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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ

หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศึกษาขาวเพชรซาอุฯ และขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”    
มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง กระบวนการ ขั้นตอน อุปสรรค และปญหา ในการทําขาวเชิง
สืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพขาวสด : กรณีขาวเพชรซาอุฯ และขาวการเสียชีวิตของนาย   
หางทอง ธรรมวัฒนะ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาการนําเสนอขาวของนักศึกษานิเทศศาสตร 
และผูที่สนใจในการทํางานของวิชาชีพส่ือสารมวลชน   
 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณ
เชิงลึก จากการศึกษาพบวา กระบวนการในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพขาว
สด ในทั้ง 2 กรณีนัน้ มีขั้นตอนการทําขาวที่เหมือนกัน สามารถสรุปได 5 ขั้นตอนดงันี้ 1) การคัด
ประเด็น และทิศทางการนําเสนอขาว 2) การวางแผนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน 3) การคนหา
ขอมูลจากแหลงขาว 4) การตรวจสอบขอมูล และ 5) การนําเสนอขอมูล ในการคัดประเด็น และทิศ
ทางการนําเสนอขาวของทั้ง 2 กรณี พบวา มีการพิจารณาประเด็นโดยคํานึงถึงหลักของคุณคาความ
เปนขาว ดวูาเหตุการณที่เกดิขึ้นนั้นอยูในความสนใจของประชาชน คดีขาวเพชรซาอุฯ เปนขาว
อาชญากรรมที่สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกบัประเทศซาอุดีอาระเบีย  อีกทั้ง
ผูกระทําความผิดคือ ตํารวจซึ่งถือเปนผูที่มีอิทธิพล ทําใหตองมีการวางแผนในการทํางาน โดยคัดเลือก
ทีมงานที่มีความรู มีความชํานาญ และมีประสบการณ เพื่อที่จะทําใหเขาถึงแหลงขาวไดงาย 
เนื่องจากนักขาวที่มี คุณสมบัติดังกลาวจะรูเทคนิค และมีความสนิทสนม คุนเคยกับแหลงขาวเปนอยางดี 
ทําใหแหลงขาวเกดิความไววางใจ และยอมเปดเผยขอมลู  แหลงขาวที่เกีย่วของในคดีนี้ พบวา 
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 1) แหลงขาวประเภทบุคคล ประกอบดวย แหลงขาวเปด และ
แหลงขาวปด 2) แหลงขาวประเภทพยานหลักฐาน และเอกสารตางๆ เชน จดหมาย  หนังสือราชการ  
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นอกจากนี้ ยังพบวา เมื่อไดขอมูลมาจากแหลงขาวตองทาํการตรวจสอบขอมูลซํ้าอีกครั้งหนึ่ง จาก
แหลงขาวที่ตนเองรูจัก หรือแหลงขาวทีม่ีความอาวุโสกวาแหลงขาวที่ใหขอมูลมา ทั้งนี้เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด นําไปสูการฟองรองหมิ่นประมาทได หลังจากที่ไดทําการตรวจสอบขอมูลเรียบรอย
แลวจะนําขอมลูทั้งหมดเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ซ่ึงในการนําเสนอขาว พบวา มกีารแบง
การนําเสนอออกเปน 3 ภาค และในการนาํเสนอขาวนั้นตองใชความระมัดระวังเปนกรณีพิเศษ ตอง
เคารพในจรรยาบรรณของอาชีพตนเอง เมือ่แหลงขาวขอรองไมใหนําเสนอก็ตองไมนําเสนอ แตถา
จําเปนจะตองนําเสนอ ก็ควรเล่ียงโดยใชคาํวา “แหลงขาวแจงวา” หรือ “รายงานขาวแจงวา” แทน 
 สวนคดีขาวการเสียชีวิตของนายหางทอง  ธรรมวัฒนะ พบวา เปนขาวอาชญากรรมที่
สังคมใหความสนใจ เนื่องจากนายหางทอง ธรรมวัฒนะ เคยเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนอดีต ส.ส.
พรรคประชากรไทย การเสียชีวิตของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ เปนการตายอยางมีเงือ่นงํา ในการ
วางแผนการทําขาวเชิงสืบสวน สอบสวนมีขั้นตอนเชนเดียวกับคดีขาวเพชรซาอุฯ คือ การคัดเลือก
ทีมขาวที่มีความชํานาญ มีประสบการณ ใชเทคนิค และรูวิธีในการเขาถึงแหลงขาว ในการคนหา
ขอมูลจากแหลงขาวของคดีนี้ พบวา สามารถแบงออกเปน แหลงขาวประเภทบุคคล การคนหา
ขอมูลจากพยานหลักฐาน เอกสารตางๆ และการคนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต และเนื่องจากคดีนีเ้ปน
คดีที่มีเงื่อนงํา ทําใหตองมีการผาชันสูตรศพหลายครั้งเพื่อหาสาเหต ุ โดยใชหลักนิติเวชมาเปน
เครื่องมือพิสูจนในการผาศพ ผลจากการสันสูตรศพในแตละครั้งทําใหผูส่ือขาวจะตองใชความ
พยายามในการรายงานขาวใหกับสาธารณชนไดรับทราบ ซ่ึงในการคนหาขอมูลจากแหลง ขาวนั้น
เปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากคนในตระกูลธรรมวัฒนะ ตางฝายตางใหขอมูลที่เปน
ประโยชนกับตนเอง ดังนัน้ กอนการนําเสนอขาวบรรณาธิการจะตองตรวจสอบขอมูลใหแนใจกอน 
เพื่อปองกันการถูกฟองรองในคดีหมิ่นประมาท การนําเสนอขอมูลของคดีนี้ พบวา ไดแบงการ
นําเสนอออกเปน 3 ภาค เชนเดียวกับกรณีคดีขาวเพชรซาอุฯ ทั้งนี้เพือ่ใหผูอานไดเขาใจเหตกุารณ
ตั้งแตตนจนจบ 
 ปญหา และอุปสรรคที่พบใน 2 กรณี มคีวามแตกตางกันในเรื่องของการนําเอาเทคโน 
โลยีเขามาปรับใชในคดกีารเสียชีวิตของ นายหางทอง ซ่ึงแตกตางกับคดีเพชรซาอุฯ ที่สมัยกอน
เทคโนโลยียังไมเจริญกาวหนา  นอกจากนี้ยังพบอีกวา การทําคดีเพชรซาอุฯ ผูกระทําความผิดเปนผู
มีอิทธิพลทําใหยากตอการขดุคุยขอมูล  ทาํใหแหลงขาวไมกลาที่จะใหขอมูล  เนื่องจากเกรงกลวัตอ
อิทธิพล และภยันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึน้ เสี่ยงตอการถูกทําราย แตกตางกับคดขีองนายหางทอง 
เนื่องจากแหลงขาวตางฝายตางอยากใหขอมูล และนําเสนอขาวอยางเปนกลาง อุปสรรคนี้จึงไม
เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม จากการนําเสนอขาวทั้ง 2 กรณีนีย้ังสงผลกระทบกับแหลงขาวดวยเชนกัน 

DPU



 จ 

Thesis Title :  The Comparison Study about Process of Investigating News Between  
   Two Cases of Coverage of Khaosod Newspaper : The Saudi Arabian  
   Stolen Diamonds And The Death of  Hangthong Thammawattana 
Author :   Teratana Khuntong 
Thesis – Advisor : Assistant Professor Dr. Kullatip Sataruji 
Department :  Information Communication 
Academic Year :  2006 
 

Abstract 
 

This research is the Comparison Study about Process of Investigating News Between 
Two Cases of Coverage : The Saudi Arabian Stolen Diamonds And The Death of Hangthong 
Thammawattana. It aimed to know the methods and problems in the process of the investigating 
news while the investigating news is the most valuable and important for the asset of journalism. 
To study this issue would be useful for academics and practitioners in journalism. 

By using quality research with information from archive news and interview 
journalists and source people, it found that the process of these two cases was similar in terms of 
production. 

It started with 1) Analyzing the situation to conduct direction of news 2) Finding 
news sources 3) Examining sources and information and finally 4) Presenting news 

The differences between the news coverage of Saudi Stolen Diamonds and the news 
of Hangthong Death were about the kinds of sources that affected to the process of examining 
information and presenting news. While most of sources in Saudi Stolen Diamonds news were 
needed to be unnamed because of their security, the sources of Hangthong Death were opened but 
very conflicting and against each other.  

The Saudi Stolen Diamonds case had big impact to the country because it damaged 
the relations between Thailand and Saudi Arabia. The relating event about the murder of the wife 
and son of the diamond jeweler by the police officers themselves, made this case become more 
complicated. Khaosod newspaper made the investigative news that led to arrest one of the most 
important police officer in Thailand.  Making this news, journalists had to protect the sources 
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with ethics.  It also showed that although during that time (started in 1989), there was no 
information technology,   journalists could do their jobs well. 

For the Hangthong Death event, it took place when there were many tools of 
information technology. It could be said that technology made the process of making news 
become more convenient. However human resources; the journalists, are still the most important 
key of investigating news. While Hangthong Death case had many news sources who competed 
to give information, journalists were the part of the process to decide which information could be 
reviewed and which cannot because the risk of suing. 

To disclose the news affected to people in high position or people who had much 
power also make risk to the media in term of security and legal action to stop reporting. This 
condition was also the problem that found during the making news process. However the media 
and journalists could overcome this problem by standing to report the truth that pass through the 
process of considering, examining and reporting smartly and carefully. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

เสนทางอันยาวไกลในการทาํวิทยานิพนธเลมนี้ สอนใหรูจักกับคําวาอดทนอดกลั้นตอ
อุปสรรคทั้งปวง  ทุกอยางจะสําเร็จลุลวงมไิด หากปราศจากความกรุณาเอาใจใสของ ผศ.ดร.กุลทิพย  
ศาสตระรุจิ อาจารยที่ปรึกษา ที่คอยใหคําแนะนําจนกระทั่งทุกอยางทําสําเร็จเสร็จออกมาเปนรูปเลม 
ขอบพระคุณ ผศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส ที่ชวยชีแ้นะในกรอบของงาน อีกทั้งตองขอขอบพระคุณ            
ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด ประธาน ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิแ์กว อาจารยอรุณ งามดี กรรมการ ที่สละ
เวลาอันมีคาในการสอบวิทยานิพนธ คอยใหคําชี้แนะเพิม่เติมเนื้อหาทีเ่ปนประโยชนมาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชาทุกทานที่เปดโอกาสใหไดศึกษาหาความรู รวมทั้งพี่ 
เพื่อน นอง ในชายคา “ขาวสด” ที่สละเวลาอันมีคาคอยใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลือเอ้ือ
ประโยชนในการสืบคนขอมูล ขอบคุณทุกกําลังใจของคนใกลตัว ที่ไมเคยทอดทิง้ยามทอแทกบั
อุปสรรคนานับประการในการทํางานชิ้นนี ้ กราบขอบพระคุณบุพการี และคนในตระกูล “ขุนทอง” 
ที่คอยเปนกําลังใจเสมอมา 

หากกุศลผลบุญมีจริงขอใหอานิสงคที่ไดจากวิทยานพินธเลมนี้ จงสงผลไปถึงดวง
วิญญาณของนางดาราวดี ศรีธนะขัณฑ ด.ช.สันติ ศรีธนะขัณฑ 2 แมลูกที่ตกเปนเหยือ่อธรรมในคดี
เพชรซาอุฯ รวมทั้งนายหางทอง ธรรมวัฒนะ ที่เสยีชีวิตไปแลว ถึงแมรางของทานจะสิ้นสลายไป 
แตสาเหตแุหงการตายจะกลายเปนตําราเลมใหญแหงการเรียนรูของคนรุนหลัง โดยเฉพาะคนใน
วงการสื่อสารมวลชนจะไดนําไปเปนกรณีศึกษาเปนตวัอยางในการทําขาวเจาะสืบตอไป ขอใหทาน
จงเปนสุข ในสัมปรายภพ  

 
                            

ธีรธนา ขุนทอง 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มา และความสาํคญัของปญหา 
 

ความสําคญัของการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน 
 
ปจจุบันเทคโนโลยีขอมลูขาวสาร คือกลไกสําคัญในการผลกัดันเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมในโลก มีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารดวยสื่อที่หลากหลายขึน้ รวดเร็วข้ึน เจาะ
กลุมเปาหมายไดเฉพาะกลุมมากขึ้น หนังสือพิมพ (Newspapers) ซึ่งถือเปนสื่อมวลชนยุคแรก ไมเพียง
ตองเผชญิกับคูแขงสื่อดั้งเดมิเชน วิทยุ โทรทัศน แตยงัรวมถึงคูแขงจากสื่อใหมอยาง อินเตอรเนต็ที่สง
ขาวสารไรสายไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมีชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

อยางไรก็ตามส่ิงท่ีทําใหสื่อหนังสือพิมพอยูรอดหลังจากผานชวงเวลายาวนานมาจนถึง
ปจจุบัน คือการรักษาเนื้อหา และรูปแบบของการหนังสือพิมพ (Journalism) ท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารใน
เชิงลึก  ผานกระบวนการตรวจสอบวิเคราะหวิจารณไดเขมขนกวาสื่อชนิดอื่นๆ  ขณะเดียวกัน
หนังสือพิมพยังคงมีบทบาทความรับผิดชอบตอสังคม และเปนท่ีพึ่งของประชาชนไดชัดเจนในชวง   
วิกฤตการณทางการเมือง 

ในชวงเวลาทีส่ถานการณการเมืองอยูในภาวะปกติ และผูคนนยิมบริโภคขาวที่ทันตอสถาน 
การณรายวัน หนังสือพิมพอาจเปนสื่อที่เสียเปรียบ และจะเสียเปรยีบมากขึ้นเรื่อยๆ หากปลอยใหบทบาท 
และขอไดเปรยีบของตนเองถูกกลืนไปในภาวะ “วิ่งตามขาว” หรือรายงานตามเหตกุารณที่เกดิขึ้นแบบ
เฉพาะหนา ตามกระแส ซ้ําซอนกับสื่ออ่ืนๆ แทนที่จะ “นําเสนอประเด็นขาวเชิงลึก” ซึ่งเปนบทบาท
สําคัญของสื่อมวลชน 

ดวยเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจ และการทํางานที่ตองแขงขันกับเวลา ทําใหสื่อมวลชนเนน
การรายงานขาวตามสถานการณท่ีเกิดขึน้แบบเฉพาะหนา เพียงเพื่อใหผูบรโิภคขาวสารไดรูวา  “ใคร ทํา
อะไร ที่ไหน อยางไร” โดยมีเทคโนโลยเีอ้ืออํานวยความเรงดวน แมวาจะมผีลดีในแงรวดเรว็ทัน
สถานการณ แตสิ่งที่ขาดไปคือ ขอมูลเบื้องหนาเบื้องหลัง ขอเท็จจริงบางประการ และแหลงที่มาของขาว  
แหลงที่มาของขาว ทําใหขาวมีมิตินอย และนําเสนอซํ้าๆ ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ดังนั้นการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน หรือ “ขาวเจาะ” (Investigative Reporting) ยังคง
มีความสําคัญตอการทําหนาที่ของหนังสือพิมพ และเปนที่ตองการของผูบริโภคขาว เพราะแสดงถึง
มูลเหตุ และที่มาที่ไปของเหตุการณไดอยางลึกซึ้งเปนขั้นตอน เนนการนําเสนอความจริง (Truth) 
รอบดาน มุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอนันําไปสูความถูกตองยุติธรรมในสังคม 

 
วิธีการทํางานของขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ส่ิงสําคัญตองอาศัยความรวมมือจาก

แหลงขาวแหลงขอมูลที่ถูกตองแมนยํานํามาประกอบกนั ทามกลางสถานการณในสนามขาวที่
อาจจะเปนตัวนําพาไปสูขอมูลเบื้องลึกที่มาของเหตุการณไดอยางคาดไมถึง ซ่ึงการใหไดมาซึ่ง
แหลงขาวทีน่าเชื่อถือนั้น ส่ือมวลชนจําเปนตองมีความรูในเชิงลึกเกีย่วกับสถานการณ รวมถึง
ประสบการณ และที่ขาดไมไดคือจริยธรรมของสื่อมวลชนในการประเมิน และรักษาแหลงขาว 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเปดเผยขอเท็จจริงเชิงลึกตอสาธารณะ 

การนําเสนอขาวเชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative Reporting) หรือ “ขาวเจาะ” ที่ตอง
เขาไปขุดคุยขาว นอกจากจะเปนหนทางอยูรอดของสื่อหนังสือพิมพแลว ยังเปนบทบาทหนาที่ของ
ส่ือหนังสือพิมพในเวลาเดยีวกัน ดังที่มีคํากลาวในวงการวา “หนังสือพิมพไมเพยีงตองขายขาว แต
ตองขายขาวทีม่ีประโยชนตอสังคม” 

หนังสือพิมพขาวสดเปนหนังสือพิมพรายวนั นําเสนอขาวชาวบานเนนหนักที่ขาว
อาชญากรรม ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ และขาวกีฬา แตจะใหความสําคัญกับขาวอาชญากรรมเปน
หลักตามลักษณะหนังสือพมิพหัวสีที่เนนขาวเอาใจผูอานในระดับกลาง และระดับลาง หนังสือพมิพ
ขาวสดดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพ โดยยดึหลักจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพอยางเครงครัด 
ภายใตสโลแกนการทํางาน “ขาวสดครบทุกรส สดทุกเรือ่ง” กอตั้งครั้งแรกเมื่อวนัที ่ 1 ธันวาคม 
2533 ใชชื่อวา “ขาวสดสปอรตนิวส” ตอมาไดตัดคําวา “ สปอรตนิวส” ออก เหลือเพียงหัว “ขาวสด” 
เพียงอยางเดยีว และในวันที ่9 เมษายน 2534  หนังสือพพิมขาวสดเพิ่มหนาจากเดิม 16 หนา เปน 24 
หนา ประกาศตัวเปนหนังสือพิมพรายวนัหัวสีที่เนนการเสนอขาวอาชญากรรมเต็มตัวนับแตบัดนัน้
เปนตนมา 

 
จุดเดนของหนงัสือพิมพขาวสดอยูที่การนําเสนอขาวแบบเจาะลึก ภายใตคําขวัญ “เกาะ

ความจริง กัดไมปลอย” ทําหนาที่เปนสุนัขเฝาบาน (Watchdog) เพื่อสังคมตลอดมา ซ่ึงนอกจากการ
นําเสนอขาวหนา 1 ที่ทําอยางตรงไปตรงมา และกลาวิพากษวจิารณอยางไมเกรงกลัวอิทธิพลแลว  
ขาวสดยังเปนหนังสือพิมพฉบับแรกที่นําเสนอรายงานพเิศษหรือ “สกูปขาว” ในชื่อ “สดจากสนาม
ขาว” วิเคราะหเจาะลึกเบื้องหลังของเหตุการณสําคัญๆ และขาวอาชญากรรม นํามาเขียนในรูปแบบ
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ใหมจนเปนทีต่ิดอกติดใจผูอาน และดวยการรายงานขาวแบบเจาะลกึเที่ยงตรงนีเ่อง ทําใหใน
ระยะเวลาเพยีงไมกี่ป หนงัสือพิมพขาวสดเลื่อนลําดับจากหนังสือพิมพที่มียอดขายในลําดับทายๆ 
ขึ้นมาเปนหนงัสือพิมพหัวสีที่มียอดขายดีเปนอันดับ 3 ของประเทศ (อางตามผลสํารวจของบริษัท ดี
มาร ซ่ึงเปนบริษัทฯ รับทําวจิยัดานการตลาด) จนเปนทีย่อมรับของประชาชนทัว่ไป  

ผลงานขาวที่ทําใหประชาชนเริ่มรูจักหนังสือพิมพขาวสดมากขึ้นนั้นมีมากมาย อาทิ  
ขาวขุดคุย คดีอุม-ฆาสองแมลูก ตระกลูศรีธนะขัณฑ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากคดีเพชรซาอฯุ 
(ไดรับรางวัลพูลิตเซอร ประจําป 2537) ขาวจับแกงลักลอบลาสัตวปาและทลายเหมืองเถื่อนกลางปา
ทุงใหญนเรศวร เขตมรดกโลก (ไดรับรางวลัพูลิตเซอร ประเภทขาวสิ่งแวดลอมป 2538) ขาวฉาวโฉ
ของอดีตพระยนัตระ อมโรภกิขุ ซ่ึงถูกรองเรียนเรื่องผูหญงิ และพฤติกรรมอันไมเหมาะสมกับสมณ
เพศ ขาวฉาวของหลวงพอภาวนาพุทโธ ขมขืน 6 ด.ญ.ชาวเขา ขาวกระชากหนากาก “เณรแอ” จอม
ลวงโลก อางไสยศาสตรหลอกลวงเงินชาวบาน และขมขืนผูหญิง ขาว “แท็กซี่ฮีโร ฮีลวง” นาย
สมพงษ เลือดทหาร กุเร่ืองเก็บเงินคืนฝรั่ง รวมทั้งขาวเชิงอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางขาวตอตานการ
วางทอกาซของบริษัท ปตท. ที่นําเสนอขาวแบบขามป ซ่ึงขาวสดก็ใหความสําคัญ และนําเสนออยาง
ตอเนื่องเชนกนั จนกระทั่งมาถึงขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ อดีตนักการเมืองคนดังที่
เชื่อกันวานาจะมีเงื่อนงํา หนงัสือพิมพขาวสด ก็หาคําตอบมาบอกสังคมไดอยางชดัเจน  

งานศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทาํขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศึกษาขาวเพชรซาอุฯ และขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ   
ช้ินนี้ ผูทําวจิัยใหความสนใจในคุณคา และความสําคัญของทั้ง 2 ขาว จุดเดนของขาวทั้ง 2 อยูตรงที่
เปนเหตกุารณที่ประชาชนใหความสนใจในระดับสูง เนือ่งจากเปนขาวที่เกดิจากความไมชอบมาพา
กลของบุคคลที่เกี่ยวของ และนาจะมีเบื้องหนาเบื้องหลัง 

กรณีศึกษาการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนกรณีศึกษาขาวเชิงสืบสวนสอบสวนขาว 2 
เหตุการณของหนังสือพิมพขาวสด ไดแก ขาวการขโมยเพชรซาอุฯ ที่ลุกลามเปนคดฆีาตกรรมสอง
แมลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ และขาวการเสียชีวิตของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ มีจดุเดนตรงที่เปน
เหตุการณที่ประชาชนใหความสนใจในระดับสูง มีความขัดแยงระหวางบุคคลในเหตุการณ และมี
เบื้องหลังความเปนมาที่ยาวนาน 

 
ผลงานนําเสนอขาวเพชรซาอุฯ และการฆาอําพรางสองแมลูกศรีธนะขัณฑของหนังสือ 

พิมพขาวสดไดรับการยอมรบัจากผูอานอยางสูง  โดยแสดงใหเห็นทางรปูธรรมในยอดขายที่เพิ่มขึน้
และการสํารวจความเห็น (โพล) ของสถาบันการศึกษา และการเปนแหลงอางอิงในการนําเสนอขาว
ของสื่อมวลชนแขนงอื่น 
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แมวาในชวงเกิดเหตุ จะไมมีเทคโนโลยีดานการสื่อสารที่ทันสมัย แตขาวที่นําเสนอ
ออกมามีความครบถวนสมบูรณ ตั้งแตจดุเริ่มตนของคดขีโมยเพชร จนถึงการตีแผพฤติกรรมนาย
ตํารวจยศนายพลที่เปนคนบงการฆาจนตองเขาไปรับโทษทัณฑในคุก 

สวนขาวคดกีารตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ ส.ส.กรุงเทพ จุดสําคัญอยูที่ผูตายเปน
คนมีช่ือเสียง และอยูในตระกูลที่มีความขดัแยง บุคคลในครอบครัวถูกฆาตกรรม หรือหายตัวลึกลับ
มาแลวอยางนอย 8 ราย สังคมจึงเอนเอยีงเชื่อวาเปนคดีฆาตกรรม ขณะที่ส่ือมวลชนมีหนาที่ตอง
นําเสนอขอเทจ็จริงเหนือกระแสสังคม ซ่ึงการทําขาวนีต้องอาศัยขอมูล และแหลงขาวที่ใหขอมลูที่
เปนหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนสําคัญ ขณะที่เทคโนโลยีดานการสื่อสารเปนตัวกระตุนใหการ
ทํางานรวดเรว็ และตรวจสอบขอมูลไดงายขึ้น 

 
ผลงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนทั้ง 2 ขาวนี้แสดงใหเหน็ถึงวิธีการทํางานของผูส่ือขาว

ที่ตองเขาไปหาขาวเพื่อขุดคุยเจาะหาขอมลูดวยตนเอง ตามประเดน็ที่เปนขอมูลในเชิงลึก เพือ่ให
บรรลุเปาหมายของการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนที่ตองการบอกถึงสาเหตุอันเปนเบื้องหนา เบื้อง 
หลังของเหตุการณ นําความจริงออกมาเปดเผยตอสาธารณชนใหทราบอยางถองแท ซ่ึงผลของการ
นําเสนอขาวลักษณะนี้ นอกจากเปนที่กลาวขานในกลุมสื่อมวลชนดวยกันแลว ยังมีผลตอยอดขาย
หนังสือพิมพอยางเหน็ไดชัด 

ในหนังสือ “ขาวเจาะ เจาะขาว” (2543 : 27) ของสมหมาย ปาริจฉัตต อางถึง
วิทยานิพนธของ พงษศักดิ ์ พยัฆวิเชียร ผูบริหารหนังสือพิมพมตชิน ซ่ึงเคยเสนอวิทยานิพนธ
ปริญญาโททางการหนังสือพิมพ ที่มหาวทิยาลัยวิสคอนซิน วา เหตุที่ขาวสืบสวนสอบสวนเปนที่
สนใจของผูอานมากนัน่เอง ทําใหการเสนอขาวประเภทนี้จึงเปนจุดขาย (selling point) ที่สําคัญของ
หนังสือพิมพมาตลอด มีผลทําใหหนังสือพิมพแตละฉบับเติบโตอยางกาวกระโดด และอยูรอดได 
ในชวงระยะเริม่ตนบุกเบกิหนังสือพิมพเกอืบทุกฉบับ จะอาศัยการเสนอขาวสืบสวนสอบสวนเปน
จุดสรางความนิยมแกผูอาน เพราะขาวประเภทนี้ใหขาวสารทั้งดานลกึ และดานกวาง สรางความ
สนใจตอผูอาน 

  
ดังนั้นสื่อมวลชนสวนใหญจงึตองการชวงชิงที่จะเปนเจาของผลงานขาวเชิงสืบสวน

สอบสวนชิ้นสําคัญ ออกมานําเสนอตอสาธารณชน เพื่อยกระดับมาตรฐานความนาเชื่อถือ สราง
ความนิยมขององคกร และชื่อเสียงของหนังสือพิมพใหเปนที่ยอมรับตอประชาชน เพื่อครองสวน
แบงทางการตลาดในยุคทนุนิยมที่กําลังมอิีทธิพลในปจจุบัน และดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการทํา
ขาวเชิงสืบสวนสอบสวน เปนการทํางานที่มีความเสี่ยงตอหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณ  เพราะ
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หากผูส่ือขาวมุงหวังแตจะใหไดขาวโดยไมคํานึงถึงความถูกตองของหลักจริยธรรมแลว ก็จะถือได
วาผูส่ือขาวผูนัน้ขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน ถึงแมจะไดขาวที่มีความลกึ
ไปเปนผลงานก็ตาม 

  
การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนเปนวิธีทํางานที่ทาทายความสามารถของนักขาว ผูส่ือ 

ขาวตองใชความสามารถเฉพาะตวั และความนาเชื่อถือในการหาแหลงขาวที่จะใหขอมูล และขอเท็จ 
จริงที่ยังปดบัง ซอนเรนนําเสนอตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเรื่องราวที่คาบเกี่ยวกับความไมชอบ
มาพากลในคดฆีาตกรรม และการกระทําผิดกฎหมายของบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่อาจทําใหนกัขาวถูก
ขมขูคุกคามดวยวาจา และการใชความรุนแรง 

 
โจเซฟ พูลิตเซอร เจาตํารับการรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนชาวอเมริกัน เจาของ

รางวัลขาวพูลิตเซอรไดกลาวไววา  
“อยาพอใจเพียงแคไดเสนอสิง่ที่มองเห็นเทานั้น เพราะในแตละเรื่องราวแตละเหตุการณ

นั้น ยังมีขอเทจ็จริงอันเปนเบื้องหลังเบื้องลึกซอนอยูอีกมาก” (สมหมาย ปาริจฉัตต, 2537 : 15)  
ความสําคัญของขาวเชิงสืบสวนสอบสวนดังที่กลาวมา องคกรอิสระที่ควบคุมดูแล

ส่ือมวลชน อาทิ สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย และสมาคมนักขาวนักหนังสือพมิพแหงประเทศ
ไทย จึงไดจดัใหมกีารประกวดขาว และภาพขาวยอดเยี่ยมขึน้เปนประจําทุกป เพื่อเปนการเชดิชู
เกียรติใหกับผูส่ือขาว หรือหนังสือพิมพที่สามารถทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนจนเกิดการเปลีย่น 
แปลงเกิดขึ้น และในจํานวนขาวที่ไดรับรางวัลพูลิตเซอรของไทยนับตัง้แตป พ.ศ. 2515 จนถึงป 
2547 นั้น ขาวฆาตกรรมสองแมลูกศรีธนะขัณฑเปนขาวอาชญากรรมขาวเดยีวทีพ่ิชิตรางวัลขาวยอด
เยี่ยมไดในป 2537 
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การศึกษาเปรียบเทียบการทําขาวของหนังสือพิมพขาวสด กรณีขาวเพชรซาอุฯ และคดีการเสียชีวติ
ของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ 

  
เนื่องจากขาวเชิงสืบสวนสอบสวนเปนหัวใจของการทําขาว ผูวิจยัจึงทําการคัดเลือกขาว

เพชรซาอุฯ ซ่ึงเปนขาวรางวลัพูลิตเซอร ประจําป 2537 ประเภทรางวลั (อิศรา อมันตกุล) และขาว
การตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ ซ่ึงเปนขาวอาชญากรรม (Crime News) ที่ไดรับความสนใจ
จากสังคมอยางกวางขวาง มาเปนกรณีศกึษา 

 
ขาวเพชรซาอุฯ เปนขาวที่มคีวามสมบูรณทั้งเนื้อหา และวิธีการทํางานเชิงขาวเจาะ ผาน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย และคณาจารยผูทรงคุณวุฒิมาแลว 
ยอมแสดงใหเห็นถึงบรรทัดฐานของความเปนขาวที่ถูกตองแมนยํา สรางผลกระทบ และเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะขาวเพชรซาอุฯ นอกจากจะเปนคดีฆาตกรรมซอน
เงื่อนที่เกดิจากฝมือของตํารวจยศนายพลทีก่ลาส่ังลูกนองลงมือฆาผูหญิง และเด็กแลว ขาวนีย้ังเปน
ประวัติศาสตรหนาใหมคร้ังสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเมืองไทย เพราะเปนครั้งแรกที่มีการสั่ง
จับกุมบุคคลสําคัญอยาง พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ กับพวกในขอหารวมกันฆาผูหญิงกับเด็กดวย 

นอกเหนือไปกวานัน้ ผลพลอยไดจากการสรางความถูกตองในหนาที่ของสื่อมวลชน  
ยังนําไปสูการเริ่มตนสะสางคดีเพชรซาอุฯ คร้ังใหญอีกครั้ง โดยหนังสือพิมพขาวสดยงัคงเดนิหนา
เจาะขาวเรื่องเพชรซาอุฯ อยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหกรมตํารวจภายใตการนําของ พล.ต.อ.พจน          
บุญยะจนิดา (อธิบดีกรมตํารวจ ป พ.ศ. 2537) ส่ังการใหมีการจดัตั้งศูนยเฉพาะกิจประสานงาน
ติดตามเครื่องเพชรซาอุฯ (ศตพ.) กลับคืนมาไดหลายลานบาท อันเปนผลในการคลี่คลายปญหาผล 
ประโยชนระดบัชาติ ชวยกูช่ือเสียงประเทศไทย และวงการตํารวจไทยใหดีขึ้นมาตามลําดับ   

 
ในสวนขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ เปนขาวทีห่นังสือพิมพขาวสด 

นําเสนอแบบเกาะติดทามกลางความสงสัยของสังคม วานายหางทองฆาตัวตาย หรือถูกฆาตกรรม 
โดยทีมขาวหนังสือพิมพขาวสด ไดนําเสนอขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรจากการพิสูจนศพ และ
รายละเอียดในรูปคดี ซ่ึงขาวดังกลาวยังอยูในระหวางการฟองรองทางคดีในปจจุบัน เปนขาวที่ถือวา
มีความนาสนใจตอสังคม  

ถึงแมวาการศกึษาเปรียบเทียบการทําขาวสืบสวนสอบสวนทั้ง 2 กรณี ที่ยังไมส้ินสุด 
กระบวนการทางยุติธรรม หากแตผูวิจยัจะศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวน
สอบสวนใน 2 สมัย คือ ชวงขาวเพชรซาอุฯ เกิดขึ้นในป พ.ศ.2537  และขาวการตายของนาย      
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หางทอง ธรรมวัฒนะ เกดิขึน้ในป พ.ศ. 2542 เพื่อนํามาเปรียบเทียบกระบวนการทําขาววามีความ
เหมือน และแตกตางกันอยางไร โดยขาวเพชรซาอุฯ ถือเปนการทําขาวในอดีต ที่เกดิขึ้นเมื่อ 11 ปที่
ผานมา ในยุคที่เทคโนโลยี และสารสนเทศยังไมเขามามบีทบาทมากมายนัก  ขณะทีข่าวการตายของ
นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ถือเปนการทําขาวที่เกดิขึ้นในยุคปจจุบนั ที่เทคโนโลยีสารเทศเขามามี
บทบาทในกระบวนการทํางานของนักขาวเปนอยางมาก  

นอกจากนี้การศึกษาเปรียบเทียบนี้ จะทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการทําขาวเชิงสืบ 
สวนสอบสวน ตลอดจน อุปสรรค และขีดจํากัดของการทํางานขาวเชิงสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะ
กรณีศึกษาของกองบรรณาธิการขาวหนังสือพิมพขาวสด ซ่ึงเปนหนังสือพิมพที่ไดรับรางวัล           
พูลิเซอร จากสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ 

 
ผลงานวิจัยช้ินนี้จะนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาวชิาชีพวงการสือ่สารมวลชน 

โดยเฉพาะการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ที่จะกาวเขาสูอาชพี
ผูส่ือขาว และผูสนใจในกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน เพื่อใชเปนแนวทาง และวิธี
ปฏิบัติในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนใหมีคุณภาพตอไป 

 
1.2 ปญหานําวจัิย 

1.2.1 กระบวนการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพขาวสด กรณีขาวเพชร
ซาอุฯ   และขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ มขีั้นตอน และองคประกอบในการทํางานที่
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

1.2.2 ปญหา และอุปสรรคของการทําขาวทั้ง 2 ขาว มีความเหมือนกนั และแตกตางกนั 
อยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคงานวิจัย 

1.3.1 เพื่อใหทราบถึงกระบวนการ และขัน้ตอนในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนกรณ ี
ขาวเพชรซาอุฯ และขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ 

1.3.2 เพื่อใหทราบถึงอุปสรรค และปญหาของการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนกรณีขาว
เพชรซาอุฯ และขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ 

1.3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาการนําเสนอขาวของนักศึกษานิเทศศาสตร และผู
ที่สนใจในวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
ศึกษาเฉพาะการทํางานของทีมขาวหนังสือพิมพขาวสด กรณีขาวเพชรซาอุฯ (ขาว

รางวัลพูลิตเซอรประจําป 2537) ถึงสาเหตุการฆาตกรรม 2 แมลูกตระกูลศรีธนะขณัฑ และการ
ติดตามเพชรฯ กลับคืนประเทศซาอุฯ 

ขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ ศึกษาเหตุการณตั้งแตวันแรกที่นายหางทอง 
เสียชีวิต (ในป 2542) จนกระทั่งมีการรองขอใหทําการผาพิสูจนศพในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ที่กําลัง
เปนอยูในปจจบุัน 

 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 
ขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ( ขาวเจาะ )  

หมายถึง เปนวิธีการรายงานขาวที่ผูส่ือขาวพยายามขุดคุยเร่ืองลึกลับซับซอน มีขอมูล
ซอนเรน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการทจุริตคอรรัปชั่น การฉอฉลเอารัดเอาเปรียบประชาชน หรือ
เปนภยัตอสังคมแลวนํามาเปดเผยใหสาธารณชนไดรับทราบ   

 
กระบวนการทําขาวสืบสวนสอบสวน   

หมายถึง ขั้นตอนในการกําหนดทิศทางขาว และการคิดประเด็นขาว การวางแผนการทํา
ขาวเชิงสืบสวนสอบสวน คนหาขอมูลจากแหลงขาวทีเ่กี่ยวของ การตรวจสอบขอมูล และการ
นําเสนอขอมูลของขาวในกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี กับหวัหนาขาว หรือบรรณาธิการขาวอยูตลอดเวลา 
เปดโปงขาวสารขอมูลที่ผูกระทําผิดบิดบัง ซอนเรน ไมอยากเปดเผย คํานึงหลักจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยมีบรรณาธิการขาว หัวหนาขาว ผูชวยหวัหนาในกองบรรณิการหนังสือพิมพ    
ขาวสด เปนผูกําหนด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารในเบื้องลึก ทําหนาที่เปดโปงความจริงสู
สาธารณะ 

 
ปญหา และอุปสรรค 

หมายถึง ปญหาการเขาถึงแหลงขาว ปญหาการทํางานในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบ 
สวน อันไดแกปจจัยทางดานการถูกขมขูคุกคาม การแขงขันกับเวลา ปญหาทางดานการติดตอ 
ส่ือสาร และเรื่องอัตรากําลังคนในการทํางาน 
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ขาวเพชรซาอดุีอาระเบีย  
หมายถึง ขาวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลายาวนาน เร่ิมตั้งแตวนัที่ 10 ส.ค. 2532 

จนมาถึงปจจบุัน ป 2550 เปนขาวอาชญากรรมยอดเยี่ยมที่ไดรับรางวลั “พูลิตเซอรประจําป 2537” 
ซ่ึงงาน วิจยัช้ินนี้เนนศึกษาในชวงเกิดเหตกุารณฆาตกรรม 2 แมลูกตระกูลศรีธนะขณัฑ และการ
ติดตามเพชรฯ ของกลาง 

 
ขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ 

หมายถึง ขาวการเสียชีวิตของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ อดีต ส.ส.พรรคประชากรไทย 
ซ่ึงถูกยิงตายอยางปริศนาตอนเชามืดวันที่ 6 กันยายน 2542 ภายในบานพักใกลตลาดยิ่งเจริญ เขต
บางเขน โดยการเสียชีวิตของนายหางทอง ยังเปนคดใีนชั้นศาลที่กําลังพิสูจนวาเกดิจากการฆาตัว
ตาย หรือฆาตกรรม 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  
เพื่อทราบถึงการทํางานของนักขาว และการดําเนินการของกองบรรณาธิการขาว

หนังสือพิมพขาวสด วามวีิธีการทําขาว ส่ังงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนอยางไร เพือ่ใหไดขาวที่มี
คุณภาพออกตแีผตอสาธารณะ และเพื่อใชเปนแนวทางในการกาวเขาสูอาชีพผูส่ือขาวของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการศกึษาเรื่อง  “การศกึษาเปรียบเทียบ กระบวน 

การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวเพชรซาอุฯ และขาวการตาย
ของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  ผูวิจยัไดนํามาเปนกรอบในการวิจัย   มีดังนี ้
 

2.1  จรยิธรรมของหนังสือพิมพ 
2.2  แนวคดิเกีย่วกับขาว 
2.3  บทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชน (บทบาทของผูเฝาประตู) 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการรายงานขาวเชิงสืบสวน 
2.5  แนวคดิเกีย่วกับแหลงขาว 
2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 

2.1 จริยธรรมของหนังสือพิมพ 
 
สุภา ศิริมานนท (2457 – 2529 : 12 – 18) ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของ

หนังสือพิมพไวดังนี้ 
จรยิธรรมของหนังสือพิมพ (Ethics of the Press) เปนทํานองคําสอนเกี่ยวกับความประพฤต ิ

และการตั้งหลกัใหแกคนของหนังสือพิมพเพื่อประโยชน และเพื่อสงเสริมคุณคาใหแกมวลชนจรยิธรรม
ของหนังสือพิมพเปนหลักความประพฤต ิ และหลักของความคิดจิตใจอันยิ่งใหญกวางขวางที่ครอบคลุม
เอาสวนตางๆ ของงานหนังสือพิมพไวทุกสวนสัด 

 
งานหนังสือพิมพเปนงานซ่ึงกระทบถึงสังคม ซึ่งสะทอนภาวะของสงัคม กําเนิดขึ้นมาได

ดวยการดึงพลงัมาจากสังคม ดังนั้นหนังสือพิมพจึงจําเปนตองมีหลักกาํกับ เพื่อสงผลกระทบกลับไปสู
สังคมในแงที่จะชวยเหนี่ยวรัง้ และยกระดับของสังคมใหดีขึ้น สูงขึ้น ในแงทีจ่ะใหภาพสะทอนอัน
เที่ยงตรงตอสังคม และในแงที่จะสงเสริมใหสังคมทรงพลังที่จะกาวรดุหนาอยางแกรงกลายิ่งขึน้เรือ่ยไป 
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หลักปฎิบัติตามที่มีการกําหนดลงไวในจรยิธรรมนั้น เปนหลักปฎิบัตทิางความคิดจติใจ 
เพราะจริยธรรมมิใชกฎหมาย ซ่ึงสอดคลองกับที่ สุกญัญา สุดบรรทัด (2537) กลาวในเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา จริยธรรมในวิชาชพีหนังสือพิมพวา จรยิธรรม หมายถึง ปรัชญา หรือระบบที่
เกี่ยวเนื่องดวยศีลธรรม เปนหลักประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง กลาวโดยทัว่ไป
จริยธรรมเปนทฤษฎี หรือหลักเกี่ยวกับความประพฤติของคนวาดหีรือไมดี เปนสิ่งทีใ่ครจะประพฤติ 
หรือไมประพฤติก็ได แตกตางจากกฎหมายที่ใครไมประพฤติตามก็จะถูกลงโทษ จริยธรรมเปนเรื่อง
ของสํานึกของแตละบุคคล ในอันที่จะพิจารณาตัดสินดวยตัวเองวาส่ิงใดถูกสิ่งใดผิด 

 
แลมเบธ (Lambeth, อางถึงใน สุกัญญา สุดบรรทัด, 2537) เสนอกรอบของจริยธรรมไว

ดังนี ้
 
หลักการพูดความจริง (The Principle of Truth Telling) 

เปนหลักการที่ส่ือมวลชนพยายามอยางเต็มที่ที่จะแสวงหาขาวสารที่ถูกตอง ยุติธรรม 
และปราศจากอคติ ส่ือมวลชนตองตรวจสอบแลวตรวจสอบอีกเพื่อจะใหขอมลูนั้นถูกตองอยาง
แทจริงความจาํเปนที่จะตองออกขาวใหทนัเวลาไมใชขออางที่จะเสนอขาวผิดพลาด หนังสือพิมพ
อาจจะผิดไดแตตองเปนความผิดที่เกิดขึ้นอยางไมสามารถจะควบคุมได ทั้งนี้ไมเพียงแตการไม
เสนอขาวผิดๆ เทานั้น แตยังหมายถึงการตองพิสูจนใหไดวาขอมูลนั้นแทหรือไมแทอีกดวย 
 
หลักความยุตธิรรม (The Principle of Justice) 

เร่ืองของความยุติธรรม มาตรฐานของหนังสือพิมพ Washington Post ซ่ึงเปนที่ยอมรบั
กันอยางแพรหลายคือ ขาวที่ยุติธรรมจะไมละเลยประเดน็สําคัญของเรื่อง หมายถึง ความครบถวน
ของเนื้อขาว ไมหยิบยกประเด็นรองมาแทนประเดน็หลัก หมายถึง ตรงประเด็น ไมสรางความเขาใจ
ผิด และไมหลอกลวงผูอาน หมายถึง ความซื่อสัตย ไมกลบเกลื่อนอารมณ หรืออคติของผูเสนอ         
หมายถึง ความตรงไปตรงมาไมใชภาษาทีย่อกยอน และชี้นํา 

 
หลักเสรีภาพ (The Principle of Freedom) 

สังคมตะวันตกเชื่อวาเสรีภาพของสื่อมวลชนคือ เสรีภาพของประชาชน เสรีภาพ            
หมายถึง อิสรภาพ หรือความเปนตัวของตวัเองเปนความนับถือตัวเองทีจ่ะไมยอมรอมชอมกับความ
ขัดแยงใดที่มุงหมายจะโจมตหีลักการที่ตนเองยึดมั่นอยูในการดํารงความเปนตัวของตวัเองของสื่อ 
มวลชนนั้น หลักจรรยาบรรณบางฉบับจะระบุอยางชดัเจนไมใหส่ือมวลชนรับของกํานัลใดๆ ทัง้นี้
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เพราะเกรงวาสื่อมวลชนจะสูญเสียความเปนตัวเองได 
 

หลักมนุษยธรรม (Principle of Humane) 
ที่ส่ือมวลชนจะไมสรางความเจ็บปวด และความทุกขใหผูอ่ืนถาไมจําเปน ส่ือมวลชน

จะตองตัดสินใจวาจะเซนเซอรขาวนั้นดวยตนเองในระดับใด แตไมใชหมายถึง การยอมตามตํารวจ 
หรือผูมีอํานาจอื่นโดยปราศจากการพิจารณาอยางถ่ีถวน อันหมายถึง ความเปนตัวของตัวเองลดนอย 
ลงไปดวย 

 
หลักการพิทักษประโยชนสาธารณะ (Principle of Stewardship) 

หลักการของความรับผิดชอบของมนุษยในการจัดการวถีิชีวิต และทรัพยสินของตนเอง
โดยคํานึงถึงสิทธิของผูอ่ืนดวย ส่ือมวลชนคือ ผูที่อยูในฐานะที่จะผดุงความยตุิธรรมใหเกดิขึ้นใน
สังคม ส่ือมวลชนเปนผูปฏิบัติหนาที่โดยที่คํานึงถึงสิทธิของผูอ่ืน คํานึงถึงสิทธิของสาธารณะ และ
คํานึงถึงจรรยาบรรณของตนเอง การรับผิดชอบตอสังคมของสื่อมวลชนนั้น หมายถึงการปฏิบัติตอ
สาธารณะโดย 

1. รายงานขาวสารที่เปนจริง เปนขอมูลความรูที่ลึกซึ้ง และเขาใจไดงาย 
2. เปดเวทีความเห็นที่จะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอคิด และขอวิพากษวิจารณ 
3. ครอบคลุมความเหน็ ทัศนคติ และสภาพที่ดํารงอยูขององคกรตางๆ ในสังคม 
4. มีการแสดงความเหน็ที่แกรงกลานาเชื่อถือ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเปาหมาย และ 

          คานิยม  ของสังคมอยางกระจางแจง 
5. นําเสนอขาวสารที่ครอบคลุมเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึน้ในสังคมอยางครบถวน 
 
หลักจริยธรรมที่กลาวมานี้สรุปไดโดยรวมคอื จะตองยึดหลักความจริง ซ่ือสัตย ไมหมิ่น

ผูอ่ืนลวงลํ้าเขาไปในสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน ทํารายผูอ่ืน มีความรบัผิดชอบตอสิทธิของผูอ่ืน ซ่ึง
การที่หนังสือพิมพจะปฏิบัตไิด หรือไมในการเสนอขาวอาชญากรรมยังเปนปญหา หลักการทาง       
จริยธรรมนี้เปนตัวอยางที่ส่ือมวลชนสามารถนําไปเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เปนตวัอยาง
ของเกณฑในการวัดวาขอประพฤติปฏิบัติใดดี และขอใดที่ไมดี บางหลักการก็เครงครัดเขมงวด บาง
หลักการก็โอนออนผอนปรน บางหลักการเปนการประสมประสานหลักการตางๆ เขาดวยกัน บาง
หลักการไมยนิยอมใหมีการละเมิดไมวาจะในสถานการณใดๆ ทั้งส้ิน แตบางหลักการยินยอมใหมี
การละเมิดไดบางแตตองมีความชอบธรรมพอ 
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ปรัชญาที่เก่ียวกับจริยธรรมสื่อมวลชน 
จริยธรรมสากลจะเนนทีก่ารตัดสินใจ เพราะคุณคาที่สําคัญที่สุดของมนุษยอยูที่การ       

ตัดสินใจ การตัดสินใจนี้ส่ือมวลชนจะเลือกไดวาจะคํานงึถึงผลที่จะเกดิขึ้น หรือคํานึงถึงธรรมชาติ
ของการกระทาํในตวัเองวาด ี หรือไมดี ผลจะดี หรือไมนั้นสามารถเลือกไดดวยตนเองไดแก การ         
ตัดสินใจวาจะเลือกวิธีการอยางไร 

 
ปรัชญาที่เกี่ยวกับจรยิธรรมสื่อมวลชนอาจแจกแจงออกได 2 ประเภท (แลมเบธซ  

อางถึงใน สุกญัญา สุดบรรทัด, 2537) 
1. หลักการแบบเนนผลกระทบ (Teleological) ซ่ึงเนนผลกระทบ (Consequence) ที่จะ 

เกิดขึ้น 
2. หลักการที่มพีื้นฐานทางหนาที่ (Deontological) ซ่ึงเนนธรรมชาติ (Nature) ของการ 

กระทํา หรือการตัดสินใจนัน้ 
 

หลักการเนนผลกระทบ มีรูปแบบสําคัญ 2 ประการ คอื เกี่ยวกับอัตตา และเกี่ยวกับ
ประโยชนนยิม 

หลักการเกีย่วกับอัตตา (Egoism) จะคํานึงถึงวาการตัดสนิใจนัน้จะกอใหเกิดผลที่ดีทีสุ่ด
อันใดใหแกตวัเขาเองมากกวาที่จะคํานึงถึงเพื่อส่ือมวลชนคนอื่น หรือเพื่อผูรับสาร 

หลักการเกีย่วกับประโยชนนิยม (Utilitarianism) จะคํานึงถึงประโยชนที่จะบังเกดิแก
คนสวนใหญ หรือกลาวไดวาจริยธรรมที่ดีที่สุดคือ จริยธรรมที่มุงนําความสุขใหแกคนสวนใหญ 

 
หลักการที่เนนหนาท่ี หลักการนี้เสนอวา พฤติกรรมโดยทั่วไปของมนุษยสามารถ

พิจารณาไดโดยธรรมชาติของตัวมันเองวามีธรรมะ หรือไรธรรมะ ไมเห็นดวยกับการวัดความถูก 
ตอง หรือไมถูกตองของพฤติกรรมเฉพาะที่ตรงผลเพียงอยางเดียว อยางไรก็ดจีะเห็นดวยกับการ
พิจารณาผลเปนสวนประกอบในการวัดความถูกตองของพฤติกรรมดวย 

 
การตัดสินใจอยางมีจริยธรรม 

ดังไดกลาวมาแลววาจริยธรรมสากลจะเนนที่การตัดสินใจ เมื่อกลาวถึงจริยธรรมของ
หนังสือพิมพ โดยทัว่ไปจะพูดกันถึงผลที่ออกมาแลว ผลที่ออกมาหลังจากเสนอขาวอาชญากรรม 
สวนใหญจะไปพิจารณากนัถึงผลงานที่ปรากฎสูสาธารณะวาดี หรือไมดี ถูกตองตามศีลธรรม 
กฎหมายหรือไม และมักวิจารณการใชภาษาของหนังสือพิมพ การเขียนขาว การพาดหัวขาว การ   
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ลวงลํ้าสิทธิสวนบุคคล เหลานี้คือการพิจารณาที่ผลที่เกิดขึ้นแลว แตมกัไมไดนึกไมถึงจุดที่สําคัญ
ที่สุด คือจุดของการตัดสินใจเลือกกระทําของสื่อมวลชน 

ดังนั้นจึงขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการตดัสินใจอยางมีจรยิธรรม วาจะตัดสินใจอยางไร
ถึงเรียกวามจีริยธรรม หนังสือพิมพมีวิธีการคิดอยางไรกอนที่จะตัดสนิใจเสนอขาวอาชญากรรมใน
รูปแบบตางๆ ออกมา 

การตัดสินใจอยางมีจริยธรรม หมายถึง การตัดสินใจทีช่อบดวยเหตุผล และดวยมโน
สํานึกที่แนวแนวาส่ิงที่ตนปฎิบัติลงไปนั้นเปนสิ่งที่ถูกที่ชอบ การคิดอยางมีเหตุผลเปนกระบวนการ
ที่สําคัญยิ่ง เพราะแสดงคุณคาของความเปนมนุษย ซ่ึงมีจุดเดนในการใชสมอง โดยเฉพาะอยางยิง่
เมื่อการคิดอยางมีเหตุผลนั้นสอดประสานไปกับมโนสํานึกที่ซ่ือสัตยไมหลอกตัวเอง มีเจตนารมณที่
จะประพฤติดปีระพฤติชอบดวยแลว ก็ยิ่งมีความหมาย และความสําคญัอยางยิ่งสําหรับสังคมที่เจริญ
แลว 

ในการตัดสนิใจทางวารสารศาสตร มีประเด็นมากมายที่จะเขามาเปนสวนประกอบใน
การเลือกของคนๆ หนึ่งอาจจะไมเปนที่พอใจของอีกคนหนึ่งกไ็ด ประชาชนก็ดี เจาหนาที่ตํารวจกด็ ี
ตลอดจนนกัหนังสือพิมพ อาจจะพอใจ หรือไมพอใจในการตัดสินใจของหนังสือพิมพในการเสนอ
ขาวอาชญากรรมซึ่งก็เปนความเห็นทีแ่ตกตางกันออกไป ดังนั้นบคุคลจึงพึงเลือกอยางระวังให
สามารถตอบขอของใจใหเปนที่ยอมรับไดอยางเปนสากล ฉันใดก็ฉันนั้น หนังสือพมิพพึงเลือกการ
ตัดสินใจในการเสนอขาวอาชญากรรมรูปแบบตางๆ ใหสามารถตอบขอของใจใหเปนที่ยอมรับได
อยางเปนสากล 

การคิดเชิงศีลธรรมระบบในตัวของมันเอง กอนการตดัสินใจของสือ่มวลชนในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งยอมมีระบบการตดัสินใจของตวัเองที่อาศัยตัวแปรตางๆ ทั้งในดานคานิยม และความรูสึก
นึกคิดที่เขามีตอสังคม และโลกในขณะนัน้ กระบวนการตัดสินใจของแตละคนจะดําเนินไปอยางมี
ระบบ การตดัสินใจของหนังสือพิมพแตละฉบับเปนเครื่องชี้วา หนังสือพิมพนั้นเปนหนังสือพิมพ
เชนไร 

ระบบของการตัดสินใจเริ่มตนตั้งแตการแสวงหาหลักการเบื้องตน แลวสรางโมเดลที่
เชื่อมโยงจุดตางๆ ในระบบเขาดวยกัน เราระบุช้ีวาสถานการณที่เกิดขึน้เปนอยางไร จะใชคานิยม
อะไรมาตัดสนิ จะเลือกหลักการใด กรณกีารตัดสินใจเสนอขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพวาจะ
เปนในรูปแบบใดนัน้ก็เชนกัน (สุกัญญา สุดบรรทัด, 2537) 

 
ดรุณี หิรัญรักษ (2534 : 152) เทคนิคการหาขาว และการเขยีนขาวหนังสือพิมพ                     

ระบุถึง “จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ” ซ่ึงเปนหลักปฎิบัติประการสําหรับการควบคุมตนเองของ
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นักหนังสือพิมพ ซ่ึงหลักปฏิบัติดังกลาวไดแกความรับผิดชอบ ความมีเสรีภาพ ความเปนไทย ความ
จริงใจ ความเที่ยงธรรม ความมีใจเปนนักกฬีา และความมีมารยาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1.  ความรับผิดชอบ  ไดแก  การรับผิดชอบตอผลประโยชนอันชอบธรรมของปจเจกชน  

สถาบันประเทศชาติ ศาสนา และราชบัลลังก ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ  “กิจจญาณ” 
2.  ความมีเสรภีาพ  ไดแก   เสรีภาพที่มีความรูสึกรับผิดชอบกํากับ ตรงกับหลักธรรมใน

พุทธศาสนา คือ “ปวารณา”  หรือ “ธรรมาธิปไตย” 
3.  ความเปนไท  ไดแก ความไมตกเปนทาสของใคร ทั้งกาย และจิตใจจะโดยอามิสสิน 

จางอื่นใด ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาคือ ความไมตกเปนทาสของ “อกุศลมูล” 
4.  ความจริงใจ  ไดแก   ความไมมีเจตนาบดิเบือน   ผิดพลาดตองรีบแกไขตรงกับหลัก  

ธรรมในพุทธศาสนา คือ “สัจจะ” 
5.  ความเที่ยงธรรม  ไดแก   ความไมลําเอียง    หรือความไมเขาใครออกใครตรงกับหลัก 

ธรรมในพุทธศาสนา คือ ความไมมีอคติ 4 ประการ หมายถึง ฉันทคติ ลําเอียงเพราะรัก โทสาคติ 
ลําเอียงเพราะชัง โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง และภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว 

6.  ความมีใจเปนนักกีฬา  ไดแก  การปฏิบัติอันดีงาม ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล   เวนแต 
เปนเรื่องเกีย่วกับประโยชนของสาธารณะ  ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ “สุปฏิบัติ” 

7.  ความมีมารยาท  ไดแก การใชภาษา และภาพที่ไมหยาบโลน ลามก อนาจาร หรือสอ 
ไปในทางดงักลาว ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ “โสเจยยะ” หรือ “อาจารสมบัติ” 
 

สวนจรรยาบรรณหนังสือพิมพ โดยทางสมาคมนักหนงัสือพิมพแหงประเทศไทยได
ประกาศอยางเปนทางการเมือ่วันที่ 21 สิงหาคม 2519  มีขอความอยางสมบูรณดังนี้ “เพื่อใหสถาบัน 
หนังสือพิมพเปนที่เชื่อถือของประชาชน จึงเปนการสมควรกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพขึ้นดังตอไปนี”้ 

 
1. การสงเสริม และรักษาไวซ่ึงเสรีภาพของหนังสือพิมพ เปนภารกจิอนัมีความสําคญั 

เหนืออ่ืนใดสําหรับผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ 
2. การเสนอขาว ภาพ หรือการแสดงความคดิเห็นตองเปนไปดวยความสภุาพ สุจริต  

ปราศจากความมุงหวังในประโยชนสวนตน หรืออามิสสินจางใดๆ 
3. การเสนอขาวตองเสนอแตความจริง พึงละเวนการตอเตมิเสริมแตง หากปรากฏวา   

ขาวใดไมตรงตอความเปนจริง ตองรีบแกไขโดยเร็ว 

DPU



 16 

4. การที่จะใหไดขาว ภาพ หรือขอมูลอยางใดๆ มาเปนของตนตองใชวธีิการที่สุภาพ  
และซ่ือสัตย 

5. ตองเคารพตอความไววางใจที่ไดรับมอบหมาย จากการปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพของ 
ตน 

6. ตองปฏิบัติหนาที่ของตนโดยถือเอาสาธารณะประโยชนเปนสําคัญ ไมใชตําแหนง 
หนาที่แสวงหาผลประโยชนสวนตน  หรือหมูคณะโดยมชิอบ  

7. ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการบัน่ทอนเกียรติคณุของวิชาชีพ หรือความสามัคคี 
ของเพื่อนรวมวิชาชีพ  
 

ซ่ึงจรรยาบรรณหนังสือพิมพมีลักษณะที่แตกตางไปจากขอบังคับทางกฎหมาย จรรยา 
บรรณหนังสือพิมพมีลักษณะเปนเพียงคําปฏิญาณ และการประกาศเจตนารมณของนักหนังสือพิมพ
เทานั้น มิใชกฎหมายทีม่ีบทกําหนดลงโทษ ถาหากมกีารละเมิดในทางปฏิบัติ จรรยาบรรณแตละ
ฉบับจะมีผลมากนอยอยางไร ขึ้นอยูกับความสํานึกในหนาที่ของนักหนังสือพิมพแตละบุคคล วาจะมี
ความซื่อสัตย สุจริตตออาชีพของตนมากนอยเพยีงใด 

 
กรอบความคดิทางจริยธรรมของหนงัสือพิมพไทย 

คณะทํางานจดัทํากรอบความคิดทางจริยธรรมของหนังสือพิมพไทยไดนําเสนอหลกัการ
สําคัญของกรอบจริยธรรมแหงวิชาชีพหนงัสือพิมพ (Code of Conduct) ในระบอบเสรีนิยม
ประชาธิปไตย เพื่อเปนแนวทางในการรางขอบังคับวาดวยจริยธรรมของสภาการหนังสือพมิพ
แหงชาติ (จัดตัง้สภาฯ เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2540) ดังนี ้

1. กรอบในดานที่สนองสิทธิในการรับรูขาวสารของประชาชน (Public’s Right to 
Know) เนนการเสนอขาวสารโดยมุงสาธารณประโยชน ปกปองแหลงขาว และมีความตระหนกัรูถึง
ความสําคัญของการเขาถึงขาวสารของประชาชน และรวมทั้งการคาํนึงถึงเรื่องคุณคาความเปนขาว 
(Newsworthiness) ดวย มีรายละเอียดดังนี ้

 1.1 การนําเสนอขาวสารของหนังสือพิมพ จะตองเปนไปโดยมุงหวังตอสาธารณ 
ประโยชน และไมเปนการแสวงหาประโยชนสวนตน หรือหมูคณะ 

 1.2 ในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ จะตองหลีกเลี่ยงการอางถึงแหลงขาวที่ไม
เปดเผย เวนแตการเปดเผยนัน้ จะไมกอใหเกิดอนัตรายตอแหลงขาว และขาวนั้นเปนประโยชนตอ
สารธารณชนอยางแทจริง 

1.3 หนังสือพมิพจะตองปกปองความลับของแหลงขาวอยางถึงที่สุด 
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 1.4 หนังสือพิมพมีหนาทีท่ี่จะตองสงเสริมสิทธิในการรับรู และการเขาถึงขอมูล
ขาวสารสาธารณะ 

 1.5 หนังสือพมิพจะตองสงเสริม และรักษาไวซ่ึงเสรีภาพในการเสนอขาวสาร และ
ความคิดเหน็ 

 
2. กรอบในดานที่เกีย่วของกับการสรางความไววางใจของสาธารณชน (Public Trust) 

เนนการเสนอความจริงดวยความถูกถวนความสมดุลตรงไปตรงมา และดวยวิธีการแสวงหาขาวสาร
โดยสุจริต มีรายละเอียดดังนี ้

 2.1 ในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ จะตองยดึถือความจริง และความถูกตอง
แมน ยําเปนสาํคัญ นอกจากนี้ความสมดุลรอบดาน และความถูกถวนของขาวก็เปนสิ่งที่หนังสือพิมพ
ตองใหความสาํคัญ 

 2.2 การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ จะตองแยกความเห็นออกจากขาวโดยชดัเจน 
 2.3 การไดมาซึ่งขาว จะตองใชวิธีที่สุภาพ และซ่ือสัตย ไมแอบอางลอกเลียน โดย

ไมไดรับอนุญาต และไมหาขาวดวยวิธีมิชอบตางๆ 
 
3. กรอบในดานที่เกีย่วของกบัการเคารพในสิทธิสวนบุคคลของบุคคลอื่น และยดึมั่นใน 

หลักการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Respect to Individual Right and Privacy) เนนการ
นําเสนอขาวทีไ่มเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของบุคคลอื่น มีรายละเอียดดังนี ้

 3.1 ในการเสนอขาวที่มีการพาดพิง จนอาจเกิดความเสียหายแกบุคคล หรือองคกร
จะ ตองเปดโอกาสใหฝายที่ถูกกลาวหาไดมโีอกาสแสดงความจริงกอนทกุครั้ง 

 3.2 การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพจะตองคํานึงถึงการไมลวงละเมดิสิทธิสวน
บุคคลของบุคคลอื่น 

 3.3 หนังสือพมิพจะตองหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพอุจาด และอนาจาร 
 3.4 ในกรณทีี่มีการนําเสนอขาวผิดพลาดหนังสือพิมพจะตองลงตีพิมพแกไขขาว

ขอผิด พลาดดงักลาวโดยเร็ว 
 

ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ สภาการหนังสือพมิพแหงชาติ พ.ศ. 2541 
1. หนังสือพิมพตองยึดถือขอเท็จจริง ความถูกตองแมนยํา และความครบถวน 
2. หนังสือพิมพตองนําเสนอขาว เพื่อประโยชนสาธารณะ โดยไมแสวงหาผลประโยชน 

สวนคน หรือหมูคณะ 
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3. หนังสือพิมพตองพยายาม ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 
4. หนังสือพิมพตองไมแตงเติมเนื้อหาสาระของขาว จนคาดเคลื่อนหรือเกินจากความ 

เปนจริง 
5. หนังสือพิมพตองละเวนการเสนอขาว เพราะความลําเอียง หรือมีอคติ จนเปนเหตใุห 

ขาวนั้นคลาดเคลื่อน หรือเกนิจากความเปนจริง 
6. หนังสือพิมพตองไมสอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว 
7. เมื่อคัดลอกขอความใดจากหนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ หรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ ตองบอก 

ที่มาของขอความนั้น 
8. การเสนอขาวที่พาดพงิ อันอาจเกิดความเสียหายแกบุคคล หรือองคกรใดๆ ตอง 

แสดงถึงความพยายามในการเปดโอกาสใหฝายที่ถูกกลาวหาไดแสดงขอเท็จจริงดวย 
9. ในกรณีที่มกีารเสนอขาวผิดพลาด หนังสือพิมพตองพิมพแกไขขอผิดพลาดดังกลาว 

โดยไมชักชา 
10. หนังสือพมิพตองไมเสนอขาวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหลงที่มา พงึระบุช่ือบุคคลที่ 

ใหสัมภาษณ หรือใหขาวอยางเปดเผย เวนแตจะมีเหตุอันควรปกปด เพื่อสวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยของแหงขาว และตองเปนประโยชนตอสิทธิในการรับรูขาวสารของสาธารณชน 

11. หนังสือพมิพตองปกปดนามปากกา หรือนามแฝงที่ปรากฏในหนงัสือพิมพฉบับนั้น 
ไวเปนความลบั 

12. ในการเสนอขาวหรือภาพใดๆ หนงัสือพิมพตองไมลวงละเมิดศกัดิศ์รี ความเปน 
มนุษยของบุคคลที่ตกเปนขาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหความคุมครองอยางเครงครัดตอสิทธิ
มนุษยชนของเด็ก สตรี และผูดวยโอกาส 

13. การพาดหวัขาว และความนําของหนังสือพิมพตองไมเกินไปจากขอเท็จจริงในขาว  
และตองสะทอนใจความสําคัญ หรือเนื้อหาหลักของขาว 

14. หนังสือพมิพจะตองไมเสนอภาพขาวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือนาหวาดเสียว โดย 
ไมคํานึงถึงความรูสึกของสาธารชนอยางถ่ีถวน 

15. ในการแสดงความคิดเหน็ หรือการวพิากษวจิารณ หนังสือพิมพตองใหความเที่ยง  
ธรรมแกฝายที่ถูกพาดพิงเสมอ 

16. ขอความที่เปนประกาศโฆษณาที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพ ตองแสดงใหเห็นชดัวา 
เปนประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเปนการเสนอขาว หรือความคิดเหน็มไิด 
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จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ 
1. ผูประกอบวชิาชีพหนังสือพิมพตองไมประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนํามาซึ่งความ 

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
2. ผูประกอบวชิาชีพหนังสือพิมพตองไมอวดอาง หรืออาศัยตําแหนงหนาที่ เพื่อเรียก  

รองสิทธิ หรือประโยชนใดๆ ที่ไมชอบธรรม 
3. ผูประกอบวชิาชีพหนังสือพิมพตองละเวนการรับอามิสสินจางอันมีคา หรือผล  

ประโยชนใดๆ เพื่อใหกระทําการ หรือไมกระทําการใดอันจะขัดตอการปฎิบัติหนาที่ เพื่อให        
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตองรอบดาน 
 

แนวปฏิบัติของหนังสือพิมพ และผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ 
1. ผูประกอบวชิาชีพหนังสือพิมพพึงละเวนการรับอภิสิทธิ์ หรือตําแหนงเพื่อใหกระทํา 

การ หรือไมกระทําการใดอนัจะขัดตอการปฎิบัติหนาที่ เพื่อใหประชาชนไดรับขอมลูขาวสารอยาง
ถูกตองรอบดาน 

2. การเสนอขาวของหนังสือพิมพพึงตระหนักถึง ความสาํคัญของขาวตอสาธารณชน  
และไมเสนอขาวในทํานองชวนเชื่อในเรื่องที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณะ 

3. การไดมาซึง่ขาวสาร หนังสือพิมพควรใชวิธีที่สุภาพ และซ่ือสัตย 
4. ในการแสดงความคิดเหน็ หนังสือพิมพพึงกระทําโดยความบริสุทธิ์ใจ และไมม ี

พันธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุงปฎิบัติหนาที ่ เพื่อสาธารณชนโดยไมยอมใหอิทธิพลอ่ืนใดมาครอบงาํ
ความคิดเหน็ 

5. หนังสือพิมพพึงละเวนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณเีพื่อประโยชน 
สาธารณะหนงัสือพิมพพึงใชความระมัดระวังอยางรอบคอบใหประกาศโฆษณาทั้งหลายอยูภาย  
ในขอบเขตของศีลธรรม และวัฒนธรรม 

6. หนังสือพิมพพึงระมัดระวงัที่จะไมเปนเครื่องมือในการเผยแพรประกาศโฆษณาทีน่า 
สงสัยวาจะเปนภัยตอสังคม หรือสาธารณชน 

7. หนังสือพิมพพึงหลีกเลี่ยงการเผยแพรประกาศโฆษณาที่มีเหตุใหนาเชื่อวาเจาของ 
ประกาศโฆษณานั้น เจตนาจะทําใหผูอานหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย 

8. ภาษาที่ใชในหนังสือพิมพพึงหลีกเลี่ยงคําที่ไมสุภาพ หรือมีความหมายเหยียดหยาม 
 
ที่กลาวมาเปนการสรุปโดยรวมถึง ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ 

ที่กําหนดโดยสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ. 2541 ตลอดจนแนวปฏิบัต ิ อันบังคับใชใน
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ประเทศไทยภายใตหลักการที่เกี่ยวกับจริยธรรมของหนังสือพิมพที่ไดอางถึงในตอนตน ซ่ึงได
กําหนดให     ผูประกอบอาชีพหนังสือพิมพไทยยึดถือปฏิบัติ 

 
จากจริยธรรมของหนังสือพมิพ  ในการศกึษา และวิจยัในครั้งนี้ผูวิจยัไดนํามาเปนกรอบ

ในการศึกษา วาทีมขาวของหนังสือพิมพขาวสด มีจริยธรรมในการนําเสนอขาวเชิงสืบสวน
สอบสวนผานหนังสือพิมพ เพื่อนําเสนอสูสาธารณชนมากนอยแคไหน และนาํจริยธรรมดานใด   
มาวัดในการคดัเลือกขาว หรือเนื้อหาของขาวกอนนําเสนอตอสาธารณะ และเพื่อใหทราบถึงหลัก
จริยธรรม จรรยาบรรณของผูส่ือขาวเชิงสืบสวนสอบสวนวามีหลักปฏิบตัิอยางไร  

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับขาว 

 
ขาว คือ เหตกุารณเร่ืองราวที่เกิดขึ้น และทุกคนควรจะรู ไมวาจะเปนสวนที่เกี่ยวกับ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือกีฬา  ทกุคนควรจะรูหลากหลายรูปแบบออกไป ซ่ึงขาวเหลานัน้มคีา
ทั้งส้ินโดยขึ้นอยูกับวาจะประเมินคาขาวอยางไร ขาวอาชญากรรมหากมองเพียงวาเปนแคขาวฆากัน
ตายก็จะมีคาแคนั้น หากมองวาเปนเรื่องของการสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม สวัสดิการของคนใน
สังคมที่แทบจะไมมีความปลอดภัยใหแกชีวิต และทรพัยสิน ทําใหเกิดความตระหนัก และความ
ระมัดระวังตัวมากขึ้น ขาวอาชญากรรมนี้ก็จะมีคณุคาอยางมาก (พิศิษฐ ชวาลาธวัช และคณะ, 2539) 
ไดมีผูกลาวถึงคุณลักษณะของขาวดังนี ้

พารค (Park, 1940 อางถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ, 2531) กลาวถึง
ลักษณะของขาวไวดังนี ้

ขาว   เปนเรื่องของกาลเวลา ตองเปนเหตกุารณที่เกิดขึน้สดๆ ใหมๆ และเกิดขึ้นบอย ๆ  
ขาว มีลักษณะเกิดมาแลวตาย ขาวมีชีวิตอยูเฉพาะชวงที่เหตกุารณที่เปนขาวนัน้กําลัง

ดําเนินไปเทานั้น และมีชีวติอยูเพยีงเพื่อจะบันทึกขอมูล และในขั้นตอมาขอมูลนั้นกอ็าจจะถูกนํามา
อางอิง แตทวาในชวงระยะตอมาจะมีรูปแบบของความรูอยางอื่นๆ มาแทนที่รูปแบบขอมูลของขาว 

ขาว นอกจากลักษณะ “ไมคาดคิดมากอน” แลว เหตุการณที่จะมาเปนขาวยังอาจจะถกู
กําหนดจากเกณฑ “คุณคาของขาว” อยางอื่นๆ ซ่ึงอาจจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ (ในลักษณะ
เชิงสัมพันธ) รวมทั้งเกณฑการประเมินจากความสนใจของผูอานดวย 

 
โดยปกตแิลวขาวจะมีลักษณะชีน้ําทิศทาง และกําหนดแนวทางความสนใจของผูรับ แต

ขาวไมใชรูปแบบของการใหความรูโดยตรง ส่ิงที่จะเปนขาวเปนเรื่องทีพ่อจะคาดการณ หรือทํานาย
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ลวงหนาได ซ่ึงเปนจุดที่ขดัแยงในตวักับคณุสมบัติอ่ืนๆ เชน ลักษณะ “ไมคาดคิดมากอน”  
 

พารค (Park, 1940 อางถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ, 2531) ไดอธิบาย
ประเด็นนี้วา 

“ถาหากเรากลาววา ขาวเปนเหตกุารณที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิดมากอนเลยจริงๆ เหตุ 
การณที่เคยเปนขาวมาแลวในอดีต และทีก่ําลังเปนขาวในปจจุบันก็ลวนแตเปนสิ่งที่พอจะคาดคดิได
ทั้งนั้น อันทีจ่ริงแลวสาธารณชนก็รูอยูแลวเกีย่วกับเรื่องอุบัติเหตุ และเหตุการณทั้งหลายที่อยูในขาว
เพราะเปนเรื่องที่ทุกคนหวาดกลัววาจะเกดิขึ้น แตทกุคนก็รูวาจะตองเกิดขึ้น เร่ืองแบบนี้แหละ จงึ
เปนขาว” 

 
แกลตุง และรวิจ (Galtung and Ruge, 1965 อางถึงใน ศริิชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกว

เทพ, 2531) สรุปประเด็นนีว้า “ขาวนั้นเปนเรื่องที่นําเรื่องเกามาเลาใหมทั้งส้ิน” 
 
ฮอลล (Hall, 1974 อางถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ, 2531) เสนอวามกีฎ

พื้นฐานอยู 3 ขอ ที่เกี่ยวกับทัศนวิสัยของขาวคือ 
1. การเชื่อมโยงของขาวกับเหตุการณ หรือเรื่องที่เกิดขึ้น 
2. ความใหมลาสุดของขาว (Recency) 
3. คุณคาของขาว หรือการเชือ่มโยงกับสิ่งของ หรือบุคคลที่มีความสําคัญ 
จากความหมาย และทัศนะตางๆ เกี่ยวกับ “ขาว” อาจสรุปใหมองเห็นไดวา “ขาว เปน

เหตุการณที่ถูกหยิบยกขึ้นมารายงานใหสาธารณชนไดรับรู” ซ่ึงควรมีองคประกอบที่สําคัญอยาง
นอย 2 ประการคือ 

1. เหตุการณ หรือขอเท็จจรงิ หมายถึง ขาวจะตองมาจากสถานการณ ขอเท็จจริง หรือ
ความคิดเหน็ซึ่งเกิดขึ้นจริงๆ แตขอเท็จจริงทุกอยางอาจไมเปนขาวเสมอไป 

2. ขาวจะตองนาสนใจ ความนาสนใจของขาวจะมีปริมาณไมเทากัน และจะแตกตางกัน
ไปตามชนิดของเรื่อง นอกจากนั้นขอเทจ็จริงทุกอยางก็อาจจะไมเปนที่สนใจเสมอไปเชนเดยีวกัน 
(ชวรัตน เชดิชยั, 2521) 
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องคประกอบท่ีสําคัญของขาว 
การกําหนดองคประกอบที่สําคัญของ “ขาว” นั้น ไดมีผูพยายามกําหนดสิ่งประกอบใน

การเสนอขาวไวดังเชน 
 
ชวรัตน เชิดชยั (2521) กลาววา องคประกอบที่สําคัญของขาวมีหลายประการ ไดแก 
1. ความฉับพลัน (Immediacy) ความใหมสดหรือความฉับพลันในการเสนอ เปน

องคประกอบที่สําคัญยิ่งของขาว ขาวเปรียบเสมือนผักซึ่งจะมีคุณคามีประโยชนก็เฉพาะตอนทีย่ัง
ใหมสดเทานัน้ ในการรายงานขาวจึงตองแสดงเวลาเพื่อใหผูอานเห็นวา ขาวนั้นพึ่งเกดิขึ้น หรือกําลัง
เกิดขึ้นเสมอ เชน ใชคําวา “วานนี”้  “เมื่อคืนนี”้  “เชาวนันี”้ ฯลฯ เปนตน 

2. ความใกลชิด (Proximity) ความใกลชิดของเหตุการณเกิดขึน้ก็อาจเปนขาวที่ทําให       
ผูอานสนใจไดมากนอยตางกนั ปกติมนษุยแทบทกุคนจะมีความสนใจตนเอง เปนอันดับแรก          
หลังจากนัน้จะไปสนใจสิ่งอ่ืนๆ ที่หางตวัออกไป ทั้งทางดานรางกาย และความรูสึกทางจิตใจ เชน 
การงาน สุขภาพ รายได ที่อยูอาศัย เพื่อนรวมงาน งานอดิเรก การพักผอนหยอนใจ การบันเทงิ      
เริงรมยตางๆ เปนตน 

3. การพาดพิงตนเอง (Self–Identification) คุณคาของขาวบางครั้งอาจจะพาดพิง
เกี่ยวของกับผูอาน หรือมีผลกระทบตอบคุคลแตละคนโดยตรง องคประกอบนี้มีลักษณะคลายคลึง
กับความใกลชิด เชน ขาวเกีย่วกับการเก็บภาษีทรัพยสินยอมเปนทีส่นใจเปนอนัดับแรกของผูมี
ทรัพยสินเปนจํานวนมาก แตขาวเดียวกนันี้จะเปนขาวที่ใหความสนใจเปนอนัดับรองแกผูซ่ึงปราศ 
จากทรัพยสินที่จะตองเสียภาษี ผูที่รํ่ารวยยอยใหความสนใจตอขาวการขึ้นภาษเีงนิไดมากกวาผูที่
มิไดทํางานเปนหลักแหลง เปนตน 

4. ความเดน (Prominency) ในความเปนมนุษยนั้นกจ็ะมบีางคน หรือบางสวนเทานัน้ที่
มีคุณคาของความเปนขาวมากกวาคนอื่นๆ เชน นายกรัฐมนตร ี ดาราตุกตาทอง ยอดนกักีฬา           
มหาเศรษฐี หรือเปนนักวิทยาศาสตร คนสําคัญของชาติ เปนตน 

5. ผลกระทบ (Consequence) องคประกอบของขาวซึ่งมีความเกีย่วพันกับความใหมสด 
และความใกลชิด ไดแก ผลกระทบของขาวที่มีตอผูอาน ทั้งในสวนบคุคล และสวนรวม ทั้งนี้เปน
ภาระของผูส่ือขาวที่จะตองทาํการเลือกวินจิฉัย และเขยีนขาวซึ่งคิดวามคีวามสําคัญ และคํานึงถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นกับผูอานอยางแทจริงเทานั้น 

6. พิบัติภัย (Disaster) และความกาวหนา (Progress) พิบัติภัย และความกาวหนานับเปน
คุณคาที่สําคัญของขาว และเมื่อใดก็ตามทีม่ีขาวเกีย่วกับความหายนะ หรือความกาวหนาของมนุษย 
ขาวดานพบิัตภิัยจะไดรับความสนใจมากกวาขาวการสรางถนนใหม เพื่อเชื่อมระหวางชุมชนตางๆ 
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ขาวเครื่องบินโดยสารขนาดใหญตกมกัจะไดรับการเสนอในหนาแรก และถือเปนขาวใหญยิ่งกวา
ขาวพลทหารผูหนึ่งสามารถประดิษฐอาวุธปนวิเศษใชในสงคราม ที่เปนเชนนีเ้พราะขาวเกี่ยวกบั
ความกาวหนามักจะขาดปจจยัที่จะสรางความรูสึก และเราอารมณของผูอานเขามาเกีย่วกับขาวดวย 
ทํานองเดียวกนัขาวไมดี หรือ “ขาวราย” ทั้งหลายมักจะเรียกความตื่นเตน สรางความสนใจ และเรา
อารมณผูอานไดมาก 

7. ความขัดแยง (Conflict) ปจจัยของขาวซึ่งเกี่ยวกับความขัดแยงจะปรากฎอยูเสมอใน
ชีวิตประจําวัน เชน การประชุมสภาผูแทนราษฎร การโตวาที การแขงขนักีฬา เปนตน นอกจากนั้น
เมื่อบุคคลพยายามเอาชนะธรรมชาติ และอุปสรรคตางๆ ความพยายามในอันที่จะเรยีนรูปญหาของ
สังคม การตอสูเพื่อความอยูรอดของเด็กขายหนังสือพิมพ การศึกษากระบวนการพิจารณาคดีในศาล
หรืออ่ืนๆ อีกนานับประการ ลวนแตมีความขัดแยงตลอดเวลา และหนังสือพิมพถือเปนปจจยัของ
ขาวไดทั้งส้ิน 

8. ความแปลกประหลาด (Oddity) ความปกติวิสัยของธรรมชาติ เชน ดวงอาทิตยขึ้น
ทางทิศตะวนัออก และตกทางทิศตะวนัตก กระแสน้าํไหลจากตนน้ําลงสูทะเล รถไฟฟาเขาสถานี
ตามกําหนดเวลา เครื่องบินลงสนามบินไดอยางปลอดภยั มักจะไมคอยมีคนสนใจ และไมถือวาเปน
องคประกอบของขาว แตเมือ่ใดที่ดวงอาทติยขึ้นทางทิศตะวนัตก และตกทางตะวันออก กระแสน้ํา
ไหลกลับจากทะเลขึ้นสูภูเขา เครื่องบินเกิดระเบดิขณะรอนลงสูสนามบินฯลฯ ถือวาเปนความผิด
ปกติ อาจกลาวไดวาเหตุการณที่เกดิขึ้นที่มคีวามผิดปกติ และเปน “ที่สุด” เชน สูงที่สุด ยาวที่สุด เร็ว
ที่สุด ก็นับเปนขาวประหลาด และมีคณุคาได 

9. ความนาสงสัย (Suspense) ขาวเกี่ยวกับความลึกลับ เหตุการณบางอยางที่ดําเนิน
ติดตอกันไปหลายชวงเวลา เชน การแขงขันกีฬาซีเกมส การประกวดนางสาวไทย การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาฯลฯ  เปนขาวที่หนังสือพิมพจะนาํมาพาดหัวขาวไดเปนอยางดี เพราะขาวประเภทนี้
ยอมจะสรางความสงสัยใหกบัผูอาน ผูอานอยากทราบ และรอคอยผลสรุปวานักกฬีาประเทศใดจะ
ไดเหรียญทองมากที่สุด ใครจะไดเปนนางสาวไทย ใครจะไดเปนวุฒสิมาชิก เปนตน เหตุการณซ่ึง
เกิดขึ้นอยางไมมีผูใดคาดคิดมากอน ก็ทําใหผูอานรอคอยจดุจบของเรื่องได เชนเดยีวกับขาวเกีย่วกับ
ความเปนความตาย เชน กรณีสลัดอากาศจี้เครื่องบิน และควบคุมผูโดยสารรอยกวาคนไวเปนตัว
ประกัน 

10. ลักษณะเกี่ยวของกับมนุษย (Human Interest) ขาวซึ่งหนังสือพิมพนํามาลงพิมพ 
บางครั้งไมจําเปนตองมีคุณคาของขาวดานความใกลชิด ความเดน ความขัดแยง หรือทําการรายงาน
โดยทันทวงทีเสมอไป แตที่หนังสือพิมพจาํเปนตองนํามาเสนอตอผูอานก็เพราะวาเปนขาวที่
เกี่ยวกับมนุษยทั่วๆ ไป และขาวแบบเดียวกันนี้บุคคลอื่นจะประสบเขาบางก็ได จึงยอมเปนที่สนใจ
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ของผูอานทั่วไปดวย 
 
ดรุณี หิรัญรักษ (2534) กลาวถึงองคประกอบของขาว (News Elements) ไวดังนี ้
1. ความรวดเรว็ (Immediacy) เปนความรวดเร็วของเวลาที่เหตุการณเกดิขึ้น หรือความ

รวดเร็วในการรายงานเหตุการณนั้นๆ 
2. ความใกลชิด (Proximity or Nearness) หมายถึง ความใกลชิดของเหตุการณทีเ่กดิขึ้น

ตอผูอาน 
3. ความเดนความสําคัญของเรื่อง (Prominency) หมายถงึ ความเดนของบุคคลสถานที่

วัตถุ หรือสถานการณตางๆ เปนตน 
4. ผลกระเทือน (Consequence) หมายถึง เหตุการณของขาวนั้นมีผลกระทบกระเทอืน

ตอคนในสังคมมากนอยเพียงไร 
5. ขาวที่เปนความสนใจของคนทั่วไป (Human Interest) ซ่ึงไดแก เหตกุารณที่มีลักษณะ

แปลกใหม เปนขาวที่นาตืน่เตน และเปนสิ่งที่คนสวนใหญอยากรูอยากเห็น 
 

คุณคาของขาว 
สมควร กวยีะ และมาลี บุญศิริพันธ (2531)  กลาวถึง คุณสมบัติของขาววาควรมีดังนี ้
1.  ความถูกตอง หมายถึง ความถูกตองในขอเท็จจริง และเนื้อหา ตัวสะกด ตวัเลข ฯลฯ 
2.  ความชัดเจน หมายถึง ความแจมแจงชดัเจนทั้งในเรื่องของภาษา ความเขาใจ การจบั

ประเด็น ความแมนยํา การสื่อความหมายทีแ่นนอน 
3. ความกระชบั หมายถึง ขาวตองเขียนใหกระชับ ผูอานตองการรูเร่ืองราวอยางรวดเร็ว

ภายในเวลาที่กําหนด 
4.  ความเปนกลาง หมายถึง การรายงานไปตามขอเท็จจริงโดยปราศจากความเห็น 

 
ดรุณี หิรัญรักษ (2534)  กลาววา ขาวที่ดีตองมีคุณสมบัติดังนี ้
1. ความถูกตอง (Accuracy) หมายถึง ความถูกตองในการนําเสนอขอเท็จจริงของ

เหตุการณที่เกดิขึ้น 
2. ความสมดุล (Balance) โดยที่นักขาวจะตองพยายามเนนหนกัในขอเท็จจริง และความ

สมบูรณครบถวนของขอเท็จจริง 
3. ความเปนกลาง (Objective) ขาวที่ดจีะตองไมมกีารสอดแทรก หรือแสดงความ

คิดเห็นเขาไปในเนื้อขาว 
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4.  ความชัดเจน และความกะทัดรัด (Clear and Concise) ภาษาทีใ่ชในการเขียนขาว 
ตองเปนภาษาที่เขาใจงาย มคีวามกะทัดรัดไมกํากวม 

ปจจัยที่มีสวนสัมพันธกับการวินิจฉัยประเมินคุณคาขาว นอกจากองคประกอบของขาว
ดังกลาวขางตน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักการพิจารณาคุณคาขาวโดยดจูากความสําคัญภายในตัว
เหตุการณที่เกดิเปนสําคัญแลว ยังมีองคประกอบอื่นๆ ซ่ึงผูส่ือขาวยังตองคํานึงถึง ในการประเมนิ
คุณคาขาวประจําวันอกีดวย ส่ิงเหลานี้ถือเปนปจจยัที่จะตองตระหนกัในภาวะ และขอบเขตการ
ทํางานของแตละบุคคล แตกตางไปตามสภาพแวดลอม และแนวทางของหนังสือพมิพ และสังคม 
ปจจัยเหลานั้นประกอบดวย 

 
1. นโยบายของหนังสือพิมพ นโยบายของหนังสือพิมพแตละฉบับมักมสีวนสําคัญอยาง

ยิ่งในการกําหนดแนวโนมของการพิจารณาคุณคาขาว ปจจัยขอนีเ้องที่ทําใหลักษณะการเนนแงมมุ
ขาวแตกตางกนัออกไป กลาวคือ หนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณ (Popular Newspaper)  มักเนน
การเสนอขาวประเภทหวือหวา (Sensational News)  ขาวอาชญากรรม ขาวตีรันฟนแทง หรือขาวที่
ทําใหคนอานเกิดความรูสึก หรือมีอารมณตอขาวนั้นๆ ลักษณะการรายงานขาวก็แตกตางกันไป 
หนังสือพิมพประเภทนี้มักมีนโยบายใหความสําคัญในการเลือกขาวหวือหวา หรือขาวประชานิยม
ขึ้นหนาหนึ่ง และมีภาพประกอบเพื่อดึงความสนใจ สวนหนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ (Quality 
Newspaper) มักใหความสําคัญแกเหตกุารณที่มีผลกระทบตอสวนรวมในวงกวาง เนนองคประกอบ
ของความสําคัญเศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ ประเภทขาวหนัก (Hard News) ในขณะที่หนังสือพิมพ
เพิ่มปริมาณ เนนการเสนอขาวเบา (Soft News)  

นอกจากประเภทหนังสือพิมพมีสวนในการชี้ถึงนโยบายของหนังสือพมิพแลว 
หนังสือพิมพแตละฉบับก็อาจมีนโยบายอืน่ๆ ประกอบดวย เชน นโยบายการใหความสําคัญแกขาว
ศาสนา หรือเนนขาวตางประเทศ ซ่ึงนโยบายเหลานีก้็จะเปนแนวทางในการจดัสรรการใหความ 
สําคัญกับเหตกุารณแตละชิน้แตกตางกันไป หนังสือพิมพที่มีนโยบายเสนอขาวประเภทประชานยิม 
อาจเนนคณุคาขาวในลักษณะหนึ่ง ในขณะที่หนังสือพิมพประเภทคณุภาพอาจเนนคณุคาขาวในอีก
แงมุมหนึ่งไดในการรายงานขาวเดยีวกัน 

2. ทัศนคติของกองบรรณาธิการขอนี้เปนสวนประกอบหนึ่งที่จะทําใหการพิจารณาคุณ 
คาของขาวแตกตางออกไปในหนังสือพิมพแตละฉบับ เชน ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอสหภาพแรงงาน              
ยอมพิจารณาคุณคาของขาวนีใ้นแงมุมทีด่ีกวาผูที่มีทัศนคติ ในทางตรงกันขามหนังสือพิมพที่
บรรณาธิการ เปนผูเครงศาสนาอยางสูง อาจมีผลกระทบถึงการเสนอขาวกฎหมาย ทําแทง ขมขืน 
เปนตน ทัศนคติของบุคคลในกองบรรณาธิการ จึงเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอแนวการคัดเลือกขาว
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ของกองบรรณาธิการไดสวนหนึ่งเชนกัน 
3. ระดับผูอาน เปนที่แนนอนวาหนังสือพมิพทุกฉบับเสนอขาวเพื่อใหสนองความสนใจ

ของกลุมผูอานของตน และผูอานนี้เองคอื บุคคลที่มีอิทธิพลสามารถกําหนดมาตรฐาน และจํานวน
จําหนายของหนังสือพิมพ ความสนใจของผูอานแตละระดับยอมแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม 
การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้นในการประเมนิคาของขาวทุกครั้ง ผูส่ือขาวจึงตองคํานึงถึง
ระดับความสนใจของผูอานอยูตลอดเวลา หนังสือพิมพฉบับหนึ่งอาจทําเพื่อใหผูอานระดับหนึ่งได
อาน ในขณะที่ผูอานอีกระดับไมสนใจเลยก็ได เมื่อเปนเชนนีจ้ึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองศึกษาถงึ
ระดับความสนใจผูอานสวนใหญ เพื่อนํามาเปนแนวทางประกอบการวินจิฉัยคุณคาของขาวให
สอดคลองกัน กลาวคือ ผูอานระดับชาวบาน หรือตั้งแตชนชั้นกลวงลงไปอาจใหความสนใจแกขาว
ประเภทขาวเบา (Soft News) ในขณะที่ผูอานระดับกลางขึ้นไปบางกลุมใหความสนใจขาวหนกั 
(Hard News) เปนตน 

4. เนื้อที่หนังสือพิมพ ปริมาณที่ของหนังสือพิมพที่มีไวสําหรับการเสนอขาวยอมมสีวน
สัมพันธกับปริมาณการเสนอขาวดวยวา ขาวใดควรจะไดรับการเนนในเนื้อหา และรายละเอียด
เทาใด แงมุมไหน หรือขาว ควรมีความสั้น – ยาวเทาใด ภายใตการจํากัดของเนือ้ที่แตละหนา
หนังสือพิมพ บางขาวอาจถูกตัดไปโดยปริยายกไ็ดในวันหนึ่งๆ หนังสือพิมพแตละฉบับมักไดรับ
รายงานเหตุการณจากทกุสารทิศ เปนจํานวนพันๆ ช้ิน แตดวยความจาํกัดของเนื้อที่ทาํใหเหตุการณ
หลายชิ้นตองถูกตัดไป ความสําคัญของการคัดเลือกขาวอยางมีหลักเกณฑจึงมีมากขึน้ 

5. เวลา ดังไดกลาวแลววา เวลาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการเสนอขาว ในขณะที่เรากาํลัง
ประเมินคุณคาขาวตางๆ ที่ปรากฏอยูในแตละวันนั้น หากมีขาวใดที่เกดิขึ้นโดยกะทนัหัน และเปน
ส่ิงที่ควรไดรับความสนใจอยางยิ่งจากผูอาน เชน การตกของ Skylab ขาวอื่นๆ ก็ยอมจะถูกตัดออก
เพื่อหันมาใหเนื้อที่ในการเสนอขาวนีแ้ทน ฉะนั้น ขาวใดที่เกดิในเวลารวดเร็ว มีความสด และมี
ผลกระทบที่สําคัญ และรุนแรงกวา จึงควรไดรับความสนใจมากกวา 

6. ส่ิงที่รายงานมากอน ในสภาพสังคมปจจุบันซึ่งมีส่ือมวลชนอื่นๆ หลายประเภท 
แขงขันในการรายงานขาวใหทันตอเหตุการณ เชน วิทย ุโทรทัศน หรือแมแตส่ิงพิมพอ่ืนๆ ขาวบาง
ขาวอาจไดรับการเสนอไปแลวจากสื่อมวลชนอื่นๆ ก็อาจจะถูกลดคณุคาทางขาวลงไป กลาวคือ ขาว
ที่ไดรับการเสนอไปครั้งหนึง่แลว ยอมทําใหการวินิจฉยัคุณคาของขาวนั้นเปรียบเทยีบกัน และขาว
อ่ืนๆ แตกตางไปดวย 

7. การตรวจตนฉบับลวงหนา (Censorship) ยอมมีผลกระทบอยางแนนอนตอการเสนอ 
และพิจารณาคณุคาของขาว บางครั้งอาจทําใหบรรณาธิการตองระมัดระวังมาขึ้น หรืออาจไมมีการ
พิจารณาเลยกไ็ด ยอมแลวแตภาวะการณของแตละสภาพแวดลอมการปกครอง และสังคม จาก
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ปจจัยขอนี้อาจทําใหการประเมินคุณคาขาว ไมสอดคลองกับความสนใจของผูอานเสียทีเดยีว เพราะ
ตองขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ ทางสังคมอีกหลายประการ 

8. การปกครอง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ยอมมีสวนสําคัญในการวินิจฉัยคุณคาขาว
โดยทางออม ดูไดงายๆ จากการรายงานขาวของประเทศที่มีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย 
และแบบสังคมนิยมซ่ึงยอมมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชงิ อาจกลาวไดวาระบบการเมือง การ        
ปกครอง หรือแมแตสภาพสังคมเศรษฐกจิที่แตกตางกันมีผลกระทบตอการใหการวนิิจฉัยคุณคาขาว 
และการใหความสําคัญกับคุณคาขาวทีแ่ตกตางกัน 

9. เจาของ หรือนายทุนของหนังสือพิมพ ในสังคมเสรีประชาธิปไตย นายทุนเปนบคุคล
ที่มีสวนสําคัญในการกําหนดนโยบายของหนังสือพิมพวาจะรายงานขาวอะไร และอยางไร อยางไร
ก็ดีมักพบเสมอวาเหตกุารณใดก็ตามที่อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของเจาของหนังสือพิมพแลว 
หนังสือพิมพมักหลีกเลี่ยงไมเสนอขาวนัน้ จะสังเกตไดวา ขาวเดียวกันในบางครัง้หนังสือพิมพแต
ละฉบับเนนประเด็น และคณุคาขาวแตกตางกันโดยสิน้เชิงก็มี หรือบางฉบับอาจไมตีพิมพขาวนัน้
เลย 

10. โฆษณาเปนที่ยอมรับกนัวาโฆษณา คือ เสนเลือดใหญของกจิการหนังสือพิมพ 
เพราะ รายไดสวนใหญของหนังสือพิมพมาจากคาโฆษณา ฉะนั้นการวินิจฉยัคณุคาขาวบางชิ้น จึง
จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดแกเจาของสินคาที่ลงโฆษณาของหนังสือพิมพดวย ขอนีแ้ม
มิใชหลักเกณฑสําคัญของการพิจารณาคุณคาขาว แตในทางปฏิบัติมักมีผลตอการเลือก และการ
รายงานขาว 

11. ศาสนา และเชื้อชาติ ถึงแมวาขอนีจ้ะไมมีผลโดยตรงตอหลักการพจิารณาคุณคาของ
ขาว แตนกัหนังสือพิมพที่ด ี และรอบคอบควรตระหนกัถึงความกลมเกลียวในประเทศชาติ และ
หลีกเลี่ยงการเสนอขาวที่จะทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกันในศาสนา เชื้อชาติ และภาษา 

 
จากแนวคิดเกีย่วกับขาว  ในการศึกษา และวิจยัในครั้งนี้ผูวิจยัไดนําแนวคิดดังกลาวมา

เปนกรอบในการศึกษาถึงหลักของการคัดเลือกขาว ของทีมขาวหนังสือพิมพขาวสด วาขาวที่ได
นําเสนอมีคุณคาของขาวหรือไม ใชหลักของคุณคาขาวใดถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกขาวใน
การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน เพื่อใหทราบวาองคประกอบ และความสมบูรณของขาวมีลักษณะ
วาเปนเชนไร กอนนําไปสูกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน 
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2.3 บทบาทของนักสื่อสารมวลชน (บทบาทของผูเฝาประตู) 
  
ในทุกองคการสื่อมวลชนจะมีคนตัดสินใจวาควรจะสงขาวสารใดไปยงัผูอานผูฟง หรือ

ผูดู ผูตัดสินใจเหลานี้ คือ นักส่ือสารมวลชนซึ่งแสดงบทบาทของผูเฝาประตู ผูเฝาประตูขององคการ
ส่ือมวลชนจะตรวจสอบขาวสารที่เขามา และจะยอมรับเฉพาะขาวสารที่ตัวเองเชื่อวาควรจะสงไปยัง
ผูอาน ผูฟง หรือผูดู 

แนวคดิเรื่องการเฝาประตู (gatekeeping) หมายถึง การเลือกนําเสนอ (choosing) หรือ
การปฎิเสธไมนําเสนอ (rejecting) เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง แนวคิดนี้มาจากการวิจัยของเคิรท เลวิน (Kurt 
Lewin)  เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออาหารเขาบานของบรรดาแมบาน เลวนิบอกวา ขาวสารกระจายตวั
ไปตามชองทางการสื่อสาร ซ่ึงมี “บริเวณประตู” (gate areas) ที่มีผูเฝาประตู (gatekeeper)  เปน        
ผูตัดสินใจวาขาวสาร หรือสินคาใดจะไดรับอนุญาตใหเขามาในชองทางการสื่อสาร หรือดําเนิน      
ตอไป ในชองทางการสื่อสารของกลุมแมบานหรือไม 

แนวคดินี้ไดถูกรับ และนํามาใชโดย เดวิด เอ็ม ไวท (David M. White) ในการศึกษา
เร่ืองบรรณาธิการขาวจากสํานักขาว (the telegraph wire editor) ของหนังสือพิมพทองถ่ินใน
สหรัฐอเมริกาฉบับหนึ่งในการคิดเลือกขาวซึ่งการตัดสินใจทิ้งขาวหลายขาวถือวา เปนกิจกรรมที่
สําคัญที่สุดของการเฝาประต ูไวทไดแสดงแบบจําลองการเฝาประตูไวดงันี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 แบบจําลองการเฝาประตูของไวท 

N  =  แหลงขาว 
N1, 2, 3, 4 =  ขาว 1, 2, 3, 4 
N1, 4  =  ขาว 1, 4 ที่ถูกคัดออก 
N2

1 , N3
1 =  ขาว 2, 3 ที่ถูกเลือกนํามาเสนอตอมวลชนผูรับสาร 

M  =  มวลชนผูรับสาร 
 

 
N 

 

 
M 

 

N1 
N2 
N3 
N4 

N21
 
N31

N1  N4 
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ปจจัยกําหนดการเลือกขาวสารของผูเฝาประตู 
 
ในการตัดสนิใจเลือกเสนอขาวสารใดตอมวลชนผูรับสารนั้น มีปจจัยหลายปจจยัที่มี

อิทธิพลตอการเลือกของผูเฝาประตู ปจจยัที่สําคัญๆ ไดแก 
1. คุณคาของขาว เหตกุารณตางๆ ที่เกดิขึ้นจะถูกคัดเลือกมาเสนอเปนขาวนัน้จะตองมี

ความสําคัญ และอยูในความสนใจของมวลชนผูรับสาร มีคาแกการเสนอเปนขาว กระบวนการการ
คัดเลือกขาวเพือ่นําเสนอตอมวลชนผูรับสารโดยใชคุณคาของขาวเปนตวักําหนดการเลือก 

2. เนื้อที่ และเวลาของสื่อมวลชน  อยางไรก็ตามแมเหตุการณที่เกิดขึน้จะมีคณุคาของ
ขาวแตก็อาจไมถูกนํามาเสนอเปนขาวได เพราะยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกที่กําหนดการตัดสินใจของนัก
ส่ือสารมวลชน ในฐานะของผูเฝาประตู ปจจัยหนึ่งก็คือ ความจํากดัเรื่องเนื้อที่ และเวลา (limitations 
of space and time)  ส่ือมวลชนไมวาจะเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร วทิยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน 
หรือภาพยนตร ซ่ึงเปนเครื่องมือในการสื่อสารของนักสื่อสารมวลชนนั้นมีความจํากัดในตวัเอง 
ส่ือมวลชนประเภทสิ่งพิมพจะถูกจํากัดดวยเนื้อที่ของกระดาษพิมพ ส่ือมวลชนประเภทอิเล็กโทร
นิคส และภาพยนตรถูกจํากัดในเรื่องของเวลา ดังนั้น ผูเฝาประตูจึงตองเลือกขาวที่ดีทีสุ่ด และเนื้อหา
อ่ืนๆ ที่ดีที่สุดเสนอตอมวลชนผูรับสารในสื่อมวลชนชนดิตางๆ ที่มีเนือ้ที่ และเวลาทีจ่ํากัด 

3. บุคลิกของนักสื่อสารมวลชน  นักสื่อสารมวลชนแตละคนจะมีความแตกตางกนัไป 
แมทุกคนจะม ี “คุณคาของขาว” และความสนใจ ตลอดจนความตองการของมวลชนผูรับสารเปน
หลักในการเลือกขาวสารก็ตาม ความแตกตางดังกลาวไดแก ความแตกตางดานบคุลิก ซ่ึงไดแก
ประสบการณ ความรู ความเชื่อ คานิยม รสนิยม หนาที ่และความรับผิดชอบ ส่ิงเหลานี้ทําใหผูเฝา
ประตูเลือกขาวสารไมเหมือนกัน เชน แผนกขาวกีฬา ขาวบันเทิง ขาวสังคม ขาวสตรี ขาวการเมือง 
ยอมมีมุมมองในการเลือกขาวของแตละแผนกไมเหมือนกัน หรือแมแตนักขาวการเมืองดวยกันก็
อาจมองเห็นความสําคัญของเหตุการณที่เกดิขึ้นไมเหมือนกัน 

 4. อิทธิพลที่มีตอผูเฝาประตู  นักสื่อสารมวลชนเปนสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้นยอม
ไดรับอิทธิพล และความกดดันจากสังคม และส่ิงแวดลอมในการปฎิบตัิหนาที่ของตน อิทธิพล และ
ความกดดันตางๆ จากสังคม และส่ิงแวดลอมแมจะไมใชเหตุผลทางวชิาชีพแตในความเปนจริงก็มี
ผลอยางยิ่งตอการตัดสินใจเลือกเสนอขาว และเนื้อหาอืน่ๆ ของนักสื่อสารมวลชนตอมวลชนผูรับ
สาร อิทธิพลที่วานี้มีอยูอยางกวางขวางทั้งภายในองคการสื่อมวลชนเอง และทั้งภายนอกองคการ
ส่ือมวลชนอิทธิพลดังกลาวไดแก รัฐบาล และหนายงานของรัฐบาล กลุมผลประโยชน พรรค
การเมือง ความมั่นคงของประเทศชาติ ศีลธรรม รวมทั้งเจาขององคการสื่อมวลชน หรือนายทุน ซ่ึง
เปนนายจางของนักสื่อสารมวลชน 
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จากแนวคิดบทบาทของนักสื่อสารมวลชน (บทบาทของผูเฝาประตูขาวสาร) ใน
การศึกษา และวจิัยในครัง้นี้ผูวิจยัไดนําแนวคดิดังกลาว มาเปนกรอบในการศึกษาถึงหลักการ
คัดเลือกขาวทีจ่ะนําเสนอตอผูเปดรับวา หนังสือพิมพขาวสดมีหลักในการตัดสินใจคดัเลือกขาวสาร
อยางไรในฐานะที่เปนผูสวมบทบาทของผูเฝาประตูขาวสาร และใชกฎเกณฑอะไรมาเปนมาตรฐาน
ในการคัดเลือกขาว เพื่อนําเสนอตอผูรับขาวสาร 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการรายงานขาวเชงิสบืสวน 

 
การรายงานขาวแบบสืบสวนมาจากคําในภาษาอังกฤษวา investigative repoter คณะ 

กรรมการบัญญัติศัพทวิชาการหนังสือพิมพ ราชบัณฑิตยสถานใชคําวา การรายขาวเชิงสืบสวน  
พิศิษฐ ชวาลาธวัช (2539) กลาววา การรายงานขาวเชิงสืบสวน เปนกระบวนการที่

ตอเนื่องตั้งแตการคิดคนประเด็นขาว การแสวงหาขาว การเขียนขาว จนกระทั่งการรายงานขาว
ออกมาสูการรับรูของสาธารณชนผานสื่อสารมวลชน ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน 
วิทยกุ็ตาม 

นักวิชาการ และนักวิชาชพีดานสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพมิพบางคนมีความ 
เห็นวาการทําขาว หรือหาขาวเพื่อนํามาเสนอในสื่อมวลชนไมวาขาวประเภทใดก็ตาม ขาวทุกขาว
เปนเชิงสืบสวนเพราะการทําขาว ผูส่ือขาวตองใชวิธีการสืบเสาะทั้งส้ิน เพียงแตสืบเสาะมากหรอื
นอยแตกตางกนัไปบางเทานัน้เอง 

อยางไรก็ตาม มีผูใหความเห็นแยงในเรื่องการรายงานขาวเชิงสืบสวนนี้ไมนอยเชนกัน 
โดยช้ีใหเหน็วาการรายงานขาวเชิงสืบสวนเปนกระบวนการที่ใหรายละเอียดของขาวมากกวาใช
เวลาในการติดตามรวบรวมขาวมากกวา และใหภาพของการวิเคราะหเจาะลึก สะทอนถึงสาเหตุของ
ปญหานั้นๆ มากกวารายงานขาวแบบเหตุการณทั่วไปทีจ่บไปวันๆ หรือ Day by Day เทานั้น  การ
รายงานขาวเชงิสืบสวนยังเกดิผลกระทบตอสังคมมากยิ่งกวาขาวปกติอีกดวย 

มองในแงมุมนี้จะพบความแตกตางระหวางการรายงานขาวปกติกับการรายงานขาวเชิง
สืบสวนอยางชัดเจน 

วงการวิชาชีพหนังสือพิมพไทยเรียกการรายงานขาวประเภทนีว้า ขาวเจาะ การรายงาน
ขาวเชิงสืบสวนจึงเปนขาวทีไ่ดมาดวยการสืบคน ขุดเจาะเรื่องราวออกมาตีแผอยางตอเนื่อง การที่
ขอเท็จจริงของขาวถูกเปดเผยตามลําดับ ทําใหเกิดความสนใจตดิตาม และวพิากษวิจารณอยาง
กวางขวาง และนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การระงับยับยั้งหรือยุติเร่ืองนัน้ รวมทั้งการ
ดําเนินการเอาผิดลงโทษผูเกี่ยวของ 
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การรายงานขาวเชิงสืบสวนนี้ ผูส่ือขาวจึงตองลวงลึกเขาไปถึงตนตอของเรื่องกระทั้ง     
ผูอยูเบื้องหลังเหตุการณขาวนั้น นอกจากมีแหลงขาวตวับุคคลยืนยันความถูกตองของขาวแลว รวม
ไปถึงการเก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารทีส่ามารถพิสูจนวา เร่ืองที่เกิดขึ้นเปนความจริงทุกประการ
อีกดวย ดวยเหตุนี้ทําใหผูส่ือขาวเชิงสืบสวนมักจะถูกเปรียบเทียบเปนนักขุดคุยเรื่องโสมมมาเปดเผย 
หรือที่ฝร่ังเรียกวา Muckrakers นั่นเอง 

การรายงานเชงิสืบสวนจึงเปนการรายงานขาวที่ตองการความสามารถ และมานะพยา 
ยามอีกแบบหนึ่ง โดยผูรายงานขาวพยายามขุดคุยเอาขอเท็จจริงที่ซอนเรนอยู ณ ที่ตางๆ มาตีแผให
เกิดความกระจางแกผูผาน บางครั้งรวมทั้งความเรนลับทั้งหลายที่เปนพิษเปนภัยตอสังคม ส่ิงเหลานี้
เมื่อถูกเปดเผยออมาแลวจะทาํใหมีการดําเนนิการตามกฎหมาย ขอบังคบั จนกระทั่งส่ิงที่เปนพิษเปน
ภัยตอสังคมตองมีอันเปนไปในที่สุด 

การรายงานขาวแบบนีแ้ตกตางจากการรายงานขาวแบบอืน่ๆ โดยเฉพาะแตกตางจาก
การรายขาวเชงิตีความ (Interpretative Reporting) อยูตรงที่วา ส่ิงแวดลอมไมเหมือนกัน กลาวคอื 
รายงานขาวแบบอื่นนั้น ขอเท็จจริงที่นํามาเขียนขาวปรากฎใหเห็นเมื่อนักขาวเห็นอยางไรก็รายงาน
อยางนั้น เห็นวาขาวก็บอกวาขาว เหน็วาดงก็บอกวาแดง บอกกันกเ็ปนอันวายตุิกัน รายงานขาวแบบ
นี้เรียกวารายงานขาวตามเนือ้ผา (Straight-Forward News Reporting)  

ดวยเหตนุี้ การทําหนาที่ของส่ือมวลชนโดยการรายงานขาวเหตุการณตามกระแสไป  
วันๆ จึงไมเพยีงพอ การรายงานขาวเชิงสืบสวน แบบเจาะลึก (In-Depth Reporting) จึงเปนความ
จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหผูรับขาวสารไดขอมูลที่ถูกตอง เพื่อความเปนธรรมในสังคมในที่สุด 

ที่ผานมาการรายงานขาวเชิงสืบสวนมักจะถูกกลาวถึงในลักษณะการแสดงบทบาทของ
ส่ือมวลชนเพือ่ตอสูกับความไมเปนธรรมเปนสําคัญ 

แตอีกดานหนึง่ในแงของธุรกิจ หนังสือพิมพเปนสินคาซ่ึงขาวเปนองคประกอบสําคัญ 
ขาวประเภทสืบสวนสอบสวนเปนขาวที่สามารถผลักดันใหยอดการจําหนายของหนังสือพิมพ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ จากความอยากรูอยากเห็นของผูอานนั่นเอง 

ในสภาพสังคมปจจุบัน วิธีการเสนอขาวแบบนี้ไดรับความนยิมแพรหลาย และถือเปน
หัวใจสําคัญในการเสนอขาวของหนังสือพิมพ เหตุนีเ้อง ทําใหเกดิมีเสียงเรียกรองตอหนังสือพมิพ 
วิทยุ โทรทัศนใหเพิ่มความสนใจ เอาจริงเอาจังกับการรายงานขาวเชิงสืบสวนอยางจริงจัง 

 
พิศิษฐ ชวาลาธวัช (2539) กลาววา ลักษณะของขาวที่จดัวาเปนขาวเชิงสืบสวน คือ ขาว

ที่มีองคประกอบตางๆ ดังตอไปนี ้
1. มีความลึก โดยลงไปสัมผัสถึงขอเท็จจริงในเรื่องที่เกดิขึ้นจริงๆ ไมใชเพียงแคไดขาว
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มากจาการบอกเลาเทานั้น เปนขอเท็จจริงที่ไดมาจากการขุดเจาะ สืบคน จนมีหลักฐานพิสูจนไดวา 
เร่ืองที่หนังสือพิมพนํามารายงานกับเหตุการณที่เกิดขึน้จริงเปนเรื่องเดยีวกัน 

2. มีความกวาง เกี่ยวของถึงบุคคล องคกร มากกวาขาวปกติ เปนขาวงที่คนสวนใหญใน
สังคมใหความสนใจติดตาม 

3. มีความซับซอน มีประเดน็ หรือแงมมุของขาวหลายประเด็น ความไมซํ้าซอน หรือ
อาจเพิ่มความซ้ําซอนของประเด็นใหมเกดิขึ้นตลอด 

4. มีความแรง หรือพลังมากกวาขาวปกติ เอาจริงเอาจัง หนักแนน นาเชื่อถือ ผลกระทบ
ของขาวเปนวงกวาง ไมเฉพาะคนเพยีงคนเดียวหรือ 2 – 3 คนเทานั้น 

5. มีความตอเนื่อง ในการติดตาม และนําเสนอติดตอกันเปนเวลานานซึ่งไมจํากดัแน 
นอนวาเปนระยะเวลาเทาไร ขึ้นอยูกับพัฒนาการของขาวมีประเด็นมากนอยแคไหน การติดตามราย 
งานขาวตองเกาะติดตอเนื่อง ดังที่เรียกวากัดไมปลอย ความสําเร็จของขาวในลักษณะนี้ขึ้นอยูกบั
ความตอเนื่องดวยเชนกนั 

6. ควรเปนขาวเดีย่ว หรือที่เรียกวา เอ็กซคลูสีฟ (Exclusive) หรือสกูป (Scoop) ที่ไดมา 
และนําเสนอเพียงฉบับเดยีวกอนใคร หนังสือพิมพอ่ืนไมมีหรือมีก็เปนการนําเสนอติดตามมาใน
ภายหลัง 

7. มีลักษณะเปดโปง ขุดคุยขอเท็จจริง มีหลักฐาน เอกสาร ขอมูลมายืนยนัจนพิสูจนได
ชัดเจน สะทอนการตอสูเพือ่ความถูกตอง เปนธรรม ไมจํานนตอการบิดเบือน ปดกั้นอําพราง
ขอเท็จจริง 

8. หาขอยุติได หลังจากขอเท็จจริงถูกคนพบนําออกตแีผ ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
เชน มีการสอบสวนดําเนินการกับผูเกีย่วของไมวาทางคดีแพง อาญา หรือทางวิจยั ผูกระทําผิดไดรับ
การลงโทษ ติเตียน จนถึงจองจํา กฎระเบียบ ขอบังคับที่ยอหยอน ซอนเงื่อนเอื้ออํานวยตอการทําผิด
ถูกยกเลิก หรือปรับปรุงแกไข ทําใหเกิดความโปรงใสในเรื่องนั้นในทีสุ่ด 

 
เนื่องจากความยากลําบากในการแสวงหาขอเท็จจริงที่ถูกปดบัง บอยครั้งการรายงาน

ขาวเชิงสืบสวนไมบรรลุผลขั้นสุดทาย แตถาเนื้อหาของขาวมีคุณลักษณะดังกลาวขางตนก็จัดไดวา
เปนขาวประเภทเชิงสืบสวน แตหากสามารถรายงานจนกระทั่งหาขอยุติจนชดัเจนแสดงวารายงาน
ขาวสืบสวนชิน้นั้นมีความความครบถวนสมบูรณ 

ขาวเชิงสืบสวนที่ดี และมีความสมบูรณจึงเปนขาวที่ผูส่ือขาวตองใชความมานะพยายาม
ดวยความอดทน ทํางานเปนระบบ มีความคิดลึกซึ้ง วิเคราะหรอบดาน บนพืน้ฐานของความเปน
กลาง มีจิตใจที่รักความเปนธรรม ตองการเห็นความยุติธรรม ความถูกตองดาํรงอยูจากการที่
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ขอเท็จจริงถูกสืบคน เปดโปงออกมาอยางถึงแกนนัน่เอง 
 
พีระ จิรโสภณ และมาลี บุญศิริพันธ (2538) กลาววา ประเภทของขาวสืบสวนตาม

ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่มีประเด็นอยูในความสนใจของประชาชน  แสวงหาประเด็นที่มี
ผลประโยชนตอสังคมเปนสวนรวม สามารถจัดขอบขายไดดังตอไปนี้ 

 
1. การทุจริตทางการเมืองทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับชาต ิ
2. การคอรัปชั่นของหนวยงานราชการ หรือเอกชนที่เอาเปรียบราชการ 
3. การละเมิดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติเพื่อประโยชนของพวกพอง 
4. การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนจากพืน้ที่สาธารณะ 
5. การรุกร้ําเขตปาสงวนโดยไมชอบธรรม 
6. การใชอํานาจหนาที่โดยไมชอบธรรม ละเวนหรือลวงลํ้าการปฏิบัติ 
7. การทําผิดศีลธรรม และครรลองครองธรรม 
8. การฉอฉลโดยเจตนาใหเกดิการเบียดบังผลประโยชนสวนรวม 
9. การทําลายสิ่งแวดลอมเพือ่ผลประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 
10. ประเดน็อืน่ๆ ที่มุงใหขอมูลเปดโปงความเลวราย เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของ 

ประชาชน  
 

สาระสําคัญของการทําขาวแบบสืบสวนเจาะลึก David Kaplan อดีตบรรณาธิการขาว 
และบรรณาธกิารบริหารของ Center for Investigative Reporting ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ ได
นิยามความหมายของ Investigative Reporting โดยช้ีใหเห็นลักษณะสําคัญ 12 ประการ ดังนี้  (ดิสทัต 
โรจนาลักษณ, 2538) 

1. Systematic Inquiry and Critique คือ มีลักษณะการแสวงหาความรู หรือขอเท็จจริง
พรอมกับการวิพากษวจิารณหรือวินิจฉยัอยางเปนระบบ 

2. Indepth, Long-Term Research and Reporting ศึกษาวิจยัคนควา รายงานอยางเจาะลกึ  
และตอเนื่อง 

3. Tenacious and Determined Digging ขุดคุยขอเท็จจริงอยางมุงมั่นชนิด “กัดไมยอม
ปลอย” 

4. Documentary Research, the Use of Public Records, Following the Paper Trail ศึกษา
คนควาวจิัยจากเอกสารทุกชนิด ใชบันทกึขอมูลสถิติจากหนวยงานสาธารณะตางๆ และติดตามรอง       
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รอยท่ีสงสัยจากการชี้นําในเอกสารขอมูลนั้นๆ ตอไปโดยไมหยดุยั้ง 
5. Extensive Interviews พูดคุย สัมภาษณ ซักถาม และหวานลอม เพื่อใหไดขอมูลที่

ปดบังซอนเรนจากบุคคลที่เกี่ยวของทุกคน ไมวาบุคคลระดับบริหารหรือระดับใชแรงงาน จาก
เศรษฐีผูมีเกยีรติหรือยาจกขอทาน 

6. Crime-Solving Tools and Techniques, Like a Police Detective or Public Prosecutor
ใชเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสอนแบบเดยีวกับตํารวจลบั หรืออัยการที่คนหาพยานหลัก ฐานทาง
อาชญากรรม 

7. Serving as a Court of Last Resort, Offering a Voice to Those Unheard ทําหนาที่เปน
ที่พึ่งสุดทายของผูไมไดรับความเปนธรรม และเปนปากเสียงใหกับผูที่ไมมีใครสนใจฟง หรือเหลียว
แล 

8. Doing Stories not Covered by the Rest of the News Media ทําขาวที่หนังสือพมิพ 
หรือส่ืออ่ืนมองขาม เชน ปญหาชนกลุมนอย ปญหาแรงงานเด็ก ฯลฯ 

9. Exposing Information Others Want Kept Secret เปดโปงขาวสารขอมูลที่ผูกระทําผิด
บิดบังซอนเรน ไมอยากเปดเผย 

10. Bringing together Disparate Information into a Cohesive Whole ปะติดปะตอ 
ขอมูล ขอเท็จจริงหรือเหตกุารณตางๆ ที่กระจัดกระจาย ใหเห็นเปนรูปเปนราง เปนภาพรวมที่ชัดเจน 
และมีความหมายแกผูอาน 

11. Groundbreaking, Revelatory Reporting that Adds Significantly to the Public 
Record and Public Debate รายงานขาวโดยการเปดโปง “กระเทาะเปลือก” พรอมทั้งชี้ประเด็นใหมๆ  
ชวยเสริมใหขอมูล หรือขอถกเถียงสาธารณะในขณะนัน้ใหมีความหมาย และความชัดเจนขึ้น 

12. Watchdogging Power, Focusing on the Accountability of Individual and 
Institutions that Wield Power ใชพลังของความเปน “สุนัขเฝาบาน” คอยสอดสองตรวจสอบความ
โปรงใสของบุคคล หรือสถาบันที่มีอํานาจอยูในมือ 

 
พิศิษฐ ชวาลาธวัช (2539) กลาววา ข้ันตอน วิธีการดําเนนิการทําขาวเชงิสืบสวนอาจทํา

ไดโดยพิจารณาจากหลัก 11 ขอดังนี ้
1. จะตองมีความคิด (Conception) 

1.1 ขอแนะนาํ หรือเบาะแสของขาว (Tips) 
1.2 แหลงขาว (Sources) 
1.3 การอาน (Reading) 
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1.4 อุบัติการณที่เปนขาว (News Breaks) 
1.5 การเสาะหาขาว (Legwork) 
1.6 แงมุมขาวที่เกิดขึ้นใหม (Tangential Angles) 
1.7 การสังเกตและขอมูล (Observations and Files) 

 
2. ศึกษาเรื่องราวที่กระทําได (Feasibility Study) 
3. การตัดสินใจทําหรือไม (Go and No Bo Study Decision) 
4. การวางแผน และสรางพืน้ฐานในการทาํงาน (Planning and Base Building) 
5. การวิจยัพื้นฐาน (Original Research) 
6. การประเมนิผลใหมอีกครั้ง (Re – Evaluation) 
7. ทบทวนการตัดสินใจทํา หรือไมทําอีกครั้ง (Go and No Go Decision) 
8. สัมภาษณบคุคลที่เปนกุญแจไขขาว (Key Interviews) 
9. การประเมนิผลครั้งสุดทาย (Final Evaluation) 
10. ทบทวนการตัดสินใจทํา หรือไมทําอีกครั้งเปนครั้งสุดทาย (Final Go and No Go-  
       Decision) 
11. เขียน และตีพิมพขาว (Writing and Publication) 
 
จากแนวคิดเกีย่วกับการรายงานขาวเชิงสืบสวน  ในการศึกษา และวจิยัในครั้งนี้ผูวิจยัได

นําแนวคิดดังกลาวมาเปนกรอบในการศึกษาถึงบทบาท และหนาที่ของทีมขาวสืบสวนสอบสวน
หนังสือพิมพขาวสด ถึงการรายงานขอเท็จจริง การเสนอแนะ และวพิากษวจิารณขาว วาจะเปนไป
ตามหลักของการรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนหรือไม และการปฎิบัติงานจริงของทีมขาว
สืบสวนสอบสวน หนังสือพิมพขาวสด จะมีขั้นตอนในการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวน และมกีาร           
รายงานขาวทีแ่ตกตางจากแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานขาวเชิงสืบสวนหรือไม อยางไร 
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2.5 แนวคิดเก่ียวกับแหลงขาว 

 
ในการเขยีนขาวสิ่งที่สําคัญที่สุดอยางหนึง่ก็คือ การหาขอมูล และการรวบรวมขอมูล

จากแหลงตางๆ เพราะขอมูลมีความสําคัญตอการเขียนขาวเปนอยางมาก เมื่อไมมีขอมูลการเขียน
ขาว หรือรายงานขาวยอมทําไมได ถาขอมูลผิดพลาดขาวนัน้ก็ผิดพลาดใชไมไดไปดวย ขอมูล
ทั้งหลายมาจากแหลงขาวตางๆ มีมากบางนอยบางขึ้นอยูกับลักษณะ และความสําคญัของขาว ขาว
ธรรมดาไมสลับซับซอนมากนัก เชน ขาวการประชุม ขาวการศึกษา อาจจะใชแหลงขาวไมมาก ใน
ขณะเดียวกนัขาวอาชญากรรมที่ลึกลับซับซอนซอนเงื่อนผูส่ือขาวอาจจะตองอาศัยแหลงขาวหลาย
แหลง และการเสนอขาวอาจจะตองใชเวลานาน หนังสือพิมพฉบับใดกต็ามที่ผูส่ือขาวอางแหลงขาว
นอย แหลงขาวที่อางนั้นไมเหมาะสม ไมนาเชื่อถือ  ไมมีความสําคัญมากพอ คุณภาพของหนงัสือ 
พิมพฉบับนั้นยอมจะสูฉบับอื่นไมได ในที่สุดหนังสือพมิพฉบับดังกลาว กจ็ะไมเปนที่สนใจของ
ผูอานอีกตอไป ดังนั้นผูส่ือขาวจะตองรูแหลงขาว และมีความสามารถในการนําขอมูลมาประกอบ
ในการเสนอขาว ผูส่ือขาวที่มีความสามารถยอมจะสามารถแสวงหาแหลงขาวไดเปนอยางดี และหา
ขอมูลไดอยางยอดเยี่ยม 

แหลงขาว 

แหลงขาว คือ ตนตอหรือที่มาของขาว เปนหลักฐานยืนยนัวาขาวนั้นไดมาจากที่ใด ใคร
เปนผูใหขาว นาเชื่อถือไดมากนอยเพียงไร แหลงขาวอาจจะเปนเอกสาร บุคคล สถานที่ องคกร หรือ
หนวยงานราชการที่ทําการแถลงขาวก็ได 

ประเภทของแหลงขาว 

แหลงขาวแบงออกเปนประเภทใหญได 2 ประเภท ดังนี ้
 

1. แหลงขาวเปด (Open News Sources) เปนแหลงขาวที่ไดมาโดยเปดเผย มกีารระบุที่มาของขาว 
เชน เปนบุคคล สถานที่ องคกร ผูใหสัมภาษณ ผูรวมอภปิราย ฯลฯ เชน 

1. พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ใหสัมภาษณวากองทพับก
ไดเตรียมกําลังพล 1,199 นายเอาไวเรียบรอยแลว เพื่อเขารวมกองกําลังนานาชาติขององคการ
สหประชาชาตใินติมอรตะวนัออก 

2. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แถลงขาวโครงการวิจยัเร่ือง “การปฏิรูป
กฎหมายเศรษฐกิจของประเทศไทย” 
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3. เมื่อวันที่ 28 กันยายน สํานักขาวเอพีรายงาน จากกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ระบุ
วาธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือเอดีบ ีประกาศใหเงนิกูแกไทย จํานวน 59.32 ลานเหรียญสหรฐั 
เพื่อนําไปใชในโครงการวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 

4. เมื่อวันที่ 28 กันยายน ทีท่ําเนียบรัฐบาล นายชวน หลีกภยั นายกรัฐมนตรี  กลาว
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา... 

5. โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงวา ครม.เหน็ชอบรางประกาศกระทรวง การ
คลังเรื่องการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน... 

 
2. แหลงขาวปด (Confidential News Sources)  หมายถึง แหลงขาวที่ไมมีการเปดเผยผูให 

ขาวไมวาจะเปนชื่อ ตําแหนง ยศ หรือสถานที่ดวยเกรงวาอาจจะเกิดอนัตรายแกผูใหขาว
หรือญาติพี่นอง หรือผูเกี่ยวของ ขอมูลดังกลาวมักจะเปนขอมูลลับ มีความลึกลับซับซอน เชนขอมูล
เกี่ยวกับการทุจริต การฆาตกรรม ผูมีอิทธิพลที่ชอบขมขู ดังนั้นแหลงขาวดังกลาว จึงมักจะระบุอยาง
ไมจําเพาะเจาะจง เมื่ออานแลวจึงไมทราบวาเปนใคร เชน    

1. แหลงขาวทีน่าเชื่อถือแจงวา... 
2. แหลงขาวจากวงการเซียนมวย แจงวา... 
3. แหลงขาวจากผูบริหารระดับสูงในกระทรวงการคลัง แจงวา... 
4. มีรายงานขาวจากตลาดหลักทรัพย แจงวา... 
 
อยางไรก็ตามการเขียนขาวแบบนี้ไมเปนทีย่อมรับเพราะไมชัดเจนถูกตอง หนังสือพมิพ

บางฉบับยังคงใชกันอยูแตไมแพรหลายมากนักเพราะขาวดังกลาวขาดน้ําหนกั ขาดความนาเชื่อถือ 
คุณคาขาวดอยลงไป บางครั้งเปนการเผยแพรขาว เพื่อวตัถุประสงคบางอยาง แตถาไมเปนความจรงิ
อาจจะเกิดผลเสียแกผูที่ตกเปนขาวได ซ่ึงอาจจะถูกฟองรองจากผูเสียหาย ดังนั้นนักขาวควรจะตอง
หาขอมูลใหเพยีงพอ ตรวจสอบขาวกอนทีจ่ะมีการเผยแพรออกไป 

จะเห็นไดวาแหลงขาวสวนใหญมักจะมาจากบุคคล หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐ และ
เอกชน แหลงขาวอาจจะมาจากคนที่รูจักหรือบุคคลที่เขียนจดหมายไปถึงกองบรรณาธิการโดยที่
บรรณาธิการไมเคยรูจักมากอนก็ได 

แหลงขาวไมจาํกัดเฉพาะในประเทศเทานัน้ แตยังมีแหลงขาวตางประเทศอีกดวย แมจะ
มีเหตุการณบางอยางที่เปนเกดิขึ้นในประเทศก็ตาม แตแหลงขาวตางประเทศอาจจะมีมุมมองที่แตก 
ตางออกไป 
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แหลงขาวอาจจะเปนคนเดนิถนน หรือเปนคนกวาดขยะ เอกสารบันทึก หนังสืออางอิง 
ขอมูลสถิติ กระดาษหนังสือพิมพเกาๆ สักฉบับหนึ่ง หรือแมกระทั่งใบปลิว ฯลฯ ส่ิงตางๆ เหลานี้
ผูส่ือขาวสามารถใชเปนแหลงขาวไดทั้งส้ิน ที่สําคัญก็คือ ตองรูวาจะนาํมาใชประโยชนในการเขียน
ขาวไดอยางไร ในบางครั้งแหลงขาวอาจจะเปนผูมีอิทธพิล หรือผูมีอํานาจ ผูส่ือขาวจะตองรูจกั
ควบคุมไมใหแหลงขาวเหลานั้นมีอิทธิพลเหนือผูส่ือขาว มิฉะนั้นก็อาจจะทําใหการรายงานขาว
บิดเบือนไปจากขอเท็จจริงได การใชแหลงขาวผิดจะทําใหผูส่ือขาวรายงานขาวไมถูกตอง กอใหเกิด
ความเสียหายแกหนังสือพิมพที่รายงานขาวนั้น 

การเขียนขาวแตละครั้งไมควรอางอิงเพียงแหลงขาวเดยีว แตควรพจิารณาตามความ
เหมาะสมของเหตุการณทีเ่กดิขึ้น การใชแหลงขาวหลายแหลงขาวจะทําใหขาวมีขอมูลหลากหลาย
และนาเชื่อถือมากขึ้น อีกประการหนึ่งการใชแหลงขาวหลายแหลงจะสามารถยืนยัน หรือตรวจสอบ
ขอเท็จจริงได เมื่อรูแหลงขาวแลวส่ิงสําคญัก็คือ ความสามารถของผูส่ือขาวในการเจาะหาขอเท็จจริง
จากแหลงขาวตางๆ เหลานั้นเพื่อนํามาเขียนขาว 
 
การปองกันแหลงขาว 
 

ในประเทศที่มกีารปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอ
ขาวสารใหประชาชนไดทราบ ในบรรดาสือ่มวลชนทั้งหลาย หนังสือพมิพจะทําหนาที่เจาะลึกขุดคุย
ใหรายละเอียดไดมากที่สุด มีการขุดคุยเปดโปงเรื่องการทุจริต คอรัปชั่น ดวยวิธีการเสนอขาวแบบ
สืบสวนสอบสวน ทําใหสามารถเจาะลึกเรื่องลึกลับ หรือไมชอบมาพากลของบุคคล คณะบุคคล
หรือกลุมอิทธิพลตางๆ จนทําใหถูกคุกคามขมขูไมใหมกีารเสนอขาวตอไปอีก ซ่ึงเรื่องนี้หนังสือ 
พิมพจะตองตอสูการขมขูคุกคามทั้งหลายดวยหลักคณุธรรม ดวยความกลาหาญ และอดทนพยายาม
ตอสูกับความอยุติธรรมตางๆ โดยบริสุทธิ์ใจ ไมมีพันธะกรณีอ่ืนใดนอกจากมุงปฏิบัติหนาที่เพื่อ
สาธารณชน โดยไมยอมใหอิทธิพลใดๆ มาครอบงํา หนังสือพิมพจะตองทําความจริงใหปรากฎ 
ความไมถูกตองตางๆ จะตองถูกนําออกมาตีแผเพื่อนําไปสูการแกไข คนเลวจะตองถูกลงโทษตาม
กฎหมายบานเมืองตอไป การขุดคุยของหนังสือพิมพจึงถูกตอตานทุกรูปแบบ เชน ถูกขมขู ถูก
กอกวนใหผูมีอํานาจบานเมอืง หรือกลุมอิทธิพลบีบบังคับในลักษณะตางๆ พยานผูรูเห็นที่เปดเผย
ถูกคุกคาม บรรณาธิการถูกขูเข็ญใหบอกชือ่แหลงขาว เปนตน 

เปนที่ทราบกนัดีวาขาวที่ไดมาเพราะแหลงขาวใหความไววางใจจึงใหความรวมมือ ขอ 
บังคับวาดวยจริยธรรมแหงวชิาชีพหนังสือพิมพ สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ. 2541 หมวด 2 
ขอ 14  ระบุวา หนังสือพิมพตองปกปดชือ่ และฐานะของบุคคลที่ใหขาวไวเปนความลับ ถาหากได
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ใหคํามั่นแกแหลงขาวนั้นไวแลว หนังสือพิมพตองปกปดนามปากกา หรือนามแฝงที่ปรากฎใน
หนังสือพิมพนั้นไวเปนความลับ (สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ, 2541 : 12) การเปดเผยแหลงขาว
อาจจะทําใหแหลงขาว หรือญาติพี่นองของแหลงขาวเปนอันตรายได และตอไปก็คงไมมีใครกลา
หาญพอที่จะเปดเผยความจริงอีก ดังนั้นผูส่ือขาว และหนังสือพิมพจะตองปกปองแหลงขาวไวดวย
ชีวิต แมวาในบางครั้งอาจจะถูกฟองศาลเรียกคาเสียหาย หรือถูกศาลบังคับใหเปดเผยก็ตาม ผูส่ือขาว
จะตองรายงานขาวดวยความระมัดระวังมใิหรู หรือคาดเดาไดวาแหลงขาวเปนใคร อยูที่ใด 

การตีพิมพขอความใดๆ ในหนังสือพิมพถาหากเกดิปญหาทางกฎหมายขึ้นมา แลวถูก
ฟองรอง บรรณาธิการจะเปนผูรับผิดชอบอยางเต็มที่ตามกฎหมาย เทาที่ปฏิบัติกันมาเมื่อหนังสือ 
พิมพถูกฟอง ศาลบงัคับใหเปดเผยชื่อแหลงขาวแตบรรณาธิการก็ไมยอมเปดเผย ในเมืองไทยมีนอย
มากที่บรรณาธิการถูกพิพากษาใหจําคุกเนือ่งจากพยายามปกปองแหลงขาว ในกระบวนการสืบ 
พยานบรรณาธิการ ผูส่ือขาว และผูเกีย่วของจะถูกซักถาม แตแหลงขาวมักจะถูกกันออกไปโดยที่
ผูส่ือขาว และบรรณาธิการไมยอมเปดเผยชื่อ 

ในตางประเทศ เชนในอังกฤษมีการออกกฎหมายคุมครองการรักษาความลับของแหลง 
ขาวหลายครั้ง ในสหรัฐอเมริกาเชนเดยีวกันรัฐบาลกลางใหหลักประกันเสรีภาพการพูด และการ
เขียนไวมากมาย และแตละรัฐมักจะมกีฎหมายคุมครองเสรีภาพของสื่อมวลชนอยูแลว เทาที่ผานมา
เคยมีคดีที่ศาลสั่งปรับบรรณาธิการ และ/หรือ จําคุกฐานไมยอมเปดเผยแหลงขาว สวนในญี่ปุนก็
เชนกันศาลฎีกาพิพากษาวานกัขาวมีสิทธิที่จะไมเปดเผยชือ่แหลงขาวของตัวเอง (พิศษิฐ ชวาลาธวัช, 
2540 : 65) 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
สายศิริ ดานวัฒนะ (2548) ศึกษาเรื่อง “การรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ

หนังสือพิมพไทย” โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็น และใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผลการศึกษา
พบวา  1.ขาวเชิงสืบสวนสอบสวนมี 2 ลักษณะคือ ขาวที่มุงขุดคุยเปดโปงการกระทาํผิดตางๆ และ
ขาวที่มุงนําเสนอขอมูลเชิงลึกเพื่อสงเสริมพัฒนาสังคม  2.คุณคา และความสําคัญมี 4 ระดับ คุณคา
ตอสังคม และประเทศชาต ิ ตอวิชาชีพหนังสือพิมพ  3.กระบวนการรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบ 
สวนมีการสืบหาขอมูลจากเอกสาร (paper trail) จากบุคคล (human trail) และขอมูลอิเล็คทรอนิคส 
(electronics trail) ทําการวิเคราะห เรียบเรียง และการนําเสนออยางตอเนื่อง รวมทั้งอาจมีการจดั
กิจกรรมในชวงเสนอขาว โดยการวางแผนอยางรัดกุมคลายกับการทําวจิัย  4.สภาพการณในปจจุบนั 
พบวามีปริมาณการรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนนอย ขาวสวนใหญขาดความลึก และหลาก 
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หลาย ขาวเชงิสืบสวนสอบสวนมีแนวโนมที่จะมีคุณภาพดีขึ้น แตยังคงเนนขาวการทุจริตเปนหลัก  
5.ปจจัยที่เปนอุปสรรค ไดแก ความยากของงาน การถูกตอบโตโดยเฉพาะการถูกฟองรอง ปญหา
ศักยภาพ และจริยธรรมวิชาชีพ นักขาวมีภาระงานมาก ปจจัยทางธุรกจิ และแบบแผนดั้งเดิมของการ
นําเสนอขาวสารหนังสือพิมพ ทําใหไมใหความสําคัญ ไมมีการการลงทุนพัฒนาบุคคลากร และขาด
ระบบสรางแรงจูงใจที่ชัดเจน ปญหาดานพฤติกรรมการรับขาวสารของประชาชน และผลกระทบ
จากเทคโนโลยีการสื่อสาร  6.การสงเสริมสนับสนุนในปจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ แตมี
ทิศทางพัฒนารูปแบบตางๆ มากขึ้น 7.ขอเสนอแนะ ส่ือมวลชนตองยึดมั่นในหนาที่ไมแบงแยกกัน 
หนังสือพิมพตองลงทุนสราง “มือขาวเจาะ” ปรับระบบการจัดการใหเทาทันเทคโนโลยี และความ
ซับซอนของสังคม องคกรวิชาชีพควรรวมมือกับองคกรภายนอก หามาตรการสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ ควรสนับสนุนการทําขาวเจาะในประเดน็ทีห่ลากหลายมากขึ้น 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการศึกษาวจิัยการเปรยีบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพ

ขาวสด : กรณีศึกษาขาวเพชรซาอุฯ และขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ เปนการวจิัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวจิยัเก็บขอมูลจากคลิปปงขาว การสัมภาษณผูที่ใหขอมูลสาํคัญ 
(key Informant) และผูที่เกีย่วของในขาวทั้ง 2 กรณี รวมท้ังศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary 
Research) และนําขอมูลทีไ่ดท้ังหมดมาวิเคราะหตีความ เพ่ือใหไดคาํตอบที่สามารถตอบปญหานําวิจัย
ไดครบถวน ซึง่ผูวจิัยแบงวธิกีารตางๆ เปน 8 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

  
3.1 การศกึษาจากคลิปปงขาว 
3.2 ขอมูลดานบุคคล 
3.3 ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร Documentary  Analysis 
3.4 เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 
3.5 การตรวจสอบขอมูล 
3.6 การเก็บรวบรวมขอมลู 
3.7 การวิเคราะหขอมูล 
3.8 การนําเสนอขอมูล 
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3.1  การศึกษาจากคลิปปงขาว 
 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลจากเอกสารขาวเพชรซาอุฯ ซ่ึงมีการตัดเก็บไวเปนไฟลขาว
ของศูนยขอมูลหนังสือพิมพขาวสด ที่ศูนยขอมูลของหนังสือพิมพขาวสด ตั้งแตป พ.ศ. 2532 มา
จนถึงปจจุบัน ป 2550 โดยสรุปเหตุการณสําคัญเขียนเปนเรื่องยอ 3 ภาคดวยกัน ภาคแรก คือ 
เหตุการณจับกุมนายเกรียงไกร เตชะโมง ผูขโมยเพชรจากพระราชวังในประเทศซาอุดีอาระเบยี และ
การติดตามหาของมีคาทั้งหมดคืน ภาคที่สอง คือ การยักยอกเพชรของกลาง และปลอมเพชรของ
กลางของเจาหนาที่ตํารวจชุดทําคดี และภาคที่สาม คือเหตุการณอุม-ฆาสองแมลูก ตระกูล           
ศรีธนะขัณฑ และการคลี่คลายคดี ซ่ึงการแบงภาคเหตุการณในแตละภาค ทางกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพขาวสด เปนผูแบงเองโดยประเมินจากลําดับเหตุการณ และจุดหักเหของขาว นําขอมูล
ที่กระจัดกระจาย มาปะติดปะตอกัน เพื่อใหเห็นเปนรูปเปนรางใหผูอานเกิดความเขาใจ และเห็น
ภาพที่ชัดเจน   

นอกจากนี้ ยงันําการพาดหวัขาวทางหนาหนังสือพิมพซ่ึงแบงออกเปน 3 ภาค ไดแก 
ภาคที่ 1 การจับกุมตัวนายเกรียงไกร  เตชะโมง  ผูขโมยเพชรจากพระราชวังในประเทศ
ซาอุดีอาระเบยี และการติดตามหาของมีคาทั้งหมดคืน ภาคที่ 2  การอมของกลาง และปลอมของ
กลางของเจาหนาที่ตํารวจ ภาคที่ 3 สาเหตุอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ และการคลี่คลายคดี มา
ประติดประตอเรียงรอยตามลําดับ เพื่อใหเห็นภาพเหตกุารณอยางชัดเจน 

สวนขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ ผูวจิัยไดศึกษาขอมูลจากการตัดเก็บไฟล
ขาว ตั้งแตป พ.ศ. 2542  มาจนถึงปจจุบนั โดยสรุปเหตุการณสําคัญเขียนเปนเรื่องยอ แบงเหตกุารณ
การผาชันสูตรศพนายหางทอง ออกเปน 3 ภาค และนาํการพาดหวัขาวทางหนาหนงัสือพิมพในแต
ละชวง แตละเหตุการณสําคญัซึ่งถือเปนจุดหักเหของขาวมาประติดประตอเรียงรอย เพื่อใหเห็นภาพ
เหตุการณอยางชัดเจน 

สวนขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ผูวจิัยไดศึกษาขอมูลจากการตัดเก็บ
ไฟลขาวของศนูยขอมูลหนังสือพิมพขาวสด ตั้งแตป พ.ศ. 2542  มาจนถึงป พ.ศ. 2550 โดยสรุป
เหตุการณสําคัญเขียนเปนเรื่องยอ แบงออกเปน 3 ภาค เชนกัน ภาคแรก คือ ผลการผาพิสูจนศพ นาย
หางทอง ที่สถาบันนิติเวช สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ  ยนืยันวาเปนการฆาตัวตาย ภาคที่สอง คือ การ
ร้ือฟนคดีการตายของ นายหางทองโดย พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท อันนําไปสูการฟอง  
นายนพดล ธรรมวัฒนะ ในขอหารวมกนัฆา นายหางทอง และภาคที่สาม คือ การผลผาพิสูจนศพ 
นายหางทอง คร้ังสุดทาย ซ่ึงไดผลสรุปออกมาตรงกับครั้งแรก วานายหางทองฆาตัวตายมใิชการ
ฆาตกรรม ซ่ึงการแบงภาคเหตุการณในแตละภาค ทางกองบรรณาธิการหนังสือพิมพขาวสด เปนผู
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แบงเองโดยประเมินจากลําดับเหตกุารณ และจดุหกัเหของขาว นําขอมูลที่กระจัดกระจายมา
ปะติดปะตอกนั เพื่อใหเหน็เปนรูปเปนรางใหผูอานเกิดความเขาใจ และเหน็ภาพที่ชัดเจน   

นอกจากนี้ ยังมีการนําการพาดหัวขาวทางหนาหนังสือพมิพในทั้ง 3 ภาค ประกอบดวย 
ภาคแรก คือ ผลการผาพิสูจนศพ นายหางทองยิงตัวตาย ภาคที่สอง การรื้อฟนคดีนายหางทอง และ
ภาคที่สาม ผลการผาพิสูจนคร้ังสุดทายที่ยืนยันวา นายหางทองยิงตัวตาย ซ่ึงถือเปนจุดหักเหของขาว
มาปะติดปะตอเรียงรอย เพื่อใหเห็นภาพเหตุการณอยางชดัเจนยิ่งขึ้นเชนกัน 
 
3.2  ขอมูลดานบุคคล 
 

แหลงขอมูลดานบุคคล คือ การสัมภาษณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการทําขาว
เชิงสืบสวนสอบสวนของขาวทั้ง 2 กรณ ี โดยผูวิจยัไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) 
คัดเลือกผูใหสัมภาษณ ซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับเหตกุารณที่เกิดขึ้น เปนผูใหขอมูลหลัก แบงการเก็บ        
ขอมูลของกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ดังนี ้

 
กรณีขาวเพชรซาอุฯ มีผูใหสัมภาษณทั้งส้ิน 7 คน แบงเปนบุคคลในกองบรรณาธิการขาวหนังสือ 
พิมพขาวสด 5 คน และแหลงขาวที่ไดใหสัมภาษณในเหตุการณดังกลาว 2 คน โดยบุคคลในกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพขาวสดทั้ง 5 คน ปจจุบันยังทํางานอยูที่หนังสือพิมพขาวสด ประกอบดวย 
บรรณาธิการขาว, หัวหนาขาวหนา 1, ผูชวยหัวหนาขาว, ผูส่ือขาวสวนกลาง, ผูส่ือขาวภูมภิาค   
ประกอบดวย 

1. นายฐากูร บุนปาน อดีตบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพขาวสด ปจจุบันดาํรง
ตําแหนงเปนบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิมพขาวสด มีประสบการณในการทําขาวไมต่าํ
กวา 25 ป บทบาทหนาที่ในขาวเพชรซาอุฯ นายฐากูรทาํหนาที่เปนผูรวมคิดประเด็นขาว มอบหมาย
การทํางานใหผูส่ือขาว และยังทําหนาทีเ่ปนนักขาว ออกไปทําขาวเพชรซาอุฯ ดวยตัวเอง เปนผูให
ขอมูล 

2. นายสุริวงค เอ้ือปฏิภาณ บรรณาธกิารขาว หนงัสือพิมพขาวสด ปจจุบนัดํารง
ตําแหนงเปนบรรณาธิการขาว มีประสบการณในการเปนนักขาว คิดประเด็นขาว ส่ังงานขาวมานาน
เกือบ 30 ป  บทบาทหนาทีใ่นขาวเพชรซาอุฯ  นายสุริวงค ทําหนาที่หลักในการกาํหนดทิศทางขาว 
การคิดประเดน็ขาว วิเคราะหเหตุการณ ส่ังงานผูส่ือขาวในสนามใหลงไปตามในประเดน็ยอยของ
เหตุการณ และเปนตวัประสานกับแหลงขาวระดับสูงทีค่วบคุมสํานวนคดี เพื่อทําการตรวจสอบ
ขอมูลซํ้าอีกครั้ง จนกวาจะไดขอมูลเบื้องลึกที่ถูกตองชัดเจนกอนตพีิมพ  เปนผูใหขอมลู 
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3. นายจตุพล ยอดวงพะเนา อดีตหัวหนาขาวภูมิภาค หนังสือพิมพขาวสด ปจจุบันเปน
ผูชวยหัวหนาขาวหนา 1 หนังสือพิมพขาวสด มีประสบการณในการทําขาว (สายตํารวจ) และเปนผู
คิดประเด็นขาวส่ังประเด็นขาวไปยังนักขาวภูมิภาคที่ประจําอยูตางจังหวัดมานานเกือบ 15 ป 
บทบาทหนาที่ในขาวเพชรซาอุฯ นายจตุพล ทําหนาที่ประสานงานแหลงขาวที่รับผิดชอบในคดี 
(เปนแหลงขาวเกาสมัยที่เคยเปนนักขาวสายตํารวจ) และเปนผูประสานงานกับผูส่ือขาวภูมิภาคใน
การติดตามหาเครื่องเพชรฯ ที่หายไป และเช็คขาวเบื้อง หลังการเสียชีวิตของ 2 แมลูกตระกูล      
ศรีธนะขัณฑ เปนผูใหขอมูล 

4. นายสมชาย จรรยา ผูส่ือขาวสายอาชญากรรม หนังสือพิมพขาวสด ปจจุบนัเปน   
ผูส่ือขาวจเร (เฉพาะกิจหนา 1) หนังสือพิมพขาวสด มีประสบการณในการทําขาวมานานเกือบ 15 ป
บทบาทหนาทีใ่นขาวเพชรซาอุฯ นายสมชาย ทําหนาที่ผูส่ือขาวสวนกลางที่เกาะติดการทํางานของ
ตํารวจกองปราบปราม ซ่ึงเปนพนักงานสอบสวน คอยรายงานขาว สงขาวเขามายังกองบรรณาธิการ 
เปนผูใหขอมลู  

5. นายกฤษณะ เชิญธงไชย ผูส่ือขาวประจําจังหวัดเชยีงใหม หนังสือพิมพขาวสด มี
ประสบการณในการทําขาวมานานกวา 10 ป บทบาทหนาที่ในขาวเพชรซาอุฯ ทําหนาที่รับคําสั่ง
จากกองบรรณาธิการในชวงที่มีการติดตามหาเพชรฯ เม็ดสําคัญ มีหนาที่รายงานขาว สงขาวเขามายงั
กองบรรณาธิการในแตละวันเปนผูใหขอมลู 
 
กลุมบุคคลท่ีเปนแหลงขาว ผูซ่ึงใหขอมูลแกนักขาวในการรายงานขาวกรณีเพชรซาอุฯ มี 2 คน 
ประกอบดวย 

6. พ.ต.อ.เมธี กุศลสราง อดีต รองผูกํากบัการ 1 กองปราบปราม ในฐานะพนกังาน
สืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรม 2 แมลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ ปจจุบัน (ป 2550) ดํารงตําแหนงเปน
รองผูบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 ผูเปนแหลงขาวคนสําคัญของหนังสือพิมพขาว
สดในการใหขอมูลเบื้องลึกขาวเพชรซาอุฯ โดยพ.ต.อ.เมธี เปน 1 ในทีมสืบสวนตามจับกุมคนราย 
และเปนทีมตดิตามเพชรเมด็สําคัญ อีกทั้งยังเปนผูกุมความลับในสํานวนการสอบสวนในบางชวง
ของเหตุการณเปนผูใหขอมลู 

7. นางเกรียงไกร เตชะโมง (มงคลสุภาพ) ผูตองหา มือขโมยเพชรจากประเทศ
ซาอุดีอาระเบยี ผูเปนกุญแจสําคัญในการคลี่คลายคดีเพชรซาอุฯ โดยนายเกรียงไกรเปนคนใหขอมลู
กับพนักงานสอบสวนในการออกติดตามหาเพชร และบอกวิธีขโมยเพชรออกจากพระราชวังกษตัริย       
ซาอุดีอาระเบยีอยางละเอยีดเปนผูใหขอมลู  
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กรณีขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ มีผูใหสัมภาษณ จํานวน 7 คน แบงเปนบุคคลใน
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพขาวสด 5 คน ประกอบดวย 
 

1. นายสุริวงค เอ้ือปฏิภาณ บรรณาธิการขาว หนังสือพมิพขาวสด มีประสบการณใน
การเปนนกัขาว คิดประเด็นขาว ส่ังงานขาวมานานเกือบ 30 ป บทบาทหนาที่ในขาวการตายของนาย
หางทอง นายสุริวงค ผูทําหนาที่กําหนดทศิทางขาว ประสานงานกับแหลงขาวระดับสูงที่ควบคุมคดี 
ตรวจสอบขอมูลซํ้าจนทราบรายละเอียดในสํานวนการสอบสวน แตกประเดน็ขาว คัดเลือกประเด็น
สําคัญในการนําเสนอที่ออกตีพิมพรายวนั เปนผูใหขอมูล 

2. น.ส.ชุมฉันท ชํานิประศาสน หวัหนาขาวตางประเทศ มีประสบการณในการทําขาว 
ส่ังงานขาว และคิดประเดน็ขาวมานานเกอืบ 15 ป บทบาทหนาที่ในขาวการตายของ นายหางทอง 
ผูทําหนาที่ติดตอสัมภาษณกบัแหลงขาวที่เกี่ยวของในคด ี แปลขาวจากสํานักขาวตางประเทศ และ
เปนผูติดตอสัมภาษณ ดร.เอเดรี่ยน ผูเชีย่วชาญคราบเลือดที่เดินทางมาพิสูจนศพนายหางทอง เปน
ผูใหขอมูล 

3. นายเอมพงศ บุญญานุพงศ ผูชวยหัวหนาขาว หนังสือพิมพขาวสด มีประสบการณ
ในการทําขาว ส่ังงานขาว และคิดประเดน็ขาวมานานเกอืบ 15 ป บทบาทหนาที่ในขาวการตายของ
นายหางทอง ผูทําหนาที่ส่ังงาน กําหนดประเด็นขาวใหผูส่ือขาวออกหาขาวตามความตองการของ
กองบรรณาธิการ เปนผูให ขอมูล 

4. นายสมชาย จรรยา ผูส่ือขาวจเร หนังสือพิมพขาวสด มีประสบการณในการทําขาว 
มานานเกือบ 15 ป บทบาทหนาที่ในขาวการตายของนายหางทอง นายสมชาย  ผูทําหนาที่หาขาวใน
สนามขาว ตามเช็คขอมูลจากพนักงานสอบสวน และตามสัมภาษณ นายนพดล ธรรมวัฒนะ ซ่ึงเปน
แหลงขาวถือเปนบุคคลสําคัญในคดี เปนผูใหขอมูล 

5. นายปญญา อินทรอุดม ผูส่ือขาวประจํากระทรวงยุติธรรม มีประสบการณในการทาํ
ขาวมานานเกอืบ 10 ป บทบาทหนาที่ในขาวการตายของนายหางทอง นายปญญา หนังสือพิมพ  
ขาวสด ผูทําหนาที่เกาะตดิการทํางานของทีมผาพิสูจนศพ สถาบันนิติเวช และติดตามการทํางาน
ของเจาหนาทีชุ่ดผาพิสูจนศพ เปนผูใหขอมูล 

 
กลุมบุคคลซ่ึงเปนแหลงขาว 2 คน ประกอบดวย  

6. นายนพดล ธรรมวัฒนะ  นองชายนายหางทอง ธรรมวัฒนะ ผูตกเปนขาว และเปน
จําเลยของสังคมถูกกลาวหาวามีสวนเกีย่วของกับการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ เปนผูให
ขอมูล 
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7. พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท รักษาการผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร ผู
ซ่ึงเปนแหลงขาวคนสําคัญในการผาพิสูจนศพนายหางทอง ที่ออกมายืนยันวานายหางทองถูก
ฆาตกรรม เปนผูใหขอมูล 
 
3.3 ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) 

 
เปนการศึกษาจากเอกสาร จดหมาย ของหนวยงานราชการ และแหลงขาว ซ่ึงทีมขาวนํา

เอกสารเหลานีไ้ปเปนประเดน็ในการนําเสนอขาว เพื่อกาํหนดทิศทางในการทํางาน ส่ังงานขาว และ
แตกประเด็นใหมๆ  

โดยกรณีขาวเพชรซาอุฯ เปนการศึกษาจากเอกสารเกีย่วกับจดหมายของญาติผูตายที่สง
มาใหกองบรรณาธิการ ประกอบดวย บทกวีที่เขยีนไวอาลัย ด.ช.เสรี กับนางดาราวดี ศรีธนะขัณฑ  
จดหมายเปดผนึกจากนายสนัติ ศรีธนะขัณฑ ที่เขยีนเปดใจถึงส่ือมวลชนเลาถึงที่มาที่ไป และ
เหตุการณตางๆ หลังถูกจับตัวไวในสถานที่แหงหนึ่ง และจดหมายทีเ่ขียนขึ้นโดย น.พ.พล หิรัณยศริิ   
นองชายนางดาราวดี ที่เขียนจดหมายเปดผนึกความยาวประมาณ 5 หนา เลาถึงเหตุการณหลังพบศพ
นางดาราวดี และด.ช.เสรี เอกสารสรุปความเหน็จากการตรวจจากสถาบันนิติเวชวทิยา สํานักงาน
แพทยใหญ กรมตํารวจ โดย พล.ต.ต.ทัศนะ สุวรรณจฑูะ ผบก.สถาบันนิติเวชวิทยา มีความยาว
จํานวน 19 หนา พรอมภาพถายของศพทั้ง 2 ศพ และรายละเอียดสภาพศพ คําแถลงการณ และคาํ      
ช้ีแจงของ พล.ต.ท.โสภณ สะวิคามิน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ  ใชเปนแนวทางในการนําเสนอขาว 

สวนขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ ทีมขาวไดนําเอกสารลับทางราชการมา
เปนตัวกําหนดประเดน็ในการนําเสนอเหตุการณการผาชันสูตรศพทั้ง 3 คร้ัง 

คร้ังที่ 1 เปนหนังสือลับที่สุดของสถาบันนิติเวช สํานักงานแพทยใหญ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ที ่ 0029.4/845 ลงวันที่ 9 กันยายน 2542  ม ี พ.ต.อ.ทวีศกัดิ์ ชัยประเสริฐ เปนประธาน
กรรมการ พ.ต.อ.เล้ียง หุยประเสริฐ เปนกรรมการ และพ.ต.ท.พรชัย สุธีรคุณ เปนกรรมการ/
เลขานุการ ในการผา   

คร้ังที่ 2  เปนเอกสารลับของสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุตธิรรม   เลขที่ 
A15114/46 ลงวันที่ 25 ก.ย. 46 มีแพทยหญิง คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท แพทยนติิเวช สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร กระทรวงยตุิธรรม ร.ศ.นพ.ธํารง จิรจริยาเวช แพทยนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เปนผูรับผิดชอบในการผา 

คร้ังที่  3 เปนเอกสารตามคําส่ังของศาลอาญา ที่มีคําส่ังลงวันที่ 27 ธันวาคม 48  ใหมกีาร
ผาตรวจพิสูจนศพนางหางทอง ธรรมวัฒนะ เปนครั้งที ่ 3 โดยใหมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนนาย
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แพทยผูเชีย่วชาญจํานวน 10 คน มีรองศาสตราจารยนายแพทยเศวต กรรณลวน ประธาน
คณะกรรมการแพทยนิติเวช เปนประธานในการผา ซ่ึงเอกสาร และจดหมายทั้งหมดลวนนํามาใช
เปนแนวทางในการนําเสนอขาวเชิงสืบสวนสอบสวนทั้งสิ้น  

  
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 
ผูวิจัยเลือกใชเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อใหสามารถเก็บรายละเอยีดตางๆ ใหครบ 

ถวน  ประกอบดวย  
แนวคําถามประกอบคําสัมภาษณ  เปนลักษณะคําถามแบบกึ่งโครงสราง ลักษณะของ

คําถามจะมีประเด็นหลักและปรับเปลี่ยนเพิม่เติมตามบุคคลที่ใหสัมภาษณ   (ดภูาคผนวก ก) 
การบันทึกเทปสัมภาษณ  เพื่อใหไดขอมลูที่ถูกตอง ชัดเจน และครบถวนตามประเด็น

ที่ตั้งไวผูวจิัยไดบันทึกเสยีงไวในเทปอัด และถอดเทปคําสัมภาษณนํามาบรรยาย 
การจดบันทึกขอมูล   ผูวิจัยทําการนัด และสัมภาษณดวยตนเอง ทําการจดบันทึกเนือ้หา

จากการสัมภาษณอยางละเอยีด ประกอบกับการบันทึกเทปสัมภาษณ เพื่อชวยใหรายละเอียดที่ได
จากการสัมภาษณมีความถูกตอง และชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
3.5 การตรวจสอบขอมูล 
 

เมื่อผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เปนที่ เรียบรอยแลว กอนจะทําการ
วิเคราะหไดพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในกลุมบุคคลในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ 
งาน  ในกรณีขาวทั้ง 2 กรณี เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดมา 
 
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
การเก็บขอมูลตางๆ นั้น ผูวิจัยจะทําการนัดสัมภาษณทีมงานหนังสือพิมพขาวสดดวย

ตนเอง และการนัดสัมภาษณแหลงขาวที่เกี่ยวของทางโทรศัพท โดยผูวจิัยจะเปนผูสัมภาษณดวย
ตนเอง เปนการพูดคุยกึ่งเปนทางการ (สําหรับผูบริหารจะใชการสัมภาษณอยางเปนทางการ) บันทึก
ขอมูลดวยการจดบันทึก และบันทึกเสียงโดยการใชอุปกรณเทปบันทกึเสียงเพื่อเก็บขอมูล 
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3.7 การวิเคราะหขอมูล 
 
ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลในการนาํเสนอ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วของมา 

เปนกรอบ หรือแนวทางในการวิเคราะห เพือ่ใหการวิเคราะหเปนไปอยางมีระบบ  ตามวัตถุประสงค
ของการวิจยั  ดังนี ้

3.7.1 วิเคราะหถึงกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของขาวเพชรซาอุฯ และขาว
การตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ : โดยนํากรณีศึกษาของขาวทั้ง 2 กรณีมาเปรียบเทยีบ
กระบวนการวามีความเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร 

3.7.2 วิเคราะหถึงปญหา และอุปสรรคในกระบวนการทําขาวทั้ง 2 กรณีวามีความ
เหมือน หรือแตกตางกันอยางไร 
 
3.8 การนําเสนอขอมูล 
 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้มีการนําเสนอขอมูล ดังนี้ 
3.8.1 นําเสนอขอมูลดวยวิธีพรรณนาถึงกระบวนการทําขาวของเพชรซาอุฯ และนาย

หางทอง วาเปนอยางไร 
3.8.2 นําเสนอกรณีความเหมอืน และความแตกตางของขาวทั้ง 2 กรณีวามีกรณีใดที่ใคร

ทําและมีกรณใีดที่แตกตาง 
3.8.3 นําเสนอโดยการพรรณนา และนําบทสัมภาษณมาสนับสนุนในการวิเคราะหเร่ือง

กระบวนการทาํขาว 
3.8.4 นําเสนอขอมูลดวยการพรรณนา และยกประเด็นปญหา เพื่อนาํไปสูการอภิปราย

ผลและแนวทางในการพัฒนาการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวนตอไป  
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
จากการวิจัยเรือ่ง  “การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการทาํขาวเชิงสืบสวนสอบสวน            

ของหนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวคดีเพชรซาอุฯ และการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  
ผูวจิัยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวนดวยกัน ประกอบดวย 

1.  การศึกษาจากเนื้อขาว ขาวตัดเก็บ / คลปิปงขาว (clippings) 
2. การสัมภาษณบุคคล 
3. การศึกษาเอกสาร / จดหมาย 
 

เรื่องยอคดีเพชรซาอุฯ  
 

คดีเพชรซาอุฯ เปนคดีที่มีความสลับซับซอน ยืดเยื้อยาวนานหลายป มีผูคนเกี่ยวพันจํานวน
มาก และมีหลายภาคหลายตอน แตจุดท่ีนบัวาเปนจุดเริม่ของการรื้อฟนคดีอันสําคัญนี้ เกิดขึ้นเมื่อวนัที่ 1 
สิงหาคม 2537 เมื่อมีผูพบศพ นางดาราวด ีและด.ช.เสร ีศรีธนะขณัฑ สองแมลูก ภรรยา และลกูชายคน
เดียวของ นายสันติ ศรธีนะขัณฑ เจาของรานขายเพชรยานพาหุรดั เสียชีวิตอยูในรถเบนซ บนถนน
มิตรภาพ อ.แกงคอย จ.สระบุร ี

การตายของทัง้สองคนหากมองผิวเผนิ เหมือนประสบอุบัติเหตุรถชน แตดวยสายตาของ
เจาหนาที่ตํารวจทั้งฝายสอบสวน และสืบสวนชั้นครูท่ีไปถึงที่เกดิเหตุ และเห็นสภาพศพ กร็ูไดทันทีวา 
“นี่ไมใชอุบัติเหตุ แตเปนฆาตกรรม” 

ยิ่งรู ช่ือเสียงเรียงนามของทั้งสองคน ความมั่นใจในขอสันนิษฐานยิ่งมีมากเกือบ 100 
เปอรเซนต เหลือเพียงการพิสูจนทางวิทยาศาสตร จากเจาหนาที่สถาบันนิติเวชวิทยา กรมตํารวจ (สมัย
น้ัน) เพ่ือใชเปนหลักฐานในสํานวนคดีได 

เชาวันที ่2 สิงหาคม 2537 หนังสือพิมพขาวสด เปนหนังสือพิมพฉบับเดียวทีพ่าดหัวขาวนํา 1 
หรือหัวไมวา “สีกากี อุม-ฆา ลูกสันติเพชรซาอุ” ขณะทีฉ่บับอ่ืนๆ ทีร่ายงานขาวนี้ยงับอกเพียงวา “เปน
อุบัติเหตุรถบรรทุกชนรถเบนซ 2 แมลกูเสียชีวิต” และบางฉบับก็ไมมีขาวนี้เลย 

 หลังจากนัน้การขุดคุยหาเบือ้งหลังการตายของ 2 แมลูกจึงเกิดขึน้ 
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4.1 ขาวเชิงสืบสวนสอบสวนขาวเพชรซาอฯุ 
 
ขาวเพชรซาอฯุ มีลักษณะยืดเยื้อ แบงออกไดเปน 3 ภาคดวยกัน 

 
ภาคแรก รัฐบาลประเทศซาอุดีอาระเบียประสานกับกรมตํารวจไทย ใหติดตามจับกมุตัว

นายเกรียงไกร เตชะโมง ชาวลําปาง ซ่ึงขโมยเครื่องประดับ และทรัพยสินจํานวนมาก จาก
พระราชวังในประเทศซาอุดอีาระเบียมา และหลบหนีมายังประเทศไทย 

ในชวงนั้นเปนการติดตามจับกุมนายเกรียงไกร และมีการสอบสวนถึงการขโมย
ดังกลาววาทําอยางไร ซึ่งนายเกรียงไกรใหการเบื้องตนวา เขาคอยๆ หยิบทีละชิ้น เนื่องจาก
พระราชวังของซาอุฯ มีทรัพยสินเปนจาํนวนมาก วางเกลื่อนกราด คอยๆ ขโมยทีละชิ้น แลวขโมย
อยางไร รวบรวมของอยางไร และนําเขามาในประเทศไทยอยางไร 

ตอมาเมื่อนายเกรียงไกรเขามาในเมืองไทย เอาทรัพยสินจํานวนมากไปเก็บซอนที่ไหน
อยางไร เอาอะไรไปปลอยขายที่ไหนบาง เปนเรื่องราวการติดตามจับกุม และเอาทรัพยสินคืนมา 
หลังจากนัน้มกีารรวบรวมของกลางไดมาเปนจํานวนมาก แตก็ยังไมครบ มีตกหลนวาขายไปบางจุด
ก็หาไมพบ เพราะมันกระจัดกระจาย 

ภาคท่ีสอง หลังจากตํารวจไทยติดตามของกลางกลับคืนมาไดบางแลว ทางไทยก็แถลง
ขาว และรวบรวบของกลางสงกลับไปประเทศซาอุดีอาระเบีย และมาถึงตอนนี้ที่จะมีประเด็นเรือ่ง
ผลกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ เพราะเมื่อของกลางถึงประเทศซาอุดีอาระเบียแลว พบวา
ของกลาง ซ่ึงตอนนั้นรวบรวมได และสงกลับไป 60 เปอรเซ็นต ยังมีจํานวนมากที่เปนของปลอม จึง
มีการรองเรียนใหมีการสอบสวน และตดิตามหาของกลางใหม 

“ภาคนี้กลายเปนเรื่องของเจาหนาที่ตํารวจรวบรวมของกลาง ยักยอกของกลาง ปลอม
ของกลางไปตบตาซาอุดีอาระเบีย อันนีย้ิง่หนักเลย ความสัมพันธมนัก็สะบั้นแลว เขาก็เร่ิมตัด
ความสัมพันธ ผลกระทบเรื่องอื่นตามมา ทั้งเรื่องแรงงาน ประกอบกบัมีปญหาเรื่องเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตซาอุฯ ในไทยถูกฆา แลวยงัจับคนรายไมได ตํารวจสืบไปสืบมาพบวามีคนซาอุฯ นกั
ธุรกิจซาอุฯ มาหายในไทยอกี เร่ืองยิ่งวุนวายไปหมด เพราะฉะนัน้กระบวนการขาวเพชรซาอุฯ ยิ่ง
ซับซอนขึ้น” 

ภาคท่ีสาม หลังทางการซาอุดิอาระเบียจบัไดวามกีารอมของกลาง และปลอมของกลาง 
จึงมีการดําเนนิคดีกับตํารวจชุดทําคด ี แลวตั้งตํารวจชุดใหมขึน้มาติดตามของกลางที่เหลือคืนอีก 
และยังพบวานอกจากมกีารปลอม และอมของกลางแลว ยังมีเพชรเม็ดสําคัญเรียกวา “บลูไดมอนด” 
หายไปอกี 
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ซ่ึงบลูไดมอนดเปนตนเหตุทาํใหเกิดคดีฆาตกรรรมซอนเงื่อนขึ้นมาอีก คือ “การอุมฆา
สองแมลูกศรีธนะขัณฑ” เพราะตํารวจชดุนี้เชื่อวา นายสันติ ศรีธนะขัณฑ เจาของรานขายเพชรที่
นายเกรียงไกรนําไปขายสวนหนึ่ง รูเร่ืองวาใครอยูเบื้องหลังการหายไปของเพชรบลูไดมอนด 

จึงเกิดการอุมลูกเมียเพื่อจะบีบ นายสันติใหบอกความลับ แตความลับก็ไมถูกเปดเผย 
เร่ืองก็ยืดเยื้อข้ึน และตํารวจชุดที่ไปอุมสองแมลูกยังสรางความวุนวายเพิ่มขึ้นอีก ดวยการเรียกเงนิคา
ไถกับนายสันติ เร่ืองยิ่งบานปลาย ลงเอยตองฆาปดปากทั้งสอง และตามมาดวยการสืบสวนติดตาม
จับกุมเจาหนาที่ตํารวจที่กระทําความผิดมาดําเนินคดีทั้งหมด 

 
ลําดับเหตุการณ 

  
 ภาคท่ีหนึง่ การจับกุมนายเกรียงไกร เตชะโมง ผูขโมยเพชรจากพระราชวังในประเทศ

ซาอุดีอาระเบยี และการติดตามหาของมีคาทั้งหมดคืน 
 ภาคท่ีสอง การอมของกลาง และปลอมของกลางของเจาหนาที่ตํารวจ 
 ภาคท่ีสาม สาเหตุอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ และการคลี่คลายคดี 

 
ภาคท่ีหนึง่  

การจับกุมนายเกรียงไกร เตชะโมง ผูขโมยเพชรจากพระราชวังในประเทศซาอุดีอาระ 
เบีย และการตดิตามสมบัติ ผูวิจัยไดสรุปเหตุการณจากคลิปปงขาวพอสังเขปดังนี ้

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2532 นายเกรียงไกร เตชะโมง ขโมยเพชรซาอุฯ ของเจาชายไฟซาล 

บิน ซาอัด กลับมาเมืองไทย มูลคาประเมิน 20 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2532 และ 2 มกราคม ตํารวจยดึคืนเพชร และอัญมณีจากผูรับซ้ือของ

โจร ไดแก นายประสงค กวางศรี นายจรูญ จันทรคง และนายสุรศักดิ์ อเนกศิริกุล 
วันที่ 10 มกราคม 2533 พล.ต.ต.ชลอ เกิดเทศ หัวหนาชดุสอบสวนจับกุม นายเกรียงไกร 

วันเดียวกัน ตํารวจ สน.จกัรวรรดิ์ตรวจคนรานสันติมณี ของนายสันติ ศรีธนะขัณฑ 
วันที่ 9-15 มกราคม 2533 ตํารวจตรวจรับของกลาง ไดแก เพชรและอญัมณีอ่ืนๆ พบวา

เปนชวงที่สมบัติหลายชิ้นหายไป เพราะเลขบัญชีรายการไมตรงกัน และไมมวีิดีโอเทปบันทึกภาพ
เพชร และอัญมณ ี

วันที่ 22 มกราคม 2533 ตํารวจรับของกลางอีกสวนจาก นายสันติ ศรีธนะขัณฑ 
วันที่ 21 มีนาคม 2533 ตํารวจสงเพชร และสมบัติที่ยึดไดคืนทางการซาอุดีอาระเบีย 
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หมายเหตุ : กระทรวงการตางประเทศระบุวา นับตั้งแตเกิดคดีฆาตกรรมเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย ในไทยเมือ่ป 2532-2533 คดีโจรกรรมเพชรของชายาเจาชายไฟซาล 
บิน ฟาฮัด และการหายสาบสูญของนักธุรกิจชาวซาอดุีอาระเบีย ในไทย ทําใหความสัมพันธ
ระหวางสองประเทศถูกกระทบกระเทือนเปนอยางมาก โดยซาอุดีอาระเบีย ไดระงับการตรวจลง
ตราใหแกคนงานไทยจนถึงปจจุบัน 
 
ภาคท่ีสอง  

การอมเพชรของตํารวจ และปลอมของกลาง 
 
ป 2534 หลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิ(รสช.) ในเดอืน

กุมภาพนัธ เจาชายไฟซาล กษัตริยประเทศซาอุดีอาระเบียทําหนังสือมาถึงรัฐบาลไทยเพื่อแจงวา 
ตํารวจไทยอมเพชร และปลอมแปลงเพชรของกลางถึงรอยละ 60 

วันที่ 18 มิถุนายน 2534 รัฐบาล รสช. แตงตั้ง พล.ต.ท.ธนู หอมหวล ผูบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง เปนประธานสอบสวนขอเท็จจริงตามที่เจาชายไฟซาลรองเรียน 

วันที่ 8 สิงหาคม 2534 นายสันติ ศรีธนะขัณฑ เขามอบตวั หลังหนีไปกบดานอยูภาคใต 
กลายเปนพยานปากสําคัญในคดี เพราะเปนผูรวมรับซื้อขายของโจร และปลอมแปลงเพชรใหตํารวจ
ควบคุมคดีชุดเกา 

วันที่ 2 สิงหาคม 2536  หนงัสือพิมพขาวสดตีพิมพภาพสตรีที่ใชช่ือวา คุณหญิง อ. สวม
เครื่องเพชรตองสงสัยชุดหนึง่ โดยเปนภาพจากหนังสือพิมพเซาธไชนา มอรนิ่ง โพสตของฮองกง 
ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2536  (ตอมาในเดือนเดียวกนัคุณหญิงอารีย ธีระสวัสดิ์ ภรรยา พล.ต.อ.แสวง 
ธีระสวัสดิ์ อธิบดีกรมตํารวจ  ฟองขาวสดฐานหมิ่นประมาท แตศาลสั่งยกฟอง เนื่องจากเห็นวา
นําเสนอขาวอยางสุจริต) 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2536 พล.อ.ประทิน สันติประภพ อธิบดีกรมตํารวจ แตงตั้ง
พนักงานสอบสวนเพชรชุดใหม มี พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม ผูชวยอธบิดีกรมตํารวจ เปนประธาน 
และพล.ต.ท.โสภณ สะวิคามนิ เปนตวัหลักของการสอบสวน 

วันที่ 31 ตุลาคม 2537 โมฮัมเหม็ด ซาอิด โคจา อุปทูตซาอุดีอาระเบีย แจงศูนยประสาน 
งานเฉพาะกิจสืบสวนติดตามเครื่องเพชรซาอุดีอาระเบยี (ศ.ต.พ.) ใหตรวจสอบวาเครื่องเพชรที่
ปรากฏในภาพขาวคุณหญิง และเสนที่อางวาจะนํามาใหตรวจสอบ เพราะสรอยลักษณะดังกลาว จะ
มีเสนหนึ่งเปนของจริง และอีกเสนเปนของปลอม 
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วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 พล.ต.ต.วรรณรัตน คชรักษ  ผูบังคับการกองปราบปราม 
ประธาน ศ.ต.พ. แถลงผลตรวจสอบสรอยคุณหญิงอารียเปนของเทียม 

วันที่ 5 พฤศจกิายน 2537 ศ.ต.พ.แถลงผลการสอบสวนผูซ้ือขายเกี่ยวของคดีเพชรซาอุฯ 
วา ที่เจาชายไฟซาลตองการคืนมากที่สุดเปนเพชรหยดน้ําคางสีขาว ซ่ึงยังอยูในเมืองไทย 

วันที่ 6 มกราคม 2538 ศ.ต.พ.แถลงผลการสอบสวนเพชรที่คุณหญิงอารียสวมใส วาไม
สามารถตรวจสอบไดวา สรอยที่ใหนํามาตรวจกับในภาพที่ปรากฏเปนขาวเปนชิน้เดยีวกันหรือไม 

 
ภาคท่ีสาม 

สาเหตุอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ และการคลี่คลายคดี 
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2537 นางดาราวดี และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ หายไปตัวไปพรอมรถ

เบนซ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2537 มีผูพบนางดาราวดี และด.ช.เสรีเสียชีวิตในรถยนตที่หมูบานริม

บึง ถ.มิตรภาพ อ.แกงคอย จ.สระบุรี ในสภาพที่ดูเหมือนอุบัติเหตุรถชน 
วันที่ 2 สิงหาคม 2537 หนงัสือพิมพขาวสดพาดหวัขาว “สีกากีอุม-ฆา ลูกสันติเพชร   

ซาอุ” ตางจากฉบับอื่นๆ ในวันเดียวกัน 
วันที่ 10 สิงหาคม 2537 นายสันติ ศรีธนะขัณฑ เขาพบ พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ 

อธิบดีกรมตํารวจ เพื่อเลาเรื่องที่เกิดขึ้นจากการพวัพันกับตํารวจระดบัสูงในการปลอมแปลงเพชร 
ซาอุฯ รวมถึงกรณีที่ตนเองเคยถูกอุมไปกกัตัวที่ไรใน จ.กาญจนบุรี 

แหลงขาวเปดเผยวา นายสันติยังมีอาการหวาดผวากับความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และครอบครัวท่ีเหลือ หลังลูกเมียถูกสังหาร 

วันที่ 27 สิงหาคม 2537 ชวน หลีกภยั นายกรัฐมนตรี มีคาํส่ังให พล.ต.อ.ประชา พรหม
นอก รองอธิบดีกรมตํารวจ ดูแลคดีฆาตกรรม นางดาราวดี และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ 

วันที่  1 กันยายน  2537 พล.ต.อ .ประทิน  ปฏิเสธขาวพัวพันคดีอุมฆาสองแมลูก           
ศรีธนะขัณฑ หลังมีรายงานนายพลตํารวจชั้นผูใหญอยู เบื้องหลังบังคับใหนายสันติตามหา 
เครื่องประดับระยาทับทรวงมาคืน พรอมซัดทอด พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน และพล.ต.อ.สนอง 
วัฒนวรางกูร ละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

วันที่ 1 กนัยายน 2537 กองบรรณาธิการขาวสดไดรับโทรศัพทขมขูวางระเบิด 
วันที่ 8 กันยานยน 2537 พนักงานสอบสวนควบคุมตวั พ.ต.ท.พันศักดิ์ มงคลศิลป 

สว.สภ.อ.เมืองปราจีนบุรี คนสนิท พล.ต.ท.โสภณ สะวิคามิน ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 ในขอ  
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หาจับคนเรยีกคาไถ กักขังหนวงเหนีย่ว และประพฤติมชิอบ ในคดีอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ 
วันที่ 9 กันยายน 2537 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รมว.มหาดไทย ลงนามในคําส่ัง

คณะกรรมการสอบสวน พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ผูบัญชาการประจํากรมตํารวจ และพล.ต.ท.โสภณ 
สะวิคามิน พัวพันการเสียชีวิตของสองแมลูกศรีธนะขัณฑ และใหบุคคลทั้งสองออกจากราชการ
ตั้งแตวนัที่ 9 กนัยายน 2547 

วันที่ 10 กนัยายน 2537 รายงานเปดเผยเนื้อหาที่ พล.ต.ท.โสภณ ทําเสนอนายกรัฐมนตรี 
วา พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ เปนผูส่ังการใหนํานายสันติไปกกัขัง เพื่อใหยอมรับวานําเพชร  
บลูไดมอนด เพชรเม็ดใหญไปเก็บไวที่ใด 

วันที่ 13 กันยายน 2537 พนักงานสอบสวนแจงขอหา พล.ต.ท.โสภณ ซ่ึงเดินทางกลับ
จากฮองกงถึงกรุงเทพฯ รวมถึงขอหาหนวงเหนีย่วกักขังทําใหผูอ่ืนถึงแกความตาย 

วันที่ 14 กนัยายน 2537 กระทรวงมหาดไทยออกหมายจับ พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ขอหา
รวมกันฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน เพื่อปกปดความผดิของตน หนวงเหนี่ยวกกัขัง นําบุคคลที่อายุ
กวา  15  ปมาเพื่อใหไดซ่ึงคาไถ และใชตาํแหนงหนาที่โดยมิชอบ ขมขืนใจ หรือจูงใจเพื่อใหบุคคล
ใดมอบใหซ่ึงทรัพยสิน 

วันที่  5 ตุลาคม 2537 กองปราบปรามจับกุม พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ  ขอหาเปน
เจาหนาที่ปฏิบตัิหนาที่โดยมิชอบ และใชจางวานกักขังหนวงเหนีย่วผูอ่ืน ในคดีอุมฆาสองแมลูก
ศรีธนะขัณฑ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 อัยการสั่งไมฟอง พล.ต.อ.ประทิน และพล.ต.ท.โสภณ เหลือ
ฟองรายเดยีวคือ พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ 

วันที่ 9 กนัยายน 2542 ศาลตัดสินจําคุก 3 ป นายสันติ ศรีธนะขัณฑ ขอหารับซื้อของโจร 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 นายสันติเขามอบตัวรับโทษจาํคุก 
วันที่ 27 ธันวาคม 2545 ศาลชั้นตนพิพากษาจําคกุตลอดชีวิต พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ 

พ.ต.ท.พันศักดิ์ มงคลศิลป พรอมพรรคพวกรวม 9 คนในคดีอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ 
วันที่ 2 มีนาคม 2549 ศาลอุทธรณตัดสินประหารชีวิต พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ สวนพ.ต.ท.

พันศักดิ์ มงคลศิลป พรอมพรรคพวกยนืโทษจําคุกตลอดชีวิตในคดีอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ศาลตัดสินจําคุก 20 ป พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ในคดีเรยีกสินบน 

แลก และรับซือ้ของโจร 
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การสัมภาษณบุคคล  
 

ผูวิจัยไดสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของกับคดีเพชรซาอุฯ  ไวจํานวน 7 คน ดังนี้   
1. นายฐากูร บุนปาน อดตีบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพขาวสด  ปจจุบันดาํรง

ตําแหนงเปนบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิมพขาวสด  ซ่ึงในอดีตเคยรวมคดิประเดน็ขาว 
ส่ังงานผูส่ือขาว และลงไปทาํขาวเพชรซาอุฯ ดวยตัวเองเปนผูใหขอมูล (ฐากูร บุนปาน, สัมภาษณ, 
22 พฤศจิกายน 2548) 

2. นายสุริวงค เอ้ือปฏิภาณ บรรณาธิการขาว หนังสือพิมพขาวสด ซ่ึงเปนตัวหลักทํา
หนาที่กําหนดทิศทางขาว คิดประเดน็ขาว วิเคราะหเหตกุารณ ส่ังงานผูส่ือขาวในสนามใหลงไปตาม
ในประเด็นยอยของเหตกุารณ และเปนตวัประสานกับแหลงขาวระดบัสูงที่ควบคุมสํานวนคดี อัน
ไดมาซึ่งขอมูลเบื้องลึกที่ถูกตองชัดเจน เปนผูใหขอมูล (สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 
2548) 

3. นายจตุพล ยอดวงพะเนา อดีตหัวหนาขาวภูมิภาค หนังสือพิมพขาวสด ปจจุบันเปน 
ผูชวยหัวหนาขาวหนา 1 หนังสือพิมพขาวสด ทําหนาที่ประสานงานแหลงขาวที่รับผิดชอบในคดี 
เปนผูประสานงานกับผูส่ือขาวภูมิภาคในการติดตามหาเครื่องเพชรฯ ที่หายไป และเช็คขาว
เบื้องหลังการเสียชีวิตของ 2 แมลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ เปนผูใหขอมูล (จตุพล ยอดวงพะเนา, 
สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2548) 

4. นายสมชาย จรรยา ผูส่ือขาวสายอาชญากรรม หนังสือพิมพขาวสด ปจจุบนัเปน
ผูส่ือขาวจเร (เฉพาะกิจหนา 1) หนังสือพิมพขาวสด ทําหนาที่ผูส่ือขาวสวนกลางที่เกาะตดิการ
ทํางานของตํารวจกองปราบปราม ซ่ึงเปนพนักงานสอบสวน คอยรายงานขาว สงขาวเขามายังกอง
บรรณาธิการ เปนผูใหขอมูล (สมชาย จรรยา, สัมภาษณ, 10 เมษายน 2549) 

5. นายกฤษณะ เชิญธงไชย ผูส่ือขาวประจําจังหวัดเชยีงใหม หนังสือพิมพขาวสด ทํา
หนาที่รับคําส่ังจากกองบรรณาธิการในชวงที่มีการติดตามหาเพชรฯ เม็ดสําคัญ มีหนาที่รายงานขาว 
สงขาวเขามายงักองบรรณาธิการในแตละวนัเปนผูใหขอมูล (กฤษณะ เชิญธงไชย, สัมภาษณ,          
3 พฤศจิกายน 2548) 
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กลุมบุคคลซ่ึงเปนแหลงขาวมี 2 คน ประกอบดวย  
6. พ.ต.อ.เมธี กุศลสราง อดีต รองผูกํากบัการ 1 กองปราบปราม ในฐานะพนกังาน

สืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรม 2 แมลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนรองผูบังคับ
การสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ 191 ผูเปนแหลงขาวคนสําคัญของหนังสือพิมพขาวสดในการให
ขอมูลเบื้องลึกขาวเพชรซาอุฯ โดยพ.ต.อ.เมธี เปน 1 ในทีมสืบสวนตามจับกุมคนราย และเปนทีม
ติดตามเพชรเม็ดสําคัญ อีกทั้งยังเปนผูกุมความลับในสํานวนการสอบสวนในบางชวงของเหตุการณ
อีกดวย (พ.ต.อ. เมธี กุศลสราง, สัมภาษณ, 23 พฤศจิกายน 2548) 

7. นายเกรียงไกร เตชะโมง (มงคลสุภาพ) มือขโมยเพชรจากประเทศซาอุดีอาระเบยี      
ผูเปนกุญแจสาํคัญในการคลี่คลายคดีเพชรซาอุฯ โดยนายเกรียงไกรเปนตัวใหขอมูลกับพนักงาน
สอบสวนในการออกติดตามหาเพชร และบอกวิธีขโมยเพชรออกจากพระราชวังกษัตริยซาอุดี       
อาระบียอยางละเอียดในทุกขั้นตอน (เกรียงไกร เตชะโมง, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2549) 

 
4.2  กระบวนการทําขาวสืบสวนสอบสวนกรณีขาวเพชรซาอุดีอาระเบีย 

 
สุริวงค เอ้ือปฏิภาณ บรรณาธิการขาว หนังสือพิมพขาวสด ซ่ึงเปนผูวางแผน และ

ส่ังงานผูส่ือขาว รวมทั้งคิดประเด็นขาวในแตละวนั เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการทําคดีขาวเพชร
ซาอุฯ ยอนภาพเหตุการณเมื่อ 10 กวาปกอนวา ไมใชเร่ืองงายหากเปรียบเทยีบกับยุคสมัยนีท้ี่
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การคมนาคม สะดวกสบาย และทนัสมัย   

ป พ.ศ. 2537 ในวงการขาวโดยเฉพาะหนังสือพิมพ เครื่องมือส่ือสาร และการคนควา
ขอมูลแทบเปนไปดวยความยากลําบาก การคนควาหาขาว และการทาํงานตองอาศัยความสามารถ
ของผูส่ือขาวแทบทั้งหมด รวมถึงความสามารถ และมุมมองของบรรณาธิการขาว หัวหนาขาว ทีจ่ะ
สามารถมองแนวทางขาวที่หลายคนมองวา เปนขาวอาชญากรรมธรรมดาใหเปนขาวสืบสวนสอบ 
สวนไดอยางสมบูรณ มีการคนควาขอมูลประกอบ การสัมภาษณเสริม การรายงานเหตกุารณ การ
เจาะลึกถึงเบื้องหลังของคดี จนออกมาเปนขาวที่นําเสนอบนหนาหนังสือพิมพอยางตอเนื่องยาวนาน 
ดวยความสมบูรณ ทําใหหนังสือพิมพขาวสด ไดรับรางวัลขาวยอดเยีย่ม รางวัลอิสรา อมันตกุล ของ
สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย 
 กระบวนการในการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวนคดีขาวเพชรซาอุฯ นั้น สามารถแบงได
เปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
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4.2.1  การคัดประเด็น หรือทิศทางการนําเสนอขาว 
1) ประเมินสถานการณ เร่ิมแรกตองมีการประเมินสถานการณเบื้องตนกอนเพื่อ ให

เขาใจถึง เร่ือง  ราวที่เกิดขึน้  ซ่ึงคดีขาวเพชรซาอุฯ  นั้นไดมีการประเมนิสถานการณ ดังนี ้
วันที่ 2 กรกฏาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2537 พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ผูบัญชาการประจํา

กรมตํารวจ ในขณะนัน้ พรอมพวกรวม 9 คน ซ่ึงเปนเจาหนาที่ตํารวจสืบสวนหาเพชร และทรัพยสิน
มีคาของ เจาชายไฟซาล บิน ฟาฮัด อับดุลอาซิซ กษัตริยประเทศซาอุดอีาระเบีย ที่ถูกนายเกรียงไกร 
เตชะโมง อดีตคนงานโจรกรรมมายังประเทศไทย 

ทรัพยสินหลายรายการไดกลับคืนมายกเวนอัญมณีลํ้าคารายการเดยีวทีย่ังไรรองรอยนั่น
คือ “บลูไดมอนด” เพชรสีฟาเม็ดใหญ ทั้งหมดเชื่อวา นายสันติ ศรีธนะขัณฑ พอคารานอัญมณี ซ่ึง
รับซ้ือเครื่องเพชรสวนใหญจากนายเกรยีงไกรไป นาจะรูวาเพชรเม็ดดงักลาวอยูที่ไหน 

แต พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ผูบัญชาการประจํากรมตํารวจ (ในขณะนั้น) ซ่ึงมีหนาที่
ติดตาม ไมไดออกหมายเรียกตัว นายสนัต ิมาสอบ สวน แตกลับสั่งลูกนองคือ พ.ต.ท.พันศักดิ ์มงคล
ศิลป สว.ภ.จว.ปราจีนบุรี (ในสมัยนั้น) พรอมพวก ลักพาตัว นางดาราวดี และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ 
ภรรยา และบตุรชายของนายสันติ ไปจากบานพักยานตลิ่งชัน ก.ท.ม. กักขังไวที่บังกะโลกววีิลลา จ.
สระแกว แลวทํารายรางกายทั้งสองหลายแหงจนหมดสติ กอนจะลกัทรัพยของมคีา รวมมูลคา 
560,000 บาทไป จากนั้นนํารางผูตายทั้งสองใสในรถเบนซของ นางดาราวดี นําไปสรางสถานการณ
วาสองแมลูกเกิดอุบัติเหตุ ดวยการใหรถบรรทุกชนที่บริเวณทางเขาหมูบานริมบึง ถ.มิตรภาพ อ.แกง
คอย จ.สระบุรี เพื่อปกปดความผิด 

นายสุริวงค ไดประเมนิสถานการณหลังรับทราบขอมูลเบื้องตนของขาววา “เปนการ
ฆาตกรรมอําพรางที่มีเงื่อนงํา มีความซับซอน และผูอยูเบือ้งหลังไมใชบคุคลธรรมดา แตเปนถึงนาย
ตํารวจใหญของกรมตํารวจอกีดวย” (สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)   

หลังจากที่ไดประเมินสถานการณแลว หนังสือพิมพขาวสดตีพิมพวาเปน “ขาวการ
ฆาตกรรม 2 แมลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ หลังจากมีการพบศพที่ถูกอําพรางวา เปนอบุัติเหตุบนถนน
มิตรภาพ” (สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)   
 

2) พิจารณาถงึประเด็น ตองพิจารณาวาเรื่องนั้นมีคุณคาความเปนขาวเพยีงพอหรือไม 
และตองตรวจสอบเบื้องตนกอนวามเีร่ืองราวลึกลับซับซอนซอนเรนอยูเพียงไร เพื่อนํา เสนอบน
หนาหนังสือ พิมพขาวสดในแตละวัน ถามีหลายประเด็นจะตองคัดเลือกกล่ันกรองประเด็นตางๆ 
กอนโดยเรียงลําดับประเด็นที่มีความสําคัญมากไปหานอย บางประเดน็อาจตองเลือกบางจังหวะบาง
ชวงเวลาในการนําเสนอจึงจะไดรับความสนใจจากผูอาน และควรใหความสนใจในประเดน็ขาว
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บางประเด็น ที่พิจารณาแลวเหน็วาเปนประเด็นที่มเีงื่อนงําปดบังอําพรางชวนติดตาม บางทีอาจเปน
เพียงคําบอกเลาส้ันๆ หรือเปนขาวลือที่มีแหลงขาวไมชัดเจน  ไมควรมองขาม เพราะสิ่งเหลานี้จะ
นําพาเราไปสูประเด็นปญหานั้นๆ ได  

ในชวงของเหตุการณดังกลาว นายสุริวงศ ใหรายละเอยีดวา “จากเหตุการณดังกลาว
อันดับแรกตองพิจารณาวาเปนเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ เนื่องจากขาวเพชรซาอุฯ เปนขาวที่
เกิดผลกระทบมากมาย อาทิ ความสัมพนัธระหวางประเทศ การใชอํานาจหนาที่ในทางที่ผิดของ
ตํารวจชั้นผูใหญ  แตความสนใจยังไมเพยีงพอ ส่ิงที่เรานําเสนอเมื่อสังคมสนใจจะรับรูแลว มันจะมี
คุณคามากขึ้นถาขาวมีประโยชนในแงของการเปดโปงเบือ้งหลัง หรือเตือนภัย ซ่ึงขาวเกีย่วกับการ
ขโมยเพชรจากราชวงศซาอดุีอาระเบีย ทั้งหมดเปนขาวที่มีผลกระเทอืนในการสรางความประจกัษ 
ความไมถูกตองในวงการตํารวจ และผูมีอิทธิพล ซ่ึงใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ ตรงนี้เปนเรื่อง
ใหญ นี่คือการทําขาวเจาะ ขาวที่เปดโปง และทลายอทิธิพลที่ประชาชนใหความสนใจ” (สุริวงศ   
เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)   

นักขาวจะตองสามารถชี้ประเด็นขาวจับประเด็นขาวไดถูกตอง สามารถรวบรวม
ประเด็นที่สําคญัๆ แลวสรุปเรื่องราว หรือเหตุการณได  รูจักคิดวเิคราะหสถานการณเปน  เนื่องจาก
คดีขาวเพชรซาอุฯ นั้น มีประเด็นที่มีความลึกลับซับซอน  และแบงออกเปนหลายภาค โดยเฉพาะ
ภาค 3 การอุมฆา 2 แมลูก ทีต่ํารวจพยายามบอกวาเปนอบุัติเหตุ แตความจริงแลวเปนการฆาตกรรม 
การมองประเด็นขาวจึงแตกตางออกไป หรือฉีกประเด็นขาวใหแตกตางออกไปจากหนังสือพิมพ
ฉบับอื่น จึงทําใหขาวสดมคีวามนาสนใจมากกวาฉบับอื่น ดังนัน้การมองเหตุการณจึงไมควรมอง
ดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดยีว ตองพยายามมองดานอื่นดวย ซ่ึง นายฐากูร บุนปาน กลาววา “การ
พิจารณาประเด็น การแตกประเดน็ขาว เพื่อใหกวางและลึกนั้น ในความเปนขาวเชิงสืบสวน
สอบสวนตองมองในแงทีว่า เราจะนําเสนออะไรตอผูอาน อยางคดเีพชรซาอุฯ คนอานจะไดรูถึง
พฤติกรรมตํารวจที่ออกคําส่ังอุมฆา 2 แมลูก และการอมเพชรของกลาง ที่มีการอมกันเปนทอดๆ  
ตองเสนอความลึกของประเด็น ขณะเดยีวกันตองพิจารณาวาเมื่อขาวมีความใหญมากขึ้น หนังสือ 
พิมพฉบับอื่นก็ตองใหความสนใจเชนเดียวกัน พอขาวมันเปดมากขึน้ ก็ตองมีหนงัสือพิมพเลมอ่ืน
นําเสนอขาวแขงกับเรา เราจะตองคิดมุมที่ลึกกวา หรือทําใหแตกแขนงไปมากกวานั้น เชน การตั้ง
ขอสังเกตการตายของ 2 แมลูกที่ไมนาจะเปนอุบัติเหต ุ เพราะมีเบื้องหลังจึงขุดคุยจนเจอคนบงการ 
เทานี้คนอานกเ็ห็นวาเรามีขอมูลมากกวาเลมอ่ืน นี่คือเทคนิคของการทําขาว” (ฐากูร บุนปาน, 
สัมภาษณ, 22  ตุลาคม 2548) 

ขาวเพชรซาอุฯ ในภาค 3  ประเด็นทีพ่บเปนประเดน็แรกและถือเปนจดุเปลี่ยนของขาว 
คือ ปมที่ทําใหเกิดคดีการฆาตกรรมอําพราง 2 แมลูกตระกูลศรีธนะขณัฑ อันสืบเนือ่งมาจากกอน
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หนานี้ตํารวจพยายามตดิตามเพชรเม็ดสําคัญที่ นายเกรยีงไกร ขโมยมา คือ เพชรบลูไดมอนด เพชร
เม็ดสีฟาขนาดใหญอันประเมินคาไมไดซ่ึงยังหายไป พล.ต.ท.ชะลอ เกดิเทศ ในฐานะหวัหนาชดุทาํ
คดี จึงส่ังให พ.ต.ท.พันศักดิ์ มงคลศิลป ในฐานะลูกนองเกา จัดทีมไปอุม นางดาราวดีกับลูก เพือ่ให
นายสันติ ศรีธนะขัณฑ ยอมบอกความจริงออกมาวานําเพชรบลูไดมอนดไปไวที่ไหน 

เพชรบลูไดมอนดเม็ดนี้นี่ เอง ที่เปนตนเหตุในการเกิดเหตุการณอุมฆาสองแมลูก      
ศรีธนะขัณฑขึ้น เพราะตํารวจเชื่อวาคนที่รูเรื่องเพชรบลูไดมอนดดีที่สุดคือ นายสันติ  พอคาเพชร
คนดังของเมืองไทย ดังนั้นตํารวจจึงวางแผนอุม นางดาราวดี และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ ลูกเมียนาย
สันติฯ เพื่อที่จะมาบีบนายสันติฯ ใหบอกความลับเรื่องเพชรเม็ดสําคัญเม็ดนี้  

แตแลวในที่สุดความลับก็ไมได เร่ืองก็ยืดเยื้อ แถมตํารวจชุดที่ไปอุมสองแมลูกยังทํางาน
ฉอฉลเพิ่มขึ้นอีก ดวยการไปเรียกเงนิคาไถจากนายสันตฯิ แลกกับอิสรภาพของลูกเมีย จนในที่สุด
ตองลงเอยดวยการฆาผูหญิงกับเด็ก เพราะเหยื่อลวงรูความลับมากเกินกวาที่จะปลอยตวัไปได   
 

4.2.2  การวางแผนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน   
ในการทําขาวแตละครั้งจะตองมีการวางแผนการทําขาว เพื่อการทาํงานอยางมีระบบ 

และจะสามารถทําใหผูส่ือขาวนั้น สืบสาวราวเรื่องไปถึงตนตอที่กระทาํผิดได   ในการวางแผนการ
ทําคดีขาวเพชรซาอุฯ นั้น หนังสือพิมพขาวสดไดคดัเลือกทีมขาวที่มีคุณภาพ มีประสบการณ  
เนื่องจากการรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนเปนวิธีการที่คอนขางยาก เพราะขอมูลตางๆ ถูก
ปดบังซอนเรนไว ไมปรากฏใหเหน็อยางชัดเจน ทําใหยากตอการทําขาวเพียงลําพัง  ดังนั้นผูส่ือขาว
จึงตองทํางานกันเปนทีม เพื่อคอยสืบเสาะ คนหาขอเท็จจริงดวยวิธีการตางๆ เพือ่ใหไดขอมูลที่
ถูกตอง ชัดเจน  เพื่อนํามาเปดเผยตอสาธารณชน  

จากเหตุการณดังกลาวทําใหขาวสดตองแบงทีมงานออกเปน 3 ชุด โดยเลือกทีมขาวที่มี
ความชํานาญในการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวน ไดแก  

1.ทีมขาวอาชญากรรม 
2.ทีมขาวเฉพาะกิจ 
3.ทีมขาวภูมภิาค 
ซ่ึงนายสุริวงค อธิบายวา “การทําขาวเจาะนั้น เราตองแบงทีมงานเปนชุด ตามทกุๆ

ประเด็น เพราะหลายประเด็นมันซอนกนัอยู มีทั้งเรื่องการอมเพชร และคดีฆาตกรรมอําพราง คดี
เพชรซาอุฯ เปนคดีที่ใชเวลานาน มีการนําเสนอขาวตอเนื่อง มีประเดน็ใหมๆ และเหตุการณใหมๆ 
ปูดออกมาเปนระยะ จึงจําเปนตองใชนกัขาวหลายสาย เพือ่หาขอมูลหลายดาน”  
(สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)   
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นายสุริวงค ซ่ึงคลุกคลีกับวงการขาวอาชญากรรมมานานกวา 25 ป มองประเด็น
สถานการณทีม่ีความซับซอนไดอยางรอบดาน เปนผูวางแผนการทํางานเกี่ยวกับคดีเพชรซาอุฯ ได
อยางมีประสิทธิภาพ เลาถึงเทคนิคการทํางานในชวงที่หนังสือพิมพทุกฉบับตองแขงขันกัน โดยการ
สงคนลงไปในสนามขาว  เพื่อใหไดขาวที่มากกวา ลึกกวา และสดกวา วา “สวนหนึ่งเราจะตอง
ประมวลขอมลูใหไดทั้งหมด มากกวาการประเมินแบบวนัตอวัน เพราะถาทําขาววนัตอวันมันจะไม
ตอเนื่อง ดังนัน้ทุกๆ วันทีเ่ราคนหาขอมูล เราจะตองเก็บขอมูลใหไดมากที่สุด” นายสริุวงค  อธิบาย
ตอไปวา  นอกจากนักขาวจะตามประเด็นขาวในสวนทีก่องบรรณาธิการวางแผนงานไวในแตละวนั
แลว แตเมื่อพบส่ิงผิดปกติ หรือเงื่อนงําบางประการที่เปนปมในการคลี่คลายปญหา หรือแหลงขาวมี
ความคืบหนาเกี่ยวกับคดนีี ้ตองรายงานใหหัวหนา หรือบรรณาธิการทราบโดยทันที เพื่อคิดประเดน็
ที่จะตองตามตอไป อยางเชน นักขาวรูมาวากอนที ่ นางดาราวดกีับลูกจะหายไป มีขาววาถูกอุมไป
เก็บไวที่เซฟเฮาสใน จ.สระแกว กองบรรณาธิการก็จะเช็กขอมูลตอจากแหลงขาวระดับสูงทันที วา
ส่ิงที่นักขาวไดยินมามีความนาเชื่อถือมากนอยเพยีงใด ซ่ึงเรื่องนี้เปนโชคดีของเราที่เจอแหลงขาวที่รู
เร่ืองราวพอดี และเปนแหลงขาวที่เชื่อถือได ทําใหเรามัน่ใจวาขอมูลที่ไดมาถูกตอง”  
(สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548) 

การวางแผนในการทํางานคดีเพชรซาอุฯ ทุกๆ วันทีมขาวในแตละชดุ จะไดรับประเด็น
ที่จะตองติดตามตอจากกองบรรณาธิการ โดยมีบรรณาธกิาร หรือหวัหนาขาวเปนผูคดิประเดน็ การ
ทํางานจะมกีารหารือ เพื่อหาขอความคืบหนาของคดีทกุระยะ เมื่อกองบรรณาธิการไดประเดน็มา ก็
จะสั่งงานไปยงัหัวหนาขาว ผูชวยหวัหนาขาว และนักขาวในพื้นที่ เพือ่บอกประเดน็หลักใหนําไป
ตรวจสอบขอมูล หรือแตกยอยประเดน็อื่นๆ ตอไป  และเมื่อกองบรรณาธิการไดขอมูลตามที่ส่ังงาน
นักขาวไปแลวตัวบรรณาธิการ หัวหนาขาว ผูชวยหวัหนาขาว ก็จะทําการตรวจสอบขอมูลซํ้าอีกครั้ง
วาถูกตองหรือไม เพื่อใหเกดิความผิดพลาดนอยที่สุด 

“อยางเรารูวาจดุที่คนรายอุม 2 แมลูกไปขังไวที่กวีวิลลา จ.สระแกว เราก็ตองบอก
ประเด็นใหกับหัวหนาขาว ผูชวยหวัหนาขาว และนักขาว ประกอบดวย นักขาวสายเฉพาะกจิ 
นักขาวอาชญากรรม นักขาวภูมิภาค นักขาวสายตํารวจ ใหชวยกันตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะทุกคนตาง
ก็มีแหลงขาวของตนเอง เมื่อเช็กไดขอมูลมาก็จะเอามารวมกัน ตองทํางานกันหลายดาน เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตอง และชัดเจนที่สุด เมื่อไดขอมูลที่ส่ังประเด็นไปแลว กองบรรณาธิการ ก็จะตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงจากแหลงขาวอีกครั้ง วาถูกตองชดัเจนหรือไมอยางไร” (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, 
สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)   
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หลังจากไดรับคําส่ัง และประเด็นจากกองบรรณาธิการ ทีมขาวกจ็ะรีบติดตอกับแหลง 
ขาว เพื่อตรวจสอบขอมูลทันที ใครมีแหลงขาวที่นาเชื่อถือได และพอรูความเคลื่อนไหวของคดีนี ้ก็
จะติดตอขอขอมูลจากแหลงขาวเหลานัน้ 

จตุพล ยอดวงพะเนา ยกตวัอยางใหฟงวา กรณีจดุกักขัง 2 แมลูกที่กวีวลิลา จ.สระแกว 
เมื่อเราทราบประเด็นจากบรรณาธกิาร ก็รีบตรวจสอบไปที่แหลงขาวทันที โชคดีทีแ่หลงขาวของเรา
ซ่ึงเปนตํารวจกําลังตามตรงจุดนี้พอดี เลยพอรูขอมูล และยอมเลาใหฟง ที่แหลง ขาวยอมเลาทั้งที่
ขณะนัน้ชุดคล่ีคลายกําลังตามสืบหาตัวคนรายที่อุมฆา 2 แมลูกอยู ก็เพราะแหลงขาวกับเราสนิทกนั 
คลุกคลีกันมานานหลายป แตส่ิงที่เขาบอกวายังไมใหลง เราก็ตองไมลงเก็บไวเปนความลับ ตอง
สรางความไววางใจใหแหลงขาวมากที่สุดเทาที่จะมากได  

หลักในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสอนนั้น นักขาวตองเกาะตดิสถานการณ  มีความ
อดทน และรูเทคนิคที่ทําใหแหลงขาวยอมเปดเผยขอมูล  เนื่องจากการคนหาขอเทจ็จริงบางอยาง
ตองใชเวลานาน บางเหตุการณมีความลึกลับซับซอนตองเสี่ยงภยั เสี่ยงชีวิต  ตองปะทะอารมณกบั
แหลงขาว  ทําใหนกัขาวบางคนเกิดความทอแท ดังนั้นผูส่ือขาวตองหนักแนน และอดทน สามารถ
ทํางานภายใตความกดดันได การวางตัวเปนผูส่ือขาวที่ดี โดยการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกบั
แหลงขาว สรางความมั่นใจใหกับแหลงขาว รวมทั้งการปกปองแหลงขาวดวย ทั้งนี้เพื่อใหแหลงขาว
ปลอดภัย และเปดเผยขอมูลใหไดมากที่สุด 
       

4.2.3  การคนหาขอมูลจากแหลงขาว  
การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ตองมีการคนหาขอมูลเบื้องตนจากแหลงขาวกอน

เพื่อใหไดขอมลูบางสวนที่เปนประโยชน เชน ขอมูลที่ไดมาสามารถใชเปนหลักฐานยืนยันวาขาว
นั้นไดมาจากที่ใด ใครเปนผูใหขาว นาเชือ่ถือไดมากนอยเพียงไร ในการคนหาขอมูลจากแหลงขาว
นั้น เพื่อมองหาประเด็นขาว และเปนเหมือนสะพานทีจ่ะนําสืบเรื่องราว ซ่ึงจะเปนประเด็นใหสืบคน
ตอไปได การคนหาขอมูลจากแหลงขาวนัน้ ประกอบไปดวย การคนหาขอมูลเบื้องตนจากแหลงขาว 
การคนหาขอมูลจากพยานหลักฐาน  และเอกสารตางๆ เพื่อนํามาเปดเผยขอมูล   การเก็บขอมูล หรือ
การมีขอมูลพื้นฐานของขาวนั้นๆ เปนองคประกอบ ยอมมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะขอมูลทั้ง
เอกสาร และบุคคลนํามาซึ่งการติดตามหาขาว การสืบเสาะเพื่อใหไดขาวที่ถูกตอง รวมถึงความ
นาเชื่อถือของขาวที่นําเสนอดวย ขอมูลมากเทาไหร ไดขอมูลดีเทาไหร จะทําใหเรามองเห็น
ภาพรวมไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  แหลงขอมูลคดีเพชรซาอุฯ ประกอบดวย 
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1) แหลงขาวบคุคล ไดแก  
แหลงขาวเปด หมายถึง แหลงขาวที่ไดมาโดยเปดเผย และปดบัง มีการระบุที่มาของขาว

ไดอยางชัดเจน 
แหลงขาวปด หมายถึง แหลงขาวที่ไมมีการเปดเผยผูใหขาว ไมวาจะเปนชื่อ  ตําแหนง  

ยศ หรือสถานที่ 
 
2)  แหลงขาวจากเอกสาร / จดหมาย / หนังสือราชการ 
นายสุริวงค  กลาวถึงวิธีการหาขาวจากแหลงขาวบุคคลวา “การทําใหแหลงขาวยอม

เปดเผยความลับ ไมใชเร่ืองยากอะไร ส่ิงแรกคือ นักขาวตองมีความสามารถที่จะไดขอมูลในเรื่อง
นั้นมาบาง หรือมาจากแหลงอ่ืน แลวมาตรวจสอบกบัแหลงขาวที่เราเชื่อถือได คือเราตองมี
ความสามารถในการหาขอมลูไดมากๆ บางอยางเราไปไดมาแลว เรามาถามแหลงขาวอีกครั้งวา เรารู
มาอยางนี้ใช หรือไม บางครั้งแหลงขาวอาจจะบอกวาใช แลวใหอะไรเราเพิ่ม แตถาเราไมรูอะไรเลย
ไปถามเขา เขาก็อาจจะไมคยุ ไมบอก เพราะถือวาเราไมรูอะไรเลย หรือไมมีขอมูลอะไรไปแลกกับ
เขา” (สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)  

ในการทําคดีขาวเพชรซาอุฯ ของหนังสือพิมพขาวสดนั้น ทีมขาวขาวสดมีแหลงขาว
มาก ซ่ึงแหลงขาวในเหตุการณในขณะนัน้ มีทั้งแหลงขาวที่ไดมาโดยเปดเผย และปดบัง มีการระบุ
ที่มาของขาวไดอยางชัดเจน มีการตามขาวจากคนที่เกีย่วของในทางเปด หรือที่เรียกกันวาแหลงขาว
เปด เชน จากนายเกรียงไกร เตชะโมง คนขโมยเพชร ตองตามจากตาํรวจที่ถูกดําเนินคดี หรือจาก
ตํารวจที่ไปจับกุมดําเนนิคด ี ที่พรอมจะใหสัมภาษณขอมูล ขณะเดยีวกันขาวในเชงิลึกตองไดจาก
แหลงขาวปด  ซ่ึงเปนแหลงขาวที่ไมมีการเปดเผยผูใหขาว ไมวาจะเปนชื่อ  ตําแหนง  ยศ หรือ
สถานที่ เวลานําเสนอจะใชแทนคําพูดวา “แหลงขาวแจงวา” หรือ “รายงานขาวแจงวา” เพื่อปองกนั
ปญหาที่อาจจะเกดิกับแหลงขาว 

“ไมเพียงแตแหลงขาวที่สามารถเปดเผยไดเทานั้น ทีใ่หสัมภาษณออกมาตามสื่อตางๆ   
สามารถถายภาพได หรือแหลงขาวที่รูกนัเปนการสวนตัวเฉพาะผูส่ือขาวกับแหลงขาว ดวยการ
ส่ือสารในทางลับ เชน การโทรศัพทพูดคุย หรือพบกันในที่ลับอื่น ซ่ึงไมใชสนามขาวแลว ยังมี
แหลงขาวที่ไมเปดเผยตวัตนที่แทจริง แตดวยความชื่นชอบหนังสือพิมพ หรือส่ือนั้นๆ หรือตองการ
ใหความจริงถูกเปดเผยออกมา ตองการเห็นความยุติธรรมในสังคม แหลงขาวเหลานี้ก็จะแสดงตัว
ออกมาเชนกนั”  (สุริวงค  เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)   

กรณีขาวคดีเพชรซาอุฯ หนังสือพิมพขาวสดมีแหลงขาวในทุกรูปแบบ ซ่ึงนายฐากูร เลา
ถึงแหลงขาวทีเ่ขามาเกี่ยวของในขาวคดีเพชรซาอุฯ วา “การทําขาวเจาะเปนสิง่ที่ทาทายความ 

DPU



 63 

สามารถของนักขาว นักขาวจะทําอยางไร เพื่อที่จะเขาถึงแหลงขาว เพื่อเอาขอมูลจากแหลงขาวมา
นําเสนอผานหนังสือพิมพ ซ่ึงขอมูลนั้นจะตองเปนขอมลูที่ถูกตอง แมนยํา อยางเชน ทีมขาวที่
เกาะตดิกับทางสถานทูตซาอุฯ สามารถไดรูปพรรณสัณฐานเพชรที่หายไปมา ก็จะเปนประโยชนใน
การนําเสนอขาวที่รุดไปจากคูแขงฉบับอื่น” (ฐากูร บุนปาน, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2548) 

นายสุริวงค ยอนถึงเหตกุารณในตอนนั้นวา นับเปนความโชคดีของเราที่ไดรับทราบ
ขอมูลมาจากแหลงขาวแหลงอ่ืน ทําใหทราบเบาะแสวาจดุที่คนรายอุม นางดาราวดกีับลูกไปขังไว
กอนลงมือฆา คือที่บังกะโล “กวีวิลลา” จ.สระแกว เราจึงตรวจสอบขอเท็จจริงกับแหลงขาวซึ่งเปน
ตํารวจชุดทําคดีทันท ี

ขณะที่นายฐากูร กลาววา “การทํางานขณะนั้นเรามีแหลงขาวจากแหลงอ่ืนดวย อยาง 
เชน ตอนพบตัว พล.ต.ท.โสภณ สะวิคามิน ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 ในสมัยนั้น เราก็พบเปน
ฉบับแรก และเราก็ไดจดหมายที่ พล.ต.ท.โสภณฯ เขยีนรองเรียนถึง นายชวน หลีกภยั นายก 
รัฐมนตรีในสมัยนั้น ซ่ึงมีการเปดโปงอยางหมดเปลือก ถึงขบวนการเบื้องหลังคดีเพชรซาอุฯ วามี
ที่มาอยางไร มีใครเกี่ยวของบาง ทําใหเรายิ่งมั่นใจมากขึ้นวานําเสนอมาถูกทาง การทําขาวเจาะ
บางครั้งก็ทํางานเหมือนตํารวจ แตบางสวนก็ไมเหมือน เพราะเราไมใชตํารวจทําคดี จึงไมจําเปน 
ตองสืบอะไรมาก เราแคอยากไดขอเท็จจริงเทานั้น จุดประสงคของเราอาจไมเหมอืนขอเท็จจริงของ
ตํารวจ คือตองมีหลักฐานเพือ่จะไดจับกุม ดําเนินคดีได แตของเราพอมีหลักฐานเชื่อถือไดก็นํามาลง
เปนขาว”  (ฐากูร บุนปาน, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2548 ) 

ในการคนหาขอมูลจากพยานหลักฐาน และเอกสารตางๆ นายสุริวงค เลารายละเอียด
ตอไปวา “การทําขาวคดีเพชรซาอุฯ นักขาวทํางานคลายกับตํารวจ และอัยการ ในการคนหา
พยานหลักฐาน คือ ตองหาขาวสาร  หาขอมูล และเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ตองไปหารูปพรรณของ
เพชรมาเผยแพร รูปพรรณกจ็ะเปนพวกภาพถายที่ทําเปนหลักฐานเอกสารที่ตองนํามาเปดเผย แลวก็
การสงนักขาวไปประกบนายเกรียงไกร เตชะโมง คนขโมยเพชร นักขาวตองไปหา นายเกรียงไกรฯ 
สรางความสนิทสนมกับนายเกรียงไกร จนนายเกรยีงไกรยอมเลาวิธีการขโมยเพชรใหฟงทั้งหมด 
ทั้งการหาขาว การสัมภาษณ การหาขอมูล และส่ิงที่เปนเอกสาร ตองนํามาประกอบกัน” (สุริวงศ 
เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548 )   

นอกจากนี้ นายกฤษณะ เชิญธงไชย ผูส่ือขาวหนังสือพิมพขาวสดประจําจังหวัด
เชียงใหม หนึง่ในทีมงานที่รวมกันทําขาวคดีเพชรซาอุฯ ยังเลาถึงประสบการณที่รวมทํางานในทีม
ขาวคดีเพชรซาอุฯ วา “เทคนิคในการพูดคุยกับแหลงขาวนั้น ขึ้นอยูกับนกัขาวแตละคนวาจะมี
เทคนิคอยางไรในการพูดจาหวานลอม เพือ่ใหไดขอมูล ยกตวัอยางเชน แหลงขาวที่เปนนายตํารวจ
ระดับสูง คนกลุมนี้หากไมสนิทกัน เขาจะไมยอมพูดอะไรกับนกัขาวนอกจากเวลาใหสัมภาษณเปน
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กลุมๆ เทานั้น ดังนั้นเราตองไปแอบหาขาวกับตํารวจชัน้ประทวน หรือตํารวจผูปฏิบัติงาน คนกลุม
นี้จะใหขอมูลกับเราดี ถาหากเขาไวใจเรา และที่สําคัญแหลงขาวระดับนี้จะมีขอมูลที่รูจริงดวย 
เพราะเขาทํามากับมือ เห็นมากับตาตัวเอง บางครั้งผูบังคับบัญชา หรือนายตํารวจชั้นผูใหญก็รับเพยีง
รายงานเทานัน้ การหาขาวกับแหลงขาวประเภทนี้ตองใหความจริงใจกับเขา เราตองใหเกยีรติ และ
ตองพูดจาดีๆ สุภาพ ไมใชไปอวดรูใสเขา หรือทําเปนไมใสใจ เพราะเห็นวาเขาเปนเพียงตํารวจชั้น
ผูนอย ช้ันประทวน ดังนั้นแหลงขาวทีด่ทีี่สุด และชดัเจนที่สุดนาจะเปนแหลงขาวในชั้นปฏิบัติงาน 
การมัดใจแหลงขาวประเภทนี้จึงถือเปนสิ่งสําคัญมองขามไมได บางทีนอกเหนือจากเวลางานแลว 
เราก็ตองติดตอสรางความสัมพันธกับเขา เพื่อใหเขาไวใจเรามากที่สุด ถาเปนไปไดคบกันเปนพี่ 
เพื่อน นองไปเลยยิ่งดี อยางไรก็ตาม แมวาเราจะไดขาวจากแหลงขาวที่เราเชื่อใจแลว ทุกครั้งที่ได
ขอมูลมาเราก็ควรตรวจ สอบกับแหลงขาวหลายๆ แหลง เพื่อความถูกตองชัดเจนดวย”  (กฤษณะ 
เชิญธงไชย, สัมภาษณ, 3 พฤศจิกายน 2548) 

เมื่อทีมขาวมีวธีิหาขาวจากหลายๆ แหลง ทําใหไดทราบขอมูลมาก ขั้นตอนตอไป
จะตองนําขอมลูเหลานั้นไปตรวจสอบกับแหลงขาวที่เชื่อถือไดกอนเปนลําดับแรก ถาขอมูลไหน
เปนจริงแหลงขาวจะใหคําตอบวาจริง ถาไมจริงแหลงขาวจะบอกวาไมจริงในประเดน็ใด  ส่ิงสําคัญ
ที่สุด คือความตั้งใจ และความเปนกลางของหนังสือพิมพ  หากหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ กลาเดินหนา
ขุดคุยเปดโปงอยางไมกลัวอิทธิพลใดๆ ก็จะทําใหแหลงขาวรูสึกวาเราตั้งใจจริง เชื่อถือได และ
พรอมจะใหความรวมมือ เพราะวาขาวนี้มนัมีประโยชน และสอดคลองกับการทํางานของเขา 

การคนหาขอมูลจากแหลงขาว บางครัง้นักขาวตองใชไหวพริบปฏิภาณในการทําให
แหลงขาวยอมพูดยอมเปดเผยความลับ เพือ่ใหไดมาซื่งขอมูลขาวสาร นายเกรียงไกร เตชะโมง ใน
ฐานะแหลงขาวผูใหขาว กลาวยอมรับวาที่ตัดสินใจยอมเปดเผยขั้นตอนการขโมยเพชรใหนกัขาว
ขาวสดนั้น  เกดิความไววางใจในตวันกัขาวที่เขาไปทําความรูจักจนเกิดความสนทิสนมคุนเคยกัน 
เลยยอมเลาเหตุการณใหฟงตั้งแตสมัยไปทํางานในพระราชวังซาอุฯ แลวแอบเขาไปขโมยเพชรขน
ใสกระสอบออกมา โยนออกทางหนาตางบาง ซอนไวในตัวบาง เพชรนิลจินดามันเยอะจนไมมีใคร
สนใจอะไร วางไวเกลื่อนเหมือนของเลน ซ่ึงนายเกรยีงไกร ก็ไมรูวาอันไหนจริงอันไหนปลอม ลัก
มาไดก็เก็บไวเพื่อขนกลับเมอืงไทย พอผานดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2532 ก็ติดสินบนเจาหนาที่เลยนาํเพชรเขาประเทศมาได  หลังจากนั้นก็เอาเพชรไปเรขาย
บาง แจกคนอืน่บาง เพราะไมรูวาเปนของมีมูลคามากมาย คิดวาเปนเพชรกระจก เพชรของเลนของ
คนรวยมากกวา เพราะของจริงคงไมวางไวเกล่ือนวงัอยางนั้น ขอมูลเหลานี้ นายเกรยีงไกรยอมเปดเผย
กับนักขาว เพราะเห็นวาเปนเรื่องที่ผานมาแลว แตก็ถือวาเปนความคืบหนาในการนําเสนอขาว 
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เพราะขณะนัน้ นายเกรียงซึ่งไดช่ือวาเปนตนตอของการนําเขาเพชรซาอุฯ เปนบุคคลที่สังคมให
ความสนใจ 

นายเกรียงไกร กลาววา “เพชรบางสวนผมเอาไปขายใหเสี่ยอวน พอคาเพชร จ.แพร ผม
ก็บอกวาเอาไปขาย ขาวสดก็ไดประเด็นขาวไป ผมสนทิกับนักขาวขาวสด เพราะเขามีสัจจะ ขนาด
กอนโทรศัพทสงขาวเขายังอานเนื้อขาวใหผมฟงกอนวาพอใจ หรือไม ไมพอใจตรงไหนก็ตดัทิง้ 
เพื่อใหผมสบายใจ เทานี้เราก็ไปกันได ดกีวานกัขาวบางฉบับที่ยังไมทันพูดอะไรกไ็ปเขียนเอาเอง 
หรือไมก็ใชวิธีถามคนใกลตัว แลวก็เอาไปเปนประเดน็ เพราะกลัวตามคูแขงไมทัน บางฉบับไมได
ขาวมาขูตะคอกกันก็มี ในฐานะที่ผมเปนแหลงขาวคดีเพชรซาอุฯ ผมเจอมาเยอะ เจอนักขาวหลาย
ประเภท แบบเราพูดอยางเอาไปลงอีกอยางก็มี แลวที่เขาเอาไปลงก็มีแตเราเสียกับเสยี  นักขาวบาง
คนมาขอรองใหพูดอยางโนนอยางนีก้็มี พูดในประเดน็ที่เขาเตรียมไวแลวใหเราตอบแบบนี้ๆ  ผม
เปนคนบานนอกไมทันเขา เลยตอบไป ผลปรากฏวา รุงเชาพาดหวัใหญเสียหายทนัที แบบนี้ผมโดน
มาจนชิน นกัขาวบางคนมาขอใหพูดเปนฉากๆ ก็มี”  (เกรียงไกร เตชะโมง, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน  
2549)  

นอกจากการวางแผนการทําขาวที่รอบคอบ ดวยความเชี่ยวชาญ และชัดเจน การหาขาว
จากแหลงขาวซึ่งบุคคล หรือเอกสารแลว นกัขาวจะตองใชเทคนิคพิเศษ และความสามารถเฉพาะตวั
ประกอบดวย เพราะการสรางแหลงขาวบุคคลไมไดทําไดเพียงชัว่ขามคืน  แตตองไดรับความไวเนื้อ  
เชื่อใจ และความเชื่อถือมานานนับป  นายเกรียงไกร เตชะโมง ผูตองหาขโมยเครือ่งประดับ และ
ของมีคามาจากพระราชวังประเทศซาอุดีอาระเบีย ในฐานะแหลงขาวในคดีเพชรซาอุฯ เลาถึงความ 
สัมพันธกับผูส่ือขาว และการใหขาวกับสื่อในชวงเวลาอนัตรายหลังเดนิทางกลับเมืองไทย วา “ที่ผม
ยอมเปดเผย รายละเอียดใหผูส่ือขาวที่เดินทางมาทําขาวผม ก็เพราะเห็นวาไมใชเร่ืองเสียหายอะไร 
เรายอมเปด เผยขอมูลก็เพราะรูวาเขาเปนนกัขาวจริง ถาเขามาดี มีการแสดงบัตรใหรูตัวตนที่แทจริง 
ก็ไมนามีปญหา และคงไมมีพิษภยัอะไร ผมวาการใหขอมูลกับนักขาวงายกวาใหการกับตํารวจ
เพราะเวลาใหการกับตํารวจ ตํารวจจะใชความรุนแรงโดยเอากระบองไฟฟามาช็อต ผมเองเคยโดน
มาแลว นักขาวสวนใหญจะเขามาตีสนิทแลวหลอกถาม หรือสรางความไววางใจแลวคอยๆ ตั้ง
คําถาม” (เกรียงไกร เตชะโมง, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2549)  

การทําขาวเจาะสวนใหญจะมาจากการสรางความสัมพันธกับแหลงขาว ความเชื่อถือ
ของแหลงขาวตอทีมขาวของเรา  โดยพยายามพูดคุยกับแหลงขาวดวยคําพูดที่เปนกันเอง  เพราะการ
ทําตัวใหเปนกนัเองกับแหลงขาวสรางความคุนเคยกับแหลงขาว จะทําใหแหลงขาวนั้นเกิดความ
มั่นใจ และไวใจ ในที่สุดกจ็ะเปดเผยขอเท็จจริงใหทราบ ที่สําคัญ ผูส่ือขาวนั้นจะตองสรางความ
มั่นใจใหกับแหลงขาวดวยวา การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพนั้น จะไมกอใหเกิดความเสียหายกบั
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แหลงขาว ซ่ึงทีมขาวเราไดแสดงใหแหลงขาวเหน็วา ตํารวจยังทํางานไดโดยที่คนรายไมไหวตวั มี
จรรยาบรรณ  นักขาวเองตองไมหาขาวอยางผิดจรรยาบรรณเชนกนั เชน ตองไมมีการซื้อขาว ตอง
ไมมีการใหเงนิกับแหลงขาว ส่ิงหนึง่ทีแ่หลงขาวจะใหความไววางใจ คือ ความสามารถในการ
ติดตามขาวของเรา เชน บางเรื่องเราสามารถหาขอมูลมาได ก็ตองนําขอมลูเหลานั้นไปถาม
แหลงขาววาเราไดขอมูลมาอยางนี้จริง หรือไม ถาจริงแหลงขาวเขาจะยอมรับออกมาเอง เมื่อ
แหลงขาวเห็นวาเรามีขอมูลที่มากพอสมควร เขากพ็รอมที่จะคุย หรือแลกเปลี่ยนขอมลูดวย  โดยไม
ปดบังขอมูล  เพราะเขารูวานักขาวก็รูแลว จากนั้นขอมูลดานตางๆ ก็อาจจะหลดุออกมา ในทาง
กลับกันถานักขาวไมรูอะไรเลย แลวไปถามแหลงขาว แหลงขาวกจ็ะไมใหขอมลูอะไรกับเราเชน 
เดียวกัน หรือถาแหลงขาวกบันักขาวสนิทกัน เราสามารถพูดคุยกันได โดยไมจําเปนตองสนิทกบั
หัวหนาขาวใหญๆ เชน เร่ืองนี้ลงได เร่ืองนี้ตองเก็บไวกอนเพราะพรุงนี้เราจะตองจบัเขา ลูกนองมัน
ออกไปแลวเดีย๋วจะเสียงาน ถาจับไดก็ดี  ถาจับไมไดเรากต็องตามขาวกนัตอไป เปนตน  

พ.ต.อ.เมธี กุศลสราง รองผูบังคับการตํารวจปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตํารวจนคร
บาล ขณะนั้นดํารงตําแหนงรองผูกํากับการ 1 กองปราบปราม ในฐานะที่เปนแหลงขาวในขาวคดี
เพชรซาอุฯ อีกคน เผยเหตผุลในการใหขาวกับนกัขาว วา “ในฐานะที่ผมเปนแหลงขาวคนหนึ่งใน
คดีนี้  ถาผมไวใจในตัวนกัขาว ผมก็กลาที่จะเปดขอมูลลึกๆ ใหดูได เพราะบางครัง้งานขาวกเ็อื้อ
ประโยชนในการทํางานของเรา แตทั้งนีเ้ราตองคุยกับนักขาวใหรูเร่ืองวาประเด็นไหนนําเสนอเปน
ขาวได  ประเด็นไหนหามนําเสนอเก็บเปนขอมูลเฉยๆ รอตรวจสอบใหแนชัดกอน” (พ.ต.อ.เมธ ี
กุศลสราง, สัมภาษณ, 23 พฤศจิกายน 2548)  

การทํางานของตํารวจบางครั้งก็จะตองใหขาวนักขาวบาง ถาไมใหขาวจะไมสะดวกแก
การทํางาน นักขาวจะตามติดตามไปทุกที่ทุกเวลา ตํารวจจึงตองใหขาวบางแตพอสมควร อยางเชน
ตอนหนึ่งของเหตุการณ วันรุงขึ้นตํารวจจะตองไปจับคนรายในคดีอุม ฆา 2 แมลูกตระกูล           
ศรีธนะขัณฑ ที่จ.ปราจีนบุรี ตํารวจก็จะบอกนักขาววาพบผูตองสงสัยอยูแถวภาคตะวันออก ตองพูด
ใหกวางๆ จะบอกวาจะไปจับคนนั้นคนนี้ไมได จะไปบอกวาคนรายเปนจาตํารวจก็ไมไดเพราะเดี๋ยว
ขาวร่ัว พอจับไดแลวก็บอกผูบังคับบัญชา บอกนักขาว ไมเชนนั้นพวกนักขาวเขาจะเครียด ถาไม
บอกวันเวลาตํารวจขับรถไปไหนนักขาวก็จะขับรถตาม ตํารวจก็เขาใจในอาชีพนักขาว เพราะเขา
ตองการความจริงมานําเสนอเหมือนกัน 

แตบางครั้งตํารวจก็ตองโกหกนักขาวเหมือนกัน เชน บางครั้งเรารูวาคนรายหนีไปไดเรา
ก็ตองบอกวาหนีไปทางเหนือ แตพอเราจับผูตองหาไดก็ตองมาขอโทษเขาทีหลัง เพราะบางครั้งหาก
ลงขาวไปตามความเปนจริงก็ยากที่จะไดตัว ตองไมลืมวาคนรายก็อานขาวจากหนังสือพิมพ
เหมือนกัน สวนปจจัยสําคัญในการเลือกขาวกับนักขาวนั้น คิดวาอยูที่ความสนิทสนม และวางใจซึ่ง

DPU



 67 

กันและกัน เปนความสัมพันธที่เริ่มตนจากเล็กๆ นอยๆ สืบทอดกันมา บางครั้งตองใชเวลาคบหาดู
ใจกันเปนแรมป ถาสนิทกันจริงๆ บางครั้งขอมูลลึกๆ ที่เราจําเปนตองบอกใหนักขาวรูเปนแนวทาง
เราก็จะบอก แตตองมีขอมีแมวาบอกแลวตองหามนําเสนอ เพราะยังไมถึงเวลา หรืออาจทําใหเสีย 
รูปคดี ตรงนี้ก็เอาไปวัดใจนักขาวไดวาใครเปนอยางไร (พ.ต.อ.เมธี กุศลสราง, สัมภาษณ,              
23 พฤศจิกายน 2548) 

นายฐากูร  ยกตัวอยางใหฟงวา  “กรณีขาวเพชรซาอุฯ บางครั้งเจอแหลงขาวเดินสวนกัน
บนโรงพัก เราก็ไมทักกนั แตจะใชวิธีโทรศัพทคุยกนัมากกวา เพราะถาพูดคุยกันตอหนาคนอื่น 
แหลงขาวของเราอาจถูกเพงเล็งทั้งผูบังคับบัญชา และนักขาวฉบับอื่นดวย ฉะนั้นการปกปอง
แหลงขาวจงึเปนเรื่องสําคัญ”   (ฐากูร บุนปาน, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2548) 

 ในเรื่องนี้นายเกรียงไกร เตชะโมง กลาววา “อยางตอนที่หลังเกิดเหตุอุมฆาสองแมลูก
ศรีธนะขันฑ มีการจับกุมตํารวจชุดอุม กม็ีกลุมนักขาวจากกรุงเทพ คนมาหาผมทีบ่านใน อ.เถิน      
จ.ลําปาง อยูๆ ก็เขามาหาผมที่บาน ตอนแรกผมไมรูวาเปนใคร เลยหยิบปนลูกซองขึ้นมาขู พอรูวา
เปนนักขาวผมก็สบายใจ เพราะตอนนั้นผมไวใจใครไมได ทั้งตํารวจ และนักขาวเขามาวุนวายใน
ชีวิตผมเต็มไปหมด เพราะเขาอยากไดขอมูลวาผมเอาเพชรไปขายใหใครบาง ตอนนั้นเลยตองระวัง
ตัวเปนพิเศษ” (เกรียงไกร เตชะโมง, สัมภาษณ, 2 พฤศจกิายน 2549)  

ปจจัยสําคัญทีท่ําให นายเกรยีงไกร เตชะโมง ผูตองหาขโมยเครื่องประดับ และของมีคา
มาจากพระราชวังประเทศซาอุดีอาระเบีย ในฐานะแหลงขาวในคดีเพชรซาอุฯ ยอมใหความไววางใจ
กับนักขาว และส่ือตางๆ นั้น  นายเกรียงไกร ใหสัมภาษณวา “นักขาวที่ดีจะตองมีความจริงใจ และ
แสดงความบรสุิทธิ์ใจกอนเปนอันดับแรก หนังสือพิมพขาวสดไดสรางความไววางใจใหกับตนซึ่ง
เปนแหลงขาว เชน ประเดน็นี้นําเสนอได เขากน็ําเสนอ ประเดน็นี้นาํเสนอไมได เขาก็ไมนําเสนอ 
เพราะถานําเสนอคนใหขอมลูเสียหาย หรือบางครั้งอาจเปนอันตรายกบัตนเองได ดวยเหตนุี้ผมจึง
กลาใหขอมูล” (เกรียงไกร เตชะโมง, สัมภาษณ, 2 พฤศจกิายน 2549) 

เกรียงไกร เตชะโมง กลาวตอไปวา “ผมพอใจจะใหขาวกับฉบับใดผมก็ให ผมสนทิกับ
ทีมขาวของหนังสือพิมพขาวสด ผมกใ็หขอมูลลึกกับขาวสดก็ไมเห็นจะผิดอะไร ชวงหนึ่งที่ผมสนทิ
กับหนังสือพิมพขาวสด หนังสือพิมพเดอะเนชั่น และสํานักขาววทิยุไทยสกาย ซ่ึงสงนักขาว
สวนกลางมาตามเจาะขาวถึงบานผม พวกเราสนิทสนมกัน จึงพากนัไปเที่ยวที่ จ.เชียงใหม และลอง
ไปเที่ยวตออีกหลายจังหวัด ก็มีหนังสือพิมพบางฉบับที่ไมไดขาวจากผม ลงขาวทึกทักเอาเองวา              
ผมหนีขึ้นเขาไปแลว พาดหัวขาววา “เกรียงไกรผวาหนีขึ้นเขาหายตัวไป”    บางฉบับพาดหวัขาววา             
“เกรียงไกรถูกชายฉกรรจอุมไป” ทั้งๆ ที่ผมไมไดหนีไปไหน เพียงแตหลบนักขาวทีไ่มรักษาสัจจะ
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ไมรักษาคําพูด ทําใหผมตองไปอยูกับกลุมนักขาวอกีกลุมก็เทานั้น ไมรูวาเขาทําแบบเพื่อเอาตัวรอด
หรือสรางขาวเพราะไมไดขาวกันแน”  (เกรยีงไกร เตชะโมง, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2549) 
 

4.2.4  ตรวจสอบขอมูล  
การรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนกรณีขาวเพชรซาอุฯ มีการนําขอมูลที่ไดทั้งหมด

มากลั่นกรองตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อปองกนัการผิดพลาด เพื่อดูวาขอเท็จจริงบางประการที่แฝงอยู
นั้นถูกตองหรือไม และขอมูลที่ไดมาเปนขอเท็จจริงอยางแทจริงหรือไม หรือเปนขอเท็จจริงที่ถูก
บิดเบือน  หรือขอเท็จจริงที่ถูกสรางขึ้น  ยิ่งไดขอมูลมากเทาไหร จะทําใหเรามองเห็นภาพรวมของ
ขาวทั้งหมด หรืออาจจะไมทั้งหมด แตเรามีขอมูลพอสมควร ทําใหเรารูแนวทาง รูขอบเขตในการ
นําเสนอขาว  เราจะรูวาประเด็นไหนยังไมควรนําเสนอ  ประเด็นไหนตองตรวจสอบกอน ประเดน็
ไหนที่ตรวจสอบแลวแนใจวาถูกตองสามารถนําเสนอไดทันที  ทีมขาวจะตองรูจังหวะการทํางาน
ของคนอื่น เชน หากตัดสนิใจเลนขาวแลว  ตํารวจชดุทําคดีตองทํางานใกลเคยีงกบัเราเปนไปใน
ทิศทางเดียวกนักับสื่อ ขาวนั้นจึงจะมีปรากฏการณจรงิมารองรับ ไมอยางนัน้ก็เหมือนกับสื่อ
นําเสนอขาวนอกกรอบ ส่ือเสนอขาวไปทาง ตํารวจก็ทาํงานไปอีกทาง จะไมมีอะไรมารองรับการ
ทํางาน  เมื่อมฐีานความจริงมารองรับ จะทําใหขาวดูหนักแนนขึ้น นาเชื่อถือมากขึ้น แตการที่เราจะ
นําเสนอขาวไดจะตองเจาะขอมูลมาใหแมนยํา และไดภาพรวมของเหตกุารณมามากพอสมควรแลว 

นายสุริวงค เลายอนถึงเหตกุารณในวันนั้นวา “หลังจากไดขอมูลเบื้องตนจากแหลงขาว
มาแลว ส่ิงที่จะตองทําตอไป คือ การตรวจสอบขอเท็จจริง ซ่ึงการตรวจสอบขอเท็จจริงทําไดหลาย
รูปแบบ เชน ตรวจสอบกับแหลงขาวคนอื่นๆ ที่นาจะรู หรือลงไปตรวจสอบยังสนามขาว หรือที่เกิด
เหตุ เพื่อนํามาชั่งน้ําหนกัในประเดน็ที่ไดมา เชน ไปตามเจาะขาว ขั้นตอนการอุมสองแมลูก ที่
ตํารวจชุดคล่ีคลายคดีตองปกปดเปนความลบั เพราะกลวัวากลุมคนรายซ่ึงเปนตํารวจเหมือนกันจะ
ไหวตวัทัน หรืออาจมีการทําลายหลักฐาน แตเราก็ตองเจาะขาวเองใหได เราจึงใชทีมงานกาวลงไป 
ในสนามขาวดวยตวัเอง และนับเปนความโชคดีของเราที่ไดรับทราบขอมูลมาจากแหลงขาวแหลง
อ่ืน ทําใหทราบเบาะแสวาจดุที่คนรายอุม นางดาราวดกีับลูกไปขังไวกอนลงมือฆา คือที่บังกะโล       
“กวีวิลลา” จ.สระแกว เราจงึตรวจสอบขอเท็จจริงกับแหลงขาวซึ่งเปนตํารวจชดุทําคดีทันท”ี  
(สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548) 

เหตุการณในขณะนั้นทีมขาวทุกคนชวยกนัติดตามขาว และตรวจสอบขอมูลที่ไดมาอีก
คร้ัง เพื่อใหเกดิความแนใจ นักขาวสายตํารวจทําการตรวจสอบขาวกบัตํารวจ นักขาวสายจเร และ
ทีมเฉพาะกจิ ลงพื้นที่จริงไปตามสถานที่ที่เกี่ยวของกบัคดีเพชรซาอุฯ  สวนกองบรรณาธิการจะ
ชวยกันตรวจสอบ และกลั่นกรองขาวสาร เมื่อนักขาวไดขอมูลอะไรมา กองบรรณาธิการจะ

DPU



 69 

ประสานงานกนัตลอด  ซ่ึงนายฐากูร บุนปาน กลาวถึงสถานการณการทําขาวในขณะนั้นวา   “เรา
ตรวจสอบขาวตลอด ทําใหสามารถรูไดวาเกิดอะไรขึ้น มีอะไรอยูเบือ้งหลัง และบังเอิญไปเจอกับ
แหลงขาวที่เชือ่ถือได ทําใหไดขอมูลเยอะ แตเราตองมขีอมูลพื้นฐาน หรือเบื้องหลังที่ดี ตองมีพืน้
ความรูเดิมดวย เชน รูถึงปญหาเบื้องหนาเบื้องหลัง และรายละเอยีดของคดีนี้มาบางแลว เพื่อที่เวลา
เขาไปพูดคุยจะไดเกิดความเปนกันเอง และแหลงขาวกก็ลาที่จะเปดเผยขอมูลไดมากขึ้น ตองมีความ
ตั้งใจ มีทีมทีด่ี ตองชวยกันหลายคน เพื่อใหไดขอมูลมา” (ฐากูร บุนปาน, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 
2548) 

นายฐากูร กลาวตอวา “เรามีแฟมขาวเดิมอยูแลว เร่ิมตนก็เร่ิมจากตรงนี้ บวกกับตวัละคร
ที่เพิ่มขึ้น และดูกับสถานการณปจจุบัน เชน เดิมทีเรารูวา พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ มีความเกีย่วพันกบั
คดีเพชรซาอุฯ มาตั้งแตตน เปนบุคคลที่นาสงสัยมากที่สุด แตจะเกีย่วของหรือไมเรายังไมสามารถ
สรุปได เพราะตอนนัน้เรายงัไมแนใจ แตเมื่อมีการตรวจสอบทําใหทราบวา ไมใชเดก็ของ พล.ต.ท.
ชลอ ทํา แตเปนเด็กในสังกดัของนายพลอีกคนหนึ่งเปนคนทํา ที่สําคัญเราตรวจสอบไดวา พ.ต.ท.
พันศักดิ ์มงคลศิลป คนรายทีล่งมือสังหารสองแมลูก เคยมปีระวัติอยางนีม้าแลว พ.ต.ท.พันศักดิ ์เปน
ตํารวจที่ถนัดงานแบบนี้ เคยทําเรื่องแบบนี้มากอน เราจึงนําขอมูลไปตรวจสอบกบัแหลงขาวอืน่ 
ปรากฏวาตรงกัน ดงันั้นเราจึงกระชากหนากาก พ.ต.ท.พันศักดิ ์ ออกมาได” (ฐากูร บุนปาน, 
สัมภาษณ, 22  ตุลาคม 2548) 

นายสุริวงค ยกตัวอยางใหเห็นวา “แมแตแหลงขาวทีใ่หขอมูลเร่ือง กววีิลลา สถานที่
กักขังสองแมลูกกอนนําไปฆา บังเอิญวันนั้นผมนัดกินขาวกับแหลงขาวคนนี้ และกไ็มไดตั้งใจจะคุย
กันเรื่องนี ้แตคุยไปคุยมาแหลงขาวพูดออกมาวา สงสัยสองแมลูกจะถูกอุมไปขังที่โรงแรมกววีิลลา         
จ.สระแกว กอนถูกฆา เราจึงนําขอมูลไปตรวจสอบ ซ่ึงผลออกมาตรงกันพอดี ตรงนี้ทําใหเห็นวา 
หากคุณไมปลอยใหประเดน็ที่ไดยนิมาหลดุลอยไป จะทําใหเราไดขอเท็จจริงวาเปนอยางไร ถา
ขอมูลไหนไมจริง  เมื่อเราตามขาวไปสักพกัเราจะทราบเองเพราะไมมหีลักฐานมาสนับสนุน ทุกวนั
ขาวจะมีความคืบหนา ระหวางนั้นเราก็จะไดปมใหมขึ้นมา หนาที่คือเราตองออกไปหาภาพแตละ
ช้ินมาเรียงเรื่องใหได  เพื่อนาํเสนอขอมูล”  (สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548 )    

การตามตัวนายสันติ หลังจากที่ลูกเมียถูกอุมฆา ซ่ึงนายสนัติ มีสีกลุมหนึ่งดูแลอยูในที่ที่
ปลอดภัยแหลงหนึ่ง ซ่ึงเราจะตองสืบใหรูไดวานายสันติ อยูที่ไหน ใครเปนคนดแูล  เหตุการณใน
ตอนนั้นเรารูมาวานายสันติฯ อยูในความดูแลของทหาร เราจึงใชทีมขาวสายทหารตรวจสอบกับ
แหลงขาวระดบัสูงที่เปนทหาร กระทั่งรูวานายสันติ อยูในความคุมครองของใคร จากนั้นเราจึง
พยายามตดิตอขอสัมภาษณ นายสันตจิากทหารชุดที่คุมครองดูแล ซ่ึงตอนนั้นเราตองแสดงใหเขา
เห็นวาเขาเชื่อถือเราได ขณะเดียวกันการที่เราติดตามขาวเพชรซาอุฯ มาอยางตอเนื่อง จนมาถึงคดีอุม
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ฆาลูกเมียของ นายสันติ ทีมขาวเราทําอยางจริงจัง จนกระทั่งมีตํารวจถูกจับดําเนนิคดี ทําใหตวั    
นายสันติไววางใจวา หนังสือพิมพขาวสดนําเสนอขาวโดยไมหวัน่กลวัอิทธิพลใดๆ จึงยอมมาพบเรา 
และเปดตวัใหสัมภาษณขอมลูลึกๆ เบื้องหนาเบื้องหลังทัง้หมดกับทีมขาวหนังสือพิมพขาวสด และ
พอไดขอมูลมา เราก็ตองนาํขอมูลนั้นๆ ไปตรวจสอบกับแหลงขาวแหลงอ่ืนเพื่อใหไดขอเท็จจริง
ตอไป  

 
4.2.5  การนําเสนอขอมูล 
เนื่องจากการรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนถือเปนจดุขายของหนังสือพิมพทั่วไป  

ดังนั้นการรายงานขาวจะตองลึก และกวาง  เที่ยงตรงเชื่อถือได  ในการรายงานขาวนัน้ผูส่ือขาวตอง
มีความเปนกลาง ตองเคารพสิทธิของแหลงขาว ทั้งนี้เพื่อใหสาธารชนมีความมั่นใจในสื่อมวลชน 
บางสิ่งบางอยางที่แหลงขาวขอรองใหปดเปนความลับ เราก็ตองเก็บไวเปนความลับ เชน ตํารวจ
บอกวาประเดน็นี้ถาเผยแพรออกไปอาจทําใหมีผลตอรูปคดีได อยากใหเก็บไวเปนความลับกอน เรา
ก็ตองเก็บไวไมนําเสนอ หรือถาแหลงขาวบอกวานําเสนอไดแตหามลงชื่อผูใหขอมูล ก็ควรเขียน
เล่ียงโดยใชคําวา “เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขาว” หรือใชคําวา “รายงานขาวแจงวา” ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของแหลงขาว เปนตน บางครั้งเรื่องที่เรารูแลวเปดเผยไปหมดอาจเปนอนัตรายกับ
แหลงขาวได  หรือถาเรื่องนั้นเกี่ยวของกับแหลงขาวก็ไมควรจะเปดเผยรายละเอียดทั้งหมด เชน   เรา
รูวาตํารวจไปสอบพยานรายหนึ่ง แลวพยานรายนี้ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอรูปคด ี เมื่อไดขอมูลนี้
มาเราก็ไมควรนําเสนอทั้งหมดเพราะถานาํเสนอทั้งหมด พยานรายนี้อาจเปนอันตรายได ซ่ึงนักขาว
ตองมีจรรยาบรรณที่จะตองรูวาเรื่องนี้ควรนําเสนออยางไร  นําเสนอเฉพาะเนื้อหา  หรือตองอางถึง
ตัวบุคคลดวย แตในความเปนจริงแลวการอางถึงตัวบุคคล บางครั้งเราไมจําเปนตองเปดเผยหมด  

“อยางเมื่อตอนเปนแหลงขาวใหหนังสือพิมพขาวสด เรามีการหารือกันตลอดวาขาวจะ
เดินไปแนวไหน งานสืบสวนจะเดินไปอยางไรเพื่อไมใหมาทับกัน ขาวสดรูวาคนรายคือใคร แตเขา
ก็ยังไมระบุช่ือ ใชคําพาดหัววา “จับมือปราบภาคตะวันออก” หลังจาก 2-3 วันจึงเฉลย คือคอยๆ 
เฉลยทีละนิด ทีละนิด ลงขาวแบบนี้ตํารวจก็ทํางานได” (พ.ต.อ.เมธี กุศลสราง, สัมภาษณ,              
23 พฤศจิกายน 2548) 

ขอมูลที่ไดจากแหลงขาวนัน้จะมีการกลั่นกรอง และตรวจสอบกอนนําเสนอทุกครั้ง 
เพื่อใหขาวนั้นมีความถูกตอง สมบูรณใหมากที่สุด ทีมขาวตองทําใหแหลงขาวเหน็วาส่ิงที่นําเสนอ
นั้นเปนประโยชนกับสังคมจริงๆ ซ่ึงนายสุริวงค ยกตัวอยางใหฟงวา “แหลงขาวซึ่งอยูในชดุ
เจาหนาที่ซ่ึงตองไปจับกุมคนรายฆา นางดาราวด ี ตํารวจชุดนีก้็ตองคิดมากเกีย่วกบัในการทํางาน
ของเขา เพราะตองไปสูอิทธิพลของคนในวงการเดียวกนั พวกนี้ตองมีความกลาหาญ  หรือมี
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หลักฐานพอสมควรที่จะไปทําได  แตเมื่อหนังสือพิมพขาวสดกลานําเสนอขาวอยางตรงไปตรงมา 
จนมีกระแสรองรับจากสังคม และเห็นดวยวาคดนีี้จับกมุคนรายใหได ตรงนี้จะชวยใหตํารวจทํางาน
งายขึ้น และมีกําลังใจในการจับกุมผูกระทําผิด เพราะถาไมมีกระแสสังคมมารองรับ เจาหนาที่
ตํารวจกจ็ะทํางานเดินหนาไปไดลําบาก เพราะวาอีกฝายเปนเจาหนาที่ตํารวจเหมือนกัน แลวก็มี
อิทธิพลมากดวย เราเปนตวัที่บุกเบกิใหตาํรวจกลาแสดง และเดินตามเรา เหมือนเปนตัวทีจ่ะดึง
มวลชน หรือความเชื่อทางสังคมมารองรับ” (สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)  

นายสุริวงค เลาถึงรายละเอียดในการนําเสนอขาวในขณะนั้น วา “การนําเสนอเราคอยๆ 
ไลเร่ืองมา และปะตดิปะตอกันเรื่อยๆ มันมีทางของมันอยู ตอนนัน้มนัก็ยังไมชัด แตก็รูวาวิธีแบบนี้ 
อุมไปฆาแบบนี้ คนที่ทําไดมีเพียงไมกี่พวก ซ่ึงตอนนั้นนายสันติ ศรีธนะขัณฑ พอคาเพชรมีเร่ืองอยู
กับตํารวจ ดังนั้นงานนีต้องเปนตํารวจแน เราจึงมาไลวาเปนฝมือใคร กลุมไหน โจทยมันชัดอยูแลว
เพียงแคหาคําตอบเทานั้น” (สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)  

ซ่ึงเหตุการณในตอนนั้นบังเอิญมันเขาทางพอดี เรามาถูกทางตั้งแตตน เราก็เห็นภาพชัด
ขึ้นยิ่งคุยไปก็ยิง่เจอ ซ่ึงหลักในการสืบคนขอมูลของเราคือ ความพยายาม ในตอนแรกมีหนังสือพิมพ
ฉบับอื่นพยายามนําเสนอขาว แตเราพยายามมากกวา มาถูกทางกวา และมีแหลงขาวที่แนนอนกวา  
ซ่ึงแหลงขาวเปนผูโทรเขามาใหเบาะแสเราทั้งๆ ที่เขาไมไดเกีย่วของอะไรกับคดนีี้ แตเขาเปนคนทีรู่
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากพอสมควร และรูวา นายสันติอยูที่ไหน เขาจึงประสานใหเราไดพบกับนาย
สันติฯ กอนตาํรวจชุดคล่ีคลายคดี ทําใหเราไดขอมูลลํ้าหนากวาตํารวจ ซ่ึงตํารวจเองยงัตองประสาน
มาทางเรา เพื่อใหหนังสือพิมพขาวสดเปนตัวกลางในการสอบปากคํานายสันติฯ ตรงนี้ทําใหเรา
สามารถนําขอมูลมานําเสนอได โดยไมตองรอตํารวจเลย  

ดวยความไววางใจ และความสงสัยของตํารวจชุดคล่ีคลายคดีที่สงสัยวาทําไมขาวสดถงึ
รูวาจุดกักขังผูตายอยูที่ กวีวลิลา ซ่ึงตํารวจกําลังจะเขาตรวจคนหาหลักฐานในวันรุงขึน้ ทําใหตํารวจ
ชุดคล่ีคลายคดียอมรับวาสถานที่แหงนี้คือ สถานที่คนรายใชกกัขังสองแมลูกจริง เชาวันรุงขึ้นขาว
สดจึงนําเสนอขาวขึ้นหนา 1 พาดหัวยักษทันที และเชาวันเดียวกันนัน้ ตํารวจก็เขาคนหาหลักฐานที่
บังกะโลกววีิลลา นับวาเปนการนําเสนอขาวไดลํ้าหนากวาเจาหนาที่ตํารวจ และจากการตรวจคนใน
กววีิลลาในวนันั้น ทําใหตํารวจไดของกลางมากมาย จนขยายผลถึงตัวคนรายทีมอุมได 

“ขาวสดติดตามขาวเพชรซาอุฯ มาตลอด  มันมีหลายภาคจนเราพอจะเหน็วาเรื่องนีเ้ปน
เร่ืองใหญ เร่ืองนี้ตองเปนเรื่องซับซอน มันไมใชเร่ืองตื้นๆ อะไรทกุอยางที่เกิดขึน้ในกระบวนการ
เกี่ยวกับซาอุฯ ทุกอยางมันซบัซอนหมด ดงันั้นการตายของนางดาราวดแีละลูก จึงถือวาไมธรรมดา 
เมื่อเกิดเหตุขึน้เราจึงตองเจาะหาขอเท็จจริง จุดสําคัญที่ขาวนี้มีความสมบูรณ เปนเพราะเราไปได
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ขอมูลที่เห็นภาพรวมเกือบทัง้หมด ทําใหเรานึกขั้นตอนทีจ่ะนําเสนอ หรือจะติดตามไดเปนกระบวน  
การที่สมบูรณ”  (สุริวงค  เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548) 

ในการนําเสนอขาวคดีเพชรซาอุฯ ของหนังสือพิมพขาวสดในตอนนั้นแบงออกเปน     
3 ภาค ไดแก ภาคที่ 1 การจับกุมนายเกรียงไกร เตชะโมง ผูขโมยเพชรจากพระราชวังในประเทศ
ซาอุดีอาระเบยี และการติดตามสมบัติ ภาคที่ 2 การอมของกลาง และปลอมของกลางของเจาหนาที่
ตํารวจ ภาคที่ 3 เหตุอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ และการคลี่คลายคดี 

ทีมขาวขาวสดสรุปเหตุการณทั้งสามภาคในขางตนวา จากการติดตามทําขาวพบวา ภาค
แรก นายเกรยีงไกรคอยๆ หยิบเพชรของกษัตริยออกมาทีละชิ้นเนื่องจากภายในวังมทีรัพยสินมาก 
วางเกลื่อนกราดเต็มไปหมด มากจนไมสามารถตรวจสอบได นายเกรียงไกรใชระยะเวลาในการ
ขโมยเพชรทุกวัน วันละนิดวันละหนอย โดยที่ตอนแรกตัวเองก็ไมนกึวาเปนของจริงทั้งหมด จน 
กระทั่งเดนิทางกลับมาเมืองไทยจึงนําเพชรเขาประเทศดวยวีธีการอันเหลือเชื่อ ซุกซอนมากับผลไม
บาง และติดสินบนเจาหนาที่ จนสามารถผานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมาได หลังจากนั้นนาย
เกรียงไกรฯ ก็เอาเพชรไปเกบ็ซอน เอาไปขายในหลายๆที่ รวมทั้งขายใหนายสันติพอคาเพชรซึ่งเปน
สามีของ นางดาราวดีผูตายดวย   

ตอมาในภาคที ่ 2 เปนเรื่องของการติดตามทรัพยสินของกษัตริยซาอุดีอาระเบียกลับคืน
มา ขาวสดนําเสนอเบื้องหลังการทํางานของเจาหนาทีต่ํารวจที่ติดตามจบักุม และเอาทรัพยสินคืนมา 
หลังจากนัน้มกีารรวบรวมของกลางไดมาเปนจํานวนมาก แตกย็ังไมครบ มีตกหลน หายไปบางสวน 
หาตัวไมเจอ เพราะมันกระจดักระจายไปหลายที่ หลังจากนั้นทางการไทยก็แถลงขาวแลวรวบรวม
ของกลางสงกลับ ระหวางนั้นเราก็เสนอขาวในประเด็นผลกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ
ไทยกับซาอุดอีาระเบียทันท ี 

“การทํางานของตํารวจในตอนนั้นรวบรวมของกลางไดประมาณ 60 % สงกลับไป
ซาอุดีอาระเบยี 60 % และยังมีจาํนวนมากที่เปนของปลอม จนมกีารรองเรียนใหมีการรื้อคดีใหม 
คราวนี้ภาคที ่ 2 กลายเปนเรือ่งของเจาหนาที่ตํารวจรวบรวมของกลาง อมของกลาง ปลอมของกลาง
ไปตบตาประเทศซาอุฯ จุดนี้ยิ่งหนักกวาเกา ทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับซาอุฯ ขาดสะบัน้ 
ประเทศซาอุฯ เร่ิมตัดความสัมพันธ เกิดผลกระทบเรื่องปญหาแรงงาน เขาไมรับแรงงานไทย ตดั
โควตาแรงงาน ประกอบกบัตอนนั้นมีปญหาเรื่องเจาหนาที่ทูตซาอุฯ ถูกฆาในไทย แลวจับคนราย
ไมได และเปนจังหวะเดียวกับตอนนั้นมคีนซาอุฯ นักธุรกิจซาอุฯ มาหายตวัอยางลึกลับในประเทศ
ไทยอีก เร่ืองจงึพันกันไปหมด  ดังนั้น   การนําเสนอขาวเพชรซาอุฯ จึงมีหลายชวง การติดตามขาว
จะตองสัมพันธกันหมด หนงัสือพิมพขาวสดตองตามทั้งคดีฆาทูตเดิมๆ เพราะมีผลถึงกัน นําเสนอ
เบื้องหลังการขโมยของนายเกรียงไกร การติดตามจับกุมนายเกรียงไกรฯ และตดิตามของกลาง
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นําเสนอเบื้องหลังการอมเพชรของตํารวจ และปลอมของกลางของตํารวจ เพื่อตบตาซาอุฯ การ
นําเสนอขาวเลยตองมีหลายชดุ ตามในหลายแงมุม แลวอีกอันหนึง่ก็คือ หลังจากที่จับไดวามกีารอม
ของกลาง ปลอมแปลงของกลาง คราวนีก้็ตองมีการดําเนินคดีกับตํารวจไทย แลวตัง้ตํารวจชุดใหม
มาติดตามของกลางที่เหลือคืนอีก” (สุริวงค  เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)  

อยางไรก็ตามการทําขาวฆา 2 แมลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ เปนเสมือนภาคที่ 3 ของคดี
เพชรซาอุฯ หากยอนกลับไปถึงปฐมเหตุของคดีดังกลาว นายสุริวงค เลาวา “คดีเพชรซาอุฯ เปนคดีที่
มีลักษณะยดืเยือ้ ภาคแรกเริม่ตั้งแตทางประเทศซาอุดีอาระเบีย ประสานตํารวจไทยใหติดตามนาย
เกรียงไกร เตชะโมง หนุมลําปาง ที่ไปขายแรงงานในประเทศซาอุฯ แลวแอบขโมยเพชรของ
พระมหากษัตริยประเทศซาอุดีอาระเบียไป แลวขนกลับมาเมืองไทย ตอนนั้นการนําเสนอขาวใน
ชวงแรกจึงเปนเรื่องของคนไทยคือ นายเกรียงไกร เตชะโมง ขโมยเพชรออกมาจากพระราชวังใน 
ซาอุฯ กลับมาเมืองไทย ประเด็นขาวจึงตองเนนที่ขั้นตอนการขโมยวา นายเกรยีงไกรขโมยเพชร
ออกมาจากพระราชวังไดอยางไร และนําเพชรเขามาในประเทศไทยไดอยางไร”  
(สุริวงศ เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําเสนอขาวเพชรซาอุฯ ในภาค 3 การอุมฆา 2 แมลูก ถือเปนจุด
เปลี่ยนของขาว ที่ทําใหหนังสือพิมพขาวสดนําเสนอขาวไดลํ้าหนากวาหนังสือพิมพทุกฉบับ จุด
เปลี่ยน คือจุดที่ขาวสดนําเสนอวา คดีนีเ้ปนการอุมฆาเปนคดีฆาตกรรม ไมใชเปนการนําเสนอวา
เปนคดีอุบัติเหตุเหมือนส่ืออ่ืน ส่ืออ่ืนมีเพียงขาวเหตุการณอุมฆาสองแมลูก แตไมสามารถขุดคุย
เบื้องหลัง และที่มาที่ไปได ผิดกับขาวสดที่สามารถตามเจาะจนเหน็ตัวละครครบทั้งหมด หลัง     
ขาวสดไดเสนอขาวสักพัก เมื่อมีฐานความจริงมารองรับ ไมนานทุกฉบับก็เสนอตาม อยางไรก็ตาม 
หนังสือพิมพฉบับอื่น ก็ไมสามารถเดินตอไดวาเรื่องราวมีความเปนมาอยางไร ใครอยูเบื้องหลัง 
เพราะตอนนั้นแหลงขาวเกือบทั้งหมด ใหความไววางใจหนังสือพิมพขาวสดหมดแลว ความได 
เปรียบของหนงัสือพิมพแตละฉบับหรือส่ืออ่ืนๆ ในตอนนั้น อยูทีว่าใครจะมีแหลงขาวที่แมนยํากวา
กัน เมื่อมีความคืบหนาแหลงขาวก็จะรีบโทรศัพทแจงใหทราบทันท ี การนําเสนอขาวการคืนเพชร
ซาอุฯ ในตอนนั้น นับวาเปนการแขงขันของหนังสือพิมพทุกฉบับ ฉบับไหนที่รายงานขอมูลไดตรง
กับความจริง รวดเรว็ และชดัเจน หนังสือพมิพฉบับนั้นกจ็ะไดรับการเชื่อถือมากที่สุด 

 ตัวอยางพาดหัวขาว เปรียบเทียบการนําเสนอขาวของขาวสดกับฉบับอื่นๆ ในชวงที่
เจาหนาทีต่ิดตามหาเพชรที่หายไป หนังสือพิมพขาวสดเปดประเดน็คณุหญิง ภริยานายตํารวจใหญ
สวมใสเครื่องเพชรที่ตกเปนเปาสายตาวาคลายกับเพชรจากซาอุดีอาระเบีย โดยมหีนังสือพิมพมติชน
นําเสนอขาวตาม ขณะทีห่นงัสือพิมพไทยรัฐยังเสนอประเด็นเหตกุารณธรรมดาในป  2536 
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ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงการพาดหัวขาว เปรียบเทียบการนําเสนอขาวของขาวสดกับฉบับอื่นๆ 

                        ในชวงทีเ่จาหนาที่ติดตามหาเพชรที่หายไป 
 

หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2536 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม 2536 

หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที ่10 สิงหาคม 2536 

หนังสือพิมพขาวสด  
ฉบับวันที่  
3 สิงหาคม 2536 

หนังสือพิมพขาวสด  
ฉบับวันที่  
4 สิงหาคม 2536 
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ตัวอยางสําเนาพาดหวัขาวหนังสือพิมพฉบับอื่นๆ เทียบกับหนังสือพิมพขาวสดในชวง 
เวลาเดยีวกันในเหตกุารณสองแมลูกศรีธนะขัณฑถูกลักพาตัว และถูกสังหารในป 2537 

 

 

หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2537 

หนังสือพิมพไทย 
ธุรกิจไฟแนนซ   
ฉบับวันที่  
10 สิงหาคม 2537 

หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม 2537 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2537 

หนังสือพิมพไทยรัฐ 
ฉบับวันที่  
10 สิงหาคม 2537 

หนังสือพิมพเดลินวิส 
ฉบับวันที่  
7 สิงหาคม 2537 

หนังสือพิมพ Bangkok 
Post  ฉบับวันที่  
13 สิงหาคม 2537 

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงการพาดหัวขาว เปรียบเทียบการนําเสนอขาวของขาวสดกับฉบับอื่นๆ ในเหตกุารณ 
                    สองแมลูกศรีธนะขัณฑถูกลักพาตัว และถูกสังหารในป 2537 
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นับตั้งแตเหตุการณสังหาร นางดาราวดี และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ เปนตนมา การ
ดําเนินคดีทั้งในเรื่องฆาตกรรม และการหายไปของเพชรซาอุฯ อีกจํานวนมาก และหนังสือพิมพ 
ขาวสดไดเสนอขาวดังกลาวเริ่มขึ้นอยางตอเนื่องเรื่อยมา 

วันที่ 27 สิงหาคม 2537 ชวน หลีกภยั นายกรัฐมนตรใีนขณะนั้น มีคาํส่ังให พล.ต.อ.
ประชา พรหมนอก รองอธิบดีกรมตํารวจ ดูแลคดีฆาตกรรม นางดาราวดี และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ 

วันที่  1 กันยายน  2537 พล.ต.อ .ประทิน  ปฏิเสธขาวพัวพันคดีอุมฆาสองแมลูก             
ศรีธนะขัณฑ หลังมีรายงานวานายพลตํารวจชั้นผูใหญอยูเบื้องหลัง บังคับใหนายสันติ ตามหาเครื่อง      
ประดับระยาทับทรวงมาคืน พรอมซัดทอด พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน และพล.ต.อ.สนอง  
วัฒนวรางกูร ละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

วันที่ 8 กันยายน 2537 เจาหนาที่ตํารวจจับกุม พ.ต.ท.พันศักดิ์ มงคลศิลป สว.สภ.อ.เมือง
ปราจีนบุรี คนสนิท พล.ต.ท.โสภณ สะวิคามิน ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 (สมัยนั้น) ในขอหาจับ
คนเรียกคาไถ กักขังหนวงเหนี่ยว และประพฤติมิชอบ ในคดีอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ 

ถัดมาเพียงวันเดียว พล.อ.ชวลิต ยงใจยทุธ รมว.มหาดไทย แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ผูบัญชาการประจํากรมตํารวจ และพล.ต.ท.โสภณ สะวิคามิน ใน
ขอหาพัวพนัการเสียชีวิตของสองแมลูกศรีธนะขัณฑ และใหทั้งสองออกจากราชการไวกอน เมือ่
วันที่ 9 กนัยายน 2537 

วันที่ 10 กันยายน 2537 พล.ต.ท.โสภณ ทํารายงานเบื้องหลังการสั่งการในคดีดังกลาว
เสนอนายกรัฐมนตรี วา พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ เปนผูส่ังการใหนํานายสันตไิปกักขังเพื่อให
ยอมรับวานําเพชรบลูไดมอนด เพชรเมด็ใหญไปเก็บไวที่ใด และวนัที ่ 13 กันยายน 2537 พนักงาน
สอบสวนแจงขอหา พล.ต.ท.โสภณ ซ่ึงเดินทางกลับจากฮองกงถึงกรุงเทพฯ รวมถึงขอหาหนวง
เหนีย่วกักขังทาํใหผูอ่ืนถึงแกความตาย 

วันที่ 14 กนัยายน 2537 กระทรวงมหาดไทยออกหมายจับ พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ขอหา
รวมกันฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน เพื่อปกปดความผดิของตน หนวงเหนี่ยวกกัขัง นําบุคคลที่อายุ
กวา  15  ปมาเพื่อใหไดซ่ึงคาไถ และใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อใหบคุคล
ใดมอบใหซ่ึงทรัพยสิน 

วันที่  5 ตุลาคม 2537 กองปราบปรามจับกุม พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ  ขอหาเปน
เจาหนาที่ปฏิบตัิหนาที่โดยมิชอบ และใชจางวานกักขังหนวงเหนีย่วผูอ่ืน ในคดีอุมฆาสองแมลูก
ศรีธนะขัณฑ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 อัยการสั่งไมฟอง พล.ต.อ.ประทิน และพล.ต.ท.โสภณ 
เหลือฟองรายเดียว คือ พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ 
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วันที่ 9 กันยายน 2542 ศาลตัดสินจําคุก 3 ป นายสันติ ศรีธนะขัณฑ ขอหารับซ้ือของโจร  
นายสันติหลบหนีอยูนานเกือบ 3 ปเต็ม กอนที่จะเขามอบตัวเพื่อรับโทษจําคุกเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2545 

นับตั้งแตเหตุการณสังหาร นางดาราวดี และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ เปนตนมา การ
ดําเนินคดีทั้งในเรื่องฆาตกรรม และการหายไปของเพชรซาอุฯ อีกจํานวนมาก และหนังสือพิมพ 
ขาวสดไดเสนอขาวดังกลาวเริ่มขึ้นอยางตอเนื่องเรื่อยมา 

วันที่ 27 สิงหาคม 2537 ชวน หลีกภยั นายกรัฐมนตรใีนขณะนั้น มีคาํส่ังให พล.ต.อ.
ประชา พรหมนอก รองอธิบดีกรมตํารวจ ดูแลคดีฆาตกรรม นางดาราวดี และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ 

วันที่  1 กันยายน  2537 พล.ต.อ .ประทิน  ปฏิเสธขาวพัวพันคดีอุมฆาสองแมลูก           
ศรีธนะขัณฑ หลังมีรายงานนายพลตํารวจชั้นผูใหญอยูเบื้องหลังบังคับให นายสันติ ตามหาเครื่อง 
ประดับระยาทับทรวงมาคืน พรอมซัดทอด พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน และพล.ต.อ.สนอง  
วัฒนวรางกูร ละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

วันที่ 8 กันยายน 2537 เจาหนาที่ตํารวจจับกุม พ.ต.ท.พันศักดิ์ มงคลศิลป สว.สภ.อ.เมือง
ปราจีนบุรี คนสนิท พล.ต.ท.โสภณ สะวคิามิน ผูบัญชาการตํารวจภธูรภาค 7 ในขอหาจับคนเรยีก 
คาไถ กักขังหนวงเหนีย่ว และประพฤติมชิอบ ในคดีอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ 

ถัดมาเพียงวันเดียว พล.อ.ชวลิต ยงใจยทุธ รมว.มหาดไทย แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ผูบัญชาการประจํากรมตํารวจ และพล.ต.ท.โสภณ สะวิคามิน ใน
ขอหาพัวพนัการเสียชีวิตของสองแมลูกศรีธนะขัณฑ และใหทั้งสองออกจากราชการไวกอน เมือ่
วันที่ 9 กนัยายน 2537 

วันที่ 10 กันยายน 2537 พล.ต.ท.โสภณ ทํารายงานเบื้องหลังการสั่งการในคดีดังกลาว
เสนอนายกรัฐมนตรี วา พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ เปนผูส่ังการใหนํา นายสันติไปกักขังเพื่อให
ยอมรับวานําเพชรบลูไดมอนด เพชรเมด็ใหญไปเก็บไวที่ใด และวนัที ่ 13 กันยายน 2537 พนักงาน
สอบสวนแจงขอหา พล.ต.ท.โสภณ ซ่ึงเดินทางกลับจากฮองกงถึงกรุงเทพฯ รวมถึงขอหาหนวง
เหนีย่วกักขังทาํใหผูอ่ืนถึงแกความตาย 

วันที่ 14 กนัยายน 2537 กระทรวงมหาดไทยออกหมายจับ พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ขอหา
รวมกันฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน เพื่อปกปดความผดิของตน หนวงเหนี่ยวกกัขัง นําบุคคลที่อายุ
กวา  15  ปมาเพื่อใหไดซ่ึงคาไถ และใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อใหบคุคล
ใดมอบใหซ่ึงทรัพยสิน 
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วันที่  5 ตุลาคม 2537 กองปราบปรามจับกุม พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ  ขอหาเปน
เจาหนาที่ปฏิบตัิหนาที่โดยมิชอบ และใชจางวานกักขังหนวงเหนีย่วผูอ่ืน ในคดีอุมฆาสองแมลูก
ศรีธนะขัณฑ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 อัยการสั่งไมฟอง พล.ต.อ.ประทิน และพล.ต.ท.โสภณ 
เหลือฟองรายเดียวคือ พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ 

วันที่ 9 กันยายน 2542 ศาลตัดสินจําคุก 3 ป นายสันติ ศรีธนะขัณฑ ขอหารับซ้ือของโจร  
นายสันติหลบหนีอยูนานเกือบ 3 ปเต็ม กอนที่จะเขามอบตัวเพื่อรับโทษจําคุกเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2545 

กระทั่งวนัที่ 27 ธันวาคม 2545 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ อานคําพิพากษาศาล
ชั้นตนพิพากษาจําคุกตลอดชวีิต พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ พ.ต.ท.พันศักดิ์ มงคลศิลป พรอมพรรคพวก
รวม 9 คนในคดีอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ ซ่ึงทนายความของ พล.ต.ท.ชลอ ยื่นอุทธรณสูคดีตอ 

และ วันที่ 2 มีนาคม 2549 ศาลอุทธรณมีคําพิพากษาตัดสินประหารชีวิต พล.ต.ท.ชลอ 
เกิดเทศ สวนพ.ต.ท.พันศักดิ์ มงคลศิลป พรอมพรรคพวกยืนโทษจาํคุกตลอดชีวิตในคดีอุมฆาสอง
แมลูกศรีธนะขัณฑ 

ถัดมาอีกเพียง 4 เดือน ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ใหจําคุก   
20 ป พล.ต.ท.ชลอ  เกิดเทศ   ในคดีเรยีกสนิบน  แลก และรับซื้อของโจร 
 
4.3  ปญหา และอุปสรรคของกระบวนการทําขาวคดีเพชรซาอุฯ 
 

หนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนตางๆ  มีหนาที่หลักที่สําคัญคือทําหนาทีพ่ิสูจนสัจธรรมทํา
ความจริงใหปรากฏในฐานะที่ส่ือมวลชนนัน้เปรียบเสมือน “สุนัขเฝาบาน” เปนสถาบันสาธารณะที่
คอยสอดสองตรวจสอบความโปรงใสของบุคคล หรือสถาบันที่มีอํานาจอยูในมือ   

การรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนเปนวิธีการายงานขาววิธีหนึ่งที่ผูส่ือขาวพยายาม
ขุดคุย เร่ืองลึกลับซับซอนมีขอมูลซอนเรน โดยเฉพาะเปนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น การ  
ฉอฉลเอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือเปนภัยตอสังคม แลวนํามาเปดเผยใหสาธารณชนไดรับทราบ
อยางตรงไปตรงมา  

จากการนําเสนอขาวคดีเพชรซาอุฯ ของหนังสือพิมพขาวสด  ที่พยายามขุดคุยขอเท็จ 
จริงอยางมุงมัน่ หากมองในภาพรวม และความสําเร็จที่ไดรับ นับวาคุมคาจากความพยายามในการ
ขุดคุยขอมูล และความรวมมือของทุกฝาย ไมเพียงแตรางวัลขาวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล จาก
สมาคมนักขาวแหงประเทศไทยเทานัน้ที่เปนเครื่องหมายการันตี แตการยอมรับในความถูกตอง การ
นําเสนอขาวอยางตรงไปตรงมา ความนาเชื่อถือในการนําเสนอขาวอยางเกาะตดิกัดไมปลอยของ     
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ขาวสดนั้น เปนอีกสวนหนึ่งที่ทุกคนภาคภมูิใจ ในทางตรงกันขาม การนําเสนอขาวอยางตรงไปตรง 
มานี้เอง ทําใหมีปญหา และอุปสรรคตางๆ เกิดขึ้น เนือ่งจากอาจทําใหผูที่เสียผล ประโยชน ผูที่มี
สวนเกีย่วของทั้งหมดกับเหตุการณนีไ้มพอใจ พยายามปดบัง  ซอนเรนสิ่งที่ผิดปกตเิอาไว  ซ่ึงทําให
ยากตอการคนหาขอเท็จจริงจากแหลงขาว เนื่องจากแหลงขาวนัน้กลัววาถาใหขอมูลแลวจะเปน
อันตราย ตอตนเอง   

การที่แหลงขาวมีความสนิทสนม และใหความไววางใจกับหนังสือพิมพฉบับใดฉบับ
หนึ่งเปนพิเศษ  ทําใหเกิดผลเสียกับแหลงขาวเหมือนกัน  ซ่ึงแหลงขาวเลาใหฟงวา “หลังจากจบขาว
เพชรซาอุฯ ผมเปดตัววาสนิทสนมกบัหนังสือพิมพขาวสด เปนแหลงขาวใหขาวสดในเรือ่งนี้ 
ปรากฏวาผมไดรับผลกระทบ ทําคดีอ่ืนงานอื่นถูกหนังสือพิมพบางฉบับที่เปนคูแขงขาวสด เบยีดบัง
ช่ือ ไมลงชื่อบาง ไมลงรูปบาง อันนี้คือผลที่เราไปสนิทกบัอีกฝายหนึ่ง แตก็ไมเปนไรเพราะเราไวใจ
ใครเราก็ใหขอมูลคนนั้น สวนตัวแลวมองวาอาชีพนักขาวเปนอาชีพที่ด ี แตอยาใสสีตไีขขาวใหเกนิ
ความจริง รูขอมูลแคไหนก็ควรจะเสนอแคนั้น บางทีไปเขียนเลยเถิดจนเละ”  (พ.ต.อ.เมธี กุศลสราง, 
สัมภาษณ, 23 พฤศจิกายน 2548) 

นอกจาก พ.ต.อ.เมธี ในฐานะแหลงขาวจะไดรับผลกระทบจากการใหขาวแลว นาย
เกรียงไกร เตชะโมง ก็เปนอีกคนที่ไดรับผลกระทบเชนกัน ผลจากการที่ นายเกรียงไกร ออกมาให
ขาว และเปนแหลงขาวใหหนังสือพิมพขาวสด ทําใหในตอนหลัง นายเกรียงไกร ตองเปลี่ยน
นามสกุลจากเดิม “เตชะโมง” มาเปน “มงคลสุภาพ”  ซึ่งนายเกรียงไกร  เลาใหฟงวา “การตกเปน
ขาวในคดีเพชรซาอุฯ ทําใหชีวิตผมเปลี่ยนไป ครอบครัวเดือดรอน ญาติพี่นองเกดิความโกรธแคน
ในพฤติกรรมของผม จนเดี๋ยวนี้ผมตองเปลี่ยนนามสกลุ เพื่อเวลาไปไหนมาไหนจะไดไมมใีคร
สนใจ หากใชนามสกุลเดิม เตชะโมง ไปไหนมาไหนถกูจับตาตลอด  อยางเชน ลูกชายผมไมได
เกี่ยวของอะไรดวย ไปทํางานอยูที่ชลบุรีพอคนรูวาเปนลูกเกรียงไกร เตชะโมง ก็ถูกลอเลียนวาเปน
ลูกจอมขโมยเพชร ทําใหเกิดความอับอาย จนสดุทายตองพากนัเปลี่ยนนามสกุลกันทั้งหมด 
นอกจากนี้ญาติพี่นองคนอื่นก็พลอยไดรับความเดือดรอนไปตามๆ กนั วันดีคืนดกีม็ีตํารวจ มีนกัขาว
มาถามหา จนไมตองเปนอันกินอันนอนกนั แตอีกมุมหนึ่งก็มีแงดีที่ทาํใหเราเปนคนดัง ไปไหนมา
ไหนมีคนรูจกัวาคือ เกรียงไกร เตชะโมง” (เกรียงไกร เตชะโมง, สัมภาษณ, 2 พฤศจกิายน  2549) 

นายสุริวงค ผูเปนเสมือนหวัหนาทีมทําขาวคดีเพชรซาอฯุ เลาใหฟงวา “ตรงนี้เปนเรื่องที่
เราตองระวัง อยากใหคิดวาคนที่เกี่ยวของในคดีนีเ้ปนเจาหนาที่ตํารวจแลวฆาคนได เราก็ตองระวัง 
ตอนแรกๆ แหลงขาวก็ตองระวังวาใหขอมูลเราแลวจะรัว่ไหลมาทําใหฝายตรงขามรู หรือไมวาใคร
เปนคนใหขอมูล แหลงขาวก็เสี่ยงที่จะไดรับอันตรายเหมือนกัน ปญหาแบบนี้เปนปญหาใหญในการ
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ทําขาว และเกือบทุกขาวกค็งหนีไมพนเรือ่งนี้ เพราะทกุเหตกุารณยอมมีผูสูญเสียผลประโยชนเปน
ธรรมดา” (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548)  

ในป พ.ศ. 2537  เปนชวงเวลาที่ทําคดีขาวเพชรซาอุฯ นั้น  เทคโนโลยีการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร ดังนั้นจึงทําใหมีอุปสรรคในการสงขาวจาก
สนามขาว ซ่ึงสวนใหญผูส่ือขาวยังตองใชเครื่องพิมพดีดพิมพขาวลงกระดาษ และสงแฟกซเขาโรง
พิมพ จากนัน้โรงพิมพจึงจะพิมพขาวดังกลาวเขาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเขาสูกระบวนการจัดพิมพ
ออกมาเปนหนังสือพิมพตอไป  สวนภาพถาย ผูส่ือขาวหรือชางภาพจะถายภาพดวยกลองที่ใชฟลม
บันทึก จากนัน้จะนําสงเขามาลางในหองมืดของโรงพิมพ หากเปนผูส่ือขาวตางจังหวัดหรือผูส่ือขาว
ภูมิภาค การสงภาพขาวจะมขีั้นตอนหลายขั้นตอน เชน หลังจากถายภาพขาวแลว จะสงเปนฟลมเขา
มาในโรงพิมพดวยรถประจําทาง หรือเครื่องบิน อีกกรณีเมื่อถายภาพเสร็จเรียบรอย จะลางอัดภาพ
แลวสงเขามาที่โรงพิมพก็ได แตจะไมมกีารสงขาว และภาพขาวผานทางอินเตอรเน็ตเหมือนเชน
ปจจุบัน เมื่อเปนเชนนี้ทําใหบางครั้งภาพขาวไมทันเวลา ในการตีพิมพหนังสือพิมพ   

สมัยนั้นมีแตกลองที่ใชฟลม ยังไมมีกลองดิจิตอล ไมมีการสงภาพทางอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงเหมือนสมัยนี้ เมือ่กอนนิยมสงภาพฝากฟลมทางเครื่องบิน สนามบินปดสีทุ่ม เราตองนํา
ฟลมไปขึ้นเครื่องบินใหทันถาไมทันก็จะไมไดรับการตพีิมพในวันรุงขึ้น และถาสงเครื่องบินทัน เขา
ไปถึงโรงพิมพก็ยังไมรูอีกวารูปที่ถายไปนัน้จะใชไดหรือไม เพราะกลองฟลมตองรอการลางอัด
กอนจึงจะเห็นภาพ ไมเหมือนกลองดิจิตอลที่สามารถมองเห็นภาพที่เราถายไดในทันที  และถาภาพ
นั้นไมดี เราสามารถถายใหมได สวนขาวก็ใชพิมพดวยเครื่องพิมพดีดสงทางแฟกซเขาไปยังกอง
บรรณาธิการแลว กองบรรณาธิการก็จะตองเอาขาวจากแฟกซไปพมิพลงในคอมพิวเตอรอีกครั้ง
หนึ่ง ซ่ึงคอนขางเสียเวลา ไมเหมือนกับสมยันี้ที่สามารถสงขาว และภาพขาวผานทางอินเตอรเน็ตได 
ทําใหสะดวกรวดเรว็มาก นกัขาวสมัยนั้นตองเตรียมตัวใหพรอมอยูตลอดเวลา อุปกรณเครื่องใชใน
การทํางานตองพรอมตลอดเวลา เมื่อกอนถามีอินเตอรเน็ตใชเหมือนสมัยนี้ การทํางานก็จะสะดวก
รวดเร็วขึน้ 

จตุพล ยอดวงศพะเนา  อดีตหัวหนาขาวภูมิภาค  เลาใหฟงเกี่ยวกับการทําคดีขาวเพชร
ซาอุฯ ในตอนนั้นใหฟงวา “เมื่อกอนนักขาวตองทํางานแขงกับเวลามาก ทําใหการทํางานสมัยกอน
ยากลําบากกวาปจจุบัน ถาถามวาหากยอนกลับไปไดอยากจะทําอะไร ก็อยากใหสมัยนั้นมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนตอนนี้ คิดวาการทํางานจะรวดเร็วยิ่งขึ้น แตก็ใชวาเทคโนโลยีจะมาเปน
ตัวกําหนดงานขาวได เพราะปจจัยสําคัญของงานขาวก็คือ คนทําขาว คงไมมีอะไรมาทําหนาที่ได
ดีกวาคนแนนอน” (จตุพล  ยอดวงศพะเนา, สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2548)  
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นายสุริวงค เลายอนถึงชวงเวลาดังกลาววา “ตอนนั้นยังไมมีอะไรมาก มีโทรศัพท 
เพจเจอร และคอมพิวเตอร เทคโนโลยีเปนเพียงแคตวัชวยในการทํางานเทานั้น ไมไดมีสวนชวยใน
การทําขาวเจาะมากสักเทาไหร เปนเพียงเครื่องมืออํานวยความสะดวกเทานั้น การทํางานของทีม
ขาว การคิดประเด็น การกลาตัดสินใจ และการมีแหลงขาวที่ชัดเจน ใหขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา
เทานั้น คือตัวแปรสําคัญที่จะทําใหขาวเจาะเปนขาวทีม่ีความสมบูรณ” (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, 
สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548) 

ในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนขาวเพชรซาอุฯ ขณะนั้นมีเพียงแคเพจเจอรที่ถือวา
เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด และใชกนัอยางแพรหลาย มือถือเร่ิมมีบางแตระบบสัญญาณยงัมี
คุณภาพไมดีพอทําใหเปนอุปสรรคในการติดตอกับกองบรรณาธิการ ซ่ึงในการทําขาวเชิงสืบสวน
สอบสวนนั้นจะตองติดตอกบักองบรรณาธิการอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงความเคลื่อนไหว และ
ประเด็นใหมๆ จากกองบรรณาธิการ  นายสมชาย จรรยา  ผูส่ือขาวสายอาชญากรรม หนังสือพิมพ
ขาวสด ทําหนาที่เปนผูส่ือขาวสวนกลางที่เกาะตดิการทํางานของตํารวจกองปราบปราม ซ่ึงเปน
พนักงานสอบสวน คอยรายงานขาว สงขาวเขามายังกองบรรณาธิการ  อธิบายใหฟงวา “บางครั้ง
เวลาไดขาวที่เปนประเดน็เรงดวนมา นักขาวก็ไมกลาตัดสินใจ เนื่องจากขาดระบบการสื่อสารที่ด ี
ไมมีโทรศัพทติดตอกับบรรณาธิการ ทําใหลาชา บางครั้งก็ตกขาวไปเลย” (สมชาย จรรยา, 
สัมภาษณ, 10 เมษายน 2549)   

กรณีขาวเพชรซาอุฯ ซ่ึงผูส่ือขาวจะตองอาศัยแหลงขาวเปนอยางมาก และการเสนอขาว
ตองใชเวลานาน เมื่อมีคนนอยทําใหการทํางานเปนไปไดลาชา ขอมูลที่ไดมาจึงตองมีการตรวจสอบ
จากแหลงขาว และผูที่รูขอมูลใหแนชัดกอนที่จะนําเสนอ เนื่องจากวาขอมูลที่ไดมานั้นอาจเรงรีบ
เกินไป จนทําใหรายละเอียดที่ไดมาไมสมบูรณ หรือรายละเอียดอาจผิดเพี้ยนจากความจริงไป   
เพราะตองรีบไปตามประเด็นอื่นตอไป ดังนั้นจึงตองมีนักขาวใหเพียงพอ เพื่อใหไดขอมูลมามาก
ที่สุด และจะทําใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอน และความผิดพลาด ทั้งนี้จะตองจัดคน
ใหเหมาะกับงานดวย โดยพิจารณาจากความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ เชน รูเทคนิค
ในการที่จะไดขอมูลจากตํารวจ  ก็ควรจัดใหนักขาวคนนี้ไปทํางานกับตํารวจ  เปนตน  นายฐากูร เลา
ใหฟงวา  “ถายอนกลับไปไดในตอนนั้น ผมอยากใหขาวสดมีนักขาวเยอะกวานี้ ตอนนั้นเรามีคน
นอย นักขาวนอย จึงทํางานกันคอนขางลําบาก ทําใหงานลาชา แตมันก็มีขอดีขอเสียในตัว การมีคน
นอยทําใหการติดตอกันกระชับขึ้น ส่ือสารกันงายขึ้น จะมีบรรณาธิการสรุปเหตุการณใหฟงวา
เร่ืองราว และทิศทางขาวไปถึงไหน จะตองวางแผนทําอะไรกันตอ” (ฐากูร บุนปาน, สัมภาษณ,      
22 พฤศจิกายน 2548) 
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นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากแหลงขาวนั้น บางครั้งไมสามารถนําเสนอในหนังสือพิมพได 
เพราะเกรงกลัวกับอิทธิพลของผูมีอิทธิพลที่ตกเปนผูตองสงสัย ขาวเพชรซาอุฯ นั้นถือเปนปญหาที่มี
ผลกระทบตอประเทศ ขอมลูที่ไดมาจึงตองมีความซับซอน ทําใหบรรณาธิการ หรือผูส่ือขาวอาจเกิด
ความไมลังเล และไมแนใจ ไมกลาที่จะนําเสนอขาวเกี่ยวกับผูมีอิทธิพลที่มีสวนเกี่ยวของกับขาว
เพชรซาอุฯ ซ่ึงบรรณาธิการ หรือนักขาวจะตองเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอขาว  ซ่ึงปญหาที่
เกิดขึ้นจากการทําขาวเพชรซาอุฯ ทําใหผูส่ือขาวตองระมัดระวังตวัเองดวยเชนกนั เนื่องจากกลุม
บุคคล หรือกลุมที่มีอิทธิพลตางๆ เชน ตํารวจ  ที่พยายามขมขู คุกคาม กอความไมสงบ  เพื่อไมให
นําเสนอขาวอกีตอไป   นายฐากูร  เลาใหฟงวา  “อยาวาแตนักขาวเลย ขนาดทีมสืบสวนยงัตองกมดู
ใตทองรถกอนทุกครั้งวาจะถูกผูกระเบิดหรือเปลา ก็เพื่อความปลอดภัย ในสวนของเราในฐานะ
ส่ือมวลชนก็ยอมมีความกลัวเปนธรรมดาแตก็เชื่อวาความสุจริตจะชวยดูแลรักษาเราได”  
(ฐากูร บุนปาน, สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2548) 
 

อยางไรก็ตาม จากการนําเสนอขาวคดีเพชรซาอุฯ ของหนังสือพิมพขาวสดนั้น ไมวาจะ
เกิดปญหา และอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ก็ไมสงผลกระทบตอการายงานขาวของหนงัสือพิมพขาวสด  
เพราะหนังสือพิมพจะตองทําความจริงใหปรากฏ ความไมถูกตองตางๆ จะตองถูกนําออกมาตแีผ
เพื่อนําไปสูการแกไข 

 
การศึกษาเอกสาร / จดหมาย 
 
เสียงสะทอนหลังความตาย  
 

การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนกรณีขาวเพชรซาอุฯ นอกจากทีมขาวจะตองหาขอมูล
จากแหลงขาวบุคคลแลว การคนหาขอมูลจากเอกสาร / จดหมาย ก็เปนเปนสิ่งจําเปนในการนําเสนอ
และเพิ่มน้ําหนักในขาวเชนกัน  

หลังเกิดเหตุฆาตกรรม นางดาราวด ี และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ และพบศพเมื่อวนัที่       
1 สิงหาคม 2537 เจาหนาทีต่ํารวจเรงสืบสวนสอบสวนหาความจริง และหาตวัคนรายมาดําเนินคดี 
ปรากฏวามีญาติของ นางดาราวดี ศรีธนะขัณฑ เขียนจดหมายเปดใจในเหตกุารณที่เกิดขึ้น สงมาให
หนังสือพิมพขาวสดชวยนําเสนอ ใหสาธารณะชนไดรับทราบ เนื้อหาในจดหมายมีทั้งการแสดง
ความรูสึก และเลาถึงเบื้องหลังของเหตุการณตามที่ญาตไิดยนิมา  
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 ขอมูลช้ินที่ 1 ที่ขาวสดนําเสนอ และตีพมิพ เปนบทกวีที่คนเขียนแทนตัวเองเปน ด.ช.
เสรี ศรีธนะขัณฑ บรรยายความรูสึกความยาว 1 หนากระดาษ เอ 4 ลงทายเรื่องระบุช่ือวา “จาก
วิญญาณ ด.ช.เสรี” ระบุเนื้อหาขึ้นตนวา “อยาฆา ผมเลยครับ ผมไมกลับ ไปบอกใคร ยังเดก็ยังเยาวว
วัย ไมเขาใจ เร่ืองไกลตัว”  (ภาคผนวก ข) 

ช้ินที่ 2 จดหมายเปดใจ “จากผูบริสุทธิ์ถึงผูบริสุทธิ์ จากญาติผูตายคดีเพชรซาอุฯ” 
เนื้อหาเปนการเลาเรื่องราวประวัติชีวิต นิสัยใจคอของแตละคน ตั้งแตนางดาราวดี ด.ช.เสรี หรือ
แจกพ็อต และสันติ  (ภาคผนวก ค) 

ช้ินที่ 3 เปนจดหมายเปดใจของ นายสันติ ศรีธนะขัณฑ เขยีนเรื่อง “สภาพจิตใจของผูถูก
จับขัง” เปนเนือ้หาคลายจดหมายเปดผนกึทีน่ายสันติ เขียนเปดใจถึงส่ือมวลชน เลาถึงที่มาที่ไป และ
เหตุการณณตางหลังถูกจับกมุตัวไว  (ภาคผนวก ง) 

ช้ินที่ 4 จดหมายเปดใจที่เขยีนโดย น.พ.พล หิรัณยศิริ นองชาย นางดาราวดี เขียนเร่ือง 
“เปดใจคณุสันติ ศรีธนะขัณฑ” เปนจดหมายเปดผนกึความยาวประมาณ 5 หนา เขยีนโดย น.พ.พล       
หิรัณยศิริ นองชาย นางดาราวดี เลาถึงเหตุการณหลังพบศพ นางดาราวดี และด.ช.เสรี วาพบกับ  
นายสันติอยางไรบาง และมีการพูดคุยกันอยางไร ถึงเรื่องราวตางๆ และบุคคลที่ นายสันติเดินทาง
ไปพบ (ภาคผนวก จ) 

นอกจากจดหมายทั้ง 4 ฉบบัแลว ทีมขาวหนังสือพิมพขาวสดยังนําเสนอเอกสารลับจาก
แหลงขาว (ขอปกปด) ช้ินที่ 5 ซ่ึงเปนเอกสารที่สรุปจากวดิีโอการผาชันสูตรศพ นางดาราวดี กับลูก
ชาย เปนขอเขียนความยาว 4 หนา เนื้อหาเปนรายละเอียดในวดิีโอมวนหนึ่ง ซ่ึงถายทําการพูดคยุ
เร่ืองการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และยืนยันวาการตายของสองแมลูก เปน “ฆาตกรรม”
ขณะที่ชวงเวลาดังกลาว เร่ิมมีกระแสขาวเล็ดลอดออกมาวา “สถาบันนิติวิทยาศาสตร กรมตํารวจ”
จะชี้การตายครั้งนี้วา “เปนอุบัติเหต”ุ  (ภาคผนวก ฉ) 

ช้ินที่ 6 เปนเอกสาร “สรุปความเหน็จากการตรวจจากสถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงาน
แพทยใหญ กรมตํารวจ” โดย พล.ต.ต.ทัศนะ สุวรรณจูฑะ ผบก.สถาบันนิติเวชวทิยา ความยาว
จํานวน 19 หนา พรอมภาพถายของศพทั้ง 2 ศพ และรายละเอียดสภาพศพ  (ภาคผนวก ช) 

ช้ินที่ 7 เปนเอกสาร “คําแถลงการณ และคําชี้แจง ของ พล.ต.ท.โสภณ สะวิคามิน กรณี
การตายของ นางดาราวดี ศรีธนะขัณฑ และด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ” ความยาว 13 หนา กลาวถึงที่มา 
ที่ไปของคดีฆาตกรรม และยอนกลับไปถึงคดีโจรกรรมเพชรซาอุฯ วาตนเองเขาไปเกี่ยวของได
อยางไร กระทั่งมาถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวามีความผิด และถูกใหออกจากราชการไวกอน       
(ภาคผนวก ซ) 
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เอกสารชิ้นที่ 8 ระบุช่ือวา “แถลงการณ ฉบับที่ 2” ลงวันที่ 12 กันยายน 2537 เขียนถึง
นายกรัฐมนตร ีรมว.มหาดไทย นกัการเมอืง นักกฎหมาย นิสิต นกัศึกษา หนังสือพมิพทุกฉบับ อาง
ถึงแถลงการณฉบับที่ 1 “ใครเปนผูส่ังฆาสองแมลูก” โดยเขียนลําดับเหตุการณตั้งแตเร่ิมคดี
โจรกรรมเพชร มาจนถึงการฆาตกรรมสองแมลูก และตบทายวา ควรดําเนนิคดกีบัทุกคนอยาง
เด็ดขาด ควรพิจารณาให พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ อธิบดีกรมตํารวจ และพล.ต.อ.ชาญ รัตน
ธรรม รองอธิบดีกรมตํารวจ ออกจากราชการเชนเดยีวกบั พล.ต.ท.โสภณ สะวิคามนิ และพล.ต.ท.
ชะลอ   เกิดเทศ (ภาคผนวก ฌ) 

“ขาวเพชรซาอุฯ นอกจากเราจะนําเสนอขอมูลที่ไดจากแหลงขาวบุคคลแลว ขอมูลจาก
เอกสาร หนังสือราชการ และจดหมายเปดผนึกตางๆ ก็เปนประโยชนในการนําเสนอขาวเชนกัน 
เพราะเอกสารจดหมายเหลานี้ จะเปนเครือ่งยืนยนัในเหตุการณที่เกิดขึน้ บางชิ้นเปนการใหน้ําหนกั
ในประเด็นขาวที่เรานําเสนอดวย เชนจดหมายที่เขียนโดย น.พ.พล หรัิณยศิริ นองชายนางดาราวดี 
ที่ตั้งขอสังเกตตั้งแตแรกวาการตายของพี่สาวกับหลานชายตองเปนการฆาตกรรมแนนอน  สุดทายก็
เปนเชนนัน้จรงิๆ ” (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2548) 

 

4.4  กรณีศึกษาขาวการตายนายหางทอง ธรรมวัฒนะ 

การศึกษาจากคลิปปงขาว 

เร่ืองยอคดีหางทอง  

 
เกือบ 7 ปมาแลวที่การตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ อดีต ส.ส.พรรคประชากรไทย 

ยังคงเปนเรื่องคาใจของใครหลายคนที่พากันสงสัยวา นายหางทอง ทําการอัตวนิิบาตกรรมตวัเอง
หรือถูกฆาตกรรมกันแน เพราะที่ผานมา มีขาวออกมาหลายกระแสสลบักันไปสลับกนัมา บางกว็า
นายหางทองฆาตัวตาย บางก็วานายหางทองถูกฆาตกรรม ซ่ึงในขณะที่มีการทํางานวิจัยช้ินนี้ คดี
ของนายหางทอง ก็ยังอยูในการพิจารณาของศาลที่จะไดพจิาณาขอเท็จจริงตอไป 

 
นายหางทอง ธรรมวัฒนะ เสียชีวิตในคนืวันที่ 6 กนัยายน 2542   ในตอนแรก

หนังสือพิมพแทบทุกฉบับเสนอขาวการตายของนายหางทอง ไปในทศิทางเดียวกนั วาเปนการตาย
ที่นาจะมเีงื่อนงํา และอาจเปนการฆาตกรรม โดยมกีารตัง้ขอสังเกตกันวาสภาพศพนายหางทอง มี
ลักษณะผิดแปลกแตกตางไปจากการฆาตวัตายทั่วไป เพราะลักษณะปนที่ตกอยูในที่เกิดเหตุ และ
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คราบเลือดไมเหมือนลักษณะการฆาตัวตายรายอ่ืน อีกทัง้นายหางทอง ยังเขาไปเสียชีวิตในหองของ 
นายนพดล ธรรมวัฒนะ ซ่ึงเปนนองชาย และขณะเกิดเหตุ นายนพดล ก็อยูกับนายหางทองสองตอ
สอง 

นอกจากนี้ ยงัมีความขัดแยงกันเองระหวางพี่นองภายในตระกูลธรรมวัฒนะ ซ่ึงเปนที่
ทราบกันดีในสังคม วามีแตความแตกแยก และมีปญหาฟองรองกันมาตลอด โดยเฉพาะ นายนพดล
กับนายหางทอง ไดช่ือวายืนอยูกันคนละขางตลอดมา ทุกอยางจึงถูกตั้งเปนสมมติฐานวาการตาย
ของ นายหางทอง มีเงื่อนงํา หรือไมก็มีใครอยูเบื้องหลังการตายครั้งนี ้

ส่ือมวลชนหลายแขนงพยายามนําเสนอประเด็นการตายวานาจะเปนฆาตกรรม โนม
เอียงไปตามกระแสสังคม โดยส่ือมวลชนสวนใหญพุงเปาไปที่ นายนพดล ธรรมวัฒนะ ซ่ึงตกเปน
จําเลยสังคมอยางหลีกเลีย่งไมได  แตหนังสือพิมพขาวสดกลับยึดหลักการเสนอขาวไปตามแนวทาง
ของพนักงานสอบสวนผูเกบ็รวบรวมพยานหลักฐาน  มิไดอิงกับกระแสสังคมเหมือนกับที่ส่ืออ่ืน
นําเสนอ   

 
เนื้อหาของขาวจึงเสนอไปในเรื่องการฆาตัวตายมากกวาฆาตกรรม   โดยยึดตามการผา

พิสูจนศพของสถาบันนิติเวช  กรมตํารวจ (ในสมัยนัน้) ในครั้งแรก ที่ระบุวา นายหางทอง ใชอาวุธ
ปนยิงตวัตายเอง โดยใชปนขนาด .38 กระสุนลูกปราย การผาชันสูตรศพไมพบวาถูกวางยา หรือมี
สารพิษตกคางในตับแตอยางใด ดังนัน้ นายหางทอง จึงไมไดถูกวางยาแลวเอาปนใสมือเพื่อยิง
ตัวเอง อีกทั้งในที่เกิดเหตกุ็ไมมีรองรอยการตอสู หรือการจัดฉาก  รอยเลือดก็เปนไปไมไดที่จะมีการ
บังคับจับมือยงิตัวเอง และไมมีการเคลือ่นยายศพมาจากที่อ่ืนมาไวบนเกาอ้ีที่เกิดเหตุ นอกจากนี้  
บาดแผลทางเขาของกระสุนก็ช้ีชัดวาเปนการยิงตัวตาย เนื่องจากคราบเขมาทางเขากระสุนชี้ใหเหน็
วาเปนการกดยิงที่หนังศีรษะ หากมีคนรายลอบยิงผูตายยอมมีการปกปองตามสัญชาตญาณ ลักษณะ
บาดแผล และรูกระสุนก็จะไมเปนไปตามที่ปรากฏ  

เมื่อสังคมมองการตายของ นายหางทอง ออกเปน 2 ดาน จุดเปลีย่นของคดีก็เกดิขึ้นเมื่อ 
นายปริญญา ธรรมวัฒนะ นองชาย และนางนฤมล มังกรพาณิชย นองสาวนายหางทอง ซ่ึงอยูฝาย
เดียวกับ นายหางทอง ออกมาใหสัมภาษณในทํานองวาไมเชื่อวา นายหางทอง จะฆาตัวตาย พรอม
เดินทางเขาขอความเปนธรรมกับ พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนนัท รองผูอํานวยการสถาบัน     
นิติวิทยาศาสตร (ในสมัยนั้น) ใหมาเปนผูผาพิสูจนศพ นายหางทอง เปนครั้งที่ 2   

ซ่ึงผลการผาพิสูจนของ พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย ในครัง้นั้น กลับตาลปตรกลายเปน
ประเด็นใหมขึน้มาทันที วาการตายครั้งนี้เปนฆาตกรรม โดย พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย ยกเหตุผลใน
การผาพิสูจนภายใตขอสันนษิฐานทีว่า ไมมีใครยิงตัวตายดวยวิธีกดปนยิงจากมุมสูงลงต่ําแบบนี้  ซ่ึง
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สังเกตไดจากกระสุนลูกปรายเม็ดหนึ่งที่พุงลึกลงไปฝงอยูในลําคอ นอกจากนี้ ยังยกเหตุผลเร่ืองการ
ไหลยอนของโลหิต ทาทางการตายของ นายหางทอง รอยชํ้าใตผิวหนัง รวมทั้งรองรอยของเขมาดนิ
ปน และเศษอาหารที่ตกคางอยูในกระเพาะอาหาร นํามาเปนเหตุผลสรุปวาเปนการฆาตกรรม นาย
หางทอง 

ที่สําคัญ  ยังมีการกลาวอางถึงความเห็นของ ดร.เอเดรียน แม็ททวิ ทอนตัน  ลินาเคอร       
ผูเชี่ยวชาญดานดีเอ็นเอ และคราบเลือด ของประเทศอังกฤษ ที่ไดดูรูปศพ นายหางทอง เหน็การไหล
ยอนของโลหติ แลวสรุปวาเปนการฆาตกรรม ดังนั้น ทุกอยางจึงพุงตรงไปที่ นายนพดล ธรรม
วัฒนะ ในฐานะที่เปนคนเดียวที่อยูในบานตอนเกิดเหตุ อีกทั้งหองที่ นายหางทอง ใชยงิตัวตาย ก็เปน
หองนอนของ นายนพดล อีกตางหาก นอกจากนี้ ยงัมีเหตุผลสนับสนุนตั้งเปนขอสังเกตมากมาย
หลายประการ มีการอางถึงตัวบุคคลหลายคนวาเปนหนึ่งในทีมสังหาร ทําใหมีส่ือมวลชนหลาย
แขนงถึงกับฟนธงวาคดีนีเ้ปนการฆาตกรรมอยางแนนอน     

 อยางไรก็ตาม ในหวงนั้นหนังสือพิมพขาวสดก็ยังคงยึดอยูในผลการตรวจชันสูตรของ
สถาบันนิติเวชในครั้งแรก แตก็ยังนําเสนอผลการผาพิสูจนครั้งที่สองควบคูกันไปดวย ทามกลาง
กระแสความสับสนในสังคมที่ยังไมรูจะเชื่อใคร แลวในที่สุดผลพวงจากการผาพิสูจนศพนาย     
หางทอง คร้ังที่ 2 ซ่ึงถือเปนหลักฐานใหม ก็ทําให นายนพดล ธรรมวัฒนะ ถูกพนักงานสอบสวนตั้ง
ขอกลาววามีสวนพัวพันการตายของ นายหางทอง ทําให นายนพดล ตกเปนผูตองหาในคดี ขณะที่ 
นายนพดล ธรรมวัฒนะ ไดพยายามปฏิเสธไมมีสวนรูเห็นมาตลอด  

จนกระทั่งเรื่องผานขึ้นไปสูการพิจารณาในชั้นศาลตัดสนิคดี ซ่ึงระหวางการพิจารณา
ดังกลาวกเ็กิดเหตุการณคดีหางทอง ภาค 3 ขึ้น เมื่อศาลมีคําส่ังแตงตั้งคณะแพทยผูเชีย่วชาญขึ้นมาผา
พิสูจนศพ นายหางทอง เปนครั้งที่ 3 ในรูปของคณะกรรมการ ประกอบดวย รศ.น.พ.เศวต         
กรรณลวน อดีตหวัหนาหนวยนติิเวช สํานักแพทยตรวจสอบ เมืองดีทรอยด รัฐมิชิแกน และ
คณะแพทยระดับอาจารยอีกหลายสิบทานทําการผาศพ นายหางทอง ตามคําส่ังศาล ผลการผาสรุป
ออกมาวา นายหางทองยิงตัวตาย ไมใชฆาตกรรม ซ่ึงไปตรงกับผลการผาพิสูจนศพในครั้งแรก 
ขัดแยงกับการผาพิสูจนใน คร้ังที่ 2 ของหมอพรทิพย อยางสิ้นเชิง ซ่ึงจุดนี้เปนจุดที่ขาวสด ได
นาํเสนอขาวเชงิสืบสวนสอบสวนนําเอาผลการผาพิสูจนออกมาใหสังคมไดเหน็อยางเปนขั้นเปน
ตอน 

บทสรุปในครั้งนี้ คณะแพทยนําเหตุผลมาประกอบกัน 3 ประการ คือ 1.พบรอยแตกใน
กะโหลกศีรษะทั้ง 2 รอย เกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกัน โดยกระสุนลูกปรายมีแรงอัดสงูกวากระสุนลูก
โดดเกือบ 2 เทา หนักเปน 2-3 หมื่นปอนดตอตารางนิ้ว สามารถทําใหกะโหลกศีรษะเกดิรอย
แตกราวแยกขึน้อีก ไมใชถูกตีกอนแลวยิงซ้ําแตอยางใด  2.ผลผาพิสูจนพบวาวิถีกระสุนเกดิจากการ
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ยิงในแนวระนาบประชิดขวา ไมพบรองรอยการถูกทําราย ไมใชการยิงกดจากบนลงลาง และ 3.ผล
การตรวจทางพิษวิทยาซึ่งตรวจพิสูจนเสนผมไมพบหลักฐานที่อางวาผูตายถูกทําใหหมดสติกอนตาย 

สําหรับทฤษฎีรอยแตกของกะโหลกศีรษะ (stop sign) ที่ระบุไววาตองมี 2 แรงมา
กระทําโดยการถูกทํารายกอนยิงซํ้านั้น จากการผาพิสูจนไมพบวาตายในลักษณะนี้ ผลการชันสูตร
พบวามีแรงเดยีวที่ทําใหสมองราวออกเปน 2 สวน เนื่องจากกระสุนลูกปรายมีความรุนแรงสูง           
เลยทําใหเกิดรอยราวแหงที่ 2 ตามมา เพราะกระสุนลูกปรายมีแรงอัดสูงกวากระสนุลูกโดดเกือบ 2 
เทา หนกัเปน 2-3 หมื่นปอนดตอตารางนิ้ว จึงทําใหกะโหลกศีรษะแตกออกมา จากการผาศพเห็นได
ชัดวากะโหลกแตกจากแรงอดัของกระสุนปน หรือแรงอัดของระเบดิ และรอยแตกที่เกดิขึ้นเกดิ
ใกลเคียงกันหรือหางกันเพยีงเส้ียววินาท ี

สวนเรื่องวิถีกระสุนนั้นสิ่งทีจ่ะบอกไดดีทีสุ่ดคือหมอนกระสุน ซ่ึงผลการผาครั้งแรก
พบวาหมอนกระสุนของกระสุนลูกปรายตดิอยูในสมองซีกซายแนวระนาบ แสดงใหเห็นวาเปนการ
ยิงจากทางดานขวาแนวระนาบ ไมใชการยิงกดจากบนลงลาง นอกจากนี้ ไมพบรองรอยการถูกทํา
ราย รอยชํ้า หรือรอยกรีด จากการตรวจดานพิษวิทยาจากเสนผมไมพบสิ่งผิดปกติ หรือกลุมของยา
กลอมประสาท หรือสารหนใูนรางกายนายหางทองแตอยางใด  

สวนรอยช้ําทีพ่บใตผิวหนังเกิดจากรอยช้ําปกติของคนตาย ซ่ึงถานอนทาหงายนานๆ 
เลือดจะตกไปอยูตรงนั้น ถาถูกตีจะตองมีรอยฟกช้ําที่บริเวณนั้นๆ ทีมแพทยจึงสรุปวา นายหางทอง
ยิงตัวตาย ซ่ึงการสรุปผลการผาศพ คร้ังที่ 3 ในครั้งนี้นัน้ คณะแพทยไดยื่นถึงศาลเรียบรอยแลว สวน
ผลจะออกมาอยางไรขึ้นอยูกบักระบวนการยุติธรรมจะเปนผูตัดสิน 
  
ลําดับเหตุการณคดีการตายของนายหางทอง 

 ภาคท่ีหนึง่ 

การสอบสวน และผลสรุปฆาตัวตาย 

5 กันยายน 2542 นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ส.ส.กทม.พรรคประชากรไทยเสียชีวิตใน
คฤหาสน ยานสะพานใหม ในสภาพยิงตัวตาย โดยตํารวจไดรับแจงเวลาเกิดเหตุ 03.45 น. เหตุการณ
ดังกลาวเปนเรือ่งที่ไดรับความสนใจไปทัว่ เนื่องจากผูตายเปนนักการเมอืง และบุคคลที่มีช่ือเสียงใน
สังคม อีกทั้งครอบครัวธรรมวัฒนะ มีสมาชิกในครอบครัวจบชีวิตในเหตุฆาตกรรมมาแลว 8 ราย 
ขณะที่ทายาทรุนปจจุบันแตกฝายออกเปนสองฝงอยางชัดเจนระหวางการฟองรองแยงชิงมรดกมูล 
คานับหมื่นลาน 
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6 กันยายน 2542 ตํารวจสนันิษฐานเบื้องตนวาเปนการฆาตัวตาย แตยังไมสรุป สวน
เจาหนาที่สถาบันนิติเวชตั้งขอสังเกตวิถีกระสุนผิดปกติ และปนอยูบนหนาตักของผูตาย ทั้งที่การยิง
ตัดเสน ประสาทไมนาทําใหปนอยูในลักษณะนี ้

ดานครอบครัวผูตาย ใหสัมภาษณดวยความเห็นแตกเปนสองฝาย ฝาย นายปริญญา 
ธรรมวัฒนะ ไมเชื่อวานายหางทองจะยิงตวัตาย สวน นายนพดล ธรรมวัฒนะ ซ่ึงอยูกบันายหางทอง
ในคืนเกิดเหตุ ยืนยนันายหางทองฆาตัวตายเอง 

7 กันยายน 2542 ผลการตรวจสอบของแพทย ไมพบสารพิษ ยาสลบ หรือยานอนหลบั
ในตัวนายหางทอง / หนังสือพิมพขาวสดรายงานจดหมายที่ นายหางทอง เขียนไวกอนตาย ลงวนัที่ 
5 ก.ย.2542 ใจความเรียกรองใหพี่นองเลิกทะเลาะกนั ใหรูจักสามัคคี 

8 กันยายน 2542 ตํารวจกองพิสูจนหลักฐานพบคราบเขมาปนในมือสองขางของ นาย
หางทอง แตไมพบในมือ นายนพดล 

9 กันยายน 2542 ตํารวจเรียกสอบ นายสมชาย เกาสําราญ หรือตั้งแสงสวาง เจาของปน
ที่ยืนยนัขายปนให นายหางทอง  

10 กันยายน 2542 นายแพทยสมชาย ผลเอ่ียมเอก คณะนิติเวช โรงพยาบาลศิริราช ให
รายละเอียดแกตํารวจวา ลูกปนที่อยูในศพ นายหางทอง เปนกระสุนลูกปราย พบเห็นเปนรายที่ 2 ใน
ประเทศไทยทีใ่ชยิงตวัเอง เพราะปกตใิชยงิงู ยิงนก เมื่อยิงแลวจะแตกเปนเม็ด จะไมตายทันที เปน
เหตุผลวา มือผูตายจึงยังวางอยูบนตัก 

12  กันยายน 2542  ตํารวจนําตัว นายนพดล ไปสอบปากคํา และพิมพลายมือซํ้าอีกครั้ง 
13 กันยายน 2542 พล.อ.อัครเดช ศศิประภา รองปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธความ

เกี่ยว ของในคดี นายหางทอง หลังมีขาวกลุมคนมีสีอาจพัวพันคด ี
14 กันยายน 2542 พนักงานสอบสวนขอเปดโลง นายหางทอง เพื่อพิมพลายนิว้มอือีก

คร้ัง 
15 กันยายน 2542 แหลงขาวพนักงานสอบสวนเปดเผยวาไมมีหลักฐานหกัลางวา

เหตุการณนี้ไมใชการฆาตัวตาย ไมวา เขมาปน รอยนิว้มือ สารตกคางในรางกาย ขณะที่พบหลักฐาน
ซ่ึงอาจเปนแรงกดดันให นายหางทอง ฆาตัวตาย คือการจัดทําพินยักรรมปลอมของตระกูล 

16 กันยายน 2542 นายนพดล ธรรมวัฒนะ แถลงตําหนกิารรายงานขาวของสื่อมวลชน 
วารุมประชาทณัฑตน ทําใหตนตกเปนจําเลยสังคม 

19 ตุลาคม 2542 ตํารวจแถลงสรุปคดีการตายของ นายหางทอง จากหลักฐานตามที่เคย
แสดง และการสอบพยาน 67 ปาก วาเปนการฆาตัวตายเพราะเครียดจัดจากปญหามรดก และความ
ขัดแยงในครอบครัว 
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3 พฤศจิกายน 2542 นายปรญิญา ธรรมวัฒนะ นางนฤมล มังกรพาณชิย เขาพบเจาหนาที่
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อสอบถามถึงผลสรุปคดี นายหางทอง ตํารวจใชเวลาอธิบาย 4 ช่ัวโมง
หลังจากนัน้ นายปริญญา ใหสัมภาษณวาสบายใจขึน้ในหลายประเดน็                       
 
 ภาคท่ีสอง  

 
การรื้อฟนคดกีารตายของ นายหางทอง โดย พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท 

นําไปสูการฟอง นายนพดล ธรรมวัฒนะ ในขอหารวมกนัฆา นายหางทอง 
15 กันยายน 2546 พ.ญ.พรทิพย โรจนสุนันทเปดแถลงขาววา ตามที่ นายปรญิญา   

ธรรมวัฒนะ และนางนฤมล มังกรพาณิชย นองนายหางทอง ติดตอใหตรวจสาเหตกุารตายของ นาย
หางทอง พ.ญ.พรทิพย จึงให ดร.เอเดรียน ลินาเคอร ผูเชี่ยวชาญดานคราบเลือดของ
มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด ในสกอตแลนด ตรวจสอบภาพถายจากที่เกดิเหตกุวารอยรูป ผลปรากฏ
วา สวนทางกบัการสรุปคดีของตํารวจไทยที่ระบุเปนการฆาตัวตาย ทั้งระบุวานาจะเปนฆาตกรรม 

16  กันยายน 2546  นายนพดล ธรรมวัฒนะ นองผูตายอีกฝายเสนอใหร้ือคดีได 
22 กันยายน 2546 พ.ญ.พรทิพยไดรับคําสั่งมอบหมายจาก นายพงศเทพ เทพกาญจนา 

รมว. ยุติธรรมใหผาพิสูจนศพ นายหางทอง รอบใหม 
25 กันยายน 2546 พ.ญ.พรทิพยลงมือผาพิสูจนศพ และแถลงวาพบรอยฟกช้ําจากการ

กระแทกดวยของแข็งที่ทรงอก แตคณะแพทยนิติเวชของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหขอมูลแยงวา 
ไมพบรองรอยดังกลาวในการผาพิสูจนคร้ังแรก 

28 กันยายน 2546 พล.ต.ต.จักรทิพย ไกรฤกษ รองผบช.น. แถลงโตขอกลาวหาจากการ
ใหขาวของ พ.ญ.พรทิพย ถึงหลักฐานในคดีที่หายไป โดยยืนยันวาทุกอยางอยูครบ และตํารวจทําคดี
ดวยความสุจรติ ผูผาพิสูจนศพชุดกอนเปนนายแพทยนิติเวช ผูเชี่ยวชาญเชนกัน 

29 กันยายน 2546 นายกรัฐมนตรีมีคําส่ังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบสวน
กรณีการเสียชีวิตของ นายหางทอง มีนายมานิตย สุธาพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน 
ดาน พ.ญ.พรทิพย แถลงผลการตรวจสอบสารพิษวาไมพบในศพ นายหางทอง ผิวหนังไมพบรอย
ไหม 

25 ตุลาคม 2546 พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย นาํกะโหลกเรซิ่นมาจําลองทดสอบยิงเพื่อตรวจ
วิถีกระสุน และการกระจายตัวของลูกปราย 

31 ตุลาคม 2546 คณะทํางานสรุปคดีการตายของนายหางทองวาถูกฆาตกรรม ขณะที่ 
ดร. เอเดรียน ลินาเคอร ผูเชี่ยวชาญคราบเลือด จากอังกฤษ เดินทางถงึไทย ตามคําเชิญของสถาบัน
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นิติวิทยาศาสตร เพื่อรวมหารือสรุปสาเหตุการตายของ นายหางทอง โดยยนืยันวานาจะถกู
ฆาตกรรม 

1 พฤศจิกายน 2546 ตํารวจกองปราบปราม 120 นายนําโดย พล.ต.ต.โกสินทร หินเธาว 
ผูบังคับการกองปราบเขาสอบปากคํา นายนพดล ธรรมวัฒนะ และตรวจคนบาน จากนั้นนําตวั นาย
นพดลไปศาลอาญาเพื่อขอผัดฟอง และยืน่ฝากขังศาลอาญา โดยกลาวหาวารวมกันฆาผูอ่ืน กอน
ไดรับการประกันตัวออกไปดวยหลักทรัพย 5.9 ลานบาท และเงนิสด 1 ลานบาท ขณะทีแ่หลงขาว
สอบสวนเปดเผยวาจะตองลาตัวผูเกีย่วของกับคดีเพิ่มเติมอีก 3 ราย เปนสมาชิกกลุมมาเฟยมีสี 2 ราย 
และรปภ.เกาของบานธรรมวัฒนะที่ลาออกไปหลังจากเกดิเรื่อง 

4 พฤศจิกายน 2546 น.พ.วฑิูรย อ้ึงประพนัธ คณะกรรมการกฤษฎีกา ติงคําส่ังการของ
นายกรัฐมนตรทีักษิณ ชินวัตร กรณีใหกระทรวงยุติธรรมทําการผาพิสูจนศพ นายหางทอง คร้ังใหม 
เปนการใชอํานาจบริหารกาวกายอํานาจตลุาการ  

วันเดียวกัน นายเอเดรยีน ลินาเคอร นักวิชาการจากอังกฤษยืนยันวาตนเองเปน
ผูเชี่ยวชาญดานเลือด หลังมกีารเปดขอมูลวาเปนเพียงผูเชี่ยวชาญดานดีเอ็นเอพืช 

6 พฤศจิกายน 2546 คณะกรรมาธิการการตํารวจ รัฐสภา เรียก พ.ญ.คุณหญิงพรทพิย 
จากสถาบันนติิวิทยาศาสตร และพ.ต.อ. สุธีรคุณ นายแพทย (สบ.4) จากสถาบันนิติเวชวิทยา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ มาชี้แจง หลังเกดิความขัดแยงระหวางสองสถาบันกรณีรวมพิสูจนสาเหตุ
การตายของนายหางทอง 

วันเดียวกัน พล.ต.ท.ประกาศ ศาตะมาน อดีตผูบัญชาการสํานักงานกองวิทยาการตํารวจ 
(สวท.) ซ่ึงรับผิดชอบการสืบคดีการตาย นายหางทอง ป 2542 ยืนยันวา ทุกคนในคณะทํางานชุดเกา
อธิบายถึงขอของใจในคดีไดอยางละเอียด และสรุปไดวาเปนการฆาตวัตายจริง 

18 พฤศจิกายน 2546 น.พ.วิฑูรย อ้ึงประพันธ คณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะสมาชิก
แพทยสภาและเลขาธิการแพทยสภา แพทยนิติเวช ร.พ.ศิริราช ยื่นจดหมายเปดผนึกถึงเลขาธิการ
แพทยสภากลาวหา พ.ญ.คุณหญิงพรทพิย ฝาฝนจริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม ไมมีความรูดาน
วิทยาศาสตรฟสิกส และไมมีความรูดานขปีนาวุธกรณีทดลองยิงกะโหลกเรซนิ เพื่อเปรียบเทียบกับ
การกระจายตวัของกระสุนลูกปรายในภาพเอกซเรยศพ นายหางทอง ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรโดยสุจริต 

19 พฤศจิกายน 2546 คณะแพทยศิริราช รวมแถลงขาววาดวยหลักการ และจริยธรรม
ของแพทยนติิเวช เพื่อสนับสนุนการยืน่หนงัสือกลาวโทษ พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย 

11 ธันวาคม 2546 นายนพดล ธรรมวัฒนะ เปดแถลงวา เชิญ ดร.เฮนรี่ ลี ที่ปรึกษาอธิบดี
กรมตํารวจรัฐคอนเน็กติกัต ผูเชี่ยวชาญคราบเลือดของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเคยสอน พ.ญ.คุณหญิง    
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พรทิพย มาเปนพยานใหตน ในการสูคดี เพื่อยืนยันวา นายหางทองฆาตัวตาย ขณะที่นายวิชัย         
โรจนสุนันท สามีคุณหญิงพรทิพย กลาววา ภรรยาเคยพบ ดร.เฮนร่ี ลี ในการอบรมหลักสูตร        
นิติวิทยาศาสตรระยะสั้น 3-4 เดือน ที่สหรัฐ 
 
 ภาคท่ีสาม 

 
การผาพิสูจนศพ นายหางทอง คร้ังที่ 3 และผลสรุปฆาตัวตาย 
1 เมษายน 2548 นักโทษชาย วิทยา เพชรทองคํา จําเลยคดีฆาตํารวจเขียนจดหมายใน

เรือนจําสารภาพวาเปนผูล่ันไกยิง นายหางทอง 
19 กันยายน 2548 คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กระทรวงยุติธรรม แถลงผลการ

ตรวจสอบกรณีนักโทษชายอางตัวเปนผูสังหาร นายหางทอง วา เปนเพียงการอางตวั โดยสารภาพวา
อยูในคกุเหงา ไดแตอานขาวหนังสือพิมพ และโทรทัศน จึงนําเรื่องมาประติดประตอเอง 

11 มกราคม 2549 คณะแพทยที่ไดรับหมายอนุมัติจากศาลในคดีที่อัยการยื่นฟอง นาย
นพดล ธรรมวัฒนะ จําเลยคดีรวมกนัฆา ใหรวมเปนคณะกรรมการตรวจศพ นายหางทอง 
คณะแพทยนําโดย รศ.น..เศวต กรรณลวน อดีตหวัหนานิติเวช สํานักแพทยตรวจสอบ เมอืงดี
ทรอยต สหรัฐ อเมริกา พรอมแพทยระดับอาจารย 10 คน และคณะกรรมการแพทยผูสังเกตการณ 19 
คนลงมือผาพิสูจนศพ นายหางทอง คร้ังที่ 3 ที่สถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใช
เวลานาน 6 ช่ัวโมง 

ผลสรุปการผาออกมาตรงกันขามกับการผา คร้ังที่ 2 ของทีมงาน พ.ญ.คุณหญิงพรทพิย 
ใน 3 ประเด็นหลัก 

1. รอยแตกในกะโหลกศีรษะเกดิจากกระสุนลูกปรายมแีรงอัดสูงกวากระสุนลูกโดด
เกือบสองเทา ทําใหกะโหลกราว ไมเกี่ยวกับการถูกตีกอนยิงซํ้าแตอยางใด 

2. วิถีกระสุนเกิดจากการยิงในแนวระนาบประชิดขวา ไมพบรองรอยการถูกทําราย
ไมใชกดยิงจากขางบนลงลาง 

3. ไมพบหลักฐานอางวาผูตายทําใหหมดสติกอนตาย 
 
 สรุปตรงกันวาเปนการฆาตวัตายไมใชฆาตกรรม 
28 กุมภาพันธ 2549 ศาลพิจารณาเห็นวา คณะแพทยรวมกันผาพิสูจนศพนายหางทอง 

และจําเลยทราบผลการพิสูจนแลว จึงใหนายปริญญา ธรรมวัฒนะ ผูจัดการมรดกนําศพ นาย       
หางทอง ไปฌาปนกิจไดตามปกติ 
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การสัมภาษณบุคคล  
 

ผูทําวิจัยไดสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับคดี นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ไวจํานวน 6 คน 
ดังนี้   

1. นายสุริวงค เอ้ือปฏิภาณ บรรณาธิการขาว หนังสือพมิพขาวสด ผูทําหนาที่กําหนด
ทิศทางขาว ประสานงานกับแหลงขาวระดับสูงที่คมุคดี และทราบรายละเอยีดในสํานวนการ
สอบสวน แตกประเดน็ขาว คัดเลือกประเด็นสําคัญในการนําเสนอที่ออกตีพิมพรายวนั เปนผูให
ขอมูล (สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549) 

2. น.ส.ชุมฉันท ชํานปิระศาสน หัวหนาขาวตางประเทศ ผูทําหนาที่ติดตอสัมภาษณกบั
แหลงขาวที่เกีย่วของในคด ี แปลขาวจากสํานกัขาวตางประเทศ และเปนผูติดตอสัมภาษณ            
ดร.เอเดรี่ยน ผูเชี่ยวชาญคราบเลือดที่เดินทางมาพิสูจนศพ นายหางทอง เปนผูใหขอมูล (ชุมฉันท 
ชํานิประศาสน, สัมภาษณ, 23 มีนาคม 2549) 

3. นายเอมพงศ บุญญานุพงศ ผูชวยหวัหนาขาว หนังสือพิมพขาวสด ผูทําหนาที่ส่ังงาน 
กําหนดประเดน็ขาวใหผูส่ือขาวออกหาขาวตามความตองการของกองบรรณาธิการ เปนผูใหขอมูล 
(เอมพงศ บุญญานุพงศ, สัมภาษณ, 26 มีนาคม 2549) 

4. นายสมชาย จรรยา ผูส่ือขาวจเร หนังสือพิมพขาวสด ผูทําหนาที่หาขาวในสนามขาว 
ตามเช็คขอมูลจากพนกังานสอบสวน และตามสัมภาษณ นายนพดล ธรรมวัฒนะ ซ่ึงเปนแหลงขาว
และเปนบุคคลสําคัญในคดี เปนผูใหขอมลู (สมชาย จรรยา, สัมภาษณ, 10 เมษายน 2549) 

5. นายปญญา อินทรอุดม ผูส่ือขาวประจํากระทรวงยุติธรรม หนังสือพิมพขาวสด ผูทํา
หนาที่เกาะตดิการทํางานของทีมผาพิสูจนศพ สถาบันนิติเวช และตดิตามการทํางานของเจาหนาที่
ชุดผาพิสูจนศพ เปนผูใหขอมูล (ปญญา อินทรอุดม, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2549) 

 
กลุมบุคคลซ่ึงเปนแหลงขาว 2 คน ประกอบดวย  

6. นายนพดล  ธรรมวัฒนะ  นองชายนายหางทอง  ธรรมวัฒนะ ผูตกเปนขาว และเปน
จําเลยสังคมถูกกลาวหาวามสีวนเกีย่วของกับการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ เปนผูใหขอมูล 
(นพดล ธรรมวัฒนะ, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2549) 

7. พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท รักษาการผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร   
ผูซ่ึงเปนแหลงขาวคนสําคัญในการผาพิสูจนศพ นายหางทอง ที่ออกมายืนยนัวา นายหางทอง ถูก
ฆาตกรรม เปนผูใหขอมูล (พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท, สัมภาษณ, 31 พฤศจกิายน 2549) 
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4.5  กระบวนการทําขาวสืบสวนสอบสวนกรณีคดีขาวการตายของนายหางทอง  ธรรมวัฒนะ 
 

กระบวนการในการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวนคดีขาวการเสียชีวิตของ นายหางทอง  
ธรรมวัฒนะ  สามารถแบงไดเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 
4.5.1  การคัดเลือกประเด็น และทิศทางการนําเสนอขาว 
1) ประเมินสถานการณ ในภาคแรกตอนเกิดเหตุเจาหนาที่ตํารวจลงความเหน็ในเบื้อง 

ตนเกีย่วกับการตายของ นายหางทอง  ธรรมวัฒนะ วาเปนการฆาตวัตายเพราะสภาพที่เกิดเหตุไมมี
รองรอยอยางอื่นที่จะมาระบุวาเปนการฆาตกรรม หลังจากที่ไดรับทราบขอมูลทีมขาวหนังสือพมิพ
ขาวสดไดประเมินสถานการณแลววาเรื่องตองไมจบเพยีงแคนั้น ตองมีประเด็น และปมปญหา
ตามมาอีกมากมาย และตองมีการโตแยงกนัเกิดขึน้อยางแนนอน เนื่องจากที่ผานมา พี่นองในตระกูล
ธรรมวัฒนะ มีความขัดแยงกนัมาโดยตลอด นายสุริวงค  เอ้ือปฏิภาณ บรรณาธิการขาว 
หนังสือพิมพขาวสดเลาถึงการประเมินสถานการณขาวเบือ้งตนวา “ในตอนแรกขาวนําเสนอออกมา
วาเปนการยิงตวัตาย แตตอนนั้นกพ็อจะมองออกแลววา เร่ืองมันตองยุงๆ เพราะวาตระกูลนี้เปน
ตระกูลอาถรรพ คือมีเร่ืองเยอะแยะ ยืดเยื้อ ยาวนาน ที่ผานมา มีแตมีความขัดแยงในหมูพี่นองกันอยู
กอนแลว ซ่ึงหลังจากนัน้เรือ่งก็ยังไมยุติจริงๆ เพราะมีคนในตระกูลธรรมวัฒนะตั้งขอสังเกตวา นาย
หางทอง ไมนาจะยิงตัวตาย เพราะที่เกดิเหตุมีพิรุธมากมาย นายหางทอง ตายในหองของ นายนพดล 
ซ่ึงอยูกันสองตอสอง พอมีประเด็นนี้ผุดขึน้มาก็เลยเกิดปญหา ประเมนิไดวาคดีคงยุง และมีปริศนา
แนนอน” (สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549)  

สันติ จิรพรพนิต หัวหนาขาวหนา 1 ผูรับผิดชอบหนาที่เขียนขาว และส่ังงาน กลาววา  
“ในการนําเสนอขาวในชวงแรก ความนาจะเปนในสวนของการฆาตกรรม และการฆาตัวตาย
ใกลเคียงกันกนัมาก แตมแีนวโนมการฆาตวัตายสูงกวา เพราะมีแหลงขาวยนืยัน สวนการฆาตกรรม
หากมองดวยขอเท็จจริง ที่เกิดเหตุซ่ึง นายหางทอง เสยีชีวิตไมควรจะอยูในหองของ นายนพดล 
มือปนที่มุงจะสังหารจะดกัยงิที่ไหนก็ได ไมจําเปนตองเปนที่บาน และอีกมุมหนึ่งก็คือ มคีวาม
เปนไปไดวา เปนการปองกนัตัว ตอนนั้น นายหางทอง อาจจะพกปนไปตั้งใจจะไปฆา นายนพดล 
ดวยความโมโห อาจจะคิดไปคิดมาจึงยิงตวัตายไปเลย เหมือนกับฆาไมลงจึงตัดสินใจฆาตัวตายเอง 
ประเด็นนี้ก็เปนหัวขอหนึ่งทีคุ่ยกัน แตในเมื่อตํารวจทําการตรวจพิสูจนหลักฐานยืนยนัวา  เปนการ
ฆาตัวตาย เราก็ตองเชื่อในหลักฐานที่ตํารวจตรวจสอบไดทิศทางของขาวจึงเนนไปที่การฆาตัวตาย
ตามที่ไดประเมินสถานการณไว”  (สันติ จิรพรพนิต, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2549) 
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ขณะที่ นายสมชาย จรรยา นักขาวสายอาชญากรรม กลาวถึงเรื่องนี้วา มั่นใจในการ
ตรวจสอบสภาพศพ และการทํางานของเจาหนาที่สถาบันนิติเวช สํานกังานตํารวจแหงชาติ ทีย่ืนยนั
หลังการผาชันสูตรศพวา นายหางทองยิงตัวตาย เนื่องจากไดรับคํายนืยันจากแหลงขาวที่เชื่อถือได 
อีกทั้งลักษณะทาทางการตายของ นายหางทอง ก็ช้ีชัดอยูแลววาเปนการฆาตัวตาย ปนก็อยูกับศพ 
ลอยนิ้วมือก็ปรากฏชัดเจน วิถีกระสุนก็ไมมีอะไรนาสงสัย ไมไดมีใครมาทํารายแลวสวมรอยฆา
อยางที่มีการตัง้ขอสันนิษฐานไว เมื่อมั่นใจวาทกุอยางมาถูกทาง เราก็ไมลังเลที่จะนําเสนอวาคดีนี้
เปนการฆาตวัตายตั้งแตแรก เพราะขาวสดรายงานขาวไปตามพยานหลักฐานที่ตํารวจรวบรวมได 
ไมไดรายงานขาวไปเพราะความรูสึกสงสัยของสังคม หรือคนทั่วไปที่ปราศจากพยานหลักฐานมา
รองรับ ดังนั้นการประเมินสถานการณจึงมุงไปที่การฆาตวัมาโดยตลอด (สมชาย จรรยา, สัมภาษณ, 
10 เมษายน 2549)  

 
2) กําหนดประเด็น และแนวทางในการนาํเสนอขาว  อันดับแรกจะพิจารณาถึงคณุคา

ของความเปนขาวคือ ความมีช่ือเสียงของคนในขาว ทั้งผูตาย ผูที่กระทํา ผูที่ถูกกระทํา อันนี้สําคัญ
ที่สุด สมมุติวาเปนใครก็ไดทีไ่มใชนายหางทอง นายนพดล ซ่ึงมีช่ือเสียงในระดับประเทศ อาจมีการ
นําเสนอขาวเพียง 1 สัปดาหก็จบแลว แตพื้นฐานของตระกูลนี้มีการยิง มีการฆากนัมานานมากแลว 
เปนเวลา 10 กวาป  ตั้งแตแมถูกลอบยิง พี่สาวก็ตาย พีช่ายก็ตาย นองสาวก็ตาย เพราะเรื่องมรดก
ทั้งหมด เมื่อมาถึงกรณีนี้เชือ่วานาจะเปนเรื่องมรดกเชนกัน แลวเรากม็ีรายงานเรื่องประวัติของนาย
หางทอง กําลังมีปญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้เยอะมาก เปนหนี้สินเงินกงสีจํานวนมาก นอกจากนี้
ยังพิจารณาจากความคิดเห็นของคน เนื่องจากความคดิเห็นของคนจะออกมาในทางที่เชื่อวาเปนการ
ฆาตกรรม โดยมองไปยังประเด็นสําคัญวา นายหางทองมาเสียชีวิตอยูในบานธรรมวฒันะ ในหอง
ของ นายนพดล ธรรมวัฒนะ นองชาย ซ่ึงเปนคูขัดแยงกันมาโดยตรง ขณะที่นายนพดล เองก็ไมมี
พยานบุคคลอืน่ที่จะมายืนยนัวา นายหางทองฆาตัวตายจริงๆ เพราะฉะนัน้ความคิดเห็นของคน     
แวดลอมที่เกี่ยวของกับตระกลูนี้ หรือประชาชนทัว่ไป ก็จะใหน้ําหนักไปทางทีไ่มเชื่อวา นาย      
หางทอง ฆาตวัตาย ทั้งๆ ที่ตํารวจยนืยนัวา เปนการทําอัตวินิบาตกรรมตัวเอง  ที่สําคัญไมมีจดหมาย
ลาตายของ นายหางทอง ดังนั้นแนวทางในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพขาวสด ไมไดให       
น้ําหนกัไปทางความคิดเหน็ของคนเปนหลัก เพราะเปนความคิดเห็นที่ไมมีขอมูล เพียงแตเกดิจาก
การตั้งขอสังเกตในประเดน็ที่วา 

1. ไมมีจดหมายเขียนลาตายของ นายหางทอง  
2. ทําไมนายหางทอง จึงไปตายในหองของ นายนพดล  
3. นายนพดล ไมมีบุคคลมาเปนพยานยืนยนัวาเปนผูบริสุทธิ์  
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  ในการกําหนดประเดน็ บรรณาธิการขาวจะเปนผูกําหนดวาขาวควรจะไปในทิศทางใด จะ
นําเสนอขาวอยางไร บางครั้งหัวหนาขาวเองมองไดเพยีงบางมุมเทานั้น แตบรรณาธิการขาวจะ
มองเห็นภาพรวมที่กวางกวา เพราะฉะนัน้การคิดประเด็นสวนใหญจะเปนหนาที่ของบรรณาธิการ 
หัวหนาขาวเปนตําแหนงรองลงมา แตบางสถานการณคนที่มีตําแหนงนอยกวาบรรณาธิการ หรือ
หัวหนาขาว กอ็าจจะคิดประเด็น หรือไปพบประเด็นใหม ซ่ึงเปนประเด็นที่ดีกวาหัวหนาขาว หรือ
บรรณาธิการขาวก็ได บางครั้งก็ขึ้นอยูกับไหวพริบ โชคชะตา โอกาส และสถานการณที่เราเขาไปทํา
ขาว   ซ่ึงนักขาวสามารถที่จะแจงใหบรรณาธิการ หรือหัวหนาขาวทราบได  

สุริวงค เอื้อปฏิภาณ บรรณาธิการขาว หนังสือพิมพขาวสด ผูทําหนาที่กําหนด            
ทิศทางขาว ประสานงานกับแหลงขาวระดบัสูงที่ควบคุมคดีนี้ และทราบรายละเอียดในสํานวนการ
สอบสวน เปนผูคิดประเดน็ และคัดเลือกประเด็นสําคัญในการนําเสนอที่ออกตีพิมพรายวัน ยกตัว 
อยางใหฟงวา “สมมติวานกัขาวไดรับคําส่ังใหไปสัมภาษณ นายนพดล เมื่อไปถึงก็ไปสัมภาษณๆ  
แลวกก็ลับ ไมไดสังเกต หรือใชไหวพริบปฏิภาณอะไรเลย ซ่ึงบางครั้งบุคคลนั้น หรือสถานที่
เหลานั้นอาจมอีะไรมากกวาการพูดคุยกันธรรมดาก็ได ถานักขาวขาดการสังเกต บางครั้งก็จะพลาด
โอกาสสําคัญอยางนาเสียดาย ซ่ึงจริงๆ แลวการคิดประเด็นขาวของบรรณาธิการขาว หรือหวัหนา
ขาว เปนเพยีงสวนหนึ่งที่เสมือนเข็มทิศ แตนักขาวก็ตองมีสวนทีช่วยเสริม เพื่อใหประเด็นที่
บรรณาธิการ หรือหัวหนาขาวคิดประสบความสําเร็จ เพราะบางครั้งบรรณาธิการขาวสั่งงานมาดี
ประเด็นดีมีรายละเอียดเยอะ แตนกัขาวตั้งคําถามเทาที่บรรณาธิการ หรือหัวหนาขาวสั่ง ไมมีความ
สงสัยอะไรเพิม่ หรือไมมีไหวพริบที่จะถามใหไดคําตอบเพิ่ม เพื่อทีจ่ะสามารถหามองเห็นประเดน็
ใหมๆ หรือรายละเอียดที่เจาะลึกลงไปไดอีก มันก็ไมมีประโยชน มันกส็นองใหขาวชิน้นั้นสมบูรณ
ไมได เพราะฉะนัน้มันตองสอดคลองไปดวยกันทั้งหมด” (สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ,             
29 มีนาคม 2549) 
  

4.5.2  การวางแผนการทําขาวสืบสวนสอบสวน 
 
ในการวางแผนการทําขาวสบืสวนสอบสวนของคดีนายหางทองนั้น หนังสือพิมพขาว

สด คัดเลือกทมีขาวที่มีความชํานาญ และมปีระสบการณ นักขาวทีด่ีตองหมั่นทําการบาน อยางเชน
คดีนายหางทอง เปนคดีทีย่ดืเยื้อ นักขาวใหมๆ เขามาหลายรุน ดังนั้นนักขาวใหมๆ จะตองทาํ
การบานกอนเขามาหาขอมูลจากแหลงขาว ซ่ึงก็คงไมงายเพราะเรื่องนี้ตัวละครเยอะ ไมรูวาอะไร
เปนอะไร นอกจากจะทําการบานแลว ทัศนคติกับความไมมีอคติของนักขาวก็สําคัญ เพราะเปนเรื่อง
ที่ใหผลดีผลรายกับผูที่เกีย่วของไดมากมายมหาศาล 
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สําหรับคดีของนายหางทอง หนังสือพิมพขาวสดไดคัดเลือกทีมขาวที่มีความรู มี
ประสบการณ และมีความชํานาญในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ไดแก นกัขาวอาชญากรรม 
เนื่องจากนักขาวอาชญากรรมจะมีความสนิทสนมคุนเคยกับตํารวจ และคดีนีเ้ปนคดีที่เกี่ยวของกับ
ตํารวจเปนจํานวนมาก ในสวนของบรรณาธิการหนงัสือพิมพขาวสดเองก็รูจักกบันายตํารวจชัน้          
ผูใหญจํานวนมากเชนกนั ทําใหการตรวจสอบขอมูลเปนไปไดงาย เมื่อนักขาวไดขอมูลมา กอง
บรรณาธิการจะทําหนาทีต่รวจสอบขอมูลไปทางตํารวจชั้นผูใหญวาขาว หรือขอมูลที่ไดมานั้น
ถูกตอง หรือไมถูกตองอยางไร เพราะตํารวจชั้นผูใหญจะไดรับรายงานจากตํารวจทีท่ําคดีนี้อยูแลว  
นอกจากนี้ยังมนีักขาวการเมอืง ซ่ึงมีหนาที่ตามบุคคลที่เกี่ยวกับดานการเมือง ทั้งรัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) คนในพรรคการเมอืงฯลฯ เนื่องจากเหตุการณนี้มีการเมืองมา
เกี่ยวของดวย เชน กรณีของสังกัดพรรค นายหางทองสังกัดพรรคประชากรไทย ตองตามที่พรรค
ประชากรไทยดวย แลวกใ็หนักขาวตรวจสอบกับแหลงขาวที่สนิทกับคนในพรรคประชากรไทย ทีรู่
เร่ืองถึงเบื้องหนาเบื้องหลังอยางลึกซึ้ง ของนายหางทอง วาขอมูลที่เราไดรับทราบมาจากแหลงขาว
เกี่ยวกับนายหางทองใชเงินไปจํานวนมากกับการเลือกตัง้จริงหรือไม      

 
เอมพงศ บุญญานุพงศ ผูชวยหวัหนาขาว หนงัสือพิมพขาวสด ทําหนาที่ส่ัง                

งาน กําหนดประเด็นขาวใหผูส่ือขาวไปสืบคนขอมูลตามความตองการของกองบรรณาธิการ ได         
ยกตวัอยางใหฟงวา “คดีการตายของนายหางทอง เปนขาวอาชญากรรม ดังนั้นการวางตัวทีมขาว
ของเราจึงเนนไปที่นักขาวอาชญากรรม โดยพิจารณาวาทีมขาวอาชญากรรมมีใครสนิทสนมกับ
แหลงขาวคนไหนบาง เพราะคดีนายหางทอง มีหลายฝายหลายสวน ตาํรวจก็มหีลายชุด แมแตญาติ
ของนายหางทองเอง ก็แบงเปน 2 ฝาย เพราะฉะนัน้ตองเลือกนักขาววาใครสนิทกับฝายไหน ก็ใหไป
ทําขาวฝายนัน้ เพื่อใหเขาถึงแหลงขาวไดงาย และไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจนมานําเสนอ แตบาง
เหตุการณก็ไมสามารถเลือกนักขาวได จําเปนตองใชนกัขาวเฉพาะกิจ หรือนักขาวตระเวนอาชญา 
กรรมไปทําแทน ดังนัน้นักขาวจะตองหมัน่ติดตามขาวสาร และความเคลื่อนไหวตลอด นักขาวตอง
ทํางานแทนกนัใหได  ซ่ึงการไดขอมูลของนักขาวแตละคน ทางกองบรรณาธิการนํามาปะติดปะตอ
กันจะทําใหไดขอมูลที่มีความหลากหลาย”  (เอมพงศ บุญญานุพงศ, สัมภาษณ, 26 มีนาคม 2549) 
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4.5.3 คนหาขอมูลจากแหลงขาวตางๆ เพื่อนํามาประกอบการนําเสนอขาวจากแหลงขาว
ท่ีเก่ียวของ  

1) คนหาขอมลูจากแหลงขาว  
กรณีคดีนายหางทอง ทีมขาวของหนังสือพิมพขาวสด พยายามหาขอมูลที่เกิดเหตุให

ไดมากที่สุด เพื่อเปนแนวทางในการนาํเสนอขาวถึงสาเหตุที่แทจรงิวาเปนอยางไร  ทั้งนี้ตอง
ประเมินจากหลายๆ ฝายประกอบกนั ไดแก ดานเจาหนาที่ตํารวจ ดานสถาบันนิติเวชวิทยา หรือ
แมแตบุคคลทีต่กเปนขาว ทั้งในดานการสืบสวนการสอบสวนเพื่อใหแนใจถึงเหตกุารณตางๆ ที่
เกิดขึ้นวาเกดิจากสาเหตุใด และเพื่อใหไดขอมูลที่มีความชัดเจน รวมทั้งการตรวจสอบในดานของ
กองพิสูจนหลักฐาน ดานนติิเวชวิทยา เรื่องของผลการตรวจสอบตางๆ วามีความสอดคลองกัน
หรือไม  

การติดตามแหลงขาวที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิตของนายหางทอง หนังสือพิมพขาวสด
ไดแบงแหลงขาวออกเปนกลุมๆ กลุมที่หนึ่ง คือ เจาหนาที่ตํารวจที่ติดตามคดีนีอ้ยู และบุคคลที่
เกี่ยวของกับดานการเมือง  เชน  รัฐมนตร ี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)   คนในพรรคการเมอืง   
เปนตน  เนื่องจากนายหางทอง เปนอดีตนกัการเมือง  ดงันั้นบุคคลกลุมนี้จึงมีความสนิทสนม และ
ใกลชิดกับนายหางทอง การคนหาขอมูลจากแหลงขาวเหลานี้ทําใหทมีขาวทราบวา ในขณะนั้นนาย
หางทอง เลนการเมือง และใชเงนิเยอะมากจนทําใหเงนิสวนตวัเกือบหมด และตองเอาเงิน (กงสี) 
หรือเงินกองกลางไปใช ทําใหมีปญหาเรื่องการแบงหนาที่ในการดูแลกองมรดกวาจะใหใครเปน
ผูดูแลตลาดยิ่งเจริญ ดูแลเงนิกองกลาง จึงทําใหเกิดการขัดแยงกนัระหวางนายนพดล และนาย
ปริญญา 2 พี่นองที่แบงเปน 2 ฝาย โดยมีนองสาวเขามาเกี่ยวของดวย กลุมที่สอง คือ เจาหนาที่
นิติเวชวิทยา ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดแก พ.ญ.คุณหญิงพรทพิย โรจนสุนนัท รักษาการ
ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร (ในสมัยนั้น) ผูเปนแหลงขาวคนสําคัญในการผาพิสูจนศพ นาย
หางทอง   เมื่อมี พ.ญ.พรทิพย เขามาเกี่ยวของ ทําใหการคนหาขอมูลของคดีนี้เปนไปไดงาย 
เพราะพ.ญ.พรทิพย  ทํางานคนเดียว ขณะที่ทางฝายสถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ไมคอยเหน็ดวยกับการพิสูจนดังกลาว  เพราะคิดวาตองมีความลับ และเบื้องหลังที่ไมดีปกปดอยู  
เมื่อเราไปถามขอมูลก็งายขึ้น เพราะ พ.ญ.พรทิพย กับสถาบันนิติเวชวิทยา มีความเห็นที่ขัดแยงกัน  

คดีนายหางทอง เปนคดีที่มีเงื่อนงําซับซอนจึงมีการพิสูจนเพื่อหาขอเท็จจริงกันหลาย
ครั้งการพิสูจนหลักฐานในครั้งที่หนึ่ง โดยสถาบันนิติ เวชวิทยา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ            
นายสุริวงค อธิบายถึงขอมูลที่ไดจากแหลงขาวชุดทําคดีนี้วา “การผาศพ นายหางทอง โดยสถาบัน
นิติเวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงเปนการผาศพครั้งแรก พบวาในตัว นายหางทอง ไมมีสาร
ที่มีพิษ ไมมีการทําใหสลบ หรือนอนหลับกอนเลือด นายหางทอง ไหลออกมาเปนจํานวนมาก ยิ่ง
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ไหลมากก็เปนเครื่องยืนยันวาไมมีใครมาแตะตอง เคล่ือนยาย เปลี่ยนแปลงสภาพศพ ถามีใครมาจับ
ก็ตองมีลายนิ้วมือแฝงติด หรือถามีการเช็ดเลือดจะตองมีรองรอยขาดหาย แตเมื่อตรวจสอบแลว
พบวา รอยเลือดไมมีการขาดหาย เจาหนาที่ตํารวจจึงระบุวาไมนาจะเปนการฆาตกรรม”  (สุริวงค        
เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549) 

หลังจากที่หนังสือพิมพขาวสดนําเสนอขาว นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ผานไประยะหนึง่
ขาวก็เงียบหายไป เพราะอยูในขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ ทีมขาวหนังสือพิมพขาวสด
ไมไดหยุดนิ่ง พยายามขุดคุยหาขอมูลที่มีเงื่อนงําตอไป เพราะเชื่อวาไมไดเปนการฆาตกรรมอยาง
แนนอน หลายปตอมามีการหยิบยกขาวดังกลาวกลับมานําเสนออีกครั้ง เนื่องจาก นายปริญญา       
ธรรมวัฒนะ  นองชายของนายหางทอง  ผูเปนแหลงขาวคนสําคัญในคดีนี้ตั้งขอสงสัยวาการตายของ 
นายหางทอง เปนการฆาตกรรม จึงทําเรื่องรองขอตอศาลใหมีการผาศพพิสูจนอีกครั้ง เปนครั้งที่ 2 
โดยเรียกรองให พ.ญ.พรทิพย โรจนะสุนันท รองผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม  
เปนผูดําเนินการ  

นายสุริวงค เลายอนถึงเหตกุารณในตอนนั้นใหฟงวา  “หลังจากขาวนายหางทอง ภาค
แรกหางหายไปไมนาน ก็เกิดภาคสองตามมา คร้ังนี้มีช่ือของ พ.ญ.พรทิพย โรจนสุนันท เขามา
เกี่ยวของดวย โดย พ.ญ.พรทิพย อางวาทีเ่ขามารวมตรวจสอบการตายของ นายหางทอง เนื่องจาก
นายปริญญา ธรรมวัฒนะ ตองการใหตรวจสอบ เพราะไมเชื่อวานายหางทองจะฆาตัวตาย ทําใหมี
การผาพิสูจนศพเกิดขึ้นอกีครั้ง”  (สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549)   

การไดขอมูลจาก นายปริญญา  ธรรมวัฒนะ และ พ.ญ.พรทิพย โรจนสุนันท   ในฐานะ
แหลงขาวทีย่นืยันวา นายหางทองไมไดฆาตัวตาย นาจะมีคนฆามากกวา  ทีมขาวขาวสดก็นําเสนอ
ขาวไปตามประเด็นที่เกิดขึน้ แตก็ยังไมทิ้งประเด็นฆาตวัตายตามผลการผาชันสูตรในครั้ง นายสันติ 
จิรพรพนิต หวัหนาขาวหนาหนึ่ง  เลาใหฟงวา “เมื่อ พ.ญ.พรทิพย ระบุวานายหางทอง ถูกยิงใน
ลักษณะกดปากกระบอกปนลงแนวเฉยีง เหมือนถูกฆาตกรรม เมื่อเราถามความเห็นเกี่ยวกับขอสรุป
นี้จากแหลงขาวในสถาบันนติิเวชวิทยาซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกวา ใหขอสังเกตวาไมนาเปน 
ไปได เพราะวถีิกระสุนที่พบในศพนายหางทอง เปนการยิงแบบแนวราบเหมือนคนยงิตัวตายทัว่ไป 
เมื่อเราไดขอมลูมา 2 แบบ การใหน้ําหนกัของขาวยอนกลับไปถึงการวิเคราะหตั้งแตแรกวา ความ
นาจะเปนที่ นายนพดล จะฆานายหางทอง นั้นแทบไมมีเลย ไมใชวา นายนพดลเหน็พี่ชายตวัเอง
แลวหมัน่ไสยงิเลยไมใช มันตองมีประเด็นที่จะฆา แตประเด็นที่จะฆามนัไมมี เพราะพี่นองคูนี้จริงๆ 
แลวไมไดทะเลาะกัน  ยิ่งคดิถึงเรื่องที่เกิดเหตุการคิดฆาพี่ในบานตัวเอง แลวตวัเองก็อยูคนเดียว มี
ความนาจะเปนนอยมาก และเมื่อบวกกับหลักฐานตางๆ ของตํารวจเองก็ไมเชื่อวาเปนการฆาตกรรม
ซ่ึงตามกฎหมายถาคุณพิสูจนไมไดวาคนนี้เปนคนฆา ถึงแมวาเขาจะตองสงสัย คุณก็ทําอะไรไมได 
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เหมือนกับหลายๆ กรณีทีว่าเรารูวาคนนีฆ้า แตศพถูกทําลายไปหมดแลว เชน คดีทนายสมชาย      
นีลไพจิตร เรารูอยูแลววาตํารวจที่เกีย่วของคนไหนฆา เมื่อข้ึนศาลจริงๆ กลับดําเนินคดีฆาตกรรม
ไมได เพราะไมมีศพ กรณหีางทองก็เหมือนกัน”  (สันติ จิรพรพนิต, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2549) 

 
ในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ผูที่เกี่ยวของกับสํานวนคดี สวนใหญจะไมคอย

เปดเผยขอมูลในสํานวนคดีใหนักขาวทราบ ทีมขาวจงึตองพยายามสรางความเชื่อใจใหแหลงขาว 
เพื่อใหเกิดความสนิทสนม ไวใจซึ่งกันและกัน พิสูจนใหแหลงขาวเห็นวาเราเชื่อใจได จึงจะได
ขอมูลที่ลุมลึกเปนประโยชนตอการนําเสนอขาว แตเมื่อแหลงขาวบอกวาไมใหเปดเผยชื่อ นกัขาวก็
ตองเลี่ยงไปใชคําวา “แหลงขาวใหขอมูลวา”  หรือ  “รายงานขาวแจงวา”  เพื่อปกปดแหลงขาว ทั้งนี้
ก็เพื่อความปลอดภัยในทกุดานของแหลงขาว หากนักขาวทําไดเชนนี้ ไมมีขอบกพรอง แหลงขาวก็
จะเกิดความมัน่ใจ ยอมใหขอมูลเต็มที่ ดังนั้นนกัขาวตองวิเคราะหวาเมื่อนําเสนอขาวไปแลวจะมี
ผลกระทบอะไรกับแหลงขาวหรือไม บางเรื่องเปนสํานวนคดีในชัน้ศาล ก็ตองนําเสนอเทาที่เรา
เสนอได  นายปญญา อินทรอุดม  ผูส่ือขาวประจํากระทรวงยุติธรรม หนังสือพมิพขาวสด ผูทํา
หนาที่เกาะตดิการทํางานของทีมผาพิสูจนศพ สถาบันนิติเวช และตดิตามการทํางานของเจาหนาที่
ชุดผาพิสูจนศพนายหางทอง อธิบายถึงเทคนิคในการสมัภาษณแหลงขาวใหฟงวา “การหาขาวตอง
ไมบีบคั้นแหลงขาวมากจนเกนิไป ตองคอยๆ คุยกันไป สอบถามกันไปวาเรื่องราวเปนอยางไร ฟง
เขากอน บางครั้งเขาอาจจะระบายออกมาเอง  ก็เปนประเด็นไดอยางหนึ่ง  เพราะหากเราไปบีบคั้น
มากจนเกินไป เขาก็จะเกร็งจนเกนิไป กลัววาเขาพดูไปแลวทุกอยางจะเปนขาวทั้งหมด ดังนัน้เรา
ตองอธิบายใหแหลงขาวฟงวาจะลงอะไร สวนไหน ประเดน็ไหน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับ
แหลงขาว”  (ปญญา อินทรอุดม, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2549) 

 
การสรางแหลงขาวตองอาศัยความสนิทสนม ซ่ึงมีดวยกันหลายวิธี ไมใชเฉพาะการนัด

ทานขาวหรือไปเที่ยวดวยกันเทานั้น  การสรางความสนิทสนมจึงตองเปลี่ยนรูปแบบเปนวิธีอ่ืน เชน 
เลนกีฬาเพื่อสรางความสามัคคีรวมกัน ซ่ึงไมตองจริงจังมากนักเปนการเลนเพื่อความสนุกสนาน
และเพื่อใหเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น และก็ไมควรไปถามเรื่องงานมากเกินไป ใหเวลาพักผอน
คือการพักผอนจริงๆ เมื่อผอนคลายแหลงขาวก็จะยอมใหขอมูลเอง เมื่อเกิดความสนิทสนมกันแลว 
บางครั้งเมื่อพบกันแหลงขาวก็จะเปดใจกับนักขาวมากขึ้น และบางครั้งความทุกข และเรื่องเดือด 
รอนของแหลงขาวนักขาวก็ตองเขาไปรับรู และชวยแกปญหาดวย เพื่อเปนการซื้อใจกัน แหลง      
ขาวจะพูดออกมาเองเหมือนกับมั่นใจ หรือเชื่อใจนักขาวมากขึ้น  
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การหาขาวจากแหลงขาวบางทีก็ตองถามคําถามในลักษณะถามนํา เชน นายหางทองมี
ปญหาเรื่องเงินจริงหรือไม เราไมไดถามตรงๆ วานายหางทองใชเงินไปจํานวนมากใชไหม ในทาง
ตรงกันขามถาเราถามตรงๆ แหลงขาวอาจไมอยากบอก ไมอยากเปนคนเปดโปง นักขาวควรพูดให
แหลงขาวรูวาเรารูขอมูลมากอนแลว เพยีงแตตองการคํายนืยัน จะทําใหแหลงขาวกลาพูดมากขึ้น 

“เราตองคอยๆ ผูกสัมพันธกับแหลงขาวไปเรื่อยๆ เผ่ือวาวันขางหนาคดมีีความคืบหนา 
เขาจะนกึถึงเรา อาจจะโทรศัพทมาบอกเราวามีอยางนั้นอยางนี้ ก็คือความคืบหนาของคดี เชน ผลอัน
นี้ออกแลวนะ ผลคราบเลือดออกแลว บางครั้งเขาก็อาจจะใหเราเช็คขาว หรือขอมูลบางอยางวาจริง
หรือเปลา ตอนที่แพทยระบมุาอยางนี้ เราก็ชวยเช็ค แลวก็บอกไปเหมือนกับเปนการแลกขอมูลกัน 
บางอยางเขาทาํไมได เขาก็อาศัยเรา เปนการมัดใจกนั การตั้งคําถามนําบางครั้งก็จําเปนตองทํา เพือ่
เอาคําตอบนั้นมาสนับสนุนขอมูลของเรา”  (ปญญา  อินทรอุดม, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2549) 

นพดล ธรรมวัฒนะ ในฐานะที่เปนแหลงขาว กลาวถึงหลักในการใหขาวกับนกัขาววา 
“การใหขาวมหีลักการอยางเดียวคือ ใหความจริง เพราะเชื่อวาพืน้ฐานของการเสนอขาวควรจะ
เสนอขาวอยูบนพื้นฐานความเปนจริง พอมันเปนความจริงแลว กไ็มเคยเหน็วามนัเปนความลับ คอื 
ตองพูดได เพยีงแตวาส่ิงที่พดูสมควรหรือไม อยางไร หรือวาพูดไปแลวมีผลกระทบที่สรางความ
เสียหายใหกับผูอ่ืน เราตองระมัดระวังและตระหนกัตรงนั้นใหดี  เชน ในทางสํานวนคดีถาเราเปน
ผูเกี่ยวของโดยตรง ก็ถือเปนการปกปองตัวเองตามครรลองคลองธรรม ซ่ึงก็ไมถือวาเปนความลับ 
ในทางกลับกนัก็ไมถือวาเปนการหมิ่นประมาทดวย เพราะถือวาเปนการปองกันตนเอง ตัวนกัขาว
เองก็มีปจจยัสําคัญเหมือนกนั อันดับแรกตองดูวานกัขาวคนนัน้มีความคุนเคย และรูจักกัน รูนิสัยใจ
คอกันพอสมควร ไวใจได เราจึงจะยอมใหขอมูลเบื้องลึกกับเขา  เรื่องนี้ผมเจอมากบัตัว  เชน การ
แถลงขาวเชิญนักขาวมาทําขาว ก็จะพูดแบบรวมๆ สวนขอมูลลึกๆ ก็จะบอกกับนกัขาวที่ไวใจได 
และสนิทกนัเทานั้น เพราะบางครั้งบางเรื่องก็เปนความลับที่ยังเปนขาวไมได เพราะถาพูดไปแลวมัน
อาจจะมีผลกระทบตอผูอ่ืน และอาจเปนผลรายกลับมาหาเรา อาจโดนขอหาหมิ่นประมาท  ดังนัน้
การรักษาสัจจะของนักขาวถือเปนสิ่งสําคัญ บางครั้งรับปากวาจะไมนําเสนอแลวแอบเอาไป
นําเสนอก็ม”ี   (นพดล ธรรมวัฒนะ, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2549)  

 
นายนพดล กลาวตอไปวา “นักขาวที่ดีในสายตาของผม ตองเปนคนมีมารยาท  

แหลงขาวกับนักขาวบางครัง้ก็เกิดการเขาใจผิดกนั เพราะบางครั้งนักขาวรายงานขอเท็จจริงเขาไปยงั
กองบรรณาธิการ แตกลับถูกบรรณาธิการ รีไรเตอร  เปลี่ยนเนื้อหาจนผิดเพี้ยน อยางคดีนายหางทอง 
ทางบรรณาธิการเดลินิวสยังตองโทรมาขอโทษผม แลวก็ตองยกขาวออกไปทั้งยวงเลย เนื่องจากมี
การไปเปลี่ยนแปลงขอมูล หรือเอาขอมูลเปนรายงานขาวที่อางวาเปนรายงานขาว โดยที่ไมมีตวัตน
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ไมมีอะไร เพือ่ที่จะมาเปนขอมูลหักลางจากขอมูลของเรา ใหออกมาในเชิงตรงกันขาม   สวนใหญ
ผมไดสัมผัสกับนักขาว ไมไดสัมผัสกับพวกรีไรตเตอร หรือบรรณาธิการ ทีพ่บมาอยางเชน 
หนังสือพิมพขาวสด จะไมคอยเปลี่ยนแปลงคําพูด คําพูดไหนเขาแกะออกมาก็ออกไปอยางนั้นเลย 
แตพอไปดไูทยรัฐ เดลินวิส นักขาวสงขาวเขาไปเขาก็นําเนื้อไปเขียนใหม ทีนี้จะไมใชเปนลักษณะที่
เราพูดแลว จะเปนลักษณะที่เขาเขาใจ”  (นพดล ธรรมวัฒนะ, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2549)  

อยางไรก็ตาม การทําขาวเจาะหรือขาวสืบสวนสอบสวน เปนการทํางานที่นักขาวตอง
เอาตัวเองเขาไปคลุกคลีกับแหลงขาว เพื่อใหเขาเกิดความเชื่อมั่น เชื่อใจเรา เหมือนกับนักขาวเปน
ทีมงานของเขาคนหนึ่ง นักขาวตองทําใหเขาอยูกับเราเปนแหลงขาวของเราใหได ที่สําคัญ ตองมี
จรรยาบรรณ ตองรักษาแหลงขาว หลักที่สําคัญคือตองรักษาคําพูด  ถาเราไมรักษาคาํพูดเราก็จะได
ขาวแบบพืน้ๆ ทั่วไป  ไมลงลึกในรายละเอียด เพราะไมมีใครมั่นใจเรา  

 
2) คนหาพยานหลักฐาน  
ในภาคแรก ทมีขาวขาวสดพยายามคนหาหลักฐานเกีย่วกบัการตายของ นายหางทอง ซ่ึง

ก็พอจะพบหลกัฐานหลายอยาง อาทิ พยานบุคคลซึ่งเปนคนขับรถของ นายหางทอง ที่ใหการวา นาย
หางทอง มีอาการเครียดกอนเขาบาน และยิงตวัตาย  นายสุริวงค เลาวา “กอนหนาที่นายหางทองจะ
เสียชีวิต คนขบัรถของเขาก็ใหการตํารวจวาเหน็ นายหางทอง เครียดมาก ขนาดเขาบานยังยนืใจลอย
ไมไดกดลิฟทขึ้นไปชั้นบน แสดงวา นายหางทอง ตองกําลังคิดอะไรอยู และมเีร่ืองกลุมใจ ตรงนีก้็
เปนอีกจดุทําใหเราตองนํามาชั่งน้ําหนกัประกอบกนัไป ที่สําคัญ สมมติวาคดีนี้มกีารจัดฉาก มีคนมา
จับ นายหางทอง ฆา ก็ตองมปีระมาณ 4-5 คนเปนอยางนอย ดังนั้น คนรายก็นาจะตองทิ้งรองรอยไว 
เชน รอยเทา หรือรอยนิ้วมือแฝง แตในที่เกิดเหตุไมมีอะไรทิ้งไวเลย มีแตลายนิ้วมือใครกไ็มรูที่
พิสูจนไมได ตรงนี้ทําใหเราเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นวาเปนการฆาตัวตาย ไมใชฆาตกรรมแนๆ”      
(สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549)   

นอกจากพยานบุคคลแลว การคนหาหลักฐานกย็ังเดินหนาตอไป ทีมขาวไดรับรายงาน
วาในตอนแรกเจาหนาทีพ่บหลักฐานลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหต ุ แตพอตรวจสอบแลวปรากฏวา
ไมไดเกี่ยวของกันแตอยางใด ดังนัน้ประเด็นที่วานาจะมคีนอื่นเขาไปอยูดวย หรือมีคนรายจึงเปนอนั
ตองตกไป  ดังที่ นายปญญา อินทรอุดม กลาววา “พนักงานสอบสวนชุดแรกพบลายนิ้วมือ แต
พิสูจนไมได เมื่อพิสูจนไมได น้ําหนกัก็ไมเพียงพอ ไดเพียงแคสันนษิฐานวาอาจจะเปนลายนิ้วมอื
คนราย หรือลายนิว้มือของพนักงานบริษัทสงน้ํา ที่ยกขวดน้ํามาสงที่บาน หรือใครกไ็ดที่เราไมรู ใน
เมื่อพิสูจนอะไรไมได ก็ยนืยนัไมไดเชนกนัวาเปนลายนิว้มือคนราย ดงันั้น เหตุผลที่วาในทีเ่กิดเหตุมี
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คนมากกวา นายหางทอง กบันายนพดล จึงเปนอันตองตกไป เพราะคดีฆาตกรรมถึงอยางไรก็ตาม
คนรายก็ตองทิง้หลักฐานไว” (ปญญา อินทรอุดม, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2549) 

ขอมูลตอไปที่ทีมขาวพบ และนํามาวิเคราะหจนมัน่ใจวาคดี นายหางทอง เปนการฆาตัว
ตาย คือเร่ืองของวิถีกระสนุปนที่ตํารวจระบุวา วิถีกระสุนเปนแนวระนาบเหมือนคนยิงตัวตายปกติ 
ลูกประสุนที่ นายหางทอง ใชยิงตัวตายเปนกระสุนขนาด .38 ลูกปราย ที่มีลูกตะกั่วเม็ดเล็กๆ จํานวน
มากอยูในกระสุนนัดเดยีว  เมื่อยิงเขาไปกระสุนจะแตกกระจายในสมอง ผลการผาพิสูจนพบวาการ
เขาออกของกระสุนก็เปนปกติเหมือนการยิงตัวตายทัว่ไป นอกจากนี้ ยังพบวากะโหลกมีรอยราว
จากแรงอัดของกระสุน ซ่ึงก็เปนเรื่องปกติเชนกัน เพียงแตโดยปกติคดีทั่วไป เมื่อตาํรวจทํางานกบั
สถาบันนิติเวชวิทยา ขาวสารที่ออกมาจากสถาบันนิติเวชจะนอย เพราะในทางคดถืีอวาสถาบัน
นิติเวชฯ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ ทําใหไมสามารถเปดเผยรายละเอียดไดมาก 
รายละเอียดจะถูกยกมาประกอบพอสมควรเทานั้น  เมื่อเหตุผลตรงนี้ถูกนําเสนอคอนขางนอย ทําให
น้ําหนกัของการฆาตกรรมมีมากกวา จึงทาํใหเกิดความเห็นแบงเปน 2 ฝาย ซ่ึงตอนแรกในทางคดี 
ทีมขาวมองวานาจะจบลงเพยีงเทานัน้ แตการวิพากษวิจารณ และความขัดแยงของตระกูลนี้จะไมจบ  
เพราะวาการตายของนายหางทอง ทําใหคนในตระกูลธรรมวัฒนะ 2 กลุมตองเผชิญหนากัน และ
แบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เชื่อวาเปนการฆาตัวตาย และฝายที่ไมเชื่อ ทําใหขาวนั้นตองดําเนนิ
ตอไป  

นายสุริวงค ตั้งขอสังเกตวา “ถึงแมการตายของนายหางทอง จะไมมหีลักฐานบงชีว้าเปน
ฆาตกรรมแตก็มีบางสิ่งบางอยางที่ไมแจมชัดวาเปนการฆาตัวตาย ทําใหกลายเปนประเดน็ถกเถียง
เกิดขึ้น โดยในแงพยาน หลักฐานทีย่ังไมสมบูรณ 100 เปอรเซ็นต  คือเร่ืองอาวุธปนขนาด .38 ที่ นาย
หางทอง ใชยงิตัวตาย ขณะนั้นยังสับสน เพราะปนไมใชปนของนายหางทอง แตเปนปนเถ่ือน เปน
ปนที่มีหมายเลขทะเบียนไมตรงกับชนิดของปน ปรากฏวาตํารวจตองตั้งพนักงานสอบสวนชุดใหม
ขึ้นมาอีก เพื่อหาขอสรุป จนกระทั่งพบวาปนกระบอกดงักลาว เปนปนที่มีผูอ่ืนนํามาจํานําไวกับนาย
หางทอง ตํารวจกไ็ปตามเจาของปนมาสอบปากคํา พบวามีตัวตนจริง เราจึงสงนักขาวไปตรวจสอบ
กับพนักงานสอบสวนเรื่องปนกระบอกนี้ ทําใหไดรายละเอียดของปนกระบอกนี้มาทั้งหมด  นอก 
จากเรื่องปนกย็ังมีความสับสนเรื่องกระสุนที่ใชอีกดวย โดยมีการตั้งขอสังเกตวา ทําไมนายหางทอง
ตองใชกระสุนลูกปรายยิงตวัตาย”  (สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549)   

นอกจากนี้ตํารวจยังตรวจสอบพบอีกวา ในลูกโมมีกระสุนปนทั้งสองชนิดคือ ทั้งลูก
ปราย และลูกโดด หรือกระสุนปนนัดเดียวแบบธรรมดา คนที่ยิงตวัตายนาจะไมใชลูกปราย นาจะใช
ลูกธรรมดา หรือลูกโดดมากกวา ซ่ึงตรงนี้มันตอบไมชัด แตมีการตั้งขอสันนิษฐานของตํารวจวา 
นายหางทอง อาจจะตั้งใจวาใสลูกโดดอยูแลว แตการทํางานของปนลูกโม เมื่อล่ันไกโมจะหมุน
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นําไปหนึ่งครั้ง กอนที่กระสุนนัดตอไปจะระเบิดออกจากรังเพลิง ซ่ึงตรงนี้นายหางทอง อาจจะไมมี
ความรูก็เปนได เพราะนายหางทอง อาจไมมีความชํานาญในการใชปนแบบลูกโม  เพราะปกติแลว
นายหางทอง จะใชปนออโตเมติกซึ่งบรรจุกระสุนดวยแมกกาซีน  

อยางไรก็ตาม ความคืบหนาในการตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเตมิ ประกอบกับ
ความเหน็ที่ไมเชื่อวาเปนการฆาตกรรม ทําใหทีมขาวสามารถชั่งน้ําหนักไดวาคดนีี้จะสรุปสํานวน
คดีไปในทิศทางใด บทสรปุของคดีนี้ตํารวจสรุปวาเปนการฆาตัวตาย นายสุริวงค อธิบายใหฟงวา 
“เมื่อพิสูจนแลววาฆาตวัตายจริง เราตองเชือ่ในพยานหลกัฐานที่ตํารวจทํา ซ่ึงตอนนัน้สื่อฉบับอื่นยัง
ไมเชื่อวาเปนการฆาตัวตาย ยังเนนในประเด็นการฆาตกรรม เพราะฟงจากกระแสชาวบานเปนหลัก 
ซ่ึงตามความเปนจริงแลวจะไปยึดแบบนั้นไมได การทาํคดีตองทําตามพยานหลักฐานที่รวบรวมได 
แนวขาวก็ตองนําเสนอไปตามทิศทางนั้น จะไปคลอยตามกระแสสังคมไมได” (สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, 
สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549) 

ในภาคที่สอง มีการรองขอใหทําการผาพิสูจนศพนายหางทอง อีกครั้ง โดยนายปริญญา
นําหลักฐานที่เปนจดหมายเอกสารฉบับหนึง่มาให พ.ญ.พรทิพย เพื่อตรวจพิสูจนลายนิ้วมือวา เปน
ของนายหางทองหรือไม  และไดรองขอใหกรมสอบสวนคดีพเิศษ และสํานักงานนิติวิทยาศาสตร 
กระทรวงยุติธรรม เขามาดูแลคดีนี้ เพราะนายปริญญา มั่นใจวา นายหางทอง ถูกฆาตกรรม  

หลักฐานชิ้นสาํคัญที่ทําใหมกีารรื้อคดีขึ้นมาอีกครั้งในภาคที่สอง คือ การวิเคราะหเรื่อง
คราบเลือดของนายหางทอง  โดยอางวาบาดแผลมีเลือดไหลออกมาผิดปกติ ไมเหมอืนคนยิงตวัตาย
ทั่วไป เหมือนการฆาแลวจดัฉากวายิงตัวตายมากกวา หลักฐานการแยกของกะโหลกที่เชื่วานายหาง
ทอง ถูกทํารายกอนฆา  และอื่นๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีคราบเลือด พ.ญ.พรทิพยไดสงภาพถายใน
ที่เกิดเหตุไปให ดร.เอเดรียน ลินาเคอร ซ่ึงอางวาเปนผูเชี่ยวชาญในการกระเซ็นของคราบเลือดถึง
ตางประเทศ เพื่อหาความผดิปกติในการไหลของเลือด  หลังจากนัน้ไมนาน ดร.เอเดรียน ก็ยืนยันวา
การกระเซ็นของเลือดไมปกติ  จึงไมนาเปนการฆาตัวตาย  ดวยเหตุผลนี้เองเปนเหตุให พ.ญ.พรทิพย 
นํามาเปนประเด็นในการรื้อคดีนายหางทอง จนถึงขั้นมีการผาศพพิสูจนศพกันใหม เปนครั้งที่ 2  

ผลการผาศพครั้งที่สอง พ.ญ.พรทิพย ระบุวาหลักฐานออกมาขัดแยงกับการผาพิสูจน
คร้ังแรกของสถาบันนิติเวช สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ อยางสิ้นเชิง โดยพบวามกีระสุนลูกปราย
ตกคางอยูที่คาง และที่บริเวณลําคอ นั่นแสดงวาวิถีกระสุนถูกยิงจากดานบนลงสูดานลาง ไมใชยิงใน
แนวขนาน  ซ่ึงการยิงจากดานบนลงสูดานลาง แสดงวาผูตายถูกจับตัวแลวนํามายงิ ไมใชการยิงตัว
ตาย และพบวามีรอยราวทีก่ะโหลกศีรษะซึ่งอาจเปนไปไดวานายหางทอง ถูกทําราย หรือถูกตีที่
บริเวณศีรษะกอนจะถูกยิงซํ้าอีกครั้ง ซ่ึงขอมูลทั้งหมดทีมขาวขาวสดกไ็ดนําเสนอขาวไปตามผลการ
ผาของ พ.ญ.พรทิพย เชนกัน แตก็ยังไมทิ้งประเด็นฆาตวัตายในภาคแรกนํามาวเิคราะหในขาวควบคู
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กันไป 
เหตุผลสําคัญทีมขาวขาวสดตั้งขอสังเกต คือการที่ ดร.เอเดรียน เพยีงดูรูปถายแลวมา

อธิบายวาเปนฆาตกรรม เปนเรื่องที่ไมนาเชื่อถือ ทําใหขาวสดตองตรวจสอบประวตัิของ              
ดร.เอเดรียน อยางละเอียดอีกครั้ง โดยการใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลางในการติตอส่ือสาร  

ชุมฉันท ชํานิประศาสน หัวหนาขาวตางประเทศ ผูทําหนาที่ติดตอสัมภาษณกับ
แหลงขาวที่เกีย่วของในคดี แปลขาวจากสาํนักขาวตางประเทศ และเปนผูติดตอสัมภาษณ ดร.เอเด
รียน   เลาใหฟงวา “เมื่อสงสัยในตัว ดร.เอเดรียน เราจึงสงอีเมลไปหาเขาเพื่อหาขอมูล และขอ
สัมภาษณ พรอมกับแนะนําตัวเองกอนวาเราเปนนักขาวของหนังสือพมิพขาวสด ซ่ึงติดตามขาวนีม้า
อยางใกลชิด คุณสามารถตรวจสอบไดวาเราเปนนักขาวของหนังสือพมิพขาวสดจริงหรือไม ตามที่
อยู และเบอรโทรศัพทที่ปรากฏอยู และมีคาํสัมภาษณของ พ.ญ.พรทิพย ระบวุา คณุไดใหขอสังเกต
วาเมื่อดูจากภาพถายแลวมีขอสงสัยวา นายหางทองถูกฆาตกรรม และถาคุณสะดวกให     ขอมูลโดย
ตอบกลับทางอีเมลที่เราสงมา ปรากฏวาเขาตอบกลับมา แตเปนขอความสั้นๆ วา ยืนยัน    ขอมูลที่ 
พ.ญ.พรทิพย เสนอ และจะเดินทางมาเมืองไทยเพื่อตรวจสอบใหแนชัดอีกครั้ง การที่เราติดตอแลว
ไดรับคําตอบกลับมานี้ ก็ถือวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แสดงใหเห็นวาการเขาหาแหลงขาว
ของเรานั้นไดผล นอกจากนี้ ยังชี้ใหเห็นวาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการทงาน ทําใหเรา
รับทราบขอมูล และนําเสนอขาวไดรวดเรว็ขึ้น” (ชุมฉันท ชํานิประศาสน, สัมภาษณ, 23 มนีาคม 
2549) 

จากการตรวจสอบประวัติ ดร.เอเดรียน ทําใหทราบวาด็อกเตอรคนนีใ้ครจะไปเชิญมา
ตรวจชันสูตรก็ได เขาจะคดิเงินเปนรายชัว่โมงในการใหคําปรึกษา และพิจารณาคราบเลือด เมื่อรู
เชนนี้ยิ่งทําใหทีมขาวหมดความมั่นใจ และความศรัทธาในตวัผูเชี่ยวชาญรายนี้ แมจะไมเชื่อ 100 
เปอรเซ็นตวา นายหางทองฆาตัวตาย แตตราบใดที่ยังไมสามารถหาหลักฐานมาพิสูจนไดวา มกีาร
ฆาตกรรม ก็จะไปสรุปแบบนั้นไมได เพราะหากบอกวาเปนการฆาตกรรม ก็จะตองมีคนทําผิด ตอง
มีคนถูกจับกุม ก็จะเขาหลักกฎหมายทีว่า ปลอยผูราย 10 คน ยังดีกวาจับผูบริสุทธิ์เพียงคนเดียว 
แนวโนมคดีทีม่ีความพยายามที่จะมีการจับกุมคนรายใหได โดยทีพ่ยานหลักฐานไมชัดเจนนั้นถือวา
อันตรายมากในเรื่องของรูปคดี และกระบวนการยุติธรรม 

ภายหลังการผาศพนายหางทอง คร้ังที่ 2 เสร็จสิ้น พ.ญ.พรทิพย สรุปวาเปนการ
ฆาตกรรม กระทั่งนําไปสูการออกหมายจบันายนพดล คดีจึงเขาสูกระบวนการยุติธรรมของศาล เมื่อ
มีการไตสวนมูลฟอง นายนพดลจึงขอใหศาลสั่งผาพิสูจนศพ นายหางทองอีกครั้ง เปนครั้งที่ 3 โดย
ศาลสั่งตั้งทีมแพทยระดับอาจารยหลาย 10 คนเปนคณะทํางาน ผลการผาศพสรุปออกมาวา นาย  
หางทองยิงตวัตาย ไมใชฆาตกรรม ซ่ึงไปตรงกับผลการผาพิสูจนในครั้งแรก ขัดแยงกับการผา
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พิสูจนใน คร้ังที่ 2 อยางสิ้นเชิง ทีมขาวจึงเขาไปหาขอมูลจากแหลงขาวคนหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ซ่ึง
เปน 1 ในทีมแพทยชุดทํางาน เพื่อสอบถามรายละเอียดในการผาศพนายหางทองในครั้งนี้  

โดยแหลงขาวคนดังกลาวไดอธิบายเหตุผลหักลางใหฟงทีละประเดน็ อาทิ รอยราวใน
กะโหลกผูตายเกิดจากแรงกระสุนของลูกปรายที่มีอานุภาพทําลายลางสูง เลยทําใหกะโหลกแยก 
ไมใชโดนทํารายแลวถูกฆา สวนเรื่องวิถีกระสุนสิ่งที่ตอบไดดีที่สุดคือ หมอนกระสุนที่ไปติดอยูตรง
ซีกซายกะโหลกในแนวตรง นั่นแสดงวาเปนการยิงในแนวระนาบ ไมใชยิงจากมุมสูง หรือดานบน
แตอยางใด สําหรับรอยฟกช้าํของผูตายก็เปนรอยปกติของคนเสียชีวิตทัว่ไป 

นอกจากนี้ ทีมขาวยังมั่นใจในการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจที่ดแูลวไมนาจะมีเบือ้ง
หนาเบื้องหลัง เนื่องจากชุดทํางานมี พล.ต.ต.ปานศิริ ประภาวัติ รอง ผบช.ก. (ตําแหนง และยศใน
ขณะนัน้) ซ่ึงเปนนายตํารวจที่มีฝมือดี มีความยุติธรรม  และมีผลงานดานการสืบสวนสอบสวนคดี
ใหญมากมาย เปนคนดูแลคด ี ซ่ึงระบุไวในสํานวนไวชัดเจนวา ไมพบพยาน หลักฐานใดๆ ที่บงชี้วา
เปนการฆาตกรรม แตไมถึงกับระบุวา ไมใชการฆาตกรรม ฉะนัน้คดกี็ตองออกวาเปนการฆาตัวตาย
ไปกอน สําหรับคดีนี้อายุความหลายสิบป ฉะนั้นหากมพียานหลักฐานใหมเกิดขึ้นก็สามารถทําการ
ร้ือคดีได  

 
3) การคนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสนับสนุนชวยทําใหการทาํงานคดีนายหางทอง สะดวก

และรวดเร็วขึน้ เมื่อมีอินเตอรเน็ตเขามาใชงาน ทําใหสามารถคนหาขอมูลไดเร็ว เชน การตรวจสอบ
ประวัติของคนในขาว เพื่อดูวาเกี่ยวของกบัเหตุการณ หรือบุคคลในเหตุการณหรือไมอยางไร   เมือ่
เทียบกับสมัยกอนตองเปดแฟมอานทีละแฟม เพื่อหาชื่อคนๆ เดียววาคนนี้เปนใคร เกี่ยวของอยางไร
กับคดีนี้ อาจตองใชเวลานานเปนวัน ในการคนหาขอมูล  นายเอมพงศ  อธิบายใหฟงวา “เราตอง
เตรียมขอมูล โดยติดตามอานทางอินเตอรเนต็บาง และสอบถามขอมูลจากบรรณาธิการวาวนันี้ขาวนี้
ในดานอื่นๆ ไปถึงไหนแลว เราตองดูวาขั้นตอนนี้เปนอยางไร และอานขาวของหนังสือพิมพฉบับ
อ่ืน หรือดูโทรทัศนวาแตละส่ือมีเนื้อหาอยางไร เปรียบเทียบกันดูวาเปนอยางไร ใครมีประเด็นที่
แตกตางกันอยางไร เราตองหาวิธีการตลอดวา เราจะทาํอยางไรจึงจะเดินกาวลํ้าไปขางหนาส่ืออ่ืน
หรือหนังสือพมิพฉบับอื่นหนึ่งกาว”  (เอมพงศ บุญญานุพงศ, สัมภาษณ, 26 มีนาคม 2549)  

การหาคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตชวยไดมากในการคนหาขอมูลเกา ยกตวัอยางเชน 
ครอบครัวธรรมวัฒนะเคยมีเรื่องราวอะไรมากอนหรือไม อาจจะเปนทั้งเรื่องดี และเรื่องไมด ี หรือ
เร่ืองที่เปนขาวอยูกอนแลว ไมวาจะเปนขาวสังคมทั่วไป หรือขาวความขัดแยง เราสามารถคนหา     
ขอมูลเบื้องตนจากเว็บไซตของ www.google.com หรือ www.google.co.th. ไดทันทีโดยไมตองรอ
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นักขาว ซ่ึงหลายเรื่องสามารถคนขอมูลออกมาไดทันที ทําใหทีมขาวไดขอมูลอยางรวดเรว็ เพื่อที่จะ
คิดประเดน็ใหนักขาวตดิตามตอไปได หากไมมีอินเตอรเน็ตจะทําใหลําบากมาก เพราะตองใชวิธี
พูดคุยกับแหลงขาวนาน ทําใหเสียเวลามาก อยางคดีนี้มีประเด็นทีน่าสงสัยหลายจดุ  จะทําใหไมทัน
การณ และทําใหไดขอมูลเพียงดานเดียวเทานั้น 

นายเอมพงศ เลาถึงการคนหาขอมูลคดนีายหางทอง ใหฟงวา “ขาวการตายของนาย           
หางทอง กองบรรณาธิการขาวสดใชอินเตอรเน็ต เปดเวบ็ไซตคนหาขอมูลในหลายกรณี ซ่ึงบางครั้ง
ก็ไมสามารถยืนยันไดวา ขอมูลเหลานั้นเปนจริงหรือไม  อยางนอยก็เปนเบาะแสใหเราขยายผล หรือ
เปนแนวคิดในการแตกประเด็นใหมๆ ใหกับนักขาวได บางกระทูในเว็บไซตอาจไมใชการเขียนกนั
เลนๆ แตอาจเปนเรื่องจริงที่ไมมีใครเคยรู และมีคนที่ตองการนําขอมูลนี้ออกมาใหสังคมรับรู มันจะ
มีประโยชนตรงนี้  ทําใหเราไดรับทราบขอมูลใหมๆ  และเราก็จะใหนักขาวคนหาขอมูลอีกครั้งหนึ่ง
วาขอมูลที่ไดมานั้นถูกตองหรือไม”  (เอมพงศ บุญญานุพงศ, สัมภาษณ, 26 มีนาคม 2549)  

นายปญญา กลาวเสริมวา “ระบบไอทีมีได แตก็ไมใชส่ิงสําคัญที่สุด การทําขาวคนเปน
สําคัญที่สุด เพราะคนใชความคิด และเปนตัวกาํหนดทุกอยาง ไอทีก็เปนเพยีงแคสวนประกอบ
เทานั้น”  (ปญญา อินทรอุดม, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2549 ) 

อยางไรก็ตาม คดีนายหางทอง ถาไมมีอินเตอรเน็ตเขามาใช การทํางานของนักขาวก็ไม
ถึงกับลําบาก เพราะที่ผานมาก็มีขาวใหญๆ มากมายที่หนังสือพิมพขาวสดทําโดยไมมีเทคโนโลยี
อะไรมากก็ประสบความสําเร็จได แตเทคโนโลยีมีสวนชวยใหเกิดความรวดเร็ว   เชน ถายรูปไดโดย
ไมตองลางฟลม มีอินเตอรเนต็เพื่อใหสงขาวไดเร็ว มีเว็บไซตเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนกับทมี
ขาวเพิ่มมากขึน้ 

นายสุริวงค ไดอธิบายใหฟงวา  “คนจะตองเกงกวาเทคโนโลยีอยูแลว เพราะเทคโนโลยี
คิดแทนคนไมได มันแคเปนเครื่องมือที่ตอบสนองเราใหทํางานเร็วขึ้น ดีขึ้นสะดวกขึน้เทานั้น หาก
เปรียบเทียบวาเทคโนโลยีเปนอาวุธในการรบ ถาอาวุธนั้นอยูในมือนกัรบที่ชาญฉลาด สงครามก็
ประสบความสําเร็จ แตหากอาวุธไปอยูในมือนักรบโงๆ ก็เปลาประโยชน เชนเดยีวกบัเทคโนโลยีถา
ใชไมเปนก็ไมเกิดประโยชน”  (สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549) 
 

4.5.4  ตรวจสอบขอมูล 
หลังจากที่ไดขอมูลมาจากแหลงขาวแลว ทางกองบรรณาธิการจะเปนผูตรวจสอบขอมูล

อีกครั้งหนึ่ง นายสุริวงค ยกตัวอยางใหฟงวา “เมื่อนักขาวไดขอมูลมา เราจะตรวจสอบกับบุคคลที่
เกี่ยวของ อยางคดีของนายหางทอง เราจะตรวจสอบไปทางตํารวจชั้นผูใหญวาขาว หรือขอมูลที่เรา
ไดมาถูกตองหรือไม เนื่องจากตํารวจชั้นผูใหญจะไดรับรายงานจากตํารวจที่ทําคดนีี้อยูแลว เราก็
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ตรวจสอบไปวาขอมูลที่เราไดมาตรงกันหรือไม”  (สุริวงค เอื้อปฎิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 
2549)   

กรณีคดีขาวการตายของนายหางทอง เปนคดีที่ตองใชนกัขาวที่มีความสามารถ และเปน
ที่รูจักของแหลงขาว โดยเฉพาะตํารวจชุดคล่ีคลายคดี  นายสมชาย จรรยา ผูส่ือขาวสายอาชญากรรม 
เปนนักขาวที่ไดรับมอบหมายใหทําคดีนี้ ทาํหนาที่สืบคนขุดคุยขอมูลกบัชุดคล่ีคลายคดี เลาใหฟงวา  
“เราเปนผูนําเสนอ เพราะฉะนั้นผูนําเสนอตองนําเสนอตามกระบวนการของผูไปหาขาว เมื่อไดขาว
มาแลวกจ็ะตองมีการตรวจสอบตามมา ตามขั้นตอนหลายๆ อยางที่ตองมาตรวจสอบ เชน ขอมูลที่
ไดจากแหลงขาว เราตองทําการตรวจสอบจากแหลงขาวซ้ําอีกครั้ง หรือตรวจสอบกับบุคคลที่         
นาเชื่อถือ วาขอมูลที่เราไดมาถูกตองหรือไม ขอมูลตรงกันหรือเปลา รวมไปถึงกอนที่จะนําเสนอเรา
ตองสงใหทางหัวหนาขาวกรองอีกครั้งหนึ่ง เชน รายละเอียดการผาศพนายหางทอง ในแตละครั้ง
ตามความเปนจริงแลวจะไมสามารถนํามาเปดเผยไดเลยเพราะเรื่องยังอยูในชัน้ศาล ดังนั้นเราตองเขา
หาแหลงขาวทีท่ําคดีนั้น เพื่อขอรายละเอียดมาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพื่อนํามาเปนประเดน็ใน
การนําเสนอขาว สวนจะไดขอมูลมากนอยอยางไรขึ้นอยูกับความไววางใจของแหลงขาว”  (สมชาย 
จรรยา, สัมภาษณ, 10 เมษายน 2549)   

ความขัดแยงระหวางพี่นองตระกูลธรรมวัฒนะ 2 กลุม ทําใหทีมขาวทํางานยากลําบาก 
เพราะตางคนตางใหขาวโนมเอียงไปในทางที่ตัวเองเห็นหรือเชื่อ การที่ทีมขาวไดขอมูลจากแหลง 
ขาวถือวาเปนประโยชน แตขณะเดียวกนักเ็ปนอันตรายเชนกัน ทําใหตองมีการกลั่นกรองเปนหลาย
ช้ันกวาจะนําเสนอทางหนาหนังสือพิมพ และตองระมดัระวัง เพราะอาจจะมกีารฟองรองเกิดขึ้นได 
เพราะสวนหนึง่ของขาวเปนเนื้อความที่กลาวหาอีกฝายอยางรุนแรง ที่สําคัญ ขณะนั้นพี่นองทั้งสอง
ฝายก็พรอมจะฟองรองกันทกุเมื่อในคดีหมิน่ประมาท ส่ืออาจจะเปนจาํเลยรวมไปดวย ตรงนี้ทําให
ตองระมัดระวงัในการนําเสนอขาวมากขึน้ “ความขัดแยงของสองกลุมนี้ ทําใหเรามีขาวมาก เพราะ
ตางคนตางใหขาว แตนําเสนอยาก หาขาวไดงาย แตนาํเสนอยาก เพราะวาตองกลั่นกรองใหมาก 
เพราะตางฝายก็ใสความกนั และกัน”  (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549)  

 
ขอมูลบางอยางที่ทีมขาวไดมานั้นไมสามารถนําเสนอไดทนัที ตองทําการตรวจสอบซ้ํา 

(Double Check) จากแหลงขาวที่เชื่อถือไดกอน นายสมชาย อธิบายใหฟงวา “สมมติมีคน 4 กลุมรู 
เราไดขอมูลจากกลุมแรก เรารูวาคนที่ 2 ก็สนิทกับเปาหมาย เราก็ตรวจสอบวาจริงหรือไม ถาจริงเรา
ก็ตรวจสอบตอไปอีกจากกลุมที่ 3 กลุมที่ 4 ถาเหมือนกนั ก็เชื่อถือได” (สมชาย จรรยา, สัมภาษณ,  
10 เมษายน 2549)  
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เมื่อนําขอมูลตางๆ มาเขียนขาว อาจเขียนถึงแหลงที่มาของขาววา แหลงขาวระดบัสูง
จากกระทรวงยุติธรรม หรือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเปนการปกปองแหลงขาว และเพือ่
ปองกันการถูกฟองรองที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองดวย อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ทีมขาวไดมากใ็ชวาจะ
เชื่อถือได 100 เปอรเซ็นต เพราะขอมูลบางเรื่องเสี่ยงตอการฟองรอง ยกตวัอยางเชน เรานําเนื้อหา
ทั้งหมดไปนําเสนอ แตบางเรื่องที่นําเสนอไปนั้นผูที่ถูกกลาวหา หรือผูเกี่ยวของบอกวาไมเปนเรื่อง
จริง ทําใหเกิดการฟองรองหมิ่นประมาท เมื่อเกิดการฟองรองขึ้นบางครั้งแหลงขาวไมไดรับผิดชอบ
กับเราดวย ดังนั้น ทีมขาวจึงตองตรวจสอบขอมูลจากแหลงขาวหลายๆ แหลง เพื่อใหแนใจวาขอมูล
ที่ไดมานั้นถูกตอง “บางครั้งนัดแหลงขาวไปคุย แตแหลงขาวไมรูวาเราจะตองสงขาวชวงเวลาไหน 
และชวงเวลาไหนที่สงขาวไมได ยกตัวอยางเชน บางครั้งมีผลการตรวจ หรือการพิสูจนหลักฐาน
บางอยางออกมา และนดัแถลงขาวตอน 22.00 น. เราก็ตองรอ จะไปบังคับเขาไมได เมื่อไดขาวแลวก็
ตองรีบสงขาวในทันที เนื่องจากขอมูลยังไมไดทําการตรวจสอบซ้ํา เราจึงตองสงใหบรรณาธิการ
ตรวจสอบกอน เพราะถาเรานําเสนอไปโดยไมไดทําการตรวจสอบ เมื่อนําเสนอขอมูลผิดพลาดจะ
ทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา เชน การถูกฟองรองหมิ่นประมาท เปนตน”  (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, 

สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549)  
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงนั้น สวนใหญจะเกี่ยวของกบัจรรยาบรรณ  เชน เร่ืองหมิ่น

ประมาท หรือสงผลกระทบกับบุคคลอื่น ตองตรวจสอบซ้ําเพื่อไมใหเกิดการฟองรอง ซ่ึงวิธี
ตรวจสอบขอมูลทําได 2 แบบ คือ การตรวจสอบกับตวันักขาวเองวาไดยนิจริงหรือไม เห็นมากับตา
จริงหรือไม เชื่อถือไดแคไหน และการตรวจสอบจากแหลงขาวอื่นๆ โดยตรวจสอบขอมูลจาก
แหลงขาวของตนเองเพื่อใหเกิดความถูกตองชัดเจน คนที่ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูล คือ หัวหนาขาว 
ผูชวย  หวัหนาขาว และบรรณาธิการขาว  

 
4.5.5  การนําเสนอขอมูล 
ขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ หลังจากทีมขาวไดขอมูลจากแหลงขาว ก็มี

การนําเสนอขาวอยางเปนขัน้ตอน แบงการนําเสนอออกเปน 3 ภาค เร่ิมตั้งแตการผาพิสูจนศพครั้ง
แรก คร้ังที่ 2 และครั้งที่ 3 นายสุริวงค เลายอนถึงเหตกุารณใหฟง วา “ส่ิงที่ทําใหรูสึกแปลกๆ 
เกี่ยวกับขอมูลคราบเลือดนี้คือ การเอารูปไปให ดร.เอเดรียนดู แลวบอกวาเปนการฆาตกรรม ซ่ึง
เปนไปไมไดเลย ตอมามีพนกังานสอบสวนเขามารวมทาํคดีดวย ไดแก คณะแพทยระดับอาจารยจาก
สถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดสรุปความเหน็วาเปนการฆาตัวตาย ซ่ึงมีเหตุผล
มากกวาความเห็นของ พ.ญ.พรทิพย เพราะเปนเหตุผลที่มาสนับสนุนการตรวจพสูิจนศพในครัง้ที่
หนึ่ง แตเราไมใชคนตัดสิน เราจึงตองนําเสนอขาวไปตามทิศทางเดิมวาเปนการฆาตัวตาย  ขณะที่
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ทางพนักงานสอบสวนกองปราบปราม โดยพล.ต.ต.โกสินทร หินเธาว ผบก.กองปราบปราม 
(ตําแหนงในขณะนั้น) ดําเนนิการทําคดีตอไป และพลิกคดีกลับมาเปนการฆาตกรรม  เนื่องจากใน
ตอนนั้นผูใหญในรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการนําเสนอขาวประเดน็นี้ จึงตองทาํคดีตอไปอยางนี้ 
เพราะฉะนั้นคดีจึงเปลี่ยนเปนฆาตกรรม และมีการจับนายนพดลเปนผูตองหา” (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, 

สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549)  
ตอมาไมนาน นายนพดล รองขอตอศาลตองการใหสถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ มารวมทําคดีดวย และเพือ่ใหนาเชื่อถือกวาเดิม คือใหเปนรูปคณะกรรมการขึ้นมา 
ซ่ึงผลการผาพิสูจนศพนายหางทอง คร้ังที่ 3 ออกมาระบวุา ไมพบอะไร เชน รอยแตกของกะโหลก
ศีรษะ ก็ระบวุาเปนรอยราวที่เกิดจากแรงดันของกระสนุลูกปราย แลวกระสุนทีไ่ปคางที่คอก็เปนวิถี
ของกระสุนลูกปราย ซ่ึงจะแตกกระจายเม็ดหนึ่งเปนเมด็เล็กๆ พันเม็ดหมื่นเมด็กระจายสาดไปทั่ว 
แลวกว็ิถีของกระสุนลูกปรายแตละนดัก็เปรยีบเหมือนการตีสนุกเกอร เมื่อลูกวิ่งไปชนมันแตกออก 
ไมมีทิศทางที่จะเหมือนกนัแมแตครั้งเดยีว  เพราะฉะนัน้วิถีของกระสุนลูกปรายบอกอะไรไมได แต
กระสุนตอนเขา จะเขาตามแนวราบ หลักฐานเหลานี้ศาลจะเปนผูพจิารณาเอง โดยขณะนี้มีผลพิสูจน
ทางการแพทยของ พ.ญ.พรทิพย กับพนักงานสอบสวนชุดกองปราบปราม ที่เสนอวาเปนฆาตกรรม 
และผลการตรวจของแพทยจากสถาบันนิติเวชวิทยา จะมารองรับการตอสูของนายนพดล ซ่ึงตรงนี้
ศาลจะไปชั่งน้าํหนักเอง ผลจะออกมาอยางไรก็ตองรอการตัดสินของศาล 

 
เมื่อเปรียบเทียบหนังสือพิมพขาวสดกับหนังสือพิมพฉบับอื่นๆ แลว ขาวสดเสนอขาว

การตายของนายหางทอง โดยเนนไปที่การฆาตัวตายตัง้แตแรก เพราะเชื่อมั่นในการทํางานของ
ตํารวจชุดทําคดีที่มากกวาการทํางานของ พ.ญ.พรทิพย  อยางที่ นายเอมพงศ กลาววา “เหตุการณนี้
เราไมเชื่อมั่นในผลการพิสูจนของ พ.ญ.พรทิพย  เขาไมไดเปนฮีโรในความรูสึกของคนอานขาวสด
เลย ซ่ึงเชื่อวาคนอานขาวสดจํานวนมากที่คิดเหมือนเรา  ถาไมเชนนั้นเขาก็คงไมตดิตามขาวจากขาว
สด และก็คงเกลียดขาวสดดวยซํ้า เพราะขาวสดไปวา พ.ญ.พรทิพย  บางคนอาจจะรูสึกก็จริงอยู ที่
อีกมุมหนึ่งคนทั้งบานทั้งเมืองเชื่อวาส่ิงที่ พ.ญ.พรทิพย ทําถูกหมด แมแตการระบุผลการพิสูจนศพ
นายหางทอง คร้ังที่สองซึ่งระบุวาเปนฆาตกรรม ทั้งที่ความจริงแลวมันเปนการนาํเสนอเรื่องของ
คนๆ หนึ่ง ในเรื่องของนิติวิทยาศาสตรที่คนสวนใหญไมมคีวามรูเลย ทําใหคนสวนใหญเชื่อ แตขาว
สดก็ไมใชวาเรามีความรูเร่ืองนิติวิทยาศาสตร เพียงแตเรามีมุมอ่ืนใหคนอานไดเลือกที่จะพิจารณา
เอา  ไมใชมีเพยีงความเห็นของ พ.ญ.พรทิพย เทานัน้ แตมีแพทยคนอืน่ๆ ในประเทศนี้ที่เกงดานนติิ
วิทยาศาสตรเหมือนกนั เพยีงแตแพทยอีกหลายๆ คนไมอยากแสดงตัว เชน คณะแพทยที่ทําการผา
พิสูจนศพเปนครั้งที่สาม”  (เอมพงศ บุญญานุพงศ, สัมภาษณ, 26 มีนาคม 2549) 

DPU



 110 

วิธีการทํางานของนักขาวมีความใกลเคียงกับการทํางานของตํารวจในเรื่องของการ
สืบสวนสอบสวน  เพราะวาการที่จะไดขาวตางๆ มา นักขาวตองพยายามสืบสวนดวยตัวเองดวย คือ
เจาะลึกในเรื่องของผูที่ทํางาน เพราะทุกคนพยายามที่จะปกปดในเรื่องของขอมูล และญาติพี่นอง
ของผูตายเองก็มีความขัดแยงกันอยู  ดังนั้นวิธีการนําเสนอของสื่อก็ตองนําเสนอทั้ง 2 ดาน เพื่อนํา
ประเด็นสําคัญมาประกอบกัน   

ในคดีการตายของนายหางทอง หลังจากทีมขาวประมวลขอมูลจากแหลงขาวซึ่งเปน
พนักงานสอบสวนชุดคล่ีคลายคดี ขาวสดก็นําเสนอประเด็นไปในทิศทางนั้นๆ โดยย้ําวาในที่เกิด
เหตุไมพบวามรีองรอยอยางอื่น ที่จะบงชี้วามีผูอ่ืนมาฆานายหางทอง   เพราะปนอยูในมือผูตาย และ
คงเปนไปไมไดที่ นายนพดล จะฆาอําพรางคดีโดยลงมอืเพียงลําพัง เพราะคนๆ เดยีวไมสามารถ
กระทําได การทําแบบนี้ตํารวจมองวาจะตองทําหลายคน ซ่ึงหากทําหลายคนก็ควรจะมีรองรอย หรือ
หลักฐานอยางอื่นทิ้งไว  แตในที่เกดิเหตุทกุอยางกลับเปนปกติ ที่สําคญัผลการพิสูจนศพก็ไมพบยา
นอนหลับแตอยางใด เพราะหากเปนการจัดฉากยิง โดยวางยานอนหลับ ก็ตองพบหลักฐานใน
รางกาย และเพื่อใหประเด็นเหลานี้มีน้ําหนัก ทีมขาวจงึพยายามตรวจสอบกับแหลงขาวที่เกีย่วของ 
และบุคคลตางๆ นํามาประกอกัน 

 
นายสุริวงค เลายอนใหฟงถึงเหตุการณในขณะนั้น วา “การนําเสนอขาวของเราในตอน

นั้น เหมือนเปนการสวนกระแสคนอื่นๆ ที่มองวาเปนการฆาตกรรม เพราะสื่ออ่ืนๆ สวนใหญจะ
นําเสนอไปในทิศทางฆาตกรรม แตหนังสือพิมพขาวสดไมไดทําตามกระแส แตทําตามพยานหลัก 
ฐานที่ได ในมุมของความคิดเห็นทีไ่มเชื่อวาเปนการฆาตัวตาย ซ่ึงไมไดนําเสนอเปนประเดน็หลัก 
โดยในทายที่สุด ประเด็นตางๆ เหลานี้จะถูกหักลางดวยพยานหลักฐาน”  (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, 

สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549)  
ประเด็นที่ทีมขาวขาวสดนําเสนอมีความพยายามหาหลักฐานมาสนับสนุนตลอด แต

หลักฐานบางอยางก็ไมสามารถนําออกมาเผยแพรได เนื่องจากคดียังอยูในชั้นศาล เชน ภาพวิดีโอ
จากตางประเทศที่ทีมขาวไดมาจากแหลงขาว เปนภาพการยิงตัวตายของคนรายคนหนึ่งที่กลองวงจร
ปดสามารถจับภาพไวได ซ่ึงหลังจากใชอาวุธปนยิงตัวเอง คนรายรายนั้นก็มีลักษณะทาทางการตาย
เหมือน นายหางทอง รายละเอียดในที่เกิดเหตุคลายคลึงกับกรณี นายหางทอง มาก  อันเปนหลักฐาน
ที่พอจะหักลางขอสันนิษฐานของ พ.ญ.พรทิพย ไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงนายสุริวงค  ไดอธิบายใหฟงวา 
“หมอพรทิพยตั้งขอสันนิษฐานวา นายหางทอง ไมไดเสียชีวิตทันที เพราะมีการสําลักเลือด อีกทั้ง
ปนก็ตกอยูในตําแหนงที่ไมนาจะเปนไปได ซ่ึงเราไปไดหลักฐานการยิงตัวตายของคนรายชาวตาง 
ชาติรายหนึ่ง ซ่ึงถูกตํารวจนําตัวมาสอบปากคําแลวกลองทีวีวงจรปดในหองสอบสวนไดบันทึกภาพ
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ไว โดยคนรายชักปนออกมาจอยิงหัวตัวเอง แลวหงายหลังไปโดยที่ทิศทางของปนก็ตกลงไปอยาง
อิสระ รางของเขามีการกระตุก สําลักเลือด และไมไดตายทันที มีเลือดไหลมาก ทาทางนอนตาย
คลาย นายหางทองมาก เหยียดขา เกร็ง กระตุก นั่นก็พอสรุปไดวาคนยิงตัวตายไมจําเปนตองสิ้นใจ
ทันที แตอาจมีการสําลักเลือด หรือเปลี่ยนทาทางรางกายไปตามความเจ็บปวดของบาดแผลถูกยิง แต

หลักฐานชิ้นนี้เรานําเสนอไมไดเพราะคดียังอยูในชั้นศาล” (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ,           
29 มีนาคม 2549)  

 
ดานนายสันติ เลาใหฟงวา “จุดเดนที่ทําใหคดีนี้คอนขางแปลก คือ มีประเด็นใหม

เกิดขึ้นทุกวัน เพราะตางฝายตางอยากใหขาวอยูแลว เชน นายนพดล กับนายปริญญา ชวงที่เกิดเหตุมี
การแถลงขาวบอยมาก บางครั้งก็โทรศัพทเรียกนักขาวไปเพื่อแถลงขาว ยกตัวอยางเชนวันนี้ฝาย 
นาย นพดลใหขาว วันรุงขึ้นฝายนายปริญญา ก็หาทางแกขาว ซ่ึงขอมูลบางสิ่งบางอยางที่ไดมาเรา
อยากจะนําเสนอมากแตนําเสนอไมได  เชน บางครั้งเปนเรื่องสวนตัวมากๆ ของคนในขาวที่เรารูมา 
แตก็นําเสนอไมได เพราะมันไมเกี่ยวกับขาว แลวโอกาสที่จะถูกฟองหมิ่นประมาทมีสูงมาก และใน
ดานจริยธรรมแลว เราตองพิจารณาวา ไปซ้ําเติมเขาหรือไม  เรื่องนี้เปนคดีที่สังคมอยากรู ใครๆ ก็
อยากรูวา นายหางทองถูกฆาตกรรมหรือไม แตเราตองดูวานําเสนอแลวไดอะไร ไดความสะใจอยาง
เดียวหรือเปลา ถาไดความสะใจอยางเดียวเราก็ไมนําเสนอ” (สันติ จิรพรพนิต, สัมภาษณ,              
30 มีนาคม 2549) 

 
นอกจากนี้ ยงัมีอีกประเดน็ที่ทีมขาวตั้งขอสังเกตเปนกรณีพิเศษ คือ เมื่อผลการแพทย

อธิบายวาเปนการฆาตกรรมแลว มีทฤษฎีอาชญวิทยามารองรับวา เมื่อมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในหอง
ที่มีคน 2 คน เพราะฉะนัน้อกีคนตองเปนคนฆา นี่คือทฤษฎีที่มารองรับในการจับกมุ นายนพดล ซ่ึง
สรุปแบบนี้ใชไมได เพราะตราบใดทีย่ังไมมีพยานหลกัฐานมัด การจับกุมคนดวยทฤษฎแีบบนี้     
นากลัวมาก เพราะกลัววาสักวันถาการทําคดีแบบนี้มาโดนญาติพี่นองของใครก็คงจะเดือดรอน ใน
การทําขาว ในการทําขาวทมีขาวนําเสนอไปทั้ง 2 ดาน ทั้งขอมูลของ พ.ญ.พรทิพย และขอมูลของ
ทีมแพทย ขณะที่ส่ือฉบับอื่นก็นําเสนอประเด็นในลักษณะนี้บาง แตอาจจะไมใหน้ําหนกัมาก แต
ขาวสดใหน้ําหนักมาก เพราะไดตรวจสอบอะไรหลายอยางแลว จึงตั้งอยูบนพื้นฐานทีว่าขาวสด
ไมไดเชื่อวา นายนพดลฆานายหางทอง หรือไมไดฆา แตขาวสดเห็นวาไมมีหลักฐานอะไรเลยทีจ่ะ
ไปบอกวา นายนพดล เปนคนลงมือฆา เพราะการทาํขาวอาชญากรรม หากมีการตั้งธง หรือไป
กําหนดไวกอนวาผลจะตองออกมาอยางนัน้ ทุกอยางกจ็ะไขวเขว การทําตามพยานหลักฐานเปนสิ่ง
ที่ดีที่สุด และถูกตองที่สุด 
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ขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ลาสุดคดียังอยูในชัน้ศาล และยังเปนเรื่องที่

สาธารณชนทั่วไปใหความสนใจอยูวาเบื้องหลังเกิดจากการฆาตัวตาย หรือฆาตกรรมกันแน ทั้งนี ้
ผลจะออกมาอยางไรขึ้นอยูกบักระบวนการยุติธรรม 
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ตัวอยางสําเนาพาดหวัขาวหนังสือพิมพฉบับอื่นๆ เทียบกบัหนังสือพิมพขาวสด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546

หนังสือพิมพแนวหนา  
ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 

หนังสือพิมพิ์มติชน ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546

หนังสือพิมพเดลินิวส  
ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 

หนังสือพิมพแนวหนา  
ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงการพาดหัวขาว เปรียบเทียบการนําเสนอขาวของขาวสดกับฉบับอื่นๆ 
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4.6  ปญหา และอุปสรรคของกระบวนการทําขาวคดีการเสียชีวิตของนายหางทอง  ธรรมวัฒนะ 
 

โดยทั่วไปผูส่ือขาวมีหนาทีใ่นการหาขาว สืบสวนหาขอเท็จจริง เฝาตดิตามสถานการณ 
สัมภาษณ บันทึกขอมูล เขียนขาว หรือรายงานใหสังคมไดรับทราบ  ทําหนาที่ดแูลบานเมือง  ถาพบ
อะไรผิดปกตกิ็จะนํามาเปดเผยใหสาธารณชนไดรับทราบ  ดวยความซื่อสัตย ซ่ึงเปรียบเสมือนเปน
สุนัขเฝาบาน (Watchdog) 

จากการนําเสนอขาวคดีการตายของ นายหางทอง  ธรรมวัฒนะ ของหนังสือพิมพ     
ขาวสด ที่พยายามขุดคุยขอเท็จจริงอยางมุงมั่น  ทําใหมีปญหา และอุปสรรคตางๆ เกิดขึ้น  เนื่องจาก
ผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดกับเหตุการณนี้พยายามปดบังซอนเรนสิ่งที่ผิดปกติเอาไว  ตางฝายตาง  
ใสความซึ่งกันและกัน  ทําใหยากตอการคนหาขอเท็จจริงมานําเสนอตอสาธารณชน   

ขาวการเสียชีวติของ นายหางทอง มีความสับสน และสลับซับซอนมาก เนื่องจากตอน
เกิดเหตุนกัขาวไมไดเขาไปในสถานที่เกิดเหตุตั้งแตแรก เพราะถูกปดกั้นจากเจาหนาที่ตํารวจ โดย
เจาหนาทีต่ํารวจอางวา “กลัวจะมีการทําลายพยานหลักฐาน” ทําใหทีมขาวไมสามารถเขาไปเก็บภาพ
ที่เกิดเหตุได เพราะสถานที่เกิดเหตุในบานของ นายนพดล ซ่ึงเปนคนมีช่ือเสียง และเปนสถานที่
สวนบุคคล       

ปญหาที่พบในการทําขาวคดีการเสียชีวิตของ นายหางทอง คือ การสั่งงานนักขาวที่
ติดตามคดีนี้อยูแลว ควรติดตามขาวตอไป เพราะจะเปนคนที่รูเร่ืองดีที่สุด ไมตองมาอานขาว หรือ
หาขอมูลขาวใหม แตเนื่องจากบางครั้งจํานวนนักขาวไมเพียงพอ ทางกอง บก. จงึจําเปนตองใช
นักขาวจากสวนอื่นมาชวย ซ่ึงนักขาวเหลานัน้ไมมคีวามชํานาญทางดานการทาํขาวสืบสวนสอบ 
สวน เลยไมรูเทคนิคในการคนหาขอมูลจากแหลงขาว ทําใหเขาถึงแหลงขาวยาก ขอมูลที่ไดอาจไม
ตรงกับประเดน็ที่บรรณาธิการตั้งเอาไว  นายเอมพงศ กลาววา  “อุปสรรคในการทําขาวนายหางทอง
มีหลายเรื่อง บางครั้งเราตองสงนักขาวที่ไมมีความถนัดในการทําขาวอาชญากรรมไป เพราะคนนอย 
เลยทําใหไดขาวไมลึก เพราะนักขาวไมสนิทสนมกับแหลงขาว หนกักวานั้นคือ นักขาวบางคน
ไมไดตามขาวอยางตอเนื่อง เลยไมรูวาอะไรเปนอะไร คดีมีความคืบหนาแคไป แตถาเราสงนักขาวที่
มีความสนิทสนมคุนเคยกับแหลงขาวไป เราจะไดขอมูลที่มีน้ําหนัก บางครั้งความไวเนื้อเชื่อใจของ
แหลงขาวเปนสิ่งสําคัญ แหลงขาวจะยอมเปดเผยขอมูลมากหรือนอยกข็ึ้นอยูกับตวันกัขาวดวย บาง
เร่ืองบางประเด็นแหลงขาวยอมเลาใหฟง แตยังไมใหนําเสนอเปนขาว เราก็ตองไมนําเสนอ แตพอ
ถึงเวลาหนึ่งเขาก็มีอะไรที่ถือวาเปนประเดน็ใหญกวานัน้ เขาก็อาจจะใหเราเพราะไวใจเราแลว นี่คอื
ส่ิงที่พบจากการทําคดีนายหางทอง”  (เอมพงศ บุญญานุพงศ, สัมภาษณ, 26 มีนาคม 2549)  
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ดาน น.ส.ชุมฉันท  เลาใหฟงเกี่ยวกับอุปสรรคที่พบในคดีนี้วา  “ปญหาก็คือ การตดิตอ
หา ดร.เอเดรยีน เปนไปคอนขางยาก เพราะอยูกันตางที่ตางเวลา และดร.เอเดรียน ไมใชคนมีช่ือเสียง 
การคนหาขอมูลเร่ิมจากทางอินเตอรเน็ต ดูวาคนๆ นี้สอนหนังสือที่ไหน มีเบอรโทรศัพทติดตอ
อยางไร เวลาใด (ภาคผนวก ญ) เพราะเวลาที่ประเทศอังกฤษเวลาตางกับเวลาในประเทศไทย 6-7 
ช่ัวโมง คร้ังแรกใชโทรศัพท แตไมพบตวั เปนเครื่องตอบรับ จึงเลือกวิธีการสงอีเมลที่คนไดจากทาง
มหาวิทยาลัย การทําหนาทีน่ักขาว ถาไมพบแหลงขาว ไมใชวางานเราจะจบ ตองพยายามหาชองทาง
ติดตอใหมใหได  ตองใชเวลาในการติดตามอยูนาน ทําใหการนําเสนอขาวลาชา เนื่องจากตองรอ
ตรวจสอบใหแนใจกอน”  (ชุมฉันท ชํานปิระศาสน, สัมภาษณ, 23 มีนาคม 2549) 

การตายของนายหางทอง เกิดเปนความขดัแยงกันระหวางคนในครอบครัว 2 ฝาย 
ดังนั้นปญหาในการนําเสนอขาวจึงตามมาโดยปริยาย เมื่อขาวสดนําเสนอในประเดน็ของใคร ก็จะ
ถูกฝายตรงขามตอวาตอขานวาไมมีความเปนกลางทันท ีนายสันติ เลาถึงปญหา และอุปสรรคใหฟง
วา “อุปสรรคที่พบคือ เมื่อเราใหน้ําหนักการเสนอขาวไปที่การฆาตัวตาย ฝายที่เชื่อวาเปนการ
ฆาตกรรมก็ไมคอยพอใจ และไมยอมใหขาวกับเรา พยายามตาํหนวิานําเสนอขาวไมเปนกลาง 
เขาขางอีกฝายหนึ่ง จริงๆ แลวเรานําเสนอขาวไปตามสํานวนคดีของเจาหนาที่ตํารวจ”  
(สันติ จิรพรพนิต, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2549) 

ในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนตองใชเวลาในการคนหาขอมูล เพื่อใหไดขอมลูที่
เจาะลึก นักขาวตองพยายามขุดคุยขอมลูใหไดมากทีสุ่ด เพื่อจะไดขอมูลที่ถูกตองที่สามารถนํามา
เปดเผยใหกับประชาชนไดรับทราบ ทําใหบางครั้งสงผลกระทบกับแหลงขาว หรือผูที่เกี่ยวของ    
นายนพดล ธรรมวัฒนะ ในฐานะบุคคลที่เปนแหลงขาวในคดีนี้ เลาใหฟงวา “ผมเคยใหขาวกบั        
นักขาว  บางครั้งคุยกับนักขาวอยางหนึ่ง  แตขาวกลับออกมาอีกอยางหนึ่ง  สรางความเสียหายใหกบั
ผม ส่ือมวลชนชอบนําเสนอขาวผิด เชน ส่ือมวลชนไปนั่งฟงคําพิจารณาในศาล ศาลตําหนิคูความ
ทั้ง 2 ฝาย ส่ือก็อาจจะเขียนออกมาวาศาลตําหนินายนพดล หามไมใหขาว โดยที่รายงานของศาลระบุ
ออกมาวาศาลไดตักเตือนคูความทั้ง 2 ฝาย จริงๆ แลวศาลตําหนิอัยการกอนดวยซํ้าไป แลวศาลกใ็ช
คําพูดกับเราดวยวา เอาเปนวาขอรองจําเลยไมใหพูดแลวกัน แตวาไปหามไมได   มันก็ไมรูวาความ
คลาดเคลื่อนตรงนี้เกิดขึ้นไดอยางไร อาจเปนเพราะ เมื่อกอง บก.ขาว รับขาวไปแลวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเรียบเรียงใหมใหเกิดมีความนาตื่นเตน ก็เปนได หรืออีกดานหนึ่งในการเสนอขาวใน
ยุคปจจุบัน เสนอในลักษณะของขาวเจาะเปนในเชิงสืบสวนมากกวาที่จะเปนรายงานขาวอยาง
ตรงไปตรงมา อันนี้อาจจะเปนในลักษณะนั้น กจ็ะเห็นไดวาส่ือมวลชนที่ออกมานั้น จะออกมาใน
เชิงสืบสวนไปหมด”  (นพดล ธรรมวัฒนะ, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2549) 
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การทําคดีการเสียชีวิตของนายหางทอง นอกจากจะพบปญหา และอุปสรรคจากการทํา
ขาวแลว ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหลงขาวอีกดวย พ.ญ.พรทิพย เลาใหฟงถึงการเปนแหลงขาว
ในคดีนายหางทอง วา “คดีนี้มี 3 ภาค ภาคที่ 1 คือชวงเกิดคดีครั้งแรก ตอนนั้นบังเอิญเราไมไดมี
ช่ือเสียง ก็ไมกลายเปนประเด็น มาถึงภาคที่ 2 เปนชวงที่ทั้งคดีก็ดัง หมอก็ดังก็กลายเปนขาว อยาง
บางเรื่องที่ไมไดใหขาว แตกลายเปนขาว ทําใหเกิดผลกระทบตามมามากมาย  เชน การเขาไป
ถายภาพ การที่คนอื่นเขาใหขาวดักเอาไว และก็มีภาพที่เผยแพรออกไปแลวก็เอาไปรองถูกฟองตอ
แพทยสภา ถือวาไมควร เขาไมรูสถานการณจริง และอีกจุดก็คือการใหขาวนี้ ครั้งนั้นเปนครั้งที่หมอ
ไดเรียนรูอยางมากวา เมื่อส่ือมีสายคือมีฝายนี้ บอกไดชัดเจนคือมีฝายตํารวจกับไมตํารวจ นั่นคือครั้ง
ที่ เรารูสึกวา นี่ตกลงที่ เราทํางานมาตลอด เริ่มมีคนไมเขาใจแลว ทั้งๆ ที่หลักคิดของเราเปน
วิทยาศาสตร การทํางานเปนวิทยาศาสตรลวนๆ นั่นก็คือ เราสังเกตเห็นการระบายสี คือ การเอะอะ
โวยวาย คือเห็นถึงอารมณที่รุนแรง นี่คือพวกที่แบงเปนสาย และที่หมอพอจะทราบขอมูลที่มีคน
อธิบาย คือหนาอาชญากรรมสวนใหญจะเปนสายตํารวจ เพราะฉะนั้นยอมพบกับความเกลียดที่เขา
มากระทบกับตัวเอง เพราะเราเขาไปรื้อคดีกับการทํางานของตํารวจ เราจึงถูกเหมือนกับเปนจุดเดน 
ดึงอารมณของขาวไปในลักษณะที่ทําตัวเองเสียหาย” (พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท, 
สัมภาษณ, 31 พฤศจิกายน 2549) 

พ.ญ.พรทิพย กลาวตอไปวา “การเอาคําพดูมาตอกันประหนึ่งวามันเปนการโตเถียงกัน 
หรือเปนการเอาคําพูดที่ไมไดพูดมาเขยีนเปนคําพูดของเรา พบมากในภาคที่ 2 ส่ิงที่เกิดขึ้นคือ
กระบวนการกอ็ปปขาว แลวเพิ่มไปทีละนดิ ทีละนดิ เหมือนเกมสกระซิบ ของไมจริงก็เปนอะไรก็
ไมรูที่ใสลงไปเราก็ “เฮยนี่เราพูดตรงไหนวะ” ไมเคยพูดเลย นี่คือส่ิงที่เห็นในภาคที ่ 2 เมื่อมาถึง       
ภาคที่  3 หมอไมคอยกังวล หมอจะอยูเฉยๆ เพราะเรารูวาส่ือเปนอยางไร พอกลับมาเปนขาวในการ
ผาศพครั้งที่ 3 มันเปนอะไรที่เรารูแลววาอยูเฉยๆ เปนดีที่สุด สังคมชอบเขามากระแนะกระแหน    
ขุดคุย คุยเขี่ย เขาคงคิดวาคงเหมือนตัวเขา วาสังคมนี้ไมมีทางจะมีคนดี เพราะฉะนัน้เรารับรูตรงนี้เรา
ตองนิ่ง แตไมหมดกําลังใจ แตไดบทเรียน มันกเ็หมือนคนเจ็บหนอยๆ เหมือนถูกอะไรตํา เราก็            
“อาว  เฮย  มนัมีพิษนีห่วา”   เราก็ตองระวัง มนัก็คือส่ิงที่กระทบจากการใหขาว”  (พ.ญ.คุณหญิง   
พรทิพย โรจนสุนันท, สัมภาษณ, 31 พฤศจิกายน 2549) 
 

นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคที่เกี่ยวของกับผูส่ือขาวเองในเรื่องของภาษาเทคนิค หรือการใช
ศัพทเฉพาะกลุมวงการแพทย นายสันติ เลาวา “อุปสรรคจะมีบางนดิหนอยเร่ืองเกีย่วกับศัพทเทคนคิ
ของแพทย ในคดีเพราะบางครั้งเราไมรูวาศัพทเฉพาะนัน้หมายถึงอะไร ตองเสียเวลาในการสืบคน
ตอไป”  (สันต ิจิรพรพนิต, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2549)  

DPU



 117 

อยางไรก็ตาม คดีนี้เปนคดีทีเ่กิดขึ้นภายในครอบครัว ผลกระทบที่เกดิกบัสื่อจึงไมไดมา
ในรูปแบบของอิทธิพลมืดคุกคามแตอยางใด จะมีกแ็ตอุปสรรคในการวางตัวเปนกลาง เพราะแหลง 
ขาวแตละฝายตางก็อยากใหส่ือมวลชนประโคมขาวเขาขางตัวเองทั้งนัน้ ทําใหทีมขาวตองพิจารณา
และนําเสนอขอมูลทั้ง 2 ดานดวยความระมดัวังเรื่องการฟองรอง  

“เราระมัดระวงัการนําเสนอขาวนี้มาก เพราะเปนเรื่องของความเหน็ของคนสองฝาย ที่
เชื่อ และไมเชื่อวานายหางทองยิงตัวตาย พอเราลงเนือ้หาเนนไปทีฝ่ายใดฝายหนึง่ ก็จะถูกอีกฝาย
โตแยงขึ้นมาทนัที ดังนัน้แนวขาวจึงตองพยายามนาํเสนอใหได 2 ดาน เพื่อใหเทาเทียมกัน แตเนนย้าํ
ในการทํางานของตํารวจผูรวบรวมพยานหลักฐาน ไมใชเสนอขาวไปตามกระแสสังคมที่เชื่อวาตอง
เปนอยางนี้อยางนั้น”  (สุริวงค เอื้อปฏิภาณ, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2549)  

 
การนําเสนอขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ของหนังสือพิมพขาวสดนัน้ ไม

วาจะเกดิปญหา และอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ก็ไมสงผลกระทบตอการรายงานขาวของหนังสือพิมพขาว
สด และยังคงยึดมั่นในอุดมการณที่จะทําเพื่อสังคม เพราะหนาทีห่ลักของหนังสือพมิพ คือ การทํา
หนาที่ในการแสวงหา หรือรวบรวมขาวสารหรือขอเท็จจริงแลวแจงใหประชาชนทราบ อยางตรงไป 
ตรงมา ไมเปลี่ยนแปลงขอเทจ็จริง  นักขาวเปรียบเสมือนสุนัขเฝาบาน (Watch Dog) ที่คอยเหาหอน
ใหเจาของบาน หรือประชาชนไดรูเมื่อมส่ิีงผิดปกติเกิดขึ้นรอบๆ บาน ซ่ึงหมายถึงในสังคม หรือ
ประเทศของเรานั่นเอง 

 
การศึกษาจากเอกสาร  
 

คดีการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ นอกจากทมีขาวขาวสดจะนําเสนอขาวไป
ตามคําสัมภาษณของแหลงขาวบุคคลแลว เอกสาร / หนังสือลับทางราชการ ที่ทีมขาวไดมาจาก
แหลงขาวระดบัสูงก็นับเปนอีกหลักฐานหนึ่งที่สรางความมั่นใจใหในการนําเสนอขาว ย้ําวาคดนีี้
เปนการฆาตวัตายไมใชฆาตกรรม  

อาทิ ในภาคแรกทีมขาวไดนําเสนอขาวไปตามผลการผาพิสูจนศพของสถาบันนิติเวช 
สํานักงานแพทยใหญ สํานกังานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงไดรับเอกสารสําคัญทางราชการมาจากแหลงขาว
ระดับสูงทานหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ตามหนังสือ ดวนที่สุด สถาบันนิติเวช สํานกังานแพทยใหญ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0029.4/845 ลงวันที่ 9 กันยายน 2542 เร่ืองรายงานผลการตรวจชันสูตร
ศพ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ มีพ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ชัยประเสริฐ เปนประธานกรรมการ พ.ต.อ.เล้ียง    
หุยประเสริฐ เปนกรรมการ และพ.ต.ท.พรชัย สุธีรคุณ เปนกรรมการ / เลขานุการในการผาศพ 
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โดยในเอกสารดังกลาวสรุปผลการผาพิสูจนศพเอาไวอยางละเอียด ไมมีหลักฐานใด
บงชี้วา นายหางทองถูกกระทําใหตาย หรือพบความผิดปกติในศพแตอยางใด ระบสุาเหตุการตาย
เพียงแคบาดแผลกระสุนปนทําลายสมอง นอกจากนี้ ยังมีภาพการผาพสูิจนศพนายหางทองประกอบ 
ดวย (ภาคผนวก ฎ) 

สวนคดีนายหางทอง ภาค 2 ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุตธิรรม เปนผูผา
พิสูจน  ตามคํารองขอของญาตินั้น ถึงแมจะมีการยืนยนัวาผลออกมาตรงกันขามกบัการผาครั้งแรก 
พบ ขอสงสัยมากมายคลายกับ นายหางทองถูกทํารายแลวฆา หนังสือพิมพขาวสดก็นําเสนอผลการ
ผาพิสูจนในครั้งนี้ครบทุกประเด็นเชนกนั โดยทางกองบรรณาธิการไดรับเอกสารทางราชการชิ้น
สําคัญของสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม จากแหลงขาวคนหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ตาม
หนังสือรายงานการตรวจศพ (คร้ังที่2) เลขที่ A15114/46 ลงวันที ่ 25 กันยายน 2546 มีแพทยหญิง 
คุณหญิงพรทพิย โรจนสนุนัท แพทยนติเิวช สถาบันนติิวิทยาศาสตร กระทรวงยุตธิรรม ร.ศ.นพ.
ธํารง จิรจริยาเวช แพทยนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนผูรับผิดชอบในการผา พรอม
ภาพประกอบในการผาทุกขัน้ตอน (ภาคผนวก ฏ) 

คดีนายหางทอง ภาค 3 เปนการผาพิสูจนตามคําส่ังศาลอาญา ที่มีคําส่ังลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2548 คดีหมายเลขดําที่ 248/2547 มีพนักงานอัยการสํานักงานอัยการพเิศษฝายคดีอาญา
เปนโจทก นายนพดล ธรรมวัฒนะ เปนจําเลย ใหทําการผาตรวจพิสูจนศพ นางหางทอง ธรรมวัฒนะ 
เปนครั้งที่ 3 โดยใหมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนนายแพทยผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน มรีอง
ศาสตราจารยนายแพทยเศวต กรรณลวน ประธานคณะกรรมการแพทยนิติเวช เปนประธานในการ
ผา  

ผลในการผาพิสูจนศพนายหางทอง ครั้งนี้ กองบรรณาธิการขาวสดไดรับเอกสารสําคัญ
จากแหลงขาว (ขอสงวนนาม) เปนเอกสารจากภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ  
เร่ืองรายงานการผาตรวจพิสูจนศพ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ครั้งที่ 3 โดยผลการผาพิสูจนศพ นาย
หางทองในครั้งนี้ ผลออกมาใกลเคียงกับการผาศพในครั้งแรก พรอมอธิบายเหตุผลหักลางในการผา
คร้ังที่ 2 เปนขอๆ อยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ยังมีภาพการประกอบในการผาศพทุกขั้นตอน        
(ภาคผนวก ฐ) 

สรุปไดวาการนําเสนอขาวเชงิสืบสวนสอบสวน นอกจากจะไดขอมูลจากแหลงขาวที่
นาเชื่อถือแลว ในเรื่องของจดหมาย, เอกสารทางราชการ ก็เปนตัวกําหนดประเด็นขาว และจดุยนืใน
การนําเสนอเชนกันดังที่กลาวมา 
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  กระบวนการทําขาวเชิงสบืสวนสอบสวน 

1.การคัดประเด็นหรือทิศทางการนําเสนอขาว 
ประเมินสถานการณและพิจารณาถึงประเด็นโดยคํานึงถึงหลักคุณคาความเปนขาว  คือ ความขัดแยง 
และความมีเงื่อนงํา   

1.การคัดประเด็นหรือทิศทางการนําเสนอขาว 
ประเมินสถานการณ  กําหนดประเด็นและแนวทางในการนําเสนอ โดยคํานึงถึงคุณคาของความเปน
ขาว คือ ความ คือ ความมีชื่อเสียงของคนในขาว ทั้งผูตาย  ผูที่กระทํา และผูที่ถูกกระทํา 

ขาวเพชรซาอดุิอาระเบีย 

2. วางแผนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน   
โดยคัดเลือกทีมขาวที่มีความชํานาญในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน กําหนดประเด็นที่จะ
นําเสนอในแตละวัน   รวมทั้งการประชุมและมอบหมายงานใหกับนักขาว 
  

3. คนหาขอมูลจากแหลงขาวที่เกี่ยวของ 
ประกอบไปดวย แหลงขาวเปด  แหลงขาวปด  พยานหลักฐานและเอกสารตางๆ  
  

4. ตรวจสอบขอมูล 
เพื่อใหแนใจวาขอมูลที่ไดมานั้นถูกตอง และเพื่อปองกันการฟองรองหมิ่นประมาทถูกคุกคามได   
โดยการตรวจสอบขอเท็จจริงจากแหลงขาวและผูที่เกี่ยวของ 

5. นําเสนอขอมูล 
เพื่อใหการนําเสนอขอมูลเปนไปอยางตอเนื่อง ใหผูอานเขาใจและเกิดความสงสัยนอยที่สุด จึงแบง
การนําเสนอออกเปน 3 ภาค ดังนี้  
ภาคที่ 1 คือ การจับกุมนายเกรียงไกร เตชะโมง  ผูขโมยเพชรจากพระราชวังในประเทศซาอุดี 
              อาระเบีย และการติดตามสมบัติ   
ภาคที่ 2 คือ การอมของกลางและปลอมของกลางของเจาหนาที่ตํารวจ 
ภาคที่ 3 คือ เหตุอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ และการคลี่คลายคด ี

ขาวการเสียชีวตินายหางทอง   ธรรมวัฒนะ

2. วางแผนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน   
โดยคัดเลือกทีมขาวที่มีความรู มีประสบการณ และมีความชํานาญในการทําขาวเชิงสืบสวน
สอบสวน  กําหนดประเด็นวาขาวควรจะไปในทิศทางใด จะนําเสนอขาวอยางไร และประสานงาน
กับแหลงขาวระดับสูง   โดยมีกองบรรณาธิการคอยใหคําปรึกษา 

3. คนหาขอมูลจากแหลงขาวที่เกี่ยวของ 
ไดแก แหลงขาวประเภทบุคคล คนหาพยานหลักฐาน เชน ปลอกกระสุน รอยนิ้วมือ คราบเลือดและ
คนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต เชน การสืบคนประวัติ  

4. ตรวจสอบขอมูล 
เพื่อไมใหการนําเสนอขาวไปพาดพิงถึงบุคคลอื่น เพราะจะทําใหถูกฟองรองหมิ่นประมาทและผิด
จรรยาบรรณของนักขาว   

5. นําเสนอขอมูล 
แบงการนําเสนอออกเปน 3 ภาค ดังนี้  
ภาคที่ 1 คือ การสอบสวนและผลสรุปฆาตัวตาย 
ภาคที่ 2 คือ การรื้อฟนคดีการตายของนายหางทอง โดยพ.ญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท นําไปสู   
             การฟองนายนพดล ธรรมวัฒนะ ในขอหารวมกันฆานายหางทอง 
ภาคที่ 3 คือ การผาพิสูจนศพนายหางทองครั้งที่ 3 และผลสรุปฆาตัวตาย 

ภาพที ่4.4 ภาพแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการในการทําขาวเชิงสบืสวนสอบสวน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 
 จากผลการวิจัย “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศึกษาขาวคดีเพชรซาอุฯ และขาวคดีการตายของนายหางทอง  ธรรมวัฒนะ” 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงกระบวนการ และขั้นตอนในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด กรณีขาวคดีเพชรซาอุฯ และขาวคดีการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ รวมท้ัง
อุปสรรค และปญหาของการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพขาวสด กรณีขาวเพชรซาอุฯ 
และขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร 
รวมทั้งผูที่สนใจในวิชาชีพส่ือสารมวลชน ซึ่งผูวิจัยใชแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีเกี่ยวของในการทําหนาที่ ดังกลาว    
 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศึกษาขาวคดีเพชรซาอุฯ และขาวคดีการตายของนายหางทอง  ธรรมวัฒนะ” 
ผลจากการวิจัยสามารถนํามาเปนแนวทางในการตอบปญหานําวจิัยที่ประกอบไปดวย 
 
 1. กระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนขาวเพชรซาอุฯ และขาวการตายของนายหางทอง   
ธรรมวัฒนะ มีขั้นตอนในการทํางานเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร    
 2. ปญหา และอุปสรรคของการทําขาวทั้ง 2 ขาว มีความเหมือน และแตกตางกันอยางไร 
  

ผลจากการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนคดขีาวเพชรซาอุฯ น้ันมี

การแบงขั้นตอนการทํางานออกเปน 5 ขั้นตอน  ไดแก   การคัดประเด็น หรือทิศทางการนําเสนอขาว การ
วางแผนการทาํขาวเชิงสืบสวนสอบสวน การคนหาขอมูลจากแหลงขาว ตรวจสอบขอมูล และการ
นําเสนอขอมูล 
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จากกระบวนการทําขาวในขางตน สามารถสรุปไดวากระบวนการทาํขาวเชิงสืบสวน
สอบสวนของหนังสือพิมพขาวสด : กรณศีึกษาขาวเพชรซาอุฯ กับขาวการตายของ นายหางทอง 
ธรรมวัฒนะ ของหนังสือพมิพขาวสด แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ซ่ึงผลจากการวิจยั พบวา ทั้ง 5 
ขั้นตอนดังกลาว เปนรูปแบบในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพขาวสด ที่ทาง
องคกรไดตั้งหลักเกณฑไว เพื่อเปนกรอบในการทําขาวใหกับผูส่ือขาว เพื่อใหงายตอการขุดคุยสืบ
เจาะคนหาขอมูล นอกจากนี ้ผลจากการวจิยั ยังพบวาบางขั้นตอนเปนไปตามทฤษฎีที่อางไวในบทที่ 
2 ดังที่จะกลาวในบทอภปิรายผล และบางขั้นตอนเปนไปตามรปูแบบวิธีการของหนังสือพมิพ    
ขาวสด โดยรูปแบบกระบวนการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพขาวสด แบงออกได
เปน 5 ขั้นตอนดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลจากการวิจยัที่นําเสนอทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถนําไปสรุปผลและ

เปนแนวทางในการอภิปรายผลในบทที่ 5 
 
 
 

การคัดประเดน็หรือทิศทางการนําเสนอขาว

กระบวนการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพขาวสด 

วางแผนการทาํขาวเชงิสืบสวนสอบสวน 

คนหาขอมูลจากแหลงขาวทีเ่ก่ียวของ 

ตรวจสอบขอมูล 

นําเสนอขอมูล 
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บรรณาธิการ หัวหนาขาวหนาหนึ่ง และผูชวยหัวหนาขาวหนาหนึ่ง จะเปนผูคัดประเด็น
หรือทิศทางการนําเสนอขาว โดยพิจารณาจากคุณคาความเปนขาว  เนื่องจากคดีขาวเพชรซาอุฯ  เปน
คดีที่มีเงื่อนงํา สลับซับซอน เปนคดีที่กอใหเกิดความเสยีหายในระดับประเทศ อีกทัง้ผูกระทําความ 
ผิดเปนถึงนายตํารวจ  ทําใหเหตุการณนี้มีความเดน และมีความนาสนใจ    จึงไดคัดเลือกทีมขาวทีม่ี
คุณภาพ มีความรู และประสบการณในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน โดยจัดแบงทมีขาวออกเปน
ชุดๆ เพื่อที่จะไดติดตามครบทุกๆ ประเดน็ ซ่ึงในแตละวันบรรณาธิการจะเปนผูกําหนดประเด็นทีจ่ะ
นําเสนอในแตละวัน รวมทั้งมีการประชุม และมอบหมายงานใหกับนกัขาว 

ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการทําขาวสืบสวนสอบสวน คือ แหลงขาว การคนหาขอมูลจาก
แหลงขาว ถือเปนจุดเริ่มตนที่จะนําพาใหนักขาวสามารถสืบเรื่องราวไปจนถึงตนตอของผูที่กระทํา
ความผิดได ทัง้นี้นักขาวจะตองรูเทคนิคในการเขาถึงแหลงขาวดวย  เพือ่ทําใหแหลงขาวยอมเปดเผย
ขอมูล อาจกระทําไดโดยการมีมนุษยสัมพนัธที่ดี การใชวาจาที่ทําใหแหลงขาวรูสึกเปนกันเอง ให
ความเคารพในสิทธิ์สวนบุคคล ซ่ือสัตย จริงใจ มีจรรยาบรรณ และปฎิบัติตามที่แหลงขาวรองขอ 
เชน เร่ืองที่เปนความลับกต็องปดไวเปนความลับ หรืออาจสรางความสัมพันธไดโดยนดัออกไป
พบปะกนัดวยการเลนกฬีา หรือแมแตการรบัประทานรวมกัน เพื่อทําใหแหลงขาวเกดิความไววางใจ 
และเมื่อแหลงขาวไววางใจ ไมนานความจริงนั้นจะถูกเปดเผยออกมาเอง ผลจากการวจิัย พบวา 
แหลงขาวในคดีเพชรซาอุฯ นั้น ประกอบไปดวย แหลงขาวประเภทบุคคล แหลงประเภทพยาน 
หลักฐาน และแหลงขาวอื่นๆ เชน เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับคดีนี ้

คดีเพชรซาอุฯ เปนคดีที่ตองใชระยะเวลานานในการหาขอสรุปของคดีนี้ เนื่องจากมี
เร่ืองราวที่ลึกลับ ซับซอน ผูกระทําผิดเปนถึงนายตํารวจชั้นผูใหญ ดังนั้นการคนหาขอมูลจาก
แหลงขาวจงึเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะแหลงขาวเกรงกลวัตออิทธิพล และกลัววาจะเปน
อันตรายเมื่อใหขอมูลกับนักขาว 

เมื่อนักขาวไดขอมูลจากแหลงขาวแลว กจ็ะรายงานใหกับกองบรรณาธิการทราบ เพื่อ 
ใหกองบรรณาธิการทําการตรวจสอบขอเท็จจริง และกลั่นกรองขาวสาร เพื่อใหเกดิความแนใจวา 
ขอมูลที่ไดมานั้นถูกตอง ผลจากการวิจยัพบวา กองบรรณาธิการซึ่งประกอบไปดวยบรรณาธิการ 
หัวหนาขาวหนาหนึ่ง และผูชวยหวัหนาขาวหนาหนึ่ง จะทําหนาทีต่รวจสอบขอมูลโดยตรวจสอบ
กับแหลงขาวของตนเองที่มีระดับสูงกวาแหลงขาวที่นักขาวไดขอมูลมา นอกจากนี้กองบรรณาธิการ
จะตองพจิารณาดวยวามีขอมลูไหนบางที่ควรนําเสนอ  ขอมูลไหนที่ยังไมควรนําเสนอ   
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การนําเสนอขอมูลของคดีเพชรซาอุฯ ผลจากการวจิัย พบวา  หนังสือพิมพขาวสด ได
แบงการนําเสนอออกเปน 3 ภาค ทั้งนี้เพือ่ใหการนําเสนอเปนไปอยางมีระบบ ใหผูอานไดเขาใจถึง
สาเหตุที่แทจรงิของคดีนี้วามจีุดเริ่มตนอยางไร มีการสืบสวนสอบสวนคนหาขอมูล และดําเนิน
เร่ืองราวตอไปอยางไรจนกระทั่งไดขอสรุปของคดีนี้  ในภาคที่ 1 คือ การจับกุมนายเกรียงไกร เตชะ
โมง ผูขโมยเพชรจากพระราชวังในประเทศซาอุดีอาระเบีย และการตดิตามสมบัติ การนําเสนอขาว
ในภาคแรกจึงเปนเรื่องของ นายเกรียงไกร เตชะโมง ขโมยเพชรออกมาจากพระราชวังในซาอุฯ 
กลับมาเมืองไทย ประเดน็ขาวเนนที่ขัน้ตอนการขโมยวา นายเกรยีงไกร ขโมยเพชรออกมาจาก
พระราชวังไดอยางไร และนําเพชรเขามาในประเทศไทยไดอยางไร ซ่ึงหลังจากที่ไดขอมูลแลว ทาง
เจาหนาทีต่ํารวจไดตั้งทีมชดุคล่ีคลายคดี เพื่อติดตามนําเพชรที่เปนของกลางทั้งหมดกลับคืนมา และ
เตรียมสงคืนใหกับประเทศซาอุฯ  โดยมี พล.ต.ท. ชะลอ เกิดเทศ เปนหัวหนาชุดคล่ีคลายคดี   

หลังจากที่ พล.ต.ท.ชลอ ไดเขามาทําคดนีี้ และยึดของกลางกลับคืนมาไดจํานวนหนึ่ง 
แลวเตรียมทีจ่ะสงคืนใหกับประเทศซาอุฯ ปรากฎวาเพชรที่ของกลางหายไดสูญหายไปเปนจํานวน
มาก ทําใหประเทศซาอุฯ เกดิความโกรธแคน  นําไปสูความขัดแยงทางดานความสมัพันธระหวาง
ประเทศ 

ตอมาในภาคที ่ 2  การอมเพชรของตํารวจ และปลอมของกลาง เนนการนําเสนอที่
ประเด็นเพชรที่เปนของกลางที่สูญหาย  ผลจากการตรวจสอบพบวา เพชรจํานวนหนึ่งไดไปอยูกบัผู
มีช่ือเสียง และภรรยาของนายตํารวจหลายคน จน พล.ต.อ. ประทิน สันติประภพ อธิบดีกรมตํารวจ
ในขณะนัน้ ตองตั้งชุดคล่ีคลายคดีขึ้นมา เพื่อตรวจสอบหาเพชรของกลางที่หายไป นําไปสูการ
นําเสนอใน ภาคที่ 3 สาเหตุอุมฆาสองแมลูกศรีธนะขัณฑ และการคลี่คลายคดี ในภาคนี้เนนการ
นําเสนอไปทีส่องแมลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ เมื่อ พล.ต.ท. ชลอ ตองการเอาเพชรบลูไดมอนด
กลับคืนมา และมั่นใจวา นายเกรียงไกร เตชะโมง มือขโมยตองนําเพชรไปขายใหกับ นายสันติ ศรีธ
นะขัณฑ อยางแนนอน พล.ต.ท.ชลอ จึงส่ังให พ.ต.ท.พันศักดิ์ มงคลศิลป สว.ภูธรจังหวัดปราจีนบรีุ 
และพวกไปดกัอุมภรรยา และบุตรของนายสันติ มาเปนตัวประกนั เพือ่ให นายสันติ ยอมบอกวา
เพชร        บลูไดมอนดนั้นอยูที่ไหน  

อยางไรก็ตาม ลูกนองของ พล.ต.ท.ชลอ ทําเกินกวาที่ พล.ต.ท.ชะลอ ส่ัง ประกอบกบั
สองแมลูกเห็นหนาตาของคนรายแลว คนรายจึงตัดสนิใจฆาปดปาก และอําพรางคดีโดยสราง
สถานการณวาสองแมลูกนั้นโดนรถชน  ปจจุบันคดนีี้กําลังรอคําพิพากษาจากศาลฎีกา 

ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคดีขาวเพชรซาอุฯ นั้น ผลการวจิัยพบวา การที่
แหลงขาวมีความสนิทสนม และใหความไววางใจกับหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่งเปนพิเศษ ทํา
ใหเกิดผลเสีย ยกตวัอยางเชน พ.ต.อ.เมธี กุศลสราง เคยเปนแหลงขาวใหกับหนังสือพิมพขาวสด เมื่อ
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ไปทําคดีอ่ืนถูกหนังสือพิมพบางฉบับที่เปนคูแขงขาวสดกลั่งแกลง เชน ไมลงชื่อบาง ไมลงรูปบาง 
เปนตน หรือแมแต นายเกรียงไกร ผูขโมยเพชรที่ตกเปนแหลงขาวในคดี ตองเปลี่ยนนามสกุล เพื่อ
เวลาไปไหนมาไหนจะไดไมมีใครสนใจ  

นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบอีกวา ขอมลูที่ไดจากแหลงขาวนั้น บางครั้งไมสามารถ
นําเสนอได เพราะเกรงกลวักับอิทธิพลของผูมีอิทธิพลที่ตกเปนผูตองสงสัย ทําใหบรรณาธิการหรือ
ผูส่ือขาวอาจเกิดความลังเล และไมแนใจ ไมกลาที่จะนําเสนอขาวเกีย่วกับผูมีอิทธิพลที่มีสวนเกีย่ว 
ของกับขาวเพชรซาอุฯ ซ่ึงบรรณาธิการ หรือนักขาวจะตองเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอขาว  
ซ่ึงปญหาที่เกดิขึ้นจากการทาํขาวเพชรซาอุฯ ทําใหผูส่ือขาวตองระมัดระวังตวัเองดวยเชนกนั เนื่อง 
จากกลุมบุคคล หรือกลุมที่มีอิทธิพลตางๆ เชน ตํารวจที่พยายามขมขู คุกคาม กอความไมสงบ  เพื่อ
ไมใหนําเสนอขาวอีกตอไป 

สวนคดีการเสยีชีวิตของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ นั้น ผลจากการวิจยัพบวา  กระบวน 
การในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนคดขีาวการเสียชีวติของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะนัน้ มีการ
แบงขั้นตอนการทํางานออกเปน 5 ขั้นตอนเชนเดยีวกนั ดังนี้ การคัดประเดน็ หรือทิศทางการ
นําเสนอขาว การวางแผนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน การคนหาขอมูลจากแหลงขาว ตรวจสอบ
ขอมูล และการนําเสนอขอมูล 

ในสวนของคดีการตายของ นายหางทอง นั้น บรรณาธิการจะเปนผูประเมินสถานการณ
ที่เกิดขึ้น และพิจารณาวาเปนเหตกุารณที่ประชาชนสนใจหรือไม และเหตกุารณนั้นมีความลึกลับ 
ซับซอนเพียงใด ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา เหตุการณนี้เปนเหตกุารณที่เกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแยง
ภายในครอบครัว และการตายของ นายหางทอง นัน้เปนการตายที่มีเงื่อนงํา ลึกลับ ซับซอน 
เนื่องจากกอนที่ นายหางทอง จะเสียชีวตินั้น ครอบครัวธรรมวัฒนะไดมีปญหาภายในครอบครวั
เกิดขึ้นมากมาย เชน การฟองรองเรื่องมรดก และการฆาตกรรม  ทําใหตองมีการขุดคุยคดีนีว้าสาเหตุ
การตายที่แทจริงของ นายหางทอง เปนอยางไร   

คดีนี้เปนคดีทีม่ีเรื่องราวซับซอน ทําใหหนังสือพิมพขาวสดตองคัดเลือกทีมงานที่มี
ประสบการณ  มีความรอบรูเกี่ยวกับการทําขาวเชิงสืบสอบสวนมากเปนพิเศษ เพื่อใหไดขอมูลครบ
ทุกประเดน็     โดยมีกองบรรณาธิการคอยใหคําปรึกษา   กําหนดประเด็นวาขาวควรจะไปในทิศทาง
ใด จะนําเสนอขาวอยางไร และประสานงานกับแหลงขาวระดับสูง เพือ่ทําการตรวจสอบขอมูลอีก
คร้ังกอนที่จะนําเสนอขอมูล 

ผลจากการวิจยัพบวา แหลงขาวที่เกดิขึ้นในคดีนี้มเีปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนแหลง 
ขาวประเภทบคุคล เชน ญาติพี่นองตระกลูธรรมวัฒนะ  พ.ญ.คุณหญงิพรทิพย โรจนสุนันท  และ
คณะแพทยจากโรงพยาบาลศิริราช เปนตน แหลงขาวประเภทพยานหลักฐาน เชน  กระสุนปน           
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รอยนิ้วมือ  คราบเลือด  เปนตน  และการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเนต็ เพื่อตรวจสอบประวัติของ 
ดร.เอเดรียน ลินาเคอร ที่อางวาเปนผูเชีย่วชาญในการกระเซ็นของคราบเลือด วาเปนบคุคลที่มีตัวตน
ที่แทจริงหรือไม และมีประวัติความเปนมาอยางไร  นอกจากนีย้ังสามารถใชอินเตอรเน็ตในคนหา
ขอมูลเกา  ของครอบครัวธรรมวัฒนะวาเคยมีเร่ืองราวอะไรมากอนหรือไม อาจจะเปนทั้งเรื่องดี และ
เร่ืองไมดี หรือเร่ืองที่เปนขาวอยูกอนแลว ไมวาจะเปนขาวสังคมทั่วไป หรือขาวความขัดแยง เรา
สามารถคนหาขอมูลเบื้องตนจากเว็บไซต ไดทันทีโดยไมตองรอนกัขาว ในการคนหาขอมูล
เบื้องตนจากอนิเตอรเน็ตนัน้ จะทําใหการทํางานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถึงแมจะไมมีอินเตอรเนต็
ก็ไมไดมีอุปสรรค เพียงแตอาจตองใชเวลามากขึ้นในการคนหาขอมูลจากแหลงขาว   

ในการคนหาขอมูลจากแหลงขาวเปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากแหลงขาวใน
ตระกูลธรรมวัฒนะ ไดแบงออกเปน 2 ฝาย  คือ  ฝายที่อยูขางนายหางทอง  และฝายที่อยูขางนาย            
นพดล ซ่ึงเปนนองชายของนายหางทอง และตางฝายตางใหขอมูลที่เปนประโยชนกบัตนเอง ทําให
ขอมูลที่ไดมานั้น มีความสลับซับซอน และไมรูวาขอมลูของฝายไหนเปนขอมูลที่ถูกตอง สงผลให
กองบรรณาธิการตองทํางานกันอยางหนักในการตรวจสอบขอเท็จจริงทีไ่ดจากแหลงขาว  เพื่อทําให
ความจริงนั้นปรากฏออกมา และไดขอมูลที่ถูกตองใหมากที่สุด ซ่ึงขอมูลบางอยางที่ไดมาจากแหลง 
ขาวนั้นไมสามารถนําเสนอไดทันที ตองทําการตรวจสอบซ้ํา (Double Check) จากแหลงขาวที่
เชื่อถือไดอีกครั้งกอน ทัง้นี้เพื่อปองกันการถูกฟองรองหมิ่นประมาท ซ่ึงผูที่ทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบขอมูล  คือ บรรณาธิการ และหวัหนาขาว 

คดีนายหางทอง เปนคดีทีม่ีลักษณะยดืเยือ้ และใชระยะเวลาในการคนหาหลักฐาน
ยาวนาน เพราะมีเร่ืองราวทีซั่บซอน  ทําใหหนังสือพิมพขาวสดตองการนําเสนอเปน 3 ภาค คือ  ภาค
ที่ 1  การสอบสวน และผลสรุปการฆาตัวตาย ผลจากการวิจยัพบวา ในภาคที่ 1 นั้นสํานวนคดี
สรุปวาเปนการฆาตัวตาย มใิชการฆาตกรรม แตเนื่องจากนายปริญญา ไมเชื่อวาเปนการฆาตัวตาย 
จึงเรียกรองใหมีการผาพิสูจนศพเปนครั้งที่ 2 ทําใหเกิดการรื้อฟนคดีการตายของนายหางทอง โดย
นายปริญญาไดขอรองให พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนนัท มาทําคดีนี ้โดยใชกระบวนการทางนิติ
วิทยาศาสตร พ.ญ.พรทิพยจงึให ดร.เอเดรยีน ลินาเคอร ผูเชี่ยวชาญดานคราบเลือดของมหาวิทยาลัย 
สแตรธไคลด ในสกอตแลนด  ซ่ึงในภาคที่ 2 นี้  สรุปวาเปนการฆาตกรรม  ซ่ึงเปนผลสรุปที่ขัดแยง
กับในภาคแรก จึงเปนสาเหตุให นายนพดล ธรรมวัฒนะ ถูกฟองรองในขอหารวมกันฆานาย      
หางทอง ซ่ึงคําใหการของ นายนพดลนั้น นายนพดล ใหการปฏิเสธทุกขอกลาวหา  ดังนั้นศาลจึงลง
ความเหน็วาใหมีการผาพิสูจนศพอีกครั้งซึ่ง เปนครั้งที่ 3 โดยใหคณะแพทยจากโรงพยาบาลศิริราช
เปนผูทําคดีนี้   ผลสรุปที่ไดในภาคที ่3 คณะแพทยจากโรงพยาบาลศิริราชไดลงความเห็นวาเปนการ
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ฆาตัวตาย  ซ่ึงเปนเหตุผลทีม่าสนับสนุนกบัเหตุผลในภาคที่หนึ่ง  ปจจบุัน นายนพดล ยังไมพนขอ
กลาวหา คดนีีอ้ยูในระหวางรอคําพิพากษาจากศาล 
 ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคดีการตายของ นายหางทองนั้น ผลการวิจัยพบวา  
นักขาวไมสามารถเขาไปในสถานที่เกิดเหตุตั้งแตเกิดเหตุการณในครั้งแรก เนื่องจากเจาหนาที่
ตํารวจกลัวจะมีการทําลายพยานหลักฐาน ทําใหไมสามารถเขาไปเก็บภาพที่เกิดเหตุได   นอกจากนี้
ดานกําลังคนที่ไมเพียงพอ ดวยขอจํากัดทางดานเวลาทําใหตองไปดึงนักขาวในสวนอื่นๆ มาชวย  
ทําใหยากตอการเขาถึงแหลงขาว เนื่องจากไมรูเทคนิคที่จะทําใหแหลงขาวยอมเปดเผยขอมูลที่เปน
ประโยชน   นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา มีการใชภาษาเทคนิค หรือการใชศัพทเฉพาะกลุม ทําให
ยากตอการเขาใจ อาจนําไปสูการรายงานที่ผิดพลาดได 
 

กรณีศึกษาขาวคดีเพชรซาอุฯ และขาวคดีการเสียชีวิตของ นายหางทอง  ธรรมวัฒนะ 
ผลจากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปความเหมือน และความแตกตางเกี่ยวกับขัน้ตอนกระบวน 
การในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน และสามารถนํามาเปนแนวทางในการตอบปญหานําวจิัยที่
กําหนดขึ้นไดดังนี ้

 
คดีขาวเพชรซาอุฯ และคดีขาวการเสียชีวิตของ นายหางทอง นั้น มีขั้นตอนกระบวนการ

ในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนที่เหมือนกัน แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.  การคัดประเด็น หรือทิศทางการนําเสนอขาว   
2.  การวางแผนการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวน 
3.  การคนหาขอมูลจากแหลงขาว 
4.  ตรวจสอบขอมูล 
5.  การนําเสนอขอมูล 
  
1. ในการคัดประเด็น หรือทิศทางการนําเสนอขาวของทั้ง 2 กรณีนั้น เนื่องจาก

เหตุการณ ทั้ง 2 เหตุการณเปนเหตุการณที่มีเงื่อนงํา มีความสลับซับซอน ดังนั้นการคัดเลือกประเด็น 
และทิศทางการนําเสนอขาวสารจึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกองบรรณาธิการ ไดแก 
บรรณาธิการ หัวหนาขาวหนาหนึ่ง และผูชวยขาวหนา 1 จะเปนผูพิจารณาถึงคุณคาความเปนขาววา
ขาวนั้นมีคุณคาเพียงพอหรือไม เปนเหตุการณที่ประชาชนใหความสนใจหรือไม โดยคํานึงถึงหลัก
ของคุณคาความเปนขาว การพิจารณาคัดเลือกขาวสารมาลงในหนังสือพิมพมักคํานึงถึงขอเท็จจริงที่
นาสนใจ รวมทั้งองคประกอบที่สําคัญของขาว หรือคุณคาของขาวสารเปนสําคัญ ผลจากการวิจัย
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พบวาการทําขาวคดีขาวเพชรซาอุฯ สอดคลองกับหลักคุณคาความเปนขาวในเรื่องของความมี
เงื่อนงํา เนื่องจากผูกระทําผิดเปนผูมีอิทธิพล ซ่ึงทําใหยากในการคนหาขอมูลจากแหลงขาว และเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางประเทศ  ซ่ึงถือวามีความสําคัญ  สวนการทําขาวคดีขาวการตายของ นาย
หางทอง ธรรมวัฒนะ  สอดคลองกับหลักคุณคาความเปนขาวในเรื่องของความขัดแยง  และความ
เดน ซ่ึงความเดนนั้นครอบคลุมถึงความเดนของบุคคล สถานที่ และลักษณะของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ดวย  เนื่องจากนายหางทอง ธรรมวัฒนะเปนนักการเมือง เปนบุคคลที่เคยมีช่ือเสียงมากอน และ
ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นเปนความขัดแยงภายในครอบครัว ดังนั้นทั้งสองขาวมีความลึก มีปมปญหาที่
ซับซอนอยูในตัวของมันเอง จึงไมนาแปลกใจที่ทั้งสองขาวนี้จะไดรับความสนใจจากประชาชน  
นอกจากจะตองพิจารณาถึงคุณคาความเปนขาวแลว นักขาวจะตองเสาะแสวงหาความจริงให
กระจางเพื่อเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบ 
 

2. การวางแผนการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวน   ผลจากการวิจยั พบวา ทั้ง 2 กรณีมีการ
วางแผนงานทีม่ีลักษณะคลายกัน อธิบายวา มีการคัดเลือกทีมขาวที่มีความรู มีความชํานาญ และมี
ประสบการณในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนเปนอยางมาก เพราะจะทาํใหเขาถึงแหลงขาวได
งาย เนื่องจากรูเทคนิค และวิธีในการเขาหาแหลงขาว  อีกทั้งยังมีความสนิทสนม รูจัก และคุนเคย
กับแหลงขาวเปนอยางดี นอกจากนี้ผลจากการวจิัยยังพบวา การทําขาวคดีเพชรซาอุฯ และคดีขาว
การตายของนายหางทอง กองบรรณาธิการจะตองมีการเตรียมงานกนัทุกวนั ตดิตามขาวทุกวนั       
ทุกประเดน็ เนื่องจากวาสองคดีนี้มีประเดน็ใหมๆ เกิดขึน้ทุกวนั จึงทําใหตองประชมุ  ปรึกษาหารือ  
และคิดหาประเด็นวาในวันพรุงนี้จะตองทําอะไร เจาะประเด็นไหนอยางไร รูวาจะตองไปหา
แหลงขาวเพิ่มที่ใด ใครจะเปนแหลงขาวไดดีที่สุด ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของบรรณาธิการขาว   ผูชวย       
หัวหนาขาว  และนักขาวที่ไดรับมอบหมายใหมาดูแลเรือ่งนี้ 

 
3. การคนหาขอมูลจากแหลงขาว   แหลงขาวถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการ 

ทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ผลจากการวิจัยพบวา การทําขาวคดีเพชรซาอุฯ  มีแหลงขาวที่ประกอบ
ไปดวย แหลงขาวประเภทบุคคล  พยานหลักฐาน และเอกสารตางๆ สวนคดีขาวการตายของ นาย
หางทอง  ธรรมวัฒนะ  มีแหลงขาวที่สําคัญซ่ึงประกอบไปดวย แหลงขาวประเภทบุคคล  แหลงขาว
ประเภทพยานหลักฐาน และการคนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต ดังนั้นสามารถสรุปไดวา ประเภทของ
แหลงขาวของทั้ง 2 กรณีนั้น แตกตางกันตรงที่การคนหาขอมูลทางดานอินเตอรเน็ต อธิบายไดวา 
การรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนคดีขาวเพชรซาอุฯ ในตอนนั้น เทคโนโลยีทางดานการติดตอ     
ส่ือสารยังไมมีความเจริญกาวหนา มีเพียงแคเพจเจอร และโทรศัพทเคล่ือนที่เทานั้น  เมื่อมาถึงคดี
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ขาวการตายของ นายหางทอง เทคโนโลยีเริ่มเขามามีบทบาท และสาเหตุที่ขาวการตายของนาย   
หางทอง ไดนําเอาเทคโนโลยีอยางอินเตอรเน็ตเขามาปรับใช เนื่องจากการติดตอหา ดร.เอเดรียน ที่
อยูในตางประเทศนั้นเปนไปดวยความยากลําบาก จึงไดนําอินเตอรเน็ตเขามาเปนสื่อกลางในการสืบ
หาประวัติของ ดร.เอเดรียน ผูเชี่ยวชาญคราบเลือดที่เดินทางมาพิสูจนศพ นายหางทอง  และทําการ
ติดตอ เพื่อขอสัมภาษณ 

นอกจากนี้การคนหาขอมูลจากแหลงขาว คดีขาวเพชรซาอุฯ นั้น การที่จะไดขอมูลจาก
แหลงขาวถือวาเปนอุปสรรค และเขาถึงแหลงขาวไดยากกวาคดขีาวการตายของนายหางทอง    
เนื่องจากคดีขาวเพชรซาอุฯ  นั้น ผูกระทําผิด คือ ตํารวจ ซ่ึงเปนผูมีอิทธิพล ทําใหยากตอการขุดคุย
ขอมูล  เนื่องจากผูกระทําความผิดพยายามปดบังซอนเรน และบดิเบือนขอมูล แหลงขาวไมกลาที่จะ
ใหขอมูล  เพราะเกรงกลัวตออิทธิพล และภยันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึน้ทั้งกับผูที่เปนแหลงขาว และ
ตัวผูส่ือขาวเอง เชน การถูกขมขู คุกคาม และกอความไมสงบ ดานเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนแหลงขาว
ที่สําคัญที่สุดก็ไมสามารถใหขอมูลกับนักขาวไดเทาที่ควร เพราะเกรงวาอาจมีผลเสียตอรูปคดี ซ่ึง
แตกตางกับการทําขาวกรณีคดีขาวการตายของนายหางทอง  เนื่องจากปญหาที่เกิดขึน้นั้นเปนปญหา
ความขัดแยงทีเ่กิดภายในครอบครัว ดังนัน้การเขาหาแหลงขาวจึงไมมีอุปสรรค เพราะตางฝายตาง
ตองการที่จะใหขอมูลที่เปนประโยชนตอตนเอง  ซ่ึงขอมูลที่ไดมานัน้ ทั้งสองฝายพยายามใหขอมูล
ที่รุนแรงกับฝายตรงขามตลอด จนดูเหมือนวาเปนการใหขอมูลที่โนมเอียงนําไปสูการรายงานที่
เบี่ยงเบน ซ่ึงถือวาผิดตอหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ทําใหตองมีการตรวจสอบ
ขอมูลซํ้า เพื่อใหแนใจวาขอมลูที่ไดมานั้นจริง หรือไมจริงมากนอยเพียงใด     
  
 4. ตรวจสอบขอมูล ขาวที่นําเสนอผานสื่อมวลชนจะตองไดรับการตรวจสอบกลั่นกรอง 
ขาวสารกอนทกุครั้ง เพือ่ปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในภายหลงั นอกจากจะพิจารณาถงึ
องคประกอบตางๆ ของขาวแลว จําเปนทีจ่ะตองคํานึงถึงคุณภาพของขาวดวย  ผลจากการวจิัยพบวา  
การทําขาวคดีเพชรซาอุฯ และคดีขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ นั้นตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลกอนทุกครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ  
เนื่องจากคดีนี้เปนปญหาความขัดแยงทีเ่กิดขึ้นภายในครอบครัว ทําใหเขาถึงแหลงขาวไดงาย และ
ขอมูลที่ไดมาจากแหลงขาวนั้นมีปริมาณเยอะ เนื่องจากตางฝายตางใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ
ตัวเองใหมากที่สุดโดยพยายามใหขอมูลที่รุนแรงกับฝายตรงขาม และเปนคดีที่ซับซอน มีพยาน 
หลักฐานเยอะ จึงทําใหตองมีการตรวจสอบขอมูลหลายครั้ง โดยการเช็คขอมูลที่ไดจากแหลงขาวที่
รูจัก เช็คจากหลายๆ แหลง หลายๆ คร้ังอยางละเอียด  ทั้งนี้เพื่อปองกันการถูกฟองรองหมิ่นประมาท  
และเพื่อปองกนัไมใหการนําเสนอขาวสารบิดเบือนไปจากความจริง    
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 5. การนําเสนอขอมูล เหตุการณบางอยางมีความลึกลับซับซอน ซอนเงื่อนมีความไม
ชอบมาพากลเกิดขึ้น เปนขาวที่ประชาชนใหความสนใจ จึงเปนหนาที่ของผูส่ือขาวที่จะตองทําความ
จริงใหปรากฏ ดวยการสืบเสาะ แคะคุย เจาะลึก หาความจริงออกมาใหได ทําหนาที่เหมือนเปน
นักสืบคนหาความจริงออกมาใหได ผลจากการวิจยัพบวา การทําขาวคดีเพชรซาอุฯ  และคดีขาวการ
ตายของ นายหางทอง  ธรรมวัฒนะ นั้น ผูส่ือขาวทําหนาที่เหมือนเปนกระจกเงาที่สะทอนภาพความ
จริงอยางตรงไปตรงมา พยายามที่จะคุยขดุขอเท็จจริง เพื่อคล่ีคลายปมปญหาใหเกดิความกระจาง      
ชัดเจน  โปรงใส  ผลจากการวิจัย พบวา  การนําเสนอขอมูลคดีขาวเพชรซาอุฯ และคดีการตายของ
นายหางทอง นั้นมีวิธีการนาํเสนอที่เหมือนกัน โดยแบงออกเปน 3 ภาค ทั้งนี้เพื่อใหการนําเสนอ
เปนไปอยางมรีะบบ และใหผูอานไดเขาใจถึงเรื่องราวตั้งแตตนจบจน       

ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการทาํขาวเชิงสืบสวนสอบสวนคดีขาวเพชรซาอุฯ 
และคดีขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ  ผลจากการวจิัยสามารถอภิปรายไดดังนี้   

การทําขาวเพชรซาอุฯ และคดีขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ มีความ
แตกตางเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีอยางเห็นไดชัด เนื่องจากการทําขาวเพชรซาอุฯ ในขณะนั้น
เทคโนโลยีเขามาแผขยายไมมากนัก หลักๆ ที่ใชในการทําขาวในขณะนั้น คือ โทรศัพทมือถือ  
เพจเจอร  แฟกซ  ซ่ึงแตกตางกับการทําขาวการตายของ นายหางทอง  ธรรมวัฒนะ  เทคโนโลยีได
เขามามีบทบาทอยางมากโดยเฉพาะอินเตอรเน็ต ทําใหมีความสะดวก และรวดเร็วในการคนหา
ขอมูล ซ่ึงเทคโนโลยีที่ใชในการทําขาวการตายของ นายหางทอง  ธรรมวัฒนะ  ประกอบ ดวย เทป
อัดแบบดิจิตอล กลองถายภาพดิจิตอล อินเตอรเน็ต และเว็บไซตที่ใชในการ Search หาขอมูล  
โทรศัพทมือถือ และเครื่องแฟกซ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทางดานการแพทยที่แพทยใชในการ
พิสูจนศพ คือ การใชวิธีนิติเวช หรือนิติวิทยาศาสตรเร่ืองการผาศพเปนตัวนําในการรื้อคดีใหม  ซ่ึง
เทคโนโลยีเหลานี้ชวยใหการทํางานมีความคลองตัว และรวดเร็วขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถือเปนทางลัด และมีความสําคัญในยุคปจจุบัน สามารถยนระยะเวลาในการสงขาวใหรวดเร็วมาก
ขึ้น ลดขั้นตอนในการทําขาวใหใชเวลานอยลง ซ่ึงทั้งหมดนี้ชวยใหการทํางานมีความรวดเร็วมาก
ขึ้น ถือเปนเครื่องมือที่ใชอํานวยความสะดวกในการทําขาวเชิงสืบสวบสอบสวนในคดีของนาย  
หางทอง    
 ผลกระทบที่เกดิขึ้นกับผูส่ือขาวในคดีขาวเพชรซาอุฯ และคดีการตายของนายหางทอง 
มีความแตกตางกัน กลาวคอื จากการนาํเสนอขอมูลที่ไดจากแหลงขาวนั้น บางครั้งไมสามารถ
นําเสนอ เพราะเกรงกลัวกบัอิทธิพลของผูมีอิทธิพลที่ตกเปนผูตองสงสัย ทําใหบรรณาธิการหรือ
ผูส่ือขาวอาจเกิดความลังเล และไมแนใจ ไมกลาที่จะนําเสนอขาวเกีย่วกับผูมอิีทธิพลที่มีสวน
เกี่ยวของกับขาวเพชรซาอุฯ ซ่ึงบรรณาธิการ หรือนักขาวจะตองเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอ
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ขาว  ซ่ึงปญหาที่เกิดขึน้จากการทําขาวเพชรซาอุฯ ทําใหผูส่ือขาวตองระมัดระวังตวัเองดวยเชนกนั 
เนื่องจากกลุมบุคคล หรือกลุมที่มีอิทธิพลตางๆ เชน ตํารวจ  ที่พยายามขมขู คุกคาม กอความไมสงบ  
เพื่อไมใหนําเสนอขาวอีกตอไป ซ่ึงแตกตางกับคดีของนายหางทอง ที่เปนความขัดแยงภายใน
ครอบครัว ไมถึงกับเปนผูมีอิทธิพล และแหลงขาวตางฝายตางตองการใหขอมูล แตเนื่องจากเรา
ทํางานอยางเปนกลาง เสนอขาวตรงไปตรงมา มีขอมูลสองดานมาโดยตลอด ไมไดเขาขางฝายใด
ฝายหนึ่ง ปญหาในเรื่องการถูกคุกคามจากคดีนี้จึงไมเกิดขึ้น 
 นอกจากนี้ขาวเพชรซาอุฯ ยังมีความแตกตางในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหลง 
ขาวอีกดวย ซ่ึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหลงขาวในคดขีาวเพชรซาอุฯ นั้น ไดแก นายเกรียงไกร     
เตชะโมง มือขโมยซึ่งตกเปนจําเลยคนสําคัญในคดีเพชรซาอุฯ  ซ่ึงในการนําเสนอขอมูลของคดีนี้
ตองมีการอางถึงนายเกรยีงไกร และจากการนําเสนอขอมูลดังกลาว ทาํให นายเกรียงไกร เตชะโมง 
และครอบครัวไดรับความเดอืดรอน กลายเปนที่รังเกียจของสังคม ถูกสังคมประนาม ทําใหนาย
เกรียงไกร ตองเปลี่ยนนามสกุลมาเปน มงคลสุภาพ เพื่อที่เวลาไปพบปะกับคนในสงัคมจะไดไมมี
ใครสนใจ 
 
ตารางที่ 5.1   ตารางเปรียบเทียบความเหมือน และแตกตางในการทําขาวเจาะคดีเพชรซาอุฯ และคดี 

         การตายของ นายหางทอง 
 

หัวขอเปรียบเทียบ ขาวคดีเพชรซาอุ ขาวคดีหางทอง 

ลักษณะเดนของขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เปนขาวอาชญากรรมที่ไดรับ   
   ความสนใจสูง เนื่องจากสงผล  
   กระทบตอความสัมพันธ 
   ระหวางประเทศ และพวัพนั 
   กับนายตํารวจใหญระดับ  
   ประเทศ 
 
 
 
-  จุดเดนของการนําเสนอขาวที ่
   แตกตางจากสื่ออ่ืนๆ คือพบวา 

-  เปนขาวอาชญากรรมที่ไดรับ 
   ความสนใจสูง เนื่องจากผูตาย 
   อยูในตระกลูที่มีความขัดแยง 
   อยางรุนแรงมีปญหาแยงชงิ 
   มรดก เคยเกดิคดีฆาตกรรม 
   บุคคลในครอบครัวมาแลว 
   นับสิบคดี นอกจากนี้ผูตายยัง 
   เปนนักการเมืองระดับ  
   ประเทศ  
-  จุดที่ทําใหการนําเสนอขาว 
   โดดเดน คือการไมคลอยตาม   
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ตารางที่ 5.1   (ตอ) 
 
ลักษณะเดนของขาว    มีการอําพรางคดีฆาตกรรม 

   สองแมลูกศรีธนะขัณฑใหดู 
   เหมือนเปนอุบัติเหตุ การ 
   เสนอขาวผลักดันใหนําไปสู 
   การคลี่คลายคดีในที่สุด 

   กระแสสังคมที่เชื่อวาเปน 
   ฆาตกรรม โดยนําเสนอ
ขอมูล 
   และหลักฐานจากผูเชีย่วชาญ 
   เปนหลัก 

การประเมินคุณคาขาว -  มีความลึกมาจากการสืบคน 
   โดยเฉพาะคดีฆาตกรรมอํา 
   พราง เกี่ยวของถึงบุคคล  
   องคกร มากกวาขาวทั่วไป  
   และเปนขาวที่คนสวนใหญ  
   ในสังคมใหความสนใจตดิ 
   ตาม มีความซับซอน มีความ 
   แรงเกิดผลกระทบของขาว 
   เปนวงกวาง และมีความตอ 
   เนื่องจาก ป 2532-2549 

-  มีความกวางจากการเกี่ยวของ 
   ถึงบุคคล องคกร มากกวาขาว 
   ปกติ คนสวนใหญในสังคม 
   ใหความสนใจติดตาม ม ี
   ความซับซอนจากการตาย 
   ปริศนา เกิดผลกระทบของ 
   ขาวเปนวงกวาง และมีความ 
   ตอเนื่องในการติดตาม นับ 
   จากป 2542 ถึงปจจุบัน  
   (2550) 

กระบวนการทําขาว และ
เคร่ืองมือในการทําขาว 

-  แบงนกัขาวเปนกลุมเพื่อเขา  
   ถึงแหลงขาว ซ่ึงแหลงขาว 
   สําคัญสวนใหญเปนแหลง  
   ขาวปดโดยใชแหลงขาวเปน 
   ทั้งฝายใหขอมูล และตรวจ  
   สอบขอมูลทั่วไป ที่ไดมาจาก 
   แหลงตางๆ แตละวนักอง 
   บรรณาธิการ ประเมินสถาน 
   การณ และตรวจสอบการนาํ 
   เสนอขาว 
 
 
 

-  สรางทีมขาว โดยแบงนกัขาว 
   ตามสายที่เกีย่วของ ไดแก    
   สายอาชญากรรม การเมือง  
   กระทรวงยุตธิรรม  
   ตางประเทศ ขณะที่กอง 
   บรรณาธิการเปนศูนยรวบ  
   รวม และประเมินขอมูล และ 
   ตรวจสอบการนําเสนอขาว  
   เพราะแหลงขาวในคดีนี้สวน 
   ใหญเปนแหลงขาวเปด แตให 
   ขอมูลที่ขัดแยงกัน โจมตีกนั 
   สูง 
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ตารางที่ 5.1   (ตอ) 
 
กระบวนการทําขาว และ
เคร่ืองมือในการทําขาว 

- ไมมีเทคโนโลยีส่ือสารอยาง 
   อินเตอรเน็ต, โทรศัพท  
   เคล่ือนที่, คอมพิวเตอรพกพา,  
   กลองดิจิตอล การตรวจสอบ 
   ขาว อาศัยการตรวจสอบจาก 
   แหลงขาวหลายดาน  
 
- ขอไดเปรียบคือ การเริ่มตน 
   กระบวนการสืบสวนสอบ  
   สวน กอนส่ืออ่ืนๆ ทําให 
   แหลงขาวไวใจ และทาํให  
   การนําเสนอรวดเร็วกวา และ 
   ไดขอมูลที่สมบูรณรอบดาน 
   กวาส่ืออ่ืนๆ 

-  มีเทคโนโลยีการสื่อสารเขา 
   มาชวยในการสืบคนขอมูล  
   และการติดตอส่ือสาร โดย  
   เฉพาะอินเตอรเน็ต ทําให 
   สะดวกสบายขึ้น และรวดเร็ว 
   ขึ้น 
 
-  ขอไดเปรียบคือ เมื่อยึดขอ 
   เท็จจริงดานพยานหลักฐาน 
   เปนหลักไมคลอยตามกระแส 
   สังคมทําใหตั้งทิศทางการ 
   นําเสนอขาวไดชัดเจน และ 
   โดดเดนกวาฉบับอื่นๆ 

ปญหา และอุปสรรคที่พบ - ถูกขมขูคุกคาม โดยมี
โทรศัพทมาขมขูสํานักพิมพ 
ในวนัที่ 1 กันยายน 2537  
 หลังการนําเสนอขาวสองแม 
ลูกศรีธนะขัณฑ ถูกฆาอําพราง 

-  ขาวสวนใหญมาจากการ 
   แขงขันใหขอมูลของกลุม 
   ญาติของตระกูลธรรมวัฒนะ 
   ที่แตกออกเปน 2 ฝาย ตอมา 
   เปนขอมูลที่ขัดแยงกัน 
   ระหวางผูเชีย่วชาญดานนติิ 
   วิทยาศาสตร การนําเสนอ 
   ตองกล่ันกรองเปนพิเศษ   
   เพราะมีความเสี่ยงที่จะถูก 
   ดําเนินคด ี
 
-  ถูกวิจารณทางลบจากกลุมที่ 
   เชื่อวาเปนคดีฆาตกรรม 
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ตารางที่ 5.1   (ตอ) 
 

ผลจากการนําเสนอขาว 
- การเสนอขาวคดีอุมฆาสอง 
   แมลูกบุกเบกิใหตํารวจกลา 
   ติดตามสืบสวน โดยดึง  
   มวลชนมารองรับ นําไปสู 
   การจับกุม นายตํารวจชัน้ผู 
   ใหญที่กระทาํผิด จึงเปนขาว 
   ที่ครบถวนสมบูรณในตวั  
   ควารางวัลพลิูตเซอรเมือง 
   ไทย 

-  ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย   
   รวมถึงคณะแพทยผูเชีย่วชาญ 
   ที่ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต แม 
   จะไมไดมีช่ือเสียงโดงดัง ขาว 
   ไมหลงทิศทางในทางคดี ไม 
   ยึดติดบุคคล ทําใหสังคม 
   ไดรับขอมูลที่ครบถวนจาก 
   ทุกฝาย 

 
ทั้งหมดนีจ้ะสามารถนํามาอภิปรายผล เพื่อหาขอสรุปวาผลที่ไดจากการวิจยันั้นสอด 

คลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย รวมทั้งสามารถอภิปรายไดวาผลที่ไดจากการวจิัยสอดคลองกบั
แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวของหรือไมอยางไร ผลจากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
 

สังคมปจจุบันกลาวกันวา เปนสังคมขาวสาร เพราะปรากฏการณอยางหนึ่งที่ทุกคนตอง
เผชิญก็คือ การไหลผานของขาวสารตางๆ จากทุกสารทิศผานสื่อตางๆ อยางรวดเรว็ ขาวที่เกดิขึ้นใน
แตละวนัมีมากมาย การรายงานขาวของหนังสือพิมพนัน้ทําใหตองพจิารณาถึงคุณลักษณะ ของขาว
ดวย ซ่ึงประกอบดวย ขอเทจ็จริง ขาวจะตองมาจากสถานการณ ขอเท็จจริง หรือความคิดเห็นซึ่ง
เกิดขึ้นจริงๆ ความนาสนใจ จะตองเปนที่สนใจของประชาชน ผูอานหรือผูรับสาร ส่ือมวลชน
จะตองคํานึงถึงกลุมเปาหมายดวย ดังที่  พารค (Park, 1940 อางถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา 
แกวเทพ, 2531) กลาววา ขาว นอกจากลักษณะ “ไมคาดคิดมากอน” แลว เหตุการณที่จะมาเปนขาว
ยังอาจจะถูกกาํหนดจากเกณฑ “คุณคาของขาว” อยางอืน่ๆ ซ่ึงอาจจะขึ้นอยูกับปจจยัหลายประการ 
(ในลักษณะเชงิสัมพันธ) รวมทั้งเกณฑการประเมินจากความสนใจของผูอานดวย 

การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนเปนวิธีการทํางานที่ทาทาย นกัขาวตองมีความรู ความ
ชํานาญ และความสามารถในการทําขาวทีม่ากพอสมควร เนื่องจากการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน
จะแตกตางกับการทําขาวประเภทอืน่ๆ เชน ขาวกฬีา ขาวสังคม ขาวเศรษฐกิจ เปนตน เพราะขาว
ประเภทนี้ไมจาํเปนตองใชแหลงขาว และเทคนิคในการทําขาวมาก การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน
นอกจากจะใชระยะเวลานานแลวยังตองเรียนรูถึงเทคนิคตางๆ ในการขุดคุย สืบเจาะขอมูลจาก
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แหลงขาว เชน การสรางความสนิทสนมคุนเคยกับแหลงขาว  สรางความเชื่อถือ และความไววางใจ
กับแหลงขาว 

ผลจากการวิจยักระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนคดีขาวเพชรซาอุฯ สามารถ
แบงไดเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ การคัดประเด็น หรือทิศทางการนําเสนอขาว, การวางแผนการทําขาว
เชิงสืบสวนสอบสวน, การคนหาขอมูลจากแหลงขาว, ตรวจสอบขอมูล และการนาํเสนอขอมูล  

ในการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนสิ่งแรกที่จะตองทํา คือ การประเมินสถานการณ 
กําหนดประเดน็ และทิศทางการนําเสนอขาว โดยพิจารณาถึงหลักคุณคาความเปนขาว กรณีขาวคดี
เพชรซาอุฯ เปนขาวที่สงผลกระทบตอประเทศชาติกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ คือ 
ประเทศไทยกบัซาอุฯ และเปนเหตุการณที่เกีย่วกับการทุจริตคดโกง มีเงื่อนงําซับซอนเนื่องจาก      
ผูกระทําผิดเปนผูที่มีอิทธิพล และเปนขาราชการตํารวจทีก่ระทําความผดิเอง รวมทั้งการยักยอกของ
กลาง คือ เพชรบลูไดมอนด ที่ยังคนหาไมพบในปจจุบนั ทําใหเกดิความเขาใจผิดซึ่งกัน และเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยง ดังที่ ชวรัตน เชิดชยั (2521) กลาววา องคประกอบที่สําคัญของขาว
เชน ความนาสงสัย (Suspense) เปนขาวเกี่ยวกับความลึกลับ เหตุการณบางอยางทีด่าํเนินติดตอกัน
ไปหลายชวงเวลา ขาวประเภทนี้ยอมจะสรางความสงสัยใหกับผูอาน ผูอานอยากทราบ และรอคอย
ผลสรุป 

การคัดเลือกประเด็นขาว พบวา บรรณาธิการขาว และหัวหนาขาวหนาหนึ่งจะทําหนาที่
เสมือนเปนนายประตูขาวสาร หรือ Gatekeeper เปนผูคิดประเดน็ มอบหมายงาน และคอย
กล่ันกรองขาวสารกอนที่จะนําเสนอตอประชาชน  มีการประชุม  ปรึกษา หารือกันทกุวัน เพื่อคิดวา
พรุงนี้จะตองทํางานกันอยางไร ตามประเด็นอะไรตอใหกับนักขาว เมื่อนักขาวไดขอมูลมาทาง
บรรณาธิการกจ็ะทําการตรวจสอบขอเท็จจริงจากแหลงขาวที่เกีย่วของ บางครั้งขอมูลที่ไดมานั้นมี
การตรวจสอบจากแหลงขาว  2 – 3  แหลง   เพื่อใหแนใจวาขอมูลนั้นถูกตอง  เปนขอมูลที่สามารถ
เปดเผยได บรรณาธิการขาวจะนําเสนอขอมูลนั้นทันท ี สวนขอมูลไหนทีย่ังไมแนใจ หรือยังหา
ขอสรุปไมได หรือเปนขอมูลที่ยังก้ํากึ่งวาผลจะเปนอยางไร บรรณาธิการจะตัดทิ้งออกไปกอน 
สอดคลองกับแนวคดิบทบาทของนักสื่อสารมวลชน (บทบาทของผูเฝาประตู)  ดังที ่ เดวดิ เอ็ม ไวท 
(David M. White) อธิบายไววา ในการตัดสินใจเลือกเสนอขาวสารใดตอมวลชนผูรับสารนั้น มี
ปจจัยหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกของผูเฝาประตู ปจจัยที่สําคญัๆ ไดแก  คุณคาของขาว 
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกคัดเลือกมาเสนอเปนขาวนั้นจะตองมคีวามสําคัญ และอยูในความ
สนใจของมวลชนผูรับสาร มีคาแกการเสนอเปนขาว กระบวนการการคัดเลือกขาวเพื่อนําเสนอตอ
มวลชนผูรับสารโดยใชคุณคาของขาวเปนตัวกําหนดการเลือก 
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เมื่อกําหนดประเด็น และทิศทางการนําเสนอขาวบรรณาธิการจะเปนผูวางแผนการทํา
ขาวโดยการคัดเลือกทีมขาวที่มีประสบการณ มีความชํานาญ ในการทําขาวสืบสวนสอบสวน เนื่อง 
จากการใชนักขาวที่มีประสบการณจะทําใหเขาถึงแหลงขาวไดงาย มีมุมมองในการคิดประเดน็ และ
กําหนดทิศทางของเหตุการณที่อาจจะเกดิขึ้นไดในอนาคตไดมากกวานักขาวที่มีประสบการณนอย 
ยกตวัอยาง เชน จากการกรณีขาวเพชรซาอุฯ หนังสือพมิพขาวสดไดคัดเลือก นายสมชาย จรรยา         
ผูส่ือขาวสายอาชญากรรม  เขาไปทําขาวคดีเพชรซาอุฯ เนื่องจากนายสมชาย มีประสบการณการทํา
ขาวอาชญากรรมมานานกวา 10 ป ทําใหรูจักกับแหลงขาวที่เปนตํารวจมาก จึงทําใหไดขอมูลที่ลึก  
เพราะแหลงขาวใหความไววางใจ บางครัง้นายสมชาย ตองใชเทคนิคในการทําขาวแบบเจาะลึก ซ่ึงมี
ลักษณะการทาํงานคลายกับเจาที่ตํารวจในการคนหาขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของ เชน นายสมชาย
ปลอมตัวเปนตํารวจ เพื่อสืบสอบขอมูลวิธีการขโมยเพชรจาก นายเกียงไกร เตชะโมง ผูตองหาซึ่ง
ขโมยเพชรมาจากประเทศซาอุฯ ซ่ึงวิธีการของ นายสมชาย สอดคลองกับทฤษฎีการทําขาวเชิงสืบ 
สวนสอบสวน ดังที่ David Kaplan อดีตบรรณาธิการขาว และบรรณาธิการบริหารของ Center for 
Investigative Reporting ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ (อางถึงใน ดิสทัต โรจนาลักษณ, 2538) ไดให
ความหมายของ Investigative Reporting  ไววา Crime-Solving Tools and Techniques, Like a Police 
Detective or Public Prosecutor ใชเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสอนแบบเดยีวกับตาํรวจลับ หรือ
อัยการที่คนหาพยานหลัก ฐานทางอาชญากรรม 

ในสวนของการคนหาขอมูลจากแหลงขาวที่เกี่ยวของ พบวา การทาํขาวเชิงสืบสวน
สอบสวนนักขาวจะตองทุมเท และตองมีไหวพริบ ปฎภิาณ  สรางความมั่นใจใหกับแหลงขาว  เมือ่
แหลงขาวเกิดความมั่นใจในตัวนักขาวกจ็ะยอมเปดเผยขอมูลที่มีความซับซอนออกมาใหทราบ  ทาํ
ใหการรายงานขาวของหนังสือพิมพขาวสด นําเสนอขาวไดครอบคลุมกวาหนังสือพิมพฉบับอื่นๆ  
เพราะการนําเสนอขาวนั้นจะมีประเด็นใหมๆ เกิดขึ้นทุกวัน ทําใหเนื้อขาวมีประเดน็หลากหลาย  ทํา
ใหผูอานเกิดความสนใจ สามารถนําเสนอไดอยางตอเนื่อง ไมจํากดัระยะเวลา มีความลึก เพราะ
ไมไดนําเสนอจากคําบอกเลาของแหลงขาวเทานั้น แตเปนขอมูลที่ไดมาจากการขุดคุย สืบคน แสดง
หลักฐานควบคูไปกับการนําเสนอ  ดังที่  พศิิษฐ ชวาลาธวัช (2539) กลาววา ลักษณะของขาวที่จัดวา
เปนขาวเชิงสืบสวน จะตองมีความลึก โดยลงไปสัมผัสถึงขอเท็จจริงในเรื่องที่เกดิขึ้นจริงๆ มีความ
กวาง เกีย่วของถึงบุคคล องคกร มากกวาขาวปกติ เปนขาวที่คนสวนใหญในสังคมใหความสนใจ
ติดตาม มีความซับซอน มีประเด็นหรือแงมุมของขาวหลายประเดน็ ความไมซํ้าซอน หรืออาจเพิม่
ความซ้ําซอนของประเด็นใหมเกิดขึน้ตลอด มีความแรง หรือพลังมากกวาขาวปกติ เอาจริงเอาจัง 
หนักแนน นาเชื่อถือ ผลกระทบของขาวเปนวงกวาง ไมเฉพาะคนเพยีงคนเดียวหรือ 2 – 3 คนเทานั้น 
การติดตามรายงานขาวตองเกาะติดตอเนื่อง ดังที่เรียกวากัดไมปลอย ความสําเร็จของขาวในลักษณะ
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นี้ขึ้นอยูกับความตอเนื่องดวยเชนกนั 
      นอกจากนีผ้ลจากการวิจยัยังพบอกีวา การสรางความสัมพันธกับแหลงขาว นกัขาวจะ 
ตองสรางความคุนเคย และความไววางใจใหกับแหลงขาวไมเพยีงแตในเวลางานเทานั้น การออกไป
พบประกับผูคนอื่น เพื่อหาแหลงขาวเปนเรื่องจําเปน ดงันั้นนอกเหนอืเวลางานนกัขาวจําเปนตอง
สรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหแหลงขาวเกดิความไววางใจ และยอมเปดเผยขอมลู   
บางครั้งตองใชเทคนิคสวนตัวในการเขาถึงแหลงขาว เพือ่ใหไดขอมูลที่ชัดเจนที่สุด เชน การตีสนทิ
กับตํารวจชดุทาํคดีบางครั้งไมจําเปนตองสรางความสัมพันธกับตํารวจระดับสูง เพราะถาไมสนิทกัน
จริงแหลงขาวประเภทนี้จะไมยอมเปดเผยขอมูล ในทางตรงกันขามตํารวจในระดับปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับคดีนี้ จะเปนผูที่รูขอมูลมากที่สุด ดังนั้นนักขาวไมควรจะมองขามแหลงขาวระดับนี้  
เพราะแหลงขาวประเภทนี้มกัจะใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่นาสนใจกบันักขาวเสมอ 

การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การเคารพในสิทธิมนุษยชน ให
เกียรตแิหลงขาว เมื่อแหลงขาวยอมเปดเผยขอมูลเบื้องลึกใหฟงแตขอรองวา ประเด็นนี้นําเสนอ
ไมได เพราะถานําเสนอจะสงผลกระทบกับแหลงขาว และบุคคลที่เกี่ยวของ นักขาวจะตองมี
จรรยาบรรณ และปฏิบัตติามคําขอรองของแหลงขาวอยางเครงครัด ผลจากการวจิัยพบวา คําให
สัมภาษณของ นายเกรยีงไกร เตชะโมง ที่กลาวไววา ตอนที่มีนักขาวขาวสดเขาไปสมัภาษณ ตนเอง
ก็มีความสนิทสนมกับนักขาวคนนี ้ เพราะเขามีสัจจะ หลังสัมภาษณตนกอนโทรสงขาว เขายังเอา
เนื้อขาวมาอานใหเราฟงกอนวาพอใจหรือไม ไมพอใจตรงนั้นก็ตัดทิง้ เพื่อทําใหตนสบายใจ เทานี้
เราก็ไปกันได ดีกวานกัขาวบางฉบับที่ยังไมไดพูดอะไรก็เอาไปเขียนเอง หรือไมก็ใชวิธีถามคนใกล
ตัว แลวก็เอาไปเปนประเด็น เพราะกลัวตามคูแขงไมทัน บางฉบับไมไดขาวมาขูตะคอกตนก็มี นกั
กวานัน้นักขาวบางคนมาขอรองใหพูดอยางโนนอยางนีก้ม็ี สอดคลองกับที่ ดรุณ ี หรัิญรักษ (2534)  
กลาวไววา จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ คือ ความจริงใจ ไดแก ความไมมีเจตนาบิดเบือน   
ผิดพลาดตองรีบแกไขตรงกบัหลักธรรมในพุทธศาสนาคือ “สัจจะ”  ความเที่ยงธรรม  ไดแก   ความ
ไมลําเอียง หรือความไมเขาใครออกใครตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาคือ ความไมมีอคต ิ 4 
ประการ หมายถึง    ฉันทคติ ลําเอียงเพราะรัก, โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง, โมหาคติ ลําเอียงเพราะ
หลง และภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว ความมีใจเปนนักกฬีา ไดแก การปฏิบัติอันดีงาม ไมละเมิดสิทธิ
สวนบุคคล เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับประโยชนของสาธารณะ ตรงกบัหลักธรรมในพุทธศาสนาคือ 
“สุปฏิบัติ”  และความมีมารยาท  ไดแกการใชภาษา และภาพที่ไมหยาบโลน ลามก อนาจาร หรือสอ
ไปในทางดงักลาว ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาคือ “โสเจยยะ” หรือ “อาจารสมบัติ” 
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การตรวจสอบขอมูล ผลจากการวิจัยพบวา เมื่อบรรณาธิการไดขอมูลจากนักขาว 
บรรณาธิการจะทําการตรวจสอบขอมูลกอน เพื่อใหแนใจวาขอมูลที่ไดมานั้นมีความถูกตอง  และมี
ขอเท็จจริงอยางไร โดยทําการตรวจสอบขอมูลจากแหลงขาวที่ตนเองรูจัก รวมทั้งตรวจสอบขอมูล
จากเอกสารอกีครั้งกอนนําเสนอดังที่ ดรุณี หิรัญรักษ (2534)  กลาวถึงลักษณะของขาวไววา ขาวที่ดี
ตองมีความถูกตอง (Accuracy) ในการนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกดิขึ้น และความสมดลุ 
(Balance) โดยที่นกัขาวจะตองพยายามเนนหนักในขอเท็จจริง และความสมบูรณครบถวนของ
ขอเท็จจริง 

การนําเสนอขอมูล พบวา   การนําเสนอขอมูลของหนังสือพิมพขาวสดจะเนนไปทีก่าร 
รายงานขาวอยางตรงไปตรงมา   มีจรรยาบรรณ และเคารพสิทธิของแหลงขาว  มีความถูกตอง และมี
ความชัดเจน  ซ่ึงแบงออกเปน 3 ภาค  เนือ่งจากขาวเพชรเพชรซาอุฯ เปนขาวความตอเนื่องยาวนาน 
จึงตองมีการเลาถึงที่มาเรื่องวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร เร่ิมตัง้แตที่นายเกรยีงไกรขโมยเพชร การติดตาม
เพชรของกลาง และการอุมฆาสองแมลูกตระกูลศรีธนะขันธ ทั้งนี้เพือ่ใหผูอานเกดิความเขาใจ และ
ประติดประตอเร่ืองราวไดอยางตอเนื่อง สอดคลองกับที่ David Kaplan อดีตบรรณาธิการขาว และ
บรรณาธิการบริหารของ Center for Investigative Reporting ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ (อางถึงใน 
ดิสทัต โรจนาลักษณ, 2538) ไดใหความหมายของ  Investigative  Reporting  ไววา  ขาวสืบสวน
สอบสวนตองรายงานอยางเจาะลึกและตอเนื่อง ขุดคุยขอเท็จจริงอยางมุงมั่นชนิด “กดัไมยอมปลอย” 
เปดโปงขาวสารขอมูลที่ผูกระทําผิดบิดบังซอนเรน ไมอยากเปดเผย ปะติดปะตอ ขอมูล ขอเท็จจริง
หรือเหตุการณตางๆ ที่กระจัดกระจาย ใหเห็นเปนรูปเปนราง เปนภาพรวมที่ชัดเจน และมีความ 
หมายแกผูอาน การรายงานขาวโดยการเปดโปง “กระเทาะเปลือก” พรอมทั้งชี้ประเด็นใหมๆ ชวย
เสริมใหขอมูล หรือขอถกเถียงสาธารณะในขณะนัน้ใหมีความหมาย และความชดัเจนขึ้น ใชพลัง
ของความเปน “สุนัขเฝาบาน” คอยสอดสองตรวจสอบความโปรงใสของบุคคล หรือสถาบันที่มี
อํานาจอยูในมอื 
ในการนําเสนอขอมูลนั้นบางครั้งตองรักษาแหลงขาวดวย เมื่อแหลงขาวบอกวาประเด็นนีย้งั
นําเสนอไมได ก็ตองไมนําเสนอ แตถาจําเปนตองนําก็ควรเล่ียงไปใชคําวา “แหลงขาวแจงวา” หรือ 
“รายงานขาวแจงวา” ทั้งนี้เพือ่ปองกันปญหาที่อาจจะเกดิขึ้นกับแหลง สอดคลองกับแนวคดิเกีย่วกับ
แหลงขาว (อางถึงใน พนม วรรณศิริ, 2544) ที่วา แหลงขาวที่ไมมีการเปดเผยผูใหขาวไมวาจะเปน
ช่ือ ตําแหนง ยศ หรือสถานที่ดวยเกรงวาอาจจะเกดิอันตรายแกผูใหขาว หรือญาติพี่นองหรือ
ผูเกี่ยวของ ขอมูลดังกลาวมกัจะเปนขอมูลลับ มีความลึกลับซับซอน เชน ขอมูลเกีย่วกับการทุจรติ 
การฆาตกรรม ผูมีอิทธิพลที่ชอบขมขู ดังนั้นแหลงขาวดังกลาวจึงมกัจะระบุอยางไมจําเพาะเจาะจง 
เมื่ออานแลวจงึไมทราบวาเปนใคร เชน   แหลงขาวที่นาเชื่อถือ แจงวา..., แหลงขาวจากวงการเซียน
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มวย แจงวา..., แหลงขาวจากผูบริหารระดบัสูงในกระทรวงการคลัง แจงวา... , มรีายงานขาวจาก
ตลาดหลักทรพัย แจงวา...  เปนตน  
                   นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา  การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนอาจทําใหเกดิผลกระทบกบั
แหลงขาว เชน กรณีขาวเพชรซาอุฯ ส่ือมวลชนนําเสนอถึงพฤติกรรมการขโมยเพชรของ               
นายเกรียงไกร อยางตอเนื่องยาวนาน ทาํใหไดรับผลกระทบในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ
ตระกูล ทําใหในปจจุบนั นายเกรียงไกร เตชะโมง ตองเปลี่ยนนามสกุล  เพื่อหลีกหนีจากปญหา และ
การเปนเปาของสังคม 

สวนขาวคดีการตายของ นายหางทอง  ธรรมวัฒนะ  เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่
มีช่ือเสียงระดับประเทศ เพราะนายหางทอง เปน ส.ส.พรรคประชากรไทย เปนคนในตระกูลธรรม
วัฒนะ ที่จัดวาเปนตระกูลที่มีฐานะร่ํารวยมาก คดีนี้เกี่ยวกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  
เหตุการณที่เกิดขึ้นไมมีผูใดคาดคิดมากอน ซ่ึงการตายของนายหางทองถือเปนกรณีที่เกี่ยวกับความ
ลึกลับ ซับซอน  ทําใหตองมีการตรวจสอบ  เพื่อหาถึงสาเหตุการตายที่แทจริง โดยใชหลัก              
นิติวิทยาศาสตร มาเปนขอพิสูจนถึง 3 คร้ัง 

 
ในการคัดเลือกประเด็น และทิศทางการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพขาวสด เมื่อ

พิจารณาถึงหลักของคุณคาความเปนขาวแลวเปนเหตุการณที่นาสนใจ เปนเหตุการณที่ลึกลับ              
ซับซอน มีเงื่อนงํา และเปนที่สนใจของประชาชน เนื่องจาก นายหางทอง มีความขัดแยงภายใน
ครอบครัว ที่สําคัญกอนที่นายหางทองจะเสียชีวิต ครอบครัวธรรมวัฒนะไดมีปญหาภายในครอบ 
ครัวเกิดขึ้นมากมาย เชน การฟองรองเรื่องมรดก และการฆาตกรรม จึงทําใหสาเหตุการตายของ นาย
หางทองนั้นนาจะมีเงื่อนงํา ทําใหตองมีการขุดคุย เจาะลึก ตรวจสอบ เพื่อทําความจริงใหปรากฏ        
ดังที่ ดรุณี หิรัญรักษ (2534) กลาวถึงองคประกอบของขาว (News Elements) ไววา ขาวที่เปนความ
สนใจของคนทั่วไป (Human Interest) ไดแก เหตุการณที่มีลักษณะแปลกใหม เปนขาวที่นาตื่นเตน 
และเปนสิ่งที่คนสวนใหญอยากรูอยากเห็น 

การวางแผนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ไดใชผูส่ือขาวสายอาชญากรรม ผูส่ือขาว
ขาวเฉพาะกิจ ผูส่ือขาวสายการเมือง เปนทีมขาวที่มีประสบการณในการทาํขาวเชิงสืบสวน
สอบสวน  ซ่ึงการที่ใชทีมขาวชุดนีจ้ะทําใหไดขอมูลที่มรีายละเอียดจากแหลงขาวเยอะ  ผูส่ือขาวทีม
นี้จะสามารถใชหลักจิตวิทยา และรูกลวิธีในการสัมภาษณ  เชน การซักถามปญหากบัแหลงขาว เปน
ตน นอกจากนี้สามารถที่จะสังเกตอากัปกริิยาของแหลงขาว และพจิารณาไดวาแหลงขาวกําลังพูด
ความจริงหรือไม หรือวากําลังพูดโกหก    
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ขาวการตายของนายหางทอง จะไมสามารถดําเนินตอไป ถาไมไดขอมูลจากแหลงขาว 
แหลงขาวถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหขาวนัน้มีความสมบูรณ การเปนผูส่ือขาวที่ดีจะตองทาํ
ใหแหลงขาวไววางใจ เชื่อใจ และมั่นใจวาเมื่อใหขอมูลไปแลวจะไมเกดิอันตราย เพราะถาแหลงขาว
ไมไววางใจ ไมเชื่อใจในตัวนักขาว จะทําใหแหลงขาวบางคนไมอยากเปดเผยตวัตน เนื่องจากกลัว
อันตราย  ดังนั้นผูส่ือขาวจะตองเก็บความลับนี้ไวใหได เมื่อแหลงขาวหามไมใหเปดเผย ก็ตองไม
เปดเผย เพื่อเปนการรักษาแหลงขาว และปกปองแหลงขาว หรือแหลงขาวใหเปดเผยไดเปนบางสวน
ก็ตองเปดเผยเฉพาะสวนทีแ่หลงขาวอนุญาต ไมใชแหลงขาวบอกวาเปดเผยไดบางสวนแตนําเสนอ
ไปหมด ซ่ึงบางครั้งการนําเสนอไปหมดอาจสงผลกระทบถึงบุคลอ่ืนๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ  แสดงให
เห็นวาผูส่ือขาวไมสามารถเก็บความลับนีไ้วได ขอมูลบางอยางที่ไดมาไมสามารถลงได ผลเสียที่
ตามมาคือ ตอไปก็จะไมมีใครกลาเปดเผยขอเท็จจริงอีก ดังนั้นผูส่ือขาวจะตองสรางความมั่นใจ
ใหกับแหลงขาว โดยการพูดคุยกับแหลงขาวอยางเปนกันเอง สรางมนุษยสัมพนัธกับแหลงขาว   
เมื่อแหลงขาวไวใจก็จะเปดเผยความจริงออกมาเอง สอดคลองกับแนวคิดจริยธรรมของหนังสือ 
พิมพ ในสวนของจริยธรรม และจรรยาบรรณตามกรอบจริยธรรม ของแลมเบธซ (Lambeth, อางถึง
ใน     สุกัญญา สุดบรรทัด, 2537) ในเรื่องของหลักการพิทักษประโยชนสาธารณะ (Principle of 
Stewardship) กลาวไววา ส่ือมวลชนคือ ผูที่สรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม เปนผูปฏิบัติ
หนาที่โดยคํานึงถึงสิทธิของผูอ่ืน คํานึงถึงสิทธิของสาธารณะ และคํานึงถึงจรรยาบรรณของตนเอง 
ในการรายงานขาวที่เปนจริง  ถูกตอง  ชัดเจน  สรางความกระจางใหกับทุกฝายโดยเฉพาะประชาชน
อยางตรงไปตรงมา ไมเปลี่ยนแปลงบิดเบอืนขอเท็จ จรงิ เคารพในสทิธิของแหลงขาว รูวาอะไรควร
อะไรไมควร และไมตกเปนเครื่องมือของผูมีอิทธิพล  

คดีการตายของนายหางทองนั้นเปนคดีที่มีเงื่อนงํา ซับซอน  ผลจากการพิสูจนศพ คร้ังที่ 
2 โดยมี ดร.เอเดรียน ผูเชี่ยวชาญคราบเลือด เขามาเกี่ยวของ เมื่อเปนเชนนี้ทําใหหนังสือพิมพขาวสด
ตองทํางานกันอยางหนกั เพื่อสืบหาประวัติของ ดร.เอเดรียน วามีบุคคลนี้อยูจริงหรือเปลา 
เทคโนโลยีอยางอินเตอรเน็ต ถือวามีสวนชวยใหการทาํงานของหนังสือพิมพขาวสดประสบความ 
สําเร็จ 

เนื่องจากคดีขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ เปนคดีที่มีแหลงขาวเยอะมาก
เมื่อเทียบกับขาวเพชรซาอุฯ ยิ่งไดขอมูลจากแหลงขาวมากเพียงใดยิ่งเปนผลดีตอการรายงานขาว
มากเทานั้น ในทางกลับกันขอมูลที่ไดมานั้นมีโอกาสทีจ่ะเบีย่งเบนจากขอเท็จจริงไดงาย ถาไมมกีาร
ตรวจสอบความถูกตองของขาวกอน เนือ่งจากแหลงขาวบางคนอาจใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ
ตนเอง   หรือบางคนอาจใหขอมูลที่เกินความจริง  ดังนั้นทุกครั้งที่นักขาวไดขอมูลมาจากแหลงขาว 
บรรณาธิการจะทําหนาทีใ่นการตรวจสอบขอมูลกอนนําเสนอ  

DPU



 140 

หลังจากที่มีการตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว บรรณาธิการจะนาํเรื่องราวทั้งหมด
ออกมานําเสนอใหประชาชนไดรับทราบ ผลจากการวิจัยพบวา หนังสือพิมพขาวสดไดแบงการ
นําเสนอเนื้อหา ออกเปน 3 ดาน ทั้งนีเ้พื่อใหผูอานเขาใจถึงที่มาของเรื่องวาคดีนี้มีทีม่าอยางไร   บาง
เร่ืองที่ยังหาขอสรุปไมได แตจําเปนตองนําเสนอ ก็จะนําเสนอขาวอยางเปนกลางที่สุด ไมให
น้ําหนกัไปที่ฝายใดฝายหนึ่งมากเกินไป ไมช้ีนําหรือปูทาง เชน กรณขีาวการตายของ นายหางทอง  
ธรรมวัฒนะ  เจาหนาที่ตํารวจพยายามสรุปวาเปนอุบัติเหตุ แตหมอพรทิพยสรุปวาเปนการฆาตัวตาย 
แสดงใหเห็นวาขอมูลมีความขัดแยงไมชัดเจน ในการเสนอขาวนั้นจะตองมีเหตุผล และพยาน 
หลักฐานมาสนับสนุนเสนอ เมื่อยังไมสามารถหาหลักฐานมาสรุปได ทําใหการนําเสนอขอมูลตอง
เปนไปตามสํานวนคดีของเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งนี้เพื่อปองกันการขูคุกคามจากกลุมผูมอิีทธิพล และผู
ที่เสียผลประโยชน และลดความเสี่ยงตอการถูกฟองรอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด จริยธรรมของ
หนังสือพิมพ “ตามกรอบจริยธรรมของแลมเบธซ (Lambeth, อางถึงใน สุกัญญา สุดบรรทัด, 2537) 
ที่วา หลักการพูดความจริง (The Principle of Truth Telling) เปนหลักการที่ส่ือมวลชนพยายามอยาง
เต็มที่ที่จะแสวงหาขาวสารทีถู่กตอง ยุติธรรม และปราศจากอคติ ส่ือมวลชนตองตรวจสอบแลว
ตรวจสอบอีก เพื่อจะใหขอมูลนั้นถูกตองอยางแทจริงความจํา เปนที่จะตองออกขาวใหทันเวลา
ไมใชขออางทีจ่ะเสนอขาวผิดพลาด หนังสือพิมพอาจจะผิดไดแตตองเปนความผิดทีเ่กิดขึ้นอยางไม
สามารถจะควบคุมได เพราะสื่อมวลชน ไมจําเปนตองรูทุกอยาง บางทีการทํางาน หรือการ
ตรวจสอบอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได ทั้งนี้ไมเพยีงแตการไมเสนอขาวผิดๆ เทานั้น แตยังหมายถงึ
การตองพิสูจนใหไดวาขอมูลนั้นแท หรือไมแทอีกดวย   
 

5.1 ขอจํากัดในการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศึกษาขาวคดีเพชรซาอุฯ และขาวคดีการตายของนายหางทอง            
ธรรมวัฒนะ” ซ่ึงเปนคดีที่มีความสลับซับซอน ทําใหมีขั้นตอนการทําขาวเยอะ และในแตละ
ขั้นตอนมีความลึกอยูในตัวของมันเอง ทําใหผูวิจัยตองใชเวลาในการเก็บขอมูลที่ใชเวลานาน และ
ในการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในการทําหนาที่ดังกลาวนั้น ตองพบกับปญหา และอุปสรรค 
โดยเฉพาะกับบุคคลที่เปนแหลงขาวที่สําคัญเกี่ยวของกับขาวการตายของ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ 
ปฏิเสธ และไมเปดโอกาสใหผูวิจัยพูดคุย และสัมภาษณ  แมวาผูวิจัยจะเปดเผยตัวที่แทจริงแลวก็
ตาม        
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5.2 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 
 5.2.1 การเปนผูส่ือขาวที่ดีควรยึดหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณอยางเครงครัด ควรให
ความจริงใจกบัแหลงขาว และรักษาความลับของ แหลงขาวปด ไวใหมากที่สุด เพื่อปองกนั
ผลกระทบที่อาจเกิดกับแหลงขาวที่ใหขอมลู 
 5.2.2 หลักการเสนอขาวโดยทั่วไปหนังสือพิมพตองเคารพในสิทธิสวนบุคคล และ
นําเสนอ ขาวสารเพื่อประโยชนของสาธารณชนเปน 
 5.2.3 ความสําเร็จของการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ขึ้นอยูกับโอกาสจังหวะ และชวง 
เวลา ส่ิงสําคัญที่สุดอยูที่แหลงขาว วาจะเปนผูรูขอมูลมากนอยแคไหน หากแหลงขาวเปนผูเกี่ยวของ
กับเหตกุารณนั้นๆ โดยตรง โอกาสที่จะไดขอมูลเบื้องลึกก็เปนไปไดมาก ทั้งนี้นักขาวตองพยายาม
สรางแหลงขาวไวใหมาก เพือ่เอาไวซักขอมูล ซ่ึงแหลงขาวที่ดีตองมีทั้งแหลงขาวเปด และแหลงขาว
ปด เปนของตนเอง 
      
5.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 

5.3.1  ควรศึกษาเรื่องกระบวนการในการรายงานขาวเชงิสืบสวนสอบสวน ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับขอกฎหมาย จรยิธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน เนือ่งจากขอกฎหมายจริยธรรม 
และจรรยาบรรณเปนเรื่องทีล่ะเอียดออน ไมควรละเลย และมองผานไป 

5.3.2  ควรศึกษาลงลึกถึงเทคนิค และวิธีการในการเขาหาแหลงขาว การสรางแหลงขาว 
วิธีการทําใหแหลงขาวเกดิความไววางใจในตัวนกัขาว เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเบื้องลึก 

5.3.3  ควรศึกษาถึงวิธีการสั่งงานขาว แตกประเด็น คดิประเด็นขาวของบรรณาธิการ 
และนักขาวในพื้นที่ วามแีนวคิด และวิธีการทํางานอยางไร เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นทีแ่ปลกใหมไม
ซํ้าใคร 

5.3.4  ควรศึกษาในเรื่องผลกระทบของแหลงขาวที่ใหขาวจนตวัเองไดรับความเดือดรอน 
เพื่อหาแนวทางปองกันปญหาดังกลาว   

5.3.5  ควรศึกษากระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพฉบับอื่น
ควบคูไปดวย เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการทํางานของทีมขาวหนังสือพมิพขาวสด  

5.3.6  ควรศึกษาทัศนะคติของผูอานวาหลังจากอานขาวทั้ง 2 ขาวนี้แลว มีมุมมองอยาง 
ไร และตองการใหหนงัสือพิมพขาวสดเพิ่มเติมการนําเสนอขาวเชิงสืบสวนสอบสวนในครั้งตอไป
อยางไรบาง 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

DPU



 143 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 

หนังสือ 
 
ชวรัตน เชิดชยั. (2521). การสื่อขาว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมศาสตร. 
ดรุณี หิรัญรักษ. (2534). การหนังสือพิมพเบื้องตน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
____________. (2537). เทคนิคการหาขาว และการเขียนขาวหนังสือพมิพ (พิมพคร้ังที่ 3). 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
บุญเลิศ ชางใหญ. (2536). เทคนิคการสัมภาษณ และการทําขาวเชิงสบืสวน (พิมพคร้ังที่ 4). 

กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย. 
ปรมะ สตะเวทิน. (2529). การสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ. 
พิศิษฐ ชวาลาธวัช. (2531). การรายงานขาวชั้นสูง. กรุงเทพฯ : ประกายพฤกษ. 
พีระ จิรโสภณ และมาลี บุญศิริพันธ. (2538). การรายงานขาวเชงิสือบสวนแบบประยุกต. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมควร กวยีะ. (2539). การสื่อสารมวลชน บทบาทหนาท่ี เสรีภาพ และความรับผดิชอบ. กรุงเทพฯ : 

ดอกหญา. 
สมหมาย ปาริจฉัตต. (2543). ขาวเจาะ เจาะขาวหนังสือพิมพไทย (พิมพคร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ:       

สายธาร. 
สมหมาย ปารจิฉัตต. (2537). การวางแผนงานขาวเชงิสบืสวน. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการ

หนังสือพิมพแหงประเทศไทย. 
สุภา ศิริมานนท. (2529). จริยธรรมของหนังสือพิมพ. กรุงเทพฯ : อักษรสาสน. 
ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ. (2531). ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

เอกสารอื่นๆ 
 
สุกัญญา สุดบรรทัด. จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ. เอกสารประกอบการสอน. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

DPU



 144 

วิทยานิพนธ 
 
สมคิด เลิศพิริยประเสริฐ. (2540). การศึกษาความคดิเห็นเรื่องปจจัยดานโครงสรางสงัคม และ 

ทัศนคติของคนไทย ท่ีสัมพันธกับพัฒนาการของอินเทอรเนต. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต นเิทศศาสตร (นิเทศศาสตรพัฒนาการ). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

สายศิริ ดานวฒันะ. (2548). การรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพไทย. วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต นเิทศศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. DPU
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ภาคผนวก ก. 
แบบสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของ 
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แบบสัมภาษณ 
 

การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวเพชรซาอุฯ กับขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
ชุดสัมภาษณบรรณาธิการขาว (กรณีขาวเพชรซาอุฯ) 
 
สวนที่ 1 

1. สัมภาษณเมื่อวันที่…………………………………. 
2. ช่ือนามสกุล……………………………………….. 

 
สวนที่ 2 

1. ทานมีการวางแผนกระบวนการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวนขาวเพชรซาอุฯ  และขาว 
    การตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ อยางไร 
2. ทานใชหลักอะไรในการสืบคนขอมูล และหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการฆาตกรรม 2 แม 
    ลูกตระกูลศรีธนะขันธ  กระทั่งเกีย่วเนื่องมาถึงการตามหาเพชรซาอุฯ ที่หายไป  
3. ทานมีวิธีการในการศึกษาวิจัย คนควา รายงานขาวอยางเจาะลึกและตอเนื่องอยางไร  
4. ทานมีวิธีการหาขาวจากแหลงใดบาง เชน การสืบคนหลักฐาน เอกสาร หรือ 
    แหลงขาวทีเ่ปนบุคคลอางอิง  
5. ทานใชเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสวนแบบเดยีวกับตาํรวจหรืออัยการในการคนหา 
    ขอมูลหรือไม   และถาไมใชทานมีวิธีการของทานอยางไร 
6. ทานมีวิธีคัดเลือกขาวและมองคุณคาขาวอยางไร 
7. อะไรคืออุปสรรคในการทําขาวเจาะ (ขาวเพชรซาอุฯ)  
8. มุมมองในการคิดประเด็นขาวมาจากทีใ่ดบาง และมีปญหาในการคิดประเดน็หรือไม   
9. ทานมีวิธีการสั่งงานขาว และตรวจสอบขอเท็จจริงในเนื้อหาขาวเพชรซาอุฯ อยางไร 
10. ขาวดังกลาวมีความซับซอนมาก และเกีย่วของกับบุคคลและผูมีอิทธิพล เชน ตํารวจ  
      ผูมีอิทธิพล ทานมีวิธีการใดในการเขาไปหาขอมูล ชักจูงใจใหแหลงขาวหรือบุคคล 
      ที่สามารถอางอิงได ยอมใหขอเท็จจริงทั้งหมด  
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11. การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนคือการขยายผลจากจุดๆ หนึ่งที่ทกุคนมองขามให 
      เกิดเปนประเด็นใหมและนาสนใจใชหรือไม  
12. จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเขามามีสวนเกี่ยวของกบัการทําขาวเชงิ 
      สืบสวนสอบสวนอยางไรบาง 
13. มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน มือถือ และอินเตอรเน็ต เขามาใชในการขาว 
      เพชรซาอุฯ บางหรือไม   
14. ขาวเพชรซาอุฯ ที่หนังสือพิมพขาวสดนําเสนอ มีการรายงานประเดน็ที่แตกตางไป 
      จากสื่ออ่ืนอยางไร มีประเด็นใหมๆ ในการนําเสนอในแตละชวงอยางไร มีขอ 
      ถกเถียงหลักๆ เกิดขึ้นตอสาธารณะในดานใดบาง   
15. หากยอนกลับไปไดทานจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรในการทําขาวเจาะชิ้นนี้  
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แบบสัมภาษณ 
 

การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวเพชรซาอุฯ กับขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
ชุดสัมภาษณผูสื่อขาว, ผูสื่อขาวภูมิภาค (กรณีขาวเพชรซาอุฯ) 
 
สวนที่ 1 

1. สัมภาษณเมื่อวันที่…………………………………. 
2. ช่ือนามสกุล……………………………………….. 

 
สวนที่ 2 

1. ทานมีการเตรียมความพรอม เตรียมอุปกรณ และเตรียมขอมูล ในการทําขาวเพชร  
    ซาอุฯ อยางไรบาง 
2. ทานใชวิธีพดูคุย สัมภาษณ ซักถาม และหวานลอม เพื่อใหไดขอมลูที่ปดบังซอนเรน 
    จากแหลงขาว และบุคคลที่เกี่ยวของอยางไร  
3. ทานใชเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสวนแบบเดยีวกับตาํรวจลับหรืออัยการในการ 

            สืบคนขอมูล และหาขาวหรือไม อยางไร และตองใชความสามารถเฉพาะตัวอะไรใน 
                        การหาขอมูลในเชิงลึก 

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเขามามีสวนเกี่ยวของกับการทําขาวเชิง 
     สืบสวนสอบสวนอยางไรบาง 
5. ทานมีวิธีเขาถึงตัวแหลงขาว และสรางความเชื่อถือใหแหลงขาวอยางไร 
6. ทานมีวิธีคิดประเด็น แตกประเด็นขาวใหมๆ ใหเปนทีน่าสนใจไดอยางไร 
7. ทานมีวิธีรักษาแหลงขาวเพชรซาอุฯ อยางไร เพื่อทําใหแหลงขาวเกดิความไววางใจ 
    และยอมเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมด 
8. ปญหาและอุปสรรคในการทําขาวเพชรซาอุฯ  มีอะไรบาง 
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9. ทานใชวิธีปะติดปะตอ ขอมูล ขอเท็จจริงหรือเหตุการณตางๆ ที่กระจดักระจาย ให 
    เห็นเปนรูป เปนรางอยางไร และมีการตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลท่ีไดรับมา 
    อยางไรบาง 
10. ในขณะนัน้ทานนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการทําขาวเพชรซาอุฯ อยางไร 
      บาง เชน การใชโทรศัพท หรืออินเตอรเน็ต 
11. หากยอนกลับไปได ทานจะปรับเพิ่มวิธีการทํางานอยางไร เพื่อใหขาวเพชรซาอุฯ มี 
      ความสมบูรณมากกวานี้  
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แบบสัมภาษณ 
 

การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวเพชรซาอุฯ กับขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
ชุดสัมภาษณหวัหนาขาว, ผูชวยหัวหนาขาว (กรณีขาวเพชรซาอุฯ) 
 
สวนที่ 1 

1. สัมภาษณเมื่อวันที่…………………………………. 
2. ช่ือนามสกุล……………………………………….. 

 
สวนที่ 2 

1. องคประกอบสําคัญในการทําขาวเพชรซาอุฯ ประกอบไปดวยส่ิงใดบาง  
2. ทานมีวิธีการในการคัดเลือกตัวผูส่ือขาวที่จะลงไปทําขาวเพชรซาอุฯ อยางไร 
3. ทานพบปญหาและอุปสรรคในการสั่งงานขาวเพชรซาอุฯ อยางไร มุมมองในการคิด 
    ประเด็นมาจากที่ใด และมีปญหาหรือไม 
4. ทานมีวิธีการกําหนดหรือคิดประเดน็ขาวเพชรซาอุฯ อยางไรใหเกดิความนาสนใจ 
    และนาตดิตาม และมีอุปสรรคในการคิดประเด็นขาวอยางไรบาง 
5. ทานมีเกณฑในการคดัเลือกตัวผูส่ือขาวที่จะมาทําขาวเพชรซาอุฯ อยางไรบาง และ 
    จําเปนหรือไมที่ตัวผูส่ือขาวจะตองมีความรูความสามารถเฉพาะตัว และมีความ 
    เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 
6. ทานมีวิธีกล่ันกรองขอมูล ขอเท็จจริง ที่ไดรับมาจากแหลงขาวอยางไร 
7. อะไรคือปญหาและอุปสรรคในการทําขาวเพชรซาอุฯ  
8. ทานนําเทคโนโลยีสมัยใหม อาทิ โทรศัพทมือถือและอินเตอรเนต็ เขามาชวยในการ 
    ทําขาวเพชรซาอุฯ อยางไรบาง 
9. หากยอนกลบัไปไดทานจะปรับปรุงวิธีการทําขาวเพชรซาอุฯ อยางไร เพื่อใหขาวม ี
    ความสมบูรณมากที่สุด  
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แบบสัมภาษณ 
 

การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวเพชรซาอุฯ กับขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
ชุดสัมภาษณแหลงขาว 
 
สวนที่ 1 

1. สัมภาษณเมื่อวันที่…………………………………. 
2. ช่ือนามสกุล……………………………………….. 

 
สวนที่ 2 

  1. ทานมีหลักในการใหขาว ขอมูล หรือความลับ กับผูส่ือขาวอยางไรบาง 
  2. อะไรคือปจจัยสําคัญทําใหทานมีความไววางใจในตวัผูส่ือขาว 
  3. การรักษาสัจจะวาจา และจรรยาบรรณของผูส่ือขาว มีสวนในการตัดสินใจใหขาว 
      หรือไม อยางไร 
  4. ผูส่ือขาวที่ดีในมุมมองของแหลงขาวควรเปนเชนไร 
  5. ทานคิดวาสื่อมวลชนเปนที่พึ่งสุดทายของผูไมไดรับความเปนธรรมใชหรือไม 
  6. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับคําวาส่ือมวลชนเปนสนุัขเฝาบานคอยสอดสอง 
      ตรวจสอบความโปรงใสในสังคม 
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แบบสัมภาษณ 
 

การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวเพชรซาอุฯ กับขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
ชุดสัมภาษณบรรณาธิการขาว (กรณีขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ) 
 
สวนที่ 1 

1.  สัมภาษณเมื่อวันที่…………………………………. 
2.  ช่ือนามสกุล……………………………………….. 

 
สวนที่ 2 

1. ทานมีการวางแผนกระบวนการทําขาวเชงิสืบสวนสอบสวนขาวเพชรซาอุฯ  และขาว 
    การตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ อยางไร 
2. ทานใชหลักอะไรในการสืบคนขอมูล และหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการตายของนายหาง 
    ทอง ธรรมวัฒนะ 
3. ทานมีวิธีการในการศึกษาวิจัย คนควา รายงานขาวอยางเจาะลึก และตอเนื่องอยางไร  
4. ทานมีวิธีการหาขาวจากแหลงใดบาง เชน การสืบคนหลักฐาน เอกสาร หรือ 
    แหลงขาวทีเ่ปนบุคคลอางอิง  
5. ทานใชเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสวนแบบเดยีวกับตาํรวจ หรืออัยการในการคนหา 
    ขอมูลหรือไม และถาไมใชทานมีวิธีการของทานอยางไร 
6. ทานมีวิธีคัดเลือกขาว และมองคุณคาขาวอยางไร 
7. อะไรคืออุปสรรคในการทําขาวเจาะ (ขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ)  
8. มุมมองในการคิดประเด็นขาวมาจากทีใ่ดบาง และมีปญหาในการคิดประเดน็หรือไม   
9. ทานมีวิธีการสั่งงานขาว และตรวจสอบขอเท็จจริงในเนื้อหาขาวการตายของนายหาง 
    ทอง ธรรมวัฒนะ อยางไร 
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10. ขาวดังกลาวมีความซับซอนมาก และเกีย่วของกับบุคคล และผูมีอิทธิพล เชน ตํารวจ  
      ผูมีอิทธิพล ทานมีวิธีการใดในการเขาไปหาขอมูล ชักจูงใจใหแหลงขาว หรือบุคคล 
      ที่สามารถอางอิงได ยอมใหขอเท็จจริงทั้งหมด  
11. การทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนคือ การขยายผลจากจุดๆ หนึ่งที่ทกุคนมองขามให 
      เกิดเปนประเด็นใหม และนาสนใจใชหรือไม  
12. จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเขามามีสวนเกี่ยวของกบัการทําขาวเชงิ 
      สืบสวนสอบสวนอยางไรบาง 
13. มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน มือถือ และอินเตอรเน็ต เขามาใชในการขาว 
      การตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ บางหรือไม   
14. ขาวเพชรซาอุฯ ที่หนังสือพิมพขาวสดนําเสนอ มีการรายงานประเดน็ที่แตกตางไป 
      จากสื่ออ่ืนอยางไร มีประเด็นใหมๆ ในการนําเสนอในแตละชวงอยางไร มีขอ 
      ถกเถียงหลักๆ เกิดขึ้นตอสาธารณะในดานใดบาง   
15. หากยอนกลับไปไดทานจะปรับปรุง หรือเพิ่มเติมอะไรในการทําขาวเจาะชิ้นนี้  
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แบบสัมภาษณ 
 

การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวเพชรซาอุฯ กับขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
ชุดสัมภาษณผูสื่อขาว, ผูสื่อขาวภูมิภาค (กรณีขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ) 
 
สวนที่ 1 

1.  สัมภาษณเมื่อวันที่…………………………………. 
2.  ช่ือนามสกุล……………………………………….. 

 
สวนที่ 2 

1. ทานมีการเตรียมความพรอม เตรียมอุปกรณ และเตรียมขอมูล ในการทําขาวการตาย 
    ของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ อยางไรบาง 
2. ทานใชวิธีพดูคุย สัมภาษณ ซักถาม และหวานลอม เพื่อใหไดขอมลูที่ปดบังซอนเรน 
    จากแหลงขาว และบุคคลที่เกี่ยวของอยางไร  
3. ทานใชเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสวนแบบเดยีวกับตาํรวจลับ หรืออัยการในการ 

            สืบคนขอมูล และหาขาว หรือไม อยางไร และตองใชความสามารถเฉพาะตัวอะไร 
             ในการหาขอมูลในเชงิลึก 

4. จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเขามามีสวนเกี่ยวของกับการทําขาวเชิง 
     สืบสวนสอบสวนอยางไรบาง 
5. ทานมีวิธีเขาถึงตัวแหลงขาว และสรางความเชื่อถือใหแหลงขาวอยางไร 
6. ทานมีวิธีคิดประเด็น แตกประเด็นขาวใหมๆ ใหเปนทีน่าสนใจไดอยางไร 
7. ทานมีวิธีรักษาแหลงขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ อยางไร เพื่อทําให 
     แหลงขาวเกิดความไววางใจ และยอมเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมด 
8. ปญหา และอุปสรรคในการทําขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ มีอะไรบาง 
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9. ทานใชวิธีปะติดปะตอ ขอมูล ขอเท็จจริง หรือเหตุการณตางๆ ที่กระจัดกระจาย ให 
    เห็นเปนรูป เปนรางอยางไร และมีการตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลท่ีไดรับมา 
      อยางไรบาง 
10. ในขณะนัน้ทานนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการทําขาวการตายของนายหาง 
      ทอง ธรรมวัฒนะ อยางไรบาง เชน การใชโทรศัพท หรืออินเตอรเนต็ 
11. หากยอนกลับไปได ทานจะปรับเพิ่มวิธีการทํางานอยางไร เพื่อใหขาวการตายของ 
      นายหางทอง ธรรมวัฒนะ มีความสมบรูณมากกวานี้  
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แบบสัมภาษณ 
 

การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวเพชรซาอุฯ กับขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
ชุดสัมภาษณหวัหนาขาว, ผูชวยหัวหนาขาว (กรณีขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวฒันะ) 
 
สวนที่ 1 

1. สัมภาษณเมื่อวันที่…………………………………. 
2. ช่ือนามสกุล……………………………………….. 

 
สวนที่ 2 

1. องคประกอบสําคัญในการทําขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ ประกอบไป 
    ดวยส่ิงใดบาง  
2. ทานมีวิธีการในการคัดเลือกตัวผูส่ือขาวที่จะลงไปทําขาวการตายของนายหางทอง  
     ธรรมวัฒนะ อยางไร 
3. ทานพบปญหา และอุปสรรคในการสั่งงานขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ  
     อยางไร มมุมองในการคดิประเดน็มาจากที่ใด และมปีญหาหรือไม 
4. ทานมีวิธีการกําหนด หรือคิดประเดน็ขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ  
     อยางไรใหเกิดความนาสนใจ และนาตดิตาม และมีอุปสรรคในการคิดประเดน็ขาว 
     อยางไรบาง 
5. ทานมีเกณฑในการคดัเลือกตัวผูส่ือขาวที่จะมาทําขาวการตายของนายหางทอง ธรรม 
    วัฒนะ อยางไรบาง และจาํเปน หรือไมที่ตัวผูส่ือขาวจะตองมีความรูความสามารถ 
     เฉพาะตวั และมีความเชีย่วชาญในเรื่องนั้นๆ 
6. ทานมีวิธีกล่ันกรองขอมูล ขอเท็จจริง ที่ไดรับมาจากแหลงขาวอยางไร 
7. อะไรคือ ปญหา และอุปสรรคในการทําขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ  
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8. ทานนําเทคโนโลยีสมัยใหม อาทิ โทรศัพทมือถือ และอินเตอรเนต็ เขามาชวยในการ 
    ทําขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ อยางไรบาง 
9. หากยอนกลบัไปไดทานจะปรับปรุงวิธีการทําขาวการตายของนายหางทอง ธรรม 
    วัฒนะ อยางไร เพื่อใหขาวมีความสมบรูณมากที่สุด  
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แบบสัมภาษณ 
 

การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพขาวสด : กรณีศกึษาขาวเพชรซาอุฯ กับขาวการตายของนายหางทอง ธรรมวัฒนะ”  
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
ชุดสัมภาษณแหลงขาว 
 
สวนที่ 1 

1. สัมภาษณเมื่อวันที่…………………………………. 
2. ช่ือนามสกุล……………………………………….. 

 
สวนที่ 2 

  1. ทานมีหลักในการใหขาว ขอมูล หรือความลับ กับผูส่ือขาวอยางไรบาง 
  2. อะไรคือ ปจจัยสําคัญทําใหทานมีความไววางใจในตวัผูส่ือขาว 
  3. การรักษาสัจจะวาจา และจรรยาบรรณของผูส่ือขาว มีสวนในการตัดสินใจใหขาว 
      หรือไม อยางไร 
  4. ผูส่ือขาวที่ดีในมุมมองของแหลงขาวควรเปนเชนไร 
  5. ทานคิดวาสื่อมวลชนเปนที่พึ่งสุดทายของผูไมไดรับความเปนธรรมใชหรือไม 
  6. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับคําวาส่ือมวลชนเปนสนุัขเฝาบานคอยสอดสอง 
      ตรวจสอบความโปรงใสในสังคม 
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ภาคผนวก ข. 
บทกวีของญาติ 2 แมลูกเขียนแทนความรูสึกของ ด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ 
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ภาคผนวก ค. 
จดหมายเปดใจ “จากผูบริสุทธิ์ถึงผูบริสทุธิ์ จากญาติผูตายคดีเพชรซาอุฯ” 
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ภาคผนวก ง. 
จดหมายเปดใจนายสันติ ศรีธนะขัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 173 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
จดหมายเปดใจเขียนโดย น.พ.พล หิรัณยศิริ  

นองชายนางดาราวด ีศรีธนะขณัฑ 
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ภาคผนวก ฉ. 
เอกสารการผาพิสูจนศพ นางดาราวดี กบั ด.ช.เสร ีศรีธนะขณัฑ 
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ภาคผนวก ซ. 
คําแถลงการณของ พล.ต.ท.โสภณ สะวิคามิน 
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ภาคผนวก ฌ. 
แถลงการณฉบับที่ 2 จากคนเขียนที่ใชชือ่ “ตํารวจผูรักความยุติธรรม” 
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ภาคผนวก ญ. 
ขอมูล ดร.เอเดรยีน ที่สืบคนจากอินเตอรเน็ต 
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ภาคผนวก ฎ. 
ผลการผาพิสูจนศพ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ภาคแรก 
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ภาคผนวก ฏ. 
ผลการผาพิสูจนศพ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ภาคสอง 
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ภาคผนวก ฐ. 
ผลการผาพิสูจนศพ นายหางทอง ธรรมวัฒนะ ภาคสาม 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล  ธีรธนา ขุนทอง 
ประวัติการศึกษา       ปริญญาตรี นิเทศศาสตร เอกวารสารศาสตร วิทยาลัยครูบานสมเด็จ 

เจาพระยา 
สถานที่ทํางาน      หนังสือพิมพขาวสด ตั้งอยูเลขที่ 40/9 ถ.เทศบาลนิมิตใต ประชานิเวศน 1  

ลาดยาว จตุจัก กทม. 
ตําแหนงปจจบุัน       ผูชวยหวัหนาขาว รับผิดชอบงานขาวอาชญากรรม DPU
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