบอกลูก คิดวาลูกคงไมรูสึกถึงความแตกตาง เราทําทุกอยางเหมือนเดิม ไป
ไหนมาไหนดวยกัน ที่สําคัญฟลุคยังทําหนาที่พอที่นารักไดอยางดีเหมือนเดิม...เมื่อพูดถึงตรงนี้โบไดหัน
ไปซบไหลฟลุค น้ําตาคลอเบาสรางความหดหูใหกับนักขาวเปนอยางมาก (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
นอกจากประเด็ น การเลิ กรากั นของโบ-ฟลุค แลว หนังสือพิ มพ ยัง ให ค วามสําคัญกั บ
ประเด็นการคบกันของฟลุคและแปง ซึ่งเปนการใหคาในทางลบมากยิ่งขึ้น ทั้งการปฏิเสธถึงความสัมพันธ
ในชวงแรก , การคบกันในระหวางที่ฟลุคยังไมไดหยากับโบ จนสื่อสรางประเด็นใหมวา เปนมือที่สาม
และเปนแรงกดดันใหโบฟลุคตองหยากัน ตัวอยางเชน
แปง-อรจิรา แหลมวิไล แพ “ผูชายมีประสบการณ” ตอนนี้แปงมีขาวคั่วอยูกับฟลุค-เกริก
พล มัสยวาณิช “พอมายปายแดง” ที่เพิ่งประกาศวาแยกเตียงนอนกับเมีย “โบ-ชญาดา” มารวม 2 ป ฟลุคเลย
กลายเปน “ผูชายโสด มีเรือพวง 1 ลํา” คือ นองอชิ แตเสนหคาสโนวายังเหลือราย ไมงั้นฟลุค คงไมได
ฉายา “คาสโนวาฆาไมตาย” หรอก! (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
ตอนนี้มีขาวแปงเขาไปพัวพัน เธอเลยเจอขอหา “มือที่สาม” ไปเต็มเปา แตถึงแปงจะ
ออกมาปฏิเสธขาววาเธอไมไดยุงเกี่ยวกับฟลุค บอกเพียงวา ฟลุคเปนเพื่อนรวมงาน สนิทกันเพราะเลน
ละครเรื่องนารีสโมสร แตก็มีขาวเล็ดลอดออกมาจากกองวา แปงกับฟลุคสนิทกันเกินเพื่อน พรอมมีขาว
เมาสวา ฟลุคขอหยาโบเพื่อแสดงความจริงใจในการคบหาแปง....ลาสุดก็มีขาววาควงกันไปญี่ปุน ไปเที่ยว
เชียงใหมดวยกันอีก ทุกคนเห็นอยางนั้นจริงๆ แตแปงยืนกรานกระตายขาขาวๆวา ไมจริง แปงอางวาอยาง
ไปญี่ปุนก็ไปกับทีมละครนารีสโมสร สวนคอนโดก็ไมไดไปอยู เพราะแปงยังอยูบานกับพอแม! (ไทยรัฐ
27 ม.ค. 51)
ลาสุด มีขาววาตอนที่ฟลุคคุยโทรศัพทอยูกับโบ มีเสียงผูหญิงเล็ดลอดเขาไปในสาย และ
เสียงนั้นคลายเสียงแปง ผูซึ่งมีขาวเปน “มือที่ 3” อยูพอดี (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)

177

หลังจากที่ตกเปนเปาถูกคนในสังคมมองวา นางเอกสาว แปง อรจิรา แหลมวิไล เปนมือที่
สาม ทําใหพระเอกหนุมฉายาคาสโนวา ฟลุค-เกริกพล มัสยาวาณิช และโบ-ชญาดา เตรียมหยาขาด ทําให
นางเอกสาวตัดสินใจเปดอกใหสัมภาษณ (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
“แปง” ปลอยโฮ! เครียด-เสียใจถูกรุมดาวอนเน็ต “แยงผัวชาวบาน” โตขาวบีบ “โบ” หยา
“ฟลุ ค ” โบ ย โดนสื่ อ กดดั น หนั ก จํ า ต อ งออกมาพู ด ได แ ต ส งสารพ อ แม พ ลอยโดนหางเลขไปด ว ย
ขณะเดียวกัน ยันสัมพันธกับ “โบ” ยังดีอยู ยินดีเคลียรพรอมหนา 3 คน แตไมเกี่ยวเรื่องหยา สวนอนาคต
จะคบกับฝายชายถึงขั้นวิวาหหรือไม ยังตองดูอีกยาว เชื่อตัวเองเปนคนคิดดีทําดี ขอโทษทุกคนถาทําให
ใครผิดหวัง (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
แอบเลนรักซอนเรนอยูพักใหญ แตตอนนี้รัก “แปง-ฟลุค” กําลังจะกลายเปน “รักซอน
แคน” เพราะตั้งแตฟลุคออกมาเปดใจวา “กําลังคบดูใจกับแปงมานาน 2 เดือน” โดยยังไม “หยาขาด” กับ
เมียที่บาน พอแมเพื่อนแปงเลยรุมดา ดวยความเปนหวงแปงจะถูกมองวา “กินน้ําใตศอก” เลนเอาแปง
เครียดที่ตองตกเปน “จําเลยสังคม” บางก็หาวาแปงไปเรงรัดใหฟลุคจัดการหยาขาดกับโบ! (ไทยรัฐ 16
มี.ค. 51)
โดยทั้งสองคนโบ-ฟลุค ก็ออกมาแถลงตอสาธารณชนถึงความสัมพันธวา แมจะเลิกรากัน
แตก็ยังรวมกันดูแลลูกชายอยางดีที่สุด ทามกลางกระแสขาววาฟลุค-เกริกพล ไดคบหากับแปง-อรจิรา
แหลมวิไล ดารานางแบบชื่อดัง จนเปนที่วิพากษวิจารณไปทั่ววงการ แตฝายฟลุค-เกริกพล และแปง-อรจิ
รา ก็ออกมาปฏิเสธขาวดังกลาวอยางตอเนื่อง แตสุดทายฝายชายก็ออกมายอมรับวาคบหากับแปงจริงๆ
(เดลินิวส 7 มี.ค. 51)
ฟลุคกลาวดวยน้ําเสียงจริงจังวา....สาเหตุหลายๆอยางมันเปนเรื่องสวนตัวไมอยากจะยอน
อดีต ผูสื่อขาวถามวามันเปนสวนหนึ่งไหมที่ทําใหถูกมองวาเปน “คาสโนวา” ฟลุคตอบวาขาวที่ออกมา
ทั้งหมดเปนชวงที่ผมแยกเตียงกันแลว ตั้งแตตั้งงานจนเลิกกัน ผมไมเคยนอกใจเขาเลย ตอนนี้เรายังรักกัน
อยู (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
....โดยส ว นตั ว ไม รู จั ก กั บ แป ง แต เ รื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ตนต อ งยอมรั บ ให ไ ด ตอนนี้ ไ ม รู
เหมือนกันวาจะทําอยางไร แตคงจะตองพยายามทําใหดีที่สุด โดยเฉพาะตัวเองจะตองยอมรับความจริงใน
เรื่องนี้ใหได และเมื่อทําใจไดแลวก็จะตองมานั่งพูดคุยกันทั้งหมดวาจะทําอะไรแบบไหนตอไป (เดลินิวส
7 มี.ค. 51)
ร่ําไหกลางกองถาย แปง-อรจิรา ยันไมเคยเรงใหพี่ฟลุคหยาขาดจากสาวโบ แจงไมไดเปน
มือที่ 3 ที่ทําใหทั้งคูตองแยกทางกัน ยอมรับแคศึกษากันอยู แตเปลาคบกัน เพราะยังไมมั่นใจกับพระเอก
หนุม สวนที่ตองออกมาประกาศความสัมพันธเพราะถูกสื่อกดดัน (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
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เรื่องหยาหรือไมหยามันเปนเรื่องของเขา 2 คน ณ วันนี้ที่เราออกมาบอกวาศึกษากัน ถาม
ว า อยากพู ด ไหม ก็ ไ ม น ะคะ แต ถ า ถามว า ทํ า ไมต อ งพู ด เพราะว า มั น เกิ ด จากแรงกดดั น ของสื่ อ ด ว ย
เหมือนกันวาทําไมเราไมพูด...ทุกวันนี้เรายังไมไดคบ มันยังอยูในขั้นเริ่มตน ตองศึกษากันไปอีกนาน
ฉะนั้นเรื่องหยาไมใชเรื่องที่แปงจะตองไปพูดใหเขาสองคน จะตองทํานะคะ มันเปนเรื่องของคนสองคน
ไมใชเรื่องของแปง และแปงก็ไมใชมือที่สามดวย (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
ถูกจับตามองอยางไมกระพริบ ความรักอันหวานฉ่ําแตกลับมาขมขื่น ระหวางฟลุคกับโบ
ใกลถึงจุดจบ หลังอยูกินกันฉันสามีภรรยานานรวม 5 ป กระทั่งมีโซทองคลองใจลูกชายนองอชิ แตสุดทาย
ครอบครัวที่เกิดปญหาระหองระแหง เนื่องจากฝายชายไมสามารถเลิกพฤติกรรมเจาชูได ลาสุดเจาตัว
ออกมาเปดใจยอมรับวากําลังศึกษาดูใจอยูกับนางเอกสาว แปง-อรจิรา ทําใหใครตอใครที่ทราบขาวถึงกับ
อึ้ง กอนจะพากันฟนธงวาสาเหตุความรักราวฉานของครอบครัว เนื่องจากแปงอยางแนนอน ขณะที่แปง
เองตองรีบออกมาแถลงขาวทั้งน้ําตาเปดใจอยางหลีกเลี่ยงไมไดวา ไมไดเปนมือที่สาม (เดลินิวส 15 มี.ค.
51)
จากตัวอยางขางตน เปนการบรรยายใหเห็นถึงนิสัยบุคลิกของฟลุควาเปนคนเจาชู ทั้งที่
เพิ่งประกาศวาเลิกกับโบ ซึ่งแมวาจะเลิกมานาน 2 ป แตสังคมก็เพิ่งรับทราบขอเท็จจริง และเมื่อประกาศ
ใหสังคมรับทราบ ก็มาคบกับแปงในทันที
นอกจากนี้ สื่อก็พยายามชี้ใหเห็นภาพวา มีคนสังเกตมานานแลววาแปงกับฟลุคกําลังคบ
หากัน ทวาทั้งคูตางก็พยายามออกมาปฏิเสธเรื่อยมา จนทายที่สุดเมื่อทั้งคูออกมาเปดเผยขอเท็จจริงหลังจาก
ปลอยใหสังคมตั้งขอกังขามานาน โดยอางวาเปนเพราะแรงกดดันจากสื่อ ทั้งฟลุคและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
“แปง” จึงยิ่งถูกโจมตีจากกระแสสังคม แมแปงจะพยายามออกมาขอโทษและยืนยันวาไมไดมีสวนกดดัน
ใหฟลุคกับโบตองหยาขาดจากการเร็วขึ้น อยางไรก็ตามแมทั้งคูจะออกมาเปดเผยวากําลังศึกษากัน แตก็
ยังคงไมยอมรับวาความสัมพันธเกินกวาเพื่อน
อีกทั้งยังมีก ารใช เทคนิคการเลาเรื่องบรรยายบุคคลอื่นๆแวดล อมที่เ กี่ยวของ เพื่อให
สอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว วาแปงกับฟลุคกําลังคบกันในชวงที่ทั้งคูยังไมยอมรับ เพียงแตแหลงขาวที่
สื่อนําขอมูลมาอางอิงเปนแหลงขาวปด ตัวอยางเชน
แตก็มีขาวเล็ดลอดออกมาจากกองวา แปงกับฟลุคสนิทกันเกินเพื่อน พรอมมีขาวเมาสวา
ฟลุคขอหยาโบเพื่อแสดงความจริงใจในการคบหาแปง (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
นอกจากนี้ ก็มีการพูดถึงอุปนิสัยของฟลุควาเปนคนเจาชู จนกระทั่งแตงงานกับโบ นิสัยนี้
ก็ยังคงอยู อีกทั้งก็บรรยายใหเห็นถึงนิสัยบุคลิกของแปงที่เจาชูไมแตกตางกับฟลุคเชนกัน เนื่องจากมีขาว
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กั บ ผูช ายมาหลายคนก อ นที่ จ ะมาคบกั บ ฟลุค ซึ่ง เปน การวิ จ ารณ เป น ความคิ ด เห็ น จากสื่ อ ที่นํ า เสนอ
สอดแทรกไปเนื้อหาขาว และอาจจะเปนการวางกรอบใหผูอานคิดตามโดยที่ผูอานไมรูตัว ตัวอยางเชน
ฟลุ ค เลยกลายเป น “ผู ช ายโสด มี เ รื อ พ ว ง 1 ลํ า ” คื อ น อ งอชิ แต เ สน ห ค าสโนว า ยั ง
เหลือราย ไมงั้นฟลุค คงไมไดฉายา “คาสโนวาฆาไมตาย” หรอก! (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
ฟลุคเปนหนุมนักรักมีชั้นเชิง ลูกเลนแพรวพราว ยังเคยแสรงทําตัวเปนแมวเชื่องๆ จนโบ
ยอมหลงเชื่อแตงงานดวยจนมีลูกกัน 1 คน เพราะคิดวาฟลุคจะเลิกนิสัยเจาชู แตกลายเปน “ดีแตก” (ไทยรัฐ
27 ม.ค. 51)
ตั้งแตเลิกกับ ภูริ หิรัญพฤกษ แฟนหนุมคนเดียวที่เคยคบเปดเผย แปงก็ปลอยใหหัวใจไร
แฟนมาหลายป แตเธอไมมีเหงา เดี๋ยวมีขาวคั่วหนุมวิน วงโปเตโต นักรองเพทายคายอารเอส ลองรักกะนัก
ดนตรีคงไมเราใจ แปงเลยหันไปทดสอบลองรักกับหนุมไฮโซแพท พรประภา...... (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
....กาลเวลาเทานั้น จะชวยพิสูจนวา “คาสโนวี่แปง” จะแพ “คาสโนวาฟลุค” หรือเปลา
(ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
ผูสื่อขาวถามวามันเปนสวนหนึ่งไหมที่ทําใหถูกมองวาเปน “คาสโนวา” ฟลุคตอบวาขาว
ที่ออกมาทั้งหมดเปนชวงที่ผมแยกเตียงกันแลว ตั้งแตตั้งงานจนเลิกกัน ผมไมเคยนอกใจเขาเลย ตอนนี้เรา
ยังรักกันอยู (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
...สุ ด ท า ยครอบครั ว ที่ เ กิ ด ป ญ หาระหองระแหง เนื่ อ งจากฝ า ยชายไม ส ามารถเลิ ก
พฤติกรรมเจาชูได ลาสุดเจาตัวออกมาเปดใจยอมรับวากําลังศึกษาดูใจอยูกับนางเอกสาว แปง-อรจิรา ทํา
ใหใครตอใครที่ทราบขาวถึงกับอึ้ง (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
นอกจากนั้นสื่อก็ยังนําเสนอบทสัมภาษณตั วแปงเองที่กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ที่
พยายามออกมายืนยันวาตนเองไมใชมือที่สาม ไมใชตัวจุดชนวนที่ทําใหโบและฟลุคหยาขาดจากกันเร็ว
ขึ้น รวมทั้งสื่อก็พยายามเสนออากัปกิริยาทาทางการแสดงออกของแปงระหวางการใหสัมภาษณดวย
ตัวอยางเชน
แปงเริ่มออกอาการพยายามขมอารมณเต็มที่ จนริมฝปากสั่น แตแลวจูๆน้ําตาก็เริ่มคลอ
เบา และตอบคําถามตอวา การที่มีใครมาวา ตนคงไมมีความสุข ถาเกิดความสุขนั้นอยูบนความทุกขของ
คนอื่น (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
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แปงยังสารภาพวา เครียดกับขาวมากและเมื่อถูกถามวา เครียดจนรองไหเลยหรือไม แปง
ถึงกับเก็บอารมณไมอยู ปลอยน้ําตาไหลอาบแกม พรอมตอบดวยเสียงสั่นเครือวาขนาดพี่ถามตอนนี้ แปง
ยังจะรองเลย แลวกอนหนาจะเปนอยางไร (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
แปงปฏิเสธทันทีวาไมเคยเขาบานฟลุค ตนไมใชเปนสาเหตุใหโบกับฟลุคตองหยากัน ไม
ทราบวาเขาจะหยากันหรือไม และขอยืนยันวาไมใชมือที่สามอยางแนนอน เพียงแตแปงอยูตรงจุดนี้ พูด
อะไรมากไมได และเราเองยังไมไดแนใจกับอนาคต ไมไดมั่นใจขนาดนั้น ทุกอยางอยูในขึ้นเริ่มตน และ
ตนมีระยะหางกับฟลุค (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
แปงกลาวดวยน้ําเสียงสั่นเครือและเริ่มมีน้ําตาไหลวา แปงไมมีสวนบีบใหโบหยากับฟลุค
มันเปนเรื่องของเขา 2 คน ณ วันนี้ที่เราออกมาบอกวาศึกษากัน ก็ไมไดอยากพูดแตตองพูดเพราะเกิดจาก
แรงกดดันของสื่อ (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
ร่ําไหกลางกองถาย แปง-อรจิรา ยันไมเคยเรงใหพี่ฟลุคหยาขาดจากสาวโบ แจงไมไดเปน
มือที่ 3 ที่ทําใหทั้งคูตองแยกทางกัน ยอมรับแคศึกษากันอยู แตเปลาคบกัน เพราะยังไมมั่นใจกับพระเอก
หนุม สวนที่ตองออกมาประกาศความสัมพันธเพราะถูกสื่อกดดัน (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
แปงไมเคยไปบานพี่ฟลุค แลวกับพี่โบก็ไมมีปญหาอะไรดวย อยางที่บอกไมมีใครอยาก
ใหปญหาเกิด แตเมื่อครอบครัวของเขาไปดวยกันไมได แลวตัวพี่โบเองก็ไมอยากใหมันเปนแบบนี้ แปง
เองก็ไมอยากใหมันเปนแบบนี้ ฉะนั้นเราเขาใจวามันไมใชเจตนาหรือความตองการของใคร เราไมมีปญหา
กัน แตเขาใจมากกวา (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
อนึ่ง นอกจากประเด็นเรื่องมือที่สาม กรณีฟลุค-แปง แลว ไทยรัฐยังนําเสนอประเด็นของ
โบเช น กั น เพี ย งแต ป ระเด็ น ของโบเป น เพี ย งแค ก ระแสข า วลื อ ดั ง นั้ น สื่ อ จึ ง เน น เป น การสั ม ภาษณ
ขอเท็จจริงจากโบเพียงเทานั้น ซึ่งโบก็ปฏิเสธขาวลือ อีกทั้งตั้งแตสื่อเริ่มนําเสนอขาว จนถึงสิ้นเดือน
พฤษภาคม ประเด็นขาวของโบก็ไมมีความชัดเจน ประเด็นนี้จึงไมใชจุดขายของขาว ดังนั้น เดลินิวสจึง
นําเสนอประเด็นนี้ในขาวบันเทิงหนาในเทานั้น ตัวอยางเชน
กอนหนานี้มีขาววาโบหวนกลับไปคบกับแฟนเกาที่เปนฝรั่ง โบตอบทันทีวา ไมเคยมี
แฟนเปนฝรั่ง และตอนนี้ไมคบกับใครดวย เมื่อถามอีกวาลาสุดมีขาววาคบกับหนุมชื่อกฤษดา เจาของ
รานอาหารญี่ปุน โบตอบวา เปนขาวที่เซ็งมากเรื่องนี้ เพราะเขาเปนเพื่อนบาน รานอยูใกลๆกัน เขามีแฟนที่
นารักมาก ตนรูสึกแยที่คนคิดอยางนี้ เขาเปนเพื่อน ไมมีความรูสึกทางดานแฟนแมแตนิดเดียว ขาวที่
ออกมาเปนการกลาวหา ทําใหคูรักเขาอาจทะเลาะกันได มันไมถูกตอง กับขาวคบทอมก็เปนแคเพื่อนกัน
(ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
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สําหรับโบตอนนี้ยังไมพรอมมีใคร ยังไมพรอมเริ่มตนใหมกับใครทั้งสิ้น เรามีลูก มีงาน
มีครอบครัว เรื่องความรักตนเชื่อในเรื่องพรหมลิขิต อันไหนที่เปนของเราก็เปนของเรา (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
โดยสรุปแลวการดําเนินเรื่องของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสจะเริ่มตนดวยการ
ออกมาเปดเผยถึงความสัมพันธดานการใชชีวิตคูของโบและฟลุคจากบุคคลในขาวเอง หลังจากที่สื่อตั้ง
ขอสังเกตมานาน โดยสื่อพยายามเนนย้ําใหเห็นถึงความสัมพันธของทั้งคูที่เลิกรากันมานานถึง 2 ป แต
พยายามปดบังมาตลอด นอกจากนั้นก็มีประเด็นดานนองอชิ และการที่สื่อพยายามชี้ใหเห็นถึงอาการ
ความรูสึกของทั้งคูจากเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งเปนการบรรยายจากการแสดงออกของบุคคลในขาวจากการ
สังเกตของสื่อเอง นอกจากนั้น สื่อก็แทรกประเด็นเรื่องมือที่สาม โดยชี้ใหเห็นถึงบุคลิกอุปนิสัยของฟลุค
ซึ่งเปนคนเจาชูตั้งแตกอนแตงงาน และสื่อก็ตั้งขอสังเกตถึงความสัมพันธที่เกินเพื่อนของฟลุคและแปง
โดยในระยะแรกทั้งคูพยายามออกมาปฏิเสธ จนสื่อก็ตามสังเกตเรื่อยๆ จนทายที่สุดทั้งคูออกมายอมรับ จึง
ถูกกระแสสังคมโจมตี ทั้งนี้เพราะฟลุคยังไมไดหยาขาดจากโบ จนเมื่อทั้งคูออกมาเปดเผย ฟลุคจึงหยาขาด
จากโบอยางเปนทางการ แปงจึงถูกตั้งนัยยะวา เปนสาเหตุใหโบและฟลุคตองหยาขาดจากกัน เชน
...ในที่สุดกระแสขาวที่วาทั้งสองคนได “เตียงหัก” แยกทางกันแลว ก็เปนความจริง เมื่อ
ฟลุค-เกริกพล ยอมรับจากปากของตัวเองเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ขณะไปงานเอกแซกท แอนด ซีเนเลโอ ทูเกต
เซอร 2008 ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย หลังผูสื่อขาวไดถามถึงสถานการณครอบครัวอีกครั้ง ปรากฎวา
คราวนี้ ฟ ลุ ค ยอมเปด ปากพู ด โดยกล า วว า จะพูด เปน ครั้ง แรกและครั้ งสุ ด ทา ยเพื่ อ ให เ รื่ องมั น จบๆไป
พระเอกฟลุคกลาววา เรารอดูมานานแลว เรารอใหลูกโตรับสถานการณไดเสียกอน เราสองคนทําเพื่อลูก
เราแยกทางกันมา 2 ปแลว แตไมเคยบอกใคร ไมใชวาเราอยากจะปดบังหรืออะไร เพราะเรารักลูก เลยไม
อยากใหลูกตองมารูสึกไมดีกับขาว แตตอนนี้ลูกโตพอที่จะรับรูไดแลว.....
...สวนสาเหตุรักราว ฟลุคเผยวา เกิดจากหลายอยาง เปนเรื่องสวนตัวมากๆ ไมอยากเอย
ถึงเพราะวามัน 2 ปแลว ไมอยากยอนมัน เมื่อถามวามีสวนหรือไมที่ฟลุคถูกมองวาเปนคาสโนวา ถึงทําให
เกิดปญหารักราวขึ้น ฟลุคตอบวาภาพคาสโนวาเกิดขึ้นหลังจากที่มีขาวนี้ ขอยอมรับวาตั้งแตเราแยกทางกัน
ตนไมเคยนอกใจโบแมแตครั้งเดียว เมื่อถามถึงวา คนมองวาโบตองการจับฟลุคตั้งแตตอนแตงงาน เจาตัว
ปฏิเสธวาไมใช ตอนแตงงานเราสองคนรักกัน ตอนนี้ตนขอบอกวา เราสองคนก็ยังรักกันอยูแตวาเราไป
ดวยกันไมได....
...พิ ธี ก รสาวลู ก หนึ่ ง กล า วถึ ง เหตุ ที่ ไ ม อ อกมาพู ด เรื่ อ งนี้ แ ต แ รก ก็ เ พราะคิ ด ว า เรื่ อ ง
ครอบครัวเปนเรื่องที่เซ็นสิทีฟ และอาจกระทบเทือนใจทุกคน แตตอนนี้ถือเปนการถอยหางกันออกมา
และแยกทางกันเลยคิดวาทําทุกวันใหดีที่สุด อนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิด สวนเหตุผลที่เลิกกัน เปนเรื่อง
สวนตัวคน 2 คนที่เขากันไมได คน 2 คนยอมรับกันไมไดในบางจุด หลายๆจุดทําใหไมเขาใจกัน และทํา
ใหถอยหางกันออกไปเลย เปลี่ยนสถานะจากคูรักกลายมาเปนเพื่อนที่สามารถคุยกันได เขาใจกันไดทุก
เรื่อง ปรึกษากันไดทุกเรื่องอยู....
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...ตอนนี้มีขาวแปงเขาไปพัวพัน เธอเลยเจอขอหา “มือที่สาม” ไปเต็มเปา แตถึงแปงจะ
ออกมาปฏิเสธขาววาเธอไมไดยุงเกี่ยวกับฟลุค บอกเพียงวาฟลุคเปนเพื่อนรวมงาน สนิทกันเพราะเลน
ละครเรื่อง “นารีสโมสร” แตก็มีขาวเล็ดลอดออกมาจากกองวา แปงกับฟลุคสนิทกันเกินเพื่อน พรอมมีขาว
เมาทวา ฟลุคขอหยา “โบ” เพื่อแสดงความจริงใจในการคบหาแปง....
...ตอมาผูสื่อขาวโทรสอบถามฟลุคถึงเรื่องการเจรจาขอหยากับโบ ฟลุคเปดเผยวา สาเหตุ
ที่ตัดสินใจพูดเรื่องหยากับโบนั้น ตนกับโบไดคุยกันมาตลอด เพียงแตเราไมเคยหยา เลยเปนเรื่องยากและ
ไมรูจะตองทํายังไงบาง ที่ผานมาไดแตคุย แตยังไมไดทําอะไร เรื่องเลยคาราคาซังมาจนทุกวันนี้ กอนหนา
นี้ชวงวันลอยกระทง ไดมีการพูดคุยกันวาเราจะกลับมาคืนดีกันมั้ย ถาดี เราจะมาเริ่มตนกันใหม ถาไมดีเรา
ตัดสินใจเลิก เพราะไมมีประโยชน ชวงหลังไดมีการคุยกัน แตไมไดเปนขาวจนมีกระแสแปงเปนตนเหตุ
ซึ่งไมใช เพราะเราสองคนไดมีการพูดกันกอนหนานี้ แตเปนชวงจังหวะมากกวา สวนเรื่องหยาคงเปนเรื่อง
ฤกษสะดวก ตามที่โบบอก เพราะวันนั้นโบพูดแบบนี้จริงๆ เราไมมีปญหากัน ทุกวันนี้เรายังเปนเพื่อนที่ดี
ตอกัน ยังคุย ยังปรึกษากันไดทุกเรื่อง....
...ฟลุคกลาวอีกวา ถามวาสังคมบีบบังคับใหตนรีบหยาหรือเปลา ก็อยากจะบอกวาถาตน
กับโบเปนคนธรรมดา คงไมมีเหตุการณแบบนี้ เรื่องหยาก็คงมีแตไมใชวันนี้ พรุงนี้ สังคมบอกวานี่คือสิ่งที่
ถูกตอง เราก็เชื่อ ความคิดเราอาจไมเหมือนคนอื่น สวนหนึ่งเปนเพราะเราโตมาจากเมืองนอกเราคิดของเรา
แบบนี้ เราเขาใจกันแบบนี้ แตทุกคนมองเราผิด ก็ไมรูจะตองทํายังไงเหมือนกัน ถึงแมเราจะหยากัน แตตน
ก็จัดการทุกอยางในสิ่งที่เขาควรจะไดรับเรียบรอยแลว ไมไดมีปญหา เรื่องนี้เราตกลงกันไดดวยดี โบก็ยัง
อยูกับอชิที่บานหลังเดิม สวนตนก็อยูคอนโด เราดูแลลูกใหดีที่สุดเทาที่ทําได และไมมีทางที่จะแยงลูกกัน
เราเขาในใจกัน ตนรูโบก็รักลูก เรื่องหยาไมอยากพูดถึง เพราะมันเปนเรื่องความรูสึกที่แย ตนก็รองไหเปน
นะ แตไมจําเปนจะตองมานั่งรองไหใหใครเห็น และไมอยากใหเกิดเหตุการณแบบนี้เหมือนกัน ตนอยาก
แตงงานครั้งเดียว แตเมื่อเปนไปไมได เราพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด ดีกวาใหลูกมาเหนพอแมทะเลาะกัน
....
...เมื่อถามวาใครเปนคนตัดสินใจบอกลูกวาจะหยา ฟลุคใหคําตอบวา ทั้งตนและโบไมได
บอกลูกวาจะหยา ขณะที่โบกลาวเสริมวา จริงๆแลวนองอชิอาจจะไมรูสึกถึงความแตกตางมาก เพราะสิ่งที่
เราทํามากับลูกยังเหมือนเดิม จริงๆแลวเวลาไปไหนมาไหน ที่ภาพเหลานั้นไมไดออกสื่อ ตัวฟลุคเองเปน
คนที่นารัก ดูแลลูก สวนโบมีหนาที่หลักเลี้ยงดูลูกอยูแลว เรื่องลูกตราบใดที่พอแมมีความรักที่เขมแข็งกับ
ลูกเขาใจรับรองวาเปนเด็กที่เติบโตขึ้นมาไมมีปญหาแนนอน สวนอนาคตตนไมไดวางแผน พยายามทําทุก
วันนี้ใหดีที่สุดอยูแลว ยังคงทําภารกิจในแตละวันตอไป มุงเนนในเรื่องของการศึกษาของลูกจะทํายังไง
การเลี้ยงลูกตอไปใหดีที่สุด มีเวลาใหลูกมากที่สุดในฐานะพอแม การวางแผนเรื่องนี้ ลูกคือสิ่งสําคัญที่สุด
....
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...สวนการดูแลนองอชิ ลูกชายหัวแกวหัวแหวนนั้น ฟลุคยืนยันวา เปนการชวยกันดู อยู
ที่วาใครสะดวก คนนั้นเปนคนเลี้ยง แตปจจุบันนองอชิอยูโรงเรียนใกลบาน วันธรรมดาจึงอยูกับโบเปน
หลัก เสาร-อาทิตย อยูกับฟลุคเหมือนเดิม....
...หลังจากหยากันแลว ตอนนี้สําหรับโบอยูในฐานะอะไร ฟลุคตอบวา เหมือนเดิมเปน
พอแมของอชิ และเปนเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดไป ตางคนไมไดสัญญาอะไรยังไง เพราะคําวาพอแมตัดกันไม
ขาด การขากจากการเปนสามี-ภรรยา ก็แคกระดาษหนึ่งใบ แตพอแมเปนสายเลือดยังไงก็ตัดไมขาด คงไม
มีทางเปลี่ยน และจะไมมีการฟองรองสิทธิ์ เพื่อดูแลลูกอยางเด็ดขาด ทั้งตนและโบทําไมได ทําไมลง และ
ไมมีเหตุผลตองทําดวย....
...จากกระแสขาว “เราสามคน” ไดมีผลกระทบตอฟลุค-แปง ถึงขนาดโดนปลดจากละคร
ความลับของซุปเปอรสตาร ฟลุคไดกลาววา ตนรูสึกเสียใจ เสียดาย แตก็เขาใจผูจัด ซึ่งผูใหญใหเหตุผลมา
วา เราไมสามารถตานกระแสได กระแสวายังไงเขาก็วาอยางนั้น เขาทําธุรกิจก็เขาใจ สวนอากัปกิริยากับ
คนรอบขง ตนก็ไมเคยเจอคนรอบขางที่ไมนารักกับตนเลย ไมเคยเจอเลยไมทราบจริงๆ ผูสื่อขาวถามวา
วันนี้ที่จะไปหยา แปงรูมั๊ย ฟลุคตอบเพียงสั้นๆวา นองรูวาจะหยาร แตไมไดบอกวาเปนวันไหน....
...แปงปลอยโฮ! เครียด-เสียใจถูกรุมดาวอนเน็ต “แยงผัวชาวบาน” โตขาวบีบ “โบ” หยา
“ฟลุ ค ” โบ ย โดนสื่ อ กดดั น หนั ก จํ า ต อ งออกมาพู ด ได แ ต ส งสารพ อ แม พ ลอยโดนหางเลขไปด ว ย
ขณะเดียวกัน ยันสัมพันธกับ “โบ” ยังดีอยู ยินดีเคลียรพรอมหนา 3 คน แตไมเกี่ยวเรื่องหยา สวนอนาคต
จะคบกับฝายชายถึงขั้นวิวาหหรือไม ยังตองดูกันอีกยาว เชื่อตัวเองเปนคนคิดดีทําดี ขอโทษทุกคนถาทําให
ใครผิดหวัง....
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพไทยรัฐตองการสื่อและมีการประกอบสราง
ความเปนจริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวาฟลุคเปนคนเจาชู จนทําใหมี
ปญหาครอบครัวตองหยาขาดจากโบ เพราะฟลุคมีผูหญิงคนใหมซึ่งก็คือแปง ซึ่งทั้งคูคบกันในขณะที่ทั้ง
โบและฟลุ ค ยั ง ไม ไ ด ห ย า ขาดจากกั น ดั ง นั้ น ทั้ ง ฟลุ ค และแป ง จึ ง ตกเป น จํ า เลยสั ง คมที่ ทํ า ให ส ถาบั น
ครอบครัวแตกแยก สวนโบนั้น สื่อวางกรอบใหเห็นวาเปนผูถูกกระทําจากฟลุคและแปง
นอกจากนั้น สื่อยังวางกรอบใหเห็นวา ไมวาจะประเด็นการเลิกรา และประเด็นการคบ
กันระหวางแปงกับฟลุคนั้น ทั้ง 2 ประเด็นนี้ มีฟลุคเปนบุคคลในขาวเหมือนกัน ซึ่งฟลุคถูกวางกรอบและ
ตัดสินใหเห็นจากพฤติกรรมของฟลุคเองวาเปนผูที่ชอบโกหก ปดบัง หลอกลวง เพราะสื่อไดตั้งขอสังเกต
มากอนหนาที่ฟลุคจะออกมายอมรับ แตฟลุคก็พยายามปฏิเสธมาตลอด ดังนั้นฟลุคจึงยิ่งถูกตัดสินใหผูอาน
ตีความไดวาเปนผูที่มีคําพูดไมนาเชื่อถือ
อยางไรก็ตามสื่อก็ยังวางกรอบใหเห็นวา ถึงแมวาทั้งโบและฟลุคจะมีปญหาแยกทางกัน
และฟลุคก็คบกับแปง แตฟลุคก็ยังมีความรับผิดชอบเรื่องลูก ซึ่งมีคํายืนยันจากโบที่ชี้ใหเห็นวาฟลุคเปนคน
รักลูก และไมมีปญหากันเรื่องลูก
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2) การเลือกขอมูล
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสมีการเลือกขอมูลในการนําเสนอเกี่ยวกับขาวโบฟลุค
แยกทางกัน จําแนกได ดังนี้
ก.) บุคคลในขาวและการเลือกแหลงขาว
บุคคลในขาว หมายถึง บุคคลที่ปรากฎหรือถูกนํามาใชอางอิงในขาว ซึ่งจะมี
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับเหตุการณที่นํามาเลา โดยจะทําหนาที่เปนตัวดําเนินเรื่องในขาวนั้นๆ บุคคล
ในที่นี้ไมไดหมายความเฉพาะแหลงขาว แตหมายรวมถึงบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาว หรือที่เรียกวา “ผู
ตกเปนขาว” ซึ่งไมไดมีบทบาทในการใหขอมูล หรือวิพากษวิจารณ หรือออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นดวย
แหลงขาวหลักของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส กรณีการเลิกรากันของโบฟลุค คือ โบและฟลุค ซึ่งเปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง เปนผูเปดเผยเหตุการณทั้งหมดเอง ไมวาจะเปน
การเปดเผยรายละเอียดเหตุการณ สาเหตุ ผลกระทบ และบทสรุปของเหตุการณ นั่นก็คือการจดทะเบียน
หยา
อนึ่ง “ฟลุค” จะคอนขางเปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง ที่มีน้ําหนักใหคาทางลบ
จากการประพฤติปฎิบัติของตนเอง นั่นก็คือการปดบังหลอกลวงสื่อ หลอกลวงประชาชนมานานถึง 2 ป
ทั้งนี้เพราะสื่อไดตั้งขอสังเกตมากอนหนานี้แลว วาฟลุคคบกับผูหญิงคนอื่น แตฟลุคก็ปฏิเสธเรื่อยมา อีก
ทั้งยังมีเหตุการณที่เกิดแทรกขึ้นมาระหวางที่ฟลุคกับโบยังไมไดหยากัน นั่นก็คือการคบกันระหวางฟลุค
กับ แปง ซึ่ งในระยะแรกทั้งคู ก็ ปดบั ง เชนกัน ทํ าให ฟ ลุคยิ่งถูก ใหคาทางลบว า เป นผูมีนิสัย ชอบโกหก
หลอกลวง ไมนาเชื่อถือ ประกอบกับพฤติกรรมการมีคนใหมในระหวางที่ยังไมไดหยาขาด จึงถูกใหคาวา
เปน “คนเจาชู หลายใจ” ฟลุคจึงถูกตัดสินวาเปนฝายผิด นอกใจโบ และทําใหครอบครัวแตกแยก เชน
“ฟลุค-เกริกพล เจาของฉายาคาสโนวาเมืองไทยยอมรับเตีย งหักแยกทางกับ
ภรรยาสาวแสนสวย โบ-ชญาดา เปนเวลา 2 ปแลว หลังชีวิตคูอยูในภาวะอึมครึมมานาน เผยเหตุที่ไมยอม
เผยความจริงเรื่องชีวิตคูยุติลง เพราะหวงความรูสึกของลูก ยอมรับรักโบไมเคยคิดนอกใจ แตที่แยกทาง
เพราะเขากันไมได ยันไมใชเรื่องมือที่สามที่เขามาทําใหรักราว” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
“....ตอนนี้แปงมีขาวคั่วอยูกับฟลุค-เกริกพล มัสยวานิช พอมายปายแดง ที่เพิ่ง
ประกาศแยกเตียงนอนกับเมีย โบ-ชญาดา มารวม 2 ป ฟลุคเลยกลายเปนผูชายโสด มีเรือพวง 1 ลํา คือ
นองอชิ แตเสนหคาสโนวายังเหลือราย ไมงั้นฟลุคคงไมไดฉายาคาสโนวาฆาไมตาย...” (ไทยรัฐ 27 ม.ค.
51)
“.....ทามกลางกระแสขาววาฟลุค-เกริกพล ไดคบหากับแปง-อรจิรา แหลมวิไล
ดารานางแบบชื่อดัง จนเปนที่วิพากษวิจารณไปทั่ววงการ แตฝายฟลุค-เกริกพล และแปง-อรจิรา ก็ออกมา
ปฏิเสธขาวดังกลาวอยางตอเนื่อง แตสุดทายฝายชายก็ออกมายอมรับวาคบหากับแปงจริงๆ” (เดลินิวส 7
มี.ค. 51)
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“ถูกจับตามองอยางไมกระพริบ ความรักอันหวานฉ่ําแตกลับมาขมขื่น ระหวาง
ฟลุคกับโบ ใกลถึงจุดจบ หลังอยูกินกันฉันสามีภรรยานานรวม 5 ป กระทั่งมีโซทองคลองใจลูกชาย
นองอชิ แตสุดทายครอบครัวที่เกิดปญหาระหองระแหง เนื่องจากฝายชายไมสามารถเลิกพฤติกรรมเจาชูได
ลาสุดเจาตัวออกมาเปดใจยอมรับวากําลังศึกษาดูใจอยูกับนางเอกสาว แปง-อรจิรา ทําใหใครตอใครที่
ทราบขาวถึงกับอึ้ง กอนจะพากันฟนธงวาสาเหตุความรักราวฉานของครอบครัว เนื่องจากแปงอยาง
แนนอน ขณะที่แปงเองตองรีบออกมาแถลงขาวทั้งน้ําตาเปดใจอยางหลีกเลี่ยงไมไดวา ไมไดเปนมือที่
สาม” (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
สําหรับ “แปง” นั้น จึงถูกใหคาทางลบเชนกัน วาเปน “มือที่สาม” ทําใหสถาบัน
ครอบครัวแตกแยกเชนกัน เชน
“...ตอนนี้มีขาวแปงเขาไปพัวพัน เธอเลยเจอขอหา “มือที่สาม” ไปเต็มเปา แตถึง
แปงจะออกมาปฏิเสธขาววาเธอไมไดยุงเกี่ยวกับฟลุค บอกเพียงวาฟลุคเปนเพื่อนรวมงาน สนิทกันเพราะ
เลนละครเรื่อง “นารีสโมสร” แตก็มีขาวเล็ดลอดออกมาจากกองวา แปงกับฟลุคสนิทกันเกินเพื่อน พรอมมี
ขาวเมาทวา ฟลุคขอหยา “โบ” เพื่อแสดงความจริงใจในการคบหาแปง...” (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
“....เพราะยังมีขาววาแปงไปอยูค อนโดของฟลุคแลว ซึ่งระยะหลังในยานช็อปปง
เจ อเวนิว ที่แปงและแกงเพื่อนชอบไปเดินเลน มักจะเห็นฟลุคไปโตเตอยูดวย ลาสุดก็มีขาววาควงกันไป
ญี่ปุน....” (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
“เมื่อถามวาคนจะมองวาฟลุคใจรอน อยากรีบหยาเพราะคบแปง....” (ไทยรัฐ 7
มี.ค. 51)
“แปงปลอยโฮ! เครียด-เสียใจถูกรุมดาวอนเน็ต “แยงผัวชาวบาน” โตขาวบีบ
“โบ” หยา “ฟลุค” โบยโดนสื่อกดดันหนักจําตองออกมาพูด ไดแตสงสารพอแมพลอยโดนหางเลขไปดวย
...” (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
“ร่ําไหกลางกองถาย แปง-อรจิรา ยันไมเคยเรงใหพี่ฟลุคหยาขาดจากสาวโบ
แจงไมไดเปนมือที่ 3 ที่ทําใหทั้งคูตองแยกทางกัน ยอมรับแคศึกษากันอยู แตเปลาคบกัน เพราะยังไมมั่นใจ
กับพระเอกหนุม สวนที่ตองออกมาประกาศความสัมพันธเพราะถูกสื่อกดดัน” (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
“ครวญสุดเครียดถูกดาพอ-แมในอินเทอรเน็ต วอนสื่อมวลชนเสนอขาวใหดี
พรอมขอโทษทุกคนที่ถูกหางเลขไปดวย แตเชื่อวาสิ่งที่ทําไปถูกตองแลว” (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
สําหรับโบ-ชญาดานั้น ถึงแมจะมีสวนในการปดบังหลอกลวงสื่อ หลอกลวง
ประชาชนที่แยกทางกับฟลุคมานานแลวนั้น แตสื่อไมไดใหความสําคัญกับประเด็นนี้ ในทางกลับกัน สื่อ
มองวา “โบ” เปน “ผูถูกกระทํา” ทั้งจากฟลุคและแปง โบไมไดมีสวนทําใหครอบครัวแตกแยก อีกทั้ง
ตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ โบก็ใหสัมภาษณถึงฟลุคในแงดีตลอด นอกจากนั้นโบก็ไมเคยกลาวโทษแปงวา
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เปน สาเหตุ ทํา ให เ กิ ด ป ญหาครอบครั ว จึง แสดงใหเ ห็น ถึง ความมีจิต ใจดี ที่ไ มเ คยกลา วโทษหรื อโยน
ความผิดใหผูอื่น ดังนั้นโบจึงเปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริงเชิงบวก เชน
“สําหรับที่มีขาวเรื่องมือที่ 3 เขามาทําใหบานแตกนั้น โบ-ชญาดาตอบวา สิ่งที่
เกิดขึ้นไมเกี่ยวกับใคร เกี่ยวกับเรา 2 คน เราเริ่มตนรักจากคน 2 คน เมื่อที่วันที่ตองตัดสินใจ ก็เรื่องของเรา
2 คนจริงๆ อยาเอาคนอื่นมาเปนแพะรับบาป...” (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
“โบรับรูตั้งแตแรกแลววาฟลุคเปนคนสนุกสนาน ความเจาชูยังมีอยู ยังไมได
เปลี่ยนแปลงไป อาจจะลดลงหายไป แตอยางไรก็ตาม โบยอมรับสิ่งที่เขาเปน สิ่งที่สําคัญในการที่อยู
ดวยกันไมไดอยูที่ใครเจาชู แตวาเราอยูดวยความเขาใจ รักครอบครัวเปนสําคัญ ฟลุคเองก็รักโบมาก รักลูก
มาก โบก็รักฟลุค รักลูกไมนอยไปกวากัน...” (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
“...ผูสื่อขาวถามวา ฟลุคออกมายอมรับวาคบกับแปงเหมือนเปนการบีบใหเกิด
การหยาเร็วขึ้นหรือเปลา โบตอบวาไมเกี่ยวกับแปง เพราะเขาเพิ่งคบกันไดไมนาน ตนกับฟลุคมีปญหากัน
มานานแลว แตวาวันนี้เปนการเริ่มตนของเขาสองคน โบตองยอมรับจุดที่เราจบไปแลวเปนจุดที่ทําใหทุก
คนสบายใจดวย...” (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
“โบ-ชญาดา ไดกลาวเสริมขึ้นมาวารูสึกเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ที่นาเสียใจ
ที่สุดคือแปง ฟลุค ตองถูกถอดจากละคร เพราะกระแสสังคมตรงนี้คอนขางแรง บางทีโบรูสึกไมเปนธรรม
ดวยซ้ําสําหรับนักแสดงสองคนที่ตั้งใจทํางาน อนาคตคอนขางยาว....และเขาใจวากระแสสวนใหญที่
ต อ ต า นฟลุ ค -แป ง เพราะทุ ก คนสงสารโบที่ เ ป น ผู ถู ก กระทํ า แต ค วามจริ ง แล ว เรื่ อ งนี้ ไม มี ใ ครเป น
ผูถูกกระทํา เรื่องนี้ไมมีใครผิด สุดทายกระแสสงผลทํารายโบกับลูกทางออมเหมือนกัน...” (ไทยรัฐ 15
มี.ค. 51)
“พิธีกรสาวชื่อดัง โบ-ชญาดา เปดใจหลังเลิกรากับฟลุค-เกริกพล อดีตสามีเปน
ครั้งแรก ย้ําขาวรักราวยังสะเทือนใจและเสียใจ แตมีความจําเปนตองแยกทาง ชี้ยังไมไดหยาขาดจากกัน
ทุกวันนี้ทําทุกอยางเพื่อลูกอยางเดียว ระบุปญหารักราวไมมีปญหามือที่สาม วอนอยาดึงใครมาเปนแพะรับ
บาป ยันปญหาทุกอยางขึ้นอยูกับคนสองคนเปนคนตัดสินใจ” (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
“ส ว นข า วว า ฟลุ ค มี ส าวอื่ น นั้ น ยื น ยั น ว า เราสองคนไม ไ ด มี ใ ครจริ ง ๆ จุ ด
ศูนยกลางอยูที่ลูกชาย ฟลุคมีเพื่อนผูหญิงเยอะก็ตองมีขาวกับผูหญิงเปนเรื่องธรรมดา การแยกกันเปนเรื่อง
ของเรา อยาเอาคนอื่นมาเปนแพะรับบาปเลย” (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
“ฟลุคเขาเปนพอที่นารักคนหนึ่งและเปนผูชายที่ดีที่สุดคนหนึ่งเหมือนกัน ตนไม
อยากใหภาพออกมาออกมามุมลบเหมือนกัน อยากใหคนเขาใจวาทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้นได” (เดลินิวส 12
ธ.ค. 50)
“อยางไรก็ตาม ที่มีการพูดถึงเรื่องหยาและเรื่องแปงในเวลานี้ไมเกี่ยวของกันแต
อยางใด เพราะฟลุคกับแปงเพิ่งคบกันไดประมาณ 2 เดือน แตปญหาของโบกับฟลุค มีมานานกวานั้น” โบชญาดา กลาว” (เดลินิวส 7 มี.ค. 51)
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“โบกลาวอีกวา กระแสสังคมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฟลุคตนเสียใจมาก เนื่องจากไป
สงผลกระทบกับฟลุคอยางรุนแรงถึงขั้นถูกถอดจากละคร เสียดายฝมือของทั้งฟลุคและแปง อยากใหสังคม
ช ว ยมองอย า งมี วิ จ ารณญาณที่ ดี เนื่อ งจากเราทั้ ง สองคนจบกัน ด ว ยความเข า ใจ ไม ไ ดท ะเลาะกั น ...”
(เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
โดยสรุปแลว การเลือกบุคคลในขาวและแหลงขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ จะมี
ทั้งแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริงทางบวก ไดแก โบ-ชญาดา แหลงขาวที่ใหขอเท็จจริงทางลบ ไดแก ฟลุคเกริกพล และแหลงขาวที่เปนลบ ไดแก แปง-อรจิรา
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาวซึ่งไมไดมีบทบาทในการให
ขอมูลหรือวิพากษวิจารณหรือออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นดวย นั่นก็คือ แบม-จณิสตา , นองอชิ และพอแม
แปง
แบม-จณิสตา เปนแหลงขาวทางลบ เพราะเปนผูที่มีขาวพัวพันกับฟลุคมาตลอด
วาทั้ งคู สนิทกัน ไปไหนมาไหนด ว ยกัน จนถู กมองวา เปนพระยาเทครัว เปน ผูที่มีสวนทํ า ให สถาบัน
ครอบครัวมีปญหา เชน
“ผูสื่อขาวถามถึง ‘แบม-จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ’ พี่สาวของโบที่เคยไปไหนมาไหน
และออกงานสังคมกับฟลุคหลายครั้ง ฟลุคตอบวากับกับพี่แบม ตนรูสึกเหมือนคนในครอบครัว เหมือน
พี่สาวจริงๆ ก็แคนั้น ผูสื่อขาวถามอีกวา แบมพยายามไกลเกลี่ยใหกลับมาคบหากับนองสาวหรือไม ฟลุค
ตอบวาตอนนี้มันเลยเวลาไกลเกลี่ยแลว....” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
“....เนื่องจากฝายชายซึ่งเคยไปไหนมาไหนกับภรรยาหลังแตงงานและมีทายาท
เปนพยานรักกัน 1 คน คือ ‘นองอชิ’ กลับควงคูสาวสวยมากหนาหลายตาออกสังคม ในจํานวนนี้มีพี่สาว
ของฝายหญิงดวย จนทําใหเกิดขอครหาของผูคนทั่วไปวาฟลุคเปนพระยาเทครัวหรือไมนั้น” (ไทยรัฐ 5
ธ.ค. 50)
“ฟลุคตอบวา ผมคิดกับ ‘แบม’ เปนพี่สาวจริงๆ มันไมมีอะไรเลย...” (เดลินิวส 5
ธ.ค. 50)
นองอชิ เปนแหลงขาวทางบวก เพราะเหตุการณนี้ไมมีปญหาเรื่องลูก ไมมีการ
เกี่ยงกันเลี้ยงดู ไมมีการแยงลูกกัน ในทางกลับกันทั้งโบและฟลุค แมจะเลิกกัน แตก็ยังรับผิดชอบ ชวยกัน
เลี้ยงดู ในฐานะพอแม ยังคงใหความอบอุนดูแลลูก เชน
“...สวนการดูแลนองอชิ ลูกชายหัวแกวหัวแหวนนั้น ฟลุคยืนยันวา เปนการ
ชวยกันดู อยูที่วาใครสะดวก คนนั้นเปนคนเลี้ยง แตปจจุบันนองอชิอยูโรงเรียนใกลบาน วันธรรมดาจึงอยู
กับโบเปนหลัก เสาร-อาทิตย อยูกับฟลุคเหมือนเดิม....” (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
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“ฟลุคกลาวอีกวา...ถึงแมเราจะหยากัน แตตนก็จัดการทุกอยางในสิ่งที่เขาควรจะ
ไดเรียบรอยแลว ไมไดมีปญหา เรื่องนี้เราตกลงกันไดดวยดี โบก็ยังอยูกับอชิที่บานหลังเดิม สวนตนก็อยู
คอนโด เราดูแลลูกใหดีที่สุดเทาที่ทําได และไมมีทางที่จะแยงลูกกัน เราเขาใจกัน ตนรูโบก็รักลูก เรื่องหยา
ไมอยากพูดถึง เพราะมันเปนความรูสึกที่แย...” (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
“....โบตอบวา เรื่องบานที่เปนเรือนหอนั้นคิดวาไมมีปญหา เพราะเรารักลูกมาก
ตนรูวาฟลุครักลูกมาก ฉะนั้นทุกอยางที่เปนของลูกอยูแลว อะไรที่เราหามาดวยกันก็เปนของลูก ตนก็มี
บานของตนอยูแลว ฟลุคเขามีที่เขาอยูไดอยูแลว ฉะนั้นตางคนตางอยูได โดยไมมีปญหาที่จะมาแยงกัน”
(ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
“โบกลาววาตนไมมีเรื่องอะไรจะฝากพรอมกับไดพูดถึงการเลี้ยงดูนองอชิ ลูก
ชายหัวแกวหัวแหวน ซึ่งทั้งโบและฟลุคยังคงจะรวมกันเลี้ยงดูลูกชายตอไป” (เดลินิวส 7 มี.ค. 51)
“ฟลุคกลาวอีกวา....เรื่องลูกก็จะชวยกันเลี้ยงเหมือนเดิม ใบหยาเหมือนกระดาษ
ใบหนึ่งเทานั้น ความสัมพันธของเรา พอ แม ลูก มันอยูในสายเลือด สําหรับเรื่องทรัพยสิน ไมมีการแบง
อะไรทั้งนั้น ทุกอยางยังคงเหมือนเดิม เราทั้งคูจะเก็บไวใหลูก” (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
พอแมของแปง เปนแหลงขาวที่เปนกลาง เพราะเปนเพียงผูที่ถูกกลาวถึงวามี
ผลกระทบตองโดนสังคมกลาววาจากกรณีฟลุคคบกับแปง เชน
“แปงสงสารพอแม เพราะทั้งคูเลี้ยงแปงมาอยางดีที่สุด ไมเคยสอนใหแปงเปน
คนไมดี เพราะฉะนั้นอยาดาพอแม ซึ่งพอแมไมไดสั่งหาม แตพูดเชิงเปนหวงวาทนกระแสขาวไดหรือไม
ไมอยากใหใครมาดาลูก พอแมไมแอนตี้ใคร” (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
“ครวญสุดเครียดถูกดาพอ-แมในอินเทอรเน็ต วอนสื่อมวลชนเสนอขาวใหดี
พรอมขอโทษทุกคนที่ถูกหางเลขไปดวย แตเชื่อวาสิ่งที่ทําไปถูกตองแลว (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
เมื่อเทียบสัดสวนของการใชแหลงขาวดานบวกและลบ รวมถึงแหลงขาวที่เปน
กลางใหขอเท็จจริง พบวาแหลงขาวดานลบและแหลงขาวขอเท็จจริงมีมากกวาแหลงขาวดานบวก ดัง
ตารางเปรียบเทียบดานลาง
ตารางที่ 20 สรุปแหลงขาวกรณีโบฟลุค
แหลงขาวดานบวก
โบ-ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ
นองอชิ

แหลงขาวดานลบ
ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช
แบม-จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ
แปง-อรจิรา แหลมวิไล

แหลงขาวขอเท็จจริง
พอและแมของแปง
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ข.) การเลือกรายละเอียด เลือกประเด็นขาว
เนื่ อ งจากเหตุการณที่เ กิดขึ้ น มีรายละเอีย ดมาก ในการนําเสนอข า วผูสื่อขาว
จําเปนตองเลือกนําเสนอเฉพาะขอเท็จจริงบางสวนและตัดขอเท็จจริงบางสวนออกไป
การคัดเลือกขอเท็จจริงก็คือ การเลือกประเด็นขาวซึ่งถือเปนสวนสําคัญของการ
เดินเรื่องของขาว เปนตัวกําหนดวาโครงเรื่องขาวจะดําเนินไปทิศทางใด รวมถึงเปนตัววางกรอบแนวคิด
ของเรื่องใหกับผูอานไดอีกดวย ในกรณีการนําเสนอขาวโบ-ฟลุคเลิกกัน จะพบวาประเด็นหลักๆที่สื่อเลือก
นําเสนอ ไดแก
- เหตุการณการเลิกรากัน
หนังสือพิมพจะมีการลงเนื้อหาขาวสวนนี้ในทุกวันที่มีการนําเสนอขาว
เพื่อเปนการโปรยเรื่องทาวความใหผูอานเขาใจ ซึ่งในแตละครั้งที่มีการพูดถึงเหตุการณ หนังสือพิมพ
ไทยรัฐและเดลินิวสนําเสนอขาวในลักษณะที่เปนไปในทิศทางที่ทําใหคนอานคิดวาเหตุการณนี้เกิดขึ้น
และสื่อก็ตั้งขอสังเกตมานานแลว แตทั้งฟลุคและโบก็ปฏิเสธ ปดบังเรื่อยมา เชน
“หลังตกเปนเปาใหผูคนทุกวงการเมาทกันมานานวา ชีวิตคูระหวาง
พระเอกคนดังจอมเจาชู เจาของฉายา ‘คาสโนวาเมืองไทย ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช’ กับภรรยาสาวสวย
คนดัง ‘โบ-ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ’ ทวาทั้งคูก็ยังออกมาปฏิเสธตลอดวาไมเปนความจริง ทามกลางความ
คลุมเครือ เนื่องจากฝายชายซึ่งเคยไปไหนมาไหนกับภรรยาหลังแตงงานและมีทายาทเปนพยานรักกัน 1
คน คือ ‘นองอชิ’ กลับควงคูสาวสวยมากหนาหลายตาออกสังคม ในจํานวนนี้มีพี่สาวของฝายหญิงดวย จน
ทําใหเกิดขอครหาของผูคนทั่วไปวาฟลุคเปนพระยาเทครัวหรือไมนั้น” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
“กลายเป น เรื่ อ งทอล ก ออฟ เดอะ ทาวน มาเกื อ บตลอดทั้ ง สั ป ดาห
หลังจากฟลุค-เกริกพล มันยวาณิช นักแสดงเจาของฉายาคาสโนวาเมืองไทย ยอมรับแลววาไดแยกทางกับ
ภรรยาสาว โบ-ชญาดา มานานถึง 2 ป โดยที่ฝายหญิงเก็บตัวเงียบ...” (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
“คาสโนวา ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช เปดใจยอมรับแลวเตียงหัก แยก
บานอยูกับ “โบ-ชญาดา” ภรรยาสาว หลังตกเปนขาวซุบซิบกันมานาน” (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
“พิธีกรสาวชื่อดัง โบ-ชญาดา เปดใจหลังเลิกรากับฟลุค-เกริกพล อดีต
สามีเปนครั้งแรก ย้ําขาวรักราวยังสะเทือนใจและเสียใจ แตมีความจําเปนตองแยกทาง ชี้ยังไมไดหยาขาด
จากกัน ทุกวันนี้ทําทุกอยางเพื่อลูกอยางเดียว ระบุปญหารักราวไมมีปญหามือที่สาม วอนอยาดึงใครมาเปน
แพะรับบาป ยันปญหาทุกอยางขึ้นอยูกับคนสองคนเปนคนตัดสินใจ” (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
- สาเหตุที่ปดบังความจริงมานาน 2 ป
นอกจากการรายงานถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว หนังสือพิมพยังมีการ
รายงานถึงสาเหตุที่ปดบังเหตุการณที่เกิดขึ้นมานานถึง 2 ป เนื่องจากสื่อพยายามจะเสนอโจมตีในประเด็น
นี้สอดแทรกการรายงานเหตุการณเพื่อใหผูอานเห็นวา ทั้งคูแยกทางกันมานานแลว แตไมเคยยอมรับ
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เปดเผย ดังนั้นสื่อจึงเนนการรายงานวาเหตุใดจึงตองปดบังเหตุการณจากคําสัมภาษณของทั้งโบและฟลุค
เชน
“จากนั้นพิธีกรสาวลูกหนึ่งกลาวถึงเหตุที่ไมออกมาพูดถึงเรื่องนี้แตแรก
ก็เพราะคิดวาเรื่องครอบครัวเปนเรื่องที่เซ็นสิทีฟ และอาจกระทบกระเทือนใจทุกคน แตตอนนี้ถือเปนการ
ถอยหางกันออกมาและแยกกัน เลยคิดวาทําทุกวันใหดี่ที่สุด อนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิด....” (ไทยรัฐ 12
ธ.ค. 50)
“โบคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ออนไหวงาย ถาเปนไปไดก็ไมอยากพูดถึง
เรื่องนี้อีก มันกระทบถึงลูก คนในครอบครัว และกระทบถึงทุกคนที่รักโบ ทุกวันนี้เราถอยหาง และทํา
หนาที่พอแมใหดีที่สุด” (เดลินิวส 12 ธ.ค. 50)
“....พระเอกฟลุ ค กล า วว า เรารอดู ม านานแล ว เรารอให ลู ก โตรั บ
สถานการณไดเสียกอน เราสองคนทําเพื่อลูก เราแยกทางกันมา 2 ปแลว แตไมเคยบอกใคร ไมใชวาเรา
อยากจะปดบังหรืออะไร เพราะเรารักลูก เลยไมอยากใหลูกตองมารูสึกไมดีกับขาว แตตอนนี้ลูกโตพอที่จะ
รับรูไดแลว” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
“ฟลุคกลาวดวยน้ําเสียงจริงจังวาจริงๆเรื่องนี้ไมอยากจะพูด ไมอยากจะ
บอกเลย เราอยากจะรอใหพรอมกอน แตตอนนี้เราสองคนมีความเห็นตรงกันวา ลูกนาจะเขาใจ เพราะเรา
แยกกันมาได 2 ปแลว อยางที่บอกวาไมใชจะปดแตเราอยากรอใหลูกโต สาเหตุหลายๆอยางเปนเรื่อง
สวนตัว” (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
- สาเหตุการแยกทางกัน
หนังสือพิมพมีการรายงานถึงสาเหตุของการเลิกรา แยกทางกัน ทั้งจาก
มุมของโบและฟลุค ซึ่งทั้งคูก็ใหสัมภาษณสอดคลองกันวาเปนเพราะเขากันไมได ไมเกี่ยวของกับมือที่สาม
ถึงแมวาฟลุคจะถูกโจมตีมาตลอดวาเปนฝายนอกใจ เพราะมีขาวกับผูหญิงคนอื่นเรื่อยมา เชน
“สวนสาเหตุรักราว ฟลุคเผยวา เกิดจากหลายอยาง เปนเรื่องสวนตัว
มากๆ ไมอยากเอยถึง เพราะวามัน 2 ปแลว ไมอยากยอนมัน เมื่อถามวา มีสวนหรือไมที่ฟลุคถูกมองวาเปน
คาสโนวา ถึงทําใหเกิดปญหารักราวขึ้น ฟลุคตอบวาภาพคาสโนวาเกิดขึ้นหลังจากที่มีขาวนี้ ขอยอมรับวา
ตั้งแตเราแยกทางกัน ตนไมเคยนอกใจโบแมแตครั้งเดียว เมื่อถามถึงวา คนมองวาโบตองการจับฟลุคตั้งแต
ตอนแตงงาน เจาตัวปฏิเสธวาไมใช ตอนแตงงานเราสองคนรักกัน ตอนนี้ตนขอบอกวา เราสองคนก็ยังกัน
อยูแตวาเราไปดวยกันไมได....” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
“ฟลุคกลาวดวยน้ําเสียงจริงจังวา....สาเหตุห ลายๆอยางมันเปนเรื่อง
สวนตัวไมอยากจะยอนอดีต ผูสื่อขาวถามวามันเปนสวนหนึ่งไหมที่ทําใหถูกมองวาเปน “คาสโนวา” ฟลุค
ตอบวาขาวที่ออกมาทั้งหมดเปนชวงที่ผมแยกเตียงกันแลว ตั้งแตตั้งงานจนเลิกกัน ผมไมเคยนอกใจเขาเลย
ตอนนี้เรายังรักกันอยู” (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
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“จากนั้ น พิ ธี ก รสาวลู ก หนึ่ ง กล า ว....ส ว นเหตุ ผ ลที่ เ ลิ ก กั น เป น เรื่ อ ง
สวนตัวคน 2 คนที่เขากันไมได คน 2 คนยอมรับกันไมไดในบางจุด หลายๆจุดทําใหไมเขาใจกัน และทํา
ใหถอยหางกันออกไป เลยเปลี่ยนสถานะจากคูรักกลายมาเปนเพื่อนที่สามารถคุยกันได เขาใจกันไดทุก
เรื่อง ปรึกษากันไดทุกเรื่องอยู” (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
“สําหรับที่มีขาวเรื่องมือที่ 3 เขามาทําใหบานแตกนั้น โบ-ชญาดาตอบ
วา สิ่งที่เกิดขึ้นไมเกี่ยวกับใคร เกี่ยวกับเรา 2 คน เราเริ่มตนรักจากคน 2 คน เมื่อถึงวันที่ตองตัดสินใจ ก็
เรื่องของเรา 2 คนจริงๆ อยาเอาคนอื่นมาเปนแพะรับบาป รวมถึงขาวที่วา ตนมีคนอื่นกอน ก็ไมเปนความ
จริง เราทั้ง 2 ตางยังไมมีใคร แมฟลุคอาจจะมีเพื่อนผูหญิงบาง ตนก็มีเพื่อนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไม
จําเปนจะตองมีใครคนอื่น ทําใหตองเลิกกัน” (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
“มันเปนเรื่องสวนตัว มันหลายๆเรื่องที่พออยูดวยกันทําใหเปนปญหา ที่
เราเขากันไมได ทําใหตองเปลี่ยนสถานะจากคูรักมาเปนแคเพื่อนกัน แตก็เปนเพื่อนที่คุยกันไดทุกเรื่อง
เรื่องมือที่สามนั้น มันไมเกี่ยวกับใครจริงๆ มันขึ้นอยูกับการตัดสินใจของเราสองคนมากกวา” (เดลินิวส 12
ธ.ค. 50)
- การดูแลเลี้ยงดูบุตร
หนังสือพิมพมีการนําเสนอในประเด็นดานลูก นั่นก็คือนองอชิโดยสื่อ
เสนอตั้งแตวันแรกที่มีการนําเสนอขาวการเลิกรากัน เพราะลูกเปนผูที่มีผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ
โดยหนั ง สื อ พิ ม พ ทั้ ง 2 ฉบั บ นํ า เสนอทั้ ง ด า นผลกระทบ การบอกให น อ งอชิ รั บ รู การแบ ง กั น เลี้ ย งดู
จนกระทั่งวันที่ทั้งคูจดทะเบียนหยากัน หนังสือพิมพก็ยังใหความสําคัญกับประเด็นนี้ โดยจะเปนการ
รายงานจากคําใหสัมภาษณของโบและฟลุค เชน
“เจาของฉายาคาสโนวาเมืองไทยตอบวา...เราอยากจะเปนพอแมที่ดีของ
ลูก และโบก็ทําหนาที่ตรงนี้ไดดี ทุกวันนี้เราก็จัดการไดอยางมีความสุข ไมวาตนหรือโบจะดูแลลูกวันไหน
ไมมีการเซตวา วันไหนจะเปนวันของโบหรือของฟลุค เราสองคนเลี้ยงลูกดวยความรัก ลูกคือนองอชิแฮป
ปทุกวัน เวลาที่นองอชิอยูกับพอหรือแมก็มีความสุข...” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
“เราอยูในฐานะพอแมลูกกันดีกวา เราอยูอยางนี้เราก็มีความสุขกันดี ทุก
วันนี้ลูกก็แฮปป ถึงจะแยกบานกันอยูมาปกวาแลว” (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
“พิธีกรสาวยังยืนยันดวยวา....เรื่องพอแมแยกทางกัน ยังไมไดพูดกับ
นองอชิ เพราะเพิ่ง 4 ขวบ ไมแนใจวาลูกจะเขาใจ แตเชื่อวาเขาไดรับความอบอุนรอยเปอรเซ็นตเต็ม และถา
หากมีสิ่งไหนทําใหกระทบกระเทือนจิตใจนองอชิในอนาคต ตนจะยอมทําทุกอยางเพื่อใหเปนครอบครัว
กลับมาเหมือนเดิม โดยตอนนี้ตนกับอชิอยูที่บานยานแจงวัฒนะ สวนฟลุคออกไปอยูคอนโดที่สาทร”
(ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 50)
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“ฟลุคตอบวา...สําหรับตนการเซ็นใบหยาเปนเพียงกระดาษแผนเดียว
เทานั้นจริงๆ ตนยังดูแลลูกเหมือนเดิม ลูกอยูกับใครวันไหนคนนั้นก็ดูแลไป มีการวางชีวิตที่ลงตัวใน
รูปแบบของเรา....” (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 50)
“ฟลุคกลาวอีกวา....ถึงแมเราจะหยากัน แตตนก็จัดการทุกอยางในสิ่งที่
เขาควรจะไดเรียบรอยแลว ไมไดมีปญหา เรื่องนี้เราตกลงกันไดดวยดี โบก็ยังอยูกับอชิที่บานหลังเดิม สวน
ตนก็อยูคอนโด เราดูแลลูกใหดีที่สุดเทาที่ทําได และไมมีทางที่จะแยงลูกกัน เราเขาใจกัน ตนรูโบก็รักลูก
.....” (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
“โบกลาววา....จริงๆเราเองสองคนถึงแมวาวันนี้จะเซ็นหรือไมเซ็นใบ
หยา ความรูสึกมีใหกันอยูแลว แตความถูกตองคือเรื่องจริงที่สําคัญที่สุด เรื่องลูกตกลงกันวาจะแบงกัน
เลี้ยง เปนผูปกครองกันคนละครึ่ง” (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
“ฟลุคตอบวาทั้งตนและโบไมไดบอกลูกวาจะหยา โบกลาวเสริมวา
จริงๆแลวนองอชิอาจจะไมรูสึกถึงความแตกตางมาก เพราะสิ่งที่เราทํามากับลูกยังเหมือนเดิม...เรื่องลูก
ตราบใดที่พอแมมีความรักที่เขมแข็งกับลูก เขาใจ รับรองวาเปนเด็กที่เติบโตขึ้นมาไมมีปญหาแนนอน
สวนอนาคตไมไดวางแผน พยายามทําทุกวันนี้ใหดี่ที่สุดอยูแลว ยังคงทําภารกิจในแตละวันตอไป มุงเนน
ในเรื่องของการศึกษาของลูกจะทํายังไง การเลี้ยงลูกตอไปใหดีที่สุด มีเวลาใหลูกมากที่สุดในฐานะพอแม
การวางแผนเรื่องนี้ลูกคือสิ่งสําคัญที่สุด” (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
“ฟลุคกลาวอีกวา....เรื่องลูกก็จะชวยกันเลี้ยงเหมือนเดิม ใบหยาเหมือน
กระดาษใบหนึ่งเทานั้น ความสัมพันธของเรา พอ แม ลูก มันอยูในสายเลือด สําหรับเรื่องทรัพยสิน ไมมี
การแบงอะไรทั้งนั้น ทุกอยางยังคงเหมือนเดิม เราทั้งคูจะเก็บไวใหลูก” (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
“โบกลาวดวยสีหนาเศราสรอยมีน้ําตาคลอเบาวา วันนี้ตนรูสึกใจหาย
มากที่ตองไปจดทะเบียนหยากัน เรายังไมไดบอกลูก คิดวาลูกคงไมรูสึกถึงความแตกตาง เราทําทุกอยาง
เหมือนเดิม ไปไหนมาไหนดวยกัน ที่สําคัญฟลุคยังทําหนาที่พอที่นารักไดอยางดีเหมือนเดิม...เมื่อพูดถึง
ตรงนี้โบไดหันไปซบไหลฟลุค น้ําตาคลอเบาสรางความหดหูใหกับนักขาวเปนอยางมาก” (เดลินิวส 15
มี.ค. 51)
จากบทบาทขางตนที่โบและโดยเฉพาะอยางยิ่งฟลุค พยายามแสดงให
เห็นวาตางก็ใสใจความรูสึกของลูก ไมมีปญหาเรื่องลูก และตางก็ยินดีรับผิดชอบในฐานะหนาที่พอแม
ยังคงเลี้ยงดู ใหความอบอุนเหมือนเดิม ไมมีการเกี่ยงหรือแยงกันเลี้ยงลูก สงผลใหมีสวนในการวางกรอบ
แนวคิดใหกับผูอานไดวาทั้งโบและฟลุคมีความรับผิดชอบตอบุตร ผูอานจึงเกิดการสรางภาพในทางที่เปน
บวกตอทั้งคู โดยเฉพาะอยางยิ่งฟลุคที่ถูกตอตานจากกระแสสังคมดานอื่นวาเปนลบ นั่นก็คือประเด็นความ
เจาชู การคบกับผูหญิงคนใหมกอนในระหวางที่ยังไมไดหยาขาดจากโบ จึงทําใหครอบครัวตองแตกแยก
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- การจดทะเบียนหยา
ประเด็ น การจดทะเบี ย นหย า เป น อี ก ประเด็ น ที่ สื่ อ ให ค วามสํ า คั ญ
เนื่องจากทั้งโบและฟลุคก็เลิกกันมานาน 2 ป แตยังไมไดจดทะเบียนหยา จนกระทั่งมีขาวเรื่องแปงซึ่งถูก
กลาววาเปน “มือที่ 3” และทั้งฟลุคกับแปงเพิ่งออกมายอมรับวาคบกันในวันที่ 2 มีนาคม 2551 โบและ
ฟลุคก็ไดตัดสินใจเปดเผยในวันที่ 7 มีนาคม 2551 วาจะจดทะเบียนหยา โดยสื่อพยายามหาสาเหตุจากการ
สัมภาษณทั้งโบและฟลุควา เหตุใดจึงเพิ่งตัดสินใจจะทะเบียนหยา เชน
“โบ-ฟลุค ไมมีวันลดพัดหวนแลว ตัดสินใจจบปญหาครอบครัวอยาง
สมบูรณแบบ ดวยการนัดจดทะเบียนหยาขาดจากกันอยางเปนทางการ แยกกันไปทางใครทางมัน ฝายหญิง
ปฏิเสธ ‘แปง’ สาวใหมของอดีตสามี ไมใชสาเหตุสําคัญที่ทําใหคิดจดทะเบียนหยา แตอยากทําในสิ่งที่
ถูกตองเพื่อทุกคนจะไดสบายใจ ไมมีปญหาเรื่อง ‘เราสามคน’ ยืนยันไมเคยวีนแปงและไมเคยมีปญหา
อะไรกัน....” (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
“.....สองปที่ยังไมหยาเพราะเรามีความหวังอยูวาจะคืนดีกัน ถาเราไมมี
ลูก อาจจะไมไดเปนแบบนี้....” (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
“โบตอบวา...เรื่องบานที่เปนเรือนหอนั้น คิดวาไมมีปญหา เพราะเรารัก
ลูกมาก ตนรูวาฟลุครักลูกมาก ฉะนั้นทุกอยางเปนของลูก ตนก็มีบานของตนอยูแลว ฟลุคเขามีที่เขาอยูได
อยูแลว ฉะนั้นตางคนตางอยูได โดยไมมีปญหาที่จะมาแยงกัน” (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
“เมื่อถามวาคนจะมองวาฟลุคใจรอน อยากรีบหยาเพราะคบแปง ฟลุค
ตอบวา กอนหนานี้เคยอธิบายประกาศไปทั้งประเทศวา ตนกับโบเราเปนพอแมของอชิ คิดวาทุกคนจะ
เขาใจแบบที่เราเปน เราไมไดโกรธกัน ในเมื่อสังคมตองการใหเราหยา ตนก็เคลียรให บางครั้งเราอธิบาย
แตคนอานจะอานแคหัวขาวแลวก็มาวาตนเปนคนผิด ตอนนี้ก็ทําตามที่ทุกคนตองการ สําหรับตนการเซ็น
ใบหยาเปนเพียงกระดาษแผนเดียวเทานั้นจริงๆ...” (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
“ผูสื่อขาวถามวา การเซ็นใบหยาที่เกิดขึ้นในวันนี้ เพราะกระแสขาว
คอนขางแรงดวยหรือเปลา โบกลาววาสําหรับขาวที่เกิดขึ้นมีผลกระทบตอ ‘เราทั้งสามคน’ อยูแลว อยางที่
เคยบอก ถาทําอะไรถูกตองชัดเจนทุกคนคงจะเขาใจ จะไดไมตองมีใครเสียเวลากับขาวเราอีก จริงๆเราเอง
สองคนถึงแมวาวันนี้จะเซ็นหรือไมเซ็นใบหยา ความรูสึกมีใหกันอยูแลว แตความถูกตองคือเรื่องจริงที่
สําคัญที่สุด เรื่องลูกตกลงกันวาจะแบงกันเลี้ยง เปนผูปกครองกันคนละครึ่ง” (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
“สํ า หรับ ทรั พ ย สิ น ที่ต อ งมีก ารแบ ง แยกกั น นั้น ฟลุค อธิ บ ายว า เรื่ อ ง
ทรัพยสินไมใชเรื่องใหญ ลูกคือทรัพยสินที่มีคาของเราทั้งสองคน เราตกลงเรื่องลูกได...” (ไทยรัฐ 15 มี.ค.
51)
“หลังจากหยากันแลว ตอนนี้สําหรับโบอยูในฐานะอะไร ฟลุคตอบวา
เหมือนเดิมเปนพอแมของอชิ และเปนเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดไป ตางคนไมไดสัญญาอะไรยังไง เพราะคําวา
พอแมตัดกันไมขาด การขาดจากการเปนสามี-ภรรยา ก็แคกระดาษหนึ่งใบ แตพอแมเปนสายเลือดยังไงก็
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ตัดไมขาด คงไมมีทางเปลี่ยน และจะไมมีการฟองรองสิทธิ์ เพื่อดูแลลูกอยางเด็ดขาด ทั้งตนและโบทํา
ไมได ทําไมลง และไมมีเหตุผลตองทําดวย” (ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
“อย า งไรก็ ต าม ที่ มี ก ารพู ด ถึ ง เรื่ อ งหย า และเรื่ อ งแป ง ในเวลานี้ ไ ม
เกี่ยวของกันแตอยางใด เพราะฟลุคกับแปงเพิ่งคบกันไดประมาณ 2 เดือน แตปญหาของโบกับฟลุค มีมา
นานกวานั้น” โบ-ชญาดา กลาว (เดลินิวส 7 มี.ค. 51)
“โบ-ฟลุค ยองจูงมือแอบไปหยากันเรียบรอยแลว ฝายชายเผยกระแส
ขาวเรื่องแปง-อรจิรา สงผลกระทบอยางรุนแรง วันนี้จึงตัดสินใจทําทุกอยางใหถูกตองชัดเจน ย้ําใบหยา
เหมือนกระดาษใบหนึ่งเทานั้น ความสัมพันธพอ-แม-ลูก มันอยูในสายเลือด สวนมรดกทรัพยสินไมมีการ
แบง เก็บไวใหลูก เปรยเสียใจที่ถูกถอดจากละครความลับซูเปอรสตาร พรอมหวานใจคนใหม ดานโบให
สัม ภาษณ น้ํ าตาคลอ ระบุ ใ จหายที่ ตองแยกทางกัน ชมอดี ต สามียังทํา หนาที่พอที่ นารัก ไดเ ปน อยา งดี
เหมือนเดิม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขาวมาโดยตลอด (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
จากเหตุการณขางตนจะพบวาทั้งโบและฟลุคตางก็พยายามชี้ใหสื่อและ
ผูอานเห็นวา สาเหตุที่ตัดสินใจหยาไมไดเกี่ยวของกับมือที่สาม ไมไดเกี่ยวของกับแปง แตเปนเพราะตอง
ทําในสิ่งที่ถูกตอง และนอกจากไมมีปญหากันเรื่องลูกแลว ก็ไมมีปญหากันเรื่องสินสมรสเชนกัน จึงเปน
การเลิกกันดวยดี และยังพรอมเปนเพื่อนที่ดีตอกัน
องคประกอบหนึ่งที่ทําใหขาวนี้อยูในความสนใจของประชาชนเปนเวลานาน
ทั้งที่เปนประเด็นที่ออนไหวตอความรูสึก ประกอบกับเปนการแยกทางกันดวยดี ตางก็ไมมีใครออกมา
โจมตีอีกฝาย อีกทั้งยังเปนประเด็นที่มีรายละเอียดของเหตุการณ มีแหลงขาวไมมากนั้น ก็เพราะมีประเด็น
ดานบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของในระหวางที่ทั้งโบและฟลุคยังไมไดจดทะเบียนหยา จึงเกิดประเด็นเรื่อง
“มือที่สาม” จนสื่อเลือกประเด็นนี้มาใชพาดหัวขาวดวย เพราะเปนประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจ
ดั ง นั้ น จะพบว า ข า วกรณี ก ารเลิ ก รากั น ของโบ-ฟลุ ค หนั ง สื อ พิ ม พ ยั ง มี ก าร
นําเสนอในประเด็นอื่นอีก ซึ่งประเด็นที่เกิดแทรกขึ้นมา ทําใหน้ําหนักขาวดูเปนลบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ตอตัว “ฟลุค” และ “แปง” นั่นก็คือ
- การคบกันระหวางแปงกับฟลุค
ประเด็นการคบกันระหวางแปงกับฟลุค เปนประเด็นที่สื่อตั้งขอสังเกต
มานานแลวเชนกัน แตทั้งแปง-ฟลุคก็เพิ่งจะยอมรับเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 กอนหนาที่โบและฟลุคจะ
ประกาศวาจะจดทะเบียนหยาอยางเปนทางการเพียงแค 5 วันเทานั้น ดังนั้น ทั้งแปงและฟลุคจึงถูกวาง
กรอบใหกับผูอานวาเปนผูโกหก หลอกลวง อีกทั้งยังเปนการทําลายสถาบันครอบครัว เปนสาเหตุที่ทําให
โบและฟลุคตองหยากันอยางเปนทางการ เชน
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“...ตอนนี้มีขาวแปงเขาไปพัวพัน เธอเลยเจอขอหา “มือที่สาม” ไปเต็ม
เปา แตถึงแปงจะออกมาปฏิเสธขาววาเธอไมไดยุงเกี่ยวกับฟลุค บอกเพียงวาฟลุคเปนเพื่อนรวมงาน สนิท
กันเพราะเลนละครเรื่อง “นารีสโมสร” แตก็มีขาวเล็ดลอดออกมาจากกองวา แปงกับฟลุคสนิทกันเกิน
เพื่อน พรอมมีขาวเมาทวา ฟลุคขอหยา “โบ” เพื่อแสดงความจริงใจในการคบหาแปง...” (ไทยรัฐ 27 ม.ค.
51)
“แปงปลอยโฮ! เครียด-เสียใจถูกรุมดาวอนเน็ต “แยงผัวชาวบาน” โต
ขาวบีบ “โบ” หยา “ฟลุค” โบยโดนสื่อกดดันหนักจําตองออกมาพูด ไดแตสงสารพอแมพลอยโดนหางเลข
ไปดวย...” (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
“เมื่อถามวา เร็วไปมั๊ยที่ออกมาประกาศวาคบกันแลว 2 เดือน ทั้งที่โบฟลุคยังไมไดหยากัน แปงตอบวา ไมไดคิดจะบอกวาศึกษากัน แตโดนแรงกดดัน พูดก็โดนดา ไมพูดก็โดน
ดา จึงพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด...” (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
“แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน ‘มือที่ 3’ แยงผัวชาวบาน!!! ฟลุค-เกริก
พล มัสยวาณิช พอมายคาสโนวา พาระเริงรักผิดจังหวะ รักหนนี้ของแปง-ฟลุค เลยเจอมรสุมรุมกระหน่ํา
ย่ําแยทั้ง 2 คน” (ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
“ทามกลางกระแสขาววาฟลุค-เกริกพล ไดคบหากับแปง-อรจิรา แหลม
วิไล ดารานางแบบชื่อดัง จนเปนที่วิพากษวิจารณไปทั่ววงการ แตฝายฟลุค-เกริกพล และแปง-อรจิรา ก็
ออกมาปฏิเสธข า วดั ง กล า วอยางต อเนื่ อง แตสุด ทา ยฝ า ยชายก็ออกมายอมรั บวาคบหากับ แป ง จริงๆ”
(เดลินิวส 7 มี.ค. 51)
“ร่ําไหกลางกองถาย แปง-อรจิรา ยันไมเคยเรงใหพี่ฟลุคหยาขาดจาก
สาวโบ แจงไมไดเปนมือที่ 3 ที่ทําใหทั้งคูตองแยกทางกัน ยอมรับแคศึกษากันอยู แตเปลาคบกัน เพราะยัง
ไมมั่นใจกับพระเอกหนุม สวนที่ตองออกมาประกาศความสัมพันธเพราะถูกสื่อกดดัน” (เดลินิวส 8 มี.ค.
51)
“เรื่องหยาหรือไมหยามันเปนเรื่องของเขา 2 คน ณ วันนี้ที่เราออกมา
บอกวาศึกษากัน ถามวาอยากพูดไหม ก็ไมนะคะ แตถาถามวาทําไมตองพูด เพราะวามันเกิดจากแรงกดดัน
ของสื่อดวยเหมือนกันวาทําไมเราไมพูด...ทุกวันนี้เรายังไมไดคบ มันยังอยูในขั้นเริ่มตน ตองศึกษากันไป
อีกนาน ฉะนั้นเรื่องหยาไมใชเรื่องที่แปงจะตองไปพูดใหเขาสองคน จะตองทํานะคะ มันเปนเรื่องของคน
สองคน ไมใชเรื่องของแปง และแปงก็ไมใชมือที่สามดวย (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
จากประเด็นการคบกันระหวางแปงกับฟลุค ทําใหเกิดกระแสตอตานในสังคม
เพราะคนในสังคมมองวาแปงเปนมือที่สามทําใหสถาบันครอบครัวแตกแยก สงผลใหแปงถูกรุมตอวา ซึ่ง
มีผลไปถึงพอแมของแปง อีกทั้งยังมีผลตอหนาที่การงานทั้งของฟลุคและแปง จึงมีประเด็นดานผลกระทบ
จากการคบกันระหวางแปงกับฟลุค
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- ผลกระทบจากการคบกันระหวางแปงกับฟลุค
“...มีกระแสไมอยากใหแปงและฟลุคเลนละครดวยกัน แปงตอบวา ยัง
เลนละครเรื่องนี้ แตยอมรับวากระแสสังคมคงทําใหคนเกลียดตนเยอะ แตคงไปหามความคิดคนไมได....”
(ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
“จากกระแสขาว ‘เราสามคน’ ไดมีผลกระทบตอฟลุค-แปง ถึงขนาด
โดนปลดจากละครความลับของซุปเปอรสตาร ฟลุคไดกลาววา ตนรูสึกเสียใจ เสียดาย แตก็เขาใจผูจัด ซึ่ง
ผูใหญใหเหตุผลมาวา เขาไมสามารถตานกระแสได กระแสวายังไงเขาก็วาอยางนั้น เขาทําธุรกิจก็เขาใจ...”
(ไทยรัฐ 15 มี.ค. 51)
“แปงปลอยโฮ! เครียด-เสียใจถูกรุมดาวอนเน็ต “แยงผัวชาวบาน” โต
ขาวบีบ “โบ” หยา “ฟลุค” โบยโดนสื่อกดดันหนักจําตองออกมาพูด ไดแตสงสารพอแมพลอยโดนหางเลข
ไปดวย...” (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
“แอบเลนรักซอนเรนอยูพักใหญ แตตอนนี้รัก ‘แปง-ฟลุค’ กําลังจะ
กลายเปน ‘รักซอนแคน’ เพราะตั้งแตฟลุคออกมาเปดใจวากําลังคบดูใจกับแปงมานาน 2 เดือน โดยยังไม
หยาขาดกับเมียที่บาน พอแม เพื่อนแปง เลยรุมดา ดวยความเปนหวงแปงจะถูกมองวา กินน้ําใตศอก เลน
เอาแปงเครียด ตองตกเปนจําเลยสังคม....” (ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
“ร่ําไหกลางกองถาย แปง-อรจิรา ยันไมเคยเรงใหพี่ฟลุคหยาขาดจาก
สาวโบ แจงไมไดเปนมือที่ 3 ที่ทําใหทั้งคูตองแยกทางกัน ยอมรับแคศึกษากันอยู แตเปลาคบกัน เพราะยัง
ไมมั่นใจกับพระเอกหนุม สวนที่ตองออกมาประกาศความสัมพันธเพราะถูกสื่อกดดัน” (เดลินิวส 8 มี.ค.
51)
“ครวญสุดเครียดถูกดาพอ-แมในอินเทอรเน็ต วอนสื่อมวลชนเสนอขาว
ใหดี พรอมขอโทษทุกคนที่ถูกหางเลขไปดวย แตเชื่อวาสิ่งที่ทําไปถูกตองแลว” (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
อนึ่ง จะพบวาจากประเด็นดานผลกระทบจากการคบกันระหวางแปง
กับฟลุคนั้น โบก็ไดแสดงความเห็นอกเห็นใจตอเรื่องของฟลุคและแปง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมีจิตใจที่ดี
ของโบที่ไมไดรูสึกโกรธแคน หรือหวังรายทั้งตอฟลุคและแปง เชน
“โบกลาววา อาจเปนเพราะวาบางทีทั้งคูเปนคนตรงพูดในจังหวะเวลา
ผิดไป เร็วเกินไป ทําใหทุกอยางขามสเต็ป ถาเปนไปไดมีอะไรก็อยากคุยกันกอนใหมันชาๆลง ไมอยางนั้น
ทุกคนเขาใจผิด ไมอยากใหมีใครเดือดรอน ตนรูวาทุกคนเหนื่อย ทุกคนเครียด ไมมีความสุข ไมมีใครมี
ความสุขกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ ตนก็ทุกขที่เสียครอบครัว ฟลุคทุกขที่ตองทําใหทั้งคูเสียใจ แปงก็
รูสึกทุกข เรื่องราวเกิดขึ้นทั้งที่เขาไมไดทําอะไร โบกับฟลุคแยกหางกันไปแลว เราตองทําอะไรที่เปน
ผูใหญ....” (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 51)
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“โบ-ชญาดา ไดกลาวเสริมขึ้นมาวารูสึกเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ที่
นาเสียใจที่สุดคือแปง ฟลุค ตองถูกถอดจากละคร เพราะกระแสสังคมตรงนี้คอนขางแรง บางทีโบรูสึกไม
เปนธรรมดวยซ้ําสําหรับนักแสดงสองคนที่ตั้งใจทํางาน อนาคตคอนขางยาว....และเขาใจวากระแสสวน
ใหญที่ตอตานฟลุค-แปง เพราะทุกคนสงสารโบที่เปนผูถูกกระทํา แตความจริงแลวเรื่องนี้ ไมมีใครเปน
ผูถูกกระทํา เรื่องนี้ไมมีใครผิด สุดทายกระแสสงผลทํารายโบกับลูกทางออมเหมือนกัน...” (ไทยรัฐ 15
มี.ค. 51)
“อยางไรก็ตาม ที่มีการพูดถึงเรื่องหยาและเรื่องแปงในเวลานี้ไมเกี่ยวของกันแต
อยางใด เพราะฟลุคกับแปงเพิ่งคบกันไดประมาณ 2 เดือน แตปญหาของโบกับฟลุค มีมานานกวานั้น” โบชญาดา กลาว” (เดลินิวส 7 มี.ค. 51)
“โบกลาวอีกวา กระแสสังคมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฟลุคตนเสียใจมาก เนื่องจากไป
สงผลกระทบกับฟลุคอยางรุนแรงถึงขั้นถูกถอดจากละคร เสียดายฝมือของทั้งฟลุคและแปง อยากใหสังคม
ช ว ยมองอย า งมี วิ จ ารณญาณที่ ดี เนื่ อ งจากเราทั้ ง สองคนจบกัน ด ว ยความเข า ใจ ไม ไ ด ท ะเลาะกั น ...”
(เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
โดยสรุปแลว รายละเอียดของขาวเนนเนื้อหาและขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลในขาว
เปนหลัก ไมวาจะเปนฟลุค โบ นองอชิ รวมไปถึงแปง โดยจะเนนการสัมภาษณจากบุคคลในขาวเปนหลัก
ประกอบกับการสังเกต การไดขอมูล ขอเท็จจริงของสื่อมากอนที่แหลงขาวจะเปดเผยขอมูล กลาวคือ กรณี
ฟลุคคบกับแปง ในชวงแรกเปนเพียงการนําเสนอขาวจากการสังเกตพฤติกรรมของสื่อ โดยทั้งฟลุคและ
แปงก็ยังไมยอมรับ จนในภายหลังที่สื่อเสนอขาวบอยขึ้น ฟลุคและแปงจึงไดออกมายอมรับ
สําหรับพื้นที่การเสนอขาวหนาหนึ่ง ไมวาจะเปนประเด็นดานการเลิกกันของโบ
และฟลุค กับประเด็นการคบกันระหวางแปงกับฟลุคนั้น ไมไดมีความแตกตางกันมากนัก กลาวคือ เมื่อมี
เหตุการณใหมๆ มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น สื่อจึงจะนําเสนอในขาวหนาหนึ่ง เชน กรณีโบ-ฟลุค นําเสนอ
หนาหนึ่งเมื่อแหลงขาวเปดเผยขอมูลใหทราบวาไดเลิกกันแลว หลังจากนั้นก็เปดเผยวาจะจดทะเบียนหยา
เมื่อไร และสุดทายนําเสนอในวันที่ทั้งคูไปจดทะเบียนหยากัน สําหรับกรณีของฟลุค-แปง นั้น สื่อนําเสนอ
หนาหนึ่งเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการที่ทั้งคูคบกัน เปนตน
อนึ่ง จะพบวาประเด็นการเลิกรากันนั้น ถึงแมวาโบ-ฟลุค จะมีลูกดวยกัน แตทั้ง
คู ไ ม มี ป ญ หากั น ในเรื่ อ งนี้ สื่ อ จึ ง เสนอในมุ ม ว า สุ ด ท า ยแล ว ใครเป น คนเลี้ ย งดู และการเลิ ก กั น จะมี
ผลกระทบตอลูกหรือไม อยางไร
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นที่เปนประเด็นซอนประเด็นนั้น มีบุคคลในขาวเหมือนกัน
ก็คือ “ฟลุค” ซึ่งสื่อมีการตั้งฉายาใหวา “คาสโนวา” , “คาสโนวาฆาไมตาย” เพื่อสื่อใหเห็นถึงลักษณะ
อุปนิสัยของฟลุควาเปนเปนคนเจาชูมาก นอกจากนั้นก็ยังมีการตั้งฉายาใหแปงวา “คาสโนวี่” เชนกัน เมื่อ
ประกอบกับเหตุการณที่ทั้งคูคบกันระหวางที่ฟลุคยังมีพันธะอยู แปงและฟลุคจึงถูกมองวาเปนผูทําลาย
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สถาบันครอบครัว ทําใหครอบครัวแตกแยก เปนคนไมมีจริยธรรมสําหรับสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับ
สถาบันครอบครัวเปนอยางมาก ดังนั้นน้ําหนัก ทิศทางขาวในภาพรวมของการเสนอขาว จึงคอนขางเปน
ลบกับทั้งฟลุคและแปง ถึงแมวาจะมีการพยายามเอาประเด็นดานดีของฟลุคในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร
มาลดทอนน้ําหนักขาวก็ตาม เพราะฟลุคถูกตัดสินแลววาเปน “คนนอกใจโบ” สวนโบจึงคอนขางไดรับ
ความเห็นอกเห็นใจจากสังคมวาเปน “ผูถูกกระทํา” ถึงแมวาโบจะมีสวนผิดในเรื่องที่ชวยกันกับฟลุคปดบัง
สถานะความสัมพันธที่แทจริงของทั้งคูมานานถึง 2 ป ก็ตาม หากแตสังคมไทยมองวาผูหญิงมักจะเปนชาง
เทาหลังและเปนผูที่ใหความสําคัญกับความเปนครอบครัว ไมตองการเห็นการแตกแยก เปนเพศที่ออนแอ
พยายามที่จะรักษาความเปนครอบครัวไว และเมื่อครอบครัวแตกแยกแลวก็เปนเรื่องที่ไมไดนายินดีที่จะ
บอกใหทุกคนรับทราบ หากแตเปนเรื่องที่นาอาย เปนทุกข เปนกังวล ดังนั้น โบจึงคอนขางไดรับความเห็น
อกเห็นใจและเขาใจถึงการกระทํา
หากแตฟลุคคอนขางจะถูกตราหนาจากสังคมวาเปนผูโกหก หลอกลวง ทั้งนี้
เพราะฟลุคไดโกหก หลอกลวงถึง 2 ประเด็นในคราเดียวกัน ทั้งการแยกทางกันกับโบ และการคบกับแปง
เพราะทั้ง 2 เหตุการณนี้ สื่อเปนผูสังเกต แตฟลุคก็ยังไมยอมรับ จนสื่อนําเสนอขาวถี่ขึ้น ฟลุคจึงจะออกมา
ยอมรับ ถึงแมวาทั้ง 2 เหตุการณนี้ฟลุคจะเปนผูเปดเผยขอเท็จจริงเองก็ตาม แตฟลุคก็ถูกใหคาทางลบวา
เปน “ผูหลอกลวง”
หลั ง จากประเด็ น ทุ ก อย า งชั ด เจน โบจดทะเบี ย นหย า กั บ ฟลุ ค แป ง กั บ ฟลุ ค
ยอมรับวากําลังคบหากัน สื่อจึงลดการนําเสนอขาวลง
3) การสอดแทรกความคิดเห็นของผูสื่อขาว
หลักการรายงานขาวที่ถูกตองนั้น ควรจะตองไมมีความคิดเห็นของนักขาวปนอยูใน
เนื้อหาขาว แตดวยเหตุเพื่อสรางใหเกิดอรรถรสในการอานหนังสือพิมพ นักขาวจึงสอดแทรกความคิดเห็น
ลงไปบางในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว หรือฟลุควาเปนฝายนอกใจ เจาชู ทําใหครอบครัวแตกแยก เชน
“ฟลุค-เกริกพล เจาของฉายาคาสโนวาเมืองไทย ยอมรับ เตียงหักแยกทาง......” (ไทยรัฐ 5
ธ.ค. 50)
“หลังตกเปนเปาใหผูคนทุกวงการเมาทกันมานานวา ชีวิตคูระหวางพระเอกคนดังจอม
เจาชู เจาของฉายา ‘คาสโนวาเมืองไทย’ ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช มีอันลมสลายถึงกาลอับปางแลว....”
(ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
“...ทามกลางความคลุมเครือ เนื่องจากฝายชายซึ่งเคยไปไหนมาไหนกับภรรยาหลัง
แตงงานและมีทายาทเปนพยานรักกัน 1 คน คือ นองอชิ กลับควงคูสาวสวยมากหนาหลายตาออกสังคม
ในจํานวนนี้มีพี่สาวของฝายหญิงดวย จนทําใหเกิดขอครหาของผูคนทั่วไปวาฟลุคเปนพระยาเทครัว
หรือไมนั้น” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
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“ผูสื่อขาวถามวามันเปนสวนหนึ่งไหมที่ทําใหถูกมองวาเปน “คาสโนวา” ฟลุคตอบวา
ขาวที่ออกมาทั้งหมดเปนชวงที่ผมแยกเตียงกันแลว ตั้งแตตั้งงานจนเลิกกัน ผมไมเคยนอกใจเขาเลย ตอนนี้
เรายังรักกันอยู (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
“...สุ ด ท า ยครอบครั ว ที่ เ กิ ด ป ญ หาระหองระแหง เนื่ อ งจากฝ า ยชายไม ส ามารถเลิ ก
พฤติกรรมเจาชูได ลาสุดเจาตัวออกมาเปดใจยอมรับวากําลังศึกษาดูใจอยูกับนางเอกสาว แปง-อรจิรา ทํา
ใหใครตอใครที่ทราบขาวถึงกับอึ้ง กอนจะพากันฟนธงวาสาเหตุความรักราวฉานของครอบครัว เนื่องจาก
แปงอยางแนนอน” (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
สําหรับโบ-ชญาดานั้น จะพบวาสื่อไมไดใสความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นลงไปใน
ขาวมากนัก พื้นที่สวนใหญในการนําเสนอจะเปนขอเท็จจริงจากคําสัมภาษณ จะไมมีการตั้งฉายาเหมือน
ฟลุค
โดยภาพรวมแลวกรณีการเลิกกันของฟลุค-โบนั้น สื่อจะใสความรูสึกนึกคิดหรือความ
คิดเห็นลงไปในขาวไมมากนัก เนื่องจากเปนการแยกทางกันดวยดี อีกทั้งไมมีปญหากันเรื่องสินสมรสรวม
ไปถึงเรื่องลูก ซึ่งเปนประเด็นที่คอนขางออนไหวตอความรูสึก ดังนั้นจะมีเพียงประเด็นที่ปดบังมานานถึง
2 ปเทานั้นที่สื่อใสความคิดเห็นลงไปเพื่อสรางใหเกิดอรรถรสในการอาน อีกทั้งยังเปนการวางกรอบให
ผูอานอีกดวย เชน
“หลังตกเปนเปาใหผูคนทุกวงการเมาทกันมานานวา ชีวิตคูระหวางพระเอกคนดังจอม
เจาชู เจาของฉายาคาสโนวาเมืองไทย ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช มีอันลมสลายถึงกาลอับปางแลว กับ
ภรรยาสาวสวยคนดัง โบ-ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ ทวาทั้งคูก็ยังออกมาปฏิเสธตลอดวาไมเปนความจริง
ทามกลางความคลุมเครือ....” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
“ในที่สุดกระแสขาวที่วาทั้งสองคนได ‘เตียงหัก’ แยกทางกันแลว ก็เปนความจริง เมื่อ
ฟลุค-เกริกพลยอมรับจากปากของตัวเอง...” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
“....แตก็มีเรื่องฮือฮาเปนอยางมาก เมื่อ “ฟลุค-เกริกพล” ตัดสินใจเปดเผยเรื่องราวชีวิต
ครอบครัวตัวเอง หลังจากมีกระแสขาวมานานวา แยกกันอยูกับ โบ-ชญาดา ภรรยาสาว มีทายาทลูกชาย
นารักดวยกัน 1 คน คือนองอชิ-อชิรวัตติ์ มัสยวาณิช วัย 5 ขวบ” (เดลินิวส 5 ธ.ค. 50)
ในทางกลับกัน ความคิดเห็นที่พบ สวนมากจะเปนกรณีแปงคบกับฟลุคทั้งเรื่องที่ทั้งคู
ปดบังในระยะแรก รวมทั้งการคบกันในระหวางที่ฟลุคยังไมไดหยาขาดจากโบ สื่อจึงมีการสอดแทรก
ความคิดเห็นในเชิงตัดสินผูตกเปนขาวหรือแปงวาเปน “มือที่สาม” เปนผูที่มีสวนทําใหครอบครัวแตกแยก
เหมือนกับฟลุคที่เปนฝายนอกใจโบ เชน
“...ตอนนี้มีขาวแปงเขาไปพัวพัน เธอเลยเจอขอหา “มือที่สาม” ไปเต็มเปา แตถึงแปงจะ
ออกมาปฏิเสธขาววาเธอไมไดยุงเกี่ยวกับฟลุค บอกเพียงวาฟลุคเปนเพื่อนรวมงาน สนิทกันเพราะเลน
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ละครเรื่อง “นารีสโมสร” แตก็มีขาวเล็ดลอดออกมาจากกองวา แปงกับฟลุคสนิทกันเกินเพื่อน พรอมมีขาว
เมาทวาฟลุคขอหยาโบเพื่อแสดงความจริงใจในการคบหาแปง...” (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
“....ลาสุดก็มีขาววาควงกันไปญี่ปุน ไปเที่ยวเชียงใหมดวยกันอีก ทุกคนเห็นอยางนั้น
จริงๆ แตแปงยืนกรานกระตายขาขาวๆวาไมจริง....” (ไทยรัฐ 27 ม.ค. 51)
“เมื่อถามวา เร็วไปมั๊ยที่ออกมาประกาศวาคบกันแลว 2 เดือน ทั้งที่โบ-ฟลุคยังไมไดหยา
กัน แปงตอบวา ไมไดคิดจะบอกวาศึกษากัน แตโดนแรงกดดัน พูดก็โดนดา ไมพูดก็โดนดา จึงพยายาม
หาทางออกที่ดีที่สุด...” (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 51)
“แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน ‘มือที่ 3’ แยงผัว ชาวบาน!!! ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช
พอมายคาสโนวา พาระเริงรักผิดจังหวะ รักหนนี้ของแปง-ฟลุค เลยเจอมรสุมรุมกระหน่ําย่ําแยทั้ง 2 คน”
(ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
“แอบเลนรักซอนเรนอยูพักใหญ แตตอนนี้รัก ‘แปง-ฟลุค’ กําลังจะกลายเปน ‘รักซอน
แคน’ เพราะตั้งแตฟลุคออกมาเปดใจวากําลังคบดูใจกับแปงมานาน 2 เดือน โดยยังไมหยาขาดกับเมียที่
บาน พอแม เพื่อนแปง เลยรุมดา ดวยความเปนหวงแปงจะถูกมองวา กินน้ําใตศอก เลนเอาแปงเครียด ตอง
ตกเปนจําเลยสังคม....” (ไทยรัฐ 16 มี.ค. 51)
“ร่ําไหกลางกองถาย แปง-อรจิรา ยันไมเคยเรงใหพี่ฟลุคหยาขาดจากสาวโบ แจงไมได
เปนมือที่ 3 ที่ทําใหทั้งคูตองแยกทางกัน ยอมรับแคศึกษากันอยู แตเปลาคบกัน เพราะยังไมมั่นใจกับ
พระเอกหนุม สวนที่ตองออกมาประกาศความสัมพันธเพราะถูกสื่อกดดัน (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
“ผูสื่อขาวถามวา แปงมีสวนบีบใหโบหยากับฟลุคจริงหรือไม สาวแปงสวนคําทันทีวา
ไมคะ เรื่องหยาหรือไมหยามันเปนเรื่องของเขา...” (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
“ผูสื่อขาวถามวาคนมองวาเร็วไปไหมที่คบกันแค 2 เดือนแลวกอนออกมาประกาศ ทั้งที่
เขายังไมไดหยากัน.....” (เดลินิวส 8 มี.ค. 51)
“ลาสุดเจาตัวออกมาเปดใจยอมรับวากําลังศึกษาดูใจอยูก ับนางเอกสาว แปง-อรจิรา ทําให
ใครตอใครที่ทราบขาวถึงกับอึ้ง กอนจะพากันฟนธงวาสาเหตุความรักราวฉานของครอบครัว เนื่องจาก
แปงอยางแนนอน ขณะที่แปงเองตองรีบออกมาแถลงขาวทั้งน้ําตาเปดใจอยางหลีกเลี่ยงไมไดวา ไมไดเปน
มือที่สาม” (เดลินิวส 15 มี.ค. 51)
4) การใชภาษา
การใช ภ าษาในเนื้ อ หาส ว นมากจะพบว า มี ก ารตั้ ง สมญานามเรี ย กผู ต กเป น ข า วที่ มี
ความหมายเชิงลบ นั่นก็คือ “ฟลุค” ไดแก คาสโนวาเมืองไทย , พระเอกคนดังจอมเจาชู , พอมายคาสโนวา
, คาสโนวาฆาไมตาย เปนตน ซึ่งเปนคําที่กอใหเกิดอคติและใสความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นลงไปใน
ขาว ทําใหผูอานตีความไดวา ฟลุคเปนผูชายเจาชูถึงแมจะแตงงาน มีลูก มีครอบครัวแลวก็ตาม แตก็ยังไม
เลิกพฤตกรรมเจาชูจนทําใหเกิดปญหาครอบครัวแตกแยก
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เชนเดียวกับ “แปง” ที่ถูกตั้งสมญานามใหวา “คาสโนวี่” , “นักรักที่เด็ดเดี่ยว” , “แยงผัว
ชาวบาน” , “มือที่สาม” เปนตน ซึ่งคําเหลานี้มีลักษณะเชนเดียวกับฟลุค เนื่องจากเปนคําที่กอใหเกิดอคติ มี
ความหมายเชิงลบ ทําใหผูอานตีความไดวาแปงเปนผูหญิงเจาชู คบผูชายมาแลวหลายคน และยังมาคบกับ
ฟลุ ค ซึ่ ง ยั ง มี พั น ธะอยู แป ง จึ ง ถู ก มองว า เป น ผู เ ข า มาแทรกแซงความสั ม พั น ธ ข องโบและฟลุ ค ทํ า ให
ครอบครัวของโบ-ฟลุคตองแตกแยก
สําหรับ “โบ-ชญาดา” นั้น สื่อจะตั้งสมญานามเพียงวา “ภรรยาสาวแสนสวย” , “พิธีกร
สาวลูกหนึ่ง” , “พิธีกรสาวชื่อดัง” ซึ่งเปนคําที่ไมไดกอใหเกิดอคติหรือความหมายเชิงลบตอตัวโบ ในทาง
กลับกันทําใหผูอานเกิดภาพวาโบยังสาว ยังสวย เปนคนเกง แตตองมาเจอปญหาครอบครัว ทําใหตองหยา
รางกัน ซึ่งเปนการใหความหมายกลางๆคอนไปทางบวก
สําหรับประโยคประกอบการเลาเรื่องนั้น ในกรณีการเลิกรากันจะมีการใชคําเหน็บแนม
เสียดสีการกระทําทํานองวา ผูตกเปนขาวตั้งใจปดบังขอเท็จจริงมานานถึง 2 ป เปนผูโกหก หลอกลวง
สําหรับกรณีการคบกันของฟลุคและแปง สื่อก็มีการใชคําเสียดสี เหน็บแนมพฤติกรรมที่ทั้งคูพยายาม
ปกปดในชวงแรกเชนกัน อีกทั้งยังคบกันในระหวางที่ฟลุคยังไมหยาขาดกับโบ ทําใหผูอานตีความไดวา
ฟลุคและแปงเปนผูกระทํา เปนตนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว
ดังนั้น โดยรวมแลวจะพบวาเนื้อหาขาวมีการใชภาษาที่เสียดสี เพื่อใหผูอานเห็นความไม
ดีไมงามของคนที่ผูเขียนขาวพูดถึง โดยที่ผูเขียนขาวเลือกใชคําที่กอใหเกิดอคติและใสความรูสึกนึกคิด
หรือความคิดเห็นลงไปในขาว เพื่อโนมนาวใจใหผูอานรูสึกถึงอารมณรวมที่ผูเขียนตองการและมีการตั้ง
สมญานามใหกับผูตกเปนขาวซึ่งเปนการสะทอนภาพในแงลบ แตสื่อไมไดมีการโนมเอียงหรือตัดสินฝาย
ใดอยางชัดเจน โดยพยายามเสนอแหลงขาวใหครบทุกดาน ใหโอกาสใหพื้นที่ผูที่ถูกพาดพิงถึงทั้งแปง
ฟลุค และโบ เนื่องจากประเด็นนี้เปนประเด็นที่ออนไหว อีกทั้งยังมีผลกระทบตอเด็กซึ่งก็คือนองอชิ
แตสําหรับรายละเอียดของเหตุการณที่ทั้งคูเลิกกันนั้น สื่อก็ใชภาษาที่เปนกลาง รายงาน
ไปตามขอเท็จจริง ซึ่งสวนใหญจะเปนการรายงานคําใหสัมภาษณของผูตกเปนขาว ทั้งนี้เพราะโบและฟลุค
เลิกกันดวยดี ไมมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกัน
3. วิเคราะหการวางกรอบแนวคิด
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสมีการวางกรอบเรื่องการเลิกกันของโบและฟลุคเหมือนกัน โดย
ใชกลวิธีการนําเสนอทั้งการเลาเรื่อง การเลือกขอมูล การใชภาษา และการสอดแทรกความคิดเห็น โดย
กรอบแนวคิดที่ปรากฏคือ
ประการแรก โบและฟลุคเลิกกันเพราะฟลุคเปนคนเจาชู
ประการที่สอง การคบกันของฟลุคและแปง เปนปจจัยหลักที่ทําใหโบและฟลุคตองหยารางกัน
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ประการที่สาม ฟลุคมีพฤติกรรมชอบโกหก หลอกลวง ปดบังขอเท็จจริง ถึงแมวาฟลุคจะเปนผู
เปดเผยขอเท็จจริงเองก็ตาม แตในชวงระยะแรกที่เกิดเหตุ ฟลุคไดพยายามปกปด ปฏิเสธ อีกทั้งฟลุค
กระทําพฤติกรรมหลอกลวงติดตอกันถึง 2 เหตุการณ
สื่อมวลชนวางกรอบโดยการมุงเสนอประเด็นการเลิกกันของโบ-ฟลุค โดยมีการบรรยายใหเห็น
ถึงพฤติกรรม อุปนิสัยของฟลุควาเปนคนเจาชู โดยยอนใหผูอานเห็นวาฟลุคมีขาวกับผูหญิงมากหนาหลาย
ตาตั้งแตกอนแตงงาน จนกระทั่งแตงงานกับโบ ขาวคราวกับผูหญิงก็เงียบไประยะหนึ่ง จากนั้นก็กลับมามี
ขาวควงคูสาวสวยมากหนาหลายตาออกสังคมอีก ซึ่งในจํานวนนั้นมีแบม-จณิสตา พี่สาวของโบดวย ยิ่งไป
กวานั้น ยังไมทันที่ฟลุคจะหยากับโบ ฟลุคก็คบหาดูใจกับแปง-อรจิราทันที แตกตางจากโบ ชญาดา ซึ่งไม
เคยมีขาวเสียหายกับผูชายคนอื่นทั้งกอนแตงงานและหลังแตงงาน ดังนั้น โบจึงถูกวางกรอบวาเปนฝายถูก
กระทําแตเพียงฝายเดียว ถึงแมวาทั้งคูจะพยายามออกมาใหสัมภาษณวาปญหาครอบครัวเกิดจากการเขากัน
ไมได ไมไดเกี่ยวของกับบุคคลอื่น ไมมีเรื่องมือที่สามก็ตาม หากแตสื่อก็ไดสอดแทรกการวางกรอบจาก
สื่อไว เชน
“....ชีวิตคูระหวางพระเอกคนดังจอมเจาชู มีอันลมสลายถึงกาลอับปางแลว กับภรรยาสาวสวยคน
ดัง ‘โบ-ชญาดา’ ทวาทั้งคูก็ยังออกมาปฏิเสธตลอดวาไมเปนความจริง ทามกลางความคลุมเครือ เนื่องจาก
ฝายชายซึ่งเคยไปไหนมาไหนกับภรรยาหลังแตงงานและมีทายาทเปนพยานรักกัน 1 คน คือ ‘นองอชิ’
กลับควงคูสาวสวยมากหนาหลายตาออกสังคม ในจํานวนนี้มีพี่สาวของฝายหญิงดวย จนทําใหเกิดขอ
ครหาของผูคนทั่วไป....” (ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 2550)
สําหรับประเด็นการคบกันระหวางแปงกับฟลุคนั้น สื่อวางกรอบใหเห็นวาเปนปจจัยที่ทําใหโบ
และฟลุคตองจดทะเบียนหยาอยางเปนทางการ เพราะสื่อชี้ใหเห็นวา โบและฟลุคแยกกันอยูมานานถึง 2 ป
และฟลุคก็มีขาวคราวกับผูหญิงคนอื่นมาตลอด แตฟลุคก็ยังไมหยากับโบ จนกระทั่งฟลุคออกมายอมรับวา
กําลังคบหาอยูกับแปง หลังจากนั้นเพียง 5 วัน โบก็ออกมายอมรับวาตัดสินใจจะจดทะเบียนหยากับฟลุค
ซึ่งภายหลังการเปดเผยไดเพียง 1 สัปดาห ทั้งคูก็ไดจดทะเบียนหยาอยางเปนทางการ แปงจึงถูกตัดสินวา
เปนมือที่สามที่ทําใหครอบครัวตองแตกแยก ถึงแมวาทั้งฟลุคและโบจะพยายามปฏิเสธวาการหยาไม
เกี่ยวของกับแปง หากแตตองการทําทุกอยางใหชัดเจนเพื่อไมใหเปนปญหากับทุกฝายก็ตาม ทั้งนี้เพราะ
พฤติกรรมที่ประกอบกันเปนเรื่องราว มีความชัดเจนจนสามารถชี้นําความคิดผูอานไดตัวมันเอง
นอกจากนั้น สื่อยังตองการวางกรอบใหเห็นวา ฟลุคเปนคนโกหก หลอกลวง จนไมสามารถ
เชื่อถือคําพูดได เพราะทั้งประเด็นการเลิกรากับโบ ฟลุคก็ปดบังมานานถึง 2 ป อีกทั้งประเด็นการคบกัน
กับแปง สื่อก็ตั้งขอสังเกตเห็นและสอบถามเรื่อยมา หากแตฟลุคก็ปฏิเสธเชนกัน เมื่อ 2 เหตุการณเกิด
ขึ้นกับบุคคลคนเดียวกัน อีกทั้งเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน ฟลุคจึงยิ่งถูกมองวามีพฤติกรรมชอบโกหก
ถึงแมวาในที่สุดฟลุคจะเปนผูเปดเผยขอเท็จจริงเองก็ตาม
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ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพไทยรัฐตองการสื่อและมีการประกอบสรางความเปน
จริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวา ถึงแมวาฟลุคจะแตงงานมีลูกแลวก็ตาม
แตก็ยังเปนคนเจาชู นอกใจมาคบกับแปงซึ่งถูกมองวาเปนมือที่สาม ฉะนั้นแปงและฟลุคจึงถูกตัดสินวา
เปนผูกระทํา ทําใหเกิดปญหาครอบครัว ทําใหฟลุคและโบตองหยากัน โบจึงถูกมองวาเปนผูถูกกระทํา
ตองรับเคราะหรับสภาพกับสิ่งที่ตนเองไมไดกอ
อยางไรก็ดี ประเด็นที่สื่อใหน้ําหนักเพียงเล็กนอย ไดแก ประเด็นเรื่องลูก หรือนองอชิ เนื่องจาก
ทั้งโบและฟลุคตางก็ไมมีการเกี่ยงหรือแยงลูกกัน และทั้งคูก็ยังยืนยันที่จะทําหนาที่พอและแมเหมือนเดิม
4. การอนุมานสาเหตุ หรือการระบุสาเหตุ
การที่หนังสือพิมพมีการเลือกนําเสนอขอมูล ซึ่งนํามาสูกรอบตางๆ ทําใหผลสุดทายนํามาสู “การ
ระบุสาเหตุ” หรือ “การอนุมานสาเหตุ”
กรณีการเลิกรากันของโบและฟลุค หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสไดพยายามระบุสาเหตุให
เห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวา เหตุการณนี้มีสาเหตุมาจากฟลุคและแปง โดยระบุสาเหตุไววา
1) เปนปจจัยภายใน (Internal Factor) เปนการระบุสาเหตุไปที่ตัวบุคคลผูกระทําพฤติกรรมนั้น
นั่นก็คือ อุปนิสัยของฟลุคที่เปนคนเจาชู ไมไดคํานึงถึงครอบครัว จึงไมมีการหักหามใจ ไม
รูจักการพอ จึงนอกใจโบ ทําใหครอบครัวตองแตกแยก
2) เปนสาเหตุที่ควบคุมได (Controllable) พฤติกรรม “ความเจาชู” เปนสาเหตุที่ฟลุคไมสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงได ทั้งที่ความเปนจริงเปนสิ่งที่สามารถควบคุมได เพียง
แคฟลุครูจักการหักหามใจ รักครอบครัว รักลูก รักภรรยาอยางแทจริง ฟลุคก็จะไมนอกใจโบ
ไมไปคบกับคนอื่นในขณะที่ยังไมไดหยากับโบ โดยสรุปก็คือ สังคมไทยคาดหวังวา “เจาชู”
เปนพฤติกรรมที่สามารถควบคุมได หากแตฟลุคไมมีการควบคุม
3) เปนสาเหตุที่ถาวร (Stable) กลาวคือ เปนสาเหตุที่ยืนยง แสดงวาเมื่อบุคคลทําพฤติกรรม
แบบเดิม ก็จะไดผลลัพธแบบเดียวกันเสมอ เนื่องจากกอนหนาที่ฟลุคจะคบและแตงงานกับ
โบ ฟลุคก็มีขาวกับผูหญิงคนอื่นมาตลอด และคบหากันไดไมนานก็เลิกจนไดฉายาวา “คาส
โนวา”
4) เปนสาเหตุเฉพาะเรื่อง (Specific) เนื่องจากเมื่อพิจารณาดูแลวจะพบวาถานอกจากเรื่องผูหญิง
แลว ไมวาจะเปนเรื่องลูก เรื่องการทํางาน ฟลุคเปนคนคอนขางจริงจัง ไมนิยมชมชอบเพียง
ชั่ ว ระยะหนึ่ ง แล ว ก็ เ ลิ ก ให ค วามสนใจ เช น น อ งอชิ ที่ ฟ ลุ ค ยั ง คงให ค วามสํ า คั ญ พร อ ม
รับผิดชอบเลี้ยงดู ถึงแมวาจะหยารางกับโบก็ตาม
หนังสือพิมพชี้ใหเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นเกิดจากปจจัยภายในที่เปนความเจาชูไมรูจักพอ ไม
รูจักการหักหามใจของฟลุค ประกอบกับเมื่อมาเจอปจจัยภายนอกเปนสิ่งเรา นั่นก็คือ แปง-อรจิรา ที่รูอยู
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แลววาฟลุคแตงงาน มีภรรยา มีลูกแลว แตแปงก็ยังมาคบกับฟลุค จนเปนสาเหตุใหฟลุคตองจดทะเบียน
หยากับโบ
นอกจากนั้น “พฤติกรรมเจาชู” ยังเปนสาเหตุที่ควบคุมได เพียงแครูจักการควบคุม การหักหามใจ
รักครอบครัว รักลูก รักภรรยาอยางแทจริง ฟลุคก็จะไมนอกใจโบ ไมไปคบกับคนอื่นในขณะที่ยังไมได
หยากับโบ หากแตในเหตุการณนี้จะพบวาฟลุคควบคุมไมได ฟลุคประพฤติตามความคิด ตามใจตัวเอง
โดยไมคํานึงถึงผลกระทบทั้งตอตัวเอง โบ และนองอชิ ฟลุคจึงไดตัดสินใจจดทะเบียนหยาและไปคบหาดู
ใจกับแปงแทน
อีกทั้งจากการที่เปนพฤติกรรมที่ไมมีการควบคุมจนเปลี่ยนคนที่คบหาดูใจไปเรื่อย แมวาฟลุคจะ
แตงงานแลวก็ตาม หากแตพฤติกรรมก็ยังคงเหมือนเดิม แสดงใหเห็นวาปจจัยนี้ไดกลายเปนปจจัยที่ถาวร
อยูติดตัวฟลุคไปแลว นั่นก็คือ เมื่อบุคคลทําพฤติกรรมแบบเดิม ก็จะไดผลลัพธแบบเดียวกันเสมอ กลาวคือ
เนื่องจากกอนหนาที่ฟลุคจะคบและแตงงานกับโบ ฟลุคก็มีขาวกับผูหญิงคนอื่นมาตลอด และคบหากันได
ไมนานก็เลิกจนไดฉายาวา “คาสโนวา” และเมื่อแตงงานกับโบแลว มีพันธะคือลูกดวยกัน 1 คน จนสังคม
เขาใจวาฟลุคไดเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแลว แตสุดทาย ฟลุคก็เลิกกับโบและมีผูหญิงคนใหมเรื่อยมาใน
ขณะที่ยังไมไดจดทะเบียนหยา สิ่งนี้แสดงใหวา พฤติกรรมความเจาชู ไมรูจักพอของฟลุค เปนสิ่งที่ติดตัว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ตัวอยางเชน
.....ชีวิตคูระหวางพระเอกคนดังจอมเจาชู มีอันลมสลายถึงกาลอับปางแลว กับภรรยาสาวสวยคน
ดัง ‘โบ-ชญาดา’ ทวาทั้งคูก็ยังออกมาปฏิเสธตลอดวาไมเปนความจริง ทามกลางความคลุมเครือ เนื่องจาก
ฝายชายซึ่งเคยไปไหนมาไหนกับภรรยาหลังแตงงานและมีทายาทเปนพยานรักกัน 1 คน คือ ‘นองอชิ’
กลับควงคูสาวสวยมากหนาหลายตาออกสังคม ในจํานวนนี้มีพี่สาวของฝายหญิงดวย จนทําใหเกิดขอ
ครหาของผูคนทั่วไป....(ไทยรัฐ 5 ธ.ค. 50)
...แปง-อรจิรา ถูกตราหนาเปน ‘มือที่ 3’ แยงผัวชาวบาน!!! ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช พอมายคาส
โนวา พาระเริงรักผิดจังหวะ รักหนนี้ของแปง-ฟลุค เลยเจอมรสุมรุมกระหน่ําย่ําแยทั้ง 2 คน...(ไทยรัฐ 16
มี.ค. 51)
ถูกจับตามองอยางไมกระพริบ ความรักอันหวานฉ่ําแตกลับมาขมขื่น ระหวางฟลุคกับโบ ใกลถึง
จุดจบ หลังอยูกิ นกันฉันสามีภรรยานานรวม 5 ป กระทั่งมีโซทองคลองใจลูก ชายนองอชิ แตสุดทาย
ครอบครัวที่เกิดปญหาระหองระแหง เนื่องจากฝายชายไมสามารถเลิกพฤติกรรมเจาชูได ลาสุดเจาตัว
ออกมาเปดใจยอมรับวากําลังศึกษาดูใจอยูกับนางเอกสาว แปง-อรจิรา ทําใหใครตอใครที่ทราบขาวถึงกับ
อึ้ง กอนจะพากันฟนธงวาสาเหตุความรักราวฉานของครอบครัว เนื่องจากแปงอยางแนนอน ขณะที่แปง
เองตองรีบออกมาแถลงขาวทั้งน้ําตาเปดใจอยางหลีกเลี่ยงไมไดวา ไมไดเปนมือที่สาม (เดลินิวส 15 มี.ค.
51)
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โดยสรุปแลว เหตุการณในครั้งนี้จึงเปนเหตุการณที่เกิดจากปจจัยภายใน เปนการกระทําที่เกิดจาก
ตนเองไมใชจากบุคคลอื่นหรือสภาพแวดลอม เพียงแคมีปจจัยภายนอกมาเปนสิ่งเรา เปนตัวกระตุนเทานั้น
นอกจากนั้นยังเปนปจจัยที่ฟลุคไมสามารถควบคุมได ทั้งที่ความเปนจริงสังคมคาดหวังวาควรจะควบคุม
ได เพราะเปนเรื่องของการควบคุมอารมณ ความตองการ ความคิด ความรูสึก ความมีจริยธรรม แตฟลุคก็
ปลอยใหความตองการของตนเองอยูเหนือความถูกตองโดยการคบกับผูหญิงคนอื่นเรื่อยมา จนทายที่สุดมา
คบกับแปงและตัดสิ นใจหยากับโบ จากพฤติกรรมที่ฟลุคคบผูห ญิงเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆแมกระทั่งจะ
แตงงานมีลูกแลวก็ตาม เปนการแสดงใหเห็นวาเปนปจจัยที่ถาวร ติดเปนอุปนิสัยที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดแลว
จากการระบุสาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่สื่อนําเสนอ ทําใหเกิดการตัดสินตีความตัว
ฟลุคไดวา ฟลุคเปนคนเจาชู ไมรูจักยับยั้งชั่งใจ ไมรูจักพอ ไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาทั้งตอ
ตนเองและครอบครัว
กรณี นิโคล หยาราง
1. วิเคราะหบริบท
1.1 สรุปภาพรวมของเหตุการณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 นิโคลและแมวเปดแถลงขาวภายหลังจดทะเบียนหยาแลวเมื่อวันที่ 15 ที่
ผานมา โดยใหเหตุผลการหยาวาเปนเพราะมีทัศนคติและไลฟสไตลไมเหมือนกัน ประกอบกับปญหาเรื่อง
เวลาที่ไมตรงกัน ไมเกี่ยวของกับมือที่สาม
1.2 วิเคราะหเหตุการณโดยภาพรวม
ขาวการหยารางของนิโคลและแมวเปนขาวที่หนังสือพิมพไทยรัฐใหความสําคัญในระดับหนึ่ง
สังเกตไดจากมีการนําเสนอในขาวหนาหนึ่ง แมจะนําเสนอเพียงแค 1 วันก็ตาม เนื่องจากเปนการนําเสนอ
จากขอเท็จจริงที่ถูกแถลงขาวโดยเจาตัวเอง ดังนั้นเหตุการณทุกอยางจึงคอนขางกระจาง มีความนาเชื่อถือ
ในระดับหนึ่งแลว เพราะเปนการแถลงหลังการหยาเพื่อบอกใหสื่อมวลชนและประชาชนรับทราบ ไมใช
ขาวโคมลอยที่ตองมีการติดตามวาสิ่งใดเปนขอเท็จจริง
นอกจากนั้นประเด็นที่นําเสนอก็มีไมมาก ไมมีประเด็นเรื่องมือที่สาม หรือเรื่องการแยงลูก การ
เกี่ ย งกั น เลี้ ย งลู ก เนื่ อ งจากเป น การเลิก กัน ดว ยดี เลิ ก เพราะทั ศ นคติ วิถี ชีวิ ต และเวลาที่ไ ม ต รงกัน ดั ง
รายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
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วันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 หนังสือพิมพรายงานขาววานิโคลและแมวจดทะเบียนหยากันเรียบรอย
แลว เพราะความคิดเห็น การใชชีวิตตางกัน และหลังจากนี้ยังพรอมเปนเพื่อนที่ดีตอกัน สวนทิคเกอรจะ
แบงกันดูแล โดยปจจุบันทั้งคูยังอยูบานเดียวกัน เพียงแคแยกหองนอน
ตารางที่ 21 สรุปประเด็นขาวกรณีนิโคลและแมวเลิกกันของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
19 ก.พ. 51

สรุปประเด็นขาว
-

นิโคลเลิกกับแมว
เลิกกันเพราะความคิดเห็น การใชชีวิตไมเหมือนกัน

โดยสรุปแลว หนังสือพิมพไทยรัฐนําเสนอขาวนี้เพียงแค 1 วันเทานั้น ทั้งนี้เพราะเปนเหตุการณที่
ไมมีกระแสขาวลือที่ชัดเจนมากอนหนานี้ หากแตนิโคลและแมวเปนผูเปดแถลงขาวอยางเปนทางการดวย
ตนเอง ดังนั้น จึงอาจตีความไดวา ทั้งคูไมไดปดบังขอเท็จจริงเพราะหากไมมีการแถลงขาว สังคมก็ยังไม
รับรูเร็วเพียงนี้เนื่องจากทั้งคูยังอยูบานเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้จึงยิ่งเปนการยืนยันความสัมพันธวาเปน
การเลิก กันด วยความเขาใจ ยั งพร อมเปนเพื่อนกั นดังที่ทั้งคูแถลง อีก ทั้งการเลิก กันก็เกิดจากทัศนคติ
รูปแบบการใชชีวิตที่ตางกัน ไมมีปญหาเรื่องมือที่สาม ไมมีปญหากันเรื่องลูก เรื่องทรัพยสิน ดังนั้นการ
นําเสนอขาวจะมุงเสนอจากคําแถลงขาวของทั้งคูเปนหลัก
สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวสนั้น ก็ใหความสําคัญไมตางจากไทยรัฐเทาไรนัก เพียงแคเดลินิวสมุง
ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ในที่ สุ ด ทั้ ง คู ก็ ห ย า กั น ภายหลั ง มี ข า วแพร ส ะพั ด ออกมา แต ทั้ ง คู ก็ บ า ยเบี่ ย งมาตลอด แต
ตลอดเวลาที่ผานมา จะพบวาเดลินิวสก็ไมเคยกลาวถึงประเด็นของทั้งคูเลยไมวาจะเปนขาวหนาหนึ่งหรือ
ขาวบันเทิงหนาใน ดังนั้น จึงชี้ใหเห็นวาเดลินิวสก็ไมไดมั่นใจกับขาวลือที่มี เปนขาวลือที่ไมมีมูล ดังนั้น
เมื่อนิโคลและแมวออกมาแถลงขาว การใหน้ําหนัก การใหความสําคัญ ระยะเวลาที่นําเสนอ รวมทั้ง
ประเด็นที่นําเสนอจึงไมแตกตางจากไทยรัฐ ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 หนังสือพิมพรายงานขาววา แมวและนิโคลจดทะเบียนหยาแลว เพราะ
ความตางดานทัศนคติ ไลฟสไตล และเวลาที่ไมมีใหกัน โดยทั้งคูยังอยูบานเดียวกันแตแยกหองนอน และ
ยังคงเปนเพื่อนที่ดีตอกัน คอยหวงใยกันและชวยกันดูแลลูก
ตารางที่ 22 สรุปประเด็นขาวกรณีนิโคลและแมวเลิกกันของหนังสือพิมพเดลินิวส
เดลินิวสวันที่
19 ก.พ. 51

สรุปประเด็นขาว
-

นิโคลเลิกกับแมว
เลิกกันเพราะความคิดเห็น การใชชีวิตไมเหมือนกัน
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1.3 บริบททางสังคม
1) ผูตกเปนขาว
นิโคล เปนลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เปนนักรองที่มีชื่อเสียง ตั้งแตเขาวงการบันเทิง นิโคลมี
ภาพลักษณ มีการวางตัวเปนอยางดีมาโดยตลอด ไมเคยมีขาวเสียหาย ไมเคยมีขาวเจาชู หลายใจ เปนผูที่มี
ความรับผิดชอบเรื่องงานเปนอยางดี ไมเคยมีปญหากับเพื่อนรวมงาน เปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี มีแตคน
เอ็นดู ชื่นชอบ ความสัมพันธกับทุกคนรวมทั้งสื่อมวลชนเปนไปอยางดี และภายหลังแตงงานนิโคลก็ยัคงมี
ลักษณะไมเปลี่ยนแปลง หากแตยังมีบุคลิกความรับผิดชอบเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในการดูแลลูก ดูแลครอบครัว
รักครอบครัว
แมว เปนนักรองที่มีชื่อเสียง และไมเคยมีขาวเสียหายเรื่องผูหญิง ไมเคยมีขาววาเปนคน
เจาชูมากอน และภายหลังแตงงานกับนิโคลก็วางบทบาทการเปนผูนําครอบครัวที่ดี รักลูก รักภรรยา อีกทั้ง
ยังเปนคนขยันทํางาน มีมนุษยสัมพันธทีดีกับทุกๆคน ไมเคยมีปญหากับใคร
2) สังคมไทย
โดยปกติแลวสังคมไทยมักใหความสําคัญกับคนที่มีชื่อเสียง ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณที่คน
มีชื่อเสียงเขาไปเกี่ยวของก็มักจะเปนขาวอยูเสมอ และโดยสวนมากมักจะเปนขาวในดานลบ โดย
เหตุการณนี้ ทั้งนิโคลและแมวตางก็เปนคนมีชื่อเสียงในสังคม และสภาพของสังคมไทยปจจุบันถึงแมจะมี
ปญหาการหยารางเพิ่มมากขึ้น แตสังคมก็ยังคงคาดหวังวาตองการเห็นทุกคนปรองดอง พยายามรักษา
ความเปนครอบครัวไว โดยเฉพาะอยางยิ่งดารานักแสดงคนมีชื่อเสียง สังคมคาดหวังวาจะเปนตัวอยางที่ดี
ในการวางบทบาทการใชชีวิตครอบครัว
ครอบครัวของนิโคล-แมว คอนขางถูกคาดหวังจากสังคมวาจะใชชีวิตอยูรวมกันจนแก
เฒา เนื่องจากทั้งคูไมเคยมีขาวในทางเสียหาย ไมเคยมีขาวนอกใจ เจาชู ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น
สังคมจึงคอนขางช็อก เพราะเปนเรื่องที่ไมคาดคิดมากอน ประกอบกับทั้งคูก็ไมมีปญหาเรื่องมือที่สาม
หรือเรื่องการประพฤติตนที่เหลวแหลกของฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งเปนปญหาที่กอใหเกิดการหยารางมากที่สุด
หากแตเปนการเลิกราเพราะไลฟสไตลที่แตกตาง เปนการเลิกกันดวยดี ไมมีปญหากัน และยังคงเปนเพื่อน
กันตอไป ยังอยูบานเดียวกัน เพียงแคแยกหอง จึงยิ่งเปนการตอกย้ําความสัมพันธวาเปนการเลิกกันดวยดี
จริงๆ ประกอบกับทั้งคูพรอมใจกันแถลงขาวเปดเผยตอสื่อมวลชน ไมมีการหลอกลวง ปดบัง
ดังนั้น จากประเด็นที่เปนขาวในแงลบ หากแตรายละเอียดของเหตุการณที่ทั้งคูประพฤติ
ปฏิบัติ ทําใหทิศทางของขาวดูเปนบวก สื่อเสนอไปตามขอเท็จจริงจากการแถลงขาวของทั้งคู ไมมีการใช
ภาษาที่หวือหวาหรือใหคาทางลบกับทั้งคู
1.4 บริบทเชิงวารสารศาสตร
1) คุณคาขาว
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ขาวนี้มีคุณคาขาวที่ชัดเจนคือ ความเดนของนิโคลและแมว ซึ่งเปนที่รูจักของคนในสังคม
ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณเรื่องราวเกิดขึ้นกับคนที่ตนเองรูจัก ไมวาจะเปนเรื่องอะไรก็ตาม จึงยิ่งสนใจใครรู
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเหตุการณที่ไมคาดคิดมากอน เพราะนิโคลและแมวไมเคยมีขาวในทางเสียหายที่จะ
สงผลกระทบตอครอบครัว ดังนั้นเมื่อทั้งคูหยารางกัน จึงเปนเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจของประชาชน
จํานวนมาก ประกอบกับเหตุการณนี้เพิ่งเกิดขึ้น จึงมีความใหมสด รวดเร็ว หากแตสื่อนําเสนอเพียงแควัน
เดียวเนื่องจากไมมีประเด็นใหมๆเกิดขึ้น ไมมีความขัดแยง ขอเท็จจริงทุกอยางมีความกระจางแลว
2) ลักษณะของขาว
เนื่ อ งจากข า วแต ล ะประเภทจะมี เ อกลั ก ษณ ที่ แ ตกต า งกั น กรณี นี้ เ ป น เรื่ อ งส ว นตั ว ที่
ประชาชนใหความสนใจคอนขางมาก เนื่องจากเปนการเลิกราของคูที่สังคมไมคาดคิดมากอน อีกทั้ง
ภายหลังหยารางกันแลว ก็ยังอยูบานเดียวกัน เพียงแคแยกหองนอน จึงเปนการย้ําใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของทั้งคูวาไมไดทะเลาะหรือมีปญหากัน เปนการเลิกกันดวยดีอยางแทจริง ดังนั้นการสอดแทรกความ
คิดเห็นของนักขาวจะมีนอย และไมมีการใชคําหวือหวาสรางสีสันที่ใหคาทางลบ ทําใหเกิดการตัดผูตก
เปนขาวในทางบวก
3) ปจจัยเชิงวารสารศาสตรอื่นๆ
ความสัมพันธสวนตัวระหวางสื่อกับบุคคลผูตกเปนขาวในชวงตลอดระยะเวลาที่ผานมา
คอนขางดี ทั้งนิโคลและแมวไมเคยมีปญหากับสื่อมวลชน ประกอบกับรายละเอียดเหตุการณที่ทําให
ทิศทางขาวเปนบวกกับทั้งคูนั้น ทําใหมุมมองการเสนอขาวของสื่อจะไมรุนแรง ไมมีการขุดคุย จะเสนอไป
ตามขอเท็จจริง และพยายามไมสรางประเด็นขึ้นมาใหม
2. วิเคราะหตัวบทของหนังสือพิมพไทยรัฐ
2.1 รวมพาดหัวขาว
ตารางที่ 23 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวนิโคลและแมวของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
19 ก.พ. 51

พาดหัวขาว
นิโคล-แมว หยากันแลว ควงคูมาแถลงขาว ชี้ทัศนะไมตรงกัน

ตารางที่ 24 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวนิโคลและแมวของหนังสือพิมพเดลินิวส
เดลินิวสวันที่
19 ก.พ. 51

พาดหัวขาว
ช็อกนักรองดังเตียงหัก นิโคล เทริโอ หยา ‘แมว-จิระศักดิ์’ สามี หลังรักหวานนาน 4 ป อาง
ทั้งคูตางงานเยอะ จนไมมีเวลามาใหกัน ยันไมมีมือที่ 3 แทรก
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2.2 วิเคราะหการพาดหัวขาว
1) แกนเรื่อง
แกนเรื่องหรือคุณคาขาวที่หนังสือพิมพนําเสนอในหัวขาวกรณีการเลิกรากันของนิโคล
และแมว เนนเรื่อง “ความเดนของบุคคล” เนื่องจากทั้งนิโคลและแมวตางก็เปนนักรองที่มีชื่อเสียง มี
ผลงานมากมายในวงการบันเทิงมาเปนเวลานาน นอกจากนั้นยังเปนเหตุการณที่ดึงดูดความสนใจของ
ประชาชนจํานวนมาก เพราะเปนสิ่งที่สังคมไมคาดคิดมากอนวาชีวิตครอบครัวของทั้งคูจะลมเหลว อีกทั้ง
หลังเลิกกันก็ยังเปนเพื่อนที่ดีตอกัน ซึ่งแตกตางจากคูรักอื่นๆในสังคม ที่สวนใหญแลว หลังจากเลิกรากันก็
จะแยกกันอยู แตในกรณีนี้ทั้งนิโคลและแมวยังอยูบานหลังเดียวกัน เพียงแคแยกหองนอนกันเทานั้น
ดังนั้นจึงเปนเหตุการณที่มีคุณคาดาน “ความสนใจของมนุษย” ประกอบกับยังมีคุณคาในดาน “ความใหม
สด รวดเร็ว” เนื่องจากเปนเหตุการณนี้เพิ่งเกิดขึ้น สังคมเพิ่งจะรับรูขอเท็จจริง ไมเคยมีใครรูมากอน
2) การสรางความหมายในหัวขาว
แมแกนเรื่องหรือคุณคาขาวในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพสวนใหญจะเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน แตเมื่อเปรียบเทียบการสรางความหมายของขาวในหัวขาวหนังสือพิมพแตละชื่อฉบับ
พบวามีความแตกตางกัน อาจจะเปนที่การใชภาษาในหัวขาวหลักและหัวขาวรอง หรือเปนประเด็นที่ถูก
ยกขึ้นมาพาดหัวขาวแตกตางกัน
นอกจากนั้น หนังสือพิมพยังมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการนําเสนอวาจะสรางภาพลักษณ
แบบใดใหกับผูตกเปนขาวได ดังนั้น ในขาวเดียวกัน เมื่อมีประเด็นสาธารณะเกิดขึ้นใหม หนังสือพิมพก็
จะปรับเปลี่ยนการนําเสนอขาวใหสอดคลองกับประเด็นเหลานั้น ดังนั้น การสรางความหมายในหัวขาวจึง
ปรับเปลี่ยนไดตามประเด็นสาธารณะ ดังตอไปนี้ (ดูตารางรวบรวมพาดหัวขาวหนังสือพิมพประกอบ)
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส มีการใชภาษาในการพาดหัวขาวหลักและหัวขาวรอง
ในลักษณะกลางๆ ไมมีการตั้งสมญานามใหกับทั้งคู ไมไดกอใหเกิดการตัดสินบุคคลใดๆทั้งสิ้น แตเลือก
ที่จะพาดหัวโดยใชคําวา “นิโคล” “แมว” “แมว-จิระศักดิ์” ทั้งนี้เพราะจุดขายของขาวนี้ก็คือตัวบุคคล
เนื่องจากทั้งนิโคลและแมวเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักในสังคมเปนอยางดี โดยมีเหตุการณเปน
องคประกอบในการดึงดูดความสนใจ
จะเห็นไดวาประเด็นการเลิกราหยาราง เปนเหตุการณทั่วไป ไมไ ดแปลกประหลาด
ผิดปกติ หากแตเปนเหตุการณที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกชีวิตครอบครัว ฉะนั้น หากเหตุการณนี้เกิดขึ้นกับ
ประชาชนทั่วไป สื่อก็จะไมนําเสนอประเด็นขาวนี้ เพราะไมมีคุณคาขาวที่มากเพียงพอ แตเมื่อมีบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเขาไปเกี่ยวของ จึงทําใหขาวมีคุณคามากพอที่จะนําเสนอ แตประเด็นนี้เปนสิ่งที่ไวตอความรูสึก
(sensitive) ดังนั้น ภาษาที่สื่อใช จึงมีลักษณะกลางๆ ไมไดตัดสินหรือวางกรอบใครในแงลบ
นอกจากนั้นหนังสือพิมพเดลินิวสจะใชคําที่ชี้นัยยะใหเห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้เปนสิ่ง
ที่ อ ยู เ หนื อ ความคาดหมาย ไม มี ใ ครคาดคิ ด มาก อ น เนื่ อ งจากทั้ ง นิ โ คลและแมวไม เ คยมี ข า วคราวที่
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กอใหเกิดปญหาครอบครัว ดังนั้น เมื่อทั้งคูออกมาแถลงขาววาไดหยากันเรียบรอยแลว สื่อจึงคิดแทนคน
อานในทํานองวา ไมนาเชื่อวาจะเกิดเหตุการณนี้กับคูรักนี้ เชน
ช็อกนักรองดังเตียงหัก นิโคล เทริโอ หยา ‘แมว-จิระศักดิ์’ สามี หลังรักหวานนาน 4 ป
อางทั้งคูตางงานเยอะ จนไมมีเวลามาใหกัน ยันไมมีมือที่ 3 แทรก (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
สํ า หรั บ ไทยรั ฐ นั้ น จะใช คํ า ที่ ชี้ นั ย ยะให เ ห็ น ว า ถึ ง แม ทั้ ง คู จ ะหย า กั น แล ว แต ก็ ยั ง มี
ความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถเผชิญหนากันได เชน
นิโคล-แมว หยากันแลว ควงคูมาแถลงขาว ชี้ทัศนะไมตรงกัน (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
ดังนั้น ถึงแมวาประเด็นนี้จะไมไดถูกวางกรอบจากภาษาที่สื่อใชในการพาดหัวขาวเปน
หลัก แตก็ถูกวางกรอบจากตัวเนื้อหาขาวที่เกิดขึ้น จากการกระทําของบุคคลในขาวที่ใหคาทางบวกกับขาว
เกิดขึ้น เชน สาเหตุของการเลิกกัน ความสัมพันธของทั้งคูหลังจากหยากัน
นอกจากนี้ ภาษาที่ใชพาดหัวขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส ยังมีการเลือกใช
คําเพื่อใหนาสนใจและโดดเดน ดังนี้
ก.) การใชภาษาปาก คือการนําภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว เชน
นิโคล-แมว หยากันแลว ควงคูมาแถลงขาว ชี้ทัศนะไมตรง (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
ช็อกนักรองดังเตียงหัก นิโคล เทริโอ หยา ‘แมว-จิระศักดิ์’ สามี หลังรักหวานนาน 4
ป อางทั้งคูตางงานเยอะ จนไมมีเวลาใหกัน ยันไมมีมือที่ 3 แทรก (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
การนําภาษาปาก หรือภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว ทําใหผูอาน
เกิดความรูสึกคุนเคย เหมือนพูดคุยอยูในวงสนทนา เหมือนหนังสือพิมพพูดกับผูอาน
ข.) การนําคําทับศัพทมาใช เชน
ช็อก (“ช็อก” มาจาก shock เปนคํานามในภาษาอังกฤษ หมายถึงกริยาและคํานามใน
ภาษาอังกฤษ หมายถึง อาการตะลึง)
การนําคําทับศัพทมาใช ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่ เพราะคําบางคําเมื่อแปลความเปน
ภาษาไทยอาจตองใชจํานวนตัวอักษรมากขึ้น ทําใหไมสามารถสรุปประเด็นไดอยางครอบคลุม แตคํา
ภาษาตางประเทศบางคําสามารถใหความหมายที่ผูอานเขาใจไดทันที นอกจากนี้บางครั้งก็ใชคําทับศัพท
เพื่อใหขาวดูนาสนใจ
ค.) ตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ รวมถึงการขยายความ เชน
นิโคล-แมว หยากันแลว ควงคูมาแถลงขาว ชี้ทัศนะไมตรง (ทัศนะ มาจาก ทัศนคติ :
ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
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ช็อกนักรองดังเตียงหัก นิโคล เทริโอ หยา ‘แมว-จิระศักดิ์’ สามี หลังรักหวานนาน 4
ป อางทั้งคูตางงานเยอะ จนไมมีเวลาใหกัน ยันไมมีมือที่ 3 แทรก (ยัน มาจาก ยืนยัน : เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
การตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่และให
สะดุดตา รวมถึงการขยายความเพื่อใหจํานวนตัวอักษรพอดีกับพื้นที่ หรือทําใหสารนั้นๆมีความหมายที่
ชัดเจนมากขึ้น
ง.) การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ เชน
นิโคล-แมว หยากันแลว ควงคูมาแถลงขาว ชี้ทัศนะไมตรง (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
ช็อกนักรองดังเตียงหัก นิโคล เทริโอ หยา ‘แมว-จิระศักดิ์’ สามี หลังรักหวานนาน 4
ป อางทั้งคูตางงานเยอะ จนไมมีเวลาใหกัน ยันไมมีมือที่ 3 แทรก (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ ก็เพื่อเรียกรองความนาสนใจ ทําใหเห็นภาพขาวที่
ชัดเจนขึ้น แตบางครั้งก็อาจสงผลใหขาวเกินจริง
จ.) การใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ
- อัญประกาศเดี่ยว (‘…..’) และ อัญประกาศคู (“…..”) เชน
ช็ อ กนั ก ร อ งดั ง เตี ย งหั ก นิ โ คล เทริ โ อ หย า ‘แมว-จิ ร ะศั ก ดิ์ ’ สามี
(เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
การใชเครื่องหมายอัญประกาศ มักใชเนนคําที่สําคัญของประโยค ทั้ง
นามจริงของบุคคล สมญานาม ยศ ตําแหนง สิ่งของ กริยาหรือพฤติกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหผูอานเห็นภาพ
ไดชัดเจนวา อะไรคือประเด็นสําคัญของขาว หรือหนังสือพิมพกําลังพยายามจะสื่ออะไรใหผูอานรูมาก
ที่สุด
- ยัติภังค (-) เชน
นิโคล-แมว หยากันแลว ควงคูมาแถลงขาว ชี้ทัศนะไมตรง ไทยรัฐ 19
ก.พ. 51)
การใช เ ครื่ อ งหมายยั ติ ภั ง ค ใ นหั ว ข า วนี้ ก็ เ พื่ อ แยกคํ า สองคํ า หรื อ
ขอความออกจากกัน โดยที่ระหวางคําหรือขอความเหลานั้นเชื่อมดวยคําวา “และ” จึงเปนการชวยประหยัด
พื้นที่ของการพาดหัว นอกจากนั้น บางครั้งก็ใชเพื่อขยายความคําขางหนา เชน
ช็ อ กนั ก ร อ งดั ง เตี ย งหั ก นิ โ คล เทริ โ อ หย า ‘แมว-จิ ร ะศั ก ดิ์ ’ สามี
(เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
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สวนการใชแหลงขาวพบวา ประเด็นการเลิกกันของนิโคลและแมวนั้น ทั้งนิโคลและ
แมวจะเปนแหลงขาวหลักที่ใหขอเท็จจริงจากการที่ทั้งคูออกมาแถลงขาวตอสื่อมวลชนดวยกันซึ่งเปนการ
ชี้ใหเห็นถึงนัยยะดานสัมพันธภาพที่ดีตอกันถึงแมจะหยากันแลวก็ตาม ประกอบกับการพยายามชี้ใหเห็น
ถึงสาเหตุของการเลิกกันวาเปนเพราะเขากันไมได มีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน ไมมีเวลาใหกัน ไมเกี่ยวของ
กับมือที่ 3 จึงทําใหน้ําหนักขาวดูเปนบวกตอทั้งคูมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทั้งจากพฤติกรรมการแสดงออกและ
คําพูดที่แถลงตอสื่อมวลชน จึงทําใหทั้งคูเปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริงเชิงบวก
โดยสรุปแลว แหลงขาวตางๆที่สื่อใช จะเปนแหลงขาวหลัก เปนบุคคลในขาว ไมมีการ
นํ า คนอื่ น เข า มาเกี่ ย วข อ ง เนื่ อ งจากรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ มี น อ ย อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ประเด็ น เรื่ อ ง
“ครอบครัว” ซึ่งมีความออนไหวตอความรูสึก ดังนั้นสื่อจึงเลือกใชนิโคลและแมว เปนแหลงขาวหลัก ซึ่ง
การใหคาทางบวกหรือลบของแหลงขาวนั้น จึงขึ้นอยูกับรายละเอียดของเหตุการณเปนองคประกอบหลัก
สวนในดานการเลือกประเด็นมานําเสนอ ทั้งไทยรัฐและเดลินิวสมุงนําเสนอเหมือนกัน
นั่นก็คือประเด็นการแยกทางกัน โดยชี้ใหเห็นถึงสาเหตุที่เลิกกัน แตไมมีประเด็นดานอื่น เพราะ
รายละเอียดของเหตุการณมีนอย อีกทั้งไมมีใครสรางประเด็นใหมๆขึ้นมา
อนึ่งจะพบวา ประเด็นขาวนี้เกี่ยวของกับ “ครอบครัว” ซึ่งเปนสถาบันที่สําคัญสําหรับ
สังคมไทย แตประเด็นที่สื่อเลือกมานําเสนอในพาดหัวขาว กลับไมพบในสวนของบุตรซึ่งเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรง ทั้งนี้เพราะสื่อมองวาไมใชประเด็นหลักของการมีปญหาระหวางนิโคลและแมว
2.3 วิเคราะหเนื้อหา
1) การเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว
การนําเสนอขาว นักขาวจะมีการเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว รวมทั้งมีการ
กําหนดแนวทางใหผูอานตีความเหตุการณขาวไปในทิศทางใดได โดยผานกลวิธีการนําเสนอขาว
กลวิธีการเสนอขาวกรณีนิโคลและแมว ของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ นําเสนอโดยใช
เทคนิคการเลาเรื่อง มีการใชลีลาการเขียนแบบพรรณนาถึงอากัปกิริยาทาทางความรูสึกของผูตกเปนขาว
รวมถึง แหล ง ข า วที่ อา งอิ ง ถึ ง และเน น ให ค วามสํา คัญ ต อ รายละเอี ย ดตา งๆของเหตุ ก ารณ ซึ่ง กลวิธี นี้
กอใหเกิดการสรางความหมายและการตีความหมายตอเหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอ
ผูอาน ทําใหผูอานเกิดจินตนาการภาพของเหตุการณได ตัวอยางเชน
“นิโคล” ควงอดีตสามี “แมว จิระศักดิ์” แถลงสื่อ รับจดทะเบียนหยาแลว หลังใชชีวิตคูมา
กวา 4 ป แจงเหตุทัศนะไมตรงกัน ขณะที่ฝายชายรับทําหนาที่สามีไดไมดีพอ ตางฝายตางโหมงานจนไมมี
เวลา ยันไมมีเรื่องมือที่สาม และทุกวันนี้ยังอยูบานเดียวกัน หากแปรสัมพันธจากสามีภรรยามาอยูอยางฉัน
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เพื่อน แยกหองนอนเพื่อรวมดูแลลูกชาย “ทิคเกอร” ดวยกัน ขณะเดียวกัน ก็ใหสิทธิตางไปมีใหมได
(ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
นิโคลที่พยายามสะกดอารมณและยิ้มแยมกับการแถลงขาวเลิกกับสามี ก็ไดกลาวขอโทษ
สื่อมวลชน... (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
ช็อกวงการเพลง “นิกกี้-นิโคล เทริโอ” นักรองสาวเจาของฉายา “แอบแบว” เตียงหัก
หลังจากใชชีวิตคูมานาน 4 ป กับกีตารร็อกฝมือดี “แมว-จิระศักดิ์ ปานพุม” จนมี “นองทิคเกอร” ลูกชายวัย
3 ขวบ เปนพยานรัก ทั้งคูแถลงขาวเปดยอมรับวาไปจดทะเบียนหยากันเรียบรอยหลังวันวาเลนไทน 1 วัน
สาเหตุไมใชมือที่สาม แตเปนเพราะตางคนตางมีงานมากจนไมมีเวลาใหกัน ขณะที่ฝายชายเผยถึงจะแยก
ทางกันแลว แตยังพักอยูบานเดียวกันแบบ “รูมเมท” หรือเพื่อนรวมหอง (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
หลั ง จากมี ข า วแพร ส ะพั ด ออกมาว า นั ก ร อ งสาว “นิ ก กี้ -นิ โ คล เทริ โ อ” เจ า ของฉายา
“แอบแบว” ภรรยาของมือกีตารร็อกเกอรดัง “แมว-จิระศักดิ์ ปานพุม” เตียงหักแยกทางกัน หลังจากใชชีวิต
คูรวมกันมา 4 ป โดยมี “นองทิคเกอร” วัน 3 ขวบ ลูกชายเปนพยานรัก แตทั้งคูพยายามบายเบี่ยงตอบ
คําถามผูสื่อขาวมาตลอดนั้น... (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
จากตัวอยางขางตนนี้ เนื้อหาขาวมีการใชเทคนิคการพรรณนาใหเห็นถึงภาพเหตุการณที่
เกิดขึ้นวา นิโคลและแมวรวมกันแถลงขาวตอสื่อมวลชนเพื่อเปดเผยใหทราบถึงเรื่องราวของทั้งคู โดยใช
คําพรรณนาในลักษณะที่ทําใหผูอานตีความและรูสึกไดวาทั้งคูเลิกกันดวยดี เพราะยังมองหนากันติด
สามารถพบเจอพูดคุยกันไดแมวาจะหยากันแลวก็ตาม ไมมีการทะเลาะเบาะแวงใหสื่อเห็น อีกทั้งภายหลัง
การหยาก็ยังอยูบานหลังเดียวกันเพียงแคแยกหองนอน นอกจากนั้นสื่อยังพยายามพรรณนาใหเห็นถึง
สาเหตุที่เลิกกันวาเปนเพราะปญหาการใชชีวิตคูของทั้งสองคน ไมเกี่ยวกับปจจัยภายนอก ไมเกี่ยวกับ
บุคคลที่สาม โดยสื่ อพรรณาใหเ ห็นถึงอากัปกิริยาของนิโคลในระหวางที่แ ถลงขาววารูสึกเสียใจ แต
พยายามไมแสดงออกมา
นอกจากนั้น สื่อก็ยังเนนการนําเสนอจากคําแถลงขาวของทั้งคูเปนหลัก ซึ่งสิ่งที่ทั้งคู
แถลงนั้น จะเปนการกลาวถึงขอเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งแยกเปนประเด็นตางๆไดแก สาเหตุของการเลิกกัน จุด
ที่เปนตัวตัดสินใจ ความรูสึกภายหลังการหยา และเรื่องลูก ตัวอยางเชน
“การอยูฉันสามีภรรยาเปนเรื่องละเอียดออน ทําไดยาก ตองเอาใจใสดูแล การปรับตัวเขา
หากันและเรื่องไลฟสไตล ซึ่งชวงหลังเราทั้งคูงานเยอะมาก สังเกตวานิโคลออกงานคนเดียวตลอด จากที่
แตกอนไปดวยกันตลอด สวนผมโหมงานหนักอยูแตในหองอัด จึงคิดวาทําหนาที่สามีไดบกพรอง ทําได
ไมชอบใจ อยากดูแลภรรยาไดดีกวานี้” แมว-จิระศักดิ์ กลาว (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
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นิโคลเปดเผยถึงสาเหตุที่เตียงหักวา...สวนสาเหตุไมไดมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ชัดเจน แตมัน
เปนการตัดสินใจของเราสองคนวาทางนี้คือทางที่ดีที่สุด อีกอยางเรามีลูกที่ตองดูแลไปตลอดชีวิต การจะ
แยกทางกันไมใชเรื่องงาย ตองคิดหลายมุม มันมีผลในแงการดําเนินชีวิตดวย (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
แมวกลาว สิ่งที่จะประคับประคองความรูสึกดีๆของทั้ง 2 คนไว คือความเปนเพื่อน รูสึก
วาการเปนสามีภรรยาแลวขัดใจทําไดไมสมบูรณ เปนเพื่อนทําไดสมบูรณที่สุด ทั้งคูยังดูแลลูกไดดี เพราะ
ใชความเปนเพื่อนเขาหากัน ทุกวันนี้ยังอยูดวยกัน (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
ใจหายอยูแลว เสียใจอยูแลว เวลาแตงงานเราก็อยากแตงแคครั้งเดียว แนนอนวาตอง
เสียใจเปนเรื่องธรรมดา แตชีวิตเราก็ตองดําเนินตอเพื่อลูก ตั้งใจทํางานเพื่อเลี้ยงดูทิคเกอรตอไป อีกอยาง
เรื่องทะเลาะไมมีอยูแลว นิโคลกลาว (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
โดยสรุปแลวการดําเนินเรื่องของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสจะเริ่มตนดวยการ
ออกมาเปดเผยถึงความสัมพันธดานการใชชีวิตคูของทั้งคูจากการแถลงขาวดวยตนเอง โดยสื่อพยายามเนน
ย้ําใหเห็นวาเปนการเลิกที่เกิดจากการตัดสินใจรวมกันดวยความเต็มใจ จากการที่ทั้งนิโคลและแมวยังมา
แถลงขาวรวมกัน ดังนั้นจึงเปนการชี้นัยยะใหเห็นถึงความสัมพันธของทั้ง 2 คนวายังสามารถเปนเพื่อนกัน
ไดดังที่แถลงไว นอกจากนั้นก็มีการลงรายละเอียดจากสิ่งที่นิโคลและแมวแถลง ซึ่งทั้งไทยรัฐและเดลินิวส
มีเนื้อหาขาวที่ไมแตกตางกัน ไมวาจะเปนสาเหตุที่เลิกกัน รวมไปถึงผลกระทบกับทิคเกอร ทั้งนี้เพราะ
ประเด็นขาวการเลิกรากัน เปนเรื่องที่ออนไหวตอความรูสึก มีบุคคลที่เกี่ยวของนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีที่ไมมีบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของ เชน
...ช็อกวงการเพลง “นิกกี้-นิโคล เทริโอ” นักรองสาวเจาของฉายา “แอบแบว” เตียงหัก
หลังจากใชชีวิตคูมานาน 4 ป กับกีตารร็อกฝมือดี “แมว-จิระศักดิ์ ปานพุม” จนมี “นองทิคเกอร” ลูกชายวัย
3 ขวบ เปนพยานรัก ทั้งคูแถลงขาวเปดยอมรับวาไปจดทะเบียนหยากันเรียบรอยหลังวันวาเลนไทน 1 วัน
สาเหตุไมใชมือที่สาม แตเปนเพราะตางคนตางมีงานมากจนไมมีเวลาใหกัน ขณะที่ฝายชายเผยถึงจะแยก
ทางกันแลว แตยังพักอยูบานเดียวกันแบบ “รูมเมท” หรือเพื่อนรวมหอง
.... “การอยูฉันสามีภรรยาเปนเรื่องละเอียดออน ทําไดยาก ตองเอาใจใสดูแล การปรับตัว
เขาหากันและเรื่องไลฟสไตล ซึ่งชวงหลังเราทั้งคูงานเยอะมาก สังเกตวานิโคลออกงานคนเดียวตลอด จาก
ที่แตกอนไปดวยกันตลอด สวนผมโหมงานหนักอยูแตในหองอัด จึงคิดวาทําหนาที่สามีไดบกพรอง ทําได
ไมชอบใจ อยากดูแลภรรยาไดดีกวานี้” แมว-จิระศักดิ์ กลาว
... นิโคลตอบวาที่ตองหยาเพราะมองอนาคตแลว มีทัศนคติไมตรงกันบาง ถายกขึ้นมาพูด
เปนขอๆคงนึกไมออก แตที่ตองทําตอนนี้เพราะนองทิคเกอรเพิ่งจะ 3 ขวบ กลัววาถายื้อเวลา แลวหยากัน
ตอนนองทิคเกอรโตแลวจะมีผลกระทบ
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...แมวกลาวอีกวา ตนเขาใจวัฒนธรรมสังคมไทยในเรื่องการหยา บางทีเราอยากหลีกเลี่ยง
แตบางอยางมันฝนกันไมได สิ่งสําคัญคือ ความเปนเพื่อนกัน เรามีความสุขที่เปนเพื่อนกันแบบนี้ เราจึง
ตัดสินใจคงความเปนเพื่อนที่ดีในการใหความหวงใยดูแลซึ่งกันและกันดีกวา
...ตนและนิโคลไมเคยทะเลาะเบาะแวงกันเรื่องใหญๆ คุยกันดวยเหตุผลจริงๆ สวนหนึ่ง
อาจเปนเรื่องของเวลา จึงคิดวาเปนเพื่อนกันดีกวา กับลูกไมไดคุยเรื่องนี้เพราะลูกยังเด็กมาก ทั้งคูจะยังคง
แบงกันดูแลลูก แตไมขอเปดเผยในรายละเอียด แตสวนใหญจะอยูกับนิโคล โดยพฤตินัยแลวเรายังคงเปน
พอแมที่จะทําหนาที่อยางดีที่สุด
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพไทยรัฐตองการสื่อและมีการประกอบสราง
ความเปนจริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวานิโคลและแมวตางก็ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้น รูสึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แตจําเปนตองหยาเพื่อรักษาความสัมพันธ
แบบเพื่อนเพื่อใหเขาหากันได ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหมีผลกระทบตอลูก ดังเชนที่ทั้งคูยังสามารถอยูบานเดียวกัน
ไดทั้งๆที่หยากันแลว เพียงแคแยกหองนอนกันเทานั้น จากพฤติกรรมนี้จึงยิ่งเปนการสงเสริมสิ่งที่สื่อ
ตองการวางกรอบตัดสินความสัมพันธอันดีของทั้งคู
นอกจากนั้ น สื่อยังตอ งการวางกรอบใหเ ห็น วา การตัด สิ น ใจของทั้ งนิ โคลและแมว
นอกจากจะอยูบนพื้นฐานของคน 2 คนแลว ลูกยังเปนปจจัยที่สําคัญ มีการคํานึงถึงผลกระทบ ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่การเปนพอและแม
2) การเลือกขอมูล
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสมีการเลือกขอมูลในการนําเสนอเกี่ยวกับขาวนิโคลและ
แมวแยกทางกัน จําแนกได ดังนี้
ก.) บุคคลในขาวและการเลือกแหลงขาว
บุคคลในขาว หมายถึง บุคคลที่ปรากฎหรือถูกนํามาใชอางอิงในขาว ซึ่งจะมี
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับเหตุการณที่นํามาเลา โดยจะทําหนาที่เปนตัวดําเนินเรื่องในขาวนั้นๆ บุคคล
ในที่นี้ไมไดหมายความเฉพาะแหลงขาว แตหมายรวมถึงบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาว หรือที่เรียกวา “ผู
ตกเปนขาว” ซึ่งไมไดมีบทบาทในการใหขอมูล หรือวิพากษวิจารณ หรือออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นดวย
แหลงขาวหลักของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส คือ นิโคลและแมว ซึ่งเปน
แหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง เปนผูเปดเผยเหตุการณทั้งหมดเอง ไมวาจะเปนการเปดเผยรายละเอียดเหตุการณ
สาเหตุ ความรูสึก และผลกระทบ โดยทั้งคูตางก็เปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง ที่มีน้ําหนักใหคาทางบวก
จากการประพฤติปฎิบัติของตนเอง ที่ถึงแมจะจดทะเบียนหยากันแลว แตก็ยังมีสัมพันธภาพอันดีตอกัน ยัง
คํานึงถึงลูก และไมมีปญหาเรื่องบุคคลที่สาม หากแตเปนการเลิกกันเพราะปจจัยดานการใชชีวิตของคน 2
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คน ไมมีการดึงคนอื่นเขามาเกี่ยวของ และไมมีการกลาวโทษอีกฝาย อีกทั้งเปนการแถลงขาวใหสื่อมวลชน
รับทราบ ไมมีการปดบัง หรือใหสื่อตองตามสังเกตพฤติกรรมดวยตนเอง
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาวซึ่งไมไดมีบทบาทในการให
ขอมูลหรือวิพากษวิจารณหรือออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นดวย นั่นก็คือ นองทิคเกอร ซึ่งเปนแหลงขาว
ทางบวก เพราะกอนที่ทั้งคูจะตัดสินใจหยากันนั้น ก็คํานึงถึงลูกเปนปจจัยสําคัญ ประกอบกับเหตุการณนี้
ไมมีปญหาเรื่องลูก ไมมีการเกี่ยงกันเลี้ยงดู ไมมีการแยงลูกกัน ในทางกลับกันทั้งนิโคลและแมว แมจะเลิก
กัน แตก็ยังรับผิดชอบ ชวยกันเลี้ยงดู ในฐานะพอแม ยังคงใหความอบอุนดูแลลูก เชน
...นิโคลตอบวา ที่ตองหยาเพราะมองอนาคตแลว มีทัศนคติไมตรงกันบาง ถา
ยกขึ้นมาพูดเปนขอๆคงนึกไมออก แตที่ตองทําตอนนี้เพราะนองทิคเกอรเพิ่งจะ 3 ขวบ กลัววาถายื้อเวลา
แลวหยากันตอนนองทิคเกอรโตแลวจะมีผลกระทบ (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
...ตนและนิโคลไมเคยทะเลาะเบาะแวงกันเรื่องใหญๆ คุยกันดวยเหตุผลจริงๆ
สวนหนึ่งอาจเปนเรื่องของเวลา จึงคิดวาเปนเพื่อนกันดีกวา กับลูกไมไดคุยเรื่องนี้เพราะลูกยังเด็กมาก ทั้งคู
จะยังคงแบงกันดูแลลูก แตไมขอเปดเผยในรายละเอียด แตสวนใหญจะอยูกับนิโคล โดยพฤตินัยแลวเรา
ยังคงเปนพอแมที่จะทําหนาที่อยางดีที่สุด (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
...แมวตอบวา....ตอนนี้เราอยูแบบเปนรูมเมท บอกตรงๆตนยังทําใจไมไดที่จะ
หางลูก คงอยูดวยกันสักพักไปกอน (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
เมื่อเทียบสัดสวนของการใชแหลงขาวดานบวกและลบ รวมถึงแหลงขาวที่เปน
กลางใหขอเท็จจริง พบวามีเพียงแหลงขาวดานบวกเทานั้น เนื่องจากรายละเอียดเหตุการณมีนอย อีกทั้งไม
มีการดึงบุคคลอื่นเขามาเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ดังตารางเปรียบเทียบดานลาง
ตารางที่ 25 สรุปแหลงขาวกรณีนิโคลและแมว
แหลงขาวดานบวก
นิโคล เทริโอ
แมว จิระศักดิ์
นองทิคเกอร

แหลงขาวดานลบ

แหลงขาวขอเท็จจริง

ข.) การเลือกรายละเอียด เลือกประเด็นขาว
เนื่ อ งจากเหตุการณที่เ กิดขึ้ น มีรายละเอีย ดมาก ในการนําเสนอข า วผูสื่อขาว
จําเปนตองเลือกนําเสนอเฉพาะขอเท็จจริงบางสวนและตัดขอเท็จจริงบางสวนออกไป
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การคัดเลือกขอเท็จจริงก็คือ การเลือกประเด็นขาวซึ่งถือเปนสวนสําคัญของการ
เดินเรื่องของขาว เปนตัวกําหนดวาโครงเรื่องขาวจะดําเนินไปทิศทางใด รวมถึงเปนตัววางกรอบแนวคิด
ของเรื่องใหกับผูอานไดอีกดวย ในกรณีนี้จะพบวาประเด็นหลักๆที่สื่อเลือกนําเสนอ ไดแก
- เหตุการณการเลิกรากัน
หนังสือพิมพจะมีการลงเนื้อหาขาวสวนนี้ในตอนตนของการเสนอขาว
เพื่อใหผูอานทราบวาเปนขาวเรื่องอะไร โดยทั้งไทยรัฐและเดลินิวสนําเสนอในลักษณะที่ทําใหผูอานคิดวา
ทั้งนิโคลและแมวไมไดตองการใหเกิดเหตุการณเชนนี้ อีกทั้งยังเปนเหตุการณที่อยูเหนือความคาดหมาย
เพราะสื่อไมคาดคิดมากอน เนื่องจากทั้งนิโคลและแมวไมเคยมีขาวเสียหายที่จะสงผลตอการมีปญหา
ครอบครัวมากอนหนานี้ เชน
“ช็ อ กวงการเพลง นิ ก กี้ -นิ โ คล เทริ โ อ นั ก ร อ งสาวเจ า ของฉายา
‘แอบแบว’ เตียงหัก หลังจากใชชีวิตคูมานาน 4 ป กับกีตารร็อกฝมือดี แมว-จิระศักดิ์ ปานพุม จนมี นองทิค
เกอร ลูกชายวัย 3 ขวบ เปนพยานรัก ทั้งคูแถลงขาวเปดยอมรับวาไปจดทะเบียนหยากันเรียบรอยหลังวันวา
เลนไทน 1 วัน สาเหตุไมใชมือที่สาม แตเปนเพราะตางคนตางมีงานมากจนไมมีเวลาใหกัน...”(เดลินิวส 19
ก.พ. 51)
“นิโคล ควงอดีตสามี แมว จิระศักดิ์ แถลงสื่อ รับจดทะเบียนหยาแลว
หลังใชชีวิตคูมากวา 4 ป แจงเหตุทัศนะไมตรงกัน ขณะที่ฝายชายรับทําหนาที่สามีไดไมดีพอ ตางฝายตาง
โหมงานจนไมมีเวลา ยันไมมีเรื่องมือที่สาม และทุกวันนี้ยังอยูบานเดียวกัน หากแปรสัมพันธจากสามี
ภรรยามาอยูอยางฉันเพื่อน แยกหองนอนเพื่อรวมดูแลลูกชาย “ทิคเกอร” ดวยกัน ขณะเดียวกัน ก็ใหสิทธิ
ตางไปมีใหมได (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“คูรักนักรองคายแกรมมี่ก็ทําเอาแฟนเพลงช็อก เมื่อเปดแถลงขาวเตียง
หัก โดยนักรองสาวชื่อดัง นิกกี้-นิโคล กับนักรองนักดนตรีเพลงร็อก แมว-จิระศักดิ์ เปดใจวาไดหยา
ขาดกันเรียบรอยแลว...” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“แมวกลาวอีกวา ตนเขาใจวัฒนธรรมสังคมไทยในเรื่องการหยา บางที
เราอยากหลีกเลี่ยง แตบางอยางมันฝนกันไมได สิ่งสําคัญคือ ความเปนเพื่อนกัน เรามีความสุขที่เปนเพื่อน
กันแบบนี้ เราจึงตัดสินใจคงความเปนเพื่อนที่ดีในการใหความหวงใยดูแลซึ่งกันและกันดีกวา” (เดลินิวส
19 ก.พ. 51)
- สาเหตุการแยกทางกัน
หนังสือพิมพมีการรายงานถึงสาเหตุของการเลิกรา แยกทางกัน ทั้งจาก
มุมของนิโคลและแมว ซึ่งทั้งคูก็ใหสัมภาษณสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันวาการเลิกกันมาจากเรื่อง
ของคนสองคน โดยเฉพาะรูปแบบการใชชีวิตที่ตางกัน จึงมีปญหาเรื่องการปรับตัวเขาหากัน อีกทั้งเรื่อง
“เวลา” ที่ตางก็ไมมีใหกัน เพราะมีงานเยอะ ดังนั้น จึงทําใหเกิดปญหาไมเขาใจกัน โดยจะพบวาแมวได
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พยายามบอกวา ปญหาที่เกิดขึ้นเปนเพราะตนเอง ไมมีการกลาวโทษหรือโยนความผิดใหนิโคล ดังนั้นจึง
อาจทําใหสื่อเกิดการวางกรอบในแงบวกตอตัวแมวเอง นอกจากนั้นทั้งคูก็ไมไดมีปญหาทะเลาะเบาะแวง
กัน ซึ่งเปนสิ่งที่สอดคลองกับพฤติกรรมที่แสดงออก เพราะทั้งคูก็มาแถลงขาวรวมกัน ไมไดมีปฏิกิริยาที่
แสดงใหสื่อเห็นวาเปนการเสแสรง เชน
“การอยูฉันสามีภรรยาเปนเรื่องละเอียดออน ทําไดยาก ตองเอาใจใส
ดูแล การปรับตัวเขาหากันและเรื่องไลฟสไตล ซึ่งชวงหลังเราทั้งคูงานเยอะมาก สังเกตวานิโคลออกงาน
คนเดียวตลอด จากที่แตกอนไปดวยกันตลอด สวนผมโหมงานหนักอยูแตในหองอัด จึงคิดวาทําหนาที่
สามีไดบกพรอง ทําไดไมชอบใจ อยากดูแลภรรยาไดดีกวานี้ แมว-จิระศักดิ์ กลาว” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“ตนและนิโคลไมเคยทะเลาะเบาะแวงกันเรื่องใหญๆ คุยกันดวยเหตุผล
จริงๆ สวนหนึ่งอาจเปนเรื่องของเวลา จึงคิดวาเปนเพื่อนกันดีกวา...” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“แมว-จิระศักดิ์ กลาววา...เราไมไดมีปญหา ทะเลาะกันรุนแรง หรือวา
จะมีกิ๊ก หรือแยงสมบัติกันเลย มันไรสาระมาก สาเหตุจริงๆการอยูรวมกันฉันสามีภรรยา เปนเรื่องที่
ละเอียดออน ตองดูแลเอาใจใส ตองมีการปรับตัวเขาหากัน ไลฟสไตลดวย ระยะหลังๆ เราสองคนมีงาน
เยอะมาก แรกๆเราสองคนจะไปไหนดวยกันตลอด แตหลังๆจะเห็นกี้ไปไหนมาไหนคนเดียว เพราะกี้เอง
เขาก็ทํางานเยอะขึ้น ตนเองก็โหมงานอยูในหองอัด ตนคิดวาหนาที่ของตนบกพรอง ไมชอบใจกับตัวเอง”
(เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
“นิโคลตอบวาที่ตองหยาเพราะมองอนาคตแลว มีทัศนคติไมตรงกัน
บาง ถายกขึ้นมาพูดเปนขอๆคงนึกไมออก แตที่ตองทําตอนนี้เพราะนองทิคเกอรเพิ่งจะ 3 ขวบ กลัววาถา
ยื้อเวลา แลวหยากันตอนนองทิคเกอรโตแลวจะมีผลกระทบ” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“นิโคลเปดเผยถึงสาเหตุที่เตียงหักวา...สวนสาเหตุไมไดมีเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่ชัดเจน แตมันเปนการตัดสินใจของเราสองคนวาทางนี้คือทางที่ดีที่สุด อีกอยางเรามีลูกที่ตองดูแล
ไปตลอดชี วิ ต การจะแยกทางกัน ไมใ ชเ รื่ องงาย ตองคิดหลายมุม มั นมีผลในแงการดําเนิน ชีวิ ตดว ย”
(เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
นอกจากนั้นพบวายังมีพฤติกรรมที่เปนสิ่งตอกย้ํา สงเสริมใหเห็นวาการ
ที่นิโคลและแมวเลิกกันนั้น เปนการเลิกกันดวยดี ไมไดมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกัน ก็คือ ภายหลังการจด
ทะเบียนหยา ทั้งคูก็ยังอยูบานหลังเดียวกัน เพียงแคแยกหองนอนกัน เชน
“แมวปฏิเสธขาวแยกบานกันอยูกับอดีตภรรยาแลววา ไมเปนจริง ทุก
วันนี้ยังอยูดวยกันตลอด เห็นสภาพชีวิตกันมาตลอด” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“แมวตอบวา ....ตอนนี้ เ ราอยูแบบเปน รูมเมท บอกตรงๆตนยังทํา ใจ
ไมไดที่จะหางลูก คงอยูดวยกันสักพักไปกอน” (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
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- จุดหักเหใหเกิดการตัดสินใจ
นอกจากหนังสือพิมพจะนําเสนอถึงเหตุผลที่เลิกรากันซึ่งเปนประเด็น
หลักของการแถลงขาวแลว ยังมีการกลาวถึงจุดที่เปนตัวใหแมวและนิโคลตองตัดสินใจเรื่องชีวิตคู ไดแก
“แมวกลาว สิ่งที่จะประคับประคองความรูสึกดีๆของทั้ง 2 คนไว คือ
ความเปนเพื่อน รูสึกวาการเปนสามีภรรยาแลวขัดใจทําไดไมสมบูรณ เปนเพื่อนทําไดสมบูรณที่สุด ทั้งคู
ยังดูแลลูกไดดี เพราะใชความเปนเพื่อนเขาหากัน ทุกวันนี้ยังอยูดวยกัน” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“ร็ อ กเกอร ห นุ ม กล า วว า เราสองคนอยู ด ว ยกั น ตลอด สิ่ ง ที่ จ ะ
ประคับประคองความรูสึกดีๆของเราอยูไดนั้นคือความเปนเพื่อน เราเปนเพื่อนกันมาตั้งแตตนจนกระทั่ง
แตงงาน ถึงหยากันเราก็ยังเปนเพื่อนที่ดีตอกันอยู ทุกวันนี้เราสองคนตองดูแลลูกใหดีที่สุด” (เดลินิวส 19
ก.พ. 51)
“แมวกล า ว ตนเข า ใจวั ฒ นธรรมไทยว า การหย า เป น เรื่ อ งใหญ แต
บางอยางเลี่ยงไมได จะฝนตอไปก็อาจจะแย สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคน 2 คน คือความเปนเพื่อนกัน....
เวลาไมลงรอยกันที่อธิบายไมได ทั้งคูผานชวงนั้นมาไดเพราะความเปนเพื่อนกัน ซึ่งเราจะใชความเปน
เพื่อนที่รักและหวงใยกันมาดูแลลูก” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“แมวกลาวอีกวา ตนเขาใจวัฒนธรรมสังคมไทยในเรื่องการหยา บางที
เราอยากหลีกเลี่ยง แตบางอยางมันฝนกันไมได สิ่งสําคัญคือ ความเปนเพื่อนกัน เรามีความสุขที่เปนเพื่อน
กันแบบนี้ เราจึงตัดสินใจคงความเปนเพื่อนที่ดีในการใหความหวงใยดูแลซึ่งกันและกันดีกวา” (เดลินิวส
19 ก.พ. 51)
“เมื่อนักขาวซักถามวา ปรับตัวเขาหากันไมไดแลวหรือ นิโคลตอบวาที่
ตองหยาเพราะมองอนาคตแลว มีทัศนคติไมตรงกันบาง ถายกขึ้นมาพูดเปนขอๆคงนึกไมออก แตที่ตองทํา
ตอนนี้เพราะนองทิคเกอรเ พิ่ งจะ 3 ขวบ กลั ว วาถายื้อเวลา แลวหยากัน ตอนนองทิ คเกอรโตแลว จะมี
ผลกระทบ” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“...ใครคิด เรื่ อ งหย ากอน นิโคลตอบวาเราคุ ย กัน ปรึก ษากัน วา จะทํา
อยางไร พอนึกวาเปนเพื่อนกันมากอนเปน 10 ป ดังนั้นจึงกลับไปเปนเพื่อนกันดีกวา ซึ่งแมว-จิระศักดิ์ก็ได
กลาวแทรกขึ้นมาวาทําใหสะดวกใจมากขึ้นที่จะพูดคุย แตก็ใจหายที่ตองไปจากลูกในวันหนึ่ง” (ไทยรัฐ 19
ก.พ. 51)
จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา เปนการตอกย้ําใหเห็นวาการหยาเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจดวยความเต็มใจของทั้งคู โดยจุดที่เปนสิ่งที่ใหทั้งคูตัดสินใจก็คือ การตระหนักพิจารณา
ถึงความสัมพันธ โดยชี้ใหเห็นวาเมื่อความสัมพันธแบบคูรักไมประสบความสําเร็จ ไมสามารถทําหนาที่ได
สมบูรณแบบพอ จึงทํ าใหเ กิดป ญหากัน ดังนั้นในขณะที่ความสัมพัน ธของคนทั้งคูยังไมไ ดอยูในขั้น
เลวราย แตกหักจนมองหนากันไมติด หากลดระดับความสัมพันธเหลือเพียงเพื่อนเชนเดิม ก็จะทําให
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ปญหาลดนอยลง เพราะยังสามารถใชความเปนเพื่อนเขาหากันได ชวยกันดูแลลูกได อีกทั้งหากเลิกกันเมื่อ
ทิคเกอรโตก็อาจจะทําใหเกิดปญหาได แตถาเลิกกันในขณะที่ทิคเกอรยังเด็ก ก็ทําใหเกิดความเคยชิน ไม
สรางปมดอยใหกับเด็ก
- ความรูสึกจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
หนังสือพิมพมีการนําเสนอประเด็นความรูสึกภายหลังการหยา ซึ่งสวน
ใหญจะแสดงใหเห็นวาทั้งคูตางก็รูสึกเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน
“รูสึกใจหาย เสียใจอยูแลว เวลาแตงงานก็อยากแตงงานครั้งเดียวและอยู
กันไปตลอดชีวิต พอตองหยาก็เสียใจเปนธรรมดา แตก็ตองดําเนินชีวิตตอเพื่อลูก” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“ใจหายอยูแลว เสียใจอยูแลว เวลาแตงงานเราก็อยากแตงแคครั้งเดียว
แนนอนวาตองเสียใจเปนเรื่องธรรมดา แตชีวิตเราก็ตองดําเนินตอเพื่อลูก ตั้งใจทํางานเพื่อเลี้ยงดูทิคเกอร
ตอไป อีกอยางเรื่องทะเลาะไมมีอยูแลว นิโคลกลาว” (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
“แมวตอบวา ....ตอนนี้ เ ราอยู แบบเป น รูมเมท บอกตรงๆตนยังทํา ใจ
ไมไดที่จะหางลูก คงอยูดวยกันสักพักไปกอน” (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
- การดูแลเลี้ยงดูบุตร
หนังสือพิมพมีการนําเสนอในประเด็นดานลูก นั่นก็คือ นองทิคเกอร
เพราะลูกเปนผูที่มีผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ โดยหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสนําเสนอทั้งดาน
ผลกระทบ การบอกใหนองทิคเกอรรับรู การแบงกันเลี้ยงดู โดยจะเปนการรายงานจากการแถลงขาว
เชนกัน เชน
“ตนและนิโคลไมเคยทะเลาะเบาะแวงกันเรื่องใหญๆ คุยกันดวยเหตุผล
จริงๆ สวนหนึ่งอาจเปนเรื่องของเวลา จึงคิดวาเปนเพื่อนกันดีกวา กับลูกไมไดคุยเรื่องนี้เพราะลูกยังเด็ก
มาก ทั้งคูจะยังคงแบงกันดูแลลูก แตไมขอเปดเผยในรายละเอียด แตสวนใหญจะอยูกับนิโคล โดยพฤตินัย
แลวเรายังคงเปนพอแมที่จะทําหนาที่อยางดีที่สุด” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“ใจหายอยูแลว เสียใจอยูแลว เวลาแตงงานเราก็อยากแตงแคครั้งเดียว
แนนอนวาตองเสียใจเปนเรื่องธรรมดา แตชีวิตเราก็ตองดําเนินตอเพื่อลูก ตั้งใจทํางานเพื่อเลี้ยงดูทิคเกอร
ตอไป อีกอยางเรื่องทะเลาะไมมีอยูแลว นิโคลกลาว” (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
“ร็ อ กเกอร ห นุ ม กล า วว า เราสองคนอยู ด ว ยกั น ตลอด สิ่ ง ที่ จ ะ
ประคับประคองความรูสึกดีๆของเราอยูไดนั้นคือความเปนเพื่อน เราเปนเพื่อนกันมาตั้งแตตนจนกระทั่ง
แตงงาน ถึงหยากันเราก็ยังเปนเพื่อนที่ดีตอกันอยู ทุกวันนี้เราสองคนตองดูแลลูกใหดีที่สุด” (เดลินิวส 19
ก.พ. 51)
“สวนเรื่องการเลี้ยงดูนองทิคเกอร ลูกชายวัย 3 ขวบของทั้งคูนั้น ฝาย
ชายไดกลาววา ถึงไมเปนผัวเมียกัน แตก็ยังเปนพอแมอยู” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
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จากบทบาทขางตนที่นิโคลและแมว พยายามแสดงใหเห็นวาตางก็ใสใจ
ความรูสึกของลูก ไมมีปญหาเรื่องลูก และตางก็ยินดีรับผิดชอบในฐานะหนาที่พอแม ยังคงเลี้ยงดู ใหความ
อบอุนเหมือนเดิม ไมมีการเกี่ยงหรือแยงกันเลี้ยงลูก สงผลใหมีสวนในการวางกรอบแนวคิดใหกับผูอาน
ไดวาทั้งนิโคลและแมวมีความรับผิดชอบตอบุตร ผูอานจึงเกิดการสรางภาพในทางที่เปนบวกตอทั้งคู
เพราะสําหรับสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่แตกแยก สังคมไทยใหความสําคัญกับบุตรเปน
อยางมาก
โดยสรุปแลว รายละเอียดของขาวเนนเนื้อหาและขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลในขาว
เปนหลัก ทั้งนิโคลและแมว โดยจะเนนจากการแถลงขาวของทั้งคู ซึ่งพื้นที่การเสนอขาวระหวางสวนของ
นิโคลและแมว จะไมมีความแตกตางกัน ทั้งสาเหตุการเลิกกัน ความรูสึกที่เกิดขึ้น
อนึ่ง จะพบวาประเด็นการเลิกรากันนั้น ถึงแมวานิโคลและแมว จะมีลูกดวยกัน
แตทั้งคูไมมีปญหากันในเรื่องนี้ สื่อจึงเสนอในมุมวาสุดทายแลวใครเปนคนเลี้ยงดู และการเลิกกันจะมี
ผลกระทบตอลูกหรือไม อยางไร
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพตองการสื่อและมีการประกอบสราง
ความเปนจริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวานิโคลและแมวตางก็ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้น รูสึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แตจําเปนตองหยาเพื่อรักษาความสัมพันธ
แบบเพื่อนเพื่อใหเขาหากันได ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหมีผลกระทบตอลูก ดังเชนที่ทั้งคูยังสามารถอยูบานเดียวกัน
ไดทั้งๆที่หยากันแลว เพียงแคแยกหองนอนกันเทานั้น จากพฤติกรรมนี้จึงยิ่งเปนการสงเสริมสิ่งที่สื่อ
ตองการวางกรอบตัดสินความสัมพันธอันดีของทั้งคู
นอกจากนั้น สื่อยังตองการวางกรอบใหเห็นวา การตัดสินใจของทั้งนิโคลและ
แมว นอกจากจะอยูบนพื้นฐานของคน 2 คนแลว ลูกยังเปนปจจัยที่สําคัญ มีการคํานึงถึงผลกระทบ ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่การเปนพอและแม
3) การสอดแทรกความคิดเห็นของผูสื่อขาว
หลักการรายงานขาวที่ถูกตองนั้น ควรจะตองไมมีความคิดเห็นของนักขาวปนอยูใน
เนื้อหาขาว แตดวยเหตุเพื่อสรางใหเกิดอรรถรสในการอานหนังสือพิมพ นักขาวจึงสอดแทรกความคิดเห็น
ลงไปบาง แตสําหรับขาวกรณีนี้ จะพบวาสื่อไมไดใสความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นลงไปในขาวมาก
นัก พื้นที่สวนใหญในการนําเสนอขาวนี้จะเปนขอเท็จจริงจากแหลงขาว นั่นก็คือนิโคลและแมว สําหรับ
ความคิดเห็นที่พบนั้นก็ไมไดทําใหขาวเบี่ยงเบน หรือโนมนาวใจใหผูอานรูสึกถึงอารมณรวม หากแตเปน
การชี้ใหเห็นเพียงวาเปนเรื่องที่เหนือความคาดหมาย ไมมีใครคาดคิดมากอน ไมมีวี่แววมากอนหนานี้ ซึ่ง
เปนการคิดแทนผูอานวาผูอานรูสึกอยางไร เชน
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“ช็อกวงการเพลง นิก กี้-นิโ คล เทริโอ นัก รองสาวเจา ของฉายา ‘แอบ แบว ’ เตีย งหั ก
หลังจากใชชีวิตคูมานาน 4 ป กับกีตารร็อกฝมือดี แมว-จิระศักดิ์ ปานพุม จนมี นองทิคเกอร ลูกชายวัย 3
ขวบ เปนพยานรัก ทั้งคูแถลงขาวเปดยอมรับวาไปจดทะเบียนหยากันเรียบรอยหลังวันวาเลนไทน 1 วัน
สาเหตุไมใชมือที่สาม แตเปนเพราะตางคนตางมีงานมากจนไมมีเวลาใหกัน...”(เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
“คูรักนักรองคายแกรมมี่ก็ทําเอาแฟนเพลงช็อก เมื่อเปดแถลงขาวเตียงหัก โดยนักรอง
สาวชื่อดัง นิกกี้-นิโคล กับนักรองนักดนตรีเพลงร็อก แมว-จิระศักดิ์ เปดใจวาไดหยาขาดกันเรียบรอยแลว
...” (ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
นอกจากนั้นอาจจะมีการสอดแทรกโนมนาวในลักษณะที่ทําใหเห็นวาการที่นิโคลและ
แมวเลิกกันนั้น เปนการเลิกกันดวยดี ไมไดมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกัน โดยพยายามชี้ใหเห็นวาภายหลัง
การจดทะเบียนหยา ทั้งคูก็ยังสามารถเผชิญหนากันได รวมกันแถลงขาวตอสื่อมวลชนโดยไมมีทีทาขัดแยง
กัน อีกทั้งยังอยูบานหลังเดียวกัน เพียงแคแยกหองนอนกัน เชน
“นิโคล ควงอดีตสามี แมว จิระศักดิ์ แถลงสื่อ รับจดทะเบียนหยาแลว หลังใชชีวิตคูมา
กวา 4 ป แจงเหตุทัศนะไมตรงกัน ขณะที่ฝายชายรับทําหนาที่สามีไดไมดีพอ ตางฝายตางโหมงานจนไมมี
เวลา ยันไมมีเรื่องมือที่สาม และทุกวันนี้ยังอยูบานเดียวกัน หากแปรสัมพันธจากสามีภรรยามาอยูอยางฉัน
เพื่อน แยกหอ งนอนเพื่ อร ว มดู แ ลลู ก ชาย ทิค เกอร ดว ยกัน ขณะเดี ย วกัน ก็ใ หสิทธิต า งไปมีใ หมไ ด ”
(ไทยรัฐ 19 ก.พ. 51)
“ทั้งคูแถลงขาวเปดยอมรับวาไปจดทะเบียนหยากันเรียบรอยหลังวันวาเลนไทน 1 วัน
สาเหตุไมใชมือที่สาม แตเปนเพราะตางคนตางมีงานมากจนไมมีเวลาใหกัน ขณะที่ฝายชายเผยถึงจะแยก
ทางกันแลว แตยังพักอยูบานเดียวกันแบบ “รูมเมท” หรือเพื่อนรวมหอง” (เดลินิวส 19 ก.พ. 51)
4) การใชภาษา
การใชภาษาในเนื้อหาสวนมากจะพบวา เดลินิวสจะมีการตั้งสมญานามเรียกผูตกเปนขาว
ซึ่งไมไดใหความหมายเชิงบวกหรือลบ เพราะเปนการชี้ใหเห็นถึงฉายาที่เคยไดรับเมื่อนานมาแลวของ
นิโคลเมื่อครั้งออกอัลบั้มแรก เนื่องจากนิโคลเปนผูที่มีอายุมากแลว แตหนาตา น้ําเสียงจะดูนอยกวาอายุอยู
มาก ดังนั้นสื่อจึงตั้งฉายาใหวา “แอบแบว” ซึ่งฉายานี้ไมเกี่ยวของกับเหตุการณการหยารางที่เกิดขึ้น ดังนั้น
จึงอาจกลาวไดวา ถึงแมวาเดลินิวสจะมีการเรียกฉายา แตก็ไมไดทําใหเกิดความหมายแตกตางไปจาก
ไทยรัฐ เนื่องจากเปนฉายาที่ไมไดใหคาใหความหมายกับเหตุการณในครั้งนี้
สําหรับประโยคประกอบการเลาเรื่องนั้น จะใชคํากลางๆ ใหขอเท็จจริง ไมมีการใชคํา
เหน็บแนม เสียดสีการกระทําวาใครเปนคนผิด เนื่องจากเปนเหตุการณที่เกิดจากการตัดสินใจรวมกันทั้ง 2
ฝายวาเปนทางออกที่ดีที่สุด โดยยังคงเปนเพื่อนกันตอได ประกอบกับเปนเหตุการณที่ไมมีปญหาเรื่องมือที่
สาม เปนการเลิกกันดวยดี ไมมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกัน
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เมื่อเปนประเด็นขาวเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งมีความออนไหวทางอารมณสูง มีผลกระทบตอ
เด็กซึ่งก็คือนองทิคเกอร ประกอบกับไมมีเหตุการณอื่นมาแทรกซอน หากแตเปนสิ่งที่เกิดจากคน 2 คน
ดังนั้นสื่อจึงมุงเนนการรายงานขาวไปตามขอเท็จจริง ใชคําในลักษณะกลางๆ ไมไดกอใหเกิดการตัดสิน
ตีความใครจากภาษาที่ใช หากแตตองดูรายละเอียดเหตุการณประกอบ จึงจะเขาใจทิศทาง น้ําหนักขาว
3. วิเคราะหการวางกรอบแนวคิด
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสวางกรอบเรื่องการเลิกกันของนิโคลและแมวโดยใชกลวิธีการ
นําเสนอทั้งการเลาเรื่อง การเลือกขอมูล การใชภาษา และการสอดแทรกความคิดเห็น โดยกรอบแนวคิดที่
ปรากฏคือ
ประการแรก นิโคลและแมวเลิกกันดวยดี เปนการรวมกันตัดสินใจของทั้ง 2 ฝาย อีกทั้งยังสามารถ
เปนเพื่อนกันไดแมจะหยารางกันแลวก็ตาม
ประการที่สอง นิโคลและแมวเลิกกันเพราะทัศนคติที่ตางกัน รูปแบบการดําเนินชีวิตที่ตางกัน ไม
เกี่ยวของกับมือที่สาม
สื่อมวลชนวางกรอบโดยการมุงเสนอประเด็นการเลิกกันของนิโคลและแมววาเปนการรวมกัน
ตัดสินใจของทั้ง 2 ฝาย เปนการยินยอมพรอมใจ ตระหนักคิดไตรตรองดวยตนเอง โดยไมมีปจจัยภายนอก
หรื อ มื อ ที่ ส ามเข า มาเกี่ ย วข อ ง โดยจุ ด ที่ เ ป น สิ่ ง ที่ ใ ห ทั้ ง คู ตั ด สิ น ใจก็ คื อ การตระหนั ก พิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธ ที่ชี้ใหเห็นวาเมื่อความสัมพันธแบบคูรักไมประสบความสําเร็จ ไมสามารถทําหนาที่ได
สมบูรณแบบพอ จึงทําใหเ กิดป ญหากัน ดังนั้นในขณะที่ความสัมพัน ธของคนทั้งคูยังไมไ ดอยู ในขั้น
เลวราย แตกหักจนมองหนากันไมติด หากลดระดับความสัมพันธเหลือเพียงเพื่อนเชนเดิม ก็จะทําให
ปญหาลดนอยลง เพราะยังสามารถใชความเปนเพื่อนเขาหากันได ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหมีผลกระทบตอลูก
โดยสื่อมีการบรรยายใหเห็นถึงพฤติกรรมทั้งของนิโคลและแมวซึ่งสอดคลอง สนันสนุนกับสิ่งที่
สื่อไดวางกรอบไววาแมวาจะจดทะเบียนหยาแลว แตก็ยังเปนเพื่อนกันได ยังมีสัมพันธภาพอันดีตอกัน
สามารถเผชิญหนากันได นั่นก็คือ สื่อบรรยายใหเห็นวานิโคลและแมวยังรวมกันแถลงขาวถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้น โดยไมมีการทะเลาะเบาะแวงใหสื่อเห็น อีกทั้งภายหลังการหยาก็ยังอยูบานหลังเดียวกันเพียงแค
แยกหองนอน
จากปจจัยเหลานี้ จึงเปนการวางกรอบใหเห็นวานิโคลกับแมวเลิกกันดวยความเขาใจ เต็มใจ จึงทํา
ใหสามารถอยูบานเดียวกันไดตอ เผชิญหนากันได เพราะโดยปกติแลว คูรักที่เลิกรากันไปจะแยกกันอยู
และเลี่ยงการเผชิญหนากัน เพราะตางก็ยังทําใจไมได อีกทั้งการเลิกกันสวนใหญมักจะมีปญหาทะเลาะ
เบาะแวงกัน แตกตางจากเหตุการณในกรณีนี้ ที่ลดระดับความสัมพันธเพื่อแกและปองกันปญหา ดังนั้น
ทั้งนิโคลและแมวจึงยังคงกลับไปเปนเพื่อนกันไดเหมือนเดิม
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นอกจากนั้นสื่อก็วางกรอบไววาการเลิกกันของนิโคลและแมว เกิดจากทัศนคติ รูปแบบการใช
ชีวิตที่ตางกัน เกิดจากเรื่องของคน 2 คนที่เขากันไมได ซึ่งอาจเปนเพราะนิโคลเปนลูกครึ่งไทย-อเมริกัน
เกิ ด และเติบโตที่ สหรัฐอเมริ ก า แตกต างจากแมวที่เ ปน คนไทยแท เกิด และเติบโตที่ เ มืองไทย ดังนั้น
วัฒนธรรม แนวความคิดจึงอาจแตกตางกัน จึงมีปญหาเรื่องการปรับตัวเขาหากัน อีกทั้งเรื่อง “เวลา” ที่ตาง
ก็ไมมีใหกัน เพราะมีงานเยอะ ดังนั้น จึงทําใหเกิดปญหาไมเขาใจกัน นอกจากนั้นทั้งคูก็ไมไดมีปญหา
ทะเลาะเบาะแวงกัน ซึ่งเปนสิ่งที่สอดคลองกับพฤติกรรมที่แสดงออก เพราะทั้งคูก็มาแถลงขาวรวมกัน
ไมไดมีปฏิกิริยาที่แสดงใหสื่อเห็นวาเปนการเสแสรง
จากป จ จัย ตา งๆเหลา นี้ ที่สื่อ พยายามวางกรอบให เ ห็ น ถึ ง สาเหตุ ข องการเลิก กั น ประกอบกั บ
พฤติกรรมที่ผานมาของทั้งคู ก็ไมเคยมีขาวคราวเสียหายในทางเจาชู หลายใจทั้งกอนและหลังแตงงาน
ดังนั้นสื่อจึงตองการวางกรอบใหเห็นวา การเลิกกันไมเกี่ยวของกับปญหาเรื่องมือที่สาม
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสตองการสื่อและมีการประกอบ
สรางความเปนจริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวานิโคลและแมวตางก็ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้น รูสึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แตจําเปนตองหยาเพื่อรักษาความสัมพันธ
แบบเพื่อนเพื่อใหเขาหากันได ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหมีผลกระทบตอลูก ดังเชนที่ทั้งคูยังสามารถอยูบานเดียวกัน
ไดทั้งๆที่หยากันแลว เพียงแคแยกหองนอนกันเทานั้น จากพฤติกรรมนี้จึงยิ่งเปนการสงเสริมสิ่งที่สื่อ
ตองการวางกรอบตัดสินความสัมพันธอันดีของทั้งคู
นอกจากนั้นจะพบวา กรณีนี้แมวไดพยายามบอกวา ปญหาที่เกิดขึ้นเปนเพราะตนเอง ไมมีการ
กลาวโทษนิโคล ดังนั้นจึงอาจทําใหสื่อเกิดการวางกรอบแมวในแงบวก เพราะโดยปกติสังคมไทยมักจะ
มองวาผูชายเปนผูนําครอบครัว เปนผูตัดสินใจจะกระทําหรือไมกระทําการใดๆก็ตาม แตในเหตุการณนี้
สื่อพยายามชี้ใหเห็นวาเปนการรวมกันตัดสินใจ เพราะเปนการเลิกกันดวยความเขาใจ เปนการเลิกเพื่อ
รักษาสัมพันธภาพอันดีตอกันในฐานะเพื่อนตอไป จึงทําใหไมมีผลกระทบตอลูก เพราะเมื่อทั้งคูยังเปน
เพื่อนกันได แสดงใหเห็นวาสามารถอยูพรอมหนากันได พอ แม ลูก ซึ่งจะทําใหไมมีปญหากับตัวเด็กที่
อาจจะรูสึกถึงการขาดความอบอุน
อยางไรก็ ดี ประเด็ นที่ สื่อ ใหน้ําหนั กเพีย งเล็ กนอย ได แ ก ประเด็น เรื่องลูก หรือนองทิคเกอร
เนื่องจากทั้งนิโคลและแมวตางก็ไมมีการเกี่ยงหรือแยงลูกกัน และทั้งคูก็ยังยืนยันที่จะทําหนาที่พอและแม
เหมือนเดิม
4. การอนุมานสาเหตุ หรือการระบุสาเหตุ
การที่หนังสือพิมพมีการเลือกนําเสนอขอมูล ซึ่งนํามาสูกรอบตางๆ ทําใหผลสุดทายนํามาสู “การ
ระบุสาเหตุ” หรือ “การอนุมานสาเหตุ”
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กรณีการเลิกรากันของนิโคลและแมว หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสไดพยายามระบุสาเหตุให
เห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวา การเลิกราหยารางกันเกิดจากทัศนคติ วิถีชีวิตซึ่งเปนปจจัยภายในที่ควบคุม
ไมได โดยระบุสาเหตุไววา
1) เปนปจจัยภายใน (Internal Factor) เปนการระบุสาเหตุไปที่ตัวบุคคลผูกระทําพฤติกรรมนั้น
นั่นก็คือ การระบุวานิโคลและแมวตัดสินใจเลิกกัน มีพื้นฐานมาจากตนเองในดานทัศนคติ
ความคิดเห็นในการใชชีวิตคูที่เห็นพองตองกันวาควรจะลดระดับความสัมพันธลง
2) เป น สาเหตุ ที่ค วบคุ ม ไม ไ ด (Uncontrollable) กลาวคือ ในความเป น จริงทัศนคติ แ ละการ
ดําเนินชีวิตเปนสิ่งที่เราสามารถควบคุม เปลี่ยนแปลงได หากแตกรณีนี้ทั้งนิโคลและแมวไม
มีการควบคุม ยึดเอาสิ่งที่ตนเองเปน สิ่งที่ตนเองเชื่อเปนหลัก จึงไมสามารถปรับตัวเขาหากัน
ได
3) เป น สาเหตุ ที่ไม ถ าวร (Unstable) กลา วคือ เปนสาเหตุชั่ วคราว มี ความลื่นไหล แสดงวา
ผลลัพธจากการกระทําพฤติกรรมเดียวกันในโอกาสที่ตางกัน จะแตกตางกันไป เนื่องจาก
ตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมา ทั้ ง นิ โ คลและแมวยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ คนอื่ น ๆเป น อย า งดี
สามารถเขากันไดกับทุกคน มีการปรับตัว ปรับแนวคิด ปรับการใชชีวิตใหเขากับคนอื่นๆได
แตสําหรับการใชชีวิตคูนั้น ทั้งคูไมสามารถปรับตัวได
4) เปนสาเหตุเฉพาะเรื่อง (Specific) เนื่องจากกอนที่ทั้งคูจะแตงงานกัน ระดับความสัมพันธ
เปนไปอยางดีจนทําใหตัดสินใจแตงงานกัน หากแตเมื่อแตงงานกันแลว ทั้งคูกลับไมสามารถ
ปรับตัวเขาหากันไดจนมีผลกระทบตอความสัมพันธ จําเปนตองลดระดับกลับไปเปนเพื่อน
ดังเดิม และก็เปนเพื่อนที่ดีตอกันได ดังนั้น จึงเปนสาเหตุเฉพาะเรื่องการใชชีวิตคู ความเปน
ครอบครัวเทานั้นที่มีปญหา
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสชี้ใหเห็นวา เหตุการณการหยารางที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความคิด
ของคนทั้งคูที่ทบทวนบทบาทความเหมาะสม ตระหนักถึงความสัมพันธ และเห็นพองตองกันวาสถานะ
ความเปนเพื่อนมีความเหมาะสมมากที่สุด จึงตัดสินใจจดทะเบียนหยาในขณะที่ความสัมพันธยังคงดี
เพื่ อ ให ยั ง คงเป น เพื่ อ นกั น ได ต อ ไป จะได ไ ม มี ผ ลกระทบต อ ลู ก เนื่ อ งจากการเลิ ก กั น ขณะที่ ยั ง มี
สัมพันธภาพอันดีตอกัน จะทําใหสามารถเผชิญหนากันได ทําใหลูกไมรูสึกวาขาดความอบอุน ไมรูสึกถึง
ความแตกแยกของครอบครัวเทาใดนัก เพราะพอแมยังพูดคุยกัน ปรึกษากัน ฉะนั้นจึงเปนการตัดสินใจที่
เกิดจากตัวของนิโคลและแมว ไมไดเกิดจากบุคคลอื่นๆ ไมไดเกิดจากการมีมือที่สาม จึงเปนการกระทําที่
เกิดจากปจจัยภายใน
นอกจากนั้นปจจัยที่ทําใหทั้ง 2 คนตองเลิกกันก็เปนเพราะทัศนคติ รูปแบบการใชชีวิตที่แตกตาง
กัน ซึ่งอาจเปนผลมาจากการบมเพาะในวัยเด็ก ทําใหมีแนวคิดที่ตางกัน เพราะนิโคลจะเติบมาภายใต
วัฒนธรรมตางชาติ แตแมวเติบโตภายใตวัฒนธรรมไทย ดังนั้น เมื่อคน 2 คนมาจากการบมเพาะเลี้ยงดูที่
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ตางกัน จึงจําเปนตองมีการปรับตัวเขาหากัน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ตองใชชีวิตรวมกัน อยูรวมกันเปน
ครอบครั ว ยิ่ งต องมีการปรับตั ว มาก เพราะเปน ระดับความสั มพั นธที่ลึกซึ้ง กว าคนรูจัก ทั่ ว ไปซึ่ง เปน
ความสัมพันธแบบผิวเผิน การอยูรวมกันเปนครอบครัวตองมีการแบงปนการใชชีวิต แบงปนทัศนคติ
รวมกัน แตหากคน 2 คนมีความแตกตางกันมากเทาไร ก็ยิ่งทําใหแนวคิดแตกตางกันมากเทานั้น การอยู
รวมกันก็จะเกิดปญหา
ฉะนั้น การที่นิโคลและแมวมีทัศนคติ รูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางกัน และไมสามารถปรับตัว
เขาหากันได จึงเปนปจจัยภายในตนเองที่ไมสามารถควบคุมได ทั้งที่ในความเปนจริง ทัศนคติ ความ
คิดเห็นที่กอใหเกิดพฤติกรรมการใชชีวิตนั้น เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถควบคุมไดดวยตนเอง สามารถเรียนรู
และเกิดการปรับเปลี่ยนได
ทั้งนี้ จะพบวาตลอดเวลาที่ผานมา ทั้งแมวและนิโคลเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี เขากันไดกับทุกๆ
คน ไมเคยมีปญหากับใคร ดังนั้นความสัมพันธกับทุกคนรวมทั้งสื่อมวลชนจึงเปนไปอยางดี ซึ่งเปนการ
แสดงใหเห็นวา ทั้งคูตางก็ปรับตัวไดดีกับทุกคนในฐานะของคนรูจัก ในฐานะเพื่อน พี่ นอง เพราะการอยู
รวมกันผูอื่นได จําเปนตองมีการปรับตัว เนื่องจากแตละคนก็มีความแตกตางกัน หากแตสําหรับการใชชีวิต
คูรวมกันนั้น ทั้งนิโคลและแมวไมสามารถปรับตัวไดเขาหากันได จึงจําเปนตองลดระดับความสัมพันธ
กลับไปเปนเพื่อนเหมือนเดิม ซึ่งทั้งคูก็เต็มใจกับสถานะนี้ เพราะทําใหใชชีวิตรวมกันได ชวยเหลือ ปรึกษา
กันได ดังนั้นจึงเปนการชี้ใหเห็นวา การปรับตัวของทั้งคูเปนสิ่งที่ไมถาวรที่มีความเฉพาะเรื่องการใชชีวิตคู
เทานั้น แตหากคงสถานะความเปนเพื่อน จะสามารถปรับตัวเขาหากันไดดีกวา ยอมรับกันไดมากกวา
สถานะของการเปนสามีภรรยา ซึ่งอาจจะเปนเพราะการใชชีวิตคูจะมีการคาดหวังการกระทําจากอีกฝาย
มากกวา
โดยสรุปแลว เหตุการณในครั้งนี้จึงเปนเหตุการณที่เกิดจากปจจัยภายใน เปนการกระทําที่เกิดจาก
ตนเองไมใชจากบุคคลอื่นหรือสภาพแวดลอม นอกจากนั้นยังเปนปจจัยที่ควบคุมไมไดทั้งที่สังคมคาดหวัง
วาควรจะควบคุมได เพราะเปนเรื่องของการควบคุมอารมณ ความคิด ซึ่งกอใหเกิดการปรับตัวเขาหากัน
หากแตทั้งคูไมสามารถปรับตัวเขาหากันไดในฐานะสามีภรรยา ในทางกลับกันทั้งคูสามารถปรับตัวเขาหา
กันไดในฐานะเพื่อน ดังนั้นจึงเปนปจจัยเฉพาะเรื่อง และยังเปนปจจัยที่ไมถาวร เพราะแสดงใหเห็นวาทั้ง
นิโคลและแมวมีการเรียนรูการใชชีวิตในสังคม เรียนรูการเขาสังคม เรียนรูการปรับตัวเพื่อใหอยูรวมกับ
คนสวนมากในสังคมได หากแตไมมีการเรียนรู ปรับตัวในเรื่องการใชชีวิตคู
จากการระบุสาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่สื่อนําเสนอ ทําใหเกิดการตัดสินตีความทั้งตัว
นิโคลและแมวไดวา ทั้งคูมีปญหากันเพราะคนสองคนที่มีแนวคิดไมตรงกัน ไมเกี่ยวของกับคนอื่นๆ เปน
การเลิกกันดวยความเขาใจ เปนการเลิกเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีตอกันในฐานะเพื่อนตอไป เพื่อไมใหมี
ผลกระทบกับลูก

227

กรณีบุม ปนัดดา เลิกกับสามี
1. วิเคราะหบริบท
1.1 สรุปภาพรวมของเหตุการณ
วันที่ 30 ตุลาคม 2550 นางสาวปนัดดา วงศผูดี หรือบุม อดีตนางสาวไทยป 2543 และดาราพิธีกร
ชื่อดัง เปดเผยกับผูสื่อขาววาไดแยกทางกับสามีนักธุรกิจ นายวีระพงศ พิพิธสุขสันต เนื่องจากมีรูปแบบ
การใชชีวิตที่ตางกัน ไมไดเปนเพราะมือที่สาม สวนปญหาครอบครัวของวีนั้น ก็เปนเพียงองคประกอบ แต
ไมใชปญหาหลัก นอกจากนี้บุมจะเปนผูเลี้ยงดูลูกหรือนองอันดามันดวยตนเอง โดยจะไมมีการกีดกันพอ
ลูก
1.2 วิเคราะหเหตุการณโดยภาพรวม
ขาวการเลิกราของบุม-ปนัดดา เปนขาวที่หนังสือพิมพไทยรัฐคอนขางใหความสําคัญ สังเกตได
จากการลงขาวในหนาหนึ่งติดตอกัน 2 วัน ตั้งแตวันที่ 30-31 ตุลาคม ทั้งๆที่ประเด็นการเลิกราไมใช
ประเด็นที่โดดเดน หรือมีคุณคาขาวมากพอที่จะนําเสนอในหนาหนึ่ง แตทั้งนี้ เนื่องจากบุม-ปนัดดา เปน
บุคคลที่มีชื่อเสียง และภาพลักษณของบุมคอนขางเปนคนที่ประสบความสําเร็จมาตลอด อีกทั้งยังเปนคนที่
มีความมั่นใจในตัวเองสูง ดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องสวนตัวที่ไมประสบความสําเร็จ ประกอบกับคุณคาขาว
ในแงที่สื่อคาดวาสังคมตองการรูขาวคราวความเคลื่อนไหวของบุคคลที่ตนเองรูจัก สื่อจึงมีการนําเสนอ
ประเด็นนี้ในหนาหนึ่ง ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 30 ตุลาคม 2550 หนังสือพิมพรายงาน บุม-ปนัดดา อดีตนางสาวไทยป 2543 เปดเผยกับ
ผูสื่อขาววาไดแยกกันอยูกับสามี นายวีระพงศ พิพิธสุขสันต มานาน 3-4 เดือนแลว หลังจากแตงงานมาไม
ถึง 3 ป และมีลูกดวยกัน 1 คน โดยบุมเปนผูนําลูกไปเลี้ยงเอง และยืนยันถึงสาเหตุที่เลิกกันวาไมเกี่ยวของ
กับมือที่สาม หากแตเปนเพราะมีรูปแบบการใชชีวิตที่ตางกัน ดังนั้นจึงจากกันดวยดี ไมมีปญหาเรื่องการ
แบงทรัพยสิน เพราะไมไดจดทะเบียนสมรส
วันที่ 31 ตุลาคม 2550 หนังสือพิมพรายงาน บุมพรอมลูกสาวมาออกรายการบางกอกดรามาเพื่อ
เปดใจถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเลิกกับสามี โดยตอบแบงรับแบงสูกับกระแสขาวที่วาเขากับครอบครัวฝายชาย
ไมไดวา ทั้งบุมและสามีมีชีวิตที่ตางกัน บุมมาจากเมืองนอก สวนสามีมาจากครอบครัวจีน ดังนั้น การอยู
เปนครอบครัวจึงคอนขางยาก และยืนยันถึงสาเหตุที่เลิกกับสามีวาไมเกี่ยวกับมือที่ 3 แตยอมรับวาทะเลาะ
กับสามีอยางรุนแรงกอนตัดสินใจแยกทางกัน และยังรักกัน ยังอยากกลับมาอยูพรอมหนากัน แตเพราะ
ความคิดตางๆไมตรงกัน จึงตองสิ้นสุดชีวิตครอบครัว สําหรับสิทธิการเลี้ยงดูบุตรนั้น เนื่องจากบุมไมได
จดทะเบี ย นสมรส สิ ท ธิ ก ารเลี้ ย งดู บุ ต รจึ ง เป น ของ โดยเตรี ย มร า งสั ญ ญาให วี ส ง เสี ย ลู ก ถึ ง อายุ 20 ป
นอกจากนี้บุมก็ปฏิเสธถึงกระแสขาววาตองการสรางภาพ

228

วันที่ 5 มกราคม 2551 หนังสือพิมพนําเสนอในหนาขาวบันเทิงวา บุมยืนยันอยากอยูคนเดียว จึง
ไมคืนดีกับวี-วีรพงศ แมจะยังรูสึกดีกับอดีตสามีก็ตาม แตเพราะไมตองการทะเลาะ เสียใจอีก โดยหลังจาก
แยกทางกัน ก็ยังรักษาสัมพันธภาพอันดีตอกัน และปฏิเสธวาไมไดเรียกคาเลี้ยงดูลูกเดือนละแสน รวมทั้ง
ไมไดตองการสรางภาพใหคนสงสารวาเลิกกับสามี ไมไดภูมิใจกับคําวา “แมมาย”
ตารางที่ 26 สรุปประเด็นขาวกรณีบุมและวีเลิกกันของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
30 ต.ค. 50
31 ต.ค. 50
5 ม.ค. 51

-

สรุปประเด็นขาว
บุม-ปนัดดา แยกกันอยูกับสามี
สาเหตุที่เลิกกันเพราะรูปแบบการใชชีวิตที่ตางกัน
บุม-ปนัดดา เปดใจสาเหตุที่เลิกกับสามีในรายการบางกอกดรามา
บุม-ปนัดดา ยืนยันไมกลับไปคืนดีกับอดีตสามี (ขาวบันเทิง หนา 25)

โดยสรุปแลว หนังสือพิมพไทยรัฐไดนําเสนอขาวนี้ในหนาหนึ่งติดตอกัน 2 วัน หลังจากนั้นก็เวน
ชวงไปประมาณ 2 เดือน จึงนําเสนออีกครั้งในขาวหนาบันเทิง โดยประเด็นหลักๆก็คือการแยกทางกันและ
สาเหตุที่เลิกกัน แตจะไมพบประเด็นดานมือที่ 3 หรือความขัดแยงตางๆทั้งเรื่องทรัพยสิน และเรื่องบุตร
เขามาเกี่ยวของ ดังนั้น จึงทําใหขาวนี้จบลงอยางรวดเร็ว ซึ่งการที่สื่อเวนระยะเวลา 2 เดือน แลวนําเสนออีก
ครั้งในหนาขาวบันเทิงก็เพื่อจะรายงานความเคลื่อนไหว ความคืบหนา เนื่องจากบุมไมไดจดทะเบียน
สมรส จึงไมไดมีการจดทะเบียนหยา ดังนั้นการออกมาใหขาวในกอนหนานี้ จึงดูเหมือนเปนการนําเสนอ
จากคําใหสัมภาษณเทานั้น ซึ่งสื่อมองวา ยังไมเปนทางการ ไมมีหลักฐานบงชัดวาเลิกกันจริงๆ สื่อจึงมีการ
ติดตามขาวตออีกครั้ง เพราะสื่อคาดหวังวาอาจจะมีประเด็นการกลับไปคืนดีกัน
สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวสนั้น ไดใหความสําคัญกับขาวนี้ไมตางจากหนังสือพิมพไทยรัฐเทาไร
นัก โดยมีการเสนอในหนาหนึ่งติดตอกัน 2 วัน ตั้งแตวันที่ 30-31 ตุลาคม เชนเดียวกัน
สํ า หรั บ การพาดหั ว ข า วของเดลิ นิ ว ส จ ะแตกต า งจากไทยรั ฐ ในส ว นของประเด็ น ที่ พ าดหั ว
เนื่องจากไทยรัฐเพียงแคบอกใหทราบวาเกิดเหตุการณอะไรขึ้น หากแตเดลินิวสยังบอกถึงสาเหตุดวย แต
สําหรับในสวนของเนื้อหานั้น เดลินิวสก็นําเสนอก็ไมแตกตางไปจากหนังสือพิมพไทยรัฐ โดยจะมีการ
เทาความถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่นําเสนอในหนาหนึ่ง และประเด็นที่นําเสนอก็ลวนเกี่ยวของกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแตการเลาวาเกิดเหตุการณ มีสาเหตุมาจากอะไร มีผลกระทบอยางไร แนว
ทางการแกไขปญหา ดังรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้
วันที่ 30 ตุลาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานบุมแยกกันอยูกับสามี หลังจากแตงงานมาเพียง 2 ป
เศษ และมีลูกดวยกัน 1 คน โดยบุมเปนผูนําลูกไปเลี้ยงเอง และยืนยันถึงสาเหตุที่เลิกกันวาไมเกี่ยวของกับ
มือที่สาม หากแตเปนเพราะมีรูปแบบการใชชีวิตที่ตางกัน
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วันที่ 31 ตุลาคม 2550 หนังสือพิมพรายงานบุมพรอมลูกสาวมาออกรายการบางกอกดรามาเพื่อ
เปดใจถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเลิกกับสามี โดยอางวาพยายามปรับตัวแลว แตไมสามารถทํางานกงสีได และยัง
อยากกลับมาใชชีวิตรวมกันหากแตละฝายสามารถแกไขปญหาของตนเองได สําหรับการเลี้ยงดูอันดามัน
นั้น บุมจะเปนผูดูแล แตไมมีการปดกั้นพอลูก โดยใหวีสงเสียลูกถึงอายุ 20 ป เพื่อสานสัมพันธพอลูก
วั น ที่ 23 ธั น วาคม 2550 หนั ง สื อ พิ ม พ นํ า เสนอในหน า ข า วบั น เทิ ง จากการสั ม ภาษณ บุ ม ถึ ง
รายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไมวาจะเปนรูปแบบการใชชีวิตหลังแตงงาน สาเหตุที่เลิกกัน การ
แกไขปญหา รวมไปถึงความรูสึกที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 27 สรุปประเด็นขาวกรณีบุมและวีเลิกกันของหนังสือพิมพเดลินิวส
เดลินิวสวันที่
30 ต.ค. 50
31 ต.ค. 50
23 ธ.ค. 50

-

สรุปประเด็นขาว
บุม-ปนัดดา แยกกันอยูกับสามี
สาเหตุที่เลิกกันเพราะรูปแบบการใชชีวิตที่ตางกัน
บุม-ปนัดดา เปดใจสาเหตุที่เลิกกับสามีในรายการบางกอกดรามา
บุมใหสัมภาษณถึงรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น
บุมใหสัมภาษณถึงชีวิตหลังการเลิกรากัน (ขาวบันเทิง หนา 35)

1.3 บริบททางสังคม
1) ผูตกเปนขาว
บุม-ปนัดดา วงศผูดี เปนอดีตนางสาวไทยป 2543 และเปนดารา พิธีกรที่มีชื่อเสียง มี
ภาพลักษณเปนผูหญิงแกรง เกง มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง กลาพูด กลาทํา กลาแสดงออก กลาตัดสินใจ
จนคนในสังคมมองวาเปนผูหญิงแรง เห็นไดจากการเปลือยกายขณะตั้งครรภเพื่อถายแบบ หรือการออก
หนังสือชื่อ “ดอก ปนัดดา” แฉคนในวงการบันเทิง จนทําใหดารานักแสดงที่ถูกพาดพิงออกมาโตตอบกัน
อยางดุเด็ดเผ็ดมัน นอกจากนั้นก็ใชชีวิตอิสระเปนไปตามความคิดของตนเอง อยากทําอะไรก็ทํา ไปไหนก็
ไปได ไมตองคํานึงถึงใคร ชีวิตที่ผานมาประสบความสําเร็จในทุกๆดาน ทั้งการศึกษา อาชีพการงาน และ
ความรักกอนแตงงาน จึงมีภาวะความเปนผูนําคอนขางสูง ดังนั้น บุมจึงถูกคาดหวัง ประเมินคาจากคนใน
สังคมคอนขางสูงในทุกๆเรื่อง
วี-วีระพงศ พิพิธสุขสันต เปนนักธุรกิจที่ไมไดเปนที่รูจักทั่วไปของคนในสังคมมากนัก
จนกระทั่งมาแตงงานกับบุม-ปนัดดา จึงเริ่มเปนที่รูจักในฐานะสามีของบุม โดยภาพลักษณของวีถูกมอง
จากภาพพจน บุคลิกของวี เปนคนเรียบรอย ไมคอยพูด ยอมคน ซึ่งแตกตางกับบุมโดยสิ้นเชิง ดังนั้น จึงดู
วาเปนผูตามมากกวาผูนํา ประกอบกับวีไมไดเปนที่รูจักในสังคมมากนัก อีกทั้งประเด็นนี้ก็ไมไดเปนขาว
ที่เสียหายรุนแรง ในทางกลับกัน เปนขาวที่ออนไหวตออารมณ ความรูสึก เปนเหตุการณที่เกิดไดกับทุกๆ
คน ดังนั้น สื่อจึงไมไดเนนการสัมภาษณจากวี
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2) สังคมไทย
โดยปกติแลวสังคมไทยมักใหความสําคัญกับคนที่มีชื่อเสียง ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณที่คน
มีชื่อเสียงเขาไปเกี่ยวของก็มักจะเปนขาวอยูเสมอ และโดยสวนมากมักจะเปนขาวในดานลบ โดย
เหตุการณนี้ บุมเปนคนมีชื่อเสียงในสังคม และสภาพของสังคมไทยปจจุบันถึงแมจะมีปญหาการหยาราง
เพิ่มมากขึ้น แตสังคมก็ยังคงคาดหวังวาตองการเห็นทุกคนปรองดอง พยายามรักษาความเปนครอบครัวไว
โดยเฉพาะอยางยิ่งดารานักแสดงคนมีชื่อเสียง สังคมคาดหวังวาบุมจะเปนตัวอยางที่ดีในการวางบทบาท
การใชชีวิตครอบครัวที่สมบูรณแบบ ทั้งนี้เพราะตลอดเวลาที่ผานมา สังคมไทยมองวาไมวาบุมจะทําอะไร
ก็ไมเคยลมเหลว อีก ทั้งบุมยังเป นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก สามารถตัด สินใจที่จะกระทํา
หรือไมกระทําการตางๆไดอยางรวดเร็ว เห็นไดจากการคบหาดูใจของบุมและวีกอนแตงงาน ที่คบหาเพียง
แคระยะเวลาสั้นๆก็ตัดสินใจแตงงานกัน โดยมองวาสามารถศึกษากันภายหลังแตงงานได จึงทําใหสังคม
มองวาบุมเปนผูหญิงกลาไดกลาเสีย จนสังคมเกิดความไมชอบใจ เพราะแตกตางจากผูหญิงไทยโดยทั่วไป
ดังนั้นตลอดเวลาที่ผานมาบุมจึงถูกมองในแงลบจากสังคม
ถึงแมวาบุมจะถูกมองใหคาในแงลบในเรื่องของการวางตัว การใชชีวิต หากแตสังคมก็
ยอมรับวาบุมเปนคนเกงในทุกๆเรื่อง ดังนั้นเมื่อเหตุการณนี้เกิดขึ้น สังคมจึงคอนขางช็อก เพราะไมคาดคิด
วาจะเกิดขึ้นกับบุม หากแตสื่อก็ยังมีการเหน็บแนมตัวบุมวาเปนแมมายตั้งแตยังสาว
แตจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจะพบวาทั้งบุมและวี เลิกกันดวยดี ไมมีการมาทะเลาะ สาด
โคลนใสกันผานสื่อ อีกทั้งไมมีปญหากันเรื่องลูก เรื่องทรัพยสิน อีกทั้งเปนเหตุการณที่มีความออนไหวตอ
ความรู สึ ก ไม มี ใ ครปรารถนาอยากให เ กิ ด ขึ้ น สร า งความเสี ย ใจให แ ก คู รั ก ที่ ก ลายเป น คู ร า ง ดั ง นั้ น
รายละเอี ย ดเหตุ ก ารณ จึ ง มาลดทอนภาพลั ก ษณ ข องบุ ม ที่ ถู ก สั ง คมให ค า ทางลบ สื่ อ จึ ง เสนอไปตาม
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น อาจจะมีการใชภาษาที่หวือหวาในสวนของตัวบุม แตก็ไมไดทําใหทิศทางน้ําหนักขาว
กลายเปนลบ จึงเปนการลดทอนกันเอง ทําใหน้ําหนักขาวคอนขางเปนกลาง
1.4 บริบทเชิงวารสารศาสตร
1) คุณคาขาว
ขาวนี้มีคุณคาขาวที่ชัดเจนคือ ความเดนของบุม ซึ่งเปนที่รูจักของคนในสังคม ดังนั้นเมื่อ
มีเหตุการณเรื่องราวเกิดขึ้นกับคนที่ตนเองรูจัก ไมวาจะเปนเรื่องอะไรก็ตาม จึงยิ่งสนใจใครรู โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนเหตุการณที่ไมคาดคิดมากอน เพราะสังคมมองวาบุมเปนผูที่ประสบความสําเร็จในทุกๆดาน
สื่อจึงตองการตีแผใหเห็นวาบุมก็เปนคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไมสามารถหลีกพนจากความลมเหลวได ดังนั้น
เมื่อทั้งคูเลิกรากัน จึงเปนเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนจํานวนมาก ประกอบกับเหตุการณนี้
ไมเคยมีใครทราบมากอน จึงมีความใหมสด รวดเร็ว แตจากการที่ไมมีประเด็นใหมเกิดขึ้น อีกทั้งมีเพียง
บุมคนเดียวเทานั้นที่ออกมาใหสัมภาษณ สื่อจึงนําเสนอไดระยะเวลาอันสั้น เพราะหากนําเสนอตอจะทําให
ขาวขาดความใหม สด
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2) ลักษณะของขาว
เนื่ อ งจากข า วแต ล ะประเภทจะมี เ อกลั ก ษณ ที่ แ ตกต า งกั น กรณี นี้ เ ป น เรื่ อ งส ว นตั ว ที่
ประชาชนใหความสนใจคอนขางมาก เนื่องจากเปนการเลิกราของคูที่สังคมไมคาดคิดมากอน สื่อจึงเลือก
มานําเสนอในหนาหนึ่ง แตประเด็นการเลิกรานั้นเปนเรื่องที่คอนขางออนไหวตอความรูสึก ดังนั้นการ
สอดแทรกความคิดเห็นโดยตรงของสื่อจะมีนอย แตจะเปนการใชคําหวือหวาที่ทําใหเห็นภาพ เขาใจ
อารมณของขาวที่สื่อตองการจะสื่อไดชัดเจน ทําใหเกิดการตัดสินผูตกเปนขาวได
หากแตบุมซึ่งคอนถูกมองเปนลบมาตลอดนั้น เมื่อประกอบกับเหตุการณที่ผิดหวัง ทําให
รูสึกเสียใจ จึงเปนการลดทอนน้ําหนักขาวไมใหเปนลบ อีกทั้งก็ไมไดเปนบวกเชนกัน กลาวคือ ไมมีการ
ซ้ําเติมบุม แตก็ไมไดแสดงความเห็นใจเทาใดนัก
3) ปจจัยเชิงวารสารศาสตรอื่นๆ
ขาวนี้สื่อนําเสนอเพียงแค 2 วันและเวนระยะไปอีกประมาณประมาณ 2 เดือน จึงจะ
นําเสนออีกครั้งในขาวหนาบันเทิง ทั้งนี้ก็เพื่อจะรายงานความเคลื่อนไหว ความคืบหนา เนื่องจากบุมไมได
จดทะเบียนสมรส จึงไมไดมีการจดทะเบียนหยา ดังนั้นการออกมาใหขาวในกอนหนานี้ จึงดูเหมือนเปน
การนําเสนอจากคําใหสัมภาษณเทานั้น ซึ่งสื่อมองวา ยังไมเปนทางการ ไมมีหลักฐานบงชัดวาเลิกกันจริงๆ
สื่อจึงมีการติดตามขาวตออีกครั้ง เพราะสื่อคาดหวังวาอาจจะมีประเด็นการกลับไปคืนดีกัน
2. วิเคราะหตัวบทของหนังสือพิมพไทยรัฐ
2.1 รวมพาดหัวขาว
ตารางที่ 28 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวบุมและวีของหนังสือพิมพไทยรัฐ
ไทยรัฐวันที่
30 ต.ค. 50
31 ต.ค. 50
5 ม.ค. 51

พาดหัวขาว
บุม-ปนัดดารับเตียงหักเลิกผัว เผย-แยกกันอยูมา 3-4 เดือนแลว
บุม-ปนัดดาแฉนาทีเตียงหัก รับทะเลาะผัวรุนแรง ถอดแหวน-แลกกัน ยังหวังหวนกลับคืนดี
‘วี’ เหงา! ขอ ‘คืนดี’ ‘บุม’ คิดหนัก ‘อยากอยูคนเดียว’ (ขาวบันเทิงหนา 25)

ตารางที่ 29 ตารางรวบรวมพาดหัวขาวบุมและวีของหนังสือพิมพเดลินวิ ส
ไทยรัฐวันที่
30 ต.ค. 50
31 ต.ค. 50

พาดหัวขาว
ช็อกรักลม ‘บุม-ปนัดดา’ เตียงหัก! เปดใจย้ําไรมือที่ 3 แทรก เหตุไลฟสไตลแตกตางกัน แยก
บานกับ ‘คุณวี’ 2 เดือน ขอเปนพอและแมดูแลลูก
‘บุม-ปนัดดา’ อุมลูกแฉปมรักราว! ‘กงสี’ ทําสัมพันธสะบั้น จะใหหยุดงานบันเทิงคงไมได
ขอเลี้ยงดู ‘อันดามัน’ ดวยตัวเอง
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‘บุม ปนัดดา’ มายทรงเครื่อง! (ขาวบันเทิงหนา 35)

2.2 วิเคราะหการพาดหัวขาว
1) แกนเรื่อง
แกนเรื่องหรือคุณคาขาวที่หนังสือพิมพนําเสนอในหัวขาวกรณีการเลิกรากันของบุมและ
วี เนนเรื่อง “ความเดนของบุคคล” เนื่องจากบุมเปนอดีตนางสาวไทย เปนดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเปน
เวลานาน นอกจากนั้นยังเปนเหตุการณที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนจํานวนมาก เพราะเปนสิ่งที่สังคม
ไมคาดคิ ดมากอ นวาชี วิ ตครอบครัวของทั้งคู จะลมเหลว จากคุ ณ ลัก ษณะของตัวบุ มเองที่ เ พียบพรอม
ประสบความสําเร็จในทุกๆอยาง ดังนั้นจึงเปนเหตุการณที่มีคุณคาดาน “ความสนใจของมนุษย” ประกอบ
กับยังมีคุณคาในดาน “ความใหมสด รวดเร็ว” เนื่องจากเปนเหตุการณที่สังคมเพิ่งจะรับรูขอเท็จจริง ไมเคย
มีใครรูมากอน ถึงแมในความเปนจริง บุมจะแยกกันอยูกับสามีมาประมาณ 3-4 เดือนแลวก็ตาม
2) การสรางความหมายในหัวขาว
แมแกนเรื่องหรือคุณคาขาวในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพสวนใหญจะเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน แตเมื่อเปรียบเทียบการสรางความหมายของขาวในหัวขาวหนังสือพิมพแตละชื่อฉบับ
พบวามีความแตกตางกัน อาจจะเปนที่การใชภาษาในหัวขาวหลักและหัวขาวรอง หรือเปนประเด็นที่ถูก
ยกขึ้นมาพาดหัวขาวแตกตางกัน
นอกจากนั้น หนังสือพิมพยังมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการนําเสนอวาจะสรางภาพลักษณ
แบบใดใหกับผูตกเปนขาวได ดังนั้น ในขาวเดียวกัน เมื่อมีประเด็นสาธารณะเกิดขึ้นใหม หนังสือพิมพก็
จะปรับเปลี่ยนการนําเสนอขาวใหสอดคลองกับประเด็นเหลานั้น ดังนั้น การสรางความหมายในหัวขาวจึง
ปรับเปลี่ยนไดตามประเด็นสาธารณะ ดังตอไปนี้ (ดูตารางรวบรวมพาดหัวขาวหนังสือพิมพประกอบ)
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส มีการใชภาษาในการพาดหัวขาวหลักและหัวขาวรอง
ในลักษณะกลางๆ ไมมีการตั้งสมญานามใหกับบุม จึงไมไดกอใหเกิดการตัดสินบุคคลใดๆทั้งสิ้น แต
เลือกที่จะพาดหัวโดยใชคําวา “บุม-ปนัดดา” ทั้งนี้เพราะจุดขายของขาวนี้ก็คือตัวบุคคล เนื่องจากบุมเปน
บุคคลที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักในสังคมเปนอยางดี โดยมีเหตุการณเปนองคประกอบในการดึงดูดความ
สนใจ
จะเห็นไดวาประเด็นการเลิ กราหยาราง เปนเหตุการณทั่วไป ไมไ ดแปลกประหลาด
ผิดปกติ หากแตเปนเหตุการณที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกชีวิตครอบครัว ฉะนั้น หากเหตุการณนี้เกิดขึ้นกับ
ประชาชนทั่วไป สื่อก็จะไมนําเสนอประเด็นขาวนี้ เพราะไมมีคุณคาขาวที่มากเพียงพอ แตเมื่อมีบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเขาไปเกี่ยวของ จึงทําใหขาวมีคุณคามากพอที่จะนําเสนอ แตประเด็นนี้เปนสิ่งที่ไวตอความรูสึก
(sensitive) ดังนั้น ภาษาที่สื่อใช จึงไมไดตัดสินหรือวางกรอบใครในแงลบ หากแตก็ยังมีการเลือกใชคํา
สรางสีสันเพื่อดึงดูดความสนใจผูอาน ใหผูอานรูสึกถึงอารมณรวมตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
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นอกจากนั้นหนังสือพิมพเดลินิวสจะใชคําที่ชี้นัยยะใหเห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้เปนสิ่ง
ที่อยูเหนือความคาดหมาย ไมมีใครคาดคิดมากอน เนื่องจากตลอดเวลาที่ผานมา สังคมเห็นวาบุมเปนผูที่
ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่อง ดังนั้นสังคมจึงคอนขางคาดหวังวา บุมก็นาจะประสบความสําเร็จในเรื่อง
ชีวิตคูเชนกัน ดังนั้น เมื่อบุมออกมาเปดเผยขอเท็จจริง สื่อจึงคิดแทนคนอานในทํานองวา ไมนาเชื่อวาจะ
เกิดเหตุการณนี้บุม เชน
ช็อกรักลม ‘บุม-ปนัดดา’ เตียงหัก! เปดใจย้ําไรมือที่ 3 แทรก เหตุไลฟสไตลแตกตางกัน
แยกบานกับ ‘คุณวี’ 2 เดือน ขอเปนพอและแมดูแลลูก (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
ดังนั้น ถึงแมวาประเด็นนี้จะไมไดถูกวางกรอบจากภาษาที่สื่อใชในการพาดหัวขาวเทาไร
นัก แตก็ถูกวางกรอบจากตัวเนื้อหาขาวที่เกิดขึ้น รวมทั้งถูกวางกรอบจากบุคคลในขาวนั้นเอง
นอกจากนี้ ภาษาที่ใชพาดหัวขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส ยังมีการเลือกใช
คําเพื่อใหนาสนใจและโดดเดน ดังนี้
ก.) การใชภาษาปาก คือการนําภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว เชน
บุม-ปนัดดารับเตียงหักเลิกผัว เผย-แยกกันอยูมา 3-4 เดือนแลว (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
บุม-ปนัดดาแฉนาทีเตียงหัก รับทะเลาะผัวรุนแรง ถอดแหวน-แลกกัน ยังหวังหวน
กลับคืนดี (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
ช็อกรักลม ‘บุม-ปนัดดา’ เตียงหัก! เปดใจย้ําไรมือที่ 3 แทรก เหตุไลฟสไตลแตกตาง
กัน แยกบานกับ ‘คุณวี’ 2 เดือน ขอเปนพอและแมดูแลลูก (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
การนําภาษาปาก หรือภาษาที่พูดที่ใชในชีวิตประจําวันมาใชพาดหัวขาว ทําใหผูอาน
เกิดความรูสึกคุนเคย เหมือนพูดคุยอยูในวงสนทนา เหมือนหนังสือพิมพพูดกับผูอาน
ข.) การนําคําทับศัพทมาใช เชน
ช็อก (“ช็อก” มาจาก shock เปนคํานามในภาษาอังกฤษ หมายถึงกริยาและคํานามใน
ภาษาอังกฤษ หมายถึง อาการตะลึง)
ไลฟสไตล (“ไลฟสไตล” มาจาก lifestyle เปนคํานามในภาษาอังกฤษ หมายถึง
รูปแบบการดําเนินชีวิต)
การนําคําทับศัพทมาใช ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่ เพราะคําบางคําเมื่อแปลความเปน
ภาษาไทยอาจตองใชจํานวนตัวอักษรมากขึ้น ทําใหไมสามารถสรุปประเด็นไดอยางครอบคลุม แตคํา
ภาษาตางประเทศบางคําสามารถใหความหมายที่ผูอานเขาใจไดทันที นอกจากนี้บางครั้งก็ใชคําทับศัพท
เพื่อใหขาวดูนาสนใจ
ค.) ตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ รวมถึงการขยายความ เชน
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บุม-ปนัดดารับเตียงหักเลิกผัว เผย-แยกกันอยูมา 3-4 เดือนแลว (เผย มาจาก เปดเผย :
ไทยรัฐ 30 ก.พ. 51)
ช็อกรักลม ‘บุม-ปนัดดา’ เตียงหัก! เปดใจย้ําไรมือที่ 3 แทรก เหตุไลฟสไตลแตกตาง
กัน แยกบานกับ ‘คุณวี’ 2 เดือน ขอเปนพอและแมดูแลลูก (เหตุ มาจาก สาเหตุ : เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
การตัดสวนหนาหรือสวนหลังของคํา การใชตัวยอ ก็เพื่อใหประหยัดเนื้อที่และให
สะดุดตา รวมถึงการขยายความเพื่อใหจํานวนตัวอักษรพอดีกับพื้นที่ หรือทําใหสารนั้นๆมีความหมายที่
ชัดเจนมากขึ้น
ง.) การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ เชน
บุม-ปนัดดารับเตียงหักเลิกผัว เผย-แยกกันอยูมา 3-4 เดือนแลว (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
บุม-ปนัดดาแฉนาทีเตียงหัก รับทะเลาะผัวรุนแรง ถอดแหวน-แลกกัน ยังหวังหวน
กลับคืนดี (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
‘บุม-ปนัดดา’ อุมลูกแฉปมรักราว! ‘กงสี’ ทําสัมพันธสะบั้น จะใหหยุดงานบันเทิง
คงไมได ขอเลี้ยงดู ‘อันดามัน’ ดวยตัวเอง (เดลินิวส 31 ต.ค. 50)
การใชคําสรางสีสัน สรางอารมณ ก็เพื่อเรียกรองความนาสนใจ ทําใหเห็นภาพขาวที่
ชัดเจนขึ้น แตบางครั้งก็อาจสงผลใหขาวเกินจริง
จ.) การใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ
- อัญประกาศเดี่ยว (‘…..’) และ อัญประกาศคู (“…..”) เชน
ช็อกรักลม ‘บุม-ปนัดดา’ เตียงหัก! เปดใจย้ําไรมือที่ 3 แทรก เหตุไลฟ
สไตลแตกตางกัน แยกบานกับ ‘คุณวี’ 2 เดือน ขอเปนพอและแมดูแลลูก (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
‘บุม-ปนัดดา’ อุมลูกแฉปมรักราว! ‘กงสี’ ทําสัมพันธสะบั้น จะใหหยุด
งานบันเทิงคงไมได ขอเลี้ยงดู ‘อันดามัน’ ดวยตัวเอง (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
การใชเครื่องหมายอัญประกาศ มักใชเนนคําที่สําคัญของประโยค ทั้ง
นามจริงของบุคคล สมญานาม ยศ ตําแหนง สิ่งของ กริยาหรือพฤติกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหผูอานเห็นภาพ
ไดชัดเจนวา อะไรคือประเด็นสําคัญของขาว หรือหนังสือพิมพกําลังพยายามจะสื่ออะไรใหผูอานรูมาก
ที่สุด
- ยัติภังค (-) เชน
บุม-ปนัดดารับเตียงหักเลิกผัว เผย-แยกกันอยูมา 3-4 เดือนแลว (ไทยรัฐ
30 ต.ค. 50)
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บุม-ปนัดดาแฉนาทีเตียงหัก รับทะเลาะผัวรุนแรง ถอดแหวน-แลกกัน
ยังหวังหวนกลับคืนดี (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
การใช เ ครื่ อ งหมายยั ติ ภั ง ค ใ นหั ว ข า วนี้ ก็ เ พื่ อ แยกคํ า สองคํ า หรื อ
ขอความออกจากกัน โดยที่ระหวางคําหรือขอความเหลานั้นเชื่อมดวยคําวา “และ” จึงเปนการชวยประหยัด
พื้นที่ของการพาดหัว นอกจากนั้น จะพบวาระหวางคําเหลานั้นยังเชื่อมดวยคําวา “ถึง” อีกทั้งบางครั้งก็ใช
เพื่อขยายความคําขางหนา เชน
- อัศเจรีย (!)
‘บุม-ปนัดดา’ อุมลูกแฉปมรักราว! ‘กงสี’ ทําสัมพันธสะบั้น จะใหหยุด
งานบันเทิงคงไมได ขอเลี้ยงดู ‘อันดามัน’ ดวยตัวเอง (เดลินิวส 31 ต.ค. 50)
การใชเครื่องหมายอัศเจรียก็เพื่อแสดงอารมณ ความรูสึกของบุคคลใน
ขาว หรือผูเขียนพาดหัวขาวที่มีตอเหตุการณที่เปนขาว ทําใหน้ําเสียงของคําหรือขอความดูมีน้ําหนักมาก
ขึ้น ดูนาตื่นเตนหรือนาตกใจ และอาจทําใหผูอานมีความรูสึกวา เรื่องที่พาดหัวขาวนั้นนาตื่นเตน นาทึ่ง
หรือหนักแนน เปนการสรางใหผูอานเห็นถึงอารมณ น้ําหนัก ทิศทางของขาว
สวนการใชแหลงขาวพบวา ประเด็นการเลิกกันของบุมและวีนั้น บุมจะเปนแหลงขาว
หลักเพียงคนเดียวเทานั้นที่ออกมาใหขอเท็จจริง สวนวีและคนอื่นๆจะไมมีบทบาทในการใหขอมูล เปน
เพียงแหลงขาวที่ถูกอางอิงถึงเทานั้น โดยบุมพยายามชี้ใหเห็นถึงสาเหตุของการเลิกกันวาเปนเพราะเขากัน
ไมได มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ตางกัน บุมไมสามารถปรับตัวเขากับครอบครัวของวีซึ่งมีวัฒนธรรมการ
อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ เปนระบบกงสี บุมจึงรูสึกวาไมมีความเปนสวนตัว อีกทั้งไมสามารถทําตาม
แบบอยางที่ควรจะเปนของวัฒนธรรมจีนได ที่มองวาผูหญิงควรจะอยูบาน ชวยเหลืองานที่บาน เปน
แมบาน หากแตบุมมองวางานในวงการบันเทิงทั้งดารา พิธีกรคืออาชีพของตนเอง
นอกจากนั้นบุมพยายามชี้ใหเหนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นวาไมเกี่ยวของกับมือที่ 3 และถึงแม
จะเลิกกันแลว ก็ยังสามารถพูดคุยกันได
ดังนั้นจากการพยายามระบุสาเหตุที่ทําใหตองเลิกกันของบุมนั้น จึงเปนการชี้นัยยะให
เห็นวา ไมไดเลิกเพราะพฤติกรรมที่เหลวแหลก เจาชู นอกใจของอีกฝาย จึงทําใหน้ําหนักขาวดูเปนบวก
หากแตเมื่อประกอบกับตัวบุมซึ่งถูกสังคมใหคาทางลบมาโดยตลอด อีกทั้งในเหตุการณนี้จะชี้ใหเห็นวา
บุมก็ไมมีความนอบนอมที่จะปรับตัวเองเขาหาครอบครัวผูใหญของวี ดังนั้นจากบทบาทของบุมที่คอนขาง
เปนลบ เมื่อประกอบกับเหตุการณที่บั่นทอนจิตใจแตใหคาทางบวก จึงเปนการลดทอนทิศทางขาวใหเปน
กลาง
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โดยสรุปแลว แหลงขาวตางๆที่สื่อใช จะเปนแหลงขาวหลัก เปนบุคคลในขาว ไมมีการ
นํ า คนอื่ น เข า มาเกี่ ย วข อ ง เนื่ อ งจากรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ มี น อ ย อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ประเด็ น เรื่ อ ง
“ครอบครัว” ซึ่งมีความออนไหวตอความรูสึก ดังนั้นสื่อจึงเลือกใชบุม วี นองอันดามัน และครอบครัวของ
วี เป น แหล ง ข า วหลั ก ซึ่ ง การให ค า ทางบวกหรื อ ลบของแหล ง ข า วนั้ น จะขึ้ น อยู กั บ รายละเอี ย ดของ
เหตุการณเปนองคประกอบหลัก
สวนในดานการเลือกประเด็นมานําเสนอ ทั้งไทยรัฐและเดลินิวสมุงนําเสนอเหมือนกัน
นั่นก็คือประเด็นการแยกทางกัน แตรายละเอียดของประเด็นที่ถูกนําเสนอในพาดหัวขาวจะแตกตางกัน
โดยไทยรัฐจะใหความสําคัญกับรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไร หากแตเดลินิวสจะ
ชี้ใหเห็นถึงสาเหตุที่เลิกกัน
เปนที่สังเกตวา ทั้งไทยรัฐและเดลินิวสจะไมมีประเด็นดานอื่น เพราะรายละเอียดของ
เหตุการณมีนอย อีกทั้งไมมีใครสรางประเด็นใหมๆขึ้นมา มีเพียงบุมออกมาพูดเพียงคนเดียว
อนึ่งจะพบวา ประเด็นขาวนี้เกี่ยวของกับ “ครอบครัว” ซึ่งเปนสถาบันที่สําคัญสําหรับ
สังคมไทย แตประเด็นที่ไทยรัฐเลือกมานําเสนอในพาดหัวขาว กลับไมพบในสวนของบุตรซึ่งเปนผูที่
ไดรับผลกระทบโดยตรง แตกตางจากเดลินิวสที่มีการกลาวถึงทุกครั้ง ทําใหเกิดการตีความไดวาบุตรไมใช
ประเด็นหลักของการมีปญหาระหวางบุมและวี ทั้งกอนและหลังแยกทางกัน สังเกตไดจากการที่เดลินิวส
เลือกนําเสนอ บุตรก็ไมไดมีบทบาทเปนผูสรางทัศนคติ น้ําหนักขาวดวยตัวเอง หากแตเปนผูที่ถูกกลาวอาง
ถึงจากบุมที่แสดงบทบาทความเปนแม
2.3 วิเคราะหเนื้อหา
1) การเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว
การนําเสนอขาว นักขาวจะมีการเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว รวมทั้งมีการ
กําหนดแนวทางใหผูอานตีความเหตุการณขาวไปในทิศทางใดได โดยผานกลวิธีการนําเสนอขาว
กลวิธีการเสนอขาวกรณีบุมของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ นําเสนอโดยใชเทคนิคการเลา
เรื่ อ ง มี ก ารใช ลี ล าการเขี ย นแบบพรรณนาถึ ง อากั ป กิ ริ ย าท า ทางความรู สึ ก ของผู ต กเป น ข า ว รวมถึ ง
แหลงขาวที่อางอิงถึง และเนนใหความสําคัญตอรายละเอียดตางๆของเหตุการณ ซึ่งกลวิธีนี้กอใหเกิดการ
สรางความหมายและการตีความหมายตอเหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอผูอาน ทําให
ผูอานเกิดจินตนาการภาพของเหตุการณได ตัวอยางเชน
“ทันทีที่เปดรายการมีการนําภาพในอดีตตอนความรักยังหวานฉ่ํามาฉาย ทําใหบุมถึงกับ
น้ําตาคลอเบาคิดถึงวันชื่นคืนสุขในอดีตกับสามี...”(ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
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“บุม-ปนัดดา วงศผูดี ประกาศลั่นเตียงหักสะบั้นแลว เผยชีวิตรักกับอดีตสามี ‘วีรพงศ
พิพิ ธสุขสัน ต ’ นัก ธุ รกิ จ หนุ ม ไปไมรอด จํา เปน ที่ จ ะตอ งแยกทางกั น โดยปริ ย าย ระบุชีวิ ต การเป น อยู
แตกตางกันมาก พยายามปรับตัวเขาหาแตก็ไมสําเร็จ เลยจับเขาคุยกัน ผลตองแยกทางสถานเดียว เจาตัว
แจงแยกกันอยูนานเกือบ 2 เดือนแลว โดยไมมีมือที่สามเขามาเกี่ยวของ ชวยแรกกลัวสื่อจะรู แตครอบครัว
ใหกําลังใจแนะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ตองยอมรับความจริง จึงกลาออกมาเปดเผย เปรยชวงแรกรองไห
ระงม ขาวปลากินไมลงจนน้ําหนักตัวลดฮวบ ชี้โอกาสจะกลับมาใชชีวิตคูเหมือนเดิมยากมาก ระบุจะเปน
ทั้งพอและแมคอยดูแลลูกอยางเต็มที่” (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
“น้ําตาซึมกลางรายการบางกอกรามา ‘บุม-ปนัดดา’ อุมลูกสาวแฉซ้ํา สาเหตุเตียงหักกับ
สามี เกิดจากปจจัยหลายอยาง กรณีครอบครัวฝายชายเปนคนจีน ครวญจะใหหยุดงานบันเทิงไปชวยงาน
กงสีคงไมได สวนนองอันดามันจะเลี้ยงดูดวยตัวเอง แตไมไดปดกั้นพอพบลูก พรอมยินดีหากฝายชายมี
ครอบครัวใหม แตยังหวังลึกๆ อนาคตอาจกลับมาเปนเหมือนเดิม” (เดลินิวส 31 ต.ค. 50)
“บุม-ปนัดดา ย้ําอีกรอบเลิกสามีทั้งที่แตงกันไดไมถึง 3 ป ไมมีมือที่ 3 แมเคยมีขาวหนุมวี
ควงสาวอื่น....ยืนยันยังรักกันและอยากกลับมาอยูพรอมหนาอีก แตตางฝายตางมีชีวิตของตัวเอง และคิด
สวนทาง....”(ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
จากตัวอยางขางตนนี้ เนื้อหาขาวมีการใชเทคนิคการพรรณนาใหเห็นถึงภาพเหตุการณที่
เกิดขึ้นวา ระยะเวลาการใชชีวิตคูของบุมและวีคอนขางสั้น ทั้งๆที่เพิ่งแตงงานกันไดไมถึง 3 ป ก็ตองเลิก
กันแลว โดยพยายามใหเวลา ใหโอกาสในปรับตัวเขาหากันแลว แตก็ไมมีอะไรดีขึ้น ดังนั้น จึงจําเปนตอง
ตัดสินใจยุติความสัมพันธ เพราะเปนหนทางการแกปญหาวิธีสุดทายที่เหลืออยู ไมมีทางเลือกอื่นแลว บุม
จึงรูสึกเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยสื่อพยายามพรรณนาใหเห็นถึงสาเหตุที่เลิกกันวาเปนเพราะปญหา
การใชชีวิตคูของทั้งสองคนที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ตางกัน ไมเกี่ยวกับบุคคลที่สาม อีกทั้งปญหาดาน
ครอบครัวของฝายชายที่เปนแบบสังคมจีนก็ไมใชปจจัยที่สําคัญที่สุด
นอกจากนั้ น สื่ อ ยั ง มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ตั ว บุ ม และเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
สอดแทรกผานเนื้อหาที่นําเสนอ ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับสิ่งที่สื่อไดพรรณนาไวขางตน เชน
“หลังจากใชชีวิตคูมาไดไมถึง 3 ป บุมยอมรับแลววา ชีวิตรักมาถึงทางตัน โดยบุมเปดใจ
ช้ํ า ๆให สั ม ภาษณ กั บ ผู สื่ อ ข า ว....ว า ตอนนี้ ไ ด ตั ด สิ น ใจแยกทางกั บ สามี แ ล ว และได ย า ยออกไปอยู
คอนโดมิเนียมของตัวเอง....”(ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“บุมที่ตองไดชื่อเปนแมมายดวยวัยเพียง 31 ป กลาวอีกวาไดแยกกันอยูกับสามี 3-4 เดือน
แลว....”(ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
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“กลาวถึงกรณีที่มีขาววามีการทะเลาะกันอยางรุนแรงถึงขั้นออกงิ้วใสกันนั้น มายสาว
หมาดๆยอมรับวาจริง แตทะเลาะกันเรื่องเล็กมาก...”(ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
จากตัวอยางจะพบวาสื่อไดมีการตั้งสมญานามเรียกบุมเพื่อชี้ใหเห็นวาเปนบุคคลที่ผาน
การแตงงานมาแลวและก็ตองเลิกรากันไปทั้งๆที่เพิ่งแตงงานกันไดไมนาน และอายุก็ยังไมเยอะ ซึ่งเปน
การชี้นัยยะใหเห็นวาถึงจะสวย จะสาว จะเกงเพียงใด แตก็ยังคงหนีไมพนปญหาครอบครัว
นอกจากนั้ น สื่ อ ก็ ยั ง เน น การนํ า เสนอจากคํ าสั ม ภาษณข องบุ ม เป น หลั ก ซึ่ ง แยกเป น
ประเด็นตางๆไดแก การเลารายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึ้น สาเหตุของการเลิกกัน ความรูสึกจากเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น ผลกระทบและการดูแลลูก โอกาสการคืนดีกัน รวมทั้งการแกปญหากอนที่จะตัดสินใจเลิกรากัน
ตัวอยางเชน
“บุมไดเปดใจใหสัมภาษณกรณีที่มีขาวลือออกมากอนหนานี้วากําลังประสบปญหาชีวิต
รัก ครอบครัวมีทาวาจะลมเหลว โดยบุมกลาวดวยสีหนาไมสอแวววิตกวา ขาวลือเรื่องตนเตียงหักกับวี
เปนเรื่องจริง เนื่องจากแยกบานกันอยูนานเกือบ 2 เดือนแลว เรื่องที่เกิดขึ้นกอนหนานี้ ตนพยายามจะ
เคลียรปญหา แตสุดทายไมสามารถยุติได ทางเลือกสุดทายคือตองตัดสินใจแยกทางกัน โดยไมมีมือที่สาม
เขามาเกี่ยวของ” (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
“....ชีวิตคูสั้นไปนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับคูอื่นๆ แตเราก็ไดศึกษากันมาพอสมควรแลววา ถา 2
คนตองมานั่งเครียดกับปญหาที่เกิดขึ้นก็ไมไหว สูตัดสินใจเลิกราและแยกกันอยูดีกวา” (ไทยรัฐ 30 ต.ค.
50)
“ประเด็นใหญคือเรื่องปญหาที่ตองแยกทางกันนั้น เปนเพราะไลฟสไตลหรือชีวิตการ
เปนอยูของเราตางกันมาก หลังจากที่รูวาเขาเปนอยางไร บุมก็พยายามปรับตัวเขาหา แตไมสามารถทําได
เรา 2 คนจึงมานั่งคุยกัน..”. (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
“ประเด็นใหญคือเรื่องปญหาที่ตองแยกทางกันนั้น เปนเพราะไลฟสไตลหรือชีวิตการ
เปนอยูของเราตางกันมาก หลังจากที่รูวาเขาเปนอยางไร บุมก็พยายามปรับตัวเขาหา แตไมสามารถทําได
เรา 2 คนจึงมานั่งคุยกัน...” (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
“ก็อยากกลับมาอยูพรอมหนา 3 คน พอแมลูกเหมือนกัน แตวันนี้อยูที่คน 2 คน ตอง
เคลียรกันกอน วีเองก็ตองเคลียรจุดยืนเขากอน ไมงั้นปญหาก็ยังอยูในใจ ภาระของครอบครัวเขาทําธุรกิจ
แบบกงสี แตบุมมีภาระที่ไมสามารถทํางานกงสีได” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
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โดยสรุปแลวการดําเนินเรื่องของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสจะเริ่มตนดวยการ
ออกมาเปดเผยถึงความสัมพันธดานการใชชีวิตคูจากการใหสัมภาษณของบุมเอง โดยสื่อพยายามเนนย้ําให
เห็นวาเปนการเลิกที่เกิดจากการมีรูปแบบชีวิต มีแนวคิดการใชชีวิตที่แตกตางกัน แมจะพยายามปรับตัวเขา
หากันแลวก็ตาม แตดวยวัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางบุมที่มีความเปนตะวันตกคอนขางสูง กลาพูด
กลาตัดสินใจ จนดูเปนคนกาวราว แตกตางจากวีที่ถูกบมเพาะดวยวัฒนธรรมจีน เปนคนเงียบ นอบนอม
เชื่อฟงผูใหญ ดังนั้นจึงมาถึงจุดจบของความเปนครอบครัว โดยทั้งไทยรัฐและเดลินิวสจะมีเนื้อหาขาวที่ไม
แตกตางกัน ทั้งนี้เพราะประเด็นขาวการเลิกรากัน เปนเรื่องที่ออนไหวตอความรูสึก มีบุคคลที่เกี่ยวของ
นอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่ไมมีบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของ เชน
...บุม-ปนัดดา วงศผูดี ประกาศลั่นเตียงหักสะบั้นแลว เผยชีวิตรักกับอดีตสามี ‘วีรพงศ
พิพิ ธสุขสัน ต’ นัก ธุ รกิ จ หนุ ม ไปไม รอด จํา เปน ที่ จ ะตอ งแยกทางกั น โดยปริย าย ระบุชีวิ ต การเป น อยู
แตกตางกันมาก พยายามปรับตัวเขาหาแตก็ไมสําเร็จ เลยจับเขาคุยกัน ผลตองแยกทางสถานเดียว เจาตัว
แจงแยกกันอยูนานเกือบ 2 เดือนแลว โดยไมมีมือที่สามเขามาเกี่ยวของ ชวงแรกกลัวสื่อจะรู แตครอบครัว
ใหกําลังใจแนะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ตองยอมรับความจริง จึงกลาออกมาเปดเผย เปรยชวงแรกรองไห
ระงม ขาวปลากินไมลงจนน้ําหนักตัวลดฮวบ ชี้โอกาสจะกลับมาใชชีวิตคูเหมือนเดิมยากมาก ระบุจะเปน
ทั้งพอและแมคอยดูแลลูกอยางเต็มที่
...พอมีปญหาถึงวันที่ตัดสินใจเลิกกันจริงๆ ก็คืนแหวนหมั้นแกกัน โดยวียื่นมือมาใหบุม
ถอดเอง ถอดแลวใจหาย วันนั้นเปนความรูสึกที่หาทางออกไมได คิดไวแควา ถอด ณ วันนั้นไปเผื่อจะมี
อะไรดีขึ้น
...จริงๆเปนเรื่องของไลฟสไตลเราไมเหมือนกัน พอมาใชชีวิตดวยกันก็ไมได บุมก็รัก
งานของบุม คุณวีก็รักงานของเขา ชวงเวลามันสวนทางกัน ทําใหเราหางกันเรื่อยมา
...ยอมรับวาชวงแรกที่เกิดปญหา รูสึกเฮิรต เสียใจมาก จนน้ําหนักลดไปหลายกก. เพราะ
เรื่องเลิกราเปนสิ่งที่ไมอยากใหเกิดขึ้น แตตอนนี้สามารถทําใจไดเยอะแลว ชวงตอนที่มีปญหาเยอะ รูสึกวา
ตัวเองเบลอ สวนฝงสามีก็ดูเฮิรตเหมือนกัน
...บุมจะเปนคนเลี้ยงลูกเอง เพราะเคยคุยกับคุณวีตั้งแตตอนตั้งทองวาในอนาคตไมวา
อะไรจะเกิดขึ้น ลูกจะตองอยูกับบุม แตก็ไมไดปดกั้นเขา จะมารับลูก พาไปทานขาว ไปมาหาสูกันได
ตลอด จึงเปนไปไมไดที่ลูกจะไปอยูกับคุณวี เขารูดี ไมแนเรื่องนี้เราอาจจะตองทําสัญญากัน 2 คน เรื่อง
เลี้ยงลูก
...ก็อยากกลับมาอยูพรอมหนา 3 คน พอแมลูกเหมือนกัน แตวันนี้อยูที่คน 2 คน ตอง
เคลียรกันกอน วีเองก็ตองเคลียรจุดยืนเขากอน ไมงั้นปญหาก็ยังอยูในใจ ภาระของครอบครัวเขาทําธุรกิจ
แบบกงสี แตบุมมีภาระที่ไมสามารถทํางานกงสีได
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ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพไทยรัฐตองการสื่อและมีการประกอบสราง
ความเปนจริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวา “บุม” ที่ถึงแมตลอดเวลาที่ผาน
มาจะถูกสังคมมองวาเกง แกรง ฉลาด แตก็ไมประสบความสําเร็จดานการใชชีวิตคู ไมมีครอบครัวที่
สมบูรณแบบ ดังนั้นจึงเปนการชี้นัยยะใหเห็นวา ปญหาครอบครัวสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคน ไมวาจะ
ฉลาดเพียงใด เกงเพียงใด หรือแมกระทั่งร่ํารวยเพียงใดก็ตาม
โดยสื่อยังวางกรอบใหเห็นวาการตัดสินใจของบุมนั้น เปนการตัดสินใจรวมกัน มีการ
ปรึกษากับวีแลว ตางก็พยายามปรับตัวเขาหากัน แตก็ไมสามารถฝนได ดังนั้นการแยกทางกันจึงเปน
ทางออกที่เหลืออยู
นอกจากนั้น สื่อยังวางกรอบใหเห็นวา ถึงแมวาบุมจะเคยพูดมาแตไหนแตไรวาหากมี
ปญหาใดๆเกิดขึ้น ลูกจะตองอยูกับตนเอง แตบุมก็ยังคํานึงถึงความรูสึกของลูก จึงไมมีการกีดกันพอลูก
และพยายามรักษาสัมพันธภาพอันดีกับวี โดยแมจะแยกทางกัน แตก็ยังสามารถไปไหนมาไหนกันเปน
ครอบครัวได แสดงใหเห็นวาทั้งคูตางก็รักและทําเพื่อลูกได เพื่อไมใหเกิดปญหากับเด็ก
2) การเลือกขอมูล
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสมีการเลือกขอมูลในการนําเสนอเกี่ยวกับขาวบุมและวี
แยกทางกัน จําแนกได ดังนี้
ก.) บุคคลในขาวและการเลือกแหลงขาว
บุคคลในขาว หมายถึง บุคคลที่ปรากฎหรือถูกนํามาใชอางอิงในขาว ซึ่งจะมี
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับเหตุการณที่นํามาเลา โดยจะทําหนาที่เปนตัวดําเนินเรื่องในขาวนั้นๆ บุคคล
ในที่นี้ไมไดหมายความเฉพาะแหลงขาว แตหมายรวมถึงบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาว หรือที่เรียกวา “ผู
ตกเปนขาว” ซึ่งไมไดมีบทบาทในการใหขอมูล หรือวิพากษวิจารณ หรือออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นดวย
แหลงขาวหลักของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส คือ บุม ซึ่งเปนแหลงขาวที่
ใหขอเท็จจริง เปนผูเปดเผยเหตุการณทั้งหมดเอง ไมวาจะเปนการเปดเผยรายละเอียดเหตุการณ สาเหตุ
ความรูสึก และผลกระทบ ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ออนไหวตอความรูสึก อีกทั้งยังเปนสิ่งที่ไมมีใคร
อยากให เ กิ ด ขึ้ น กั บ ครอบครั ว ตนเอง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ครอบครั ว ที่ มี บุต รแล ว เพราะนอกจากจะมี
ผลกระทบตอตนเองแลว ยังมีผลกระทบตอลูกซึ่งจะเติบโตขึ้น และไมมีใครสามารถคาดเดาไดวาการที่พอ
แมมีปญหาแยกทางกัน จะทําใหลูกกลายเปนเด็กมีปญหาหรือไม
ดังนั้น บุมจึงเปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริงที่มีน้ําหนักใหคาทางบวกจากสาเหตุ
ที่เลิกกันและพฤติกรรมการแสดงออกระหวางกันหลังจากเลิกกันแลว โดยจะเห็นไดวาทั้งคูยังคุย ยังไป
ไหนมาไหนดวยกันอยู เพียงแตลดระดับความสัมพันธลง
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นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาวซึ่งไมไดมีบทบาทในการให
ข อ มู ล หรื อ วิ พ ากษ วิ จ ารณ ห รื อ ออกความเห็ น ใดๆทั้ ง สิ้ น ด ว ย นั่ น ก็ คื อ วี และน อ งอั น ดามั น ซึ่ ง เป น
แหลงขาวทางบวก เพราะกอนที่ทั้งคูจะตัดสินใจแยกทางกันนั้น ทั้งบุมและวีตางก็พยายามปรับตัวเขาหา
กันแลว อีกทั้งการเลิกรากันยังตองคํานึงถึงลูกเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งหตุการณนี้ไมมีปญหาเรื่องลูก ไมมีการ
เกี่ยงกันเลี้ยงดู ไมมีการแยงลูกกัน ในทางกลับกันทั้งบุมและวี ถึงแมจะเลิกกัน แตก็ยังรับผิดชอบ ชวยกัน
เลี้ยงดู ในฐานะพอแม ยังคงใหความอบอุนดูแลลูก เชน
...เชื่อวาทุกคูก็คงอยากกลับมาเหมือนเดิม และวันนี้เราก็ยังไมไดเกลียดกัน คุณวี
ยังสามารถที่จะมาเจอลูก พาลูกไปเลี้ยงได....วีก็ชวยเรื่องการเงินของลูกบาง ตอนนี้ก็กําลังทําขอตกลงเรื่อง
เงินของลูก สวนเรื่องสินสมรสอะไรที่เปนของตนก็ยังเปนของตน ของสามีก็เปนของสามี (ไทยรัฐ 30 ต.ค.
50)
...โดยสวนตัวบุมเลี้ยงลูกไดสบายๆ ไมมีปญหาอะไร ในอนาคตคุณวีเขาอาจจะ
ไปมีครอบครัวใหม ลูกจึงอยูกับบุมดีกวา ซึ่งถาถึงเวลานั้นก็ยินดีกับเขาดวย อยางไรก็ตามพอนองอันดามัน
โตขึ้น ก็อาจตองคุยกับคุณวีเรื่องคาใชจายในการเลี้ยงดูลูกวาเขาจะตองออกเทาไร เรื่องนี้บุมไมไดเรียกรอง
เพียงแตอยากใหเขาสานสัมพันธกับลูก ใหความเปนพอเปนลูกดูแลกันไปจนอันดามันอายุ 20 ป (เดลินิวส
31 ต.ค. 51)
เมื่อเทียบสัดสวนของการใชแหลงขาวดานบวกและลบ รวมถึงแหลงขาวที่เปน
กลางใหข อเท็จ จริ ง พบว ามีเ พี ย งแหลง ขา วด า นบวกและแหล งข า วที่ใ หขอเท็จ จริง เท านั้น เนื่อ งจาก
รายละเอียดเหตุการณมีนอย อีกทั้งไมมีการดึงบุคคลอื่นเขามาเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นจึง
ไมมีแหลงขาวดานลบ ดังตารางเปรียบเทียบดานลาง
ตารางที่ 30 สรุปแหลงขาวกรณีบุมและวี
แหลงขาวดานบวก
วีระพงศ
นองอันดามัน

แหลงขาวดานลบ

แหลงขาวขอเท็จจริง
บุม-ปนัดดา

ข.) การเลือกรายละเอียด เลือกประเด็นขาว
เนื่ อ งจากเหตุการณที่เ กิดขึ้ น มีรายละเอีย ดมาก ในการนําเสนอข า วผูสื่อขาว
จําเปนตองเลือกนําเสนอเฉพาะขอเท็จจริงบางสวนและตัดขอเท็จจริงบางสวนออกไป
การคัดเลือกขอเท็จจริงก็คือ การเลือกประเด็นขาวซึ่งถือเปนสวนสําคัญของการ
เดินเรื่องของขาว เปนตัวกําหนดวาโครงเรื่องขาวจะดําเนินไปทิศทางใด รวมถึงเปนตัววางกรอบแนวคิด
ของเรื่องใหกับผูอานไดอีกดวย ในกรณีนี้จะพบวาประเด็นหลักๆที่สื่อเลือกนําเสนอ ไดแก
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- เหตุการณการเลิกรากัน
หนังสือพิมพจะมีการลงเนื้อหาขาวสวนนี้ในตอนตนของการเสนอขาว
เพื่อสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหผูอานทราบวาเปนขาวเรื่องอะไร มีใจความสําคัญวาอยางไร เชน
“บุม-ปนัดดา เตียงหัก รับลมหนาว ปดฉากรัก 3 ป มีพยานรัก 1 คน เผย
แยกกันอยูกับสามีมา 3-4 เดือนแลว โดยหอบลูกสาวนองอันดามันไปเลี้ยงเองที่คอนโด ยันไมมีเหตุมือที่
สามเขามายุมยาม แตมาจากไลฟสไตลคนละแบบ และพยายามสมานรอยราวแลว แตเอาไมอยู จึงตองแยก
ทาง เปนการจากกันดวยดี เชื่อไมมีปญหาการแบงทรัพยสิน เพราะไมไดจดทะเบียนสมรส ตอนนี้ไดแตขอ
ทําใจ แลวมุงมั่นทํางานหาเงินเลี้ยงลูก” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“บุม-ปนัดดา วงศผูดี ประกาศลั่นเตียงหักสะบั้นแลว เผยชีวิตรักกับอดีต
สามี ‘วีรพงศ พิพิธสุขสันต’ นักธุรกิจหนุมไปไมรอด จําเปนที่จะตองแยกทางกันโดยปริยาย ระบุชีวิตการ
เปนอยูแตกตางกันมาก พยายามปรับตัวเขาหาแตก็ไมสําเร็จ เลยจับเขาคุยกัน ผลตองแยกทางสถานเดียว
เจาตัวแจงแยกกันอยูนานเกือบ 2 เดือนแลว โดยไมมีมือที่สามเขามาเกี่ยวของ ชวงแรกกลัวสื่อจะรู แต
ครอบครัวใหกําลังใจแนะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ตองยอมรับความจริง จึงกลาออกมาเปดเผย เปรย
ชวงแรกรองไหระงม ขาวปลากินไมลงจนน้ําหนักตัวลดฮวบ ชี้โอกาสจะกลับมาใชชีวิตคูเหมือนเดิมยาก
มาก ระบุจะเปนทั้งพอและแมคอยดูแลลูกอยางเต็มที่” (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
“บุม-ปนัดดา ย้ําอีกรอบเลิกสามีทั้งที่แตงกันไดไมถึง 3 ป ไมมีมือที่ 3
แมเคยมีขาวหนุมวีควงสาวอื่น โตทุกขาวทั้งเรื่องเขากับครอบครัวฝายชายไมได และใหกําเนิดลูกสาว
ไมใชลูกชาย แตยอมรับทะเลาะกันรุนแรงกอนตัดสินใจ เผยนาทีแยกทางถอดแหวนหมั้นคืนกัน โดยเปน
คนถอดแหวนจากนิ้วสามีดวยตัวเอง ยืนยันยังรักกันและอยากกลับมาอยูพรอมหนาอีก แตตางฝายตางมี
ชีวิตของตัวเอง และคิดสวนทาง แมแตเรื่องที่เรียนของลูก เตรียมรางสัญญาใหอดีตสามีสงเสียลูกจนอายุ
20 ป” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“น้ําตาซึมกลางรายการบางกอกรามา ‘บุม-ปนัดดา’ อุมลูกสาวแฉซ้ํา
สาเหตุเตียงหักกับสามี เกิดจากปจจัยหลายอยาง กรณีครอบครัวฝายชายเปนคนจีน ครวญจะใหหยุดงาน
บันเทิงไปชวยงานกงสีคงไมได สวนนองอันดามันจะเลี้ยงดูดวยตัวเอง แตไมไดปดกั้นพอพบลูก พรอม
ยินดีหากฝายชายมีครอบครัวใหม แตยังหวังลึกๆ อนาคตอาจกลับมาเปนเหมือนเดิม” (เดลินิวส 31 ต.ค.
50)
ในประเด็นการรายงานถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งเปนการสรุปจากสื่อนั้น
ทําใหหนังสือพิมพสามารถสอดแทรกความคิดเห็นได จะพบวาทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสตางก็
มี ก ารสอดแทรกความคิ ด เห็น ที่ ต อ งการสื่อ ลงไปในข าว เป น ความคิ ด เห็น เกี่ย วกั บตั ว บุ ม ที่ ต อ งการ
ชี้ใหเห็นวาบุมลมเหลวเรื่องชีวิตคู ตองแยกทางกับสามีหลังจากแตงงานไดไมถึง 3 ป ซึ่งเปนระยะเวลาที่
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สั้นมาก อีกทั้งยังเปนการชี้นัยยะใหเห็นวามีปญหาครอบครัวแตกแยกตั้งแตอายุยังไมมาก เพียงแคชวงอายุ
การเริ่มตนชีวิตคู แตก็ลมเหลวเสียแลว เชน
“หลังจากใชชีวิตคูมาไดไมถึง 3 ป บุมยอมรับแลววา ชีวิตรักมาถึงทาง
ตัน โดยบุมเปดใจช้ําๆใหสัมภาษณกับผูสื่อขาว....วาตอนนี้ไดตัดสินใจแยกทางกับสามีแลว....”(ไทยรัฐ 30
ต.ค. 50)
“บุมที่ตองไดชื่อเปนแมมายดวยวัยเพียง 31 ป กลาวอีกวาไดแยกกันอยู
กับสามี 3-4 เดือนแลว....” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“กลาวถึงกรณีที่มีขาววามีการทะเลาะกันอยางรุนแรงถึงขั้นออกงิ้วใส
กันนั้น มายสาวหมาดๆยอมรับวาจริง แตทะเลาะกันเรื่องเล็กมาก...(ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“กรณีขาวช็อกวงการบันเทิง ‘บุม-ปนัดดา’ อดีตนางสาวไทยป 2543
ประกาศแยกทางกับสามีนายวีรพงศ นักธุรกิจ หลังใชชีวิ ตคูครองคูกันมาแค 2 ป เศษ มีพยานรักเปน
บุตรสาวดวยกัน 1 คนโดยบุมใหเหตุผลที่ตองเลิกรากันอยางคลุมเครือวา ลักษณะการใชชีวิตตางกันจน
ปรับตัวเขาหากันไมได” (เดลินิวส 31 ต.ค. 51)
นอกจากการรายงานถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น จะมาจากการบรรยายโดย
สรุปจากสื่อแลว ยังนําเสนอจากบทสัมภาษณของตัวบุมเองที่กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งมีเนื้อความ
สอดคลองกับที่สื่อไดบรรยายไวแลว เชน
“บุมยอมรับแลววา ชีวิตรักมาถึงทางตัน โดยบุมเปดใจช้ําๆใหสัมภาษณ
กับผูสื่อขาว....วาตอนนี้ไดตัดสินใจแยกทางกับสามีแลว และไดยายออกไปอยูคอนโดมิเนียมของตัวเอง
และไดนําลูกสาวนองอันดามัน พยานรักมาเลี้ยงเอง แตไมไดปดกั้นไมใหพอลูกพบหนากัน” (ไทยรัฐ 30
ต.ค. 50)
“บุมที่ตองไดชื่อเปนแมมายดวยวัยเพียง 31 ป กลาวอีกวาไดแยกกันอยู
กับสามี 3-4 เดือนแลว สวนสาเหตุก็เปนเพราะวาไลฟสไตลชีวิตที่ไมตรงกัน แตคงไมถึงขั้นหยาเพราะ
ไมไดจดทะเบียนสมรสกันตั้งแตแรก...” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“บุมไดเปดใจใหสัมภาษณกรณีที่มีขาวลือออกมากอนหนานี้วากําลัง
ประสบปญหาชีวิตรัก ครอบครัวมีทาวาจะลมเหลว โดยบุมกลาวดวยสีหนาไมสอแวววิตกวา ขาวลือเรื่อง
ตนเตียงหักกับวี เปนเรื่องจริง เนื่องจากแยกบานกันอยูนานเกือบ 2 เดือนแลว เรื่องที่เกิดขึ้นกอนหนานี้ ตน
พยายามจะเคลียรปญหา แตสุดทายไมสามารถยุติได ทางเลือกสุดทายคือตองตัดสินใจแยกทางกัน โดยไม
มีมือที่สามเขามาเกี่ยวของ” (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
“หลั ง จากที่ รู ว า เขาเป น อย า งไร บุ ม ก็ พ ยายามปรั บ ตั ว เข า หา แต ไ ม
สามารถทําได เรา 2 คนจึงมานั่งคุยกันเพื่อหาทางออก คําตอบคือทั้งสองฝายตองยอมรับในการที่จ ะ
แยกกันอยู เรื่องที่เกิดขึ้นตนกับสามีไมไดทะเลาะเบาะแวงกัน ตางพยายามหาเหตุผลขึ้นมาถกกัน เพราะทั้ง
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คูก็โตแลว ไมควรมาทะเลาะใหคนรอบขางโดยเฉพาะลูกสาวไดรับรู หรือเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้น” (เดลินิวส
30 ต.ค. 50)
“กลาวถึงกรณีที่มีขาววามีการทะเลาะกันอยางรุนแรงถึงขั้นออกงิ้วใส
กันนั้น มายสาวหมาดๆยอมรับวาจริง แตทะเลาะกันเรื่องเล็กมาก เราทะเลาะกันได 3 ชั่วโมง มันเปนจุดที่
ทําใหมานั่งคิดวาทําไมตองทะเลาะกันขนาดนี้ การมีปากเสียงมันเริ่มเยอะขึ้น เขาใชคําพูดก็เปนของวีแบบ
นี้ เลยคุยกันยาก” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“บุมเริ่มเปดเผยถึงปญหาระหองระแหงกับสามีวา เราแยกกันอยูได 3-4
เดือนตามที่เปนขาวไปแลว คุณวีก็อยูบานเขา บุมก็พานองอันดามัน ลูกสาวมาอยูคอนโด...”(เดลินิวส 31
ต.ค. 50)
“...เราเริ่มแกปญหามาตั้งแตแยกกันอยูคนละหอง พอไมมีอะไรดีขึ้นก็
แยกบานกันอยู บุมกลาว” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
- ความรูสึกจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
สื่อมีการสอดแทรกความคิดเห็นเพื่อชี้ใหเห็นถึงความรูสึกของบุมตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการบรรยายอากัปกิริยาของบุม ซึ่งทําใหเกิดการวางกรอบไดวาบุมรูสึก
เสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น และยังคงรูสึกดีกับอดีตสามี ไมไดตองการบทสรุปดวยการเลิกรา หากแตเปน
ทางออกสุดทายที่เหลืออยู เชน
“น้ําตาซึมกลางรายการบางกอกรามา ‘บุม-ปนัดดา’ อุมลูกสาวแฉซ้ํา
สาเหตุเตียงหักกับสามี....”(เดลินิวส 31 ต.ค. 50)
“บุมเปดใจช้ําๆใหสัมภาษณกับผูสื่อขาว....วาตอนนี้ไดตัดสินใจแยก
ทางกับสามีแลว....”(ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“ทันทีที่เปดรายการมีการนําภาพในอดีตตอนความรักยังหวานฉ่ํามาฉาย
ทําใหบุมถึงกับน้ําตาคลอเบาคิดถึงวันชื่นคืนสุขในอดีตกับสามี...” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“ขณะสัมภาษณทางรายการไดนําภาพเกาๆเมื่อครั้งทั้งคูยังหวานชื่น เชน
ภาพแตงงาน ภาพอุมลูกหลังคลอด ภาพไปเที่ยวตางประเทศ ฯลฯ ทําเอาอดีตนางสาวไทยถึงกับน้ําตาซึม
เปนระยะ (เดลินิวส 31 ต.ค. 51)
นอกจากนั้นยังมีการนําเสนอความรูสึกของบุมตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
ผานการใหสัมภาษณโดยตรงจากตัวบุมเองวารูสึกเสียใจ ซึ่งสอดคลองกับอากัปกิริยาที่สื่อสังเกตเห็นและ
เสนอไว เชน
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“บุมกลาววา เราคิดทบทวนแลววาคงตองถอยกันคนละกาว ยอมรับวา
วันนั้นตางคนตางรองไห เขายื่นมือมาใหเราถอดแหวน เราก็ใจหาย และเสียใจมากๆ เพราะที่ผานมามีแต
ภาพดีๆ ความทรงจําดีๆ” (เดลินิวส 31 ต.ค. 51)
“พอมีปญหาถึงวันที่ตัดสินใจเลิกกันจริงๆ ก็คืนแหวนหมั้นแกกัน โดยวี
ยื่นมือมาใหบุมถอดเอง ถอดแลวใจหาย วันนั้นเปนความรูสึกที่หาทางออกไมได คิดไวแควา ถอด ณ วัน
นั้นไปเผื่อจะมีอะไรดีขึ้น” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“...ยอมรับวาชวงแรกที่เกิดปญหา รูสึกเฮิรต เสียใจมาก จนน้ําหนักลด
ไปหลายกก. เพราะเรื่องเลิกราเปนสิ่งที่ไมอยากใหเกิดขึ้น....” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“ที่ ผ า นมาช ว งแรกบุ ม ยอมรั บ ว า เสี ย ใจมากที่ ต อ งตั ด สิ น ใจแบบนี้
รองไหจนตาบวม กินไมไดนอนไมหลับ ถึงกับน้ําหนักตัวลดหลายกิโลกรัม” (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
“....ชีวิ ตคูสั้น ไปนิด หนึ่ง เมื่อเที ย บกั บคูอื่น ๆ แต เราก็ไ ดศึ ก ษากั น มา
พอสมควรแลววา ถา 2 คนตองมานั่งเครียดกับปญหาที่เกิดขึ้นก็ไมไหว สูตัดสินใจเลิกราและแยกกันอยู
ดีกวา” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“ไมนึกไมฝนวาจะตองมานั่งพูดเรื่องนี้ เรื่องการแยกทางกับสามีนั้นเปน
เรื่องใหญ ตนเปนดาราตองคิดหนัก คิดเยอะวาหากขาวพวกนี้ออกมาจะมีผลตองานหรือไม ที่ผานมาตน
โดนขาวแรงๆมาตลอด มาวันนี้ก็ตองเจอขาวแยกทางกับสามีอีก ยอมรับวาเปนการยากมากกวาจะผานไป
ได สภาพจิตใจแมจะดีขึ้นแลว เพราะเรื่องผานมา 3-4 เดือนแลว แตก็ยังเศรา และยืนยันตรงนี้วาไมอยาก
ใหเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“ยอมรับวาสภาพจิตใจแย เหมือนกัน เวลาที่คิดถึงวันเก าๆ ขนาดไป
ทํางานพิธีกรที่โรงแรมดุสิตธานี ยังรูสึกวาสถานที่แหงนี้เราเคยจัดงานแตงงาน” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
- สาเหตุการแยกทางกัน
หนังสือพิมพมีการรายงานถึงสาเหตุของการเลิกรา แยกทางกัน ซึ่งมา
จากคําสัมภาษณของบุมเพียงคนเดียวเทานั้น วาเปนเพราะรูปแบบการใชชีวิตที่ตางกัน จึงมีปญหาเรื่องการ
ปรับตัวเขาหากัน นอกจากนั้น “ครอบครัวของฝายชาย” ก็มีสวนกดดันเชนกัน ไดแก
“เมื่อถามย้ําถึงปญหาที่ทําใหเลิกกันจริงๆแลวคืออะไร บุมตอบวาไมใช
ปญหาใหญ แตคงเปนหลายๆอยางรวมกัน เพราะถาเปนปญหาเดียวก็คงแกได มือที่ 3 ก็คงไมมี ตนเปนแม
ลูกออนคงไมมีใครเอา อีกฝายก็ไมมี สวนเรื่องที่คนมองวาเปนเพราะตนเปนแบบนี้ ก็ขอบอกวาคนอาจ
มองเชนนั้น แลวสามีเปนคนเรียบรอย แตอยูบานตนจะเปนอีกแบบ” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“ป ญหาที่ทํ า ใหต องเลิก รามาจากมีมื อที่ 3 หรือ ไม บุมยื น ยั น ว า ไม มี
แนนอน อาจจะเปนเพราะไลฟสไตลเราไมตรงกัน ตนทํางานเชาจดเย็น สวนคุณวีเขาก็ทํางานเหมือนกัน
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อาจจะเปนเพราะวาเวลาที่ไดอยูใกลกัน ตางคนก็ตางเผยตัวตนออกมามากขึ้น สวนเรื่องการปรับความ
เขาใจกัน ก็คงตองอีกสักพัก ตอนนี้ขอเวลาทําใจกอนดีกวา” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“ประเด็ น ใหญ คื อ เรื่ อ งป ญ หาที่ ต อ งแยกทางกั น นั้ น เป น เพราะไลฟ
สไตลหรือชีวิตการเปนอยูของเราตางกันมาก หลังจากที่รูวาเขาเปนอยางไร บุมก็พยายามปรับตัวเขาหา แต
ไมสามารถทําได เรา 2 คนจึงมานั่งคุยกัน...” (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
“พอมีปญหาเราก็คุยกันตลอด เขาก็อยูในจุดที่ทําอะไรมากไมได นี่คือ
ประเด็นหลักมากกวา ปญหาอื่นๆเชน ปญหาวาบุมมีปญหาครอบครัวสามีก็มีสวนที่ทําใหเกิดการแยกทาง
แตไมใชประเด็นหลัก และไมใชวารักจืดจาง แตมีเรื่องของเหตุผล มีการมองอนาคตขางหนาเขามาเกี่ยว ก็
มาคิดวาถารักทําใหเกิดทุกข เราก็ตองมาคุยกัน” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“เมื่อถามวามีขาววาบุมเขากับครอบครัวของฝายชายไมได จากสาเหตุ
เปนครอบครัวคนจีน อาจไมปลื้มหลานสาวมากนัก บุมตอบวาอันนั้นเรื่องเล็ก มีสาเหตุมากกวานั้น ไมใช
ปญหาหลัก เพราะฝายคุณวีมีหลานชายหลายคน บุมพยายามปรับตัวแลว แตจะใหบุมไปชวยงานกงสี
ตลอดคงเปนไปไมได เพราะตางคนตางมีภาระ” (เดลินิวส 31 ต.ค. 50)
“บุมกลาววา ตางคนตางมีชีวิต บุมเปนเด็กนอก สามีมาจากครอบครัว
จีน พออยูเปนครอบครัวก็คอนขางยาก” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
- การดูแลเลี้ยงดูบุตร
หนังสือพิมพมีการนําเสนอในประเด็นดานลูก นั่นก็คือ นองอันดามัน
เพราะลูกเปนผูที่มีผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ โดยหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสนําเสนอทั้งดาน
ผลกระทบ การบอกใหนองอันดามันรับรู การแบงกันเลี้ยงดู โดยจะเปนการรายงานจากการใหสัมภาษณ
ของบุม เชน
“พิธีกรชื่อดังกลาวอีกวา หลังจากแยกทางกัน ตนเอานองอันดามันมา
เลี้ยงที่คอนโดมิเนียมสวนตัว ซึ่งก็ไมไดมีปญหาอะไร...” (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
“บุมกลาววา เมื่อโตขึ้นก็ตองบอกลูกวาพอแมไดแยกทางกัน คิดวาลูกคง
เขาใจ แตตอนนี้ก็ทํางานเลี้ยงลูก สามีก็มางอเหมือนกัน เรา 2 คนไมไดเกลียดกัน ยังคุยกันอยู เราพยายาม
หาทางออกแตหาไมได พรอมกันนี้บุมก็ยืนยันหนักแนนวา เคยประกาศไวกอนหนานี้แลววาถามีปญหา
อะไร ลูกตองเปนของตน” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“คุณวียังสามารถที่จะมาเจอลูก พาลูกไปเลี้ยงได....วีก็ชวยเรื่องการเงิน
ของลูกบาง ตอนนี้ก็กําลังทําขอตกลงเรื่องเงินของลูก สวนเรื่องสินสมรสอะไรที่เปนของตนก็ยังเปนของ
ตน ของสามีก็เปนของสามี” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“เนื่องจากไมไดจดทะเบียนสมรสกัน สิทธิการเลี้ยงดูลูกจึงเปนของแม
ซึ่งตนจะทําหนังสือการขอเลี้ยงดูบุตรเปนการตกลงไวดวย ซึ่งไดบอกตั้งแตตอนทองแลววาไมวาอะไรจะ
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เกิดขึ้น ลูกตองอยูกับตน ซึ่งลูกสาวติดแมมาก สวนคาเลี้ยงดูคงแลวแตคุณวีจะให สวนตัวเองเลี้ยงลูกไหว
แตที่ใหคุณวีดูแลดวยเพราะอยากผูกเขาไวดวยสายสัมพันธพอลูก ขอวาสงเสียลูกจนอายุ 20 ปไดมั๊ย คือถา
สักวันหนึ่งวีมีภรรยาใหม ก็อยากใหรูสึกวาอันดามันเปนลูกเขาอยู” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“...บุมจะเปนคนเลี้ยงลูกเอง เพราะเคยคุยกับคุณวีตั้งแตตอนตั้งทองวา
ในอนาคตไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ลูกจะตองอยูกับบุม แตก็ไมไดปดกั้นเขา จะมารับลูก พาไปทานขาว ไปมา
หาสูกันไดตลอด จึงเปนไปไมไดที่ลูกจะไปอยูกับคุณวี เขารูดี ไมแนเรื่องนี้เราอาจจะตองทําสัญญากัน 2
คน เรื่องเลี้ยงลูก” (เดลินิวส 31 ต.ค. 50)
“...ตนตองทํางานเลี้ยงดูลูก พยายามไมใหลูกสาวรูสึกวาขาดอะไร จะ
เปนทั้งพอและแมคอยดูแลอยางเต็มที่ เพียงแตชวงนี้ลูกยังเล็ก ไมรูเรื่อง โตขึ้นตนคงตองหาวิธีพูดกับลูก
ใหม” (เดลินิวส 30 ต.ค. 50)
จากบทบาทขางตนที่บุม พยายามแสดงใหเห็นวาพรอมและเต็มใจจะ
เลี้ยงดูลูกดวยตนเอง ยินดีเปนทั้งพอและแม แตขณะเดียวกันก็ไมปดกัน้ ความเปนพอลูก ยังใหวีมาหาลูกได
ตลอดเวลา ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุมใสใจความรูสึกของลูก จากปจจัยเหลานี้ สงผลใหมีสวนในการวางกรอบ
แนวคิดใหกับผูอานไดวาถึงแมบุมจะเปนผูที่มีแนวคิดการดําเนินชีวิตแบบตะวันตก หากแตเรื่องลูกนั้น บุม
ใสใจทุกรายละเอียด ใสใจความรูสึกของลูก และพรอมดูแลดวยความรัก ไมมีการทอดทิ้ง
- โอกาสการกลับมาคืนดีกัน
หนั ง สื อ พิ ม พ มี ก ารนํ า เสนอประเด็ น โอกาสการกลั บ มาคื น ดี กั น
เนื่องจากการตัดสินใจแยกทางกันครั้งนี้ เปนการตัดสินใจจากบุมเปนหลักที่รูสึกวาการอยูรวมกันจะยิ่งทํา
ใหเกิดปญหา เพราะบุมไมสามารถปรับตัวเขากับครอบครัวของวีได หากแตทั้งคูก็ยังรักกัน เห็นไดจากการ
ที่บุ ม ได อ อกมาพู ด ถึ ง ว า ยั ง คงรั ก กั น ดั ง นั้ น สื่ อ จึ ง มองว า อาจจะมี โ อกาสที่ ค นทั้ ง คู จ ะกลั บ มาอยู เ ป น
ครอบครัว หลังจากใหเวลา ใหมีชองวางเพื่อไดคิดทบทวนเรื่องตางๆ เชน
“บุมกลาววา...สามีก็มางอเหมือนกัน เรา 2 คนไมไดเกลียดกัน ยังคุยกัน
อยู เราพยายามหาทางออกแตหาไมได...” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“เชื่อวาทุกคูก็คงอยากกลับมาเหมือนเดิม และวันนี้เราก็ยังไมไดเกลียด
กัน คุณวียังสามารถที่จะมาเจอลูก พาลูกไปเลี้ยงได....” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“ก็อยากกลับมาอยูพรอมหนา 3 คน พอแมลูกเหมือนกัน แตวันนี้อยูที่
คน 2 คน ต อ งเคลี ย ร กั น ก อ น วี เ องก็ ต อ งเคลี ย ร จุ ด ยื น เขาก อ น ไม งั้ น ป ญ หาก็ ยั ง อยู ใ นใจ ภาระของ
ครอบครัวเขาทําธุรกิจแบบกงสี แตบุมมีภาระที่ไมสามารถทํางานกงสีได” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“อนาคตเราอาจจะกลับมาดีกัน เพราะจริงๆแลววันนี้เรายังไมไดเลิกกัน
เด็ดขาด ถาอนาคตเคลียรปญหาแตละคนได ก็อาจจะกลับมาใชชีวิตรวมกันไดอีก” (เดลินิวส 31 ต.ค. 51)
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โดยสรุปแลว รายละเอียดของขาวเนนเนื้อหาและขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลในขาว
เปนหลัก ทั้งบุม วี และนองอันดามัน โดยเนนการใหสัมภาษณจากบุมเพียงคนเดียว สําหรับวีนั้น ไมได
ออกมาใหสัมภาษณใดๆทั้งสิ้น จึงยิ่งเปนการตอกย้ําภาพลักษณวียิ่งขึ้นวาเปนผูตาม ไมคอยพูด เรียบรอย
อีกทั้งประเด็นนี้บุมเปนจุดเดนที่ทําใหขาวขายได เพราะประชาชนแมกระทั่งสื่อก็คอนขางตกใจ ไมคาดคิด
วาจะเกิดเหตุการณนี้ ถึงแมวาจะไมใชเหตุการณความรุนแรง ไมไดสงผลกระทบตอสังคม หากแตเปน
ปญ หาส ว นบุ ค คล ทั้ ง นี้ เ พราะบุม วางภาพใหตั ว เองประสบความสํ า เร็ จ มาตลอด เหตุ ก ารณนี้ จึ ง เป น
เหตุการณแรกที่บุมลมเหลว อีกทั้งไมเคยสอแวววามีปญหาเรื่องชีวิตคู
พื้นที่การเสนอขาว การใหความสําคัญทั้งของไทยรัฐและเดลินิวส ไมมีความ
แตกตางกัน เห็นไดจากสื่อจะนําเสนอในขาวหนาหนึ่งเพียงตอนที่บุมออกมายอมรับวาไดแยกทางกับวี
แลว แตหลังจากนั้นที่สื่อมีการตามขาววาทั้งคูกลับมาคืนดีกันหรือไม ทั้งนี้เพราะสื่อคาดหวังและคิดแทน
คนอานวาบุมอาจจะกลับไปคืนดีกับวี เพราะตางก็ไมมีปญหาเรื่องมือที่สาม แตเมื่อเหตุการณไมมีการ
เปลี่ยนแปลง สื่อจึงนําเสนอในขาวบันเทิงหนาใน
อนึ่ง จะพบวาประเด็นการเลิกรากันนั้น ถึงแมวาบุมและวีจะมีลูกดวยกัน แตทั้งคู
ไมมีปญหากันในเรื่องนี้ สื่อจึงเสนอในมุมวาสุดทายแลวใครเปนคนเลี้ยงดู และการเลิกกันจะมีผลกระทบ
ตอลูกหรือไม อยางไร มีวิธีการแกปญหาจัดการอยางไร
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพตองการสื่อและมีการประกอบสราง
ความเปนจริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวา “บุม” ซึ่งเปนผูหญิงเกง มีความ
มั่นใจในตัวเองสูง อีกทั้งตลอดเวลาที่ผานมาก็ประสบความสําเร็จมาในทุกๆเรื่อง หากแตก็ตองประสบ
ความลมเหลวเรื่อง “ครอบครัว” ซึ่งไมสามารถใชความเกงของตัวเองมาแกปญหาได อีกทั้งยังไมรูจัก
เรียนรูการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของครอบครัวสามี บุมจึงเปนฝายตัดสินใจแยกทางกัน ซึ่งสื่อตัดสิน
วาบุมเปนผูตัดสินใจหลัก ไมใชวี เพราะบุคลิกวีจะเปนผูตามมากกวาผูนํา อยางไรก็ตามบุมก็รูสึกเสียใจตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น และทั้งคูก็แยกทางกันดวยดี ยังสามารถพบเจอ ไปกันเปนครอบครัวได จึงเปนการตอก
ย้ําภาพลักษณของบุมวาถึงจะเปนคนกลาไดกลาเสีย มั่นใจในตัวเองมากเพียงไรก็ตาม แตก็ยังคํานึงถึง
ความรูสึก ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูก
3) การสอดแทรกความคิดเห็นของผูสื่อขาว
หลักการรายงานขาวที่ถูกตองนั้น ควรจะตองไมมีความคิดเห็นของนักขาวปนอยูใน
เนื้อหาขาว แตดวยเหตุเพื่อสรางใหเกิดอรรถรสในการอานหนังสือพิมพ นักขาวจึงสอดแทรกความคิดเห็น
ลงไปบางในเชิงตัดสินผูตกเปนขาวหรือบุมวาเปนผูที่ตองแยกทางกับสามีตั้งแตอายุยังไมเยอะ ใชชีวิตคู
รวมกันในระยะเวลาที่สั้นมาก เชน
“หลังจากใชชีวิตคูมาไดไมถึง 3 ป บุมยอมรับแลววา ชีวิตรักมาถึงทางตัน โดยบุมเปดใจ
ช้ําๆใหสัมภาษณกับผูสื่อขาว....” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
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“บุมที่ตองไดชื่อเปนแมมายดวยวัยเพียง 31 ป กลาวอีกวาไดแยกกันอยูกับสามี 3-4 เดือน
แลว....” (ไทยรัฐ 30 ต.ค. 50)
“กลาวถึงกรณีที่มีขาววามีการทะเลาะกันอยางรุนแรงถึงขั้นออกงิ้วใสกันนั้น มายสาว
หมาดๆยอมรับวาจริง แตทะเลาะกันเรื่องเล็กมาก...” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
นอกจากนั้ น สื่ อ ก็ ส อดแทรกให เ ห็ น ถึ ง เหตุ ผ ลของการแยกทางกั น โดยพยายามจะ
ชี้ใหเห็นวาเปนเพราะตัวบุมที่ไมสามารถปรับตัวได จึงเปนการชี้นําราวกับวาบุมเปนฝายผิดแตเพียงผูเดียว
ทําใหครอบครัวตองแตกแยก ซึ่งขัดแยงกับคําใหสัมภาษณของบุมที่พยายามกลาววาปญหาจากครอบครัว
ฝายชาย ไมใชปญหาหลัก แตเปนเพราะคน 2 คน ที่แนวคิด วิถีการดําเนินชีวิตแตกตางกัน อยางไรก็ตาม
ความคิดเห็นที่พบเหลานี้ก็ไมไดทําใหขาวเบี่ยงเบนไปจากขอเท็จจริง เพราะเปนเพียงการตั้งขอสังเกต เปน
เพี ย งความคิ ด เห็ น ของสื่ อ ที่ พ ยายามคิ ด แทนผู อ า นว า สาเหตุ ที่ แ ท จ ริ ง เป น ไปตามที่ บุ ม บอกหรื อ ไม
นอกจากนั้นยังมีการชี้ใหเห็นวาเปนเรื่องที่อยูเหนือความคาดหมาย ไมมีใครคาดคิดมากอน ไมมีวี่แววมา
กอนหนานี้ ซึ่งเปนการคิดแทนผูอานวาผูอานรูสึกอยางไร เชน
“ขณะเดียวกันก็แบงรับแบงสูกับกระแสขาวที่วา เปนเพราะเขากับครอบครัวฝายชาย
ไมได โดยบุมกลาววา ตางคนตางมีชีวิต บุมเปนเด็กนอก สามีมาจากครอบครัวจีน พออยูเปนครอบครัวก็
คอนขางยาก” (ไทยรัฐ 31 ต.ค. 50)
“กรณีขาวช็อกวงการบันเทิง ‘บุม-ปนัดดา’ อดีตนางสาวไทยป 2543 ประกาศแยกทางกับ
สามีนายวีรพงศ นักธุรกิจ หลังใชชีวิตคูครองคูกันมาแค 2 ปเศษ มีพยานรักเปนบุตรสาวดวยกัน 1 คนโดย
บุมใหเหตุผลที่ตองเลิกรากันอยางคลุมเครือวา ลักษณะการใชชีวิตตางกันจนปรับตัวเขาหากันไมได”
(เดลินิวส 31 ต.ค. 51)
โดยภาพรวมแลว กรณีการเลิกกันของบุมและวีนั้น สื่อจะใสความรูสึกนึกคิดหรือความ
คิดเห็นลงไปในขาวไมมากนัก เนื่องจากเปนการแยกทางกันดวยดี ไมมีการออกมาตอบโตหรือขัดแยงกัน
ของทั้งบุมและวี กลาวคือวีไมออกมาโตแยงถึงสิ่งที่บุมไดใหสัมภาษณไว นอกจากนั้นก็ไมมีปญหากัน
เรื่ อ งสิ น สมรสรวมไปถึ ง เรื่ อ งลู ก ซึ่ ง เป น ประเด็ น ที่ ค อ นข า งอ อ นไหวต อ ความรู สึ ก ดั ง นั้ น สื่ อ จะใส
ความรูสึกในแงที่วา “บุม” ลมเหลว ไมสามารถประคองชีวิตคูตอไปไดทั้งๆที่เพิ่งจะแตงงานกันไดไมถึง 3
ป
4) การใชภาษา
การใชภาษาในเนื้อหาสวนมากจะพบวา มีการตั้งสมญานามเรียกผูตกเปนขาว ซึ่งไมไดมี
ความหมายเชิงบวกหรือลบ หากแตสื่อตองการชี้ใหเห็นถึงสถานภาพที่มีการเปลี่ยนของบุม เชน “แมมาย”
“มายสาว” เพื่อใหผูอานนึกภาพออกวาบุมอายุยังไมมาก และมีลูกแลว แตตองแยกทางกับสามีแลว เพื่อ
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เปนการชี้นั ยยะวา แมจะสวยระดับนางสาวไทย เกง ฉลาด แตก็มีปญหาครอบครั วไมตางไปจากคน
ธรรมดาทั่วไป
สําหรับประโยคประกอบการเลาเรื่องนั้น จะใชคํากลางๆ ใหขอเท็จจริง ไมมีการใชคํา
เหน็บแนม เสียดสีการกระทําวาใครเปนคนผิด เนื่องจากบุมพยายามชี้ใหเห็นวาเปนเหตุการณที่เกิดจาก
การตัดสินใจรวมกันทั้ง 2 ฝายวาเปนทางออกที่ดีที่สุด อีกทั้งเปนเหตุการณที่ไมมีปญหาเรื่องมือที่สาม เปน
การเลิกกันดวยดี ยังติดตอพูดคุยกันในฐานะบทบาทพอและแมของอันดามัน ยังไปไหนมาไหนดวยกัน
เมื่อเปนประเด็นขาวเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งมีความออนไหวทางอารมณสูง มีผลกระทบตอ
ลูก ประกอบกับไมมีเหตุการณอื่นมาแทรกซอน ดังนั้นสื่อจึงมุงเนนการรายงานขาวไปตามขอเท็จจริง ใช
คําในลักษณะกลางๆ ไมไดกอใหเกิดการตัดสินตีความใครจากภาษาที่ใชมากนัก ไมไดทําใหความหมาย
ขาวที่ออกมาเบี่ยงเบนไปจากขอเท็จจริงมากนัก หากแตตองดูรายละเอียดเหตุการณประกอบกับบริบททาง
สังคมของผูตกเปนขาว จึงจะเขาใจทิศทาง น้ําหนักขาว
3. วิเคราะหการวางกรอบแนวคิด
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสวางกรอบเรื่องการเลิกกันของบุมและวีโดยใชกลวิธีการนําเสนอ
ทั้งการเลาเรื่อง การเลือกขอมูล การใชภาษา และการสอดแทรกความคิดเห็น โดยกรอบแนวคิดที่ปรากฏ
คือ
ประการแรก บุมเปนผูหญิงเกง มั่นใจในตัวเองสูง มีความคิดเปนของตัวเอง มีบุคลิกเปนผูนํา
ประสบความสําเร็จเรื่อยมา แตตองลมเหลวเรื่องชีวิตคู
ประการที่สอง บุมเปนผูตัดสินใจหลักเรื่องการแยกทาง
ประการที่สาม บุมและวีเลิกกันเพราะวิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม แตกตางกัน ไมสามารถ
ปรับตัวเขากับครอบครัววีได แตไมเกี่ยวของกับมือที่สาม
ประการที่สี บุมมีความรับผิดชอบ ไมทอดทิ้งลูก
สื่อมวลชนวางกรอบโดยการมุงเสนอประเด็นการเลิกกันของบุมและวี โดยมีการบรรยายใหเห็น
วาบุมเปนอดีตนางสาวไทย เปนผูหญิงสวยและเกง กลาไดกลาเสีย มีแนวความคิดแบบสมัยใหม เห็นได
จากบุมคบกับวีกันไดไมนานก็ตัดสินใจแตงงานกัน ทั้งๆที่ยังไมศึกษาเรียนรูกันมากพอ ดังนั้นเมื่อมาใช
ชีวิตคูดวยกันจริงๆ จึงไมสามารถปรับตัวเขากันได นอกจากนั้น หลังแตงงานบุมก็ถายแบบเปลือยกาย
ขณะตั้งครรภ ยิ่งเปนการตอกย้ําภาพลักษณของบุมวาเปนคนแรง กลาที่จะทําสิ่งตางๆ แตกตางจากวีที่
สื่อมวลชนและคนทั่วไปจะมองวาวีเปนคนเรียบรอย ไมกลาตัดสินใจจะกระทําการใดๆ เปนคนหัวออน
ใครพู ด เช น ไรก็ ทํา ตามนั้ น เห็ น ไดจ ากการที่บุ ม เป น คนออกมาใหข า วตลอด และวี ไ ม เ คยออกมาให
สัมภาษณใดๆทั้งสิ้น ทั้งที่ความเปนจริง วีก็เปนแหลงขาวหลักของขาวนี้เชนกัน ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวาวี
นอมรับการตัดสินใจของบุม สื่อจึงตองการวางกรอบใหเห็นวาบุมเปนผูตัดสินใจแยกทางกับวี ไมสามารถ
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ประคองชีวิตคูใหอยูรอดได โดยแสดงความรูสึกใหเห็นวารูสึกตกใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เพราะไมเคยมี
กระแสขาวมากอนหนานี้ อีกทั้งไมเคยมีขาวเรื่องมือที่สาม หรือเรื่องเสียหายของทั้งบุมและวีที่จะทําใหเกิด
ปญหาครอบครัวแตกแยก
นอกจากนั้น จากการที่สื่อตองการวางกรอบใหเห็นวาบุมเปนคนที่มีแนวคิดสมัยใหม คอนขางไป
ทางตะวันตก กลาพูด กลาทํา มีความมั่นใจในสิ่งที่ตนเองเปน จนถูกสังคมมองวาเปนคนอวดเกง กาวราว
เกินกวาผูหญิงไทยทั่วไป เห็นไดจากการเปลือยกายขณะตั้งครรภเพื่อถายแบบ หรือการออกหนังสือชื่อ
“ดอก ปนัดดา” แฉคนในวงการบันเทิง จนทําใหดารานักแสดงที่ถูกพาดพิงออกมาโตตอบกันอยางดุเด็ด
เผ็ดมัน ดังนั้นวิถีชีวิตของบุมจึงแตกตางจากวีโดยสิ้นเชิงที่คุนเคยและถูกเลี้ยงดูแบบวัฒนธรรมจีนภายใต
สังคมไทย ซึ่งจะมีความนอบนอมตอผูใหญ ทําอะไรอยูในกรอบระเบียบ ดังนั้นเมื่อคน 2 คนยังไมศึกษา
กันดีพอแลวมาแตงงานกัน จึงตองมีการเรียนรูปรับตัวกันอีกมากหลังแตงงาน แตบุมไมสามารถปรับตัวให
เขากับวีและครอบครัวได มีแนวคิดตางกันทั้งเรื่องการอยูอาศัยที่ตองการความเปนสวนตัวในการใชชีวิตคู
หากแตในความเปนจริง เปนการอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ นอกจากนั้นยังเรื่องการเลี้ยงดูลูก การ
ทํางาน ทําให บุมมีปญหากับครอบครัวของวีที่ไมเขาใจกัน แตกตางกันทางความคิด จึ งไมไดรับการ
ยอมรับจากคนในครอบครัววี ดังนั้นเมื่อบุมไมสามารถปรับตัวใหเขากับวีและครอบครัววีได ทําใหบุม
รูสึกกดดันวาไมมีที่ยืน บุมจึงตัดสินแยกตัวออกมา แสดงใหเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวทางความคิด
แตถึงบุมจะเปนฝายตัดสินใจบอกเลิกเอง แตหนังสือพิมพก็ยังพยายามแสดงใหเห็นถึงอากัปกิริยา
ความรูสึกของบุมตอเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยชี้ใหเห็นวาบุมก็เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ แตเพราะบุมไม
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได จึงตองตัดสินใจแยกทางกัน ซึ่งเปนทางออกสุดทาย
อยางไรก็ตาม สื่ อก็วางกรอบใหเห็นวา ถึงบุมจะเปนผูหญิงที่มีแนวคิดสมัยใหม เปนคนกลา
ตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย แตบุมก็ยังมีจิตสํานึกของความเปนแม มีความรักและรับผิดชอบตอลูกอยาง
แทจริง ไมมีการทอดทิ้ง ไมผลักไสใหเปนภาระของคนอื่น ในทางกลับกันบุมยินดีที่จะเลี้ยงลูกดวยความ
เต็มใจ บุมจึงไดรับการยอมรับในฐานะที่เปนแมที่ดี โดยบุมคิดวาการที่พอแมอยูรวมกัน แตตองทะเลาะกัน
ลูกก็ไมไดรับความรักอยางมีความสุข หากแตถาแยกกันอยู ไมทะเลาะกัน ก็ยังสามารถชวยกันเติมเต็ม
ความรักใหลูกได และลูกก็จะเห็นแตสิ่งที่ดี ที่นาจดจํา และมีความสุขมากกวา เพราะไมตองมาเห็นพอแม
หมางเมิน ไมคุยกัน
จากปจ จั ย ต า งๆเหล า นี้ ที่สื่อ พยายามวางกรอบให เ ห็น ถึ ง สาเหตุ ข องการเลิ ก กั น ประกอบกั บ
พฤติกรรมที่ผานมาของทั้งคู ก็ไมเคยมีขาวคราวเสียหายในทางเจาชู หลายใจทั้งกอนและหลังแตงงาน
ดังนั้นสื่อจึงตองการวางกรอบใหเห็นวา การเลิกกันไมเกี่ยวของกับปญหาเรื่องมือที่สาม
ดังนั้น ความหมายโดยรวมที่หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสตองการสื่อและมีการประกอบ
สรางความเปนจริงในเชิงตัดสินผูตกเปนขาว คือใหคนอานตีความในทํานองวาบุมเปนคนเกง ฉลาด กลา
คิด กลาตัดสินใจ เปนตัวของตัวเอง จนทําใหสังคมมองวาบุมเปนคนกาวราว ไมมีความนอบนอม จนทํา
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ใหไมสามารถปรับตัวเขากับคนอื่นได ซึ่งเปนบุคลิกในแงลบ แตอยางไรก็ตาม บุมก็รูสึกเสียใจกับสิ่งที่
เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบและรักลูกอยางแทจริง ทําหนาที่บทบาทการเปนแมไดอยางดี และยัง
สามารถเผชิญหนากับวีได สามารถไปมาหาสูกันไดในฐานะพอแมของลูก ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหลูกขาดความ
อบอุนเปนปมดอย ไมมีการกีดกันพอกับลูก ดังนั้น ภาพลักษณของบุมจึงมีการหักลางกันเองระหวางสิ่งทีด่ ี
กับไมดี น้ําหนักทิศทางขาวที่สื่อวางกรอบจึงไมไดใหคาทางบวกหรือลบอยางชัดเจน แตจะเปนกลาง
อยางไรก็ดี ประเด็นที่สื่อใหน้ําหนักเพียงเล็กนอย ไดแก ประเด็นเรื่องลูก หรือนองอันดามัน
เนื่องจากวีไมไดออกมาขัดแยงกับสิ่งที่บุมใหสัมภาษณไววาลูกตองเปนของตนเอง
4. การอนุมานสาเหตุ หรือการระบุสาเหตุ
การที่หนังสือพิมพมีการเลือกนําเสนอขอมูล ซึ่งนํามาสูกรอบตางๆ ทําใหผลสุดทายนํามาสู “การ
ระบุสาเหตุ” หรือ “การอนุมานสาเหตุ”
กรณีการเลิกรากันของบุมและวี หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสไดพยายามระบุสาเหตุใหเห็น
ถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวา การเลิกรากันเกิดจากทัศนคติ วิถีชีวิตซึ่งเปนปจจัยภายในที่ควบคุมไมได โดย
ระบุสาเหตุไววา
1.) เปนปจจัยภายใน (Internal Factor) เปนการระบุสาเหตุไปที่ตัวบุคคลผูกระทําพฤติกรรมนั้น
นั่นก็คือ การระบุวาการเลิกกันเปนการตัดสินใจของบุมและวี เนื่องจากไมสามารถปรับตัว
เขากันได ไมไดเกิดจากคนอื่นบังคับ ไมไดเกิดจากมือที่สาม แตเกิดจากการไมไดศึกษากัน
ใหดีกอนแตงงาน ทั้งคูจึงตัดสินใจแยกทางกัน
2.) เป น สาเหตุ ที่ค วบคุม ไม ไ ด (Uncontrollable) กลาวคือ ในความเปน จริงทัศนคติแ ละการ
ดําเนินชีวิตเปนสิ่งที่เราสามารถควบคุม เปลี่ยนแปลงได หากแตกรณีนี้ทั้งบุมและวีไมมีการ
ควบคุม ยึดเอาสิ่งที่ตนเองเปน สิ่งที่ตนเองเชื่อเปนหลัก จึงไมสามารถปรับตัวเขาหากันได
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุมที่เปนผูหญิง จะถูกคาดหวังจากสังคมวาจะตองเปนฝายปรับตัวเขาหา
ฝายชาย
3.) สาเหตุที่ถาวร (Stable) กลาวคือ เปนสาเหตุที่ยืนยง แสดงวาเมื่อบุคคลทําพฤติกรรมแบบเดิม
ก็จะไดผลลัพธแบบเดียวกันเสมอ เนื่องจากกอนหนาที่บุมจะแตงงานจนมีปญหากับวีและ
ครอบครัววีที่ไมสามารถปรับตัว ปรับวิถีชีวิตใหเขากับคนอื่นได บุมก็ไมไดรับการยอมรับ
จากสังคมมากเทาไรนักในแงของการวางตัว การพูดจา เพราะอุปนิสัยของบุมจะเปนแบบ
ตะวันตกที่ก ลาพูดและเปดเผย ขัดแยงกับสังคมไทย ดังนั้นจึงเห็นไดวาบุมมีพ ฤติ กรรม
ทัศนคติเหมือนกันไมวาจะกระทําตอใครก็ตาม
4.) เป น สาเหตุ ทั่ ว ไป (General) เนื่ อ งจากบุ ม มี ป ญ หาเรื่ อ ยมากั บ คนในสั ง คมที่ ไ ม ย อมรั บ
พฤติกรรมและถูกวิพากษวิจารณหลายครั้ง แสดงใหเห็นวาบุมไมไดมีปญหาเฉพาะกับ
ครอบครัววีหรือคนที่แตงงานดวยเทานั้น
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หนังสือ พิ มพ ไ ทยรั ฐ และเดลิ นิ ว สชี้ ใ ห เ ห็น วา เหตุ การณก ารเลิ ก ราที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น เกิด จากการ
ตัดสินใจของบุมและวีเปนหลัก ที่มีแนวทางการใชชีวิตไมเหมือนกัน การอบรมบมเพาะจากวัยเด็กที่
แตกตางกัน โดยบุมจะคุนเคยกับวัฒนธรรมตะวันตก กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาตัดสินใจ กลาได
กลาเสีย มีความคิดเปนตัวของตัวเอง เปนผูนํามากกวาผูตาม จนบางครั้งทําใหดูเปนคนกาวราว หัวแข็ง ไม
มีความนอบนอมตอผูใหญ แตกตางจากวีซึ่งถูกบมเพาะแบบวัฒนธรรมจีนในวิถีแบบไทย วีจึงมีบุคลิก
เรียบรอย ออนนอม ถอมตน ไมกลาตัดสินใจ เปนผูตามมากวาผูนํา เชื่อฟงผูใหญและใชชีวิตอยูในกรอบ
ในแบบแผน เมื่อบุมและวีซึ่งมี lifestyle ตางกันอยางสิ้นเชิง แตมาแตงงานกัน ใชชีวิตรวมกันโดยไมได
ศึกษากันใหดีกอน เห็นไดจากบุมคบวีไดไมนานก็แตงงานทันที ดังนั้นจึงเกิดปญหาการใชชีวิตคูรวมกัน
อีกทั้งบุมเปนคนที่ยึดตามความคิดของตนเอง จึงไมสามารถปรับตัวเขากับฝายชายได จึงยิ่งทําใหไม
สามารถเขากับครอบครัววีได เพราะครอบครัววีจะเปนแบบกงสี ผูหญิงตองเปนแมบาน แตบุมจะเปน
working woman ดังนั้นการเลิกกันในครั้งนี้ จึงเปนปจจัยที่ควบคุมไมได ไมสามารถเปลี่ยนแปลงควบคุม
ทัศนคติ พฤติกรรมตนเองใหเขาหากันได อีกทั้งยังเปนปจจัยที่เกิดจากการตัดสินใจของตัวบุมและวีเอง
เปนเรื่องของคน 2 คน สําหรับครอบครัวของวีนั้น เปนปจจัยภายนอกที่เปนตัวสงเสริม เปนสิ่งเราให
ครอบครัวแตกแยกเร็วขึ้น เปนเพียงปจจัยเสริม ไมใชปจจัยหลัก
ทั้งนี้ จะพบวาตลอดเวลาที่ผานมา บุมจะถูกสังคมวิพากษวิจารณเรื่องพฤติกรรมการแสดงออก
ไมวาจะเปนเรื่องการวางตัว การพูดจา ความคิด ที่มีลักษณะสมัยใหม จนทําใหหลายๆคนไมยอมรับ แมวา
บุมจะเปนผูหญิงเกง ฉลาดมากเพียงใดก็ตาม หากแตสังคมไทยยังยึดถือกับวัฒนธรรมความนอบนอม โอน
ออน ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวาบุมเปนคนที่มีวิถีชีวิตเปนแบบบุมมาแตไหนแตไร ไมไดเฉพาะกับวีและ
ครอบครัว จึงเปนปจจัยที่ถาวร ไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได และยังเปนปจจัยทั่วไป นั่นก็คือ
ไมไดเกิดเฉพาะกับเรื่องการใชชีวิตคูเทานั้น หากแตบุมก็ยังเขาไมไดกับสังคมไทยโดยสวนใหญ
โดยสรุปแลว เหตุการณในครั้งนี้จึงเปนเหตุการณที่เกิดจากปจจัยภายใน เปนการกระทําที่เกิดจาก
ตนเองไมใชจากบุคคลอื่นหรือสภาพแวดลอม นอกจากนั้นยังเปนปจจัยที่ควบคุมไมไดทั้งที่สังคมคาดหวัง
วาควรจะควบคุมได เพราะเปนเรื่องของการควบคุมอารมณ ความคิด ซึ่งกอใหเกิดการปรับตัวเขาหากัน
หากแตทั้งคูไมสามารถปรับตัวเขาหากันไดในฐานะสามีภรรยา อีกทั้งบุมก็ไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สังคมสวนใหญได จึงเปนปจจัยถาวรที่ไดผลลัพธเชนเดียวกันเสมอ ไมวาจะประพฤติปฏิบัติกับใครก็ตาม
และยังเปนปจจัยทั่วไป ไมใชเฉพาะเรื่องการใชชีวิตคูเทานั้น
จากการระบุสาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่สื่อนําเสนอ ทําใหเกิดการตัดสินตีความทั้งตัว
บุมและวีไดวา ทั้งคูมีปญหากันเพราะคนสองคนที่มีแนวคิดไมตรงกัน ไมเกี่ยวของกับคนอื่นๆ เปนการเลิก
กันดวยความเขาใจ และยังสามารถไปมาหาสูกันไดในฐานะพอแมของลูก เพื่อไมใหมีผลกระทบกับลูก
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ตอนที่ 2 การวางกรอบขาวเบา
2.1 ประเด็นเดียวกัน แตตางกรณีกัน ในหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน มีการวางกรอบแตกตางกันหรือไม
อยางไร
จากผลการวิเคราะหเนื้อหาในสวนที่ 1 ประกอบกับการสัมภาษณผูชว ยบรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพเดลินิวส คุณพรชัย ปณณวัฒนาพร และผูชวยหัวหนาขาวหนาหนึ่ง หนังสือพิมพไทยรัฐ คุณ
การุณ มีถม จะพบวาการวางกรอบขาวของสื่อจะสอดแทรกผานการนําเสนอ ทั้งการพาดหัวขาวและ
เนื้อหาขาว โดยบางครั้งผูอานอาจจะซึมซับโดยไมรูตัว โดยมีการสอดแทรกผานกลวิธีการนําเสนอขาว
การเลือกขอมูลทั้งแหลงขาวและรายละเอียดประเด็นที่นําเสนอ นอกจากนั้นยังสอดแทรกผานภาษาที่ใช
โดยทั้ง 2 ประเด็น ในแตละประเด็นจะมี 3 กรณี จะพบวาแตะละกรณี แมจะเปนประเด็นเดียวกัน สื่อก็มี
การนําเสนอและการวางกรอบที่แตกตางกัน
“การวางกรอบตางๆ จะอยูที่ขอเท็จจริงที่ไดมา เพราะแตละขาวจะมีรายละเอียดแตกตางกัน เชน
ขาวเลิกกัน รายละเอียดมันจะไมคอยเหมือนกัน ซึ่งรายละเอียดเหลานี้ก็ทําใหประเด็นที่เอามาพาดหัวหนา
หนึ่งตางกัน หรืออยางขาวหมูแฮม ที่ขับรถชนแลวก็นั่งอยูในรถ แลวก็มีอาการคลั่ง ก็จะออกมาในทางไมดี
จะลบกวา แตสําหรับศรรามซึ่งแสดงความรับผิดชอบ ไมหนี ก็จะออกมาดีกวา บวกกวา” (การุณ มีถม,
สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“เรื่องการกําหนดกรอบขาว จุดเนน จุดสําคัญที่จะสื่อใหคนอานก็ตองดูรายละเอียดขาวนั้นกอน
เชน ขาวอุบัติเหตุรถชนคนตาย อยางแรกก็ตองดูใครชน ใครตาย เชน ชนคนธรรมดาก็ไมคอยเปนขาว ชน
เด็กก็มีความสลดใจ ชนดาราก็ดังสุดแลว แตก็ขึ้นอยูกับวาตัวดาราดวยวาเปนใคร ดังไหม สวนคนชน ก็
ตองดูวาใครเปนคนขับ เปนดาราหรือคนธรรมดา แตละขาวมันมีรายละเอียดตางกัน แลวก็ดูการชนดวย
ชนเพราะอะไร เมา เบรกแตก หรือเพราะอะไร แลวก็ความเสียหายที่เกิดขึ้น ชนแลวตายไหม หนีไหม
หรือวาชนแลวมาชวย รายละเอียดมันเยอะมาก ขึ้นอยูกับขาวนั้นๆมากกวา ตองดูแตละขาว” (การุณ มีถม,
สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“สําหรับเดลินิวส การกําหนดกรอบขาวก็คือขอบเขต ทิศทางขาว ซึ่งก็คือตองพยายามคิด เลือก
ประเด็นที่สําคัญที่สุด เพราะมีเนื้อที่ที่จํากัด และแตละขาวถึงจะประเด็นเหมือนกัน แตก็มีรายละเอียด
ตางกัน อยางถาเกิดเปรียบเทียบกรณีศรรามกับหมูแฮม ตองยอมรับวาพฤติกรรมของขาวมันแตกตางกัน
พฤติกรรมของคนที่เปนขาวมันแตกตางกัน ศรรามถือวาเปนคนของสาธารณะ แลวเคามีความรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เกิดขึ้น เคายอมรับผิด ไมหนี พรอมที่จะเปนขาวตลอดเวลา เคายืดอกปะทะเลย แตของหมูแฮม
ใครออกมา พอแม ตัวหมูแฮมไมไดออกมา ประเด็นความแตกตางมันคอนขางเยอะ เนื้อหามันตางกัน ขาว
บางขาว แมจะประเด็นเดียวกัน แตมุมเสนอก็ตางกัน งายๆก็คือบั้นปลายมันเหมือนกัน แตวากอนถึงบั้น
ปลาย มันก็มีความแตกตางกันอยู” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
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ประเด็นการขับรถชนคนตาย
จากตั ว อย า งคํ า สั ม ภาษณ ข า งต น จะพบได ว า แม ว า จะเป น หนั ง สื อ พิ ม พ ฉ บั บ เดี ย วกั น และ
เหตุการณโดยหลักก็คลายคลึงกัน นั่นก็คือ ทั้ง 3 กรณี ลวนมีผูเสียชีวิต มีผูบาดเจ็บ แตสื่อก็มีการวางกรอบ
ที่แตกตางกัน เนื่องจากรายละเอียดของเหตุการณที่แตกตางกัน เห็นไดจากกรณีหมูแฮม สื่อจะคอนขางวาง
กรอบที่เปนลบใหกับตัวหมูแฮม , กรณีศรราม สื่อจะคอนขางวางกรอบที่เปนบวกใหกับตัวศรราม และ
กรณีคนขับรถเมล สื่อจะวางกรอบเปนกลาง โดยทั้งหนังสือพิมพเดลินิวสและไทยรัฐ จะมีการวางกรอบที่
คลายคลึงกัน นั่นก็เพราะวาเปนหนังสือพิมพแนวประชานิยมเหมือนกัน ดังนั้น หลักเกณฑการทําขาว การ
นําเสนอขาว จึงไมแตกตางกันมากนัก
กรณีหมูแฮม สื่อจะวางกรอบใหเห็นวาหมูแฮมตั้งใจจะกอเหตุขับรถชนคนตาย ไมมีการควบคุม
สติอารมณ ซึ่งแตกตางจากเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นของคนปกติทั่วไป ดังนั้นจึงคอนขางถูกวางกรอบใหเปน
ฆาตกรที่โหดราย ปาเถื่อน สามารถขับรถชนคนไดอยางเลือดเย็น ทําใหมีผูบาดเจ็บสาหัสหลายราย และมี
ผูเสียชีวิต ซึ่งแตละคนก็เปนผูบริสุทธิ์ แตกลับตองมาตกอยูในสถานการณอันเลวรายทั้งที่ไมไดมีสวน
เกี่ยวของ แตก็พลอยตองโดนกระทําดวยความรุนแรงจากความบาคลั่งของหมูแฮมนั่นเอง ผูเสียหายจึงถูก
วางกรอบวาเปนฝายถูกกระทําแตเพียงฝายเดียว อีกทั้งหมูแฮมก็ไมเคยออกมารับผิดชอบตอการกระทําของ
ตนเอง คนที่ตองคอยไกลเกลี่ยกับคูกรณีก็มีเพียงพอ แม และทนายความของหมูแฮมเทานั้น อีกทั้งเมื่อมี
ประเด็นความขัดแยงระหวางพอหมูแฮมกับฝายขสมก. จึงยิ่งทําใหสื่อวางกรอบขาวเปนลบ เพราะเปนการ
แสดงใหเห็นถึงการแบงแยกชนชั้น มีการดูถูกเหยียดหยาม จนทําใหขาวนี้ยืดเยื้อ ดังนั้น สื่อจึงใหพื้นที่ใน
การนําเสนอขาวเกี่ยวกับฝายผูเสียหายมากกวากรณีอื่นๆโดยมีการใชคําเหน็บแนมการกระทํา ประชด
ประชันฝายหมูแฮม
สําหรับกรณีศรรามนั้น สื่อวางกรอบใหเห็นวาศรรามไมไดตั้งใจจะกระทํา แตเปนเพราะความ
ออนเพลีย ไมใชเพราะฤทธิ์แอลกอฮอลซึ่งเปนสิ่งที่สังคมรับไมได แตความออนเพลียในที่นี้ถูกทําใหเปน
เรื่องธรรมดา ทั้งที่ในความเปนจริงก็เปนเรื่องประมาทเลินเลอ โดยสื่อพยายามอางถึงแหลงขาวที่มีความ
นาเชื่อถือเพื่อมาสนันสนุนตอกรอบที่วางไว ดังนั้น ศรรามจึงไมไดมีความผิดรายแรงจนสังคมใหอภัย
ไมได ในทางกลับกัน สังคมยังมองศรรามในทางที่ดี เปนตัวอยางที่ดีในแงของความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเอง ใหความชวยเหลือครอบครัวผูเสียชีวิตเปนอยางดี เปนคนออนนอม มีจิตใจที่ดี ไม
กาวราว นอบนอมตอญาติของผูเสียชีวิต ไมมีการแบงชนชั้นและใหความรวมมือกับตํารวจเปนอยางดีใน
เรื่องคดีความ ดังนั้น สื่อจึงใหพื้นที่การนําเสนอขาวของฝายศรรามมากกวาดานผูเสียหาย เพราะไมมีการ
เคลื่อนไหวหรือออกมาเรียกรอง
“ถาเกิดเปรียบเทียบกรณีศรรามกับหมูแฮม ตองยอมรับวาพฤติกรรมของขาวมันแตกตางกัน
พฤติกรรมของคนที่เปนขาวมันแตกตางกัน ศรรามถือวาเปนคนของสาธารณะ แลวเคามีความรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เกิดขึ้น เคายอมรับผิด ไมหนี พรอมที่จะเปนขาวตลอดเวลา เคายืดอกปะทะเลย แตของหมูแฮม
ใครออกมา พอแม ตัวหมูแฮมไมไดออกมา ประเด็นความแตกตางมันคอนขางเยอะ เนื้อหามันตางกัน

256

อยางศรราม ถึงแมวาคุณฆาคนตาย แตคุณยอมรับ แลวคุณใหอภัยเคามั๊ย เพราะเคารับผิดทุกอยาง จะใหทํา
อะไรเคาพรอมหมด แตขณะที่หมูแฮม ฆาคนตายดวย แลวพอเคาก็ออกมากราง แลวแมจะมาเลนบทพระ
เหรอ มันก็หมดแลวอะ ขณะที่ศรรามเนี่ย ญาติคนตายเคาติดใจหรือเปลา เคาก็พูดกับสื่อวาเคาไมติดใจ เคา
รับการขอขมา” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
สําหรับกรณีคนขับรถเมลนั้น สื่อจะวางกรอบใหเห็นวาผูกอเหตุเปนคนขับรถเมลที่มีอายุมาก
แลวแตก็ยังขับรถประมาทจนมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ อีกทั้งในระยะหลังจะมีขาวอุบัติเหตุที่เกิดจากรถเมล
บอยครั้ง ดังนั้นสื่อตองการจะชี้นัยยะใหเห็นวาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ยังคงเกิดจากคนกลุมอาชีพเดิม
แตในครั้งนี้ ผูกอเหตุก็ยังมีความรับผิดชอบที่ไมหลบหนี ยืนรอมอบตัว ณ ที่เกิดเหตุ แสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง สําหรับพื้นที่การนําเสนอขาวของทั้ง 2 ฝายนั้น ก็ไมตางกัน แตจะมี
การสอดแทรกสิ่งที่สื่อตองการจะตัดสินนายจุติวามีความผิดโดยการนําเสนอใหเห็นวาเหยื่อไดรับทุกข
อยางไร
“ข า วศรรามกั บ หมู แ ฮมเนี่ ย การวางกรอบ น้ํ า หนั ก ที่ จ ะให บ วก ให ล บ มั น มั ก จะไปอยู ใ น
พฤติกรรมรายละเอียดมากกวา เชน หมูแฮม ชนแลวก็นั่งอยูในรถ แลวก็มีอาการคลั่ง ก็จะออกมาในทางไม
ดี จะลบกวา แตสําหรับศรรามซึ่งแสดงความรับผิดชอบ ไมหนี ก็จะออกมาดีกวา บวกกวา แตถาเปน
คนขับรถเมลโดยทั่วไป ถาเมาแลวขับก็ออกมาทางลบ แตกรณีนี้ชนแลวไมหนี ก็จะลงในทางที่เปนบวก
มันอยูที่พฤติกรรม รายละเอียดขาว” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
กลวิธีการวางกรอบขาว
ประเด็นการขับรถชนคนตายนี้ จะเห็นไดวามีการวางกรอบขาวจากสื่อที่ตางกัน โดยเห็นไดตั้งแต
1.การพาดหัวขาว
1.1 ภาษาที่ใชพาดหัวขาว
กรณีหมูแฮมที่เนื้อขาวเปนลบอยูแลว เมื่อมีการใชภาษาที่เปนลบ ทําใหขาวดูรุนแรง ทําใหผูอาน
เกิดอารมณรวมและเกิดการตัดสินบุคคลในขาว แตกรณีศรราม สื่อพยายามใชภาษาเปนกลาง ในสวนของ
รายละเอียดที่เปนลบ และพยายามใชคําที่ใหเห็นภาพความรับผิดชอบของศรราม ทําใหเกิดการลดทอน
ความรุนแรงจากการใชภาษา ในสวนของนายจุตินั้น พาดหัวขาวของสื่อทําใหเกิดการตัดสินผูตกเปนขาว
ในเชิงลบ เพราะใชภาษาที่เนนใหเห็นวาเหยื่อไดรับทุกขอยางไร
“น้ําหนักของขาวโดยรวม ก็มีผลตอการพาดหัวประกอบกับดูเนื้อที่ที่มีให แตก็มีสวนนะวาไป
สรางกรอบใหคนอาน แตโดยหลักแลว คําที่คิดตองมาจากอารมณของขาวนั้นทั้งหมด ซึ่งอารมณมันมี
ความแตกตางไง เราตองหาคําที่มันตรงกับเนื้อหา แลวใหคนอานดูนาสนใจ สะดุดตา ซึ่งก็ทําใหเห็น
น้ําหนักขาววาดีหรือไมดี ทางบวกหรือลบ” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
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“บางครั้งคําที่พาดหัวอาจจะหวือหวาไปหนอย ทําใหเอียงบาง แตมันก็เปนแคน้ําหนักคําที่มัน
ตางกัน ซึ่งการที่ใชคําตางกันก็เพราะดูจากน้ําหนักขาว ประกอบกับดูเนื้อที่ที่มีให แตก็มีสวนนะวาไป
สรางกรอบใหคนอาน” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“ก็เปนขอเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น คงไมมีใครบอกวา ฮีโรหมูแฮมเผชิญหนากับสังคมแลว มันก็ไมใช
มันก็แปก ดูขัดๆความเปนจริง ฉะนั้นตองถายทอดความคิดผานตัวอักษร แลวใหคนอานเห็นภาพตามที่
คุณ คิด เข า ใจได ก็เ หมือ นเป นการวางกรอบแหละ แตมัน ก็ตามขอเท็จ จริง ” (พรชัย ป ณ ณวั ฒ นาพร,
สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
1.2 แหลงขาวที่พาดหัวขาว
สําหรับกรณีของศรรามจะนอกจากจะมีแหลงขาวจากบุคคลในขาวทั้งพอและศรรามซึ่งมีบทบาท
เปนแหลงขาวดานบวกแลว ก็ยังมีแหลงขาวดานผูเสียหายซึ่งนําเสนอเพียงเล็กนอยเทานั้น เพราะฝายศร
รามพรอมรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น จึงไมมีการออกมาเคลื่อนไหวจากฝายผูเสียหาย นอกจากนั้น
จะพบวากรณีศรรามมีการเลือกแหลงขาวที่ตางจากอีก 2 กรณีคือมีการเลือกใชแหลงขาวที่เปนกลาง ให
ขอเท็จจริง ไดแกแพทย ตํารวจ และหมอลักษณ แตเมื่อประกอบกับเนื้อหาแลวทําใหทิศทางขาวเปนบวก
เชน กรณีที่หมอออกมายืนยันวาศรรามหลับในจนเกิดอุบัติเหตุ เปนตน แหลงขาวที่เปนกลางเหลานี้จึงเปน
แหลงขาวที่เปนกลาง ใหขอเท็จจริงในเชิงบวก
สําหรับกรณีหมูแฮม จะใชแหลงขาวจากฝายผูกอเหตุเปนหลักเชนเดียวกับกรณีศรราม หากแต
ระดับภาษาที่ใชจะแตกตางกันไป มีการตั้งสมญานามทําใหเกิดการตัดสินผูตกเปนขาวในเชิงลบ ทําใหฝาย
หมูแฮมเองก็ดูเปนแหลงขาวที่ใหคาทางลบมากกวาทางบวก นอกจากนั้นก็มีแหลงขาวจากผูเสียหายซึ่ง
เปนแหลงขาวเชิงลบ รวมทั้งแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง เชน ตํารวจ อัยการ ดังนั้นกรณีหมูแฮม สื่อจะ
เลือกใชแหลงขาวทางบวกนอยมาก
สํ า หรั บ กรณี ข องนายจุ ติ นั้น จะมีทั้ง แหลงขา วที่ เ ป น บวกและลบเชน เดี ย วกั บอี ก 2 กรณี โดย
แหลงขาวทางบวกไดแก นายจุติ สวนแหลงขาวที่เปนลบก็คือ ฝายผูเสียหาย แตจะตางจากอีก 2 กรณีคือ
กรณีนี้สัดสวนของแหลงขาวดานบวกและลบไมแตกตางกัน แตอีก 2 กรณีแหลงขาวดานบุคคลในขาวทั้ง
หมูแฮมและศรรามจะมี มากกว าแหลงขาวจากฝา ยผูเ สียหาย ทั้ งนี้ เพราะกรณีนายจุติรายละเอียดของ
เหตุการณมีนอย ประกอบกับตัวละครที่เกี่ยวของก็มีนอยเชนกัน แหลงขาวที่สื่อเลือกจึงเปนแหลงขาวหลัก
ไมมีการนําคนอื่นเขามาเกี่ยวของ
1.3 ประเด็นที่พาดหัวขาว
กรณีของหมูแฮมและศรรามจะมีประเด็นที่สื่อนํามาพาดหัวเหมือนกัน 2 ประเด็นนั่นก็คือ เรื่อง
การแสดงความรับผิดชอบและเรื่องคดีความ แตกรณีของหมูแฮมจะมีประเด็นดานความขัดแยงเพิ่มมากขึ้น
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นอกจากนั้นจะพบวากรณีศรรามจะไมพบประเด็นในสวนของฝายผูเสียชีวิต ประเด็นตางๆลวนเกี่ยวของ
กับตัวศรราม เพราะญาติผูเสียชีวิตไมไดออกมาเรียกรองหรือสรางประเด็นขาวใหมๆขึ้นมา เนื่องจากการ
ประพฤติปฎิบัติจากฝายศรรามที่ออกมายอมรับผิดตั้งแตเกิดเหตุและพยายามรับผิดชอบตอญาติผูเสียชีวิต
ทําใหไมมีการติดใจเอาความกัน ดังนั้นฝายศรรามจึงกลายเปนตัวละครหลักในการนําเสนอประเด็นขาว
แตกรณีของหมูแฮมนั้นจะพบประเด็นในสวนของญาติผูเสียชีวิต ผูเสียชีวิต ญาติผูบาดเจ็บ และขสมก.บาง
ซึ่งมักจะนําเสนอในมุมมองดานลบตอตัวหมูแฮม เชน กรณีความขัดแยงที่เกิดขึ้น หรือการแจงความ
ดําเนินคดี เปนตน อีกทั้งประเด็นการแสดงความรับผิดชอบก็ไมไดมุงชี้ใหเห็นวาฝายหมูแฮมจะชดใช
หรือยินดีรับผิดชอบมากนอยเพียงไร แตกตางจากกรณีศรรามที่พยายามแสดงบทบาทอยางชัดเจน
สําหรับดานคดีความนั้น กรณีของศรรามสื่อจะเสนอเปนขอเท็จจริง ไมมีการใสอารมณลงไป มี
การลดทอนความรุนแรงของเหตุการณลงโดยการนําเอาเหตุการณดานบวกและลบอยูติดกัน เชน พยายาม
ชี้วา “หลับใน เปลาเมา” อยูใกลกับคําวา “ชนคนตาย” แตกรณีของหมูแฮมนั้น สื่อจะชี้ใหเห็นวาหมูแฮม
เจตนาฆาคนโดน 3 ขอหาหนัก โดยมีการนําเครื่องหมายวรรคตอนมาประกอบ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง
อารมณ ความรูสึกของผูพาดหัวขาวที่มีตอเหตุการณที่เปนขาวได เปนการสรางใหผูอานเห็นถึงอารมณ
น้ําหนัก ทิศทางขาว
“แงมุมมันอยูที่คน อยูที่การสังเกต วาอะไรที่หยิบขึ้นมาแลวคนสนใจ เพราะจริงๆแลวรายละเอียด
เยอะ หลายอยาง ตองอานขาวใหละเอียดทั้งขาว แลวดูวาอะไรมันเปนเรื่องที่นาสนใจในนั้น เราตองวัด
กันเอง ที่มันผิดปกติจากธรรมดา ก็เหมือนคิดแทนคนอานแหละ ตองเลือกวาจะเอาประเด็นไหนมาขายให
ประชาชน พอลงไปแลวคนอยากอาน คนสนใจ ทุกอยางมันจะอยูในขาว แตอยูที่วาเราจะไปหยิบอะไร
ขึ้นมาเขียนไวขางหนา เหมือนแตงหนาใหดูดี ใหมันนาซื้อ” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
โดยสรุปแล ว กรณีของหมู แฮม เมื่อมีประเด็น ดานความขัด แยง เกิด ขึ้น น้ําหนัก ทิศทาง เมื่อ
ประกอบกับภาษาแลว ขาวจึงออกมาในเชิงลบ เปนขอเท็จจริง (fact) ที่มีแตงแตมดวยการเลือกใชคํา ทําให
เกิดการตัดสินที่เปนลบ สวนกรณีศรรามนั้น องคประกอบดานภาษา แหลงขาว และประเด็นที่พาดหัวขาว
ทํ า ให ข า วออกมาในเชิ ง บวก เพราะสื่ อ ไม มี ก ารเล น เรื่ อ งผู เ สี ย ชี วิ ต ผู บ าดเจ็ บ ส ว นใหญ แ ล ว จะเป น
ขอเท็จจริงที่ไมมีการใสอารมณ รวมทั้งไมมีการใชคําสรางสีสันมากนัก ประกอบกับสื่อก็พยายามนําเสนอ
ในแงบวก เชน การแสดงความรับผิดชอบและสาเหตุของการขับรถชนวาเปนอุบัติเหตุจากการหลับใน จึง
ทําใหเกิดการตัดสินในทางบวก
สําหรับกรณีของนายจุติจะแตกตางจากกรณีอื่นโดยมีเพียงเหตุการณที่เกิดขึ้นประเด็นเดียวเทานั้น
เนื่องจากรายละเอียดของเหตุการณมีนอย และแมวาภาษาที่ใชอาจจะทําใหขาวออกมาเชิงลบ แตเมื่อดู
ประกอบกับบริบทอื่นๆแลวจะพบวาไมมีเครื่องหมายวรรคตอนตางๆที่เปนการบอกใหเห็นถึงอารมณของ
ขาวหรือนักขาว รวมทั้งประเด็นที่นําเสนอก็เสนอไปตามขอเท็จจริงและมีการใชแหลงขาวครบทั้ง 2 ฝาย
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ซึ่งลวนแตเปนตัวละครหลัก ทําใหทิศทางของขาวคอนขางเปนกลางและลบไปตามขอเท็จจริง แตสื่อไม
พยายามสอดแทรกความคิดเห็นลงไปในขาว ดังนั้น ภาษาที่ใชก็เพียงเพื่อดึงดูดความสนใจผูอาน จึงไมได
ทําใหเกิดการตัดสินบุคคลในขาวมากนัก
2. เนื้อหาขาว
2.1 กลวิธีการนําเสนอขาว
กรณีของหมูแฮมและศรรามจะไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ ใชกลวิธีการเสนอขาวโดยใช
เทคนิคการเลาเรื่อง มีการใชลีลาการเขียนพรรณนาอากัปกิริยาทาทางความรูสึกของผูตกเปนขาวรวมถึง
แหลงขาวที่อางอิงถึง และเนนใหความสําคัญตอรายละเอียดตางๆของเหตุการณ ซึ่งกลวิธีนี้กอใหเกิดการ
สรางความหมายตอเหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอผูอาน ทําใหผูอานเกิดจินตนาการ
ภาพของเหตุการณได และรูสึกเหมือนวาอยูในเหตุการณดวย แตทั้งนี้ โดยรายละเอียดแลว ทั้ง 2 กรณีจะมี
ความแตกตางกัน นั่นก็คือ ในกรณีของหมูแฮมจะมีการพรรณนาอากัปกิริยาและรายละเอียดเหตุการณทั้ง
ฝายผูกอเหตุหรือหมูแฮม และฝายผูบาดเจ็บ โดยสื่อพยายามชี้ใหเห็นถึงความนากลัว ความรุนแรงของ
เหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใชเทคนิคเอาบุคคลอื่นที่แวดลอมมาสนับสนุนขอมูล ทําใหเกิดความสอดคลองกับ
สิ่งที่ไดบรรยายไว จึงทําใหขาวดูมีน้ําหนัก
สําหรับกรณีของศรรามนั้น จะพรรณนาอากัปกิริยาและรายละเอียดเหตุการณโดยเสนอในฝาย
ของศรรามเปนหลัก โดยพยายามชี้ใหเห็นวาศรรามก็ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้เชนกัน ไมไดเปน
ผูกระทําแตเพียงอยางเดียว นอกจากนั้นก็ไมมีการหลบหนีและยังสํานึกผิดตอเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยสื่อ
ใชเทคนิคการเอาบุคคลอื่นที่แวดลอมมาสนับสนุนขอมูลเชนเดียวกับกรณีของหมูแฮม แตในกรณีนี้ทําให
เกิดการตัดสินศรรามในทางบวกแมจะเปนเหตุการณที่มีผูเสียชีวิตเหมือนกันก็ตาม
สําหรับกรณีของนายจุตินั้น กลวิธีการนําเสนอขาวใชการนําเสนอแบบตรงไปตรงมา ลักษณะการ
รายงานขาวจะเนนรายงานขอเท็จจริง แมจะมีการเขียนในลักษณะพรรณนาอยูบาง แตไมไดเนนมากนัก
โดยพรรณนาใหเห็นถึงสภาพของผูเสียชีวิต และชี้ใหเห็นอารมณของขาววาเปนอุบัติเหตุที่สลด นาเศราใจ
และก็ไมควรจะเกิดขึ้นเพราะนายจุติมีอายุมากแลว ซึ่งทําใหเกิดการตีความหมาย สรางอารมณและทัศนคติ
ตอผูอานในทางลบ ในขณะเดียวกันสื่อก็ชี้อีกมุมหนึ่งควบคูกนั ซึ่งเปนการชวยลดอารมณความรุนแรงของ
ขาวใหนอยลง นั่นก็คือ ความรับผิดชอบ ไมมีการหลบหนี
2.2 แหลงขาว
การเลื อกแหลงขาวของทั้ ง 3 กรณีจะคลายคลึงกัน จะแตกตางกั นในรายละเอีย ดและการให
น้ําหนักความสําคัญของแหลงขาวแตละประเภท โดยกรณีของหมูแฮมจะมีครบทั้ง 3 แหลงขาว นั่นก็คือ
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แหลงขาวที่เปนบวก กลาง และลบ อีกทั้งแหลงขาวบางคนก็มีบทบาทมากกวาหนึ่ง นั่นก็คือ เปนทั้ง
แหลงขาวที่เปนบวกและลบ โดยจะมีแหลงขาวที่เปนลบมากที่สุด
สํ าหรั บ กรณี ข องศรรามจะไม พ บแหลงข าวที่เ ปน ลบ แม ก ระทั่ งผู เ สี ย หายก็ ยัง มี บ ทบาทเป น
แหลงขาวที่ใหคาในทางบวก หรือแหลงขาวที่เปนกลาง เมื่อพิจารณาจากบทบาทการใหขาวแลว ก็ยังให
ขอเท็จจริงในเชิงบวกแกตัวศรราม และสัดสวนของแหลงขาวที่เปนบวกก็มีมากกวาแหลงขาวที่เปนกลาง
สําหรับกรณีนายจุติ จะมีครบทั้ง 3 แหลงขาวเชนเดียวกับกรณีหมูแฮม แตสัดสวนของแหลงขาว
แตล ะประเภทจะไม แ ตกตางกั นโดนสิ้ น เชิง และไมมีใครโดดเดนกวาใคร แมกระทั่ งญาติผูบ าดเจ็บ
เสียชีวิต ก็ไมไดเปนแหลงขาวทางลบหรือบวก แตเปนแหลงขาวที่เปนกลาง มีบทบาทเพียงใหสัมภาษณ
ถึงขอเท็จจริง ไมมีการใสอารมณเขาไปในคําสัมภาษณ
“เกณฑโดยทั่วไป คนแรกก็ตัวที่เปนตัวขาวเลย อยางการเลิกกัน ก็คูที่เลิกกันแหละ แตถาไมไดก็
ตองหาคนที่ใกลที่สุดมาเรื่อยๆ แลวก็ตองหาใหครบ ครอบคลุมทุกฝาย อยางเรื่องศรรามที่ขับรถชน ก็ถาม
ไดหมด ถามแพทย ถามใครหลายๆดานใหครอบคลุม แตถามวามีมั๊ยที่ตองหาแหลงขาวที่สนับสนุนกับ
ขาวของเรา มันก็เปนอีกแบบหนึ่ง เปนกรณีอื่น อยางขาวเลิกกัน เราอาจจะมี hint วาเลิก ก็ตองไปหาคนที่
ใหขอมูลวาเลิก” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“ตามหลักวิชาชีพ ก็ตองพยายามหาใหครอบคลุม แตวาดวยระยะเวลาที่จํากัด ก็ไดแคเนี๊ย เทาที่หา
ได สําหรับพวกขาวตอเนื่อง ก็ตองไปดูแวดลอมตัวคนที่เปนขาววามีใครบาง ซึ่งมันก็อยูที่ตัวนักขาววา
สามารถหาไดหรือเปลา สวนหนึ่งที่เปนปญหาสําหรับบางกรณีคือ เราไมสามารถทําขาวใหตอเนื่องได
เพราะหาแหลงขาวไมได มันก็เลยทําใหขาวจบ” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
2.3 ประเด็นขาว
กรณีของหมูแฮมและศรรามนั้น ถึงแมจะมีกลวิธีการนําเสนอที่เหมือนกัน แตแงมุมและทิศทางใน
การนําเสนอขาวจะแตกตางกัน ในกรณีของหมูแฮมนั้นสื่อพยายามชี้ใหเห็นถึงความนากลัว ความรุนแรง
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมถึงอาการคลุมคลั่งของหมูแฮม โดยใชเทคนิคเอาบุคคลอื่นที่แวดลอมมา
สนับสนุนขอมูล ทําใหเกิดความสอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว จึงทําใหขาวดูมีน้ําหนัก นอกจากนั้น
ประเด็นหลักที่ทําใหกรณีหมูแฮมแตกตางจากอีก 2 กรณี นั่นก็คือ สื่อมีการนําเสนอในแงความขัดแยง
ระหวางฝายตางๆ ไมวาจะเปนฝายหมูแฮมกับผูเสียหาย รวมไปถึงขสมก.
สําหรั บกรณีของศรรามนั้น สื่อพยายามชี้ใหเห็ นวาเหตุก ารณที่เกิด ขึ้นมีสาเหตุมาจากอาการ
ออนเพลีย ไมไดเกิดจากแอลกอฮอล อีกทั้งศรรามก็ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้เชนกัน ไมไดเปน
ผูกระทําแตเพียงอยางเดียว นอกจากนั้นก็ไมมีการหลบหนีและยังสํานึกผิดตอเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยสื่อ

261

ใชเทคนิคการเอาบุคคลอื่นที่แวดลอมมาสนับสนุนขอมูลเชนเดียวกับกรณีของหมูแฮม แตในกรณีนี้ทําให
เกิดการตัดสินศรรามในทางบวกแมจะเปนเหตุการณที่มีผูเสียชีวิตเหมือนกันก็ตาม
สําหรับกรณีของนายจุติ จะคลายกับกรณีของหมูแฮมในลักษณะที่มีการบรรยายใหเห็นถึงสภาพ
ของผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งไมพบในกรณีศรราม โดยสื่อพยายามชี้นัยยะใหเห็นวาเหตุการณนี้เกิดจาก
ความประมาทซึ่ ง ไม ค วรจะเกิ ด ขึ้ น เพราะคนขั บ รถโดยสารก็ มี อ ายุ ม ากแล ว จึ ง อาจทํ า ให เ กิ ด การ
ตีความหมายในทางลบได สื่อจึงชี้อีกมุมหนึ่งควบคูกัน ซึ่งเปนการชวยลดอารมณความรุนแรงของขาวให
นอยลง นั่ นก็ คือมีการเสนอในแงมุมดานความรั บผิดชอบของนายจุติ ที่ภายหลังเกิดเหตุการณไ มไ ด
หลบหนี
ประเด็นดานความรับผิดชอบนั้น พบไดในทั้ง 3 กรณี แตระดับความรับผิดชอบของผูกอเหตุแต
ละคนจะแตกตางกัน ทําใหทิศทางของขาวตางกัน โดยระดับความรับผิดชอบกรณีศรรามจะมีมากที่สุด
นับตั้งแตวันแรกที่เกิดเหตุการณจนกระทั่งคดีสิ้นสุด ทั้งจากตัวศรรามเองรวมไปถึงครอบครัว จึงเปนการ
ตัดความรุนแรงในแงลบออก โดยใชแหลงขาวทั้งพอ แม และตัวศรรามเอง รวมทั้งคนอื่นๆ เชน คน
ใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทย และนายนเรศ สามีผูเสียชีวิต ที่ทําใหภาพลักษณของศรรามดีขึ้น ประเด็น
การขับรถชนคนตายจึงถูกเบี่ยงเบนไปดวยประเด็นที่ดี เปนบวก นอกจากนั้นสื่อก็พยายามสรางประเด็น
ใหเห็นวาศรรามรูสึกผิดตอการกระทําของตนเองเปนอยางมาก จากการบรรยายใหเห็นถึงอากัปกิริยาขณะ
ไปรวมงานศพผูเสียชีวิต หรือการใหสัมภาษณจากแหลงขาวตางๆ ประกอบกับนายนเรศก็ไมไดโกรธแคน
แต ไ ด ปฏิ บั ติ ตอ ศรรามเปน อย า งดี มี ก ารประคองกัน สําหรับกรณีข องหมู แ ฮมนั้น จะแบ ง ดา นความ
รับผิดชอบออกเปนกอนมีความขัดแยง และหลังความขัดแยงเกิดขึ้น โดยกอนขัดแยงดูเหมือนวาฝายหมู
แฮมจะรับผิดชอบ เพราะมีการออกมากลาวขอโทษ และยืนยันวาจะรับผิดชอบทั้งหมด แตภายหลังเกิด
ความขัดแยง มีเพียงแมหมูแฮมคนเดียวที่ออกไปเยี่ยมผูบาดเจ็บและรวมงานศพ แตหมูแฮมและพอไมมี
บทบาทเลย จนทําใหสื่อใชคําวา “เดินสาย” ซึ่งเปนการตัดสินใหเห็นเลยวามีเพียงนางสาวิณีเพียงคนเดียว
เทานั้น และมาชวงหลังที่คดีความขึ้นศาล ก็เริ่มมีการใหสัมภาษณจากฝายผูเสียหายวาไมไดรับความ
ชวยเหลือจากฝายหมูแฮมเหมือนที่รับปากไว จึงไดรองตอศาลใหมีคําสั่งทางแพงชดใชคาเสียหาย ดังนั้น
จึงยิ่งทําใหภาพที่ออกมาคือ ฝายหมูแฮมไมรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
นอกจากนั้นประเด็นดานการดําเนินคดีและการใหขอมูลทางการแพทยก็พบไดในทั้ง 3 กรณี
เชนกัน แตก็แตกตางในดานรายละเอียด ซึ่งมีผลตอแงมุมในการนําเสนอของสื่อ โดยกรณีของหมูแฮมนั้น
เนื้อหาสวนความคืบหนาของคดี จะเสนอไปตามขอเท็จจริง สําหรับแพทยนั้นจะใหขอมูลดานเหยื่อเปน
สวนใหญ แตกตางจากกรณีของศรรามที่แพทยจะใหขอมูลดานศรรามเปนหลักทั้งการตรวจวัดระดับ
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แอลกอฮอลและอาการของศรราม สวนการดําเนินคดีจะมีขอมูลทั้งจากศรราม พอ ทนาย และตํารวจ ซึ่ง
จากเนื้อหาขาวทั้งหมด ทําใหภาพลักษณของศรรามดีขึ้น เพราะสื่อนําเสนอไปในทิศทางวาศรรามใหความ
รวมมือในดานคดีความเปนอยางดี ประกอบกับคํายืนยันจากแพทยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สําหรับ
กรณีของนายจุตินั้น การนําเสนอดานคดีความจะเปนสวนนอย เปนเพียงการแจงขอหาในเบื้องตน แตไมมี
การใหสัมภาษณโดยตรงจากตํารวจดังเชน 2 กรณีแรก ดานขอมูลทางการแพทยนั้น สื่อเปนผูรายงานให
เห็นวามีผูบาดเจ็บอยางไร แตไมมีการนําเสนอขอมูลจากแพทยโดยตรงแตกตางจาก 2 กรณีแรกเชนกัน
สําหรับประเด็นดานผูเสียหายนั้น ทั้ง 3 กรณีจะแตกตางกัน โดยกรณีของหมูแฮมทําใหทิศทาง
ขาวเปนลบ เนื่องจากฝายผูเสียหายมีการฟองรองดําเนินคดีกับหมูแฮม นอกจากนั้นสื่อก็พยายามบรรยาย
ใหเห็นภาพความเศราโศกของญาติและผลกระทบจากเหตุการณ ซึ่งสื่อเขียนในทางเห็นอกเห็นใจ เพราะ
ถูกกระทําแตฝายเดีย ว และฝายหมู แฮมไมรับผิดชอบเทาใดนัก ตางจากกรณีของศรรามที่สื่อไม คอย
กลาวถึงเทาใดนัก เพราะผูเสียหายไมคอยออกมาเคลื่อนไหวหรือใหสัมภาษณมากนัก นอกจากนั้นสื่อก็ไม
กลาวถึงวาผูเสียหายไดรับความเดือนรอนหรือรูสึกเสียใจมากเพียงไร ในทางกลับกันผูเสียหายกลายเปน
ตัวเสริมบทบาทใหศรราม ทําใหคนอานรูสึกเห็นอกเห็นใจศรรามมากขึ้น สําหรับกรณีของนายจุตินั้น
ผูเสียหายก็ไมคอยมีบทบาทโดดเดน สัดสวนการเสนอขาวระหวางฝายนายจุติและผูเสียหายจึงไมแตกตาง
กันมากนัก โดยสื่อไมไดกลาวถึงเรื่องการดําเนินคดีกับนายจุติจากญาติผูเสียหาย ในทางกลับกันฝาย
ผูเสียหายใหสัมภาษณในเชิงที่มีน้ําหนักทิศทางวายอมรับกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และกลาวถึงเพียงแคภูมิ
หลั ง ของผู เ สี ย ชี วิ ต ซึ่ ง ก็ ส อดคล อ งกั บ สิ่ ง ที่ น ายจุ ติใ ห สั ม ภาษณ ไ ว ถึ ง ผูเ สี ย ชี วิ ต เมื่ อ ประกอบกั บ การ
ประพฤติปฏิบัติของนายจุติที่ยอมรับตอการกระทําของตนเองและไมหลบหนี ทําใหน้ําหนักขาวดูเบาลง
“ประเด็นตางๆ มันอยูที่ขอเท็จจริงที่ไดมา ขอเท็จจริงที่มันไมเหมือนกัน ตางกันที่รายละเอียด ซึ่ง
การหาขอมูลสวนใหญก็จะเปนไปตามที่มีอยู ถามันครบแลวก็ไมหาเพิ่มในเชิงลึก ยกเวนวาถาคิดวามัน
นาสนใจมาก ประชาชนสนใจ ก็จะเขาไปหา โดยจะเอาประเด็นขาวที่มีอยูแลวจากเนื้อหาขาว แลวเราเอา
มั น ขึ้ น มาเป น ประเด็ น ให ค นสนใจ จริง ๆมัน ก็เ ปน ประเด็ น ทั้ ง หมด แต อ ยูที่ เ ราจะเลื อ กวางกรอบให
ความสําคัญกับประเด็นไหนเทานั้น” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“ประเด็นตางๆ ตองดูความนาสนใจของมันดวย ตองดูเรื่องความเหมาะสม จริยธรรม ตองไมทํา
อะไรที่มันล้ําเสนเกินไป สวนใหญก็จะสรางประเด็นขาวดวยตัวขาวเอง เรามีหนาที่ขายขาว ก็ตองหาขาว
หาประเด็นมานําเสนอซึ่งตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริง แลวก็ความนาสนใจของมันดวย ไมใชวาไปปน
ขาวจนเกินไป (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
2.4 ภาษา
ทั้ ง 3 กรณี จะมี ก ารใช ภ าษาในการรายงานข า วแตกต า งกั น ไป โดยกรณี ข องศรรามเมื่ อ
เปรียบเทียบกับอีก 2 กรณี จะใชภาษาที่คอนขางเปนกลางมากที่สุด ไมมีการเสียดสี เนนการรายงาน
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ขอเท็จจริง ไมใชคําที่กอใหเกิดอคติหรือใสความรูสึกนึกคิดมากนัก อีกทั้งยังไมมีการตั้งสมญานามใหกับ
ศรราม ในดานของคําหวือหวา คําสรางสีสันนั้น จะพบนอยมาก มีเพียงในสวนของเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ก็เพียงเพื่อใหผูอานเห็นภาพของเหตุการณไดชัดเจนและเมื่อประกอบกับตัวเนื้อหาที่อยูแวดลอมซึ่งเนน
ดานความรับผิดชอบแลว ก็ไมไดทําใหทิศทางขาวออกมาทางลบ แตเปนการซอนนัยยะที่ใหคาเปนบวก
ไมมีมุมตําหนิศรราม
สําหรับกรณีของนายจุติ จะมีทั้งภาษาที่สรางสีสัน และภาษาที่เปนกลาง โดยในสวนของการ
บรรยายถึงสภาพผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจะมีการใชคําหวือหวา สรางสีสัน ซึ่งอาจทําใหผูอานเกิดอารมณ
รว ม เกิ ด อคติ แต ใ นส ว นของเนื้ อ หาที่ไ ม เ กี่ ย วขอ งกับ ผู เ สี ย ชี วิต จะใช ภ าษาที่เ ป น กลาง รายงานตาม
ขอเท็จจริงที่ไดมา ดังนั้นจึงเกิดการตัดสินไดวา การเลือกใชภาษาที่หวือหวานั้นก็เพียงเพื่อดึงดูดความ
สนใจผูอาน แตสื่อไมไดมีเจตนาที่จะตัดสินผูตกเปนขาว อีกทั้งยังไมมีการตั้งสมญานามเรียกผูตกเปนขาว
ที่มีความหมายในเชิงลบ แตตั้งในลักษณะที่แบงใหเห็นถึงกลุมอาชีพเทานั้น การนําเสนอขาวนี้ จึงไมได
ทําใหความหมายที่ออกมาเบี่ยงเบนไปจากขอเท็จจริง สื่อไมไดตัดสินใหขาวโนมเอียงออกมาในเชิงบวก
หรือลบเพียงอยางเดียว เพราะมีการนําเสนอตัดทอนซึ่งกัน ขาวจึงคอนขางเปนกลาง
กรณีหมูแฮมจะคอนขางแตกตางจากอีก 2 กรณี กลาวคือ ภาษาที่ใชสวนใหญจะคอนขางเปนลบ
ตอหมูแฮมและพอโดยมีการใชภาษาถอยคําที่สรางความตื่นเตน เสียดสี กอใหเกิดอคติ หรือตั้งสมญานาม
เรียกผูตกเปนขาวที่มีความหมายเชิงลบอยางรุนแรง รวมทั้งประโยคประกอบการเลาเรื่องที่เปนการกระทํา
จากฝายหมูแฮม จะมีความหมายรุนแรง นากลัว ดุราย ในทางกลับกัน ภาษาที่สื่อใชเรียกคูกรณีจะเปนใน
เชิ ง ผู อ อ นแอ ไม มี ท างสู ทํ า ให เ ห็ น ภาพความรุ น แรง ความเจ็ บ ปวด เป น ผู บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ ถู ก กระทํ า อย า ง
โหดเหี้ยม หรือแมแตประเด็นความขัดแยง สื่อก็ยังใชคําสรางสีสันทั้งฝายพอหมูแฮมและ ขสมก. ซึ่งสื่อ
ไมไดตัดสินฝายใดอยางชัดเจนเพราะไมใชประเด็นหลักที่สุดของขาว ภาษาที่ใชจึงมุงหวังเพียงเพื่อดึงดูด
ความสนใจและบรรยายใหผูอานเห็นภาพ
“เรามี bias ไมได หามมี bias กับกระบวนการคิด เพราะคุณทําหนาที่หนังสือพิมพ ไมใชศาล มี
หนาที่เพียงแคการนําเสนอขาวใหกับประชาชน แตอยางหมูแฮมก็อาจจะระบุไปเลยวาลบ เชนคําวา “เหยื่อ
ระห่ํา” มันตองดูกรณี เพราะจะใหคิดวาหมูแฮมเปนฮีโรก็ไมใช” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19
สิงหาคม 2551)
“เราใชคําที่ทําใหคุณไมตองแปล ไมตองคิดมากเลย มันเปนความสามารถในการใชคําภาษาไทยที่
สื่อพยายามเพื่อใหคนอานไดเขาใจ ไดเห็นภาพ จนอาจจะดูเหมือนวาสื่อไดตัดสินเคาไปแลว มันคือ
ความสามารถของการใชคํา แตถามองในแงของความถูกตองมันก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง แตสําหรับกรณีหมู
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แฮม คุณก็รูอยูแลววาผิด มันเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม
2551)
3. การระบุสาเหตุ
การนําเสนอเนื้อหาขาวของหนังสือพิมพนอกจากจะนํามาสูการวางกรอบแลว ยังนํามาสู “การ
ระบุสาเหตุ” ซึ่งแตละเนื้อหาขาว แมจะเปนเหตุการณในลักษณะเดียวกัน แตดวยรายละเอียดที่แตกตางกัน
จึงนํามาสูกรอบที่แตกตางกันรวมไปถึงการระบุสาเหตุจากสื่อที่แตกตางกันดวย
กรณีหมูแฮม จะพบวามีสิ่งเรามาจากปจจัยภายนอก นั่นก็คือการขับรถเฉี่ยวชนกัน แตเหตุการณ
ตอจากนั้น เกิดจากปจจัยภายในของตัวหมูแฮมในดานของอารมณที่หมูแฮมตั้งใจจะกระทําขับรถไลตาม
แลวจึงกอเหตุขึ้น รวมทั้งอุปนิสัยโดยพื้นฐานของหมูแฮมก็ไมมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
นอกจากนั้นสื่อยังมองวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุที่ควบคุมไมไดทั้งที่ในความเปนจริง “อารมณ”
เปนสิ่งที่สังคมไทยคาดหวังวาทุกคนควรจะมีการควบคุมอารมณของตนเองในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเปน
ปจจัยที่ถาวร เนื่องจากหลังเหตุการณครั้งนี้ก็ยังมีหลักฐานชี้ใหเห็นวาหมูแฮมไดขับรถชนและขาดสติ ไม
สามารถควบคุมตนเองไดอีกหลายครั้ง เพียงแตไมรุนแรงเทา นอกจากนั้นสื่อยังอนุมานสาเหตุไววาเปน
ปจจัยเฉพาะเรื่อง เพราะการที่หมูแฮมไมสามารถควบคุมอารมณไดจนกอเหตุรุนแรงนั้น ก็เกิดแตเฉพาะ
เหตุการณการขับรถเทานั้น แตยังไมพบในกรณีอื่น อีกทั้งยังไมเคยมีใครกอเหตุในลักษณะเชนนี้ ที่ไมมี
การยับยั้งควบคุมอารมณตนเอง ซึ่งการระบุสาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่สื่อนําเสนอ ทําใหเกิด
การตัดสินตีความตัวหมูแฮมไดวา เปนฆาตกรที่โหดรายปาเถื่อน ไมมีความรับผิดชอบ
กรณีศรราม สื่อระบุสาเหตุใหเห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวา การขับรถชนครั้งนี้เกิดจากปจจัย
ภายในที่ศรรามออนเพลีย พักผอนไมเพียงพอและรับประทานยาลดน้ํามูก ทําใหเกิดการหลับใน ซึ่งเปน
สาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได และศรรามก็ไมตั้งใจหรือเจตนาจะกอเหตุ โดยสื่อพยายามชี้ใหเห็นตั้งแต
เกิดเหตุขึ้นวาศรรามก็รูสึกสํานึกผิดและลงมาดูเหตุการณที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเปนปจจัยที่ไมถาวรเพราะศร
รามไมเคยมีขาวการเกิดอุบัติเหตุขับรถชนจนมีผูเสียชีวิตมากอนและอาการออนเพลียก็เปนปจจัยที่ไมถาวร
เกิ ด ขึ้ น เพี ย งชั่ ว ครั้ ง ชั่ ว คราว นอกจากนั้ น ยั ง เป น สาเหตุ เ ฉพาะเรื่ อ งเพราะศรรามไม เ คยหลั บ ในหรื อ
ออนเพลียเปนประจํา ไมไดทําใหกระทบกับงานประจําที่ทําอยู ดังนั้น เหตุการณในครั้งนี้จึงเปนเพียง
เฉพาะเรื่องที่มาจากหลายปจจัยภายในทั้งการอดนอนจากการทํางาน และการไมสบายจนตองรับประทาน
ยาซึ่งมีฤทธิ์ทําใหงวงนอน ซึ่งเหตุการณในลักษณะเชนนี้ก็เปนครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับศรราม จากการระบุ
สาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่นําเสนอ ทําใหเกิดการตัดสินตีความตัวศรรามไดวา ศรรามกระทํา
ผิดโดยไมตั้งใจ และรูสึกสํานึกผิดตอเหตุการณที่เกิดขึ้น พรอมรับผิดชอบชดใชเต็มที่
กรณีนายจุติ สื่อไดพยายามระบุสาเหตุใหเห็นถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นวา การขับรถชนครั้งนี้เกิดขึ้น
จากปจจัยภายในตัวนายจุติเองที่เปนผูประมาท ขาดความรอบคอบ ระมัดระวังรวมไปถึงขาดการสังเกต
เพราะไมใ ชเหตุ สุดวิ สัยจากการขับตัดหนา เนื่องจากนายจุติสังเกตเห็นคู กรณีตั้ งแตแรกแลว แตเปน
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เหตุการณที่เกิดจากความไมตั้งใจ ไมไดเจตนาเพราะเมื่อพบและไดยินเสียงผิดปกติเกิดขึ้น นายจุติก็ลงมาดู
เหตุการณโดยที่ไมรูวาเกิดอะไรขึ้นและไมไดหลบหนี โดยสื่ออนุมานสาเหตุวาเปนสิ่งที่สามารถควบคุม
ไดแตกตางจากอีก 2 กรณี ทั้งนี้เพราะความประมาท การสังเกต เปนอุปนิสัยที่บุคคลผูกระทําพฤติกรรม
สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงไดดวยตนเอง นอกจากนั้นการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ สื่อยังมองวาเปน
สาเหตุทั่วไป โดยพิจารณาถึงมิติดานอื่นๆ เนื่องจากเมื่อพิจารณาดูแลวจะพบวา กลุมอาชีพพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะขับรถชนบอยครั้ง และนายจุติก็เปนพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่กอเหตุขับรถชน
จนมีผูเสียชีวิตเชนกัน สื่อจึงมีการอนุมานใหเห็นวา คนกลุมอาชีพนี้มักจะขับรถดวยความประมาทจนเกิด
อุบัติเหตุ สังเกตไดจากการเลือกใชคําวา “รถเมลรวม” ในพาดหัวขาว เพราะสื่อตองการชี้นัยยะวายังคง
เกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากคนกลุมอาชีพเดิมที่เคยเสนอขาวไปกอนหนานี้ สําหรับการระบุสาเหตุเรื่องความ
ถาวรของปจจัยนั้น ไทยรัฐไมไดกลาวถึงขอมูลในดานนี้เพราะไมมีใครเคยรูจักพฤติกรรมของนายจุติมา
กอนหนานี้วาเปนเชนไร จึงไมอาจอนุมานไดวาเหตุการณที่เกิดในครั้งนี้เปนอุปนิสัยที่ถาวรหรือชั่วคราว
จากการระบุสาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่นําเสนอ ทําใหเกิดการตัดสินตีความตัวตีความตัวนาย
จุติไดวา เปนผูที่กระทําผิดโดยไมเจตนา แตเพราะความประมาทเลินเลอ ขาดความระมัดระวังในการขับขี่
จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุ แตตัวนายจุติก็มีจิตสํานึกของความรับผิดชอบ จึงไมหลบหนีภายหลังเกิดเหตุการณ
“การที่เราจะบอกวาเหตุการณนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร เราไมไดคิดเอง เราก็เอามาจากขอเท็จจริงที่
มีอยูในมือ เราแคทําใหมันชัดขึ้น มาชี้ใหคนอานเห็นวาเพราะอะไร อยางขับรถชน เราก็พาดหัวเลย ชี้ให
คนอานรูเลยวาเกิดจากอะไร จากเมาแลวขับ จากซิ่ง จากหลับใน ถามวามันเปนการวางกรอบหรือไม จะ
เรียกวาเปนก็ได การที่เราชี้สาเหตุใหคนอาน ก็เทากับเราวางกรอบใหคนอานคิดตามเรา แตเคาจะคิดตาม
เรามั๊ย ไมรู แตเรามีหลักฐานสนับสนุนสิ่งที่เราชี้ใหเคาคิดตาม ฉะนั้น โอกาสที่เคาเชื่อ ก็คอนขางสูง” (กา
รุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
ประเด็นการเลิกราหยาราง
แนวคิดในการวางกรอบของประเด็นการเลิกราหยารางก็ไมแตกตางไปจากประเด็นการขับรถชน
คนตาย กลาวคือ แมวาจะเปนหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน และเหตุการณโดยหลักก็คลายคลึงกัน นั่นก็คือ
ทั้ง 3 กรณี ตางก็แตงงานมีครอบครัว มีลูก แตสื่อก็มีการวางกรอบที่แตกตางกัน เนื่องจากรายละเอียดของ
เหตุการณที่แตกตางกัน เห็นไดจากกรณีโบฟลุค สื่อจะคอนขางวางกรอบที่เปนลบใหกับฟลุค , กรณีนิโคล
แมว สื่อจะคอนขางวางกรอบที่เปนบวกใหกับทั้ง 2 คน และกรณีบุม สื่อจะวางกรอบเปนกลาง โดยทั้ง
หนังสือพิมพเดลินิวสและไทยรัฐ จะมีการวางกรอบที่คลายคลึงกัน นั่นก็เพราะวาเปนหนังสือพิมพแนว
ประชานิยมเหมือนกัน ดังนั้น หลักเกณฑการทําขาว การนําเสนอขาว จึงไมแตกตางกันมากนัก
กรณีโบฟลุค สื่อจะวางกรอบใหเห็นวาถึงแมวา ฟลุคจะแตงงานมีลูกแลวก็ตาม แตก็ยังเปนคนเจาชู
นอกใจมาคบกับแปงซึ่งถูกมองวาเปนมือที่สาม ฉะนั้นแปงและฟลุคจึงถูกตัดสินวาเปนผูกระทํา ทําใหเกิด

266

ปญหาครอบครัว ทําใหฟลุคและโบตองหยากัน โบจึงถูกมองวาเปนผูถูกกระทํา ตองรับเคราะหรับสภาพ
กับสิ่งที่ตนเองไมไดกอ นอกจากนั้น สื่อยังตองการวางกรอบใหเห็นวา ฟลุคเปนคนโกหก หลอกลวง จน
ไมสามารถเชื่อถือคําพูดได เพราะทั้งประเด็นการเลิกรากับโบ ฟลุคก็ปดบังมานานถึง 2 ป อีกทั้งประเด็น
การคบกั น กั บ แป ง สื่ อ ก็ ตั้ ง ข อ สั ง เกตเห็ น และสอบถามเรื่ อ ยมา หากแต ฟ ลุ ค ก็ ป ฏิ เ สธเช น กั น เมื่ อ 2
เหตุการณเกิดขึ้นกับบุคคลคนเดียวกัน อีกทั้งเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน ฟลุคจึงยิ่งถูกมองวามีพฤติกรรม
ชอบโกหก ถึงแมวาในที่สุดฟลุคจะเปนผูเปดเผยขอเท็จจริงเองก็ตาม ดังนั้น สื่อจึงใหพื้นที่ในการนําเสนอ
ขาวมากกวากรณีอื่นๆ เพราะรายละเอียดของเหตุการณมีมากกวา และเปนเรื่องที่ผูอานสนใจใครรู เพราะ
หนังสือพิมพมีการโยงใหเห็นวาเหตุการณนี้ไมไดเกิดจากคน 2 คน แตมีบุคคลที่สามเขามาเปนตัวกระตุน
ดังนั้นโดยรวมแลวจะพบวาสื่อจะมีการใชคําที่ใหความหมายเชิงลบกับทั้งฟลุคและแปง ใชภาษาที่เสียดสี
เพื่อใหผูอานเห็นความไมดีไมงาม เลือกใชคําที่กอใหเกิดอคติและใสความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นลง
ไปในขาว เพื่อโนมนาวใจใหผูอานรูสึกถึงอารมณรวมที่ผูเขียนตองการและมีการตั้งสมญานามใหกับผูตก
เปนขาวซึ่งเปนการสะทอนภาพในแงลบ แตกตางจากโบที่สื่อเลือกใชคําที่ไมไดกอใหเกิดอคติหรือ
ความหมายเชิงลบตอตัวโบ ในทางกลับกันทําใหผูอานเกิดภาพวาโบยังสาว ยังสวย เปนคนเกง แตตองมา
เจอปญหาครอบครัว ทําใหตองหยารางกัน ซึ่งเปนการใหความหมายกลางๆคอนไปทางบวก สําหรับพื้นที่
การนําเสนอขาวทั้งสวนของโบและฟลุคจะไมแตกตางกัน เนื่องจากเปนคนมีชื่อเสียงดวยกันทั้งคู อีกทั้ง
สื่อก็คุนเคยเปนอยางดี สามารถตามขาวไดงาย
สําหรับกรณีนิโคลและแมวนั้น สื่อวางกรอบใหเห็นวานิโคลและแมวตางก็ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้น รูสึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แตจําเปนตองหยาเพื่อรักษาความสัมพันธแบบเพื่อนเพื่อให
เขาหากันได ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหมีผลกระทบตอลูก เปนการเลิกกันดวยความเขาใจและรวมกันตัดสินใจ
ดั ง เช น ที่ ทั้ง คู ยัง สามารถอยู บา นเดี ย วกัน ไดทั้ ง ๆที่ห ย ากั น แล ว เพีย งแคแ ยกห องนอนกัน เทา นั้น จาก
พฤติ ก รรมนี้ จึ ง ยิ่ ง เป น การส ง เสริ ม สิ่ ง ที่ สื่ อ ต อ งการวางกรอบตั ด สิ น ความสั ม พั น ธ อั น ดี ข องทั้ ง คู
นอกจากนั้นสื่อยังวางกรอบในแงบวกใหกับแมวจากการที่ไมเคยกลาวโทษนิโคลวาเปนตนเหตุของปญหา
ในทางกลับกันแมวยอมรับไววาเปนความผิดของตนเองเพียงคนเดียว ประกอบกับพฤติกรรมที่ผานมาของ
ทั้งคู ก็ไมเคยมีขาวคราวเสียหายในทางเจาชู หลายใจทั้งกอนและหลังแตงงาน ดังนั้นสื่อจึงตองการวาง
กรอบใหเห็นวา การเลิกกันไมเกี่ยวของกับปญหาเรื่องมือที่สาม เปนปญหาของคน 2 คนที่มีทัศนคติไม
ตรงกั น เป น การลดระดั บ ความสั ม พั น ธ เ พื่ อ แก ป ญหา ดั ง นั้ น ภาษาที่ ใ ช จึ ง ค อ นข า งเป น กลางไปตาม
ขอเท็จจริง ไมมีการใชคําเหน็บแนม เสียดสีการกระทําวาใครเปนคนผิด แตดวยรายละเอียดของเหตุการณ
ที่คอนขางเปนบวกวาเลิกกันดวยดี ยังเปนเพื่อนกันได จึงทําใหเกิดการวางกรอบที่เปนบวกจากสื่อ สําหรับ
พื้นที่การนําเสนอขาวทั้งสวนของนิโคลและแมวก็ไมแตกตางกัน เพราะเปนการออกมาแถลงขาวรวมกัน
สํ า หรั บ กรณี บุ ม และวี นั้ น สื่อ จะวางกรอบให เ ห็ น ว า โดยปกติชี วิต คน ยอ มมีทั้ งสิ่ ง ที่ป ระสบ
ความสํ าเร็จและสิ่งที่ลมเหลว ไม มีสิ่งใดโรยดว ยกลีบกุ หลายไปทั้งหมด อย างกรณีของบุมที่เ ปนคน
ประสบความสําเร็จมาตลอดนับตั้งแตเปนนางสาวไทย อีกทั้งยังเปนคนเกง ฉลาด กลาคิด กลาตัดสินใจ
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เปนตัวของตัวเอง จนทําใหสังคมมองวาบุมเปนคนกาวราว ไมมีความนอบนอม จนทําใหไมสามารถ
ปรับตัวเขากับคนอื่นได ซึ่งเปนบุคลิกในแงลบและนํามาสูความลมเหลวของการใชชีวิตคู แตอยางไรก็
ตาม บุมก็รูสึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบและรักลูกอยางแทจริง ทําหนาที่บทบาท
การเปนแมไดอยางดี และยังสามารถเผชิญหนากับวีได สามารถไปมาหาสูกันไดในฐานะพอแมของลูก
ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหลูกขาดความอบอุนเปนปมดอย ไมมีการกีดกันพอกับลูก ดังนั้น ภาพลักษณของบุมจึงมี
การหักลางกันเองระหวางสิ่งที่ดีกับไมดี น้ําหนักทิศทางขาวที่สื่อวางกรอบจึงไมไดใหคาทางบวกหรือลบ
อยางชัดเจน แตจะเปนกลาง โดยใชคํากลางๆไปตามขอเท็จจริง อาจจะมีการตั้งสมญานามบางแตก็ไมได
ใหคาทางลบ เพียงแคตองการสื่อใหเห็นวาบุมตองแยกทางกับสามีตั้งแตอายุยังไมเยอะ และอยูกินกันได
ไมนาน สําหรับพื้นที่การเสนอขาวจะมาจากบุมเพียงคนเดียว ในสวนของแหลงขาวคนอื่นๆนั้นเปนเพียง
คนที่ถูกอางอิงถึง
“มันอยูที่ขอเท็จจริงที่ไดมา เชน การเลิกกัน รายละเอียดมันก็ไมเหมือนกัน โดยหลักคือเคาแถลง
อะไรมาก็ลงไปแบบนั้น แลวก็ไปสัมภาษณคนที่เกี่ยวของมาเพิ่มเติม เพียงแตรายละเอียดที่เคาแถลงหรือที่
คนเกี่ยวของพูด บางทีมันอาจจะไมเหมือนกัน บางคนที่เลิกกันก็พูดในทางที่ดีวาอยูกันไมได แยกกันดวยดี
หรือบางคูก็อาจจะดากัน มันอยูที่ขอเท็จจริงที่มันไมเหมือนกัน ตางกันที่รายละเอียด ซึ่งรายละเอียดที่ตางก็
จะทําใหประเด็นที่เอามาพาดหัวหนาหนึ่งตางกัน ก็ทําใหการวางกรอบตางกัน” (การุณ มีถม, สัมภาษณ,
21 สิงหาคม 2551)
“กรณีการเลิกกัน หยากัน แมจะประเด็นเดียวกัน แตมุมเสนอก็ตางกัน เพราะเนื้อหามันตาง อยาง
ที่บอกไปวาบั้นปลายมันเหมือนกัน แตวากอนถึงบั้นปลาย มันก็มีความแตกตางกันอยู เชน มีมือที่สาม
หรืออยูแลวไปกันไมรอดจริง เขากันไมไดเลย มีแตทะเลาะ เครียดกันเปลาๆ หรือเพราะความเจาชูนอกใจ
อะไรอยางเนี้ย พอสาเหตุ รายละเอียดตางกัน แนนอนมุมการเสนอ กรอบตางๆก็ตางกัน รายละเอียดของ
เหตุการณก็มีสวนชวยสื่อในการกําหนดกรอบขาว” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
กลวิธีการวางกรอบขาว
ประเด็นการเลิกราหยารางนี้ จะเห็นไดวามีการวางกรอบขาวจากสื่อที่ตางกัน โดยเห็นไดทั้งจาก
การพาดหัวขาว เนื้อหาขาว และการระบุสาเหตุที่แตกตางกัน แมวาจะเปนประเด็นขาวเดียวกันก็ตาม
1.การพาดหัวขาว
1.1 ภาษาที่ใชพาดหัวขาว
กรณีโบฟลุคจะเปนประเด็นซอนประเด็น นั่นก็คือมีประเด็นการคบกันระหวางแปงกับฟลุคเกิด
แทรกระหวางที่ฟลุคกับโบออกมาประกาศวาแยกทางกันแตยังไมหยาขาดกัน ดังนั้นแปงจึงถูกมองเปน
ตนเหตุ เปนชนวนใหเกิดความแตกหัก ดังนั้นดวยเนื้อหาขาวที่เปนลบ สื่อจึงมีการใชภาษาที่คอนขางหวือ
หวา ดึงดูดความสนใจและใหคาทางลบกับทั้งฟลุคและแปง เนื่องดวยตัวเหตุการณเองที่สังคมไทยมองวา
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เปนสิ่งที่ไมควรจะเกิดขึ้น เพราะฟลุคยังมีพันธะ ยังไมไดหยาขาดจากโบ การที่คบกับแปงทําใหทั้งฟลุค
และแปงกลายเปนคนไมดี แตสําหรับประเด็นการแยกทางกันของฟลุคและโบนั้น หนังสือพิมพจะใชคํา
ลักษณะกลางๆ ไมไดกอใหเกิดการตัดสินบุคคลใดๆทั้งสิ้น โดยใช “โบ” และ “ฟลุค” พาดหัวขาวแทบทุก
ครั้งที่นําเสนอเพราะจุดขายของขาวนี้ก็คือตัวบุคคล โดยมีเหตุการณเปนองคประกอบในการดึงดูดความ
สนใจ อีกทั้งยังเปนเหตุการณที่ออนไหวตอความรูสึก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ “ลูก” ดังนั้นสื่อจึงเสนอไป
ตามขอเท็จจริง
สําหรับกรณีของนิโคลและแมวนั้น สื่อพยายามใชภาษาเปนกลาง เนื่องจากเปนเหตุการณที่ไมมี
มือที่สามเขามาแทรก แตเปนเพราะการไมสามารถปรับตัวได และสื่อไดใสความรูสึกคิดแทนคนอานลง
ไปในพาดหั ว ขา วว ารู สึก ตกใจ เป น เรื่อ งที่ไ มน า จะเกิด ขึ้น แตก็เ กิด ขึ้น แลว อี ก ทั้ ง ยัง เป น เหตุ การณ ที่
ออนไหวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบทั้งตัวบุคคลในขาวเอง รวมไปถึงลูก สื่อจึงไมไดใชภาษาที่
ใหคาทางลบเทาใดนัก ซึ่งกรณีของบุมก็ใชภาษาไมแตกตางไปจากกรณีนิโคลเทาใดนัก ถึงแมวาแงมุมที่
นําเสนอจะดูเปนลบ ดูรุนแรงกวาก็ตาม แตก็ไมไดใหคาทางลบกับตัวบุม
“น้ําหนักของขาวโดยรวม ก็มีผลตอการพาดหัวประกอบกับดูเนื้อที่ที่มีให แตก็มีสวนนะวาไป
สรางกรอบใหคนอาน แตโดยหลักแลว คําที่คิดตองมาจากอารมณของขาวนั้นทั้งหมด ซึ่งอารมณมันมี
ความแตกตางไง เราตองหาคําที่มันตรงกับเนื้อหา แลวใหคนอานดูนาสนใจ สะดุดตา ซึ่งก็ทําใหเห็น
น้ําหนักขาววาดีหรือไมดี ทางบวกหรือลบ อยางบางครั้งเคาแถลงมีการรองไห ก็จะดูดวยวาเคาเลิกกันเนี่ย
มีอาลัยอาวรณหรือเปลา หรือวาไปกันดวยดีขนาดไหน อยางถาเคาแถลงวาตัดสินใจจะเลิกคบกันดวย
ความเต็มใจของทั้งคู เราก็อาจใชคําวาแยกทาง แตถาบอกวาอยูกันไมได เราก็อาจใชเตียงหัก ก็ตองดู
อารมณมันดวย” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“บางครั้งคําที่พาดหัวอาจจะหวือหวาไปหนอย ทําใหเอียงบาง แตมันก็เปนแคน้ําหนักคําที่มัน
ตางกัน อยางเลิกกัน เตียงหัก แยกทาง บานแตก ซึ่งการที่ใชคําตางกันก็เพราะดูจากน้ําหนักขาว ประกอบ
กับดูเนื้อที่ที่มีให แตก็มีสวนนะวาไปสรางกรอบใหคนอาน” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“ตองถายทอดความคิดผานตัวอักษร แลวใหคนอานเห็นภาพตามที่คุณคิด เขาใจได ก็เหมือนเปน
การวางกรอบแหละ แตมันก็ตามขอเท็จจริง” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
1.2 แหลงขาวที่พาดหัวขาว
สําหรับกรณีโบ ฟลุค แปง และกรณีนิโคลกับแมว จะมีเจาตัวเปนแหลงขาวหลัก เปนผูเปดเผย
เหตุการณ แตกตางจากกรณีของบุมที่มีบุมเปนแหลงขาวหลักเพียงคนเดียว แตทั้ง 3 กรณีนี้ แหลงขาว
เหลานี้เปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง แตดวยตัวเนื้อหารายละเอียดที่กลาวถึงตางกัน ฟลุคและแปงจึง
กลายเปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริงในเชิงลบ นิโคลและแมวเปนแหลงขาวที่ใหขอเท็จจริงเชิงบวก เพราะ
พฤติกรรมการแสดงออกของทั้งคูเปนไปอยางดี ไมมีการขัดแยงกัน เลิกกันดวยดี
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สําหรับกรณีของบุมนั้น บุมเปนแหลงขาวหลักเพียงคนเดียวที่ใหขอเท็จจริงที่ใหคาคอนไปทาง
ลบ สวนวีและคนอื่นๆจะไมมีบทบาทในการใหขอมูล เปนเพียงแหลงขาวที่ถูกอางอิงถึงเทานั้น ทั้งนี้
เพราะบุมเดนที่สุด เปนคนที่ผูอานอยากรูขาวคราว
โดยสรุปแลว แหลงขาวตางๆที่สื่อใช จะเปนแหลงขาวหลัก เปนบุคคลในขาว ไมมีการนําคนอื่น
เขามาเกี่ยวของ เนื่องจากรายละเอียดของเหตุการณมีนอย อีกทั้งยังเปนประเด็นเรื่อง “ครอบครัว” ซึ่งมี
ความออนไหวตอความรูสึก
1.3 ประเด็นที่พาดหัวขาว
กรณีของนิโคลกับแมว และกรณีบุม จะมีประเด็นที่สื่อนํามาพาดหัวเหมือนกัน ก็คือ ประเด็นการ
แยกทางกัน โดยชี้ใหเห็นถึงสาเหตุที่เลิกกัน แตไมมีประเด็นดานอื่น เพราะรายละเอียดของเหตุการณมี
นอย อีกทั้งไมมีใครสรางประเด็นใหมๆขึ้นมา แตกตางจากกรณีของโบฟลุค นอกจากจะมีประเด็นขางตน
แลว ยังมีประเด็นเรื่องมือที่ 3 แทรกเขามา จึงทําใหสื่อนําเสนอกรณีนี้คอนขางนาน เพราะขอเท็จจริงตางๆ
ยังคลุมเครือ แตเปนที่นาสังเกตวาทั้ง 3 กรณีนี้ เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับ “ครอบครัว” ซึ่งเปนสถาบันที่
สําคัญสําหรับสังคมไทย แตประเด็นที่สื่อเลือกมานําเสนอ จะไมพบในสวนของบุตรซึ่งเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงเทาไรนัก ทั้งนี้เพราะสื่อมองวาไมใชประเด็นหลักของการมีปญหาเรื่องการใชชีวิตคู
“การวางกรอบตางๆ จะอยูที่ขอเท็จจริงที่ไดมา เพราะแตละขาวจะมีรายละเอียดแตกตางกัน เชน
ขาวเลิกกัน รายละเอียดมันจะไมคอยเหมือนกัน ซึ่งรายละเอียดเหลานี้ก็ทําใหประเด็นที่เอามาพาดหัวหนา
หนึ่งตางกัน” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
โดยสรุปแลว กรณีของโบ ฟลุค ผูที่ถูกใหคาในทางลบก็คือฟลุค ที่เปนคนเจาชูจนทําใหเกิดปญหา
ครอบครัว และเมื่อมีประเด็นเรื่องแปงเขามาเกี่ยวของ น้ําหนัก ทิศทางเมื่อประกอบกับภาษาแลว ขาวจึง
ออกมาในเชิงลบ เปนขอเท็จจริง (fact) ที่มีแตงแตมดวยการเลือกใชคํา ทําใหเกิดการตัดสินที่เปนลบ สวน
กรณีนิโคลและกรณีบุมจะแตกตางจากกรณีโบฟลุค โดยมีเพียงเหตุการณเดียวที่เกิดขึ้น และเปนเหตุการณ
ที่ไมมีใครอยากใหเกิด ตางก็รูสึกเสียใจ ดังนั้นองคประกอบดานภาษา แหลงขาว และประเด็นที่พาดหัว
ขาวกรณีนิโคล ทําใหขาวออกมาในเชิงบวก เพราะสื่อมองวาเปนการยินยอมพรอมใจเลิกกันดวยดี ไมได
ทะเลาะกัน สําหรับบุมนั้นแมวาภาษาที่ใชอาจจะทําใหขาวออกมาเชิงลบ แตเมื่อดูประกอบกับบริบทอื่นๆ
ดูเนื้อความทั้งหมดแลวจะพบวาประเด็นที่นําเสนอก็เสนอไปตามขอเท็จจริง เพียงแตใหรายละเอียดของ
เหตุการณมากกวา ภาษาที่ใชก็เพียงเพื่อดึงดูดความสนใจผูอาน แตไมไดทําใหเกิดการตัดสินบุคคลในขาว
มากนัก
2. เนื้อหาขาว
2.1 กลวิธีการนําเสนอขาว
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ทั้ง 3 กรณีจะไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ ใชกลวิธีการเสนอขาวโดยใชเทคนิคการเลาเรื่อง มี
การใชลีลาการเขียนพรรณนาอากัปกิริยาทาทางความรูสึกของผูตกเปนขาวรวมถึงแหลงขาวที่อางอิงถึง
และเนนใหความสําคัญตอรายละเอียดตางๆของเหตุการณ ซึ่งกลวิธีนี้กอใหเกิดการสรางความหมายตอ
เหตุการณ เปนการมุงสรางอารมณและทัศนคติตอผูอาน ทําใหผูอานเกิดจินตนาการภาพของเหตุการณได
แตทั้งนี้โ ดยรายละเอีย ดแล ว ทั้ ง 3 กรณี จ ะมีค วามแตกตางกัน นั่ น ก็คือ ในกรณีของโบฟลุค จะมีก าร
พรรณนาใหเห็นวาโบฟลุคเลิกกันมานานถึง 2 ป แตเพิ่งมาเปดเผยขอเท็จจริง อีกทั้งสื่อยังพรรณนาใหเห็น
นิสัย บุคลิกภาพของฟลุควาเปนคนเจาชูมาตั้งแตกอนแตงงาน และหลังแตงงานก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจนทําใหเกิดปญหาครอบครัว โดยนําฉายาของฟลุคมากลาวถึงในขาว นอกจากนั้นในประเด็น
แป ง คบกั บ ฟลุ ค นั้ น ยั ง มี ก ารใช เ ทคนิ ค การเล า เรื่ อ งบรรยายบุ ค คลอื่ น ๆแวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให
สอดคลองกับสิ่งที่ไดบรรยายไว วาแปงกับฟลุคกําลังคบกันในชวงที่ทั้งคูยังไมยอมรับ เพียงแตแหลงขาวที่
สื่อนําขอมูลมาอางอิงเปนแหลงขาวปด
สําหรับกรณีของนิโคลกับแมวนั้น จะพรรณนาอากัปกิริยาและรายละเอียดเหตุการณโดยเสนอให
เห็นวาทั้งคูเลิกกันดวยดี สามารถพบเจอพูดคุยกันไดแมวาจะหยากันแลวก็ตาม โดยการนํารายละเอียด
เหตุการณที่เกิดขึ้นมาเปนหลักฐานสนันสนุนกรอบของสื่อ นั่นก็คือภายหลังการหยานิโคลและแมวก็ยังอยู
บานหลังเดียวกันเพียงแคแยกหองนอน นอกจากนั้นสื่อยังพยายามพรรณนาใหเห็นถึงสาเหตุที่เลิกกันวา
เปนเพราะปญหาการใชชีวิตคูของทั้งสองคน ไมเกี่ยวกับปจจัยภายนอก ไมเกี่ยวกับบุคคลที่สาม
สําหรับกรณีของบุมนั้น จะพรรณนาใหเห็นถึงภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นวา ระยะเวลาการใชชีวิตคู
ของบุมและวีคอนขางสั้น ทั้งๆที่เพิ่งแตงงานกันไดไมถึง 3 ป ก็ตองเลิกกันแลว โดยพรรณนาใหเห็นถึง
สาเหตุที่เลิกกันวาเปนเพราะปญหาการใชชีวิตคูของทั้งสองคนที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ตางกันอยาง
สิ้นเชิง ไมเกี่ยวกับบุคคลที่สาม อีกทั้งปญหาดานครอบครัวของฝายชายที่เปนแบบสังคมจีนก็เปนแรง
กระตุนดวยเชนกัน
นอกจากนั้น ทั้ง 3 กรณีจะเนนการนําเสนอจากคําใหสัมภาษณของบุคคลในขาวเปนหลัก อีกทั้ง
ยังมีการบรรยายอากัปกิริยา ซึ่งเปนอวัจภาษา เปนการสังเกตจากสื่อ โดยยืนยันใหเห็นวาผูตกเปนขาวก็
รูสึกเสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางแทจริง
2.2 แหลงขาว
การเลือกแหลงขาวของทั้ง 3 กรณีจะคลายคลึงกัน โดยจะเลือกแหลงขาวหลักที่ตกเปนขาว จะไม
คอยมีการพาดพิงถึงคนอื่นเทาไรนัก รวมทั้งไมมีการสัมภาษณจากแหลงขาวอื่นๆ ทั้งนี้เพราะทั้ง 3 กรณี
บุคคลในขาวเปนผูออกมาเปดเผยเหตุการณใหขอเท็จจริงดวยตนเอง ซึ่งเปนแหลงขาวที่สําคัญที่สุด เปนผู
ที่ทําใหเกิด “ขาว” ขึ้นมา
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“เกณฑโดยทั่วไป คนแรกก็ตัวที่เปนตัวขาวเลย อยางการเลิกกัน ก็คูที่เลิกกันแหละ แตถาไมไดก็
ตองหาคนที่ใกลที่สุดมาเรื่อยๆ แลวก็ตองหาใหครบ ครอบคลุมทุกฝาย อยางเรื่องศรรามที่ขับรถชน ก็ถาม
ไดหมด ถามแพทย ถามใครหลายๆดานใหครอบคลุม แตถามวามีมั๊ยที่ตองหาแหลงขาวที่สนับสนุนกับ
ขาวของเรา มันก็เปนอีกแบบหนึ่ง เปนกรณีอื่น อยางขาวเลิกกัน เราอาจจะมี hint วาเลิก ก็ตองไปหาคนที่
ใหขอมูลวาเลิก” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
กรณี โ บฟลุ ค จะพบแหล ง ข า วครบทั้ ง แหล ง ข า วที่ ใ ห ข อ เท็ จ จริ ง ทางบวก ได แ ก โบ-ชญาดา
แหล ง ข า วที่ ใ ห ข อ เท็ จ จริ ง ทางลบ ได แ ก ฟลุ ค -เกริ ก พล และแหล ง ข า วที่ เ ป น ลบ ได แ ก แป ง -อรจิ ร า
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาวซึ่งไมไดมีบทบาทในการใหขอมูลหรือวิพากษวิจารณหรือ
ออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นดวย นั่นก็คือ แบม-จณิสตา , นองอชิ และพอแมแปง โดยกรณีนี้จะมีแหลงขาวที่
เปนลบมากที่สุด เนื่องจากรายละเอียดเหตุการณที่คอนขางเปนลบ แตกตางจากอีก 2 กรณีที่จะไมมี
แหลงขาวดานลบ
สําหรับกรณีของนิโคลและแมวนั้น ถึงแมจะหยารางกัน แตก็ยังมีบทบาทเปนแหลงขาวดานบวก
เพราะทําใหน้ําหนักของขาวที่ออกมาดูเบา ไมไดทําใหผูอานรูสึกโจมตี ในทางกลับกันทําใหผูอานเขาใจ
เหตุผลของการตัดสินใจของทั้งคู นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงในขาวซึ่งไมไดมีบทบาทในการ
ใหขอมูลออกความเห็นใดๆ นั่นก็คือ นองทิคเกอร ซึ่งเปนแหลงขาวทางบวก เพราะกอนที่นิโคลกับแมว
จะตัดสินใจหยากันนั้น ก็คํานึงถึงลูกเปนปจจัยสําคัญ ประกอบกับเหตุการณนี้ไมมีปญหาเรื่องลูก ไมมีการ
เกี่ยงกันเลี้ยงดู ไมมีการแยงลูกกัน ในทางกลับกันแมจะเลิกกัน แตก็ยังรับผิดชอบ ชวยกันเลี้ยงดู ในฐานะ
พอแม ยังคงใหความอบอุนดูแลลูก
สําหรับกรณีบุม จะมีบุมเปนแหลงขาวหลักเพียงคนเดียวที่ออกมาใหขอเท็จจริงที่มีน้ําหนักใหคา
ค อ นไปทางบวกจากสาเหตุ ที่ เ ลิ ก กั น และพฤติ ก รรมการแสดงออกระหว า งกั น หลั ง จากเลิ ก กั น แล ว
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ถูกนํามากลาวถึงแตไมไดมีบทบาทในการใหขอมูลออกความเห็นใดๆ นั่นก็คือ วี
และนองอันดามัน ซึ่งเปนแหลงขาวทางบวก เพราะกอนที่บุมและวีจะตัดสินใจแยกทางกันนั้น ตางก็
พยายามปรับตัวเขาหากันแลว อีกทั้งยังตองคํานึงถึงลูกเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งหตุการณนี้ไมมีปญหาเรื่องลูก
ไมมีการเกี่ยงกันเลี้ยงดู ไมมีการแยงลูกกัน ในทางกลับกันทั้งบุมและวี ถึงแมจะเลิกกัน แตก็ยังรับผิดชอบ
ชวยกันเลี้ยงดู ในฐานะพอแม ยังคงใหความอบอุนดูแลลูก
2.3 ประเด็นขาว
ถึงแมวาทั้ง 3 กรณีจะมีกลวิธีการนําเสนอที่คลายคลึงกัน แตแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว
จะแตกตางกันเพราะรายละเอียดที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดการวางกรอบที่ตางกัน ในกรณีของโบฟลุคนั้น
นอกจากจะมีประเด็นเรื่องเหตุการณที่เกิดขึ้นที่สื่อพยายามชี้ใหเห็นวาเปนเหตุการณที่สื่อตั้งขอสังเกตมา
นาน แตทั้งฟลุคและโบก็ปฏิเสธเรื่อยมา ยังมีการกลาวถึงสาเหตุที่เลิกกันโดยทั้งโบและฟลุคพยายามบอก
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วาเปนเพราะเขากันไมได แตสื่อพยายามวางกรอบใหเห็นวาเปนเพราะฟลุคเจาชู คบผูหญิงคนใหม ซึ่ง
ทายที่สุดความจริงก็เปดเผยเมื่อฟลุคออกมายอมรับวากําลังคบหากับแปงทั้งที่ยังไมไดหยาขาดจากโบ ซึ่ง
ประเด็นนี้เปนปจจัยหลักที่ทําใหกรณีนี้ถูกวางกรอบแตกตางจากอีก 2 กรณี เพราะปญหาเรื่องมือที่สาม
เจาชู มีเฉพาะกรณีฟลุคเทานั้น จึงทําใหน้ําหนัก ทิศทางขาวคอนขางเปนลบกับทั้งฟลุคและแปง ถึงแมวา
จะมีการพยายามเอาประเด็นดานดีของฟลุคในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรมาลดทอนน้ําหนักขาวก็ตาม
สําหรับกรณีนิโคลกับบุม ประเด็นที่นําเสนอจะไมแตกตางกัน แตจะแตกตางกันในรายละเอียดที่
สาเหตุของการแยกทางกัน กรณีนิโคลเกิดจากคน 2 คนที่เขากันไมได หากแตของบุมยังมีปจจัยภายนอก
มาเปนสิ่งเรา นั่นก็คือครอบครัวของวี ที่บุมไมสามารถปรับตัวเขาหาได แตโดยรวมแลว ทั้ง 2 กรณีก็มี
สาเหตุมาจากวิถีชีวิตที่ตางกัน ไมไดเปนเพราะมือที่สาม หรือความเจาชูของอีกฝาย
นอกจากนั้น กรณีของบุมจะมีประเด็นเรื่องโอกาสการกลับมาคืนดีกัน ซึ่งแตกตางจากอีก 2 กรณี
ที่ไมไดกลาวถึง ทั้งนี้เพราะบุมไมไดจดทะเบียนสมรสกับวี ดังนั้นโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันจึงคอนขาง
สูง โดยสื่อวางกรอบใหเห็นราวกับวาอาจจะยังไมเลิกจริง เพียงแคเวนระยะหาง ใหเวลาคิดทบทวนตัวเอง
แลวอาจจะกลับมาคืนดีกันได ดังนั้นเมื่อระยะเวลาผานไป 2 เดือน สื่อจึงมีการติดตามความคืบหนาถึง
ความสัมพันธอีกครั้ง
สํ า หรั บ ประเด็ น เรื่ อ งการเลี้ ย งดู บุ ต ร ความรู สึ ก จากการแยกทางกั น การบรรยายให เ ห็ น ถึ ง
อากัปกิริยาความรูสึกของบุคคลที่ตกเปนขาว จะพบไดในทั้ง 3 กรณี และรายละเอียดของเหตุการณก็ไม
แตกตางกัน โดยตางก็รูสึกเสียใจ และพรอมรับผิดชอบเลี้ยงดู ใหความอบอุนแกลูกเหมือนเดิม ไมมีการ
เกี่ยงหรือแยงกันเลี้ยงลูก
“การวางกรอบต า งๆ มั น อยู ที่ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด ม า ข อ เท็ จ จริ ง ที่ มั น ไม เ หมื อ นกั น ต า งกั น ที่
รายละเอียด ซึ่งการหาขอมูลสวนใหญก็จะเปนไปตามที่มีอยู ถามันครบแลวก็ไมหาเพิ่มในเชิงลึก ยกเวนวา
ถาคิดวามันนาสนใจมาก ประชาชนสนใจ ก็จะเขาไปหา โดยจะเอาประเด็นขาวที่มีอยูแลวจากเนื้อหาขาว
แลวเราเอามันขึ้นมาเปนประเด็นใหคนสนใจ จริงๆมันก็เปนประเด็นทั้งหมด แตอยูที่เราจะเลือกวางกรอบ
ใหความสําคัญกับประเด็นไหนเทานั้น” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“ประเด็นตางๆ ตองดูความนาสนใจของมันดวย ตองดูเรื่องความเหมาะสม จริยธรรม ตองไมทํา
อะไรที่มันล้ําเสนเกินไป สวนใหญก็จะสรางประเด็นขาวดวยตัวขาวเอง เรามีหนาที่ขายขาว ก็ตองหาขาว
หาประเด็นมานําเสนอซึ่งตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริง แลวก็ความนาสนใจของมันดวย ไมใชวาไปปน
ขาวจนเกินไป” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
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2.4 ภาษา
ทั้ง 3 กรณี จะมีการใชภาษาในการรายงานขาวแตกตางกันไป โดยกรณีของโบฟลุคจะใชภาษา
คอนขางเปนลบมากที่สุด มีการตั้งสมญานามเรียกผูตกเปนขาวที่มีความหมายเชิงลบ ชี้ใหเห็นวาเปนคน
เจาชูทั้งฟลุคและแปง นอกจากนั้นยังมีการใชคําเหน็บแนม เสียดสีการกระทําฟลุคและแปงวาเปนผูโกหก
หลอกลวง เลือกใชคําที่กอใหเกิดอคติและใสความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นลงไปในขาว เพื่อโนมนาว
ใจใหผูอานรูสึกถึงอารมณรวม ซึ่งเปนการสะทอนภาพในแงลบ แตสื่อไมไดมีการโนมเอียงหรือตัดสิน
ฝายใดอยางชัดเจนเพียงแคชี้นําจากภาษาและมุมมองการนําเสนอ
สําหรับกรณีของนิโคลนั้น ถึงแมวาเดลินิวสจะมีการตั้งสมญานามให แตก็ไมไดใหความหมาย
เชิ ง บวกหรื อ ลบ เป น ฉายาที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ เหตุ ก ารณ ก ารหย า ร า งจึ ง ไม ไ ด ใ ห ค า ให ค วามหมายกั บ
เหตุการณในครั้งนี้ ดังนั้นการวางกรอบของเดลินิวสจึงไมแตกตางไปจากไทยรัฐ นอกจากนั้นภาษาที่ใชใน
การเลาเรื่องก็จะใชคํากลางๆ ไมมีการใชคําเหน็บแนม เสียดสี หรือใชคําสรางสีสัน เปนการรายงานไป
ตามขอเท็จจริงซึ่งรายละเอียดเนื้อหาเหตุการณคอนขางเปนบวกตอนิโคลและแมว ดังนั้นจึงทําใหทิศทาง
ขาวเปนไปทางบวก
สําหรับกรณีของบุมนั้น ถึงแมจะมีการตั้งสมญานามเรียกผูตกเปนขาว แตไมไดมีความหมายเชิง
บวกหรือลบ หากแตสื่อเพียงตองการชี้ใหเห็นถึงสถานภาพของบุมวายังมีอายุไมมาก อีกทั้งมีลูกแลว แต
ตองมาแยกทางกับสามี เพื่อเปนการชี้นัยยะวา แมจะสวยระดั บนางสาวไทย เกง ฉลาด แตก็มีปญหา
ครอบครัวไมตางไปจากคนธรรมดาทั่วไป ซึ่งเปนนัยยะคอนขางเห็นใจ ถึงแมวาตลอดเวลาที่ผานมาบุม
อาจจะไมไดรับการยอมรับ เห็นใจจากสังคมเทาไรนัก แตเหตุการณนี้เปนสิ่งที่ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น อีก
ทั้งเหตุการณในครั้งนี้ก็ไมมีปญหาเรื่องมือที่สาม ดังนั้น บุมจึงไดรับความเห็นใจจากสังคมในระดับหนึ่ง
จึงเปนการชวยลดทอนน้ําหนักขาวใหเปนกลาง สื่อจึงใชภาษาในการรายงานขาวที่เปนกลาง เปนไปตาม
ขอเท็จจริง ไมมีการใชคําเหน็บแนม เสียดสีการกระทําวาใครเปนคนผิด
“เราใชคําที่ทําใหคุณไมตองแปล ไมตองคิดมากเลย มันเปนความสามารถในการใชคําภาษาไทย
ที่สื่อพยายามเพื่อใหคนอานไดเขาใจ ไดเห็นภาพ จนอาจจะดูเหมือนวาสื่อไดตัดสินเคาไปแลว มันคือ
ความสามารถของการใชคํา แตถามองในแงของความถูกตองมันก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง” (พรชัย ปณณ
วัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
“บางครั้งคําที่พาดหัวอาจจะหวือหวาไปหนอย ทําใหเอียงบาง แตมันก็เปนแคน้ําหนักคําที่มัน
ตางกัน อยางเลิกกัน เตียงหัก แยกทาง บานแตก ซึ่งการที่ใชคําตางกันก็เพราะดูจากน้ําหนักขาว ประกอบ
กับดูเนื้อที่ที่มีให แตก็มีสวนนะวาไปสรางกรอบใหคนอาน” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
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3. การระบุสาเหตุ
การนําเสนอเนื้อหาขาวของหนังสือพิมพนอกจากจะนํามาสูการวางกรอบแลว ยังนํามาสู “การ
ระบุสาเหตุ” ซึ่งแตละเนื้อหาขาว แมจะเปนเหตุการณในลักษณะเดียวกัน แตดวยรายละเอียดที่แตกตางกัน
จึงนํามาสูกรอบที่แตกตางกันรวมไปถึงการระบุสาเหตุจากสื่อที่แตกตางกันดวย
กรณีโบฟลุคจะพบวามีปจจัยมาจากตัวฟลุคเองที่เจาชู ไมรูจักพอ ไมรูจักการหักหามใจ เมื่อมาเจอ
ปจจัยภายนอกเปนสิ่งเรา นั่นก็คือ แปง-อรจิรา ที่รูอยูแลววาฟลุคแตงงาน มีภรรยา มีลูกแลว แตแปงก็ยังมา
คบกับฟลุค จนถูกสังคมตราหนาวาเปนสาเหตุใหฟลุคตองจดทะเบียนหยากับโบ นอกจากนั้นสื่อยังมองวา
พฤติ ก รรมเจ า ชู เ ป น สิ่ง ที่ ฟ ลุค ไม ส ามารถควบคุ ม ไดทั้ งที่ ใ นความเป น จริ ง เป น สิ่ งที่ สัง คมคาดหวัง ว า
สามารถควบคุมได อีกทั้งยังเปนปจจัยที่ถาวร เนื่องจากตลอดเวลาที่ผานมาฟลุคจะเปลี่ยนผูหญิงที่คบหา
ไปเรื่อย ไมหยุดอยูที่ใคร แมกระทั่งจะแตงงานแลวก็ตาม แสดงใหเห็นวาเปนคนไมมีความจริงจังและ
จริงใจ อยางไรก็ตามพฤติกรรมของฟลุคเปนพฤติกรรมเฉพาะเรื่อง เนื่องจากถาเปนเรื่องลูก เรื่องการงาน
ฟลุคจะเปนคนคอนขางจริงจัง เห็นไดจากนองอชิที่ฟลุคยังคงใหความสําคัญพรอมรับผิดชอบเลี้ยงดู
ถึงแมวาจะหยารางกับโบแลวก็ตาม จากการระบุสาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่นําเสนอ ทําใหเกิด
การตัดสินตีความไดวาฟลุคและแปงเปนผูกระทํา เปนผูที่ผลักดันใหชีวิตคูของฟลุคและโบตองจบสิ้น
หากแตฟลุคก็ยังมีจิตสํานึกในฐานะ “พอ” ที่ไมทอดทิ้งนองอชิ
กรณีนิโคล สื่อระบุใหเห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวาการหยารางนี้เกิดจากปจจัยภายในที่มาจากการ
ตัดสินใจของคน 2 คน ไมไดถูกกดดันมาจากคนแวดลอม หากแตเกิดจากความคิดของคนทั้งคูที่ทบทวน
บทบาทความเหมาะสม ตระหนักถึงความสัมพันธวาสถานะความเปนเพื่อนมีความเหมาะสมมากที่สุด
และไมมีผลกระทบตอลูก ทั้งนี้เพราะมีทัศนคติรูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางกันและไมสามารถปรับตัวเขา
หากันได จึงเปนปจจัยภายในตนเองที่ไมสามารถควบคุมได ทั้งที่ในความเปนจริง ทัศนคติ ความคิดเห็นที่
กอใหเกิดพฤติกรรมการใชชีวิตนั้น เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถควบคุมไดดวยตนเอง สามารถเรียนรูและเกิด
การปรับเปลี่ยนได แตในทางกลับกันจะพบวาทั้งแมวและนิโคลเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี เขากันไดกับ
ทุกๆคน ไมเคยมีปญหากับใคร จึงเปนการชี้นัยยะใหเห็นวานิโคลและแมวมีการเรียนรูการใชชีวิตในสังคม
เรียนรูการเขาสังคม เรียนรูการปรับตัวเพื่อใหอยูรวมกับคนสวนมากในสังคมได หากแตไมมีการเรียนรู
ปรับตัวในเรื่องการใชชีวิตคู จึงเปนปจจัยเฉพาะเรื่องและเปนปจจัยที่ไมถาวร จากการระบุสาเหตุของสื่อ
ประกอบกับเนื้อความที่นําเสนอ ทําใหเกิดการตัดสินตีความไดวานิโคลและแมวมีปญหากันเพราะมี
แนวคิ ด ไม ต รงกั น ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ คนอื่ น ๆ เป น การเลิ ก กั น ด ว ยความเข า ใจ เป น การเลิ ก เพื่ อ รั ก ษา
สัมพันธภาพอันดีตอกันในฐานะเพื่อนตอไป เพื่อไมใหมีผลกระทบกับลูก
กรณีบุม สื่อไดพยายามระบุสาเหตุใหเห็นถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นวา มีสาเหตุมาจากปจจัยภายใน
เปนการกระทําที่เกิดจากตนเองที่มีแนวคิดไมตรงกันไมใชจากบุคคลอื่นหรือสภาพแวดลอม โดยบุมไม
สามารถปรับตัวเขากับครอบครัวของวีซึ่งมีวัฒนธรรมแบบจีนได นอกจากนั้นยังเปนปจจัยที่ควบคุมไมได
ทั้งที่สังคมคาดหวังวาควรจะควบคุมได เพราะเปนเรื่องของการควบคุมอารมณ ความคิด ซึ่งกอใหเกิดการ
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ปรับตัวเขาหากัน หากแตทั้งคูไมสามารถปรับตัวเขาหากันไดในฐานะสามีภรรยา อีกทั้งบุมก็ไมสามารถ
ปรั บ ตัว ให เ ข า กั บสั ง คมไทยส ว นใหญ ไ ด จึ ง เป น ป จ จั ย ถาวรที่ไ ด ผ ลลั พ ธ เ ช น เดี ย วกัน เสมอ ไมว า จะ
ประพฤติปฏิบัติกับใครก็ตาม และยังเปนปจจัยทั่วไป ไมใชเฉพาะเรื่องการใชชีวิตคูเทานั้น จากการระบุ
สาเหตุของสื่อประกอบกับเนื้อความที่นําเสนอ ทําใหเกิดการตัดสินตีความไดวาบุมและวีมีปญหากัน
เพราะมีแนวคิดไมตรงกัน ไมเกี่ยวของกับคนอื่นๆ เปนการเลิกกันดวยความเขาใจ และยังสามารถไปมาหา
สูกันไดในฐานะพอแมของลูก เพื่อไมใหมีผลกระทบกับลูก ดังนั้นแมตลอดเวลาที่ผานมา บุมจะคอนขาง
ถูกมองในแงลบจากสังคม แตเมื่อเกิดเหตุการณนี้ขึ้น และบุมก็รักลูกอยางแทจริง สื่อจึงไมไดตัดสินบุมใน
แงลบ หากแตพยายามวางกรอบใหเปนกลางโดยชี้ใหเห็นวาบุมก็เสียใจเชนกัน
2.2 ประเด็นและกรณีขาวเหมือนกัน แตตางหนังสือพิมพกัน มีการวางกรอบแตกตางกันหรือไม อยางไร
จากการวิเคราะหเนื้อหาในสวนที่ 1 จะพบวาทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสมีการวางกรอบ
ขาวในแตละกรณีขาวไมแตกตางกัน กลาวคือ ประเด็นการขับรถชนคนตาย กรณีหมูแฮม สื่อจะคอนขาง
วางกรอบที่เปนลบใหกับตัวหมูแฮม , กรณีศรราม สื่อจะคอนขางวางกรอบที่เปนบวกใหกับตัวศรราม และ
กรณีคนขับรถเมล สื่อจะวางกรอบเปนกลาง สําหรับกรณีการเลิกราหยาราง กรณีโบฟลุค สื่อจะคอนขาง
วางกรอบขาวที่เปนลบ , กรณีนิโคล สื่อจะคอนขางวางกรอบที่เปนบวก และกรณีบุม สื่อจะคอนขางวาง
กรอบที่เปนกลาง
“นโยบายการทําขาวของไทยรัฐจะมี 2 ดาน คือ ดานจริยธรรม ที่ตองเสนอขาวตามจริง เสนอขาว
2 ดาน อยูในความถูกตอง เปนกลาง เพราะพวกนี้มันละเอียดออน นอกจากนั้นก็นโยบายดานธุรกิจ เพราะ
หนังสือพิมพจะอยูไดก็เพราะยอดขาย จึงตองเสนอขาวที่ประชาชนสนใจ จะไดซื้อหนังสือพิมพเรา ตอง
เดาใจวาคนเคาสนใจอะไร แตเทาที่ฟงมา ทดลองมา ก็เรื่องดาราเนี่ยแหละ แนนอนคนซื้อเคาสนใจ หมด
แผงกอน ก็คลายๆเปนนโยบายแหละวา ทําหนังสือก็ตองขายดี ใหประชาชนอยากซื้ออาน” (การุณ มีถม,
สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“เดลินิวสจะมีนโยบายใหนําเสนอขาวทั้งขาวหนักและขาวเบา แตอาจจะใหความสําคัญตางกัน
เพราะเราเปนหนังสือพิมพหัวสี เราก็เนนขาวเบามากกวา อีกอยางพฤติกรรมคนอานเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไป ไม
วาจะการศึกษาสูงแคไหน อาจเปนไปไดวาคนในสังคมเราไมมีสาระหรือเปลา ก็เริ่มเปลี่ยนมาสนใจขาว
เบา ขาวชาวบาน ขาวดารา เรารูจุดขายนิ่ เพื่อความอยูรอดและแขงขันกับคูแขงที่เปนหัวสีเหมือนกันอยาง
ไทยรัฐ เราก็ตองเสนออยูแลว ซึ่งรายละเอียดมันก็ไมตางกันหรอก เพราะขอเท็จจริงมันก็มีของมันอยู แต
ถาเดลินิวสตกขาวเมื่อไร เปนเรื่องเลย อาจทําใหมีปญหาเรื่องยอดขาย มันก็เปนผลพวงทางธุรกิจอีก” (พร
ชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
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“นโยบายขององคกร” เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการนําเสนอขาว ซึ่งจากการที่ทั้งไทยรัฐและ
เดลินิวสเปนหนังสือพิมพประเภทเดียวกัน นั่นก็คือเปนหนังสือพิมพแนวประชานิยมเหมือนกัน ดังนั้น
หลักเกณฑการทําขาว การนําเสนอขาว รวมทั้งกลุมเปาหมาย ผูอาน จึงไมแตกตางกันมากนัก โดย
หนังสือพิมพแนวประชานิยม หรือเชิงปริมาณ จะเปนหนังสือพิมพที่มีเนื้อหาสวนใหญสนองตอบความ
ตองการผอนคลายอารมณของผูอาน เนนการนําเสนอขาวประเภทเราอารมณ เรื่องราวที่คนสวนใหญให
ความสนใจ (human interest) ขาวเบา (soft news) และขาวที่มีคุณคาของความแปลก ไดแก ขาว
อาชญากรรม อุบัติเหตุ บันเทิง เรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของบุคคล อันเปนเนื้อหาที่เหมาะกับผูอานทุก
ระดับและวงกวาง โดยมักจะใชภาษาที่เนนความตื่นเตน เราใจ อานแลวเขาใจงาย ใหความสําคัญกับขนาด
ของตัวอักษรพาดหัวและภาพขาว ซึ่งเปนการสอดแทรกความคิดเห็นจากสื่อลงไปในเนื้อหาขาวโดยที่
ผูอานอาจจะไมทันสังเกตเห็น
เครือวัลย ชัชกุล (2535) ยังอธิบายวา หัวหนาขาวจะคัดเลือกขาวโดยยึดนโยบายของสื่อเปนกรอบ
(frame) เปนแนวทางวา ขาวใดจะนํามาเสนอ และการนําเสนอนั้นจะเสนอขาวอยางตอเนื่องหรือนําเสนอ
เพียงครั้งเดียว ขึ้นอยูกับสถานการณ ถามีขาวที่สามารถ “เลน” ไดมาก ก็จะใหมีเรื่องราวนําเสนอตอไป แต
ถาไมมีขาวที่จะ “เลน” ได เรื่องราวก็จะยุติลง
จากการเปนหนังสือพิมพแนวประชานิยมเหมือนกัน การเลือกประเด็นที่นําเสนอจึงไมตางกัน
โดยหลักการทําขาวก็คือการนําเสนอไปตามขอเท็จจริงที่มีอยู แตเนื่องจากขอเท็จจริงที่สื่อมีอยูนั้น อาจจะ
มีปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่ที่มีอยูอยางจํากัด ดังนั้น สื่อจึงตองทําบทบาทในการคัดเลือก คัด
กรองขาวสาร (Gatekeeper) เพื่อเสนอใหแกผูอาน ซึ่งการที่สื่อมีการคัดเลือกขาวสาร แสดงใหเห็นวาสื่อมี
การคิดแทนผูอานวาตองการทราบอะไร จึงเปนการวางกรอบจากสื่อถึงสิ่งที่ตองการจะเสนอ
“นโยบายก็ตองเลือกขาวที่ประชาชนสนใจ ถาเราชั่งมาแลววาขาวนี้ประชาชนสนใจ เราก็ตอง
เลือกขาวนี้แหละ แตก็ตองอยูในความถูกตอง ความเปนธรรม เสนอขาว 2 ดาน อยางขาวหมูแฮม ก็มีทั้ง
พอแมพูด แลวก็มีฝงคูกรณี ฝงรถเมลพูด ก็ครบ แตรายละเอียดเราไมสามารถเสนอไดทั้งหมดหรอก เพราะ
เราไมมีเนื้อที่ขนาดนั้น ก็จําเปนตองเลือก ไมวาจะสื่อประเภทไหน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ตองเลือก
ขอเท็จจริงมานําเสนอทั้งนั้น” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“ฝายผูบริหารจะไมมายุงในสวนรายละเอียดปลีกยอยวาอยากใหนําเสนอมุมไหน เคาจะใหอิสระ
เพราะทางเจาของหนังสือพิมพ ก็ต องมีเพื่อน เคาก็ตองดูหัวหนังสือพิ มพของเคาดวยวาไมลงหรือลง
บิดเบือนไปจากฉบับอื่น เทียบกันมันสูกันไมได ฉะนั้นก็ตองลงตามที่มันเปน ไมงั้นทางธุรกิจมันจะสูกับ
ฉบับอื่นไมได เราจะไมลงขาวนั้น หรือวาลงไปในทางที่เบา หรือวาทุกฉบับลงแบบนี้กันหมด ของเรามา
ลงแคนี้พอ มันก็จะสูฉบับอื่นไมได ในทางธุรกิจเคาจะทําแบบนั้นไมได เพราะตองขายแขงกัน” (การุณ มี
ถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
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“ดวยความที่เราเปนหนังสือพิมพหัวสี มันแนนอนอยูแลว ลักษณะของหนังสือพิมพประเภทที่
เนนปริมาณมันก็แบบนี้ เนนขาวบันเทิง เพราะเปนขาวที่คนใหความสนใจมากจนเห็นไดวามีการถูกนํามา
เสนอเปนขาวหนาหนึ่ง ทั้งที่ขาวบันเทิงก็ไมไดอุดมปญญาเทาไร ผมไมเคยเห็นวาถาสื่อฉบับไหนไมเสนอ
ขาวดาราแลวจะทําใหไดรับการแซซองจากสังคม มีแตสังคมดา เหยียดหยามวาตกขาว เรื่องพวกนี้บางทีก็
ลําบาก ขนาดหนังสือพิมพคุณภาพอยางมติชน เดี๋ยวนี้ยังเอาขาวดารามาลงเลย ถาไมเกี่ยวกับธุรกิจ แลวจะ
เพราะอะไร สวนหนึ่งของการตัดสินใจวาจะลงอะไรบาง เสนอมากแคไหน ไปในทิศทางไหน สวนหนึ่งก็
เพราะปจจัยดานธุรกิจ เพราะหลายขาวที่นําเสนอไปก็ไมไดใหประโยชนกับคนอาน ไมมีสาระ แตเพราะ
คนอานใหความสนใจ เลือกที่จะรับและเสพขาวเหลานี้ เราก็ตองนําเสนอ ถาไมมีก็เทากับเราตกขาว”
(พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
“การทําขาว ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการกําหนดทิศทาง หรือการวางกรอบตางๆ มันก็มาจากสื่อมีการ
เลือกนําเสนอ จริงๆก็เสนอไปตามขอเท็จจริงแหละ แตแคเราเนนอันไหน เราตองเลือก เราเสนอหมด
ไมได เนนย้ําหมดไมได เพราะหนากระดาษมันมีบังคับ มันมี pattern อยูแลววาจะใหลงเทาไร” (พรชัย
ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
จากคําสัมภาษณขางตน ยังเห็นไดวาปจจัยดานการอยูรอดของธุรกิจ ก็เปนสวนสําคัญในการ
นําเสนอขาว ซึ่งจุดขายของหนังสือพิมพแนวประชานิยม ก็คือขาวเบา (Soft News) ดังนั้น ทั้งไทยรัฐและ
เดลินิวสจึงคอนขางใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวประเภทนี้มากกวาการนําเสนอขาวหนัก (Hard
News) โดยเห็นไดชัดเจนจากปริมาณ สัดสวนที่ถูกเลือกมานําเสนอในหนาหนึ่ง ดังนั้น การวางกรอบใน
ขาวเบาจึงเกิดขึ้นไดมากสําหรับหนังสือพิมพประชานิยม เพราะหนังสือพิมพประเภทนี้ใหความสําคัญกับ
ขาวประเภทนี้ แตการวางกรอบตางๆก็ตองอยูภายใตขอเท็จจริง บนพื้นฐานของขอมูล เพราะหนังสือพิมพ
ตองมีการแขงขันกัน หากฉบับใดลงแตกตางหรือเลือกที่จะไมเสนอประเด็นไหน ก็จะถูกมองวาตกขาว
ดั ง นั้ น การวางกรอบข า วจากสื่ อ แม จ ะต า งฉบั บ กั น ก็ มี แ นวโน ม ที่ จ ะวางกรอบเหมื อ นกั น หากเป น
หนังสือพิมพประเภทเดียวกัน เพราะปจจัยดานการแขงขัน เพื่อความอยูรอดทางธุรกิจ
ดั ง นั้ น การคั ด เลือ กจากสื่ อจึ งทํ าใหข า วกลายเป น ตั ว แทนและภาพสะท อนโลกทัศ น ข องสื่ อ
มากกวาจะเปนภาพสะทอนที่เที่ยงตรงของเหตุการณและเรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงอาจสรุปไดวา หากผูรักษา
ชองทางการสื่อสารมีทัศนคติตอเรื่องราวหนึ่งอยางไร สารที่นําเสนอก็จะสะทอนทัศนคติของผูรักษา
ชองทางออกมาดวย
โดยสรุปแลว หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส จะมีการวางกรอบขาวไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะ
ขอเท็จจริงของขาวที่สื่อมีเหมือนกัน เพียงแคการนําเสนอสารนั้นตองผานการคัดกรองจากนายทวาร
ดังนั้นจึงเกิดการกําหนดกรอบโดยเปนไปตามปจจัยดานนโยบายจากการเปนหนังสือพิมพแนวประชา
นิยมเหมือนกัน รวมทั้งตองคํานึงถึงปจจัยดานธุรกิจ คนอาน กลุมเปาหมายเหมือนกัน ดังนั้น แนวทางการ
กําหนดทิศทางในการเสนอขาวสารจึงไมแตกตางกัน
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อีก ทั้ งยั ง อาจกล า วได ว า การที่ห นั งสือพิ มพคูแ ขง หรื อ แมก ระทั่งสื่ออื่ น ๆ รายงานขา วตา งๆ
คลายคลึงกันมาก พิสูจนใหเห็นถึงความสําคัญในการกลอมเกลานักขาวที่ทํางานใหกับองคกรขาวที่มี
ลักษณะแตกตางกันอยางชัดเจน ใหมีจิตสํานึกและแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพอยางเดียวกัน
“การทํางานของไทยรัฐกับเดลินิวสจะใกลเคียงกัน เพียงแคเดลินิวสอาจจะมีพื้นที่ในการพาดหัว
ขาวเยอะกวา มีละเอียดกวา แตเรื่องประเด็น เรื่องการวางกรอบตางๆ จริงๆตอนทําขาวเราไมรูหรอกวา
ฉบับอื่นเคาจะเลนอะไร ตองมาวัดกันที่แผง แตพอถึงเวลาก็จะไมคอยแตกตางกัน เพราะหลักการทําขาว
จริ ง ๆมั น ก็ มี อ ยู คื อ เสนอตามข อ เท็ จ จริ ง ฉะนั้ น เราบิ ด เบื อ นไม ไ ด การวางกรอบจากเราจึ ง มาจาก
รายละเอียดของเหตุการณนั้นเอง เพียงแคเราแคชวยชี้ เนน ย้ํา ดึงขึ้นมาใหมันเดน ใหผูอานรับทราบ และ
โดยรายละเอียดแตละขาว จะมีจุดเดนแคไมกี่จุด ซึ่งมันเหมือนเปน common sense ที่รูไดดวยตัวเอง วาจะ
เลนประเด็นไหนมากหรือนอย เราประเมินไดวา ประเด็นไหนผูอานนาจะอยากรูมากสุด” (การุณ มีถม,
สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
โดยสรุปแลว ประเด็นขาวเดียวกัน แตตางกรณีกัน ถึงแมจะนําเสนอในหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน
ก็ยังมีการวางกรอบขาวที่แตกตางกัน ในทางกลับกันหากเปนประเด็นและกรณีขาวเหมือนกัน แตตาง
หนังสือพิมพกัน ก็มีการวางกรอบขาวเหมือนกัน
อนึ่ง ประเด็นขาวเดียวกัน แตตางกรณีกัน นอกจากหนังสือพิมพจะวางกรอบแตกตางกันแลว การ
ใหน้ําหนัก ใหความสําคัญในการนําเสนอก็แตกตางกัน กลาวคือ ทั้งไทยรัฐและเดลินิวส จะใหความสําคัญ
กับขาวกรณีศรรามและหมูแฮมมากกวาคนขับรถเมล สําหรับประเด็นการเลิกราหยาราง ก็ใหความสําคัญ
กับกรณีของโบฟลุคมากกวากรณีอื่นๆ โดยเฉพาะนิโคลกับแมว เห็นไดจากระยะเวลาการนําเสนอซึ่งได
กลาวไวขางตนในตอนที่ 1 สวนการวิเคราะหบริบทแลว ทั้งนี้เพราะรายละเอียดและคุณคาขาวที่แตกตาง
กัน
“มันอยูที่ความดังของบุคคล อยูที่คุณคาขาว แลวก็อยูที่วันนั้นดวย อยางบางวันขาวดีๆก็เยอะ แต
เราลงเต็มที่ได 8 ขาวในหนาหนึ่ง นอกจากนั้นบางขาวที่ใหความสําคัญเยอะ ลงหลายวัน เพราะมันมีความ
เคลื่อนไหวใหตอเยอะ รายละเอียดของขาวในวันถัดมา มีความนาสนใจ ซึ่งขาวๆเดียวกัน ระดับความ
นาสนใจก็จะแตกตางกันไปในแตละวัน” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“การใหน้ําหนักในการเสนอขาววาขาวไหนลงเยอะ ลงนอยมันขึ้นอยูกับขอมูลแลวก็การหา
ประเด็นเพิ่ม อยางของนิโคลกับแมว เสนอวันสองวันแลวจบเพราะวามันไมมีใครตอความยาวสาวความ
ยืด จบทั้งฝายหญิงฝายชายก็ไมพูด พูดครั้งเดียวก็จบแลวไง แตของโบฟลุคเนี่ย พอเลิกแลว มันยังมีบุคคลที่
สามตอ มันก็ตอเนื่องตอไป คนอานเคาก็ตองอยากรูวามันเลิกกันเพราะอะไร แลวทําไมถึงไดมีคนใหม
ทําไมถึงไปอยูกับแปง แลวแปงเปนมือที่สาม ซึ่งกอนหนานี้มันก็มีขาวมากระเซ็นกระสาย ประเภทฉันรัก
ผัวเขา แยงผัวชาวบาน ขณะที่ของแมวของนิโคล มันจบแลว เพราะตางคนตางไมมีคนใหม มันเปนเรื่อง
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ของความไมเขาใจกันของสามีภรรยา แลวก็มีพยานรักมีลูกขึ้นมา แลวจะทําไงตอกับลูก แคนี้ก็จบ” (พรชัย
ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)

ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการวางกรอบขาวเบา
จากผลการวิเคราะห เนื้อหาในสวนที่ 1 ประกอบกับการสัมภาษณผูชว ยบรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพเดลินิวส คุณพรชัย ปณณวัฒนาพร และผูชวยหัวหนาขาวหนาหนึ่ง หนังสือพิมพไทยรัฐ คุณ
การุณ มีถม จะพบวาปจจัยที่มีผลตอการวางกรอบขาว มีดังนี้
3.1 ปจจัยดานรายละเอียดของเหตุการณประกอบกับรายละเอียดของผูตกเปนขาว
รายละเอียดของเหตุการณจะมีทั้ง ณ เวลาที่เกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุ เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
แมจะเปนลักษณะขาวเหมือนกัน มีบทสรุปของเหตุการณเหมือนกัน หากแตรายละเอียดตางๆที่ประกอบ
กันขึ้นเปนเหตุการณจะมีความแตกตางกัน จนนํามาสูการชี้นํา วางกรอบความคิดที่ตางกันของสื่อ ซึ่ง
สอดคลองกับคําสัมภาษณของการุณ มีถม และพรชัย ปณณวัฒนาพร จากกรณีศึกษาจะเห็นไดวา แมจะ
เป น เหตุ ก ารณ ลั ก ษณะเดี ย วกั น หากแต ณ เวลาที่ เ กิ ด เหตุ แต ล ะบุ ค คลในข า วนั้ น ก็ มี พ ฤติ ก รรมการ
แสดงออกที่แตกตางกัน เพราะมนุษยแตละคนมีพื้นฐานทางความคิด อารมณ การใชเหตุผลและการ
ตัดสินใจแตกตางกัน ดังนั้นเมื่อการแสดงออกทางพฤติกรรมแตกตางกัน ก็ยอมสงผลใหรายละเอียดของ
เหตุการณแตกตางกัน กลาวคือ ประเด็นการขับรถชนคนตายทั้ง 3 กรณี จะพบวา ณ เวลาที่เกิดเหตุขึ้นก็มี
ความแตกตางของการกระทําในแตละบุคคล โดยหมูแฮมไมสามารถควบคุมสติ ฟุงซาน จนกอเหตุรุนแรง
แตกตางจากกรณีศรรามและนายจุติที่ลงมาดูผูเสียหาย หรือประเด็นการเลิกรากัน กรณีนิโคลแมวที่รวมกัน
แถลงขาวตอสื่อมวลชน แตกตางจากอีก 2 กรณี โดยกรณีโบฟลุคนั้น ฟลุคจะเปนผูใหสัมภาษณหลัก กรณี
บุมก็มีเพียงบุมใหสัมภาษณเพียงฝายเดียว รายละเอียดนี้ แสดงใหเห็นถึงนัยยะวาใครเปนผูตัดสินใจหลัก
อีกทั้งยังชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของคนทั้งคู ดังนั้นจากการที่สื่อมีกรอบการอางอิงที่แตกตางกัน จึงเกิด
การสรางทัศนคติแตกตางกันและนํามาสูการวางกรอบขาว ตัดสินผูตกเปนขาวที่แตกตางกัน
นอกจากนั้น เมื่อประกอบกับรายละเอียดภายหลังเกิดเหตุการณนั้น ซึ่งจะมีทั้งพฤติกรรมของ
บุคคลที่ตกเปนขาวเอง คนใกลชิด และคูกรณี โดยแตละกรณีจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน นํามาสูการวาง
กรอบที่ตางกัน ซึ่งเปนการเนนย้ํา สนับสนุนกับสิ่งที่สื่อไดวางกรอบไวแลวในเบื้องตน โดยประเด็นการ
ขับรถชนคนตาย กรณีหมูแฮมภายหลังเกิดเหตุแลว มีรายละเอียดดานความขัดแยง การไมรับผิดชอบ การ
ฟ อ งร อ งไม ย อมความ แตกตา งจากกรณีศ รรามที่ สื่ อพยายามเสนอรายละเอี ย ดด า นความรับ ผิ ด ชอบ
ความรูสึกสํานึกผิด และคูกรณียอมความ หรือประเด็นการเลิกกัน กรณีโบฟลุคก็จะมีประเด็นดานมือที่
สามแทรกเขามาแตกตางจากอีก 2 กรณี จากรายละเอียดที่แตกตางนี้เอง ทําใหเกิดการวางกรอบจากสื่อ
ตางกัน
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นอกจากรายละเอียดของเหตุการณแลว ยังมีรายละเอียดของผูตกเปนขาว คือ สถานภาพบุคคลที่
ตกเปนขาว ความเกี่ยวของกับบุคคลสําคัญอื่นๆ สถานการณรอบขางในขณะที่หนังสือพิมพนําเสนอขาว
นั้น ซึ่งอาจทําใหนักขาวมีความคิดในทางบวกหรือลบกับผูตกเปนขาว และเกิดการสรางภาพลักษณบุคคล
ที่ตกเปนขาวในขณะที่รายงานขาวนั้น
จากกรณีศึกษา ประเด็นการขับรถชนคนตายจะพบวา รายละเอียดของผูตกเปนขาวแตละกรณีมี
ความแตกตางกัน เชน กรณีศรรามและหมูแฮมจะเหมือนกันในดานความเดน ความดังของตัวเอง แตเมื่อดู
ประกอบกับรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น จากการประพฤติปฏิบัติตนเองภายหลังเกิดเหตุการณ จะมี
ความแตกต า งกั น อย า งเห็ น ได ชั ด หมู แ ฮมจะนั่ ง นิ่ ง ไม ล งมาดู เ หตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และภายหลั ง เกิ ด
เหตุการณก็แทบไมมีบทบาทดานการแสดงความรับผิดชอบจากเจาตัวเทาใดนัก อีกทั้งภายหลังเกิดเหตุก็ยัง
มีความขัดแยง เกิ ดขึ้ น ระหวางคูกรณี ต างจากศรรามที่ลงมาดูเหตุการณทัน ที และก็ ยอมรับผิด พรอม
รับผิดชอบชดใชความเสียหาย สําหรับกรณีคนขับรถเมลนั้น ถึงแมจะไมใชคนเดน คงดัง เหมือนดังกรณี
ศรรามและหมูแฮม แตสื่อก็นําเสนอ เพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหมีผูเสียชีวิต แตจะสังเกตไดวาสื่อมีการ
นําเสนอเพียงแค 1 ครั้งเทานั้น ไมมีการติดตามดานคดีความ ดานความรับผิดชอบตอเหมือนกับอีก 2 กรณี
ทั้งนี้ก็เพราะความแตกตางดานบริบททางสังคมที่ไมมีความเดนดัง หนังสือพิมพจึงใหความสําคัญ ให
น้ําหนักนอยกวา และดวยรายละเอียดของเหตุการณที่ภายหลังเกิดเหตุก็ไมหลบหนี แตยืนรอมอบตัวกับ
ตํารวจเลย เปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ซึ่งรายละเอียดที่แตกตางกัน
เหลานี้ ทําใหสื่อมีการวางกรอบขาวที่ตางกัน
สําหรับกรณีศึกษา ประเด็นการเลิกราหยารางจะพบวา บริบททางสังคมของผูตกเปนขาวแตละ
กรณีก็มีทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน โดยทั้ง 3 กรณีเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงเหมือนกัน หากแต
ภาพลั ก ษณ ความสั ม พั น ธ กั บ สื่ อ มวลชนของแต ล ะคนจะมี ค วามแตกต า งกั น โดยบุ ม จะค อ นข า งมี
ภาพลักษณเปนลบมาตลอดจากการที่บุมเปนคนคอนขางมั่นใจในตัวเองมากเกินไป ซึ่งเปนสิ่งที่ขัดแยงกับ
วัฒนธรรมไทย สําหรับนิโคลและแมวนั้น จะมีความสัมพันธกับสื่อมวลชนมาเปนอยางดีโดยตลอด อีกทั้ง
ก็ไมเคยมีขาวคราวเสียหายมากอน แตกตางจากฟลุคและแปงที่ถูกมองวาเจาชู หลายใจ ซึ่งเปนภาพลักษณ
ที่เปนลบ จากบริบทที่แตกตางกันเหลานี้ เมื่อประกอบกับรายละเอียดของเหตุการณที่แตกตางกัน ทําให
สื่อมีการวางกรอบที่ตางกัน โดยกรณีของโบฟลุคจะมีบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของ จึงยิ่งเปนการตอกย้ํา
ภาพความเจาชูจนนํามาซึ่งการระบุสาเหตุของการเลิกกันจากสื่อวาเปนเพราะฟลุคและแปงที่เปนผูกระทํา
หากแตโบตองเปนผูถูกกระทําแตฝายเดียว สําหรับกรณีของนิโคลและแมวที่ออกมาแถลงขาวคูกัน อีกทั้ง
ภายหลังการหยาก็ยังอยูบานเดียวกันได สื่อจึงวางกรอบใหสอดคลองกับสิ่งที่แมวและนิโคลแถลงไว เพื่อ
เปนการชี้นําความคิดผูอานใหเกิดการระบุสาเหตุของการเลิกกันวาเปนเพราะความเขากันไมได เปนการ
รวมกันตัดสินใจ และเปนการลดระดับความสัมพันธเพื่อรักษาสถานภาพความเปนเพื่อนใหคงอยู ซึ่งยังคง
ปรึกษาหารือชวยกันดูแลลูกได ซึ่งเปนการวางกรอบขาวในแงบวก เพราะไมไดชี้ใหเห็นถึงความขัดแยง
ใดๆ อีกทั้งไมไดมีปญหาเรื่องมือที่สามเขามาเกี่ยวของ สําหรับกรณีของบุมนั้นจะพบวาบุมเปนแหลงขาว
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หลักที่ออกมาพูดเพียงฝายเดียว ประกอบกับบุคลิกของบุมที่เปนผูนํา จึงทําใหสื่อเกิดการวางกรอบวาการ
เลิกกันเปนการตัดสินใจจากบุมเปนหลัก หากแตวีก็ไมไดออกมาตอบโตกับสิ่งที่บุมไดใหสัมภาษณไว
ดังนั้นรายละเอียดของเหตุการณจึงเปนการรับรูมาจากคําสัมภาษณของบุมเปนหลัก โดยพยายามชี้ใหเห็น
วาเปนเพราะมีรูปแบบวิถีการดําเนินชีวิตที่ตางกัน ไมเกี่ยวของกับมือที่สาม ดังนั้นเมื่อพิจารณาแลวจะ
พบวาทั้ง 3 กรณีจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน เมื่อประกอบกับรายละเอียดของผูตกเปนขาวแลว ทําใหสื่อ
มีการวางกรอบขาวที่แตกตางกันไป
“การวางกรอบตางๆ จะอยูที่ขอเท็จจริงที่ไดมา บุคคลในแตละกรณีจะมีการแสดงพฤติกรรม มี
รายละเอียดที่แตกตางกัน ซึ่งก็ทําใหเกิดความตางในแตละขาว แตละบุคคล จากสิ่งที่เกิดขึ้น จาก
สถานการณที่เกิดขึ้น ก็อาจทําใหเกิดการสรางภาพได วาสื่อมีความคิดในทางบวกหรือลบกับผูตกเปนขาว
และเกิดการสรางภาพลักษณบุคคลที่ตกเปนขาวในขณะที่รายงานขาวนั้น อยางขาวหมูแฮม ที่ขับรถชน
แล ว นั่ ง อยู ใ นรถ มี อ าการคลั่ ง ก็ จ ะออกมาในทางไม ดี จะลบกว า แต สํ า หรั บ ศรรามซึ่ ง แสดงความ
รับผิดชอบ ไมหนี ก็จะออกมาดีกวา บวกกวา หรืออยางการเลิกกันของโบฟลุค มันมีแปงมาเกี่ยวของ ก็
เปนเรื่องมือที่สาม ซึ่งใหความหมายทางลบ ไมดี ไมเหมือนนิโคลหรือแมกระทั่งบุม ที่ปกติเราจะคอนขาง
ลบกับเคา แตเพราะรายละเอียดที่เกิดขึ้น มันไมมีคนอื่นมาเกี่ยว ฉะนั้นกรอบการใหคาตางๆก็จะดีกวาโบ
ฟลุค” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“ถาเกิดเปรียบเทียบกรณีศรรามกับหมูแฮม ตองยอมรับวาพฤติกรรมของขาวมันแตกตางกัน
พฤติกรรมของคนที่เปนขาวมันแตกตางกัน ศรรามถือวาเปนคนของสาธารณะ แลวเคามีความรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เกิดขึ้น เคายอมรับผิด ไมหนี พรอมที่จะเปนขาวตลอดเวลา เคายืดอกปะทะเลย แตของหมูแฮม
ใครออกมา พอแม ตัวหมูแฮมไมไดออกมา ประเด็นความแตกตางมันคอนขางเยอะ เนื้อหามันตางกัน ขาว
บางขาว แมจะประเด็นเดียวกัน แตมุมเสนอก็ตางกัน งายๆก็คือบั้นปลายมันเหมือนกัน แตวากอนถึงบั้น
ปลาย มันก็มีความแตกตางกันอยู” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
3.2 ปจจัยดานคุณคาขาว
คุณคาขาวในที่นี้ หมายรวมถึงรายละเอียดของเหตุการณและบุคคลในขาว การที่เหตุการณใดจะ
ถูกนําเสนอเปนขาวนั้น จะตองเปนเหตุการณที่มีคุณคามากเพียงพอ นั่นก็คือ มีคุณคาขาว เหตุการณนั้นๆ
จะตองมีความโดดเดน มีความนาสนใจมากเพียงพอที่จะทําใหสื่อตัดสินใจหยิบยกขึ้นมาตีพิมพเปนขาว
ทั้งนี้เพราะในแตละวันจะมีเหตุการณเกิดขึ้นมากมาย ดวยขอจํากัดเรื่องพื้นที่ของหนาหนังสือพิมพ ทําให
สื่อตองตัดสินใจและเลือกวา เหตุการณใดควรจะเปนขาว ดังเชนที่Tuchman, G. (1978) เสนอไววา ขาวคือ
ความจริงที่ถูกสรางขึ้น นักขาวหรือบรรณาธิการจะกําหนดกรอบใหคนเรารับรูเหตุการณในสังคม โดย
การสรางความหมายใหกับเรื่องราว และเหตุการณที่เกิดขึ้นใหเปนรูปของขาว เพื่อใหสาธารณชนไดรับรู
สิ่งที่สรางขึ้นมาใหมคอนขางทําใหความเปนจริงทางสังคมคลุมเครือมากกวาที่จะเปดเผยความเปนจริง
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จากกรณีศึกษา ประเด็นการขับรถชนคนตาย ในแตละกรณีจะมีคุณคาขาวที่แตกตางกัน ซึ่งคุณคา
ขาวที่แตกตางกันนี้เองที่สงผลตอการวางกรอบ โดยกรณีของหมูแฮม จะพบวามีคุณคาดานความขัดแยง
เกิดขึ้น แตกตางจากอีก 2 กรณี ซึ่งเมื่อประเด็นขาวที่เปนลบดวยตัวมันเองอยูแลว ประกอบกับขาวยังมี
คุณคาดานความขัดแยงที่เปนประเด็นที่เกิดแทรกขึ้นมา สื่อจึงยิ่งมีการวางกรอบที่คอนขางเปนลบ
นอกจากนั้น จากการที่สื่อนําเสนอกรณีหมูแฮมและศรรามคอนขางนาน เพราะเปนเหตุการณที่มี
คุณคาดานความเดนของตัวบุคคล นั่นก็คือ ศรรามเปนดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง ประชาชนสนใจใครรูขาว
คราว สําหรับหมูแฮม ก็เปนลูกอดีตนางสาวไทย และเปนหลานนายพลตํารวจ จึงเปนผูที่มีความโดดเดน
ตางจากนายจุติ ที่เปนคนธรรมที่ไมมีใครรูจัก
สําหรับกรณีการเลิกราหยาราง ในแตละกรณีจะมีคุณคาขาวที่แตกตางกันเหมือนกรณีการขับรถ
ชนคนตาย โดยกรณีโบฟลุค จะพบวามีคุณคาดานความมีเงื่อนงํา เพราะขอเท็จจริงที่ฟลุคชี้แจงเปดเผยนั้น
ยังไมมีความชัดเจน ประกอบกับพฤติกรรมของฟลุคที่ผานมา ที่มีขาวกับผูหญิงคนอื่นเรื่อยมา ทําใหทุกคน
เกิดขอกังขาวา การเลิกกันไมเกี่ยวของกับ “มือที่สาม” จริงหรือไม อีกทั้งภายหลังมีประเด็นเรื่องแปงแทรก
เขามา จึงเปนการเพิ่มความสนใจ ทําใหขาวมีคุณคามากขึ้น แตกตางจากอีก 2 กรณี ที่ไมมีรายละเอียดดาน
มือที่สาม อีกทั้งเปนเหตุการณที่มาจากการการเปดเผยของบุคคลในขาวเอง ไมไดมาจากการสังเกต สงสัย
และเฝาดูพฤติกรรมของบุคคลในขาวดังเชนกรณีโบฟลุค ดังนั้น สื่อจึงคอนขางแปลกประหลาด ตกใจกับ
สิ่งที่รับรู เพราะเปนเรื่องที่ไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้นมากอน ดังนั้นเมื่อคุณคาแตกตางกันแลว การวางกรอบก็
ตางกัน รวมไปถึงการใหความสําคัญในการเสนอก็แตกตางกัน ถึงแมวาทั้ง 3 กรณีนี้ จะเดนมีคุณคาที่ตัว
บุคคลเหมือนกันก็ตาม โดยกรณีโบฟลุคซึ่งมีคุณคาขาวมากกวาอีก 2 กรณี สื่อก็จะเสนอนานที่สุด มีการ
ติดตามขอเท็จจริง ตางจากกรณีนิโคลที่รายละเอียดคอนขางเปนบวก ไมไดมีคุณคาขาวในดานลบ การ
เสนอขาวจากสื่อจึงจบลงภายใน 1 วัน ซึ่งคลายคลึงกับกรณีของบุม
ดังนั้ น คุ ณคาขา วที่แ ตกตางกั น จึงสงผลตอการวางกรอบที่ต างกัน อี ก ทั้งยั งสงผลตอ การให
น้ําหนัก การใหความสําคัญของขาวที่ตางกันอีกดวย
“กรณีหมูแฮม คุณคาขาวคือ พฤติกรรมมันใชได คือเราไมรูวาวันนั้นเคาเกิดอะไรขึ้นมา แตถึง
ขนาดขับรถเบนซไลชนคน แลวทับคน แลวไมสนใจ แสดงใหเห็นวามันผิดปกติ มันโหด มันตองมีอะไร
สักอยาง แตอยางศรรามเนี่ย คนละขั้วกับหมูแฮมเลยไง เคาไมหนี ลงมาก็ขอโทษ เคารับผิดชอบไง หรือ
คนขับรถเมล เคาไมหนีไง เนี่ย คุณคาขาวตางกันแลว การวางกรอบ การเสนอตางๆก็ตองตางกัน” (พรชัย
ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
“โบฟลุคเนี่ย พอเลิกแลว มันยังมีบุคคลที่สามตอ มันก็ตอเนื่องตอไป คนอานเคาก็ตองอยากรูวา
มันเลิกกันเพราะอะไร แลวทําไมถึงไดมีคนใหม ทําไมถึงไปอยูกับแปง แลวแปงเปนมือที่สาม ซึ่งกอน
หนานี้มันก็มีขาวมากระเซ็นกระสาย ประเภทฉันรักผัวเขา แยงผัวชาวบาน ขณะที่ของแมวของนิโคล มัน
จบแลว เพราะตางคนตางไมมีคนใหม มันเปนเรื่องของความไมเขาใจกันของสามีภรรยา แลวก็มีพยานรัก
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มีลูกขึ้นมา แลวจะทําไงตอกับลูก แคนี้ก็จบ หรืออยางบุม ปนัดดา เคาก็เลิกกันดวยดี เพียงแตคนมักจะมอง
วา โห! คนอยางบุม ที่แสดงวาตัวเองเกง ตัวเองดีมาตลอด สุดทายก็มีปญหาครอบครัว ก็ตองเลิกกัน แตเคา
ไมไดเถียงกัน เคาจบกันดวยดีไง พฤติการณของขาวนี่เอง ที่ทําใหแตละขาวมีคุณคาตางกัน” (พรชัย ปณณ
วัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
“มันอยูที่ความดังของบุคคล อยูที่คุณคาขาว แลวก็อยูที่วันนั้นดวย อยางบางวันขาวดีๆก็เยอะ แต
เราลงเต็มที่ได 8 ขาวในหนาหนึ่ง นอกจากนั้นบางขาวที่ใหความสําคัญเยอะ ลงหลายวัน เพราะมันมีความ
เคลื่อนไหวใหตอเยอะ รายละเอียดของขาวในวันถัดมา มีความนาสนใจ ซึ่งขาวๆเดียวกัน ระดับความ
นาสนใจก็จะแตกตางกันไปในแตละวัน” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
3.3 ปจจัยดานทัศนคติของนักขาวและบรรณาธิการ
ตามแนวคิดการสรางความเปนจริงในสังคม จะพบวาขาวเปน “การสรางความเปนจริงทางสังคม”
ที่เกิดขึ้นในแตละวันซึ่งตองคํานึงถึงลําดับความสําคัญ ความนิยม ความเกี่ยวพัน ความรูสึก ตลอดจน
ทัศนคติ คานิยมและบรรทัดฐานของสังคม นอกจากนั้น ยังพบตามแนวคิดของ Potter (1998) ที่ย้ําวา ขาว
คือสิ่งที่สรางโดยบรรณาธิการ และนักขาว พวกเขาเลือกและตัดสินใจบนพื้นฐานมุมมองขาวของเขา
ดังนั้น จะพบไดวา “ขาว” นอกจากจะถูกประกอบสรางขึ้นจากขอเท็จจริงแลว ยังถูกสรางขึ้นจาก
ทัศนคติของนักขาวและบรรณาธิการดวย ทั้งนี้เพราะนักขาว บรรณาธิการจะทําหนาที่เสมือนนายทวาร
ข า วสาร (Gatekeeper) ผู มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะเป ด หรื อ ป ด ประตู เ พื่ อ กั้ น หรื อ ปล อ ยให ข า วสารผ า นออกไปถึ ง
ประชาชน ซึ่งหนาที่ของผูกรองสารหรือนายทวารขาวสาร ไดแก การตัดทอนขาวสารบางสวน การขยาย
หรือเพิ่มเติมขาวสารโดยแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่ม และอาจแสดงความคิดเห็นในขาวสารนั้น และสุดทายคือ
การรวบรวม หรือตกแตงขาวสารขึ้นใหมในบางกรณี (Bittner 1983) ซึ่งแนวคิดนี้ก็สอดคลองกับสิ่งที่คุณ
การุณ และคุณพรชัยไดใหสัมภาษณไว
“การทําขาว ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการกําหนดทิศทาง หรือการวางกรอบตางๆ มันก็มาจากสื่อมีการ
เลือกนําเสนอ จริงๆก็เสนอไปตามขอเท็จจริงแหละ แตแคเราเนนอันไหน เราตองเลือก เราเสนอหมด
ไมได เนนย้ําหมดไมได เพราะหนากระดาษมันมีบังคับ มันมี pattern อยูแลววาจะใหลงเทาไร ฉะนั้น จะ
เรียกวาเราเสนอขาวตามความเห็นของบก. ก็อาจจะได แตเปนความเห็นในแงการเลือกมานําเสนอนะ เรา
ไมไดเตาขาวเอง คือมันมีขอเท็จจริงแลว” (พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
“ประเด็นตางๆ มันอยูที่ขอเท็จจริงที่ไดมา ขอเท็จจริงที่มันไมเหมือนกัน ตางกันที่รายละเอียด ซึ่ง
การหาขอมูลสวนใหญก็จะเปนไปตามที่มีอยู ถามันครบแลวก็ไมหาเพิ่มในเชิงลึก ยกเวนวาถาคิดวามัน
นาสนใจมาก ประชาชนสนใจ ก็จะเขาไปหา โดยจะเอาประเด็นขาวที่มีอยูแลวจากเนื้อหาขาว แลวเราเอา
มั น ขึ้น มาเป น ประเด็ น ใหค นสนใจ จริ ง ๆมัน ก็ เ ป น ประเด็ น ทั้ ง หมด แต อ ยูที่ เ ราจะเลื อ กวางกรอบให
ความสําคัญกับประเด็นไหนเทานั้น” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
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อนึ่ง ทัศนคติของนักขาวและบรรณาธิการ มีที่มาจากขอมูลทั้งหมดที่สื่อมวลชนมีอยูในมือ เพราะ
สื่อจะไดเห็นขอมูลทั้งหมด จึงคอนขางจะรูกอนแลววาน้ําหนักแตละขาวเปนไปในทิศทางใด นอกจากนั้น
บางครั้งทัศนคติยังเกิดจากตัวบุคคลผูตกเปนขาว ความสัมพันธสวนตัวกับผูตกเปนขาว ซึ่งจะสงผลตอการ
วางกรอบมากนอยแคไหนนั้น ก็ขึ้นอยูกับหลักจริยธรรมในการทําขาวของสื่อมวลชน
“ภาพลักษณ ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนขาวกับสื่อ ก็มีผลตอการนําเสนอขาว แตก็ไมได
ถึงขนาดกับทําใหขาวออกมาในเชิงบวกหรือลบเทาไร เพราะมันตองบวกกับพฤติกรรมในเรื่องนั้นดวย
เชน เรารูสึกวาเคาเปนดาราที่ไมคอยกาวราวเทาไร ก็เลยไมคอยใหคําแรงมาก โดยเฉพาะเมื่อประกอบกับ
พฤติกรรมที่มันไมคอยเทาไร ไมไดรุนแรง แตกับดาราบางคนที่มีพฤติกรรมกาวราว คุณเคยทําอยางนี้อยู
บอยๆ อยางเชน พีท ที่เจอนักขาวแลวชอบดา แตยังไงมันก็ตองบวกกับพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆ แตก็มีนะที่
บางครั้งผูสื่อขาวเรารูจักกับดาราคนนั้นดี สนิทสนมกันดี การเขียนขาวก็มักจะเขียนออกมาในทางที่ดี ใช
ถอยคําเชิงบวก แตเราก็มีกองบรรณาธิการที่ตองมาอานแลวก็แกคําอีกที” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21
สิงหาคม 2551)
3.4 ปจจัยดานการระบุสาเหตุของผูสื่อขาว
การระบุสาเหตุเพื่อวิเคราะหถึงเหตุผลของพฤติกรรม จะเปนเหตุเปนผลกันกับการวางกรอบขาว
จากสื่อ ตางก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหผูรับสารหรือผูอานรับรูตามกรอบที่สื่อนําเสนอ
โดยปกติแลว เรามักจะพยายามหาสาเหตุของพฤติกรรมของผูอื่นหรือเหตุการณตางๆโดยเฉพาะ
เมื่อพฤติกรรมหรือเหตุการณนั้นเปนเรื่องที่ไมคอยเกิดขึ้น ผิดปกติ ผิดแปลกไปจากเดิม จากการศึกษาทั้ง 2
ประเด็น ประเด็นละ 3 กรณี จะพบวา แมวาจะเปนขาวประเด็นเดียวกัน สื่อก็มีการระบุสาเหตุที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับรายละเอียดที่แตกตางกัน โดยหลักที่สื่อจะระบุใหเห็นคือ เหตุการณที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากใคร
เปนสาเหตุที่คงทนถาวรหรือไม รวมทั้งเปนสาเหตุที่สามารถควบคุมไดหรือไม
การระบุสาเหตุที่แตกตางกันนั้น ทําใหทิศทางขาวตางกัน สงผลตอการวางกรอบขาว เชนกรณีหมู
แฮมที่สื่อระบุใหเห็นวาการที่หมูแฮมขับรถชนคนตายนั้น เกิดจากตัวหมูแฮมเองที่ไมควบคุมอารมณทั้งที่
เปนสิ่งที่สังคมไทยคาดหวังวาเปนเรื่องที่ควรจะควบคุมและสามารถควบคุมได นอกจากนั้นหมูแฮมก็ไมมี
ความรับผิดชอบ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีศรรามที่สื่อระบุใหเห็นวาศรรามออนเพลีย ไมไดตั้งใจจะกระทํา
และศรรามก็รูสึกผิดตอการกระทําของตนเอง
การระบุสาเหตุที่แตกตางกัน มีที่มาจากรายละเอียดของขาวที่ตางกัน โดยสื่อจะมีการเนนย้ําผาน
กลวิธีตางๆ ทั้งการพาดหัวขาว และการโปรยหัวขาว ซึ่งจะกลาวถึงทุกครั้งที่นําเสนอ จึงเปนการเนนย้ําให
ผูอานเขาใจ รับรูสาเหตุตาม ซึ่งเปนการวางกรอบขาวจากสื่อใหกับผูอานโดยที่ผูอานไมรูตัว เพราะจะรูสึก
เหมือนวากําลังอานขาวที่รายงานไปตามขอเท็จจริง
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“การระบุสาเหตุ ก็คือการชี้ใหผูอานเห็นวาเหตุการณที่เรานําเสนอ มันเกิดจากอะไร ใหเคารูที่มา
ซึ่งการบอกสาเหตุเนี่ย ก็ไมไดบอกตรงๆ แตใหผูอานซึมซับไปกับรายละเอียดที่เราสื่อ และสาเหตุจะเปน
อยางไรก็ขึ้นอยูกับรายละเอียดของแตละเหตุการณ เชน ความรุนแรงของเหตุการณ แหลงขาว ตัวละครใน
ขาว จะวาไปก็เหมือนการวางกรอบ ทั้งการระบุสาเหตุและการวางกรอบ เราก็ยึดตามขอเท็จจริงนะ ไมมี
การบิดพลิ้ว บิดเบือน เพียงแคเราเปนผูเลือก เลือกที่จะชี้นําอะ การระบุสาเหตุของเหตุการณที่เราเสนอไป
นั้น ก็เปนที่มาของกรอบ งายๆคือ กรอบตางๆมาจากและสอดคลองกับสาเหตุนั่นเอง” (พรชัย ปณณวัฒนา
พร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)
3.5 ปจจัยดานนโยบายองคกร
นโยบายองคกร หมายถึงนโยบายที่หนังสือพิมพแตละฉบับกําหนดไวเกี่ยวกับการเสนอขาว เปน
ปจจัยที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดแนวทางการประเมินคุณคาขาว การคัดเลือกขาวสาร การ
จัดลําดับความสําคัญของขาว และการรายงานขาวในประเด็นตางๆ รวมทั้งการพาดหัวขาวและภาษาใน
ขาว ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอการวางกรอบขาวจากสื่อ
นอกจากนั้น นโยบายองคกร ยังหมายรวมถึงเรื่องประเภทของหนังสือพิมพ ซึ่งกรณีที่ศึกษานี้จะ
เป น หนั ง สื อ พิ ม พ แ นวประชานิ ย ม หรื อ เชิ ง ปริ ม าณ นั่ น ก็ คื อ เป น หนั ง สื อ พิ ม พ ที่ มี เ นื้ อ หาส ว นใหญ
สนองตอบความตองการผอนคลายอารมณของผูอาน เนนการนําเสนอขาวประเภทเราอารมณ เรื่องราวที่
คนสวนใหญใหความสนใจ (human interest) ขาวเบา (soft news) และขาวที่มีคุณคาของความแปลก
ไดแก ขาวอาชญากรรม อุบัติเหตุ บันเทิง เรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของบุคคล อันเปนเนื้อหาที่เหมาะกับ
ผูอานทุกระดับและวงกวาง โดยมักจะใชภาษาที่เนนความตื่นเตน เราใจ อานแลวเขาใจงาย ใหความสําคัญ
กับขนาดของตัวอักษรพาดหัวและภาพขาว ซึ่งเปนการสอดแทรกความคิดเห็นจากสื่อลงไปในเนื้อหาขาว
โดยที่ผูอานอาจจะไมทันสังเกตเห็น
จากกรณีศึกษาจะพบวา ไทยรัฐและเดลินิวสเปนหนังสือพิมพแนวประชานิยมเหมือนกัน ดังนั้น
หลักเกณฑการทําขาว การนําเสนอขาว รวมทั้งกลุมเปาหมาย ผูอาน จึงไมแตกตางกันมากนัก โดยหลักการ
ทําขาวก็คือการนําเสนอไปตามขอเท็จจริงที่มีอยู แตเนื่องจากขอเท็จจริงที่สื่อมีอยูนั้น อาจจะมีปริมาณมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่ที่มีอยูอยางจํากัด ดังนั้น สื่อจึงตองทําบทบาทในการคัดเลือก คัดกรองขาวสาร
(Gatekeeper) เพื่อเสนอใหแกผูอาน ซึ่งการที่สื่อมีการคัดเลือกขาวสาร แสดงใหเห็นวาสื่อมีการคิดแทน
ผูอานวาตองการทราบอะไร จึงเปนการวางกรอบจากสื่อถึงสิ่งที่ตองการจะเสนอ
นอกจากนั้น ปจจัยดานการอยูรอดของธุรกิจ ก็เปนสวนสําคัญในการนําเสนอขาว ซึ่งจุดขายของ
หนังสือพิมพแนวประชานิยม ก็คือขาวเบา (Soft News) ดังนั้น ทั้งไทยรัฐและเดลินิวสจึงคอนขางให
ความสําคัญกับการนําเสนอขาวประเภทนี้มากกวาการนําเสนอขาวหนัก (Hard News) โดยเห็นไดชัดเจน
จากการเลือกประเด็นขาวมานําเสนอในหนาหนึ่ง ดังนั้น การวางกรอบในขาวเบาจึงเกิดขึ้นไดมากสําหรับ
หนังสือพิมพประชานิยม เพราะหนังสือพิมพประเภทนี้ใหความสําคัญกับขาวประเภทนี้
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“นโยบายการทําขาวของไทยรัฐจะมี 2 ดาน คือ ดานจริยธรรม ที่ตองเสนอขาวตามจริง เสนอขาว
2 ดาน อยูในความถูกตอง เปนกลาง เพราะพวกนี้มันละเอียดออน นอกจากนั้นก็นโยบายดานธุรกิจ เพราะ
หนังสือพิมพจะอยูไดก็เพราะยอดขาย จึงตองเสนอขาวที่ประชาชนสนใจ จะไดซื้อหนังสือพิมพเรา ตอง
เดาใจวาคนเคาสนใจอะไร แตเทาที่ฟงมา ทดลองมา ก็เรื่องดาราเนี่ยแหละ แนนอนคนซื้อเคาสนใจ หมด
แผงกอน ก็คลายๆเปนนโยบายแหละวา ทําหนังสือก็ตองขายดี ใหประชาชนอยากซื้ออาน” (การุณ มีถม,
สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“นโยบายก็ตองเลือกขาวที่ประชาชนสนใจ ถาเราชั่งมาแลววาขาวนี้ประชาชนสนใจ เราก็ตอง
เลือกขาวนี้แหละ แตก็ตองอยูในความถูกตอง ความเปนธรรม เสนอขาว 2 ดาน อยางขาวหมูแฮม ก็มีทั้ง
พอแมพูด แลวก็มีฝงคูกรณี ฝงรถเมลพูด ก็ครบ แตรายละเอียดเราไมสามารถเสนอไดทั้งหมดหรอก เพราะ
เราไมมีเนื้อที่ขนาดนั้น ก็จําเปนตองเลือก ไมวาจะสื่อประเภทไหน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ตองเลือก
ขอเท็จจริงมานําเสนอทั้งนั้น” (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
“เดลินิวสจะมีนโยบายใหนําเสนอขาวทั้งขาวหนักและขาวเบา แตอาจจะใหความสําคัญตางกัน
เพราะเราเปนหนังสือพิมพหัวสี เราก็เนนขาวเบามากกวา อีกอยางพฤติกรรมคนอานเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไป ไม
วาจะการศึกษาสูงแคไหน อาจเปนไปไดวาคนในสังคมเราไมมีสาระหรือเปลา ก็เริ่มเปลี่ยนมาสนใจขาว
เบา ขาวชาวบาน ขาวดารา เรารูจุดขายนิ่ เพื่อความอยูรอดและแขงขันกับคูแขงที่เปนหัวสีเหมือนกันอยาง
ไทยรัฐ เราก็ตองเสนออยูแลว ซึ่งรายละเอียดมันก็ไมตางกันหรอก เพราะขอเท็จจริงมันก็มีของมันอยู แต
ถาเดลินิวสตกขาวเมื่อไร เปนเรื่องเลย อาจทําใหมีปญหาเรื่องยอดขาย มันก็เปนผลพวงทางธุรกิจอีก”
(พรชัย ปณณวัฒนาพร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2551)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในงานวิจัยเรื่อง “ขาวเบาในหนังสือพิมพรายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ” มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการวางกรอบขาวเบาของหนังสือพิมพวามีลักษณะอยางไร รวมทั้งเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใชวิธี
วิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) ขาวเบาในหนังสือพิมพแนวประชานิยม รวมกับวิธีการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการหนังสือพิมพ โดยศึกษา 2 ประเด็นขาว ไดแก การขับรถชนคน
ตาย และ การแยกทางกันของหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส ผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผล
ตามปญหานําวิจัย ไดดังนี้
ตารางที่ 31 สรุปการวางกรอบขาวประเด็นการขับรถชนคนตาย หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส
หมูแฮม
ขับรถชน
ผูเสียชีวิต
บาคลั่ง ไมคุมสติ
ตั้งใจกอเหตุ
มีการฟองรอง
ไมยอมความ
ผลกระทบ
ตกลงกันไมได
ห มู แ ฮ ม ไ ม มี ค ว า ม
รับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
น า ง ส า วี ณี ผู เ ป น แ ม มี
บทบาทเพียงคนเดียว
ใช คํ า ค อ นข า งหวื อ หวา
เสียดสี ใหคาทางลบ
การใชภาษา ทําใหเห็นความรุนแรงของ
เหตุการณ
ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง ความไม ดี ไ ม
ใคร
ทําอะไร
กับใคร
การระบุสาเหตุ
ความตัง้ ใจ

ศรราม
ขับรถชน
ผูเสียชีวิต
ออนเพลีย
ไมตั้งใจ
ญาติ ผู เ สี ย ชี วิต ยอมความ
ไมเอาเรื่อง
ไมมีการฟองรอง
ศรรามแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง พ อ
และแม

นายจุติ
ขับรถชน
ผูเสียชีวิต
ประมาท มองไมเห็น
ไมตั้งใจ
นสพ.ไมไดกลาวถึง แต ณ
วันที่เกิดเหตุ สามีผูเสียชีวิต
ก็ไมไดแสดงทาทีเอาเรื่อง
น า ย จุ ติ แ ส ด ง ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบโดยการยื น รอ
มอบตัว ณ ที่เกิดเหตุ

ใชภาษาไมรุนแรง คําหวือ
หวา สรางสีสันที่ใชก็เพื่อ
ดึงดูดความสนใจเทานั้น
สวนใหญจะใชคํากลางๆ
ไมมีการเสียดสี

ใช คํ า หวื อ หวาเพื่ อ ให เ กิ ด
ความนาสนใจ
สวนใหญจะใชภาษาที่เปน
กลาง รายงานตาม
ขอเท็จจริง

288

งามของหมูแฮม
- การแสดงความรับผิดชอบ
และการขอโทษจากฝ า ย
ประเด็นที่พาด
หมูแฮม
หัวขาว
- ความขัดแยง
- คดีความ
- รายละเอียดของเหตุการณ
- การแสดงความรับผิดชอบ
- การดํ า เนิ น คดี แ ละแจ ง
ความจากผูเสียหาย
ประเด็นที่พบใน
- ค ว า ม เ สี ย ห า ย ข อ ง
ขาว
ผู บ าดเจ็ บ และผู เ สี ย ชี วิ ต
จากแพทย
- ความขัดแยง
- อาการของหมูแฮม
- ฝายผูกอเหตุ ซึ่งใหคาทาง
ลบ
- ฝายผูเสียหาย และขสมก.
ซึ่งใหคาทางลบ
แหลงขาว

มีประเด็นความขัดแยง การ
ลักษณะ ขอบเขต ดูถูก ไมใ หความชว ยเหลือ
การรายงานขาว ทําใหน้ําหนักขาวยิ่งเปนลบ

การวางกรอบ
ขาว

- หมูแฮมตั้งใจกอเหตุ ไม
ควบคุมสติ
- ห มู แ ฮ ม ไ ม มี ค ว า ม
รับผิดชอบ
- ความขัด แย ง ทํ า ให เ กิด
การแบงแยกชนชั้น

- ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม - เหตุการณที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
- คดีความ

- ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
เหตุการณ
-การแสดงความ
รับผิดชอบ
- การดําเนินคดี
- ข อ มู ล ทางการแพทย
ของศรราม
- ความเสียหาย

- รายละเอียดของเหตุการณ
- การแสดงความรับผิดชอบ
- การแจงขอหาในเบื้องตน
- ความเสียหาย

- ฝ า ยผู ก อ เหตุ ซึ่ ง ให ค า
ทางบวก
- ตํ า ร ว จ แ พ ท ย เ ป น
แ ห ล ง ข า ว ที่ ใ ห
ขอเท็จจริงเชิงบวก
- ฝ า ยผู เ สี ย หาย ซึ่ ง ให ค า
ทางบวก
ลดทอนความรุนแรงของ
เหตุการณโดยการพยายาม
เ ส น อ ด า น ค ว า ม
รับผิดชอบของศรราม
- เ ห ตุ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม
ออนเพลีย พักผอนไม
พอ
- ศรรามและครอบครัว
มีความรับผิดชอบ

- ฝ า ยผู ก อ เหตุ ซึ่ ง ให ค า
ทางบวก
- ฝ า ยผู เ สี ย หาย ซึ่ ง ให ค า
ทางลบ
- ตํารวจ สามีผูเสียชีวิต เปน
แหลงขาวที่ใหขอเท็จจริง
ซึ่งใหคาเปนกลาง
รายงานเฉพาะจากที่เกิดเหตุ
ในวันนั้น

- กลุ มอาชีพ พนัก งานขั บ
รถเมล (stereotype) ขั บ
รถชนคนตาย
- มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ไม
หลบหนี
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ตารางที่ 32 สรุปการวางกรอบขาวประเด็นการเลิกรา หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส
โบ-ฟลุค
มีลูก และหยาราง
ความเจาชูของฟลุค
การระบุสาเหตุ
มือที่สาม
โ บ ถู ก ม อ ง ว า เ ป น
ผู ถู ก กระทํ า แต ฟ ลุ ค และ
ผลกระทบ
แป ง เป น ผู ก ระทํ า ดั ง นั้ น
ฟลุคจึงเปนฝายบอกเลิก
มีความรับผิดชอบตอลูก
ความรับผิดชอบ
ใสใจความรูสึกลูก
ใชคําสรางสีสัน โดยเฉพาะ
ประเด็นฟลุคคบแปง
การใชภาษา ทํา ให เ กิ ด การให คา ทางลบ
กับฟลุค-แปง
ใคร
ทําอะไร

เ ป น เ ห ตุ ก า ร ณ ที่ สื่ อ
ค า ด ค ะ เ น ไ ด เ พ ร า ะ
ความเปนไปได พฤติ ก รรมของฟลุ ค ที่ เ ป น
คาสโนวา
- รายละเอี ย ดเหตุ ก ารณ ที่
ประเด็นที่พาด
เกิดขึ้น
- สาเหตุ
หัวขาว
- ประเด็นเรื่องมือที่สาม
- รายละเอียดเหตุการณ
- สาเหตุที่ปดบัง
ประเด็นที่พบใน - สาเหตุการแยกทาง
- การดูแลบุตร
ขาว
- การจดทะเบียนหยา
- การคบกันระหวางแปงกับ

นิโคล-แมว
มีลูก และหยาราง
เขากันไมได
มีวิถีชีวิตที่ตางกัน
ไมมีผลกระทบกับใคร
เปนการรวมกันตัดสินใจ
ของทั้ง 2 คน แยกทางกัน
ดวยดี
มีความรับผิดชอบตอลูก
ใสใจความรูสึกลูก
ร า ย ง า น ข า ว ไ ป ต า ม
ขอเท็จจริง
ไมมีคําสรางสีสัน

บุม-วี
มีลูกและแยกทางกัน
เขากันไมได
มีวิถีชีวิตที่ตางกัน
ไมมีผลกระทบกับใคร
เป น การตั ด สิ น ใจของบุ ม
เป น หลั ก ส ว นวี ก็ ไ ม มี ก าร
ออกมาโตแยง โตตอบ
มีความรับผิดชอบตอลูก
ใสใจความรูสึกลูก
ร า ย ง า น ข า ว ไ ป ต า ม
ขอเท็จจริง
คําสรางสีสันใชเพื่อใหเกิด
ความนาสนใจ แตไมไดให
คาทางลบ
ไม มี ใ ครคาดคิ ด มาก อ น ไม มี ใ ครคาดคิ ด มาก อ น
เพราะทั้ ง 2 คนไม เ คยมี เพราะบุ มสรางภาพลัก ษณ
ขาวเสียหาย นอกใจ เจาชู ให ทุ ก คนเห็ น ว า ประสบ
ความสํ าเร็จ มั่นใจในทุก ๆ
มากอน
ดาน
- เหตุการณที่เกิดขึ้น
- รายละเอี ย ดเหตุ ก ารณ ที่
เกิดขึ้น
- สาเหตุ
- รายละเอียดเหตุการณ
- สาเหตุการแยกทาง
- จุดตัดสินใจ
- ความรูสึก
- การดูแลบุตร

- รายละเอียดเหตุการณ
- สาเหตุการแยกทาง
- ความรูสึก
- การดูแลบุตร
- โอกาสการกลับมาคืนดี
กัน เนื่องจากทั้งคูไมไดจด
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แหลงขาว

ฟลุค
- ผลกระทบจากการคบกัน
ของฟลุคและแปง
- ฟลุค แปง และแบม ซึ่งให
คาทางลบ
- โบและน อ งอชิ ซึ่ ง ให ค า
ทางบวก
- พ อ และแม แ ป ง ซึ่ ง เป น
แหลงขาวที่ถูกพาดพิงถึง
ใหคาเปนกลาง
มีประเด็นเรื่องมือที่สาม ทํา
ใหน้ําหนักขาวเปนลบ

ทะเบียนสมรสกัน

- นิโคล แมว และนองทิค - วี และน อ งอั น ดามั น ซึ่ ง
เกอร ซึ่งใหคาทางบวก
ใหคาทางบวก
- บุม ซึ่งใหคาเปนกลาง

ไมมีประเด็นแทรกซอน ไม
มีประเด็นมือที่สาม แตเปน
การรายงานจากมุมมองของ
ลักษณะ ขอบเขต
บุ ม เป น หลั ก ซึ่ ง ไม มี ก าร
ออกมาโต แ ย ง จากวี ทําให
การรายงานขาว
น้ําหนักขาวจึงคอนขางเปน
กลาง รายงานตาม
ขอเท็จจริง
- โบฟลุ ค เลิ ก กั น เพราะ - นิโคลและแมวเลิกกัน - บุมประสบความสําเร็จ
ทุกดาน ยกเวนชีวิตคู
ดวยดี
ฟลุคเปนคนเจาชู
- การคบกันของฟลุคและ - เลิ ก กั น เพราะรู ป แบบ - บุมเปนผูตัดสินใจหลัก
การวางกรอบ
ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ที่ - เลิ ก กั น เพราะวิ ถี ก าร
แปงเปนปจจัยหลักของ
ขาว
ดําเนินชีวิตตางกัน
ตางกัน
การเลิกกัน
- บุ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
- ฟ ลุ ค เ ป น ค น โ ก ห ก
ไมทอดทิ้งลูก
หลอกลวง
ไม มี ป ระเด็ น แทรกซ อ น
อีกทั้งยังมีการสอดแทรก
ให เ ห็ น ว า ทั้ ง คู เ ลิ ก กั น
ดว ยดี ไม มี ปญ หากั น ทํ า
ใหน้ําหนักขาวเปนบวก

กรณีของหมูแฮม สื่อจะวางกรอบใหเห็นวาหมูแฮมตั้งใจจะกอเหตุ ไมมีการควบคุมสติจากการ
พรรณนาใหเห็นภาพความรุนแรงของเหตุการณ อีกทั้งยังเปนคนไมมีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีประเด็น
เรื่องความขัดแยงเกิดขึ้น ทําใหเกิดการแบงแยกชนชั้น มีการดูถูก เหยียดหยาม โดยสื่อประกอบสรางความ
เปนจริงในเชิงตัดสินหมูแฮมวาเปนฆาตกรที่โหดราย ปาเถื่อน โดยมีการระบุสาเหตุใหเห็นวาเปนสิ่งที่เกิด
จากปจจัยภายในตัวหมูแฮมเองที่ไมรูจักระงับอารมณ ทั้งๆที่เปนสิ่งที่สามารถควบคุมได แตหมูแฮมก็ไม
สามารถควบคุมได อีกทั้งยังเปนสาเหตุที่ถาวร เพราะหมูแฮมยังกอเหตุในลักษณะเชนนี้อีกภายหลังเกิด
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เหตุการณนี้ เพียงแตไมรุนแรงมากเทา นอกจากนั้นก็เปนสาเหตุเฉพาะเรื่อง นั่นก็คือเกิดขึ้นกับเหตุการณนี้
เพียงเหตุการณเดียวเทานั้น การระบุสาเหตุเชนนี้ เปนการชี้นําใหผูอานคิดวาหมูแฮมผิด
กรณีศรราม สื่อจะวางกรอบใหเห็นวาศรรามไมไดตั้งใจจะกระทํา แตเปนเพราะความออนเพลีย
พักผอนไมเพียงพอ ไมสบาย โดยความออนเพลียถูกทําใหเปนเรื่องธรรมดาที่ไมรายแรง ทั้งที่ในความเปน
จริงก็เปนเรื่องประมาทเลินเลอและทําใหมีผูเสียชีวิต โดยสื่อพยายามอางถึงแหลงขาวที่มีความนาเชื่อถือ
เชน แพทย เพื่อมาสนับสนุนตอกรอบที่วางไว นอกจากนั้นก็วางกรอบใหเห็นวาศรรามมีความรับผิดชอบ
ใหความชวยเหลือครอบครัวผูเสียชีวิตเปนอยางดี โดยนําคําสัมภาษณของสามีผูเสียชีวิตมาสนันสนุน ทํา
ใหเกิดการตัดสินประกอบสรางความเปนจริงวาศรรามไมไดมีความผิดรายแรงจนสังคมใหอภัยไมได และ
ยั ง เป น ตั ว อย า งที่ ดี ใ นแง ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โดยระบุ ส าเหตุ ใ ห เ ห็ น ว า เป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด จากป จ จั ย ภายในที่
ออนเพลีย พักผอนไมพอ ทําใหเกิดการหลับในซึ่งเปนสาเหตุที่ควบคุมไมได อีกทั้งยังเปนสาเหตุที่ไม
ถาวรเพราะศรรามไมเคยมีขาวในลักษณะเชนนี้มากอนหนานี้ และเปนสาเหตุเฉพาะเรื่องการขับรถในครั้ง
นี้เทานั้น แตไมสามารถนําไปใชกับเรื่องอื่นๆได เพราะศรรามไมเคยหลับในจนมีผลกระทบตองานประจํา
การระบุสาเหตุเชนนี้ เปนการชี้นําใหผูอานคิดวาศรรามไมไดมีความผิดรายแรง กระทําโดยไมตั้งใจ
กรณีคนขับรถเมล สื่อจะวางกรอบใหเห็นวาเปนกลุมอาชีพเดิมๆ (stereotype) ที่กระทํากอเหตุขับ
รถชนคนตาย แมจะเปนผูที่มีอายุมากแลวก็ตาม นอกจากนั้นก็ตองการวางกรอบใหเห็นวาภายหลังเกิดเหตุ
นายจุติก็ไมไดหลบหนี แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบ ทําใหเกิดการตัดสินประกอบสรางความเปนจริง
วานายจุติเปนผูที่กระทําความผิด แตก็มีความรับผิดชอบ โดยระบุสาเหตุใหเห็นวาเปนสิ่งที่เกิดจากปจจัย
ภายในดังเชน 2 กรณีขางตน หากแตเหตุการณนี้เกิดจากความประมาท ไมสังเกต ซึ่งเปนสิ่งที่นายจุติไม
สามารถควบคุมได ทั้งๆที่ ควรจะควบคุมไดหากเพิ่มความระมัดระวัง โดยไมมีหนั งสือพิมพฉบับใด
กลาวถึงวาเปนเหตุการณที่ถาวรหรือไม เพราะไมมีใครเคยรูจักนายจุติมากอน ไมไดเปนคนเดนดังที่
ประชาชน นักขาวอยากทราบขาวคราว และจากการที่อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นกับกลุมอาชีพพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะเหมือนกับครั้งกอนๆหนานี้ ดังนั้นจึงเปนปจจัยทั่วไป การระบุสาเหตุเชนนี้ เปนการชี้นํา
ใหผูอานคิดวา นายจุติยอมรับความผิดของตนเอง
กรณีโบ-ฟลุค แยกทางกัน สื่อวางกรอบใหเห็นวาเลิกกันเพราะความเจาชูของฟลุค โดยยอนให
เห็นถึงพฤติกรรม อุปนิสัยของฟลุคตั้งแตกอนแตงงานจนกระทั่งหลังแตงงาน ก็มีขาวเดินกับผูหญิงมาก
หนาหลายตา และเหตุการณการหยารางในครั้งนี้ก็มีสิ่งเรา มีตัวกระตุนจากการคบกันระหวางแปงกับฟลุค
โดยหนังสือพิมพเสนอใหเห็นวาทั้งโบและฟลุคก็มีปญหากันมานานแลว แตก็ยังไมหยากันจนกระทั่งฟลุค
มาคบกับแปง โบและฟลุคจึงตัดสินใจหยา ดังนั้น แปงจึงเปนตัวกระตุนที่สําคัญ ทําใหเกิดภาพในแงลบ
นอกจากนั้น ก็ วางกรอบวา ฟลุคมี พฤติกรรมชอบโกหก หลอกลวง ถึง แมว าฟลุค จะเป น ผูเ ริ่ มเปดเผย
ขอเท็จจริงก็ตาม หากแตกอนที่ฟลุคจะเปดเผย สื่อและสังคมก็ตั้งขอสังเกตมานาน แตฟลุคไมเคยยอมรับ
ดังนั้นทําใหเกิดการตัดสินประกอบสรางความเปนจริงวาความเจาชูของฟลุคเปนสิ่งที่มีติดตัว แกไขไมได
จนนอกใจโบมาคบกั บ แป ง แป ง จึ ง เป น มื อ ที่ ส าม ฟลุ ค และแป ง เป น ผู ก ระทํ า ให เ กิ ด ป ญ หา โบเป น
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ผูถูกกระทําที่ตองรับเคราะห โดยสื่อมีการระบุสาเหตุใหเห็นวาเปนเพราะปจจัยภายในของตัวฟลุคที่เปน
คนเจาชู ไมมีการควบคุมความตองการของตนเองทั้งๆที่เปนสิ่งที่สามารถควบคุมได และยังเปนปจจัยที่
ถาวรจากการพยายามชี้ใ หเห็นวาฟลุคมีนิสัยเจาชูมาตั้งแตกอนแตงงาน และภายหลังแตงงานก็ยังไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได แตเปนสาเหตุเฉพาะเรื่องเทานั้น เพราะหากเปนเรื่องงาน เรื่องลูก ฟลุคจะเปนคน
จริงจัง มีความรับผิดชอบ การระบุสาเหตุเชนนี้ เปนการชี้นําใหผูอานคิดวา ฟลุคและแปงเปนคนผิด สวน
โบตองมารับเคราะหโดยไมไดมีสวนสรางปญหา
กรณีนิโคล-แมว แยกทางกัน สื่อวางกรอบใหเห็นวา เปนการตัดสินใจรวมกันของทั้ง 2 ฝาย เปน
การเลิกกันดวยดี ยังเปนเพื่อนกันไดถึงแมจะเลิกกันแลวก็ตาม จากการที่พยายามชี้ใหเห็นวาทั้งคูยังมา
แถลงขาวรวมกัน และภายหลังจากหยาก็ยังอยูบานเดียวกันได โดยวางกรอบใหเห็นถึงสาเหตุของการแยก
ทางกันวาเปนเพราะทัศนคติ รูปแบบการดําเนินชีวิตที่ตางกัน ไมเกี่ยวของกับมือที่สาม โดยสื่อกลาวถึง
ประวัติของนิโคลที่เติบโตมาจากเมืองนอก แตกตางจากแมวที่คุนเคยกับวิถีสังคมไทย นอกจากนั้นสื่อก็
วางกรอบในแงบวกใหกับแมวจากการที่ไมเคยกลาวโทษนิโคลวาเปนตนเหตุของปญหา แตแมวยอมรับไว
วาเปนความผิดของตนเองเพียงคนเดียว ดังนั้นสื่อจึงมีการตัดสินประกอบสรางความเปนจริงวานิโคลและ
แมวไมไดเลิกกันเพราะมือที่สาม แตเปนการลดระดับความสัมพันธเพื่อแกปญหา ตางก็รูสึกเสียใจกับสิ่งที่
เกิดขึ้น โดยสื่อมีการระบุสาเหตุวาเกิดจากปจจัยภายในของทั้งคูในดานทัศนคติการดําเนินชีวิตที่แตกตาง
กัน โดยเปนการตัดสินใจดวยตนเอง ไมไดมีผลมาจากบุคคลอื่น นอกจากนั้นยังเปนปจจัยที่ควบคุมไมได
เพราะทั้งนิโคลและแมวไมสามารถควบคุม เปลี่ยนแปลงทัศนคติใหปรับเขาหากันได ทั้งๆที่ทั้งคูสามารถ
ปรับตัวใหเขากับคนอื่นๆในสังคมไดเปนอยางดีมาโดยตลอด ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวาเปนปจจัยที่ไมถาวร
และเกิ ด กั บ เฉพาะเรื่ อ งการใช ชี วิ ต คู เ ท า นั้ น หากแต ถ า เป น ความสั ม พั น ธ แ บบเพื่ อ น ทั้ ง คู ยั ง คงมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เห็นไดจากเมื่อหยากันแลว ก็ยังสามารถเปนเพื่อนกันได การระบุสาเหตุเชนนี้
เปนการชี้นําใหผูอานคิดวา นิโคลและแมวเลิกกันดวยดีจริงๆ ไมมีใครเปนฝายผิด
กรณีบุม-วี สื่อวางกรอบใหเห็นวาบุมเปนผูหญิงเกง มั่นใจในตัวเองสูง กลาพูด กลาทํา มีความคิด
เปนตัวของตัวเอง มีบุคลิกเปนผูนํา ประสบความสําเร็จเรื่อยมาโดยการกลาวถึงประวัติของบุมที่ผานมา
หากแตตองมาลมเหลวในเรื่องชีวิตคู ซึ่งจากการที่สื่อพยายามชี้ใหเห็นถึงบุคลิกของบุมประกอบกับบุม
เปนผูออกมาใหสัมภาษณฝายเดียวเทานั้น จึงเปนนัยยะวาสื่อตองการวางกรอบวาบุมเปนผูตัดสินใจหลัก
เรื่องการแยกทาง โดยมีสาเหตุมาจากวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกตางกัน เปนเพราะตัวบุมที่ไมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับครอบครัววีได ไมเกี่ยวของกับมือที่สาม อีกทั้งบุมถึงแมจะเปนผูหญิงสมัยใหม หากแตยัง
มีความรับผิดชอบเรื่องลูก ไมทอดทิ้ง ดังนั้นสื่อจึงมีการตัดสินประกอบสรางความเปนจริงวาบุมเปนเกง
กลาจนถูกมองวากาวราว ไมนอบนอม ไมสามารถปรับตัวใหเขากับคนอื่นได หากแตบุมก็รูสึกเสียใจตอ
สิ่งที่เกิดขึ้นและพรอมดูแลลูกดวยตนเอง ยังพยายามไปมาหาสูกับวีถึงแมจะแยกทางกัน เพื่อไมใหลูก
ไดรับผลกระทบมากนัก โดยสื่อมีการระบุสาเหตุวาเกิดจากปจจัยภายในตัวบุมและวีที่ไมสามารถปรับตัว
เขาหากันไดเนื่องจากไมไดศึกษากันใหดีกอนแตงงาน เหตุการณครั้งนี้ไมไดเกิดจากคนอื่นมาบังคับ ไมได
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เกิดจากมือที่สาม นอกจากนั้นก็เปนสาเหตุที่ควบคุมไมไดเพราะไมสามารถปรับแนวความคิดการใชชีวิต
ให ส อดคล อ งเข า หากั น ได ซึ่ ง สื่ อ มองว า สํ า หรั บ ตัว บุ ม การไม ส ามารถปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ ผู อื่ น ได นั้ น
คอนขางเปนปจจัยที่ถาวร จากการที่สื่อพยายามชี้หลักฐานใหเห็นวาตลอดเวลาที่ผานมาบุมก็ไมไดรับการ
ยอมรั บ จากสั ง คมไทยเท า ที่ ค วรในแง ข องการวางตั ว การพู ด จา ที่ ขั ด แย ง กั บ สั ง คมไทย จนถู ก
วิพากษวิจารณหลายครั้ง แสดงใหเห็นวาบุมไมไดมีปญหาแตเฉพาะเรื่องชีวิตคูเทานั้น หากแตมีปญหากับ
ความสัมพันธแบบอื่นดวย ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไทยโดยสวนใหญได การระบุสาเหตุเชนนี้
เปนการชี้นําใหผูอานคิดวา บุมเปนคนตัดสินใจบอกเลิก แตก็ไมทอดทิ้งลูก
จากตารางสรุปการนําเสนอของสื่อทั้ง 2 ประเด็น จะพบวามีผลสรุปการวิจัยที่เหมือนกัน แมจะ
ตางประเด็นกัน นั่นก็คือ ทําใหผูวิจัยสามารถอนุมานและตอบคําถามการวิจัยไดวา แมวาจะประเด็นขาว
เดียวกัน แตหนังสือพิมพก็มีการวางกรอบขาวที่แตกตางกัน โดยกรณีหมูแฮมสื่อจะวางกรอบขาวที่เปนลบ
กรณีศรรามสื่อจะวางกรอบขาวที่เปนบวก กรณีคนขับรถเมลสื่อจะวางกรอบขาวเปนกลาง กรณีโบฟลุค
สื่อจะวางกรอบขาวเปนลบ กรณีนิโคลแมวสื่อจะวางกรอบขาวเปนบวก กรณีบุมวีสื่อจะวางกรอบขาวเปน
กลาง ทั้งนี้เพราะแตละกรณีจะมีรายละเอียดเหตุการณที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใหคา นํามาสูการระบุ
สาเหตุ และวางกรอบของสื่อที่แตกตางกัน โดยสะทอนผานกลวิธีการเสนอขาวทั้งการพาดหัวขาวและ
เนื้อหาขาว สําหรับพาดหัวขาวนั้นจะสะทอนผานภาษาที่ใช แหลงขาว ประเด็นที่พาดหัวขาว ในสวนของ
เนื้อหาขาวจะสะทอนผานวิธีการนําเสนอ การใชแหลงขาว ประเด็นขาว ภาษา และการระบุสาเหตุจากสื่อ
ซึ่งสอดคลองกับ Tankard et al.(1991 quoted in Severin and Tankard) ที่กลาววาในบางครั้งการนําเสนอ
ขาวจะสะทอนออกมาผานกลไกตางๆของการเขียน เชนพาดหัวขาว ความนํา การยกคําพูดมาเนน หรือการ
ใชยอหนาสําคัญ ซึ่งในที่สุดแลวการวางกรอบของสื่อจะทําใหเกิดกรอบของผูรับสาร ทําใหเกิดการชี้นํา
ทัศนคติ
ตารางที่ 33 สรุปการระบุสาเหตุกรณีการขับรถชนคนตาย
การระบุสาเหตุ
ปจจัยภายในหรือภายนอก
ปจจัยถาวรหรือชั่วคราว
ปจจัยที่ควบคุมไดหรือไมได
ปจจัยทั่วไปหรือเฉพาะเรื่อง

กรณีหมูแฮม
ปจจัยภายใน
ถาวร
ควบคุมได
เฉพาะเรื่อง

กรณีศรราม
ปจจัยภายใน
ชั่วคราว
ควบคุมไมได
เฉพาะเรื่อง

กรณีนายจุติ
ปจจัยภายใน
ไมมีขอมูล
ควบคุมได
ทั่วไป (Stereotype)
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ตารางที่ 34 สรุปการระบุสาเหตุกรณีการเลิกรากัน
การระบุสาเหตุ
ปจจัยภายในหรือภายนอก
ปจจัยถาวรหรือชั่วคราว
ปจจัยที่ควบคุมไดหรือไมได
ปจจัยทั่วไปหรือเฉพาะเรื่อง

กรณีโบ-ฟลุค
ปจจัยภายใน
ถาวร
ควบคุมได
เฉพาะเรื่อง

กรณีนิโคล-แมว
ปจจัยภายใน
ชั่วคราว
ควบคุมไมได
เฉพาะเรื่อง

กรณีบุม-วี
ปจจัยภายใน
ถาวร
ควบคุมไมได
ทั่วไป

ผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลตามปญหานําวิจัย ไดวา
1. การวางกรอบขาวเบา (Soft News) ของหนังสือพิมพตอเหตุการณลักษณะเดียวกัน มีความ
แตกตางกันหรือไม อยางไร
จากกรณีศึกษา จะเห็นไดวา เหตุการณลักษณะเดียวกัน นั่นก็คือ มีประเด็นขาวเหมือนกัน หากแต
เกิดขึ้นตางกรณี ตางบุคคลกัน ถึงแมวาจะเปนหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน ก็มีการวางกรอบขาวที่แตกตาง
กัน
สํ า หรั บ กรณี ที่ ป ระเด็ น ข า วเหมื อ นกั น เป น เหตุ ก ารณ เ ดี ย วกั น เกิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลคนเดี ย วกั น
ถึงแมวาหนังสือพิมพจะตางฉบับกัน แตเปนหนังสือพิมพประเภทเดียวกัน นั่นก็คือ หนังสือพิมพแนว
ประชานิยม การวางกรอบขาวจากสื่อก็ไมแตกตางกัน
การที่ ผ ลการวิ จั ย พบว า กรณี ที่ ป ระเด็ น ข า วเหมื อ นกั น แต เ กิ ด ขึ้ น ต า งกรณี ต า งบุ ค คล ใน
หนังสือพิมพฉบับเดียวกันก็ยังมีการวางกรอบขาวที่แตกตางกัน เนื่องจากแตละเหตุการณที่ถูกประกอบ
สรางขึ้นเปนขาวนั้น จะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน มีการประพฤติ ปฏิบัติจากผูตกเปนขาวแตกตางกัน อีก
ทั้งแตละเหตุการณจะมีรายละเอียดที่คอนขางเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่การนําเสนอของสื่อที่มีอยูอยาง
จํากัด ดังนั้น จึงทําใหนักขาว บรรณาธิการตองทําหนาที่เปนนายทวารผูคัดกรองขาวสาร (Gatekeeper) คัด
สรรวาจะนําเรื่องราวใดเสนอใหแกผูอานบาง ดังนั้นขาวสารบางเรื่องจะถูกคัดออก และบางเรื่องจะถูกเก็บ
ไวเพื่อเผยแพรตอผูรับตอไป ตามแนวคิดแบบจําลองของ White (1950) ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางเนื้อหาขาวสารตางๆที่นํามาลงเผยแพรในหนังสือพิมพกับการตัดสินใจของบุคคล
ในกองบรรณาธิการ (Wilbur Schramm, 1972) นอกจากนี้ การที่นักขาว บรรณาธิการ ตองคัดเลือกขาวสาร
เพื่อเสนอใหกับผูรับสารนั้น แสดงวานักขาว บรรณาธิการ ไดคิดแทนผูอานวาผูอานตองการทราบอะไร
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเปนการใสความคิด ความตองการของตนเองลงไปในขาวจากการเปนผูเลือกขอมูลมา
นําเสนอ ดังนั้น ผูรับสารก็จะทราบขอมูลตามที่นักขาว บรรณาธิการเลือกให จึงเปนการแสดงใหเห็นวา
ผู รั บ สารรั บ รู ข า วสารตามกรอบที่ สื่ อ เสนอให ซึ่ ง บางครั้ ง ก็ เ ป น การวางกรอบโดยที่ ผู รั บ สารไม ทั น
สังเกตเห็น เพราะคิดวา “ขาว” คือขอเท็จจริงทั้งหมด สื่อมวลชนมีหนาที่เสนอไปตามขอเท็จจริง หากแต
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ในความเปนจริง ขาวไมไดสะทอนความเปนจริง แตเปนสิ่งที่สรางขึ้นโดยนักขาว ดังเชน Tuchman, G.
(1978) เสนอไววา ขาวคือความจริงที่ถูกสรางขึ้น นักขาวหรือบรรณาธิการจะกําหนดกรอบใหคนเรารับรู
เหตุการณในสังคม โดยการสรางความหมายใหกับเรื่องราว และเหตุการณที่เกิดขึ้นใหเปนรูปของขาว
เพื่อใหสาธารณชนไดรับรู สิ่งที่สรางขึ้นมาใหมคอนขางทําใหความเปนจริงทางสังคมคลุมเครือมากกวาที่
จะเปดเผยความเปนจริง ซึ่งการเลือกและสรางความหมายใหกับเรื่องราวจากนักขาว บรรณาธิการนั้นจะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยหลายประการ เชน รายละเอียดของเหตุการณ นโยบายขององคกร วัฒนธรรมและ
สังคม ประสบการณหรือทัศนคติของผูเขียนขาวเอง ฯลฯ ดังเชนที่การุณ มีถม ผูชวยหัวหนาขาวหนาหนึ่ง
หนังสือพิมพไทยรัฐ และพรชัย ปณณวัฒนาพร ผูชวยบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพเดลินิวสกลาวไววา
การวางกรอบขาวจากสื่อจะขึ้นอยูกับขอเท็จจริง รายละเอียดของแตละขาวที่จะมีความแตกตางกัน และ
นํามาสูการ “เลือก” ประเด็นที่สําคัญที่สุด เพราะเนื้อที่ที่มีอยูอยางจํากัด
ดังนั้น ขาวจึงเปนการสรางความเปนจริงทางสังคมขึ้นใหมที่อาจเหมือน คลาย หรือไมตรงกับ
ความจริงที่เกิดขึ้นก็เปนได “ขาว” จึงกลายเปนตัวแทนและภาพสะทอนโลกทัศนของสื่อ มากกวาจะเปน
ภาพสะทอนที่เที่ยงตรงของเหตุการณและเรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงอาจสรุปไดวา หากผูรักษาชองทางการ
สื่อสารมีทัศนคติตอเรื่องราวหนึ่งอยางไร สารที่นําเสนอก็จะสะทอนทัศนคติของผูรักษาชองทางออกมา
ดวย
นอกจากนั้น การที่ผลการวิจัยพบวากรณีที่ประเด็นขาวเหมือนกัน เปนเหตุการณเดียวกัน เกิด
ขึ้นกับบุคคลคนเดียวกัน ถึงแมวาหนังสือพิมพจะตางฉบับกัน หากแตเปนหนังสือพิมพประเดียวกัน นั่นก็
คือ หนังสือพิมพแนวประชานิยม การใหความสําคัญและการวางกรอบขาวจากสื่อก็ไมแตกตางกัน ทั้งนี้
เพราะหนั ง สื อ พิ ม พแ นวประชานิ ย มจะเน น ข า วเบามากกว าข า วหนั ก และมี ก ลุ ม เป า หมาย มี ต ลาดที่
เหมือนกัน ดังที่อรพรรณ มูลจันทร (2536) กลาวไววา สําหรับหนังสือพิมพเชิงประชานิยม เชน ไทยรัฐ
และขาวสด แมบรรณาธิการหรือหัวหนาขาวหนาหนึ่งอาจมีความสนใจหรือความเชี่ยวชาญในขาวตาง
ประเภทกัน แตทายที่สุดแลว ก็จะยึดหลักเกณฑเดียวกันในการเลือกขาวเพื่อตีพิมพ คือ สิ่งที่แปลกใหม
ยิ่ ง ใหญ หรื อ เสี ย หายมาก ส ง ผลกระทบต อ คนส ว นใหญ นอกจากนั้ น ยั ง เน น ข า วในพื้ น ที่ ที่ จํ า หน า ย
หนังสือพิมพ เพราะผูอานทองถิ่นนั้นๆจะไดสนใจ ทั้งนี้เพื่อเปาหมายการจําหนายหนังสือพิมพเปนสําคัญ
จากการที่เปนหนังสือพิมพประเภทเดียวกัน เมื่อประกอบกับโดยหลักการทําขาวแลว ถึงแมขาว
จะถูก คัดกรอง เลือก เน น ย้ํา จากนายทวารขาวสารแลว แตการรายงานขาวก็ตองอยูบนพื้นฐานของ
“ขอเท็จจริง” และ “ความถูกตอง” ดังนั้น ทิศทางการนําเสนอ การเลือกประเด็นขาว การใหน้ําหนักขาว
การวางกรอบขาวตางๆจากหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐและเดลินิวส ในกรณีขาวเดียวกัน จะไม
มีการวางกรอบขาวที่แตกตางกัน ดังเชนที่เสถียร เชยประทับ (2541) กลาววา ขาวคือผลผลิตของ
หนังสือพิมพที่มาจากความรูสึกของความเหมาะสมที่จะเปนขาว ความรูสึกของความเหมาะสมที่จะเปน
ขาวนี้เปนสิ่งที่ตองเรียนรูและลับใหคมอยูเสมอ นักขาวที่กลายเปนนักวิชาชีพที่สามารถผลิตขาวในแตละ

296

วันที่เปนที่ยอมรับกันนั้น จะตองไดรับการกลอมเกลาหรือปลูกฝง (Socialization) ใหเขาสูวิชาชีพ การ
กลอมเกลา หมายถึงการเรียนรูคานิยมของวิชาชีพอยางดีจนคานิยมนั้นสะทอนออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อ
นักขาวเผชิญเหตุการณที่เปนขาวในแตละวัน การที่หนังสือพิมพคูแขง เครือขายโทรทัศนคูแขง และ
นิตยสารคูแขง รายงานขาวตางๆคลายคลึงกันมาก พิสูจนใหเห็นถึงความสําเร็จในการกลอมเกลานักขาวที่
ทํางานใหกับองคกรขาวที่มีลักษณะแตกตางกันอยางชัดเจน ใหมีสํานึกและแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพอยาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของการุณ มีถม ผูชวยหัวหนาขาวหนาหนึ่งที่กลาวถึงการทํางานของ
ไทยรัฐและเดลินิวสจะไมมีความแตกตางกัน เพราะเสนอขาวตามความจริง ถูกตอง เปนกลาง และเปนขาว
ที่ประชาชนสนใจเพราะตองคํานึงถึงยอดขาย ซึ่งการวางกรอบตางๆจะมาจากรายละเอียดของเหตุการณ
นั้น สื่อมีหนาที่ชวยเนน ย้ําใหเดนชัดขึ้น
อนึ่ง จะพบวา มีอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหการวางกรอบขาวของไทยรัฐและเดลินิวสไมแตกตางกัน
นั่นก็คือ การมีขอเท็จจริงที่เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะปจจุบันการทําขาวสืบเสาะแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง
ของผูสื่อขาวจะเปนแบบ passive มากกวา active คือ การทําขาวตามขอเท็จจริงที่มีอยู แตไมมีการเสาะ
แสวงหาขอมูลในเชิงลึกเพิ่มเติม โดยขาวตางๆจะมีขอมูลมาจากแหลงขาวเดียวกันที่ออกมาใหขอมูล ให
สัมภาษณโดยตรง ฉะนั้นเมื่อสื่อไดรับขอมูลมาจากแหลงขาวเดียวกัน ทําใหขอเท็จจริง มุมมองที่จะถูก
เลือกมานําเสนอ ไมแตกตางกัน (การุณ มีถม, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2551)
โดยสรุปแลวสื่อจะกํ าหนดกรอบในการตีความประเด็นทางสั งคม ซึ่งการกําหนดกรอบของ
องคกรขาวก็คือการจัดระเบียบความคิดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่นําเสนอเสียใหมใหสอดคลองกับ
บริบทและชี้ใหเห็นวาประเด็นขาวคืออะไร โดยใชวิธีการเลือกสรร การเนนย้ํา การตัดออก การชี้แจง
รายละเอียด ซึ่งในบางครั้งจะสะทอนผานกลวิธีการเขียนตางๆ เชน การพาดหัวขาว ความนํา การยกคําพูด
บางคําพูดมาเนน เปนตน (Tandkard et al. , 1991) โดยกรอบของสื่อคือความคิดหลัก หรือเคาโครงเรื่องที่
ใหความหมายของเหตุการณที่นําเสนอ โดยชี้นําผูรับสารวาอะไรคือใจความสําคัญหรือจุดสําคัญของ
ประเด็น เปนการเลือกความเปนจริงบางแงมุมและบางลักษณะมาทําใหเดนชัดในสาร เพื่อใหผูรับสาร
นิยามปญหาไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือตีความสาเหตุ ประเมินสถานการณ และแนวทางแกตอ
ประเด็นนั้นๆในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง (Entman, 1993)
อนึ่ง การวางกรอบขาวจะสอดแทรกผานการนําเสนอ ทั้งการพาดหัวขาวและเนื้อหาขาว โดย
บางครั้งผูอานอาจจะซึมซับโดยไมรูตัว โดยมีการสอดแทรกผานกลวิธีการนําเสนอขาว การเลือกขอมูลทั้ง
แหลงขาวและรายละเอียดประเด็นที่นําเสนอ ซึ่งรายละเอียดที่นําเสนอทําใหเห็นการระบุสาเหตุถึงการเกิด
เหตุการณจากสื่อ โดยเปนการสอดแทรกไปในขอเท็จจริงผานการเลือกเนน ย้ํา นอกจากนั้นยังสอดแทรก
ผานภาษาที่ใช ซึ่งองคประกอบเหลานี้ทําใหเห็นถึงความคิดเห็นของผูเขียนไดอยางชัดเจน เพราะทําให
เห็นน้ําหนัก เห็นการตัดสิน การใหคาจากสื่อ แตทั้งนี้ ผูอานสวนใหญจะไมสังเกตเห็น เนื่องจากมองวาสิ่ง
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ตางๆที่สื่อนําเสนอนั้น คือขอเท็จจริงที่สื่อหามาไดทั้งหมด ไมใชขอเท็จจริงที่เกิดจากการคัดกรองและถูก
เลือกมานําเสนอ อีกทั้งภาษาตางๆที่สื่อใชนั้น ก็เพื่อดึงดูดความสนใจและตองการสื่อสารใหผูอานทุกคน
เขาใจเทานั้น
2. มีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการวางกรอบเนื้อหาขาวเบา (Soft News) ของหนังสือพิมพ
การวางกรอบขาว ก็คือการสอดแทรกความคิดเห็นจากสื่อนั่นเอง ซึ่งจะสะทอนผานกลวิธีตางๆ
ทั้งทางตรงและทางออม
จากกรณีศึกษา จะเห็นไดวาการวางกรอบจากสื่อนั้น มีปจจัยมาจากรายละเอียดของเหตุการณ
คุณคาขาว ทัศนคติของนักขาว บรรณาธิการ การระบุสาเหตุของผูสื่อขาว (attribution) และนโยบาย
องคกร โดยแตละปจจัยจะสงผลตอกัน มีปฎิสัมพันธกัน
ปจจัยดานรายละเอียดของเหตุการณ โดยจะมีทั้ง ณ เวลาที่เกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุ เหตุการณ
ตางๆที่เกิดขึ้น แมจะเปนลักษณะขาวเหมือนกัน มีบทสรุปของเหตุการณเหมือนกัน หากแตรายละเอียด
ตางๆที่ประกอบกันขึ้นเปนเหตุการณจะมีความแตกตางกัน จนนํามาสูการชี้นํา วางกรอบความคิดที่ตางกัน
ของสื่อ ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของการุณ มีถม และพรชัย ปณณวัฒนาพร จากกรณีศึกษาจะเห็นได
วา แมจะเปนเหตุการณลักษณะเดียวกัน หากแต ณ เวลาที่เกิดเหตุ แตละบุคคลในขาวนั้นก็มีพฤติกรรมการ
แสดงออกที่แตกตางกัน เพราะมนุษยแตละคนมีพื้นฐานทางความคิด อารมณ การใชเหตุผลและการ
ตัดสินใจแตกตางกัน ดังนั้นเมื่อการแสดงออกทางพฤติกรรมแตกตางกัน ก็ยอมสงผลใหรายละเอียดของ
เหตุการณแตกตางกัน กลาวคือ ประเด็นการขับรถชนคนตายทั้ง 3 กรณี จะพบวา ณ เวลาที่เกิดเหตุขึ้นก็มี
ความแตกตางของการกระทําในแตละบุคคล โดยหมูแฮมไมสามารถควบคุมสติ ฟุงซาน จนกอเหตุรุนแรง
แตกตางจากกรณีศรรามและนายจุติที่ลงมาดูผูเสียหาย หรือประเด็นการเลิกรากัน กรณีนิโคลแมวที่รวมกัน
แถลงขาวตอสื่อมวลชน แตกตางจากอีก 2 กรณี โดยกรณีโบฟลุคนั้น ฟลุคจะเปนผูใหสัมภาษณหลัก กรณี
บุมก็มีเพียงบุมใหสัมภาษณเพียงฝายเดียว รายละเอียดนี้ แสดงใหเห็นถึงนัยยะวาใครเปนผูตัดสินใจหลัก
อีกทั้งยังชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของคนทั้งคู ดังนั้นจากการที่สื่อมีกรอบการอางอิงที่แตกตางกัน จึงเกิด
การสรางทัศนคติแตกตางกันและนํามาสูการวางกรอบขาว ตัดสินผูตกเปนขาวที่แตกตางกัน
นอกจากนั้น เมื่อประกอบกับรายละเอียดภายหลังเกิดเหตุการณนั้น ซึ่งจะมีทั้งพฤติกรรมของ
บุคคลที่ตกเปนขาวเอง คนใกลชิด และคูกรณี โดยแตละกรณีจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน นํามาสูการวาง
กรอบที่ตางกัน ซึ่งเปนการเนนย้ํา สนับสนุนกับสิ่งที่สื่อไดวางกรอบไวแลวในเบื้องตน โดยประเด็นการ
ขับรถชนคนตาย กรณีหมูแฮมภายหลังเกิดเหตุแลว มีรายละเอียดดานความขัดแยง การไมรับผิดชอบ การ
ฟ อ งร อ งไม ย อมความ แตกต า งจากกรณีศ รรามที่ สื่ อพยายามเสนอรายละเอี ย ดด า นความรับ ผิ ด ชอบ
ความรูสึกสํานึกผิด และคูกรณียอมความ หรือประเด็นการเลิกกัน กรณีโบฟลุคก็จะมีประเด็นดานมือที่
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สามแทรกเขามาแตกตางจากอีก 2 กรณี จากรายละเอียดที่แตกตางนี้เอง ทําใหเกิดการวางกรอบจากสื่อ
ตางกัน
เปนที่นาสังเกตวา รายละเอียดเหตุการณตางๆที่หนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับเลือกมานําเสนอ รวมไป
ถึงแหลงขาวตางๆ จะมีความคลายคลึงกัน นํามาสูการวางกรอบที่เหมือนกัน จากกรณีศึกษาจะเห็นไดวา
แหลงขาวบางแหลงขาวที่ไมไดเปนคนใกลชิด แตหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับกลับเลือกที่จะนําเสนอ เชน คํา
สัมภาษณจากแพทย โดยจะมีเนื้อความที่มีทิศทางไปในทางเดียวกันกับเนื้อหาที่เสนอไวแลว จึงสะทอน
ให เ ห็ น ถึ ง ป จ จั ย อื่ น ๆที่ มี ผ ลต อ การวางกรอบด ว ย ก็ คื อ ป จ จั ย ด า นธุ ร กิ จ และป จ จั ย ด า นทั ศ นคติ ข อง
บรรณาธิการ ผูสื่อขาว ที่มีการจัดระเบียบวาระ (Agenda Setting) จากคนอีกกลุมหนึ่งแลวนําขอมูล
แหลงขาวตางๆเหลานี้ที่ถูกจัดฉากไวแลว มาปอนเปนขอมูลใหแกสื่อเพื่อนําเสนอใหผูอาน
นอกจากรายละเอียดของเหตุการณแลว ยังมีรายละเอียดของตัวผูตกเปนขาว นั่นก็คือ สถานภาพ
บุคคลที่ตกเปนขาว ความเกี่ยวของกับบุคคลสําคัญอื่นๆ ทําใหนักขาวมีความคิดในทางบวกหรือลบกับผู
ตกเปนขาวและเกิดการสรางภาพลักษณบุคคลที่ตกเปนขาวขณะที่รายงานขาวนั้น ทําใหเกิดการวางกรอบ
จากสื่อที่แตกตางกัน เชน ฟลุคที่มีภาพลักษณเปนคาสโนวา เจาชู ดังนั้นสื่อจึงวางกรอบใหเห็นวาฟลุคกับ
โบเลิกกันเพราะความเจาชู เรื่องมือที่สาม โดยนําหลักฐานมาอางอิงสนับสนุน หรือบุมที่มีภาพลักษณเปน
ผูหญิงเกง กลาตัดสินใจ เปนผูนํา มีความคิดเปนตัวของตัวเอง ดังนั้นสื่อจึงวางกรอบใหเห็นวาบุมเปนผู
ตัดสินใจหลักเรื่องการเลิกกัน และเปนเพราะตัวบุมเองที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับคนอื่นได
อนึ่ง หากผูตกเปนขาวรวมทั้งคนใกลชิดมีการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี กรอบการเสนอขาวของสื่อ
มักจะเปนไปในทางบวกตอผูตกเปนขาว แตหากผูตกเปนขาวรวมทั้งคนใกลชิดมีการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม
กรอบการเสนอขาวของสื่อมักจะเปนไปในทางลบ เชน ศรรามกับนายจุติที่ขับรถชนคนตายเหมือนกัน
และตางก็มีความรับผิดชอบ แตศรรามเปนดาราดังที่มีความสัมพันธกับนักขาวเปนอยางดีมาโดยตลอด
ดังนั้น สื่อทั้ ง 2 ฉบับจึ งเสนอขาวโดยใชภาษาที่เปนกลางเพื่อรายงานเหตุก ารณในแงลบที่เ กิดขึ้น ไม
พยายามใชคําสรางสีสัน โดยพยายามเสนอมุมมองดานความรับผิดชอบและนําขอมูลทางการแพทยมา
สนับสนุนถึงสาเหตุการขับรถชน เพื่อลดทอนความรุนแรงของเหตุการณลง แตกตางจากนายจุติที่ไมได
เปนที่รูจักมากอน การนําเสนอของสื่อจะรายงานไปตามขอเท็จจริง ณ ที่เกิดเหตุ โดยใชภาษาหวือหวา
สรางสีสันมากกวาศรราม เปนตน
การตัดสินใหคาวา บุคคลในขาวเปนเชนไร จะสะทอนผานกลวิธีหลายๆอยางโดยเฉพาะอยางยิ่ง
“ภาษา” ที่ใชเรียกชื่อบุคคลในขาว จากการที่สื่อมีการคิดและตัดสินบุคคลในขาวไปแลวนั้น จึงเปนการ
แสดงใหเห็นวา สื่อไดพยายามคิดแทนผูอาน ไดชี้นําใหผูอานเห็นถึงคุณลักษณะของบุคคลในขาวตามที่
สื่อตองการ จึงเกิดเปนวางกรอบจากสื่อ โดยปจจัยดานรายละเอียดของเหตุการณและตัวบุคคลผูตกเปน
ขาวที่มีความแตกตางกัน ก็ยังสงผลใหขาวแตละขาวมีคุณคาขาวที่แตกตางกันดวย
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ปจจัยดานคุณคาขาว คือ คุณคาขาวของตัวเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งคุณคาขาวดานตัวบุคคล นั่น
ก็คือ ความเดน ซึ่งขาวที่มีคุณคาขาวสูง สงผลใหสื่อตัดสินวาเปนขาวที่สําคัญ เปนขาวที่สังคมตองการ
ทราบ ดังนั้นสื่อก็จะใหน้ําหนัก ใหความสําคัญในการนําเสนอคอนขางสูง เห็นไดจากกรณีศึกษาที่เปน
เหตุการณเดียวกัน แตสื่อก็ใหความสําคัญ ใหระยะเวลาการนําเสนอที่แตกตางกัน นั่นก็เพราะมีคุณคาขาว
ตางกัน
นอกจากนั้น จากขอจํากัดดานพื้นที่ในการเสนอขาว สื่อจึงจําเปนตองมีการคัดเลือกรายละเอียด
เน น ย้ําเฉพาะสิ่งที่สื่อคิด วาสําคัญที่ สุด ประกอบกับในแต ละเหตุการณขาวเดี ยวกัน รายละเอียดของ
เหตุการณก็ยอมมีความแตกตางกัน สงผลใหแตละกรณีขาวมีคุณคาขาวที่แตกตางกันไป เชน บางกรณี
อาจจะโดดเดนดานความขัดแยง บางกรณีอาจจะโดดเดนดานความแปลกประหลาด บางกรณีอาจจะโดด
เดนดานความมีเงื่อนงํา เปนตน
จากคุณลักษณะดานความโดดเดนทางคุณคาขาวที่แตกตางกัน ทําใหสื่อเกิดการวางกรอบขาว
เนน ย้ํา ใหผูรับสารเห็นถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแตกตางกัน
ปจจัยดานทัศนคติของนักขาวและบรรณาธิการ เพราะขาวคือ “การสรางความเปนจริงทางสังคม”
ที่เ กิ ด ขึ้น ในแตละวั น โดยนั ก ข าวและบรรณาธิการซึ่ง เปน ผูที่มีอิ ท ธิ พลตอเนื้ อหาขา วที่นํ าเสนอด ว ย
(Efron,1971; Robinson,1977:177-186 และ Hofsteller,1986) โดยจะนําเสนออยางไรนั้น มีปจจัยสําคัญ
สองประการคือ การปลูกฝงหรือการกลอมเกลานักขาวเกี่ยวกับงานของตน และความแตกตางของแตละ
บุคคลที่ทําใหพฤติกรรมของนักขาวคนหนึ่งแตกตางจากพฤติกรรมของนักขาวอีกคนหนึ่ง สอดคลองกับ
แนวคิ ดของ Potter (1998) ที่ ย้ํ าวา ขาวคือสิ่งที่สรางโดยบรรณาธิการ และนั กขาว พวกเขาเลือกและ
ตัดสินใจบนพื้นฐานมุมมองขาวของเขา
เหมือนกับที่เสถียร เชยประทับ (2542 อางถึงในศศิธร ยุวโกศล) กลาววา ขาวเปนปรากฏการณที่
ถูกรายงานตามมุมมองของนักหนังสือพิมพ กลาวอีกนัยหนึ่ง ขาวเปนการสรางความเปนจริงทางสังคมที่
เกิดขึ้นในแตละวัน
สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญชวยใหคนเรารับรูและเรียนรูสถานการณตางๆซึ่งตามปกติเราไมมี
โอกาสสัมผัสไดดวยตัวเอง ในป ค.ศ. 1963 โคเฮน เริ่มเขียนถึงทฤษฏี Agenda Setting วา การที่คนเราจะ
เลื อ กรั บ รู โ ลกอย า งไรนั้ น มิ ไ ด อ ยู ที่ ค วามสนใจของแต ล ะคนเท า นั้ น หากแต ยั ง ขึ้ น อยู กั บ ว า บรรดา
บรรณาธิการ นักเขียน ผูพิมพหนังสือโฆษณาหนังสือพิมพวางแผนที่หยิบยกประเด็นตางๆมานําเสนอภาพ
ของโลกในแตละชวงเวลาใหผูอานเลือกอยางไร (กาญจนา แกวเทพ, 2543)
ในการปฏิบัติหนาที่ นักขาวอาจจะจําเปนตองเลือกบางแงมุมของเหตุการณมาเสนอเปนขาว
นักขาวก็เชนเดียวกับผูประกอบการวิชาชีพอื่นๆ ที่ทราบดีวาตนตองทํางานตามกฎเกณฑที่สามารถปฏิบัติ
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ได นอกจากนี้ยังตองทําตามดุลพินิจเกี่ยวกับขาว (News Judgement) ซึ่งเปนแนวคิดเชิงนามธรรมที่ยากแก
การนิยาม แตเปนสิ่งที่ยอมรับกันในวงวิชาชีพและวงวิชาการ เพราะเปนสิ่งที่ไดรับการเรียนรูหรือปลูกฝง
กันมา (Burgoon,et al.,Luttbeg, 1983:731-732, อางถึงในเสถียร เชยประทับ) ดังนั้น สิ่งสําคัญของการ
ทํางานดานสื่อมวลชนคือหลักในการรายงานขาว ที่จะตองมีความถูกตอง ครบถวน เปนกลาง ทั้งนี้เพราะ
ผูสื่อขาว บรรณาธิการขาวเปนตัวกลางของขอมูลขาวสารทั้งหมด เปนสื่อกลางในการเผยแพรขาวสาร
ดั ง ที่ ก ล า วไว แ ล ว ว า หนั ง สื อ พิ ม พ ร วมทั้ ง สื่ อ ประเภทอื่ น ๆมี ข อ จํ า กั ด ด า นเนื้ อ ที่ ใ นการนํ า เสนอเมื่ อ
เปรียบเทียบกับปริมาณขาวสารที่มีเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการคัดเลือก (Gatekeeper) ดัง
แนวคิดของ White (1950) ไดกลาวไววานักขาว บรรณาธิการ ตองคัดเลือกขาวสารเพื่อเสนอใหกับผูรับ
สารนั้น
จากแนวคิดนี้ แสดงใหเห็นวานักขาว บรรณาธิการ ไดคิดแทนผูอานวาผูอานตองการทราบอะไร
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเปนการใสความคิด ความตองการของตนเองลงไปในขาวจากการเปนผูเลือกขอมูลมา
นําเสนอ ดังนั้น ผูรับสารก็จะทราบขอมูลตามที่นักขาว บรรณาธิการเลือกให จึงเปนการแสดงใหเห็นวา
ผูรับสารรับรูขาวสารตามกรอบที่สื่อเสนอให
การวางกรอบขาวที่มีปจจัยมาจากทัศนคตินี้ นอกจากจะสะทอนผานมุมมอง ประเด็นขาวที่สื่อ
เลือกมานําเสนอแลวนั้น อาจจะสะทอนผานกลวิธีดานภาษาที่ใช ซึ่งเปนการสอดแทรกความคิดเห็น เปน
การวางกรอบขาวที่ผูอานโดยทั่วไปอาจจะไมทันสังเกตเห็น เพราะเปนกลวิธีที่แยบยล เนื่องจากผูรับสาร
จะมองวาเปนสีสันที่ตองการดึงดูดความสนใจผูอาน ดังที่มนทกานต เชื่อมจิต (2543) พบวาวิธีหนึ่งที่ใชใน
การนําเสนอขาวตามกรอบที่นักขาวไดกําหนดไวลวงหนาคือการใชภาษาที่ดึงดูดความสนใจและสามารถ
บรรยายใหเห็นภาพได พรอมทั้งใชภาษาที่ใหคุณคาและซอนนัยยะตางๆซึ่งบางครั้งเปนนัยยะหรือคุณคาที่
เปนโทษ ตําหนิผูตกเปนขาว
นอกจากนั้นบางครั้งสื่อก็วางกรอบขาวโดยตรงจากการโปรยหัวขาว ซึ่งเปนการเกริ่นนําขาวที่
มักจะเปนการสรุปสาระประเด็นสําคัญ มีการใสความคิดเห็น ความรูสึกลงไปในขาว เนื้อหาสวนการ
โปรยขาวจึงเปนเสมือนสิ่งสําคัญ เปนกรอบ เปนตัวเนนย้ําที่สื่อตองการจะนําเสนอมากที่สุด เชน จาก
กรณีศึกษาประเด็นการขับรถชนคนตาย จะพบวากรณีหมูแฮม สื่อจะเนนย้ํามุมมองดานความโหดราย ปา
เถื่อนของหมูแฮมตั้งแตการพาดหัวขาว โดยใชภาษาที่หวือหวา ใหน้ําหนักไปทางลบ แตกตางจากกรณีศร
รามที่เลือกจะเสนอมุมมองดานความรับผิดชอบเปนหลัก ไมไดชี้ เนนย้ําใหเห็นภาพของเหตุการณ ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นมากเทากับกรณีหมูแฮม ทั้งๆที่ก็มีผูเสียชีวิตเชนเดียวกัน แมกระทั่งภาษาที่ใชก็ใชคําใหคา
เปนกลาง ไมไ ดใช คําสร างสี สัน หวื อหวาจนทําใหเกิดการตัด สินใหคาทางลบ หรือกรณีนายจุติ สื่อ
ชี้ใหเห็นทั้งมุมมองดานบวกและลบไมแตกตางกันตั้งแตพาดหัวขาว โดยพยายามชี้ใหเห็นวามีผูเสียชีวิต มี
ผูบาดเจ็บ เปนเหตุการณที่นาสลด แตนายจุติก็มีความรับผิดชอบไมหลบหนี จากการที่สื่อเลือกประเด็นมา
พาดหัว ข าว การเลือ กใชภาษาที่แ ตกต างกัน จึง สะทอ นใหเ ห็น ถึ งปจจัย ด า นทั ศนคติของนัก ขา วและ
บรรณาธิการที่มีการเลือกนําเสนอ ทําใหเกิดการวางกรอบที่แตกตางกัน
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อนึ่ง ทัศนคติของนักขาวและบรรณาธิการ มีที่มาจากขอมูลทั้งหมดที่สื่อมวลชนมีอยูในมือ เพราะ
สื่อจะไดเห็นขอมูลทั้งหมด จึงคอนขางจะรูกอนแลววาน้ําหนักแตละขาวเปนไปในทิศทางใด นอกจากนั้น
บางครั้งทัศนคติยังเกิดจากตัวบุคคลผูตกเปนขาว ความสัมพันธสวนตัวกับผูตกเปนขาว ซึ่งจะสงผลตอการ
วางกรอบมากนอยแคไหนนั้น ก็ขึ้นอยูกับหลักจริยธรรมในการทําขาวของสื่อมวลชน
ปจจัยดานการระบุสาเหตุของผูสื่อขาว การระบุสาเหตุเพื่อวิเคราะหถึงเหตุผลของพฤติกรรม จะ
เปนเหตุเปนผลกันกับการวางกรอบขาวจากสื่อ ตางก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหผูรับสารหรือ
ผูอานรับรูตามกรอบที่สื่อนําเสนอ นอกจากนั้นยังพบวา แมวาจะเปนขาวประเด็นเดียวกัน สื่อก็มีการระบุ
สาเหตุที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับรายละเอียดที่แตกตางกัน โดยหลักที่สื่อจะระบุใหเห็นคือ เหตุการณที่
เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากใคร เปนปจจัยภายในหรือภายนอก เปนสาเหตุที่คงทนถาวรหรือไม เปนสาเหตุที่
สามารถควบคุมไดหรือไม รวมทั้งเปนปจจัยเฉพาะเรื่องหรือปจจัยทั่วไป ตามหลักแนวคิดการอนุมาน
สาเหตุของ Weiner (1972) และ Heider (1985)
การที่นักขาว บรรณาธิการ มีขอมูล ขอเท็จจริงทั้งหมดของเหตุการณที่เกิดขึ้นอยูในมือ ทําให
พยายามคิดแทนผูรับสารวา เหตุการณที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร ทั้งนี้เพราะสื่อไมสามารถนําเสนอ
ขอเท็จจริงทั้งหมดได จากการที่สื่อตองเลือกขอเท็จจริงบางสวนมานําเสนอนั้น จึงทําใหสื่อคิดวาผูอาน
อาจจะไมสามารถตีความถึงสาเหตุได ประกอบกับการที่สื่อก็ตองการวางกรอบแนวคิดใหผูรับสารตีความ
สาเหตุไปตามที่ตนเองตองการ สื่อจึงพยายามระบุสาเหตุใหผูรับสารซึ่งเปนการวางกรอบขาวจากสื่อ
ใหกับผูอานโดยที่ผูอานไมรูตัว เพราะจะรูสึกเหมือนวากําลังอานขาวที่รายงานไปตามขอเท็จจริง โดยสื่อ
จะมีการเนนย้ําผานกลวิธีตางๆ ทั้งการพาดหัวขาว และการโปรยหัวขาว ซึ่งจะกลาวถึงทุกครั้งที่นําเสนอ
เชน กรณีศึกษาประเด็นการเลิกราหยาราง จะพบวากรณีโบฟลุคที่ผูตกเปนขาวพยายามใหสัมภาษณถึง
สาเหตุที่เลิกกันวาไมเกี่ยวของกับมือที่สาม แตเปนเพราะเขากันไมได หากแตสื่อกลับพยายามระบุสาเหตุ
ใหเห็นวาทั้งคูเลิกกันเพราะมือที่สาม และเพราะฟลุคเจาชู นอกใจโบ โดยสื่อพยายามหาหลักฐานมา
สนับสนุน อางอิงขอมูลตั้งแตกอนแตงงานจนหลังแตงงานวาฟลุคมีขาวกับผูหญิงคนอื่นเรื่อยมา และ
เลือกใชภาษาที่ตัดสินวาฟลุคเปน “เสือผูหญิง” จากการระบุสาเหตุเชนนี้ ทําใหเกิดการวางกรอบ ชี้นํา
ความคิดจากสื่อ โดยสื่อพยายามนําเสนอย้ําสิ่งที่ตนเองระบุสาเหตุไวทั้งในสวนของพาดหัวขาวและเนื้อหา
ขาว
จะสังเกตไดวา การระบุสาเหตุของเหตุการณนั้น ทําใหเกิดการวางกรอบจากสื่อ แตหากมองใน
มุมของผูรับสารแลว การวางกรอบจากสื่อทําใหเกิดการระบุสาเหตุของผูรับสารเชนกัน ดังนั้น การระบุ
สาเหตุและการวางกรอบจะมีความสัมพันธที่สอดคลองกัน
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ปจจัยดานนโยบายองคกร ก็คือประเภทของหนังสือพิมพ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงหลักในการทําขาว
โดยแบงเปนหนังสือพิมพเชิงคุณภาพ (quality newspaper) และหนังสือพิมพแนวประชานิยม (popular
newspaper) หนังสือพิมพตางประเภทกัน ก็จะเนนการนําเสนอประเภทขาวที่แตกตางกัน(Seymour, 1986
อางถึงในเบญจวรรณ นรสิงห,2538) อีกทั้งการใชภาษาก็แตกตางกัน ประกอบกับปจจัยดานธุรกิจที่ตอง
คํานึงถึงความอยูรอด ซึ่งแตละประเภทหนังสือพิมพจะมีกลุมเปาหมายของตนเองที่แตกตางกันไป ดังนั้น
สื่อจึงตองเลือกรายงานขาวใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของกลุมผูอาน จึงกลาวไดวาปจจัย
ดานองคกรจึงมีผลตอการวางกรอบขาวจากสื่อ ดังเชนที่เครือวัลย ชัชกุล (2535) กลาวไววา หัวหนาขาวจะ
คัดเลือกขาวโดยยึดนโยบายของสื่อเปนกรอบ เปนแนวทางวาจะเสนอเชนไร การนําเสนอนั้นจะเสนอ
อยางตอเนื่องหรือเพียงครั้งเดียว
จากกรณีศึกษาจะพบวาทั้งไทยรัฐและเดลินิวสเปนหนังสือพิมพแนวประชานิยม ที่เนนขาวเบา
เราอารมณ เหมาะกับผูอานทุกระดับและวงกวาง โดยมักจะใชภาษาที่เนนความตื่นเตน เราใจ อานแลว
เขาใจงาย ใหความสําคัญกับขนาดของตัวอักษรพาดหัวและภาพขาว ซึ่งเปนการสอดแทรกความคิดเห็น
จากสื่อลงไปในเนื้อหาขาวโดยที่ผูอานอาจจะไมทันสังเกตเห็น แตกตางจากหนังสือพิมพเชิงคุณภาพที่เนน
การเสนอขาวหนัก มีการวิเคราะหเจาะลึก ผูอานสวนใหญจะมีการศึกษาสูง การใชภาษาจะหวือหวานอย
กวาหนังสือพิมพแนวประชานิยม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรพรรณ มูลจันทร (2536) ที่กลาวไววา
ขาวตางๆจะเปนไปตามนโยบายของสื่อ เพื่อดึงดูดการขายและตามความสนใจของผูอานหรือความสนใจ
ของนักขาวเอง
ดังนั้นจากการที่ไทยรัฐและเดลินิวสเปนหนังสือพิมพแนวประชานิยมเหมือนกัน มีนโยบาย
องคกรคลายกัน หลักเกณฑการทําขาว การนําเสนอขาว รวมทั้งกลุมเปาหมาย ผูอาน จึงไมแตกตางกันมาก
นัก ดังนั้น แนวทางการนําเสนอขาว หรือการกําหนดกรอบขาวในแตละขาว แตละกรณี จึงมีความ
คลายคลึงกัน
นอกจากนั้น จากกรณีศึกษาพบวา การเสนอขาวของสื่อในเหตุการณขาวเดียวกัน การอางอิง
หลักฐานจากสื่อ เชน แหลงขาว จะสอดคลองกับที่สื่อไดใหขอมูลไว ทั้งๆที่แหลงขาวเหลานั้น ไดแก
แพทย โดยปกติไมไดมีบทบาทที่จะออกมาใหสัมภาษณดวยตนเอง หากแตสื่อมีการนําขอมูลในสวนนี้มา
เสนอ แสดงใหเห็นวาสื่อมีการวิ่งเขาหาตัวแหลงขาวที่สนับสนุนกับขอมูล หรือเปนเพราะปจจัยดานธุรกิจ
ที่มีนายทุนเขามาเกี่ยวของ มีการจัดระเบียบวาระ (Agenda Setting) จากคนอีกกลุมหนึ่งแลวนําขอมูลมาให
ผูสื่อขาว และจากการศึกษาหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ จะพบวาทั้งไทยรัฐและเดลินิวสมีความคลายคลึงกัน
ในสวนของผูที่ถูกเลือกมาเปนแหลงขาว ดังนั้นจึงชี้นัยยะใหเห็นวาแหลงขาวเหลานี้ถูกจัดฉากไวแลว แลว
ถูกนํามาปอนเปนขอมูลใหแกสื่อเพื่อนําเสนอใหผูอาน แสดงใหเห็นวามีปจจัยดานธุรกิจเพื่อความอยูรอด
เขามาเกี่ยวของ
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อาจกลาวไดวาการที่สื่อสรางความจริงแทนที่จะสะทอนความจริงในการนําเสนอขาว (Tuchman,
G., 1978) คงเปนปรากฎการณที่เปนธรรมชาติ เนื่องจากในกระบวนการสื่อสารขอมูลจํานวนมากมายัง
สาธารณชน จําเปนตองมีกระบวนการเลือกสรร คัดกรอง ขอมูลใหอยูในวิสัยที่จะสื่อสารได การนําเสนอ
ขาวจึงสามารถใหภาพบางสวนของเหตุการณและบุคคลเทานั้น
อยางไรก็ตาม การเรียนรูความจริง รับขอมูลขาวสารผานสื่อแมจะเปนการเรียนรูความจริงเพียง
บางสวน แตก็ไมไดตางอะไรจากการที่เราเรียนรูโลกและสังคมจากประสบการณตรงมากนัก เพราะใน
ชีวิตจริงเราก็เรียนรูโลกจากประสบการณตรงไดเพียงบางสวนและตองตีความเหตุการณตางๆไปในทาง
ใดทางหนึ่งทั้งนั้น แตขอแตกตางระหวางการเรียนรูความจริงในสองลักษณะนี้อยูที่วาการเรียนรูจาก
ประสบการณตรงนั้น เราเลือกที่จะเรียนรูและตีความเพื่อประโยชนของตนเองเปนหลัก และคนเรามักรับรู
ขอจํากัดในการเรียนรูผานประสบการณตรง ในขณะที่การเรียนรูความจริงผานสื่อมวลชนเราอาจถูกชักจูง
ให เ รี ย นรู แ ละตี ค วามเพื่ อ ประโยชน ข องกลุ ม บุ ค คลกลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง หรื อ เพื่ อ ประโยชน ข ององค ก ร
สื่อมวลชนเอง
ดังนั้น การคัดเลือกความจริงจากสื่อจึงทําใหขาวกลายเปนตัวแทนและภาพสะทอนโลกทัศนของ
สื่อ มากกวาจะเปนภาพสะทอนที่เที่ยงตรงของเหตุการณและเรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงอาจสรุปไดวา หาก
ผูรักษาชองทางการสื่อสารมีทัศนคติตอเรื่องราวหนึ่งอยางไร สารที่นําเสนอก็จะสะทอนทัศนคติของ
ผูรักษาชองทางออกมาดวย
การวางกรอบกับการระบุสาเหตุจากสื่อมวลชน
จากกรณีศึกษาจะพบวาการนําเสนอขาวของสื่อมีการวางกรอบขาวโดยสอดแทรกผานกลวิธีตางๆ
ที่ทําใหผูอานไมรูตัววาสื่อมีการวางกรอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับขาวเบา ยิ่งเปนขาวที่คนสวนใหญไมคอย
ใหความใสใจมากนักวาสื่อจะนําเสนออยางไร ดังนั้นกรอบของขาวจึงมีอิทธิพลตอการชี้นําทัศนคติผูรับ
สารไดมากกวา เมื่อศึกษาแลวจะพบวาในความเปนจริงสื่อมีการวางกรอบซึ่งไมไดผานการแสดงความ
คิดเห็นโดยตรง หากแตสื่อวางกรอบผานการเลือกนําเสนอขอมูล แหลงขาว รวมถึงภาษาที่ใช ทําใหเกิด
การตัดสินผูตกเปนขาวได วาใครถูก ใครผิด ดังที่ Tankard et al.(1991 quoted in Severin and Tankard)
กลาวไววา
“สื่อจะกําหนดกรอบในการตีความประเด็นทางสังคม การกําหนดกรอบขององคกรขาวก็คือการ
จัดระเบียบความคิดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่นําเสนอเสียใหมใหสอดคลองกับบริบทและชี้ใหเห็นวา
ประเด็นขาวคืออะไร โดยใชวิธีการเลือกสรร การเนนย้ํา การตัดออก การชี้แจงรายละเอียด ซึ่งในบางครั้ง
จะสะทอนผานกลวิธีการเขียนตางๆ เชน การพาดหัวขาว ความนํา การยกคําพูดบางคําพูดมาเนน เปนตน”
จากการวางกรอบต างๆ จึง เปน การแสดงให เ ห็น วาสื่อไดมีการตัด สิน ระบุสาเหตุ ของแต ละ
เหตุการณ แตละกรณีวาใครผิด ใครถูก เหตุการณนั้นๆมีสาเหตุมาจากใคร จากตนเอง จากผูอื่น หรือจาก
สภาพแวดลอม เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนปกติทั่วไปกับคนๆนั้นหรือไม เปนเหตุการณที่บุคคลในขาว
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สามารถควบคุมไดหรือไม เปนเหตุการณที่ควรจะเกิดหรือไม รวมทั้งเปนเหตุการณที่เกิดเฉพาะเรื่องนั้น
หรือเกิดกับทุกเรื่อง ซึ่งการระบุสาเหตุ ตัดสินพฤติกรรม ตัดสินเหตุการณจากสื่อนั้น เพื่อใหเกิดการวาง
กรอบแกผูอาน เปนการชี้นํา ทําใหผูอานคิดตาม เชื่อตามสิ่งที่สื่อนําเสนอ สอดคลองกับที่ Entman(1993)
กลาวไววา กรอบของขาวคือความคิดหลักหรือเคาโครงเรื่องที่ใหความหมายของเหตุการณที่นําเสนอ โดย
ชี้นําผูรับสารวาอะไรคือใจความสําคัญหรือจุดสําคัญของประเด็น เปนการเลือกความจริงบางแงมุมและ
บางลักษณะมาทําใหเดนชัดในสาร เพื่อใหผูรับสารนิยามปญหาไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือ
ตีความสาเหตุ ประเมินศีลธรรม และแนวทางแกไขตอประเด็นนั้นๆในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
จากกรณีศึกษาจะพบวา ในประเด็นเดียวกัน ยังมีการระบุสาเหตุที่แตกตางกัน ซึ่งสื่อจะมีการระบุ
สาเหตุทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้เพราะสื่อตองการสรางทัศนะใหผูรับสารมีการคิดตาม
การระบุสาเหตุโดยตรงจากสื่อ จะเปนการบอกเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เชน การขับรถชนคนตายก็
จะระบุวาเกิดจากอะไร ออนเพลีย ไมควบคุมสติ ประมาท หรือการเลิกกัน ก็จะระบุวาเกิดจากมือที่สาม
ความเจาชู หรือเกิดจากการเขากันไมได
สําหรับการระบุสาเหตุทางออมก็คือ การหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่สื่อไดใหเหตุผลไว เปน
การชี้นําใหเกิดการตัดสิน เชน กรณีหมูแฮม สื่อจะหาหลักฐานมาสนับสนุนวาเหตุการณนี้เกิดจากตัวหมู
แฮมเองที่ไมรูจักควบคุมสติ ทั้งๆที่เปนสิ่งที่สามารถควบคุมได ดังนั้นหมูแฮมจึงเปนฆาตกรที่โหดราย
กระทําเกินกวาเหตุ โดยสื่อจะเลือกเนื้อหาผานภาษามานําเสนอใหสอดคลองกับที่ตองการวางกรอบ ไดแก
การบรรยายใหเห็นถึงความรุนแรง นากลัวของเหตุการณ ใชแหลงขาวทางลบเปนสวนมาก หรือแมกระทั่ง
ขอมูลทางการแพทยก็เนนการใหขอมูลฝายคนเจ็บเปนหลัก ใชคําเรียกฝายผูเสียหายในเชิงผูออนแอ ไมมี
ทางสู เปนผูบริสุทธิ์ที่ถูกกระทําอยางโหดเหี้ยม อีกทั้งก็บรรยายใหเห็นวาพอแมหมูแฮมออกมาบอกวาหมู
แฮมรูสึกผิด จะรับผิดชอบ แตตัวหมูแฮมไมเคยแสดงพฤติกรรมใหเห็น มีเพียงนางสาวิณีคนเดียวจนสื่อใช
คําวา “เดินสาย” ซึ่งเปนการวางกรอบจากสื่อทางออม
กรณีศรราม สื่อก็ระบุสาเหตุใหเห็นวาศรรามไมตั้งใจกระทํา เปนสิ่งที่ควบคุมไมไดจริงๆ เกิดจาก
อาการออนเพลีย โดยการพยายามหาหลักฐานทางการแพทยมาสนับสนุนกับสิ่งที่สื่อตองการวางกรอบ
นอกจากนั้นก็บรรยายใหเห็นวาศรรามก็ไดรับบาดเจ็บเชนกัน แตก็ยังรับผิดชอบ มีการพรรณนาใหเห็นที
ทา การแสดงออกที่รูสึกผิดของศรราม แตเลี่ยงที่จะกลาวถึงผลกระทบของครอบครัวผูเสียชีวิต แสดงให
เห็นวาสื่อตองการวางกรอบโดยการลดทอนความรุนแรงของเหตุการณลง
กรณีนายจุติ สื่อระบุสาเหตุวาประมาท เลินเลอ ทั้งๆที่อายุมากแลว โดยสื่อพยายามกลาวถึงอายุ
และอาชีพ เพื่อวางกรอบวาเกิดขึ้นกับคนขับรถเมลอีกแลว แตภาษาที่สื่อใชก็ไมไดทําใหเกิดการตัดสิน
มากนัก เพราะมีการลดทอนความรุนแรงของขาวจากดานความรับผิดชอบที่สื่อพยายามกลาวถึงวา นายจุติ
ไมไดหลบหนีและลงมาดูเหตุการณทันทีที่ไดยินเสียงผิดปกติ
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สําหรับประเด็นการเลิกรากันทั้ง 3 กรณีนั้น ก็สะทอนใหเห็นความเปนจริงทางสังคมเรื่องการแยก
ทางกันในสังคมปจจุบันซึ่งมาจากหลายสาเหตุ โดยสื่อพยายามหาหลักฐานมาสนับสนุนกรอบที่เปน
บทสรุปของสาเหตุการเลิกรากัน มีการสอดแทรกชี้นําใหคนอานคิดตาม เชื่อตามเชนกัน
กรณีโบ-ฟลุค ถึงแมวาโบ-ฟลุคจะชี้แจงวาเกิดจากการเขากันไมได หากแตสื่อก็พยายามระบุ
สาเหตุใหเห็นวาเกิดจากความเจาชูของฟลุค โดยการหาหลักฐานมาสนับสนุนวาฟลุคเดินกับผูหญิงคนอื่น
รวมถึงแปง อรจิรา โดยสื่อพยายามชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมความเจาชูของฟลุคเปนสิ่งที่ถาวร เปลี่ยนแปลง
ไมได จากการตั้งสมญานามใหวา “คาสโนวาฆาไมตาย” ซึ่งการพยายามหาหลักฐานมานําเสนอผานภาษา
ที่ใชจากสื่อ ทําใหเกิดการวางกรอบใหผูอานเชื่อตามและเกิดการตัดสินตาม โดยสื่อมีการนําเสนอซ้ําๆ ใน
เรื่องเดิมๆ แสดงใหเห็นถึงการเลือก เนน ย้ํา หากแตสื่อจะรายงานในรูปแบบของความคืบหนาเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ ทําใหผูอานไมรูตัว แตในความเปนจริงคือการพยายามระบุใหเห็นถึงสาเหตุจากสื่อ
กรณีนิโคล-แมว สื่อระบุสาเหตุใหเห็นวาเปนเพราะเขากันไมได มีวิถีชีวิตที่ตางกัน โดยการ
พยายามกลาวถึงประวัตินิโคลวามาจากเมืองนอกซึ่งเปนหลักฐานสนับสนุบสนุนถึงวิถีชีวิตที่ตางกัน
นอกจากนั้นสื่อก็ระบุสาเหตุใหเห็นวาเปนการเลิกที่เกิดจากการตัดสินใจรวมกันดวยความเต็มใจของทั้ง 2
คน เปนการเลิกกันดวยดี ยังเปนเพื่อนกันได จากการที่สื่อพยายามสอดแทรกวา “ควงกันมาแถลงขาว” ซึ่ง
มีนัยยะใหคาทางบวก ทําใหเกิดการตีความไดวาไมมีการทะเลาะกัน ทําใหผูอานเกิดกรอบตามวาเลิกกัน
ดวยดีจริงๆ จึงเปนการวางกรอบที่ใหคาทางบวก
กรณีบุม-วี สื่อระบุสาเหตุใหเห็นวาเปนเพราะเขากันไมได มีวิถีชีวิตที่ตางกัน แตสื่อพยายาม
ชี้ใหเห็นวามีสาเหตุมาจากบุมที่ไมรูจักการปรับตัว โดยสื่อพยายามชี้ใหเห็นถึงบุคลิกของบุมวาเปนคน
มั่นใจในตัวเองสูงมาก ดังนั้น เหตุการณครั้งนี้จึงเกิดจากบุมไมรูจักการปรับตัว ซึ่งการไมสามารถปรับตัว
ใหเขากับครอบครัวอีกฝายไดก็ไมใชสิ่งผิด เพราะเปนเรื่องของคน 2 คน ไมมีมือที่สามเขามาเกี่ยวของ อีก
ทั้งวีไมไดออกมาโตแยงหรือมีปญหากัน ประกอบกับบุมที่เปนคนมีความมั่นใจ เปนผูหญิงสมัยใหม แต
สื่อก็ชี้ใหเห็นวามีความรับผิดชอบเรื่องลูกอยางเต็มที่ จึงทําใหน้ําหนักขาวจากการระบุใหเห็นถึงสาเหตุ
ตางๆนั้น ใหคาเปนกลาง ไมไดตัดสินบุมวาผิดหรือถูก
โดยสรุปแลว การที่สื่อมีขอมูล ขอเท็จจริงทั้งหมดอยูในมือ หากแตสื่อไมสามารถนําเสนอได
ทั้งหมด จึงจําเปนตองมีการคัดเลือกขอมูลขาวสารเพื่อมานําเสนอ ดังนั้นสื่อก็จะเลือกสิ่งที่คิดวาสําคัญ
ที่สุด นั่นคือการที่สื่อเอาตนเองไปคิดแทนคนอานวาตองการอะไร เปนการแสดงใหเห็นถึงการประเมินคา
ประเมินเหตุการณ เปนการระบุสาเหตุจากสื่อ โดยสะทอนผานการเลือกนําเสนอ ทําใหเกิดการวางกรอบ
จากสื่อทั้งทางตรงและทางออม และอาจกลาวไดวาการกําหนดกรอบในการตีความของสื่อมวลชนมักจะ
เปนสวนหนึ่งในการนําเสนอความจริงผานขาวของสื่อมวลชน และเปนตัวกําหนดการตีความหรือการ
สรางความจริงในโลกของผูรับสาร
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กรอบของผูรับสารกับการระบุสาเหตุ
จากแนวคิดเรื่องการกําหนดกรอบ จะพบวานอกจากจะมีกรอบของสื่อแลว ยังมีกรอบของผูรับ
สาร โดยผูรับสารมักเชื่อในสิ่งที่สื่อนําเสนอ และเชื่อวาสารเหลานั้นคือ “ขอเท็จจริง” ทําใหอาจไดรับ
อิทธิพลจากการถูกกําหนดกรอบโดยไมทันสังเกตเห็น ดังเชนที่ Severin and Tankard (2000: 279) บอกไว
ว า การกํ า หนดกรอบของสื่ อ มี ผ ลกระทบต อ การสรุ ป และตี ค วามประเด็ น ของผู รั บ สาร สื่ อ สามารถ
กําหนดใหผูรับสารคิด รับรูและสนใจเฉพาะบางแงมุมของประเด็นที่เลือกมา และ Cohen (อางถึงใน
กาญจนา แกวเทพ, 2541: 229) สรุปไววา การที่คนเราจะเลือกรับรูโลกอยางไรนั้น มิไดขึ้นอยูกับความ
สนใจของคนแตละคนเทานั้ น หากแตยังขึ้นอยูกับวาบรรดาบรรณาธิการ นักเขียน ผูพิมพ ผู โฆษณา
หนังสือพิมพจะวาดแผนที่ประเด็นตางๆมานําเสนอภาพของโลกในแตละชวงเวลามาใหผูอานอยางไร
ดังนั้น กรอบของผูรับสารมักจะสอดคลองกับกรอบของสื่อ ซึ่งกรอบที่สื่อเสนอนั้น จะมีการระบุ
สาเหตุของเหตุการณไวดวย จึงกลาวไดวาเมื่อกรอบของผูรับสารไดรับอิทธิพลสอดคลองกับกรอบของสื่อ
แลว ดังนั้นผูรับสารก็จะเกิดการระบุสาเหตุตามที่สื่อไดเสนอไว สอดคลองกับการศึกษาของศศิธร ยุว
โกศล (2545) พบวาผูรับสารสวนใหญมองขาวตามกรอบแนวคิดแบบความคาดหวังเชิงบรรทัดฐานวาขาว
คือการรายงานขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม และสะทอนความเปนไปของสังคม ผูรับสาร
ขาดความตระหนักถึงเบื้องหลังของกระบวนการนําเสนอขาว ไดแก ขาวในฐานะสินคาของกระบวนการ
ผลิตขาว ขาวกับการสรางความเปนจริงทางสังคม และขาวในฐานะเครื่องมือในการนําเสนออุดมการณ
นอกจากนี้ผูรับสารสวนใหญมีการบริโภคขาวในเชิงรับหรือบริโภคขาวแบบเปนนิสัยมากกวาเชิงรุก
กลาวคือเปดรับขาวโดยไมคอยคิดหรือมีเปาหมายอันใดมาก การที่ผูรับสารบริโภคขาวอยางไมคอยตั้ง
คําถามนี้เอง ทําใหสื่อเขามาครอบงําหรือมีอิทธิพลตอผูรับสารในรูปแบบตางๆ
อีกปจจัยหนึ่ง เปนเพราะสื่อมีวิธีการที่แยบยลในการวางกรอบ โดยจะไมใสความคิดเห็น เขียน
ตรงๆเปนตัวหนังสือ แตจะสอดแทรกผานกลวิธีการนําเสนอทั้งการใชภาษา การเนนย้ํา การเลือกที่จะ
กล าวถึง เป น ต น ดั งนั้ น แม ผูรับสารจะมีการศึกษาสูง เพียงใดก็ตาม ก็มัก จะถู กวางกรอบโดยไมรูตัว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในขาวเบาที่คนสวนใหญไมไดใหความสําคัญ ไมไดมองวาเปนขาวที่มีผลกระทบตอ
สังคม จึงยิ่งเปนการเปดโอกาสใหสื่อวางกรอบไดมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เมื่อผูรับสารถูกวางกรอบ เชื่อตามสิ่งที่สื่อนําเสนอ ก็จะสงผลตอความคิด ใหมีการคิด
คลอยตามเห็นดวยกับการระบุสาเหตุของเหตุการณจากสื่อ เชน ขาวหมูแฮม ผูรับสารก็จะมองวาหมูแฮม
ผิด หมูแฮมบาคลั่ง ไมรับผิดชอบ เปนคนไมดี เปนการระบุสาเหตุทั้งหมดไปที่ตัวหมูแฮมเพียงคนเดียว
ตามที่สื่อวางกรอบไว แตจะไมมีการมองในมุมอื่นๆ เชน อาจจะเปนเพราะพฤติกรรมคนขับรถเมลและ
กระเปารถเมลที่พยายามยั่วยุจนเกินกวาที่คนทั่วไปจะรับไดก็เปนได หรือกรณีศรรามที่สื่อพยายามวาง
กรอบใหเห็นวาศรรามไมผิด ไมไดตั้งใจ พยายามหาหลักฐานมาสนับสนุนวาออนเพลียโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักฐานทางการแพทย แตไมไดเสนออีกมุมวา ถาออนเพลียแลวทําไมยังขับรถอยู
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จากการที่สื่อระบุสาเหตุวางกรอบใหผูรับสารเชนนี้ จะเห็นไดวาผูรับสารก็เชื่อตาม ไมมีขอสงสัย
ไมมีขอกังขาเกิดขึ้นในสังคมวาเปนไปตามที่สื่อเสนอจริงหรือไม ไมวาจะเปนคนกลุมใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะ
ผูรับสารไวใจ เปดใจยอมรับสารจากสื่อมวลชนโดยไมรูตัว จึงกลาวไดวาผูรับสารจะมองหรือตีความขาว
ในประเด็นหรือกรอบที่สื่อมวลชนนําเสนอเทานั้น กรอบใดที่สื่อไมนําเสนอ ผูรับสารก็จะละเลยหรือ
มองขามไป นั่นก็คืออิทธิพลของกรอบจะมีความสัมพันธระหวางความจริงที่เห็น ความจริงที่ผานการปรุง
แต ง จากสื่ อ จนมาสูค วามจริงของแตละคน นั่ น ก็คือกรอบในความคิ ดของผูรับสาร ซึ่งสงผลตอการ
ตีความหมาย ระบุสาเหตุของผูรับสาร ดังเชนงานวิจัยของ Price, Tweksburry และ Powers (1997) ไดให
นักศึกษาอานเรื่องการตัดงบประมาณในมหาวิทยาลัย โดยกําหนดกรอบวาเปนเรื่องผลประโยชนสวน
บุคคล เรื่องความขัดแยง และเรื่องผลกระทบตอนักศึกษา ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวากรอบของสื่อสงผลตอการ
ตัดสินใจของผูรับสารตอนโยบายสาธารณะ
โดยสรุปคือ การระบุสาเหตุของสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับการวางกรอบ และมีอิทธิพลตอ
ผูรับสาร ทําใหกรอบความคิดของผูรับสารซึ่งชี้นําใหเห็นถึงการระบุสาเหตุตางๆ ลวนมีความสัมพันธ
อยางสอดคลองกับกรอบของสื่อ นั่นก็คือทําใหผูรับสารคิดและตัดสินตามกรอบที่สื่อระบุสาเหตุไววาใน
แตละเหตุการณ ใครผิด ใครถูก มีสาเหตุมาจากอะไร
ผลกระทบจากการวางกรอบของสื่อมวลชน
การวางกรอบจากสื่อเปนกระบวนการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนที่สื่อเปนผูสรางความจริงขึ้นมา
ใหมโดยการคัดเลือกเหตุการณบางเหตุการณมานําเสนอ เลือกที่จะเสนอเฉพาะบางแงมุม กําหนดประเด็น
ในการนําเสนอ ตลอดจนวางกรอบใหผูรับสารตีความขาวโดยการเลือกรายละเอียดบางสวนและละทิ้ง
รายละเอียดบางสวน ใชภาษา การเรียบเรียงเนื้อหา เทคนิคการเลาเรื่อง ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอ
ผูรับสารดังที่กลาวไปแลวนั้น ยังพบวา การวางกรอบในปจจุบันนี้มีสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้น แตผูรับสารกลับ
ใหความใสใจนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในขาวเบา (Soft News) ทั้งนี้เพราะผูรับสารมักจะมองขาม เห็นวา
ขาวเบาเปนเรื่องไมสําคัญ ดังนั้นมีแนวโนมที่จะเชื่อตามที่สื่อเสนอไวกอน ในทางกลับกัน หากเปนเรื่อง
สําคัญ ผูรับสารจึงคอยมีการตระหนักคิด
ดังนั้น บทบาทของสื่อมวลชนจากการวางกรอบ จึงไมใชเพียงเพื่อการจัดระเบียบวาระเทานั้น
(Agenda-Setting) หากแต มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ผู รั บ สารจะเปลี่ ย นแปลงตามเนื้ อ หาที่
สื่อมวลชนเสนอมาให เปนผูรับสารที่มีโอกาสจะถูกครอบงําทางความคิดสูง ทําใหเกิดการชักจูงทาง
ความคิด ทําใหสื่อมวลชนมีอิทธิพลสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ Price,V ; Tewksbury,D ; Powes
E.(1997: 482) กลาววา การกําหนดกรอบและการนําเสนอเหตุการณและประเด็นขาวในสื่อมวลชน
สามารถมีอิทธิพลอยางเปนระบบตอการเขาใจเหตุการณและประเด็นขาวของผูรับสาร นอกจากนี้กรอบ
ของสื่อก็มีผลกระทบตอทัศนคติ ความคิดเห็น หรือกรอบของปจเจกบุคคล (Pan,Z and Kosicki, G.M.
1994 quoted in Scheufele : 110)
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ดังนั้น จึงกลาวไดวาประชาชนมักเชื่อในสิ่งที่สื่อเสนอ ทําใหไดรับอิทธิพลจากการกําหนดกรอบ
และกรอบสวนใหญมักจะไมถูกสังเกตเห็นเพราะประชาชนจะวาวุนเกินกวาที่จะตระหนักวาประเด็นนั้น
ถูกกําหนดกรอบ ซึ่งตามแบบจําลองผลกระทบสื่อของนักสรางสรรคจะพบวา ผูรับสารจะไวใจรูปแบบ
ของความจริงที่ถูกสรางจากประสบการณสวนบุคคล ปฏิกิริยากับบุคคลที่อยูในระดับเดียวกัน และการ
เลือกที่ถูกตีความจากสื่อมวลชน (Neuman, R.W.,Just, M.R..,Crigler,A.N., 1992 quoted in Scheufele :
105) ทําใหเกิดความกังวลวาประชาชนจะไดรับอิทธิพลในการกําหนดกรอบการตีความของสื่อไดงาย
ดังนั้นผูรับสารจึงควรมีแนวทางในการปองกันอิทธิพลของสื่อมวลชน โดยการตระหนักรู ให
ความสําคัญกับขาวทุกประเภท โดยตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการนําเสนอขาวสารของสื่อ
มีการเปดรับขาวสารอยางมีวิจารณญาณ มีการวิเคราะหวิพากษสื่อมวลชน ควรมีความรูเทาทันสื่อ ซึ่งจะ
ทํ า ให อิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ มวลชนลดน อ ยลง และเปลี่ ย นรู ป แบบมานํ า เสนอข า วในมาตรฐานที่ สู ง ขึ้ น
นอกจากนี้ก็อาจสงเสริมใหสังคมไทยมีสื่อทางเลือก เพื่อใหผูรับสารเห็นวาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ
เดียวกันมีไดหลายรูปแบบ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาหนังสือพิมพรายวันแนวประชานิยมจะมุงนําเสนอขาวเบาเปนสวนมาก โดยสื่อ
จะมีการวางกรอบขาวอยางแยบยลผานกลวิธีตางๆ ซึ่งผูรับสารมักจะไมคอยสนใจ ไมเคยสังเกตวาสื่อมี
การวางกรอบขาวไว จึงยิ่งเปนการเปดกวางใหกับสื่อมวลชนในการสอดแทรกความคิดเห็นเพราะผูรับสาร
มักไมใหความใสใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับขาวเบามักจะเปนขาวที่ถูกมองขาม ดังนั้นสื่อจึงมีโอกาสสราง
ความจริงไดมาก จึงเปนการสะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพไมไดสะทอนภาพความเปนจริงของเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น หากแตเลือกสรางความเปนจริงขึ้นมาใหมในรูปแบบของขาว ดังนั้น
1. ผูสื่อขาว บรรณาธิการ จะตองตระหนักตอผลกระทบจากการเสนอขาว ตองมีจริยธรรมตาม
หลักวิชาชีพ เพราะถึงจะเปนขาวเบา ก็มีผลตอการครอบงําทางความคิดของผูรับสาร ดังนั้น จึงควรรายงาน
ไปตามขอเท็จจริง ควรระมัดระวังในการนําเสนอขาว ตองคิดกอนนําเสนอ ไมเลือกใชภาษาที่เปนการ
ตัดสินผูตกเปนขาวไปกอน
2. ผูรับสาร ควรจะตระหนัก รูเทาทันถึงสิ่งที่สื่อนําเสนอ เขาใจกระบวนการนําเสนอของสื่อ รูจัก
การวิเคราะหวาอะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือความคิดเห็นจากสื่อ โดยเปดรับสื่อหลายๆสื่อ และมีการ
เปรียบเทียบขอมูล เพื่อหาขอเท็จจริง
3. ผูรับสารควรพัฒนาตัวเองใหเปนผูรับสารที่มีอํานาจ โดยการสามารถตีความหมายที่จะเกิดขึ้น
จากตัวบทที่สื่อนําเสนอได ตองเห็นอคติที่เกิดจากความหมายเหลานั้น เพื่อใหเปนผูรับสารที่มีพลังอํานาจ
ในการที่จะเปนฝายตอรองและเปนฝายเลือกรับสาร มิไดเปนผูรับสารที่คลอยตามและรับสารอยางที่ผูสง
ตองการเสมอไป
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิจัยในครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะดานผูสงสารเทานั้น วามีการวางกรอบขาวใหผูอานอยางไร
บาง แตยังไมไดศึกษาถึงมุมมองดานผูรับสาร ไมวาจะเปนดานการรับรูตีความจากกรอบที่สื่อ
กําหนดไว รวมไปถึงผลกระทบดานตางๆ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานผูรับสาร
2. งานวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะขาวเบา (Soft News) เทานั้น ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมในการศึกษา
ขาวหนัก (Hard News) เพื่อจะศึกษาวามีการวางกรอบขาวหนักหรือไม อยางไร เนื่องจากขาว
หนักจะมีผลกระทบตอผูรับสารมากกวาขาวเบา
3. งานวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะหนังสือพิมพแนวประชานิยม (Popular Newspaper) เทานั้น
ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมในการศึกษาหนังสือพิมพเชิงคุณภาพ (Quality Newspaper) เพื่อ
วิเคราะหถึงความแตกตางในการวางกรอบขาวจากสื่อมวลชน
4. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ กํ า หนดศึ ก ษาสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ ป ระเภทเดี ย ว การศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรมี
การศึ ก ษาเปรีย บเที ย บกั บสื่อ อื่น ๆ เพื่อ จะได เ ห็ น ภาพรวมของบทบาทการทํา หนาที่ข อง
สื่อมวลชนกับการวางกรอบขาววามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก
แนวคําถามเกีย่ วกับการวางกรอบขาวเบาของหนังสือพิมพ
1. ปจจัยที่อาจจะสงผลตอการคัดเลือกขาว
2. เกณฑในการพาดหัวขาวสําหรับเหตุการณแตละประเภท
3. ปจจัยที่อาจจะสงผลตอการพาดหัวขาว
4. การเลือกแงมุมและทิศทางในการนําเสนอขาว
5. การใหน้ําหนัก ความสําคัญกับแตละเหตุการณ
6. การเลือกแหลงขาว
7. การกําหนดกรอบขาว
8. การระบุสาเหตุ
บทสรุปการสัมภาษณ
คุณการุณ มีถม ผูชวยหัวหนาขาวหนาหนึ่ง หนังสือพิมพไทยรัฐ
การเลือกเหตุการณที่จะนําเสนอเปนขาว
ปจจัยวาอะไรควรจะเปนขาว
1. นโยบายในการทําขาว โดยจะแบงเปน 2 ดาน คือ
1.1 ดานจริยธรรม ซึ่งนักขาวจะตองเสนอแตความจริง เสนอขาว 2 ดาน
1.2 ดานธุรกิจ จะตองนําเสนอขาวที่ประชาชนสนใจ ทัง้ นี้ก็เพื่อความอยูรอดของ
หนังสือพิมพ เพราะหนังสือพิมพจะอยูไดก็เพราะยอดขาย ซึ่งเรื่องดาราบันเทิง เปน
เรื่องที่ผูอานสนใจมากที่สุด
2. นโยบายหลักๆของไทยรัฐ จะเนนดานขาวเบาซึ่งจะมีหลายอยาง ทั้งขาวอาชญากรรม
ขาวกีฬา ขาวบันเทิง สวนขาวหนัก อยางขาวการเมือง จะไมคอยใหน้ําหนักมาก จะลง
หนาหนึ่งเพียงแคหนึ่งขาว
3. เปนไปตามหลักคุณคาขาว
3.1 คุณคาดานตัวบุคคล
3.2 เพศ วัย
3.3 ความแปลกประหลาด
3.4 ผลกระทบตอสังคม
3.5 ความขัดแยง
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เกณฑในการเลือกขาวลงหนาหนึ่ง และสัดสวน
1. เปนขาวที่ดีกวา โดดเดนกวา นาสนใจกวาขาวอื่นๆที่มีในวันนั้น ซึ่งไทยรัฐจะมีขาว
หนาหนึ่งประมาณ 8 ขาว และบางครั้งขาวก็อาจจะไมมีประโยชน เชน ขาวดาราเลิกกัน
แตหนังสือพิมพก็เลือกที่จะนําเสนอ เพราะตองคํานึงถึงในเชิงธุรกิจดานยอดขาย ความ
อยูรอดดวย
2. ปจจัยดานความถูกตองของขอมูล เปนเหตุการณที่อางอิงได มีหลักฐานมั่นคง
3. นอกจากนั้ น หั ว หน า ข า วหนา หนึ่ ง และผู ช ว ยหั ว หน า ข า วหนึ่ ง ก็ ยั ง มี ห น า ที่ ใ นการ
คัดเลือกภาพขาว รวมไปถึงการจัดวางวาขาวไหนควรจะอยูตรงสวนไหนของหนา โดย
ดูจากความสําคัญของขาว ขาวที่เดนกวาก็จะอยูชองใหญกวา
4. สํ า หรั บ ภาพประกอบขา วหน าหนึ่ งนั้ น ส ว นใหญ ทุก ขา วที่เ ปน พาดหัว ใหญ ก็จ ะมี
ภาพประกอบ แต ถา ไมใ ชพาดหั ว ใหญ ก็จ ะดูองค ประกอบวาขา วนั้น ตองการภาพ
หรือไม แตบางกรณีไดภาพขาวมาดี แตตัวเนื้อขาวไมนาสนใจพอจะลงหนาหนึ่ง ก็จะ
ลงเฉพาะรูปในหนาหนึ่ง สวนรายละเอียดจะอยูหนาใน แตหลักเกณฑที่สําคัญคือ ถาลง
ภาพขาวในหนาหนึ่งแลว ก็จะตองมีลงขาวดวย อาจจะเปนเพียงแคขาวสั้นก็ได
5. สั ด ส ว นในการลงข า วหน า หนึ่ ง จะไม มี ก ารกํ า หนดไว แ น น อนว า จะต อ งลงข า ว
อะไรบาง เพียงแตวาไทยรัฐเปนหนังสือพิมพที่เนนดานขาวเบา ดังนั้นขาวหนัก อยาง
ขาวการเมือง ก็มักจะไมมีการแยกหัวเปนหลายประเด็น แตจะลงเปนอันเดียวกัน นอก
เสียจากวาขาวนั้นมีความนาสนใจมาก
เกณฑในการพาดหัวขาวสําหรับเหตุการณแตละเหตุการณ แตละประเภท
1. ผูมีหนาที่พาดหัวขาว คือ หัวหนาขาวหนาหนึ่ง และผูชวยหัวหนาขาวหนาหนึ่ง
2. หลักในการพาดหัวขาว คือ ตองหาคําที่ตรงกับเนื้อหาขาวมากที่สุด เปนกลาง และเปน
คําที่ดูสะดุดตา หรือหวือหวา ทําใหคนอานสนใจ ประกอบกับดูเนื้อที่ที่มีให ซึ่งการใช
คําตางๆอาจเหมือนเปนการตัดสินหรือหนังสือพิมพมีอคติ ไมเปนกลาง แตโดยแทจริง
คือการใหน้ําหนักวาเปนไปในทางดีหรือไมดี ในทางบวกหรือทางลบ และคําตางๆก็จะ
มีน้ําหนักคําที่ตางกัน ดังนั้นจึงอาจจะมีผลตอการชี้นําผูอานได แตเปนการชี้นําโดย
พฤติกรรมในขาว เพราะสิ่งตางๆที่ถูกพาดหัวขาวออกมา คือคําอธิบายของขาวที่สื่อให
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การเลือกแงมุม และทิศทางในการนําเสนอขาว
1. สําหรับสวนที่ขึ้นหนาหนึ่งนั้น ก็ขึ้นอยูกับการสังเกตของหัวหนาขาวหนาหนึ่งและ
ผูชวยหัวหนาขาวหนาหนึ่งแตละคนวาประเด็นไหนที่ผูอานจะสนใจ เพราะในแตละ
ขาวจะมีรายละเอียดเยอะ
2. ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่หามาได เพราะแมแตในขาวประเด็นเดียวกันแตเกิดขึ้นคนละคน
การนํ า เสนอก็ แ ตกต า งกั น เพราะรายละเอี ย ด ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด ม าแตกต า งกั น ซึ่ ง
รายละเอี ย ดที่ แ ตกต า งกั น เหล า นี้ เ อง ที่ ทํ า ให ป ระเด็ น ที่ จ ะเอามาพาดหั ว หน า หนึ่ ง
แตกตางกัน
การใหน้ําหนัก การใหความสําคัญกับเหตุการณแตละเหตุการณ
ปจจัยที่เกี่ยวของ
1. ความมีชื่อเสียง ความดังของบุคคลในขาว
2. ความนาสนใจของขาว ซึ่งขาวๆเดียวกัน ระดับความนาสนใจก็อาจจะแตกตางกันไป
ในแตละวัน ขึ้นอยูกับขาวอื่นๆที่มีในวันนั้นประกอบดวย
3. เหตุการณมีการเคลื่อนไหว มีรายละเอียดของขาวเพิ่มขึ้น ทําใหนําเสนอไดหลายวัน
4. ความสัมพันธสวนตัว เปนปจจัยที่มีผลตอการนําเสนอบาง แตการทํางานของไทยรัฐยัง
มีตัวกรอง กลาวคือ นักขาวจะทําหนาที่เพียงแคนําเสนอ จากนั้นก็มีหัวหนาขาวหนา
หนึ่ง ผูชวยหัวหนาขาวหนาหนึ่งมาคัดกรองอีกขั้นหนึ่งวาขาวนี้นาสนใจพอจะขึ้นหนา
หนึ่งหรือไม
การสรางประเด็นและการกําหนดกรอบในการนําเสนอขาว
การสรางประเด็นขาว
1. การหาประเด็นเอง ซึ่งเปนสวนนอย และขึ้นอยูกับนักขาววาสามารถคิดไดแคไหนถึง
ประเด็นที่ขยายออกไป
2. ขาวสรางประเด็นขึ้นมาเอง สื่อมีหนาที่เพียงหยิบประเด็นขึ้นมาเปนประเด็นใหคน
สนใจ
การเลือกขอมูล
- แหลงขาว
1. บุคคลในขาว คนที่ทําใหเกิดเปนขาว เปนแหลงขาวที่สําคัญที่สุดอันดับแรก
2. แหลงขาวที่สําคัญรองลงมาคือ คนใกลชิด
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3. การจะหาแหลงขาว หาผูใหสัมภาษณจะมีทั้งในเชิงสนับสนุนกับขอมูลที่มีอยู
- ขอมูล รายละเอียด
1. การทําขาวจะเปนไปตามขอมูล
2. ถ า ข อ มู ล ของข า วครบแล ว จะไม ห าเพิ่ ม ในเชิ ง ลึ ก อี ก ยกเว น ว า เป น ข า วที่
นาสนใจ หรือประชาชนใหความสนใจมาก
การกําหนดกรอบขาว
กระบวนการและปจจัยที่มีผลตอการวางกรอบ
1. ขึ้นอยูกับรายละเอียดของเหตุการณที่ไดมา
2. ขึ้นอยูกับบุคคลในขาววาเปนใคร เชน เด็ก คนแก พระ ดารา หรือคนทั่วไป
3. ปจจัยดานภาพลักษณ ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนขาวกับสื่อ โดยเฉพาะเมื่อ
ประกอบกั บ พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เช น ถ า ความสั ม พั น ธ ดี สื่ อ จะไม ใ ช คํ า แรงมาก
โดยเฉพาะเมื่ อ ประกอบกั บ พฤติ ก รรมที่ ไ ม รุ น แรง แต ถ า ความสั ม พั น ธ ไ ม ดี เมื่ อ
ประกอบกับพฤติกรรมไมดี ก็มีผลใหขาวออกมาในเชิงลบ แตสําหรับเหตุการณปกติ
ถึงความสัมพัน ธกั บสื่อจะไมดี แตสื่อก็ยังคงนําเสนอขาว โดยใช ภาษาที่เ ปนกลาง
จนกวาเคาจะมีการแสดงอาการ เชน ไลนักขาว ไมใหนักขาวทําขาว ก็อาจจะมีการใช
คําลบ เอาพฤติกรรมของเคาขึ้นมาพาดหัว เชน ไลนักขาว
4. ปจจัยดานทัศนคติของผูสื่อขาวตอบุคคลผูตกเปนขาว ก็มีผลตอการวางกรอบ แต
ไทยรั ฐ จะแบ ง การทํ า งานเป น หลายส ว น นอกจากผู สื่ อ ข า วแล ว ยั ง มี รี ไ รท เ ตอร
บรรณาธิการขาวหนาหนึ่งชวยกรองอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น ทัศนคติของตัวผูสื่อขาวจึงมีผล
นอยลง
5. ปจจัยดานความนิยมของคนอาน ไมคอยมีผลตอการวางกรอบ เพราะภาพที่สื่อมอง ก็
จะคลายคลึงกับที่คนอานมองเชนกัน
6. ปจจัยดานตัวองคกร ในแงของขอเท็จจริงที่นําเสนอจะไมคอยมีผลตอการกําหนด
กรอบขาว เนื่องจากหนังสือพิมพเปนสื่อที่มีหลายฉบับ ถาฉบับใดลงบิดเบือน ผูอานก็
ตองรู สามารถเปรียบเทียบกันได
7. ปจจัยดานตัวองคกรในแงประเภทหนังสือพิมพ เรื่องธุรกิจ มีผลตอการเลือกเสนอขาว
การใชภาษา ซึ่งสงผลตอการวางกรอบขาว
8. สื่อจะไมมีการกําหนดกรอบไวลวงหนาวาอยากจะเสนออะไร แลวจึงหาหลักฐานมา
สนับสนุนใหสอดคลอง แตจะนําเสนอทุกๆอยางตามขอมูลที่หามาได จะเสนอตาม
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สภาพเหตุการณจริง แตอาจจะมีผลตอการใชภาษา ทั้งนี้ก็เพื่อความนาสนใจและตอง
อยูบนฐานของขอเท็จจริง
9. การเลือกใชคํา อาจจะเปนการไปสรางกรอบใหผูอานได แตคําตางๆที่ใช ก็มาจาก
อารมณของข าวนั้นเอง ซึ่งแมจะเปนข าวประเด็นเดียวกัน แตอารมณของขาวก็ จ ะ
แตกตางกันออกไป
การระบุสาเหตุจากสื่อ
1. ปจจัยที่มีผลตอการระบุสาเหตุ คือ ขอเท็จจริง รายละเอียดของเหตุการณ
2. การระบุสาเหตุ จะชี้ใหเห็นตั้งแตพาดหัวขาว
3. การระบุสาเหตุทําใหเกิดการชี้นําความคิดคนอาน
คุณพรชัย ปณณวัฒนาพร ผูช วยบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพเดลินิวส
การเลือกเหตุการณที่จะนําเสนอเปนขาว
ปจจัยวาอะไรควรจะเปนขาว
1. เปนไปตามหลักคุณคาขาว
1.1 คุณคาดานตัวบุคคล เปนคุณคาอันดับแรกในการพิจารณา โดยดูวาเปนบุคคลที่มี
ความนาสนใจมากนอยเพียงใด
1.2 ความนาสนใจของเหตุการณ เนื่องจากเดลินิวสเปนหนังสือพิมพหัวสี จึงเนนขาว
บันเทิง นอกจากนั้นขาวบันเทิงก็เปนขาวที่คนใหความสนใจมากจนมีการนําเสนอเปน
ขาวหนาหนึ่ง
1.3 คุณคาดานประโยชน ซึ่งเปนคุณคาอันดับทายๆที่เดลินิวสใหความสําคัญ
2. ปจจัยดานธุรกิจเพราะหลายขาวที่นําเสนอไปก็ไมไดใหประโยชนกับคนอาน ไมมี
สาระ แตเพราะคนอานใหความสนใจ เลือกที่จะรับและเสพขาวเหลานี้ หนังสือพิมพก็
ตองนําเสนอ
3. นโยบายในการทําขาว ซึ่งเดลินิวสมีนโยบายใหนําเสนอทั้งขาวหนักและขาวเบา และ
บรรณาธิการบริหารก็ใหสิทธิ์กับบรรณาธิการขาว หัวหนาขาว ในการพิจารณาคัดเลือก
ขาว
4. ลักษณะทางประชากรศาสตร โดยเดลินิวสพยายามทําในสวนของฉบับวันเสารอาทิตย
ใหเปนแนวแมกกาซีน เพื่อจะดึงคนอานอายุต่ํากวา 35 ป
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เกณฑในการเลือกขาวลงหนาหนึ่ง และสัดสวน
1. ขึ้นอยูกับความนาสนใจของขาว ทั้งดานตัวบุคคล และเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งคนที่มี
หนาที่คัดเลือกทั้งขาวและภาพขาวลงหนาหนึ่งคือบรรณาธิการขาว และหัวหนาขาว
2. ภาพข า วที่ คัด เลื อ กลงหน า หนึ่ ง นั้น จะต อ งมีค วามคมชัด และต อ งดูดา นจริ ย ธรรม
ประกอบดวย
3. นอกจากนั้น ปจจัยที่ทําใหขาวนั้นๆมีความนาสนใจพอจะขึ้นหนาหนึ่งหรือไม สวน
หนึ่งก็ขึ้นอยูกับขาวอื่นๆที่มีในวันนั้นดวย
เกณฑในการพาดหัวขาวสําหรับเหตุการณแตละเหตุการณ แตละประเภท
1. ผูมีหนาที่พาดหัวขาว คือ หัวหนาขาวและบรรณาธิการขาว
2. ปจจัยที่มีผลตอการพาดหัวขาว ไดแก
2.1 เวลา ซึ่งมีอยูอยางจํากัด
2.2 พื้นที่ เนื่องจากจะตองคิดคําใหไดภายในเนื้อที่ที่กําหนด
การเลือกแงมุม และทิศทางในการนําเสนอขาว
1. ขึ้นอยูกับขอมูลและการหาประเด็นเพิ่ม
2. เดลิ นิ ว ส จ ะไม นํ า เสนอข า วที่ ห มิ่ น เหม ต อ การฟ อ งร อ ง ซึ่ ง เดลิ นิ ว ส ค อ นข า งให
ความสําคัญมากเพราะเจาของเปนบรรณาธิการเอง
3. เดลินิวสจะไมฟนธง ระบุ หรือกลาวหาใคร ทั้งนี้เพราะปญหาเรื่องการฟองรอง การ
หมิ่นประมาทเชนกัน
การใหน้ําหนัก การใหความสําคัญกับเหตุการณแตละเหตุการณ
1. ขึ้นอยูกับขอมูลและการหาประเด็นเพิ่ม ทั้งจากตัวผูสื่อขาวเอง และแหลงขาว รวมทั้ง
บุคคลในขาว
2. การไดขาวและภาพขาว บางครั้งก็ขึ้นอยูกับความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคคลในขาว
กับสื่อหนังสือพิมพแตละฉบับ ฉะนั้นจึงทําใหบางครั้งหนังสือพิมพแตละฉบับให
น้ําหนัก ใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวตางกัน ทั้งนี้ก็เพราะขอจํากัดดานการเขาถึง
ขอมูล
3. ปจจัยดานความกดดันจากระดับผูบริหารในการใหน้ําหนักกับการเสนอขาวแตละขาว
จะพบไดนอยมาก จะแคบอกวาใหเสนอประเด็นไหนมากหนอย แตไมไดกําหนด
ทิศทางขาว
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การสรางประเด็นและการกําหนดกรอบในการนําเสนอขาว
การสรางประเด็นขาว
1. เปนสิทธิ์ของแตละแผนกในการที่จะนําเสนอประเด็นขาว
2. ขึ้นอยูกับประเด็น ความนาสนใจ ความเหมาะสม และจริยธรรม
3. มี ทั้งที่ สื่อสร า งประเด็ นเอง และตัว แหลงข า วเป น คนสรา งประเด็น แตก็ขึ้น อยูกั บ
ประเภทของขาวดวย กลาวคือ ขาวเบาสวนใหญจะสรางประเด็นดวยตัวขาวเอง ไมใช
ดวยตัวผูสื่อขาว สําหรับขาวหนักนั้น การสรางประเด็นขาวจะมาจาก 2 สวน ทั้งตัว
ผูสื่อขาวคิดเอง และการสรางประเด็นจากตัวขาวเอง ซึ่งประเด็นที่นําเสนอก็ตองอยูบน
พื้นฐานความเปนจริง
การเลือกขอมูล
- แหลงขาว
1. ขึ้นอยูกับนักขาววาสามารถหาแหลงขาวไดมากนอยเพียงใด
2. เกณฑในการเลือกแหลงขาว คือ ตัวบุคคลในขาวเองและคนใกลชิด แตเดลินิวส
ก็จะพยายามหาแหลงขาวใหครอบคลุมทุกดาน อยางไรก็ตามก็มีขอจํากัดดาน
เวลา จึงอาจทําใหหาแหลงขาวไดไมครอบคลุม
- ขอมูล รายละเอียด
1. นําเสนอใหครอบคลุมทุกดาน
2. เดลินิวสจะไมคอยมีการเจาะขาว ทําเปนสกุปขาว เนื่องจากขอจํากัดดานพื้นที่
ของหนาหนังสือพิมพ
การกําหนดกรอบขาว
กระบวนการและปจจัยที่มีผลตอการวางกรอบ
1. สําหรับการทํางานของเดลินิวส การกําหนดกรอบขาวก็คือขอบเขต ทิศทางขาว ซึ่ง
ขึ้นอยูกับรีไรทเตอรที่ตองพยายามคิด เลือกประเด็นที่สําคัญที่สุด เพราะมีเนื้อที่ที่จํากัด
2. เดลินิวสจะไมมีการกําหนดกรอบไวลวงหนาวาขาวไหนตองการจะนําเสนอแบบไหน
แลวจึงหาหลักฐานมาสนับสนุน เพราะทุกคนมีหนาที่เพียงเรียบเรียงขาว นําเสนอขาว
และผลิตออกมาเปนชิ้นงานเทานั้น
3. ปจ จัย ด านภาพลั กษณ หรือความสัมพันธสวนตัวกับบุคคลในข าว มี ผลตอการวาง
กรอบ การใชภาษาในการรายงานขาวของหนังสือพิมพบางในบางครั้ง
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4. การใชภาษาในการรายงานขาวของเดลินิวสจะไมมีอคติ และไมมีการชี้นําความคิดคน
อาน แตจะใชคําไปตามขาว ตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ไมมีการสรางภาพหรืออคติกับ
คนในขาว ฉะนั้น การใชคําของเดลินิวสมีหลักเกณฑคือ ใชคําที่ทําใหคนอานไมตอง
แปล ใชคําตรงๆ สื่อความหมายไดชัดเจนที่สุด ทําใหคนอานเขาใจ เห็นภาพ โดยสรุป
แลว ภาษา คําตางๆที่ใชจึงเปนเพียงสีสัน เปนระดับการใชภาษา ซึ่งบงบอกไดถึงระดับ
ความรุนแรง เชน ระหวางคําวา “โฉด” กับคําวา “โหด” ระดับความรุนแรงก็ตางกัน แต
ถามองในแงของความถูกตองก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง
5. เดลินิวสจะไมประเมินคาขาวกอน จะรายงานไปตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพราะสื่อมี
หนาที่เพียงแคนําเสนอขาว
การระบุสาเหตุ
1. ขึ้ น อยู กั บ รายละเอี ย ดของแต ล ะเหตุ ก ารณ ข า ว เช น ความรุ น แรงของเหตุ ก ารณ
แหลงขาว ตัวละครในขาว
2. ในบางครั้งก็มีการจัดฉาก โดยเฉพาะขาวบันเทิงที่มักจะมีการสรางภาพลักษณจากตน
สังกัด
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวปณิ ธี สายสงเคราะห เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม พ.ศ. 2527 ประวั ติ ก ารศึ ก ษา เข า รั บ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น คณะวารสารศาสตร แ ละสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2545 และสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548
ประวัติการทํางาน หลังจบการศึกษา ป 2549 เขาทํางานในตําแหนง Co-Producer การผลิตรายการ
ขาวภาษาอังกฤษ สถานีโทรทัศน Thailand Outlook Channel บริษัท ไทยเดยดอทคอม จํากัด
ป 2551 – ปจจุบัน ทํางานตําแหนงเจาหนาที่การชําระเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ ธนาคาร
กสิกรไทย

