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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเร่ืองการวางกรอบข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
กรณีคดี "นางสาวปรียานุช  โนนวงัชยั” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการวางกรอบข่าว และศึกษาปัจจยั
ภายใน และภายนอกท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวของเวบ็ไซต์ข่าวสด ในการน าเสนอข่าวกรณีคดี
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั รวมถึง เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะ และแนวปฏิบติัทางจริยธรรม ในการ
น าเสนอคดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดว้ย
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 วิธี คือการวิเคราะห์การวางกรอบ (Frame Analysis)ในเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ โดยท าการศึกษาเว็บไซต์ข่าวสดตามช่วงเหตุการณ์ท่ี เกิดเหตุ 3 ช่วงเหตุการณ์ 
ประกอบด้วย ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 เว็บไซต์ข่าวสดน าเสนอข่าวเก่ียวกับนางสาววริศรา กล่ินจุ้ย 
ผูเ้สียชีวิต โดยยงัไม่ทราบวา่ใครเป็นผูก่้อเหตุฆาตกรรม ช่วงท่ี 2 เป็นช่วงเหตุการณ์ท่ีทราบแลว้วา่ผู ้
ก่อเหตุฆาตกรรมคือนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั และช่วงท่ี 3 คือ ท่ีน าเสนอข่าวหลงัต ารวจสามารถ
จบักุมนางสาวปรียานุช โนนวงัชัยกบัพวกได้ รวม 8 ข่าว ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู ้ปฏิบัติงานข่าวของข่าวสดออนไลน์ องค์กรวิชาชีพส่ือ และนักวิชาการด้าน
ส่ือสารมวลชน 
 ผลการศึกษาพบว่าเวบ็ไซต์ข่าวสดมีการวางกรอบข่าวตามแนวคิดของ Entman ใน
ข่าวทั้ง 8 ข่าว แตกต่างกนั โดยพบวา่กรอบเน้ือหาดา้นความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอกถูกน ามาใช้
มากท่ีสุด ในการวางกรอบข่าวกรณีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา และยงัพบเร่ืองเพศและความเบ่ียงเบนทาง
เพศ และไม่ใช่ตวัการกระท าความผิดหรือการสร้างความสมเหตุสมผล ซ่ึงส่งผลมาจากปัจจยัภายใน
และภายนอกของผูเ้ก่ียวข้องในกระบวนการท าข่าว และยงัพบการประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหาวา่ผูห้ญิงวา่เป็นเพศท่ีอ่อนแอ เป็นวตัถุทางเพศ และลดคุณค่าของผูห้ญิงท่ีถูกกล่าวถึงในข่าว 
ซ่ึงภาพของผูห้ญิงท่ีติดลบในข่าวถูกพบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การศึกษาน้ียงัไดเ้สนอแนวปฏิบติั
ทางจริยธรรมในการน าเสนอข่าวคดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาส าหรับส่ือมวลชนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน



ง 
 

การปฏิบติังานและการพฒันามาตรฐานทางวิชาชีพส่ือมวลชน ส่วนแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้น
คือการปรับเปล่ียนวธีิคิดของส่ือมวลชนเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองเพศหญิงใหมี้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
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ABATRACT 
 
 The purpose of this research aimed to study (1) news framing and (2) its internal and 
external factors affecting to the news framing of Khaosod in case of Preeyanuch Nonwangchai’s 
crime case news reporting. This study also aimed to gather the feedback and ethical guidelines in 
news reporting crime case with female suspect. The study was a qualitative research conducted by 
using frame analysis method in term of descriptive analysis on 8 news pieces on Khaosod website 
according to 3 periods of the incidents including 1) The period when Khaosod website reporting 
news about the death of Warisara Klinjui, the victim without knowing the suspect. 2) The period 
when Preeyanuch Nonwangchai was known as a murderer and 3) The period when Preeyanuch 
Nonwangchai and her accomplices were arrested by the police. In addition, the research used 
interview method on Khaosod website news personnel, professional journalism organizations and 
journalism professor. 
 The result found that Khaosod website used different news framing on these 8 news 
pieces according to Entman framing theory where physical attractiveness frame was most used on 
the case with female suspect. Moreover, sexuality and sexual deviance, non-agents and justification 
are the frames that media frequently use on female suspect case. The reasons behind that are from 
internal and external factors of people involving in news process. Besides, the result found that 
there is the construction of female suspect in news report to be weakling, sex object and underrated 
woman from time to time. Finally, this study proposes ethical guidelines in case of news reporting 
the case with female suspect for media to use as a model practice to improve professional journalism 
standard and to have the sustainable improvement by making media think about female with more 
understanding in the future. 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ข่าวอาชญากรรมเป็นข่าวท่ีสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม หากข่าวอาชญากรรมมี
ปริมาณและความรุนแรงมากข้ึน ก็จะท าใหส้ังคมตระหนกัไดว้า่ก าลงัมีปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข 
และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัข่าวอาชญากรรมยงัไดรั้บการน าเสนออย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานจากส่ือมวลชน  สาเหตุประการหน่ึงเน่ืองจากเป็นประเภทข่าวท่ีตอบสนองความอยากรู้
อยากเห็นซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของผูค้นในสังคม มีคุณค่าของข่าวในแง่มุมของความใกล้
ตวั เร้าอารมณ์ของประชาชน หลายคร้ังก็มีผลกระทบและมีองคป์ระกอบเร่ืองเง่ือนง าดว้ย (อรอนงค ์
โฆษิตพิพฒัน์ , 2559)  
 การน าเสนอข่าวอาชญากรรมเปรียบเสมือนดาบสองคม คมหน่ึงใชเ้พื่อแจง้ข่าวสารและ
แจง้เตือนให้ระวงัภยั แต่อีกคมหน่ึงก็อาจจะยอ้นกลบัไปท าร้ายผูอ่้าน หรือ ผูรั้บชมข่าวอาชญากรรม
เอง หากข่าวมีการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความรุนแรงหรือรายละเอียดของเหตุการณ์มากจนเกินไป เด็ก
หรือบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิต อาจจดจ าและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได ้บุญรอด พวัศรี  (2546) พบวา่
ข่าวอาชญากรรม มีทั้งประโยชน์และผลเสียต่อประชาชน ขอ้มูลท่ีน าเสนออย่างละเอียดนอกจาก
กระทบต่อบุคคลท่ีตกเป็นข่าวแลว้ ยงักระทบต่อเด็กท่ีเรียนรู้พฤติกรรมการก่ออาชญากรรมจากข่าว
ท่ีน าเสนอ เช่นเดียวกบั ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช (2551) ไดอ้ธิบายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
น าเสนอข่าวอาชญากรรมไว ้3 ประการ ประกอบดว้ย  
 1. ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งหาและผูเ้สียหาย
ในคดีอาญา ซ่ึงในส่วนผูต้อ้งหายอ่มไดรั้บการสันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่จะมีค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดว่ากระท าความผิด ส่วนผูเ้สียหายหากส่ือมวลชนมีการเผยแพร่ภาพ หรือสัมภาษณ์ถามย  ้าถึง
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการอธิบายขั้นตอนการประกอบอาชญากรรมโดยละเอียด บางกรณีมี
ผลกระทบต่อศกัด์ิศรีของผูเ้สียหายในคดีอาญา ซ ้ าเติมความเจบ็ปวดทางจิตใจของผูเ้สียหาย    
 2.ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เน่ืองจากการน าเสนอข่าวอาชญากรรม
อาจมีการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นความจริง และขอ้มูลท่ีเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นหรือขอ้สันนิษฐาน
เบ้ืองตน้ อาจมีทั้งขอ้เทจ็จริงบางส่วน ซ่ึงอาจน าไปเป็นพยานหลกัฐานในชั้นศาลได ้  
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 3. ผลกระทบต่อสังคมในการลอกเลียนแบบอาชญากรรม ซ่ึงผลการวจิยัตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัไดแ้สดงให้เห็นวา่ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย ์โดยเฉพาะ
การน าเสนอข่าวอาชญากรรมท่ีอธิบายขั้นตอนการประกอบอาชญากรรมโดยละเอียดท าให้เกิดการ
ท าตามจนท าใหเ้ป็นการก่ออาชญากรรมแบบเดียวกนัซ ้ าข้ึนอีก  
 ตวัอยา่งการรายงานข่าวอาชญากรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมในการลอกเลียนแบบ อาทิ 
ในปี พ.ศ. 2552 ส่ือมวลชนมีการน าเสนอข่าวเก่ียวกบัแก๊งปาหิน และพบวา่มีกลุ่มวยัรุ่นในจงัหวดั
ชุมพร เลียนแบบพฤติกรรมก่อเหตุปาหินติดต่อกนัหลายคร้ังในพื้นท่ี และกรณีล่าสุดการน าเสนอ
ข่าวนายเสกสรร ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ นกัร้องช่ือดงัยิงปืนข้ึนฟ้า เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 หลงัน าเสนอข่าวน้ีมีวยัรุ่นในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ไดก่้อเหตุยิงปืนข้ึนฟ้าเช่นกนั โดยรับ
สารภาพวา่เลียนแบบพฤติกรรมของเสก โลโซ 
 จากผลกระทบการน าเสนอข่าวอาชญากรรมท่ีระบุมาขา้งตน้ ประชนั วลัลิโก และคณะ 
(2547) ไดมี้การก าหนดแนวทางในการน าเสนอข่าวอาชญากรรมไว ้7 ขอ้ ประกอบดว้ย  
 1. การน าเสนอข่าวอาชญากรรมตอ้งระมดัระวงัในการน าเสนอเน้ือหาและภาพท่ีเป็น
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 2. การน าเสนอข่าวอาชญากรรมไม่ควรท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ควรเสนอ
ขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดเท่าท่ีจ  าเป็น โดยไม่ตอ้งบรรยายขั้นตอนการกระท า 
 3. ส่ือมวลชนและสังคมตอ้งช่วยกนัสร้างทศันคติต่อตา้นการประกอบอาชญากรรม ท่ี
เป็นผลร้ายต่อสังคมและส่วนรวม เนน้ใหเ้ห็นถึงผลท่ีผูป้ระกอบอาชญากรรมตอ้งรับการลงโทษตาม
กฎหมาย 
 4.การน าเสนอข่าวอาชญากรรมตอ้งระมดัระวงัการช้ีเบาะแสให้คนร้ายหลบหนี หรือน า
ผลร้ายมาสู่บุคคลในครอบครัว คนใกลชิ้ด หรือ พยาน 
 5. การน าเสนอข่าวอาชญากรรมตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ผูอ่้านรู้สึกว่าผูก้ระท าผิดเป็นคน
เก่งหรือเป็นวรีบุรุษ เพราะอาจท าใหเ้ห็นใจและเกิดการเลียนแบบในภายหลงัได ้ 
 6. พยายามหาขอ้เท็จจริงจากเหตุการณ์ หรือพยานท่ีรู้เห็นเหตุการณ์มากกวา่ค าบอกเล่า
จากพยานแวดลอ้ม  
 7. ระมดัระวงัความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บ ก่อนรายงานขอ้มูลไปสู่ประชาชน 

 อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาการน าเสนอข่าวอาชญากรรมของส่ือมวลชนไทย ถูกวิพากษ์ 
วิจารณ์ ถึงคุณค่าข่าวและประโยชน์ท่ีสาธารณชนไดรั้บจากการน าเสนอข่าวอาชญากรรม ว่าควร
รายงานต่อสาธารณะและเป็นประโยชน์หรือไม่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงเป็นผลกระทบ
ด้านลบ ยกตวัอย่างในปี พ.ศ.2559 ได้เกิด 2 เหตุการณ์ท่ีท าให้ส่ือมวลชนถูกตั้งค  าถามถึงความ
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เหมาะสมในการท าหน้าท่ีส่ือมวลชน คือ กรณีส่ือมวลชนรุมเบียดเสียดครอบครัวของ นายทฤษฎี 
สหวงษ์ หรือ ปอ ทฤษฎี นักแสดงช่ือดัง เพื่อให้ได้ภาพแบบใกล้ชิดมากท่ีสุด  ซ่ึงนายบรรยงค์ 
สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย กรรมการ
ควบคุมจริยธรรม สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้ผยแพร่บทความเร่ืองกรณี
การรายงานข่าวและภาพการเสียชีวิตของ ปอ ทฤษฎี  ว่ามีการต าหนิจากสังคมถึงการรายงานข่าว
ของส่ือมวลชนจ านวนมาก เช่น “ส่ือมวลชน หรือ อีแร้ง เขา้แย่งชิง จรรยาบรรณถูกทิ้งไวท่ี้ไหน” 
“เขาสูญเสีย ยงัไม่พอ อีกหรือไร พวกมกัได ้เห็นแต่ ประโยชน์ตน”  เป็นตน้ (“ส่ือมวลชนหรืออี
เเร้ง? ค าถามจากสังคม กรณีปอ ทฤษฎี” ,2559)  และกรณีส่ือมวลชนถ่ายทอดสดเหตุการณ์ปิดลอ้ม
จบั ดร.วนัชยั ดนยัตโมนุท อาจารยป์ระจ าวทิยาลยัการฝึกหดัครู สาขาการบริหารการศึกษา หลกัสูตร
ปริญญาโท มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ผูต้อ้งหาซ่ึงยงิตวัตาย ซ่ึงมีการตั้งกระทูพ้นัทิปไวอ้าลยัการ
ท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนไทย ท่ีถ่ายทอดสดเหตุการณ์น้ี มีสมาชิกพนัทิป 60 คน แสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ต่อว่าการท างานของส่ือว่าไร้จรรยาบรรณในการน าเสนอข่าว (“ขอไว้อาลัยต่อ
จรรยาบรรณของส่ือไทย...กรณีดอกเตอร์วนัชยั”,2559)   
 นอกจากน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัพบวา่จากงานวจิยัท่ีผา่นมาระบุ
ถึงปัญหาในการรายงานข่าวอาชญากรรมของส่ือมวลชนไทย ดงัน้ี  
 1.ปัญหาการน าเสนอภาพ และรายละเอียดการประกอบอาชญากรรมมากจนเกินไป อาจ
ก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม เช่นการโจรกรรมรถยนต์  และรายละเอียดการก่อ
อาชญากรรมยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความรุนแรง เป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนมาโดยตลอด ดงัท่ี           ศรี
ลกัษณ์ ศิลปี (2539)  ได้สะทอ้นความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์พบว่า ปัญหาการรายงานข่าว
อาชญากรรม ประกอบดว้ย การน าเสนอรายละเอียดของผูต้กเป็นข่าว และภาพในคดีทางเพศ เช่น 
คดีข่มขืน หรือกระท าอนาจาร โดยเฉพาะคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนรวมถึงฐิติพชัร์ จารุพูนผล 
(2549) ก็พบวา่กลุ่มตวัอยา่งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เห็นวา่ ภาพข่าวอาชญากรรมใน
หนงัสือพิมพมี์การน าเสนอภาพการช าแหละศพ การผ่าตดัเห็นอวยัวะเคร่ืองใน และเลือด มีความ
รุนแรงมากท่ีสุด ควรมีการเพิ่มความเขม้งวด เซ็นเซอร์ หรือ ตดัทอน ภาพข่าวอาชญากรรมบางส่วน  
 2. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิส่วนบุคคลของผูต้อ้งหา และผูเ้สียหาย 
โดยเฉพาะเด็ก และสตรี  ซ่ึงอาจเขา้ข่ายความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงบุญรอด บวัศรี (2546) พบว่า 
ผลกระทบต่อบุคคลท่ีตกเป็นข่าวโดยเฉพาะเด็กและสตรี  การน าเสนอข่าวโดยมีภาพและขอ้มูลโดย
ละเอียดไม่ปกป้องเด็กและสตรีอยา่งเพียงพอนบัเป็นการละเมิดอยา่งรุนแรง เป็นผลกระทบท่ีส าคญั
และถูกกล่าวถึงมากท่ีสุดในการน าเสนอข่าวอาชญากรรม เช่นเดียวกบั วิศิษฎ์ ชวนพิพฒัน์พงศ์ 
(2555) พบว่า ข่าวอาชญากรรมทางหนังสือพิมพ์มีลกัษณะหม่ินเหม่ต่อการละเมิดบทบญัญติัใน
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มาตรา 27 ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 ไม่เป็นไปตามหลกัความรับผิดชอบดา้นการ
ค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น 
 3.ปัญหาความเป็นกลางในการน าเสนอข่าว กรณีรายงานข่าวการเกิดข้อพิพาท   
โดยเฉพาะขณะเกิดสถานการณ์ขดัแยง้ ยกตวัอยา่ง ในการรายงานข่าวในสถานการณ์การชุมนุมทาง
การเมืองในประเทศไทย ซ่ึงนกัข่าวอาชญากรรม ก็มีหน้าท่ี รายงานข่าวการชุมนุมดว้ย โดยพบว่า
การชุมนุมเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมท่ีมีช่ือกลุ่มว่า กปปส. พยายามท าร้าย
ร่างกายผูส่ื้อข่าวส านักข่าวไทย (“ม็อบ กปปส.พยายามท าร้ายนักข่าวช่อง9-ช่อง3” ,2556)โดย
กล่าวหาวา่มีการรายงานจ านวนผูชุ้มนุมท่ีนอ้ยเกินไป ดงันั้น การรายงานข่าวกรณีการเกิดขอ้พิพาท  
หรือ เหตุการณ์ความขดัแยง้ จึงตอ้งรายงานสถานการณ์การชุมนุมโดยไม่มีอคติ ไม่ล าเอียง รายงาน
ข่าวด้วยความถูกตอ้งไม่ให้เกิดความผิดพลาด และระมดัระวงัการน าเสนอข่าว ไม่เช่นนั้นก็อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของผูชุ้มนุมแต่ละฝ่าย และส่งผลกระทบต่อส่ือมวลชน    
 4.ปัญหาการน าเสนอข่าวอาชญากรรมท่ีส่งให้ผูอ่้าน หรือ ผูช้ม รู้สึกวา่ผูก้ระท าผิดเป็น
วรีบุรุษ อาทิ งานของอารยา ถาวรวนัชยั (2539)  ท่ีพบวา่ส่ือมวลชนมีกระบวนการสร้างผูท่ี้มีช่ือเสียง
ให้กลายเป็นวีรบุรุษได ้โดยศึกษากรณี “หนู เชิญยิ้ม” อดีตดาราตลกช่ือดงัท่ีเคยติดยาเสพติด และ
กรณี “สุริยนั ศกัด์ิไธสง”  นกัเขียนนวนิยายท่ีมีประวติัเป็นนกัเลง และเป็นนกัโทษขอ้หาฆ่าคนตาย
โดยเจตนา ผลการศึกษาพบวา่ ส่ือมวลชนไดน้ าเสนอข่าววา่การกลบัใจของทั้งสองคนวา่เป็นผูก้ลา้
ยอมรับผิด กล้าเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นคนดี เป็นแบบอย่างของคนท่ีล้มแล้วลุกได้ถือเป็น
อุทาหรณ์ และเป็นตวัอย่างท่ีจะป้องกนัและแกไ้ขการกระท าผิดให้กบับุคคลอ่ืน ท าให้ภาพลกัษณ์
ของบุคคลทั้งสองปรากฏต่อสังคมในภาพของผูท่ี้เป็นแบบอย่าง เป็นตวัอย่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม แต่การน าเสนอข่าวลกัษณะน้ีอาจท าให้สังคมเกิดความสับสนวา่จะยึดแบบอยา่งใดเป็นหลกั
ในการด าเนินชีวิต ควรเร่ิมจากการเป็นคนเลวก่อนหรือไม่ เพราะถึงอย่างไรสังคมก็ให้อภยั ให้
โอกาส และยงัยกยอ่งผูท่ี้สามารถกลบัใจได ้
 นอกจากปัญหาท่ีผูว้ิจยัพบจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวข้างต้นแล้ว ผูว้ิจยัยงั
พบว่ามีปัญหาใหม่จากการรายงานข่าวอาชญากรรมของส่ือมวลชนไทย ในคดีฆ่าหั่นศพนางสาว 
วริศรา กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม โดยมีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว เป็นผูต้อ้งหา  
 ส าหรับคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ เปร้ียว  ถูกน าเสนอผ่านส่ือมวลชน
หลงัจากชาวบา้นในพื้นท่ีบา้นโนนสง่า ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น พบศพ
หญิงสาวถูกฆ่าหัน่ช้ินส่วนแยกเป็นสองท่อน โดยแยกช้ินส่วนใส่ถงัด าสองใบฝังดินเพื่ออ าพรางศพ 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 และทราบในเวลาต่อมาวา่ผูเ้สียชีวิต คือ นางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ 
แอ๋ม พนกังานร้านคาราโอเกะ ในช่วงแรกของคดีต ารวจมุ่งเป้าไปท่ีประเด็นการก่อคดีฆาตกรรม 3 
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ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นชู้สาว เน่ืองจากนางสาววริศรา มีสามีแลว้แต่ยงัพบว่ามีสาวหล่อมาสนิท
สนมหลายคน  ประเด็นต่อมาคือประเด็นชิงทรัพย ์ท่ีต ารวจพบวา่มีการกดเงินจากบญัชีธนาคารของ
นางสาววริศรา ในช่วงวนัท่ีนางสาววริศรา หายตวัไปก่อนพบศพในภายหลงั และประเด็นความ
ขดัแยง้ส่วนตวั โดยการสืบสวนสอบสวนคดีน้ีต ารวจได้เรียกครอบครัวของนางสาววริศรา สามี 
และบุคคลใกลชิ้ดซ่ึงเป็นสาวหล่อ และผูต้อ้งสงสัยอีกหลายคนมาสอบสวน ก่อนท่ีต ารวจจะพบ
หลกัฐานส าคญัคือภาพจากกลอ้งวงจรปิด วา่นางสาววริศรา ผูเ้สียชีวติ ไดข้ึ้นรถยนต ์ฮอนดา้ ซีอาร์วี 
ก่อนหายตวัไป ต ารวจจึงสืบสวนจากรถยนตท่ี์พบจนสามารถจบักุมนายวศิน นามพรหม ผูต้อ้งหา
ร่วมในคดีได ้ซ่ึงนายวศิน ให้การซดัทอดวา่นางสาวปรียานุช ซ่ึงรู้จกักบันางสาววริศรา เป็นผูล้งมือ
ฆ่าเน่ืองจากความแคน้ส่วนตวัท่ีนางสาววริศรา เคยแจง้เบาะแสใหต้ ารวจจบันางสาวปรียานุช ในคดี
ยาเสพติด แต่นางสาวปรียานุช ได้หลบหนีไปท่ีประเทศเมียนมาแล้ว ต ารวจจึงได้ประสานงาน
ประเทศเมียนมาจนสามารถจบันางสาวปรียานุช และผูต้อ้งหาร่วมในคดีไดท้ั้งหมด 
 การน าเสนอข่าวคดีน้ีส่ือมวลชนมีได้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัชีวิตส่วนตวัของใน
หลายด้าน อาทิ นางสาวปรียานุช เป็นคนกตญัญูสร้างบา้นให้มารดา ท าให้มีบุคคลบางกลุ่มได้
แสดงออกผา่นทางโซเชียลมีเดียในลกัษณะช่ืนชมนางสาวปรียานุช และยงัเลียนแบบการใชส่ิ้งของ
แบบเดียวกบันางสาวปรียานุชดว้ย ขณะท่ีเวบ็ไซตค์มชดัลึก ไดน้ าเสนอบทสัมภาษณ์วยัรุ่น 4 คน ถึง
ความคิดเห็นเก่ียวกับคดีนางสาวปรียานุช แม้ทุกคนจะให้ความเห็นตรงกันว่าส่ือน าเสนอข่าว
นางสาวปรียานุช อยา่งละเอียดมากจนเกินไป และกลวัวา่เด็กและเยาวชนจะลอกเลียนแบบ  แต่บาง
คนยงัให้ความเห็นอีกวา่นางสาวปรียานุช แมจ้ะเป็นผูต้อ้งหาแต่ก็มีเร่ืองดีๆในตวั เช่น สร้างบา้นให้
แม่ และมีความกตญัญู (“วยัรุ่น' คิดยงัไง กบั 'ข่าวเปร้ียว”,2560) 

 
ภำพที่ 1.1 ตวัอยา่ง การน าเสนอข่าวท่ีเนน้รูปลกัษณ์ภายนอกของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ 
เปร้ียว เวบ็ไซตข์่าวสด เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 พาดหวัข่าววา่ “เปร้ียว”สวยหัน่ศพ ทีมฆ่า
ซดั บีบคอ”แอ๋ม”คามือ “วศิน”จนมุมลาว-แฉจุดช าแหละ หมายจบัเพิ่มคนท่ี5-ล่า”สาวแจ”้ 
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ภำพที ่1.2 ตวัอยา่ง การน าเสนอข่าวนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว วา่มีความกตญัญูต่อ
มารดา โดยเวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ไดพ้าดหวัข่าววา่ “ยงัรู้จกักตญัญู! เปิด
แปลนบา้น “เปร้ียว” ตั้งใจสร้างใหแ้ม่” ขณะท่ีในเน้ือหามีการน าเสนอขอ้ความวา่ “ถึงเธอจะเป็น
ฆาตกร แต่ก็ยงัมีความกตญัญูต่อบุพการีอยู ่เพราะเธอไดว้างแผนสร้างบา้นให้แม่ของเธอ” 
 

 
 

ภำพที ่1.3 ตวัอยา่ง เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ไดน้ าเสนอข่าววา่สังคมใน
ทวตีเตอร์ติดมีการติดแฮชแท็กทีมนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว 
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ภำพที ่1.4 ตวัอยา่ง เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ไดน้ าเสนอข่าววา่สังคมใน
ทวตีเตอร์ติดมีการติดแฮชแท็กทีมนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว 

 
 
ภำพที ่1.5 ตวัอยา่ง การน าเสนอข่าวการขายสินคา้ชนิดเดียวกนักบันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ 
เปร้ียว ใช ้โดยเวบ็ไซตข์่าวสด เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2560 พาดหวัข่าววา่ “กระแสแรง! ไม่ตอ้ง
โฆษณา แม่คา้ออนไลน์แห่ซ้ือเพียบ ยอดขายพุง่กระฉูด” 
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ภำพที่ 1.6 ตวัอยา่งการน าเสนอข่าวการขายสินคา้ชนิดเดียวกนักบันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ 
เปร้ียว ใช ้
 
 ขณะท่ีเวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการไดน้ าเสนอข่าว เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 เก่ียวกบัการขาย
สินคา้ท่ีเหมือนกบันางสาวปรียานุชใช ้ทั้งพวงกุญแจ ซ่ึงเป็นอาวธุสังหารท่ีใชห้ัน่ศพ รวมไปถึงขนม 
ท่ีนางสาวปรียานุช ทานระหวา่งถูกคุมตวั โดยพาดหวัข่าววา่ “ สินคา้ใหม่! “พวงกุญแจเล่ือย” ติดรูป 
“เปร้ียว ฆ่าหั่นศพ” 190 บาท สะพดัโซเชียล” ในเน้ือหาระบุถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า นางสาว
ปรียานุช โด่งดงัมากมีการเลียนแบบสินคา้และขนมเสมือนเน็ตไอดอล 
 ปัญหาการรายงานข่าวอาชญากรรมในคดีของนางสาวปรียานุช หรือ เปร้ียว น้ีมีความ
แตกต่างจากการศึกษากรณี หนู เชิญยิ้ม และ สุริยนัต์ ศกัด์ิไธสง เน่ืองจากทั้งสองคนน้ีเป็นผูท่ี้มี
ช่ือเสียงอยูแ่ลว้ เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป เม่ือส่ือน าความจริงอีกดา้นของคนดงัเหล่าน้ีท่ีสังคมยงัไม่รู้
มาเปิดเผยจึงเป็นท่ีน่าสนใจ แต่กรณีของนางสาวปรียานุช นั้นเป็นบุคคลทัว่ไปแต่ส่ือมวลชนให้
ความส าคญักบัคดีน้ี โดยเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ภายนอกและเร่ืองส่วนตวัของนางสาว
ปรียานุช ท่ีถูกน าเสนออย่างละเอียดต่อเน่ืองกนัหลายสัปดาห์ จนไดรั้บความสนใจจากประชาชน
เป็นข่าวอนัดบัหน่ึงท่ีประชาชนใหค้วามสนใจมากท่ีสุดในขณะนั้น ซ่ึงสวนดุสิตไดส้ ารวจพบวา่ข่าว
น้ีมีประชาชนสนใจมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 84.52 (“ข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย ณ วนัน้ี”, 2560) 
ขณะท่ีส่ือมวลชนหลายส านกั อาทิ ข่าวสด ไดจ้ดัล าดบัใหค้ดีของนางสาวปรียานุช เป็นคดีดงัอนัดบั
หน่ึงแห่งปี พ.ศ.2560 โดยระบุรายละเอียดว่าคดีน้ีเป็นคดีท่ีเกิดปรากฏการณ์ตั้งค  าถามถึงความ
เหมาะสมในการรายงานข่าวของส่ือมวลชนเก่ียวกบัการน าเสนอภาพลกัษณ์ของนางสาวปรียานุช  
(“คดีฆ่าหัน่ศพปรากฏการณ์สวยสังหาร”,2561) ขณะท่ีช่อง 7 ไดจ้ดัให้คดีน้ีเป็นหน่ึงในคดีดงัแห่งปี 
(“สรุปข่าวเด่น 7*5 35 – สรุปข่าวเด่นภูมิภาค ปี 60” , 2560) เช่นเดียวกบั นิวส์ทีว ีไดจ้ดัล าดบัให้คดี
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ของนางสาวปรียานุช อยูใ่นล าดบัท่ี 5 ของข่าวอาชญากรรมแห่งปี พ.ศ.2560 (“10 ข่าวอาชญากรรม
ปี” , 2560)  
 การน าเสนอข่าวอาชญากรรมกรณีคดีนางสาวปรียานุช ยงัส่งผลให้รัฐบาล นกัวิชาการ 
สังคม และส่ือมวลชนเอง ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาในการรายงานข่าว และวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่
เหมาะสมในการรายงานข่าว รวมถึงการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชน โดยพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ต าหนิการท าหน้าท่ีรายงาน
ข่าวของส่ือมวลชนหลายคร้ัง โดยระบุวา่ ประชาชนจ านวนมากร้องเรียนผา่นรัฐบาล วา่ส่ือมวลชน
รายงานข่าวคดีนางสาวปรียานุช อยา่งละเอียด คนเสพส่ือ หรือ เด็กๆ อาจหลงคิดวา่ผูต้อ้งหาเป็นฮีโร่ 
และซึบซบัความรุนแรง จนมีการกล่าวถึงกฎหมายการควบคุมส่ือมวลชน ขณะท่ีพล.อ.ต.เฉลิมชยั 
เครืองาม สมาชิกสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ได้แสดงความคิดเห็นก่อนการ
ประชุม สปท. วา่เป็นห่วงการน าเสนอข่าวคดีนางสาวปรียานุช อาจจะน าไปสู่การช่ืนชมผูต้อ้งหา จึง
ขอให้คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปดา้นส่ือสารมวลชนออกแถลงการณ์หรือด าเนินการใน
เร่ืองน้ีเพื่อป้องกนัเยาวชนลอกเลียนแบบผูต้อ้งหา 

 ขณะท่ีนกัวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้จดัเวทีจุฬาฯ เสวนา เร่ือง “ฆ่า หรือ 
ค่า : ส่ือกบัดราม่าความรุนแรงในสังคมไทย” เพื่อถอดบทเรียนและเสนอความเห็นดา้นวิชาการต่อ
ประเด็นการน าเสนอคดีของนางสาวปรียานุช โดยอาจารยส์มโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต อาจารยค์ณะ
จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เห็นวา่ แมป้รากฏการณ์ฆาตกรรมเป็นเหตุการณ์ปกติท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม แต่การน าเสนอขอ้มูลผา่นทางสังคมออนไลน์ท่ีขาดการค านึงถึงผลกระทบดา้นลบกบัเยาวชน
หรือบุคคลท่ีอยู่ระหว่างคน้หาตวั ในอนาคตจะกลายเป็นเร่ืองท่ีอนัตรายได ้เพราะความทรงจ าถูก
บนัทึกไวใ้ห้กลายเป็นพฤติกรรมเคยชินต่อความรุนแรง และอาจส่งผลต่อการนิยมความรุนแรงและ
พฤติกรรมกา้วร้าวของคนในสังคมในอนาคต  ดา้น ผศ.ดร.เอ้ือจิต วโิรจน์ไตรรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิ
ส่ือมวลชนศึกษา เห็นว่า การน าเสนอข่าวได้เซตภาพของผูห้ญิงสวย ผูห้ญิงร้าย แล้วจะโด่งดงั 
(“ถอดบทเรียนคดีเปร้ียวฆ่าหั่นศพ มุมมองนกัวิชาการ-คนรุ่นใหม่” ,2560) ส่วนส่ือสาธารณะอยา่ง 
ไทยพีบีเอส ได้น าเสนอความคิดเห็นของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ถึงการท าหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชน วา่ตอ้งการตอบสนองความสนใจของประชาชนเพื่อช่วงชิงเรตต้ิง ท่ีน ามาสู่รายไดข้อง
ส านกัข่าว พร้อมแนะน าประชาชนให้ปฏิเสธส่ือท่ีน าเสนอข่าวไม่เหมาะสมดว้ย (“ปรากฏการณ์ส่ือ
กบัคดีฆ่าหัน่ศพ”,2560) 
 ขณะเดียวกนัส่ือมวลชนก็ยงัวิพากษ์วิจารณ์การท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนเองดว้ย  โดย
ปราปต์ บุนปาน ในฐานะคอลมัน์นิสต์บริษทั มติชน จ ากัด (มหาชน) ได้น าเสนอความคิดเห็น
ปรากฏการณ์ความสนใจคดีของนางสาวปรียานุช โดยตั้งขอ้สังเกตวา่สังคมให้ความสนใจนางสาว
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ปรียานุช เน่ืองจากการน าเสนอผ่านพลงัของโซเชียลมีเดีย ท่ีมีความรวดเร็ว มากกว่าส่ืออ่ืนๆ เป็น
พื้นท่ีท่ีผูช้มสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นของตวัเองกบัการรายงานข่าวดงักล่าว และในเน้ือหาข่าว
ยงัน าเสนอรายละเอียดปลีกยอ่ยเก่ียวกบัเร่ืองราวชีวิตของนางสาวปรียานุช ถูกขยายความท าให้เกิด
อารมณ์ความรู้สึกร่วมเป็นเซเลบออนไลน์กา้วขา้มเส้นความเหมาะสม (“ข่าวเปร้ียว โดย ปราปต ์บุน
ปาน”,2560)  ขณะท่ีคอลมัน์ของส านักข่าวเนชั่น ได้มีเน้ือหาในท านองเตือนสติว่าแม้ผูห้ญิงจะ
หนา้ตาสวย แต่อยา่ลืมวา่หญิงสาวคนน้ีเป็นผูต้อ้งหาในคดีฆาตกรรม  และการฉวยโอกาสของพ่อคา้
แม่คา้โลกออนไลน์ท่ีน าของใชข้องผูต้อ้งหา อาทิ หมอนผา้ห่ม เส้ือผา้ หมวก แวน่ตา หรือ ขนม ท่ี
ผูต้อ้งหากิน มาขาย อาจท าให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบผูต้อ้งหาได ้ (“ปรากฏการณ์ "สวย
สังหาร"อยา่ท าใหผู้ต้อ้งหา กลายเป็นเน็ตไอดอล”,2560) 
 การรายงานข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ส่ือมวลชนไดมี้การวางกรอบข่าว
โดยประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา ซ่ึง Jewkes (2004)ไดมี้การอธิบายถึงวธีิการท่ีส่ือมวลชนใช้
ประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้้องหา ว่าส่ือมวลชนจะมีการเน้นประเด็นน าเสนอใน 8 ประเด็น 
ประกอบดว้ย 1) เพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ (sexuality and sexual deviance) 2) ความดึงดูดทาง
รูปลกัษณ์ภายนอก (physical- attractiveness) 3) การเป็นภรรยาท่ีไม่ดี (bad wives) 4) การเป็นแม่ท่ี
ไม่ดี (bad mother)    5) สัตวป์ระหลาดในต านาน (mythical monster) 6) ววัคลัง่ (mad cows) 7) คน
ท่ีชอบบงการผูอ่ื้น (evil manipulators) และ 8)ไม่ใช่ตวัการกระท าผิด (non-agents)  ซ่ึงวิธีการท่ี
ส่ือมวลชนใชป้ระกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหามีความสอดคลอ้งกบักรณีท่ีผูว้ิจยัศึกษาโดยเฉพาะ
ประเด็นความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก ซ่ึง Jewkes ไดอ้ธิบายไวว้า่ ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาในคดี
ฆาตกรรมหรือเก่ียวข้องกับคดีร้ายแรงอ่ืนๆ มกัจะตกเป็นประเด็นให้พูดถึงเก่ียวกับเร่ืองรูปร่าง
หน้าตาและเสน่ห์ของพวกเธอ ซ่ึงส่ือเก่ียวขอ้งในการประกอบสร้างเร่ืองเพศ ผ่านมุมมองท่ีมีต่อ
ผูห้ญิง เช่น อายุยงัน้อย รูปร่างผอมเพรียว หรืออ่ืนๆ และไม่ไดร้ายงานเหตุการณ์จากความจริงท่ี
เกิดข้ึน แต่ประกอบสร้างความจริงข้ึนมา ซ่ึงการวางกรอบข่าวดว้ยวธีิการประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้้องหาในลักษณะดังกล่าวน้ี อาจส่งผลต่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยเฉพาะเด็กท่ีเรียนรู้
พฤติกรรมการก่ออาชญากรรมจากข่าว ดงัท่ี Scheufele (1999, อา้งถึงในดวงกมล เทวาพิทกัษ,์ 2554) 
ไดเ้สนอไวว้า่กรอบของส่ือมีอิทธิพล และส่งผลต่อกรอบของผูรั้บสารท าให้เกิดพฤติกรรม ทศันคติ
และการรับรู้ในเร่ืองราวต่างๆของแต่ละบุคคล ดงันั้นหากส่ือมวลชนมีการรายงานข่าวในลกัษณะน้ี
ซ ้ าๆ  อาจเกิดค่านิยมและบรรทดัฐานทางสังคม วา่ถา้มีหนา้ตาดีจะไดรั้บความสนใจ ไดรั้บความช่ืน
ชอบจากสังคม และหากเป็นคนกตญัญูก็สามารถกระท าความผดิได ้เป็นตน้  
 ดงันั้นเม่ือกรอบของส่ือมีอิทธิพลต่อกรอบของผูรั้บสาร การศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดเ้ลือก
ศึกษาข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช ท่ีน าเสนอผา่นทางเวบ็ไซตเ์น่ืองจากพบวา่การศึกษาเก่ียวการวาง
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กรอบข่าวท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่จะศึกษาการวางกรอบข่าวของหนงัสือพิมพ ์แต่กรณีคดีนางสาวปรียา
นุช ส่ือมวลชนในปัจจุบนัได้เน้นน าเสนอผ่านทางออนไลน์เป็นหลกัเพื่อให้เขา้ถึงผูค้นได้อย่าง
รวดเร็วท่ีสุด โดยเลือกศึกษา เวบ็ไซตข์่าวสด เน่ืองจากมีผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตเ์ฉล่ียวนัละ 2,475,708 คร้ัง 
(สถิติเวบ็ไทย,2561)  ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ของส านกัข่าวท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุด และจากขอ้มูลเม่ือเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 พบวา่ในเฟซบุ๊กข่าวสดมีผูติ้ดตามเป็นอนัดบัหน่ึงมากกวา่ 12 ลา้นคน ถือเป็น
ส านกัข่าวท่ีไดรั้บความนิยม มีผูค้นเขา้ถึงมากท่ีสุด  
 

 
 

ภำพที ่1.7 ตวัอยา่งแสดงจ านวนการเขา้ถึงข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ผา่น
ทางเฟซบุก๊ข่าวสด เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีผูเ้ขา้ถึงข่าวจ านวน 8,998,460 คน ซ่ึงข่าวท่ี
น าเสนอผา่นทางเฟซบุก๊ข่าวสด เม่ือกดรับชม หรือ อ่านรายละเอียดข่าว จะเป็นการเช่ือมต่อใหเ้ขา้
ไปรับชม หรือ อ่านรายละเอียดในเวบ็ไซตข์องข่าวสดทนัที 
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ภำพที ่1.8 ตวัอยา่งแสดงจ านวนการเขา้ถึงข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ผา่น
ทางเวบ็ไซตข์่าวสด ซ่ึงมีตวัเลขผูแ้ชร์ข่าวน้ีถึง 94 k หรือ 94,000 คน (จบัแลว้ แก๊งสวยหัน่ศพ เปร้ียว 
เอิร์น แจ ้ตม.ขา้มรับตวัจากเมียนมา ,2560) 
  
 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัพบว่ามาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพส่ือมวลชนท่ีระบุเก่ียวกับ
ประเด็นเร่ืองเพศนั้น ยงัก าหนดไวก้วา้งๆ อาทิ แนวทางน าเสนอเร่ืองเพศ เพื่อพฒันาการน าเสนอข่าว
ประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิงของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย (2549)  โดยยกตวัอยา่ง
ข่าวท่ีส่ือมวลชนน าเสนอเก่ียวกบัผูห้ญิงประกอบดว้ย ข่าวข่มขืน การตั้งทอ้งเม่ือไม่พร้อม  ท าแทง้  
ทิ้งเด็ก ความรุนแรงในชีวิตคู่ เพศกบัวยัรุ่น และข่าวคนรักเพศเดียวกนั โดยวิเคราะห์ให้เห็นอิทธิพล
ของการพาดหัวข่าว และภาษาท่ีใช้ว่ามีอิทธิพลต่อผูอ่้านอาจท าให้เกิดความเช่ือผิดๆ และการ
น าเสนอการก่ออาชญากรรมอย่างละเอียดยงัส่งผลให้เกิดการเลียนแบบ จึงมีการเสนอแนะให้
น าเสนอข่าวเก่ียวกบัผูห้ญิงอย่างสร้างสรรค์  รู้เท่าทนัพลงัของภาษาท่ีใช้ และส่ือมวลชนควรเพิ่ม
มุมมองท่ีหลากหลายเพื่อสร้างคุณค่าข่าว แต่ยงัไม่พบแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการน าเสนอข่าว
กรณีผูห้ญิงเป็นตอ้งหา ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยอาศยัการเรียนรู้จากการรายงานข่าว
อาชญากรรมกรณีคดีของนางสาวปรียานุช 
 การศึกษาเร่ืองการวางกรอบข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา กรณี
คดี "นางสาวปรียานุช  โนนวงัชยั”  จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีจะศึกษาเพื่อถอดบทเรียนการน าเสนอ
ข่าวอาชญากรรมกรณีผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา  โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษาเวบ็ไซตข์่าวสดออนไลน์ วา่มีการ
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วางกรอบข่าวคดีน้ีอยา่งไร และมีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวน้ี  และการวิจยัในคร้ังน้ี
ยงัแสวงหาขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัทางจริยธรรม เก่ียวกบัการน าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหา ผลการศึกษาท่ีได้จะน ามาใช้เพื่อเพิ่มมาตรฐานการรายงานข่าวในวิชาชีพส่ือและคุณภาพ
ในการท างานของส่ือมวลชนไทย 
 
1.2 ปัญหำน ำวจัิย 

1) เวบ็ไซตข์่าวสดมีการวางกรอบข่าวในการน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 
อยา่งไร 

2) ปัจจยัภายใน และภายนอกใดท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวในการน าเสนอข่าวกรณีคดี
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ของเวบ็ไซตข์่าวสด 

3) ส่ือมวลชนไทยควรมีแนวปฏิบติัทางจริยธรรม ในการน าเสนอข่าวคดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา
อยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1) เพื่อศึกษาการวางกรอบข่าวในการน าเสนอกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ของ
เวบ็ไซตข์่าวสด 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัภายใน และภายนอกท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวของเวบ็ไซต์ข่าวสด ใน
การน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 

3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และแนวปฏิบัติทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทย ในการ
น าเสนอข่าวคดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งหวงัผลการศึกษาท่ีจะมีประโยชน์ต่อการส่ือสารมวลชน ดงัน้ี 
1) ผลการวจิยัสามารถทราบถึงการวางกรอบข่าวกรณีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาของส่ือออนไลน์ 
2) ผลการวิจยัสามารถทราบถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่ือมวลชนประกอบสร้างผูห้ญิงท่ี

เป็นผูต้อ้งหา 
3) ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติั ในการน าเสนอข่าวผูห้ญิง

ท่ีเป็นผูต้อ้งหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของส่ือมวลชนไทย 
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1.5 ขอบเขต 
 การศึกษาเร่ือง การวางกรอบข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
กรณีคดี "นางสาวปรียานุช  โนนวงัชัย”  ใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
โดยมีขอบเขต ดงัน้ี 
 1) ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่งศึกษาข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีน าเสนอผา่นทาง
เวบ็ไซตข์่าวสด จ านวน 8 ข่าว 
 2) ขอบเขตดา้นวิธีการ  การศึกษาวิจยัน้ีใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 วิธี คือวิเคราะห์การวาง
กรอบ (Frame Analysis) ในเชิงพรรณนาวเิคราะห์ ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยวิเคราะห์เน้ือหาข่าวกรณีคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีน าเสนอผ่านทางเวบ็ไซด์ ของ
บริษทั ข่าวสด จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาการน าเสนอ
ข่าว 3 เดือน 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
  กำรวำงกรอบข่ำวอำชญำกรรม หมายถึง การน าเสนอเน้ือหากรณีคดีนางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั ผา่นเวบ็ไซตข์่าวสด วา่มีการอธิบายเหตุการณ์อยา่งไร อา้งอิงตามแนวคิดกรอบข่าวของ 
Robert Entman (Maher,2001 ; Jone, 2007 อา้งถึงในดวงกมล เทวพิทกัษ ์,2554) และ Jewkes (2004) 
วธีิการท่ีส่ือมวลชนใชป้ระกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาโดยพิจารณาจาก 
  1) การก าหนดแก่นเร่ือง (Theme) วเิคราะห์จากเน้ือหา และภาพ เพื่อระบุถึง  
  1.1) การนิยามเหตุการณ์ หมายถึง การตีความ และแปลความหมายจากเน้ือหาข่าวและ
องคป์ระกอบข่าววา่เร่ืองราวท่ีถูกน าเสนอนั้นท าให้เขา้ใจวา่ข่าวน้ีมีลกัษณะอยา่งไร 
  1.2) การวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา หมายถึง การตีความจากเน้ือหาข่าวว่า
เร่ืองราวท่ีถูกน าเสนอวา่อะไรคือสาเหตุของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน 
  1.3) การประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ ก่ียวข้องในการน าเสนอข่าว หมายถึง การ
ตีความจากเน้ือหาข่าว และองค์ประกอบข่าวว่ามีความชอบธรรมกบัเร่ืองราวและผูท่ี้ตกเป็นข่าว
อยา่งไร 
  1.4) การเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน หมายถึง การพิจารณาจากเน้ือหาข่าว
วา่ส่ือมวลชนมีการน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากเน้ือหาข่าวท่ีน าเสนอหรือไม่ อยา่งไร 
 2) กลวธีิในรูปแบบ (Style) หมายถึง วธีิการท่ีใชเ้ลือกประเด็นนั้นให้โดดเด่น สังเกตง่าย 
และน่าจดจ า โดยพิจารณาจาก  รูปแบบการจดัวาง  การพาดหวัข่าว  การท าซ ้ า การใชส้ัญลกัษณ์ การ
ใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ และการใชเ้ทคนิคการตดัต่อวดีีโอ 
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 3) วิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม หมายถึง วิธีการท่ีส่ือมวลชน
เลือกน าเสนอมุมมองท่ีมีต่อผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม กรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ซ่ึงมี 8 
วิธี ประกอบดว้ย เพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก การเป็นภรรยา
ท่ีไม่ดี  การเป็นแม่ท่ีไม่ดี  สัตวป์ระหลาดในต านาน ววัคลัง่ คนท่ีชอบบงการผูอ่ื้น และไม่ใช่ตวัการ
กระท าผดิ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรวำงกรอบข่ำว หมายถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
น าเสนอเน้ือหา และวางกรอบข่าวของส่ือมวลชน 

 ปัจจยัภายในองคก์ร ประกอบดว้ย  
 1) ปัจจยัด้านการจดัการ หมายถึง การสั่งการระหว่างบรรณาธิการและผูป้ฏิบติังาน 
นโยบายท่ีใชก้ าหนดแนวทางในการน าเสนอข่าว 
 2) ปัจจัยด้านบุคลากรข่าว ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม และประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนัของบรรณาธิการข่าว  หวัหนา้แอดมิน  ผูส่ื้อข่าว ส่งผลต่อการคดัเลือก น าเสนอเน้ือหา 
และการวางกรอบข่าวท่ีแตกต่างกนั 

 ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย  
 1) ผูโ้ฆษณา ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัขององคก์รส่ือมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มในการ
พิจารณาน าเสนอข่าว ลว้นส่งผลต่อเน้ือหาข่าว และการวางกรอบข่าว 
 2) คู่แข่ง ทั้งการแข่งขนัของส่ือประเภทเดียวกนัและการแข่งขนักบัส่ือต่างประเภท เช่น 
ส่ือออนไลน์กบัส่ือโทรทศัน์ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  
 3) บรรทดัฐานทางสังคม หรือเง่ือนไขทางสังคม เช่น วฒันธรรม , ความเช่ือ , ศาสนา , 
ค่านิยม ส่งผลต่อการพิจารณาคดัเลือกและน าเสนอข่าวใดข่าวหน่ึงต่อสังคม  
 4) ผูรั้บสาร ซ่ึงองคก์รส่ือจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลท่ีตอบสนองความตอ้งการเป็นหลกั 

 ส่ือกับกำรประกอบสร้ำงควำมหมำย หมายถึง การใชภ้าษาในการก าหนดนิยาม อธิบาย 
หรือน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว โดยมีส่ือมวลชนท าหน้าท่ีเป็น
ตวักลางในการรายงานความเป็นจริงจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนวา่จะผลิต และสร้างความหมายให้กบั
เหตุการณ์นั้นอยา่งไร ก่อนน าเสนอไปสู่สังคม  
  แนวปฏิบัติทำงจริยธรรมหมายถึง ค าอธิบายหรือรายละเอียดเก่ียวกบัการรายงานข่าว
กรณีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา ท่ีส่ือมวลชนควรยึดเป็นแนวปฏิบติัในการท างานเพื่อให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรม   
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1.7 กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.9 กรอบแนวคิดการรายงานข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  ในข่าวสดออนไลน์ 

ปัจจยัภำยใน 

1.ปัจจยัดา้น
การจดัการ 
 2.ปัจจยัดา้น
บุคลากรข่าว  
 

ปัจจยั
ภำยนอก 
1.ผูโ้ฆษณา  
2.คู่แขง่   
3.บรรทดั
ฐานทาง
สงัคม  
4.ผูรั้บสาร 
 

กำรรำยงำนข่ำวกรณีคดนีำงสำวปรียำนุช โนนวงัชัยในข่ำวสดออนไลน์ 
ตั้งแต่วนัที่ 25 พฤษภำคม - 23 สิงหำคม พ.ศ. 2560 

 

 กำรวำงกรอบข่ำวกรณีคดนีำงสำวปรียำนุช โนนวงัชัย  พจิำรณำจำก 

การก าหนดแก่นเร่ือง (Theme) 
1.การนิยามเหตุการณ์  
2.การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  
3.การประเมินในเชิงจริยธรรม 
4.การเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 

กลวธีิในรูปแบบ (Style)  
1.รูปแบบการจดัวาง   
2.การพาดหวัข่าว   
3.การท าซ ้ า  
4.การใชส้ญัลกัษณ์  
5.การใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ  
6.การใชเ้ทคนิคการตดัต่อวดีีโอ 

วธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
1.เพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ  6.แม่ท่ีไม่ดี 
2.ภรรยาท่ีไม่ดี   7.ววัคลัง่ 
3.สตัวป์ระหลาดในต านาน  8.ไม่ใช่ตวัการกระท าความผิด 
4.ผูบ้งการ    
5.ความดึงดูดของรูปลกัษณ์ภายนอก 

ขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของ

ส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 



 
บทที ่2  

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาเร่ือง การวางกรอบข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา   
กรณีคดี "นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว" ไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีมาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาวเิคราะห์และอภิปรายผล ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการน าเสนอข่าวผา่นส่ือออนไลน์   
 2.2 แนวคิดเร่ืองการวางกรอบข่าว (News Framing)  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานขององคก์รข่าว(The News Organization 
in the Field of Social Force) 
  2.3.1 ปัจจยัภายใน 
  2.3.2 ปัจจยัภายนอก  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัข่าวอาชญากรรมและคุณค่าข่าว (Crime News  and value)  
 2.5 แนวคิดเร่ืองส่ือกับการประกอบสร้างความหมาย (Media and Construction of 
Meaning)   
 2.6 แนวคิดการประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นอาชญากรผา่นการรายงานข่าวอาชญากรรม 
(Construction of women as criminals through crime News) 
 2.7 แนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมส่ือมวลชนในการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศ  
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการน าเสนอข่าวผ่านส่ือออนไลน์ 
 แนวคิดเก่ียวกับการน าเสนอข่าวผ่านส่ือออนไลน์ ถูกน ามาใช้ศึกษากระบวนการ
น าเสนอข่าวของส่ือมวลชนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลย ีโดยส่ือมวลชนไดใ้ชส่ื้อออนไลน์เป็น
อีกช่องทางหน่ึงในการน าเสนอขอ้มูลและมลัติมีเดียไปสู่ผูรั้บสาร หรือ ท่ีเรียกวา่ส่ือสังคมออนไลน์ 
ท่ีผูส่้งสารได้แบ่งปันสารซ่ึงอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ โดย
สามารถโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือ ผูรั้บสารดว้ยกนัเอง (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ 
,2554) ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัการน าเสนอข่าวผา่นส่ือออนไลน์ มีรายละเอียด ดงัน้ี  
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 2.1.1 ลกัษณะการน าเสนอข่าวผา่นส่ือออนไลน์ 
 สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์,2549 ได้อธิบายว่าการน าเสนอข่าวแบบส่ือดั้ งเดิมจะมุ่ง
น าเสนอข่าวต่อกลุ่มผูอ่้านเป็นหลกั แต่การน าเสนอข่าวผา่นส่ือออนไลน์เป็นการส่ือสารแบบทนัต่อ
เหตุการณ์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1)ตรงกาล (real time) การรายงานข่าวออนไลน์สามารถน าเสนอแบบทนัเหตุการณ์
ตามเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ ควบคู่ไปกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
  2)ไร้กาล (shifted time) ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา สามารถรายงานข่าวทนัเหตุการณ์ 
คน้หาข่าวยอ้นหลงั และท่ีส าคญัช่องทางเวิลด์ไวด์เวบ็ ก็เป็นช่องทางท่ีสะดวกต่อการใช้งานและ
เขา้ถึงข่าวออนไลน์ 
  3)ประสานส่ือ (multimedia) การรายงานข่าวออนไลน์ตอ้งใชอ้งคป์ระกอบในดา้น
ส่ือประสม โดยการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่างๆ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ ภาพน่ิง 
  4)ปฏิสัมพนัธ์ (interactive)ข่าวออนไลน์กลุ่มผูอ่้านสามารถเขา้มามีส่วนร่วมใน
เน้ือหาในลักษณะแบบปฏิสัมพนัธ์ (interactive) ตอบสนองต่อบทความหรือเน้ือหาข่าวต่างๆท่ี
น าเสนอบนออนไลน์อยา่งทนัที  
 2.1.2 กระบวนการน าเสนอข่าวผา่นส่ือออนไลน์ 
 ส่ือออนไลน์ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของส่ือใหม่ท่ีส่ือมวลชนนิยมใช้ในการน าเสนอข่าว 
ซ่ึงสกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ได้ศึกษาการใช้ส่ือใหม่ของผู ้ส่ือข่าวในประเทศไทยกับการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการส่ือข่าว ไดข้อ้สรุปเป็นโมเดลในการใชส่ื้อใหม่ในกระบวนการส่ือข่าวใน
ประเทศไทย ดงัน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 แสดงกระบวนการส่ือข่าวท่ีใชส่ื้อใหม่ (News Reporting Model)  

ผูส่ื้อข่าว 

การรวบรวมและหาข่าว กองบรรณาธิการข่าว
(Editorial) 

การเผยแพร่

ข่าวสาร
(Distribution) 

 

ส่ือดั้งเดิม 

ผูรั้บสาร

(Audience) 

ท าหนา้ท่ี 

Gatekeeper 
ท าหนา้ท่ี Gatekeeper-ส่ือ 
ดั้งเดิม  
Gate watcher –ส่ือสงัคม 

โซเชียลมีเดีย 

มิติความเร็วใช้

งานไดม้าก 

มิติความลึก

ยงัใชน้อ้ย 
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 จากภาพท่ี 2.1 แสดงให้เห็นว่าส่ือใหม่ถูกน ามาใช้ในกระบวนการรวบรวมหาข่าว  
(Newsgathering)  โดยผูส่ื้อข่าวตอ้งท าหน้าท่ีเป็นนายทวารข่าวสารดว้ยตวัเอง เพื่อน าเสนอขอ้มูล
บางส่วนโดยไม่ผา่นกองบรรณาธิการ จากนั้นส่ือสังคมจะถูกน ามาใช้ในกระบวนการเผยแพร่ข่าว 
(News Distribution) ซ่ึงสามารถน าเสนอขอ้มูลทั้งในมิติความเร็วและความลึกหากเลือกใชส่ื้อสังคม
ให้ถูกประเภท โดยพบว่าประเด็นหลกัท่ีเกิดในกระบวนการส่ือข่าวท่ีมีส่ือใหม่เป็นเคร่ืองมือและ
เป็นช่องทาง มีการส่ือสารในมิติของความเร็ว และ ลึก ท่ีท าให้การรายงานข่าวเปล่ียนแปลงไป โดย
ส่ือมวลชนเน้นรายงานข่าวทนัทีจากจุดเกิดเหตุ อพัเดทขอ้มูลทนัที และรายงานข่าวคืบหน้าอย่าง
ต่อเน่ืองผา่นส่ือสังคม แต่หลายคร้ังภาวะความเร็วก็ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในขอ้มูล แต่ผูส่ื้อข่าวตอ้ง
รับผิดชอบต่อส่ิงท่ีส่ือสารไปและแก้ไขทนัที แต่ผูส่ื้อข่าวและองค์กรข่าวยงัใช้ประโยชน์จากส่ือ
สังคมในการส่งเสริมการรายงานในมิติลึกอยา่งไม่เต็มประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงขอ้มูล ต่อยอด
ประเด็น หรือ สร้างเน้ือหาขอ้มูลใหม่ๆ  เน่ืองจากขอ้จ ากดัในส่วนปัจจยัเร่ืองเวลา และรูปแบบการ
ใชง้าน และมีการเปล่ียนแปลงบทบาทการเป็นนายทวารข่าวสารของบรรณาธิการข่าว แต่เป็นการ
เปิดประตูให้ผูอ่้านเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการมากข้ึนแทนท่ีจะเป็นผูเ้ลือกเน้ือหาเพื่อน าเสนอ 
ซ่ึงบรรณาธิการจะใชผู้รั้บสารเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาวา่ส่ิงใดควรน าเสนอออกไป  
 ดา้น Mitchelstein&Boczkowski (2009) อา้งถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม (2554) บอกว่า 
เคร่ืองมือบนโลกออนไลน์ท าให้นักข่าวตอ้งท างานหลายอย่างมากข้ึน (multiple tasks)  และตอ้ง
ผสมผสานเคร่ืองมือในการรวบรวมข่าว (newsgathering) และเทคนิคในการเล่าเร่ือง (story-telling 
technique) ผ่านช่องทางให้ได้อย่างเหมาะสมจากเดิมแต่ละบุคคล เช่น ผู ้ส่ือข่าว ช่างภาพ 
บรรณาธิการ จะมีหน้าท่ีเฉพาะของตวัเอง กลายเป็นว่าทุกคนตอ้งท าทุกอยา่งไดด้ว้ยตวัเอง หรือท่ี
เรียกวา่ Multi-skill journalist 

2.1.3 ผลกระทบการน าเสนอข่าวผา่นส่ือออนไลน์ 
 การน าเสนอข่าวผา่นส่ือออนไลน์ของส่ือมวลชนมีผลกระทบหลายดา้นโดย สิริชยั วงษ์

สาธิตศาสตร์ (2549) พบวา่การน าเสนอข่าวออนไลน์ มีทั้งผลกระทบต่อวิชาชีพดา้นวารสารศาสตร์
และส่ือสารมวลชน และผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1)ผลกระทบต่อวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน โดยลดบทบาทของ
ส่ือมวลชนแบบดั้งเดิม กล่าวคือ เม่ือเหตุการณ์หน่ึงท่ีสามารถเป็นข่าวเกิดข้ึน การตดัสินใจจะเร่ิม
จากบรรณาธิการตดัสินวา่จะน าเสนอ หรือ ส่งผูส่ื้อข่าวคนใดไปเก็บขอ้มูล แต่ปัจจุบนักลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัข่าว  หรือกลุ่มท่ีมีความสนใจต่อหัวขอ้ข่าวนั้นๆ จะเป็นผูส่้งข่าวสารผา่น
ทางอินเทอร์เน็ตไปสู่กลุ่มเป้าหมายของตน แสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบวารสารศาสตร์
แบบดั้งเดิมท่ีไดรั้บผลกระทบจากส่ือออนไลน์  โดยขาดผูเ้ฝ้าประตู (gatekeeper) ส่งผลกระทบต่อ
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รูปแบบการรายงานข่าวในปัจจุบนั คือ ความเส่ียงต่อการผลิตเน้ือหาข่าวเกินความตอ้งการ ไม่เป็นท่ี
ปรารถนา ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่มีคุณค่า    

 2) ผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล และการขาดมาตรการควบคุมทางดา้นกฏหมาย การ
รายงานข่าวสะทอ้นปัญหาเก่ียวกบัการล่วงละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น เน่ืองจากความรวดเร็วในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของบุคคลต่างๆ โดยผ่านฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ีได้ 
ประกอบกบัลกัษณะพิเศษของส่ือออนไลน์ท่ีเปิดโอกาสให้ผูอ่้านน าเสนอขอ้มูลข่าวสารได้ด้วย
ตนเอง บ่อยคร้ังการน าเสนอขาดจรรยาบรรณในเร่ืองของความส านึกรับผดิชอบต่อผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อสังคม รวมถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิดว้ย 

จากการศึกษาแนวคิดการน าเสนอข่าวผ่านส่ือออนไลน์ ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดน้ีมาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีน าเสนอผา่นทางเวบ็ไซตข์่าวสดวา่
มีกระบวนการรวบรวมข่าวและน าเสนอข่าวกรณีน้ีอยา่งไร 
 
2.2 แนวคิดเร่ืองการวางกรอบข่าว  
 แนวคิดเร่ืองการวางกรอบข่าวถูกน ามาใชใ้นการศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์เพื่อศึกษาส่ือ
จ านวนมาก งานวิจยัช้ินน้ีจึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใชว้ิเคราะห์การวางกรอบข่าวกรณีคดีนางสาว
ปรียานุช โนนวงัชัย โดยพบว่ามีผูใ้ห้ความหมาย และค านิยามการวางกรอบไวห้ลายคนโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 2.2.1 ความหมายการวางกรอบ 
 Entman (1993) ระบุวา่ การวางกรอบ คือการน าเสนอความจริงบางแง่มุมของประเด็น
ท่ีถูกน ามาคัดเลือกมาท าให้โดดเด่น สังเกตง่าย และน่าจดจ าในสายตาของผู ้รับสาร (More 
Noticeable, Meaningful or Memorable) ผ่านกระบวนการเล่าเร่ืองเพื่อให้เห็นถึงความส าคัญและ
ความน่าสนใจของประเด็นนั้นๆ (ดวงกมล เทวพิทกัษ ์,2554) 
 McComb and Estrada (1977)  ระบุว่า การวางกรอบของส่ือมวลชนสามารถก าหนด
เน้ือหาและวิธีการน าเสนอวา่จะเบนความสนใจไปในหวัขอ้อะไร และในหวัขอ้นั้นจะให้สนใจใน
ประเด็นไหน อยา่งไร และรู้สึกอยา่งไร (สราธร บุญสิทธ์ิ , 2560) 
 ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่การวางกรอบข่าวคือ การน าเสนอข่าวท่ีผ่านการคดัสรรและ
ท าให้โดดเด่นข้ึนจนเป็นแก่นของเร่ือง โดยมีการก าหนดเน้ือหาและวิธีการน าเสนอบางส่วนมาท า
ใหโ้ดดเด่น และท าใหล้ดความส าคญัของบางส่วนลง 
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 2.2.2 กระบวนการศึกษาการวางกรอบของส่ือมวลชน 
 ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัการวางกรอบของส่ือมวลชนมีนกัวิชาการไดท้  าการศึกษาไว้
หลายคน Goffman (1971) นกัสังคมวิทยา ชาวแคนาดา ไดท้  าการศึกษาพบวา่ กรอบคือการจดัการ
กบัประสบการณ์ หรือเร่ืองราวต่างๆท่ีพบเจออยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจ าวนั เป็นกระบวนการ
ส ารวจและท าความเขา้ใจกบัเหตุการณ์ ช่วยให้บุคคลสามารถวางต าแหน่ง (Locate) รับรู้ (Perceive) 
แยกแยะ (Identity) หรือให้ช่ือ (Label) กบัเหตุการณ์นั้นได ้และแน่นอนวา่การวางกรอบของแต่ละ
บุคคลก็ยอ่มแตกต่างกนัออกไป ตามกรอบอา้งอิง (Frame of Reference) ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่าง
กนั 
 ขณะท่ี Gamson and Modigliani (2016) ไดท้  าการศึกษาพบวา่กรอบคือความคิดหลกัท่ี
คนเราใชใ้นการท าความเขา้ใจต่อเหตุการณ์รอบขา้ง และตอบตนเองวา่เร่ืองดงักล่าวคืออะไร จะตอ้ง
ใชห้ลกัการหรือมุมมองใดมาตีความ ดงันั้นแต่บุคคลยอ่มมีกรอบของปัจเจกบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป 
บุคคลในสถานภาพผูส่ื้อข่าวก็ย่อมมีกรอบปัจเจกบุคคลอยู่ดว้ยเช่นกนั และมนัก็เป็นส่วนหน่ึงใน
การสร้างกรอบของส่ือท่ีน าเสนอต่อสังคมดว้ย (กาญจน์ ทนัจิตต ์, 2522) 
 ดา้น Scheufele (1999) อา้งถึงใน (ดวงกมล เทวพิทกัษ,์ 2554) ไดศึ้กษาแนวคิดเร่ืองการ
วางกรอบโดยน าแนวคิดของ McCombs กบัแนวคิดของ Goffman พบวา่แนวคิดเร่ืองการวางกรอบ
ของ McCombs ระบุว่า การก าหนดข่าวสารเป็นเร่ืองของการเรียงล าดบั จดัระเบียบข่าวสารของ
ส่ือมวลชนเพื่อให้คนในสังคมสนใจประเด็นท่ีส่ือน าเสนอ และความถ่ีของประเด็นจะเพิ่มระดบั
ความส าคญัของคุณลกัษณะต่างๆ ซ่ึงมาจากความจ าของผูรั้บสาร โดย McCombs อธิบายไวว้่าการ
วางกรอบเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดการก าหนดวาระข่าวสาร ดว้ยสมมติฐานท่ีว่า “ยิ่งส่ือมวลชน
เลือกน าเสนอข่าวเก่ียวกบัประเด็นปัญหาใดมาก ก็จะเพิ่มน ้ าหนกัและความส าคญัของประเด็น ท า
ให้ผูรั้บสารตระหนักถึงความส าคญัของประเด็นปัญหานั้นมากข้ึนตามไปด้วย” โดยส่ือจะเป็นผู ้
เลือกประเด็นใดประเด็นหน่ึงจากเหตุการณ์นั้น มาจดัวาระความส าคญัน าไปสู่การรับรู้ของสังคมใน
ทิศทางท่ีส่ือวางไว ้ โดยส่ือจะท าหนา้ท่ีตดัสินใจวา่จะบรรยายประเด็นข่าวนั้นอย่างไร เพื่ออธิบาย
ให้เห็นว่าประเด็นท่ีจัดวาระไปแล้วมีความส าคัญอย่างไร ด้วยการบรรจุชุดเหตุผล หรือแยก
คุณลกัษณะบางประการในเน้ือหาข่าวท าให้โดดเด่นออกมา แต่ Maher (2001) อา้งถึงใน (ดวงกมล 
เทวพิทกัษ์, 2554) ปฏิเสธว่าการวางกรอบเน้ือหาข่าวไม่ใช่การก าหนดวาระข่าวสาร แต่อาจมี
บางส่วนทบัซ้อนกนัโดยการวางกรอบเน้ือหาข่าวในขั้นตอนของการก าหนดวาระข่าวสารเป็นการ
ให้ความหมายถึงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบภายในเน้ือหาข่าว แตกต่างต่างจากการวางกรอบ
ของ Goffmanท่ีอธิบายถึงความคาดการณ์โดยการกระตุน้แบบแผนในสมองมนุษยท่ี์เรียกว่าสคีม่า
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เพื่อตีความให้ความหมายในเร่ืองเหตุการณ์ หรือประเด็นต่างๆดว้ยการใชค้  าพูดท่ีอธิบายเหตุการณ์
แตกต่างออกไปจากเดิม (ดวงกมล เทวพิทกัษ ์,2554) 
 โดย Scheufele พบว่ายงัไม่มีการอธิบายถึงกรอบอย่างเป็นระบบ Scheufele จึงได้
อธิบายการวางกรอบในลกัษณะของท่ีมา (Input) กระบวนการวางกรอบ(Processes) และผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึน (Outcomes)ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา (Continuous Process) และผลลพัธ์
นั้นสามารถกลายเป็นท่ีมาให้กบักระบวนการอ่ืนๆอีกต่อไปได ้ซ่ึงกระบวนการในการสร้างกรอบ 
การก าหนดกรอบ และอิทธิพลของการวางกรอบในระดบับุคคล และผูส่ื้อข่าว ในฐานะท่ีเป็นบุคคล
หรือเป็นผู ้รับสาร สามารถน ามาเขียนเป็นแบบจ าลองกระบวนการวางกรอบในระบบการ
ส่ือสารมวลชน ดงัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.2  แบบจ าลองกระบวนการวางกรอบในระบบการส่ือสารมวลชน 
  
 ตามแบบจ าลองของ Scheufele ดงัภาพท่ี 2.2 สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของท่ีมา
และผลลพัธ์ของแต่ละกระบวนการ ดงัน้ี  
 1.) การสร้างกรอบ (Framing building) เป็นกระบวนการท่ีโครงสร้างองค์กรและ
ค่านิยมของนกัข่าวมีอิทธิพลต่อกรอบของส่ือ กระบวนการสร้างกรอบข่าวของนกัข่าวเกิดข้ึนจาก
อิทธิพลจากตวันกัข่าวเอง ซ่ึงแต่ละคนจะสร้างกรอบของตนข้ึนเพื่อท่ีจะวางโครงร่างและท าความ
เขา้ใจกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บเขา้มาและจดัการกบัขอ้มูลเหล่าน้ี โดยมีปัจจยัในตวันกัข่าว เช่น อุดมการณ์ 
ทศันคติแบบแผนท่ียดึถือเป็นแนวปฏิบติัทางวชิาชีพ ส่ิงเหล่าน้ีจะสะทอ้นออกไป  
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 2.)การก าหนดกรอบ (Framing setting) หลังจากสร้างกรอบของส่ือหรือกรอบของ
องค์กรแลว้ มีการก าหนดกรอบซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูรั้บสารได้รับกรอบของส่ือคือการก าหนด
กรอบใหก้บัเร่ืองราวของประเด็นข่าวนั้นๆ ใหผู้รั้บสารรู้ 
 3.)อิทธิพลในการวางกรอบ (Effect of Framing) กรอบของส่ือส่งผลต่อกรอบของผูรั้บ
สารท าใหเ้กิดพฤติกรรม ทศันคติและการรับรู้ในเร่ืองราวต่างๆของแต่ละบุคคล 
 4.)นักข่าวในฐานะผูรั้บสาร (Journalists as audience) เป็นกระบวนการสุดท้ายของ
แบบจ าลองน้ี ซ่ึงมองวา่นกัข่าวเหมือนกบัผูรั้บสารคือถือเป็นปัจเจกบุคคล นกัข่าวก็จะไดรั้บอิทธิพล
จากกรอบของตวัเองและองค์กรข่าวซ่ึงส่งผลต่อการท างานข่าว ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือ
ประเด็นต่างๆเหมือนกนั 
 การศึกษาในคร้ังน้ีจึงได้น ากระบวนการวางกรอบในระบบการส่ือสารมวลชนของ 
Scheufele มาใชเ้พื่ออภิปรายถึงอิทธิพลการวางกรอบในระดบัปัจเจก กรณีคดีนางสาวปรียานุช โนน
วงัชยั หรือ เปร้ียว วา่ไดรั้บอิทธิพลจากกรอบของปัจเจกบุคคล ทั้งอุดมการณ์ ทศันคติ และแบบแผน
ในวิชาชีพ รวมไปถึงกรอบขององค์กรข่าวในการเลือกน าเสนอประเด็นผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาให้
กลายเป็นคนดงั หรือไม่อยา่งไร 
 แต่เน่ืองจากมีผูศึ้กษาเร่ืองการวางกรอบไวห้ลากหลายแนวคิด ในการศึกษาคร้ังน้ีได้
เลือกใช้แนวทางการศึกษาการวางกรอบตามแนวคิดของ Robert Entmanศาสตราจารย์จาก
มหาวิทยาลยัจอร์จ วอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแนวทางหลกั และแนวคิดหลกัในการศึกษา 
เน่ืองจาก Entmanมีการศึกษาการวางกรอบข่าวในมิติท่ีลึกซ้ึงกว่า Scheufele , McCombs และ 
Goffman ท่ีศึกษาเพียงอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการวางกรอบ ขณะท่ี Entmanไดก้ าหนดหนา้ท่ีของกรอบ 
ไว ้4 ประเภท ประกอบดว้ย  
 1.) การนิยามเหตุการณ์ คือ การอธิบายวา่ตวัการในเหตุการณ์นั้นๆก าลงัท าอะไร 
 2.) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคม  คือ การระบุถึงแรงผลกัดันท่ีท าให้เกิด
ปัญหานั้น 
 3.) การประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวข้อง คือ การประเมินค่าของตัวการใน
เหตุการณ์นั้นๆ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 4.) การแนะทางออกของปัญหา คือ การใหเ้หตุผลเก่ียวกบัแนวทางในการแกปั้ญหา ละ
การท านายผลท่ีอาจเกิดข้ึน 
 การก าหนดหน้าท่ีกรอบทั้ง 4 แบบของ Entman นั้นมาจากการคดัเลือกมาท าให้โดด
เด่น และการใช้องค์ประกอบท าให้โดดเด่น โดยสร้างความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆข้ึนมาเก่ียวกบั 
ปัญหา สาเหตุ การประเมินผล และการแกไ้ขปัญหา  
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 โดยกลวิธีท่ีท าให้โดดเด่น Entman ระบุว่าจะพิจารณาจาก กลวิธีในรูปแบบ (Style) 
ประกอบดว้ย รูปแบบการจดัวาง การพาดหวัข่าว ความน า ยกค ามาพูดมาเนน้ การยอ่หนา้ การท าซ ้ า 
ใชส้ัญลกัษณ์ท่ีคุน้เคย การกลบความส าคญัของมุมมองอ่ืน การใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ ขณะท่ี Tankard , 
Hendrikson , silberman , Bliss and Ghanem (1991) จะใช้วิธีการเลือกบางแง่มุม การท าเน้น การ
มองขา้ม และการขยายความ (ดวงกมล เทวพิทกัษ ์,2554) แต่การศึกษาในคร้ังน้ีเนน้การศึกษากลวิธี 
(Style) ท่ีท าใหโ้ดดเด่นจึงเลือกใชก้ลวธีิของ Entman เฉพาะรูปแบบการจดัวาง การพาดหวัข่าว การ
ท าซ ้ า ใชส้ัญลกัษณ์ท่ีคุน้เคย การใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ ประกอบกบัการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์
ข่าวท่ีน าเสนอผ่านทางออนไลน์ท่ีมีการใช้วิธีตดัต่อภาพและวีดีโอได ้จึงน าเทคนิคการตดัต่อภาพ
และวดีีดโอมาใชใ้นการศึกษากลวธีิดว้ย 
 2.2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดวงกมล เทวพิทกัษ์ (2554)ได้ศึกษาเร่ืองการวางกรอบ
เน้ือหาข่าวของส่ือเก่ียวกบัความรุนแรงจากความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย โดยใช้
แนวคิดการวางกรอบข่าวของ Entman มาวิเคราะห์กรอบข่าวของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ มติชน เวบ็
ไซด์ศูนยข์่าวอิศรา และส านกัข่าวอามาน พบวา่ปัจจยัภายในองคก์รส่ือ กองบรรณาธิการ มีอิทธิพล
สูงต่อการก าหนดทิศทางการวางกรอบข่าว และส่ือต่างประเภทกนัจะวางกรอบเน้ือหาข่าวท่ีแตกต่าง
กัน  โดยพบว่าส่ือหนังสือพิมพ์ใช้กรอบบทบาทหน้าท่ีเพื่อนิยามเหตุการณ์ ท าหน้าท่ีอธิบาย
เหตุการณ์ต่อสังคม ขณะท่ีส่ือเว็บไซด์วางกรอบในบทบาทเสนอทางแก้ไขปัญหาทิศทางของ
มนุษยธรรมและสันติภาพเป็นกรอบหลกั และแนวทางการเสนอกรอบเน้ือหาข่าวในเชิงสร้างสรรค์
ไม่มีสูตรตายตวั 
 ส าหรับงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้น าแนวความคิดเร่ืองการวางกรอบข่าว มาใช้เป็นแนวคิด
หลกัในการศึกษาข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีน าเสนอผา่นทางเวบ็ไซต์ข่าวสด โดย
วิเคราะห์วา่เวบ็ไซตข์่าวสดมีการน าเสนอข่าวน้ี โดยนิยามเหตุการณ์ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใน
สังคม ประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้ง และแนะทางออกของปัญหา อยา่งไร และใชก้ลวธีิใด
ในการน าเสนอ  
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการท างานขององค์กรส่ือสารมวลชน 
 การท างานของส่ือมวลชนในปัจจุบันมีรูปแบบการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
เทคโนโลย ีสภาพสังคม วฒันธรรม โดยมีหลายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการท างานซ่ึงส่งผลต่อ
เน้ือหาข่าวท่ีถูกผลิตออกมาสู่สังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอก  
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 2.3.1 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเสนอข่าว 
 Batarfi (1999) ระบุวา่ บทบาทการน าเสนอข่าวของส่ือนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้นทั้ง
ดา้นโครงสร้างองค์กร มูลค่าการโฆษณา บทบาททางเศรษฐกิจและการตลาดของส่ือ การควบคุม
นโยบายของเจา้ของส่ือและรัฐบาล  มาตรฐาน ความเช่ือและวฒันธรรมของแต่ละบุคคลรวมไปถึง
เทคโนโลยดีว้ย (ดวงกมล เทวพิทกัษ ์,2554)   
 ขณะท่ี สุภาพร โพธ์ิแกว้ (2542) ไดร้ะบุถึงการคดัเลือกข่าวเพื่อน าเสนอของส่ือมวลชน
ว่ามีข้อพิจารณาหลายประการ ตั้ งแต่คุณค่าของข่าว จุดยืนบรรณาธิการ จุดยืนของส่ือ มุมมอง
ผูส่ื้อข่าว และลกัษณะองคก์รส่ือ โดยข่าวจะถูกวางกรอบภายใตก้รอบทางสังคมในฐานะท่ีผูส่ื้อข่าว
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม  ทางเทคนิคข่าวโทรทศัน์ก็จะวางกรอบข่าวแตกต่างจากหนงัสือพิมพ ์การ
ตีความต่างกนั บรรณาธิการคนเดียวกนัแต่ผูส่ื้อข่าวคนละสายงานกนัมุมมองท่ีเห็นก็จะแตกต่างกนั 
(ดวงกมล เทวพิทกัษ ์,2554) 
 2.3.2ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการน าสเนอข่าวของส่ือมวลชน 
 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แมคเควล (1994) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานขององคก์ร
ส่ือมวลชน (สุพิชฌาย ์ดวงค าดี  ,2554)  ระบุว่า การด าเนินกิจการองค์กรธุรกิจส่ือมวลชนมีปัจจยั
หลายประการ ทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์ร ท่ีส่งผลต่อรูปแบบการจดัการองคก์ร และ
เน้ือหาของส่ือสารมวลชน แสดงตามภาพ 

 
ภาพที ่2.3 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รส่ือมวลชน 
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 จากภาพท่ี 2.3 แสดงให้เห็นถึง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการองค์กร และเน้ือหา
ของส่ือสารมวลชน  ประกอบดว้ย 
 1)ปัจจยัภายในองคก์ร คือ ปัจจยัท่ีองคก์รส่ือสารมวลชน สามารถควบคุมจดัการไดเ้อง 
ประกอบดว้ย 

1.1) ปัจจยัด้านการจดัการ (Management) ระบบการวางแผน การบริหารงาน การ
จดัการองคก์ร การควบคุม การสั่งงาน และการท างานขององคก์รส่ือสารมวลชน รวมถึงการบริหาร
รายได ้การบริหารบุคลากร และการบริหารทรัพยากร โดยองคก์รจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ องคก์ร
ท่ีท าเพื่อประโยชน์สาธารณะ และองคก์รธุรกิจ  

1.2) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(Techmology) คือ การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆในการผลิตข่าว
และการติดต่อส่ือสาร 

1.3) ปัจจยัดา้นบุคลากร (Media Professional) คือ ผูป้ฏิบติังาน อาทิ ผูผ้ลิตเน้ือหา ผู ้
คิดสร้างสรรค ์ผูค้ดัเลือกเน้ือหา รวมไปถึงจรรยาบรรณส่ือมวลชน  
 2) ปัจจยัภายนอก คือปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์รส่ือสารมวลชน และมีผลกระทบทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้ม ต่อการด าเนินงานขององคก์ร ประกอบดว้ย 

2.1) ปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง (Social and Political Pressures) ไดแ้ก่ ผลกระทบ
ทางการเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวนโยบายต่างๆ ของรัฐ ท่ีมีต่อองค์กรส่ือสารมวลชน 
รวมถึงการรวมกลุ่มทางสถาบนัสังคมต่างๆ เพื่อเรียกร้อง คดัคา้น หรือ เสนอแนะต่อการท างานของ
องคก์รส่ือสารมวลชน ยอ่มส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและเน้ือหาของสาร  

2.2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic Pressure) เป็นปัจจยัภาพรวมต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

2.3) คู่แข่ง (Competitors) เม่ือคนดูมากก็จะไดโ้ฆษณามาก ผูผ้ลิตจึงตอ้งผลิตรายการ
ใหต้รงความสนใจของผูช้ม 

2.4) ส านักข่าว (News/Information Agencies) แข่งขนัเร่ืองความเร็วของข่าว ความ
เท่ียงตรง ความน่าเช่ือถือ จะท าใหเ้กิดความนิยมจากผูช้มมากข้ึน 

2.5) ผูโ้ฆษณา (Advertisers) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเอเจนซ่ีโฆษณา เพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงแหล่งรายไดท่ี้เป็นปัจจยัใหญ่ในการอยูร่อด 

2.6) เจา้ของทุน (Owners)เป็นผูมี้อ  านาจในการควบคุมการท างานมีผลกระทบต่อ
เน้ือหา ซ่ึงอาจหมายถึงเจา้ของสถานีหรือผูส้นบัสนุนดา้นการเงินของสถานี 

2.7) สหภาพ (Unions)ผูใ้หเ้งินทุน ผูส้นบัสนุน ท่ีไม่ตอ้งการเป็นเจา้ของ  



27 

2.8) ปัจจยัดา้นข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เป็นปัจจยัส าคญั
ทางการบริหาร ท่ีท าให้องคก์รสามารถท างานได ้โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบนัท่ีขอ้มูลข่าวสารและ
เหตุการณ์ต่างๆมีความส าคญั มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงวฒันธรรม ความเช่ือ  ส่ิง
ต่างๆเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีองคก์รสามารถน ามาใชท้  างาน 

2.9) ปัจจยัดา้นผูรั้บสาร (Audience) ผูผ้ลิตมองวา่ผูรั้บสารก็คือผูบ้ริโภค มีผลกระทบ
กระทบต่อการด าเนินงานขององคก์รโดยตรงจึงตอ้งผลิตส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารมาก
ท่ีสุดเพื่อใหผู้รั้บสารสนใจหนัมาชมรายการซ่ึงเป็นรายไดข้ององคก์ร 
 2.3.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 งานวิจยัเร่ือง “กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาท ของส่ือกรณีการ
ชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ.2553 ผลการศึกษาพบวา่ มีปัจจยัทั้งภายในและภายนอก
ท่ีส่งผลต่อการน าเสนอบทบรรณาธิการของหนงัสือไทยรัฐ  ซ่ึงปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย ความรู้
ความเข้าใจของผูเ้ขียน อุดมการณ์ทางการเมือง แรงกดดันจากองค์กร และจรรยาบรรณของ
ส่ือมวลชน ขณะท่ีปัจจยัภายนอก คือ สถานการณ์ทางการเมือง ตอ้งเป็นสถานการณ์ท่ีอยู่ในความ
สนใจของประชาชน (พีระวฒัน์ อฐันาค ,2557) 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานขององคก์รส่ือสารมวลชน จะเห็นไดว้า่มี
ปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการน าเสนอเน้ือหาข่าวของส่ือสารมวลชน การศึกษาเร่ืองการวางกรอบ
ข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา กรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั จึงไดน้ า
แนวคิดน้ีมาใช้เพื่ออธิบายว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งต่อการน าเสนอข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้าง
ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้้องหา โดยน าปัจจยัภายในประกอบด้วย ปัจจยัด้านการจัดการ และปัจจัยด้าน
บุคลากรข่าว ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ผูโ้ฆษณา คู่แข่ง  บรรทดัฐานทางสังคม และผูรั้บสาร มา
ใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา 
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัข่าวอาชญากรรมและคุณค่าข่าว 
 ข่าวอาชญากรรมเป็นข่าวท่ีตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผูค้นในสังคม ข่าว
อาชญากรรม และเป็นข่าวท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความผิดปกติของสังคม (พิศิษฐ ์ชวาลาธวชั และคณะ 
,2539) แต่การน าเสนอข่าวอาชญากรรมก็ต้องกระท าอย่างระมัดระวงัเน่ืองจากมีทั้ งผลดีและ
ผลกระทบดา้นลบ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 2.4.1 ผลกระทบการน าเสนอข่าวอาชญากรรม  
 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ (2559)  ข่าวอาชญากรรม เป็นประเภทข่าวท่ีไดรั้บความนิยม
อยา่งมาก เน่ืองจากมีคุณค่าของข่าวในเร่ืองของความใกลต้วั น่าสนใจ ตอบสนองความอยากรู้ เร้า
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อารมณ์ บางคร้ังก็มีองค์ประกอบเร่ืองเง่ือนง าด้วย แต่ถึงแม้จะมีประโยชน์ต่อสังคม แต่ถ้าการ
รายงานข่าวท าไปโดยไม่ระมดัระวงัก็อาจท าใหผู้ป้ระสบเหตุและสังคมเจบ็ปวดเช่นกนั  
 ดา้น ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช (2551) ยงัพบวา่การน าเสนอข่าวอาชญากรรมมีการ
เจาะลึกรายละเอียดของข่าวมากเกินความจ าเป็นโดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกของสาธารณชน และ
ผลกระทบของเยาวชนท่ีอาจลอกเลียนแบบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 ดงันั้นการน าเสนอข่าวอาชญากรรมแมจ้ะเป็นข่าวท่ีสะทอ้นปัญหาของสังคม มีความ
ดึงดูดท าให้เกิดความสนใจ ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของ
ประชาชน โดยใช้ภาษาหวือหวาเพื่อก่อให้เกิดอารมณ์ร่วม แต่ยงัพบว่าในการรายงานข่าว
อาชญากรรมมกัจะเกิดปัญหา ทั้งปัญหาด้านเน้ือหาท่ีน าเสนอรายละเอียดขั้นตอนการประกอบ
อาชญากรรมมากเกินไป สิทธิส่วนบุคคล และความรับผดิชอบต่อสังคม  
 2.4.2 คุณค่าข่าวอาชญากรรม 
 ข่าวอาชญากรรมเป็นข่าวท่ีมีคุณค่าของข่าวสูงมาก สะทอ้นความผิดปกติของสังคม 
โดยการดึงดูดความสนใจของผูอ้่าน มีองคป์ระกอบของข่าวชดัเจนหลายๆดา้น   

1) ผลกระทบ  
2) ความมีเง่ือนง า  
3) ความขดัแยง้  
4) เพศ  
5) ความส าคญัของบุคคล  
6) สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  
7) ความแปลก  

 ในการรายงานข่าวอาชญากรรมมกัใช้องค์ประกอบเหล่าน้ีมาดึงดูดความสนใจของ
ผูอ่้าน แต่ข่าวอาชญากรรมเปรียบเสมือนดาบสองคม คมหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นบทบาทผูแ้จง้ข้อมูล
ข่าวสาร และเตือนภยัให้กบัประชาชนระมดัระวงัตนเอง แต่อีกคมหน่ึงกลบัท าร้ายตวัผูอ่้าน เช่น
ผูอ่้านท่ีมีความผิดปกติทางจิตอาจจะจดจ ารายละเอียดต่างๆ และน าไปเลียนแบบ หลายคร้ังข่าว
อาชญากรรมยงัเป็นประโยชน์ใหก้บัผูก้ระท าความผดิหลบหนีไปดว้ย  (ปริณดา เริงศกัด์ิ ,2553)  
 2.4.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 งานวิจยัเร่ืองข่าวอาชญากรรมกบัการเล่าเร่ืองผา่นหนงัสือพิมพ ์ผลการศึกษาพบวา่ข่าว
อาชญากรรมส่งผลใหเ้กิดการเลียนแบบ หากน าเสนอรายละเอียดขั้นตอนประกอบอาชญากรรมมาก
เกินไป  ซ่ึงผูอ่้านยงัมีความเห็นว่านับวนัข่าวอาชญากรรมจะมีจ านวนมากและรุนแรงมากข้ึน 
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หนงัสือพิมพค์วรลดปริมาณของข่าวอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงและข่มขืนให้ลดน้อยลง  
(ปริณดา เริงศกัด์ิ ,2553) 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองการวางกรอบข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
จึงไดน้ าแนวคิดน้ีมาใช้เพื่อศึกษาคุณค่าข่าวอาชญากรรมกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั และ
ผลกระทบท่ีส่งผลจากการน าเสนอกรณีคดีน้ี 
  
2.5 แนวคิดเร่ืองส่ือกบัการประกอบสร้างความหมาย  
 แนวคิดเร่ืองส่ือกบัการประกอบสร้างความหมาย หรือ การประกอบสร้างความจริงทาง
สังคม มีความคิดพื้นฐานท่ีว่า “ความเป็นจริง” (Reality) นั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว แต่เป็นส่ิงท่ีถูก
ประกอบสร้างข้ึนมา (Construct) ซ่ึงมีผูอ้ธิบายและให้ความหมายเก่ียวกับการประกอบสร้าง
ความหมายทางสังคมไวห้ลายคน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 2.5.1 ความหมายส่ือกบัการประกอบสร้าง 
 กาญจนา แกว้เทพ (2547) ไดอ้ธิบายถึงการประกอบสร้างความหมายทางสังคมในดา้น
ส่ือมวลชน หรือ ส่ิงท่ีเรียกว่า “ข่าว” ว่าไม่ใช่การรายงานความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนเป็นเหตุการณ์ แต่
เป็นการสร้างความเป็นจริงจากเหตุการณ์นั้นข้ึนมา เน่ืองจากเหตุการณ์มีหลายมิติข้ึนอยู่กับว่า
นกัข่าวจะหยิบเอาเหตุการณ์นั้นมาสร้างเป็นข่าวอยา่งไร ซ่ึงในปัจจุบนัส่ือมวลชนมีบทบาทท่ีส าคญั
อยา่งยิง่ในการสร้างความหมายทางสังคมข้ึนมาแวดลอ้มบุคคล  

 ขณะท่ี เบอร์เกอร์ และลคัแมน (1966) มีความเห็นวา่มนุษยไ์ม่สามารถรับรู้ “ความจริง” 
ของโลกภายนอกตัวเขาได้โดยตรงแต่ต้องกระท าผ่าน “ตัวกลาง” คือประสาทสัมผัสและ
กระบวนการรับรู้ทางจิตใจของมนุษยซ่ึ์งถูกหล่อหลอมโดยสังคมมาก่อน ( จิรวรา อุษยากุล ,2536) 

 เช่นเดียวกบัอลัเฟรต ชูทซ์ (1970) ท่ีไดอ้ธิบายถึงความหมายการสร้างความเป็นจริงทาง
สังคมเพิ่มเติมวา่ ความหมายและความเขา้ใจทั้งหลายของเรานั้น เกิดจากการส่ือสารของเรากบัคน
อ่ืน แสดงให้เห็นว่าการรับรู้และเขา้ใจความหมายของส่ิงต่างๆในโลก หรือ “ความเป็นจริง” ของ
มนุษยเ์กิดจากการส่ือสาร (อภิรัตน์ รัทยานนท ์, 2547) 

2.5.2 การศึกษาเร่ืองส่ือกบัการประกอบสร้างความหมาย 
 ส าหรับแนวคิดเร่ืองส่ือกบัการประกอบสร้างความหมาย กาญจนา แกว้เทพ (2547)ได้
อธิบายถึงการสร้างความหมายทางสังคมใหแ้ก่ความเป็นจริงออกเป็น 3 ทศันะ ประกอบดว้ย 
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 1.การอธิบายของภาษาศาสตร์  
 นกัภาษาศาสตร์ไดน้ าเสนอแนวคิดส าคญัๆ เก่ียวกบับทบาทของภาษากบัความเป็นจริง
วา่ ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างแนวคิด (Concept) เก่ียวกบัความเป็นจริง เพราะเราใชภ้าษา
ในการเรียกความเป็นจริงต่างๆ ภาษาจึงท าหนา้ท่ีน าทางไปสู่ความเป็นจริง  
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบอินเดียนแดงหลายเผา่ของ Sapir (อา้งถึงในกาญจนา แกว้เทพ 
,2547) พบวา่ไม่เพียงแต่ภาษาของแต่ละเผา่จะแตกต่างกนั แต่การเขา้ใจโลกของแต่ละเผา่ก็แตกต่าง
กนัไปตามภาษาท่ีใชด้ว้ย เช่นบางเผา่มีความใส่ใจกบัแมลง โลกสังคมแวดลอ้ม ธรรมเนียมประเพณี 
ภาษาท่ีใช้ก็จะเก่ียวขอ้งกบัแมลงดว้ย โดยพบว่าภาษาท่ีเราใช้พูดคุยกนัอยู่ทุกวนัน้ีลว้นเกิดมาจาก
ส่ือมวลชนเป็นแหล่งใหญ่ ดงันั้นส่ือมวลชนจึงเป็นตวัสร้างความหมายของโลกทางสังคมโดยผ่าน
กลไกทางภาษาดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
 2.การอธิบายของทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม  
 นกัทฤษฎีรุ่นแรกๆ ของส านกัปรากฏการณ์นิยม เช่น อลัเฟรด ชูทซ์ (Schutz , A.) สนใจ
ค าถามหลกั 3 ค าถาม คือ  
   (1) คนเราสร้างความหมาย (Make sense) กบัโลกรอบตวัไดอ้ยา่งไร เช่น ท าไมเรา
รู้สึกวา่ศกัด์ิศรีส าคญักวา่เงิน หรือ ในทางตรงกนัขา้ม 
  (2)คนเราก่อสร้าง ดัดแปลง สร้างใหม่ และร้ือซ่อม (Construct / Reconstruct / 
Deconstruct) ชีวิตประจ าวนัของตนเองไดอ้ยา่งไร เน่ืองจากนกัปรากฏการณ์นิยมเห็นวา่วฒันธรรม
ท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด คือ วถีิชีวติ (way of life) ของคนเราน่ีเอง  
  (3) คนเราสามารถท าอะไรไปไดโ้ดยปริยาย โดยไม่ตอ้งหยดุคิดหรือหยดุตั้งค  าถาม
ไดอ้ยา่งไร (Taken for Granted) เช่น เรารู้โดยปริยายวา่ข้ึนรถเมล์ตอ้งจ่ายสตางคถึ์งท่ีหมายก็ตอ้งลง 
เจา้นายดุตอ้งท าหนา้สลด เป็นตน้  
 จากค าถามหลกัทั้ง 3 ขอ้น้ี นกัปรากฏการณ์นิยมตอบวา่ท่ีเราท าไดท้ั้งหมดนั้นเพราะเรา
แต่ละคนมี “คลงัแห่งความรู้ทางสังคม” (Stock of Social Knowledge) เป็นคู่มือ เม่ือเราเผชิญกบัโลก
เราจึงสามารถเปิดคลงัแห่งความรู้ของเราออกมาใช้ภายในพริบตาจนดูคล้ายท าได้โดยอตัโนมติั 
สามารถสร้างความหมายใหก้บัส่ิงรอบตวัไดถู้กจดัเก็บในรูปแบบของภาษา การเรียนรู้ระหวา่งภาษา
กบัความเป็นจริงจะเกิดในลกัษณะเช่ือมโยงกนั (Correspondence) และทุกวนัน้ีเราจะพบตวัอย่าง
การประยกุตใ์ชเ้ร่ืองภาษาคลงัความรู้อยูใ่นวงการส่ือสารมวลชนอยูต่ลอดเวลา  
 3.การอธิบายแบบทฤษฎีส่ือมวลชน  
 แนวคิดเร่ืองการสร้างความหมายทางสังคม ได้อธิบายในด้านส่ือสารมวลชนว่าการ
สร้างความหมายนั้นเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวอยา่งหน่ึง ทุกคร้ังท่ีส่ือมวลชนเผยแพร่งาน
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ของตนก็จะสร้างผลกระทบไดใ้นหลายๆ ระลอก  คือ มีทั้งผลในระยะสั้น กลาง และยาว ดงัภาพ
แบบจ าลองน้ี 
 

Source  Content  1st Effect 2nd Effect 3 rd Effect 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 แบบจ าลองผลกระทบของส่ือมวลชน (กาญจนา แกว้เทพ ,2547, น. 328)  
 
 ภาพดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอย่างหลายๆชั้น ทั้งผลกระทบระยะ
สั้ น (ขั้นแรก) ระยะกลาง (ขั้นท่ีสอง) และระยะยาว (ขั้นท่ีสาม) เช่น หลงัจากรับข่าวสารไปแลว้
ผลกระทบระยะแรกก็คือ การเก็บเข้าสู่คลังความรู้ ทศันคติ และค่านิยมต่างๆ หลังจากนั้นเป็น
ขั้นตอนท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนอง และเม่ือเวลาค่อยๆผา่นไปขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกสะสมกนัมากเขา้ก็จะ
ถูกจดัระบบ และห่อหุม้ผูรั้บสารกลายเป็นโลกแห่งความเป็นจริงท่ีถูกสร้างข้ึน  
 จากแนวคิดท่ีเช่ือวา่สังคมในยคุปัจจุบนัน้ีส่ือมวลชนเป็นสถาบนัส าคญัท่ีจดัวางรูปแบบ 
(Structure) ความเป็นจริงทางสังคมรอบๆ ตวัเรา ท าให้มีการศึกษาวา่กรอบแห่งความเป็นจริงแบบ
ไหนท่ีส่ือมวลชนใชว้างลอ้มรอบตวัคน และมีการศึกษาพบวา่เด็กๆไดบ้ทเรียนเก่ียวกบัการด าเนิน
ชีวิตจากการเปิดรับส่ือมวลชน เม่ือส่ือมวลชนไดน้ าเสนอภาพชีวิตและภาพของโลกท่ีสามารถหล่อ
หลอมความคาดหวงั (เด็กๆจากชนบทคาดหวงัจะเขา้มาหางานท าท่ีสุขสบายกวา่ และไดเ้งินใชเ้ป็น
ประจ ากวา่การท าไร่ท านา) และยงัเป็นแรงบนัดาลใจ (เม่ือสมรักษ ์ค าสิงห์ ชกมวยชนะเลิศเหรียญ
ทองโอลิมปิก ประกายแห่งความหวงัของเด็กหนุ่มอีสานก็รุ่งโรจน์ข้ึนมาทนัที) การหล่อหลอม
ดงักล่าวครอบคลุมเกือบจะทุกมิติของชีวิต ไม่วา่จะเป็นเร่ืองอาชีพ เพศ ทศันะทางการเมือง และมิติ
อ่ืนๆท่ีเป็นวฒันธรรมของสังคม  
 2.5.3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคลงัแห่งความรู้ 
 ส าหรับกระบวนการน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพก์็มกัจะพบว่าเน้ือหาท่ีถูกใช้สร้าง
คลงัแห่งความรู้ของคนในสังคมนั้นมกัจะลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเร่ิมตั้งแต่เร่ืองท่ีจะน ามาเสนอมกัจะ

ส่ือมวลชน
โดยทัว่ไป 

ข่าวสารท่ีมี
โครงสร้าง
แน่นอน
และมีระบบ 

ผลลพัธ์ขั้นท่ี1 

-สร้างคลงัความรู้  
-สร้างทศันคติ 

-สร้างค่านิยม 
 

ผลลพัธ์ขั้นท่ี 2 

-มีปฏิกิริยา

ต่างๆกนั 
 

ผลลพัธ์ขั้นท่ี 3 

-สร้างโลกทาง

สงัคมแห่ง

ความเป็นจริง  

-แพร่กระจาย

ความรู้ 
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เป็นเร่ืองเดียวกัน ใช้แหล่งข่าวเดียวกัน เน้ือหาข่าวก็คล้ายๆกัน รวมทั้งวิธีการให้ข้อสรุปก็ยงั
คลา้ยคลึงกนัอีก ลกัษณะเช่นน้ีท าให้เกิดแบบแผนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหมด ท่ีเรียกวา่มีอคติ
เชิงโครงสร้าง (Structural bias) และเม่ือวิเคราะห์เจาะลงไปหาปัจจยัท่ีท าให้คลงัแห่งความรู้มีอคติ
เชิงโครงสร้างดงักล่าว จะพบวา่มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ เช่น  
 1) แนวโน้มขององค์กรเอง (organization tendency) วิธีการจดัตั้งองค์กร โครงสร้าง
องคก์ร ระบบการแบ่งงานกนัท าขององคก์รส่ือ จะมีแบบแผนหลกัๆ ท่ีคลา้ยกนั ดงันั้นกระบวนการ
ท างานและผลงานท่ีออกมาจึงคลา้ยกนั 
 2) การฝึกฝนทางวิชาชีพ (occupational practice) เน่ืองจากนักส่ือสารมวลชนมกัจะ
ไดรั้บการฝึกฝนทกัษะมาจากสถาบนัเดียวกนั หรือสถาบนัประเภทเดียวกนั และเม่ือมาปฏิบติังาน
จริงก็จะไดรั้บการฝึกฝนให้ปฏิบติังานดว้ยระบบท่ีคลา้ยๆ กนั เช่น ส าหรับนกัการเมืองจะมีวิธีการ
สัมภาษณ์อยา่งไร เม่ือไปในงานสัมมนาควรจะถ่ายภาพใคร จะมีวิธีการเขียนข่าวอย่างไร ฯลฯ ผล
จากการฝึกฝนทางวิชาชีพท่ีคลา้ยคลึงกนัท าให้ผลงานท่ีออกมาจึงไม่แตกต่างกนัในองค์ประกอบ
ใหญ่ๆ 
 3) การยึดถือค่านิยม กรอบความคิด และรูปแบบเดียวกนั  การปฏิบติังานส่ือมวลชน
เป็นวชิาชีพท่ีมีลกัษณะลงตวัอยา่งหน่ึง จึงไดมี้การสลกัดาบรรดาค่านิยม กรอบแนวคิด และรูปแบบ
ท่ีแน่นอนเอาไวแ้ลว้  เช่น การยดึหลกั “คุณค่าของข่าว ความเป็นกลาง” 
 4) ขีดจ ากัดด้านเทคโนโลยี (technological limitations) ระดับขีดความสามารถของ
เคร่ืองมือ และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท าให้องค์กรท่ีใชเ้คร่ืองมือในระดบัเดียวกนัผลิตงานออกมาได้
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 
 2.5.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดย ณชัชา อาจารยตุต ์(2547) ไดศึ้กษาเร่ืองการประกอบสร้างความ
จริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย พบว่า 
หนงัสือพิมพ ์4 ฉบบั ท่ีน ามาใชศึ้กษามีการประกอบสร้างเน้ือหาข่าวสงครามโดยใหค้วามหมายผ่าน
การใชภ้าษาทั้งเชิงบวกและเชิงลบเก่ียวกบัสงคราม และไม่ไดใ้ห้ความหมายในเชิงเจาะจงวา่ฝ่ายใด
เป็นพระเอกหรือผูร้้าย และยงัพบวา่มีปัจจยัท่ีใชป้ระกอบสร้างความจริงในข่าวสงคราม 4 ปัจจยั คือ 
แหล่งข่าวท่ีน ามาใชใ้นการรายงานข่าว มุมมองและทศันคติส่วนตวัของผูส่ื้อข่าว ประสบการณ์ใน
การท าข่าวและความรู้เท่าทนัส่ือของผูส่ื้อข่าว และวธีิการท่ีท าใหข้่าวดูต่ืนเตน้น่าสนใจ 
 ขณะท่ี บงกช เศวตามร์ (2533) ศึกษาเร่ือง “การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของ
ภาพยนต์ไทย กรณีตวัละครหญิงท่ีมีลกัษณะเบ่ียงเบนปี พ.ศ.2528-2530” โดยศึกษาเร่ืองคลงัแห่ง
ความรู้ทางสังคมท่ีบรรจุในภาพยนตไ์ทยในหวัขอ้ท่ีวา่ดว้ย “ผูห้ญิง” เพื่อดูวา่ในภาพยนตไ์ทยนั้นมี
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ผูห้ญิงแบบไหนบา้ง พบวา่ภาพยนตไ์ทยนิยามวา่ผูห้ญิง คือ ชา้งเทา้หลงั ผูเ้สียสละ ผูดู้แลครอบครัว 
และยงัมีการใหนิ้ยาม “ผูห้ญิงดีๆ” “ความสุขของผูห้ญิง” และ “ชะตากรรมของผูห้ญิง” ดว้ย  
 ด้าน จิรวรา อุษยากุล (2536) ได้ศึกษาเร่ืองการสร้างภาพความเป็นจริงทางอาชีพ
ส่ือสารมวลชนของนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2532-2535 พบวา่
นิสิตมีกระบวนการสร้างภาพความเป็นจริงทางอาชีพส่ือสารมวลชน 2 กระบวนการ คือ รับรู้ผ่าน
ประสบการณ์โดยออ้ม หรือ ตวักลางต่างๆ ประกอบดว้ย ครอบครัว การศึกษา ส่ือมวลชน และภาพ
ความเป็นจริงท่ีรับรู้จากประสบการณ์โดยตรงของตวัเอง ประกอบดว้ย การฝึกงานตามหลกัสูตร
การศึกษา การฝึกงานด้วยตนเอง การท างานจริง ซ่ึงกระบวนการสร้างความเป็นจริงนั้นเกิดจาก
กระบวนการทางความคิดของนิสิตเอง ท่ีได้รับรู้ภาพความเป็นจริงจากประสบการณ์ในรูปแบบ
ต่างๆ  
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดน้ าแนวคิดส่ือกบัการประกอบสร้างความหมาย มาเป็นแนวทางศึกษา 
วิเคราะห์กรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั และอภิปรายผลวา่ส่ือมีการประกอบสร้างความหมาย
กรณีคดีน้ีอยา่งไร  
 
2.6 แนวคิดการประกอบสร้างผู้หญงิทีเ่ป็นอาชญากรผ่านการรายงานข่าวอาชญากรรม 
 การน าเสนอข่าวเก่ียวกับผู ้หญิง พบว่าส่วนใหญ่ผู ้หญิงจะถูกน าเสนอในฐานะ
ผูถู้กกระท ามากกวา่ โดยพบวา่ในข่าวหนา้หน่ึงซ่ึงถือวา่เป็นข่าวท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด แต่มีข่าว
เก่ียวกบัผูห้ญิงนอ้ยมาก และภาพของสตรีท่ีปรากฏในข่าวหนา้หน่ึงนั้น ส่วนใหญ่การน าเสนอข่าว
เก่ียวกบัผูห้ญิงเป็นภาพติดลบ ผูห้ญิงจะเป็นข่าวได้ก็ต่อเม่ือถูกท าร้าย หรือ เป็นเป้าของการข่มขู่ 
ฯลฯ และ สองในสามของผูห้ญิงท่ีเป็นข่าวหน้าหน่ึงถูกน าเสนอวา่เป็นผูอ่้อนแอ โง่เขลา(กาญจนา 
แกว้เทพ ,2543) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรมน เมตไตรพนัธ์ (2554)  ท่ีพบวา่การน าเสนอข่าวอาชญากรรม
เก่ียวกบัความรุนแรงต่อสตรีในปัจจุบนัยงัมีความไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพาดหวัข่าว  และความน า
ข่าวท่ีใช้ภาษาท่ีส่ือถึงความรุนแรง และการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศอย่างเด่นชัด เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนมากเกินไป การน าเสนอข่าวไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเลียนแบบได ้ส่วนความคาดหวงั
ต่อการรายงานข่าวอาชญากรรมเก่ียวกบัความรุนแรงต่อสตรีพบวา่ หนงัสือพิมพค์วรพฒันารูปแบบ
การน าเสนอให้มีความหลากหลายทางข้อมูลมากข้ึน กว่าปัจจุบนัท่ีมุ่งน าเสนอรายละเอียดของ
เหตุการณ์ แต่ในส่วนผูห้ญิงท่ีเป็นผูก้ระท าผิด หรือ ผูต้อ้งหา ส่ือมวลชนก็มีวิธีการประกอบสร้าง
ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาในหลายดา้น ดงัน้ี 
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 2.6.1 วธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
 Jewkes (2547) ได้ศึกษาเร่ืองอาชญากรรม (criminology) แบบดั้งเดิม มีมุมมองแบบ
ชายเป็นศูนยก์ลาง จนกระทัง่ ทศวรรษ 1970 มุมมองสตรีนิยมเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการศึกษาเร่ือง
อาชญากรรม โดยในช่วงตน้นั้นถูกน ามาพิจารณาในการศึกษาการประกอบสร้างเร่ืองเพศในฐานะ
ผูห้ญิงท่ีเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีท่ีผูช้ายกระท าความรุนแรงต่อผูห้ญิง ต่อมาเร่ิมขยายสู่
การพิจารณาในการศึกษาการประกอบสร้างเร่ืองเพศในฐานะผูห้ญิงท่ีเป็นผูก้ระท าความผิด 
 ในการรายงานข่าวอาชญากรรมกรณีท่ีผูห้ญิงท่ีเป็นผูก้ระท าความผิดโดยเฉพาะกรณี
อาชญากรรมร้ายแรงนั้น ส่ือมวลชนมีแนวทางอยา่งจ ากดัท่ีจะอธิบายหรือรายงานความรุนแรงและ
ความโหดของผูห้ญิง ซ่ึงเป็นเพศท่ีสังคมมองวา่เป็นเพศท่ีเช่ือมโยงกบั “ความดี” เช่น ในฐานะเพศ
แม่ จึงท าให้ส่ือมวลชนมกัจะเสนอผูห้ญิงท่ีท าอาชญากรรมร้ายแรงวา่เป็น “คนร้ายท่ีบริสุทธ์ิ” (pure 
evil) ซ่ึงมีแนวการรายงานท่ีสะทอ้นภาพตวัแทนดงัต่อไปน้ี 
 1.เพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ (sexuality and sexual deviance)  เม่ือเปรียบเทียบกบั
ผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเพศชายแลว้ ในการกระท าผิดแบบเดียวกนั เพศหญิงจะถูกท าให้เกิดความเป็นจริง 
(over dramatized) ในส่ือ นอกจากน้ี การน าประเด็นความเบ่ียงเบียนทางเพศมาใช้ในการรายงาน
ข่าวผูห้ญิงท่ีก่ออาชญากรรมร้ายแรง ความชอบทางเพศ (sexual preference) หรือ ความไร้อารมณ์
ทางเพศ (frigidity) ถูกน ามาใชอ้ยา่งยาวนานในการรายงานข่าวเพื่อลดความเป็นมนุษย ์(demonize) 
ของผูห้ญิงท่ีก่ออาชญากรรมร้ายแรง และประกอบสร้างในการรายงานข่าวในนามของ “คนโหดร้าย 
ป่าเถือน หรือ สัตวป์ระหลาด” (monster) 
 2.ความดึงดูดของรูปลกัษณ์ภายนอก (physical attractiveness) ส่ือมวลชนมกัจะรายงาน
ข่าวโดยรับเอาวิธีคิดในสังคมท่ีประกอบสร้างให้คุณค่าผูห้ญิงคือ ความเยาวว์ยั หุ่นดี หนา้ตาดี และ
ลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีเหมาะกบัการ “จอ้งมองของผูช้าย” (male gaze) 
 3.ภรรยาท่ีไม่ดี (bad wives) และ แม่ท่ีไม่ดี (bad mothers) เม่ือผูห้ญิงมีพฤติกรรมท่ี
เบ่ียงเบนไปจากอุดมคติความเป็นผูห้ญิงของสังคม ผูห้ญิงก็มกัจะถูกตดัสินวา่เป็น ภรรยาท่ีไม่ดี หรือ 
แม่ท่ีไม่ดี รวมถึงในการรายงานข่าวของส่ือมวลชนดว้ย ในกรณีผูห้ญิงก่ออาชญากรรมกบั คู่รัก และ 
ลูกหรือเด็กในปกครอง 
 4.สัตว์ประหลาดในต านาน (Mythical monsters) ด้วย อิท ธิพลจาก เทพนิยาย 
(mythology) ศาสนาคริสต์ รวมถึง วรรณกรรมต่างๆ ท าผูห้ญิงท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนออกไปจาก
พฤติกรรมในอุดมคติของผูห้ญิง มกัจะถูกประทบัภาพวา่เป็น แม่มด ซาตาน แวมไพร์ หรือ ความชัว่
ร้ายของผูห้ญิงท่ีเป็นบาปก าเนิด (original sin)  
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 5.ววัคลั่ง (mad cows) จากผลการศึกษาทางพยาธิวิทยาของผู ้หญิง ของ Freud ใน
ศตวรรษท่ี 19 ท าให้ทนายส่วนใหญ่มกัแนะน าให้ผูห้ญิงท่ีก่อฆาตกรรมใชเ้หตุผลวา่มีความผิดปกติ
จากจิตเป็นขอ้แก้ตวัต่อศาล ส่งผลต่อภาพประทบัของผูห้ญิงท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือว่าผูห้ญิงท่ีก่อ
ฆาตกรรมนั้นมีความผดิปกติทางจิต ประหน่ึงววัคลัง่ 
 6.ผู ้บงการ (evil manipulators) ในกรณี ท่ีผู ้หญิง ก่ออาชญากรรม ร่วมกับผู ้ช าย 
ส่ือมวลชนก็จะน าเสนอในประเด็นความเบ่ียงเบนทางเพศไม่ได ้จึงน าเสนอแทนวา่ผูห้ญิงนั้นเป็นผู ้
บงการผูช้ายในการลงมือก่ออาชญากรรม ไม่ใช่ผูล้งมือเอง เพื่อไม่ให้ขดัแยง้กบัภาพ “ความดี” ของ
เพศหญิงท่ียดึถือในสังคม  
 7.ไม่ใช่ตวัการกระท าผิด  (Non-agents) ขอ้สรุปของงานวิชาการท่ีเพิ่มข้ึนจ านวนมาก
พบวา่ ทั้งกลุ่มนกัวิชาการสตรีนิยมและสังคมโดยส่วนใหญ่ยงัไม่พร้อมท่ีจะเผชิญความเป็นจริงว่า
ผูห้ญิงนั้นเป็นเพศท่ีอาจมีความโหดร้าย ซาติสม์ และรุนแรงได้ ความจริงท่ีว่าผูช้ายนั้นก้าวร้าว
รุนแรงกวา่ผูห้ญิงไม่เพียงแค่ก่อใหเ้กิดความเพิกเฉยทางวฒันธรรมเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ผูห้ญิงก็มี
ศกัยภาพท่ีจะกระท ารุนแรงได้ แต่ยงัน าไปสู่การปฏิเสธว่าผูห้ญิงสามารถเป็นฆาตกรได้ ในการ
รายงานข่าวของส่ือมวลชน จึงเกิดการเลือกน าเสนอการเขา้ไปเก่ียวขอ้งในอาชญากรรมของผูห้ญิง
เพียงบางส่วน หรือการหาความสมเหตุสมผลบางประการเพื่อสนบัสนุนวา่ผูห้ญิงไม่ไดก้ระท าการ
รุนแรงโดยไร้สาเหตุ 
 2.6.2 ตวัอยา่งคดีท่ีส่ือมวลชนประกอสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
 ยกตวัอยา่ง คดีท่ี 1 คดีน้ีท่ีเกิดข้ึนในปี 1993  คาร่า โฮมอลกา้ (Karla Homolka) ผูห้ญิง
ชาวแคนาดา สมรู้ร่วมคิดกับ พอล เบอร์นาร์โด (Paul Bernardo) สามี ก่อคดีเหตุฆาตกรรมและ
ข่มขืนหญิงสาววยัรุ่น 2 ราย และยงับงัคบั แทมม่ี (Tammy) น้องสาวอายุ 15 ปี ของเธอให้เสพยา
ก่อนร่วมกนัข่มขืน  ซ่ึงเป็นคดีฆาตกรรมสุดโหด แต่ส่ือมวลชนให้ความสนใจและน าเสนอเก่ียวกบั
ความสวยของคาร่า โฮมอลกา้  หนงัสือพิมพเ์ดอะวอชิงตนัโพสต ์ ระบุถึง คาร่า โฮมอลกา้  วา่เธอมี
รอยยิม้ท่ีสดใสในวนัท่ีเธอแต่งงานกบั พอล เบอร์นาร์โด เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 1991 พร้อมบรรยาย
ชุดท่ีเธอสวมใส่วา่ท าให้เธอดูเหมือนกบัซินเดอเรล่า  ขณะท่ี GeorgieBinkผูส่ื้อข่าวไดร้ะบุวา่ คาร่า 
โฮมอลกา้ ใชค้วามสวยของเธอเป็นประโยชน์  และคุณไม่สามารถต าหนิท่ีเธอใชค้วามสวยของเธอ
เป็นเคร่ืองมือ คุณท าไดเ้พียงแต่โทษสังคมท่ีมกัยกยอ่งใหผู้ห้ญิงสวยใหอ้ยูเ่หนือทุกส่ิง” 
 คดีท่ี 2 ไดเ้ล่าถึงคดีของเทรซ่ี แอนดริว  (Tracie Andrews) ผูต้อ้งหาฆาตกรรม ลี ฮาร์วี  
(Lee Harvey) แฟนหนุ่มของเธอเม่ือปี 1996 ส่ือให้ความส าคญัและสนใจคดีน้ีเน่ืองจาก   เทรซ่ีเคย
เป็นอดีตนางแบบท่ีมีผลงานมากมาย แมก้ระทัง่หนงัสือพิมพเ์ดอะซนัก็พาดหัวข่าววา่ "ปริศนาการ
ตาย Tracie ท่ีทรงเสน่ห์" พร้อมกบัตีพิมพภ์าพประกอบผลงานการถ่ายแบบของเธอ ก่อนท่ีจะเกิดคดี
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ดงักล่าวข้ึน ขณะท่ีในวนัตดัสินคดี หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์เดอะเดล่ีสตาร์  พาดหัวข่าวว่า 'ผมบ
ลอนดจ์ากนรก' และ 'สวยสังหาร' “ ดว้ย (Crime,justice and the media ,1991) 
 คดีท่ี 3 เกิดข้ึนในปี 2009  อแมนดา้ น็อกซ์ (Amanda Knox) นกัศึกษาชาวอเมริกนั ท่ี
ร่วมกบัแฟนหนุ่มสังหารเมอร์ริดิธ เคิร์ชเชอร์ (Meredith Kercher)  นกัศึกษาซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมห้อง
ชาวอิตาลี  หนงัสือพิมพอ์งักฤษไดต้ั้งช่ือให้เธอวา่ "Koxyx"  โดยมีหวัขอ้ข่าวเช่น 'Foxy Knoxyหรือ
ผูห้ญิงท่ีสวยแต่ดุ : (Daily Mail, 2550) อยา่งไรก็ตามในสหรัฐอเมริกา ผูอ้ยูอ่าศยัในซีแอตเติล (บา้น
เกิดของ Amanda) ไดก่้อตั้งกลุ่มสนบัสนุน  Friends of Amanda ข้ึนในปี พ. ศ. 2551  และมีหัวขอ้
ข่าวเช่น อแมนดา้ เป็นความบริสุทธ์ิของการฆาตกรรมท่ีโหดร้าย, Retirement FBI Agent Claims'  
 2.6.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จนัทกร บุญเลิศกุล (2549) ศึกษาเร่ืองการพาดหวัข่าวหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพก์บัการ
คุกคามทางเพศท่ีเกิดข้ึนกบัสตรี กรณีศึกษา เฉพาะหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชดั ลึก ในปี 
พ.ศ.2548 โดยพบว่าบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ค  านึงถึงความนิยมของข่าวเป็นส าคัญ โดย
น าเสนอข่าวท่ีประชานส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ ส่วนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงก็ค  านึงในการเลือกใช้
ค  าและรูปภาพประกอบข่าวมากข้ึน ขณะท่ีกลุ่มสิทธิสตรีเห็นวา่ประเด็นการขายข่าวโดยมุ่งหวงัผล
ยอดจ าหน่ายหนงัสือพิมพม์ากกวา่ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมยงัไม่เหมาะสม และตอ้งการให้การ
น าเสนอข่าวท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิงควรน าเสนออยา่งเป็นธรรม ไม่คุกคามทางเพศ บางคร้ังมีการใชถ้อ้ยค า
พาดหวัท่ีรุนแรงบางข่าวมีการน าเสนอผูห้ญิงท่ีเป็นผูเ้คราะห์ร้ายกลายเป็นผูไ้ดรั้บความเสียหาย ข่าว
มีลกัษณะล าเอียงเขา้ขา้งผูช้าย 
 นอกจากน้ี ชเนตตี ทินนาม (2551) อ้างถึงในชเนตตี ทินนาม (2559) ระบุไว้ว่า
ส่ือมวลชนควรท าการวิเคราะห์และสร้างความขา้ใจเร่ืองระบบโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างหญิงชาย ว่าส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงอย่างไร ส่ือตอ้งท าหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง
แบบกดัไม่ปล่อย แต่ตอ้งอ่านเกมให้ออกวา่เร่ืองราวข่าวสารท่ีเกิดข้ึนนั้นมีฐานความเช่ือเร่ืองอ านาจ
ระหวา่งหญิงชายแฝงตวัอยูห่รือไม่  เพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนทศัคติเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ใหน้ าไปสู่ความเท่าเทียม   
 กุลวดี พรหมมินทร์ (2549) และTinnam (2015) อา้งถึงใน ชเนตตี ทินนาม (2559) ระบุ
ว่าเสนอให้ส่ือมวลชนเน้นน าเสนอเน้ือหาการสร้างความเสมอภาคทางเพศ และเน้นการน าเสนอ
ภาพพจน์ของผูห้ญิงในแง่มุมหลากหลายโดยปราศจากอคติ  
 ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดน้ าแนวคิดการประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นอาชญากรผ่าน
การรายงานข่าวอาชญากรรม เป็นแนวทางศึกษาวา่ส่ือมวลชนมีการประกอบสร้างกรณีคดีนางสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั ผา่นการน าเสนอข่าวอยา่งไร 
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2.7 แนวคิดเกีย่วกบัจริยธรรมส่ือมวลชนในการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศ 
 หลกัจริยธรรมส่ือมวลชนมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการก ากบันกัวิชาชีพส่ือมวลชนให้
ตระหนกัถึงแนวปฏิบติัทางดา้นพฤติกรรมและความคิด ในการรายงานข่าวสารและขอ้เท็จจริงออก
ไปสู่สาธารณชน  
 2.7.1 ความหมาย จริยธรรม 
 ราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้ความหมายค าวา่  จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติ
ปฏิบติั, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม 
 ดา้นบุปผา บุญสมสุข (2558)  ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ จริยธรรม วา่หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคล
หรือสังคมยดึถือเป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินและก าหนดการกระท าของตนเอง 
 ดงันั้น จริยธรรม หมายถึง หลกัความประพฤติและหลกัความคิดท่ีใช้ยึดในจิตใจและ
แยกแยะว่าส่ิงใดควรท าหรือส่ิงใดไม่ควรท า ซ่ึง สุภา ศิริมานนท์  (2490) ได้ระบุถึงหลักความ
ประพฤติท่ีส าคญัของนักส่ือสารมวลชน ว่าประกอบด้วย หลกัว่าด้วยความจริงแท ้, หลกัว่าด้วย
ความสัตยจ์ริง , หลกัวา่ดว้ยความบงัควรและไม่บงัควรซ่ึงมนุษยพ์ึงปฏิบติัต่อมนุษย ์และหลกัวา่ดว้ย
การลอกคดั เร่ืองของคนอ่ืนแลว้ก็ทึกทกัเอาเป็นของตวั และจากหลกัความประพฤติดงักล่าวไดถู้ก
น ามาขยายเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน ให้เกิดการรับทราบร่วมกนัซ่ึงอาจเขียนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้(บุปผา บุญสมสุข ,2558)   
 ขณะท่ีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2534 ก็ได้ก าหนด
จริยธรรมของวิชาชีพเพื่อให้ตระหนักภาระหน้าท่ีของตนเองท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชน 
ประกอบดว้ย 
 1.ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น 
 2.ใหป้ระชาชนทราบข่าวเฉพาะท่ีเป็นจริง การเสนอข่าวใดๆ ออกพิมพโ์ฆษณาเผยแพร่ 
ถา้ปรากฏวา่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ตอ้งรีบจดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยเร็ว 
 3.ในการไดม้าซ่ึง ข่าว ภาพ หรือ ขอ้มูลอ่ืนใด มาเป็นของตน ตอ้งใชว้ธีิการท่ีสุภาพและ
ซ่ือสัตยเ์ท่านั้น 
 4.เคารพในความไวว้างใจของผูใ้หข้่าว และรักษาไวซ่ึ้งความลบัของแหล่งข่าว 
 5.ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนโดยมุ่งหวงัต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช่ต าแหน่งหนา้ท่ี แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือ หมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม 
 6.ไม่กระท าการอนัเป็นการบัน่ทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามคัคีของเพื่อน
ร่วมวชิาชีพ 
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 2.7.2 แนวปฏิบติัการน าเสนอข่าวเร่ืองเพศ 
 จากการรวบรวมแนวปฏิบัติการน า เสนอข่าว เ ร่ือง เพศ จากสมาคมนัก ข่าว
นกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย (2549) ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นคู่มือและแนวทางในการเขียนข่าวของ
ส่ือมวลชนเก่ียวกบัเร่ืองเพศในสังคมไทยซ่ึงละเอียดอ่อนก่อนรายงานสู่สาธารณชนโดยเสนอใหท้ า
ข่าวอยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 
 1.การน าเสนอข่าวเร่ืองเพศของวยัรุ่น  

 1.1 เพิ่มมุมมองใหม่ๆในการน าเสนอข่าว 
   1.2 น าเสนอขอ้มูลทุกดา้นของมุมมองนั้น  

 1.3 ระวงัการใชค้  า หรือ ภาษา เล่ียงการใชค้  ากล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 2.การน าเสนอข่าวข่มขืน  

 2.1 ไม่ใชค้  าท่ีอธิบายถึงคุณลกัษณะทางร่างกาย เช่น รูปร่างหนา้ตา , การแต่งกาย , 
การเนน้ย  ้าเพศสรีระเพื่อดึงดูดความสนใจ ,ไม่ใชส้มญานามเรียกผูก้ระท าความผิดท่ีบ่งบอกถึงความ
โหดเห้ียมผิดมนุษย ์จะท าให้เขา้ใจวา่มีแต่ผูจิ้ตใจผิดปกติท่ีเป็นก่อเหตุ ,ไม่เรียกผูถู้กกระท าวา่เหยื่อ
เพราะเป็นการตอกย  ้าการล่วงละเมิดทางเพศ  

 2.2 ท าข่าวอยู่ในกรอบสิทธิมนุษยชน ไม่บรรยายหรือให้รายละเอียดเก่ียวกบัการ
ลงมือข่มขืนมากจนเกินไป ซ่ึงถือวา่เป็นการข่มขืนซ ้ า และไม่ค  านึงถึงจิตใจของผูถู้กกระท า 

 2.3 ท าข่าวโดยไม่ผลิตซ ้ าความรู้ความเขา้ใจท่ีผิดเก่ียวกบัปัญหาข่มขืน ไม่บรรยาย
สถานท่ีเกิดเหตุอยา่งละเอียด ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจวา่การข่มขืนจะเกิดข้ึนท่ีมืด หรือ เปล่ียวเท่านั้น , ไม่
ช้ีน าว่าการข่มขืนผูห้ญิงสามารถท าไดเ้พื่อสั่งสอนผูห้ญิงท่ีไม่ปฏิบติัตามค่านิยมของสังคม ซ่ึงการ
ข่มขืนไม่ควรเกิดข้ึน ไม่ว่าผูห้ญิงจะแต่งกายอย่างไร มีอาชีพอะไร หรือมีพฤติกรรมอย่างไร , ไม่
เบ่ียงเบนความผิดของผูก้ระท าไปท่ีส่ือโป๊ การเสพยา หรือ การด่ืมสุรา ซ่ึงท าให้รู้สึกวา่การกระท า
ความผดินั้นเบาลง และตอ้งลดความเขา้ใจผดิวา่ความตอ้งการทางเพศของผูช้ายเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ี
ควบคุมไม่ได ้

 2.4 เพิ่มมุมมองท่ีขาดหายไป โดยขยายมิติข่าวประเด็นการข่มขืนให้มากกว่าข่าว
อาชญากรรม เช่น ทศันคติ ค่านิยมเร่ืองเพศของสังคม ใหส้ังคมเขา้ใจต่อปัญหาการข่มขืนมากยิ่งข้ึน 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ปัญหาของสังคม ไม่ใช่ชะตากรรมส่วนบุคคล 
 3.การน าเสนอข่าวความรุนแรงในชีวติคู่  

 3.1 หลีกเล่ียงการใชค้  าท่ีส่ือวา่ความรุนแรงในชีวติคู่เป็นปัญหาส่วนตวั , ไม่ตอกย  ้า
ค่านิยมผิดๆ วา่ภรรยาเป็นสมบติัของสามี , ไม่ใชค้  าท่ีตดัสินถึงความมีคุณค่าในตวัตนของผูห้ญิง , 
หลีกเล่ียงการใชค้  าท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล 
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 3.2 เพิ่มมุมมองเก่ียวกบักลไกนโยบายภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาชีวติคู่  
 4.ข่าวทอ้งไม่พร้อมและท าแทง้  
   4.1 เพิ่มมิติในการมองปัญหาและการน าเสนอข่าว เง่ือนไขชีวิต ความรู้สึกของผูท่ี้
ประสบปัญหา เช่น ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนครอบครัว , แรงกดดนัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เม่ือเกิดปัญหา , ผลกระทบทางสุขภาพท่ีผูห้ญิงจะไดรั้บ , สวสัดิการและการช่วยเหลือเม่ือประสบ
ปัญหาทอ้งเม่ือไม่พร้อม  
   4.2 ใหพ้ื้นท่ีและความส าคญักบัเสียงของผูห้ญิงมากข้ึน  
   4.3 ใช้มุมมองเพศภาวะเพื่อวิเคราะห์และท าความเขา้ใจ ระบบโครงสร้างอ านาจ
และความสัมพนัธ์ชายหญิงในสังคม 
 5.ข่าวคนรักเพศเดียวกนั 
   5.1 หลีกล่ียงการใช้ค  าท่ีเน้นว่าคนรักเพศเดียวกนัเป็นคนท่ีมีอารมณ์รุนแรง  หรือ
เป็นผูผ้ดิปกติ โดยไม่ใชก้ารระบุลกัษณ์เช่น ทอม ,ด้ี,ตุด๊  
   5.2 ไม่มุ่งเนน้น าเสนอเพียงมิติทางเพศ   
 นอกจากน้ียงัพบวา่สภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ ไดอ้อกแนวปฏิบติัฯ เร่ือง การเสนอ
ข่าว เน้ือหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และภาพข่าว ผูห้ญิงและเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. 
2560 แทนแนวปฏิบติัเดิมในปีพ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การเสนอข่าว เน้ือหาข่าว และการแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัผูห้ญิงและเด็กถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
  1.1 หนงัสือพิมพต์อ้งไม่ตีพิมพช่ื์อ ช่ือสกุล หรือต าบลท่ีอยู่ของผูห้ญิงและเด็กท่ีถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งช่ือ ช่ือสกุล และต าบลท่ีอยูข่องผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่วา่กรณีใด ๆ หรือส่ิงท่ีท า
ใหรู้้หรือสามารถรู้ได ้เช่น ขอ้มูลสถานศึกษา หรือท่ีท างานของผูเ้สียหาย 
 
  1.2 ในกรณีผูห้ญิงและเด็กท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศได้รับอนัตรายถึงแก่ชีวิต ให้ถือ
ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 1.1 เวน้แต่การเผยแพร่ขอ้มูลนั้น เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
  1.3 การพาดหัวข่าว โปรยข่าว ตลอดจนเน้ือหาข่าว และการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัผูห้ญิงและเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ จะตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั ทั้งในเร่ืองการใช้
ภาษา การให้รายละเอียดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในท่ีเกิดเหตุ และพฤติกรรมเก่ียวกบัการล่วงละเมิด
ทางเพศ โดยตอ้งค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน หรือความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียงเกียรติคุณผูเ้สียหาย 
และไม่ตอกย  ้าให้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัทศันคติเร่ืองเพศอนัเน่ืองมาจากการล่วงละเมิดทางเพศ
นั้น 
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 2. การเสนอภาพข่าวผูห้ญิงและเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
  2.1 หนงัสือพิมพต์อ้งไม่ตีพิมพภ์าพข่าวของผูห้ญิงและเด็กท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
รวมถึงภาพข่าวใด ๆ ท่ีจะท าให้รู้ได ้เช่น ภาพผูเ้ก่ียวขอ้ง ภาพท่ีเกิดเหตุ สถานศึกษา สถานท่ีท างาน 
ไม่วา่กรณีใด ๆ และไม่วา่ผูท่ี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นจะเสียชีวติหรือไม่ก็ตาม 
  2.2 ในกรณีผูห้ญิงและเด็กท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศได้รับอนัตรายถึงแก่ชีวิต ให้ถือ
ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 2.1 เวน้แต่การเผยแพร่ขอ้มูลนั้น เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยสามารถ
น าเสนอไดเ้ฉพาะภาพหนา้ตรงของผูเ้สียชีวติขณะมีชีวติอยูเ่ท่านั้น 
 จากการรวบรวมแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอข่าวเก่ียวกบัผูห้ญิง ไม่พบว่ามี
แนวปฏิบัติท่ีเฉพาะเจาะจงกรณีผูห้ญิงเป็นผูต้้องหา การศึกษาคร้ังน้ีจึงได้น าแนวคิดเก่ียวกับ
จริยธรรมส่ือมวลชนในการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศ มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อจดัท าแนว
ปฏิบติัในการน าเสนอข่าวกรณีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา  
 



 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
 ระเบียบวิธีวิจยัในการศึกษาวิจยัเร่ือง การวางกรอบข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้าง
ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา กรณีคดี "นางสาวปรียานุช  โนนวงัชยั” เป็นการศึกษาวิจยัท่ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือการวิเคราะห์การวาง
กรอบ (Frame Analysis) ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยมีขั้นตอนการวจิยัแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1   ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นตอนท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์การวาง
กรอบข่าว 

สมัภาษณ์เชิงลึก
บุคลากรเวบ็ไซต์

ข่าวสด 

สมัภาษณ์องคก์ร
วชิาชีพท่ีก ากบั
ดูแลกนัเองใน
กลุ่มส่ือมวลชน 
และนกัวชิาการ 

จดัท าแนวปฏิบติัทาง
จริยธรรมของ

ส่ือมวลชนไทยใน
การน าเสนอข่าว

ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 

ตอบค าถาม
วจิยัขอ้ท่ี 1 

น าผลการ
วเิคราะห์กรอบ
ข่าว และน า
แนว คิดเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การท างานของ
องคก์รข่าว
จดัท าค าถาม
สมัภาษณ์ 

น าผลวเิคราะห์กรอบ
ข่าว และสรุปผลสมั 
ภาษณ์เชิงลึกบุคลา กร
เวบ็ไซตข์่าวพร้อม

จดัท า(ร่าง)แนวปฏิบติั
ทางจริยธรรมของ

ส่ือมวลชนไทยในการ
น าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ี
เป็นผูต้อ้งหา มาจดัท า
ค าถามสมัภาษณ์ 

ตอบค าถาม
วจิยัขอ้ท่ี 2 

ตอบค าถาม
วจิยัขอ้ท่ี 3 

ตอบค าถามวจิยั
ขอ้ท่ี 1,2,3 

ขอ้เสนอแนะการวาง
กรอบข่าว และปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการท างาน
ของส่ือมวลชน และ
ขอ้เสนอแนะแนว
ปฏิบติัทางจริยธรรม
ของส่ือมวลชนไทย
ในการน าเสนอข่าว
ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
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3.1 การวเิคราะห์การวางกรอบ (Frame Analysis) 
 การวเิคราะห์การวางกรอบตามแนวคิดของ Entman ท่ีผูว้จิยัน ามาศึกษา คือ รูปแบบการ
วเิคราะห์ท่ีแสดงให้เห็นถึงวตัถุประสงคเ์บ้ืองหลงัเน้ือหาของข่าวท่ีอยูใ่นส่ือต่างๆ  เป็นการวเิคราะห์
การวางกรอบท่ีน ามาจากประเด็นหรือความจริงท่ีถูกวางกรอบโดยส่ือ น ามาท าความเขา้ใจเน้ือหา
และจึงตีความหมายท่ีอยู่ในนั้น (Eriyanto, 2012, น.3-10) โดยในวารสารวิชาการ เร่ือง “Framing: 
Toward Clarification of Fractured Paradigm” ของ Entman ในปี 1993 ไดก้ล่าวไวว้า่ การวางกรอบ
เป็นเคร่ืองมือยอดนิยมท่ีถูกน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการวจิยัเก่ียวกบักระบวนการส่ือสาร โดยการ
วิเคราะห์การวางกรอบมักจะศึกษาเก่ียวข้องกับแนวความคิดในการท าข่าวท่ีถูกถ่ายทอดผ่าน
ตัวอักษร ศึกษาผลกระทบของข่าวท่ีถูกสรรสร้างข้ึนและผลกระทบของข่าวนั้ นๆ ท่ีมีต่อ
แนวความคิดของผูรั้บชม ทั้งน้ีสาระส าคญัของการวิเคราะห์การวางกรอบ มี 2 ปัจจยั (Eriyanto, 
2012, น.222) ไดแ้ก่ 1) การคดัเลือกประเด็น ผา่นกระบวนการคดัเลือกขอ้เท็จจริงจากความเป็นจริง
ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการท่ีเร่ืองราวหรือประเด็นต่างๆ ถูกตีความ ถูกน ามาเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนท่ีจะถูกน าเสนอออกมาเป็นข่าว และไม่น าเสนอ และ 2) การวิเคราะห์การให้น ้ าหนกัของ
การเขียนขอ้เทจ็จริง การใชค้  า ประโยค หรือรูปภาพท่ีน ามาสนบัสนุนเน้ือหาในการเขียน  
 ซ่ึงการวเิคราะห์การวางกรอบข่าวของ Entman ยงัใชเ้พื่อวเิคราะห์การน าเสนอประเด็น
ท่ีนกัข่าวใชใ้นการก่อร่างเร่ืองราวต่างๆ วางกรอบข่าวและน าเสนอเพื่อให้ข่าวนั้นๆ เป็นท่ีน่าสนใจ 
มีความหมายและสะดุดใจผูรั้บชมซ่ึงแนวคิดของ Entman  สามารถน ามาอา้งอิงถึงแนวปฏิบติัเพื่อ
ด าเนินการวจิยัได ้โดย Entman ไดส้รุปหนา้ท่ีการวางกรอบแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย การนิยาม
เหตุการณ์ การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคม การประเมินในเชิงจริยธรรมผูเ้ก่ียวขอ้ง และการ
แนะทางออกของปัญหา นอกจากน้ี Entman ยงัวเิคราะห์กลวธีิ  6 กลวธีิประกอบดว้ย รูปแบบการจดั
วาง การพาดหวัข่าว การท าซ ้ า การใชส้ัญลกัษณ์ การใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ และในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาข่าวท่ีน าเสนอทางเวบ็ไซตจึ์งน ากลวิธีดา้นเทคนิคการตดัต่อวีดีโอมาท าการศึกษาในส่วน
กลวธีิดว้ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่3.1 ตารางวเิคราะห์การวางกรอบข่าวของ Entman 
การนิยามเหตุการณ์ เป็นส่วนแรกของการวางกรอบ จะแสดงให้

เห็นวธีิการท่ีเร่ืองราวต่างๆ ถูกท าความเขา้ใจ 
ไม่วา่จะเป็นข่าวท่ีมีลกัษณะไปในเชิงบวกหรือ
ลบ 

การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคม การหาสาเหตุจะเป็นการหาวา่เร่ืองราวน้ีจะถูก
ท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งไร มีอะไรเกิดข้ึน หรือ
ใครเป็นสาเหตุของปัญหานั้นๆ  

การประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้ง การประเมินค่านิยมทางศีลธรรมท่ีใชเ้พื่อสร้าง
ความชอบธรรมหรือโตแ้ยง้การกระท าหรือ
ความคิดท่ีถูกสร้างข้ึน 

การแนะทางออกของปัญหา ความพยายามหรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ี
ถูกน าเสนอและท าเพื่อแกไ้ขปัญหา ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัประเด็นนั้นๆ และใครท่ีเป็นผูก่้อใหเ้กิด
ปัญหา  

กลวธีิ พิจารณาเน้ือหาและองคป์ระกอบข่าวโดย
วเิคราะห์จาก 6 กลวธีิ ประกอบดว้ย  
รูปแบบการจดัวาง การพาดหวัข่าว การท าซ ้ า 
การใชส้ัญลกัษณ์ การใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ 

 
 นอกจากน้ีการวางกรอบข่าวในกรณีน้ียงัน าแนวคิดวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหาของ Jewkes มาใชเ้ป็นกรอบวเิคราะห์เพิ่มเติม ประกอบดว้ย เพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ 
ภรรยาท่ีไม่ดี สัตวป์ระหลาดในต านาน ผูบ้งการ ความดึงดูดของรูปลกัษณ์ภายนอก แม่ท่ีไม่ดี ววั
คลัง่ และไม่ใช่ตวัการกระท าความผดิ มาใชศึ้กษาดว้ย 
 3.1.1 ประชากรและตัวอย่างในการวเิคราะห์  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เวบ็ไซตข์่าวท่ีน าเสนอกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนน
วงัชัย โดยเลือกตวัอย่างแบบเจาะจงจากเว็บไซต์ข่าวท่ีน าเสนอข่าวดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและมี
ประชาชนเข้าถึงมากท่ีสุดทั้งช่องทางเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซ่ึงสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผูค้นท่ีการเปล่ียนแปลงไปท่ีนิยมเปิดรับข่าวสารผา่นเวบ็ไซตแ์ละส่ือสังคมออนไลน์  
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 ตวัอยา่งท่ีเลือกในการศึกษาน้ีคือ เวบ็ไซตข์่าวสดออนไลน์ ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตข์่าวท่ีมีผูเ้ขา้
ไปอ่านและติดตามมากท่ีสุดในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2557 โดยมีผูติ้ดตามในเฟซบุ๊กข่าวเป็น
อนัดบัหน่ึงในประเทศไทยเกือบ 13 ลา้นคน ซ่ึงข่าวท่ีน าเสนอผา่นทางเฟซบุ๊ก เม่ือผูอ่้านกดอ่านจะ
ถูกเช่ือมต่อมายงัเวบ็ไซด์ของข่าวสดออนไลน์ และจากสถิติเขา้ชมเวบ็ไซต์พบว่าขอ้มูลเม่ือเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 มีผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ข่าวสดออนไลน์มากเป็นอนัดบัหน่ึงเฉล่ียวนัละ 2,475,708 
คร้ัง (สถิติเวบ็ไทย ,2561)  
 หน่วยการวเิคราะห์คือ ข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีน าเสนอทางเวบ็ไซต์     
ข่าวสดออนไลน์ ตั้ งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยการเลือกหน่วย ใน
การศึกษาเพื่อวเิคราะห์การวางกรอบแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
 1) คน้หาข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั โดยใช้ค  าคน้หากว่า “หั่นศพ” และ 
“ปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว” ในเวบ็ไซตข์่าวสด พบข่าวกรณีคดีน้ี รวม 129 ข่าว   
 2) แบ่งข่าวตามช่วงเหตุการณ์กรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง
เหตุการณ์ ประกอบดว้ย  

2.1) ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 พบศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม และยงัไม่ทราบวา่ผู ้
ก่อเหตุคือใคร พบข่าวจ านวน 15 ข่าว 

2.2) ช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ทราบวา่ผูก่้อเหตุคือนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว 
พบข่าวจ านวน 53 ข่าว 

2.3) ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ต  ารวจสามารถจบักุมนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว 
พบข่าวจ านวน 61 ข่าว 
 3)  จดักลุ่มข่าวในแต่ละช่วงเหตุการณ์ตามประเด็นหลกัท่ีถูกน าเสนอ โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ระหวา่งวนั 25 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จ านวน 16 ข่าว 
สามารถจดักลุ่มข่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

1. กรณีท่ี 1 พบศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม มีจ านวน 1 ข่าว 
2 กรณีท่ี 2 ต  ารวจเร่งสืบสวนและสอบสวนหาตวัผูก่้อเหตุฆาตกรรม มีจ านวน 14 

ข่าว 
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ.2560 สามารถจดักลุ่ม
ข่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

1 กรณีท่ี 1 ทราบวา่นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว คือผูต้อ้งหา จ านวน 
39 ข่าว 
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2 กรณีท่ี 2 ส่ือมวลชนน าเสนอเร่ืองราวส่วนตวัและผลการสืบสวนสอบสวนคดี
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั จ านวน 14 ข่าว 
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ระหวา่งวนัท่ี 4  มิถุนายน – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สามารถจดักลุ่ม
ข่าวออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

1 กรณีท่ี 1 ต ารวจสามารถจบักุมนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั จ านวน 40 ข่าว 
2 กรณีท่ี 2 ส่ือมวลชนน าเสนอข่าววา่เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบนางสาวปรียา

นุช โนนวงัชยั จ านวน 4 ข่าว 
3 กรณีท่ี 3 ส่งตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั เขา้เรือนจ า จ านวน 11 ข่าว 
4 กรณีท่ี 4 คุมตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั มาข้ึนศาลคร้ังแรก จ านวน 5 ข่าว 

 4) คดัเลือกข่าวตามกรณีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเหตุการณ์ โดยพบว่าในแต่ละกรณีมี
เน้ือหาข่าวท่ีคล้ายกัน บางข่าวมีการเพิ่มรายละเอียดเพียงเล็กน้อย จึงท าการเลือกข่าวแบบ
เฉพาะเจาะจงจากการพิจารณารายละเอียดข่าวท่ีครอบคลุมตามกรณีท่ีเกิดข้ึนมาท าการศึกษาโดย
เลือกกรณีละ 1 ข่าว รวมทั้งหมด 8 ข่าว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2 คัดเลือกข่าวตามกรณทีีร่ะบุไว้ในแต่ละช่วงเหตุการณ์ 
 

ช่วงเหตุการณ์ กรณียอ่ย ข่าวท่ีเลือก 
ช่วงเหตุการณ์ท่ี  1 
จ านวน 15 ช้ิน 
 
น าเสนอข่าววนัท่ี  
25 พฤษภาคม - 28 
พฤษภาคม  พ . ศ .
2560 

กรณีท่ี 1 ส่ือมวลชนน าเสนอข่าว
พบศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ 
มีจ านวน 1 ข่าว 

-พาดหัวข่ าว  “ผงะฆ่าทา รุณสาว
หน้าตาดี ฆาตกรแค้นโหดหั่นศพ 2 
ท่อน ใส่ถุงด า-ยดัถงั!”  
 
-น าเสนอข่าว 25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560  

กรณีท่ี 2 ส่ือมวลชนน าเสนอข่าว
ต ารวจเร่งสืบสวนสอบสวนหาผู ้
ก่อเหตุ มีจ านวน 14 ข่าว 

-พาดหัวข่าว “ผวัรู้เมียชอบทอมยงั
รัก!แฉ “เบน” ทอมอีกคนเคยซ้อม 
“นอ้งแอ๋ม”ปางตาย”  
 
-น าเสนอข่าว 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ) 
 

ช่วงเหตุการณ์ กรณียอ่ย ข่าวท่ีเลือก 
ช่วงเหตุการณ์ท่ี  2 
จ  านวน 53 ช้ิน 
 
น าเสนอข่าววนัท่ี  
29 พฤษภาคม – 3 
มิถุนายน พ.ศ.2560 

กรณีท่ี 1 ส่ือมวลชนน าเสนอข่าว
ว่ า รู้ ตัว ผู ้ ก่ อ เห ตุ ฆ่ าหั่นศพ  มี
จ านวน 39 ข่าว 

-พาดหวัข่าว “เผยโฉม “เอิร์น-เปร้ียว” 
2 ใน 4 ผูต้อ้งหาฆ่าน้องแอ๋ม โซเชียล
สะพรึง “สวยหัน่ศพ!”” 
 
-น าเสนอข่าว  29 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 

 กรณี ท่ี  2 ส่ือมวลชนน า เสนอ
ร า ยละ เ อี ย ด ชี วิ ต ค รอบค รั ว
นางสาวปรียานุช โนนวงัชัย  มี
จ านวน 14 ข่าว 

-พาดหวัข่าว “แม่เปร้ียวหัน่ศพ เครียด
หนกั อยากให้มอบตวัห่วงตอ้งหนีหวั
ซุกหวัซุน ช้ีตอ้งหยดุสร้างบา้น ขาดท่ี
พึ่ง” 
 
-น าเสนอข่าว  2 มิถุนายน พ.ศ.2560 

ช่วงเหตุการณ์ท่ี  3 
จ  านวน 61 ช้ิน 
 
น าเสนอข่าววนัท่ี 
4   มิ ถุนายน – 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 

กรณีท่ี 1 ส่ือมวลชนน าเสนอข่าว
การจบักุมนางสาวปรียานุช โนน
วงัชยั มีจ านวน 40 ข่าว 

-พาดหัวข่าว “เป ร้ียว” ให้การกับ 
ผบ.ตร. ท าไมถึงหั่นศพ “แอ๋ม” ไม่
น าไปถ่วงน ้า?” 
 
-น าเสนอข่าว  4 มิถุนายน พ.ศ.2560 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ) 
 

ช่วงเหตุการณ์ กรณียอ่ย ข่าวท่ีเลือก 
ช่วงเหตุการณ์ท่ี  3 
จ  านวน 61 ช้ิน 
 
น าเสนอข่าววนัท่ี 
4   มิ ถุนายน – 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 

กรณีท่ี 2 ส่ือมวลชนน าเสนอข่าว
เก่ียวกับพฤติกรรมลอกเลียน มี
จ านวน 4 ข่าว 

-พาดหัวข่าว “กระแสแรง! ไม่ต้อง
โฆษณา แม่คา้ออนไลน์แห่ซ้ือเพียบ 
ยอดขายพุง่กระฉูด” 
 
-น าเสนอข่าว 4  มิถุนายน พ.ศ.2560 

กรณีท่ี 3 ส่ือมวลชนน าเสนอข่าว
ส่งนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย 
เขา้เรือนจ า มีจ านวน 11 ข่าว 

-พาดหวัข่าว “นอนคุกคืนแรกแก๊งหัน่
ศ พ เ ค รี ย ด จัด  “เ ป ร้ี ย ว ”ร้ อ ง ไ ห้
ตลอดเวลา “แจ”้สารภาพเสพยาเสพ
ติด” 
 
-น าเสนอข่าว 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 กรณีท่ี 4 ส่ือมวลชนน าเสนอข่าว
นางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ถูก
คุมตวัมาข้ึนศาลคร้ังแรก มีจ านวน 
5 ข่าว  

-พาดหวัข่าว “เปิดโฉมล่าสุด “เปร้ียว-
หั่นศพ” ทาปากชมพูข้ึนศาลนัดแรก 
หลงัอยัการสั่งฟ้อง 5 ขอ้หา” 
 
-น าเสนอข่าว 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 

สรุปทั้ง 3 ช่วงเหตุการณ์สามรถคดัเลือกข่าวไดท้ั้งหมด 8 ข่าว แบ่งเป็นช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 จ  านวน 2 
ช้ิน ช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 จ  านวน 2 ช้ิน และช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 จ  านวน 4 ช้ิน โดยมีรายละเอียดข่าวใน
แต่ละช่วงเหตุการณ์ดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 การน าเสนอข่าวเก่ียวกบันางสาววริศรา กล่ินจุย้ ท่ีน าเสนอผ่านทางเวบ็ไซต์
ข่าวสด ระหวา่งวนัท่ี 25-28 พฤษภาคม 2560  จ านวน 2 ช้ิน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.3 แสดงรายละเอียดข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1  
ข่าวท่ี ประเด็นข่าว ภาพปก เน้ือหาข่าว 

ภาพ พาดหวัในภาพ พาดหวัข่าว รายละเอียด มลัติมีเดีย 
กรณีท่ี 1 พบศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้  
1 พบศพนางสาว 

วริศรา กล่ินจุย้ 
หรือ แอ๋ม  
 

ภาพผูเ้สียชีวติ ฆ่าทารุณสาว
หนา้ตาดี หัน่
ศพใส่ถุงด ายดั
ถงั! 

ผงะฆ่าทารุณสาว
หนา้ตาดี ฆาตกร
แคน้โหดหัน่ศพ 2 
ท่อน ใส่ถุงด า-ยดั
ถงั! 

รายละเอียดของ
ผูเ้สียชีวติ รอยสกั 
การแต่งกาย  
และการสืบสวน
ของต ารวจ 

ภาพน่ิง 

 วนัท่ีน าเสนอข่าว  25พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
 ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_366435 
ข่าว
ท่ี 

ประเด็นข่าว ภาพปก เน้ือหาข่าว 
ภาพ พาดหวัในภาพ พาดหวัข่าว รายละเอียด มลัติมีเดีย 

กรณีท่ี 2 ต  ารวจเร่งสืบสวนสอบสวนหาผูก่้อเหต ุ
2 การสืบสวน 

และสอบสวน 
หาสาเหตุ
ฆาตกรรม 

ภาพสามี
ผูเ้สียชีวติ และ
ภาพผูเ้สียชีวติ
กบัสาวหล่อ 

ผวั “นอ้งแอ๋ม”
แฉเอง! “เบน”
ทอมอีกคนเคย
ซอ้มเมีย 

ผวัรู้เมียชอบทอมยงั
รัก!แฉ “เบน” ทอม
อีกคนเคยซอ้ม “นอ้ง
แอ๋ม”ปางตาย 

การสืบสวนของ
ต ารวจ และการ
สอบปากค าสามี
ของผูเ้สียชีวติ 

คลิปวดีีโอ 

วนัท่ีน าเสนอข่าว  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_368625 

 
 ช่วงท่ี 2 การน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีน าเสนอระหวา่งวนัท่ี 
29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 จ านวน 2 ช้ิน ดงัน้ี  
 
  

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_366435
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_368625
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ตารางที ่3.4 แสดงรายละเอียดข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 

ข่าวท่ี ประเด็นข่าว ภาพปก เน้ือหาข่าว 
ภาพ พาดหวัใน

ภาพ 
พาดหวัข่าว รายละเอียด มลัติมีเดีย 

กรณีท่ี 1 รู้ตวัผูก่้อเหตฆุ่าหัน่ศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้  
1 ต ารวจสืบสวน

ทราบวา่
นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
เป็น 1 ใน
ผูต้อ้งหา 

นางสาวปรียา
นุช กบัพวก  

เผยโฉม
ผูต้อ้งหาฆ่า 
“นอ้งแอ๋ม” 
สวยหัน่ศพ! 

เผยโฉม “เอิร์น-
เปร้ียว” 2 ใน 4 
ผูต้อ้งหาฆ่านอ้ง
แอ๋ม โซเชียลสะ
พรึง “สวยหัน่ศพ!” 

น าเสนอภาพถ่าย
ของนางสาวปรีย
นุช ท่ีโพสตใ์นเฟ
ซบุ๊กส่วนตวั 

ภาพถ่าย 

 วนัท่ีน าเสนอข่าว   29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225 
กรณีท่ี 2 ส่ือมวลชนน าเสนอชีวติครอบครัวของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียววา่เล้ียงดูมารดา 
2 มารดานางสาว

ปรียานุช เล่าวา่
นางสาวปรียา
นุช เป็นคน
กตญัญู 

ภาพนางสาว
ปรียานุช และ
ภาพมารดาท่ี
ก าลงัเช็ด
น ้ าตา 

แม่เปร้ียวร ่ า
ไห ้วอน
กลบัมามอบ
ตวั 

แม่เปร้ียวหัน่ศพ 
เครียดหนกั อยาก
ใหม้อบตวัห่วงตอ้ง
หนีหวัซุกหวัซุน ช้ี
ตอ้งหยดุสร้างบา้น 
ขาดท่ีพึ่ง 

มารดานางสาว
ปรียานุช เล่าวา่ 
นางสาวปรียานุช
เป็นคนกตญัญู
ช่วยเหลือ
ครอบครัว  

คลิปวดีีโอ 

วนัท่ีน าเสนอข่าว  2 มิถุนายน พ.ศ.2560 
ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_378543 

  
 ช่วงท่ี 3 การน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ระหวา่งวนัท่ี  4  มิถุนายน 
– 23 สิงหาคม 2560 จ านวน  4 ช้ิน ดงัน้ี  
 
 
 
 
  

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_378543
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ตารางที ่3.5 แสดงรายละเอียดข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 

ข่าว
ท่ี 

ประเด็นข่าว ภาพปก เน้ือหาข่าว 
ภาพ พาดหวัใน

ภาพ 
พาดหวัข่าว รายละเอียด มลัติมีเดีย 

กรณีท่ี 1 ต ารวจสามารถจบัตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว กบัพวกได ้
1 นางสาวปรียา

นุช โนนวงัชยั 
ใหป้ากค ากบัผู ้
บญัชาการ
ต ารวจแห่ง ถึง
สาเหตุ
ฆาตกรรม 

ผูบ้ญัชาการ
ต ารวจ
แห่งชาติ 
สอบปากค า
นางสาวปรียา
นุช 

เปร้ียวใหก้าร
กบั ผบ. ท าไม
ถึงฆ่าหัน่ศพ
ไม่ถ่วงน ้ า! 

“เปร้ียว” ใหก้ารกบั 
ผบ.ตร. ท าไมถึงหัน่
ศพ “แอ๋ม” ไม่น าไป
ถ่วงน ้ า? 

ชนวนเหตุ
ฆาตกรรม  
และช้ีแจงกรณี
นางสาวปรียานุช 
แต่งหนา้ ใน
หอ้งควบคุมตวั 

ภาพน่ิง 
 
คลิป
เฟซบุ๊กไลฟ์ 

        วนัท่ีน าเสนอข่าว   4 มิถุนายน พ.ศ.2560 
         ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_381187  
กรณีท่ี 2  พอ่คา้แม่คา้ขายสินคา้เลียนแบบส่ิงของท่ีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ใช ้
2 ขายหมอนผา้

ห่มแบบเดียว 
กบันางสาว
ปรียานุช ใช ้มี
ยอดขายเพ่ิมข้ึน 

ไม่มี ไม่มี กระแสแรง! ไม่ตอ้ง
โฆษณา แม่คา้
ออนไลน์แห่ซ้ือ
เพียบ ยอดขายพุง่
กระฉูด  

รายละเอียด
หมอนผา้ห่ม 
แบบท่ีนางสาว
ปรียานุชใช ้และ
ยอดขายท่ีเพ่ิม
มากข้ึน 

คลิปวดีีโอ 

วนัท่ีน าเสนอข่าว  4  มิถุนายน พ.ศ.2560 
ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_381303 
กรณีท่ี 3 ส่งนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว เขา้เรือนจ า 
3 นางสาวปรียา

นุช ถูกควบคุม
ในเรือนจ า 

นางสาวปรียา
นุช กบัพวก 
พร้อมอาวธุท่ี
ใชฆ้าตกรรม 

หวัน่เปร้ียวฆ่า
ตวัตาย 

นอนคุกคืนแรกแก๊ง
หัน่ศพเครียดจดั 
“เปร้ียว”ร้องไห้
ตลอดเวลา “แจ”้
สารภาพเสพยาเสพ
ติด 

การคุมตวันาง 
สาวปรียานุชใน
เรือนจ า อยา่ง
เขม้งวดป้องกนั
ผูต้อ้งหาฆ่าตวั
ตาย 

คลิปวดีีโอ 

        วนัท่ีน าเสนอข่าว  6 มิถุนายน พ.ศ.2560 
         ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_383761 
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) 

ข่าว
ท่ี 

ประเด็นข่าว ภาพปก เน้ือหาข่าว 

ภาพ พาดหวัใน
ภาพ 

พาดหวัข่าว รายละเอียด มลัติมีเดีย 

กรณีท่ี 4 นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  หรือ เปร้ียวถูกคุมตวัมาข้ึนศาลคร้ังแรก 
4 ความคืบหนา้

การด าเนินคดี
กบันางสาว
ปรียานุช 

นางสาวปรียา
นุช 

เปิดโฉม
เปร้ียว-หัน่ศพ 
ทาปากสีชมพู
ข้ึนศาล 

เปิดโฉมล่าสุด 
“เปร้ียว-หัน่ศพ” ทา
ปากชมพข้ึูนศาลนดั
แรก หลงัอยัการสัง่
ฟ้อง 5 ขอ้หา 

รายละเอียด 
ขั้นตอนการ
ด าเนินคดีกบั
นางสาวปรียานุช  

ภาพน่ิง  
 
คลิปวดีีโอ 

        วนัท่ีน าเสนอข่าว  23 สิงหาคม พ.ศ.2560 
         ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098 

 
 3.1.2 การเกบ็ข้อมูลและเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 

 ผู ้วิจัยใช้ตารางลงรหัส (coding sheet) ในการบันทึกข้อมูล โดยศึกษาเน้ือหาการ
น าเสนอข่าวของส่ือมวลชนวา่มีทิศทางการอธิบายเหตุการณ์อยา่งไร ซ่ึงการวิเคราะห์การวางกรอบ
ข่าว แบ่งเป็น 3 ส่วน 
 1.การก าหนดแก่นเร่ือง (Theme) วเิคราะห์จากเน้ือหา และภาพ ตามแนวคิดของ Robert 
Entman โดยการนิยามเหตุการณ์ ,การวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา , การประเมินในเชิง
จริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าเสนอข่าว และการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน มาใช้
เป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห์ 
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ตารางที ่3.6 ตารางบนัทึกขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์การวางกรอบข่าวของเวบ็ไซตข่์าวสดกรณีคดีนางสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั   
 
กรณีท่ี 

ข่าวท่ี... 
วนัท่ีน าเสนอข่าว.... 
ประเด็นข่าว...... 

(1) ตวับ่งช้ี 

ภาพปก เน้ือหาข่าว 

(2) บทวเิคราะห์ ภาพ 
พาดหวัใน

ภาพ 
พาดหวัข่าว 

รายละเอียด
ข่าว 

มลัติมีเดีย 

1. การนิยาม
เหตุการณ์ 

      

2. การ
วเิคราะห์วา่
อะไรคือ
สาเหตุของ
ปัญหา 

      

3. การ
ประเมินใน
เชิงจริยธรรม 

      

4. การ
เสนอแนะ
แนว
ทางแกไ้ข
ปัญหา 

      

  
 2. การวิเคราะห์กลวิธี (Style) พิจารณาจาก รูปแบบการจดัวาง การพาดหัวข่าว การ
ท าซ ้ า การใชส้ัญลกัษณ์ การใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ และการใชเ้ทคนิคการตดัต่อวดีีโอ 
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ตารางที ่3.7 ตารางบนัทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กลวิธีในรูปแบบ ข่าวของเว็บไซต์ข่าวสดกรณีคดี
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  ในการวางกรอบเน้ือหาข่าวสาร 
 
ช่วง
เหตุการณ์ 

รู ป แ บ บ
การจดัวาง 

ก า ร พ า ด
หวัข่าว 

การท าซ ้ า การใช้
สัญลกัษณ์ 

การใช้
ภาษาท่ี
ดึงดูดใจ 

การใช้
เทคนิคการ
ตดัต่อ
วดีีโอ 
 

ช่วง
เหตุการณ์ 
ท่ี….. 
กรณีท่ี….. 

      

 
  3.การวิเคราะห์วิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาในข่าวอาชญากรรม 
ตามแนวคิดของ Jewkes ท่ีพบว่าส่ือมีแนวการรายงานท่ีสะทอ้นภาพตวัแทนผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา
ประกอบดว้ยเพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ ความดึงดูดของรูปลกัษณ์ภายนอก ภรรยาท่ีไม่ดี แม่ท่ี
ไม่ดี สัตวป์ระหลาดในต านาน  ววัคลัง่ ผูบ้งการ ไม่ใช่ตวัการกระท าผดิ   
 
ตารางที ่3.8 ตารางบนัทึกขอ้มูลวธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม 
 

ช่วงเหตุการณ์ บทวเิคราะห์วธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม 
เพศและ
ความ
เบ่ียงเบน
ทางเพศ 

ภรรยาท่ี
ไม่ดี 

สตัว์
ประหลาด
ใน
ต านาน
  

ผูบ้งการ ความ
ดึงดูด
ของ
รูปลกัษณ์
ภายนอก 

แม่ ท่ีไ ม่
ดี 
 

ววัคลัง่ 
 

ไม่ใช่
ตวัการ
กระท า
ความผิด 

ช่วงเหตุการณ์ท่ี….. 
กรณีท่ี….. 
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 3.1.3 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
  หลงัจากผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ผูว้จิยัไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลวเิคราะห์การวาง
กรอบข่าว กลวธีิในการน าเสนอข่าว และวธีิท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา และน าผลท่ีได้
วิเคราะห์ความตรงด้านโครงสร้าง (Construct validity) ว่ามีความถูกตอ้งครอบคลุมตามแนวคิด
ทฤษฏี โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบ ก่อนท าการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรึกษา  

3.1.4 การวเิคราะห์ข้อมูลการวางกรอบข่าว 
1) การจดัประเภทขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าการศึกษาการวางกรอบข่าว โดยแบ่งประเภทของ

ขอ้มูลต่างๆท่ีเก็บรวบรวมมา เพื่อให้อ่านง่ายและชดัเจน โดยแยกผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ข่าว และ
แบ่งสัดส่วนในแต่ละข่าวออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ตาม
แนวคิด Entman  ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษากลวิธีท่ีใช ้และส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาวิธีการท่ีส่ือประกอบ
สร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา ตามแนวคิดของ Jewkes  

2) การด าเนินการวิเคราะห์ ตีความ และเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆเขา้ดว้ยกนั ผูว้จิยัไดน้ าผล

การศึกษา 3 ส่วน ประกอบดว้ยส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาการวเิคราะห์ตามแนวคิด Entman  ส่วนท่ี 2 

ผลการศึกษากลวธีิท่ีใช ้และส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาวธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 

ตามแนวคิดของ Jewkes  มาจดัท าตารางสรุปผลการศึกษาตามสัดส่วนทั้ง 8 ข่าว   

3) จดัท าขอ้สรุปและขอ้สันนิษฐานท่ีคน้พบจากการศึกษาการวางกรอบข่าว 

 
3.2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
 การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 3 กลุ่ม คือ ส่ือมวลชนซ่ึงเป็น
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีน าเสนอข่าวในเว็บไซต์ข่าวสด องค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูแลกันเองในกลุ่ม
ส่ือมวลชน และกลุ่มนกัวิชาการ หรือ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นส่ือสารมวลชน เพื่อเก็บขอ้มูลคุณภาพตอบ
ค าถามวจิยัในขอ้ท่ี 1 ,2 และ3 

3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant interview)  
 ผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตาม

ต าแหน่งท่ีระบุไวไ้ด ้ดงัน้ี 



55 

 1.ส่ือมวลชน เป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการรายงานข่าวในเหตุการณ์ท่ีศึกษา โดย
มีเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าข่าวคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ของ
เวบ็ไซตข์่าวสด ประกอบดว้ย 

นายวชิญศกัด์ิ สุวรรณทตั  บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ 
น.ส.เมธาว ีมชัฌนัติกะ  หวัหนา้แอดมินข่าวสดออนไลน์ 
นายจกัรพนัธ์ นาทนัริ  ผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น 

 เพื่อตอบค าถามวิจัยข้อท่ี 1 และ 2 ว่าข่าวสดออนไลน์มีการวางกรอบข่าวในการ
น าเสนอกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั อยา่งไร และมีปัจจยัภายใน และภายนอกใดท่ีส่งผลต่อ
การวางกรอบข่าวในการน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 

2.องคก์รวชิาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชนประกอบดว้ย 
 นายบรรยงค ์สุวรรณผอ่ง   ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพส่ือ สมาคม
      นกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 
 นายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี   นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ 

3.นักวิชาการ หรือ ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านส่ือสารมวลชน ท่ีมีบทบาทเด่นชัดในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการรายงานข่าวของส่ือมวลชน ประกอบดว้ย 

ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม  หวัหนา้สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท ์
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์ 

ผศ. ดร.วไิลวรรณ จงวไิลเกษม อาจารยป์ระจ าคณะวารสารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ดร.ชเนตตี ทินนาม  อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

เพื่อตอบค าถามวิจัยข้อท่ี 3 ว่าส่ือมวลชนไทยควรมีแนวปฏิบติัตามหลักจริยธรรมในการ
น าเสนอข่าวกรณีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาอยา่งไรเป็นหลกั และยงัแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามวจิยัขอ้ท่ี 1 และ 2 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางกรอบข่าวจะใช้ค  าถามในการสัมภาษณ์
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแนวทางค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดน้ าผล
การศึกษาการวางกรอบข่าวตามแนวคิดในการวางกรอบข่าวของ Scheufele  และของ Entman รวม
ไปถึงแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการท าหนา้ท่ีของส่ือของ McQuail  และมิติดา้นการประกอบ
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สร้างความหมายของ กาญจนา แกว้เทพ มาเป็นแนวทางในการตั้งค  าถามเพื่อสัมภาษณ์เจาะลึก ผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้ง 3 กลุ่ม โดยมีประเด็นสัมภาษณ์กลุ่มส่ือมวลชน แยกจากกลุ่มองค์กรวิชาชีพท่ีก ากบัดูแล
กนัเองในกลุ่มส่ือมวลชน และกลุ่มนกัวชิาการ หรือ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นส่ือสารมวลชน โดยมีประเด็น
สัมภาษณ์ตามผลวเิคราะห์การวางกรอบข่าว ดงัน้ี 

1) กลุ่มส่ือมวลชน ประเด็นค าถามประกอบดว้ย 
  1.1) รูปแบบการจดัวางข่าวของเวบ็ไซตข์่าวสดในแต่ละหมวดหมู่มีความแตกต่าง

กนัอยา่งไร 
  1.2) การน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ทั้ง 3 ช่วง มีการน าเสนอ

ข่าวอยา่งไร และแตกต่างกนัอยา่งไร 
  1.3) การน าเสนอข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 เก่ียวกบันางสาววริศรา กล่ินจุย้ วา่เป็น

หญิงสาวหนา้ตาดีพิจารณาจากองคป์ระกอบใดบา้ง 
  1.4) เหตุใดจึงมีการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศและความเบ่ียงเบนทางเพศในช่วง

เหตุการณ์ท่ี 1 
  1.5) เหตุใดเม่ือทราบว่าผูก่้อเหตุคือนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั จึงเลือกน าเสนอ

โดยเนน้ไปท่ีผูต้อ้งหา 
  1.6) เหตุใดจึงมีการตั้งสมญานามให้กบันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั วา่ “สวยหั่น

ศพ” 
  1.7) เหตุใดจึงเลือกน าเสนอเร่ืองราวชีวิตส่วนตวัของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 

อยา่งละเอียด 
  1.8) หลงัเกิดกระแสวพิากษว์จิารณ์การท าหนา้ท่ีน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียา

นุช โนนวงัชัย ว่าขาดการค านึงถึงผลกระทบด้านลบเว็บไซต์ข่าวสดมีการปรับเปล่ียนวิธีการ
น าเสนอหรือไม่ อยา่งไร 

  1.9) หากผูต้อ้งหาในคดีเป็นผูช้ายและมีพฤติการณ์แบบเดียวกบันาสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั เวบ็ไซตข์่าวสดจะน าเสนอข่าวน้ีอยา่งไร 

  1.10) เหตุใดการน าเสนอข่าวเก่ียวกบันางสาวปรียานุช โนนวงัชัย จึงเน้นไปท่ี
รูปลกัษณ์ภายนอก 

  1.11) เหตุใดจึงเนน้การน าเสนอไปท่ีรายละเอียดการก่อเหตุกรณีคดีนางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั มากกวา่รายละเอียดการหลบหนีขา้มชาติ  

  1.12) เหตุใดจึงเลือกน าเสนอวา่เกิดกระแสเลียนแบบนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 
  1.13) การใชส้ัญลกัษณ์ในข่าวมีความหมายอยา่งไร 
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  1.14) มีมุมมองต่อการท าข่าวอาชญากรรมท่ีมีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาอยา่งไร 
  1.15) ปัจจยัต่าง ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นการจดัการ บุคลากรข่าว ผูโ้ฆษณา คู่แข่ง  

บรรทดัฐานทางสังคม และผูรั้บสาร ส่งผลต่อการวางกรอบข่าวอยา่งไร 
 2) องค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูแลกันเองในกลุ่มส่ือมวลชน และนักวิชาการ หรือ 
ผูท้รงคุณวุฒิด้านส่ือสารมวลชน ซ่ึงประเด็นสัมภาษณ์เป็นผลมาจากการศึกษาการวางกรอบข่าว 
และผลสัมภาษณ์กลุ่มส่ือมวลชน โดยมีรายละเอียดค าถามดงัน้ี 

2.1) ส่ือมวลชนควรเลือกใช้เกณฑ์ใดในการน าเสนอข้อมูลจากต ารวจ ท่ีเป็น
แหล่งข่าวส าคญั และส่ือมวลชนเช่ือวา่มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 

2.2) ส่ือมวลชนควรมีวธีิการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งข่าวอยา่งไร ไม่ใหก้ระทบ
ต่อผูต้กเป็นข่าว และวธีิน าเสนอขอ้มูลท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในสังคม 

2.3) ส่ือมวลชนควรมีวิธีจดัการและน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากโซเชียลมีเดีย ซ่ึง
ส่ือมวลชนมองวา่เป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัในการน าเสนอข่าวในการน าเสนอข่าวออนไลน์ อยา่งไร 

2.4) ส่ือมวลชนควรมีการสร้างสมดุลอย่างไรในการน าเสนอข่าวท่ามกลางการ
แข่งขนั ท่ีส่ือมวลชนมองวา่ไม่ไดแ้ข่งขนักนัเฉพาะส่ือหลกัแต่มองวา่เพจต่างๆในโซเชียลมีเดียก็คือ
คู่แข่งเช่นกนั 

2.5) ส่ือมวลชนควรมีวิธีการและขอ้ควรระวงัอยา่งไรในการใชส้รีระของผูห้ญิงทั้ง
ภาพ และภาษา มาเป็นจุดดึงดูดความสนใจในข่าว 

2.6) ส่ือมวลชนควรมีวิธีการและขอ้ควรระวงัอย่างไรในการตั้งสมญานามให้กบั
ผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิงโดยใชป้ระเด็นเร่ืองเพศมาดึงดูดความสนใจ 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท า (ร่าง) ขอ้เสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของ
ส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาให้องคก์รวชิาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่ม
ส่ือมวลชน และนักวิชาการ หรือ ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านส่ือสารมวลชน  แสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบติัฯดว้ย 

3.2.3 การตรวจสอบเคร่ืองมือ  
 หลงัจากผูว้ิจยัได้ทบทวนนิยามศพัท์และแนวคิดทฤษฏีและผลการวิเคราะห์การวาง
กรอบข่าว ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ความตรงดา้นเน้ือหา (Content validity) โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา
เป็นผูต้รวจสอบแนวค าถามสัมภาษณ์วา่ครอบคลุมตามแนวคิดทฤษฎีหรือไม่ ก่อนจดัท าแนวค าถาม
ของกลุ่มส่ือมวลชน เม่ือไดผ้ลการสัมภาษณ์กลุ่มส่ือมวลชนแลว้ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแนวค าถามของกลุ่ม
องค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูแลกันเองในกลุ่มส่ือมวลชน และนักวิชาการ หรือ ผูท้รงคุณวุฒิด้าน
ส่ือสารมวลชน พร้อมจดัท า (ร่าง) ขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชน
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ไทยในการน าเสนอข่าวผูห้ญิง โดยปรับปรุงให้เหมาะสมและถูกตอ้งตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

3.2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการติดต่อผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญโดยขอใบอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บณัฑิตย ์เพื่อขอสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลแบบตวัต่อตวั กรณีผูใ้ห้ขอ้มูลไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แบบตวั
ต่อตวั ผูว้จิยัไดป้รึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 

3.2.5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
1) การจดัประเภทขอ้มูล ผูว้ิจยัน าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจดัประเภทตามกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูล ซ่ึงประกอบไปดว้ย กลุ่มส่ือมวลชน หรือ บุคลากรในเวบ็ไซต์ข่าวสด และองค์กรวิชาชีพท่ี
ก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชน รวมถึงนกัวชิาการ หรือ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นส่ือสารมวลชน 

2) ผู ้วิจัยได้แยกแยะประเภทข้อมูล  โดยแบ่งตามประเด็นท่ีท าการศึกษาตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ประกอบดว้ยผลการสัมภาษณ์การวางกรอบข่าว ผลการสัมภาษณ์ปัจจยัภายใน
และภายนอกท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าว ผลการสัมภาษณ์วิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหา และผลการสัมภาษณ์องคก์รวิชาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชน และนกัวิชาการ
ท่ีใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการจดัท า (ร่าง) แนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทย
ในการน าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 

3) สรุปผลการสัมภาษณ์ และขอ้สันนิษฐานท่ีคน้พบ  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
  
 ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวจิยัเร่ืองการวางกรอบข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้าง
ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา กรณีคดี "นางสาวปรียานุช  โนนวงัชยั” โดยผูว้ิจยัจะรายงานผล โดยแบ่งผล
การศึกษาออกเป็น 4 ส่วนตามขั้นตอนด าเนินงานวจิยั  ประกอบดว้ย  
 ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์การวางกรอบข่าว เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษา
การวางกรอบข่าวในการน าเสนอกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ของเวบ็ไซตข่์าวสด 
 ส่วนท่ี 2 สัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรเวบ็ไซตข่์าวสด เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 2 
วา่มี ปัจจยัภายใน และภายนอกท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวของเวบ็ไซตข์่าวสด ในการน าเสนอข่าว
กรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  
 ส่วนท่ี 3 สัมภาษณ์องค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูและกันเองในกลุ่มส่ือมวลชน และ
นักวิชาการหรือผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัข้อท่ี 1 , 2  และข้อ 3 เพื่อรวบรวม
ขอ้เสนอแนะ และแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทย ในการน าเสนอข่าวคดีท่ีผูห้ญิงเป็น
ผูต้อ้งหา และ 
 ส่วนท่ี 4 แนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหา 
 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
4.1 ส่วนที ่1 ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์การวางกรอบข่าว 
 ส าหรับผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 เป็นผลการศึกษาจากการวิเคราะห์การวางกรอบ 
(Frame Analysis) โดยน าเสนอผลการวิจยัด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาวิจัยข้อท่ี 1 
เวบ็ไซตข์่าวสดมีการวางกรอบข่าวในการน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั อยา่งไร  
โดยการวิเคราะห์การวางกรอบข่าวเลือกศึกษาข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีน าเสนอ
ทางเวบ็ไซตข์่าวสดแบ่งเป็น 3 ช่วงเหตุการณ์ โดยมีผลการศึกษาแบ่งตามช่วงเหตุการณ์ ดงัต่อไปน้ี 
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 ช่วงเหตุการณ์ที ่1 
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ศึกษาการน าเสนอข่าว ระหว่างวนั 25 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 
พ.ศ.2560 มี 2 ข่าว ประกอบดว้ย  
 ข่าวท่ี 1 ข่าวพบศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้  หรือ แอ๋ม ถูกฆ่าและหัน่แยกช้ินส่วนเป็น 2 
ท่อน โดยน าไปอ าพรางท่ี จ.ขอนแก่น  
 ข่าวท่ี 2 ข่าวต ารวจเร่งสืบสวนสอบสวนหาผูก่้อเหตุฆ่านางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ 
แอ๋ม  โดยยงัไม่ทราบวา่ผูก่้อเหตุคือนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว  
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 บทวิเคราะห์การวางกรอบข่าว ส่วนท่ี 2 
บทวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอข่าว และส่วนท่ี  3 บทวิเคราะห์วิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิง
ในข่าวอาชญากรรม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.1.1 ช่วงเหตุการณ์ที ่1 ข่าวที ่1 
 ประเด็นข่าวพบศพ นางสาววริศรา กลิน่จุ้ยหรือ แอ๋ม 
    4.1.1.1บทวเิคราะห์การวางกรอบข่าว 
 การนิยามเหตุการณ์ 
 จากการน าเสนอข่าวน้ีเวบ็ไซต์ข่าวสดได้นิยามเหตุการณ์น้ีว่าเป็นการฆาตกรรมหญิง
สาวหนา้ตาดีดว้ยความโหดเห้ียมและน่าสะพรึงกลวั โดยสะทอ้นให้เห็นในองคป์ระกอบของข่าวทั้ง
สองส่วน ดงัน้ี  
1.ภาพปก และพาดหวัในปก 

 
 

ภาพที ่4.1 ภาพปกของข่าวพบศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า:  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_366435 

 
 เว็บไซต์ข่าวสดเลือกใช้ภาพปกเป็นภาพของนางสาววริศรา กล่ินจุ้ย หรือ แอ๋ม 
ผูเ้สียชีวิต ท่ีมีลักษณะดูดี เซ็กซ่ี สวมใส่เส้ือสายเด่ียว ประกอบกับพาดหัวในปกยงัใช้วลีว่า “ฆ่า

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_366435
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ทารุณสาวหนา้ตาดี” เป็นการเน้นย  ้าวา่เหตุการณ์น้ีเป็นการฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัหญิงสาวหน้าตาดี 
นอกจากน้ีจากพาดหวัในปกเวบ็ไซตข์่าวสดยงัใชว้ลีวา่ “ห่ันศพใส่ถงุด ำยัดถงั!”ซ่ึงอธิบายถึงศพท่ีถูก
อ าพรางดว้ยวธีิการหัน่แยกช้ินส่วนใส่ถุงด าและยดัถงั ซ่ึงเป็นลกัษณะของการฆ่าท่ีมีความโหดเห้ียม 
2.พาดหวัข่าวและเน้ือหาข่าว 
 ในพาดหัวข่าว เว็บไซต์ข่าวสดยงัคงเลือกพาดหัวด้วยวลีว่า “ฆ่ำทำรุณสำวหน้ำตำดี” 
และ “โหดห่ันศพ 2 ท่อน ใส่ถุงด ำ-ยัดถัง” เหมือนกบัส่วนพาดหัวในปก อีกทั้งยงัใช้ค  าว่า “ผงะ” 
และเคร่ืองหมายอัศเจรีย์ (!) ในตอนท้ายของพาดหัว ซ่ึงให้ความหมายว่าเหตุการณ์น้ีเป็นการ
ฆาตกรรมท่ีน่าสะพรึงกลัว และน่าตกใจอย่างมาก ประกอบกับการใช้ค  าว่า “ฆำตกรแค้น” เพื่อ
ช้ีใหเ้ห็นถึงสาเหตุการฆาตกรรมวา่มาจากความเคียดแคน้ส่วนตวัของผูก่้อเหตุท่ีมีต่อนางสาววริศรา  
 

 
ภาพที ่4.2 ภาพพาดหวัข่าวของข่าวพบศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2560  
 
ทีม่า: https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_366435 

 
 เช่นเดียวกบัในเน้ือหาข่าวท่ียงัอธิบายถึงพฤติการณ์อ าพรางศพของผูก่้อเหตุวา่ไดห้ัน่ศพ
นางสาววริศรา ออกเป็นสองท่อนแบ่งใส่ถงั 2 ใบ และฝังดินไว ้แสดงให้เห็นวา่ผูก่้อเหตุมีพฤติการณ์
ท่ีโหดเห้ียมสามารถหัน่ร่างนางสาววริศรา ออกเป็น 2 ท่อนไดด้งัรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

“เจ้ำหน้ำท่ีพบร่องรอยกำรขุดดินฝังไว้ 2 จุดไม่ห่ำงกันมำกนัก โดยมี
สังกะสีปิดทับเอำไว้ จึงท ำกำรตรวจสอบพบถังสีด ำ ถูกฝังกลบอยู่  โดย
ไม่ปิดฝำ ข้ำงในถงัมีถงุขยะสีด ำบรรจุศพคนตำย แยกใส่ในถงั 2 ใบ ฝัง
ใกล้ๆกัน ถังแรกใส่ชิ้นส่วนร่ำงกำยท่อนบน ถังใบท่ีสองชิ้นส่วนท่อน
ล่ำง” 

พาดหวัขา่ว 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_366435
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 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 เว็บไซต์ข่าวสด น าเสนอสาเหตุของเหตุการณ์ น้ีว่าเป็นการฆาตกรรมท่ีเกิดจาก
ความแคน้ส่วนตวั โดยปรากฏในพาดหัวข่าวท่ีใช้ค  าว่า “ฆาตกรแคน้” และจากเน้ือหาข่าวท่ีเลือก
น าเสนอค าให้สัมภาษณ์ของ พนัต ารวจเอกภาคภูมิ พิสมยั ผูก้  ากบัการ สภ.เขาสวนกวาง ซ่ึงเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดใน สภ.เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น โดยต ารวจไดมี้ขอ้สันนิษฐานวา่สาเหตุ
การฆาตกรรมเกิดจากความแคน้ส่วนตวั ผูก่้อเหตุน่าจะมี 1 ถึง 3 คน ไดล้วงนางสาววริศราไปฆ่าและ
หั่นศพ โดยจุดท่ีพบศพเป็นเพียงจุดน าศพมาอ าพรางคดี แต่ไม่ใช่จุดท่ีลงมือฆ่านางสาววริศรา ดงั
รายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี  

“…ผกก.สภ.เขำสวนกวำง กล่ำวต่ออีกว่ำ หญิงสำวรำยถูกฆ่ำห่ันศพ
มำจำกท่ีอ่ืนแล้วใส่ถุงด ำ ใส่ถังด ำ น ำขึน้รถยนต์มำฝังในท้องท่ี สภ.
เขำสวนกวำง โดยคนร้ำยน่ำจะมีประมำณ 1-3 คน หน่ึงในคนร้ำย 
อำจจะมีควำมแค้นส่วนตัวกับผู้ตำย จึงวำงแผนฆ่ำ หรืออำจจะมีเพียง
คนเดียว ท่ีแค้นแล้วลวงหญิงสำวไปฆ่ำก่อนจะห่ันศพ เพรำะจำก
สภำพศพเป็นกำรห่ันศพท่ีไม่ช ำนำญกำร เช่ือว่ำเป็นควำมแค้น
ส่วนตัว เม่ือสบโอกำสจึงลงมือฆ่ำ จำกนั้นก็ลงมือห่ันศพเป็นสอง
ท่อน ใส่ถงุด ำแล้วใส่ในถงัด ำน ำมำฝังดิน” 

 การประเมินในเชิงจริยธรรม 
 การน าเสนอเหตุการณ์น้ีของเวบ็ไซตข์่าวสดมีการประเมินในเชิงจริยธรรมวา่ ผูก่้อเหตุ
เป็นฆาตกรท่ีโหดเห้ียม และกระท าการดว้ยความทารุณต่อนางสาววริศรา สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากพาด
หวัในปกท่ีเลือกใชค้  าวา่ “ฆ่าทารุณ” และพาดหวัข่าวท่ีเลือกใชค้  าวา่“ฆาตกรแคน้โหด” ประกอบกบั
เน้ือหาข่าวท่ีน าเสนอขอ้สันนิษฐานของต ารวจท่ีระบุว่าผูก่้อเหตุมีความแคน้อย่างมากต่อนางสาว 
วริศรา จึงลวงหญิงสาวไปฆ่า ดงัรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

“คนร้ำยน่ำจะมีประมำณ 1-3 คน หน่ึงในคนร้ำย อำจจะมีควำมแค้น
ส่วนตัวกับผู้ตำย จึงวำงแผนฆ่ำ หรืออำจจะมเีพียงคนเดียว ท่ีแค้นแล้ว
ลวงหญิงสำวไปฆ่ำก่อนจะห่ันศพ” 

 การเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 เวบ็ไซต์ข่าวสดไดน้ าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในเหตุการณ์น้ี โดยการน าเสนอแนว
ทางการสืบสวนของต ารวจท่ีจะด าเนินการต่อหลังจากน้ี สะท้อนให้เห็นจากเน้ือหาข่าวท่ีเลือก
น าเสนอบทสัมภาษณ์ของเจา้หน้าท่ีต ารวจว่าจะใช้อตัลักษณ์ของศพเพื่อยืนยนัผูเ้สียชีวิต ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ในการสืบสวนคดีต่อไป ดงัรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 
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“พ.ต.อ.ภำคภูมิ พิศมัย ผกก.สภ.เขำสวนกวำง กล่ำวว่ำ จำกกำร
ตรวจสอบจุดท่ีท่ีเกิดเหตุพบศพคนตำย เป็นหญิงสำวอำยุ ประมำณ 
20 ปี สูงประมำณ 155 ซม. จำกกำรตรวจสอบร่ำงของผู้ตำยพบ มรีอย
สักภำษำอังกฤษ ท่ีหน้ำอกซ้ำย ค ำว่ำ poppy ใส่เส้ือลักษณะชุดแซก
เปิดหลังสีแดง สวมเส้ือยกทรงสีด ำ ท่อนล่ำงใส่กำงเกงในตัวเดียว” 

 อัตลักษณ์บุคคลของนางสาวริศรา กล่ินจุ้ย ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการสืบสวนคดี
เน่ืองจากในช่วงแรกของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนยงัไม่มีการยืนยนัวา่ผูเ้สียชีวิตคือใคร ดงันั้นเวบ็ไซตข์่าว
สดไดน้ าเสนอบทสัมภาษณ์ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของศพท่ีพบเน่ืองจากหากทราบ
แลว้วา่ผูเ้สียชีวติเป็นใครก็จะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีต ารวจในการสืบสวนคดีฆาตกรรม 
 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ข่าวท่ี 1 เว็บไซต์ข่าวสดมีการนิยาม
เหตุการณ์วา่ เป็นการฆาตกรรมหญิงสาวหน้าตาดีดว้ยความโหดเห้ียมและน่าสะพรึงกลวั วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาเป็นการฆาตกรรมท่ีเกิดจากความแคน้ส่วนตวั ประเมินในเชิงจริยธรรมวา่ผูก่้อเหตุ
เป็นฆาตกรท่ีโหดเห้ียม และกระท าการด้วยความทารุณ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยการ
น าเสนอแนวทางการสืบสวนของต ารวจท่ีจะด าเนินการต่อหลงัจากน้ี โดยมีกลิวธีท่ีข่าวสดออนไลน์
ใชใ้นการางกรอบข่าวน้ี มีรายละเอียดดงัปรากฏในส่วนท่ี 2   
 4.1.1.2บทวเิคราะห์กลวธีิในการน าเสนอข่าว 
 1.รูปแบบการจัดวาง 
 เว็บไซต์ข่าวสดจดัวางข่าวเหตุการณ์พบศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ ไวใ้นหมวดหมู่ 
“ข่าวด่วน” ซ่ึงเป็นหมวดหมู่ข่าวแรกในเวบ็ไซตข์่าวสด จะแสดงให้เห็นทนัทีเม่ือเขา้สู่หนา้เวบ็ไซต์
ของข่าวสด นอกจากน้ียงัมีการจัดท ารูปภาพหน้าปกของข่าวโดยใช้ภาพของนางสาววริศรา 
ผูเ้สียชีวิตท่ีมีลกัษณะดูดีเป็นภาพแรกใส่กรอบสีด า  พร้อมใส่ตวัอกัษรหนาทึบสีขาวขอบสีด าแสดง
ขอ้ความพาดหวัในปกวา่ “ฆ่าทารุณสาวหนา้ตาดี หัน่ศพใส่ถุงด ายดัถงั!” ท าใหเ้ห็นเด่นชดัข้ึน 
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ภาพที ่4.3 ภาพเวบ็ไซตข่์าวสดน าเสนอข่าวพบศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_366435 
 
 2.การท าซ ้า 
 พาดหวัในปกและพาดหัวข่าวยงัใชว้ลีซ ้ ากนัคือค าวา่ “ฆ่ำทำรุณสำวหน้ำตำดี” เป็นการ
เนน้ย  ้าให้เห็นวา่ผูเ้สียชีวิตเป็นหญิงสาวท่ีมีหนา้ตาดี เนน้ให้เห็นถึงรูปลกัษณ์ภายนอกของนางสาวว
ริศรา อีกทั้งยงัใชว้ลีซ ้ าวา่ “ห่ันศพ ใส่ถุงด ำ ยัดถัง” ในพาดหวัในปก พาดหวัข่าว และเน้ือหาข่าวยงั
พบค าว่า “หั่นศพ” อีก 4 คร้ัง ค  าซ ้ าท่ีปรากฏเป็นการย  ้าถึงวิธีการอ าพรางศพด้วยการหั่นศพเป็น
ช้ินส่วนท่ีผูก่้อเหตุใชใ้นหลงัจากฆาตกรรม 
 3.การใช้สัญลกัษณ์ทีคุ้่นเคย 
 การใชส้ัญลกัษณ์ในข่าว พบวา่ในพาดหวัในปกมีการใชเ้คร่ืองหมาย อศัเจรีย ์(!) ซ่ึงเป็น
เคร่ืองหมายท่ีใช้เขียนหลังค า วลี หรือประโยคท่ีเป็นค าอุทาน แสดงอาการตกใจ ไวใ้ช้ต่อท้าย
ขอ้ความ หรือใชเ้ขียนหลงัขอ้ความเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นเหตุการณ์ท่ีน่าตระหนกตกใจ 
 4.การใช้ภาษาทีด่ึงดูดใจ 
 พาดหัวข่าวมีการใช้ค  าว่า “ผงะ” ซ่ึงพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน ได้ให้ความหมาย
ของค าวา่ “ผงะ”ไวว้า่เป็นอาการชะงกังนัและถอยหลงัไปเล็กนอ้ย เม่ือประสบเหตุประจนัหนา้ท่ีเป็น
อนัตราย น่าขยะแขยง หรือ น่ากลวั โดยกะทนัหันไม่ทนัรู้ตวัหรือคาดหมายมาก่อนแสดงให้เห็นว่า
เหตุการณ์น้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจเป็นอยา่งมาก  

พาดหวัขา่ว 

พาดหวัในปก 
ภาพปก 

หมวดหมูข่า่ว 
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       4.1.1.3บทวเิคราะห์วธีิการทีส่ื่อประกอบสร้างผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 การน าเสนอข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ข่าวท่ี 1 ของเว็บไซต์ข่าวสดมีวิธีการน าเสนอ
ผู ้หญิงในข่าวอาชญากรรมคือ นางสาววริศรา กล่ินจุ้ย ซ่ึงเป็นผู ้เสียหายท่ีถูกฆาตกรรมใน
อาชญากรรมน้ี โดยให้ความส าคญักบั “ความดึงดูดทางรูปลกัษณภายนอก” ดว้ยการเลือกใชว้ความ
ดึงดูดทางรูปลักษณ์ภายนอกเป็นวิธีการประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม โดยข่าวสด
ออนไลน์สะทอ้นให้เห็นดว้ยการเลือกค าวา่ “สาวหนา้ตาดี” มาใชอ้ธิบายผูเ้สียชีวิตคือ นางสาววริศรา 
โดยใช้ทั้งในพาดหัวในปก และพาดหัวข่าว นอกจากน้ียงัเลือกภาพหน้าปกเป็นภาพของนางสาวว
ริศรา ผูเ้สียชีวติท่ีมีลกัษณะดูดี เซ็กซ่ี สวมใส่เส้ือสายเด่ียว    
 4.1.2 ช่วงเหตุการณ์ที ่1 ข่าวที ่2 

 ประเด็น ต ารวจเร่งสืบสวนสอบสวนหาผู้ก่อเหตุ 
 4.1.2.1บทวเิคราะห์การวางกรอบข่าว 
 นิยามเหตุการณ์ 
 เวบ็ไซตข์่าวสดนิยามเหตุการณ์ในข่าวน้ีวา่ นางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิต เป็นหญิง
สาวท่ีเจา้ชู้มีรสนิยมรักร่วมเพศ และเคยถูกสาวหล่อท าร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดย
สะทอ้นใหเ้ห็นจากองคป์ระกอบของข่าวทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี 
1.ภาพปกและพาดหวัในปก 

 
ภาพที ่4.4  ภาพปกของข่าวต ารวจสอบสวนสามีของนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_368625 
  
 เวบ็ไซตข์่าวสดเลือกใชภ้าพปกโดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนท่ีหน่ึงเป็นภาพของนายศกัด์ิ
ชยั บาทเต็มดี สามีของนางสาววริศรา ผูเ้สียชีวิต ส่วนท่ีสองเป็นภาพของนางสาววริศรา ท่ีถ่ายภาพคู่
กบัสาวหล่อในลกัษณะสนิทสนม และใชพ้าดหัวในปกว่า“ผัว “น้องแอ๋ม” แฉเอง! “เบน”ทอมอีก

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_368625
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คนเคยซ้อมเมีย”  ซ่ึงอธิบายถึงพฤติกรรมของนางสาววริศรา ในอดีตว่าเคยมีความสัมพนัธ์รักร่วม
เพศกบัสาวหล่อ และพาดพิงสาวหล่อวา่เคยท าร้ายร่างกายผูเ้สียชีวติ ท าใหอ้นุมานไดว้า่ชนวนเหตุใน
การฆาตกรรมคร้ังน้ีอาจเกิดจากปัญหาความขัดแย้งเร่ืองความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
ความสัมพนัธ์เร่ืองชูส้าว 
2.พาดหวัข่าวและเน้ือหาในข่าว 
 เวบ็ไซต์ข่าวสดยงัคงเลือกพาดหัวข่าวคลา้ยกบัพาดหัวในปกด้วยค าว่า “ผัวรู้เมียชอบ
ทอมยังรัก! แฉ “เบน” ทอมอีกคนเคยซ้อม “น้องแอ๋ม” ปำงตำย”  อนุมานได้ว่าครอบครัวของ
นางสาววริศรา ผูเ้สียชีวิตมีปัญหา ซ่ึงเกิดจากนางสาววริศรา ท่ีมีพฤติกรรมเจา้ชู้มีสามีแลว้ยงัคบหา
สาวหล่ออีกหลายคน  

 
ภาพที ่4.5  ภาพพาดหวัข่าวของข่าวต ารวจสอบสวนสามีของนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เวบ็ไซตข์่าวสด 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_368625 
 
 เช่นเดียวกบั ในเน้ือหาข่าวท่ีน าเสนอบทสัมภาษณ์พนัต ารวจเอกภาคภูมิ พิศมยั ผูก้  ากบั
การ สภ.เขาสวนกวางและสามีของนางสาววริศรา ท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของนางสาววริศรา ภรรยา
วา่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ และแอบคบหากบัสาวหล่อ ดงัรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

“...ผู้ก  ำกับกำร สภ.เข้ำสวนกวำง ระบุว่ำหลังจำกกำรแต่งงำนแล้ว
ประมำณ 3 เดือนผู้ตำยกข็อกลับมำอยู่กับญำติและท ำงำนท่ีขอนแก่น 
และก็กลับไปคบกับสำวทอมอีก จนกระท่ังมีผู้มำพบเป็นศพถูกฆ่ำ
เสียชีวิต” 

พาดหวัขา่ว 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_368625
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“..สำมขีองนำงสำววริศรำ ระบุว่ำ ป๊อปป้ีคือทอมสำวท่ีมำติดพันและ
ผมก็ทรำบว่ำ ภรรยำคุยอยู่กับเพ่ือนสำวคนนีอ้ยู่ ท่ี จ.ขอนแก่น แต่
ก่อนหน้ำนีใ้นเดือน เม.ย. นั้นสำวทอมช่ือ “เบน” ซ่ึงอยู่ ท่ี จ.ชัยนำท 
นั้นได้มำติดพันกับภรรยำ และได้มีกำรท ำร้ำยร่ำงกำยภรรยำจนได้รับ
บำดเจบ็อำกำรสำหัส” 

 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 เวบ็ไซต์ข่าวสดน าเสนอสาเหตุของปัญหาน้ีว่าเกิดจากประเด็นความขดัแยง้เร่ืองชูส้าว 
เน่ืองจากนางสาววริศรา มีนิสัยเจา้ชูค้บหากบัสาวหล่อหลายคนทั้งท่ีมีสามีอยูแ่ลว้  สะทอ้นใหเ้ห็นได้
จากเน้ือหาข่าว ท่ีน าเสนอบทสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีสันนิษฐานวา่เป็นชนวนเหตุฆาตกรรม  

“พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4 ระบุ ว่ำขณะนี ้แนว
ทำงกำรสืบสวนเน้นท่ีประเดน็ชู้สำว ท่ีมีบุคคลเข้ำมำพัวพันกับผู้ตำย 
ซ่ึงเจ้ำหน้ำท่ีได้สอบปำกค ำท้ังสำวทอมและสำมีผู้ ตำย ซ่ึงกำร
สอบสวนยังคงไม่พบพิรุธ แต่รำยละเอียดอ่ืนๆ ไม่สำมำรถเปิดเผย
ได้” 

 การประเมินในเชิงจริยธรรม 
 การน าเสนอเหตุการณ์น้ีของเวบ็ไซตข์่าวสดมีการประเมินในเชิงจริยธรรมวา่นางสาวว
ริศรา ผูเ้สียชีวติ เป็นผูห้ญิงท่ีไม่ดี มีพฤติกรรมนอกใจสามีของตวัเอง สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากการพาด
หัวข่าวท่ีเลือกใช้ค  าว่า “ผัวรู้เมียชอบทอมยังรัก” และเน้ือหาข่าวท่ีเลือกน าเสนอบทสัมภาษณ์ของ
สามีผูเ้สียชีวิต ท่ีอธิบายวา่ตวัเองรักภรรยามากแมภ้รรยาจะนอกใจไปหาคนอ่ืนดงัรายละเอียดเน้ือหา
ข่าวต่อไปน้ี 

“รู้มำตลอดว่ำน้องแอ๋มชอบคบหำกับทอมและพูดคุยกับทอมหลำย
คนตั้งแต่ก่อนแต่งงำน แต่เพรำะรักและไม่คิดอะไร แต่เพรำะตั้งหน้ำ
ตั้งตำท ำงำนหำเงินเพ่ือสร้ำงครอบครัว จึงต่ำงคนต่ำงท ำงำน” 

 การเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 เว็บไซต์ข่าวสดได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยน าเสนอบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจท่ีท าการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมนางสาววริศรา โดยอธิบายถึงแนวทางการสืบสวนใน
ขั้นตอนต่อไป เพื่อคล่ีคลายคดี และติดตามผูก่้อเหตุฆาตกรรมนางสาววริศรา ดงัรายละเอียดเน้ือหา
ข่าวต่อไปน้ี 

“กำรสอบปำกค ำเสร็จส้ินไปแล้ว 7 ปำก โดยเฉพำะทอมสำว ท่ีช่ือ ป๊
อปป้ี และ สำมีของ ผู้ตำย ไม่พบปมพิรุธแต่อย่ำงใด ขณะท่ีเจ้ำหน้ำท่ี 
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แกะรอยตำมเส้นทำงของผู้ตำย ตั้งแต่ภำพวงจรปิดท่ีพบท่ีติดตั้งอยู่ ท่ี
ร้ำนสะดวกซ้ือแห่งหน่ึง ริม ถ.เหล่ำนำดี เขตเทศบำลนครขอนแก่น ท่ี
เห็นผู้ตำยยืนคุยโทรศัพท์อยู่ไปจนพบรถ ต้องสงสัย ท่ีคำดว่ำจะรับตัว
ผู้ตำยไป ซ่ึงจะได้สืบสวนหำข้อมลูต่อไป” 

 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ข่าวท่ี 2 เว็บไซต์ข่าวสดมีการนิยาม
เหตุการณ์วา่ นางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิต เป็นหญิงสาวท่ีเจา้ชูมี้รสนิยมรักร่วมเพศ และเคยถูก
สาวหล่อท าร้ายร่างกายจนไดรั้บบาดเจ็บสาหสั วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวา่เกิดจากประเด็นความ
ขดัแยง้เร่ืองชูส้าว เน่ืองจากนางสาววริศรา มีนิสัยเจา้ชูค้บหากบัสาวหล่อหลายคนทั้งท่ีมีสามีอยูแ่ลว้ 
ประเมินในเชิงจริยธรรมวา่นางสาววริศรา ผูเ้สียชีวิต เป็นผูห้ญิงท่ีไม่ดี มีพฤติกรรมนอกใจสามีของ
ตวัเองและเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยน าเสนอบทสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีท าการสืบสวน
สอบสวนคดีฆาตกรรมนางสาววริศรา โดยอธิบายถึงแนวทางการสืบสวนในขั้นตอนต่อไป เพื่อ
คล่ีคลายคดี และติดตามผูก่้อเหตุ โดยมีกลวธีิท่ีเวบ็ไซตข์่าวสดใชใ้นการางกรอบข่าวน้ี มีรายละเอียด
ดงัปรากฏในส่วนท่ี 2   
 4.1.2.2 บทวเิคราะห์กลวธีิในการน าเสนอ 
 1.รูปแบบการจัดวาง 
 เว็บไซต์ข่าวสดได้จัดวางข่าวเหตุการณ์น้ีไวใ้นหมวดหมู่ “เด่นออนไลน์” ซ่ึงเป็น
หมวดหมู่ท่ีสองของเวบ็ไซตข่์าวสด ไม่สามารถมองเห็นไดท้นัทีเม่ือเขา้มาในเวบ็ไซต์จะตอ้งเลือก
ไปท่ีหมวดหมู่เด่นออนไลน์ก่อนจึงพบข่าวน้ี นอกจากน้ียงัมีการจดัท าภาพหน้าปกของข่าวโดยใช้
ภาพของนายศกัด์ิชยั บาทเต็มดี สามีของนางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิต ในภาพมีสายตาท่ีก าลงั
จอ้งมองไปท่ีภาพอีกส่วนหน่ึงของภาพหนา้ปกคือภาพของ นางสาววริศรา ผูเ้สียชีวิต ท่ีถ่ายภาพคู่กบั
สาวหล่อในลักษณะสนิทสนมพร้อมใส่ตวัอกัษรหนาทึบสีแดงท่ีข้อความพาดหัวในปกว่า “ผัว 
“น้องแอ๋ม” แฉเอง!“เบน” ทอมอีกคนเคยซ้อมเมยี” 
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ภาพที ่4.6  เวบ็ไซตข่์าวสดน าเสนอข่าวต ารวจสอบสวนสามีของนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เวบ็ไซต์
ข่าวสด  วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_368625 
 2.การท าซ ้า  
 พาดหวัในปกและพาดหวัข่าว ยงัใชป้ระโยคซ ้ ากนัวา่ “ผวัแฉ“เบน”ทอมอีกคนเคยซ้อม
เมีย”เป็นการเน้นย  ้าให้เห็นว่าสาวหล่อท่ีมีความสัมพนัธ์กบันางสาววริศรา ผูเ้สียชีวิตเคยใช้ความ
รุนแรงท าร้ายร่างกายนางสาววริศรา ท าให้เช่ือมโยงกับประเด็นการสืบสวนคดีน้ีว่าสาเหตุการ
ฆาตกรรมเกิดจากความขดัแยง้เร่ืองชูส้าว  
 3.การใช้สัญลกัษณ์ทีคุ้่นเคย 
 การใช้สัญลักษณ์ในข่าวพบว่าพาดหัวในปก และพาดหัวข่าว มีการใช้เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้เขียนหลงัค าวลี หรือประโยคท่ีเป็นค าอุทาน แสดงอาการตกใจ 
ไวใ้ชต่้อทา้ยขอ้ความหรือเขียนหลงัขอ้ความวา่เป็นเหตุท่ีน่าตกใจ หรือ แปลกใจ  
นอกจากน้ีในพาดหัวในปกและพาดหัวข่าวยงัพบการใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศ หรือค าพูด (“ ”)
เน้นท่ีช่ือของนางสาววริศรา ผูเ้สียชีวิต และ “เบน” สาวหล่อ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ส าหรับเขียน
คร่อมค า หรือประโยคเพื่อแสดงวา่ขอ้ความนั้นเป็นค าพูด หรือเพื่อเนน้ค าใหเ้ด่นชดัข้ึน 
 4.การใช้ภาษาทีด่ึงดูดใจ 
 ภาษาท่ีใช้ในพาดหัวข่าว และพาดหัวในปกมีการใช้ค  าว่า “ผวั  เมีย” แทนค าว่า “สามี
ภรรยา”และใช้ค  าว่า “แฉ”  ซ่ึงตามพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน ให้หมายความถึงการตีแผ่ หรือ 
การเปิดเผย เพื่อดึงดูดใหผู้อ้่านเกิดความสนใจ 
 5.การใช้เทคนิคตัดต่อวดีีโอ 

ภาพปก 

พาดหวัขา่ว 

พาดหวัในปก 

หมวดหมูข่า่ว 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_368625
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 เว็บไซต์ข่าวสดได้น าเสนอคลิปวีดีโอประกอบเน้ือหาข่าว ซ่ึงคลิปวีดีโอมีความยาว 
07.25 นาที สามารถแบ่งรายละเอียดในคลิปไดเ้ป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงคือภาพบรรยากาศการท างาน
ของต ารวจซ่ึงมีความยาวประมาณ 40 วินาที และส่วนท่ีสองเป็นภาพและเสียงสัมภาษณ์สามีของ
นางสาววริศรา มีความยาวกวา่ 6 นาทีแสดงใหเ้ห็นวา่ใหค้วามส าคญักบัค าบอกเล่าของสามีผูเ้สียชีวติ 
 4.1.2.3 บทวเิคราะห์วธีิการทีส่ื่อประกอบสร้างผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 การน าเสนอข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ข่าวท่ี 2 ของเว็บไซต์ข่าวสดมีวิธีการน าเสนอ
ผู ้หญิงในข่าวอาชญากรรมคือ นางสาววริศรา กล่ินจุ้ย ซ่ึงเป็นผู ้เสียหายท่ีถูกฆาตกรรมใน
อาชญากรรมน้ี โดยให้ความส าคญักบั เพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ มาใช้วิธีการประกอบสร้าง
ผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม โดยเวบ็ไซต์ข่าวสดเลือกใช้ประโยควา่ “ผัวรู้เมียชอบทอม” ในพาดหัว
ข่าวและในเน้ือหายงัน าเสนอบทสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีต ารวจและสามีของผูเ้สียชิวติ รวมถึง คลิปวดีิโอ
เสียงสัมภาษณ์ของสามีความยาวกวา่ 6 นาที ท่ีให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่ นางสาววริศรา มีพฤติกรรม
รักร่วมเพศ  ซ่ึงประเด็นการเบ่ียงเบนทางเพศของนางสาววริศรา ท่ีส่ือมวลชนน าเสนอไม่ใช่เพียง
ความสัมพนัธ์ของผูห้ญิง กบัผูห้ญิงเท่านั้น แต่เป็นความสัมพนัธ์ของผูช้าย กบัผูห้ญิง ท่ีมีผูห้ญิงอีก
หลายคนเขา้มาเก่ียวขอ้งอีก  
 นอกจากน้ียงัพบวา่มีการใช้ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก โดยเวบ็ไซต์ข่าวสดยงั
เลือกใชภ้าพหนา้ปกซ่ึงเป็นภาพของนางสาววริศรา ซ่ึงเป็นภาพท่ีมีลกัษณะดูดี สวมใส่เส้ือสายเด่ียว 
 สรุปบทวิเคราะห์ 
 การวางกรอบข่าว กลวธีิในการน าเสนอข่าว และวธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงใน
ข่าวอาชญากรรม ในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ซ่ึงมี 2 ข่าว ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1  สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1  
 

การวเิคราะห์กรอบ
ข่าว 

ข่าวที ่1 ข่าวที ่2 

นิยามเหตุการณ์ เป็นการฆาตกรรมหญิงสาวหนา้ตาดี
ดว้ยความโหดเห้ียมและน่า
สะพรึงกลวั 

นางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิต เป็น
คนเจา้ชู ้มีรสนิยมรักร่วมเพศ 

วเิคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาใน
สังคม 

การฆาตกรรม เกิดจากความแค้น
ส่วนตวั 

การฆาตกรรมเกิดจากประเด็นความ
ขดัแยง้เร่ืองชูส้าว 



71 

 

P
ag

e7
1

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ประเมินในเชิง
จริยธรรมของ
ผู้เกีย่วข้อง 

ผู ้ ก่ อ เห ตุ เป็ น ฆ าต ก ร ท่ี มี ค ว าม
โหดเห้ียมและกระท าการด้วยความ
ทารุณ 

นางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิต เป็น
ผูห้ญิงท่ีไม่ดี มีพฤติกรรมนอกใจสามี 

แนะทางออก
ของปัญหา 

โดยน าเสนออัตลักษณ์ศพท่ีพบเพื่อ
ยืนย ันผู ้เสี ย ชีวิต เป็น จุดเร่ิมต้นใช้
สืบสวนสอบสวนของต ารวจ 

น าเสนอแนวทางการสืบสวนสอบสวน
ในขั้ นตอนต่อไปของ   ต ารวจ เพื่ อ
ติดตามผูก่้อเหตุมาด าเนินคดี 

กลวธีิการ
น าเสนอ 
 

จดัวางในหมวดหมู่ “ข่าวด่วน”  
ใช้ค  าซ ้ าในพาดหัวในปก และพาดหัว
ข่าว 
ใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) 
ใชค้  าวา่ “ผงะ” เป็นภาษาท่ีดึงดูดใจ 

จดัวางในหมวดหมู่ “เด่นออนไลน์” 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวัในปก พาดหวัข่าว 
ใช้สัญลักษณ์ เคร่ืองหมายอัศเจรีย์ (!) 
และอญัประกาศ(“ ”) 
ใชค้  าวา่ “แฉ” เป็นภาษาท่ีดึงดูดใจ 
ใช้เทคนิคตดัต่อวีดีโอความยาว 07.25 
น. แบ่งเป็น 2 ส่วน  
-ภาพบรรยากาศต ารวจท างานความยาว 
40 วนิาที 
-ภาพและเสียงสัมภาษณ์สามีผูเ้สียชีวิต
ความยาว 6.45 น. 

วธีิการทีส่ื่อ
ประกอบสร้าง
ผู้หญิงในข่าว
อาชญากรรม 

ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก 
-เวบ็ไซตข์่าวสดใชค้  าวา่ “สาวหนา้ตา” 
ทั้งพาดหวัในปก และพาดหวัข่าว 
-ภาพผูเ้สียชีวิต สวมใส่เส้ือสายเด่ียว มี
ลกัษณะดูดี 

เพศและความเบี่ยงเบนทางเพศ 
-พาดหัวข่าวเว็บไซต์ข่าวสดใช้ค  าว่า 
“ผวัรู้เมียชอบทอม” 
-รายละเอียดข่าวน าเสนอบทสัมภาษณ์
ต ารวจ  แล ะส ามี ผู ้ เสี ย ชี วิ ต  ย  ้ า ว่ า
ผูเ้สียชีวติมีรสนิยมรักร่วมเพศ 
-คลิปวี ดีโอน าเสนอภาพและเสี ยง
สัมภาษณ์สามีผูเ้สียชีวติ 
ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก 
-ภาพปกเป็นภาพของผูเ้สียชีวิต สวมใส่
เส้ือสายเด่ียวมีลกัษณะท่ีดูดี 
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 ช่วงเหตุการณ์ที ่2 
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ศึกษาการน าเสนอข่าว ระหว่างวนัท่ี 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 
พ.ศ.2560  มี 2 ข่าว ประกอบดว้ย  
 ข่าวท่ี 1 ส่ือมวลชนทราบว่าผูต้อ้งหาท่ีก่อเหตุฆ่านางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม คือ
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  หรือ เปร้ียว  
 ข่าวท่ี 2 ส่ือมวลชนน าเสนอรายละเอียดของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว 
 โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 บทวิเคราะห์การวางกรอบข่าว ส่วน
ท่ี 2 บทวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอข่าว  และส่วนท่ี 3 บทวิเคราะห์วิธีการท่ีส่ือประกอบสร้าง
ผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.1.3 ช่วงเหตุการณ์ที ่2 ข่าวที ่1 
 ประเด็นส่ือมวลชนทราบวา่ผูต้อ้งหาท่ีก่อเหตุฆ่านางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม คือ
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  หรือ เปร้ียว 
  4.1.3.1 บทวเิคราะห์การวางกรอบข่าว 
 การนิยามเหตุการณ์  
 จากการน าเสนอข่าวน้ีเว็บไซต์ข่าวสดได้นิยามเหตุการณ์น้ีว่าผูต้อ้งหาคดีฆ่าหั่นศพ
นางสาววริศรา กล่ินจุย้ มีหนา้ตาท่ีสวยมาก จนท าให้โซเชียลตกตะลึงในความสวยของผูต้อ้งหา โดย
สะทอ้นใหเ้ห็นในองคป์ระกอบข่าว 2 ส่วน ดงัน้ี 
1.ภาพปกและพาดหวัในปก 

 
ภาพที ่4.7 ภาพปกของข่าวเผยโฉมผูต้อ้งหาฆ่าหัน่ศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เวบ็ไซตข์่าวสด 29 
พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225 
 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225
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 เว็บไซต์ข่าวสดเลือกใช้ภาพหน้าปกเป็นภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ 
เปร้ียว และนางสาวกวิตา ราชดา หรือ เอิร์นผูต้อ้งหาคดีฆ่าหัน่ศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือแอ๋ม 
ในลกัษณะท่ีดูเซ็กซ่ี สวมใส่เส้ือสายเด่ียวเห็นเนินอก ประกอบกบัพาดหวัในปกยงัพาดหวัดว้ยวลีวา่ 
“เผยโฉมผู้ ต้องหำฆ่ำ “น้องแอ๋ม” สวยห่ันศพ!” เป็นการอธิบายรูปลักษณ์ของผูต้้องหาในคดี
ฆาตกรรมนางสาววริศรา วา่ผูต้อ้งหาในคดีน้ีมีหนา้ตาสวย 
 2.พาดหวัข่าว 
 เวบ็ไซตข์่าวสด ยงัคงเลือกพาดหัวดว้ยค าว่า“เผยโฉม “เอิร์น-เปร้ียว” 2 ใน 4 ผู้ต้องหำ
ฆ่ำน้องแอ๋ม โซเชียลสะพรึง “สวยห่ันศพ!” เหมือนกบัพาดหวัในปก โดยมีการตั้งสมญานามให้กบั
ผูต้อ้งหาว่า “สวยหั่นศพ” พร้อมใส่เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) ตอนทา้ยของค าว่า “สวยหั่นศพ” ซ่ึงให้
ความหมายวา่รู้สึกตกใจมากท่ีผูต้อ้งหาในคดีฆาตกรรมมีหนา้ตาดีมาก 

 
ภาพที ่4.8 ภาพพาดหวัข่าวของข่าวเผยโฉมผูต้อ้งหาฆ่าหัน่ศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เวบ็ไซตข์่าว

สด  วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225 
  
 การวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา   
 เวบ็ไซตข์่าวสดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาน้ีวา่โซเชียลตกตะลึงความสวยของผูต้อ้งหา 
เน่ืองจากก่อนหนา้น้ีผูค้นในโซเชียลมีเดีย มีการคน้หารูปภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ 
เปร้ียว กบัพวกผูต้อ้งหา และน ามาเผยแพร่ จึงท าให้เกิดเกิดการวิพากษว์ิจารณ์ดงัรายละเอียดเน้ือหา
ข่าวต่อไปน้ี 

“ล่ำสุดชำวโซเชียลขุดภำพและประวัติต่ำงๆ จำกเฟซบุ๊ กของ 
“เป ร้ี ย ว” แล ะ  “เอิ ร์น ”  2ผู้ ต้ อ งห ำใน คดี ฆ่ ำ ห่ั น ศพ  ท้ั งยั ง
วิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำง” 

พาดหวัขา่ว 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225
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 การประเมินในเชิงจริยธรรม  
 เวบ็ไซตข์่าวสดมีการน าเสนอเหตุการณ์น้ีโดยเน้นไปท่ีรูปลกัษณ์ภายนอกของผูต้อ้งหา 
วา่ผูต้อ้งหามีหนา้ท่ีสวยงาม พร้อมตั้งสมญานามให้กบัผูต้อ้งหาวา่ “สวยหัน่ศพ” ในพาดหวัข่าวและ
พาดหวัในปก 
 การเสนอแนะแนวทางแก้ไข  
 เวบ็ไซตข์่าวสดไม่มีการเสนอแนะทางแกไ้ขในข่าวน้ี 
 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ข่าวท่ี 1  เว็บไซต์ข่าวสดมีการนิยาม
เหตุการณ์ว่า ผูต้อ้งหาคดีฆ่าหั่นศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ มีหน้าตาท่ีสวยมาก จนท าให้โซเชียลตก
ตะลึงในความสวยของผูต้อ้งหา วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาวา่ก่อนหนา้น้ีผูค้นในโซเชียลมีเดีย มีการ
คน้หารูปภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว กบัพวกผูต้อ้งหา และน ามาเผยแพร่ จึงท า
ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ประเมินในเชิงจริยธรรมว่าน าเสนอเหตุการณ์น้ีโดยเน้นไปท่ีรูปลกัษณ์
ภายนอกของผูต้อ้งหา ว่าผูต้อ้งหามีหน้าท่ีสวยงาม พร้อมตั้งสมญานามให้กบัผูต้อ้งหาว่า “สวยหั่น
ศพ” และไม่มีการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขโดยมีกลิวธีท่ีข่าวสดออนไลน์ใชใ้นการางกรอบข่าวน้ี มี
รายละเอียดดงัปรากฏในส่วนท่ี 2   
 4.1.3.2 บทวเิคราะห์กลวธีิในการน าเสนอ 
 1.รูปแบบการจัดวาง 
 เวบ็ไซต์ข่าวสดไดจ้ดัวางข่าวน้ีในหมวดหมู่ของ “เด่นออนไลน์” ซ่ึงเป็นหมวดหมู่ท่ี 2 
ของเวบ็ไซตข์่าวสด เม่ือเขา้สู่เวบ็ไซตต์อ้งเลือกท่ีหมวดหมู่เด่นออนไลน์จึงจะพบข่าวน้ี พร้อมจดัท า
ภาพปกซ่ึงเป็นภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว กบันางสาวกวติา ราชดา หรือ เอิร์น 
ผูเ้สียชีวติในลกัษณะเซ็กซ่ีเป็นภาพแรก พร้อมใส่ตวัอกัษรหนาทึบสีแดงแสดงขอ้ความพาดหวัในปก  
“เผยโฉมผู้ต้องหำฆ่ำ “น้องแอ๋ม” สวยห่ันศพ!” 
 
 



75 

 

P
ag

e7
5

 

 
 
ภาพที ่4.9เวบ็ไซตข่์าวสดน าเสนอข่าวเผยโฉมผูต้อ้งหาฆ่าหัน่ศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เวบ็ไซต์
ข่าวสด วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225 
  
 2.การท าซ ้า 
 พาดหัวในปกและพาดหัวข่าวยงัใช้ค  าซ ้ ากันคือ “สวยหั่นศพ” เป็นเน้นย  ้าให้เห็นว่า
ผูต้อ้งหาเป็นหญิงสาวหนา้ตาดี เนน้ใหเ้ห็นถึงรูปลกัษณ์ภายนอกของผูต้อ้งหา  
 3.การใช้สัญลกัษณ์ทีคุ้่นเคย 
 การใช้สัญลกัษณ์ในข่าวพบว่า ในพาดหัวในปกและพาดหัวข่าว มีการใช้เคร่ืองหมาย
อัญประกาศ หรือ เคร่ืองหมายค าพูด (“ ”) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ส าหรับเขียนคร่อมค า หรือ
ประโยคเพื่อแสดงวา่ขอ้ความนั้นเป็นค าพูด หรือเพื่อเน้นความให้เด่นชดัข้ึน ท่ีช่ือของผูต้อ้งหา และ
ค าว่า สวยหั่นศพ และมีเคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) หลงัค าว่าสวยหั่นศพด้วย ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้
เขียนหลงัค าวลี หรือประโยคท่ีเป็นค าอุทาน แสดงอาการตกใจ ไวใ้ชต่้อทา้ยขอ้ความหรือเขียนหลงั
ขอ้ความวา่เป็นเหตุท่ีน่าตกใจ หรือ แปลกใจ แสดงใหเ้ห็นวา่หนา้ตาของผูต้อ้งหาสวยจนน่าตกใจ  
 4.การใช้ภาษาทีด่ึงดูดใจ 
 ภาษาท่ีใช้ในพาดหัวข่าว ข่าวสดออนไลน์เลือกใช้ค  าว่า “สะพรึง”  ซ่ึงมีความหมาย ว่า
น่ากลวั น่าสยดสยอง โดยใช้ค  าวา่ “สะพรึง” ในพาดหัวข่าววา่ “โซเชียลสะพรึงสวยห่ันศพ”แสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูต้อ้งหามีหนา้ตาสวยแต่มีพฤติกรรมก่อเหตุท่ีน่ากลวั และน่าสยดสยอง  
       4.1.3.3 บทวเิคราะห์วธีิการทีส่ื่อประกอบสร้างผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 

พาดหวัขา่ว 

พาดหวัในปก 

หมวดหมูข่า่ว 

ภาพปก 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225
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 การน าเสนอข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ข่าวท่ี 1 ของเว็บไซต์ข่าวสดมีวิธีการน าเสนอ
ผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมคือ นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว และ นางสาวกวิตา ราชดา 
หรือ เอิร์น ผูต้ ้องหาหญิงในคดีอาชญากรรมน้ี โดยให้ความส าคญักบั ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์
ภายนอก สะทอ้นให้เห็นจากเวบ็ไซตข์่าวสดไดเ้ลือกใชค้  าวา่ “สวยหัน่ศพ” อธิบายวา่ นางสาวปรียา
นุช  กบันางสาวกวิตา  ว่ามีหน้าตาสวย โดยใช้ทั้งในพาดหัวข่าวและพาดหัวในปก นอกจากน้ียงั
เลือกภาพหน้าปก และภาพประกอบในเน้ือหาข่าวเป็นภาพของผูต้อ้งหาท่ีสวมใส่เส้ือสายเด่ียว มี
ลกัษณะท่ีเซ็กซ่ี เห็นแผน่หลงั รอยสัก และเนินอก  
 

 
 
ภาพที ่4.10 ภาพนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225 

 

 
ภาพที ่4.11ภาพนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225
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ภาพที ่4.12 ภาพนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225 
  
 4.1.4 ช่วงเหตุการณ์ที ่2 ข่าวที ่2 
 ประเด็นข่าวส่ือมวลชนน าเสนอรายละเอียดของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ 
เปร้ียว 
  4.1.4.1 บทวเิคราะห์การวางกรอบข่าว 
 การนิยามเหตุการณ์ 
 จากการน าเสนอข่าวน้ีเวบ็ไซตข์่าวสดไดนิ้ยามเหตุการณ์น้ีวา่ นางสาวปรียานุช โนนวงั
ชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหาในคดีฆ่าหั่นศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม เป็นหญิงสาวท่ีมีความ
กตญัญู เป็นท่ีพึ่งของแม่และครอบครัว โดยสะทอ้นใหเ้ห็นในองคป์ระกอบข่าวทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี 
 
1.ภาพปกและพาดหวัในภาพปก 

 
ภาพที ่4.13 ภาพปกของข่าวมารดานางสาวปรียานุช โนนวงัชยั วอนลูกสาวมอบตวั เวบ็ไซตข์่าวสด 
วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_378543 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_372225
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 เวบ็ไซตข์่าวสดจดัท าภาพปกโดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นภาพของนางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั หรือเปร้ียว ผูต้อ้งหา ส่วนท่ีสองเป็นภาพของนางสาคร ภาษี มารดานางสาวปรียานุช  
ท่ีเช็ดน ้ าตาท่ีหน้า ในภาพหน้าปกยงัพาดหัวดว้ยขอ้ความวา่ “แม่เปร้ียวร ่ำไห้ วอนกลับมำมอบตัว” 
ซ่ึงอธิบายถึงความรักของมารดาท่ีเป็นห่วงลูกสาวใหก้บัมามอบตวักบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
2.พาดหวัข่าว และเน้ือข่าว 
 เวบ็ไซตข์่าวสดยงัคงเลือกพาดหวัข่าวดว้ยค าวา่ “แม่เปร้ียวห่ันศพ เครียดหนัก อยำกให้
มอบตัวห่วงต้องหนีหัวซุกหัวซุน ชีต้้องหยุดสร้ำงบ้ำน ขำดท่ีพ่ึง”เหมือนกบัพาดหัวในปก ซ่ึงให้
ความหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัวของผูต้้องหา และแสดงให้เห็นอีกว่าท่ีผ่านมา
นางสาวปรียานุช เป็นบุคคลท่ีมีความกตญัญูสร้างบา้นและเล้ียงดูมารดา  

 
ภาพที ่4.14 ภาพพาดหวัข่าวของข่าวมารดานางสาวปรียานุช โนนวงัชยั วอนลูกสาวมอบตวั เวบ็ไซต์
ข่าวสด วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_378543 

 
 เช่นเดียวกบัในเน้ือหาข่าวท่ีเวบ็ไซต์ข่าวสดเลือกน าเสนอบทสัมภาษณ์ของเพื่อนบา้น 
และบทสัมภาษณ์มารดาของนางสาวปรียานุช ท่ีอธิบายว่านางสาวปรียานุช เป็นคนกตญัญูและยงั
แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบวา่หากครอบครัวน้ีขาดนางสาวปรียานุช ไปจะท าให้ไดรั้บความเดือดร้อน
ตอ้งอยูใ่ชชี้วติอยา่งล าบากดงัรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

“..เพ่ือนบ้ำน ระบุว่ำ ตอนเด็กๆ เปร้ียวเป็นคนนิสัยดี น่ำรัก ไม่เคย
สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ และไม่เคยมีช่ือเสียงในด้ำนท่ีไม่ดี 
ซ่ึงในสังคมไทบ้ำนหำกลูกบ้ำนไหนท ำตัวไม่ดี ชำวบ้ำนกจ็ะรู้กันท่ัว 

พาดหวัขา่ว 
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แต่ส ำหรับเปร้ียวไม่เคยมีช่ือเสียงในด้ำนไม่ดีเลย แต่พอเขำโตขึน้ก็
ออกไปเรียนและไปท ำงำนท่ีตัวจังหวัด นำนๆ จะกลับมำที โดยเอำ
เงินมำจุนเจือครอบครัว ให้พ่อแม่ใช้จ่ำย ถือว่ำเป็นเด็กกตัญญูคน
หน่ึง” 
“..มำรดำ ระบุว่ำเม่ือวันท่ีไทบ้ำนมำบอกข่ำวว่ำเปร้ียวฆ่ำคนแม่ล้มลง
ทันที หัวใจไม่รู้ว่ำตกหำยไปไหน จำกนั้นมำกน็อนไม่ค่อยได้ต้องกิน
ยำนอนหลับเป็นก ำๆ เพ่ือให้นอนได้ แม้หมอจะบอกไม่ให้กินเยอะ 
แต่กต้็องกินเพ่ือให้นอนหลับ เพรำะถ้ำไม่ได้นอนกจ็ะคิดถึงแต่เร่ืองท่ี
เกิดขึน้ ตอนนีคิ้ดถึงลูกมำก เขำเป็นลูกคนเล็กท่ีพ่ึงพำอำศัยได้มำก
ท่ีสุด และถ้ำขำดเปร้ียวไปทุกอย่ำงในชีวิตเหมือนพังทลำย บ้ำนท่ี
สร้ำงอยู่ก็คงไม่เสร็จ และต้องอยู่ในสภำพนีเ้พรำะเรำก็ไม่มีปัญญำ
สร้ำงต่อได้” 

 การวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา 
 เวบ็ไซต์ข่าวสดน าเสนอสาเหตุของเหตุการณ์น้ีว่าฐานะทางบา้นของนางสาวปรียานุช 
โนนวงัชัย หรือ เปร้ียว ยากจน ท าให้เปร้ียวต้องท างานหาเงินตั้ งแต่เด็กเพื่อเล้ียงดูตัวเองและ
ครอบครัวโดยน าเสนอบทสัมภาษณ์มารดาของนางสาวปรียานุช ผูต้อ้งหา วา่นางสาวปรียานุช เกิด
มาในครอบครัวท่ียากจน และตอ้งใชชี้วิตอยา่งด้ินรนโดยท างานหาเงินตั้งแต่ยงัเด็ก ท าให้อนุมานได้
ว่านางสาวปรียานุช เป็นคนสู้ชีวิต และเป็นบุคคลท่ีเข้มแข็ง พยายามท างานทุกอย่างเพื่อหาเงินมา
ดูแลครอบครัว ถูกผลกัดนัจากโครงสร้างเศรษฐกิจจนในท่ีสุดกลายเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรม 
ดงัรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

“เขำเป็นคนท่ีต้องต่อสู้มำตั้งแต่เด็ก เขำไปรับจ้ำงซักผ้ำท่ีตลำด และ
หลังเลิกรำกับแฟนเก่ำก็ไปร้องเพลงคำรำโอเกะ ได้เงินมำให้พ่อ แม่ 
และย่ำ” 

 การประเมินในเชิงจริยธรรม 
 การน าเสนอเหตุการณ์น้ีของเวบ็ไซต์ข่าวสดมีการประเมินในเชิงจริยธรรมวา่ก่อนเกิด
เหตุฆาตกรรมท่ีผา่นมานางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหาเป็นคนดีมาโดยตลอด สะทอ้นให้เห็น
จาก พาดหวัข่าวท่ีเลือกใชค้  าวา่ “ช้ีตอ้งหยดุสร้างบา้นขาดท่ีพึ่ง” 
 เช่นเดียวกบัในเน้ือหาข่าวท่ีไดอ้ธิบายถึงลกัษณะนิสัยของนางสาวปรียานุช ผูต้อ้งหา วา่
เป็นคนดี มีนิสัยน่ารัก และมีความกตญัญู สะทอ้นจากบทสัมภาษณ์ของเพื่อนบา้นและมารดาของ
นางสาวปรียานุช ท่ีเวบ็ไซตข่์าวสดเลือกมาน าเสนอ ดงัรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 
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“..เพ่ือนบ้ำน ระบุว่ำ เพ่ือนบ้ำน ท่ีอำศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง ทรำบ
ว่ำ ตอนเดก็ๆ เปร้ียวเป็นคนนิสัยดี น่ำรัก ไม่เคยสร้ำงควำมเดือดร้อน
ให้กับพ่อแม่ และไม่เคยมช่ืีอเสียงในด้ำนท่ีไม่ดี” 
“..มำรดำ ระบุว่ำ เปร้ียว เป็นคนสุดท้อง แต่กเ็หมือนเป็นหัวหน้ำครอบครัว 
และเป็นคนกตัญญูกับพ่อแม่มำกท่ีสุดเม่ือเทียบกับลูกคนอ่ืนๆ” 

 การเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 เวบ็ไซตข์่าวสดไดน้ าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในเหตุการณ์น้ี โดยน าเสนอใหน้างสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหาเขา้มอบตวั ผา่นพาดหวัข่าว พาดหวัในปก และบทสัมภาษณ์ของมารดา
นางสาวปรียานุช ดงัน้ี 

“แม่ของเปร้ียว กล่ำวอีกว่ำ อยำกให้ลูกมำมอบตัวเม่ือเรำท ำควำมผิด
แล้ว เขำคงไม่มำท ำอะไรโหดร้ำยกับเรำ ตอนนีเ้ป็นห่วงลูกมำก กลัว
ลูกไม่ได้กินข้ำว เพรำะมวัแต่หนีหัวซุกหัวซุน” 

 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ข่าวท่ี 2  เว็บไซต์ข่าวสดมีการนิยาม
เหตุการณ์วา่ นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหาในคดีฆ่าหัน่ศพนางสาววริศรา กล่ิน
จุย้ หรือ แอ๋ม เป็นหญิงสาวท่ีมีความกตญัญู เป็นท่ีพึ่งของแม่และครอบครัว วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาวา่ฐานะทางบา้นของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ยากจน ท าให้เปร้ียวตอ้งท างาน
หาเงินตั้งแต่เด็กเพื่อเล้ียงดูตวัเองและครอบครัว ประเมินในเชิงจริยธรรมวา่ก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมท่ี
ผ่านมานางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหาเป็นคนดีมาโดยตลอด และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 
โดยน าเสนอให้นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหาเขา้มอบตวั โดยมีกลวิธีท่ีเวบ็ไซตข์่าวสดใชใ้น
การวางกรอบข่าวน้ี มีรายละเอียดดงัปรากฏในส่วนท่ี 2   
  4.1.4.2 บทวเิคราะห์กลวธีิ 
 1.รูปแบบการจัดวาง 
 เวบ็ไซต์ข่าวสดไดจ้ดัวางข่าวเหตุการณ์น้ีไวใ้นหมวดหมู่ “ข่าวด่วน” ซ่ึงเป็นหมวดหมู่
ข่าวแรกท่ีแสดงในเวบ็ไซตข์่าวสด นอกจากน้ียงัมีการจดัท ารูปภาพหนา้ปกของข่าวโดยแบ่งรูปภาพ
หนา้ปกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีหน่ึงเป็นภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา ส่วนท่ีสองเป็น
ภาพของมารดานางสาวปรียานุช ท่ีก าลงัเช็ดน ้ าตา พร้อมใส่ตวัอกัษรหนาทึบสีแดงแสดงขอ้ความ
พาดหวัในปกวา่ “แม่เปร้ียวร ่ำไห้ วอนกลับมำมอบตัว”  
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ภาพที ่4.15 เวบ็ไซตข์่าวสดน าเสนอข่าวมารดานางสาวปรียานุช โนนวงัชยั วอนลูกสาวมอบตวั 
เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_378543 
 
 2.การท าซ ้า 
 พาดหัวในปก พาดหัวข่าว มีการใช้ค  าว่า “มอบตัว” เป็นการเน้นย  ้าให้ผูต้ ้องหาเดิน
ทางเขา้มามอบตวักบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ นอกจากน้ีในเน้ือหาข่าวยงัน าเสนอบทสัมภาษณ์มารดาของ
นางสาวปรียานุช ท่ีวงิวอนใหน้างสาวปรียานุช เขา้มามอบตวักบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
 3.การใช้สัญลกัษณ์ทีคุ้่นเคย 
 เวบ็ไซตข์่าวสดไม่มีการใชส้ัญลกัษณ์ในข่าวน้ี 
 4.การใช้ภาษาทีด่ึงดูดใจ 
 เวบ็ไซตข์่าวสดไม่มีการใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ 
 5.การใช้เทคนิคตัดต่อวดีีโอ 
 เวบ็ไซต์ข่าวสดได้น าเสนอคลิปวีดีโอแทรกอยู่ในเน้ือหาข่าว โดยน าเสนอคลิปวีดีโอ
ความยาว 4.12 นาที ซ่ึงตลอดทั้งคลิปเป็นภาพและเสียงสัมภาษณ์มารดาของนางสาวปรียานุช   
       4.1.4.3 บทวเิคราะห์วธีิการทีส่ื่อประกอบสร้างผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 การน าเสนอข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ข่าวท่ี 2 ของเว็บไซต์ข่าวสดมีวิธีการน าเสนอ
ผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมคือ นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรม
น้ี โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองไม่ใช่ตวัการกระท าความผิด สะทอ้นให้เห็นจากข่าวสดออนไลน์ท่ีได้

หมวดหมูข่า่ว 
พาดหวัขา่ว 

ภาพปก 

พาดหวัในปก 
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เลือกน าเสนอเร่ืองราวชีวิตของนางสาวปรียานุช ผูต้อ้งหา ผา่นบทสัมภาษณ์เพื่อนบา้น และมารดา
ของนางสาวปรียานุช แสดงใหเ้ห็นวา่นางสาวปรียานุช เป็นคนดี กตญัญู เล้ียงดูแม่ และครอบครัวมา
โดยตลอด ซ่ึงเป็นการหาเหตุผลให้กบัผูต้อ้งหาวา่มีวยัเด็กท่ีล าบาก ตอ้งต่อสู้ชีวติ ท าใหน้างสาวปรียา
นุช เป็นคนท่ีต่อสู้ ด้ินรน  
 สรุปบทวิเคราะห์ 
 การวางกรอบข่าว  กลวธีิในการน าเสนอข่าว และวธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงใน
ข่าวอาชญากรรม ในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ซ่ึงมี 2 ข่าว ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2  
 

วเิคราะห์การ
วางกรอบข่าว 

ข่าวที ่1 ข่าวที ่2 

นิยาม
เหตุการณ์ 

นางสาวปรียานุช โนนวงัชัย กบัพวก
ผูต้้องหาคดีฆ่าหั่นศพนางสาววริศรา 
กล่ินจุ้ย มีหน้าตาท่ีสวยมาก ท าให้
โซ เชี ยลตะ ลึ งใน ความส วยของ
ผูต้อ้งหา 

นางสาวป รียานุช  โนนวังชัย  ห รือ 
เปร้ียว เป็นคนกตญัญูเล้ียงดูพ่อแม่และ
ครอบครัว 

วเิคราะห์
สาเหตุของ
ปัญหาใน
สังคม 

การวิพากษ์เร่ืองหน้าตาผูต้้องหาเกิด
จากผู ้คนในโซเชียลมีเดียน ารูปภาพ
ของผูต้อ้งหามาเผยแพร่ 

ฐานะทางบ้านของนางสาวปรียานุช 
โนนวงัชัย หรือ เปร้ียว ยากจน ท าให้
เปร้ียวต้องท างานหาเงินตั้งแต่เด็กเพื่อ
เล้ียงดูตวัเองและครอบครัว 

ประเมินในเชิง
จริยธรรมของ
ผู้เกีย่วข้อง 

ตั้งสมญานามให้กบัผูต้อ้งหาว่า “สวย
หัน่ศพ” 

ท่ีผ่านมานางสาวปรียานุช โนนวงัชัย 
ผูต้อ้งหาเป็นคนดีมาโดยตลอด 

แนะทางออก
ของปัญหา 

ไม่มี ให้ น างส าวป รี ย า นุ ช  โน น วังชั ย 
ผูต้อ้งหาเขา้มอบตวักบัต ารวจ 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

วเิคราะห์การ
วางกรอบข่าว 

ข่าวที ่1 ข่าวที ่2 

กลวธีิการ
น าเสนอ 
 

จดัวางในหมวดหมู่ “เด่นออนไลน์” 
ใช้ค  าซ ้ าในพาดหัวในปกและพาดหัว
ข่าว 
ใช้สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) 
และอญัประกาศ (“ ”) 
ใชค้  าวา่ “สะพรึง” เป็นภาษาท่ีดึงดูดใจ 

จดัวางในหมวดหมู่ “ข่าวด่วน” 
ใช้ค  าซ ้ าในพาดหัวในปกและพาดหัว
ข่าว 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อวีดีโอความยาว 4.12 น. 
ทั้ งหมด เป็นภาพและ เสี ยงม ารดา
นางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ผูต้ ้องหา 
ใหส้ัมภาษณ์ 

วธีิการทีส่ื่อ
ประกอบสร้าง
ผู้หญิงในข่าว
อาชญากรรม 

ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก 
-พาดหวัข่าวและพาดหวัในปกข่าวข่าว
สดออนไลน์ใชค้  าวา่ “สวยหัน่ศพ”  
-ภาพปกและภาพประกอบในเน้ือหา 
เป็นภาพผูต้อ้งหาสวมใส่เส้ือสายเด่ียว
เห็น เนินอก  แผ่นหลัง   รอยสั ก  มี
ลกัษณะเซ็กซ่ี 

ไม่ใช่ตวัการกระท าความผดิ 
-เน้ื อหาข่ าวน า เสนอบทสั มภาษ ณ์
มารดาของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 
ผูต้ ้องหาว่าผูต้ ้องหาเป็นคนดี มีความ
กตญัญู เล้ียงดูมารดา มีฐานะครอบครัว
ท่ียากจนจึงตอ้งต่อสู้ชีวติ 

 
 ช่วงเหตุการณ์ที ่3 
 ช่วงเหตุการณ์ท่ีสาม ศึกษาการน าเสนอข่าวระหว่างวนัท่ี 4  มิถุนายน – 23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 มี 4 ข่าว ประกอบดว้ย 
 ข่าวท่ี 1 การรายงานข่าวจบัตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว  
 ข่าวท่ี 2การรายงานข่าวเก่ียวกบัการขายสินคา้ชนิดเดียวกบัท่ีนางสาวปรียานุช โนนวงั
ชยั หรือ เปร้ียวใช ้  
 ข่าวท่ี 3 ส่งนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว เขา้เรือนจ า   
 ข่าวท่ี 4 นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ถูกคุมตวัมาข้ึนศาลคร้ังแรก  
 โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 บทวเิคราะห์การวางกรอบข่าว ส่วน
ท่ี 2 บทวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอข่าว และส่วนท่ี 3 บทวิเคราะห์วิธีการท่ีส่ือประกอบสร้าง
ผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 4.1.5 ช่วงเหตุการณ์ที ่3 ข่าวที ่1 ประเด็นข่าวจับตัวนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ เปร้ียว  
 4.1.5.1 บทวเิคราะห์การวางกรอบข่าว 
 การนิยามเหตุการณ์ 
 จากการน าเสนอข่าวน้ี เวบ็ไซตข์่าวสดไดนิ้ยามเหตุการณ์น้ีวา่นางสาวปรียานุช โนนวงั
ชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหามีการไตร่ตรองวิธีอ าพรางศพโดยสะทอ้นให้เห็นในองค์ประกอบของข่าว
ทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1.ภาพและพาดหวัในปก 

 
 
ภาพที ่4.16 ภาพปกของข่าว ผบ.ตร.สอบปากค าผูต้อ้งหา เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 4 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_381187 
  
 เว็บไซต์ข่าวสดเลือกใช้ภาพปกเป็นภาพของพลต ารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ีมีลกัษณะ
ก าลงัให้ความสนใจฟังนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหา ขณะท าการสอบสวน โดย
เลือกใช้ประโยคว่า “เปร้ียวให้กำรกับ ผบ. ท ำไมถึงห่ันศพไม่ถ่วงน ำ้” แสดงให้เห็นว่าผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติก าลงัสอบสวนนางสาวปรียานุช ผูต้อ้งหา เก่ียวกบัประเด็นการอ าพรางศพว่ามีการ
ไตร่ตรองวธีิการโดยเลือกการหัน่ศพแทนการน าศพไปถ่วงน ้า  
2.พาดหวัข่าว และเน้ือข่าว 
 เวบ็ไซตข์่าวสดยงัคงเลือกพาดหวัข่าวดว้ยประโยควา่“เปร้ียว” ให้กำรกับ ผบ.ตร. ท ำไม
ถึงห่ันศพ “แอ๋ม” ไม่น ำไปถ่วงน ำ้?”เหมือนกบัพาดหัวในปก ซ่ึงให้ความหมายเน้นย  ้าถึงวิธีการ
ไตร่ตรองการอ าพรางศพหลงัฆาตกรรม 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_381187
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ภาพที ่4.17 ภาพปกของข่าว ผบ.ตร.สอบปากค าผูต้อ้งหา เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 4 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_381187 

 
 เช่นเดียวกบัในเน้ือหาข่าวท่ีอธิบายถึงการไตร่ตรองการอ าพรางศพ โดยน าเสนอบท
สัมภาษณ์ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ  วา่นางสาวปรียานุช ผูต้อ้งหาสารภาพว่าเป็นคนฆ่านางสาวว
ริศรา กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม ผูเ้สียชีวิต หลงัก่อเหตุไดว้างแผนน าศพไปถ่วงน ้ าแต่ศพแข็งแลว้จึงเลือกวิธี
หัน่ศพแทน ดงัรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

“..ผมถำมเขำเขำกบ็อกว่ำเขำกไ็ปไม่รอดเหมือนกัน ในควำมคิดของ
เขำขณะนั้นมันมีแค่นี ้มีควำมคิดอยู่  2 อย่ำง 1 คือถ่วงน ำ้ 2 คือเอำไป
ห่ัน เขำคิดว่ำตอนนั้นศพเร่ิมแขง็แล้ว ถ้ำเอำไปถ่วงน ำ้เด๋ียวกโ็ผล่” 

 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 เว็บไซต์ข่าวสดได้น าเสนอสาเหตุของการฆาตกรรมนางสาววริศรา กล่ินจุ้ย ว่าการ
ฆาตกรรมในคร้ังน้ีเกิดจากความขดัแยง้ส่วนตวัยาเสพติดและหน้ีสิน โดยปรากฏในเน้ือหาข่าวผ่าน
การเลือกน าเสนอบทสัมภาษณ์ของผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ท่ีเปิดเผยผลการสอบสวนนางสาว
ปรียานุช ผูต้อ้งหา ดงัรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

“โดย ผบ.ตร. เผยว่ำผู้ ต้องหำให้กำรว่ำคดีนีม้ีปมมำจำกเร่ืองส่วนตัว
เป็นเร่ืองยำเสพติดและหนี ้สิน ประมำณ 30,000-40,000 บำท ท่ี 
น.ส.วริศรำยืมไป แต่ไม่ใช่เร่ืองขบวนกำรค้ำยำเสพติดข้ำมชำติ 
เหมือนท่ีโซเชียลพูดกัน เหตุเกิดจำกท่ี น.ส.วริศรำ หรือแอ๋ม ถูกจับ
เม่ือปลำยปี 2559 เจ้ำหน้ำท่ีขยำยผลถึง น.ส.ปรียำนุช ไม่ใช่เร่ือง
กำรค้ำยำข้ำมชำติ กลุ่มนีเ้ขำเสพยำกัน แล้วน.ส.วริศรำ ถูกจับ ต ำรวจ

พาดหวัขา่ว 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_381187
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มีกำรขยำยผล ไม่ใช่ขบวนกำรค้ำยำเสพติด และผู้ต้องหำรับสำรภำพ
ตลอดข้อกล่ำวหำ” 

 การประเมินในเชิงจริยธรรม 
 การน าเสนอข่าวน้ีเวบ็ไซต์ข่าวสดมีการประเมินในเชิงจริยธรรมว่า นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา มีส านึกผิดจึงเขา้มอบตวักบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ และมีสามญัส านึก ไม่ไดต้ั้งใจฆ่า
นางสาววริศรา ผูเ้สียชีวิต พร้อมอธิบายกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีนางสาวปรียานุช แต่งหน้าใน
หอ้งควบคุมผูต้อ้งหาวา่เป็นเร่ืองปกติของผูห้ญิง โดยเวบ็ไซตข์่าวสดเลือกน าเสนอบทสัมภาษณ์ของ
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ท่ีสอบสวนนางสาวปรียานุช ถึงสาเหตุการฆาตกรรมและรายละเอียดใน
คดีน้ี โดยมีรายละเอียดข่าวดงัน้ี 

“พล.ต.อ.จักรทิพย์ เผยว่ำ ผู้ ต้องหำระบุว่ำเขำต้องกำรแค่จะส่ังสอน 
ไม่ได้เจอกันเป็นปี บังเอิญเขำกลับมำจำกต่ำงประเทศ แล้วไปเจอท่ี
จุดนัดพบพอดี จนเกิดเหตุ” 
“เขำกต็ัดสินใจมอบตัวอยู่  ผมถำมว่ำสำเหตุท่ีมำมอบตัวเพรำะอะไร 
เขำบอกว่ำเขำไม่อยำกให้คนท่ีเขำไปอยู่ ด้วยเดือดร้อน หลังจำกท่ีเขำ
ตั้งสติได้แล้วว่ำส่ิงท่ีเขำท ำมันผิด เลยคิดจะมอบตัว และได้ยืนยัน
หนักแน่นรับสำรภำพตลอดข้อกล่ำวหำ” “ส่วนเร่ืองภำพท่ีหลุด
ออกมำทำงโซเชียลท่ีผู้ ต้องหำก ำลังแต่งหน้ำ ผบ.ตร. ระบุว่ำ “ผมว่ำ
เป็นเร่ืองปกติของผู้หญิง แต่อย่ำงน้อยเขำก็มีสำมัญส ำนึกในกำร
รับผิดชอบ คือเขำมคีวำมตั้งใจท่ีจะมอบตัว ” 

 หลงัจากส่ือมวลชนน าเสนอเน้ือหาข่าวน้ีไดเ้กิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า ผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ เขา้ขา้งนางสาวปรียานุช ผูต้อ้งหาหรือไม่ ท าให้พนัต ารวจเอกกฤษณะ พฒันเจริญ 
ในฐานะรองโฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ออกมาแถลงข่าวช้ีแจงต่อสังคมโดยยืนยนัว่าผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ ไม่ไดป้กป้องหรือเขา้ขา้งนางสาวปรียานุช กบัพวกผูต้อ้งหาแต่อยา่งใด  
 การเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 เวบ็ไซตข์่าวสดไดน้ าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยน าเสนอแนวทางในการด าเนินคดี
ตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมกับนางสาวปรียานุช ผูต้ ้องหากับพวก ซ่ึงเป็นผูก้ระท า
ความผดิ วา่ไดรั้บบทลงโทษตามกฎหมาย 
 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 1  เว็บไซต์ข่าวสดมีการนิยาม
เหตุการณ์ว่า นางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ผูต้อ้งหามีการไตร่ตรองวิธีอ าพรางศพ วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาว่าการฆาตกรรมในคร้ังน้ีเกิดจากความขดัแยง้ส่วนตวัยาเสพติดและหน้ีสิน ประเมินใน
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เชิงจริยธรรมวา่นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา มีส านึกผิดจึงเขา้มอบตวักบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
และมีสามญัส านึก และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขโดยน าเสนอแนวทางในการด าเนินคดีตามขั้นตอน 
โดยมีกลิวธีท่ีเวบ็ไซตข์่าวสดใชใ้นการางกรอบข่าวน้ี มีรายละเอียดดงัปรากฏในส่วนท่ี 2    
 4.1.5.2 บทวเิคราะห์กลวธีิในการน าเสนอ 
 1.รูปแบบการจัดวาง 
 ข่าวประเด็นการจบักุมและสอบสวนนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียวกบัพวก 
เวบ็ไซต์ข่าวสดไดจ้ดัวางต าแหน่งไวใ้นหมวดหมู่ “ข่าวด่วน”ซ่ึงเป็นหมวดหมู่แรกของเวบ็ไซตข์่าว
สด เม่ือเขา้สู่เวบ็ไซตข์่าวสดจะสามารถเห็นข่าวในหมวดหมู่น้ีไดท้นัที นอกจากน้ียงัมีการจดัท าภาพ
หน้าปกของข่าวโดยใช้ภาพพลต ารวจเอกจกัรทิพย์ ชัยจินดา ผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติ ก าลัง
สอบสวนนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา พร้อมใส่ตวัอกัษรหนาทึบสีแดง แสดงขอ้ความพาด
หวัในปกวา่ “เปร้ียวใหก้ารกบั ผบ. ท าไมถึงหัน่ศพไม่ถ่วงน ้า” 
 

 
 

ภาพที ่4.18 เวบ็ไซตข์่าวสดน าเสนอข่าว ผบ.ตร. สอบปากค าผูต้อ้งหา เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 4 
มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_381187 
 
 2.การท าซ ้า 
 พาดหวัในปกและพาดหวัข่าว เวบ็ไซต์ข่าวสดเลือกใช้ค  าซ ้ ากนัวา่ “ท ำไมถึงห่ันศพไม่
น ำไปถ่วงน ำ้”เป็นการเน้นย  ้าให้เห็นวา่นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา มีการไตร่ตรองวิธีการ

หมวดหมูข่า่ว 
พาดหวัขา่ว 

ภาพปก 

พาดหวัในปก 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_381187
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อ าพรางศพ  นอกจากน้ีในรายละเอียดข่าวยงัย  ้าถึงการไตร่ตรองวิธีการอ าพรางศพว่าศพเร่ิมแข็งจึง
เลือกหัน่ศพแทน 
 3.การใช้สัญลกัษณ์ทีคุ้่นเคย 
 การใช้สัญลกัษณ์ในข่าวพบว่าในพาดหัวในข่าวได้ใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศ หรือ 
เคร่ืองหมายค าพูด (“ ”) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ส าหรับเขียนคร่อมค า หรือประโยคเพื่อแสดงว่า
ขอ้ความนั้นเป็นค าพูด หรือเพื่อเน้นความให้เด่นชัดข้ึน ท่ีช่ือของผูต้อ้งหา และช่ือของผูเ้สียชีวิต  
เคร่ืองหมาย ? ปรัศนี ซ่ึงไวใ้ชห้ลงัเคร่ืองหมายค าถาม 
 นอกจากน้ียงัใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) หลังค าว่าท าไมถึงหั่นศพไม่ถ่วงน ้ า ซ่ึงเป็น
เคร่ืองหมายท่ีใช้เขียนหลังค าวลี หรือประโยคท่ีเป็นค าอุทาน แสดงอาการตกใจ ไวใ้ช้ต่อท้าย
ขอ้ความหรือเขียนหลงัขอ้ความวา่เป็นเหตุท่ีน่าตกใจ หรือ แปลกใจ 
 4.การใช้เทคนิคตัดต่อวดีีโอ   
 เวบ็ไซตข์่าวสดไดน้ าเสนอคลิปวดีีโอการแถลงข่าวของพลต ารวจเอกจกัรทิพย ์ชยัจินดา 
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ หลงัสอบสวนนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา มีความยาว 30 นาที 
เพื่อใหผู้ช้มสามารถรับชมการใหส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัคดีน้ีไดอ้ยา่งละเอียด 
         4.1.5.3  บทวเิคราะห์วธีิการทีส่ื่อประกอบสร้างผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 การน าเสนอข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 1 ของเว็บไซต์ข่าวสดมีวิธีการน าเสนอ
ผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมคือ นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรม
น้ี โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองไม่ใช่ตวัการกระท าผิด สะทอ้นให้เห็นจากเวบ็ไซตข์่าวสดท่ีน าเสนอ
บทสัมภาษณ์ของผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม
กรณีมีการเผยแพร่ภาพนางสาวปรียานุช กับพวกผู ้ต้องหาซ่ึงเป็นผู ้หญิงนั่งแต่งหน้าภายใน
ห้องควบคุมผูต้อ้งขงัวา่เป็นเร่ืองธรรมดาปกติของผูห้ญิง และการเขา้มอบตวัก็แสดงถึงสามญัส านึก
รับผดิชอบของนางสาวปรียานุชแลว้ 

“ส่วนเร่ืองภำพท่ีหลุดออกมำทำงโซเชียลท่ีผู้ ต้องหำก ำลังแต่งหน้ำ 
ผบ.ตร. ระบุว่ำ “ผมว่ำเป็นเร่ืองปกติของผู้หญิง แต่อย่ำงน้อยเขำก็มี
สำมญัส ำนึกในกำรรับผิดชอบ คือเขำมคีวำมตั้งใจท่ีจะมอบตัว” 

 4.1.6 ช่วงเหตุการณ์ที ่3 ข่าวที ่2 ประเด็นข่าวพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าเลยีนแบบส่ิงของที่ 
 นางสาวปรียานุช โนนวังชัย ใช้ 
   4.1.6.1 บทวเิคราะห์การวางกรอบข่าว 
 การนิยามเหตุการณ์ 
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 จากการน าเสนอข่าวน้ี เว็บไซต์ข่าวสดได้นิยามเหตุการณ์น้ีว่าเกิดกระแสเลียนแบบ
สินคา้ท่ีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหา คดีฆ่าหั่นศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ ใช้
โดยสะทอ้นใหเ้ห็นในองคป์ระกอบข่าวดงัน้ี  
1.พาดหวัข่าวและเน้ือหา 
 เวบ็ไซตข์่าวสดเลือกพาดหวัดว้ยค าวา่ “กระแสแรง! ไม่ต้องโฆษณำ แม่ค้ำออนไลน์แห่
ซ้ือเพียบ ยอดขำยพุ่งกระฉูด”  ซ่ึงให้ความหมายวา่หลงัเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบันางสาวปรียานุช โนนวงั
ชัย ผูต้อ้งหาได้ เกิดผลด้านบวกต่อผูป้ระกอบการและแม่คา้ออนไลน์ท่ีขายสินคา้แบบเดียวกบัท่ี
ผูต้อ้งหาใช ้ 

 
ภาพที ่4.19 ภาพพาดหวัข่าวแม่คา้ออนไลน์แห่ซ้ือสินคา้แบบเดียวกบันางสาวปรียานุช   
โนนวงัชยั ใช ้เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 4 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_381303 
  
 เช่นเดียวกบัเน้ือหาข่าวท่ีท่ีอธิบายถึงความตอ้งการสินคา้แบบเดียวกบัท่ีผูต้อ้งหาใชแ้ละ
มีภาพปรากฏ ท าใหแ้ม่คา้ออนไลน์ตอ้งมาซ้ือของกกัตุนไวจ้  าหน่าย โดยมีรายละเอียดข่าวดงัน้ี 

“ด้ำน น.ส.ณัฐชยำ ประเสริฐสม ลูกค้ำชำว จ.นครปฐม เปิดเผยว่ำ ตน
มีอำชีพขำยสินค้ำออนไลน์ วันนีม้ำเลือกซ้ือตุ๊กตำ เพ่ือน ำไปขำยใน
เพจซ้ือขำยสินค้ำของตนเอง ท่ีเลือกไว้กม็ีอยู่หลำยแบบ ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเน้นควำมน่ำรัก และกำรใช้งำน โดยในวันนีไ้ด้เลือกซ้ือเจ้ำตุ๊กตำ
ครำฟ โฮลิค ไปเยอะพอสมควร เน่ืองจำกกระแสควำมต้องกำรหมอน
ดังกล่ำวท่ีมอียู่ในขณะนี ้และด้วยสีสันสดใส ประกอบกับสำมำรถใช้
งำนได้หลำยอย่ำง ตนคิดว่ำน่ำจะสำมำรถขำยได้เป็นอย่ำงดี” 

พาดหวัขา่ว 
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 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 เว็บไซต์ข่าวสดน าเสนอสาเหตุของเหตุการณ์น้ีว่า โซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ภาพ
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวกผูต้อ้งหา กอดหมอนผา้ห่มขณะถูกควบคุมตวั ท าให้หมอนผา้
ห่มแบบเดียวกบัท่ีผูต้อ้งหาไดรั้บความสนใจ ท าให้มีผูป้ระกาศขายสินคา้แบบเดียวกนัจ านวนมาก 
ดงัรายละเอียดข่าวดงัน้ี 

“ปรำกฏว่ำมีภำพเปร้ียวและเพ่ือนผู้ ต้องหำ นั่งกอดกระเป๋ำตุ๊ กตำ
น่ำรัก สีสันสวยงำม ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลก่อนจะมีภำพว่ำท้ัง 3 
คนใช้เป็นหมอนและผ้ำห่มท่ีหนุนนอนและห่มขณะนอนอยู่ภำยใน
ห้องสอบสวนท่ีด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงรำย จนชำวโซเซียลท่ีได้
เห็นต่ำงสนใจและมผีู้ประกำศขำยหมอนกันเป็นจ ำนวนมำก” 

 การประเมินในเชิงจริยธรรม 
 การน าเสนอเหตุการณ์น้ีของเวบ็ไซต์ข่าวสดมีการประเมินในเชิงจริยธรรมว่ากระแส
เลียนแบบส่งผลให้ผูป้ระกอบการและแม่คา้ออนไลน์ขายสินคา้แบบเดียวกบัท่ีนางสาวปรียานุช กบั
พวกผูต้อ้งหาใชไ้ดจ้  านวนมาก 
 การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
 เวบ็ไซตข์่าวสดไม่ไดน้ าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในข่าวน้ี 
 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 2  เว็บไซต์ข่าวสดมีการนิยาม
เหตุการณ์ว่า เกิดกระแสเลียนแบบสินคา้ท่ีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ เปร้ียว ผูต้ ้องหาใช ้
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาว่าโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ภาพนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวก
ผูต้อ้งหา กอดหมอนผา้ห่มขณะถูกควบคุมตวั ท าให้หมอนผา้ห่มแบบเดียวกบัท่ีผูต้อ้งหาไดรั้บความ
สนใจ ประเมินในเชิงจริยธรรมวา่กระแสเลียนแบบส่งผลให้ผูป้ระกอบการและแม่คา้ออนไลน์ขาย
สินคา้แบบเดียวกบัท่ีนางสาวปรียานุช กบัพวกผูต้อ้งหาใช้ได้จ  านวนมาก และไม่มีการเสนอแนะ
แนวทางแกไ้ข โดยมีกลวธีิท่ีเวบ็ไซตข์่าวสดใชใ้นการางกรอบข่าวน้ี มีรายละเอียดดงัปรากฏในส่วน
ท่ี 2   
  4.1.6.2 บทวเิคราะห์กลวธีิ 
 1.รูปแบบการจัดวาง 
 เวบ็ไซตข์่าวสดไม่มีการจดัท าภาพหนา้ปกในข่าวน้ี และไดจ้ดัวางข่าวน้ีไวใ้นหมวดหมู่  
“เด่นออนไลน์” ซ่ึงเป็นหมวดหมู่ท่ีสองของเวบ็ไซตข่์าวสด  
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ภาพที ่4.20 ภาพเวบ็ไซตข่์าวสดน าเสนอข่าวแม่คา้ออนไลน์แห่ซ้ือสินคา้แบบเดียวกบันางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั ใช ้เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 4 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_381303 
 
 2.การท าซ ้า 
 เวบ็ไซตข์่าวสดไม่พบการท าซ ้ าในข่าวน้ี 
 3.การใช้สัญลกัษณ์ 
 การใช้สัญลกัษณ์ในข่าวพบว่าในพาดหัวข่าวมีการใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!)ซ่ึงเป็น
เคร่ืองหมายท่ีใช้เขียนหลังค า วลี หรือ ประโยคท่ีเป็นค าอุทาน แสดงอาการตกใจ ไวใ้ช้ต่อท้าย
ขอ้ความเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นเหตุการณ์ท่ีน่าตระหนกตกใจ  
 4.การใช้เทคนิคตัดต่อวดีีโอ 
 เวบ็ไซตข์่าวสดไดน้ าเสนอคลิปวดีีโอ ความยาว 3.26 น. ซ่ึงเป็นภาพบรรยากาศของร้าน
ขายหมอนผา้ห่มทัว่ๆไป แต่ไม่มีภาพและเสียงสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ หรือ แม่คา้ออนไลน์ 
 4.1.6.3 บทวเิคราะห์วธีิการทีส่ื่อประกอบสร้างผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 ไม่พบวธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม 
 4.1.7 ช่วงเหตุการณ์ที ่3 ข่าวที ่3 
 ประเด็นข่าวส่งนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ เปร้ียว เข้าเรือนจ า 
 4.1.7.1 บทวเิคราะห์การวางกรอบข่าว 
 การนิยามเหตุการณ์ 

หมวดหมูข่า่ว 

คลปิวีดีโอ ไมม่ี

ภาพหน้าปก 

พาดหวัขา่ว 
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 จากการน าเสนอข่าวน้ี เวบ็ไซตข์่าวสดไดนิ้ยามเหตุการณ์น้ีวา่ นางสาวปรียานุช โนนวงั
ชยั หรือเปร้ียว กบัพวกผูต้อ้งหาไดรั้บบทลงโทษหลงัก่อเหตุฆาตกรรมนางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ 
แอ๋ม โดยสะทอ้นใหเ้ห็นในองคป์ระกอบของข่าวทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี 
1.ภาพปกและพาดหวัในปก 

 
ภาพที ่4.21ภาพปกของข่าวส่งนางสาวปรียานุช โนนวงัชยักบัพวกผูต้อ้งหาเขา้เรือนจ า เวบ็ไซต ์ 
ข่าวสด วนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_383761 

 
 เว็บไซต์ข่าวสดเลือกใช้ภาพหน้าปกเป็นภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ 
เปร้ียว กบัพวกผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นผูห้ญิง 3 คน ท่ีกม้หน้ายืนช้ีเล่ือย และมีด ท่ีใชห้ั่นศพนางสาววริศรา 
กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม และภาพกลุ่มผูต้อ้งหาหญิงเดินเขา้ไปภายในเรือนจ ากลางขอนแก่น ในภาพปกยงั
ใชค้  าวา่ “หวัน่เปร้ียวฆ่ำตัวตำย”  
2.พาดหวัข่าวและเน้ือหาข่าว 
 เว็บไซต์ข่าวสดยงัเลือกพาดหัวด้วยค าว่า  “นอนคุกคืนแรกแก๊งห่ันศพเครียดจัด 
“เปร้ียว”ร้องไห้ตลอดเวลำ “แจ้”สำรภำพเสพยำ”เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงบทลงโทษท่ีนางสาวปรียา
นุช ถูกน าตวัส่งเขา้เรือนจ าอาจเกิดอาการเครียดหนกัถึงขั้นฆ่าตวัตาย 
  

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_383761
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ภาพที ่4.22 ภาพพาดหวัข่าวของข่าวส่งนางสาวปรียานุช โนนวงัชยักบัพวกผูต้อ้งหาเขา้เรือนจ า 
เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_383761 
  
 เช่นเดียวกบัเน้ือหาข่าวท่ีอธิบายถึงความเครียดของนางสาวปรียานุช กบัพวกผูต้อ้งหา
หลงัถูกส่งตวัเขา้เรือนจ า ผ่านการน าเสนอบทสัมภาษณ์นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผูบ้ญัชาการเรือนจ า
กลางขอนแก่น 

“ขณะท่ีสภำพของผู้ต้องหำใหม่ท้ังหมดนั้นมีควำมเครียด โดยเฉพำะ 
น.ส.เปร้ียว ท่ีมีอำกำรเครียดอย่ำงเห็นได้ชัด เน่ืองจำกยังคงปรับ
สภำพร่ำงกำยไม่ได้ เม่ือถูกส่งต่อกำรคุมขังมำท่ี เรือนจ ำกลำง
ขอนแก่น” 

 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 เวบ็ไซตข์่าวสดน าเสนอสาเหตุของเหตุการณ์น้ีวา่ นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  กบัพวก
เป็นผูต้อ้งขงัใหม่ท่ีตอ้งมาใช้ชีวิตขาดอิสรภาพภายในเรือนจ า จึงเกิดอาการเครียด โดยพาดหัวข่าว 
“นอนคุกคืนแรกแก๊งห่ันศพเครียดจัด” ประกอบกบัรายละเอียดในเน้ือหาข่าวดงัน้ี 

 “ได้รับรำยงำนจำกเจ้ำหน้ำท่ีว่ำตลอดกำรซักถำมประวัติเพ่ือท ำ
ประวัติผู้ ต้องขังนั้น น.ส.ปรียำนุช หรือเปร้ียว มีอำกำรร้องไห้อยู่
ตลอดเวลำ จนท ำให้ไม่สำมำรถให้ข้อมูลกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ครบถ้วน 
โดยในวันนีท้ำงเรือนจ ำจะส่งนักจิตวิทยำเข้ำไปพูดคุยกับผู้ ต้องขังท้ัง 
3 คน เพ่ือให้เขำรู้สึกผ่อนคลำย ไม่เครียด เน่ืองจำกผู้ ต้องขังท้ังหมด

พาดหวัขา่ว 
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อำจเกิดควำมกังวลและควำมกลัวในกำรท่ีจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภำยใน
เรือนจ ำ ซ่ึงเป็นเหมือนผู้ต้องขงัใหม่ท่ัวไปท่ีเพ่ิงเข้ำมำอยู่ในเรือนจ ำ” 

 การประเมินในเชิงจริยธรรม 
 การน าเสนอเหตุการณ์น้ีของเวบ็ไซต์ข่าวสดมีการประเมินในเชิงจริยธรรมวา่ นางสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวกซ่ึงเป็นผูห้ญิงอาจมีอาการผิดปกติทางจิต สะทอ้นให้เห็นในเน้ือหาข่าว
ซ่ึงเป็นขอ้สันนิษฐานของผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางขอนแก่น โดยมีรายละเอียดในเน้ือหาข่าวดงัน้ี 

“นำยวีรชัย กล่ำวอีกว่ำ ในวันนีท้ำงสถำนพยำบำลจะท ำหนังสือไป
ถึงโรงพยำบำลขอนแก่น เพ่ือขอให้ส่งนักจิตแพทย์มำท ำกำรพูดคุย
และท ำประวัติผู้ ต้องขังท้ัง 3 คนอย่ำงละเอียด เพ่ือดูพฤติกรรมและ
ควำมคิด เน่ืองจำกอธิบดีกรมรำชทัณฑ์ได้ส่ังกำรลงมำ เพรำะคำดว่ำ
เขำอำจจะมีควำมคิดผิดปกติ ซ่ึงคดีท่ีเขำก่อไม่น่ำเช่ือว่ำผู้หญิงจะเป็น
ผู้กระท ำได้ขนำดนี ้ดังนั้น คำดว่ำ 2-3 วัน ทำงจิตแพทย์คงจะเดินทำง
มำท ำกำรตรวจดังกล่ำว” 

 การเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 เว็บไซต์ข่าวสดได้น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์น้ี โดยน าเสนอวิธีการ
ป้องกนันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวกฆ่าตวัตายในเรือนจ ากลางขอนแก่น สะทอ้นให้เห็นจาก
เน้ือหาข่าวท่ีน าเสนอบทสัมภาษณ์ผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 “ท่ำนอธิบดีกรมรำชทัณฑ์ได้เน้นย ำ้แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงรัดกุม
และให้มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ โดยเฉพำะเร่ืองควำมปลอดภัย
ของผู้ ต้องหำนั้น ซ่ึงพบว่ำถูกส่งตัวมำคุมขังท่ีเรือนจ ำแห่งนีใ้นคดีดัง
กล่ำวถึง 4 คน ท ำให้วันนี ้ท้ังหมดจะถูกแยกกำรคุมขังในห้องขัง
เฉพำะทุกคน มกีำรติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือตรวจจับควำมเคล่ือนไหว 
เพรำะเกรงว่ำผู้ ต้องหำจะคิดส้ัน อีกท้ังยังคงมีกำรจัดพี่เลีย้ง ประกบ
ดูแลและป้องกันเหตุร้ำย ตลอด 24 ช่ัวโมง เพรำะในทุกช่วงเวลำนั้น
เจ้ำหน้ำท่ีไม่ทรำบถึงควำมคิดของผู้ ต้องหำท้ังหมด โดยเฉพำะเปร้ียว
ท่ีมอีำกำรเครียดกว่ำคนอ่ืนๆ” 

 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 3  เว็บไซต์ข่าวสดมีการนิยาม
เหตุการณ์ว่า นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือเปร้ียว กบัพวกผูต้อ้งหาไดรั้บบทลงโทษ วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาว่านางสาวปรียานุช โนนวงัชัย  กับพวกเป็นผูต้อ้งขงัใหม่ท่ีตอ้งมาใช้ชีวิตขาด
อิสรภาพภายในเรือนจ า จึงเกิดอาการเครียด ประเมินในเชิงจริยธรรมวา่นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 
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กบัพวกซ่ึงเป็นผูห้ญิงอาจมีอาการผิดปกติทางจิต และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขโดยน าเสนอวิธีการ
ป้องกนันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวกฆ่าตวัตาย โดยมีกลวิธีท่ีเวบ็ไซต์ข่าวสดใช้ในการวาง
กรอบข่าวน้ี มีรายละเอียดดงัปรากฏในส่วนท่ี 2   
       4.1.7.2 บทวเิคราะห์กลวธีิในการน าเสนอ 
 1.รูปแบบการจัดวาง 
 ข่าวประเด็นส่งนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว เขา้เรือนจ า เวบ็ไซตข์่าวสดจดั
วางข่าวไวใ้นหมวดหมู่ข่าวด่วน ซ่ึงเป็นหมวดหมู่ข่าวแรกของเวบ็ไซตข์่าวสด จะแสดงให้เห็นทนัที
เม่ือเขา้สู่หนา้เวบ็ไซตข์่าวสด นอกจากน้ียงัมีการจดัท ารูปภาพหนา้ปก โดยใชภ้าพของนางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั กบัพวกผูต้อ้งหา ท่ีกม้หน้าช้ีอาวุธหัน่ศพ อีกส่วนใชภ้าพผูต้อ้งหาเดินเขา้เรือนจ าเป็น
ภาพวงกลมเล็กในมุมขวาของภาพปก พร้อมใส่อกัษรตวัหนาทึบสีแดงแสดงขอ้ความพาดหวัในปก
วา่ “หวัน่เปร้ียวฆ่าตวัตาย”ท าใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 
 
ภาพที ่4.23 ภาพเวบ็ไซตข์่าวสด น าเสนอข่าวส่งนางสาวปรียานุช โนนวงัชยักบัพวกผูต้อ้งหาเขา้
เรือนจ า เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_383761 
 
 2.การท าซ ้า 
 ไม่พบการท าซ ้ า 
 3.การใช้สัญลกัษณ์ 

หมวดหมูข่า่ว 

พาดหวัในปก 

พาดหวัขา่ว 

ภาพปก 
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 การใช้สัญลกัษณ์ในข่าว พบว่าในพาดหัวข่าวมีการใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศ หรือ 
เคร่ืองหมายค าพูด (“ ”) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ส าหรับเขียนคร่อมค า หรือประโยคเพื่อแสดงว่า
ขอ้ความนั้นเป็นค าพูด หรือเพื่อเนน้ความใหเ้ด่นชดัข้ึน 
 4.การใช้ภาษาทีด่ึงดูดใจ 
 ไม่มีการใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ 
 5.การใช้เทคนิคตัดต่อวดีีโอ 
 เวบ็ไซตข์่าวสดไดเ้ลือกใชค้ลิปวีดีโอมาน าเสนอเป็นคลิปสั้นมีความยาว 1.51 นาที เป็น
บรรยากาศท่ีผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่นการสอบถามข้อมูลจากผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลาง
ขอนแก่นโดยไม่มีเสียงสัมภาษณืผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางขอนแก่น 
       4.1.7.3 บทวเิคราะห์วธีิการทีส่ื่อประกอบสร้างผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 การน าเสนอข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 3 ของเว็บไซต์ข่าวสดมีวิธีการน าเสนอ
ผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมคือ นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรม
น้ี โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองไม่ใช่ตวัการกระท าผิด โดยเวบ็ไซตข์่าวสดเลือกน าเสนอบทสัมภาษณ์
ของผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางขอนแก่น ท่ีอธิบายวา่ไม่เช่ือวา่ผูห้ญิงจะเป็นผูก่้อเหตุในคดีฆาตกรรมท่ี
มีความรุนแรงขนาดน้ี จึงส่งจิตแพทยไ์ปพูดคุยกบัผูต้อ้งหาเพื่อตรวจความผดิปกติทางจิต 
 4.1.8 ช่วงเหตุการณ์ที ่3 ข่าวที ่4 
 ประเด็นข่าวนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย  หรือ เปร้ียวถูกคุมตัวมาขึน้ศาลคร้ังแรก 
 4.1.8.1 บทวเิคราะห์การวางกรอบข่าว 
 การนิยามเหตุการณ์ 
 จากการน าเสนอข่าวน้ี เวบ็ไซตข์่าวสดไดนิ้ยามเหตุการณ์น้ีวา่ นางสาวปรียานุช โนนวงั
ชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหาคดีฆ่าหัน่ศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม  ถูกคุมตวัมาข้ึนศาลแต่ไม่มี
ความส านึกผดิ โดยสะทอ้นใหเ้ห็นในองคป์ระกอบข่าว 2 ส่วน ดงัน้ี 
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 1.ภาพปกและพาดหวัในปก 

 
ภาพที ่4.24 ภาพปกของข่าวคุมตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ข้ึนศาล เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 23 
สิงหาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098 
  
 เว็บไซต์ข่าวสดเลือกใช้ภาพหน้าปกเป็นภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ 
เปร้ียว ผูต้อ้งหา โดยภาพหนา้ปกแบ่งเป็นภาพแรกเป็นภาพของนางสาวปรียานุชท่ีถูกควบคุมภายใน
รถควบคุมผูต้อ้งหา และอีกส่วนหน่ึงเป็นภาพของนางสาวปรียานุช ในอดีตท่ีมีลกัษณะดูเซ็กซ่ี สวม
ใส่เส้ือสายเด่ียว เห็นเนินอก ในภาพหนา้ปกยงัพาดหวัวา่ “เปิดโฉมเปร้ียว-ห่ันศพ ทำปำกสีชมพูขึน้
ศำล”  
 2.พาดหวัข่าวและเน้ือหาข่าว 
 เวบ็ไซต์ข่าวสดยงัเลือกพาดหัวด้วยค าว่า  “เปิดโฉมล่ำสุด  “เปร้ียว-ห่ันศพ” ทำปำก
ชมพูขึน้ศำลนัดแรก หลังอัยกำรส่ังฟ้อง5ข้อหำ”  โดยเลือกใชค้  าวา่ “เปิดโฉมเปร้ียว ทำปำกชมพูขึน้
ศำล” เหมือนกบัพาดหัวในปก เพื่ออธิบายถึงรูปลกัษณ์หน้าตาของนางสาวปรียานุช ภายหลงัถูก
ควบคุมตวัในเรือนจ ากลางขอนแก่นและถูกคุมตวัมาศาลคร้ังแรก แต่กลบัมีการทาลิปสติก แต่งหนา้
มาศาล อนุมานไดว้า่นางสาวปรียานุช ไม่มีความรู้สึกส านึกผดิ หรือ รู้สึกใดๆกบัส่ิงท่ีกระท าลงไป 
 
 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098
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ภาพที ่4.25 ภาพพาดหวัข่าวคุมตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ข้ึนศาล เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 23 

สิงหาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098 

 
 เช่นเดียวกบัเน้ือหาข่าวท่ีอธิบายถึงรูปลกัษณ์ของนางสาวปรียานุช วา่มีสีหนา้ท่ียิม้แยม้
ขณะถูกคุมตวัเขา้มาภายในศาล โดยมีรายละเอียดข่าวดงัน้ี 

“ก่อนท่ีผู้ ต้องหำท้ัง 5 คน เดินลงจำกรถด้วยสีหน้ำท่ียิ ้มแย้ม และ
ทักทำยทีมทนำยควำมท่ีมำรออยู่ในจุดพบทนำย โดยจ ำเลยหญิงท้ัง 4 
คน ตัดผมส้ันเสมอหู และผู้ต้องหำรำยส ำคัญคือน.ส.เปร้ียว ทำปำกสี
ชมพู  เดินเข้ำไปในศำลด้วยสีหน้ำท่ี ยิ ้มแย้มเช่นกัน โดยท่ีทำง
เจ้ำหน้ำท่ีไม่อนุญำตให้ผู้ ส่ือข่ำวและผู้ ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำ
บันทึกภำพหรือเข้ำร่วมรับฟังภำยในห้องพิจำรณำคดีแต่อย่ำงใด” 

 การวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา 
 เวบ็ไซต์ข่าวสดน าเสนอสาเหตุของเหตุการณ์น้ี สาเหตุท่ีตอ้งคุมตวันางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั กบัพวกมาข้ึนศาลนดัแรกเน่ืองจากครบก าหนดฝากขงั 7 ผดั รวม 84 วนั และอยัการไดส่้ง
ส านวนฟ้องแลว้ คดีของนางสาวปรียานุช กบัพวกจึงเขา้สู่กระบวนการตามขั้นตอนของศาลยติุธรรม  

“เม่ือเวลำ 09.30 น. วนัท่ี 23 ส.ค. ท่ีศำลจ.ขอนแก่น มีกำรเบิกตัวน.ส.
ปรียำนุช โนนวังชัย หรือเปร้ียว, น.ส.กวิตำ รำชดำ หรือเอิน, น.ส.
อภิวันท์ สัตยบัณฑิต หรือแจ้, น.ส.จิดำรัตน์ พรหมคุณ หรือเบนท์ 
และนำยวศิน นำมพรม ผู้ต้องหำร่วมกันก่อเหตุฆำตกรรมน.ส.วริศรำ 
กล่ินจุ้ย หรือน้องแอ๋ม มำสอบค ำให้กำรนัดแรกหลังอัยกำรจ.
ขอนแก่น พิจำรณำส่ังฟ้งผู้ต้องหำท้ังหมด เม่ือวนัท่ี 22 ส.ค.” 

พาดหวัขา่ว 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098
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 การประเมินในเชิงจริยธรรม 
 การน าเสนอเหตุการณ์น้ีเวบ็ไซตข์่าวสดมีการประเมินในเชิงจริยธรรมวา่ นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชัย กับพวกผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นผูห้ญิงไม่ได้สลดกับก่อเหตุฆาตกรรม มีสีหน้าท่ียิ้มแยม้ 
แต่งหนา้มาศาล ทั้งท่ีสาเหตุถูกคุมตวัมาศาลเพื่อด าเนินคดีฆ่าหัน่ศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้  
 การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  
 ไม่มีการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 4  เว็บไซต์ข่าวสดมีการนิยาม
เหตุการณ์ว่า นางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ เปร้ียว ผูต้ ้องหาถูกคุมตวัมาข้ึนศาลแต่ไม่มีความ
ส านึกผดิ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวา่สาเหตุท่ีตอ้งคุมตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวกมาข้ึน
ศาลนดัแรกเน่ืองจากครบก าหนดฝากขงั ประเมินในเชิงจริยธรรมวา่นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบั
พวกผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นผูห้ญิงไม่ไดส้ลดกบัก่อเหตุฆาตกรรม มีสีหนา้ท่ียิม้แยม้ แต่งหนา้มาศาล และไม่
มีเสนอแนะแนวทางแกไ้ขโดยมีกลวิธีท่ีเวบ็ไซต์ข่าวสดใชใ้นการวางกรอบข่าวน้ี   มีรายละเอียดดงั
ปรากฏในส่วนท่ี 2   
 4.1.8.2 บทวเิคราะห์กลวธีิในการน าเสนอ 
 1.รูปแบบการจัดวาง 
 ข่าวประเด็นนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ เปร้ียว ถูกคุมตัวมาข้ึนศาลคร้ังแรก 
เวบ็ไซต์ข่าวสดได้จดัวางไวใ้นหมวดหมู่“ข่าวด่วน” ซ่ึงเป็นหมวดหมู่แรกของเวบ็ไซต์ข่าวสด จะ
แสดงให้เห็นทนัทีเม่ือเขา้สู่หน้าเวบ็ไซต์ข่าวสด นอกจากน้ียงัมีการจดัท ารูปภาพหน้าปกเป็นภาพ
ของนางสาวปรียานุช ท่ีถูกควบคุมตวั และอีกภาพมีลกัษณะเซ็กซ่ีเป็นภาพแรก พร้อมใส่ตวัอกัษร
หนาทึบสีแดงแสดงขอ้ความพาดหวัในปกวา่ “เปิดโฉมเปร้ียว-หัน่ศพทาปากสีชมพูข้ึนศาล” 

 
ภาพที ่4.26 เวบ็ไซตข์่าวสดน าเสนอข่าวคุมตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ข้ึนศาล เวบ็ไซตข์่าวสด 
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 

หมวดหมูข่า่ว 

พาดหวัในปก 

พาดหวัขา่ว 

ภาพปก 
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ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098 
 
 2.การท าซ ้า  
 พาดหัวข่าวและพาดหัวในปกใช้ค  าซ ้ ากนัคือค าว่า“เปิดโฉมเปร้ียวห่ันศพทำปำกชมพู
ขึน้ศำล”เป็นการเน้นย  ้าให้เห็นว่านางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ไม่ไดมี้ความรู้สึกส านึก
ผิด นอกจากน้ีในเน้ือหาข่าวยงับรรยายถึงรูปลักษณ์ของนางสาวปรียานุช ว่ามีการตดัผมสั้ นทา
ลิปสติก และมีสีหนา้ท่ียิม้แยม้ดว้ย 
 3.การใช้สัญลกัษณ์ทีคุ้่นเคย 
 การใช้สัญลกัษณ์ในข่าว พบว่าในพาดหัวข่าวมีการใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศ หรือ 
เคร่ืองหมายค าพูด (“ ”) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ส าหรับเขียนคร่อมค า หรือประโยคเพื่อแสดงว่า
ขอ้ความนั้นเป็นค าพูด หรือเพื่อเนน้ความใหเ้ด่นชดัข้ึน 
 4.การใช้ภาษาทีด่ึงดูดใจ 
 ไม่มีการใชภ้าษาท่ีดึงดูดใจ 
 5.การใช้เทคนิคตัดต่อวดีีโอ 
 เวบ็ไซตข์่าวสดเลือกน าเสนอคลิปวีดีโอวดีีโอความยาว 0.40 น. ประกอบข่าวเหตุการณ์
น้ี โดยรายละเอียดในคลิปวีดีโอเป็นภาพบรรยากาศภายในศาลจงัหวดัขอนแก่น และมีรถควบคุม
ผูต้อ้งหาขบัเขา้มา พร้อมแทรกภาพน่ิงของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหาไวช่้วงนาทีท่ี 0.24 
น. จ านวน  2 รูปในคลิปวดีีโอเพื่อใหเ้ห็นหนา้ของนางสาวปรียานุชอยา่งชดัเจนมากข้ึน  
  4.1.8.3 บทวเิคราะห์วธีิการทีส่ื่อประกอบสร้างผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 การน าเสนอข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 3 ของเว็บไซต์ข่าวสดมีวิธีการน าเสนอ
ผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมคือ นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรม
น้ี โดยให้ความส าคญักบัเร่ือง ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก โดยเวบ็ไซต์ข่าวสดเลือกใช้ภาพ
หนา้ปกเป็นภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีสวมใส่เส้ือสายเด่ียวมีลกัษณะเซ็กซ่ี ประกอบกบั
การใช้ภาพประกอบภายในเน้ือหาข่าว ซ่ึงเป็นภาพถ่ายของนางสาวปรียานุช ก่อนถูกต ารวจควบคุม
มาน าเสนอแทรกในรายละเอียดข่าวในลกัษณะท่ีเซ็กซ่ี สวมใส่เส้ือสายเด่ียวแสดงอิริยาบถต่างๆดว้ย 
ซ่ึงเวบ็ไซต์ข่าวสดไดเ้ลือกใช้รูปภาพเดิมกบัข่าวเผยโฉมผูต้อ้งหาฆ่าหั่นศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ 
ซ่ึงเป็นข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ข่าวท่ี 1  
 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098
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ภาพที4่.27ภาพประกอบในข่าวคุมตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ข้ึนศาล เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 23 
สิงหาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098 
 

 
ภาพที ่4.28 ภาพประกอบในข่าวคุมตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ข้ึนศาล เวบ็ไซตข์่าวสด วนัท่ี 23 
สิงหาคม 2560 
 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098 

 
 สรุปบทวิเคราะห์ 
 การวางกรอบข่าว  กลวธีิในการน าเสนอข่าว และวธีิการที่ส่ือประกอบสร้างผู้หญงิใน
ข่าวอาชญากรรม ในช่วงเหตุการณ์ที ่3 ซ่ึงมี 4 ข่าว ดังนี 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_483098
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ตารางที ่4.3 สรุปการวางกรอบข่าวในช่วงเหตุการณ์ท่ี 3  
 

วเิคราะห์การวาง
กรอบข่าว 

ข่าวที ่1 ข่าวที ่2 ข่าวที ่3  ข่าวที ่4  

นิยามเหตุการณ์ นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั หรือ 
เปร้ียว ผูต้อ้งหามี
การไตร่ตรองวธีิอ า
พรางศพ 

กระแสใชสิ้นคา้
เลียนแบบท่ี
นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยัผูต้อ้งหา
ใช ้

นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั กบัพวก
ผูต้อ้งหาไดรั้บ
บทลงโทษหลงัก่อ
เหตุฆาตกรรม
นางสาววริศรา กลิน
จุย้ 

นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา
คดีฆ่าหัน่ศพ
นางสาววริศรา กล่ิน
จุย้ ไม่มีความส านึก
ผดิ 

วเิคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาใน
สังคม 

การฆาตกรรมใน
คร้ังน้ีเกิดจากความ
ขดัแยง้ส่วนตวั
เก่ียวกบัยาเสพติด
และหน้ีสิน   

โซเชียลมีเดีย
น าเสนอภาพ
นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั กบัพวก
ผูต้อ้งหากอดตุก๊ตา
หมอนผา้ห่มขณะ
ถูกต ารวจควบคุม
ตวั 

นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั กบัพวก
เป็นผูต้อ้งขงัใหม่ ท่ี
ตอ้งมาใชชี้วติใน
เรือนจ าท าให้เกิด
ความเครียด 

สาเหตุท่ีตอ้งคุมตวั
นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั กบัพวก
มาข้ึนศาลนดัแรก
เน่ืองจากครบ
ก าหนดฝากขงัตาม
กระบวนการ
ยติุธรรม และอยัการ
ไดส่้งส านวนฟ้อง
แลว้ 

ประเมินในเชิง
จริยธรรมของ
ผู้เกีย่วข้อง 

นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหา ส านึกผิด
จึงเขา้มอบตวั และ
ไม่ไดต้ั้งใจฆ่า
นางสาววริศรา 
กล่ินจุย้ 

กระแสเลียนแบบ
ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการ
พอ่คา้แม่คา้ขาย
สินคา้ดี 

นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั อาจมี
อาการผดิปกติทาง
จิต และไม่เช่ือวา่
ผูห้ญิงจะก่อคดี
อาชญากรรมได้
ขนาดน้ี 

นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั กบัพวก
ผูต้อ้งหาซ่ึงเป็น
ผูห้ญิงไม่ไดส้ลดกบั
ก่อเหตุฆาตกรรม มี
สีหนา้ท่ียิม้แยม้ 
แต่งหนา้มาศาล 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

วเิคราะห์การวาง
กรอบข่าว 

ข่าวที ่1 ข่าวที ่2 ข่าวที ่3  ข่าวที ่4  

แนะทางออกของ
ปัญหา 

น าเสนอขั้นตอน
การด าเนินคดีกบั
นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหากบัพวก 

ไม่มีการแนะ
ทางออกของปัญหา 

เรือนจ าขอนแก่น
ไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ี
เฝ้าดูพฤติกรรม
นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั กบั
พวก เพื่อป้องกนั
ฆ่าตวัตายในคุก 

ไม่มี 

กลวธีิการ
น าเสนอ 
 

จดัวางในหมวดหมู่ 
“ข่าวด่วน” 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวั
ในปกและพาดหวั
ข่าว 
ใชส้ัญลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) และ
ปรัศนี (?) 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วดีีโอความยาว 30 
นาที ซ่ึงทั้งหมด
เป็นการน าเสนอ
คลิปวดีีโอ
เฟซบุค๊ไลฟ์การให้
สัมภาษณ์ของ
ผบ.ตร. และต ารวจ
ท่ีเก่ียวขอ้งในคดี 

จดัวางในหมวดหมู่ 
“เด่นออนไลน์” 
ใชส้ัญลกัษณ์ 
เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์
(!)  
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วดีีโอความยาว 
3.26 น. ซ่ึงเป็นภาพ
บรรยากาศร้านขาย
หมอนผา้ห่ม
ทั้งหมด 

จดัวางใน
หมวดหมู่ “ข่าว
ด่วน” 
ใชส้ัญลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อญัประกาศ (“ ”) 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วดีีโอความยาว
1.51 น. ภาพ
บรรยากาศ
ผูส่ื้อข่าว
สอบถามขอ้มูล
จากผูบ้ญัชาการ
เรือนจ ากลาง
ขอนแก่น 

จดัวางใน
หมวดหมู่ “ข่าว
ด่วน” 
ใชค้  าซ ้ าในพาด
หวัในปกและ
พาดหวัข่าว 
ใชส้ัญลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อญัประกาศ (“ ”) 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วดีีโอความยาว
0.40 น. เป็นภาพ
บรรยากาศรถ
ควบคุมผูต้อ้งหา 
แต่มีการแทรก
ภาพน่ิงนางสาว
ปรียานุช โนนวงั
ชยั วนิาทีท่ี 0.24 
น. จ านวน2 รูป 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

วธีิการทีส่ื่อ
ประกอบ
สร้างผู้หญงิ
ในข่าว
อาชญากรรม 

ไม่ใช่ตวัการกระท า
ความผดิ 
-ข่าวสดออนไลน์
น าเสนอบท
สัมภาษณ์ผู ้
บญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ ท่ีให้
ความเห็นวา่การ
แต่งหนา้ของ
นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั และ
ผูต้อ้งหาซ่ึงเป็น
ผูห้ญิงใน
หอ้งควบคุมตวัถือ
เป็นเร่ืองปกติของ
ผูห้ญิง 

ไม่พบองคป์ระกอบ
ของข่าว
อาชญากรรมท่ี
ประกอบสร้าง
ผูห้ญิงท่ีเป็นอาชญา
กร 

ไม่ใช่ตวัการ
กระท าความผดิ 
-ข่าวสดออนไลน์
น าเสนอบท
สัมภาษณ์ของผู ้
บญัชาการ
เรือนจ ากลาง
ขอนแก่น ท่ีแสดง
ความคิดเห็นวา่
นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั กบั
พวกผูต้อ้งหาซ่ึง
เป็นผูห้ญิงอาจมี
ความผดิปกติทาง
จิต เน่ืองจากไม่
เช่ือวา่ผูห้ญิงจะ
ก่อคดี
อาชญากรรมได้
รุนแรงขนาดน้ี 

ความดึงดูดทาง
รูปลกัษณ์
ภายนอก 
-ภาพปกข่าวและ
ภาพประกอบใน
เน้ือหาเป็นภาพ
ของนางสาว
ปรียานุช โนนวงั
ชยั ผูต้อ้งหากบั
พวกสวมใส่เส้ือ
สายเด่ียว เห็น
เนินอกมีลกัษณะ
เซ็กซ่ี 

 
 จากการศึกษาการวางกรอบข่าวกรณีคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ทั้ ง 3 ช่วง
เหตุการณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 เวบ็ไซต์ข่าวสดน าเสนอข่าวเก่ียวกบันางสาววริศรา 
กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิต โดยยงัไม่ทราบวา่ใครเป็นผูก่้อเหตุฆาตกรรม ช่วงท่ี 2 เป็นช่วงเหตุการณ์ท่ีทราบ
แลว้ว่าผูก่้อเหตุฆาตกรรมคือนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั และช่วงท่ี 3 คือช่วงเหตุการณ์ท่ีเวบ็ไซต์
ข่าวสดน าเสนอข่าวหลงัต ารวจสามารถจบักุมนางสาวปรียานุช โนนวงัชยักบัพวกได ้รวมทั้งหมด
จ านวน 8 ช้ิน โดยศึกษาตามแนวคิดการวางกรอบข่าวของ Entman ท่ีก าหนดหนา้ท่ีของกรอบเป็น 4 
ประเภทประกอบดว้ย การนิยามเหตุการณ์ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคม การประเมินใน
เชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวข้อง และการแนะทางออกของปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์กลวิธีในการ
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น าเสนอ โดยพบว่าการน าเสนอข่าวทั้ง 8 ข่าวของเว็บไซต์ข่าวสด มีการก าหนดหน้าท่ีของกรอบ
แตกต่างกันในการนิยามเหตุการณ์ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคม การประเมินในเชิง
จริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้ง และการแนะทางออกของปัญหาตามเน้ือหาของข่าวท่ีน าเสนอ แต่ในส่วน
กลวิธีพบวา่มีความคลา้ยกนัอาทิ รูปแบบการจดัวาง การใชส้ัญลกัษณ์ท่ีคุน้เคย และยงัพบการใชภ้าพ
เดิมในข่าวท่ีมีเน้ือหาแตกต่างกนัดว้ย  
 ขณะท่ีวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา ในแต่ละช่วงเหตุการณ์พบวา่มี
วิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม เหมือนกันทั้งสามช่วงคือ ความดึงดูดทาง
รูปลกัษณ์ภายนอก ขณะท่ีเพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ พบในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 เพียงช่วงเดียว 
นอกจากน้ียงัพบวิธีการไม่ใช่ตวัการกระท าความผิดทั้งในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 และ3 ดงัตารางสรุป
ต่อไปน้ี 



106 
 

 

106 

P
ag

e1
0

6
 

ตารางที ่4.4 สรุปการวางกรอบข่าว กลวธีิ และวธีิทีส่ื่อประกอบสร้างผู้หญงิทีเ่ป็นผู้ต้องหา ในช่วงเหตุการณ์ที ่1,2 และ 3 
ก าร วิ เค ร าะ ห์
ก ารว างก รอบ
ข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

การนิยาม
เหตุการณ์ 

เป็นการ
ฆาตกรรมหญิง
สาวหนา้ตาดี
ดว้ยความ
โหดเห้ียมและ
น่าสะพรึงกลวั 

นางสาววริศรา 
กล่ินจุย้ 
ผูเ้สียชีวิต เป็น
คนเจา้ชู ้มี
รสนิยมรักร่วม
เพศ 

นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
กบัพวกผูต้อ้งหา
คดีฆ่าหัน่ศพ
นางสาววริศรา 
กล่ินจุย้ มี
หนา้ตาท่ีสวย
มาก ท าให้
โซเชียลตะลึงใน
ความสวยของ
ผูต้อ้งหา 
 
 

นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
เป็นคนกตญัญู
เล้ียงดูพ่อแม่และ
ครอบครัว 

นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหามีการ
ไตร่ตรองวิธีอ า
พรางศพ 

เกิดกระแสใช้
สินคา้เลียนแบบ
นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั
ผูต้อ้งหาใช ้

นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
กบัพวกผูต้อ้งหา
ไดรั้บบทลงโทษ
หลงัก่อเหตุ
ฆาตกรรม
นางสาววริศรา 
กลินจุย้ 

นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหาคดีฆ่า
หัน่ศพนางสาวว
ริศรา กล่ินจุย้ ไม่
มีความส านึกผิด 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
ก าร วิ เค ร าะ ห์
ก ารว างก รอบ
ข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

การวเิคราะห์
สาเหตุของ
ปัญหาในสังคม 

การฆาตกรรม
เกิดจาก
ความแคน้
ส่วนตวั 

การฆาตกรรม
เกิดจากประเดน็
ความขดัแยง้
เร่ืองชูส้าว 

การวจิารณ์เร่ือง
หนา้ตาผูต้อ้งหา
เกิดจากผูค้นใน
โซเชียลมีเดียน า
รูปภาพของ
ผูต้อ้งหามา
เผยแพร่ 

ฐานะทางบา้น
ของนางสาว
ปรียานุช โนนวงั
ชยั ยากจน ท า
ใหเ้ตอ้งท างาน
หาเงินตั้งแต่เดก็
เพ่ือเล้ียงดูตวัเอง
และครอบครัว 

การฆาตกรรม
ในคร้ังน้ีเกิดจาก
ความขดัแยง้
ส่วนตวัเก่ียวกบั
ยาเสพติดและ
หน้ีสิน   

โซเชียลมีเดีย
น าเสนอภาพ
นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
กบัพวกผูต้อ้งหา
กอดตุ๊กตาหมอน
ผา้ห่มขณะถูก
ต ารวจควบคุม
ตวั 

นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
กบัพวกเป็น
ผูต้อ้งขงัใหม่ ท่ี
ตอ้งมาใชชี้วิต
ในเรือนจ าท าให้
เกิดความเครียด 

สาเหตุท่ีตอ้งคุม
ตวันางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
กบัพวกมาข้ึน
ศาลนดัแรก
เน่ืองจากครบ
ก าหนดฝากขงั
ตาม
กระบวนการ
ยติุธรรมอยัการ
ไดส่้งส านวน
ฟ้องแลว้ 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
การวเิคราะห์
การวางกรอบ
ข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

การประเมนิใน
เชิงจริยธรรม
ของผู้เกีย่วข้อง 

ผูก่้อเหตุเป็น
ฆาตกรท่ีมีความ
โหดเห้ียมและ
กระท าการดว้ย
ความทารุณ 

นางสาววริศรา 
กล่ินจุย้ 
ผูเ้สียชีวิต เป็น
ผูห้ญิงท่ีไม่ดี มี
พฤติกรรม
นอกใจสามี 

ตั้งสมญานาม
ใหก้บัผูต้อ้งหา
วา่ “สวยหัน่ศพ” 

ท่ีผา่นมา
นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหาเป็นคน
ดีมาโดยตลอด 

นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหา ส านึก
ผิดจึงเขา้มอบตวั 
และไม่ไดต้ั้งใจ
ฆ่านางสาวว
ริศรา กล่ินจุย้ 

กระแส
เลียนแบบส่งผล
ให้
ผูป้ระกอบการ
พ่อคา้แม่คา้ขาย
สินคา้ดี 

นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
อาจมีอาการ
ผิดปกติทางจิต 
และไม่เช่ือวา่
ผูห้ญิงจะก่อคดี
อาชญากรรมได้
ขนาดน้ี 

นางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั กบั
พวกผูต้อ้งหาซ่ึง
เป็นผูห้ญิงไม่ได้
สลดกบัก่อเหตุ
ฆาตกรรม มีสี
หนา้ท่ียิม้แยม้ 
แต่งหนา้มาศาล 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

การวเิคราะห์
การวางกรอบ
ข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

การแนะทางออก
ของปัญหา 

น าเสนออตั
ลกัษณ์ศพท่ีพบ
เพ่ือยืนยนั
ผูเ้สียชีวิต เป็น
จุดเร่ิมตน้ใช้
สืบสวน
สอบสวนของ
ต ารวจ 

น าเสนอ
แนวทางการ
สืบสวน
สอบสวนใน
ขั้นตอนต่อไป
ของต ารวจ เพ่ือ
ติดตามผูก่้อเหตุ
มาด าเนินคดี 

ไม่มี ใหน้างสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหาเขา้มอบ
ตวักบัต ารวจ 

น าเสนอขั้นตอน
การด าเนินคดี
กบันางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหากบัพวก 

ไม่มีการแนะ
ทางออกของ
ปัญหา 

เรือนจ า
ขอนแก่นไดจ้ดั
เจา้หนา้ท่ีเฝ้าดู
พฤติกรรม
นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
กบัพวก เพ่ือ
ป้องกนัการฆ่า
ตวัตายในคุก 

ไม่มี 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
การวเิคราะห์การ
วางกรอบข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

 
กลวธีิการน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน”  
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก 
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) 
 

จดัวางใน 
หมวดหมู่  
“เด่นออนไลน์” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาด
หวัในปก และ
พาดหวัข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมายอศั 
เจรีย ์(!) 
และอญั 
ประกาศ(“ ”) 

จดัวางในหมวดหมู่  
“เด่นออนไลน์” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวัในปก
และพาดหวัข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ เคร่ือง
หมายอศั เจรีย ์(!) และอญั 
ประกาศ (“ ”) 

จดัวางในหมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวัในปก
และพาดหวัข่าว 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) 
และปรัศนี (?) 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“เด่น
ออนไลน์” 
 
 
 
 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!)  
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
 
 
 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ือง
หมายอญั 
ประกาศ (“ ”) 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ือง
หมายอญั 
ประกาศ (“ ”) 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
การวเิคราะห์การ
วางกรอบข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

กลวธีิการน าเสนอ 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน”  
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก 
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) 
 
 

จดัวางใน 
หมวดหมู่  
“เด่นออนไลน์” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาด
หวัในปก และ
พาดหวัข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมายอศั 
เจรีย ์(!) 
และอญั 
ประกาศ(“ ”) 

จดัวางในหมวดหมู่  
“เด่นออนไลน์” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวัในปก
และพาดหวัข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ เคร่ือง
หมายอศั เจรีย ์(!) และอญั 
ประกาศ (“ ”) 

จดัวางในหมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวัในปก
และพาดหวัข่าว 
 
 
 
 
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) 
และปรัศนี (?) 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“เด่น
ออนไลน์” 
 
 
 
 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!)  
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
 
 
 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ือง
หมายอญั 
ประกาศ (“ ”) 
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ือง
หมายอญั 
ประกาศ (“ ”) 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
การวเิคราะห์การ
วางกรอบข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

กลวธีิการน าเสนอ 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน”  
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก 
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) 
 
 

จดัวางใน 
หมวดหมู่  
“เด่นออนไลน์” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาด
หวัในปก และ
พาดหวัข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมายอศั 
เจรีย ์(!) 
และอญั 
ประกาศ(“ ”) 

จดัวางในหมวดหมู่  
“เด่นออนไลน์” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวัในปก
และพาดหวัข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ เคร่ือง
หมายอศั เจรีย ์(!) และอญั 
ประกาศ (“ ”) 

จดัวางในหมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวัในปก
และพาดหวัข่าว 
 
 
 
 
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) 
และปรัศนี (?) 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“เด่น
ออนไลน์” 
 
 
 
 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!)  
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
 
 
 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ือง
หมายอญั 
ประกาศ (“ ”) 
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ือง
หมายอญั 
ประกาศ (“ ”) 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
การวเิคราะห์การ
วางกรอบข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

กลวธีิการน าเสนอ 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน”  
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก 
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) 
 
 

จดัวางใน 
หมวดหมู่  
“เด่นออนไลน์” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาด
หวัในปก และ
พาดหวัข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมายอศั 
เจรีย ์(!) 
และอญั 
ประกาศ(“ ”) 

จดัวางในหมวดหมู่  
“เด่นออนไลน์” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวัใน
ปกและพาดหวัข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ เคร่ือง
หมายอศั เจรีย ์(!) 
และอญั ประกาศ (“ ”) 

จดัวางในหมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าในพาดหวัในปก
และพาดหวัข่าว 
 
 
 
 
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!) 
และปรัศนี (?) 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“เด่น
ออนไลน์” 
 
 
 
 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมาย
อศัเจรีย ์(!)  
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
 
 
 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ือง
หมายอญั 
ประกาศ (“ ”) 
 
 
 

จดัวางใน
หมวดหมู่  
“ข่าวด่วน” 
 
ใชค้  าซ ้ าใน
พาดหวัในปก
และพาดหวั
ข่าว 
 
ใชส้ญัลกัษณ์ 
เคร่ือง
หมายอญั 
ประกาศ (“ ”) 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
การวเิคราะห์การ
วางกรอบข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

กลวธีิการน าเสนอ 
 

ใชค้  าวา่ “ผงะ” 
เป็นภาษาท่ี
ดึงดูดใจ 

ใชค้  าวา่ “แฉ” 
เป็นภาษาท่ี
ดึงดูดใจ 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วีดีโอความยาว 
07.25 น. 
แบ่งเป็น 2 ส่วน 
 -ภาพต ารวจ
ท างานยาว 40 
วินาที 
-สมัภาษณ์สามี
ผูเ้สียชีวิตความ
ยาว 6.45 น. 

ใชค้  าวา่ “สะ
พรึง” เป็นภาษา
ท่ีดึงดูดใจ 

 
 
 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วีดีโอความยาว 
4.12 น. ทั้งหมด
เป็นภาพและ
เสียงมารดา
นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหา ให้
สมัภาษณ์ 

 
 
 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วีดีโอยาว 30 
นาที ทั้งหมด
เป็นคลิปวีดีโอ
เฟซบุ๊กไลฟ์บท
สมัภาษณ์ของ 
ผบ.ตร. และ
ต ารวจท่ี
เก่ียวขอ้งในคดี 

 
 
 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วีดีโอความยาว 
3.26 น. ซ่ึงเป็น
ภาพบรรยากาศ
ร้านขายหมอน
ผา้ห่มทั้งหมด 

 
 
 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วีดีโอความยาว
1.51 น. ภาพ
บรรยากาศ
ผูส่ื้อข่าว
สอบถามขอ้มูล
จากผูบ้ญัชาการ
เรือนจ ากลาง
ขอนแก่น 

 
 
 
ใชเ้ทคนิคตดัต่อ
วีดีโอยาว0.40 น. 
ภาพบรรยากาศ
รถควบคุมผูต้อ้ง 
หามีการแทรก
ภาพน่ิงนางสาว
ปรียานุช โนนวงั
ชยั วินาที  ท่ี 
0.24 น. 2 รูป 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
การวเิคราะห์
การวางกรอบ
ข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

วธีิการที่ส่ือ
ประกอบสร้าง
ผู้หญิงในข่าว
อาชญากรรม 

ความดงึดูดทาง
รูปลกัษณ์
ภายนอก 
 
-พาดหวัในปก 
และพาดหวัข่าว
ใชค้  าวา่ “สาว
หนา้ตาดี”  
 
-ภาพผูเ้สียชีวิต 
สวมใส่เส้ือสาย
เด่ียว มีลกัษณะดู
ดี 

เพศและความ
เบี่ยงเบนทาง
เพศ 
 
-พาดหวัข่าวใช้
ค าวา่ “ผวัรู้เมีย
ชอบทอม” 
-เน้ือหาข่าว
น าเสนอบท
สมัภาษณ์ต ารวจ 
และสามี
ผูเ้สียชีวิต ย  ้าวา่
ผูเ้สียชีวิตรักร่วม
เพศ 

ความดงึดูดทาง
รูปลกัษณ์
ภายนอก 
 
-พาดหวัข่าวและ
พาดหวัในปก
ข่าวใชค้  าวา่ 
“สวยหัน่ศพ”  
 
-ภาพปกและ
ภาพประกอบใน
เน้ือหา เป็นภาพ
ผูต้อ้งหาสวมใส่
เส้ือสาย 

ไม่ใช่ตวัการ
กระท าความผดิ 
 
 
-เน้ือหาข่าว
น าเสนอบท
สมัภาษณ์มารดา
ของนางสาว
ปรียานุช โนนวงั
ชยั ผูต้อ้งหาวา่
ผูต้อ้งหาเป็นคน
ดี มีความกตญัญู 
เล้ียงดู 

ไม่ใช่ตวัการ
กระท าความผดิ 
 
 
-เน้ือหาข่าว
น าเสนอบท
สมัภาษณ์ผู ้
ผบ.ตร. ท่ีให้
ความเห็นวา่การ
แต่งหนา้ของ
นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
ในหอ้งควบคุม
ตวั 

ไม่พบ 
 

ไม่ใช่ตวัการ
กระท าความผดิ 
 
 
-น าเสนอบท
สมัภาษณ์ของผู ้
บญัชาการ
เรือนจ ากลาง
ขอนแก่น ท่ี
แสดงความ
คิดเห็นวา่
นางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั 
กบัพวก 

ความดงึดูดทาง
รูปลกัษณ์
ภายนอก 
 
-ภาพปกข่าวและ
ภาพประกอบใน
เน้ือหาเป็นภาพ
ของนางสาว
ปรียานุช โนนวงั
ชยั ผูต้อ้งหากบั
พวกสวมใส่เส้ือ
สายเด่ียว  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

การวเิคราะห์การ
วางกรอบข่าว 

ช่วงเหตุการณ์ที่ 1 ช่วงเหตุการณ์ที่ 2 ช่วงเหตุการณ์ที่ 3 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

วธีิการที่ส่ือ
ประกอบสร้าง
ผู้หญิงในข่าว
อาชญากรรม 

  -คลิปวีดีโอ
น าเสนอภาพ
และเสียงสมั 
ภาษณ์สามี
ผูเ้สียชีวิต 
 
ความดึงดูดทาง
รูปลกัษณ์
ภายนอก 
-ภาพปกเป็น
ภาพผูเ้สีย ชีวิต 
ใส่เส้ือสายเด่ียว
มีลกัษณะท่ีดูดี 

เด่ียวเห็นเนินอก 
แผน่หลงั  รอย
สกั มีลกัษณะ
เซ็กซ่ี 

มารดา มีฐานะ
ครอบครัวท่ี
ยากจนจึงตอ้ง
ต่อสูชี้วิต 
 
 
 

ถือเป็นเร่ืองปกติ
ของผูห้ญิง 
 
 

 
 
 
 

ผูต้อ้งหาซ่ึงเป็น
ผูห้ญิงอาจมี
ความผิดปกติ
ทางจิต เน่ืองจาก
ไม่เช่ือวา่ผูห้ญิง
จะก่อคดี
อาชญากรรมได้
รุนแรงขนาดน้ี 
 
 
 

เห็นเนินอกมี
ลกัษณะเซ็กซ่ี 
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4.2 ส่วนที ่2 ผลการศึกษาจากสัมภาษณ์เชิงลกึบุคลากรเวบ็ไซต์ข่าวสด  
 ผลการศึกษาในช่วงน้ีเป็นผลการศึกษาการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
บุคลากรเว็บไซต์ข่าวสดท่ีเก่ียวข้องในการท าข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย เพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัการวางกรอบข่าวน้ีจากมุมมองของบุคลากรเวบ็ไซตข์่าวสดท่ีอยู่ในกระบวนการ
ท าข่าวตั้งแต่กระบวนการหาข่าว และการคดัเลือกข่าวมาน าเสนอข่าวทั้ง 3 ช่วงเหตุการณ์ และเพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายใน และภายนอกใดท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวของเวบ็ไซตข์่าวสด ใน
การน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย รวมถึง เพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบติัทาง
จริยธรรม ในการน าเสนอข่าวคดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา 
 การน าเสนอผลการศึกษาส่วนน้ีจึงแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ประกอบดว้ย ประเด็นท่ี 1 
การวางกรอบข่าวจากมุมมองของบุคลากรท่ีอยูใ่นกระบวนการท าข่าวทั้ง 3 ช่วงเหตุการณ์ ประเด็น
ท่ี 2 ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าว และประเด็นท่ี 3 ส่ือมวลชนไทยควรมี
แนวปฏิบติัทางจริยธรรม ในการน าเสนอข่าวคดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาอย่างไร โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 

ประเด็นที ่1 การวางกรอบข่าวจากมุมมองของบุคลากรเวบ็ไซต์ข่าวสดทีอ่ยู่ในกระบวนการ
ท าข่าวทั้ง 3 ช่วงเหตุการณ์  
 
 จากผลการศึกษาการวางกรอบข่าวทั้ง 8 ข่าวจากการวิเคราะห์เน้ือหาและวิเคราะห์การ
วางกรอบ ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรท่ีอยูใ่นกระบวนการ
ท าข่าว กรณีคดี “นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว” เพื่อท าความเขา้ใจถึงวิธีคิดเบ้ืองหลงัของ
บุคลากรในการน าเสนอข่าวน้ีตามกรอบข่าวท่ีพบจากการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดตามช่วง
เหตุการณ์ดงัน้ี 
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1  
 บุคลากรของเวบ็ไซต์ข่าวสดอธิบายว่าการน าเสนอข่าวในช่วงน้ีเน้นไปท่ีประเด็นของ
นางสาววริศรา กล่ินจุ้ย ผูเ้สียชีวิต ว่าผูเ้สียชีวิตเป็นใคร ท าไมถึงถูกฆ่า เพื่อหาแรงจูงใจท่ีท าให้
ผูเ้สียชีวติถูกฆาตกรรม โดยเกาะติดการรายงานข่าวการสืบสวนสอบสวนของต ารวจ และขอ้มูลจาก
ครอบครัวของผูเ้สียชีวิต เน่ืองจากในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ยงัไม่ทราบวา่ผูก่้อเหตุคือนางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั  

“ผู้หญิงถูกฆ่ำช ำแหละศพ สังคมย่อมเกิดควำมสนใจ ท ำให้เรำต้องไปไล่
รำยละเอียดว่ำผู้ตำยเป็นใคร คนอ่ำนก็ติดตำมจำกส่ือ มันจึงเกิดกระแสว่ำ
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ท ำไมผู้หญิงถึงถูกท ำร้ำย ข่ำวมนักจ็ะออกมำสองด้ำนว่ำ ผู้หญิงถูกฆำตกรรม
เป็นเร่ืองสะเทือนใจ จะท ำอย่ำงไรไม่ให้เกิดคดีแบบนี ้ให้ผู้หญิงไม่ไปอยู่ใน
สถำนกำรณ์แบบนี ้” (นำยวิชญศักด์ิ สุวรรณทัต, บรรณำธิกำรข่ำวสด
ออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.2561)  

 ส่วนการเลือกน าเสนอว่านางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิตเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนั้น 
บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ และหัวหน้าแอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุท่ีมาว่าได้พิจารณาจาก
รูปภาพของผูเ้สียชีวิตท่ีได้มาจากเจา้หน้าท่ีต ารวจ และน ามาใช้เป็นจุดดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ  
ขณะท่ีผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น ให้ขอ้มูลวา่นอกจากพิจารณาจากภาพแลว้ยงัพิจารณาจาก
องค์ประกอบอ่ืนของผูเ้สียชีวิต คืออาชีพพีอาร์ หรือ พนักงานประชาสัมพนัธ์ร้านคาราโอเกะ ซ่ึง
ผูส่ื้อข่าวเห็นวา่ส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวท่ีมีหนา้ตาดีท างานในหนา้ท่ีน้ี  
 ขณะท่ีการเลือกน าเสนอประเด็นท่ีนางสาววริศรา กล่ินจุย้ มีพฤติกรรมรักร่วมเพศนั้น 
ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนระบุสอดคล้องกนัว่าประเด็นน้ีได้มาจากขอ้มูลการสืบสวนของต ารวจ และ
ขอ้มูลท่ีได้จากบุคคลใกล้ชิดของผูเ้สียชีวิตน ามาเสนอเพื่อหาชนวนเหตุฆาตกรรม  และเห็นว่ามี
คุณค่าข่าวในเร่ืองความไม่ปกติ จึงถูกหยบิยกมาน าเสนอเป็นพิเศษ 

“ประเด็นเร่ืองเพศ รักร่วมเพศ เป็นส่วนหน่ึงในประเด็นหลักท่ี เลือก
น ำเสนอเพรำะว่ำเคสนีไ้ม่ปกติท่ัวไปพอหยิบเร่ืองนีขึ้น้มำมันจะถูกจับตำ
เป็นพิเศษ ไม่เหมือนหญิงชำยท่ัวไป” (น.ส.เมธำว ีมัชฌันติกะ, หัวหน้ำแอด
มินข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 16 พ.ค.2561) 

 ช่วงเหตุการณ์ทีส่อง 
 เม่ือทราบว่าผูก่้อเหตุคือนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย กบัพวก ข่าวสดออนไลน์มีการ
เปล่ียนการน าเสนอโดยเน้นท่ีรายละเอียดของผูต้อ้งหาตามขอ้มูลการสืบสวนของต ารวจ และยงัหา
ขอ้มูลจากบุคคลใกลชิ้ดมาน าเสนอ เช่นเดียวกบัช่วงเหตุการณ์ท่ีหน่ึง แต่มีการน าเสนอขอ้มูลท่ีได้
จากโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟซบุ๊กส่วนตวัของผูต้อ้งหา และกระแสในโซเชียลมีเดีย ท่ีกล่าวถึงรูปลกัษณ์
ของผูต้อ้งหามากข้ึนโดยเฉพาะเก่ียวกบันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูก่้อเหตุหลกัซ่ึงการสืบสวนใน
ขณะนั้นเช่ือวา่เป็นผูต้อ้งหาคนส าคญัท่ีมีความขดัแยง้กบั นางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวติ และเม่ือ
ทราบวา่ผูก่้อเหตุเป็นผูห้ญิง ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนระบุไปในทิศทางเดียวกนัวา่รู้สึกตกใจและแปลก
ใจท่ีผูห้ญิงเป็นผูก่้อเหตุ โดยน าประเด็นเก่ียวกับรูปลักษณ์ภายนอกมาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจ 
ประกอบกบัการน าเสนอขอ้มูลของนางสาวปรียานุช ท่ีสามารถหาไดใ้นโซเชียลมีเดีย เน่ืองนางสา
ปรียานุช ไม่ไดปิ้ดเฟซบุก๊ส่วนตวั และยงัมีการโพสตค์วามเคล่ือนไหวในเฟซบุก๊ดว้ย  
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 บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ระบุถึงสาเหตุท่ีเน้นการน าเสนอไปท่ีผู ้ต้องหา ว่า
เน่ืองจากคดีน้ีเป็นคดีใหญ่ท่ีมีพฤติการณ์ก่อเหตุท่ีร้ายแรง จึงท าให้รู้สึกตกใจและแปลกใจท่ีผูห้ญิง
เป็นผูก่้อเหตุฆ่าและหัน่ศพดว้ยตวัเองเน่ืองจากท่ีผา่นมาในประเทศไทยมีคดีอาชญากรรมร้ายแรงท่ี
ผูห้ญิงเป็นผูล้งมือก่อเหตุเองยงัเกิดข้ึนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นผูอ้ยู่เบ้ืองหลงั หรือบงการฆ่ามากกว่า 
ส่วนการน าเสนอรูปลกัษณ์ของผูต้อ้งหานั้นก็เพื่อชูประเด็นดึงดูดให้ผูอ่้านสนใจเท่านั้นขณะท่ีการ
คน้หาขอ้มูลของผูต้อ้งหาถือว่าเป็นเร่ืองปกติไม่ว่าผูก่้อเหตุจะเป็นผูห้ญิงหรือผูช้ายก็จะถูกคน้หา
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตอยูแ่ลว้ เน่ืองจากอาจพบประวติัหรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และเก่ียวขอ้งกบั
การก่อเหตุ โดยพบวา่ในส่วนของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหานั้น ไม่ไดปิ้ดขอ้มูลส่วนตวั 
ทั้ งเฟซบุ๊ค และยงัมีการโพสต์ขอ้ความหลงัก่อเหตุโดยเปิดเป็นสาธารณะ ซ่ึงสะท้อนตวัตนของ
ผูต้อ้งหาคนน้ีจึงเลือกมาน าเสนอ 

 “ภำพลักษณ์ หรือ รูปลักษณ์ของผู้หญิงฆำตกร ท่ีเรำน ำเสนอว่ำเป็น
ผู้ ต้องสงสัยฆ่ำห่ันศพ มันเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ เรำไม่ได้เบี่ยงเบน
ประเดน็ แต่เรำชูประเดน็ให้มนัเป็นจุดเด่นและน่ำสนใจ”  
“เปร้ียว ไม่ปิดเฟซบุ๊ค แตกต่ำงจำกคนท่ัวไปพอตัวเองเป็นผู้ ต้องหำ 
แค่ตั้งค่ำเฟซบุ๊คให้เป็นส่วนตัวคนก็เข้ำไปดูไม่ได้ แต่เปร้ียวเปิดเผย
เร่ืองของเค้ำ เค้ำไม่เข้ำไปปิดท้ังท่ีเค้ำปิดได้ พอเรำเข้ำไปดูพฤติกรรม
ย้อนหลังพบว่ำมีกำรช่ืนชอบชัคกี ้มีแนวโน้มควำมรุนแรง มีกำรโชว์
สรีระซ่ึงสะท้อนพฤติกรรมและควำมเป็นตัวตนของเค้ำ” (นำยวิชญ
ศักด์ิ สุวรรณทัต บรรณำธิกำรข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำง
บุคคล , 17 พ.ค.2561) 

 หัวหน้าแอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุวา่คดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูก่้อเหตุพบไดไ้ม่บ่อยนกั แต่
การน าเสนอข่าวเก่ียวกบัผูต้อ้งหา เราตอ้งการเน้นให้เห็นถึงพฤติการณ์ของผูต้อ้งหามากกว่าเร่ือง
รูปลกัษณ์ภายนอก ประกอบกบัคดีน้ีขอ้มูลเก่ียวกบันางสาวปรียานุช เป็นขอ้มูลท่ีหาไดง่้ายใชเ้วลาใน
การค้นหาไม่มาก เน่ืองจากหลงัก่อเหตุนางสาวปรียานุช  มีความเคล่ือนไหวอยู่ในโซเชียลมีเดีย
ตลอดเวลา และไม่ไดปิ้ดการใช้งานเฟซบุ๊กส่วนตวัยงัคงเปิดการใช้การให้เขา้ชมไดเ้ป็นสาธารณะ 
ท าใหส่ื้อมีขอ้มูลมาน าเสนอเก่ียวกบันางสาวปรียานุช จ านวนมาก 

 “ผู้ ต้องหำคดีอ่ืนอำจไม่มีเฟซบุ๊ค ไม่ได้เคล่ือนไหวในโลกโซเชียล
มีเดีย อำจจะไม่ได้มีร่องรอยให้เรำติดตำมว่ำ เรำต้องหำว่ำเค้ำเป็นคน
แบบนี ้คิดแบบนี ้แต่ถ้ำเรำรู้ว่ำเบือ้งหลังพฤติกรรมเค้ำไม่ว่ำจะมีใคร
เป็นผู้ ก่อเหตุ เรำก็น ำเสนอเหมือนๆกัน เรำก็ไปถำมคนใกล้ชิด ญำติ 
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เพ่ือน  แต่คดีนีสื้บได้ง่ำยจำกเฟซบุ๊ค เน่ืองจำกหลังก่อเหตุแล้วมีกำร
โพซเฟสบุ๊คมีกำรโต้ตอบคอมเม้นท์กับเพ่ือนท ำให้เรำน ำเสนอข่ำวได้
ง่ำยขึน้เพรำะว่ำข้อมูลองค์ประกอบเหล่ำนีอ้ยู่ในโลกออนไลน์หมด
เลย”(น.ส.เมธาวี มชัฌนัติกะ หัวหน้าแอดมินข่าวสดออนไลน์, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล , 16 พ.ค.2561) 

 ขณะท่ีผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น ระบุวา่คดีน้ีเป็นคดีน้ีเป็นคดีใหญ่ สะเทือนขวญั
ผูค้นในสังคม ไม่เคยเกิดข้ึนในจงัหวดัขอนแก่นท าให้คดีน้ีน่าสนใจในตัวเองอยู่แล้วเน่ืองจาก
พฤติการณ์การก่อเหตุมีความร้ายแรง ประกอบกบัเม่ือทราบว่าผูก่้อเหตุเป็นผูห้ญิงส่วนตวัรู้สึกว่า
ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีไม่ไดมี้ความรุนแรงเท่ากบัผูช้าย จึงรู้สึกวา่น่าสนใจกวา่คดีท่ีผูช้ายเป็นผูก่้อเหตุ 

“คดีนีน่้ำสนใจเน่ืองจำกส่วนตัวรู้สึกว่ำถ้ำไม่ถึงท่ีสุดผู้หญิงจะไม่ก่อ
เหตุ เพรำะผู้หญิงเป็นเพศท่ีน่ำรัก อ่อนโยน ต้องมีชนวนเหตุ เช่นเคส
นีเ้ปร้ียวฆ่ำแอ๋มเพรำะไม่พอใจท่ีแอ๋มไปบอกต ำรวจให้มำจับแฟน จึง
เกิดกำรฆ่ำอ ำพรำง แต่เม่ือมองในมิติอ่ืนในสังคมก็แทบไม่เช่ือว่ำ
ผู้หญิงจะก่อเหตุขนำดนีไ้ด้”(นายจกัรพนัธ์ นาทนัริ ผูส่ื้อข่าวประจ า
จงัหวดัขอนแก่น, การส่ือสารระหวา่งบุคคล , 17 พ.ค.2561)  

  ส่วนการน าเสนอข่าวเก่ียวกบัชีวิตเบ้ืองหลงัของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูส่ื้อข่าว
ประจ าจงัหวดัขอนแก่นไดรั้บค าสั่งจากบรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ให้ติดตามคดีอยา่งใกลชิ้ดและ
น าเสนอข่าวในทุกมิติ เพื่อสะทอ้นให้เห็นตวัตนของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ซ่ึงผูส่ื้อข่าวประจ า
จงัหวดัขอนแก่น ระบุวา่เม่ือไดรั้บค าสั่งให้ติดตามคดีใกลชิ้ดจึงน าเสนอข่าวทุกดา้นตามขอ้มูลการ
สอบสวนของต ารวจท่ีเรียกบุคคลใกลชิ้ดนางสาวปรียานุช มาสอบสวน เช่น แม่ พี่สาว และพยาน
แวดลอ้ม  
 ด้านหัวหน้าแอดมินข่าวสดออนไลน์ระบุว่าการน าเสนอรายละเอียดผูต้้องหา เพื่อ
สะทอ้นให้เห็นว่านางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหามีประวติัความเป็นอย่างไร เป็นคนอย่างไร 
จึงมาก่อเหตุรุนแรงแบบน้ีได ้ซ่ึงครอบครัวของผูต้อ้งหา เช่น แม่ และพี่สาว ทั้งสองคนมีการออกมา
เคล่ือนไหวให้สัมภาษณ์กบัส่ือว่านางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ผูต้อ้งหา ไม่ได้มีนิสัยโหดร้าย และ
เล้ียงดูบุพการี ซ่ึงแตกต่างจากครอบครัวผูก่้อเหตุในคดีร้ายแรงอ่ืนๆท่ีจะไม่ออกมาแสดงความ
คิดเห็นหรือเรียกร้องใดๆ 

“กำรน ำเสนอเบื้องหลังชีวิตส่วนหน่ึงมำจำกแหล่งข่ำวท่ีออกมำให้
ข่ำวต่อส่ือมวลชน คดีอ่ืนพ่อแม่ผู้ ต้องหำไม่ออกมำพูด เค้ำจะเงียบไป 
แต่คดีนีฝ่้ำยญำติของผู้ ต้องหำก็ออกมำเคล่ือนไหวมำกพอสมควรว่ำ
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น้องไม่ได้โหดร้ำย เป็นเด็กท่ีเลีย้งพ่อแม่ เป็นข้อมูลท่ีญำติเค้ำมำใช้
พืน้ท่ีส่ือในกำรบอกสังคม”(น.ส.เมธำวี มัชฌันติกะ หัวหน้ำแอดมิน
ข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 16 พ.ค.2561) 

 ช่วงเหตุการณ์ทีส่าม 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัว่าเม่ือต ารวจสามารถติดตามจบันางสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวกผูต้อ้งหาไดแ้ลว้ การน าเสนอข่าวในช่วงน้ีเป็นการน าเสนอขั้นตอนตาม
กระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีกบัผูต้อ้งหา ตั้งแต่การจบักุมจนถึงการส่งตวัเขา้ไปควบคุม
ภายในเรือนจ าจงัหวดัขอนแก่น โดยขอ้มูลท่ีน ามาเสนอเกือบทั้งหมดจะเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากต ารวจชั้น
ผูใ้หญ่และจากพฤติกรรมของนางสาวปรียานุช ท่ีถ่ายทอดออกมา เช่น มีสีหนา้ท่ียิม้แยม้เม่ือถูกคุมตวั
มาข้ึนศาลจงัหวดัขอนแก่น มีการแต่งหนา้ ทาลิปสติก ซ่ึงแตกต่างจากผูต้อ้งหาคดีอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เม่ือ
อยูใ่นเรือนจ าและถูกคุมตวัออกมาศาลจะมีสีหนา้ท่ีสลด ท าใหข้่าวท่ีน าเสนอออกไปตอ้งการสะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา ไม่ไดมี้ความรู้สึกส านึกผดิกบัส่ิงท่ีท าลงไป 

 “เรำต้องกำรให้เห็นว่ำเค้ำไม่ส ำนึกผิด เม่ือมำศำลเค้ำยังมีพฤติกรรม
แชทคุยกับเพ่ือน วีดีโอคอล เรำก็เลยต้องกำรสะท้อนให้เห็นว่ำเค้ำมี
พฤติกรรมอย่ำงไร”( นำยวิชญศักด์ิ สุวรรณทัต บรรณำธิกำรข่ำวสด
ออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.2561) 
 “เรำต้องกำรสะท้อนให้เห็นว่ำนักโทษคนนีไ้ม่ได้มีควำมละอำยใจ
ในส่ิงท่ีตัวเองท ำ ในส่ิงท่ีตัวเองได้ก่อขึ้นมำ ซ่ึงถ้ำเป็นนักโทษคน
อ่ืนๆ ถำมว่ำเค้ำจะท ำยังไงมำศำลก็ต้องปกติ ไม่ได้แต่งหน้ำแต่งตำ 
แต่เปร้ียวกับทำปำกแดง ไม่ได้สะทกสะท้ำนอะไรเลย”(น.ส.เมธำว ี
มัชฌันติกะ หัวหน้ำแอดมินข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำง
บุคคล , 16 พ.ค.2561) 
 “คือต้องกำรให้เห็นว่ำผู้ ต้องหำไม่ได้สะทกสะท้ำนอะไรเลย แม้ว่ำ
คดีนีจ้ะเป็นคดีอุกฉกรรจ์ เปร้ียวก็ยังชิวๆ ยังน ำเคร่ืองส ำอำงเข้ำไป
ใช้”(นำยจักรพันธ์ นำทันริ ผู้ ส่ือข่ำวประจ ำจังหวัดขอนแก่น, กำร
ส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.2561)  

 ส่วนการน าเสนอข่าวกระแสเลียนแบบของใช้ท่ีนางสาวปรียานุชใช้ หัวหน้าแอดมิน
ข่าวสดออนไลน์ระบุว่าเป็นการน าเสนอเพื่อสะทอ้นให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคม และระบุว่าส่ือ
ไม่ใช่บุคคลท่ีท าให้สินคา้แบบเดียวกบัผูต้อ้งหาขายดี แต่ส่ือน าเสนอภายหลงัท่ีมีการพูดถึงกนัใน
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โซเชียลมีเดีย จึงตอ้งการสะทอ้นให้เห็นว่ามีคนใช้เหตุการณ์แบบน้ีมาเป็นช่องทางในการโฆษณา
ขายสินคา้ดว้ย 

 “เรำต้องกำรให้เห็นปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมว่ำเกิดอะไรขึน้ เรำไม่ได้
ท ำให้หมอนขำยดี แต่คนมำใช้ช่วงจังหวะนีข้ำยของ ส่ือกคื็อกระจกท่ี
ต้องกำรสะท้อนว่ำสังคมคิดอะไรในข่ำวท่ีเกิดขึ้น”(น.ส.เมธำว ี
มัชฌันติกะ หัวหน้ำแอดมินข่ำวสดออนไลน์,กำรส่ือสำรระหว่ำง
บุคคล , 16 พ.ค.2561) 

 กลวธีิในการน าเสนอข่าวจากมุมมองของบุคลากรทีอ่ยู่ในกระบวนการท าข่าว 
 จากการศึกษากลวิธีในการน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย พบว่า
เว็บไซต์ข่าวสดน าเสนอข่าวผ่านทางหมวดหมู่ “ข่าวด่วน” และหมวดหมู่ “เด่นออนไลน์” ซ่ึง
หมวดหมู่ข่าวทั้งสองหมวดหมู่น้ีบรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ และหวัหนา้แอดมินข่าวสดออนไลน์ 
ระบุว่าเป็นการแยกหมวดหมู่โดยพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของข่าว หากเป็นข่าวท่ีไดข้อ้มูลมากจาก
เจา้หน้าท่ีหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในข่าวจะถูกน าเสนอผ่านทางหมวดหมู่ “ข่าวด่วน” แต่หากขอ้มูล
หรือประเด็นข่าวนั้นมาจากตวันักข่าว หรือ แอดมินข่าว เป็นผูค้น้พบ เช่นขอ้มูลท่ีได้จากโซเชียล
มีเดีย หรือมีผูส่้งขอ้มูลมาใหข่้าวนั้นจะจดัอยูใ่นหมวด “เด่นออนไลน์” 
 การศึกษากลวิธียงัพบว่าเวบ็ไซต์ข่าวสดมีการจดัท าภาพหน้าปก ซ่ึงในภาพหนา้ปกจะ
ประกอบไปดว้ยภาพบุคคล หรือ สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในข่าว และตวัอกัษรท่ีเรียกวา่ “พาดหวัในปก” 
บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ระบุว่าการจดัท าหน้าปกเพื่อดึงดูดให้ผูอ่้านเกิดความสนใจ ซ่ึงการ
เลือกภาพมาจดัท าภาพหนา้ปกถือวา่มีส่วนส าคญัมาก 

 “ภำพปกคนเห็นก็สะดุดตำ ถ้ำเป็นภำพต ำรวจนั่งประชุมคดีฆ่ำห่ัน
ศพคนจะสนใจหรือไม่ ไม่มีใครคลิกเข้ำไปอ่ำนหรอก มันไม่มีอะไร
จูงใจ” (นำยวิชญศักด์ิ สุวรรณทัต บรรณำธิกำรข่ำวสดออนไลน์, กำร
ส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.2561) 

 ส่วนการเลือกใช้สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์ซ่ึงพบว่ามีการใช้บ่อยในพาดหัวข่าว
ของเว็บไซต์ข่าวสด หัวหน้าแอดมินข่าวสดออนไลน์ระบุว่า เป็นการใช้สัญลักษณ์เพื่อเน้นย  ้ า
ขอ้ความ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน 

 “มันเป็นกำรเน้นอำรมณ์ เฮ้ย..อะไรอย่ำงนี ้เป็นเคร่ืองหมำยเรียกให้
สนใจเร้ำอำรมณ์ กำรเน้นค ำนั้นๆ” (น.ส.เมธำวี มัชฌันติกะ หัวหน้ำ
แอดมินข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 16 พ.ค.2561) 



123 
 

 

P
ag

e1
2

3
 

 บทวิเคราะห์วิธีการที่ส่ือประกอบสร้างผู้หญิงในข่าวอาชญากรรมจากมุมมองของ
บุคลากรทีอ่ยู่ในกระบวนการท าข่าว 
 การศึกษาการวางกรอบข่าวของเวบ็ไซต์ข่าวสดกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย 
พบวา่เวบ็ไซต์ข่าวสดมีการวางกรอบข่าวท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาในการน าเสนอข่าว
อาชญากรรม กรณีคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ประกอบด้วย ประเด็นเร่ืองความดึงดูดทาง
รูปลักษณ์ภายนอกซ่ึงพบทั้ งสามช่วงเหตุการณ์ เพศและความเบ่ียงเบนทางเพศถูกพบในช่วง
เหตุการณ์ท่ีหน่ึง และไม่ใช่ตวัการกระท าผดิถูกพบในช่วงเหตุการณ์ท่ีสองและสาม  
 ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอกบรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ไดใ้ห้เหตุผลวา่ การน า
รูปลกัษณ์ของบุคคลในข่าวมาน าเสนอเป็นการชูประเด็นให้เกิดความน่าสนใจมีผูเ้ขา้มาอ่านข่าว
เท่านั้น ถือวา่เป็นเร่ืองปกติในการเลือกหยบิยกประเด็นใดมาท าใหเ้กิดความน่าสนใจในข่าว 
หวัหนา้แอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุวา่การน าเสนอประเด็นเร่ืองรูปลกัษณ์ภายนอกจะพิจารณาจาก
ภาพเป็นหลกัทั้งภาพของนางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวติ และภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 
ผูก่้อเหตุ ซ่ึงรูปลกัษณ์ท่ีถูกเลือกมาน าเสนอเพื่อตอ้งการใหเ้กิดความโดดเด่นและน่าสนใจเท่านั้น 

 “รูปลักษณ์ภำยนอกก็อำจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่ือเลือกมำพำดหัวให้
โดดเด่นน่ำสนใจ เช่น โจรอ้วน สวย”(น.ส.เมธำวี มัชฌันติกะ 
หัวหน้ำแอดมินข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 16 พ.ค.
2561) 

 ส่วนการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ ท่ีพบในช่วงเหตุการณ์ท่ี
หน่ึงกรณีนางสาววริศรา กล่ินจุย้ มีพฤติกรรมรักร่วมเพศนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนระบุว่าเป็นการ
น าเสนอขอ้มูลตามแนวทางการสืบสวนของต ารวจเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูเ้สียชีวิตท่ีจะ
น าไปสู่ประเด็นการก่อเหตุฆาตกรรมและสืบสวนหาตวัผูก่้อเหตุได ้

 “เรำไม่ได้เขียนเอง เรำได้ข้อมูลมำจำกต ำรวจ ซ่ึงเป็นข้อมูลกำร
สืบสวนของต ำรวจ แต่เรำมำเขียนให้คนเข้ำใจว่ำเค้ำมีพฤติกรรม
อย่ำงไร ขัดแย้งเร่ืองอะไร พืน้ฐำนมันกม็ำจำกต ำรวจเป็นหลัก”(นำย
วิชญศักด์ิ สุวรรณทัต บรรณำธิกำรข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำร
ระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.2561) 
 “มันอยู่ในส ำนวนต ำรวจ ต ำรวจเค้ำก็สืบหำปัจจัยแวดล้อมเพ่ือหำ
แรงจูงใจอธิบำยว่ำท ำไมเกิดเหตุกำรณ์นีขึ้น้ มันคือกำรหำค ำตอบว่ำ
แรงจูงใจเกิดจำกอะไร” (น.ส.เมธำวี มัชฌันติกะ หัวหน้ำแอดมินข่ำว
สดออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 16 พ.ค.2561) 
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 “ข้อมูลในส่วนพฤติกรรมของผู้ เสียชีวิตเป็นหน่ึงในแนวทำงกำร
สืบสวนของต ำรวจ และข้อมูลจำกคนใกล้ชิดผู้ เสียชีวิต เรำต้อง
น ำเสนอทุกอย่ำงท่ีได้มำภำยใต้กรอบของกฎหมำย”(นำยจักรพันธ์ 
นำทันริ ผู้ ส่ือข่ำวประจ ำจังหวดัขอนแก่น, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 
17 พ.ค.2561 ) 

 ขณะท่ีองคป์ระกอบเร่ืองไม่ใช่ตวัการกระท าผิด ซ่ึงพบทั้งในช่วงเหตุการณ์ท่ีสองและ
สาม ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนก็ให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่เป็นเร่ืองปกติของการน าเสนอข่าวในคดีส าคญั
ท่ีผูส่ื้อข่าวจะน าเสนอตามขอ้มูลการสืบสวนของต ารวจ และเลือกน าเสนอขอ้มูลจากบุคคลใกลชิ้ดผู ้
ก่อเหตุ เพื่อสะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมของบุคคลนั้นว่าเป็นคนอย่างไรถึงมาก่อเหตุรุนแรงเช่นน้ีได้
ประกอบกบัผูใ้กลชิ้ดผูต้อ้งหาก็ยนิดีใหข้อ้มูลกบัส่ือซ่ึงแตกต่างจากครอบครัวของผูต้อ้งหารายอ่ืนๆ 

 “เป็นกำรน ำเสนอตำมแนวทำงกำรสืบสวนของต ำรวจท่ีได้ข้อมูล
เพ่ือจะได้น ำเสนอให้ครบทุกมิติ ว่ำเค้ำมีพฤติกรรมอย่ำงไร ท ำไมถึง
มำก่อเหตุเช่นนี ้”(นำยวิชญศักด์ิ สุวรรณทัต บรรณำธิกำรข่ำวสด
ออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.2561) 
 “กำรน ำเสนอเบือ้งหลังชีวิตส่วนหน่ึงมำจำกแหล่งข่ำวท่ีออกมำให้
ข่ำวต่อส่ือมวลชน คดีอ่ืนพ่อแม่ผู้ ต้องหำไม่ออกมำพูด เค้ำจะเงียบไป 
แต่คดีนีฝ่้ำยญำติของผู้ ต้องหำก็ออกมำเคล่ือนไหวมำกพอสมควรว่ำ
ผู้ต้องหำไม่ได้โหดร้ำย เลีย้งดูมำรดำ ซ่ึงเรำต้องกำรสะท้อนให้เห็นว่ำ
ครอบครัวเค้ำแสดงออกถึงกำรปกป้องคนในครอบครัวตัวเอง”(น.ส.
เมธำวี มัชฌันติกะ หัวหน้ำแอดมินข่ำวสดออนไลน์ , กำรส่ือสำร
ระหว่ำงบุคคล , 16 พ.ค.2561) 
 “เม่ือได้รับค ำส่ังให้น ำเสนอข่ำวในทุกมิติเรำก็เสำะแสวงหำข้อมูล
โดยเป็นข้อมูลตำมแนวทำงกำรสืบสวนของต ำรวจท่ีระบุถึงบุคคล
ใกล้ชิด เรำจึงเลือกสัมภำษณ์บุคคลท่ีใกล้ชิดกับผู้ ต้องหำ”(นำยจักร
พันธ์ นำทันริ ผู้ ส่ือข่ำวประจ ำจังหวัดขอนแก่น, กำรส่ือสำรระหว่ำง
บุคคล , 17 พ.ค.2561)  
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 ประเด็นที่ 2 ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการวางกรอบข่าวกรณีคดีนางสาวปรียา
นุช โนนวงัชัย 
 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีส่งผล
ต่อการวางกรอบข่าวอาชญากรรมกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ปัจจัยภายใน 
  1.1ประสบการณ์ส่วนตวัของบุคลากรข่าวท่ีมีต่อการก่ออาชญากรรมโดยผูห้ญิง 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย บรรณาธิการข่าวข่าวสดออนไลน์ หวัหนา้แอดมินข่าวสด
ออนไลน์ และผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลทั้งสามคนพบวา่มีการใชป้ระสบการณ์
การท างาน และทศันคติท่ีมีต่อคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  มาใชเ้ป็นปัจจยัภายในท่ีส าคญัใน
การวางกรอบข่าว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์  เห็นว่าคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย น่าสนใจ 
เน่ืองจากท่ีผา่นมาแมว้า่จะมีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรมท่ีมีพฤติการณ์ในคดีท่ีร้ายแรง แต่
ส่วนใหญ่จะพบวา่ผูห้ญิงเป็นผูบ้งการมากกวา่เป็นผูล้งมือก่อเหตุ 

 “ข่ำวนีเ้ป็นข่ำวสะเทือนขวัญ เป็นคดีใหญ่ แม้ว่ำท่ีผ่ำนมำคดีท่ีผู้หญิง
เป็นคนร้ำยจะมีจ ำนวนมำก แต่ส่วนมำกผู้หญิงจะเป็นผู้บงกำรฆ่ำเสีย
มำกกว่ำ แต่ผู้หญิงท่ีลงมือฆ่ำเอง ห่ันศพช ำแหละศพเองในประเทศ
ไทยยังมีน้อยมำกไม่เหมือนกับต่ำงประเทศ”(นำยวิชญศักด์ิ สุวรรณ
ทัต บรรณำธิกำรข่ำวสดออนไลน์,กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 
พ.ค.2561) 

 หวัหนา้แอดมินข่าวสดออนไลน์ เห็นวา่คดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั เป็นคดีท่ีมี
พฤติการณ์การก่อเหตุท่ีโหดร้ายและรุนแรง และถึงแมว้่าผูห้ญิงเป็นผูก่้อเหตุจะท าให้ข่าวน่าสนใจ 
แต่ส่วนตวักลบัมองว่าพฤติการณ์ของคดีท่ีโหดเห้ียม และรายละเอียดของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในข่าวเป็น
จุดเด่นท่ีท าใหค้ดีน่าสนใจมากกวา่  

 “ไม่ค่อยมีคดีท่ีผู้หญิงเป็นผู้ลงมือ และลงมือได้โหดร้ำย ต้องบอกว่ำ
คดีนีโ้หดร้ำยมำก ฆ่ำยังไม่พอ ห่ันอ ำพรำงศพอีกเป็นคดีใหญ่ แต่
ส ำหรับส่ือ ไม่ว่ำใครจะเป็นคนท ำต้องน ำเสนอเหมือกัน ไม่ได้ขึน้อยู่
กับว่ำหน้ำตำผู้ ต้องหำเป็นอย่ำงไร เป็นผู้หญิงหรือ เป็นผู้ชำย แต่
ผู้ต้องหำคนนีม้ีเร่ืองรำวเยอะมำก เรำจึงน ำเสนอสะท้อนว่ำเค้ำเป็นคน
อย่ำงไร เค้ำคิดอย่ำงไร จึงท ำให้ก่อเหตุแบบนี ้ขึ ้น”(น.ส.เมธำว ี
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มัชฌันติกะ หัวหน้ำแอดมินข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำง
บุคคล , 16 พ.ค.2561) 

  1.2 ทศันคติส่วนตวัของบุคลากร ท่ีมีต่อการก่ออาชญากรรมโดยผูห้ญิง 
  ขณะท่ีผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น เห็นว่าคดีน้ีน่าสนใจมาก ท่ีผ่านมาไม่เคย
พบคดีท่ีมีพฤติการณ์แบบน้ีในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นมาก่อน และคดีน้ีผูห้ญิงเป็นผูก่้อเหตุมีความ
น่าสนใจมากกว่าคดีท่ีผูช้ายเป็นผูก่้อเหตุ เน่ืองจากทศันคติส่วนตวัเห็นว่าผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ
หากไม่ถูกกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งรุนแรงก็ไม่จะไม่ลงมือก่อเหตุ  

“คดีนีเ้ป็นคดีสะเทือนขวญั เท่ำท่ีรู้ไม่เคยเกิดในจังหวดัขอนแก่น และ
รู้สึกว่ำคดีนีน่้ำสนใจถ้ำไม่ถึงท่ีสุดผู้หญิงจะไม่ก่อเหตุ ต้องมีเหตุดล
ใจให้มำท ำส่ิงนี ้เพรำะผู้หญิงเป็นเพศท่ีน่ำรัก อ่อนโยน ต้องมีชนวน
เหตุ (นำยจักรพันธ์ นำทันริ ผู้ ส่ือข่ำวประจ ำจังหวัดขอนแก่น, กำร
ส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.2561) 

 นอกจากน้ีผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น ยงัมีทศันคติต่ออาชีพ พีอาร์ หรือ พนกังาน
ประชาสัมพนัธ์ร้านคาราโอเกะ ซ่ึงเป็นอาชีพของนางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ แอ๋ม ผูเ้สียชีวิต ว่า
ส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวท่ีมีหนา้ตาดีท างานในหนา้ท่ีน้ี 
  1.3 กระบวนการท าข่าวระหวา่งบรรณาธิการกบัผูป้ฏิบติังาน 
  ผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น ให้ขอ้มูลว่ามีปัจจยัภายในเก่ียวกับการบริหาร
จดัการเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการวางกรอบข่าวในคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั เน่ืองจากบรรณาธิการ
ข่าวสดออนไลน์ไดส้ั่งการให้ผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่นติดตามคดีน้ีอยา่งใกลชิ้ด และรายงาน
ความคืบหน้าอย่างต่อเน่ือง หรือ ท่ีเรียกกนัวา่ห้ามตกข่าว ผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น จึงตอ้ง
แสวงหาขอ้มูลมากข้ึน นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือ พนกังานสอบสวนใน
คดี ยงัแสวงหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย และแหล่งข่าว หรือ บุคคลท่ีมีความใกล้ชิดกับทั้ งฝ่าย
ผูเ้สียชีวติและผูต้อ้งหาส่งใหก้องบรรณาธิการ   

 “กองบรรณำธิกำรส่ังให้ตำมต่อ เน่ืองจำกเป็นคดีท่ีสะเทือนขวญั คดี
อุกฉกรรจ์ และเกิดขึน้ยำกในจังหวัดขอนแก่น ก็เลยเป็นแนวทำงท่ี
กองบรรณำกำรส่ังให้ตำมต่อในทุกมิติ” (นำยจักรพันธ์ นำทันริ 
ผู้ ส่ือข่ำวประจ ำจังหวดัขอนแก่น, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.
2561) 
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  1.4 นโยบายองคก์ร  
  ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนระบุสอดคลอ้งกนัวา่ นโยบายองค์กรไดมี้ขอ้ก าหนดในการ
น าเสนอข่าวทัว่ไป เช่น การเซ็นเซอร์ภาพ การสะกดค า ขอ้มูลท่ีน าเสนอตอ้งถูกตอ้งไม่บิดเบือน ไม่
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น แต่นโยบายองคก์รไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดโดยเฉพาะเจาะจงต่อการน าเสนอข่าวคดี
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั นโยบายองคก์รจึงไม่ส่งผลต่อการน าเสนอข่าวและการวางกรอบข่าวคดี
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 
  1.5 เวลาในการท างาน 
  บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ และหวัหนา้แอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุสอดคลอ้ง
กนัวา่การท างานมีการแบ่งช่วงเวลาและความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน เวลาในการท างานจึงไม่ไดบี้บ
รัดใหก้องบรรณาธิการตอ้งแข่งขนักบัเวลา และไม่ส่งผลต่อการน าเสนอข่าวและการวางกรอบข่าว 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามท่านพบว่าปัจจยัภายในดา้นประสบการณ์ส่วนตวั 
ของบุคลากรข่าวท่ีมีต่อการก่ออาชญากรรมโดยผูห้ญิง เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการวางกรอบ
ข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามท่านเห็นวา่เป็นคดีท่ีน่าสนใจ เน่ืองจาก
การท างานท่ีผา่นมาไม่ค่อยพบคดีอาชญากรรมท่ีมีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา  ประกอบกบัทศันคติของผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีรู้สึกตกใจและแปลกใจว่าผูห้ญิงซ่ึงเป็นเพศท่ีอ่อนแอกว่าผูช้าย แต่เป็นผูก่้อเหตุในดคีท่ีมี
พฤติการณ์ร้ายแรง จึงเลือกการน าเสนอโดยเน้นไปท่ีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหาโดยน ารูปลกัษณ์ภายนอกมาใช้เป็นจุดดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน ทั้งในส่วนของค าท่ีใช้
และภาพท่ีใช้พบว่าในข่าวมีการเลือกใช้ภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งในข่าว ทั้งนางสาววริศรา กล่ินจุย้ หรือ 
แอ๋ม ผูเ้สียชีวติ และนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา ในลกัษณะท่ีดูดีและเซ็กซ่ี   
 2. ปัจจัยภายนอก 
  2.1 เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามท่านให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่เน้ือหาข่าวในคดีของนางสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีเลือกน ามาเสนอส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เน่ืองจากเห็น
วา่ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด   

“ส่ือน ำข้อมูลท่ีได้จำกต ำรวจมำน ำเสนอ เช่นกรณีสืบสวนพบว่ำ
ผู้ ต้องหำเช่ือมโยงกับแก๊งยำเสพติด แต่เม่ือต ำรวจได้สืบสวนแล้วตัด
ประเด็นนี ้ออกไป เรำก็น ำสเนอว่ำต ำรวจมีกำรสืบสวนอย่ำงไร 
เน่ืองจำกเรำจะไปสืบสวนเองก็ไม่ได้”(นายวิชญศักด์ิ สุวรรณทัต 
บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์, การส่ือสารระหว่างบุคคล , 17 พ.ค.
2561) 
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 “ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางการสืบสวนของต ารวจ เม่ือมีขอ้มูลแลว้
เราก็น ามาเสนอเป็นความคืบหน้าของคดีท่ีจะตอ้งรายงานในแต่ละ
วนัวา่เกิดอะไรข้ึนบา้ง” (น.ส.เมธาวี มชัฌนัติกะ หวัหนา้แอดมินข่าว
สดออนไลน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล , 16 พ.ค.2561) 

 ขณะท่ีผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น ระบุถึงกรณีส่ือน าเสนอประเด็นเร่ืองผูต้้องหา
เช่ือมโยงกบัขบวนการคา้ยาเสพติดขา้มชาติลดลง เน่ืองจากนายต ารวจระดบัผูใ้หญ่ คือผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ เป็นผูใ้หข้อ้มูลยนืยนัวา่คดีฆาตกรรมน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว  

 “แนวทำงกำรสืบสวนต ำรวจมนัจบ เพรำะ ผบ.ตร. ออกมำบอกว่ำไม่
เกี่ยว ท ำให้ประเด็นนีจ้บไป ผบ.ตร.มำพูดแล้วก็ต้องจบ”(นายจกัร
พนัธ์ นาทนัริ ผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล , 17 พ.ค.2561)  

  2.2 แหล่งข่าว 
  หัวหน้าแอดมินข่าวสด และผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น ให้ขอ้มูลสอดคลอ้ง
กนัวา่แหล่งข่าว คือแหล่งขอ้มูลท่ีถูกเลือกน ามาเสนอเป็นขอ้มูลหลกัรองจากขอ้มูลของต ารวจ และ
ในคดีฆาตกรรมทัว่ไปแหล่งข่าวท่ีเป็นครอบครัวของผูเ้ก่ียวขอ้งในข่าวมกัจะไม่ใหข้อ้มูล แต่คดีน้ีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในข่าวโดยเฉพาะฝ่ังของผูต้อ้งหามีการออกมาใหข้อ้มูลหลายคร้ัง ส่ือจึงเลือกน ามาเสนอ 

“แหล่งข่ำวมีกำรออกมำให้ ข้อมูลกับ ส่ือมวลชน ในคดี อ่ืนๆ 
ครอบครัวจะไม่ค่อยออกมำพูดมำกนัก ส่วนใหญ่กจ็ะไม่ให้ข้อมูล ซ่ึง
แตกต่ำงกับคดีนีท่ี้ครอบครัวโดยเฉพำะฝ่ังผู้ ต้องหำออกมำใช้พื้นท่ี
ของส่ือในกำรพูดมกับสังคม” (น.ส.เมธาวี มชัฌนัติกะ หัวหน้าแอด
มินข่าวสดออนไลน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล , 16 พ.ค.2561) 

 ดา้นผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น ระบุวา่ หลงัไดรั้บค าสั่งให้ติดตามคดีและรายงาน
ข่าวอยา่งต่อเน่ืองจึงเลือกน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งข่าวของผูเ้ก่ียวขอ้งในข่าวส่งให้กองบรรณาธิการ
เพื่อน าเสนอขอ้มูลใหร้อบดา้น 

“เม่ือได้รับค ำส่ังให้ตำมคดีนีก้็ได้เลือกติดตำมนอกจำกติดตำมกำร
สืบสวนสอบสวนของต ำรวจแล้ว  ยังน ำข้อมูล ท่ีได้จำกแหล่งข่ำว
ต่ำงๆ ส่งให้กองบรรณำธิกำร จนกว่ำกองบรรณำธิกำรจะมีค ำส่ังให้
หยุดตำมคดีนี ้” (นายจักรพันธ์ นาทันริ ผู ้ส่ือข่าวประจ าจังหวัด
ขอนแก่น, การส่ือสารระหวา่งบุคคล , 17 พ.ค.2561)  
 



129 
 

 

P
ag

e1
2

9
 

  2.3 ความสนใจและปฏิสัมพนัธ์ของผูรั้บสาร 
  บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ ให้ขอ้มูลว่าผูรั้บสารถือเป็นหัวใจส าคญัท่ีส่งผลต่อ
การน าเสนอข่าวและการวางกรอบข่าว ในคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั เน่ืองจากการน าเสนอ
ข่าวออนไลน์ในปัจจุบันเม่ือน าเสนอข่าวใดข่าวหน่ึงผ่านทางออนไลน์ทางกองบรรณาธิการจะ
ติดตามยอดการเขา้ชม การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็นในข่าวทนัทีว่าผูรั้บสารมีความ
สนใจข่าวน้ีมากน้อยเพียงไร หากผูรั้บสารหรือสังคมมีความสนใจข่าวน้ีจ านวนมากทางกอง
บรรณาธิการก็สั่งการให้ผูส่ื้อข่าวและแอดมินข่าวน าเสนอความคืบหน้าข่าวน้ีอย่างเร่งด่วนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บสาร 

 “เรำจะดูจำกปฏิกิริยำของคนอ่ำน เช่น ข่ำวเปร้ียวเป็นคนฆ่ำห่ันศพ
แอ๋ม  มี จ ำนวนคนคลิก เข้ ำม ำอ่ ำน จ ำนวนมมำก  ไม่ เห มือน
หนังสือพิมพ์ท่ีต้องดูว่ำยอดขำยกี่ฉบับและไม่สำมำรถบอกได้ว่ำมคีน
อ่ำนเท่ำไหร่ แต่ส่ือออนไลน์เรำรู้ทันทีท่ีลงข่ำวไปว่ำมีคนคลิกเข้ำมำ
หลำยแสน เรำก็รู้เลยว่ำคนสนใจข่ำวนี ้หน้ำท่ีของส่ือก็ต้องขุดคุ้ย
น ำเสนอควำมคืบหน้ำ เพรำะคนก็ต้องกำรรู้ควำมคืบหน้ำทำงคดีไป
เร่ือยๆ ว่ำจับได้หรือยัง ตำมกระบวนกำรท ำงำนของส่ือ” (นำยวิชญ
ศักด์ิ สุวรรณทัต บรรณำธิกำรข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรส่วน
บุคคล , 17 พ.ค.2561) 

  2.4 โซเชียลมีเดีย 
  หัวหน้าแอดมินข่าวสดออนไลน์ และผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น ให้ขอ้มูล
สอดคล้องกันว่ากระแสของผูค้นในสังคมท่ีพูดถึงกนัในโซเชียลมีเดียถือว่ามีส่วนส าคญัในการ
ก าหนดเน้ือหาและการวางกรอบข่าว เช่น กระแสการทวีตเตอร์ขอ้ความ การโพสต์ขอ้ความ ภาพ 
คลิปวีดีโอและอ่ืนๆ ผา่นทางเฟซบุ๊คของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและบุคคลทัว่ไป เพจเฟซบุ๊คท่ีมีผูติ้ดตาม
จ านวนมากน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ลว้นส่งผลต่อการน าเสนอเน้ือหาและการวางกรอบข่าวในคดีของ
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  

 “กระแสท่ีปรำกฏในโซเชียลมีเดียส่งผลโดยตรงต่อกำรน ำเสนอข่ำว 
ถ้ำมีกระแสพูดถึงเร่ืองใดมำก เรำกจ็ะน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับเร่ืองนั้น”
(น.ส.เมธำวี มัชฌันติกะ หัวหน้ำแอดมินข่ำวสดออนไลน์ , กำร
ส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 16 พ.ค.2561) 
 “กระแสท่ีเกิดขึน้ในโซเชียลมีเดียมีกำรพูดถึงคดีนีจ้  ำนวนมำก กำร
ท ำหน้ำท่ีกำรท ำหน้ำท่ีของผู้ ส่ือข่ำวในพื้นท่ีก็จะต้องแข่งขันกับ
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กระแสเหล่ำนีแ้ละยังใช้กรแสเหล่ำนีม้ำเป็นส่วนในกำรสืบค้นข้อมูล
ด้วย”(นำยจักรพันธ์ นำทันริ ผู้ ส่ือข่ำวประจ ำจังหวัดขอนแก่น, กำร
ส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.2561)  

  2.5 การแข่งขนัระหวา่งส่ือกระแสหลกั และเพจต่างๆ 
  บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์และหัวหน้าแอดมินข่าวสดออนไลน์ ให้ข้อมูล
สอดคลอ้งกนัวา่วา่ การน าเสนอข่าวในคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั มีการแข่งขนักนัสูงมาก
ทั้งจากส่ือกระแสหลกัและเพจต่างๆในโซเชียลมีเดีย ถือเป็นการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด ซ่ึงส่งผลต่อ
การน าเสนอข่าวคดีของนางสาวปรียานุช ในดา้นความรวดเร็ว ความเฉียบคมของประเด็นข่าว ความ
ลึกและความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 “ทุกช่องมีกำรแข่งขันกันท้ังเร่ืองควำมเร็ว ควำมถูกต้อง แม่นย ำ ข่ำว
ท่ีดิบๆ แม้ข้อมูลจะได้มำจำกต ำรวจแต่บำงคร้ังกม็ีควำมผิดพลำด มัน
กต้็องแข่งกันว่ำใครได้มำลึกแค่ไหน ไม่ได้หวงัเพียงยอดคนดู แต่เห็น
ว่ำกำรแข่งขันระหว่ำงส่ือมีส ำคัญ” (นำยวิชญศักด์ิ สุวรรณทัต 
บรรณำธิกำรข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 17 พ.ค.
2561) 
 “คู่แข่งถือว่ำมีส่วนส ำคัญ เรำจึงต้องรู้ว่ำข่ำวไหนต้องเร็ว ข่ำวไหน
ต้องมีประเด็นแหลมคมเช่นข่ำวจับเปร้ียวได้แล้วข่ำวแบบนีต้้องเร็ว
ใครเร็วกว่ำก็วิน” (น.ส.เมธำวี มัชฌันติกะ หัวหน้ำแอดมินข่ำวสด
ออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 16 พ.ค.2561) 

  2.6 ผูโ้ฆษณาซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร และบรรทดัฐานทางสังคม  
  บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ และหัวหน้าแอดมินข่าวสดระบุว่า ผูโ้ฆษณาไม่
ส่งผลต่อการน าเสนอข่าวคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  
 บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ ระบุวา่ผูโ้ฆษณาแมจ้ะเป็นรายไดห้ลกัขององค์กรแต่ใน
ส่วนการน าเสนอข่าวอาชญากรรมไม่ไดถู้กจ ากดั หรือ ก าหนดจากผูโ้ฆษณา เน่ืองจากผูโ้ฆษณาไม่
ตอ้งการให้สินคา้ของตวัเองมาปรากฏในหมวดหมู่ข่าวอาชญากรรมซ่ึงผูโ้ฆษณาส่วนใหญ่จะเห็นวา่
เป็นภาพลกัษณ์ดา้นลบ 

 “ข่ำวแบบนีไ้ม่มผีลต่อกำรโฆษณำ เอเจนซ่ี หรือแบรนด์ต่ำงๆ เค้ำไม่
อยำกมำลงข่ำวฆำตกรรม หรือข่ำวอะไรแบบนีห้รอก กำรน ำเสนอ
ข่ำวไม่เกี่ยวกับโฆษณำ โฆษณำไม่ได้มีส่วนก ำหนดเลย บำงสินค้ำก็
ขอให้ถอดออกไปจำกข่ำวพวกนีด้้วย เพรำะเป็นผลด้ำนลบ” (นำย
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วิชญศักด์ิ สุวรรณทัต บรรณำธิกำรข่ำวสดออนไลน์, กำรส่ือสำรส่วน
บุคคล , 17 พ.ค.2561) 

 ขณะท่ีบรรทดัฐานทางสังคม หวัหนา้แอดมินข่าวสดออนไลน์ ระบุวา่การน าเสนอข่าว
ทุกข่าวจะตอ้งมีบรรทดัฐานทางสังคม ทั้งดา้นศีลธรรม ความเช่ือ ศาสนา แต่ไม่ไดส่้งผลโดยตรงต่อ
การก าหนดเน้ือหาข่าวและการวางกรอบข่าวในคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนพบวา่ปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัท่ีสุด และส่งผลต่อ
การวางกรอบข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย คือ เจา้หน้าท่ีต ารวจ แต่ในส่วนนักวิชาการ
ด้านส่ือสารมวลชน ไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าส่ือมวลชนควรเป็นผูก้  าหนดประเด็นข่าวเองไม่ใช่
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
 
4.3 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มองค์กรวิชาชีพที่ก ากับดูกันเองในกลุ่มส่ือมวลชน 
และ นักวชิาการ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกองค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูและกันเองในกลุ่มส่ือมวลชน และ
นกัวิชาการหรือผูท้รงคุณวุฒิ ในส่วนน้ีจะน าเสนอผลการสัมภาษณ์ท่ีตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 
1 , 2  โดยจะน าเสนอเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ี  1 ความคิดเห็นต่อการวางกรอบข่าว
อาชญากรรมกรณีคดีปรียานุช โนนวงัชยั ประเด็นท่ี 2 ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางกรอบ
ข่าวของส่ือมวลชนกรณีคดีปรียานุช โนนวงัชัย และประเด็นท่ี 3 ความคิดเห็นต่อวิธีการท่ีส่ือ
ประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมกรณีคดีปรียานุช โนนวงัชยั 
 ประเด็นท่ี 1 ความคิดเห็นขององค์กรวิชาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชนและ
นกัวชิาการต่อการวางกรอบข่าวอาชญากรรมกรณีคดีปรียานุช โนนวงัชยั  
 ผู ้ทรงคุณวุฒิ  และนักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน ได้เสนอแนะการวางกรอบข่าว
อาชญากรรม วา่ส่ือมวลชนควรค านึงถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการน าเสนอขอ้มูลนั้นๆวา่จะส่งผล
ให้เกิดค่านิยมท่ีผิดๆต่อสังคมหรือไม่ แต่หากมีความจ าเป็นตอ้งน าเสนอขอ้มูลนั้นก็ควรอธิบาย
เพิ่มเติมถึงปัญหาในระดบัโครงสร้างของสังคมร่วมไปดว้ย เพื่อให้เกิดการแกไ้ขปัญหาในสังคม มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 ดร.ชเนตตี ทินนาม  อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้
อธิบายถึงการน าเสนอข่าวเก่ียวกบัปัญหาด้านโครงสร้างทางสังคม ว่าส่ือมวลชนก็เป็นหน่ึงใน
โครงสร้างท่ีส่งผลต่อสังคม การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนควรมองใหก้า้วขา้มระดบัของเหตุการณ์
ว่าเกิดอะไรข้ึน ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร แต่ควรมองให้เห็นถึงสิทธิมนุษยชน และปัจจยัระดับ
โครงสร้างสังคมวา่ท าไมคนๆหน่ึงถึงกลายมาเป็นอาชญากร  
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“กำรรำยงำนข่ำวอำชญำกรรม ส่ือต้องรำยงำนให้เห็นถึงปัจจัย
โครงสร้ำงสังคมท่ีให้คนมำเป็นอำชญำกร หมำยถึงกำรท่ีคนๆหน่ึงมำ
เป็นอำชญำกร อำจเกิดจำกหลำยปัจจัย เช่น ระดับกำรศึกษำ สถำบัน
ทำงเศรษฐกิจท่ีไม่ได้ให้ค่ำแรงท่ี เป็นธรรม คนท่ี เคยมีประวัติ
ต้องโทษในคดีต่ำงๆ ก็จะไม่ได้รับโอกำสเข้ำท ำงำน เค้ำก็ต้องไป
ท ำงำนท่ีมี่ค่ำแรงต ำ่ สุดท้ำยมันกผ็ลักให้คนกลับมำเป็นอำชญำกรอีก 
นี่เป็นตัวอย่ำงของระบบมันมีเยอะกว่ำนี ้ระบบส่ือก็เป็นโครงสร้ำง
สังคมพอคนก่ออำชญำกรรมส่ือกม็องว่ำเค้ำเป็นคนท่ีมีปัญหำตนพวก
นีก้ไ็ม่มีสิทธิกลับใจเลยหรือ ส่ือไม่เห็นเลยว่ำโครงสร้ำงเคยป้ันคนๆ
หน่ึงให้มำเป็นแบบนี”้ (ดร.ชเนตตี ทินนำม อำจำรย์ประจ ำคณะนิเทศ
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 14 มิ.ย. 
2561) 

  สอดคล้องกับ ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท ์
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ เห็นวา่ส่ือมวลชนควรน าเสนอค าอธิบายเพิ่มเติม
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งข่าว ภายใตข้อ้จ ากดัการท างานของส่ือมวลชนท่ีตอ้งเร่งรีบ เช่น ส่ือมวลชน
น าเสนอข่าวตามเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรข้ึนก่อน จากนั้ นเม่ือได้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลจาก
นกัจิตวทิยา ก็น าขอ้มูลนั้นมาประกอบในภายหลงั เพื่อใหค้นเขา้ถึงเน้ือหาท่ีรอบดา้น  

“กำรน ำเสนอข้อมูลท่ีได้จำกแหล่งข่ำวโดยไม่มีค ำอธิบำยปรำกฏ ถือ
ว่ำเป็นส่ิงหน่ึงท่ีหำยไปจำกข่ำวอำชญำกรรม คือไม่มีค ำอธิบำย
ปรำกฏ เช่นพ่อแม่เป็นแบบนี ้ครอบครัวแบบนี ้ลูกถูกเลีย้งดูแบบนี ้
มันอำจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีรุนแรง ค ำอธิบำยระหว่ำงบรรทัด
ของส่ือมันไม่ถูกขยำยออกไปจำกบุคคล จำกควำมรุนแรงท่ีเกิดขึน้
จำกตัวบุคคลควรขยำยให้น ำไปสู่ประเดน็กำรจัดกำรควำมรุนแรงใน
สังคม  โดยใช้วิธีกำรน ำเสนอท้ังชุดข่ำวเร็ว  และข่ำวบริบท มัน
สำมำรถเช่ือมโยงมำหำกันได้ เม่ือน ำเสนอข่ำวเหตุกำรณ์ไปแล้วเม่ือมี
ข่ำวเชิงวิเครำะห์เรำก็น ำเสนอประกบได้ เพ่ือให้คนเข้ำถึงเนื้อหำท่ี
รอบด้ำน ท่ีผ่ำนมำส่ือกพ็ยำยำมท ำแต่ว่ำกระจัดกระจำย ไม่น ำมำรวม
ไว้ในท่ีเดียวกัน คนก็ไม่ได้ไปสืบหำว่ำมีอะไรเกิดขึน้มำก่อน หรือ
เกิดทีหลัง เช่นรู้ว่ำคนจะเข้ำไปอ่ำนข่ำวท่ีดรำม่ำ เรำก็ต้องท ำอันนี ้
ประกบ ว่ำควำมดรำม่ำมันมีเนือ้หำนะ มันมีบริบทนะ” (ผศ.สกุลศรี 
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ศรีสำรคำม หัวหน้ำสำขำวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศ
ศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวฒัน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 
8มิ.ย.2561) 

  ดา้น ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารยป์ระจ าคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นกรณีการน าประเด็นจากโซเชียลมีเดียมาน าเสนอเพื่อบอกสังคมว่า
ขณะน้ีก าลงัเกิดอะไรข้ึน แต่ส่ือควรค านึงวา่ประเด็นท่ีเลือกมาน าเสนอนั้นก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
กบัสังคมบา้ง  

“บำงทีส่ือไม่รู้ว่ำจะคิดประเด็นอะไร ก็หำประเด็นอะไรแบบนี ้
ไม่ยอมคิดในเชิงภำพใหญ่ ในเชิงโครงสร้ำง ท่ีไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์อะไรจำกสังคม แต่ถ้ำส่ือจะบอกว่ำเป็นกำรแข่งขัน 
อำจำรย์มองว่ำต้องแข่งขันอย่ำงมคุีณภำพ” (ผศ. ดร.วิไลวรรณ จง
วิ ไ ล เก ษ ม  อ ำ จ ำ ร ย์ ป ร ะ จ ำ ค ณ ะ ว ำ ร ส ำ ร ศ ำ ส ต ร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 14 มิ.ย. 
2561) 

  จากการศึกษายงัพบว่าประเด็นการแข่งขนัของส่ือมวลชน ซ่ึงพบว่าส่ือมวลชนไม่ได้
แข่งขนักนัเฉพาะส่ือหลกัเท่านั้น แต่การแข่งขนัยงัครอบคลุมไปถึงเพจต่างๆ  และส่งผลต่อการวาง
กรอบข่าวดว้ย ซ่ึงนกัวชิาการดา้นส่ือสารมวลชน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ส่ือมวลชนวิชาชีพไม่
ควรไปแข่งขนักบัเพจต่างๆ ควรรักษามาตรฐานในการน าเสนอข่าวเพื่อเป็นท่ีพึ่งของคนในสังคม 
ไม่ควรมุ่งเน้นไปท่ีการแข่งขนัเพียงอยา่งเดียว อาจท าให้ความน่าเช่ือถือของส่ือมวลชนวิชาชีพถูก
ลดทอนลงไป และเป็นการฆ่าตวัตายของส่ือในระยะยาวดว้ย 
  โดย ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ เห็นวา่ส่ือมวลชนวิชาชีพมองวา่คู่แข่งนอกจากส่ือวิชาชีพ
ดว้ยกนัคือเพจต่างๆท่ีอยูใ่นโซเชียลมีเดียแลว้ ส่ือมวลชนวิชาชีพไม่มีทางชนะเน่ืองจากส่ือมวลชน
วิชาชีพตอ้งมีจริยธรรมก ากบัดูแล จะรายงานข่าวเฉพาะความดราม่าท่ีเกิดข้ึน หรือจะบอกว่าเกิด
อะไรข้ึนในสังคมเท่าน้ียงัไม่เพียงพอ แต่ส่ือมวลชนวิชาชีพควรน าขอ้มูลเหล่านั้นมารายงาน และ
เพิ่มค าอธิบายเพื่อทางออกใหส้ังคมมากกวา่ 

“ส่ือมวลชนไม่มีวันสู้ข้อมูลของคนบนโลกโซเชียลมีเดียได้ เรำมี
จริยธรรมก ำกับเค้ำไม่ต้อมี ถ้ำส่ือตัดสินใจว่ำท ำแบบนั้นแล้วมีคนดูก็
จบเลย ถ้ำเรำไปสู้ด้วยควำมเร็ว ควำมดรำม่ำ นอกจำกเรำสู้ไม่ไหว
แล้ว มันยังลดควำมน่ำเช่ือเรำลง ด้วย สุดท้ำยคนก็จะบอกว่ำ
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ส่ือมวลชนไม่สำมำรถเป็นท่ีพ่ึงของสังคมได้ เช่น กำรเรียกร้อง
เสรีภำพของส่ือมวลชน กไ็ม่มีใครมำปกป้องส่ือ เพรำะคนรู้สึกว่ำส่ือ
ไม่เห็นท ำอะไรให้เรำเลย มันเป็นกำรฆ่ำตัวตำยในระยะยำว แต่เรำ
ต้องหยิบข้อมูลในโซเชียลมีเดียม ำเสนอ  โดยเพ่ิมค ำอธิบำยเข้ำไป มี
ทำงออกให้คนในสังคม หรือมีมิติในมุมมองอ่ืนๆ” (ผศ.สกุลศรี ศรี
สำรคำม หัวหน้ำสำขำวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศ
ศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวฒัน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 
8 มิ.ย.2561) 

  สอดคล้องกบัความคิดเห็นของ ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารยป์ระจ าคณะ
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีมีความคิดเห็นว่าส่ือมวลชนวิชาชีพควรมองคู่แข่งขนั
เป็นกลุ่มส่ือมวลชนวิชาชีพดว้ยกนั รวมไปถึงวิธีการน าเสนอข่าวท่ีส่ือมวลชนหันไปใชว้ิธีเดียวกบั
เพจต่างๆท่ีอยูใ่นโซเชียลมีเดียโดยใชเ้ทคนิคกระตุน้อารมณ์และความรู้สึกของผูอ้่าน หรือ ผูช้ม โดย
ลืมไปวา่ข่าวไม่มีการเล่าเร่ืองแบบน้ี 

“คุณจะเปลี่ยนคู่ชกไม่ได้ คู่ชกของคุณคือใคร เม่ือคุณมองว่ำตัวเอง
คือส่ือวิชำชีพแต่เค้ำไม่ใช่ เม่ือบอกว่ำเป็นส่ือท่ีมำตรฐำน คุณจะไป
ชกกับเค้ำท ำไม และข่ำวไม่กำรใส่อำรมณ์ คือควำมรู้สึกลงไป  
เม่ือก่อนบอกว่ำกล้องหันไปทำงไหน เรำกเ็ห็นด้ำนเดียว ดังนั้นข่ำวก็
เลือกน ำเสนอด้ำนนี ้ไม่ได้มคีวำมยติุธรรมตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่ในยุค
นีค้นข่ำวกลับมำท ำแบบกระตุ้นอำรมณ์คน โดยใช้วิธีเล่ำเร่ืองแบบ
เพจต่ำงๆ”(ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อำจำรย์ประจ ำคณะ
วำรสำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล 
, 14 มิ.ย. 2561) 

 ดา้นนายกา้วโรจน์ สุตาภกัดี นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์  ไดแ้นะน าส่ือมวลชนให้
ระมดัระวงัการน าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีน าเสนอผา่นโซเชียลมีเดียทั้งในส่วนรูปภาพ และเน้ือหามาใช ้
ว่าควรขออนุญาตก่อน เน่ืองจากท่ีผ่านมาส่ือมวลชนมกัเขา้ใจว่าขอ้มูลท่ีถูกน าเสนอผ่านโซเชียล
มีเดียเป็นขอ้มูลสาธารณะ อาจเขา้ข่ายความผดิตามกฏหมายได ้

“กำรน ำข้อมูลจำกโซเชียลมีเดียมำใช้ เห็นว่ำไม่ได้จะต้องขออนุญำต
ท้ังภำพและเนื้อหำ เรำชอบคิดว่ำเค้ำโพสต์แล้วเป็นสำธำรณะ เรำ
ตีควำมเข้ำข้ำงตัวเองควำมเป็นจริงแล้วต้องไปดู พระรำชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ฯ ว่ำได้ไหม ท่ีส่ือก็เลือกมำน ำเสนออย่ำงต่อเน่ือง
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เพรำะว่ำขำยได้” (นำยก้ำวโรจน์ สุตำภักดี นำยกสมำคมผู้ผลิตข่ำว
ออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 13 มิ.ย.2561) 

 ประเด็นท่ี 2 ความคิดเห็นองค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูแลกันเองในกลุ่มส่ือมวลชนและ
นกัวชิาการต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวของส่ือมวลชน กรณีคดีปรียานุช โนนวงัชยั 
 ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท์ คณะนิเทศศาสตร์ 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ แสดงความคิดเห็นถึงการน าขอ้มูลท่ีไดต้  ารวจมาน าเสนอวา่หาก
ส่ือมวลชนได้ขอ้มูลมาจากเจา้หน้าท่ีต ารวจ ควรจะคดัเลือกว่าประเด็นใดควรน าเสนอต่อสังคม 
โดยเฉพาะข่าวอาชญากรรมท่ีส่ือมวลชนอาจลืมหัวใจส าคญัในการน าเสนอวา่ ก าลงัท าหน้าท่ีบอก
วา่มีความผิดปกติเกิดข้ึนในสังคม เพื่อให้เกิดการแกไ้ขปัญหา หรือความผิดปกนั้น แต่การน าเสนอ
ข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว กลบัท าใหส้ังคมเกิดความสนใจท่ีตวับุคคลเป็น
หลกั แต่แทบไม่ไดส้นใจประเด็นปัญหาความรุนแรง หรือ พฤติกรรมการลอกเลียนแบบท่ีเกิดข้ึน 

 “ต ำรวจไม่ใช่คน Set Agenda แต่เรำต้องเป็นคนก ำหนด แม้ว่ำต ำรวจ
จะให้ข้อมูลอะไรมำ เรำก็เลือกได้ว่ำเรำจะเลือกอะไรมำน ำเสนอต่อ
สังคม เช่นข่ำวเด็กถูกข่มขืน บ้ำนเรำยังเห็นเด็กอยู่ เลย แม้จะไม่เห็น
หน้ำ แต่ในต่ำงประเทศเค้ำจะใช้ภำพวำด หรือ กำร์ตูนแทน โดยไม่
จ ำเป็นต้องเห็นตัวคนจริงๆ ก็ท ำให้เข้ำใจว่ำเกิดปัญหำ และคนก็จะ
สนใจท่ีประเดน็ปัญหำนั้นๆ โดยไม่ได้สนใจท่ีตัวบุคคล  กำรท ำข่ำว
อำชญำกรรมมักลืมหัวใจของข่ำวอำชญำกรรมไป ท่ีเรำก ำลังบอก
สังคมว่ำมีควำมผิดปกติในสังคมและเรำพยำยำมแก้ปัญหำนั้นไม่ให้
เกิดอีก แต่ตอนนี ้เรำกลับรำยงำนข่ำวโดยให้ควำมสนใจไปท่ีตัว
บุคคล ไม่สนใจท่ีปัญหำว่ำท ำไมจึงเกิดเหตุกำรณ์เช่นนีขึ้น้ เช่นกรณี
คดีนำงสำวปรียำนุช โนนวังชัย หรือ เปร้ียว แม้จะเป็นผู้องหำก็ต ำ
เป็นเหย่ือสังคมในแง่มิติค่ำนิยมควำมสวย ควำมรุนแรง โดยใช้ควำม
รุนแรงจัดกำรกับปัญหำ ก็จะท ำให้มีคนกลุ่มหน่ึงท่ีกลำยเป็นเหย่ือ
เหมือนกัน และถกเถยีงกันเร่ืองส่วนตัวของนำงสำวปรียำนุช  โดยลืม
ไปเลยว่ำต้องถกเถียงกันเร่ืองท ำไมเกิดควำมรุนแรง พฤติกรรม
เลียนแบบจะเกิดไหม” (ผศ.สกุลศรี ศรีสำรคำม หัวหน้ำสำขำวำรสำร
ศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำ
ภิวฒัน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 
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 สอดคล้องกับความคิดเห็นของ ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม  อาจารย์ประจ าคณะ
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีแสดงความคิดเห็นต่อการท างานของส่ือมวลชนใน
ปัจจุบนัวา่ก าลงัถูกต ารวจ หรือ พนกังานสอบสวนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึง
ถือวา่เป็นปัญหาใหญ่มากท่ีเกิดข้ึนกบัส่ือมวลชนสายอาชญากรรมท่ีประเด็นข่าวถูกก าหนดมาจาก
เจา้หน้าท่ีต ารวจ ไม่ใช่ส่ือมวลชน ซ่ึงประเด็นนั้นอาจมีวาระซ่อนเร้นอยู่ด้วย ส่ือมวลชนต้องท า
หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลนั้นๆก่อนน าเสนอ เช่น กรณีคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว 
ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นเป็นปัญหาส่วนบุคคล โดยเช่ือข้อมูลทุกอย่างท่ีได้มากจากต ารวจ ท าให้
ส่ือมวลชนสายอาชญากรรมไม่ใช่ผูคิ้ดประเด็นท่ีจะน าเสนอต่อสังคม  

 “นักข่ำวอำชญำกรรมก ำลังถูกพนักงำนสอบสวนใช้เป็นเคร่ืองมือ 
หลำยๆคร้ัง เพรำะพนักงำนสอบสวนก็อำจต้องกำรผลงำน ท้ำยสุด
แล้วมันเลยท ำให้คดีมันบิดเบีย้วไป ในยุคของกำรท่ีคนท ำส่ือจะต้อง
แข่งขันกันมำก แต่ขณะเดียวกันคุณต้องสร้ำงสมดุลกับค ำว่ำ
จริยธรรม ส่วนกรณีท่ีพบว่ำต ำรวจกลำยเป็นผู้วำงกรอบข่ำวกรณีคดี
ของนำงสำวปรียำนุช โนนวังชัย หรือเปร้ียว เห็นว่ำ นี่คือปัญหำใหญ่
มำกของนักข่ำวอำชญำกรรม หรือ นักข่ำวสังคมและอำชญำกรรม
ของประเทศไทย ท่ีประเด็นข่ำวเกิดขึ้นจำกต ำรวจ ท่ีท ำคดี โดยท่ี
ไม่ได้เป็นผู้ คิดประเด็นเอง ประเด็นมันถูกก ำหนดมำจำกต ำรวจ ไม่
คิดหรอว่ำมันมี Agenda หรือ Hidden Agenda ซ่อนเร้นอยู่  นักข่ำวท่ี
อยำกจะใกล้ควำมจริงมำกท่ีสุดก็อำจตกเป็นเคร่ืองมือ เรำต้อง
ตรวจสอบก่อนว่ำมันจริงหรือไม่จริง แต่คุณเช่ือโดยสนิทใจว่ำข่ำวมำ
จำกเจ้ำหน้ำท่ีคือควำมจริง เช่นกรณีคดีนำงสำวปรียำนุช ท่ีถกูผลักให้
สนใจท่ีประเด็นส่วนบุคคล” (ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
อำจำรย์ประจ ำคณะวำรสำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,กำร
ส่ือสำรส่วนบุคคล , 14 มิ.ย. 2561) 

 ขณะท่ีความสนใจและปฏิสัมพนัธ์ของผูรั้บสาร เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการ
วางกรอบข่าวผูท้รงคุณวุฒิ หรือ นกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชน ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ส่ือมวลชน 
ไม่ควรสนใจเพียงแค่จ  านวนของผูรั้บสาร แต่ควรศึกษา หรือ วิเคราะห์สถิติ และขอ้มูลเบ้ืองหลงัตวั
เลขท่ีปรากฏมาใชป้ระกอบการวางกรอบข่าวดว้ย 
  นำยก้ำวโรจน์ สุตำภักดี นำยกสมำคมผู้ผลิตข่ำวออนไลน์ ได้แสดงควำมคิดเห็นถึงกำร
แข่งขันด้ำนออนไลน์ของส่ือมวลชนในปัจจุบันโดยแนะน ำว่ำควรเปลี่ยนวิธีคิดของส่ือมวลชวนให้
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หันมำใช้ประโยชน์จำกโซเชียลมีเดียในด้ำนของสถิติและข้อมูลท่ีปรำกฏมำกขึน้ เช่น สถิติกำรเข้ำ
เวบ็ไซต์ หรือ สถิติกำรอ่ำนข่ำว  โดยวิเครำะห์ข้อมูลเบือ้งหลังของตัวเลขท่ีปรำกฏด้วย เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรน ำเสนอข่ำวแต่ละวนั และปรับปรุงคุณภำพข่ำวท่ีน ำเสนอ  

“เรำต้องเปลี่ยนท่ีมำยเซ็ทของนักข่ำว ดูสถิติทุกวันก่อนท ำข่ำว ต้องดู
ว่ำมีกำรท ำข่ำวมีคุณภำพหรือไม่ ต้องปรับท่ีคุณภำพข่ำวดูสถิติข่ำวใน
เว็บ ว่ำมีคนดู เท่ำไหร่ เข้ำมำดูข่ำวเท่ำไหร่ อ่ำนเนื้อหำเท่ำไหร่ 
โซเชียลมีเดียเท่ำไหร่ แม้แต่ละเว็บไซต์จะมีคนอ่ำนข่ำวเท่ำกัน เรำ
ต้องวิเครำะห์เบือ้งหลังด้วย” (นำยก้ำวโรจน์ สุตำภักดี นำยกสมำคม
ผู้ผลิตข่ำวออนไลน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 13 มิ.ย.2561) 

 
 ประเด็นท่ี 3 ความคิดเห็นขององคก์รวชิาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชนและ
นกัวชิาการต่อวธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม กรณีคดีปรียานุช โนนวงัชยั 
 ด้านความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสาร
ศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ เห็นว่าการน ารูปลกัษณ์
ภายนอกของผูห้ญิงในข่าวมาใชเ้ป็นจุดดึงดูดความสนใจนั้นอาจส่งผลต่อเน้ือหาข่าว เน่ืองจากอาจ
ท าใหผู้อ่้านสนใจในประเด็นเร่ืองบุคคลมากกวา่เน้ือหาท่ีส่ือเลือกมาน าเสนอ  และเห็นวา่ส่ือมวลชน
ควรอธิบายให้สังคมเห็นว่าความรุนแรงนั้นเกิดข้ึนไดก้บัทุกเพศ ไม่ควรผลิตซ ้ าทศันคติท่ีมีต่อเพศ
หญิงว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอกว่าผูช้าย  ควรสร้างความเท่าเทียมในข่าวเพื่อไม่ให้เกิดค่านิยมว่าผูห้ญิง
เป็นผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรม มีความแตกต่างจากผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูช้าย ส่วนการตั้งสมญานาม
ให้กับผูต้อ้งหา เห็นว่าส่ือมวลชนต้องระมดัระวงั และตระหนักเสมอว่าค าท่ีใช้เป็นการลดทอน
ศกัด์ิศรีของบุคคลท่ีถูกกล่าวถึงหรือไม่ เช่นการใช้ค  าว่า “สวยหั่นศพ” อาจท าให้เกิดค่านิยมความ
เขา้ใจผดิวา่มีการใหคุ้ณค่ากบัความสวย ทั้งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัคดีความ จึงตอ้งพิจารณาวา่สมญานามท่ี
ใชไ้ม่ไดส่้งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหาข่าวมากข้ึนหรือไม่ 

“ส่ือไม่ควรผลิตซ ้ำทัศนคติต่อเพศหญิง ไม่ว่ำจะเป็นควำมอ่อนแอ 
ควำมไม่เท่ำเทียม ควำมรุนแรงท่ีเกิดขึน้กับผู้หญิง ไม่ไปซ ้ำไห้เห็นว่ำ
ผู้ชำยท ำผู้หญิงได้ ถ้ำผู้ลุกขึน้มำสู้มันจะเกิดควำมรุนแรง มันเกิดจำก
กำรผลิตซ ้ำว่ำผู้หญิงไม่มทีำงสู้เลยใช้ควำมรุนแรงสู้ ต้องแสดงให้เห็น
ว่ำผู้หญิงไม่ได้อ่อนแอกว่ำผู้ชำย ผู้หญิงมีโอกำสหล่อหลอมควำม
รุนแรงเท่ำๆกับผู้ชำย ต้องเป็นยุคควำมเท่ำเทียมเป็นเหมือนกัน ถ้ำ
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อธิบำยผู้หญิงอย่ำงไร ผู้ ชำยก็ควรมีเหมือนกัน ให้สังคมเห็นว่ำ
รูปแบบควำมรุนแรงแบบนีเ้กิดขึน้ได้กับทุกเพศ” 
 “กำรตั้งสมญำนำม สวยห่ันศพ โจรอ้วนผอม แม้จะพยำยำมบอก
ลักษณะ แต่เรำก็ได้ลดทอนศักด์ิศรีเค้ำหรือไม่ ถ้ำเรียกแล้วมันท ำให้
เค้ำรู้กว่ำถูกดูหม่ินลดค่ำ ก็ไม่ควรใช้ แต่หำกใช้แล้วไม่ได้ละเมิดก็
สำมำรถท ำได้ กำรใช้สมญำนำมบำงคร้ังก็ท ำให้คนเข้ำใจและเห็น
ภำพได้ชัดเจน จึงต้องระมัดระวังว่ำสมญำนำมไม่ลดทอนศักด์ิศรี ดู
หม่ิน หรือ เกิดค่ำนิยมท ำให้เข้ำใจผิด เช่นท ำไมต้องให้ค่ำกับควำม
สวย หรือ ไม่สวย เพรำะไม่เกี่ยวกับคดีควำม เรำก็ไม่เห็นจ ำเป็นต้อง
ให้คนไปโฟกัสท่ีรูปร่ำงหน้ำตำของคนนั้น ตอนแรกสังคมอำจจะ
ไม่ได้คิดว่ำเธอสวยพอเห็นพำดหัวแบบนีก้็จะเข้ำใจทันทีว่ำเธอสวย 
และกลำยเป็นไปโฟกัสท่ีควำมสวย ท ำให้ประเดน็ถูกบิดไปเกิดควำม
เข้ำใจผิดและไม่ได้ไปเสริมข่ำว ท่ีท ำให้เข้ำใจข่ำวนั้นมำกขึน้ เรำกไ็ม่
จ ำเป็นต้องใช้ส่ิงเหล่ำนี ้” (ผศ.สกุลศรี ศรีสำรคำม หัวหน้ำสำขำ
วำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวฒัน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 

 ดา้น ดร.ชเนตตี ทินนาม  อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เห็น
วา่การใชรู้ปลกัษณ์ของผูห้ญิงในข่าวทั้งภาพ และขอ้ความ มาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน คือ
การท าให้ผูห้ญิงกลายเป็นวตัถุทางเพศ ซ่ึงในอดีตจะพบในข่าวข่มขืน ควรระมดัระวงัการอธิบาย
สรีระของผูห้ญิงในข่าว ทั้งในส่วนภาพ และขอ้ความท่ีเลือกน ามาใช้ เน่ืองจากบางคร้ังส่ือก็ใช้การ
อธิบายรูปร่าง หรือลกัษณะ เพื่อน าไปสู่การจบักุมในคดีต่างๆ  ส่วนการใช้ค  า หรือ สมญานามเรียก
ผูห้ญิงท่ีอยูใ่นข่าว เช่น “สาว” เห็นวา่ควรระมดัระวงัเน่ืองจากค าวา่ “สาว” เป็นการแสดงออกถึงการ
ให้คุณค่ากบัช่วงวยัใดวยัหน่ึง ขณะท่ีค าว่า “สวย”  ถือว่าเป็นการใส่ความคิดเห็นลงไปในข่าว ซ่ึง
ข่าวทัว่ไปท่ีไม่ใช่สกู๊ป หรือ บทความ จะตอ้งไม่ใส่ความคิดเห็นของผูส่ื้อข่าวลงไปในข่าว ควรยึด
หลกัขอ้เทจ็จริง   

“ส่ือมวลชนจะต้องระมัดระวังกำรใส่อำรมณ์และควำมคิดเห็น ใน
ข่ำวจะต้องไม่มีกำรใส่ควำมคิดเห็นของตัวผู้ ส่ือข่ำวลงไป นักข่ำวต้อง
ยึดหลักกำรน ำเสนอข้อเท็จจริงไม่น ำเสนอค ำท่ีสะท้อนอำรมณ์
ควำมรู้สึกลงไป เช่นกำรตั้งสมญำนำมกเ็ป็นกำรตัดสินคน กำรตัดสิน
มันเป็นกำรลงควำมเห็นอย่ำงหน่ึง เพรำะนี่คือข่ำว ไม่ใช้สกู๊ป หรือ
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บทควำม ต้องระมดัระวงั เพรำะบำงทีกำรบอกรูปร่ำงเพ่ือติตดำมจับก็
มี ลักษณะทำงกำย และค ำว่ำ “สำว”  ถ้ำปรำกฏในข่ำวข่มขืนมันจะ
ฉำยภำพว่ำมีแต่ผู้หญิงสำวท่ีถูกข่มขืน จึงไม่อยำกให้กำรรำยงำนโดย
ให้คุณค่ำกับช่วงวัยใดวัยหน่ึงท่ีจะตกเป็นเหย่ืออำชญำกรรม ส่วนค ำ
ว่ำ “สวย” เหมือนท ำให้ผู้หญิงเป็นวัตถุทำงเพศ ไม่ควรท ำให้ผู้หญิง
เป็นวัตถุทำงเพศโดยใช้ค ำ หรือ ภำพ ท่ีอธิบำยสรีระร่ำงกำย เช่น ขำว 
สวย หุ่นดี เซ็กซ่ี ซ่ึงกำรท ำให้เป็นวัตถุทำงเพศแต่ก่อนมันจะปรำกฏ
ในข่ำวข่มขืน แต่มันกลับกลำยมำอยู่ในข่ำวนีแ้ทน”( ดร.ชเนตตี ทิน
นำม อำจำรย์ประจ ำคณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,กำร
ส่ือสำรระหว่ำงบุคคล ,20 มิ.ย. 2561) 

 ขณะท่ี ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารยป์ระจ าคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการใชป้ระสบการณ์ส่วนตวัในการน าเสนอข่าวเก่ียวกบัผูห้ญิง
วา่ ส่ือมวลชนในขณะน้ียงัตระหนกัถึงสิทธิของผูห้ญิงน้อย ท าให้เร่ืองของสิทธิผูห้ญิงยงัเป็นเร่ือง
ใหม่ส าหรับผูส่ื้อข่าว ผูห้ญิงท่ีตกเป็นข่าวจึงถูกกระท าซ ้ าในเร่ืองของการให้คุณค่าในข่าว เม่ืออ่าน
ข่าวผูห้ญิงจะรู้สึกว่ามีคุณค่าน้อยกว่าผูช้าย ส่วนตวัจึงเห็นว่าส่ือไทยยงัเมีลกัษณะเห็นว่าชายเป็น
ใหญ่อยู ่ส่วนการตั้งสมญานามใหก้บัผูต้อ้งหาเห็นวา่เป็นการตดัสินจากความรู้สึกของผูส่ื้อข่าวเอง 

“เร่ืองของผู้หญิงเป็นเร่ืองใหม่ เป็นเร่ืองท่ีคนท ำส่ือยังไม่ค่อยได้
ตระหนักและเคำรพในสิทธิของผู้หญิง นักข่ำวไทยยังมีควำมรู้ใน
เร่ืองสิทธิของผู้หญิงน้อย และยังมีควำมตระหนักเร่ืองของสิทธิ
ผู้หญิงในกำรรำยงำนข่ำวผู้หญิงน้อย เพรำะถ้ำเกิดเคสนำงสำวปรียำ
นุช โนนวังชัย หรือ เปร้ียว ผู้ ต้องหำ และหลำยๆเคส เรำก็ก ำลังมอง
ว่ำผู้หญิงก ำลังถูกกระท ำซ ้ำเกิดขึ้นแม้ว่ำเค้ำจะท ำผิดอย่ำงไรก็ตำม 
กำรเขียนถึงกลับพบว่ำมีกำรให้ค่ำของควำมเป็นผู้หญิงท่ีต ำ่กว่ำควำม
เป็นผู้ ชำยโดยจะต้องดูองค์ประกอบข่ำวโดยรวมรวมถึงวิธีกำร
น ำเสนอว่ำอ่ำนแล้วท ำให้รู้สึกอย่ำงไรมำกกว่ำ ท ำให้ผู้หญิงมีคุณค่ำท่ี
น้อยกว่ำผู้ชำยหรือไม่ ซ่ึงท้ำยสุดมันจะเห็นว่ำคนท ำส่ือไทยยังเห็นว่ำ
มีลักษณะชำยเป็นใหญ่อยู่”( ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อำจำรย์
ประจ ำคณะวำรสำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,กำรส่ือสำร
ระหว่ำงบุคคล , 14 มิ.ย. 2561) 
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 นอกจากน้ี ในส่วนวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ดา้นเพศและ
ความเบ่ียงเบนทางเพศ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการดา้นส่ือสารมวลชนไดแ้สดงความคิดเห็น ถึง
การใชค้  าแทนผูห้ญิงท่ีมีท่ีมีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง เช่น ค าวา่ “ทอม” “ด้ี” และ 
“ผูช้ายขา้มเพศ”  ดงัน้ี 
 นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพส่ือ สมาคมนกัข่าววิทยุ
และโทรทศัน์ไทย เห็นว่า การใช้ค  าเหล่าน้ีตอ้งใช้อย่างระมดัระวงั ค  านึงถึงศกัด์ิศรีความเท่าเทียม
ของความเป็นมนุษย ์หากไม่เก่ียวขอ้งใดๆกบัเน้ือหาในคดี และเป็นเร่ืองส่วนตวัของบุคคลก็ไม่ควร
น ามาใช ้

“กำรใช้ค ำในเนื้อหำส่ือมวลชนจะต้องเป็นมืออำชีพต้องน ำเสนอ
อย่ำงระมัดถึงศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์  โดยเฉพำะเร่ืองรสนิยมทำง
เพศถือว่ำเป็นเร่ืองส่วนตัวว่ำท ำไมต้องไปแยกเพศเค้ำ ถ้ำไม่เกี่ยวข้อง
กับคดีกไ็ม่ควรน ำมำใช้ ซ่ึงในเนือ้หำมันจะเป็นตัวสะท้อนออกมำเอง
ว่ำกำรน ำเสนอมีนัยยะหรือไม่”(นำยบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธำน
กรรมกำรจริยธรรมวิชำชีพส่ือ สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย,
กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 

 สอดคลอ้งกบันายก้าวโรจน์ สุตาภกัดี นายกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ เห็นว่ารสนิยม
ทางเพศถือวา่เป็นเร่ืองส่วนตวั หากไม่มีความเก่ียวขอ้งก็ไม่ควรน ามาใชใ้นเน้ือหาข่าว ควรหลีกเล่ียง 
แต่หากจ าเป็นตอ้งใช้เพื่อบอกลกัษณะบางอย่างก็ตอ้งใช้อย่างระมดัระวงั ควรค านึงถึงความรู้สึก
ศกัด์ิศรี สิทธิความเป้นมนุษยข์องผูท่ี้ตกเป็นข่าวรวมไปถึงครอบครัวของผูท่ี้ตกเป็นข่าวดว้ย 

“ในมุมมองส่วนตัวรสนิยมทำงเพศเกิดจำกฮอร์โมนส่วนบุคคล ควร
หลีกเลี่ยงค ำพวกนีน่้ำจะดีกว่ำ ต้องคิดถึงหัวอกของเค้ำ ว่ำหำกใช้แล้ว
จะกระทบครอบครัว หรือสิทธิควำมเป็นมนุษย์หรือไม่”(นำยก้ำว
โรจน์ สุตำภักดี นำยกสมำคมผู้ผลิตข่ำวออนไลน์,กำรส่ือสำรระหว่ำง
บุคคล , 13 มิ.ย.2561) 

 ด้าน ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม  หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  เห็นว่าการใช้ค  าท่ีระบุถึงความหลากหลายทางเพศตอ้ง
ระมดัระวงัวา่จะลดทอนศกัด์ิศรีของผูต้กเป็นข่าวหรือไม่ เช่น การใช้ค  าว่า “ทอม” กระท าความผิด
อาจท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกเหมารวมว่าทอมเป็นผูก้รท าผิดทั้ งๆท่ีจริงแล้วความเป็นเกิดข้ึน
เฉพาะตวับุคคล หากไม่มีความจ าเป็นก็ควรจะใชค้  าแทนอ่ืน 



141 
 

 

P
ag

e1
4

1
 

“กำรระบุเพศของกลุ่มหลำกหลำยทำงเพศ เค้ำอำจจะรู้สึกไม่ดี เช่นมี
ทอมคนหน่ึงท ำผิด กเ็รียกว่ำทอมท ำผิดอำจจะเป็นกำรเหมำรวมกลุ่ม 
และลดทอนศักด์ิศรี รวมถึงค ำว่ำสำวหล่อ สำวเท่ เค้ำคือใครกคื็อคน
นั้น ควรใช้ค ำอ่ืนทดแทนต้องหำค ำท่ีไม่เหมำรวม แต่ได้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงให้สังคมด้วย”(ผศ.สกุลศรี ศรีสำรคำม หัวหน้ำสำขำ
วำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวฒัน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 

 ขณะท่ี ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารยป์ระจ าคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์  มีความคิดเห็นเก่ียวบัการใชค้  าแทนผูห้ญิงท่ีมีเพศภาวะไม่ตรงวา่การเลือกใชค้  าเหล่าน้ี
ปัญหาอาจเกิดจากส่ือมวลชนตอ้งการใช้เป็นจุดดึงดูดผูอ่้าน เป็นการตอกย  ้ารสนิยมทางเพศส่วน
บุคคลท่ีมีการใหค้่ากบัผูห้ญิงท่ีมีเพศสภาวะไม่ตรง ควรระมดัระวงัการน าเสนอค าเหล่าน้ี  

“กำรใช้ค ำกับผู้หญิงท่ีมเีพศภำวะไม่ตรง ท ำให้เกิดกำรตอกย ำ้รสนิยม
ทำงเพศส่วนบุคคลโดยกำรรำยงำนข่ำวท่ีมีกำรให้ค่ำกับผู้หญิงคนท่ีมี
เพศสภำพไม่ตรง หรือ กำรให้ค่ำกับทอมน้อยลง ปัญหำมันมำจำก
นักข่ำวชอบน ำเสนอผู้หญิง เด็ก คนแก่ โดยน ำมำเป็นจุดขำย ท้ำยสุด
คือกำรให้ค่ำเค้ำท่ีต ำ่ลง ชอบท ำให้เด็กกับคนแก่ รู้สึกว่ำน่ำสงสำร 
โดยน ำเสนอคุณค่ำของเค้ำท่ีต ำ่ลง ท้ังหมดมองว่ำปัญหำใหญ่คือกำร
ให้คุณค่ำของผู้หญิงท่ีต ำ่กว่ำผู้ชำย”(ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
อำจำรย์ประจ ำคณะวำรสำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, กำร
ส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 14 มิ.ย. 2561) 

 ส่วนวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ในด้านไม่ใช่ตวัการกระท า
ความผดิ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือ นกัวชิาการดา้นส่ือสารมวลชน ไดแ้สดงความคิดเห็น ดงัน้ี 
 ผศ. ดร.วไิลวรรณ จงวไิลเกษม อาจารย์ประจ าคณะวารสารศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เห็นวา่การน าขอ้มูลบางอยา่งจากแหล่งข่าวมาใชเ้น่ืองจากส่ือมวลชนตอ้งการดึงเขา้สู่
ความดราม่าในข่าว เช่น กรณีคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ท่ีส่ือมวลขนน าเสนอ
วา่นางสาวปรียานุช เป็นคนกตญัญูเล้ียงดูพ่อแม่ ถือเป็นเร่ืองดั้งเดิมท่ีส่ือมวลชนมกัเลือกน ามาเสนอ
เช่นเดียวกบัการส่ือข่าวในอดีตท่ีแม่ขโมยนมมาให้ลูกกิน ส่ือมวลชนสามารถน าเสนอส่ิงเหล่าน้ีแต่
ควรน าเสนออย่างระมัดระวงัและไม่น าเสนอซ ้ าจนเกิดค่านิยมผิดๆ ว่าหากลูกเป็นคนกตญัญูก็
สามารถกระท าความผิดได้ แต่ควรน าเสนอปัญหาระดบัโครงสร้างมากกว่า เช่นการน าเสนอขอ้มูล
จากนกัสังคม หรือ นกัจิตวทิยา เป็นตน้ 
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“ประเด็นเร่ืองกตัญญูเป็นเร่ืองคลำสลิกท่ีส่ือมวลชนชอบน ำเสนอ
เพรำะว่ำมีควำมดรำม่ำอยู่  เช่นแม่ขโมยนมให้ลูกกิน แต่ท ำไมไม่มอง
ว่ำกำรกระท ำนีม้ันผิดกฎหมำย กลับมุ่งประเด็นไปท่ีแม่มำขโมยนม
ให้ลูกแทน เพรำะนักข่ำวต้องกำรดึงเข้ำกรอบดรำม่ำ เพ่ือให้เกิดควำม
น่ำสงสำร ส่วนกรณีคดีของนำงสำวปรียำนุช โนนวังชัย หรือ เปร้ียว 
เห็นว่ำส่ือมวลชนก็สำมำรถน ำเสนอได้ แต่ไม่ควรน ำเสนอซ ้ำ และ
ควรน ำเสนออย่ำงระมัดระวังดังค ำกล่ำวท่ีว่ำ “ เรำมักจะได้ยินแต่
เสียงของคน” เช่น เปร้ียว แม่ของเปร้ียว แต่กลับไม่อยำกได้ยินเสียงท่ี
มำกกว่ำนั้น เช่นนักจิตวิทยำ นักสังคม ว่ำมันเกิดอะไรขึน้ภำยใต้ตรง
นี ้ท้ำยสุดแล้วเรำก ำลังบอกไหมว่ำมค่ีำนิยมผิดๆเกิดขึน้ เช่น ลูกจะท ำ
อะไรผิดกต็ำมแต่ต้องเป็นคนกตัญญู  ส่ือควรอธิบำยตรงนีว่้ำมันเป็น
ปัญหำระดับโครงสร้ำง” (ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อำจำรย์
ประจ ำคณะวำรสำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, กำรส่ือสำร
ส่วนบุคคล , 14 มิ.ย. 2561) 

 
4.4 ส่วนที ่4  แนวปฏิบัติทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผู้หญงิที่เป็นผู้ต้องหา 
 ภายหลงัการวิเคราะห์กรอบข่าว การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรเวบ็ไซต์ข่าวสด ผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมท่ีพบในการรายงานข่าวกรณีคดีปรียานุช โนนวงัชยัของเวบ็ไซตข์่าว
สด และไดจ้ดัท า (ร่าง) ขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการ
น าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา จ านวน 5 ประเด็นหลกั รวมเป็น 11 ขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 
 ประเด็นที ่1 การใช้ภาพของผู้หญิงในข่าวอาชญากรรม 
 1.ไม่ใชค้  าท่ีอธิบายและภาพท่ีแสดงถึงรูปลกัษณ์ภายนอกของผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิง
เพียงเพื่อดึงดูดความสนใจของผูช้ม เช่น รูปร่าง ผอม อว้น หนา้ตา สวย น่ารัก หนา้ตาดี การแต่งกาย 
เซ็กซ่ี เป็นตน้ อาจท าใหผู้ช้มเกิดความสนใจและรู้สึกช่ืนชอบรูปลกัษณ์ภายนอกของผูต้อ้งหา และ
ท าใหผู้ต้อ้งหามีช่ือเสียง 
 ประเด็นที ่2  การตั้งสมญานามให้กบัผู้ต้องหาซ่ึงเป็นผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 2.ไม่ใช้สมญานามเรียกผู ้ต้องหาท่ีเป็นผู ้หญิงท่ีบ่งบอกถึงความโหดเห้ียม หรือ มี
พฤติกรรมท่ีโหดร้าย รุนแรง อาจท าให้เขา้ใจวา่ผูต้อ้งหาเป็นผูต้อ้งหามีอาการผิดปกติทางจิตใจ และ
ต้องระมดัระวงัการตั้งสมญานามหรือตั้งนามการเรียกขานผูต้้องหา อาจเป็นการตดัสินคดีโดย
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ส่ือมวลชนก่อนท่ีศาลจะมีค าพิพากษา เน่ืองจากตามกฎหมายระบุชดัเจนวา่คดีท่ีศาลยงัไม่ตดัสิน ให้
สันนิษฐานวา่ผูต้อ้งหาคือผูบ้ริสุทธ์ิ 
 ประเด็นที ่3 การใช้ค าแทนผู้หญงิทีม่ีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง 
 3.ไม่ตอกย  ้ารสนิยมทางเพศส่วนบุคคลโดยไม่ใชค้  าแทนผูห้ญิงท่ีเป็นคนรักร่วมเพศ เช่น 
ทอม , ด้ี  
 ประเด็นที ่4 การน าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ต้องหา 
 4.หลีกเล่ียงการน าเสนอเก่ียวกบัปัญหาความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวท่ีไม่เก่ียวขอ้งต่อ
คดีอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 5.หลีกเล่ียงการน าเสนอประวติั หรือ ชีวิตส่วนตวั ของผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นผูห้ญิงมากเกินไป
วา่มีสาเหตุจูงใจถึงลงมือก่อเหตุ อาจเป็นการหาเหตุผล หรือสร้างความสมเหตุสมผลให้กบัผูต้อ้งหา
หญิงท่ีมาก่อคดีอาชญากรรม อาจท าให้ผูช้มเกิดความรู้สึกเห็นใจผูต้อ้งหา รู้สึกยอมรับส่ิงท่ีผูต้อ้งหา
กระท าผิดได้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อาจเข้าใจว่าหากมีเหตุผลท่ีเพียงพอก็สามารถก่อคดี
อาชญากรรมได ้
 6.ควรน าเสนอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้สียหายและครอบครัวของผูเ้สียหาย ท่ีไดรั้บผล
จากการก่อเหตุของผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิงมากกว่าผลกระทบท่ีเกิดกบัผูต้อ้งหา และครอบครัวของ
ผูต้อ้งหา 
 ประเด็นที ่5 การน าเสนอความเป็นผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม  
 7.หลีกเล่ียงการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศ ว่าผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ หรือ มีความ
โหดเห้ียมนอ้ยกวา่ผูช้าย อาจท าใหเ้กิดความเห็นใจปกป้องผูต้อ้งหา 
 8.หลีกเล่ียงการน าเสนอพฤติการณ์การก่อเหตุในคดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาอย่างละเอียด
จนเกินไป เน่ืองจากอาจกระทบต่อความรู้สึกของผูสู้ญเสีย การสืบสวนของต ารวจ และท าให้เขา้ใจ
วา่ผูต้อ้งหามีความผดิปกติทางจิตใจ 
 9.หลีกเล่ียงการน าเสนอข่าวท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้้องหาในคดีนั้นๆ ด้วยความถ่ีท่ีบ่อยคร้ัง
เกินไปอาจท าใหผู้ช้มรู้สึกชินชากบัพฤติกรรมการก่อเหตุ และผูต้อ้งหา 
 10.เน้นการน าเสนอผลของการกระท าผิด หรือ โทษท่ีผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิงไดรั้บว่าไม่
แตกต่างไปจากผูช้ายท่ีเป็นผูก่้อคดีอาชญากรรม 
 ประเด็นอ่ืนๆ  
 11.หลีกเล่ียงการน าเสนอผลส าเร็จในดา้นต่างๆ เช่นดา้นเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากมาจากการ
คดีอาชญากรรม   
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 ตามขั้นตอนการศึกษาผู ้วิจ ัยได้น า (ร่าง) ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติทาง
จริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผู ้หญิงท่ีเป็นผูต้้องหา ขอความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากองค์กรวิชาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชนและนกัวิชาการ รวม 5 ท่าน 
เพื่อปรับปรุงให ้(ร่าง) ดงักล่าว  โดยผลการศึกษาส่วนน้ีจะน าเสนอผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากองค์กรวิชาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชนและนักวิชาการ 
ต่อ(ร่าง) ขอ้เสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าว
ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา  โดยจะน าเสนอตามประเด็นหลกั 5 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี  
 ประเด็นที ่1 การใช้ภาพของผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม  
 ดร.ชเนตตี ทินนาม อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แสดง
ความคิดเห็นถึงประเด็นการใช้ภาพของผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ว่าการน าเสนอภาพผูห้ญิงท่ี
เก่ียวข้องในข่าวควรระมดัระวงัไม่ควรน าเสนอโดยเน้นท่ีสรีระร่างกาย หรือ ใช้ภาพของผูห้ญิง
ดึงดูดความสนใจของผูรั้บสาร เน่ืองจากอาจท าใหผู้ห้ญิงคนนั้นกลายเป็นวตัถุทางเพศ  

“ส่ือมวลชนระมดัระวงัการน าเสนอข่าวข่มขืน แต่กลบัพบการท าให้
เป็นวตัถุทางเพศ (Sexual objectification) อยู่ในข่าวอ่ืนๆ ดงันั้นส่ือ
ไม่ควรท าให้ผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศโดยใช้ภาพ เน้นสรีระผูห้ญิงมา
น าเสนอ” (ดร.ชเนตตี ทินนำม อำจำรย์ประจ ำคณะนิเทศศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล ,20 มิ.ย. 2561) 

 สอดคลอ้งกบั ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหนา้สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท์ คณะ
นิเทศศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกใช้ผูห้ญิงใน
ข่าวอาชญากรรมของส่ือมวลชน วา่การเลือกภาพใดก็ตามมาน าเสนอมนัจะสะทอ้นให้เห็นถึงการ
ก าหนดวาระข่าวสารท่ีส่ือตอ้งการ ส่ือมวลชนจึงควรระมดัระวงัหากเลือกภาพของผูห้ญิงโดยน าส
เน่ห์ของความเป็นผูห้ญิงมาใชเ้พื่อดึงดูด อาจท าใหข้่าวนั้นๆ ถูกบิดประเด็นไป 

 “การเลือกใช้ภาพของส่ือมีเป็นพนัแต่เลือกภาพน้ี คุณเลือกเพราะ 
Agenda ใช่ไหม เลยขาย  Sexappeal ใช่ไหม ควรท าไหม มันบิด
ประเด็นข่าวไปไหม การตั้งตน้เร่ืองราวมนัเกิดจากการเล่าเร่ืองท่ีผิด
วิธี” (ผศ.สกุลศรี ศรีสำรคำม หัวหน้ำสำขำวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์
เจ้นท์ คณะนิเทศศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ , กำร
ส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 
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 ประเด็นที ่2  การตั้งสมญานามให้กบัผู้ต้องหาซ่ึงเป็นผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท์ คณะนิเทศศาสตร์ 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ เห็นวา่การตั้งสมญาณาม หรือ ฉายา ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในข่าวก็อาจ
ท าให้คนเขา้ใจข่าวและเห็นภาพชดัเจนข้ึน แต่การตั้งสมญาณาม หรือ ฉายา เหล่านั้นก็อาจกระทบ
ต่อศกัด์ิศรี ดูหม่ิน หรือท าให้เกิดค่านิยมท่ีผิดๆต่อสังคมได ้และอาจส่งผลกระทบถึงเน้ือหาข่าวท่ีท า
ให้คนสนใจในประเด็นสมญานามหรือ ฉายา ท่ีส่ือมวลชนตั้งให้มากกว่าเน้ือหาข่าวท่ีต้องการ
น าเสนอ และควรหลีกเล่ียงการใช้สมญาณามหากการตั้งสมญานามนั้นไม่ได้ส่งเสริมให้มีความ
เขา้ใจในเน้ือหาข่าวมากข้ึน 

 “การใช้สมญานามบางคร้ังก็ท าให้คนเขา้ใจและเห็นภาพไดช้ดัเจน 
แต่ให้พึงระวงัว่าฉายาหรือ สมญาณามนั้น จะไม่ลดทอนศกัด์ิศรี ดู
หม่ิน หรือ เกิดค่านิยมท าให้เขา้ใจผิด อาจท าให้ประเด็นถูกบิดไปเกิด
ความเขา้ใจผิดและไม่ได้ไปเสริมข่าว ท่ีท าให้เขา้ใจข่าวนั้นมากข้ึน 
เราก็ไม่จ  าเป็นต้องใช้ส่ิงเหล่านั้ น หรือมันอาจจะหนักกว่านั้ น
เพราะวา่ท าใหไ้ปเบ่ียงประเด็นท่ีเราน าเสนอหรือไม่” (ผศ.สกุลศรี ศรี
สำรคำม หัวหน้ำสำขำวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศ
ศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวฒัน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 
8 มิ.ย.2561) 

 ขณะท่ีดร.ชเนตตี ทินนาม อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เห็น
วา่การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนตอ้งยึดหลกัการน าเสนอขอ้เท็จจริง ไม่น าเสนอขอ้มูลท่ีสะทอ้น
อารมณ์ความรู้สึกส่วนตวัลงไปใน การตั้งสมญาณามก็ถือว่าเป็นตดัสินบุคคลในข่าวซ่ึงเป็นการ
แสดงความคิดเช่นกนั 

“ในข่าวจะตอ้งไม่มีการใส่ความคิดเห็นของตวัผูส่ื้อข่าวลงไป นกัข่าว
ตอ้งยึดหลกัการน าเสนอขอ้เท็จจริงไม่น าเสนอค าท่ีสะทอ้นอารมณ์
ความรู้สึก เช่นการตั้งสมญาณาม เพราะเป็นการตดัสินคน การตดัสิน
มนัเป็นการลงความเห็นอย่างหน่ึง เพราะน่ีคือข่าว ไม่ใช้สกู๊ป หรือ
บทความ มนัมีการลงความเห็นลงไป ตอ้งระมดัระวงั” (ดร.ชเนตตี 
ทินนำม อำจำรย์ประจ ำคณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ,
กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล ,20 มิ.ย. 2561) 
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ประเด็นที ่3 การใช้ค าแทนผู้หญงิทีม่ีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง 
 ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท์ คณะนิเทศศาสตร์ 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้ค  าแทนผูห้ญิงท่ีมีเพศภาวะไม่
สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง ควรหลีกเล่ียงค าแทนเช่น ทอม ด้ี สาวหล่อ สาวเท่ และระมดัระวงั
การใชค้  าท่ีท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกวา่เป็นการเหมารวมกลุ่ม และลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคลนั้น  

“มีความจ า เป็นไหม  ต้องระบุ ว่า เพศไหน  การระบุ เพศก ลุ่ม
หลากหลายทางเพศ เคา้อาจจะไม่โอเค เช่นมีทอมคนหน่ึงท าผิด ก็
เรียกวา่ทอมท าผิดอาจจะเป็นการเหมารวมกลุ่ม และลดทอนศกัด์ิศรี 
รวมถึงค าว่าสาวหล่อ สาวเท่ เค้าคือใครก็คือคนนั้น ใช้ช่ือก็ใช้ได ้
ห รือใช้ค  า อ่ืนทดแทน ต้องหาค าท่ี ไม่ เหมารวม แต่ได้ข้อ มูล
ข้อเท็จจริงให้สังคมด้วย” (ผศ.สกุลศรี ศรีสำรคำม หัวหน้ำสำขำ
วำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวฒัน์, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 

 สอดคลอ้งกบั นายบรรยงค ์สุวรรณผอ่ง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพส่ือ สมาคม
นกัข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย ท่ีเห็นวา่ส่ือมวลชนควรระมดัระวงัการน าค าแทนผูห้ญิงมาใชใ้นข่าว
อาชญากรรม รวมถึงข่าวประเภทอ่ืนๆ หากไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคดีความ  

“ตอ้งเสนออย่างระมดัระวงัมนัเป็นเร่ืองชอบพอด้วยความส่วนตวั 
ต้องเล่ียงค า อาจเป็นเร่ืองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือเปล่า การ
รายงานข่าวหึงหวงมนัเกิดข้ึนไดทุ้กเพศ แต่ท าไมตอ้งใชค้  าท่ีไปแยก
เพศเคา้ ถา้หากค าพวกน้ีเป็นเร่ืองส่วนตวัไม่ได้เก่ียวขอ้งกบัคดีก็ไม่
ต้องใช้” (นำยบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธำนกรรมกำรจริยธรรม
วิชำชีพส่ือ สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย , กำรส่ือสำร
ระหว่ำงบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 

 ขณะท่ี  ผศ . ดร.วิไลวรรณ  จงวิไล เกษม  อาจารย์ป ระจ าคณะวารสารศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เห็นวา่ค าแทนท่ีใช้เป็นเพียงส่วนหน่ึงในข่าวเท่านั้น ประเด็นส าคญัตอ้ง
พิจารณาจากองค์ประกอบโดยรวมในข่าว เม่ืออ่านแลว้มีความรู้สึกว่าให้ค่า ลดค่า หรือ ท าให้เกิด
การตีความอยา่งไร  

“ค าว่า ทอม หรือ ด้ี ไม่ผิด แต่มองว่าเวลาท่ีเขียนถึงคนกลุ่มน้ี ก าลงั
ลดค่าเคา้มากกว่า ว่าค่าของเคา้เท่ากบัคนท่ีมีเพศชาย หรือ เพศหญิง 



147 
 

 

P
ag

e1
4

7
 

หรือไม่ พอไม่ใช่ชายหญิงจึงมีวธีิการเขียนข่าวท่ีให้ค่าท่ีต ่ากวา่ มนัจึง
ไม่ใช่การใช้ค  าอย่างเดียว แต่การเขียนท่ีพออ่านออกมาแล้วตีความ
ออกมามนัแลว้มีการให้ค่าท่ีต ่ากว่าผูห้ญิง มนัจึงตอ้งดูองค์ประกอบ
ข่าวโดยรวมว่าอ่านแล้วท าให้รู้สึกอย่างไรมากกว่า” (ผศ. ดร.วิไล
วรรณ  จง วิ ไล เกษ ม  อ ำจ ำร ย์ป ระ จ ำคณ ะว ำรส ำรศ ำส ต ร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, กำรส่ือสำรระหว่ำงนบุคคล , 14 มิ.ย. 
2561) 

 ประเด็นที ่4 การน าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ต้องหา 
 นายบรรยงค ์สุวรรณผอ่ง ประธานกรรมการจริยธรรมวชิาชีพส่ือ สมาคมนกัข่าววิทยแุละ
โทรทศัน์ไทย เห็นวา่การน าขอ้มูลส่วนบุคคลมาใชใ้นข่าวส่ือมวลชนก็ไม่อาจมองขา้มขอ้มูลเหล่าน้ี
ได ้แต่ควรน ามาใชอ้ยา่งระมดัระวงั วา่ขอ้มูลท่ีน ามาใชน้ั้นเก่ียวขอ้งกบัคดีหรือไม่ และหากน าเสนอ
ไปแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรบา้ง เช่น ผลกระทบต่อความรู้สึกของบุคคลในข่าว และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ผลกระทบต่อกระบวนการยติุธรรม เป็นตน้ 

 “ข้อมูลส่วนตัวก็ไม่อาจมองข้ามได้ แต่กรณีคดีอาชญากรรมท่ี
ผูต้อ้งหาเป็นผูห้ญิง ลกัษณะคดีอาจรุนแรงข้ึนเช่น ฆ่าหั่นศพ  คนก็
อยากรู้วา่เคา้เป็นอยูอ่ยา่งไร จึงอยากให้ระมดัระวงัมากกวา่ วา่ขอ้มูล
จะน าไปสู่ความเกลียดชงั หรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการยติุธรรม 
หรือกดดันผู ้รับชอบนั้ นๆ มันมีบางคดีก็ส่งผลต่อกระบวนการ
ยุติธรรมเช่นกัน” นำยบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธำนกรรมกำร
จริยธรรมวิชำชีพส่ือ สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย, กำร
ส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 

 สอดคลอ้งกบัผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท์ คณะ
นิเทศศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ท่ีเห็นวา่การน าเสนอเชีวติเบ้ืองหลงัของผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ข่าว เป็นการน าเสนอโดยไม่มีการอธิบายความเพิ่มเติม ท าให้การน าเสนอข่าวเป็นเพียงเร่ืองส่วน
บุคคลไม่ไดถู้กขยายความออกไปจากตวับุคคล ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงท่ีหายไปจากข่าว
อาชญากรรม เช่นการน าเสนอชีวิตเบ้ืองหลงัของผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรม ว่ามีพฤติกรรมอยูใ่น
สังคมอย่างไร มีส่ิงเร้าอ่ืนๆอีกหรือไม่ ท่ีน ามาสู่การก่อคดีท่ีมีความรุนแรง เพื่อน าไปสู่การจดัการ
ปัญหาความรุนแรงในสังคม  

“การน าเสนอประวติัโดยไม่มีค  าอธิบายปรากฏ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีหายไป
จากข่าวอาชญากรรม คือไม่มีค  าอธิบายปรากฏ ค าอธิบายระหว่าง
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บรรทดั มนัไม่ถูกขยายออกไปจากตวับุคคล เช่นกรณีคดีของนางสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ก็เป็นแค่กรณีหน่ึงท่ีเกิดข้ึน เราตอ้ง
ออกจากตวับุคคล แล้วน าไปสู่ประเด็นการจดัการความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนในสังคม” (ผศ.สกุลศรี ศรีสำรคำม หัวหน้ำสำขำวำรสำร
ศำสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำ
ภิวฒัน์, กำรส่ือสำรระว่ำงบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 

 ประเด็นที ่5 การน าเสนอความเป็นผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม  
 ในการน าเสนอความเป็นผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมซ่ึงมกัพบว่า ส่ือมวลชนมกัจะเลือก
น าเสนอเพศหญิงภายในแนวคิดท่ีว่าผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ มีการหาเหตุผลให้กบัผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรม และการน าเสนอข่าวท่ีมีผูห้ญิงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งในข่าวอาชญากรรมอยา่ง
ไม่เสมอภาคนั้น ผูท้รงคุณวฒิุมีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดงัน้ี 
 นายบรรยงค ์สุวรรณผอ่ง ประธานกรรมการจริยธรรมวชิาชีพส่ือ สมาคมนกัข่าววิทยแุละ
โทรทศัน์ไทย เห็นวา่หนา้ท่ีของส่ือมวลชนคือการรายงานขอ้เท็จจริง หากส่ือมวชนจะรายงานความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อเพศหญิงก็ควรเพิ่มชุดค าอธิบายดว้ย 

“การรายงานเร่ืองของคดีท่ีเคา้จะตอ้งพิสูจน์กนั แต่ไม่ใช่หน้าท่ีเราท่ี
จะไปบอกว่าอะไร เช่น เราไปพบยาระงบัประสาท เราก็รายงานเคา้
กินยาตามหมอสั่งอะไรว่าไป เพราะมนัเป็นขอ้เท็จจริง  การรายงาน
ของส่ือก็รายงานว่าเคา้พูด แต่ส่ือตอ้งไม่หยุดแค่นั้นตอ้งท าหนา้ท่ีต่อ 
เช่นประเด็นทางกฎหมาย เพิ่มชุดค าอธิบายต่อไปวา่เร่ืองน้ีมนัยงัไง”
(นำยบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธำนกรรมกำรจริยธรรมวิชำชีพส่ือ 
สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย, กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล , 8 
มิ.ย.2561) 

 ขณะท่ี ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หวัหนา้สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจน้ท ์คณะนิเทศ
ศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ เห็นวา่ส่ือมวลชนไม่ควรผลิตซ ้ าทศันคติต่อเพศหญิงวา่เป็น
เพศท่ีมีความอ่อนแอ เน่ืองจากผูห้ญิงและผูช้าย มีโอกาสหล่อหลอมความรุนแรงเหมือนๆกนั การ
รายงานข่าวผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา เห็นวา่ส่ือมวลชนตอ้งท าให้เป็นยุคความเท่าเทียม ถา้อธิบายผูห้ญิง
อยา่งไร ผูช้ายก็ควรเหมือนกนั ใหส้ังคมเห็นวา่รูปแบบความรุนแรงแบบน้ีเกิดข้ึนไดก้บัทุกเพศ 

“ส่ือไม่ควรผลิตซ ้ าทศันคติต่อเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นความอ่อนแอ 
ความไม่เท่าเทียม ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิง ไม่ไปซ ้ าไห้เห็นวา่
ผูช้ายท าผูห้ญิงได ้ถา้ผูลุ้กข้ึนมาสู้มนัจะเกิดความรุนแรง มนัเกิดจาก
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การผลิตซ ้ าว่าผูห้ญิงไม่มีทางสู้เลยใช้ความรุนแรงสู้ ผูห้ญิงไม่ได้
อ่อนแอกว่าผูช้าย ผูห้ญิงมีโอกาสหล่อหลอมความรุนแรงเท่าๆกับ
ผูช้าย แต่เชิงจิตวิทยาผูห้ญิงอาจเก็บอารมณ์ไดม้ากกวา่ แต่เราไม่ควร
ไปผลิตซ ้ า” (ผศ.สกุลศรี ศรีสำรคำม หัวหน้ำสำขำวำรสำรศำสตร์
คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์,
กำรส่ือสำรส่วนบุคคล , 8 มิ.ย.2561) 

 สอดคล้องกับความคิดเห็นของผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารยป์ระจ าคณะ
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ท่ีเห็นวา่การน าเสนอข่าวกรณีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาก็ควร
น าเสนอให้เหมือนกบัการน าเสนอข่าวท่ีมีผูช้ายเป็นผูต้อ้งหา ไม่ควรให้ค่า หรือลดค่าของเพศใด 
เพราะทุกคนเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 

“การน าเสนอข่าวอาชญากรรมกรณีผูห้ญิงเป็นอาชญากร เห็นวา่ควร
น าเสนอเป็นปกติทัว่ไป ไม่รู้สึกวา่ผูห้ญิงผิดปกติจากอาชญากรท่ีเป็น
ผูช้ายน าเสนอเท่าเทียมกนั เป็นเร่ืองท่ีไม่ตอ้งมาให้ค่า หรือลดค่า พอ
ผูห้ญิงเป็นฆาตกรแลว้จะมารู้สึกวา่ผิดปกติวา่ผูช้ายเป็นฆาตกร เพราะ
ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน” (ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
อำจำรย์ประจ ำคณะวำรสำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,กำร
ส่ือสำรส่วนบุคคล , 14 มิ.ย. 2561) 

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะขององคก์รวิชาชีพ
ท่ีก ากบัดูกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชน และ นกัวิชาการ ต่อ (ร่าง) ขอ้เสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบติั
ทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.5  
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ตารางที่  4.5 สรุปสรุปความคิดเห็นองค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูกันเองในกลุ่มส่ือมวลชน และ 
นักวิชาการต่อ(ร่าง)ขอ้เสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการ
น าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา โดยแบ่งเป็นประเด็นดงัน้ี 
 
(ร่าง)ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติทาง
จริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าว
ผู้หญิงทีเ่ป็นผู้ต้องหา 

สรุปความคิดเห็นองค์กรวชิาชีพทีก่ ากบัดู
กนัเองในกลุ่มส่ือมวลชน และ นักวชิาการ 

ประเด็นที ่1 การใช้ภาพของผู้หญิงในข่าว
อาชญากรรม 
 
1.ไม่ใชค้  าท่ีอธิบายและภาพท่ีแสดงถึงรูปลกัษณ์
ภายนอกของผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิงเพียงเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูช้ม เช่น รูปร่าง ผอม อว้น หนา้ตา 
สวย น่ารัก หนา้ตาดี การแต่งกาย เซ็กซ่ี เป็นตน้ อาจ
ท าใหผู้ช้มเกิดความสนใจและรู้สึกช่ืนชอบรูปลกัษณ์
ภายนอกของผูต้อ้งหา และท าใหผู้ต้อ้งหามีช่ือเสียง  

เป็นการตีกรอบส่ือมวลชนมากเกินไป
เน่ืองจากการอธิบายถึงรูปลกัษณ์สามารถ
ใชไ้ดแ้ต่ควรใชอ้ยา่งระมดัระวงั โดย
เปล่ียนค าวา่ “ไม่ใช”้ เป็นค าวา่ 
“ระมดัระวงั” 
 

ประเด็นที ่2 การตั้งสมญานามให้กบัผู้ต้องหาซ่ึงเป็น
ผู้หญิงในข่าวอาชญากรรม 
 
2.ไม่ใชส้มญานามเรียกผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิงท่ีบ่ง
บอกถึงความโหดเห้ียม หรือ มีพฤติกรรมท่ีโหดร้าย 
รุนแรง อาจท าใหเ้ขา้ใจวา่ผูต้อ้งหาเป็นผูต้อ้งหามี
อาการผดิปกติทางจิตใจ และตอ้งระมดัระวงัการตั้ง
สมญานามหรือตั้งนามการเรียกขานผูต้อ้งหา อาจ
เป็นการตดัสินคดีโดยส่ือมวลชนก่อนท่ีศาลจะมีค า
พิพากษา เน่ืองจากตามกฎหมายระบุชดัเจนวา่คดีท่ี
ศาลยงัไม่ตดัสิน ใหส้ันนิษฐานวา่ผูต้อ้งหาคือผู ้
บริสุทธ์ิ 

การตั้งสมญานามอาจกระทบต่อศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยไ์ม่วา่บุคคลนั้นจะเป็น
ผูเ้สียหาย หรือ ผูต้อ้งหา ควรใชส้มญานาม
อยา่งระมดัระวงัวา่หากใชแ้ลว้จะท าให้
เขา้ใจในเน้ือหาข่าวมากข้ึนหรือไม่  
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ 3 การใช้ค าแทนผู้หญิงที่มีเพศภาวะไม่
สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง 
 
3.ไม่ตอกย  ้ารสนิยมทางเพศส่วนบุคคลโดยไม่ใช้ค  า
แทนผูห้ญิงท่ีเป็นคนรักร่วมเพศ เช่น ทอม , ด้ี 
 

การใชค้  าเหล่าน้ีส่งผลใหรู้้สึกถึงการกิด
ภาพเหมารวม และการลดค่าหรือให้ค่า 
ของผูต้กเป็นข่าว ควรระมดัระวงั และควร
เพิ่มค าวา่ ควรเพิ่มค าวา่ “ผูช้ายขา้มเพศ” 
ดว้ย 

ประเด็นที ่4 การน าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคล
ทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ต้องหา 
 
4.หลีกเล่ียงการน าเสนอเก่ียวกบัปัญหาความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวท่ีไม่เก่ียวขอ้งต่อคดีอาจละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล 
 
5.หลีกเล่ียงการน าเสนอประวติั หรือ ชีวิตส่วนตวั 
ของผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นผูห้ญิงมากเกินไปวา่มีสาเหตุจูง
ใจถึงลงมือก่อเหตุ อาจเป็นการหาเหตุผล หรือสร้าง
ความสมเหตุสมผลใหก้บัผูต้อ้งหาหญิงท่ีมาก่อคดี
อาชญากรรม อาจท าใหผู้ช้มเกิดความรู้สึกเห็นใจ
ผูต้อ้งหา รู้สึกยอมรับส่ิงท่ีผูต้อ้งหากระท าผดิได ้
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อาจเขา้ใจวา่หากมีเหตุผล
ท่ีเพียงพอก็สามารถก่อคดีอาชญากรรมได ้
 
6.ควรน าเสนอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้สียหายและ
ครอบครัวของผูเ้สียหาย ท่ีไดรั้บผลจากการก่อเหตุ
ของผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิงมากกวา่ผลกระทบท่ีเกิดกบั
ผูต้อ้งหา และครอบครัวของผูต้อ้งหา 

ประเด็นเร่ืองความเป็นส่วนตวัเห็นวา่มี
ความซ ้ าซอ้นกบัแนวปฏิบติัต่างๆท่ีมีอยู่
แลว้ 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ประเด็นที ่5 การน าเสนอความเป็นผู้หญงิในข่าว
อาชญากรรม 
 
7.หลีกเล่ียงการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศ วา่ผูห้ญิง
เป็นเพศท่ีอ่อนแอ หรือ มีความโหดเห้ียมนอ้ยกวา่
ผูช้าย อาจท าใหเ้กิดความเห็นใจปกป้องผูต้อ้งหา 
 
8.หลีกเล่ียงการน าเสนอพฤติการณ์การก่อเหตุในคดี
ท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาอยา่งละเอียดจนเกินไป 
เน่ืองจากอาจกระทบต่อความรู้สึกของผูสู้ญเสีย การ
สืบสวนของต ารวจ และท าใหเ้ขา้ใจวา่ผูต้อ้งหามี
ความผดิปกติทางจิตใจ 
 
9.หลีกเล่ียงการน าเสนอข่าวท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาใน
คดีนั้นๆ ดว้ยความถ่ีท่ีบ่อยคร้ังเกินไปอาจท าใหผู้ช้ม
รู้สึกชินชากบัพฤติกรรมการก่อเหตุ และผูต้อ้งหา 
 
10.เนน้การน าเสนอผลของการกระท าผดิ หรือ โทษ
ท่ีผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิงไดรั้บวา่ไม่แตกต่างไปจาก
ผูช้ายท่ีเป็นผูก่้อคดีอาชญากรรม 
 

เห็นวา่ส่ือมวลชนไม่ควรผลิตซ ้ าทศันคติต่อ
เพศหญิงวา่เป็นเพศท่ีอ่อนแอ ควรน าเสนอ
ข่าวดว้ยความเท่าเทียมไม่วา่จะเป็นเพศชาย 
หรือ หญิง และน าเสนอข่าวเก่ียวกบัผูห้ญิง
อยา่งสร้างสรรค ์

ประเด็นอ่ืนๆ  
 
11.หลีกเล่ียงการน าเสนอผลส าเร็จในดา้นต่างๆ เช่น
ดา้นเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากมาจากการคดีอาชญากรรม 

เห็นวา่เป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนจากคดีนางสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั เพียงกรณีเดียวไม่
ครอบคลุมในกรณีอ่ืนๆ  
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ผลจากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาทบทวนและปรับปรุง
เพื่อจดัท าแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา ซ่ึง
เป็นการตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 3 โดยแบ่งออกเป็น 4  ประเด็นหลกั และจ านวน 6 ขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
แนวปฏิบัติทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผู้หญงิที่เป็นผู้ต้องหา 
 ประเด็นที ่1 การใช้ภาพของผู้หญิงในข่าวอาชญากรรม 
1. ระมดัระวงัการน าเสนอภาพและเน้ือหาของผูห้ญิงท่ีเนน้สรีระร่างกายในข่าวอาชญากรรม ท่ีจะ
น าไปสู่การท าใหผู้ห้ญิงกลายเป็นวตัถุทางเพศในคดีอาชญากรรม 
 ประเด็นที ่2 การตั้งสมญานามให้กบัผู้ต้องหาซ่ึงเป็นผู้หญิงในข่าวอาชญากรรม 
2.ระมดัระวงัการตั้งสมญานาม หรือ ฉายา ใหก้บัผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ท่ีจะน าไปสู่การดูหม่ิน 
เกลียดชงั และกระทบต่อศกัด์ิความเป็นมนุษย ์ 
  ประเด็นที ่3 การใช้ค าแทนผู้หญงิทีม่ีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง 
3.ระมดัระวงัการใช้ค  าแทนผูห้ญิงท่ีมีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง เช่น ทอม ด้ี 
ผูช้ายขา้มเพศ ท่ีจะน าไปสู่การสร้างภาพเหมารวมวา่คนกลุ่มนั้นทั้งหมดเป็นผูก้ระท าความผดิ 
 ประเด็นที ่4 การน าเสนอความเป็นผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 4.ระมดัระวงัการน าเสนอเร่ืองราวของผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ดว้ยมุมมองวา่ผูห้ญิง
เป็นเพศท่ีอ่อนแอกวา่ผูช้าย อนัอาจน าไปสู่การสร้างความสมเหตุสมผลและความชอบธรรมใหก้บั
ผูห้ญิงในคดีอาชญากรรม  
  5. ส่ือมวลชนควรน าเสนอบทลงโทษของผูห้ญิงท่ีกระท าความผิดว่าได้รับโทษไม่
แตกต่างจากผูช้าย  
  6.ส่ือมวลชนควรน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมอยา่งสร้างสรรค ์
เช่น การน าเสนอค าอธิบายเพิ่มเติม หรือ น าเสนอปัญหาในระดบัโครงสร้างทางสังคมมากกวา่การ
รายงานเพียงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัจเจกบุคคล เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  
 กล่าวโดยสรุป ผูว้ิจยัได้ทบทวนและปรับปรุงภายหลังการการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูท้รงคุณวุฒิและนกัวิชาการ โดยมีความแตกต่างระหวา่ง (ร่าง) ขอ้เสนอแนะท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนก่อน
การรับฟังความคิดเห็น กบั แนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผูห้ญิง
ท่ีเป็นผูต้อ้งหาท่ีทบทวนภายหลงัการรับฟังความคิดเห็น ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบ (ร่าง) ขอ้เสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชน
ไทยในการน าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา และแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยใน
การน าเสนอข่าวผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
(ร่าง) ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติทาง
จริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าว
ผู้หญงิทีเ่ป็นผู้ต้องหา 

แนวปฏิบัติทางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยใน
การน าเสนอข่าวผู้หญงิทีเ่ป็นผู้ต้องหา 

ประเด็นที ่1 การใช้ภาพของผู้หญิงในข่าว
อาชญากรรม 
 
1.ไม่ใชค้  าท่ีอธิบายและภาพท่ีแสดงถึงรูปลกัษณ์
ภายนอกของผู ้ต้องหาท่ีเป็นผู ้หญิงเพียงเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู ้ชม เช่น รูปร่าง ผอม 
อว้น หน้าตา สวย น่ารัก หน้าตาดี การแต่งกาย 
เซ็กซ่ี เป็นตน้ อาจท าให้ผูช้มเกิดความสนใจและ
รู้สึกช่ืนชอบรูปลักษณ์ภายนอกของผู ้ต้องหา 
และท าใหผู้ต้อ้งหามีช่ือเสียง 

 
 
 
 
 
 

1. ระมดัระวงัการน าเสนอภาพและเน้ือหาของ
ผูห้ญิงท่ีเน้นสรีระร่างกายในข่าวอาชญากรรม 
ท่ีจะน าไปสู่การท าให้ผูห้ญิงกลายเป็นวตัถุทาง
เพศในคดีอาชญากรรม 
 

ประเด็นที่ 2 การตั้งสมญานามให้กบัผู้ต้องหาซ่ึง
เป็นผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
 
2.ไม่ใช้สมญานามเรียกผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิงท่ี
บ่งบอกถึงความโหดเห้ียม หรือ มีพฤติกรรมท่ี
โหดร้าย รุนแรง อาจท าให้เขา้ใจวา่ผูต้อ้งหาเป็น
ผู ้ต้องหามีอาการผิดปกติทางจิตใจ และต้อง
ระมัดระวงัการตั้ งสมญานามหรือตั้ งนามการ
เรียกขานผู ้ต้องหา อาจเป็นการตัดสินคดีโดย
ส่ือมวลชนก่อนท่ีศาลจะมีค าพิพากษา เน่ืองจาก
ตามกฎหมายระบุชดัเจนวา่คดีท่ีศาลยงัไม่ตดัสิน 
ใหส้ันนิษฐานวา่ผูต้อ้งหาคือผูบ้ริสุทธ์ิ 

2.ระมัดระว ังการตั้ งสมญานาม หรือ ฉายา 
ให้กบัผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ท่ีจะน าไปสู่
การดูหม่ิน เกลียดชงั และกระทบต่อศกัด์ิความ
เป็นมนุษย ์ 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

ประเด็นที่ 3 การใช้ค าแทนผู้หญิงที่มีเพศภาวะ
ไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง 
 
3.ไม่ตอกย  ้ารสนิยมทางเพศส่วนบุคคลโดยไม่ใช้
ค  าแทนผูห้ญิงท่ีเป็นคนรักร่วมเพศ เช่น ทอม , ด้ี 

3.ระมดัระวงัการใช้ค  าแทนผูห้ญิงท่ีมีเพศภาวะ
ไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง เช่น ทอม ด้ี 
ผูช้ายขา้มเพศ ท่ีจะน าไปสู่การสร้างภาพเหมา
รวมวา่คนกลุ่มนั้นทั้งหมดเป็นผูก้ระท าความผดิ 
 

ประเด็นที่ 4 การน าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลและ
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ต้องหา 
 
4 .ห ลี ก เล่ี ย งก ารน า เส น อ เก่ี ยวกับ ปั ญ ห า
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวท่ีไม่เก่ียวขอ้งต่อ
คดีอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 
5.ห ลีก เล่ียงการน าเสนอประวัติ  ห รือ ชีวิต
ส่วนตวั ของผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นผูห้ญิงมากเกินไปวา่
มีสาเหตุจูงใจถึงลงมือก่อเหตุ อาจเป็นการหา
เหตุผล หรือสร้างความสมเหตุสมผลให้กับ
ผูต้อ้งหาหญิงท่ีมาก่อคดีอาชญากรรม อาจท าให้
ผูช้มเกิดความรู้สึกเห็นใจผูต้อ้งหา รู้สึกยอมรับ
ส่ิงท่ีผูต้ ้องหากระท าผิดได้ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน อาจเข้าใจว่าหากมีเหตุผลท่ีเพียงพอก็
สามารถก่อคดีอาชญากรรมได ้
 
6.ควรน าเสนอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้สียหาย
และครอบครัวของผูเ้สียหาย ท่ีไดรั้บผลจากการ
ก่อเห ตุของผู ้ต้องหาท่ี เป็นผู ้ห ญิ งมากกว่า
ผลกระทบท่ีเกิดกบัผูต้อ้งหา และครอบครัวของ
ผูต้อ้งหา 

- 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

ประเด็นที ่5 การน าเสนอความเป็นผู้หญงิในข่าว
อาชญากรรม 
 
7.หลีกเล่ียงการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศ วา่
ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ หรือ มีความโหดเห้ียม
นอ้ยกวา่ผูช้าย อาจท าให้เกิดความเห็นใจปกป้อง
ผูต้อ้งหา 
 
8.หลีกเล่ียงการน าเสนอพฤติการณ์การก่อเหตุใน
คดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาอยา่งละเอียดจนเกินไป 
เน่ืองจากอาจกระทบต่อความรู้สึกของผูสู้ญเสีย 
การสืบสวนของต ารวจ และท าใหเ้ขา้ใจวา่
ผูต้อ้งหามีความผดิปกติทางจิตใจ 
 
9.หลีกเล่ียงการน าเสนอข่าวท่ีผูห้ญิงเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีนั้นๆ ดว้ยความถ่ีท่ีบ่อยคร้ัง
เกินไปอาจท าใหผู้ช้มรู้สึกชินชากบัพฤติกรรม
การก่อเหตุ และผูต้อ้งหา 
 
10.เนน้การน าเสนอผลของการกระท าผดิ หรือ 
โทษท่ีผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิงไดรั้บวา่ไม่แตกต่าง
ไปจากผูช้ายท่ีเป็นผูก่้อคดีอาชญากรรม 
 

4.ระมดัระวงัการน าเสนอเร่ืองราวของผูห้ญิงใน
ข่าวอาชญากรรม ดว้ยมุมมองวา่ผูห้ญิงเป็นเพศ
ท่ีอ่อนแอกว่าผูช้าย อันอาจน าไปสู่การสร้าง
ความสมเหตุสมผลและความชอบธรรมให้กบั
ผูห้ญิงในคดีอาชญากรรม  
 
5. ส่ือมวลชนควรน าเสนอบทลงโทษของ
ผู ้ห ญิ ง ท่ีกระท าความผิดว่าได้ รับ โทษไม่
แตกต่างจากผูช้าย  
6.ส่ือมวลชนควรน าเสนอประเด็นเก่ียวกับ
ผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมอยา่งสร้างสรรค ์เช่น 
การน าเสนอค าอธิบายเพิ่มเติม หรือ น าเสนอ
ปัญหาในระดับโครงสร้างทางสังคมมากกว่า
การรายงานเพียงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับตัว
ปัจเจกบุคคล เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  
 

ประเด็นอ่ืนๆ 
 

11.หลีกเล่ียงการน าเสนอผลส าเร็จในดา้นต่างๆ 
เช่นดา้นเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากมาจากการคดี
อาชญากรรม 

- 

 



 
บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง “การวางกรอบข่าวอาชญากรรมท่ีท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
กรณีคดี "นางสาวปรียานุช  โนนวงัชยั”  เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารวิเคราะห์การวาง
กรอบข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ท่ีน าเสนอผ่านเว็บไซต์ข่าวสด ในเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการรายงานข่าวใน
เหตุการณ์ท่ีศึกษา กลุ่มองค์กรวิชาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชน และกลุ่มนกัวิชาการ 
หรือ ผูท้รงคุณวฒิุ ดา้นส่ือสารมวลชน เพื่อตอบปัญหาวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1) เวบ็ไซตข์่าวสดมีการวางกรอบข่าวในการน าเสนอกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงั
ชยั อยา่งไร 
 2) ปัจจยัภายใน และภายนอกใดท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวในการน าเสนอข่าวกรณี
คดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ของเวบ็ไซตข์่าวสด 
 3) ส่ือมวลชนไทยควรมีแนวปฏิบติัทางจริยธรรม ในการน าเสนอข่าวคดีท่ีผูห้ญิงเป็น
ผูต้อ้งหาอยา่งไร 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 ในส่วนต่อไปน้ีเป็นการเช่ือมโยงการสรุปผลวิจัย แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง จึงได้น าเสนอสรุปผลการวิจยัในประเด็นหลักตามวตัถุประสงค์การวิจยัและท าการ
อภิปราย โดยน าแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาอธิบายความเพื่อท าการเสนอแนะในเชิง
ปฏิบติัทางส่ือสารมวลชนต่อไป 
 5.1.1 การวางกรอบข่าวในการน าเสนอกรณคีดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ของเวบ็ไซต์ข่าวสด 
 จากการวิเคราะห์การวางกรอบเน้ือหากรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย โดยใช้
แนวทางของของ Entman เก่ียวกับการนิยามเหตุการณ์ การวิเคราะห์สาเหตุ การประเมินในเชิง
จริยธรรมและการเสนอทางออกของปัญหา รวมถึง กลวิธีในการน าเสนอ และวิธีการท่ีส่ือประกอบ
สร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม โดยวิเคราะห์ข่าวของเวบ็ไซต์ข่าวสดตามช่วงเหตุการณ์ 3 ช่วง 
จ านวน 8 ข่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ข่าวท่ี 1 นิยามเหตุการณ์วา่ เป็นการฆาตกรรมหญิงสาวหนา้ตาดีดว้ย
ความโหดเห้ียมและน่าสะพรึงกลวั วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคม ว่าการฆาตกรรมเกิดจาก
ความแคน้ส่วนตวั ประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้ง วา่ผูก่้อเหตุเป็นฆาตกรท่ีมีความโหดเห้ียม
และกระท าการด้วยความทารุณ และแนะทางออกของปัญหา โดยน าเสนออตัลกัษณ์ศพท่ีพบเพื่อ
ยืนยนัผูเ้สียชีวิต เป็นจุดเร่ิมตน้ใชสื้บสวนสอบสวนของต ารวจ ขณะท่ีกลวิธีการน าเสนอข่าวถูกจดั
วางในหมวดหมู่ “ข่าวด่วน” โดยมีการใช้ค  าซ ้ าในพาดหัวในปก และพาดหัวข่าว ใช้สัญลักษณ์
เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) และใชค้  าวา่ “ผงะ” เป็นภาษาท่ีดึงดูดใจ  
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ข่าวท่ี 2 นิยามเหตุการณ์วา่นางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิต เป็นคน
เจา้ชู้ มีรสนิยมรักร่วมเพศ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคมว่าการฆาตกรรมเกิดจากประเด็น
ความขดัแยง้เร่ืองชูส้าว ประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งวา่นางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิต 
เป็นผูห้ญิงท่ีไม่ดี มีพฤติกรรมนอกใจสามี แนะทางออกของปัญหาโดยน าเสนอแนวทางการสืบสวน
สอบสวนในขั้นตอนต่อไปของต ารวจเพื่อติดตามผูก่้อเหตุมาด าเนินคดี ขณะท่ีกลวิธีการน าเสนอข่าว
ถูกจดัวางในหมวดหมู่ “เด่นออนไลน์ มีการใชค้  าซ ้ าในพาดหวัในปก และพาดหวัข่าว ใชส้ัญลกัษณ์
ทั้งเคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) และอญัประกาศ (“ ”) โดยใชค้  าวา่ “แฉ” เป็นภาษาท่ีดึงดูดใจ และมีการใช้
เทคนิคตัดต่อวีดีโอความยาวซ่ึงมีความยาวรวม 07.25 น. แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยภาพ
บรรยากาศต ารวจท างานความยาว 40 วินาที และภาพและเสียงสัมภาษณ์สามีผูเ้สียชีวิตความยาว 
6.45 น.  
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ข่าวท่ี 1 นิยามเหตุการณ์ว่านางสาวปรียานุช โนนวงัชัย กับพวก
ผูต้อ้งหาคดีฆ่าหั่นศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ มีหน้าตาท่ีสวยมาก ท าให้โซเชียลตะลึงในความสวย
ของผูต้อ้งหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคมวา่การวพิากษเ์ร่ืองหนา้ตาผูต้อ้งหาเกิดจากผูค้นใน
โซเชียลมีเดียน ารูปภาพของผูต้อ้งหามาเผยแพร่ ประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยพบการ
ตั้งสมญานามให้กบัผูต้อ้งหาวา่ “สวยหั่นศพ” และไม่พบการแนะทางออกของปัญหา ขณะท่ีกลวิธี
การน าเสนอพบว่าข่าวถูกจดัวางในหมวดหมู่ “เด่นออนไลน์” มีการใช้ค  าซ ้ าในพาดหัวในปกและ
พาดหวัข่าว ใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) และอญัประกาศ (“ ”) และใชค้  าวา่ “สะพรึง” เป็น
ภาษาท่ีดึงดูดใจ  
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ข่าวท่ี 2 นิยามเหตุการณ์ว่านางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว 
เป็นคนกตญัญูเล้ียงดูพ่อแม่และครอบครัว วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคมฐานะทางบา้นของ
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว ยากจน ท าให้เปร้ียวตอ้งท างานหาเงินตั้งแต่เด็กเพื่อเล้ียงดู
ตวัเองและครอบครัว ประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ท่ีผา่นมานางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 
ผูต้อ้งหาเป็นคนดีมาโดยตลอด แนะทางออกของปัญหาให้นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหาเขา้
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มอบตวักบัต ารวจ ขณะท่ีกลวิธีการน าเสนอข่าวถูกจดัวางในหมวดหมู่ “ข่าวด่วน” มีการใชค้  าซ ้ าใน
พาดหัวในปกและพาดหัวข่าว โดยใช้เทคนิคตดัต่อวีดีโอความยาว 4.12 น. ตลอดทั้งคลิปเป็นภาพ
และเสียงสัมภาษณ์มารดานางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา   
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 1 นิยามเหตุการณ์ว่านางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว 
ผูต้อ้งหามีการไตร่ตรองวธีิอ าพรางศพ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคมวา่การฆาตกรรมในคร้ังน้ี
เกิดจากความขดัแยง้ส่วนตวัเก่ียวกบัยาเสพติดและหน้ีสิน ประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งวา่
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา ส านึกผิดจึงเขา้มอบตวั และไม่ไดต้ั้งใจฆ่านางสาววริศรา กล่ิน
จุย้  แนะทางออกของปัญหาโดยน าเสนอขั้นตอนการด าเนินคดีกับนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย 
ผูต้อ้งหากบัพวก โดยมีกลวิธีการน าเสนอจดัวางในหมวดหมู่ “ข่าวด่วน” โดยใชค้  าซ ้ าในพาดหัวใน
ปกและพาดหัวข่าว ใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) และปรัศนี (?) โดยใช้เทคนิคตดัต่อวีดีโอ
ความยาว 30 นาที ซ่ึงทั้งหมดเป็นการน าเสนอคลิปวีดีโอเฟซบุ๊กไลฟ์การให้สัมภาษณ์ของพล.ต.อ.
จกัรทิพย ์ชยัจินดา ผบ.ตร. และต ารวจท่ีเก่ียวขอ้งในคดี  
  ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 2 นิยามเหตุการณ์ว่าเกิดกระแสใช้สินคา้เลียนแบบเดียวกับ
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคมว่าโซเชียลมีเดียน าเสนอ
ภาพนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวกผูต้อ้งหากอดตุ๊กตาหมอนผา้ห่มขณะถูกต ารวจควบคุมตวั 
ประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งวา่กระแสเลียนแบบส่งผลให้ผูป้ระกอบการพ่อคา้แม่คา้ขาย
สินคา้ดี และไม่มีการแนะทางออกของปัญหา ขณะท่ีกลวิธีการน าเสนอโดยจดัวางในหมวดหมู่ “เด่น
ออนไลน์” ใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) ใชเ้ทคนิคตดัต่อวดีีโอความยาว 3.26 น. ซ่ึงเป็นภาพ
บรรยากาศร้านขายหมอนผา้ห่มทั้งหมด  
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 3 นิยามเหตุการณ์ว่านางสาวปรียานุช โนนวงัชัย กับพวก
ผูต้อ้งหาไดรั้บบทลงโทษหลงัก่อเหตุฆาตกรรมนางสาววริศรา กลินจุย้ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ในสังคมวา่นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวกเป็นผูต้อ้งขงัใหม่ ท่ีตอ้งมาใชชี้วิตในเรือนจ าท าให้
เกิดความเครียด ประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งวา่นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั อาจมีอาการ
ผิดปกติทางจิต และไม่เช่ือว่าผูห้ญิงจะก่อคดีอาชญากรรมได้ขนาดน้ี แนะทางออกของปัญหาว่า
เรือนจ าขอนแก่นไดจ้ดัเจา้หน้าท่ีเฝ้าดูพฤติกรรมนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวก เพื่อป้องกนั
การฆ่าตวัตายในคุก ขณะท่ีกลวิธีการน าเสนอข่าวถูกจดัวางในหมวดหมู่ “ข่าวด่วน” ใช้สัญลกัษณ์ 
เคร่ืองหมายอญัประกาศ (“ ”) ใช้เทคนิคตดัต่อวีดีโอความยาว1.51 น. ภาพบรรยากาศผูส่ื้อข่าว
สอบถามขอ้มูลจากผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางขอนแก่น  
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 4 นิยามเหตุการณ์วา่  นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหาคดี
ฆ่าหัน่ศพนางสาววริศรา กล่ินจุย้ ไม่มีความส านึกผิด วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาในสังคมวา่สาเหตุ
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ท่ีตอ้งคุมตวันางสาวปรียานุช โนนวงัชยั กบัพวกมาข้ึนศาลนดัแรกเน่ืองจากครบก าหนดฝากขงัตาม
กระบวนการยุติธรรม และอยัการไดส่้งส านวนฟ้องแลว้ ประเมินในเชิงจริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งวา่
นางสาวปรียานุช โนนวงัชัย กบัพวกผูต้้องหาซ่ึงเป็นผูห้ญิงไม่ได้สลดกบัก่อเหตุฆาตกรรม มีสี
หน้าท่ียิม้แยม้ แต่งหน้ามาศาล และไม่มีการแนะทางออกของปัญหา ขณะท่ีกลวิธีการน าเสนอข่าว
ถูกจัดวางในหมวดหมู่  “ข่าวด่วน” ใช้ค  าซ ้ าในพาดหัวในปกและพาดหัวข่าวใช้สัญลักษณ์ 
เคร่ืองหมายอญัประกาศ (“ ”) ใชเ้ทคนิคตดัต่อวีดีโอความยาว0.40 น. เป็นภาพบรรยากาศรถควบคุม
ผูต้อ้งหา แต่มีการแทรกภาพน่ิงนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหาไวช่้วงวินาทีท่ี 0.24 น. จ  านวน 
2 รูป  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มส่ือมวลชนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าเสนอข่าว
ในแต่ละช่วงเหตุการณ์สอดคลอ้งกนัวา่ในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1ไดเ้นน้การน าเสนอไปท่ีนางสาววริศรา 
กล่ินจุ้ย ผู ้เสียชีวิต ว่าผู ้เสียชีวิตเป็นใคร ท าไมถึงถูกฆ่า เพื่อหาแรงจูงใจท่ีท าให้ผูเ้สียชีวิตถูก
ฆาตกรรม โดยเกาะติดการรายงานข่าวการสืบสวนสอบสวนของต ารวจ และขอ้มูลจากครอบครัว
ของผูเ้สียชีวติ เน่ืองจากในช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ยงัไม่ทราบวา่ผูก่้อเหตุคือนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  
ช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 หลงัส่ือมวลชนทราบวา่ผูต้อ้งหาคือนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ส่ือมวลชนก็ได้
เน้นการน าเสนอไปท่ีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ผู ้ต้องหา โดยเน้นน าเสนอปะวติัส่วนตัว 
รูปลกัษณ์ภายนอกผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูห้ญิง เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนมีประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้ง
กนัว่าจากประสบการณ์ท างานไม่ค่อยพบคดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูก่้อเหตุร้ายแรงเป็นเร่ืองแปลก และน่า
ตกใจจึงเลือกน ามาเสนออย่างต่อเน่ือง พร้อมน าเสนอผลการสืบสวนสอบสวน โดยพบว่าคดีมี
เง่ือนง า และความขดัแยง้ท่ีเกิดจากผูห้ญิงทั้งเป็นผูต้อ้งหากบัผูเ้สียชีวิต นอกจากน้ีทศันคติของผูใ้ห้
ขอ้มูลยงัมีความเห็นว่าคดีมีความน่าสนใจเน่ืองจากผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ ไม่น่าเช่ือว่าจะก่อคดี
รุนแรงไดข้นาดน้ี ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 เป็นช่วงท่ีจบักุมนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหาไดแ้ลว้ 
โดยผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่การน าเสนอข่าวในช่วงน้ีเป็นการน าเสนอตาม
ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีกบัผูต้อ้งหา ตั้งแต่การจบักุมจนถึงการส่งตวัเขา้ไป
ควบคุมภายในเรือนจ าจงัหวดัขอนแก่น  
 ขณะท่ีกลวธีิท่ีใชใ้นข่าวทั้ง 8 ข่าว พบวา่เวบ็ไซตข์่าวสดน าเสนอข่าวผา่นทางหมวดหมู่ 
“ข่าวด่วน” และหมวดหมู่ “เด่นออนไลน์” ซ่ึงหมวดหมู่ข่าวทั้งสองหมวดหมู่น้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลระบุว่า
เป็นการแยกหมวดหมู่โดยพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของข่าว หากเป็นข่าวท่ีไดข้อ้มูลมากจากเจา้หนา้ท่ี
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องในข่าวจะถูกน าเสนอผ่านทางหมวดหมู่ “ข่าวด่วน” แต่หากข้อมูลหรือ
ประเด็นข่าวนั้นมาจากตวันักข่าว หรือ แอดมินข่าว เป็นผูค้น้พบ เช่นขอ้มูลท่ีไดจ้ากโซเชียลมีเดีย 
หรือมีผูส่้งข้อมูลมาให้ข่าวนั้นจะจดัอยู่ในหมวด “เด่นออนไลน์” จดัท าภาพหน้าปก ซ่ึงในภาพ
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หนา้ปกจะประกอบไปดว้ยภาพบุคคล หรือ สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในข่าว และตวัอกัษรท่ีเรียกวา่ “พาด
หวัในปก” บรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ระบุวา่การจดัท าหนา้ปกเพื่อดึงดูดให้ผูอ้่านเกิดความสนใจ 
ส่วนการเลือกใช้สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์ซ่ึงพบว่ามีการใช้บ่อยในพาดหัวข่าวของเวบ็ไซต์
ข่าวสด ผูใ้หข้อ้มูลระบุวา่ เป็นการใชส้ัญลกัษณ์เพื่อเนน้ย  ้าขอ้ความ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน 
 ขณะท่ีวธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม กรณีคดีของนางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั แบ่งตามช่วงเหตุการณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ข่าวท่ี 1 มีวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ดา้น
ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก ช่วงเหตุการณ์ท่ี 1 ข่าวท่ี 2 ดา้นเพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ 
และความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก ช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ข่าวท่ี 1 ดา้นความดึงดูดทางรูปลกัษณ์
ภายนอก ช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 ข่าวท่ี 2 ด้านไม่ใช่ตวัการกระท าความผิด ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 1 
ดา้นไม่ใช่ตวัการกระท าความผดิ ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 2 ไม่พบวธีิการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิง
ในข่าวอาชญากรรม ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 ข่าวท่ี 3 ดา้นไม่ใช่ตวัการกระท าความผิด ช่วงเหตุการณ์ท่ี 3 
ข่าวท่ี 4 ดา้นความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก 
 ส าหรับประเด็นเร่ืองวิธีการประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ดา้นความดึงดูด
ทางรูปลกัษณ์ภายนอก ท่ีพบวา่เป็นวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมทั้ง 3 ช่วง
เหตุการณ์นั้น กลุ่มส่ือมวลชนผูใ้ห้ขอ้มูลได้ให้เหตุผลถึงการน ารูปลกัษณ์ของผูห้ญิงในข่าวมาใช้
น าเสนอสอดคลอ้งกนัวา่เป็นการชูประเด็นให้เกิดความน่าสนใจมีผูเ้ขา้มาอ่านข่าวเท่านั้น และเห็น
วา่เป็นเร่ืองปกติในการเลือกหยิบยกประเด็นน้ีมาท าให้เกิดความน่าสนใจในข่าว เช่นการเลือกภาพ
ของนางสาววริศรา กล่ินจุ้ย ผูเ้สียชีวิต และภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย ผูต้ ้องหา ซ่ึง
รูปลกัษณ์ท่ีถูกเลือกมาน าเสนอเพื่อตอ้งการใหเ้กิดความโดดเด่นและน่าสนใจ 
 ดา้นเพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ ซ่ึงพบว่าเป็นวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงใน
ข่าวอาชญากรรม โดยพบในช่วงเหตุการณ์ท่ีหน่ึงกรณีนางสาววริศรา กล่ินจุย้ เก่ียวกบัรสนิยมทาง
เพศส่วนบุคคล กลุ่มส่ือมวลชนให้ขอ้มูลสอดคล้องกนัวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลตามแนวทางการ
สืบสวนของต ารวจเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู ้เสียชีวิตท่ีจะน าไปสู่ประเด็นการก่อเหตุ
ฆาตกรรมและสืบสวนหาตวัผูก่้อเหตุได ้
 ขณะท่ีวิธีการประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ด้านไม่ใช่ตัวการกระท า
ความผิด ซ่ึงพบว่าเป็นวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมในช่วงเหตุการณ์ท่ี 2 
และ 3 ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามคนก็ให้ขอ้มูลสอดคล้องกนัว่าเป็นเร่ืองปกติของการน าเสนอข่าวในคดี
ส าคญัท่ีผูส่ื้อข่าวจะน าเสนอตามขอ้มูลการสืบสวนของต ารวจ และเลือกน าเสนอขอ้มูลจากบุคคล
ใกลชิ้ดผูก่้อเหตุ เพื่อสะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมของบุคคลนั้นวา่เป็นคนอย่างไรถึงมาก่อเหตุรุนแรง
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เช่นน้ีไดป้ระกอบกบัผูใ้กลชิ้ดผูต้อ้งหาก็ยินดีใหข้อ้มูลกบัส่ือซ่ึงแตกต่างจากครอบครัวของผูต้อ้งหา
รายอ่ืนๆ 
 ขณะท่ีกลุ่มองค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูแลกันเองในกลุ่มส่ือมวลชน  นักวิชาการหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นส่ือสารมวลชน ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าว
อาชญากรรม ดา้นความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก ดงัน้ี 
 การน ารูปลักษณ์ภายนอกของผูห้ญิงในข่าวมาใช้เป็นจุดดึงดูดความสนใจนั้น ผูใ้ห้
ขอ้มูลมีความคิดเห็นว่าอาจส่งผลต่อเน้ือหาข่าว เน่ืองจากอาจท าให้ผูอ่้านสนใจในประเด็นเร่ือง
บุคคลมากกวา่เน้ือหาท่ีส่ือเลือกมาน าเสนอ  ส่ือมวลชนควรอธิบายให้สังคมเห็นวา่ความรุนแรงนั้น
เกิดข้ึนไดก้บัทุกเพศ ไม่ควรผลิตซ ้ าทศันคติท่ีมีต่อเพศหญิงวา่เป็นเพศท่ีอ่อนแอกวา่ผูช้าย  ควรสร้าง
ความเท่าเทียมในข่าวเพื่อไม่ให้เกิดค่านิยมว่าผูห้ญิงเป็นผูต้้องหาในคดีอาชญากรรม ว่ามีความ
แตกต่างจากผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูช้าย  
 การใชรู้ปลกัษณ์ของผูห้ญิงมาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน ผูใ้ห้ขอ้มูลยงัเห็นว่า
เป็นการท าใหผู้ห้ญิงกลายเป็นวตัถุทางเพศ ควรระมดัระวงัการอธิบายสรีระของผูห้ญิงในข่าว ทั้งใน
ส่วนภาพ และขอ้ความท่ีเลือกน ามาใช ้เน่ืองจากบางคร้ังส่ือก็ใชก้ารอธิบายรูปร่าง หรือลกัษณะ เพื่อ
น าไปสู่การจบักุมในคดีต่างๆได้  สอดคล้องกบัความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลอีกหน่ึงคนท่ีเห็นว่า
ส่ือมวลชนยงัตระหนักถึงสิทธิของผูห้ญิงน้อย ท าให้เร่ืองของสิทธิผูห้ญิงเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับ
ส่ือมวลชน ผูห้ญิงท่ีตกเป็นข่าวจึงถูกกระท าซ ้ าในเร่ืองของการให้คุณค่าในข่าว เม่ืออ่านข่าวผูห้ญิง
จะรู้สึกวา่ผูห้ญิงมีคุณค่านอ้ยกวา่ผูช้าย ยงัมีลกัษณะเห็นวา่ชายเป็นใหญ่อยู ่ 
 ขณะท่ีการตั้งสมญานาม หรือ ฉายา ให้กับผูต้ ้องหาท่ีเป็นผูห้ญิงผูใ้ห้ข้อมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยเห็นวา่เป็นการตดัสินจากความรู้สึกของส่ือมวลชนเอง ดงันั้นการตั้งสมญา
นาม หรือ ฉายา จะตอ้งระมดัระวงั ค  านึงถึงศกัด์ิศรีความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย ์และตระหนกั
เสมอวา่ค าท่ีใช้อาจเป็นการลดทอนศกัด์ิศรีของบุคคลท่ีถูกกล่าวถึง  เช่นการใชค้  าวา่ “สวยหัน่ศพ” 
อาจท าให้เกิดค่านิยมความเขา้ใจผิดวา่มีการให้คุณค่ากบัความสวย ทั้งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัคดีความ จึง
ตอ้งพิจารณาว่าสมญานามท่ีใช้ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเน้ือหาข่าวมากข้ึนหรือไม่ หากไม่
เก่ียวขอ้งใดๆกบัเน้ือหาในคดี และเป็นเร่ืองส่วนตวัของบุคคลก็ไม่ควรน ามาใช ้
 ส่วนการใช้แทนผูห้ญิงในข่าวว่า “สาว” ผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นว่าควรระมดัระวงัเน่ืองจากค า
วา่ “สาว” การแสดงออกถึงการให้คุณค่ากบัช่วงวยัใดวยัหน่ึง ขณะท่ีค าวา่ “สวย”  ถือวา่เป็นการใส่
ความคิดเห็นลงไปในข่าว ซ่ึงข่าวทัว่ไปท่ีไม่ใช่สกู๊ป หรือ บทความ ตอ้งไม่ใส่ความคิดเห็นของ
ผูส่ื้อข่าวลงไปในข่าว  
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 วิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ดา้นเพศและความเบ่ียงเบนทาง
เพศ กลุ่มองค์กรวิชาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชน  นักวิชาการหรือผูท้รงคุณวุฒิด้าน
ส่ือสารมวลชน ไดแ้สดงความคิดเห็นดงัน้ี 
 ผูใ้ห้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่าตอ้งระมดัระวงัอย่างมากในการน าความ
หลากหลายทางเพศมาใชป้ระกอบในข่าว เน่ืองจากเป็นเร่ืองส่วนตวั ควรค านึงถึงความรู้สึกศกัด์ิศรี
สิทธิความเป็นมนุษยข์องผูท่ี้ตกเป็นข่าวรวมไปถึงครอบครัวของผูท่ี้ตกเป็นข่าวดว้ย ว่าจะลดทอน
ศกัด์ิศรี หรือท าให้เกิดภาพเหมารวมของผูต้กเป็นข่าวหรือไม่ เช่น การใช้ค  าว่า “ทอม” กระท า
ความผิดอาจท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกเหมารวมว่าทอมเป็นผูก้ระท าผิดทั้งๆท่ีจริงแล้วความเป็น
เกิดข้ึนเฉพาะตวับุคคล และเป็นการตอกย  ้ารสนิยมทางเพศส่วนบุคคลท่ีมีการใหค้่ากบัผูห้ญิงท่ีมีเพศ
สภาวะไม่ตรง ดงันั้นส่ือมวลชนควรระมดัระวงัการน าเสนอค าเหล่าน้ีหากไม่มีความจ าเป็น หรือ ไม่
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาข่าวก็ควรจะใชค้  าแทนอ่ืน แต่หากจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อบอกลกัษณะบางอยา่งก็ตอ้ง
ใชอ้ยา่งระมดัระวงั 
 ส่วนวิธีการท่ีส่ือประกอบสร้างผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ด้านไม่ใช่ตวัการกระท า
ความผิด กลุ่มองค์กรวิชาชีพท่ีก ากบัดูแลกนัเองในกลุ่มส่ือมวลชน  นักวิชาการหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นส่ือสารมวลชน ไดแ้สดงความคิดเห็นดงัน้ี 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นว่าการน าเสนอขอ้มูลของส่ือมวลชนดา้นไม่ใช่ตวัการกระท าความผิด 
พบวา่ส่วนใหญ่ส่ือมวลชนไดน้ าขอ้มูลจากแหล่งข่าวมาใชเ้พื่อดึงดูดความสนใจของผูรั้บสารและดึง
เขา้สู่ความดราม่าในข่าว เช่น กรณีคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย หรือ เปร้ียว ท่ีส่ือมวลชน
น าเสนอว่านางสาวปรียานุช เป็นคนกตญัญูเล้ียงดูพ่อแม่ ถือเป็นเร่ืองดั้งเดิมท่ีส่ือมวลชนมกัเลือก
น ามาเสนอเช่นเดียวกบัการส่ือข่าวในอดีตท่ีส่ือมวลชนมกัน าเสนอวา่แม่ขโมยนมมาให้ลูกกิน และ
ให้ความส าคญักบัแม่ท่ีล าบากแทนการให้ความส าคญัวา่การกระท านั้นเป็นความผิด แต่ผูใ้ห้ขอ้มูล
เห็นวา่ส่ือมวลชนสามารถน าเสนอส่ิงเหล่าน้ีได ้แต่การน าเสนอนั้นควรน าเสนออยา่งระมดัระวงัโดย
ไม่น าเสนอซ ้ าจนเกิดค่านิยมผิดๆ ว่าหากลูกเป็นคนกตญัญูก็สามารถกระท าความผิดได้ แต่ควร
น าเสนอปัญหาระดบัโครงสร้างมากกวา่ เช่นการน าเสนอขอ้มูลจากนกัสังคม หรือ นกัจิตวทิยา เป็น
ตน้ 
 5.1.2  ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีส่่งผลต่อการวางกรอบข่าว 
 5.1.2.1 ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย 
ประกอบดว้ย 

1) ประสบการณ์ส่วนตวัของบุคลากรข่าวท่ีมีต่อการก่ออาชญากรรมโดยผูห้ญิง 
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  ผู ้ให้ข้อมูลจากบุคลากรท่ีอยู่ในกระบวนการท าข่าวทั้ งหมดระบุว่ามีการใช้
ประสบการณ์การท างาน และทศันคติท่ีมีต่อคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  มาใช้เป็นปัจจยั
ภายในท่ีส าคญัในการวางกรอบข่าว  
  โดยผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นจากประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกนัวา่คดีของนางสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั น่าสนใจ เน่ืองจากท่ีผา่นมาแมว้า่จะมีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรมท่ีมี
พฤติการณ์ในคดีท่ีร้ายแรง แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าผูห้ญิงเป็นผูบ้งการมากกว่าเป็นผูล้งมือก่อเหตุ 
ประกอบกบัคดีน้ีเป็นคดีท่ีมีพฤติการณ์การก่อเหตุท่ีโหดร้ายและรุนแรง  นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลยงั
เห็นวา่ถึงแมว้า่ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาจะท าให้ข่าวน่าสนใจ แต่ในส่วนพฤติการณ์ของคดีท่ีโหดเห้ียม 
และรายละเอียดของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในข่าวเป็นจุดเด่นท่ีท าใหค้ดีน่าสนใจมากกวา่ 

  2) ทศันคติส่วนตวัของบุคลากร ท่ีมีต่อการก่ออาชญากรรมโดยผูห้ญิง 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นว่ากรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั น่าสนใจมาก ท่ีผ่านมาไม่
เคยพบคดีท่ีมีพฤติการณ์แบบน้ีในพื้นท่ีมาก่อน และเห็นว่าคดีน้ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาคดีจึงมีความ
น่าสนใจมากกว่าคดีท่ีผูช้ายเป็นผูก่้อเหตุ เน่ืองจากทศันคติส่วนตวัเห็นว่าผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ
หากไม่ถูกกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งรุนแรงก็ไม่จะไม่ลงมือก่อเหตุ 

  3) กระบวนการท าข่าวระหวา่งบรรณาธิการกบัผูป้ฏิบติังาน 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลระบุว่ามีปัจจยัภายในเก่ียวกบัการบริหารจดัการเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการ
วางกรอบข่าวในคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั เน่ืองจากบรรณาธิการข่าวสดออนไลน์ไดส้ั่งการให้
ผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่นติดตามคดีน้ีอย่างใกลชิ้ด และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเน่ือง 
หรือ ท่ีเรียกกันว่าห้ามตกข่าว ผูส่ื้อข่าวประจ าจงัหวดัขอนแก่น จึงต้องแสวงหาข้อมูลมากข้ึน 
นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือ พนกังานสอบสวนในคดี ยงัแสวงหาขอ้มูล
จากโซเชียลมีเดีย และแหล่งข่าว หรือ บุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดกบัทั้งฝ่ายผูเ้สียชีวิตและผูต้อ้งหาส่งให้
กองบรรณาธิการ  
 5.1.2.2 ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย 
ประกอบดว้ย 

  1) เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
  ผูใ้ห้ข้อมูลทั้ งสามท่านให้ข้อมูลสอดคล้องกนัว่าเน้ือหาข่าวในคดีของนางสาว
ปรียานุช โนนวงัชยั ท่ีเลือกน ามาเสนอส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีได้มาจากเจา้หน้าท่ีต ารวจ เน่ืองจาก
เห็นวา่ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด   
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  2) แหล่งข่าว 
  ผูใ้หข้อ้มูลเห็นสอดคลอ้งกนัวา่แหล่งข่าว คือแหล่งขอ้มูลท่ีถูกเลือกน ามาเสนอเป็น
ขอ้มูลหลกัรองจากข้อมูลของต ารวจ และในคดีฆาตกรรมทัว่ไปแหล่งข่าวท่ีเป็นครอบครัวของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในข่าวมกัจะไม่ให้ขอ้มูล แต่คดีน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในข่าวโดยเฉพาะฝ่ังของผูต้อ้งหามีการ
ออกมาใหข้อ้มูลหลายคร้ัง ส่ือจึงเลือกน ามาเสนอ 

  3) ความสนใจและปฏิสัมพนัธ์ของผูรั้บสาร 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นว่าผูรั้บสารถือเป็นหัวใจส าคญัท่ีส่งผลต่อการน าเสนอข่าวและการ
วางกรอบข่าว ในคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั เน่ืองจากการน าเสนอข่าวออนไลน์ในปัจจุบนั
เม่ือน าเสนอข่าวใดข่าวหน่ึงผา่นทางออนไลน์ทางกองบรรณาธิการจะติดตามยอดการเขา้ชม การมี
ส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็นในข่าวทนัทีว่าผูรั้บสารมีความสนใจข่าวน้ีมากน้อยเพียงไร 
หากผูรั้บสารหรือสังคมมีความสนใจข่าวน้ีจ านวนมากทางกองบรรณาธิการก็สั่งการให้ผูส่ื้อข่าว
และแอดมินข่าวน าเสนอความคืบหนา้ข่าวน้ีอยา่งเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บสาร 

  4) โซเชียลมีเดีย 
  ส่วนประเด็นโซเชียลมีเดียผู ้ให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่กระแสของผูค้นในสังคมท่ี
พูดถึงกนัในโซเชียลมีเดียถือวา่มีส่วนส าคญัในการก าหนดเน้ือหาและการวางกรอบข่าว เช่น กระแส
การทวีตเตอร์ขอ้ความ การโพสตข์อ้ความ ภาพ คลิปวีดีโอและอ่ืนๆ ผา่นทางเฟซบุ๊คของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงและบุคคลทัว่ไป เพจเฟซบุ๊คท่ีมีผูติ้ดตามจ านวนมากน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ลว้นส่งผลต่อการ
น าเสนอเน้ือหาและการวางกรอบข่าวในคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 

  4) การแข่งขนัระหวา่งส่ือกระแสหลกั และเพจต่างๆ 
  ผูใ้ห้ขอ้มูล ให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่ การน าเสนอข่าวในคดีของนางสาวปรียานุช 
โนนวงัชยั มีการแข่งขนักนัสูงมากทั้งจากส่ือกระแสหลกัและเพจต่างๆในโซเชียลมีเดีย ถือเป็นการ
แข่งขนักนัอยา่งดุเดือด ซ่ึงส่งผลต่อการน าเสนอข่าวคดีของนางสาวปรียานุช ในดา้นความรวดเร็ว 
ความเฉียบคมของประเด็นข่าว ความลึกและความถูกตอ้งของขอ้มูล 

  5) ผูโ้ฆษณาซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร และบรรทดัฐานทางสังคม  
  ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ผูโ้ฆษณาไม่ส่งผลต่อการน าเสนอข่าวคดี
นางสาวปรียานุช โนนวงัชยั แมจ้ะเป็นรายไดห้ลกัขององคก์รแต่ในส่วนการน าเสนอข่าวอาชญากรรม
ไม่ไดถู้กจ ากดั หรือ ก าหนดจากผูโ้ฆษณา เน่ืองจากผูโ้ฆษณาไม่ตอ้งการให้สินคา้ของตวัเองมาปรากฏ
ในหมวดหมู่ข่าวอาชญากรรมซ่ึงผูโ้ฆษณาส่วนใหญ่จะเห็นวา่เป็นภาพลกัษณ์ดา้นลบ 
 ส่วนบรรทดัฐานทางสังคม ทั้งดา้นศีลธรรม ความเช่ือ ศาสนา ก็ไม่ไดส่้งผลโดยตรงต่อ
การก าหนดเน้ือหาข่าวและการวางกรอบข่าวในคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั  



166 
 

  
 ขณะท่ีกลุ่มองค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูแลกันเองในกลุ่มส่ือมวลชน  นักวิชาการหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นส่ือสารมวลชน ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงปัจจยั ท่ีส่งผลต่อการวางกรอบข่าวกรณี
คดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ดงัน้ี 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัถึงการน าขอ้มูลท่ีไดต้  ารวจมาน าเสนอว่า
หากส่ือมวลชนไดข้อ้มูลมาจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ควรจะคดัเลือกวา่ประเด็นใดควรน าเสนอต่อสังคม 
วา่ก าลงัถูกต ารวจ หรือ พนกังานสอบสวนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงถือว่า
เป็นปัญหาใหญ่มากท่ีเกิดข้ึนกับส่ือมวลชนสายอาชญากรรมท่ีประเด็นข่าวถูกก าหนดมาจาก
เจา้หน้าท่ีต ารวจ ไม่ใช่ส่ือมวลชน ซ่ึงประเด็นนั้นอาจมีวาระซ่อนเร้นอยู่ดว้ย ส่ือมวลชนจึงตอ้งท า
หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลนั้นๆก่อนน าเสนอ เช่น กรณีคดีของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั หรือ เปร้ียว 
ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นเป็นปัญหาส่วนบุคคล โดยเช่ือข้อมูลทุกอย่างท่ีได้มากจากต ารวจ ท าให้
ส่ือมวลชนสายอาชญากรรมไม่ใช่ผูคิ้ดประเด็นท่ีจะน าเสนอต่อสังคม และส่ือมวลชนอาจลืมหวัใจ
ส าคญัของข่าวอาชญากรรมท่ีส่ือมวลชนว่า ก าลงัท าหน้าท่ีบอกว่ามีความผิดปกติเกิดข้ึนในสังคม 
เพื่อให้เกิดการแกไ้ขปัญหา หรือความผิดปกนั้น แต่การน าเสนอข่าวกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนน
วงัชยั หรือ เปร้ียว กลบัท าให้สังคมเกิดความสนใจท่ีตวับุคคลเป็นหลกั แต่แทบไม่ไดส้นใจประเด็น
ปัญหาความรุนแรง หรือ พฤติกรรมการลอกเลียนแบบท่ีเกิดข้ึน 
 ขณะท่ีความสนใจและปฏิสัมพนัธ์ของผูรั้บสาร เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัใน
การวางกรอบข่าวผูท้รงคุณวุฒิ หรือ นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน ได้แสดงความคิดเห็นว่า
ส่ือมวลชน ไม่ควรสนใจเพียงแค่จ  านวนของผูรั้บสาร แต่ควรศึกษา หรือ วิเคราะห์สถิติ และขอ้มูล
เบ้ืองหลงัตวัเลขท่ีปรากฏมาใชป้ระกอบการวางกรอบข่าวดว้ย โดยแนะน าวา่ส่ือมวลชนควรเปล่ียน
วิธีคิด และหันมาเลือกใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียในด้านของสถิติและขอ้มูลท่ีปรากฏมากข้ึน 
เช่น สถิติการเขา้เวบ็ไซต์ หรือ สถิติการอ่านข่าว  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองหลงัของตวัเลขท่ีปรากฏ
ดว้ย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการน าเสนอข่าวแต่ละวนั และปรับปรุงคุณภาพข่าวท่ีน าเสนอ 
 5.1.3  แนวปฏิบัติทางจริยธรรม ในการน าเสนอข่าวคดีทีผู้่หญงิเป็นผู้ต้องหา 
 ในการน าเสนอข่าวอาชญากรรมกรณีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา จากผลการวิจยัสามารถสรุป
แนวปฏิบติัทางจริยธรรมใหก้บัส่ือมวลชน โดยแยกเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นที ่1 การใช้ภาพของผู้หญิงในข่าวอาชญากรรม 
  1. ระมดัระวงัการน าเสนอภาพและเน้ือหาของผูห้ญิงท่ีเนน้สรีระร่างกายในข่าว
อาชญากรรม ท่ีจะน าไปสู่การท าใหผู้ห้ญิงกลายเป็นวตัถุทางเพศในคดีอาชญากรรม 
 ประเด็นที ่2 การตั้งสมญานามให้กบัผู้ต้องหาซ่ึงเป็นผู้หญิงในข่าวอาชญากรรม 
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 2.ระมดัระวงัการตั้งสมญานาม หรือ ฉายา ใหก้บัผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ท่ีจะ
น าไปสู่การดูหม่ิน เกลียดชงั และกระทบต่อศกัด์ิความเป็นมนุษย ์ 
   ประเด็นที ่3 การใช้ค าแทนผู้หญงิทีม่ีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง 
   3.ระมดัระวงัการใชค้  าแทนผูห้ญิงท่ีมีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง เช่น 
ทอม ด้ี ผูช้ายข้ามเพศ ท่ีจะน าไปสู่การสร้างภาพเหมารวมว่าคนกลุ่มนั้นทั้ งหมดเป็นผูก้ระท า
ความผดิ 
  ประเด็นที ่4 การน าเสนอความเป็นผู้หญงิในข่าวอาชญากรรม 
  4.ระมดัระวงัการน าเสนอเร่ืองราวของผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม ดว้ยมุมมองวา่ผูห้ญิง
เป็นเพศท่ีอ่อนแอกวา่ผูช้าย อนัอาจน าไปสู่การสร้างความสมเหตุสมผลและความชอบธรรมใหก้บั
ผูห้ญิงในคดีอาชญากรรม  
   5. ส่ือมวลชนควรน าเสนอบทลงโทษของผูห้ญิงท่ีกระท าความผิดว่าได้รับโทษไม่
แตกต่างจากผูช้าย  
   6.ส่ือมวลชนควรน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรมอยา่งสร้างสรรค ์
เช่น การน าเสนอค าอธิบายเพิ่มเติม หรือ น าเสนอปัญหาในระดบัโครงสร้างทางสังคมมากกวา่การ
รายงานเพียงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัจเจกบุคคล เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา  
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ภาพที ่5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 

การวางกรอบข่าวอาชญากรรมกรณี

ผู้หญิงเป็นผู้ต้องหา 

คุณค่าข่าว 

- เพศ 

- ความมีเง่ือนง า 

- ความขดัแยง้ 

 

วธีิการประกอบสร้างผู้หญิงทีเ่ป็น

ผู้ต้องหา 

-ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอก 

-เพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ 

-ไม่ใช่ตวัการกระท าความผิด 

ปัจจยัภายใน 

-ประสบการณ์ 

-ทศันคติ 

-กระบวนการท า

ข่าว 

ระหวา่ง

บรรณาธิการกบั

ผูป้ฏิบติังาน              

ปัจจยัภายนอก 

-แหล่งข่าว  

-ความสนใจและ

ปฏิสมัพนัธ์ 

ของผูรั้บสาร 

-ประเด็นในโซเชียลมีเดียท่ี

สงัคม 

ใหค้วามสนใจ  

-การแข่งขนัระหวา่งส่ือ

กระแสหลกัและเพจต่างๆ 

แนวปฏิบัตทิางจริยธรรมของส่ือมวลชนไทยในการน าเสนอข่าวผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องหา 

ประกอบด้วย 

 

ประเด็นท่ี 1 การใชภ้าพของผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม 

ประเด็นท่ี 2 การตั้ งสมญานามให้กับผูต้ ้องหาซ่ึงเป็นผู ้หญิงในข่าวอาชญากรรม

ประเด็นท่ี 3 การใช้ค  าแทนผูห้ญิงท่ีมีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง

ประเด็นท่ี 4 การน าเสนอความเป็นผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม 
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5.2 การอภิปรายผล 
 1. การวางกรอบข่าว และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของส่ือมวลชน  
เม่ือพิจารณาผลการศึกษาในประเด็นการวางกรอบตามทฤษฏีของ  Scheufele (1999) ประกอบกบั
แนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อท างานของส่ือมวลชน ตามแนวคิดของ Mcquail (1994) มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
  ผลศึกษาการวางกรอบข่าวอาชญากรรมกรณีผู ้หญิงเป็นผูต้้องหาในคดีน้ี พบว่า 
ส่ือมวลชนวางกรอบข่าวโดยใช้ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอกของผูห้ญิงในคดีน้ี ทั้งผูต้อ้งหา
และเหยื่อมาใช้มากท่ีสุดเพื่อใช้เป็นจุดดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน วิเคราะห์ได้ว่าเป็นผลมาจาก
ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย ประสบการณ์ของบุคลากรข่าวท่ีเห็นวา่คดีอาชญากรรมส่วนใหญ่ท่ีพบ
ผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาส่วนใหญ่จะเป็นผูบ้งการอยู่เบ้ืองหลงั ไม่ค่อยพบผูห้ญิงเป็นผูล้งมือก่อเหตุดว้ย
ตวัเอง อนัเป็นผลมาจากกรอบของส่ือมวลชนเองท่ีอยู่ในฐานะของผูรั้บสารและไดรั้บอิทธิพลจาก
กรอบของตวัเองท่ีเคยพบเห็นจากข่าวในอดีตวา่ผูห้ญิงมกัอยู่เบ้ืองหลงัในคดีอาชญากรรมมากกว่า
เป็นผูก่้อเหตุ นอกจากน้ี ปัจจยัภายในอีกประการท่ีส่งผลให้ส่ือมวลชนวางกรอบข่าวในคดีน้ีโดยใช้
ความดึงดูดทางรูปลกัษณ์ภายนอกของผูห้ญิง คือ ทศันคติบุคลากรข่าวเองต่ออาชีพประชาสัมพนัธ์ 
หรือ พีอาร์ร้านอาหาร ซ่ึงเป็นอาชีพของผูเ้สียชีวิตว่าส่วนใหญ่ผูห้ญิงท่ีอาชีพจะมีหน้าตาดี ส่วน 
ทศันคติของบุคลากรข่าวท่ีมีต่อผูห้ญิงวา่เป็นเพศท่ีอ่อนแอกวา่ผูช้าย แต่กลบัเป็นผูก่้อเหตุในคดีท่ีมี
พฤติการณ์ร้ายแรง จึงท าให้การวางกรอบข่าวออกมาในมุมท่ีน่าประหลาดใจ น่าตกใจ ดงันั้น กรอบ
ข่าวอาชญากรรมกรณีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาในคดีน้ีจึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายในท่ีส าคญัคือ ทศันคติ
และประสบการณ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แมคเควล (1994) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของ
องคก์รส่ือมวลชน ท่ีพบวา่ปัจจยัภายในส่งผลต่อเน้ือหาข่าวท่ีถูกน าเสนอจากส่ือมวลชน 
 นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัภายนอกด้านความสนใจและปฏิสัมพนัธ์ของผูรั้บสาร ท่ี
พบว่าผูรั้บสารมีความสนใจข่าวน้ีผ่านตวัเลขท่ีปรากฏยอดรับชมในเวบ็ไซต์ข่าวท าให้ส่ือมวลชน
เลือกน าเสนอเหตุการณ์น้ีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกบั แมคเคลว (1994) ท่ีพบว่าผูรั้บสารก็คือ
ผูบ้ริโภค มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรโดยตรงจึงตอ้งผลิตส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของผู ้รับสารมากท่ีสุดเพื่อให้ผู ้รับสารสนใจหันมาชมหรือมาอ่านซ่ึงเป็นรายได้ขององค์กร 
การศึกษายงัพบประเด็นท่ีโซเชียลมีเดียก าลงัให้ความสนใจก็เป็นหน่ึงในตวัก าหนดการวางกรอบ
ข่าวของส่ือมวลชน หากในโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงประเด็นอะไรส่ือมวลชนก็จะเลือกประเด็นนั้น
มาน าเสนอ เช่นเดียวกบัประเด็นโซเชียลมีเดียท่ีพบการวิพากษ์วิจารณ์ถึงหน้าตา และรูปลกัษณ์
ภายนอกของผูต้อ้งหา ส่ือมวลชนจึงเลือกน าเสนอประเด็นดงักล่าว และถือว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจยั
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ภายนอกท่ีส าคญัในการท างานของส่ือมวลชนในปัจจุบนัท่ีท างานในยุคของส่ือออนไลน์ ซ่ึงไม่พบ
ประเด็นน้ีในแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานขององคก์รส่ือมวลชน  
 ขณะท่ีเพศและความเบ่ียงเบนทางเพศ เป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก คือ แหล่งข่าว 
โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มูลการสืบสวนสอบสวนวา่ ผูเ้สียชีวิตมีพฤติกรรมรัก
ร่วมเพศ คบหาผูห้ญิงท่ีมีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเองซ่ึงเป็นหน่ึงในขอ้สันนิษฐาน
ถึงประเด็นฆาตกรรม ประกอบกบัขอ้มูลจากแหล่งข่าวอ่ืน ซ่ึงเป็นบุคคลใกลชิ้ดผูเ้สียชีวิตให้ขอ้มูล
ถึงพฤติกรรมทางเพศของผูเ้สียชีวิต ซ่ึงส่ือมวลชนให้ความสนใจเน่ืองจากเป็นหน่ึงในประเด็น
ฆาตกรรม และความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากกรอบของส่ือมวลชนในฐานะผูรั้บสารเองยงัเห็นวา่ไม่ใช่
ความสัมพนัธ์ปกติแบบผูช้ายกับผูห้ญิงจึงเลือกน ามาเสนอข่าว นอกจากน้ียงัพบการใช้ค  าแทน
ผูห้ญิงท่ีมีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเองในข่าวอาชญากรรมซ่ึงการใชค้  าแทนเช่นค า
ว่า “ทอม” “ด้ี” “ผูช้ายข้ามเพศ” ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกถึงภาพเหมารวมว่ากลุ่มคนเหล่านั้ น
กระท าความผดิทั้งหมด และยงัเป็นการลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลท่ีถูกกล่าวถึง 
 ส่วนไม่ใช่ตวัการกระท าความผิด หรือ การหาความสมเหตุสมผลให้กบัผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหา เป็นผลท่ีส่งมาจากปัจจยัภายในทั้งประสบการณ์ทศันคติ ท่ีส่ือมวลชนยงัมีความเช่ือท่ีว่า
ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ หากก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงจะตอ้งถูกกระท าก่อนอยา่งรุนแรง วิธีการ
น้ีถือวา่เป็นวิธีการท่ีแตกต่างจากวิธีการประกอบสร้างผูห้ญิงแบบดั้งเดิมท่ีใชป้ระเด็นเร่ืองความดึงดู
ทางรูปลักษณ์ภายนอก และเพศและความเบ่ียงเบนทางเพศมาใช้ในการน าเสนอข่าว แต่วิธีการ
ประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาโดยใชว้ิธีการหาความสมเหตุสมผลน้ี เป็นวิธีท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม เน่ืองจากในอดีตมกัพบการประกอบสร้างผูห้ญิงในลกัษณะการตกเป็นเหยื่อ หรือ ผูถู้กกระท า
มากกวา่  
 วิธีการท่ี ส่ือมวลชนประกอบสร้างผู ้หญิงท่ี เป็นผู ้ต้องหาโดยใช้วิธีการหาความ
สมเหตุสมผล อธิบายไดต้ามแนวคิดของ Jewkes (2004) ท่ีพบวา่สังคมโดยส่วนใหญ่ยงัไม่พร้อมท่ี
จะเผชิญความเป็นจริงว่าผูห้ญิงนั้ นเป็นเพศท่ีอาจมีความโหดร้าย ซาดิสม์ และรุนแรง และเป็น
ฆาตกรได ้โดยส่ือมวลชนจะหาความสมเหตุสมผลมาอธิบายวา่ผูห้ญิงกระท าการรุนแรงเน่ืองจากมี
เหตุผลสนับสนุน ไม่ได้กระท าความรุนแรงโดยไร้สาเหตุ ทั้ งน้ี หากพิจารณาอิทธิพลของการ
ประกอบสร้างความจริงของส่ือมวลชนตามแนวคิดเร่ืองการสร้างความหมายทางสังคม ในด้าน
ส่ือสารมวลชน ท่ีพบวา่การสร้างความหมายของส่ือมวลชนเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว ทุก
คร้ังท่ีส่ือมวลชนเผยแพร่งานออกไปจะเกิดผลกระทบในหลายระลอก ทั้งผลกระทบระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว คือ การสร้างความรู้ ทศันคติ ค่านิยม จากนั้นก็จะมีปฏิกิริยาท่ีแตกต่างกนั และ
ส่งผลให้เกิดการสร้างโลกแห่งความเป็นจริง และแพร่กระจายความรู้นั้นออกไปอีก (กาญจนา แกว้
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เทพ ,2547) ดงันั้นการประกอบสร้างผูห้ญิงของส่ือมวลชนในลกัษณะน้ีอาจส่งผลต่อค่านิยมของ
ผูรั้บสารซ่ึงการประกอบสร้างผูห้ญิงในลกัษณะน้ีอาจส่งผลต่อค่านิยมว่าผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ 
หากไม่ถูกกระท าก่อนก็จะไม่ก่อความรุนแรง ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีพบวา่ผูห้ญิงก็
เป็นผูก่้อคดีอาชญากรรมร้ายแรงในหลายๆคดี ค่านิยมท่ีมีความเช่ือว่าผูห้ญิงส่วนใหญ่จะเป็น
ผูถู้กกระท าอาจท าให้ผูค้นในสังคมขาดความระมดัระวงั และตกเป็นเหยื่อ หรือถูกหลอกลวง จาก
ผูห้ญิงท่ีเป็นอาชญากร หรือผูห้ญิงท่ีประสงคร้์ายได ้การหาความสมเหตุสมผลให้กบัผูต้อ้งหาท่ีเป็น
ผูห้ญิงของส่ือมวลชน อาจท าให้ผูค้นในสังคมเกิดความรู้สึกเห็นใจผูต้้องหาท่ีเป็นผูห้ญิงโดย
มองขา้มประเด็นการกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึน และเกิดความเขา้ใจว่าหากผูห้ญิงมีเหตุผลก็สามารถ
กระท าความผดิได ้
 นอกจากน้ียงัพบวา่กระบวนการท าข่าวระหวา่งกองบรรณาธิการกบัผูป้ฏิบติังาน ส่งผล
โดยตรงต่อเน้ือหาข่าวของส่ือมวลชนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีองค์กรส่ือสารมวลชนสามารถควบคุมและ
จดัการไดเ้อง เม่ือกองบรรณาธิการเห็นวา่คดีน่าสนใจจึงไดส้ั่งการให้ผูป้ฏิบติัน าเสนอข่าวในทุกมิติ 
หรือ ห้ามตกข่าว ท าให้ผูป้ฏิบัติงานเลือกเสาะแสวงหาข้อมูลจากปัจจยัภายนอกคือ แหล่งข่าว 
ประเด็นท่ีโซเชียลมีเดียก าลงัให้ความสนใจ มาน าเสนอต่อกองบรรณาธิการ ท่ามกลางการแข่งขนั
ของส่ือกระแสหลกัและเพจต่างๆท่ีแข่งกนัน าเสนอข่าวน้ีในด้านความรวดเร็วและความลึกของ
เน้ือหาข่าว ประกอบกบักระบวนการท าข่าวระหว่างกองบรรณาธิการกบัผูป้ฏิบติังาน  ท่ีพบวา่เม่ือ
กองบรรณาธิการเห็นวา่คดีน่าสนใจจึงไดส้ั่งการให้ผูป้ฏิบติัน าเสนอข่าวในทุกมิติ หรือ ห้ามตกข่าว 
ท าให้ผูป้ฏิบติังานเลือกเสาะแสวงหาขอ้มูลจากปัจจยัภายนอกคือ แหล่งข่าว ประเด็นท่ีโซเชียลมีเดีย
ก าลงัให้ความสนใจ มาน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์ ซ่ึงถือวา่เป็นช่องการน าเสนอท่ีไร้ขีดจ ากดั ไม่ใช่
แค่ความเร็วเท่านั้น  
 การน าเสนอข่าวโดยเฉพาะข่าวอาชญากรรมท่ีท าการศึกษาพบวา่ยงัคงเนน้การน าเสนอ
ไปท่ีการทนัต่อเหตุการณ์ตามเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือควบคู่ไปกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยใช้
ประโยชน์จากส่ือออนไลน์ท่ีไม่มีขอ้จ ากดั ทั้งในส่วนของพื้นท่ี จ  านวนของเน้ือหา รูปภาพ  และยงั
เอ้ือประโยชน์ใหท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถส่ือสารโตต้อบกนัไดต้ลอดเวลา  แต่จากการศึกษา
พบว่าการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนยงัเป็นการรายงานท่ีเน้นไปท่ีการรายงานสถานการณ์ทนัต่อ
เหตุการณ์ โดยเน้นการใชมิ้ติดา้นความเร็ว แต่มิติดา้นความลึกยงัถูกใชน้้อย สอดคลอ้งกบั สกุลศรี 
ศรีสารคาม (2545) ท่ีพบวา่กระบวนการส่ือข่าวท่ีใชส่ื้อใหม่ ท่ีส่ือมวลชนเนน้การใชป้ระโยชน์จาก
ส่ือออนไลน์ดา้นความเร็ว แต่ประโยชน์ในการใช้ส่ือออนไลน์ดา้นความลึกยงัถูกน ามาใช้โดยไม่
เต็มประสิทธิภาพ ในการเช่ือมโยงประเด็น การต่อยอดประเด็น และการสร้างเน้ือหาขอ้มูลใหม่ๆ  
ดงันั้นการรายงานข่าวอาชญากรรมควรสะท้อนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาเป็นจุดดึงดูดในการ
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รายงานมากกวา่ การรายงานข่าวตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ควรต่อยอดโดยเพิ่มชุดค าอธิบายเร่ืองราว
นั้นไปในเน้ือหาข่าว เพื่อป้องกนัการเกิดค่านิยมผดิๆจากขอ้มูลท่ีส่ือมวลชนน าเสนอ ท่ีผา่นมาพบวา่
ส่ือมวลชนมีความพยายามในการน าเสนอขอ้มูลในส่วนชุดอธิบายเหตุการณ์ แต่สาธารณะชนไม่ได้
ให้ความส าคญัเท่ากบัข่าวเหตุการณ์ท่ีส่ือน าเสนอไวก่้อนแลว้ ดงันั้นส่ือมวลชนควรใช้ประโยชน์
จากพื้นท่ีส่ือออนไลน์ เช่นการจดัท าบล็อกข่าว หรือ Live blog ในเว็บไซต์ ซ่ึงผลท่ีได้นอกจาก
สาธารณชนจะรับรู้ข่าวตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ยงัมีโอกาสรับรู้ข่าวท่ีเป็นขอ้มูลอธิบายปัญหา
นั้นๆไดอี้กดว้ย 
  2.ส่ือกบัการประกอบสร้างความหมาย และการประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหา 
 จากพื้นฐานแนวคิดส่ือกบัการประกอบสร้างความหมาย หรือการประกอบสร้างความ
จริงทางสังคม อธิบายไว้ว่าส่ิงท่ีเรียกว่า “ข่าว” ไม่ใช่การรายงานความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนเป็น
เหตุการณ์ แต่เป็นการสร้างความเป็นจริงจากเหตุการณ์นั้นข้ึนมา โดยข้ึนอยู่กบัส่ือมวลชนซ่ึงเป็น
ตวักลางวา่จะหยิบเหตุการณ์นั้นมาสร้างเป็นข่าวอยา่งไรนั้น จากผลการศึกษากรณีคดีนางสาวปรียา
นุช โนนวงัชยั ก็พบวา่ส่ือมวลชนใชป้ระสบการณ์และทศันคติเก่ียวกบัผูห้ญิงในการสร้างภาพความ
เป็นจริง สอดคล้องกบั จิรวรา อุษยากุล (2536) ท่ีพบว่ากระบวนการสร้างภาพความเป็นจริงทาง
อาชีพส่ือสารมวลชนเกิดจาก 2 กระบวนการ คือ รับรู้ผา่นประสบการณ์โดยออ้ม และภาพความเป็น
จริงท่ีรับรู้จากประสบการณ์โดยตรงของตวัเอง  และจากผลการศึกษาพบว่าส่ือมวลชนยงัมีการ
น าเสนอข่าวผูห้ญิงว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอ เป็นวตัถุทางเพศ และลดคุณค่าของผูห้ญิงท่ีถูกกล่าวถึงใน
ข่าว ซ่ึงภาพของผูห้ญิงท่ีติดลบในข่าวถูกพบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กาญจนา แกว้เทพ (2543)  ท่ี
พบว่าการน าเสนอข่าวเก่ียวกบัผูห้ญิงเป็นภาพติดลบ ผูห้ญิงจะเป็นข่าวไดก้็ต่อเม่ือถูกท าร้าย หรือ 
เป็นเป้าของการข่มขู่ และ สองในสามของผูห้ญิงท่ีเป็นข่าวหนา้หน่ึงถูกน าเสนอวา่เป็นผูอ่้อนแอ โง่
เขลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรมน เมตไตรพนัธ์ (2554)  ท่ีพบว่าการน าเสนอข่าวอาชญากรรมเก่ียวกบั
ความรุนแรงต่อสตรีในปัจจุบนั มีการน าเสนอประเด็นเร่ืองเพศอย่างเด่นชัด ประกอบกบัแนวคิด
เร่ืองส่ือกับการประกอบสร้างความหมาย ท่ีพบว่าส่ือมวลชนสามารถหล่อหลอมภาพความจริง
ให้กบัทุกมิติของชีวิตผูค้นในสังคม หากส่ือมวลชนมีการหล่อหลอมภาพของผูห้ญิงในลกัษณะน้ี 
ภาพของผูห้ญิงท่ีอ่อนแอ โง่เขลา เป็นวตัถุทางเพศ ก็อาจถูกพบในข่าวประเภทอ่ืนๆเช่นกนั ซ่ึงการ
หล่อหลอมของส่ือมวลชนยงัส่งผลต่อค่านิยมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่
ในอนาคตก็จะมีกรอบความคิดเก่ียวกบัผูห้ญิงในลกัษณะเดียวกนัน้ี  
 ขณะท่ีการใชภ้าพของผูห้ญิงในข่าวอาชญากรรม พบว่าส่ือมวลชนมีการเลือกใช้ภาพ
ของผูห้ญิง คือ นางสาววริศรา กล่ินจุย้ ผูเ้สียชีวิต และภาพของนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั ผูต้อ้งหา
โดยเลือกภาพท่ีมีลกัษณะดูดี ขณะท่ีภาพของนางสาวปรียานุช ส่ือมวลชนเลือกใช้ภาพท่ีมีลกัษณะ
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เซ็กซ่ี เห็นเนินอกมาใช้ในข่าวหลายภาพ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน และภาพเหล่าน้ียงัถูก
น าเสนอซ ้ าผา่นข่าวต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีคดีของนางสาวปรียานุช ส่ือมวลชนควรระมดัระวงัการ
เลือกภาพมาของผูห้ญิงมาน าเสนอในข่าวอาชญากรรม และฉายภาพซ ้ า โดยเนน้ท่ีสรีระร่างกายของ
ผูห้ญิงท าให้ผูห้ญิงกลายเป็นวตัถุทางเพศ ซ่ึงในอดีตพบวา่ปัญหาการท าให้ผูห้ญิงกลายเป็นวตัถุทาง
เพศมกัพบในข่าวข่มขืนแต่ส่ือมวลชนมีความระมดัระวงัท าให้ปัญหาดงักล่าวไม่ค่อยพบในข่าว
ข่มขืนมากนกั  
  อยา่งไรก็ดีการประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นอาชญากรในประเทศไทยเราไม่พบประเด็น
การประกอบสร้างสร้างผูห้ญิงให้เป็นสัตวป์ระหลาดในต านาน และววัคลัง่ เพราะว่าจากงานของ 
Jewkes (2004) เป็นผลจากการศึกษาส่ือในประเทศองักฤษซ่ึงอยูใ่นวฒันธรรมตะวนัตกท่ีมีรากมาก
จากเทพนิยายปรัมปรา และเทววิทยา ในศาสนาคริสต์ ซ่ึงเป็นบริบทท่ีแตกต่างจากวฒันธรรม
ตะวนัออกในประเทศไทยท่ีมีศาสนาพุทธท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือและวฒันธรรมในประเทศไทย 
ส่วนประเด็นเร่ืองการเป็นภรรยาท่ีไม่ดี ท่ีก่อเหตุฆ่าคนรักหรือสามี การเป็นแม่ท่ีไม่ดีท่ีก่อเหตุฆ่าลูก 
หรือเด็กในปกครอง และประเด็นคนท่ีชอบบงการผูอ่ื้น ก็ไม่พบในการประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรมกรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชยั 
 จากผลการศึกษาพบว่าการประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้้องหาในข่าวอาชญากรรม
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดีต แมว้า่ท่ีผา่นมาส่ือมวลชนจะมีแนวปฏิบติัให้ระมดัระวงัการน าเสนอ
ข่าวเร่ืองผูห้ญิง ในการใช้คุณลกัษณะทางร่างกาย หรือการเน้นย  ้าเพศสรีระมาเป็นจุดดึงดูดความ
สนใจ จากนั้นก็พบวา่ส่ือมวลชนมีการระมดัระวงัการน าเสนอข่าวข่มขืนมากข้ึน แต่จากการศึกษา
กรณีคดีนางสาวปรียานุช โนนวงัชัย  ซ่ึงเป็นคดีฆาตกรรมกลบัพบว่าส่ือมวลชนมีการเคล่ือนยา้ย
วิธีการผลิตเน้ือหาข่าวจากข่าวข่มขืน มาใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นผูห้ญิง ผา่นทาง
รูปภาพ การใช้ค  า และเน้ือหาข่าว เน้นย  ้าเพศสรีระเพื่อดึงดูดใจแทน ซ่ึงส่ือมวลชนถือวา่เป็นส่วน
หน่ึงท่ีส าคญัในการจดัวางรูปแบบความเป็นจริงรอบๆตวัเรา ท่ีส่งผลโดยตรงต่อระบบความคิด 
ทศันคติ ค่านิยม (กาญจนา แกว้เทพ ,2547) การประกอบสร้างผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาในลกัษณะเช่นน้ี
ยงัท าให้สังคมเกิดสนใจปัจเจกบุคคลโดยมองขา้มประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมวา่ขณะน้ีมีความ
ผิดปกติ และมีความรุนแรงเกิดข้ึน ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นส่ือมวลชนยงัมีวิธีคิด ประกอบกบั
วิธีการน าเสนอในรูปแบบเดิมๆอยู่ หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขในอนาคตก็อาจพบการประกอบสร้าง
ผูห้ญิงท่ีเป็นผูต้อ้งหาลกัษณะน้ีในกรณีคดีอ่ืนๆอีก   
 3. ความทา้ทายทางจริยธรรม ในการน าเสนอข่าวคดีท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา  
 จากผลการศึกษาพบว่าท่ีผ่านมาองค์การท่ีก ากับดูแลส่ือมวลชนได้มีการออกแนว
ปฏิบติัการน าเสนอข่าวประเด็นเร่ืองเพศเก่ียวกับผูห้ญิง แต่พบว่าแนวปฏิบติัส่วนใหญ่เป็นแนว
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ปฏิบติัเพื่อน าเสนอข่าวกรณีผูห้ญิงในฐานะผูถู้กกระท า แต่ไม่พบแนวปฏิบติัท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหา 
และจากการศึกษาพบวา่แนวปฏิบติัการน าเสนอข่าวเร่ืองเพศ จากสมาคมนกัข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย (2549) เก่ียวกับการน าเสนอข่าวข่มขืนระบุไวว้่า “ส่ือมวลชนไม่ควรใช้ค  าท่ี
อธิบายถึงคุณลกัษณะทางร่างกาย เช่น รูปร่างหนา้ตา , การแต่งกาย , การเนน้ย  ้าเพศสรีระเพื่อดึงดูด
ความสนใจ” ซ่ึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีจดัท าข้ึนจากการวิจยัในคร้ังน้ีว่า “ส่ือมวลชนควร
ระมดัระวงัการน าเสนอภาพและเน้ือหาของผูห้ญิงท่ีเน้นสรีระร่างกายในข่าวอาชญากรรม ท่ีจะ
น าไปสู่การท าให้ผูห้ญิงกลายเป็นวตัถุทางเพศในคดีอาชญากรรม” ตอกย  ้าว่าการใช้รูปลกัษณ์ของ
ผูห้ญิงมาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของส่ือมวลชนเกิดข้ึนมาตั้งแต่อดีต แต่ยา้ยท่ีมาปรากฏกรณีผูห้ญิง
ตกอยู่ในฐานะอ่ืนๆนอกเหนือจากผูถู้กกระท า เช่นกรณีท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือผูห้ญิงอยู่ในฐานะ
ผูก้ระท าความผิด เป็นการแสดงให้เห็นว่าส่ือมวลชนไม่ไดมี้การเปล่ียนวิธีคิด แต่เม่ือถูกก ากบัโดย
แนวปฏิบติัในข่าวข่มขืนก็ไดย้า้ยท่ีมาน าเสนอในข่าวท่ีผูห้ญิงเป็นผูต้อ้งหาแทน และยงัพบวา่ในแนว
ปฏิบติัปฏิบติัการน าเสนอข่าวเร่ืองเพศ จากสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย (2549) 
เก่ียวกบัการน าเสนอข่าว เก่ียวกบัคนรักเพศเดียวกนัไดร้ะบุไวว้า่ “ส่ือมวลชนควรหลีกเล่ียงการใชค้  า
ท่ีเน้นว่าคนรักเพศเดียวกนัเป็นคนท่ีมีอารมณ์รุนแรง  หรือเป็นผูผ้ิดปกติ โดยไม่ใช้การระบุลกัษณ์
เช่น ทอม ,ด้ี,ตุด๊” ซ่ึงก็มีความสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีจดัท าข้ึนในการศึกษาคร้ังน้ีวา่ “ส่ือมวลชน
ควรระมดัระวงัการใช้ค  าแทนผูห้ญิงท่ีมีเพศภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง เช่น ทอม ด้ี 
ผูช้ายขา้มเพศ ท่ีจะน าไปสู่การสร้างภาพเหมารวมว่าคนกลุ่มนั้นทั้งหมดเป็นผูก้ระท าความผิด” ก็
แสดงให้เห็นอีกวา่ส่ือมวลชนมีการค าใชแ้ทนผูท่ี้มีเพศสภาวะไม่สัมพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเองมา
โดยตลอดในข่าวทุกๆประเภท ซ่ึงเป็นการสะทอ้นอคติทางเพศของส่ือมวลชน โดยไม่ไดค้  านึงถึง
การใชค้  าเหล่าน้ีวา่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลท่ีมีเพศสภาวะไม่ตรงวา่อาจถูกเหมารวม และเป็นการ
ใหค้่าหรือลดค่าบุคคลท่ีถูกกล่าวถึงวา่เป็นเพศสภาพท่ีต ่ากวา่ผูห้ญิง หรือ ผูช้าย  
 
5.3 ข้อจ ากดัในการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการวางกรอบเน้ือหาข่าวอาชญากรรมท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงท่ี
เป็นผูต้อ้งหา โดยมีขอ้จ ากดัศึกษาส านกัข่าว 1 แห่ง และกรณีคดีเดียว โดยเลือกศึกษาข่าว 8 ช้ิน อาจ
ไม่ครอบคลุมในประเด็นอ่ืนๆท่ีส่ือมวลชนน าเสนอ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย นักวิจัยรุ่นต่อไปสามารถน าผลการศึกษาใช้เป็น
แนวทางโดยเลือกศึกษาส่ือมวลชนหลากหลายประเภท หรือ ศึกษาเปรียบเทียบโดยน าแนวคิดเร่ือง
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สตรีนิยมมาประกอบการศึกษาเพื่อให้ผลการวิจยัครอบคลุมประเด็นการวางกรอบเน้ือหาข่าว
อาชญากรรมท่ีประกอบสร้างผูห้ญิงในท่ีเป็นผูต้อ้งหามากยิง่ข้ึน 
 2.ขอ้เสนอแนะต่อส่ือมวลชน และสมาคมวิชาชีพส่ือ ควรให้ความส าคญักบัประเด็น
การน าเสนอข่าวเก่ียวกบัผูห้ญิงมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงโดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีเป็น
ผูต้อ้งหา ไม่ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือทางเพศในการสร้างความดึงดูดใจ หรือ การลดทอนศกัด์ิศรี 
และการใหค้่าของเพศท่ีไม่เท่าเทียมกนั  
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ล ำดบั ผูใ้หข้อ้มูล วนัเวลำและสถำนท่ีนดัสัมภำษณ์ 

1.  

 

นำยวชิญศกัด์ิ สุวรรณทตั  

ต ำแหน่ง บรรณำธิกำรข่ำวสด

ออนไลน์ 

วนัพุธ ท่ี 17 พ ฤษภำคม 2561 เวลำ 16.00น. 

ณ บริษทั ข่ำวสด จ ำกดั  

เลขท่ี 40/10 หมู่บำ้นประชำนิเวศน์ 1 ถนนเทศบำล

นิมิตรใต ้แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหำนคร 

2.  น .ส.ฌนัติกะเมธำว ีมชั  

ต ำแหน่ง หวัหนำ้แอดมินข่ำวสด

ออนไลน์ 

 

วนัองัคำร ท่ี 16 พฤษภำคม 2561 เวลำ 13.00น. 

ณ บริษทั ข่ำวสด จ ำกดั  

เลขท่ี 40/10 หมู่บำ้นประชำนิเวศน์ 1 ถนนเทศบำล

นิมิตรใต ้แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหำนคร 

3.  นำยจกัรพนัธ์ นำทนัริ  

ต ำแหน่ง ผูส่ื้อข่ำวประจ ำจงัหวดั

ขอนแก่น 

วนัพุธ ท่ี 17 พ ฤษภำคม 2561 เวลำ 16.00น. 

สัมภำษณ์ผำ่นทำงโทรศพัท ์ 

4.  นำยบรรยงค ์สุวรรณผอ่ง  

ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร

จริยธรรมวชิำชีพส่ือ สมำคมนกัข่ำว

วทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

วนัศุกร์ท่ี 8 มิ ถุนำยน 2561 เวลำ 16.00น. 

ณ ร้ำนกำแฟ อเมซอน โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ 

ประชำช่ืน เลขท่ี 950 ถนน ประชำช่ืน แขวง วงศ์

สวำ่ง เขต บำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 

5.  คุณกำ้วโรจน์ สุตำภกัดี   

นำยกสมำคมผูผ้ลิตข่ำวออนไลน์ 

วนัพุธ ท่ี 13 มิถุนำยน 2561 เวลำ 1 6 .00 น. 

ณ บริษทั สยำมสปอร์ต ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 66/26 - 29 ซอยรำมอินทรำ 40 ถนนรำม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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อินทรำ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหำนคร 

6.  ผศ .สกุลศรี ศรีสำรคำม  

ต ำแหน่ง หวัหนำ้สำขำวำรสำร

ศำสตร์คอนเวอร์เจน้ท ์คณะนิเทศ

ศำสตร์ สถำบนักำรจดักำรปัญญำ

ภิวฒัน์ 

วนัศุกร์ท่ี 8 มิ ถุนำยน 2561 เวลำ 09.00น. 

ณ สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน์  

เลขท่ี 85/1 หมู่ท่ี 2 ถนน แจง้วฒันะ ต ำบล บำงตลำด 

อ ำเภอ ปำกเกร็ด นนทบุรี 
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