บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่อง ทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ผู้วิจัยจะทาการศึกษาข้อมูล
โดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)จากสื่อมวลชนเฉพาะประเภทหนังสือพิมพ์ โดยใช้
แหล่งข้อมูลจากห้องสมุดข่าว (Matichon e-library)ในเว็บไซต์ www.matichonelibrary.com ของ
ศูนย์ข้อมูลมติชนออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร เพื่อนาวิเคราะห์ข้อมูล และ
ทาการเก็บรวบรวมประเด็นข่าวสาร ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2551 ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 รวมระยะเวลา 5 ปีที่ปรากฏในข้อมูลข่าวของศูนย์ข้อมูลมติชนออนไลน์
เท่านั้น นอกจากนี้ยัง ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสื่อมวลชนไทยที่ทาหน้าที่นาเสนอข่าวเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สามารถนามาอ้างอิง
เพื่อสนับสนุน และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวคิดหน้าที่พื้นฐานและบทบาทของสื่อสารมวลชน
แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ และบทบาทของหนังสือพิมพ์
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวและประเด็นข่าว
ทฤษฎีการกาหนดวาระข่าวสาร
แนวคิดเกี่ยวกับทิศทางการนาเสนอข่าวสาร และความเป็นกลางในการนาเสนอข่าว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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แนวคิดหน้าที่พื้นฐานและบทบาทของสื่อสารมวลชน
ความหมายการสื่อสารมวลชน
ศศิพร ต่ายคา ได้ทาการรวบรวมความหมายการสื่อมวลชนของนักสื่อสารมวลชลและนัก
นิเทศศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศดังต่อไปนี้(ศศิพร ต่ายคา, 2551)
มอริส จาโนวิทซ์ (Morris Janowitz) “การสื่อสารมวลชนประกอบด้วยสถาบันและเทคนิค
ซึ่งกลุ่มคนที่มีความเชี่ย วชาญเฉพาะใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์
ฯลฯ) ส่งเนื้อหาที่เป็นสัญญลักษณ์ (symbolic content) ไปสู่ผู้รับสารที่มีขนาดใหญ่ มีความแตกต่าง
กัน และอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย
ชาร์ลส์ อาร์ ไรท์ (Charies R. Wright) “การสื่อสารมวลชนคือ การสื่อสารที่มุ่งไปสู่ผู้รับสาร
จานวนมาก ซึ่งมีความแตกต่างกัน และไม่เป็นที่รู้จัก ของผู้ส่งสาร สารถูกส่งไปยังประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ถึงประชาชนผู้รับสารได้รวดเร็วในเวลาเดียวกั น และสารนั้นมีลักษณะที่ยั่งยืน โดยอาศัย
สื่ อ มวลชนเป็ น สื่ อ ผู้ ส่ ง สารมั ก จะเป็ น หรื อ ด าเนิ น กิ จ การภายใต้ อ งค์ ก ารที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น ซึ่ ง มี
ค่าใช้จ่ายมหาศาล
ไมเคิล เบอร์กูน (Michael Burgoon) “การสื่อสารมวลชนเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นส่วนตัว
(impersonal) และโดยอ้อม (indirect) ที่มุ่งไปสู่คนจานวนมาก
จอห์น อาร์ บิทเนอร์ (John R. Bittner) “การสื่อสารมวลชนคือ การที่สารถูกสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชนไปยังคนจานวนมาก”
วอเรน เค อกี (Warren K. Agee) และคณะ “การสื่อสารมวลชนคือ กระบวนการของการส่ง
ข่าวสาร (information) ความคิด (idea) และทัศนคติ (attitudes) ไปสู่ผู้รับสารจานวนมากที่มีความ
แตกต่างกันโดยการใช้สื่อที่ถูกพัฒนาเพื่อการนี้
ปรมะ สตะเวทิน (2541) “การสื่อสารมวลชนเป็นกระบวนการของการสื่อสารไปยังคน
จานวนมากในเวลาเดียวกันหรือในเวลาที่ใกล้เคียงกันโดยอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อ”
อุ บ ลรั ต น์ ศิ ริยุ ว ศั ก ดิ์ (2547) กรมหมื่ น นราธิ ป พงศ์ ป ระพั น ธ์ เ สนอว่ า “การสื่อ สาร”
(communication) มารวมกับคาว่า “มวลชน” (mass) หมายถึง คนจานวนมากๆ คณะกรรมการ
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บั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ข องราชบั ณ ฑิ ต ยสถานได้ รั บ เอาค าว่ า “สื่ อ สารมวลชน”
communication” หมายถึง สื่อสารไปสู่มวลชน

มาใช้ กั บ ค าว่ า “mass

พจนานุกรมการสื่อสารมวลชน “การสื่อสารมวลชนเป็นแบบหนึ่งของการสื่อสาร สามารถ
กระจายเรื่องราวความรู้ เปิดเผยไปสู่คนส่วนใหญ่ ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกัน และไปถึงผู้รับพร้อม
กัน มีบทบาทสาคัญในการกาหนดแนวโน้มทางวัฒนธรรมของมวลชน”
กระทรวงศึกษาธิการได้บัญญัติศัพท์คาว่า “สื่อมวลชน” ตรงกับคาว่า “mass media” ย่อจาก
“medium/ media of communication”
“สื่อมวลชน” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์
นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
ความสาคัญของการสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชนเข้ามามีบทบาทสาคัญแทนที่การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal
Communication) การสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face Communication) และการสื่อสารแบบ
บอกปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) การสื่อสารมวลชน ทาให้สามารถทาการสื่อ
การกันได้โดยไม่ถูกจากัดในเรื่องจานวนคน เวลา และระยะทาง (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 2540) โดย
สามารถระบุความสาคัญได้ 5 ประการ คือ
1. ความสาคัญต่อกระบวนการสังคม (Social Process) โดยการเสนอข่าวสารและความ
คิดเห็นที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนระบบสถาบันต่าง ๆของสังคมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
รวมทั้งสืบเสาะเบาะแสความไม่ดีไม่งามของสังคม พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม
2. ความสาคั ญต่อข่ า วสารโดยการนาข่าวสารทุก ประเภทมาถึงประชาชนเพราะสังคม
ปัจจุบันเป็ นสังคมข่า วสาร (Information Society) ข่าวสารเป็นเครื่องมือในการสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ
3. ความสาคัญต่อวัฒนธรรม โดยการนาและถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในส่วน
ต่าง ๆ ของประเทศ ให้ปรากฏอย่างแพร่หลาย ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและลดความขัดแย้ง
ระหว่างกันได้
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4. ความสาคัญต่อความเป็นสากลโดยการเผยแพร่ข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทา
ให้ผู้คนสามารถรับรู้ข่าวสารได้พร้อมๆ กันทั่วโลก (Globalization)
5. ความสาคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการไปสู่กลุ่มประชาชนผู้บริโภค
หน้าที่พื้นฐานของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของสังคม ด้วยศั กยภาพของสื่อมวลชนจึงทาให้
สื่อมวลชนยิ่งทวีความสาคัญในฐานะสื่อกลางของการสื่อสาร ดังนั้นหากกล่าวถึงหน้าพื้นฐานของ
สื่อมวลชนจึงสมควรอ้างอิงหน้าที่สาคัญพื้นฐานของการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น
(ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, 2553)
ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้อธิบายหน้าที่ของ
การสื่อสารไว้ดังนี้
1. การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อม (Surveillance of the Environment) นั่นคือการเฝ้าดูแล
สอดส่องเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งภัยอันตรายที่อาจส่งผลกระทบกับสมาชิกในสังคม
2. การประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆ ของสังคม (Correlation of the Parts) นั่นคือการสื่อสาร
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในสังคมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความ
สงบเรียบร้อย
3. การถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of Social Inheritance) นั่นคือช่วยให้อนุชน
รุ่นหลังมีการสืบทอดวัฒนธรรมต่อๆ กันไปโดยไม่ขาดตอน เปรียบเสมือนการให้การศึกษา
นอกจากหน้าที่พื้นฐานทั้ง 3 ประการแล้ว ชาร์ล ไรท์ (Charles R. Wright) ยังได้เสนอ
หน้าที่ในการให้ความบันเทิงเพิ่มเติมด้วย สื่อมวลชนในฐานะสื่อหรือเครื่องมือในการสื่อสารของ
สมาชิกในสังคมจึงมีหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.

หน้าที่ในการให้ข่าวสาร
หน้าที่ในการให้ความคิดเห็น
หน้าที่ในการให้การศึกษา และ
หน้าที่ในการให้ความบันเทิง
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1. หน้าที่ ใ นการให้ข่ าวสาร การให้ข่าวสาร นับเป็นหน้าที่แรกของสื่อมวลชนที่สาคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกล่าวในบริบทของการสื่อสาร หน้าที่การให้ข่าวสารนับเป็นหน้าที่อันดับ
แรกที่เก่าแก่และยาวนานที่สุดของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อสังคมมนุษย์ขยายขอบเขตมากขึ้น
ต้องอาศัยสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร หน้าที่การให้ข่าวและข่าวสารจึงยังคงเป็นหน้าที่ที่
สาคัญลาดับแรกของสื่อมวลชน
การให้ข่า วและข่า วสารของสื่อมวลชนด้วยการเก็บรวบรวม ประมวล วิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ภาพ เสียง เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนาไปเผยแพร่เป็นข่าวให้สมาชิกในสังคมได้
ทราบถึงสภาพแวดล้อมของสังคมนั้นๆ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจของ
บุคคล ช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม เกิด
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองของสมาชิกในสังคม การให้ข่าว ข่าวสาร อาจนับได้ว่ามีประสิทธิผล
ในการเสริมสร้างทางปัญญาของสมาชิกในสังคมอีกด้วย
2. หน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น นอกจากการให้ข่าว ข่าวสารแล้วสื่อมวลชนยังต้องมี
หน้า ที่ ใ นการอธิบ าย แปลความหมาย ตีความ และวิพ ากษ์ วิจารณ์เกี่ ย วกั บความหมายของข่า ว
ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นบทบรรณาธิการทาง
หน้าหนังสือพิมพ์ที่แสดงถึงความคิดเห็น สารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ที่เสนอภูมิหลังของข่าวหรือ
เหตุการณ์และข้อวิพากษ์วิจารณ์ บทวิเคราะห์ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงในการเปิดเผยสาเหตุของ
เหตุการณ์ และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต การแสดงความคิดเห็นเหล่านี้จัดเป็นหน้าที่พื้นฐาน
ของสื่อมวลชนที่จะต้องทาเพื่อประโยชน์ ของสมาชิกในสังคม รวมทั้งการเป็นเวทีแสดงความ
คิดเห็นของสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมใจกัน
3. หน้าที่ในการให้การศึกษา การให้การศึกษานับเป็นการเสนอสาระความรู้อย่างมีระบบ
มีวิธีการ เพื่อให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆในสังคมได้ การให้การศึกษานี้สื่อมวลชนสามารถให้ได้ทั้ง
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย อันหมาย
รวมถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี บทบาท หน้าที่ ของสมาชิก
ในสั ง คมด้ ว ย สื่ อ มวลชนจะเป็ น ผู้ น าสารในลั ก ษณะของความรู้ แ ละประสบการณ์ ไ ปยั ง
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสติปัญญา การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ และการปรับภูมิ
ปัญญาเข้าสู่มาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
4. หน้าที่ในการให้ความบันเทิง สื่อมวลชนมีหน้าที่ตอบสนองทางด้านจิตวิทยาแก่สมาชิก
ในสังคมได้เป็นอย่างดี ด้วยการช่วยคลายเหงาเพื่อทดแทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งมีน้อยลง
ช่วยให้ร่า งกายและจิตใจได้พั ก ผ่อนและมีก าลังใจเพิ่ มขึ้น รวมทั้งช่วยรัก ษาเยี ย วยาภาวะต่างๆ
ภายในจิตใจ เช่น ความเศร้าหมอง ความวิตกกังวล ความผิดหวัง ช่วยให้หลีกหนีปัญหาต่างๆ ให้

18
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และลดความตึงเครียดของจิตใจ ซึ่งสื่อมวลชนนาเสนอในรูปของ
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ รายการเพลงทางวิทยุกระจายเสียง นวนิยาย เรื่องสั้นในสารคดี คอลัมน์
บันเทิงต่างๆในหนังสือพิมพ์
บทบาทหน้าที่พื้นฐานของสื่อมวลชน(Media Function Basic) ตามแนวคิดของMcquail
(1994 อ้างถึงใน จุฬาพิศ มณีวงศ์ , 2539 : 4 ) โดยแบ่งหน้าที่ของสื่อมวลชนตามความคิดของสังคม
ออกเป็น5 ประการ ได้แก่
1. หน้าที่ในการให้ข่าวสาร (Information)
 การให้ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในสังคมและในโลก
 แสดงถึงความสัมพันธ์ของอานาจต่างๆ ในสังคม
 ส่งเสริมความคิดใหม่ๆ การปรับตัว ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย
2. หน้าที่ในการประสาน (Correlation)
 อธิบาย ตีความ ให้ข้อคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ เหตุการณ์และข่าวสารที่เกิดขึ้น
 ให้ก ารสนับสนุนผู้ที่อยู่ในอานาจที่ถูกต้องและบรรทั ดฐานที่ เป็ นที่ ยอมรับ กันของ
สังคม
 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
 ประสานกิจกรรมต่างๆ ของสังคม
 สร้างความสอดคล้องกันในสังคม
 กาหนดว่าเรื่องใดสาคัญมากน้อยกว่ากัน หรือการกาหนดวาระทางสังคม
3. หน้าที่ในการสร้างความต่อเนื่อง (Continuity)
 การแสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมหลัก และวัฒนธรรมย่อย และการพัฒนาวัฒนธรรม
ใหม่ๆ
 เสริมสร้างและทานุบารุงค่านิยมพื้นฐานของสังคม
4. หน้าที่ด้านความบันเทิง (Entertainment)
 ให้ความขบขัน ความเพลิดเพลินบันเทิงใจแก่สมาชิก
 ลดความเครียดของสังคม และข้อขัดแย้งทางสังคม
5. หน้าที่ในการระดมความร่วมมือ (Mobilization)
 การรณรงค์ เพื่อเป้าหมายทางสังคม ด้านการเมือง สงคราม เศรษฐกิจ การทางาน
อาชีพ
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หน้าที่ของสื่อมวลชนตามบริบททางสังคม
สื่อมวลชนนับเป็นสถาบันของสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ช่วยให้มนุษย์สามารถอยู่รวมกันใน
สังคม สื่อมวลชนเปรียบเสมือนสายใยที่ยึดเหนี่ยวให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้ และช่วยให้
สมาชิกในสังคมมีการสื่อสารซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจกัน
หากวิเคราะห์ถึงพัฒนาการของสื่อมวลชนจะเห็นว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของ
สื่อมวลชน 4 ประการ คือ 1.เทคโนโลยี 2.บริบททางสังคมคือสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
3. ภารกิจที่สื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเพื่อตอบสนองความจาเป็นของสังคม 4.ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม (กาญจนา แก้วเทพ, 2545) เมื่อปัจจัย 4 ประการเปลี่ยนแปลงสังคมย่อมเปลี่ยนแปลง
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของสื่อมวลชนย่อมเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคมด้วย
หน้า ที่ข องสื่อมวลชนตามบริบททางสังคมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือหน้าที่ของ
สื่อมวลชนต่อปัจเจกชนกับหน้าที่ของสื่อมวลชนในระดับสังคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หน้าที่ของสื่อมวลชนต่อปัจเจกชน สามารถแบ่งได้คือ
1.1 หน้าที่ของสื่อมวลชนในการเป็นแหล่งสารสนเทศนั่นคือ การให้ข่าว ข่าวสารของ
เหตุการณ์ สภาพการณ์ในสังคม การแปลความหมายข่าวสารและเหตุการณ์ จึงจะนั บเป็นแหล่ง
สารสนเทศในการเพิ่ ม พู น สติ ปั ญ ญาให้ กั บ คนในสั ง คม อั น จะน าไปสู่ สั ง คมสารสนเทศ ซึ่ ง
ประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ
1.2 หน้าที่ของสื่อมวลชนในการยกระดับความคาดหวังของบุคคล สื่อมวลชนจะทาให้
ประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง การรับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิดใหม่ๆ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลในสิ่งที่คิดว่าดีกว่าเดิม ส่งผลให้สมาชิกในสังคมปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ
พฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติและวิถีชีวิตตามความต้องการของตนเอง
1.3 หน้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชนในการเสริ ม สร้ า งสถานภาพทางสั ง คมของบุ ค คล โดย
เฉพาะตั ว บุ ค คลที่ มี ก ารเผยแพร่ ชื่ อ เสี ย งทางสื่ อ มวลชน ประชาชนมั ก จะมี แ นวโน้ ม มองเห็ น
ความสาคัญของบุคคลนั้น และบุคคลนั้นจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่รู้และสามารถตอบได้ทุกเรื่อง
1.4 หน้า ที่ ข องสื่อมวลชนในการสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ ลัก ษณะของ
สมาชิกในสังคมใหญ่ลักษณะต่างคนต่างอยู่โดดเดี่ยวมากกว่าสังคมในชนบท การสื่อสารระหว่าง
บุคคลมีน้อย ดังนั้นสื่อมวลชนมีหน้ าที่ในการเติมเต็มทางด้านอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิง
ความเพลิดเพลินทางอารมณ์ การผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจาวัน
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1.5 หน้าที่ของสื่อมวลชนในการโน้มน้าวชักจูงใจ การโน้มน้าวชักจูงใจให้บุคคลไปสู่
เป้ า หมาย ด้วยการส่ง เสริม สนับ สนุนเผยแพร่ข้ อมูล ข่าวสาร ความรู้ ให้บุคคลเกิ ดความมานะ
พยายามและตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางที่จะนาไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดีกว่า
2. หน้าที่ของสื่อมวลชนในระดับสังคม สามารถแบ่งได้ดังนี้
2.1 หน้า ที่ ข องสื่อ มวลชนในการเสริม สร้า งสั งคม หน้ าที่ใ นการขั ดเกลาทางสั งคม
เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ช่วยให้การดาเนินชีวิตมีประสิทธิภาพ เกิดจิตสานึกใน
การอยู่ ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ๆ ในสั ง คม ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจเพื่ อ ประโยชน์ ข องสั ง คม
นอกจากนี้แล้วสื่อมวลชนต้องมีหน้าที่ในการกระตุ้นเร้าให้สมาชิกในสังคมตัดสินใจเลือกแนวทาง
และพฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้ อ งตามเป้ า หมาย เช่ น โครงการรณรงค์ เ กี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม ปั ญ หาทางด้ า น
สาธารณสุข การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น
2.2 หน้าที่ของสื่อมวลชนในการเสริมสร้างระบบการเมือง สื่อมวลชนมีหน้าที่ที่สาคัญ
อย่างยิ่งในระบบการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าว ข่าวสาร ความรู้ ทางการเมือง การจัดระเบียบ
วาระหรื อ การเสนอประเด็ น ปั ญ หาทางการเมื อ งที่ ค วรจะน ามาถกเถี ย งอภิ ป ราย การเผยแพร่
อุดมการณ์ การปลูกฝังความเชื่อทางการเมือง การพัฒนาประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยสร้างบรรยากาศกระตุ้นเร้า ชักจูงใจประชาชน สื่อมวลชนจะเป็นตัวกลางระหว่างรัฐ รัฐบาลกับ
ประชาชน เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นในการส่งผ่านปัญหา นโยบาย แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ตามระบบการปกครอง
2.3 หน้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชนในการเสริ ม สร้ า งระบบเศรษฐกิ จ ระบบเศรษฐกิ จ นี้
หมายความถึง การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การ ชุมชน ประเทศ ด้วยความประหยัด
เพื่อก่อให้เกิดผลิตผลและความเจริญมั่นคงของประเทศ (สมควร กวียะ, 2543) สื่อมวลชนมีหน้าใน
การเป็นตัวกลางที่เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งสารสนเทศในการช่วยค้นหา พัฒนา จัดเก็บ และเผยแพร่
ข้อมูล การมีข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นสากล จะช่วยในการตัดสินใจวางนโยบาย
แผนงานทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ในทานองเดียวกันสื่อมวลชนจะเป็นผู้ช่วยให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ และความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า ทั้งด้วย
วิธีการทางโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในยุคสังคมข่าวสารจะทา
ให้มีการเร่งสร้างบุคลากรด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจที่ใช้ข้อมูล
ข่าวสารเป็นหลักในการดาเนินงาน
2.4 หน้าที่ของสื่อมวลชนในการเสริมสร้างการศึกษา ด้วยศักยภาพของสื่อมวลชนใน
การส่งสารได้กว้างไกล รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี สื่อมวลชนจึงอาจเป็นตัวสื่อหรือ
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ครู หรือเข้าไปผสมผสานในระบบการศึกษา สาหรับการให้ความรู้ การศึกษา แก่ประชาชนที่อยู่
นอกระบบโรงเรียน หรือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยการแทรกซึมข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ต่างๆ จาก
สื่อมวลชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทวีความสาคัญอย่างมากในปัจจุบัน ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ความ
รู้อยู่ทุกวันด้วยการซึมซับอย่างไม่รู้ตัว อันส่งผลให้คนในสังคมมีการเพิ่มพูนความรู้ในมาตรฐานที่
ใกล้เคียงกัน ช่วยสร้างให้สมาชิกในสังคมสามารถเรียนรู้ด้วยการชี้นาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อไป
2.5 หน้าที่ของสื่อมวลชนในการยกระดับวัฒนธรรมมวลชน ด้วยปัจจัยทางเทคโนโลยี
ดาวเทียมก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของโลก วัฒนธรรมของโลกจะกลายเป็นวัฒนธรรม
มวลชนอัน จะหล่ อหลอมความรู้ สึก นึ ก คิดของคนส่ว นใหญ่ ใ ห้เ ป็นไปในแนวทางเดี ย วกั น แต่
สื่อมวลชนมี หน้าที่ใ นการสะท้ อน แสดงออก และอนุรักษ์ วัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับชาติ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น และเป็นปากเป็นเสียงให้วัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ในสังคม รวมทั้งช่วย
กระตุ้นและส่งเสริ มสติปัญญา จินตนาการ ความต้องการ ความคิดสร้างสรรค์ด้วยรสนิยมอันดีมี
สุนทรียภาพด้วย
2.6 หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ สื่อมวลชนส่วนใหญ่มีการดาเนินการด้านธุรกิจ
โดยมีผลกาไรเป็นเป้าหมายหลัก สังคมจึงคาดหวังว่าสื่อมวลชนควรตอบแทนสังคมและชุมชนโดย
สื่อมวลชนสามารถกระทาได้ในรูปแบบหลากหลาย เช่น รายการทุกข์ชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 สีรายการร่วมด้วยช่วยกันของสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน ซึ่งประกาศว่าเป็นสถานีวิทยุ
ชุมชน City Radio มีเนื้อหาหลักเพื่อช่วยเหลือชุมชนในทุกเรื่องที่ประชาชนร้องขอเข้ามา คอลัมน์
การสมัครงานในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นการบริการสาธารณะเพื่อตอบแทนสังคม
ทั้งสิ้น
บทบาทของสื่อมวลชน
บทบาท คือ พฤติกรรมที่คาดหวังสาหรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถาบันว่าจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร บทบาทจึงเป็นการทาตามสิทธิ์และหน้าที่ที่ตนมี
1. สื่อมวลชนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยศักยภาพของสื่อมวลชนแขนง
ต่างๆ ทาให้สื่อมวลชนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครอง
แบบใด สื่อมวลชนจึงเป็นสถาบันสังคมที่มีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเกษตร
และสาธารณสุข ด้วยการให้ข่าวสารเพื่อให้ทราบถึงความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลง การโน้มน้าว
ชั ก จูง ใจให้ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ วนร่วมในการพั ฒนาและวางนโยบายพั ฒนาประเทศ และการ
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ถ่ายทอดความรู้และทักษะเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง
ต่อไป
ทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม การศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม การเกษตรและสาธารณสุข
2. สื่อมวลชนมีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังระเบียบ
วินัย เพื่ อปลู ก ฝัง ความมุ่ ง หวัง หรือช่ว ยสร้า งแรงบั นดาลใจ เพื่ อสอนให้ส มาชิก ของสัง คมรู้จั ก
บทบาทและทัศนคติที่เหมาะสม และเพื่อสอนให้สมาชิกมีทักษะและความชานาญ สื่อมวลชนเป็น
สถาบั นที่ ส าคั ญในกระบวนการขัดเกลาทางสัง คมด้วยการสอนบทบาท การสร้างค่านิย มและ
ทัศนคติ การกาหนดบรรทัดฐานของสังคม และการใช้ชีวิตให้กับสมาชิกของสังคม เพื่ อให้สังคมมี
คุณภาพต่อไป
3. สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างประชามติด้วยการเผยแพร่ข่าวสารของรัฐบาล องค์การ
สถาบัน ให้ประชาชนได้รับ ทราบด้วยการจัดเนื้อหาสาระที่เหมาะสม สื่อมวลชนจะเป็นผู้เสนอ
ประเด็นปัญหาต่อสังคม และเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มเสนอความคิดเห็นและนาสารนั้น
กลับไปสู่ รัฐบาล องค์การ สถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ลดความตึงเครียดของสังคม อันจะส่งผลให้สมาชิกในสังคมสามารถดารงชีวิตอย่าง
สงบสุข (ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, 2553)
การศึกษาเรื่องการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ หน้าที่และบทบาท
ของสื่อมวลชน นามาพิจารณาใช้เป็นแนวทางข้อมูลพื้นฐานประกอบและจะนามาใช้วิเคราะห์ช่วย
ในการอภิป รายผลเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บบทบาทการทาหน้ าที่ของสื่อมวลชนในการนาเสนอข้อมู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ว่านักข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็น
สื่อมวลชนแขนงหนึ่ ง ในปั จจุ บั นมี บทบาทหน้าที่อ ย่ างไร และทาหน้าที่ค รบถ้ วนแล้วหรือไม่
อย่างไร หรือมีบทบาทใดที่สื่อมวลชนที่อาจจะละเลยในการทาหน้าที่ และพึงควรปฏิบัติให้สมบูรณ์
ครบถ้วน
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แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และบทบาทของหนังสือพิมพ์
ค าว่ า ‚หนัง สื อพิ ม พ์ ‛ ตามพระราชบัญ ญัติก ารพิ มพ์ พ.ศ.2484 ระบุ ว่า หนั งสือ พิ ม พ์
หมายความถึง สิ่งพิมพ์ซึ่งมีจ่าหน้า เช่นเดียวกัน ออกหรือเจตนาจะออกตามลาดับเรื่องไป มีกาหนด
ระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม (ดรุณี หิรัญรักษ์ , 2529 : 1 อ้างถึงใน
ธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล, 2547 : 16-17 )
คาร์เตอร์ วี.กูต (Carter V.Good ) ได้ให้ความหมายว่า หนังสือพิมพ์ คือสิ่งตีพิมพ์ที่ออกตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ติดต่อกันไปตามลาดับ ลักษณะเป็นกระดาษขนาดใหญ่ มีจานวนหลายแผ่น พับ
ได้ จุดมุ่ งหมายเพื่ อเสนอข่าวสาร หรือสิ่งที่หน้าสนใจทั่วไป ตามปกติออกเป็นรายวัน หรือราย
สัปดาห์แต่ถ้าเพื่อการศึกษาอาจออกเป็นรายปักษ์หรือรายเดือนก็ได้ (V.Good , 1965 :637)
ซามูเอล เบคออฟ (Samuel Beckoff ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หนังสือพิมพ์เป็นอุปกรณ์การ
สื่อสารมวลชนประเภทตีพิมพ์ออกจาหน่ายเป็นประจาและสม่าเสมอ (Beckoff ,1965 : 5)
จูเลี่ ย น อาดั ม ส์ (Julian Adams ) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า หนั งสื อพิ มพ์ เป็ นสิ่ งพิ มพ์ ที่
ออกจาหน่ายที่ออกจาหน่อยสม่าเสมอเป็นประจาทุกวัน มักจะพิ มพ์ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ
ลงข่าวทุกชนิด อาทิ ข่าวธุรกิจ ข่าวกีฬา ข่าวสังคม และข่าวบันเทิง เป็นต้น ข่าวที่นามาลงเป็นข่าว
สด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น หรืออย่างช้าไม่เกิน 2-3 วัน (Adams ,1959 : 29)
จากการให้นิยามความหมายของคาว่า สื่อหนังสือพิมพ์ จากนักสื่อสารมวลชนและนักนิเทศ
ศาสตร์ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์คือสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนึ่ง ที่มีการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรายวันมีความคลุมในประเด็นของแต่ละด้านที่เกิดขึ้นใน
สังคม ซึ่งจะนาเสนอข้อมูลที่เป็นที่น่าสนใจของประชาชน โดยมีการกาหนดระยะเวลาพิมพ์ออกมา
ในลักษณะของรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อ่านข่าวสาร
ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปการจั ด แบ่ ง ประเภทหรื อ รู ป แบบของหนั ง สื อ พิ ม พ์ อาจจ าแนกได้ ห ลาย
รูปแบบ ตามลักษณะดังต่อไปนี้ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533 : 162 )
1. ความถี่ของการตีพิมพ์ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่ถูกแบ่งประเภทโดยกาหนดระยะเวลาที่
ออกจาหน่ายในครั้งหนึ่งๆ โดยมากจะมีระยะเวลาในการจาหน่าย 2 แบบ คือ
1.1 หนังสือพิมพ์รายวัน (Dailies) เป็นหนังสือพิมพ์ที่ต้องตีพิมพ์ให้หมดตลาดภายในแต่
ละวัน อายุของหนังสือพิมพ์จึงสั้น ลักษณะเด่นอยู่ที่ความสดและความรวดเร็ว ในการเสนอข่าว
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โดยเฉพาะ จะต้องมีราคาถูกเนื่องจากต้องการให้ลูกค้าซื้อทุกวัน ดังนั้ นหนังสือพิมพ์จึงจาเป็นต้องมี
โฆษณาและยอดจาหน่ายสูง เพื่อทดแทนกาไรต่อฉบับที่น้อย เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ และแนวหน้า
เป็นต้น
1.2 หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (Weeklies) คือ หนังสือพิมพ์ที่กาหนดออกทุก 7 วัน จึง
ไม่ ไ ด้ เน้ นความสดของข่ า ว แต่ ยั ง คงเน้ นการเสนอข้ อเท็จ จริ ง สนเทศ ข้ อมู ล สารคดี และบท
วิเคราะห์ที่ทันสมัย เช่น ผู้จัดการ และฐานเศรษฐกิจ
2. ปริมาณการไหลเวียน หรือจานวนพิมพ์ (Circulation Size) โดยจาแนกได้เป็น 2 ระดับ
2.1 ขนาดใหญ่ ส่วนมากเป็นหนังสือพิมพ์ที่ดาเนินกิจการอยู่ในกรุงเทพฯ มียอดการ
จาหน่ายสูงและมักเปิดตลาดไปทั่วประเทศ ทาให้กลายเป็นหนังสือพิมพ์ระดับชาติ บางฉบับอาจ
ต้องจัดพิมพ์เป็นหลายกรอบใน 1 วัน อาทิ กรอบแรก และกรอบหลัง เพื่อประโยชน์ในการวางตลาด
ให้กว้างมากขึ้ น ดังนั้น หนังสือพิมพ์ ขนาดใหญ่จะมีอิทธิพลต่อสังคมการเมือง ค่อนข้างสูง เช่น
ไทยรัฐ เดลินิวส์ และสยามรัฐ เป็นต้น
2.2 ขนาดเล็ ก มั ก เป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ด าเนิ น กิ จ การตามภู มิ ภ าค หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มียอดพิมพ์น้อยเฉพาะผู้อ่านในท้องที่เท่านั้น ขอบเขตตรงเนื้อหาจึงแคบเฉพาะ
ข่าวท้องถิ่น ดังนั้น ความสาคัญและอิทธิพ ลต่อสังคมการเมืองในระดับประเทศจึงน้อย และมัก
ประสบปัญหาในการดาเนินกิจการและการลงทุน
3. หนังสือพิมพ์เฉพาะทาง (Special-Service Newspaper ) คือหนังสือพิมพ์ที่ดาเนินกิจการ
เฉพาะกลุ่ ม เป้ า หมายบางกลุ่ ม หรื อ เฉพาะกลุ่ ม (Segmentation) ท าให้ ก ารเสนอสารสนเทศมี
ลักษณะเฉพาะไปด้วย จึงเสมือนเป็นหนังสือพิมพ์สารอง เหมาะกับความสนใจเป็นพิเศษที่เพิ่มเติม
จากหนังสือพิมพ์ทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์ธุรกิจ หนังสือพิมพ์จีน เป็นต้น
4. เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ สามารถจาแนกได้ 2 ลักษณะดังนี้ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2531: 3)
4.1 หนั ง สื อ พิ ม พ์ ป ระเภทปริ ม าณ (Popular Newspaper) คื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับข่าวประเภทเร้าอารมณ์ ตื่นเต้น เช่น ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าว
ภัยพิบัติต่างๆ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเพศ ข่าวบุคคล ตลอดจนข่าวความขัดแย้งรุนแรงต่างๆที่คนทั่วไป
สนใจ บางทีเราเรียกข่าวนี้ว่า ข่าวเบา (Soft News) โดยเนื้อหาสามารถเข้าใจได้ทันที ไม่ต้องนาไป
คิดต่อ จึงเป็นที่นิยมสาหรับผู้อ่านระดับกลางลงไป ลักษณะการจัดหน้าค่อนข้างฉูดฉาด พาดหัวโต
เน้นภาพประกอบเป็นส่วนสาคัญในการจูงใจให้คนอ่าน ตลอดจนใช้ภาษาและลีลาเร้าความรู้สึก
ผู้อ่าน หนังสือพิมพ์ประเภทนี้จะมุ่งที่ปริมาณการจาหน่าย นักวิชาการจัดข่าวประเภทนี้เป็นข่าวที่ให้
ผลตอบสนองทางอารมณ์โดยทันที รูปแบบการเขีย นเต็มด้วยสีสันจินตนาการ และมัก ใช้ภาษา
สามัญเสมอ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด เป็นต้น
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4.2 หนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ (Quality Newspaper) หนังสือพิมพ์ประเภทนี้เน้นที่
คุณภาพ หมายถึงลักษณะการเสนอเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อสังคม ลักษณะเนื้อหาสาระค่อนข้างหนัก
(Hard News) เช่ น ข่ า วการเมื อ ง ข่ า วเศรษฐกิ จ ข่ า วต่ า งประเทศ เน้ น การรายงานวิ เ คราะห์
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบในคอลัมน์หน้าในด้วย ลักษณะการจัดหน้าหนึ่งมักจะ
เรีย บง่า ย เป็นระเบี ยบไม่ หวือหวา หนังสือพิ มพ์ประเภทนี้จานวนจาหน่ายไม่สูงมากนัก ผู้อ่าน
ประเภทนี้มั ก อยู่ ใ นวงค่อนข้า งจากั ด เฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในความเคลื่อนไหวของ
ข่าวสารการเมืองมากกว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
การศึกษา ผู้นิยมอ่านมักจะเป็นผู้บริหาร ผู้ที่มีการศึกษาพอสมควร ข่าวประเภทนี้มุ่งสนองความรู้
ความคิดเห็นเป็นสาคัญ ให้ผลตอบแทนแก่ผู้อ่านในระยะยาว ทาให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ
และเป็ นประโยชน์ใ นการนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เป็นข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจ
วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น รูปแบบการเขียนไม่เร้าอารมณ์ ค่อนข้างจริงจังใช้เหตุผลมากกว่า
ใช้สานวนโวหาร เช่น หนังสือพิมพ์มติชน
รูปลักษณะของข้อเขียนในหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ประชาชนให้ความสนใจในปัจจุบัน เพราะมีรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ ความเคลื่อ นไหวในสั ง คมให้ ประชาชนทราบความเป็น อยู่ ต่า งๆของบ้า นเมื อง ซึ่ งใน
หนังสือพิมพ์ก็จะมีลักษณะข้อเขียนในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ข่าว คอลัมน์ บทความ บทบรรณาธิการ
ฯลฯ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้
การเขียนข่าว
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คาจากัดความไว้ ว่าข่าวคือการบอก
เล่าเรื่อง ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องที่เกิดใหม่เป็นที่น่าสนใจ คาบอกกล่าว คาเล่าลือ ข่าวจึงหมายถึง
เหตุการณ์ สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดที่มีความน่าสนใจและมีความสาคัญ และ
ได้รับการรายงานได้อย่างทันที (นาฏยา ตนานนท์, 2546)
ประเภทของข่าว การแบ่งประเภทข่าวสามารถพิจารณาได้หลายแง่มุมด้วยกัน ได้แก่
1. ประเภทของข่าวซึ่งพิจารณาในแง่ระดับข่าว ซึ่งแบ่งเป็น ‚ข่าวหนัก‛ ซึ่งเน้นเนื้อหาสาระ
มากกว่าความบันเทิง และ ‚ข่าวเบา‛ ซึ่งเน้นความบันเทิง หรือผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่าน
เป็นหลัก
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2. ประเภทของข่าวซึ่ งพิจารณาในแง่ระดับความรู้สึกตอบสนองของผู้อ่านได้แก่ ข่าวที่
ผู้อ่านรู้สึกตอบสนองได้ทันที แต่เป็นการตอบสนองในระยะสั้นๆ ได้แก่ข่าวบันเทิง อาชญากรรม
อุบัติเหตุ และข่าวที่ผู้อ่านตอบสนองช้า เพราะต้องใช้ความคิดพิจารณาเนื้อหาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ได้แก่ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น
3. ประเภทของข่าวซึ่งพิจารณาจากวิธีการนาเสนอข่าว ซึ่งแบ่งเป็นข่าวที่มีวิธีการเสนอข่าว
เน้นที่เหตุการณ์ (Event entered) เน้นที่เนื้อหาสาระโดยตรง หมายถึง ข่าวที่เสนอเนื้อหาสาระ
ข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ข่ าวจับพ่อค้ายาบ้า เนื้อข่าวจะเสนอข้อมูล
ว่าใครถูกจับ ที่ไหน เมื่อไร สภาพเหตุการณ์เป็นอย่างไร เป็นต้น ข่าวที่มีวิธีการเสนอข่าวเน้นที่
กระบวนการเกี่ยวเนื่องของข่าว (Process centered) กล่าวคือ การนาเสนอข่าวในลักษณะนี้จะเน้นที่
การอธิบายตีความ หรือแปลความหมาย การนาความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนมากกว่าการ
นาเสนอเนื้อหาสาระของข่าว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์นั้น ผลกระทบต่อ
เหตุการณ์นั้นว่ามีต่อใครบ้าง และเพื่อเร้าความสนใจผู้อ่านให้เกิดความอยากรู้ สงสัย เห็นอกเห็นใจ
สนุกสนานเพลิดเพลิน การเขียนลักษณะนี้จะใช้ลีลาการเขียนแบบสารคดี (ศุภิสรา เปี่ยมราศี, 2546)
การเขี ย นข่ า วมี รู ป แบบของโครงสร้างที่ค่อ นข้างตายตัว องค์ประกอบแต่ล ะอย่ างของ
โครงสร้างแสดงบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
หลั ก คื อต้ อ งการสื่ อสารเพื่ อ ให้ ผู้อ่ า นเข้า ใจง่ ายที่สุ ด และใช้เ วลาน้อ ยที่สุ ด โครงสร้า งของข่ า ว
หนังสือพิมพ์มีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ส่วนสาคัญได้แก่
หัวข่าว (Headline) หัวข่าวเป็นหัวใจสาคัญของการเขียนข่าว เพราะเป็นแหล่งแรกที่จะ
บอกผู้อ่านให้ทราบว่ามีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง นอกจากนี้หัวข่าวยัง มีหน้าที่ที่สาคัญคือการสร้าง
ความดึง ดูดใจของผู้อ่าน โดยการใช้คาหรือหัวข้อที่น่าสนใจ สะดุดตา และชวนติดตาม หน้าที่
ประการต่อมา คือการให้สาระสาคัญของข่าว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของผู้อ่าน โดยผู้อ่านสามารถ
ทราบได้ทันทีจากหัวข่าวเรื่องหรือข่าวที่เสนอนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรบ้าง ส่วนลักษณะของ
ภาษาที่ใช้พาดหัวข่าวนั้น จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ถ้อยคา สานวน โวหาร ส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูด
เป็นส่วนประกอบการเขียนหนังสือพิมพ์และเมื่อหนังสือพิมพ์ออกสู่มวลชน จึงมีอิทธิพลต่อผู้อ่าน
ในด้านการใช้ภาษา และผู้อ่านชินตา จนเกิดการเลียนแบบ
ความนา (Leads) เป็นส่วนประกอบที่มีความเด่นสาคัญที่สุดของเรื่องราวหรือเป็นการสรุป
ใจความสาคัญ หรือย่อเรื่องสาคัญของข่าวที่เสนอ โดยวรรคนานั้นต้องตอบคาถามตามกุญแจสาคัญ
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ของข่าว ซึ่งได้แก่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาไม อย่างไร ซึ่งผู้อ่านจะทราบสาระสาคัญของข่าว
ได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนเชื่อม (Neck) ส่วนเชื่อมเป็นระหว่างส่วนต่อระหว่างความนา กับเนื้อข่าว อาจจะเป็น
ข้อความเพียงไม่กี่ประโยค หรืออาจจะเป็นย่อหน้า เป็นการเชื่อมโยงจากความนาไปสู่ตัวเนื้อข่าว ทา
ให้เกิดความสัมพันธ์และดาเนินเรื่องได้อย่างต่อเนื่อง
เนื้อเรื่อง (Details) เป็นส่วนประกอบที่ให้รายละเอียดของเรื่องราวให้ผู้อ่านได้รับทราบ
และเข้ า ใจล าดั บ ความส าคั ญของเหตุ ก ารณ์ที่ เกิ ดขึ้น ทั้ง หมด เป็นส่ วนที่จะให้ ข้อมู ล และความ
ละเอียดที่มากกว่าในส่วนวรรคนา โดยรูปแบบการเขียนข่าวส่วนใหญ่จะเป็นแบบพีระมิดหัวกลับ
คือสิ่งที่สาคัญทีส่ ุดจะถูกนาเสนอก่อน ส่วนที่สาคัญรองๆลงไปจะถูกนาเสนอในลาดับถัดไป
บทความ
บทความเป็นความเรียงชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนรวบรวม เรียบเรียง ถ่ายทอดสาระความคิดสู่
ผู้อ่านอย่างเป็นระบบด้วยภาษาที่เหมาะสม ประกอบด้วย สาระ ข้อเท็จจริง บวกกับความคิดเห็นที่
ผู้เขียนต้องการแสดงออกในประเด็นเรื่องใดๆ บทความจึงหมายถึง ข้อเขียนแสดงความคิดเห็นที่
ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ สามารถแยกตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาในการนาเสนอความเห็นนั้น
ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิเคราะห์ บทความวิจารณ์ บทความแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
บทความจะปรากฏอยู่ในคอลัมน์ต่างๆ บทความในหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น และยังอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน กาลังเป็นข่าว
หรือไม่เป็นข่าว แต่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนด้านใดด้านหนึ่ง บทความส่วนใหญ่มีสาระเพื่อสื่อ
ความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นแก่นหลัก (มาลี บุญศิริพันธ์, 2550)
บทความทวีความสาคัญขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเขียนประเภทอื่นๆ เพราะปัจจุบัน มีผู้
นิยมอ่านบทความมากขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะผู้ที่ติดตามอ่านข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจา มัก
ต้องการรับรู้ทัศนะ ความคิดเห็นจากผู้เขียนบทความที่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่ เขี ย น ความคิ ด เห็น ในหนัง สือพิ มพ์ จึ งมีป ระโยชน์ และคุณ ค่าที่ ผู้อ่า นคาดหวั ง และมี
บทบาทสาคัญต่อระบอบเสรีประชาธิปไตย
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บทบรรณาธิการ
รู้ จั ก กั น ทั่ ว ไปว่ า บทน า หมายถึ ง บทความประเภทที่ แ สดงความคิ ด เห็ น ในนาม
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั้ ง ฉบั บ ต่ อ เรื่ อ งราวที่ ก าลั ง เป็ น ประเด็ น ของสั ง คม ลั ก ษณะข้ อ เขี ย นของบท
บรรณาธิการ คือ ข้อเขียนที่ไม่ลงชื่อผู้เขียนและปรากฏในหน้าบทบรรณาธิการ
จุดเด่นของบทบรรณาธิการ คือ บทความที่ปรากฏในหน้าบทบรรณาธิการ เป็นข้อเขียน
เดี ย วที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ หรื อ บรรณาธิ ก ารแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ข่ า ว โดยความคิ ด เห็ น ที่
บรรณาธิการแสดงออกในนามหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ ต้องผ่านวินิจฉัยอย่างรอบคอบจากการประชุม
กองบรรณาธิการ เพื่อชี้แนะหรือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นกลาง ความสาคัญ
ของบทบรรณาธิการอยู่ที่ความสามารถในการสะท้อนนโยบายและจุดยืนของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่อง
ที่แสดงความคิดเห็น บทบรรณาธิการมักจะใช้คาว่าเรา ซึ่งหมายถึงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
เนื่องจากผู้อ่านบทบรรณาธิการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในสังคม เช่น นักการเมือง
ข้าราชการ ปัญญาชน มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมความเห็ นประกอบการกาหนดนโยบายที่
เหมาะสมแก่สังคมได้ บรรณาธิการจึงเป็นข้อเขียนที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดทิศทางของสังคมได้
ระดับ หนึ่ง การเสนอความเห็นในบทบรรณาธิก ารต้องกระทาอย่ างรอบคอบ รัดกุ ม เที่ย งตรง
ถูกต้อง ซึ่งบทบรรณาธิการที่ดีควรมีบทบาทดังนี้
 การเป็นแหล่งแสดงความคิ ดเห็นสะท้อนนโยบายของหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับกับสิ่งที่
เกิดขึ้น
 เป็นสื่อที่แสดงออกถึงความต้องการของชุมชนที่หนังสือพิมพ์สังกัดอยู่
 เป็นสื่อกลางที่ถ่ายทอดความเห็นที่เป็นประโยชน์สาธารณะ
 เป็นผู้นาทางความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ของชุมชนและสังคม
คอลัมน์
หมายถึง ข้อเขียนที่ปรากฏในคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ โดยเสนอเนื้อหาที่หลากประเภท
จาแนกตามชื่อคอลัมน์ มีความยาวที่จบในพื้นที่กาหนด ให้สาระน่าสนใจหรือนาไปสู่ความสนใจ
ของผู้อ่าน ตั้งแต่เรื่องเบาสมองจนถึงเรื่องหนัก ระดับชาติ ‚คอลัมน์‛ เป็นประเภทข้อเขียนที่ใ น
หนังสือพิมพ์ที่ให้ความสะดวกแก่ผู้อ่านในการจดจา เลือกอ่านข้อความที่ตนชอบได้รวดเร็ว คอลัมน์
ส่วนใหญ่ในหนังสือพิมพ์รายวัน มีเนื้อหาในทางแสดงความคิดเห็น (Commentation) เกี่ยวกับกับ
ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน ผู้เขียนประจาคอลัมน์เหล่านี้เรียกว่า ‚คอลัมนิสต์‛ (Columnist) หมายถึง
ผูเ้ ขียนบทความในคอลัมน์หนังสือพิมพ์เป็นประจา โดยลงชื่อผู้เขียนด้วย
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คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เป็นข้อเขียนที่มีความสมบูรณ์ในตนเอง เนื่องจากเนื้อที่จากัดเป็น
เหตุให้งานเขียนในหนังสือพิมพ์ต้องกระชับรัดกุม ลงชื่อผู้เขียน กาหนดวางในตาแหน่งประจา เพื่อ
สร้างความคุ้นเคยให้ผู้อ่านเปิดได้ทันที
จากข้อมูลเกี่ยวกับ การแบ่งประเภท และรูปแบบของหนังสือพิมพ์ รูปลักษณะข้อเขียนของ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ข่าว บทความ บทบรรณาธิการ คอลัมน์ ผู้วิจัยได้นามาใช้เป็น
กรอบข้ อมู ล ศึก ษาพื้ นฐานรูปแบบข้อเขียนของหนังสือพิ มพ์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และได้
นามาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจาแนก เป็น ข่าว บทความ บทบรรณาธิการ และ
คอลัมน์ ในเรื่องรูปแบบของการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บทบาทและหน้าที่ของหนังสือพิมพ์
โจเซฟ พูลิตเซอร์ (Joseph Pulitzer ) นักหนังสือพิมพ์ในปลายศตวรรษที่ 19 จาแนกบทบาท
ของหนังสือพิมพ์ในระบอบประชาธิปไตย ได้เป็น 4 บทบาท ดังนี้ (อ้างถึงใน สิริทิพย์ ขันสุวรรณ,
2539 : 9-12)
1. บทบาทการเป็นนายทวาร (Gatekeeper) ในหนังสือพิมพ์จะมีนายทวารประจาด่านอยู่
เป็นจานานมากนับตั้ง แต่ผู้สื่อข่าว ผู้เรียบเรียงข่าว (Rewriter) บรรณาธิการข่าวแต่ละหน้าที่ผู้ทา
บรรณาธิ ก รณ์ (Sub-editor or copy-editor) ไปจน ถึ งบรรณาธิก ารใหญ่ บุค คลเหล่ านี้จะใช้
วิจารณญาณประเมินคุณค่าข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมมาได้ แล้วคัดลอกข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าและ
ตรงต่อความสนใจใคร่รู้ของผู้รับสารก่อนจะตัดสินใจ ‚เปิดประตู‛ ให้ข่าวสารเหล่านั้นหลั่งไหล
ไปสู่การรับรู้ของสาธารณชน ในการประเมินคุณค่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น นายทวาร (Gatekeeper)
สามารถที่ จะเพิ่ ม เติม ข้ อมู ล ที่ ไ ด้รับทราบมาจากแหล่งข่าวอื่นเป็นการเสริมอิทธิพ ลให้ข่าวสาร
บางส่วน รวมทั้งสามารถปฏิเสธที่จะ‛เปิดประตู‛ไม่ให้ข่าวสารนั้นออกไปสู่ผู้รับสารได้ด้วย
2. บทบาทการเป็นผู้แจ้งข่าวสาร(Informer) บทบาทของหนังสือพิมพ์ในฐานะที่เป็นผู้แจ้ง
ข่าวสารนั้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ และพัฒนาก้าวหน้าไปมากตามความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร จากที่หนังสือพิมพ์เคยเป็น สื่อซึ่งทาหน้าที่แจ้งข่าวสารแก่สาธารณชนอย่าง
รวดเร็ว ความรับผิดชอบในบทบาทนี้กลับเปลี่ยนมือไปสู่สื่อโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งสามารถปฏิบัติ
หน้าที่แจ้งข่าวสารได้รวดเร็วกว่าหนังสือพิมพ์มาก อย่างไรก็ดี ในบทบาทนี้หนังสือพิมพ์คงความ
ได้เปรียบสื่อโทรทัศน์และวิทยุอยู่ กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์กลับ
สามารถเจาะลึกเข้าไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ นอกเหนือจากการ
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เสนอเหตุ ก ารณ์เล็ ก ๆที่ เป็ น สายใยของสังคมทั่ วๆไป ตลอดจนหนั งสือพิ มพ์ ส ามารถเสนอการ
วิเคราะห์แยกแยะปัญหานั้นๆเพื่อหาทางหนีทีไล่ให้แก่ประชาชนอีกด้วย
3. บทบาทการเป็นสุนัขยาม (Watchdog) ความรับผิดชอบมูลฐานของหนังสือพิมพ์นั้น คือ
การขุดคุ้ย เปิดโปง ความอ่อนแอหรือบกพร่อง ในการบริหารงานของรัฐบาลให้ประชาชนเจ้าของ
ประเทศได้ทราบ ทั้งหนังสือพิมพ์ยังต้องรับผิดชอบป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ข องรัฐใช้อานาจปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นทางที่ ผิด หรื อ เกิ น ขอบเขตที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากประชาชนด้ วย ความรับ ผิ ดชอบนี้
หนังสือพิมพ์จึงต้องเฝ้าจับตาดูการทางานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และคามั่นสัญญาที่เคย
ให้ไว้แก่ประชาชน เสมือนสุนัขเฝ้าจับตาดูหัวขโมยไม่ให้ล่วงล้าเข้าบ้านในยามค่าคืนนั่นเอง
4. บทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Ombudsman) คาว่า Ombudsman เป็น
ภาษาสวีเดน เดิมหมายถึง เจ้า หน้าที่รับเรื่องราวร้องทุก ข์จากราษฎร ซึ่งกล่าวโทษทางการบ้าน
การเมืองหรือเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ แต่ในทางวารสารศาสตร์นั้นคาว่า Ombudsman ถูก
นาไปใช้ 2 กรณีด้วยกัน กรณีแรกเป็นการใช้ในลักษณะการตรวจสอบและวิจารณ์ตนเอง (Selfcriticism) เมื่อหนังสือพิมพ์ได้รับการร้องเรียนจากผู้อ่านว่า ผู้ร่วมวงเดียวกันประพฤติ และปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ต้องตามจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ที่ดี ส่วนอีกกรณีหนึ่ง เป็นบทบาทของหนังสือพิมพ์ที่
จะต้องรับใช้สาธารณชน เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ เมื่อประชาชนได้รับการปฏิบัติที่
ไม่ถูกต้องตามทานองคลองธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนร้องเรียนมายังหนังสือพิมพ์
ทั้งด้วยตนเองผ่านทางเนื้อหาที่เป็น ‚จดหมายจากผู้อ่านถึงบรรณาธิการ‛ ให้หนังสือพิมพ์ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนั้นๆ ในกรณีนี้หนังสือพิมพ์อาจจะออกไปสืบสวน เพื่อ
หาข้อเท็จจริงมาเสนอต่อผู้อ่านด้วยการรายงานข่าวจากการวิเคราะห์วิจารณ์อื่นๆ
นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ยังมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆที่
สาคัญด้วย (ดรุณี หิรัญรักษ์, 2529: 5-9 อ้างถึงใน ธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล, 2547: 18-20 ) ดังนี้
1. ให้ข้อเท็จจริงที่สาคัญ หนังสือพิมพ์ทาหน้าที่ประกาศเกี่ยวกับการประชุม แจ้งการเกิด
การตาย ของบุ คคล ตลอดจนการแต่งงานและข้อเท็จจริง ในเรื่องราวต่างๆที่สาคัญเกี่ย วกับสิ่งที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน หนังสือพิมพ์จะทาหน้าที่เป็นผู้เตือน เมื่อถึงเวลาที่ประชาชนต้องเสียภาษี หรือทา
การเลือกตั้ ง เป็ นต้น ซึ่ง ในการรายงานข่า วหรือข้อเท็จจริงต่างๆต้องอาศั ย ความรวดเร็ว ความ
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ สิ่งที่สาคัญคือความถูกต้องของข้อมูล
2. ให้การศึกษา หนังสือพิมพ์จะให้ความรู้ให้การศึกษา ความรู้เหล่านี้ผู้อ่านจะได้รับจาก
การอ่า นคอลัม น์และบทความต่า งๆ ที่มีใ นหนังสือพิ มพ์ คอลัมน์นี้ที่มัก จะเห็นและได้อ่านเป็น
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ประจาได้แก่ คอลัมน์แพทย์ ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตอบปัญหาผู้อ่านเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ โรคภัยไข้
เจ็บ และวิธีป้องกัน เป็นต้น
3. ให้ความสาคัญต่อข่าว หนังสือพิมพ์จะให้ความสาคัญต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
สถานที่ หรือเหตุการณ์ และความสาคัญเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับความสดและทันต่อเหตุการณ์
4. มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชน หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ผู้อ่าน
ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เขาสนใจผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์จึงทาหน้าที่เป็น
เสมือนเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างหนังสือพิมพ์เองกับประชาชนทั่วไป
ผู้อ่านมีโอกาสได้รับความคิดเห็นจากทั้ง 2 ฝ่าย หนังสือพิมพ์จึงทาหน้าที่ดูแลชุมชนในระบอบ
ประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องชุ ม ชน หนั ง สื อ พิ ม พ์ จ ะท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของชุมชน ไม่ว่าในด้านการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ชุมชน
ให้โลกภายนอกให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
6. เป็นสถาบันย่อยในการบริการชุมชน หนังสือพิมพ์ถึงแม้จะไม่ใช้สถาบันอื่นก็ตาม แต่
หนั ง สื อ พิ ม พ์ มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วเพราะเป็ น ลั ก ษณะธรรมชาติ ข อง
หนังสือพิมพ์
7. ผลิตข่าวสารและการโฆษณา ข่าวสารเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับสังคมและมนุษย์อย่างมาก
การโฆษณาสินค้ามีบทบาทสาคัญมากขึ้น เมื่อสังคมมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการค้าขาย การ
แข่งขันจึงตามมาในรูปของการชักจูง โน้มน้าว เพื่อสนับสนุนสินค้าของตนให้กว้างขว้างและเป็นที่
รู้จัก หนังสือพิมพ์จึงมีบทบาทสาคัญในการให้บริการด้านข่าวสารและการโฆษณา
8. สร้างธุรกิ จชุ ม ชน หนังสือพิ มพ์ทาหน้าที่ประสานงานวงการธุรกิ จกับประชาชนใน
ชุมชนโดยการเป็ นสื่อกลางในการโฆษณาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์ในการทราบว่ามี
สินค้ า อะไรที่ ผลิ ตออกมาสู่ตลาด ประชาชนสามารถเลือกซื้อ สินค้าได้จากการอ่านโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์
9. พิทักษ์และคุ้มกันประชาชน หนังสือพิมพ์ทาหน้าที่ประสานงานกับผู้พิทักษ์สันติราษฏร์
ได้เป็นอย่างดี โดยหนังสือพิมพ์ความคืบหน้า การเคลื่อนไหวของการทางานของเจ้าหน้าที่ในวง
ราชการที่มีหน้าที่โดยตรงกับกิจการบางอย่าง
การตีพิมพ์ข่างสารดังกล่าวทาให้ประชาชนได้
ทราบและหาวิธีป้องกัน จากคาเตือนที่ได้รับจากหนังสือพิมพ์
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10. ปกป้ องเสรีภาพของประชาชน หนังสือพิมพ์ทาหน้าที่ปกป้องประชาชนในระบอบ
สังคมที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะสิทธิมนุษย์ชน ในด้านการแสดงออกซึ่ ง
ความคิดเห็น
อิทธิพลของสื่อหนังสือพิมพ์
หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ น สื่ อ มวลชนชนิ ด หนึ่ งในจ านวนหลายชนิ ด ที่ เผยแพร่ ข่ า วสารความรู้
ความคิด และความบันเทิงไปสู่ประชาชน หนังสือพิมพ์ที่ดีมีคุณภาพ ก็จะมีส่วนในการยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น และหนังสือพิมพ์ที่ไร้ คุณภาพก็จะฉุดประชาชนและสังคมให้
ตกต่าลง ดังนั้นหนัง สือพิ มพ์ จึง เป็นสิ่งที่รัฐบาลจาเป็นต้องเอาใจใส่ สอดส่องดูแล และควบคุม
เพราะหนังสือพิมพ์สามารถที่จะปลุกระดม แทรกซึม โน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
เจตคติ และพฤติกรรม หรือจริยธรรมของสังคมได้มาก ซึ่งอาจนาไปในทางสร้างสรรค์หรือทาลายก็
ได้ ซึ่งสาเหตุที่สื่อหนังสือพิมพ์มีอิทธิพลนั้นเพราะ
1. หน้าที่ของหนังสือพิมพ์ อันได้แก่ หน้าที่ในการเสนอข่าวสารแก่สาธารณชน หน้าที่ใน
การเสนอแนะแนวทางแก่สังคมในรูปของบทความ ความคิดเห็น หรือข้อทักท้วง และหน้าที่ในการ
ให้ค วามบั นเทิง และบริก ารต่า งๆ ดังนั้นศิล ปะในการนาเสนอข่าว หรือเทคนิคในการถ่ายทอด
เรื่องราว จึงควรอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม สร้างสรรค์ และดาเนินไปด้วยความรับผิดชอบ
2. ลักษณะของหนังสือพิมพ์ที่แฝงไว้ด้วยความพิเศษ คือ หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งที่ราคาถูก หา
ซื้อได้ง่ายทั่วไป หนังสือ พิมพ์ให้ข่าวสารและรายละเอียดได้ลึกซึ้งกว่ารายการข่าวทางวิทยุหรือ
โทรทัศน์ และยังประกอบด้วยหลายๆ ข่าวในฉบับเดียว จะอ่านเมื่อใดก็ได้ การนาเสนอภาพและ
เรื่องราวสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้อีกด้วย
จะเห็นว่าหน้าที่หลักของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการหลั่ งไหลของข่าวสาร
ในสังคม ซึ่งก่อให้เกิดอิทธิพลต่อสังคมมากมาย สามารถสรุปได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อ่าน
ทาให้ค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป
มักตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มประโยชน์
มีส่วนช่วยในการสร้างประชามติต่างๆ
ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ มีผลต่อภาษาไทยบ้างในบางกรณี
อิทธิพลจากวิธีการนาเสนอข่าว
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ทั้งนี้หนังสือพิมพ์จะมีอิทธิพลต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
1. จานวนและลักษณะของการที่ประชาชนได้รับข่าวสารหรืออ่านโดยตรง
2. อิทธิพลของหนังสือพิมพ์จะมีมากกว่า ถ้าเรื่องราวที่เสนอนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็น
เดิมของประชาชน แทนที่จะเสนอในทางตรงข้าม
3. ขึ้นอยู่กับเรื่องราวว่าผู้อ่านได้ทราบดีอยู่แล้วหรือไม่
การศึกษาเรื่องการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ หนังสือพิมพ์ และ
บทบาทหน้ า ที่ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ หนั ง สื อ พิ มพ์ ม าเป็ น กรอบในการศึ ก ษา ด้ ว ยเหตุที่ ผู้ วิ จั ย ใช้ สื่ อ
หนังสือพิมพ์เป็นตัวแทนของสื่อมวลชน และผู้วิจัยมีความเชื่อว่าสื่อหนังสือพิมพ์มี หน้าที่ในการ
เสนอข่าวสารแก่สาธารณชน ในการเสนอแนะแนวทางแก่สังคมในรูปของบทความ ความคิดเห็น
หรื อ ข้ อ ทั ก ท้ ว ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลสามารถที่ จ ะปลุ ก ระดม แทรกซึ ม โน้ ม น้ า วให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด เจตคติ และพฤติกรรม หรือจริยธรรมของสังคมได้มาก ซึ่งอาจนาไป
ในทางสร้างสรรค์หรือทาลายก็ได้ ซึ่งผู้วิจัยจะนาแนวคิดนี้มาใช้ศึก ษาประกอบการวิเคราะห์ และ
ช่วยในการอภิปรายผลเพิ่มเติมถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลในฐานะที่เป็นตัวแทนของสื่อมวลชน
ไทย

แนวคิดเกี่ยวกับข่าว และประเด็นข่าว
ข่าว คือ การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคม โดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์นั้นมี
ผลกระทบต่อสังคม การเมือง สาธารณชน ข่าวจึงมีไว้เพื่อตอบคาถามสังคม ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ใครมี
ส่วนเกี่ยวข้อง เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร ทาไมจึงเกิด และมีผลกระทบอย่างไร (Berger, 1990 : 121)
ข่าว คือ การรายงานบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ และเป็นที่น่าสนใจของผู้รับสาร โดยมีคุณค่าอยู่
ที่หลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ที่เกิดเหตุมีความสัมพันธ์กับผู้รับสาร ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง
จุดเด่นของเหตุการณ์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการอย่างเร่งด่วน สารสนเทศใหม่ๆที่มี
ผลกระทบต่อสัง คม ข่า วไม่ มี ความคงทนเมื่อผู้คนเข้าใจแล้วข่าวนั้นก็หมดความส าคัญและจะ
กลายเป็นประวัติศาสตร์(พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2538 : 88)
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ในแต่ละวันมีข่าวจานวนมากที่หลั่งไหลมายังโต๊ะของบรรณาธิการข่าว แต่เนื่องจากเวลา
และเนื้อที่อันจากัด จึงเป็นไปได้ยากที่จะนาเสนอข่าวนั้นทั้งหมด ดังนั้นผู้ที่ทาการคัดเลือกข่าวที่
เหมาะสมกับการตีพิมพ์ จึงต้องทางานหนักในการคัดเลือกข่าวที่ดีที่สุด และมีประโยชน์กับผู้อ่าน
มากที่สุด ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวไม่ได้มีตายตัวแน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และผู้มี
วิจารณญานของผู้มีอานวจในการเลือก
การประเมินคุณค่าข่าว (New Judgment)
รองศาสตราจารย์ดรุณี หิรัญรักษ์ (อ้างถึง ใน ปรุณรัตน์ พิงคานนท์, 2548 : 6-7 ) กล่าวว่า
เมื่อหนังสือพิมพ์ตัดสินใจพิมพ์ข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะต้องประเมินคุณค่าข่าวของเหตุการณ์นั้นว่า
มีมากน้อยเพียงใด โดยใช้หลักพื้นฐานในการประเมินคุณค่าข่าว 3 ประการดังต่อไปนี้
1. ข้อเท็จจริง (Fact) สื่อมวลชนจะต้องพยายามนาข้อเท็จจริงมานาเสนอต่อผู้รับสาร ต้อง
ระลึ ก เสมอว่า ข่ า วจะต้องมี ที่ ม าจากข้ อเท็จจริง ของเหตุ ก ารณ์ต่ างๆดัง นี้ ข่า วจะต้อ งมาจาก
สถานการณ์(Situation) เหตุการณ์(Occurrence) และความคิด(Thoughts) ข้อคิดเห็น(Ideas) ที่เกิดขึ้น
จริง ไม่ใช่สิ่งที่เขียนขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดของผู้สื่อข่าวเอง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด อาจไม่ได้
นามาเสนอเป็ นข่ า ว เนื่องจากประเด็นบางประเด็น รายละเอีย ดปลีก ย่ อยบางข้อ มีความส าคัญ
ค่อนข้างน้อยและขาดความน่าสนใจ ซึ่งไม่จาเป็นต้องนาเสนอข่าวก็เป็นได้
2. ข่าวต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจ (News must be interesting) โดยใช้หลักการประเมินความ
น่าสนใจดังนี้ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด อาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ หรือไม่น่าสนใจสาหรับการนาเสนอเป็น
ข่าวก็ได้ระดับความน่าสนใจของข้อเท็จจริง มักจะแตกต่างกันออกไป หากข้อเท็จจริงใดมีความ
น่าสนใจมาก ย่อมมีคุณค่าข่าวสูงไปด้วย
3. ข่ า วจะต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ น่ า สนใจส าหรั บ คนหมู่ ม าก ข่ า วมั ก เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า สนใจของ
ประชาชนในวงกว้าง อาจจะเป็นระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาประเทศ เป็นต้น
จากเนื้อหาข้างต้น พอจะอธิบายได้คร่าวๆว่า ข่าวคือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว และได้รับ
ความสนใจ หากไม่น่าสนใจข้อเท็จจริงดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการรายงานให้ผู้อ่านทราบ ในทาง
ตรงกันข้าม หากสื่อมวลชนพิจารณาเห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจก่อเกิดความน่าสนใจของ
เหตุการณ์ลาดับต่อมา ก็จะนาเสนอเป็นข่าวต่อไป
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องค์ประกอบข่าว (News Elements)
นอกจากหลักพื้นฐานในการประเมินคุณค่าข่าวเบื้องต้น รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์
(2522 : 26) กล่าวถึง องค์ประกอบของข่าวที่มีความสาคัญต่อการคัดเลือกข่าว และจัดลาดับ
ความสาคัญประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
1. ความสด (Immediacy) ข่าวต้องได้รับการรายงานอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้า
ได้รับเสนอต่อผู้อ่านทันที และทันเหตุการณ์ย่อมถือว่ามีคุณค่าด้านความสดสูง
2. ความถูกต้องกับกาลเทศะ (Timeliness) ข่าวที่มีคุณค่าต้องได้รับการรายงานให้ทันเวลา
และตรงกับความสนใจของประชาชน
3. ความใกล้ชิด (Proximity) โดยปกติคนทั่วไปมักให้ความสาคัญกับคนใกล้ตัวเสมอ เรื่อง
ที่มีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อผู้อ่านโดยตรงจะมีคุณค่าสูงเป็นพิเศษ
4. ความเด่น (Prominence) ข่าวส่วนมากมักมีองค์ประกอบของความเด่นอยู่ด้วยเสมอ เช่น
บุคคลเด่น สถานที่เด่น เหตุการณ์เด่น เป็นต้น
5. ความขัดแย้ง (Conflict) ข่าวที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ มักเป็นเหตุการณ์ที่ มีเรื่อง
ความขัดแย้งเป็นส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางความคิด หรือด้านผลประโยชน์ หรือการ
แข่งขัน โดยปกติวิสัยมนุษย์มักชอบสนใจต่อเรื่องที่ไม่ลงรอยกัน และอยากทราบข้อยุติจากความ
ขัดแย้งนั้น
6. ความผิดปกติ (Oddity) ความผิดปกติจากธรรมชาติ แปลกจากธรรมดามักได้ รับความ
สนใจมาก ยิ่งแปลกมากก็ยิ่งมีคุณค่ามากเช่นกัน
7. ความกระทบกระเทือนอารมณ์ (Human interest) เป็นเหตุการณ์ที่มีองค์ประกอบของ
ความกระทบกระเทือนอารมณ์ของผู้อ่าน ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกับบุคคลในเหตุการณ์ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ คือ เห็นใจ ดีใจ สะใจ ฯลฯ
8. ความมีเงื่อนงา (Suspense) หมายถึง ข่าวที่มีเงือนงา สลับซับซ้อน ยังไม่เป็นที่กระจ่าง
ชัด เช่น การคอรัปชั่น ทาให้คนอยากรู้อยากติดตาม โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมจะมี
คุณค่าแก่การนาเสนอมากกว่า
9. ผลกระทบกระเทื อน (Consequence) คือ เหตุก ารณ์ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็ น
จานวนมาก เกิดความสูญเสีย กระทบต่อชีวิต ความรู้สึกมวลชน เป็นต้น
10. ความก้าวหน้า (Progress) มนุษย์มีความพยายามดิ้นรนที่จะเอาชนะธรรมชาติอยู่เสมอ
มนุษ ย์ จึง ได้ค้ นคว้า ทดลองหาวิธีก ารใหม่ๆ เพื่ อความก้ าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ บางครั้งทาให้
ประชาชนทั่วโลกสนใจจึงถือว่ามีคุณค่าทางข่าวสูงเช่นกัน
11. เพศ (Sex) ธรรมชาติของมนุษย์มักมีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเพศ ทั้งเพศเดียวกัน
และต่างเพศ หรือความผิดปกติทางเพศ รวมถึงสิทธิสตรี การประกวดนางงาม
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ประเด็นข่าว
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ และอังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี ได้อธิบายถึงแนวคิดของความหมาย
ของการจับประเด็นข่าว ประเภทของประเด็นข่าว การจับประเด็นข่าว และปัจจัยที่มีผลต่อการคัด
สรรประเด็นข่าว โดยสรุปได้ดังนี้ (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ และคณะ, 2547 : 215 - 222)
1. ความหมายของประเด็นข่าว
ประเด็นข่าว คือ ส่วนสาคัญที่สุดของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มีแง่มุม มีความน่าสนใจอัน
จะนาไปสู่การรายงานข่าวสาธารณชน ซึ่งนักวิชาชีพหมายถึง ประเด็นข่าว หรือ Point of View
หรือ News Peg การรายงานข่าวแต่ละข่าว หรือการสื่อข่าวแต่ละเหตุการณ์มีข้อมูลข่าวสารเป็น
จานวนมาก จาเป็นต้องคัดเลือกเหตุการณ์หรือคัดเลือกแง่มุม การจะได้ประเด็นข่าวที่ดี ต้องผ่าน
กระบวนการคิดและการจับประเด็น
ความหมายของประเด็นข่าว จึงหมายถึง แง่มุมต่างๆของเหตุการณ์ที่มีความสาคัญที่สุดของ
เหตุการณ์เป็นแง่มุมของเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าวตัดสินว่าสาคัญที่สุดในการนาเสนอไปยังประชาชน
การคั ดสรรแง่ มุ ม ของเหตุก ารณ์ออกมาเพื่ อนาเสนอเป็นประเด็นข่าวนั้น ผู้สื่อข่าวต้อง
พิจารณาว่าในสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือการแถลงเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นสิ่งใดมีความสาคัญโดดเด่น
ที่สุด โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์องค์ประกอบข่าว ประกอบกับพิจารณาเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ในเชิงปฏิบัติงานข่าว ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นเป็นภาพชัดเจน หลังจากที่คัดสรรเหตุการณ์
หรื อ สถานการณ์ เ ป็ น ข่ า วได้แ ล้ ว โดยพิ จารณาองค์ป ระกอบข่ า วและคุ ณ ลั ก ษณะของข่ าวแล้ ว
ผู้สื่อข่าวจะเรียงข่าวไว้บนโต๊ะ ข่าวนั้นจะแบ่งเป็นห้องต่างๆ ซึ่งเรียกห้องข่าวเหล่านั้นว่า ประเด็น
แล้วแต่ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการข่าวจะเลือกหยิบ ห้องข่าว อะไรมานาเสนอก่อน
หากจะถามว่าทาไมต้องมีประเด็นข่าว หรือประเด็นข่าวมีความสาคัญอย่างไร ประเด็นข่าว
มีประโยชน์ต่อการทางานของผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการ ในการลาดับความสาคัญของข่าว ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการ รวมทั้งทาให้ผู้รับสารเข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ได้ง่าย
เรื่องที่เกิดขึ้นมีแง่มุมใดที่มีความสาคัญที่สุดประชาชนควรได้รับรู้ ความสาคัญดังกล่าวควร
ยึดเอาประชาชนผู้รับสารเป็นสาคัญ โดยผู้สื่อข่าวต้องมีมุมพิจารณาเลือกสรรแง่ มุมของข่าวนั้นๆ
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ออกมา หรือผู้สื่อข่าวมักเรียกว่า จับประเด็น เพื่อนาไปสู่การตรวจสอบ การสัมภาษณ์ การค้นหา
รายละเอียดเพิ่มเติมก่ อนนาไปสู่ข้อสรุป เพื่อรายงานหรื อนาเสนอข่าวนั้น นี่คือความสาคัญของ
ประเด็นข่าว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นข่าวอาจรวมไปถึงแง่มุมของข่าวหรือเหตุการณ์ที่ยังมีเงื่อนงา หรือยัง
ไม่ถูกท าให้ก ระจ่า งชั ด ซึ่ง ผู้สื่อข่ าวสามารถหยิ บแง่มุมที่ยังไม่ชัดเจนจากเหตุ ก ารณ์เหล่านั้นมา
กาหนดเป็นประเด็นในการทาข่าว หรือสมมติฐาน ข้อสงสัย เพื่อสืบค้น หรือแสวงหาคาตอบ นา
สรุปเพื่อนาเสนอต่อไป การตั้ง ประเด็นในการทาข่าวนี้มีลัก ษณะเดียวกับการตั้งประเด็นในการ
สืบสวนสอบสวนของตารวจในการติดตามคดี แต่ผู้สื่อข่าวสามารถตั้งประเด็นข่าวขึ้นจากการศึกษา
ข้อมูลด้านต่างๆ ในเบื้องต้น หรือจากประสบการณ์ทางานของตน
2. ประเภทของประเด็นข่าว
ผู้สื่อข่าวต้องมี จมูกข่าวที่ไวต่อการรับรู้ข่าว และอะไรไม่เ ป็นข่าว การหยิบยกแง่มุมต่างๆ
ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ดี หรือการสังเกต ตั้งข้อสงสัยจากสิ่งผิดปกติ นาไปสู่การค้นหาคาตอบที่
แท้ จ ริ ง ก็ ดี ย่ อ มเป็ น ประเด็ น ข่ า ว ประเด็ น ข่ า วอาจตามได้ จ ากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ตั้งสมมติฐานของผู้สื่อข่าว และจากสภาพทั่วไปที่ดารงอยู่
2.1 ประเด็นข่าวตามเหตุการณ์ คือแง่มุมที่เกิดจากการเลือกสรรของผู้สื่อข่าวที่พิจารณา
จากเหตุการณ์สถานการณ์ หรือการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น โดยผู้สื่อข่าวต้องตรวจสอบ
หรือพิจารณาอย่างรอบด้านจากเหตุการณ์ ข้อมูล หลักฐาน ตลอดจนการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อ ง
ในเรื่องนั้นๆ แล้วพิจารณาตามหลักองค์ประกอบข่าวว่าเป็นไปตามหลักใดบ้าง
หากเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ประเด็นข่าวมักมุ่งเน้นไปที่
ความคืบหน้าของเหตุการณ์ โดยผู้สื่อข่าวพิจารณาความคืบหน้าของเหตุการณ์เป็นอย่างไร และใน
ความคืบหน้านั้นๆ เข้าหลักองค์ประกอบหรือไม่ หากมีลักษณะเข้ากับองค์ประกอบข่าวที่สาคัญมี
คุณค่าเพียงพอในการรายงาน
2.2 ประเด็นข่าวจากสมมติฐาน คือแง่มุมที่ผู้สื่อข่าวตั้งขึ้นจากสมมติฐานของตนเอง
หรือตั้งขึ้นจากกองบรรณาธิการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นแง่มุมที่ต่างไป
จากการรับรู้หรือการรายงานข่าวโดยทั่วๆ ไป ส่วนมากประเด็นข่าวในด้านนี้มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
ทาให้สถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นหรือผลกระทบที่จะติดตามมาจากเหตุการณ์หรือนโยบายต่างๆ ใน
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เรื่องนั้น เป็นการคาดคะเนเพื่อนาไปสู่การค้นหาข้อมูลหลักฐาน หรือการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
ในแง่มุมต่างๆ มากกว่าการรายงานข่าวไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น
2.3 ประเด็นข่ า วจากสภาพทั่วไป คือแง่มุมที่ผู้สื่อข่าวสังเกตพบจากเหตุก ารณ์ปกติ
ทั่วๆไปที่เกิดขึ้นและดารงอยู่เป็นประจาในสังคมหนึ่ง คนที่ใกล้ชิดเหตุการณ์นั้นอาจมองไม่เห็น
เหตุการณ์นั้น เพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติเห็นประจาทุกวัน เช่น ผู้สื่อข่าวสังเกตว่าพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดสดดูรายงานหุ้นจากโทรทัศน์ตลอดเวลาและทราบภายหลังว่า เป็นการเล่นการพนันโดยอาศัย
เลขท้ายสองตัวจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปิดตลาดในช่วงกลางวันและเย็น ซึ่งอาจเป็นเรื่องธรรมดา
ในความคิดในสังคมนั้นๆ แต่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้สื่อข่าวได้ประเด็นข่าวแล้วนาเสนอเหตุการณ์ที่
คนทั่วไปมองเห็นปกติเป็นข่าว เป็นต้น

3. การคิดและจับประเด็นข่าว
การคิดและจับประเด็นข่าวต่อไปนี้ จะกล่าวถึงประเด็นข่าว 3 ลักษณะ คือ ประเด็นข่าวจาก
เหตุการณ์ ประเด็นข่าวจากสมมติฐาน และประเด็นข่าวจากสภาพทั่วไป
3.1 ประเด็ น ข่ า วจากเหตุ ก ารณ์ โ ดยอาศั ย องค์ ป ระกอบข่า วในการพิ จารณา การคิ ด
ประเด็นข่าวจากเหตุการณ์โดยอาศัยองค์ประกอบข่าว โดยส่วนใหญ่ใช้องค์ประกอบข่าวหลักๆ คือ
ความรวดเร็ ว ทั น เหตุ ก ารณ์ ผลกระทบ ความโดดเด่ น ความใกล้ ชิ ด อย่ า งไรก็ ต าม อาจจะมี
องค์ประกอบอื่นๆ ที่มาพิจารณานอกเหนือจากนี้ได้
3.1.1 ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ การเสนอข่าวที่มีองค์ประกอบด้านความรวดเร็ว
เป็ นการสะท้ อ นความต้ องการของมนุ ษ ย์ ที่ ต้อ งการรั บรู้ ข้อ มูล ข่า วสารเร็ วที่ สุด เท่ าที่ จะทา ได้
โดยเฉพาะข่าวสาคัญที่คาดว่าผู้คนต้องการรับรู้มาก สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์
ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดสดให้ผู้ชมหรือผู้ฟังได้รับทราบทันทีพร้อมกันทั่วโลก สานักข่าวแต่
ละแห่งต่างช่วงชิงการนาเสนอข่าวกว่าคู่แข่งขัน เพราะจะได้รับความเชื่อถือจากผู้รับสารในเรื่องการ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น กรณีที่สานักข่าวโดยเฉพาะสานักข่าวต่างประเทศมีกลุ่มผู้รับข่าวสารที่
เป็นลูกค้าประจาส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจที่ต้องการข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจก่อนลงทุนธุรกิจ
การแข่งขันช่วงชิงความเร็วอาจจะต้องนับกันเป็นวินาที
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3.1.2 ผลกระทบ ปัจจัยผลกระทบนี้เป็นผลกระทบต่อผู้คนหรือสาธารณะชนในวง
กว้าง ผลกระทบอาจเป็นผลกระทบในทางลบและทางบวก หรือมีทั้งกระทบบวกและผลกระทบลบ
เวลาเดี ย วกั น อี ก ทั้ ง เป็ น ผลกระทบต่อ ความรู้ สึก ทัศนคติ หรือ พฤติ ก รรมต่อ สาธารณะชน ซึ่ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งส่วนที่คนส่วนใหญ่จาเป็นต้องรู้ มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่าควรแก่การเป็นประเด็นข่าวเพื่อนาสู่
สาธารณชน
ผลกระทบทางลบของข่าว ตัวอย่างเช่น ข่าวราคาน้ามันขึ้น รัฐบาลประกาศขึ้นภาษี
ย่อมเกิดผลกระทบให้ร้านค้าขึ้นราคาสินค้า ข่าวธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินประสบปัญหา
ถึงขั้นต้องปิดกิจการ ทาให้ผู้คนหลั่งไหลกันไปถอนเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ตนฝาก
เนื่องจากเกรงว่าจะถอนเงินของตนไม่ได้ ข่าวรัฐบาลประกาศค่าเงินบาทลอยตัว เกิดความโกลาหล
ทางธุรกิจ หลายบริษัทยกเลิกการสั่งสินค้าต้องกาหนดการจ่ายเงินเป็นสกุลดอลลาร์ล่วงหน้าเพื่อมิ
ต้องจ่ายเงินบาทมูลค่าสูงกว่าเดิม
ผลกระทบทางบวกของข่าว เช่น ข่าวการผลักดันนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ข่าวการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือลดภาษีนิติบุคคล ข่าวการขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการ
ฯลฯ
นอกจากนี้ผลกระทบจากข่าวที่มีต่อสาธารณชนบางข่าวอาจจะมีทั้งส่วนผลกระทบ
ทางบวกและทางลบในเวลาเดี ย วกั น ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ บริ บ ทของสั ง คม ความรู้ สึ ก ของผู้ ค น และ
ผลประโยชน์ที่ผู้คนเกี่ยวข้องประเด็นข่าวลักษณะนี้มักมีความซับซ้อน ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่าง
รอบคอบ เช่น ข่าวการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย จะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ในฐานะผู้
ฝากเงินและผู้กู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยยังเป็นดัชนีชี้วัดถึงภาวะเศรษฐกิจอีกด้วย
นอกจากนี้ ประเด็นข่าวบางข่าวมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อชีวิตของคน แต่สื่อมวลชน
ไม่สามารถนาเสนอเหตุการณ์เหล่านั้น ได้ เนื่องจากเหตุผลบางประการ สื่อมวลชนอาจมีส่วนได้
ส่วนเสียกับข่าวเรื่องนั้นสื่อมวลชนเกรงว่า จะมีผลกระทบในวงกว้างและไม่สามารถควบคุมได้
สื่อมวลชนมีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว หรือสื่อมวลชนอาจไม่ให้ความสนใจ ไม่
เข้า ใจ ไม่เชื่อมโยงเหตุก ารณ์ จึงไม่นาเสนอ เช่นรัฐบาลอเมริกั นยื่ นบัน ทึ กต่อสหประชาชาติว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เหตุเพราะใกล้ชิดประเทศเมียนมาร์หรือพม่ามาก
เกิ นไป หรื อกรณี โครงการท่ อส่ง ก๊ าซและโรงแยกก๊ าซไทย-มาเลเซีย ซึ่ งควรจะเป็ นข่าวแต่ไ ม่
นาเสนอเป็นข่าว เป็นต้น
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อย่างไรก็ดี ประเด็นข่ าวที่อ่อนไหวหรือมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อชีวิตคน จาเป็นต้อง
ให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง (handle with care)ต้องพิจารณาว่านาเสนอแล้วเกิดผลกระทบอะไร ไม่
นาเสนอแล้วจะเกิดผลกระทบอะไร มีความระมัดระวังในการนาเสนอข่าว หรือมีวิธีการนาเสนอ
ข่าวลักษณะอ่อนไหวเหล่านี้อย่างไร เพื่อให้เป็นความสว่างทางปัญญาของคน
3.1.3 ความเด่น หนังสือพิ มพ์หรือสื่อมวลชนอื่น มักใช้องค์ประกอบนี้เป็นส่วน
สาคัญในการพิจารณาการรายงานข่าว เพราะเชื่อว่าความเคลื่อนไหวของบุคคลสาคัญหรือองค์กรที่
เด่นมักได้รับความสนใจเสมอ เช่ น ผู้นาประเทศที่ป่วยเป็นไข้หวัด ขณะที่เป็น ไข้หวัดเป็นเรื่อง
ธรรมดามากสาหรับคนทั่วไป ข่าวศิลปินนักแสดงชื่อดังแต่งงานใหม่ หรือหย่า หรือมีลูก ทั้งที่ปกติ
เป็นเรื่องเกิดขึ้นในสังคมอย่างดาษดื่น
ความสาคัญหรือความเด่นขององค์กร สื่อมวลชนมักใช้ เป็นจุดขายหรือดึงดูดความ
สนใจผู้อ่า น ข่า วอุบัติเหตุที่ มีผู้เสียชีวิ ตหลายคน ถ้ามีบุคคลส าคัญหรือตาแหน่งอยู่ ด้วย ชื่อหรือ
ตาแหน่งนั้นก็อาจจะถูกพาดหัวข่าวใหญ่ ข่าวการขนยาเสพติดทางอากาศ อาจเป็นเพียงข่าวเล็กๆ ถ้า
ผู้ถูกจับได้เป็นบุคคลธรรมดา แต่ถ้าผู้ถูกจับกุมเป็นพนักงานบนเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติ
ซึ่งเป็นองค์กรมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
3.1.4 ความใกล้ชิ ด ผู้อ่า นจะให้ ความสนใจในเรื่อ งใกล้ตั วหรื อรู้สึ ก ใกล้ตั วกั บ
เหตุการณ์ เช่นผู้อ่านให้ความสนใจเหตุการณ์ระเบิดในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเคยไปใช้บริการพักอยู่
เมือเดือนที่แล้ว หรือข่าวญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิ ตรสหายของผู้อ่านประสบอุบัติเหตุ ข่าวนักศึกษา
ในสถาบันเดียวกับผู้อ่านขายบริการทางเพศหรือยกพวกไปตีกับสถาบันอื่น
ผู้อ่านที่มีความผูกพันเชิงวัฒนธรรมและสังคมของตนย่อมให้ความสนใจเรื่องราว
เกี่ยวกับสังคมของตนเอง เช่น ผู้อ่านที่อยู่ในแถบตะวันตก ย่อมสนใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมของเขามากกว่าที่จะสนใจเรื่องของคนเอเชีย หรืออีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ สานักข่าวบี
บีซี (British Broadcasting Corporation, BBC)แห่งภูมิภาคเอเชียของประเทศอังกฤษมักให้ความ
สนใจข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียและประเทศเมียนมาร์มากกว่าประเทศไทย เพราะทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารสถานีวิทยุบีบีซีได้ยืนยันข้อเท็จจริงเหล่านี้
หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนมักนาความใกล้ชิดเชิงความรู้สึกมาเป็นจุดพิจารณาใน
การนาเสนอ เช่น ข่าวเครื่องบินตก ซึ่งปกติอาจจะเป็นข่าวเล็กๆ แต่หากมีคนไทยเป็นผู้โดยสารอยู่
ในเหตุการณ์นั้นด้วยจะกลายเป็นข่าวใหญ่ ทั้งที่คนไทยดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือไม่ได้มี
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ความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้อ่าน สื่อมวลชนจะคาดว่า เมื่อมีคนไทยในเครื่องบินจะมีความสนใจจาก
ผู้อ่าน เพราะอย่างน้อยผู้อ่านจะมีความรู้สึกร่วมว่าเป็นคนชาติเดียวกัน
3.2 ประเด็นข่า วจากสมมติฐาน การตั้ งประเด็นข่าวจากสมมติฐานของผู้สื่อข่าวต้อง
เกิดขึ้นจากของตัวผู้สื่อข่าวเอง ที่จะเข้าใจภาพกว้างของโครงสร้างทางสังคม และเชิงลึกในแต่ละ
สาขา จึงสามารถมองเห็นแง่มุมในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เป็นการคาดคะเนเพื่อนาไปสู่การ
ค้นหาข้อมูลหลักฐาน หรือการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในแง่มุมต่างๆ มากกว่าการรายงานข่าวไป
ตามสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น หรือที่เรียกว่า การรายงานข่าวเชิงสืบสวน(Investigative Reporting)หรือ
รายงานข่าวเชิงตรวจสอบ
การรายงานเชิ ง สืบ สวน มีร ะดับ ความยากง่ ายแตกต่ างกั น ขึ้ นอยู่ กั บ ความซับ ซ้ อ น
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ความรู้เท่าทันของผู้สื่อข่าว
3.3 ประเด็นข่าวจากสภาพทั่วไป การตั้งประเด็นข่าวจากสภาพทั่วไป ต้องอาศัยการ
สังเกตของผู้สื่อข่าวและไม่ละเลยต่อเบาะแสข่าว รวมทั้งการมีความคิดสร้างสรรค์ ที่มองหาแง่มุม
ต่างจากผู้อื่น ดังที่กล่าวไว้ตอนต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดสรรประเด็นข่าว
ผู้สื่อข่าวในฐานะผู้เฝ้าประตูข่าวสาร นับเป็นตัวกลางที่สาคัญในการเลือกสรรแง่มุมของ
เหตุการณ์ต่างๆ จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การคัดสรรประเด่นข่าวจึงเป็นขั้นตอนที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งของผู้สื่อข่าวในการนาเสนอข่าว ทั้งนี้การเลือกประเด่นข่าวมีปัจจัยสาคัญในการ
นาเสนอ แผนภาพข้างล่างนี้ แสดงให้เห็นว่าความจริงของสังคมที่มีข้อเท็จจริงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย
แต่ปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยภายในบุคคลของผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการข่าว เป็นตัวกาหนดให้คัด
สรรประเด็นข่าวต่างๆกัน ดังนี้
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ภาพที่ 1 แนวคิดการคัดสรรข่าวของผู้สื่อข่าว
องค์ประกอบต่างๆของสถานการณ์
Elements of Environment

องค์ประกอบต่างๆ ที่ผู้สื่อข่าว
เลือกนาเสนอ
Elements Selected by Reporter

องค์ประกอบต่างๆ ในข่าวที่
ถูกนาเสนอ
Elements of Final Stories

E1

นักข่าวสานักข่าว x

E1,E2,E3

E2

นักข่าวสานักข่าว Y

E1,E3,E7

E3

นักข่าวหนังสือพิมพ์ BKK

E1, E2,E3,E4,E7

E4

นักข่าวหนังสือพิมพ์ AB

E1,E5,E6,E7

E5

นักข่าววิทยุ NHH

E1,E5,E6

E6

นักข่าววิทยุ OAL

E1,E3

E7

นักข่าวโทรทัศน์ CUT

E1,E2

E8

นักข่าวโทรทัศน์ WWI

E1,E3,E8

ที่มา : ปรับปรุงจาก Using Mass Communication Theory
เมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ผู้สื่อข่าวต่างสานักข่าวและต่างประเทศของสื่อ ย่อมเลือกแง่มุม
ของสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง (selecting from realities)มาน าเสนอแตกต่ า งต่า งกั นไปตาม
องค์ประกอบ สถานภาพ มุมมอง ความคิดเห็น ยิ่งไปกว่านั้นธรรมชาติของสื่อที่ผู้สื่อข่าวคนนั้นๆ
สัง กั ด อยู่ เป็ น ตัว ก าหนด ผู้ สื่อ ข่ า วเลือ กที่จ ะหยิ บ องค์ ประกอบต่า งๆ มานาเสนอไม่เ หมื อนกั น
ตัวอย่างเช่น ผู้สื่อข่าวของสานักข่าว X มักเลือกนาเสนอข่าวอย่างสั้น กระชับ จึงเลือกองค์ประกอบ
ของเหตุการณ์ E1,E2,และE5ที่ตอบสนองการรายงานข่าวที่สั้น กระชับ ชัดเจน ส่วนผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์เลือกองค์ประกอบอื่นๆ อีกทั้งผู้สื่อข่าวแม้จะอยู่ในสังกัดของสานักข่าวที่คล้ายคลึงกัน
แต่ทว่ามีมุมมองหรือทัศนคติต่อเหตุการณ์นั้นๆไม่เหมือนกันก็จะเลือกองค์ประกอบเหตุการณ์มา
นาเสนอไม่เหมือนกัน เช่น การขัดเลือกข่าวของผู้สื่อข่าวไทยรัฐ หรือผู้สื่อข่าวเดลินิวส์หรือผู้สื่อข่าว
โพสต์ทูเดย์ หรือแม้ผู้สื่อข่าวมติชน ย่อมมีความแตกต่างกัน
ขณะที่ผู้สื่อข่าวทางวิทยุ อาจต้อ งการณ์องค์ประกอบของเหตุการณ์อื่ นที่แตกต่างไปจาก
ส านั ก ข่ า วและหนัง สือ พิ ม พ์ เพราะผู้ สื่อข่ าวทางวิท ยุ ต้ องการเสีย งมาเป็ นองค์ป ระกอบในการ
นาเสนอสู่สาธารณะด้วย ซึ่งแตกต่างไปจากผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ที่ต้องมองหาองค์ประกอบของภาพ
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เป็ น ส่ ว นส าคั ญ อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ ว่ า ส านั ก ข่ า วใดเมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ย่ อ มมี ก ารเลื อ ก
องค์ ป ระกอบส าคั ญๆ ที่ ร่ วมกั น คื อ E1 ซึ่ งอาจเป็น ที่นั ก ข่า วทุ ก ส านัก ให้ค วามส าคัญ ประเด็ น
ความสาคัญอย่างนี้เป็นไปตามหลักการประเมินคุณค่าข่าว เช่น ผู้มีอานาจสูงสุดในสังคมนั้นกล่าว
เรื่องสาคัญหรือให้ข้อมูลสาคัญต่อเหตุการณ์นั้น นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวต่างสานัก ต่างมีพื้นฐานความรู้
อาจมีการตรวจสอบหรือเลือกองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์มานาเสนอ
ได้อีก ดังเช่นการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ หรือนาเอาหลักฐานอื่น ๆ มาประกอบการนาเสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดสรรประเด็นข่าว
ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการใช้ดุลพินิจในฐานะเป็นผู้กลั่นกรองข่าวสาร(Agenda setting)จาก
คุณค่าข่าวที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมี ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดสรรประเด็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้คัด
สรร ข่าว ดังนี้
คุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล ได้แก่
1. ความรู้ ผู้สื่อข่าวจาเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเรื่องราวในสังคม โดยเฉพาะงาน
ข่าวในสายที่ตนปฏิบัติอยู่ ทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึก เมื่อรู้โครงสร้างและรายระเอียดย่อมทาให้
มองเห็นว่าสิ่งใดผิดปกติไปจากที่ควรเป็น ซึ่งสิ่งผิดปกติจากบรรทัดฐานเหล่านั้นมักเป็นประเด็น
ข่าว ความรู้จึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคัดสรรประเด็ นข่าว เช่น รู้ขั้นตอนของการออกกฎหมายใหม่
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวควรมีความรู้หรือศึกษาด้านวารสารศาสตร์โดยเฉพาะ ทาให้เข้าใจกระบวนการ
ทางานในสายงานข่าวมากขึ้น
2. ความคิดสร้างสรรค์ ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการมีมุม มองแตกต่างจากผู้อื่น คิดทบทวน
คิดในแง่ มุม ใหม่ หรือที่ เรีย กว่า ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก สังเกตเหตุการณ์หรือสถานการณ์ มอง
เรื่องราวอย่ า งรอบด้า นมี เ หตุมี ผล ทาให้พิ จารณาเห็น ว่ายั ง มีแง่มุม อื่นของเหตุก ารณ์ที่ยั งไม่ไ ด้
นาเสนออีกมากซึ่งหมายถึงการรับรู้ข่าวสูง(Sense of News)หรือการมีจมูกข่าว(Nose for News)ไว
ต่อการรู้ว่าเป็นประเด็นข่าว
3. ความเป็นนักวิชาชีพ ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการที่ได้รับการฝึกฝนการคิดและทักษะเชิง
วิชาชีพ ได้รับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งรู้สานึกในอาชีพที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นและความรับผิดชอบต่อสังคม ทาให้ความสามารถในการจับประเด็นต่างกัน
4. ความสนใจในตัว ผู้สื่อข่าวที่ทาหน้าที่รักษาประตูข่าวสาร คัดเลือกข่าว แต่ละคนมีความ
สนใจพิเศษเฉพาะตัว พิจารณาได้ 2 กรณี คือความสนใจภายใน เช่น ความประทับใจหรือพึงพอใจ
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บุคลิกภาพและความสนใจจากภายนอก เช่น เหตุการณ์มีความไม่โปร่งใส มีเงื่อนงา หรือมีความ
ผิดปกติ
ปัจจัยแวดล้อม ได้แก่
1. การแข่ งขั นกั นเสนอข่ าวกับสื่ออื่ น การแข่งขันกั บสื่อประเภทเดียวกั น และสื่อต่าง
ประเภท เป็นปัจจัยกดดันอย่างหนึ่ง ทาให้ผู้สื่อข่าวต้องแสวงหาหรือคิดคิดประเด็นที่ต่างไปจาก
กระแสข่าวในขณะนั้น เพื่อนาเสนอต่อกลุ่มผู้รับสาร การแข่งขันกับสื่ออื่นเพื่อให้ได้ประเด็นที่ดี ไม่
เพียงแต่หมายถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือการนาเสนอข่าวต่อผู้รับสาร ยังหมายถึงในเชิงธุรกิจ
ที่ทาให้ขยายกลุ่มผู้รับสารให้กว้างขวางขึ้น หันมาสนใจข่าวที่มีประเด็นคมหรือมี แง่มุมสาคัญที่
น่าสนใจ
2. นโยบายองค์กร สานักข่าวแต่ละแห่งกาหนดนโยบายในการนาเสนอข่าว หรือให้เว้น
การเสนอข่าว ถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อการกาหนดแนวทางการประเมินคุณค่าข่าว และการจัดลาดับ
ความสาคัญของข่าว
3. บรรยากาศการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ช่วงเวลาที่รัฐบาลมีนโยบายเปิ ดกว้าง และ
ให้เสรีภาพการเสนอข่าว และความคิดเห็น สื่อมวลชนสามารถใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสวงหาข้อมูลอย่างเต็มที่ ย่อมทาให้สื่อมวลชนมีโอกาสคิดประเด็นและการนาเสนอข่าวใน
แง่มุมต่างๆ รวมทั้งการมีกฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุนในการใช้สิทธิแสวงหาข่าวสารย่ อมเกิด
ประโยชน์ต่อการนาเสนอข่าว
นอกจากคุณสมบัติข้างต้นที่ผู้สื่อข่าว ควรมีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคิดและจับประเด็น
ข่าวแล้ว ผู้สื่อข่าวควรมีคุณสมบัติพิเศษอีก คือ
1. จมูกไวต่อข่าว โดยมีความในการมอง และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ว่าเรื่อ งใดสมควร
เป็นข่าว และเรื่องใด สถานการณ์ใดมีคุณค่าข่าว
2. มีความรู้เชิงโครงสร้าง และเชิงลึก ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการต้องมีความรู้ทั้งเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เพราะหากไม่เห็นภาพกว้างโครงสร้างทางสังคม ก็จะไม่สามารถมองแง่มุม
เหตุการณ์ได้
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้สื่อข่าวต้องมองมุมกลับ หรือมุมแตกต่าง ประเด็นข่าวที่แตกต่าง
เพิ่มคุณค่าข่าวนาเสนอให้คนในสังคมได้ตระหนักคิดได้
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4. มีจิตสานึกทางวิชาชีพ ควรรู้สึกนึกเสมอว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
เรื่องใดมีผลกระทบต่อประชาชน เรื่องใดเป็นภัยต่อประชาชน ต้องบอกกล่าวก่อนจะเกิดความ
เสียหายได้
จากแนวคิดเรื่องประเด็นข่าวข้างต้น สื่อให้เห็นว่า ประเด็นข่าวนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อ
การทางานของผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการ เพราะการจับประเด็นข่าวที่มีสาระสาคัญ มีความน่าสนใจ
จะทาให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ
ประเด็นข่าวมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาให้ได้รู้ถึงความหมาย ลักษณะประเภทต่างๆของประเด็น
ข่าว รวมถึงวิธีการจับประเด็นข่าวให้เป็นที่น่าสนใจ รวมถึงใช้เป็นแนวทางพิจารณาในการแยก
ประเด็นข่าวร่วมกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้วิจัยได้จับประเด็นออกมา 8 ประเด็น
วิจัยด้วยกัน ได้แก่ ประเด็นการให้ข้อมูลความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการกระทาผิด การจับหรือปรับ , ประเด็นความ
คืบหน้าการ พัฒนากฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเพิ่มเติม,ประเด็นบทบาทการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการในระดับต่างๆ, ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทาผิด
ตามพ.ร.บ.ฯ, ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ และการฟ้องร้อง, ประเด็น
การโต้แย้ง การตอบโต้ การให้ข้อมูลโจมตี ปะทะกันระหว่างของฝ่ายที่สนับสนุนพ.ร.บ.ฯกับฝ่ายที่
คัดค้านพ.ร.บ.ฯ, ประเด็นเกี่ยวกับการรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายจากภาคส่วนต่างๆ และประเด็น
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกระทบของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย เป็น
ต้น ท้ายสุดนี้ผู้วิจัยจะได้ทราบว่าสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยมีการนาเสนอข่าวสารในประเด็น
ใดและมีปริมาณมากน้อยอย่างไร และสื่อมวลชนได้ให้ความสาคัญกับประเด็นไหนมาก หรือน้อย
เป็นพิเศษบ้าง

แนวคิดและทฤษฎีการกาหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting Theory)
ทฤษฎีการกาหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting Theory) เป็นทฤษฎีสื่อสารมวลชนซึ่งอยู่
ในยุคที่เรียก Emergence of Moderate effects อันเป็นยุคที่ 3 ซึ่งเชื่อว่าสื่อมีอิทธิพลในระดับปาน
กลาง หมายความว่า สื่อทาให้คนพูดถึงในสิ่งที่สื่อกาลังเสนอได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนจะเชื่อใน
สิ่งที่สื่อพูดเสียทันที ซึ่งก่อนหน้านั้นในยุคแรกมีความเชื่อว่า สื่อมีพลังอันมหาศาล (ค.ศ.1920-1960)
ดังเช่น ทฤษฎีกระสุนปืน (Magic Bullet Theory) ที่เชื่อว่าสื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ และใน
ยุคที่สองที่เริ่มหันมาเชื่อว่าสื่อไม่มีพลังอานาจอย่างที่เคยคิด แต่ทว่ามีผลกระทบอันจากัดเท่านั้น
ประมาณ (ค.ศ.1960-1980) เช่น ทฤษฎี Selective Influence Theories หรือการมีอิทธิพลอย่างจาแนก
(กาญจนา แก้วเทพ, 2547 : 276)
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Agenda Setting เป็นบทบาทของสื่อมวลชน ในการจัดการข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย
เอาไว้ให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อพร้อมสาหรับการนาเสนอ ซึ่งในขึ้นตอนการนาเสนอนั้น สื่อก็จะ
ช่วยจัดวาระเรียงลาดับความสาคัญ เพื่อที่ประชาชนจะได้พูดถึง อภิปราย ถกเถียง และให้ความ
สนใจต่อประเด็นที่สื่อ ‚เลือกมาเสนอ‛ อันก่อให้เกิดอิทธิพ ลทางอ้อม กล่าวคือ ถึงแม้สื่อจะไม่
สามารถทาให้ประชาชน ‚คิดแบบที่สื่อจะคิดได้‛ (Think What) แต่สื่อก็ยังสามารถทาให้ ‚คนคิดใน
เรื่องที่เกี่ ยวกับสื่อบอกได้ ‛ (Think about) นอกจากนั้นประชาชนก็ยังเรียนรู้กติกาต่างๆที่อยู่ใน
‚รูปแบบ‛ ของสื่อ เช่น อะไรที่พูดถึงมาก แปลว่า ‚สาคัญ‛ อะไรที่พูดถึงก่อนแปลว่า‚สาคัญ‛ อะไร
ที่พาดหัวใหญ่สุดแปลว่า ‚สาคัญที่สุด‛ เป็นต้น
ทฤษฎีการกาหนดวาระข่าวสาร อธิบายถึงผลของสื่ อมวลชนที่มีต่อผู้รับสารในระดับกลาง
โดยเป็นผลในด้านของความคิด ความเข้าใจ (Cognition) ของผู้รับสาร มัลคอล์ม อี.แมค คอมส์ และ
โดนัลด์ แอล ชอว์ (McCombs, M.E. and Shaw, D,L,1972) นักวิจัยชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยแค
โรนา (University of North Carolina) ผู้เผยแพร่สมมุติฐานว่าด้วยหน้าที่ในการกาหนดวาระข่าวสาร
สื่อมวลชน (Agenda –setting function of mass media) ในวารสาร Public Opinion Quarterly
(1972) มีสาระสาคัญว่านอกจากการทาหน้าที่คัดเลือกข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ผลที่เกิดขึ้นจาก
การนาเสนอข่าวจะออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบวาระข่าวสารของหนังสื่อพิมพ์ที่กาหนด
ไว้ใ นทฤษฎี ก ารก าหนดวาระข่ า ว รายละเอีย ดดัง กล่ าว แมกซ์เ วลล์ แมคคอมส์ และแอล.ชอว์
(Maxwell McCombs and Donald L.Shaw, 1976 : 176) ได้เผยแพร่ทฤษฎีนี้ โดยกล่าวว่า ‚ผู้รับสาร
ไม่เพียงแต่เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ และเรื่องราวอื่นๆผ่านสื่อมวลชนเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ที่
จะให้ความสาคัญของประเด็นปัญหา หรือหัวข้อหนึ่งๆมากน้อยเพียงใดจากการที่สื่อมวลชนเน้น
เอาไว้‛
การที่สื่อมวลชนเอาใจใส่ต่อประเด็นปัญหาบางอย่าง และละเลยปัญหาอื่นๆ ก็ย่อมมีผลต่อ
มติ ม หาชน ประชาชนมั ก มี ค วามรู้เ กี่ ย วกั บสิ่ ง ต่า งๆที่ สื่ อมวลชนน าเสนอ รวมทั้ งรั บ เอาระดั บ
ความสาคัญตามที่สื่อมวลชนได้ให้แก่ประเด็นต่างๆด้วย กล่าวคือ การเสนอหรือไม่เสนอข่าวสาร
เรื่องใดเรื่องหนึ่งของสื่อมวลชนมีผลทาให้สาธารณชน มีความเห็นคล้อยตามเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สาคัญ หรือไม่สาคัญที่จะนามาคิดพิจารณาอย่างกรณีที่ข่าวจตุคามที่สื่อจัดระเบียบวาระให้เป็นข่าว
เด่น ด้วยการพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่ง และนาเสนออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนเกิดกระแส
ความนิยมกลายเป็นปรากฏการณ์จตุคามรามเทพฟีเวอร์ จะเห็นได้ว่า ผู้รับสารไม่เพียงแต่เรียนรู้
เกี่ ย วกั บ ประเด็นสาธารณะ และเรื่องราวอื่นๆผ่านสื่อ มวลชนเท่านั้น แต่ยั งเรีย นรู้ด้วยว่าจะให้
ความส าคัญต่อประเด็นปัญหาหรือหัวข้อหนึ่งๆ มากน้อยเพี ยงไร จากการเน้นนาเสนอข่าวของ
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สื่อมวลชน ได้กล่าวถึง การที่ประชาชนเรียนรู้จากสื่อมวลชนว่าอะไรคือประเด็นปัญหา และควรจะ
จัดลาดับของประเด็นปัญหาเหล่านั้นเป็นอย่างไร
สมมุติฐานนี้ไม่ได้ยืนยันถึงอิทธิพลอันมหาศาลของสื่อมวลชนในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
หรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง แมคคอมส์ และชอว์ (McCombs, M.E. and
Shaw,D.L.) ได้ทาวิจัยในช่วงเวลาแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบดี ค.ศ.1968 ด้วยการสัมภาษณ์ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจานวน 100 คน ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร ผู้วิจัยได้ขอให้กลุ่มตัวอย่างระบบ
ประเด็นปัญหาสังคมที่เขาคิดว่ามีความสาคัญเร่งด่วนสาหรับการรณรงค์หาเสียง ขณะเดียวกันก็ได้
วิเคราะห์การนาเสนอข่าวสารของโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทบรรณาธิการ เพื่อดูการให้
ลาดับความสาคัญ หลังจากวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของข้อมูล 2 แหล่ง พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับ
ที่สูงมากระหว่างการรายงานข่าวของสื่อกับการลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาต่างๆ ในการ
รับรู้ของประชาชน
แมคคอมส์ และชอร์ (McCombs,M.E. and Shaw,D.L.) ได้ยกตัวอย่างการทาหน้าที่ของ
สื่อมวลชนในการกาหนดวาระข่าวสาร โดยใช้กรณีวอเตอร์เกตที่อื้อฉาวสมัยประธานาธิบดีนิกสัน
การที่สื่อมวลชนได้เปิดโปงการทุจริตทางการเมือง โดยถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ทาให้กรณีวอเตอร์
เกตนี้เป็นหัวข้อข่าวที่เด่นที่สุดในการรับรู้ของประชาชน เมื่ อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ข่าวอื่นๆ
ในขณะนั้น ทั้ ง สอง ได้ เสนอแบบจาลองที่ แสดงถึง อิท ธิพ ลของสื่ อมวลชนที่มี ต่อ การรั บรู้ ของ
สาธารณชน ประเด็นปัญหาใดที่สื่อมวลชนให้ความสาคัญมาก ผู้รับสารก็รับรู้ว่าประเด็นปัญหามี
ความสาคัญมากด้วย ดังแสดงให้เห็นจากภาพข้างล่างนี้
ภาพที่ 2 ภาพจาลองแสดงการจัดวาระโดยสื่อมวลชนของ McCombs และShaw
ประเด็นปัญหา

ความสนใจของสื่อมวลชน

การับรู้ของสาธารณะ

X1

**************************

X1

X2

***************

X2

X3

******

X3

X4

*********************

X4
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แบบจ าลอง X ทางซ้ า ยนี้ คื อ ประเด็ น ปั ญ หา หรื อ หั ว ข้ อ ต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมที่
สื่อมวลชนหยิ บ ยกมานาเสนอให้ส าธารณชนรับทราบ การที่สื่อมวลชนเน้นการเสนอประเด็น
ปัญหาเหลานี้ในปริมาณมากน้อยต่างกัน มีผลทาให้สาธารณชนรับรู้ในประเด็นหรือหัวข้อเรื่อง
ต่างๆเหล่านั้นไม่เหมือนกัน ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในการนาเสนอมาก ก็ได้รับ
การพิจารณาเป็นหัวข้อเรื่องที่สาคัญมากด้วย (ขนาด X ทางขวามือ แสดงถึงระดับความสาคัญของ
ประเด็นปัญหาตามการรับรู้ของสาธารณชน)
การทางานของสื่อมวลชน จาเป็นต้องมีการเลือกเรื่อง หรือกาหนดประเด็นในการนาเสนอ
ข่าว ทาให้สื่อมีบทบาทในการเป็นผู้กาหนดกรอบของเรื่องราวที่นาเสนอ และประเด็นในการโต้แย้ง
แสดงเหตุ ผลของสั ง คม สื่อ มวลชนจึ งถู ก มองว่าเป็น ผู้ที่ ทาหน้ าที่ ก าหนดประเด็ นให้แ ก่ สั งคม
(Agenda setting) เรื่องใดที่สื่อนามาเผยแพร่นั้นก็ยิงมีน้าหนักมากขึ้นไปด้วย และกลายเป็นประเด็น
ใหญ่ของสังคม หรือที่คนเรียกว่า เป็นวาระทางการเมืองและสังคม (Social and Political Agenda)
ในขณะที่ Jame W.Dearing และ Everett M. Roger (1997, p.4-5 อ้างถึงใน ณัฏฐิกา ณ
ระนอง, 2548 : 20) ได้กล่าวถึงการทาหน้าที่ในการกาหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชนไว้ว่า
กระบวนการกาหนดวาระเปรียบเสมือนกระบวนการทางการเมืองที่ประเด็นข่าว เหตุการณ์ต่างๆ
ต้องมีการแข่งขันกัน เพื่อได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจนถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นของข่าว
ในวัน นั้น โดยอาศั ย การพิ จารณาของข่ าวนั้น ๆเป็น ส าคัญ ทั้ ง นี้ก ระบวนการก าหนดวาระของ
ข่า วสารว่า ประเด็นใดบ้ า งจะถูก จัดขึ้นมาเป็นประเด็นส าคัญในวันนั้น มีองค์ประกอบส าคัญ 3
ประการ คือ
1. ประเด็นที่สื่อมวลชนสาเสนอ (Media Agenda) กล่าวคือ ประเด็นที่สื่อมวลชนเป็นผู้
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ว่ า มี คุ ณ ค่ า และน่ า สนใจเพี ย งพอที่ จ ะน าขึ้ น รายงานต่ อ สาธารณชน ซึ่ ง
สื่อมวลชนจะพิจารณาความเด่นของข่าวในจานวนหลายๆชิ้น ว่าข่าวใดมีความเด่นสุด
2. ประเด็นที่ สาธารณชนให้สาคัญ (Public Agenda) คือ ประเด็นที่ สาธารณะเป็นผู้จัด
หมายถึงการที่สังคมให้ความสนใจ หรือสร้างผลกระทบต่อผู้คนในสังคมได้ สื่อมวลชนก็จะหยิบ
ยกขึ้นมาเป็นวาระในการนาเสนอ เช่น ในสหรัฐอเมริกาช่วงหนึ่งมีปัญหาสังคมที่สาคัญ คือ เรื่อง
การสูบบุหรี่ โดยมีการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เป็นอย่างมาก สื่อมวลชนได้ใช้ปัญหาสังคมนี้
(Social Problem) มาเป็นตัวกาหนดประเด็นวาระของสื่อมวลชนได้
3. ประเด็นระดับนโยบาย (Policy Agenda) ก็คือ ประเด็นที่ผู้อานาจเป็นผู้จัด โดยมักเป็น
ประเด็นที่ยกขึ้นมาให้ผู้ที่มีหน้าที่กาหนดนโยบายให้ความสาคัญ เช่น ครั้งหนึ่งเคยมีประเด็นสตรี
(Famine Issue) ซึ่งประเด็นนี้เป็นเพียงแค่ประเด็นเล็กๆ ที่ยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก แต่จากการ
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ที่สื่อมวลชนหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา ทาให้ประเด็นเล็กๆกลายเป็นประเด็นสาคัญในสหรัฐฯ
ได้ โดยมีสื่อมวลชนสนับสนุนนั่นเอง
ซึ่งแนวคิดนี้ยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maxwell McCombs และ Donald L.Shaw
(1972, p.176-178) ครั้งก่อนในปี 1972 ที่พบความสัมพันธ์ของ Media Agenda และ Public Agenda
ว่ า ประเด็ น ที่ สื่ อ มวลชนน าเสนอเป็ น ตั ว ท าให้ เ กิ ด ประเด็ น สาธารณะได้ โดยสื่ อ มวลชนมี
ความสามารถที่ เด่นในการนาประเด็นเด่ นมาเป็นระเบีย บวาระของสื่อ และกลายเป็นประเด็ น
สาธารณะในที่สุด และสื่อสามารถนาข่าวบางชิ้นที่เคยได้รับความสนใจน้อยกลับมาเป็นประเด็น
สาธารณะได้ ซึ่งอิทธิพลของการจัดวาระของข่าวสารนั้นขึ้นอยู่กับ
1. ความสาคัญของเหตุการณ์ หรือคุณค่าของข่าวสาร หรือตัวสาร
2. จานวนผู้รับสารที่ติดตามข่าวจากการจั ดวาระข่าวสาร ซึ่งเป็นประสิทธิผลของการจัด
วาระข่าวสาร
3. อายุของข่าวในการจัดวาระสาร นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้น
ผู้วิจัย จึง ได้น าทฤษฎี วาระข่ าวสารนี้ มาใช้เป็ นกรอบในการศึก ษาในปั ญหานาวิ จัย ว่ า
สื่อมวลชนนั้นให้ค วามส าคั ญกับ การนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ย วกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในประเด็นใด และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระของพ.ร.บ.เพียงพอแล้ว
หรือไม่ ซึ่งการนาทฤษฎีการกาหนดวาระข่าวสารมาเป็นกรอบในการศึกษา จะช่วยอธิบายให้เรา
เข้าใจได้ว่า เหตุใด ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 จึงถูกกาหนดขึ้นมาเป็นวาระของสื่อมวลชนเพื่อนาเสนอต่อสาธารณชน ขณะที่อีกประเด็น
สื่อมวลชนกลับมองว่ายังไม่มีคุณค่าความสาคัญเพียงพอโดยอาศัยการพิจารณาจากคุณค่าของข่าว
นั้นๆ และยังช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าในช่วงนั้นๆ กระแสความสนใจของประชาชนมุ่ง ไปที่เรื่องใด
มากที่สุด ที่จะทาให้สื่อมวลชนสามารถหยิบยกเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเป็นวาระของข่าวสารได้

แนวคิดเกี่ยวกับทิศทางในการนาเสนอข่าวสาร และความเป็นกลางในการนาเสนอข่าว
ทิศทางในการนาเสนอข่าว
จากการศึกษาของ Haskins, Millers และ Quarles (1984, vol 61 อ้างถึงใน มนทิรา วิโรจน์อนันต์, 2540 : 26-27) ทั้งสามได้ศึกษาทิศทางการนาเสนอข่าว โดยได้เปรียบเทียบระหว่างวิทยุ และ
โทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา โดยให้คาจากัดความของข่าวเชิงบวก เชิงกลาง และข่าวเชิงลบดังนี้
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ข่าวเชิงบวก หมายถึง ข่าวที่ผู้อ่านอ่านแล้วตีความ หรือเกิดความรู้ สึกโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่อง
ที่ให้ผลในทางดี มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น น่าชื่นชม แสดงความรู้สึกเห็นด้วย สนับสนุน ชื่น
ชม สังคมมีสุขภาพดี ส่งเสริมศีลธรรมจรรยา แสดงถึงการพัฒนาการร่วมมือกลมเกลียวน่ายกย่อง
ช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ การค้นพบที่น่าชื่นชม หรือเรื่องราวที่ให้
ความรู้สึกพึงพอใจเป็นสุข โดยภาพรวมคือเนื้อหาที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ข่าวเชิงลบ หมายถึง ข่าวที่ผู้อ่าน อ่านแล้วตีความ หรือเกิดความรู้สึกโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่องที่
ไม่น่าพอใจ เป็นความขัดแย้ง สุขภาพเสื่อม ไม่เห็นด้วย ต่อต้านสังคม น่าสยดสยอง ล่มสลาย ทาลาย
เจ็บปวด เป็นอันตรายทรุดโทรม ถดถอย หรือเรื่องราวที่ให้ความรู้ที่ไม่เป็นสุข โดยภาพรวมคือ
เนื้อหาที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลง
ข่ า วเชิ ง เป็ นกลาง หมายถึง ข่า วที่นอกเหนือไปจากทั้ งสองขั้วข้ างต้น คือเนื้อหาที่ไ ม่ มี
ลัก ษณะของการให้ อ ารมณ์ค วามรู้สึ ก แก่ ผู้ อ่า นไปด้ านใดด้ า นหนึ่ง อย่ า งชัด เจน เป็ น การเสนอ
ข้อเท็จจริงทั่วไป เป็นข่าวที่ไม่ให้ความรู้สึกพึงพอใจเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึก
เป็นทุกข์
และในบรรดาข่าวที่มีทิศทางแตกต่างกันระหว่างบวก จนไปถึง ลบนั้น มีงานวิจัยจานวน
มากที่ส นับสนุนว่า ข่ า วที่ มี ทิศ ทางเป็นลบ จะได้รับความสนใจและถูก นาเสนอจากสื่อมวลชน
มากกว่าข่าวที่มีทิศทางบวก
Bohle (1986, vol 64: 789-796) ได้ตั้งประเด็นคาถามการวิจัยว่า ความขัดแย้ง หรือสิ่งแสดง
ทิศทางเชิงลบจะเป็นปัจจัยสาคัญในการเลือกข่าวของสื่อมวลชนหรือไม่ โดยเขาได้กาหนดข่าว
ขึ้นมา 10 ชิ้น แล้วเขียนข่าวทั้ง 10 ชิ้นให้มีสองทิศทาง คือข่าวในเชิงบวกและข่าวในเชิงลบ เช่น
ข่าวยาเสพติดในโรงเรียนมีทิศทางลดลง (ข่าวในเชิงบวก) กับข่าวยาเสพติดในโรงเรียนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น (ข่าวในเชิงลบ) นาข่ าวทั้งสองทิศทางมาคละกัน แล้วให้นักข่าวอาชีพจากหนังสือพิมพ์
รายวัน 2 ฉบับ ใน Central Viginia เลือกว่าจะตีพิมพ์ข่าวใด ผลการวิจัยเชิงทดลองของ Bohle ให้
ข้อสรุปว่า นักข่าวมีแนวโน้มจะเลือกข่าวที่มีทิศทางเชิงลบ 9 ข่าวใน 10 ข่าว เพื่อตีพิมพ์ กล่าวอีกนัย
หนึ่งนักข่าวเห็นว่า ข่าวที่มีทิศทางลบ มีความน่าสนใจที่จะนาเสนอมากกว่า สอดคล้องกับความเห็น
ของ Anderson และ Jacobson (1965 อ้างถึงใน Bohle 1986, vol 64) ที่ระบุว่า ข่าวดีมีคุณค่าแก่การ
เป็นข่าวน้อยกว่าข่าวไม่ดี เพราะข่าวไม่ดีจะมีความสาคัญกว่า และบรรจุข้อมูลที่มีค่ามากกว่าข่าวดี
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Galtung และ Ruge (1973 อ้างถึงใน Bohle 1986, vol 63 ) ให้เหตุผลเชิงสนับสนุนว่า ข่าว
เชิงลบมีคุณสมบัติเด่น และถูกเลือกมาเป็นข่าวมากกว่าข่าวเชิงบวก เนื่องจาก
 ข่าวเชิงลบ เป็นที่ชื่นชอบและเข้ากันดีกับกิจการของหนังสือพิมพ์เพราะเรื่องราวร้ายๆ
มักเป็นที่พอใจของผู้อ่าน
 ข่าวเชิงลบ เป็นเรื่องที่ประชาชนจะเชื่อ ยอมรับ หรือเห็นด้วยได้ง่ายกว่าเรื่องราวลักษณะ
อื่น เพราะไม่มีความซับซ้อน การกระทาผิดพลาดของคน มักจะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด และเข้าใจได้ง่าย
 ข่า วเชิ ง ลบ สอดคล้องกับปัญหาประจาวันที่คนเผชิญอยู่ ข่าวเชิงลบ จึงช่วยเติมเต็ม
ความรู้สึกของคนได้
 ข่าวเชิงลบมักเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง นั่นคือ น่าติดตามนั่นเอง
ในขณะที่ในประเทศไทยก็มีบทความและงานวิจัยที่ได้นาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ให้เห็น
ถึงทิศทางการนาเสนอข่าวในสังคมไทยเช่นเดียวกัน ว่าปัจจุบันสื่อมวลชนไทยบางคราวก็นาเสนอ
แต่ข่าวประเด็นเชิงลบมากเกินไป ยกตัวอย่างบทความเรื่อง ‚เมื่อสื่อนาเสนอแต่เรื่องในด้านลบย่อม
ชี้นาสังคมไปในทิศทางเดียวกับสื่อด้ว ย‛ ซึ่งบทความนี้ได้แสดงความคิดเห็นถึงนาเสนอประเด็น
เทศกาลแห่งความรัก เมื่อถึงเทศกาลนี้ บรรดาสื่อสารมวลชนของไทย แทบจะทุกแขนงต่างก็พากัน
ทาผลสารวจเพื่อสะท้อนภาพของสังคมวัยรุ่นที่เกี่ยวกับการเสียตัวของเหล่าเยาวชน และทุกครั้ ง ทุก
ปี ผลสารวจออกมาในลักษณะที่น่าเป็นห่วงเยาวชนไทยในเรื่องของการไม่รักนวลสงวนตัวตาม
แบบแผนของกุลสตรีไทยทุกครั้ง ดังนั้นชแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศ ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ
(สสส.) ได้ทาวิจัยเพื่อสารวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันในประเด็น ที่ว่า "รักจริงรอได้
จริงหรือไม่"โดยการสอบถามความคิดเห็นของ วัยรุ่น 2,428 คน จากหลากหลายภูมิภาค พบว่า ใน
ความเป็ นจริง แล้ว วัย รุ่น ไทยกว่า 80% มองว่า เรื่องความรัก เป็นเรื่องใหญ่และไม่คิดว่าเรื่อง
เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องสาคัญในชีวิตของเขา โดยเฉพาะผู้หญิง มีถึงร้อยละ 86.04 ผู้ชายมีร้อยละ 69.75
ซึ่งจากผลสารวจที่ออกมานั้น ต่างก็มีนักวิชาการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการนาเสนอ
ข่าวของสื่อมวลชน ดังที่คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน
ได้ให้ความเห็นต่อสื่อมวลชนไทยว่า วันวาเลนไทน์นับเป็นอีกวันหนึ่ง ที่สื่อสนใจ และผู้ใหญ่มีการ
จ้องมองจนเกิดเป็นวาทกรรมวาเลนไทน์ เป็นวันเสียตัวแห่งชาติ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารของ
ผู้ใหญ่ในสังคม นับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างมาก เพราะหากพูดถึงปัญหาเชิงลบก็จะกลายเป็นการตี
ตราของผู้ใหญ่ที่มีต่อวัยรุ่น ทั้งๆที่จากประสบการณ์ การทางานกับวัยรุ่น จะเห็นว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่
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ในสังคมไทยยังมีทัศนคติและพฤติกรรมเรื่องความรักและเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม แต่การนาเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวกับวัยรุ่นและเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมามักจะออกมาในทางตรงกันข้าม เพราะการนาเสนอ
นั้นมักจะให้ความสาคัญในประเด็นเชิงลบ หรือแม้กระทั่งการบอกเล่าข่าวสาร ละครที่เป็นการยั่วยุ
ในลักษณะอารมณ์ และบางครั้งก็มีการสื่อสารเรื่องเพศที่ผิดๆ ดังนั้นเราต้องเปิดพื้ นที่ให้สื่อดีๆ มาก
ขึ้น
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการนาเสนอ การพาดหัวข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นย้อนหลังเพิ่มเติมว่า จาก
การติดตามผลสารวจความเห็นในช่วงวาเลนไทน์ ย้อนหลังไป 10 ปี พบว่า 80% ของพาดหัวข่าว
เป็นข่าววัยรุ่นเสียตัวรับวาเลนไทน์ ซึ่งถือเป็นการสร้างบรรยากาศด้านลบทางสังคม ซึ่งสื่อมวลชน
ถือเป็ นสื่อที่ จะช่วยสร้า งบรรยากาศ ทางสังคมที่ดีไ ด้มาก เพราะหากเราสร้างบรรยากาศเชิงลบ
นาเสนอข่าวแต่วัยรุ่นไทยเสียตัว สังคมแหลกเหลว เมื่อบรรยากาศเชิงลบเกิดขึ้นซ้าซากกลายเป็น
ค่านิยมและนาไปสู่พฤติกรรมในไม่ช้า
"สื่อคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับชีวิตคนตลอด 24 ชั่วโมง หากสื่อโหมกระหน่าแต่ข่าวด้านลบ
เช่น วัยรุ่นไทยพร้อมเสียตัว สังคมแหลกเหลว สร้างแต่บรรยากาศเชิงลบที่เกิดขึ้นซ้าซาก มันก็จะ
กลายเป็นค่านิยมและนาไปสู่พฤติกรรมในไม่ช้า หากเราไม่คิดบวก ขายข่าวเชิงลบมากกว่าเรามีส่วน
ทาบรรยากาศสังคมให้ลบ สังคมไทยยังไม่แหลก แต่แหลกไปแล้วในหน้าหนังสือพิมพ์ ขณะที่เด็ก
รุ่นหลังก็โตมากับกระแสข่าวแบบนี้โดยไม่รู้ตัว เป็นการฝังชิพ เข้าไปในหัวว่าอ๋อวาเลนไทน์เท่ากับ
บวกเสียตัว"
กล่าวโดยสรุป จากบทความและงานวิจัยข้างต้นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สื่อมวลชนทั้งไทย
และต่างประเทศ ต่างก็มีความนิยมในการนาเสนอข่าวเชิงลบ ซึ่งอาจเป็นเพราะข่าวเชิงลบ เป็นข่าวที่
ขายได้ดี จึงดูจะมีความสาคัญกว่า และบรรจุข้อมูลที่มีค่ามากกว่าข่าวดี แต่แท้จริงแล้วการนาเสนอ
ข่าวลบมากเกินไป ก็อาจจะทาให้เรากลายเป็นผู้สร้างบรรยากาศ หรือชักนาสังคมไทยให้มีภาพลบ
ตามที่สื่อมวลชนนาเสนอก็เป็นได้ ซึ่งผู้วิจัยคงต้องทาการศึกษาต่อไปว่างานวิจัยในชิ้นนี้ สื่อมวลชน
ส่วนใหญ่นั้นจะมีการนาเสนอทิศทางข่าวสารไปในทิศทางใดมากกว่ากัน
จากแนวคิดเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งในเรื่องของทิศทางการนาเสนอข่าว ทั้งข่าวเชิงบวก
เชิงกลาง และเชิงลบ ในมุมมองของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศข้างต้น ที่ได้แสดงทัศนะให้
เห็นถึงแนวโน้มทิศทางการนาเสนอข่าวในมุมที่หลากหลาย แนวคิดทั้งหมดที่ได้สรุปมานี้ ผู้วิจัยจะ
ใช้ เป็ นกรอบการศึ ก ษา โดยนามาวิเคราะห์ ใ นส่ว นของการศึ ก ษาทิศทางการนาเสนอประเด็ น
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ข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ว่า
สื่อมวลชนมีทิศทางการนาเสนอข่าวในทิศทางใด สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวอ้างข้างต้นหรือไม่
ซึ่งผู้วิจัยคงจะต้องหาข้อสรุปต่อไป
ความเป็นกลางในการนาเสนอข่าว
สุภา ศิริมานนท์ อดีตนักหนังสือพิมพ์อาวุโส และอาจารย์ด้านหนังสือพิมพ์ ได้เคยย้าถึง
ความส าคั ญของความเป็ น กลางในวิ ช าชี พ หนัง สื อพิ ม พ์ (สื่ อ มวลชน) เสมอว่า จริย ธรรมของ
นักหนังสือพิมพ์กาลังหยั่งรากลึกลงไปทุกที ทั้งนี้เนื่องมาจากความปรารถนาที่จะปกป้อง ‘ความ
เชื่อถือ’ ของมหาชนคนอ่านที่จะพึงมีต่อหนังสือพิมพ์ไว้ให้มั่นคง หลักเกณฑ์สาคัญข้อหนึ่งคือหลัก
ว่าด้วย (ภัทมัย อินทจักร, 2551)
‘ความจริงที่แท้’ หรือ ‘ความเป็นกลาง’ (Objectivity) นับเป็นหลักปฏิบัติที่นักหนังสือพิมพ์
ทุกคนควรยึดถือเพื่อความถูกต้องเที่ยงธรรมในสังคม ความเป็นกลางในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ก็คือ
การรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา การยึดถือข้อเท็จจริงเป็นสาคัญ การไม่ลาเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดเป็นพิเศษ การไม่เห็นแก่ประโยชน์สินจ้างรางวัล การให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีที่มีความ
ขัดแย้งกัน การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอความคิดเห็นที่ขัดแย้ง ฯลฯ
นอกจากนี้ ในทัศนะของ Jargen Westerstahl, 1983 ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ แห่ง
มหาวิทยาลัยโกเต็นเบอร์ก (Gothenburg) กล่าวถึงความเป็นกลางว่า เป็นสิ่งที่นิยามได้ยาก แต่ได้ให้
ความหมายของความเป็นกลางโดยศึก ษาจากงานวิจัยระดับความเป็นกลางในกระบวนการทางาน
ของสื่อกระจายเสียงในประเทศสวีเดน คานิยามนี้ได้ยอมรับว่าความเป็นกลางเกี่ยวข้องกับค่านิยม
(values) เช่นเดียวกับข้อเท็จจริง (facts) และข้อเท็จจริงนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการประเมินค่าความเป็น
กลางด้วย โดย ‘ความเป็นกลาง’ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 2 ประการคือ
1. การนาเสนอเนื้อหาเฉพาะที่เป็นข้อเท็จจริง (factuality)
2. ความไม่ ล าเอี ย ง หรื อ การไม่ เ ข้ า ข้ า งฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ในกรณี ที่ ค วามขั ด แย้ ง กั น
(impartiality)
โดยการเสนอข้อเท็จจริง (factuality) ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการรายงานหรื อการเสนอ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและคาพูดที่สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข่าว และเป็นอิสระจากการแสดง
ความคิดเห็น นอกจากนี้ factuality ยังหมายถึงการนาเสนออย่างถูกต้อง ไม่ชี้นาในทางที่ผิด และมี
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ความเกี่ยวพัน (relevance) กับกระบวนการคัดเลือกข่าวสารมากกว่ารูปแบบในการนาเสนอ โดยการ
คัดเลือกนี้เป็นไปตามหลักแห่งความสอดคล้องกับประชาชนให้มากที่สุด
ส่วนความไม่ลาเอียง (impartiality) ประกอบด้วยการนาเสนอด้วยทัศนคติที่เป็นกลาง
(neutral presentation / neutral attitude) โดยผ่านส่วนผสมของความสมดุล (balance) ซึ่งหมายถึง
ความเท่าเทียมกันทั้งด้านเวลาหรือพื้นที่หรือการเน้นย้าในระหว่างความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายที่
ขัดแย้งกัน
ทั้งนี้ Pertti Hemanus ศาสตราจารย์ประจาคณะวารสารศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย Tampere
ประเทศฟินแลนด์ กล่าวว่า การนาเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลาง (neutral presentation) ก็คือ การละ
เว้น หลีกเลี่ยงการใส่อารมณ์ หรือใช้ภาษาที่มีความนัย ในเชิงโน้มน้าวความคิดเห็นของผู้อ่านหรือ
ผู้รับสาร
เราอาจสรุปได้ว่า ความเป็นกลางในทัศนะของ Hemanus และ Westerstahl ประกอบด้วย
สาระสาคัญ 2 ประการ คือ การนาเสนอเนื้อหาเฉพาะที่เป็นข้อเท็จจริง (fact) และความไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใดฝ่ า ยหนึ่ ง (impartiality) ในกรณี ที่ มี ค วามขั ด แย้ ง กั น ส่ ว นในประเด็ น การเสนอเหตุ ก ารณ์ ที่
เกี่ยวข้อง (relevance) อย่างสมดุล (balance) และอย่างเป็นกลาง (neutrality) นั้น น่าจะถือเป็นวิธีที่
นักข่าวปฏิบัติเพื่อจะนาไปสู่หลักการของความเป็นกลาง (objectivity) ในวิชาชีพสื่อมวลชนเป็น
สาคัญ ซึ่งหมายรวมถึงหลักการคัดเลือก วินิจฉัย เสนอสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่อิง
ผลประโยชน์ใดๆ อย่างแท้จริง
รองศาสตราจารย์ ม าลี บุ ญ ศิ ริ พั น ธ์ คณบดี ค ณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ให้เหตุผลที่สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ต้องมีความเป็นกลาง
ว่า เนื่องจากความเป็นธุรกิจขององค์กรสื่อต้องอาศัยการลงทุนและเทคนิคการจัดการเพื่อสนองตอบ
ความต้องการข่าวสารของผู้อ่านในทุกระดับ พร้อมไปกับการประคับประคองให้องค์กรอยู่รอดได้
อย่างอิสระแล้วยังต้องคานึงถึงภาระความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึ่งด้วย ดังจะเห็นได้ว่า
1. สื่อมวลชนเป็นผู้มีบทบาทในการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อคิดเห็น ให้ความบันเทิง และ
ให้การชักจูงโน้มน้าวใจ
2. การมีบทบาทเป็นกระจกเงาสะท้องสังคม สามารถสะท้อน ชี้ นา และสร้างสรรค์ส า
ธารณมติ
3. การที่สื่อมวลชนได้ทาหน้าที่นายด่านแห่งประตูข่าวสาร (gatekeeper) มีบทบาทกาหนด
ว่า สิ่ง ใดควรเป็ นข่ า วหรือไม่ เป็ นข่าว หรือการก าหนดให้ผู้อ่าน ผู้ ชม ผู้ฟั ง ได้รับหรื อไม่ไ ด้รั บ
ข่าวสารใดก็ได้
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4. สื่อมวลชนยังเป็นสถาบันสาธารณะสถาบันหนึ่งของสังคม ตามที่นายเอ็ดมันด์ เบิร์ก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษ ได้ ให้ฉายาสื่อมวลชนว่าเป็น “ฐานันดรที่ 4” ของสังคม ย่อม
ต้องกระทาหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเที่ยงธรรม ธารงไว้ซึ่งอิสรภาพอย่างแท้จริง
เพื่ อประสิท ธิภาพในการบริก ารสาธารณะ โดยต้องปฏิบัติงานด้วยหลัก แห่งความเป็นสถาบั น
สาธารณะ คือ ต้องทางานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลักแห่งศีลธรรมและจริยธรรม
ในขณะที่ดรุณี หิรัญรักษ์ (อ้างถึงใน ปรียาภรณ์ พงษ์สังข์ กาญจนา, 2544 : 23) นักวิชาการ
ด้านสื่อสารมวลชน ได้กล่าวว่า ความเป็นกลางในแง่ของคุณภาพข่าวมีข้อพึงสังเกต 4 ประการ คือ
1. การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ซึ่งต้องปราศจากความมีอคติและความลาเอียง
2. นักข่าวต้องรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาด้วยสุจริตใจ
3. การรายงานข่าวในปัจจุบัน จะเป็นการรายงานข่าวแบบอธิบาย ความข่าว ซึ่งต้องอาศัย
ความสามารถของนักข่าวในการที่จะอธิบายเหตุการณ์ให้ผู้รับสารเข้าใจสถานการณ์ และภูมิหลัง
ของเรื่องราวต่างๆได้ ซึ่งการอธิบายความข่าวนี้ มักไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการแทรกความคิดเห็น
ของนักข่าวได้ในบางครั้ง
4. ความเป็นกลางในการนาเสนอข่าวนั้นเป็นไปได้ยากมาก เพราะบางครั้งนักข่าวมักใช้
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในเวลารายงานข่าว หรือเหตุการณ์ต่ างๆซึ่งจะทาให้
ความมีอคติและความลาเอียงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามความยุติธรรมและความเป็นกลาง เป็นสิ่งที่นักข่าว
จะต้องระลึกถึงและปฏิบัติตามให้ได้
ในขณะที่ เอกชัย แสงโสตา (2553) ได้สรุปลักษณะของความเป็นกลางได้ว่า ความเป็น
กลาง หมายถึง การรายงานข่าวที่ประกอบไปด้ว ยความเป็นธรรม ความสมดุล และการแยกความ
คิดเห็นออกจากข้อเท็จจริง
1. ความเป็นธรรม หมายถึง การนาเสนอเนื้อหาแง่มุมต่างๆ รวมถึง การนาเสนอข้อมูลที่ไม่
ปรากฏข้อความอันเป็นการตั้งฉายา
2. ความสมดุล หมายถึง การที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์แหล่งข่าวต่างๆ อย่างทั่วถึงคนทุกกลุ่ มที่
เอ่ยถึงในข่าวแล้ว
3. แยกข้อคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริง หมายถึง ความตรงกันระหว่างความหมายในหัวข่าว
และเนื้อหา โดยที่หัวข่าวไม่เป็นการสรุปด้วยความเห็นขอนักข่าวเองมากเกินกว่าข้อเท็จจริงในข่าว
และข้อมูลในข่าวต้องไม่ปรากฏถ้อยคาที่แสดงการคาดเดาเหตุการณ์ หรือ การวิพากษ์วิจารณ์ของ
ผู้สื่อข่าวเอง
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จากแนวคิดเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งในเรื่องของทิศทางการนาเสนอข่าว ทั้งข่าวเชิงบวก
เชิงกลาง และเชิงลบ และทัศนะต่อความเป็นกลางของสื่อมวลชน ในมุมมองของนักวิชาการทั้งใน
และต่า งประเทศข้ า งต้ น ที่ ไ ด้แ สดงทัศ นะให้ เห็ น ถึ งแนวโน้ม ทิ ศ ทางการนาเสนอข่ าวในมุม ที่
หลากหลาย และค่อนข้างคาดหวังให้สื่อมวลชนได้ทาหน้าที่รับใช้สังคมได้อย่างเที่ยงตรงและเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่ายให้มากที่สุด โดยผ่านกฎเกณฑ์แห่งความเป็นกลางและความไม่ลาเอียง หรือไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และแนวคิดทั้งหมดที่ได้สรุปมานี้ ผู้วิจัยจะใช้ในการเป็นกรอบการศึกษา โดย
นามาวิเคราะห์ในส่วนของการศึกษาทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ของสื่อมวลชนไทย ว่าสื่อมวลชนมีทิศทางการนาเสนอข่าวในทางใด และมี
ความเป็นกลางหรือไม่อย่างไรในการนาเสนอข่าว ซึ่งผู้วิจัยคงจะต้องหาข้อสรุปต่อไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชิตาพร กันหลง (2543) กระบวนการสื่อสารในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540, กลยุทธ์การสื่อสารของ
กลุ่มองค์กรต่างๆ ในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และปัจจัยที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการผลัก ดันรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ผลการวิจัยพบว่า 1. พั ฒนาการของ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ 2540 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะจุดประเด็น ระยะพัฒนาเครือข่าย ระยะ
จัดเวทีเชิงรุก และระยะสร้างกระแสกดดันให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่าน 2. กลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมผลักดัน
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มแกนนา ได้แก่ กลุ่มนักคิดหัวก้าวหน้า
, กลุ่มเคลื่อนไหวด้านการเมือง การปกครอง และรัฐธรรมนูญ กลุ่มที่ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญ
บรรจุเนื้อหาต่างๆ อันจะนามาซึ่งการคลี่คลายปัญหาและผลประโยชน์ของกลุ่ม และกลุ่มเจ้าหน้าที่
รัฐที่มีหน้าที่โดยตรง (2) กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ประสานงานร่วมกัน
ภายใต้คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
และนักวิชาการสถานศึกษา (3) กลุ่มตามกระแส ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ และพรรคการเมือง
โดยมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร ได้แก่ (1) การจุดประเด็นโดยผู้มีชื่อเสียง (2) การประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อเพิ่มพลังในการเคลื่อนไหว (3) การหาแนวร่วมในการนาเสนอเนื้อหาร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มน้าหนัก (4) การใช้เครือข่าย (5) การแทรกตัวเข้าเป็นคณะทางานของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (6) การลอบบี้ (7) การใช้สื่อบุคคล (8) การใช้สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (9) การ
ทาตัวให้เป็นข่าว (10) การแชร์เนื้อที่ข่าว (11) การใช้สัญลักษณ์สีเขียวตองอ่อน (12) การสร้างภาพ
ศัตรูที่ชัดเจน (13) การเผยแพร่ข้อมูลตรงสู่ประชาชน (14) การไม่ทาตัวแข่งกับสื่อ (15) การสร้าง

57
ความมีส่วนร่วมให้กับประชาชน 3. ปัจจัยที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ สื่อมวลชน
บริบททางสังคม การที่สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นตัวแทนของประชาชน ลักษณะการนาเสนอข้อมูล
ภาพของประชาชนที่ถูกนาเสนอผ่านสื่อบ่ อยครั้ง การเข้าไปรับฟังความคิดเห็นและจัดเวทีในพื้นที่
และการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาพใน
หนังสือพิมพ์ รายวัน ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพในปริมาณ
ความถี่มากที่สุด รองลงมาคือ ข่าวสด มติชนและไทยรัฐ โดยเนื้อหาสุขภาพที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อ
ฉบับนาเสนอมากที่สุดคือ พฤติกรรมการป้องกันโรคในภาวะเสี่ยงต่อโรค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เสนอผลงานวิจัย ต่า งประเทศที่ เกี่ ย วข้องกั บสุขภาพมากที่สุด หนังสือพิ มพ์ เดลินิวส์เ สนอเรื่อ ง
เพศสัมพันธ์มากที่สุด ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมติชนเสนอพฤติกรรมการป้องกันโรคในภาวะ
เสี่ยงต่อโรคมากที่สุด นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพในรูปแบบของ
ข่ า วมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ รู ป แบบคอลั ม น์ ป ระจ า และบทความ ตามล าดั บ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับใช้มากที่สุด คือ แหล่งจากกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ รองลงมา
คือบุคคลไม่ระบุสังกัดและโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนตามลาดับ 2) หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อ
ฉบับมีบทบาทเป็นแหล่งแจ้งข่าวและให้ความรู้มากที่สุด ในการนาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพและมี
บทบาทเป็นผู้ให้ความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรือสนับสนุนน้อยที่สุด 3) หัวหน้าข่าวสาธารณสุขมี
ปัจจัย 3 ปัจจัยในการเลือกประเด็นสาหรับนาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพลงหนังสือพิมพ์ได้แก่ 1
ความรู้ นวัตกรรมใหม่ด้านสุขภาพ 2 ความน่าสนใจของเนื้อหา 3 สภาพแวดล้อมช่วงเวลาหนึ่งที่มี
ผลต่อเรื่องสุขภาพ 4) การเลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพของหนังสือพิมพ์มี 2 วิธี คือ 1. เลือก
แหล่งที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 2. เลือกแหล่งที่มีข้อมูลให้
พุฒิพงษ์ อุดมพงษ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการสื่อสารในการผลักดันนโยบายและ
มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2546 ผลวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของ
ฝ่ายสนับสนุนผลักดันมาตรการ ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์สาร- กลยุทธ์สารเชิงรุก ได้แก่ การใช้
ข้อมูลสร้างความสาคัญ ให้ประเด็น และการเพิ่มแรงสนับสนุนด้วยข้อคิดเห็น กลยุทธ์สารเชิงรับ
ได้แก่ การเสนอทางเลื อกแก่องค์กรที่มีส่วนสร้างสุขภาวะ และการสร้างภาพศัตรูที่ชัดเจนกับผู้ค้า
สุรา 2. กลยุทธ์ด้านสื่อ – กลยุทธ์สื่อเชิงรุก ประกอบด้วย กลยุทธ์สื่อบุคคล ได้แก่ การให้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงเป็นคนนาเสนอข้อมูล การใช้พลังพันธมิตรสร้างกระแสกดดัน กลยุทธ์สื่อกิจกรรม ได้แก่
การใช้กิจกรรมสร้างกระแสสนับสนุน กลยุทธ์สื่อมวลชน ได้แก่ การดึงดูดสื่อมวลชนด้วยข้อมูล กล
ยุทธ์สื่อเชิงรับ ประกอบด้วย กลยุทธ์สื่อบุคคล ได้แก่ การให้บุคคลที่น่าเชื่อถือนาเสนอข้อมูล
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กลยุทธ์การสื่อสารของฝ่ายที่คัดค้านผลักดันมาตรการ ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ด้านสาร –
กลยุทธ์สารเชิงรุก ได้แก่ การยืนกรานความไม่เหมาะสมของมาตรการ กลยุทธ์สารเชิงรับได้แก่ การ
เสนอทางเลือกเพื่อสร้างอานาจการต่อรอง 2.กลยุทธ์ด้านสื่อ – กลยุทธ์สื่อเชิงรุก ประกอบด้วยสื่อ
บุคคล ได้แก่ การให้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นคนนาเสนอข้อมูล การล็อบบี้ สื่อกิจกรรมได้แก่ การใช้
กิจกรรมทาตัวเองให้เป็นข่าว และ กลยุทธ์สื่อเชิงรับ ประกอบด้วย สื่อบุคคล ได้แก่ การแสดงพลัง
พันธมิตร
กลยุทธ์การสื่อสารของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ได้แก่ 1.กลยุทธ์ด้านสาร- กล
ยุทธ์สารเชิงรับ ได้แก่ การให้ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ การยืนยันความรุนแรงของผลกระทบ
ด้วยข้อคิดเห็น 2.กลยุทธ์ด้านสื่อ – กลยุทธ์สื่อเชิงรับ ได้แก่ การให้บุคคลที่น่าเชื่อถือนาเสนอข้อมูล
รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ขับเคลื่อนทางสังคมด้านการควบคุมการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ : ผลการประเมินปี 25482549 โดยได้ ท าการศึ ก ษาในส่ ว นของการประเมิ น ผลเชิ ง การขยายข้ อ มู ล ที่ ป รากฎในสื่ อ
หนังสือพิ มพ์ ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้ องกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า 1.
ปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่ อหนังสือพิมพ์ในรอบเดือนเมษายนมีนาคม 2549 สื่อมวลชนนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า 2,095 ข่าว หาก
จาแนกเป็นรายเดือนพบว่าเดือนสิงหาคม มีจานวนข่าวมากที่สุด (300 ข่าว) รองลงมาคือเดือน
มกราคม (293 ข่าว) และเดือนกรกฎาคม (283ข่าว) ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์ที่นาเสนอข่าวเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ โพสต์ทูเดย์(155 ข่าว) ผู้จัดการ(153 ข่าว) และไทย
โพสต์ (151ข่าว) 2.ลักษณะข่าวสารที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข่าว
(ร้อยละ74) รองลงมาเป็นบทความ (ร้อยละ18) และภาพข่าว(ร้อยละ7) 3.ประเด็นข่าวสารที่เกี่ยวกับ
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นสื่ อ หนั ง สือ พิ มพ์ พบว่ า มี ก ารน าเสนอข่ าวในเชิ ง การรณรงค์ แ ละเชิ ง
นโยบายต่า งๆเกี่ ยวข้ องกั บการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในเชิงประเด็นการ
รณรงค์ พบว่า ข่าวส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา เมาไม่ขับ เป็น
ต้ น ส่ ว นในเชิ ง ประเด็ น นโยบาย พบว่ า มี ข่ า วเกี่ ย วกั บ นโยบาย กฎหมายหรื อ มาตรการ เช่ น
มาตรการขึ้ นภาษี สุรา มาตรการการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องกั บการ
ลงโทษคุมประพฤติและบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการโฆษณาผ่านสื่อ และการจากัดโซนนิ่ง จุด
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 4.แหล่งข่าวของข่าวสารที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ ประกอบไปด้วย (จากมากไปน้อย 3 อันดับ) กลุ่มธุรกิจสุรา กลุ่มสื่อมวลชน องค์กร
ทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 5.ทิศทางในการนาเสนอเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อ
หนัง สือ พิ ม พ์ ใ นรอบ 12 เดือน จ าแนกเปรีย บเทีย บเป็นรายเดือนพบว่า ข่าวสารที่ปรากฏใน
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หนังสือพิมพ์ ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเชิงสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากที่สุด
สุกัญยา จีนวงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ประเด็น ความถี่ และทิศทางการนาเสนอข่าว ภาพ
ข่าว และบทบรรณาธิการ กรณี: การชุมชุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ
(นปช.)ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐและมติชน ผลการวิจัยพบว่า 1.ประเด็นและความถี่ใ นการเสนอ
ข่าวสารในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชนให้ความสาคัญกับประเด็นข่าวสารสลายการชุมนุมมาก
เป็นอันดับหนึ่ง โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนาเสนอร้อยละ 25.68 ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนาเสนอ
ร้อยละ 23.93 2. ทิศทางการนาเสนอพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการชุมชนของกลุ่มนปช.ทั้งหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐและมติชนมีทิศทางนาเสนอที่แตกต่างกัน หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐนาเสนอพาดหัวข่าวไปใน
ทิ ศ ทางลบต่ อ การชุ ม ชนของกลุ่ ม นปช.มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 43.28 ส่ ว นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ม ติ ช นให้
ความสาคัญในการพาดหัวข่าวในทิศทางเป็นกลางมากที่สุดร้อยละ 41.89 3.ทิศทางการนาเสนอ
ภาพข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชนมีการนาเสนอภาพข่าวไปในทิศทางที่ เป็นลบต่อการ
ชุมนุมของกลุ่มนปช.มากที่สุด โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนาเสนอร้อยละ 41.03 ส่วนหนังสือพิมพ์มติ
ชนนาเสนอร้อยละ38.75 4.ทิศทางของบทบรรณาธิการต่อการชุมนุมของกลุ่มนปช.ในหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐจะนาเสนอในทิศทางลบต่อการชุมนุมของกลุ่มนปช.มากที่สุดถึงร้อยละ 53.85 ส่วนการ
นาเสนอบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์มติชนกลับให้ความสาคัญต่อการนาเสนอในทิศทางเป็น
กลางมากที่สุดถึงร้อยละ 42.0

