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บทคัดย่อ

 ข่าวอาชญากรรม เป็นข่าวที่สะท้อนความผิดปกติของสังคม มีบทบาทเป็นยามรักษาการณ์เตือนภัยให้ผู้อ่านได้ระมัดระวังตัว 
โดยใช้การเล่าเรื่องอย่างมีขั้นตอนคือ การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ์ ขั้นภาวะวิกฤติ ขั้นภาวะคลี่คลาย และขั้นตอนยุติเรื่องราว ส่วน
ภาษาที่ใช้มักจะเป็นภาษาที่หวือหวา เร้าใจ ใช้ค�าไม่สุภาพ รุนแรง เห็นภาพ และก่อให้เกิดอารมณ์ร่วม นอกจากนั้นข่าวอาชญากรรมยัง
ส่งผลให้เกิดการเลียนแบบตามมาได้ หากน�าเสนอรายละเอียดขั้นตอนประกอบอาชญากรรมมากจนเกินไป อีกทั้งผู้อ่านยังมีความเห็นว่า
นับวันข่าวอาชญากรรมจะมีจ�านวนมากและรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือพิมพ์ควรจะลดปริมาณของข่าวอาชญากรรมที่เกี่ยวกับความรุนแรง
และข่มขืนให้ลดน้อยลง บทความนี้กล่าวถึงความส�าคัญ ความน่าสนใจของการเล่าเรื่องข่าวอาชญากรรมที่เมื่อได้อ่านแล้วจะเกิดความ
รู้สึกราวกับก�าลังอ่านนวนิยายที่ประกอบไปด้วยตัวละครที่มีชีวิตจริง โดยสิ่งนี้เป็นความโดดเด่นของข่าวอาชญากรรมให้มีความแตกต่าง
จากข่าวชนิดอื่น ตลอดจนชี้แนะให้นักหนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังในการเล่าข่าวชนิดนี้ให้มาก

Abstract

Crime news not only reflects social problems but also plays an important role in providing a social warning. The 
strategy used by journalists in narrating crime stories is to gradually develop a story from the beginning of an incident, 
the development of the incident, the climax of the incident, then solution and the ending. Words used in crime news are 
mostly striking, arousing, impolite and harsh. Moreover, focusing too much on details of how a criminal committed crime 
could sometimes lead to a replication of the incident. In readers’ opinions, the number of crime news stories appearing in 
daily newspapers is increasing, thus the press should decrease the number of crime news stories, especially ones related to 
violence and rape. This paper focuses on examining the significance of crime news coverage as a narrative form, which 
can be distinguished from other kinds of news coverage. Because of the likely influence of the news coverage shown in 
many studies, the author argues that journalists have to be cautious about how they cover crime news. 

บทน�า

 “สงัหารโหดนกัศกึษาหนุม่ มรภ.ร�าไพพรรณ-ีลกูชายส.ท. เมอืงชลบรุ ีทิง้ศพหมกป่าละเมาะนาน 3 เดอืน จนเหลอืแต่โครงกระดกู 
พี่ชายเผยน้องชอบเล่นพระเครื่อง คาดอาจถูกคนร้ายลวงไปฆ่าชิงพระปิดตา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เกจิดังเมืองจันทร์ ขณะที่ต�ารวจ
สันนิษฐาน 2 ประเด็น เรื่องชิงทรัพย์และชู้สาว” (“สังหารโหด”, 2553, 1, 19) นี่คือตัวอย่างข่าวหนึ่งที่ถูกน�าเสนอผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ 
ซึ่งข่าวเล่าเรื่องเหตุการณ์ฆ่ากันตาย ปล้น ชิงทรัพย์ ที่ดุเด็ดโดยการใช้ถ้อยค�าที่สามารถท�าให้เห็นภาพพจน์ของความรุนแรง เช่น ค�าว่า 
สังหารโหด ทิ้งศพหมกป่า จนท�าให้ผู้อ่านรู้สึกราวกับว่าก�าลังอ่านเรื่องราวแนวอาชญนิยายอยู่ ณ เวลานั้น การใช้ภาษาอย่างมีสีสันเป็น
วิธีการที่นักหนังสือพิมพ์นิยมใช้เป็นประจ�าจนกลายเป็นแบบอย่างของการเล่าเรื่องข่าวอาชญากรรมมาโดยตลอด เพื่อให้การด�าเนินเรื่อง
ในข่าวเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ปลุกเร้าอารมณ์ของผู้อ่านให้ตั้งใจอ่านตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบข่าว ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องการน�าเสนอ
บทความนี้เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมผู้อ่านให้เข้าใจว่า ข่าวชนิดนี้มีความส�าคัญต่อคนในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งการรายงานข่าวโดยวิธีการเล่า
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เรือ่งของหนงัสอืพมิพ์นัน้มคีวามน่าสนใจและแตกต่างจากข่าวชนดิ
อืน่ รวมทัง้นกัหนงัสอืพมิพ์ควรจะพงึระมดัระวงัในการเล่าข่าวไปสู่
ผู้อ่านด้วย

ความหมายของข่าวอาชญากรรม

 ข่าวอาชญากรรม หมายถึง ข่าวที่สะท้อนความผิดปกติ
ของสงัคม ซึง่ผูก่้ออาชญกรรมนัน้มคีวามเหน็แก่ตวัโดยไม่ค�านงึถงึ
ความเสยีหาย หรอืความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้กบัผูถ้กูกระท�าและตกเป็น
ข่าวทางสื่อมวลชน รวมทั้งไม่เคารพกฎหมาย ไม่ค�านึงถึงปัญหา
ทางศีลธรรม หรือความเป็นเพื่อนมนุษย์ (พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช และ
คนอื่นๆ, 2546, 208) 

จากความหมายของพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ.2542 ได้อธิบายความหมายของค�าว่าอาชญากรรมไว้ว่า 
การกระท�าใดๆ ที่มีความผิดทางอาญา ฉะนั้นข่าวอาชญากรรม  
จึงหมายถึง ข่าวที่รายงานและความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระท�า
ผิดทางอาญา ซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วจากความเชื่อมั่นของผู้สื่อ
ข่าวและบรรณาธิการว่าเหตุการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
กระท�าผิดทางอาญาเหล่านี้จะเป็นที่สนใจของประชาชน (วัฒณี 
ภูวทิศ, 2553, 99)

ความส�าคัญของข่าวอาชญากรรม

 ปัจจบุนันีเ้ราจะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่า หนงัสอืพมิพ์แต่ละ
ฉบับล้วนให้ความส�าคัญกับข่าวอาชญากรรมกันมาก เพราะข่าว
อาชญากรรมเป็นตัวสะท้อนความผิดปกติของสังคม และกระท�า
ของมนุษย์ที่ถูกบีบคั้นจากทุกๆ ด้าน จนท�าให้เขาเหล่านั้นมี
พฤติกรรมที่โหดร้าย และกระท�าการที่ขัดต่อกฎหมายอาญา 

ในขณะเดียวกัน ภารกิจส�าคัญของหนังสือพิมพ์ จึง
ต้องท�าหน้าที่คอยเตือนภัยให้ผู้อ่านได้ทราบและเตรียมพร้อมเพื่อ
ป้องกันตัวจากภัยหลากหลายรูปแบบที่อาจเข้ามาในชีวิตของ
ตนเองโดยไม่รู้ตัว ดังข่าว ไล่ยิงใส่รถเมล์ 9 ขวบดับ สังเวยศึก
ช่างกล นัง่สาย 113 ไปโรงเรยีน โดนลกูซองเตม็หน้า อกีคดปีากน�า้-
ด.ญ.เจ็บ (“ไล่ยิง”, 2553, 1) ส่วนอีกข่าวรายงานว่า บุกปล้นแบงก์
ปืนจี้-ชิง 8 แสน โจรบุกเดี่ยวปล้นแบงก์ไทยพาณิชย์ ถ.กาญจนา
ภิเษก ย่านตลิงชัน กวาด 8 แสนหนีลอยนวล (“บุกปล้น”, 2553, 
1) และขา่วสุดท้ายรายงานวา่ จบัไกดว์างยาลูกทัวรล์ักบัตรเครดิต
ไปรูด รวบแก๊งลักบัตรเครดิต ตระเวณออกรูดซื้อของตามห้างฯ 
เผยเบื้องหน้ารับจัดทัวร์ท่องเที่ยว ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 
อาศัยจังหวะเหยื่อเผลอ บางครั้งมอมยานอนหลับแล้วแอบขโมย
บัตรเครดิตไปรูดซื้อของ (“ลักบัตร”, 2553, 1, 11) นอกจากนั้น 
“ข่าวอาชญากรรม” ยังช่วยประณามการกระท�าอันชั่วร้ายของผู้

ต้องหาทีก่่อคดหีรอืกระท�าความผดิทีส่ร้างความเสยีหายรวมทัง้ส่ง
ผลกระทบต่อสงัคมและประเทศชาตไิด้ อาท ิพฤตกิรรมของพ่อค้า
ยาเสพติด กระบวนการค้ามนุษย์ และแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินของ
ศาสนา เป็นต้น ซึ่งการรายงานข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์
ย่อมส่งผลให้ผูอ่้านข่าวสารเกดิความรบัรูร่้วมกนัในด้านผลเสยีของ
การกระท�าดังกล่าวจนหยุดความคิดที่จะปฏิบัติตนตามแบบอย่าง
ของผู้ต้องหาที่ตกเป็นข่าว (“บทบาท”, 2552)

การเล่าเรื่องในข่าวอาชญากรรม

 การรายงานข่าวอาชญากรรมของหนงัสอืพมิพ์ในปัจจบุนั
มกัมลีกัษณะเป็นการบอกเล่าเรือ่งราวทีท่�าให้ผูอ่้านเหน็จรงิเสมอืน
อยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยตรง ดังเช่นวอลเตอร์ ฟิชเชอร์ ได้กล่าวไว้
ว่า การเล่าเรือ่ง (Narration) เป็นคณุสมบตัทิีท่�าให้มนษุย์ถ่ายทอด
เรื่องราวที่ตนเองเคยสัมผัสได้ราวกับการเขียนบทละคร 

นอกจากนี้การเล่าเรื่อง ยังเป็นการกระท�าเชิงสัญลักษณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการกระท�าก็ตามที่มีล�าดับขั้นตอนและมี
ความหมายส�าหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่หรืออาศัยอยู่ในเรื่องเล่านั้น ไม่ว่า
ผู้นั้นจะเป็นผู้สร้างเรื่องเล่า หรือเป็นผู้ฟัง ผู้ตีความเรื่องนั้นก็ตาม 
ดังนั้นข่าวสารทุกชนิดหากมีคุณลักษณะตรงตามที่ระบุมาข้างต้น
ก็ย่อมถือว่าเป็นเรื่องเล่าทั้งสิ้น โดยทั่วไปการเล่าเรื่องมักมีองค์
ประกอบส�าคัญคือ (W. Fisher, 1987 อ้างถึงใน กาญจนา แก้ว
เทพ, 2549, 162-165)

ช่วงเวลา (Time) และสถานที ่(Location) คอื ระยะเวลา
และสถานที่ที่เหตุการณ์ซึ่งเกิดเรื่องเล่านั้น โดยช่วงเวลาจะเป็นตัว
ก�าหนดเบื้องต้นที่ส�าคัญต่อองค์ประกอบอื่นๆ ต่อมา ดังเช่น เมื่อ
วันที่ 7 ส.ค. บริเวณริมถนนในสวนยูคาลิปตัส บ้านหนองชุมเห็ด 
หมู่ 2 ต�าบลเกาะจันทร์ อ�าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี คือช่วง
เวลาและสถานที่เกิดเหตุ

ตัวฝ่ายชาย/พระเอก (hero) และตัวฝ่ายหญิง/นางเอก 
(heroine) เป็นตัวละครฝ่ายชาย หญิงที่เป็นตัวน�าของเรื่อง
ตัวอย่างเช่น ด.ช.สหกิจ ตั๊นตระกูล อายุ 13 ปี และด.ช.พัชร ตั๊น
ตระกูล อายุ 9 ปี 

ผู้ร้าย (villain) ได้แก่ ตัวละครที่มีการท�าตรงข้ามกับ
พระเอก-นางเอก ตัวอย่างเช่น นายบัญชา สีฟ้า อายุ 18 ปี นาย
สายชล ไพรวลัย์ อาย ุ34 ปี เป็นผูต้้องหาร่วมกนัฆ่า ด.ช.สหกจิ ตัน๊
ตระกลู อาย ุ13 ปี และ ด.ช.พชัร ตัน๊ตระกลู  อาย ุ9 ปี จนเสยีชวีติ

ตัวรอง (second character) เป็นตัวเสริมตัวละคร
ฝ่ายพระเอกและนางเอก ตัวอย่างเช่น พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง 
ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิรกัษาการผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูร
ภาค 2 และญาติผู้เสียชีวิต
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แก่นเรื่อง (theme) เป็นประเด็นที่เป็นปมส�าคัญๆ ที่
เรื่องราวนั้นต้องการจะน�าเสนอ ซึ่งในข่าวอาชญากรรมผู้กระท�า 
ความผิดย่อมได้รับการลงโทษเหมือนกับนายบัญชา สีฟ้า และ 
นายสายชล ไพรวัลย์ เค้าโครงเรื่อง (plot) ได้แก่ วิธีการด�าเนิน
เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถแบ่งออกได้ 5 ขั้นตอนคือ
 1. การเริ่มเรื่อง (exposition) เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อชักจูง
ความสนใจของผู้อ่านข่าวให้ติดตามอ่านต่อไป โดยมีการเริ่มเรื่อง
ว่า ผูต้้องหาขโมยเครือ่งสบูน�้าเพือ่น�าไปซือ้ยาบ้ามาเสพ แต่รถเกดิ
น�้ามันหมด จึงจอดข้างทาง เป็นเวลาเดียวกันกับที่สองพี่น้อง ด.ช. 
สหกจิ และด.ช.พชัร ตัน๊ตระกลู ผูต้ายขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ผ่านมา 
และอาสาไปซื้อน�้ามันมาเติมให้
 2. การพฒันาเหตกุารณ์ (rising action) เป็นขัน้ตอนที่
เริ่มเรื่องราวเริ่มต้นให้ด�าเนินไปมากขึ้น ความขัดแย้งเริ่มทวีความ
รุนแรงหรือเข้มข้นมากขึ้น ท�าให้ตัวละครเริ่มล�าบากใจมากขึ้น ใน
ข่าวมกีารเล่าว่า เมือ่เดก็ทัง้ 2 คนซือ้น�้ามนัใส่ขวดกลบัมาผูต้้องหา
ทัง้สองกไ็ด้ให้เงนิไป แต่ขณะทีด่.ช.พชัร คนน้องควกักระเป๋าน�าเงนิ
มาทอน ผู้ต้องหาทั้งสองคนเห็นว่ามีเงินอยู่จ�านวนมาก จึงขับขี่รถ
จักรยานยนต์ตามไปประกบ
 3. ขั้นภาวะวิกฤติ (climax) เป็นขั้นตอนความขัดแย้ง
พุง่สงูสดุและถงึจดุแตกหกั ตวัละครอยูใ่นสถานการณ์ทีต้่องตดัสนิ
ใจอย่างใดอย่างหนึง่ ตวัอย่างเช่น นายสายชลทีน่ัง่ซ้อนท้ายมอร์เต
อร์ไซค์ใช้ไม้ตทีีศ่รีษะด.ช.พชัรจนตกลงมาสลบกบัพืน้ ก่อนขบัตาม
ประกบถีบรถจักรยานยนต์ที่ด.ช.สหกิจ พี่ชายก�าลังขับหลบหนีอยู่
จนล้มลงก่อนที่จะใช้ท่อนไม้ตีและลากเข้าป่าหญ้าข้างทาง นาย
บัญชาใช้มีดปาดคอด.ช.สหกิจพี่ชายจนเสียชีวิต ทั้งที่ก่อนตายผู้
ตายได้ร้องขอชีวิตแต่ก็มาถูกลงมือฆ่าอย่างเหี้ยมโหด จากนั้นนาย
สายชลก็เป็นผู้ลากร่างของด.ช.พัชร น้องชาย เข้ามาในป่าหญ้า
ก่อนใช้มดีปาดคอจนเสยีชวีติไปอกีคน ก่อนจะน�าเงนิจ�านวน 1,000 
บาทที่ได้จากการขายลูกชิ้นของเด็กทั้งสองหลบหนีไป
 4. ขัน้ภาวะคลีค่ลาย (falling action) เป็นขัน้ตอนหลงั
จากที่จุดวิกฤติได้ผ่านพ้นไป อันเนื่องมาจากปัญหาความยุ่งยาก
หรือเงื่อนง�าต่างๆ ได้เปิดเผยหรือแก้ไขได้ นั่นคือ ศพของเด็กทั้ง 
2 คนได้ถูกพบและต�ารวจตามหาผู้ก่อเหตุมาด�าเนินคดี
 5. ขั้นตอนยุติเรื่องราว (ending) เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ทีเ่รือ่งราวได้จบสิน้ลง โดยอาจจะมจีดุจบได้หลายๆแบบคอื ผูร้้าย
ตาย หรือผู้ร้ายถูกจับ ดังเช่น ในตอนจบข่าวเล่าว่า หลังจากเจ้า
หน้าที่ต�ารวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 คนมาท�าแผนประกอบ
ค�าสารภาพในที่เกิดเหตุ เพื่อจะน�าตัวผู้ต้องหาไปด�าเนินคดีทาง
กฎหมายท่ามกลางบรรดาครอบครัวญาติผู ้เสียชีวิต ชาวบ้าน
จ�านวนนับพันคนเดินทางมารอดูการท�าแผนและเตรียมเข้ารุม 

ประชาฑัณฑ์ผู้ต้องหา 
จากการเล่าเรื่องของข่าวอาชญากรรม ชาวบ้านฮือแค้น 

ท�าแผนมือฆ่าเด็ก 2 พี่น้องขายลูกชิ้น ในข่าวสดออนไลน์ วันที่ 
3 กันยายน 2553 นั้น มีวิธีน�าเสนอรายละเอียดของเหตุการณ์ใน
ระหว่างที่เล่า จนราวกับนักหนังสือพิมพ์ได้เห็นการประกอบเหตุ
อาชญากรรมของคนร้ายมาตั้งแต่ต้นจนจบ อีกทั้งการเล่าเรื่องยัง
ท�าให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการเรื่องราวไปพร้อมๆกับเรื่องราวที่
ก�าลังน�าเสนอ ประกอบกับสีสันที่ดึงดูดใจจากการเล่าเรื่องของ
ข่าวอาชญากรรมยังสร้างความโดดเด่นให้กับข่าวอีกด้วย เพราะ
ข่าวอาชญากรรมจะเป็นข่าวชาวบ้านที่สะท้อนความผิดปกติที่เกิด
ขึน้ การเล่าเรือ่งของข่าวอาชญากรรมจะมกีารบรรยายเหตกุารณ์ที่
เกิดให้มีความตื่นเต้น เร้าใจ สะท้อนอารมณ์เกลียด สงสาร หดหู่ 
เสียใจ สะใจ ตลอดจนความเห็นใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ขณะ
ที่ข่าวอื่นๆ ใช้วิธีการเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมา ไม่ได้สอดแทรก
อารมณ์ความรู้สึกของนักหนังสือพิมพ์เข้าไปในข่าว จึงไม่สามารถ
โน้มน�าอารมณ์ของผูอ่้านให้มคีวามรูส้กึร่วมไปกบัข่าวทีน่�าเสนอได้

นอกจากนี้ หน้าที่หลักของการเล่าเรื่องช่วยให้ผู้อ่าน
ข่าวอาชญากรรมสามารถสร้างความหมายด้วยการปะติดปะต่อ
เรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีละส่วนให้สามารถรวมเข้ากัน
จนเป็นเรื่องเดียวกัน และท�าความเข้าใจเรื่องนั้นได้ อย่างไรก็ตาม 
เอกลักษณ์ส�าคัญอย่างหนึ่งของการเล่าเรื่องจากข่าวก็คือ วิธีการ
เรียงล�าดับขั้นตอนการเล่านั้น ไม่จ�าเป็นต้องคอยเดินตาม “เวลา” 
เสมอไป เพราะการเล่าข่าวจะต้องให้ความส�าคัญกับ “คุณค่าของ
ข่าว” มากกว่าจะยึดตามกฎของการเล่าเรื่องแบบทั่วไป (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2545, 324) 

อย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องข่าวอาชญากรรมมักมีโครง
เรื่อง (plot) ซึ่งมีวิธีการเล่าเรื่องคล้ายๆ กับการสร้างตัวละครใน
นวนิยายที่สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญชัย ศรีประทีป (2543)  
ที่ศึกษาวิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์
รายวัน ว่า การเขียนมักจะมีการบรรยายถึงฉากและบรรยากาศ
ได้อย่างมีอรรถรส ท�าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกราวกับว่าได้อ่าน
นวนิยายเรื่องหนึ่ง 

ภาษาในข่าวอาชญากรรม

ปัจจบุนันีห้นงัสอืพมิพ์เริม่ให้ความสนใจเกีย่วกบัการเล่า
เรือ่งข่าวอาชญากรรมทีด่งึดดูความสนใจมากขึน้ มกีารเล่นค�า การ
ใช้ภาษาที่เกินจริง ตลอดจนการถ่ายทอดเหตุการณ์เหมือนกับว่า
นกัข่าวได้เข้าไปอยูใ่นเหตกุารณ์นัน้จรงิๆ ซึง่ความพเิศษของภาษา
หนังสือพิมพ์จะอยู่ที่การเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย แต่บางครั้งต้อง
ผู้เขียนจ�าเป็นต้องเขียนให้ผลอันพิเศษอันจะพึงมีต่อผู้อ่าน หรือ
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ที่เรียกกันว่า special effect ทั้งที่การเขียนข่าวส่วนใหญ่จะต้อง
เขียนอย่างเป็นกลาง ไม่แทรกอารมณ์ หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้
เขียนลงไป (สุกัญญา ตีระวนิช, 2539, 661, 665)
 ดังนั้นนักหนังสือพิมพ์จึงจ�าเป็นต้องใช้กลวิธีในการ
เขียนอย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกับนักเขียนนวนิยาย ค�าที่ถูก ต้อง 
เหมาะสมกับกาลโอกาส และท�าให้มองเห็นภาพได้เป็นสิ่งที่ต้อง
เลือกใช้ โดยเรียกกลวิธีนี้ว่า แต่งเรื่องให้มีสีสัน หรือวาดให้เห็น
ภาพ (illustration) รวมทั้งยังต้องใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถมองเห็น
เหตุการณ์ เห็นตัวบุคคล เห็นสถานที่อย่างชัดเจนในมโนภาพ อีก
ทัง้ข่าวอาชญากรรมเป็นข่าวทีส่นองปถุชุนสนใจ (Human Interest)  
ซึ่งหมายถึง ข่าวที่เป็นที่สนใจของคนธรรมดาๆ ทั่วไปให้เกิด
อารมณ์ต่อเหตุการณ์หรือมีความรู้สึกร่วมทางอารมณ์กับบุคคล
ในข่าว จึงท�าให้ผู้เขียนมีการเติมสีสันให้แก่เนื้อเรื่องด้วยภาษา
ที่เร้าใจ (สุกัญญา ตีระวนิช, 2539, 667 และฉอ้าน วุฑฒิกรรม
รักษา, 2536, 13)
 ดังตัวอย่างที่ 1 และ 2 เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาเร้าใจ
ในข่าวอาชญากรรม

ตัวอย่างที่ 1 นายเบลล์รับสารภาพว่า ขณะก�าลังขี่รถ
จักรยานยนตร์ซ้อนท้ายเพื่อนนักเรียน เข้าไปในซอยดังกล่าว จู่ๆ 
ผูต้ายและเพือ่นอกี 1 คน กข็ีร่ถจกัรยานยนตร์เข้ามาตะโกนถามว่า 
“จะเอาไหมไอ้สตัว์” พร้อมกบัเร่งเครือ่งปาดหน้าแล้วเบรกกะทนัหนั 
นายศักดิ์จึงหยุดรถแล้วพากันไปชกต่อย แต่ตนสู้ไม่ได้ จึงชักมีด
พับที่พกมาออกมาแทงคู่กรณีจนเสียชีวิต (“รวบช่างกล”, 2553, 3)
 ตัวอย่างที่ 2 เดนนรกฆ่าข่มขืนอ�ามหิตสาวโรงงาน
กระดาษหมกศพสยองคาป่าละเมาะ ก่อนพบจุดจบแฟนหนุ่มขับ
รถมาส่งปากทางเข้าบ้านตอนค�า่ แวะคยุกบัญาตก่ิอนเดนิกลบับ้าน
เพยีงล�าพงั รุง่เช้าแม่ออกมาเจอกระเป๋าสะพายลกูสาวตกอยูก่ลาง
ถนนลกูรงัทางเข้าบ้าน รบีกลบัไปบอกพ่อออกตามหาแทบชอ็กเมือ่
เจอศพลกูสาวอยูใ่นป่าข้างทาง ต�ารวจตามรวบทนัควนัแก๊งฆาตกร
หื่นที่แท้เป็นอดีตแฟนหนุ่มโรงงานเซรามิกร่วมกับเพื่อนอีก 2 คน 
ลงมือโหด สารภาพจะไปดักรุมท�าร้ายแฟนใหม่ของฝ่ายหญิง แต่
ผู้ตายเดินมาเพียงล�าพังเลยเจรจาขอคืนดีด้วย กลับถูกปฏิเสธสิ้น
เยือ่ใยท�าให้แค้นจดัลากเข้าไปรมุชกต่อยก่อนจบักดน�า้จนสิน้ใจคา
มือแล้วเรียงคิวข่มขืนระบายแค้น (“เดนนรก”, 2551)
 การใช้ภาษาในข่าวอาชญากรรมว่า จะเอาไหมไอ้สัตว์ 
เดนนรกฆ่าข่มขืนอ�ามหิตสาวโรงงาน หมกศพสยอง แก๊งฆาตกร
หื่น และ ลงมือโหด เป็นการให้ความรุนแรงของค�าเพื่อเร้าอารมณ์
ผู้อ่านให้มีอารมณ์ร่วม เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ตาย รวมทั้งเกิด
อารมณ์ชงิชงัผูก้ระท�าผดิ เสมอืนหนึง่ว่าผูอ่้านก�าลงัอยูใ่นเหตกุารณ์
และเหน็เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด นอกจากนีห้นงัสอืพมิพ์มกีารใช้

ภาษาเน้นย�้า เพิ่มระดับค�าให้มีความสยดสยองมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ใช้ค�าไม่สุภาพหยาบคายประกอบลงไปในข่าว เท่ากับผู้เขียนข่าว
เองมีอคติต่อผู้ต้องหาไปแล้ว
 อย่างไรก็ดี การเสนอข่าวอาชญากรรมจ�าเป็นจะต้อง
ค�านึงถึงสุนทรียภาพทางหู ทางตา และทางใจของผู้รับสาร ซึ่ง
สุนทรียภาพในที่นี้ หมายถึง การใช้ค�าสุภาพไม่หยาบคาย การ
แสดงภาพที่ไม่อุจาดบาดตาน่าขยะแขยง หรือยั่วเย้าอารมณ์ใคร่
หรืออารมณ์เกลียดชังจนเกินขอบเขต รวมทั้งการไม่อธิบายราย
ละเอียดในลักษณะของการเล่าเรื่องแบบนวนิยาย 
 (สมควร กวียะ, ม.ป.ป., 136-137)
 ในทางตรงกันข้าม งานวิจัยของวันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 
(2545) ศึกษาเกี่ยวกับชุดของสัญญะในการสร้างความหมายของ
ข่าวอาชญากรรม ทีป่รากฎในสือ่สิง่พมิพ์และสือ่ทางโทรทศัน์ กลบั
พบว่า การน�าเสนอข่าวอาชญากรรมในไทยรัฐซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
แนวประชานิยม มีวิธีการเขียนรายละเอียดเนื้อหาของข่าวใน
ลักษณะของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยวิธีการเล่าเรื่องเชิง
พรรณนา โดยเสนอรายละเอยีดข่าวเสมอืนผูส้ือ่ข่าวอยูใ่นเหตกุารณ์
นั้น และให้ความส�าคัญกับการขยายความหมายและความรุนแรง
ที่วิธีการกระท�าอาชญากรรม
 ตัวอย่างที่ 1 และ 2 เป็นการใส่รายละเอียดในลักษณะ
ของการเล่าเรื่องแบบภาษานวนิยายของข่าวอาชญากรรมดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 ตรวจสอบภายในห้องพบศพนายคริสตอฟ 
ชไวเซอร์ อายุ 61 ปี นักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์ สวมเสื้อ
ยืดคอกลมสีเทาใส่กางเกงในเพียงตัวเดียว อยู่ในตู้เสื้อผ้าสภาพ
ขาชี้ฟ้าห้อยศรีษะลงขึ้นอืดน�้าเหลืองไหลเยิ้ม ที่ศรีษะมีผ้าขนหนู
เปรอะคราบเลือดแห้งกรังพันคลุมอยู่ เปิดผ้าออกดูพบบาดแผล
ถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศรีษะ บริเวณล�าคอถูกแทงด้วยของมีคม 1 
แผล คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 6 วัน ในห้องเกิดเหตุยังพบ
ร่องรอยการต่อสู้และกระเป๋าสตางค์ของผู้ตายตกอยู่ปลายเตียง 
ส่วนภายในตู้เย็นมีคราบเลือดและมีดปอกผลไม้วางอยู่ 1 เล่ม จึง
เก็บไว้เป็นหลักฐาน (“แทงคอ”, 2553, 14)

ตัวอย่างที่ 2 กระทั่งคืนเกิดเหตุ อดีตสามีมาหาที่บ้าน
ด้วยอาการมนึเมา และขอร่วมหลบันอนด้วย แต่ได้ปฏเิสธเนือ่งจาก
มปีระจ�าเดอืน สร้างความไม่พอใจให้สาม ีเขาจงึต่อรองขอร่วมเพศ
ทางทวารหนัก เมื่อไม่ยอมอีก จึงใช้ก�าลังปลุกปล�้าทั้งบังคับให้อม
นกเขา และขู่ว่าถ้าขัดขืนจะทุบตี นางมะลิเล่าอีกว่า ขณะที่นาย
ไพโรจน์พยายามบังคับให้อมนกเขา จึงตัดสินใจกัดอวัยวะเพศจน
ขาด จนอดีตสามีร้องโอดครวญและโมโหจึงคว้ามีดปลายแหลมที่
วางบนหัวเตียงแทงที่ต้นแขนขวา จากนั้นจึงแย่งมีดจากมืออดีต
สามีได้ ด้วยความตกใจ จึงใช้มีดเล่มดังกล่าวแทงเข้าที่หน้าท้อง
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ของผู้ตาย 1 ครั้ง ก่อนวิ่งออกไปของความช่วยเหลือจากพ่อและ
เพื่อนบ้าน (“สุดทนผัวขี้เมา”, 2553, 13)

การเลียนแบบข่าวอาชญากรรม

แม้ว่าการเล่าเรื่องของหนังสือพิมพ์จะใช้ภาษาที่ตื่นเต้น 
เร้าใจ ตลอดจนบรรยายให้เห็นภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น 
จะช่วยเพิ่มกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับข่าวอาชญากรรม
แล้ว แต่กระนั้นข่าวอาชญากรรมที่เล่าเรื่องโดยให้ข้อมูลราย
ละเอียดเกี่ยวกับแผนประกอบค�ารับสารภาพเกี่ยวกับการลงมือ
ฆ่าผู้ตายย่อมส่งผลให้ผู้อ่านทราบถึงวิธีการฆ่าคนได้เช่นกัน ข่าว
อาชญากรรมจึงเปรียบเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ คมหนึ่ง
ท�าบทบาทเป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร (Informer) และเตือนภัยให้
ประชาชนทราบ รู้จักการระมัดระวังตนเอง ส่วนอีกคมหนึ่งกลับ
มาท�าร้ายตัวผู้อ่านเอง นั่นคือ ผู้อ่านที่มีความผิดปกติทางจิตจะ
จ�ารายละเอยีดจากข่าวนัน้ๆ แล้วน�าไปปฏบิตัติามต่อ เพราะฉะนัน้
ข่าวอาชญากรรมจึงเป็นการน�าเสนอข่าวสารที่ให้ผู้อ่านได้ทั้งทาง
บวกและทางลบ และบ่อยครั้งข่าวอาชญากรรมยังเป็นประโยชน์
ส�าหรบัผูก้ระท�าความผดิหลบหนไีป (ดรณุ ีหริญัรกัษ์, 2538, 82-83) 

นอกจากนี้ ทฤษฎี Observational Learning Theory 
ยงัมกีารอธบิายว่า ปัจเจกบคุคลสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรม
การใช้ความรนุแรงได้จากการเปิดรบัสือ่ทีม่เีนือ้หาความรนุแรงแฝง
อยู่ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550, 562) ดังตัวอย่างเช่น นายสุรศักดิ์ 
พูลแย้ม หรือ”แจ๊ค” ที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญใช้น�้ามันราดจุดไฟเผา
น.ส.นก นักเรียนสาวชั้นม.6 ที่ไปติดพัน จนอาการสาหัสปางตาย 
โดย “แจ๊ค” อ้างว่าท�าไปเพราะความแค้นที่อุตส่าห์ทุ่มเทให้ แต่
ฝ่ายหญงิพยายามตตีวัออกห่าง เลยบกุไปสาดน�้ามนัจดุไฟเผาหวงั
แก้แค้น (“สั่งจ�าคุก 25 ปี”, 2552) 

ต่อมาไม่นานนักได้เกิดคดีสะเทือนขวัญในแบบเดียวกับ
ข่าวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เพราะผู้อ่านบางคนเกิดพฤติกรรมเลียน
แบบตามคือ หนุ่มโหดสารภาพ เผาสาว 18 เลียนแบบคดีม.6 เหตุ
แค้นไม่ยอมคืนดี น.ส.หัสยา หรือ นาง เพ็ชรหิน อายุ 18 ปี โดน
นายอดิศร แก้วอุดร อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 37 ม.5 ต.นาขาม อ.กุ
ฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มหึงหวง ใช้น�้ามันก๊าดราด
ทั้งตัวแล้วจุดไฟเผาจนไหม้ไปทั้งตัว “ผมไม่คิดจะท�าอย่างนี้เลย 
เพียงแต่อ่านข่าวราดเบนซินแล้วจุดไฟเผาน.ร.สาว ม.6 ที่จ.พิจิตร 
ในหน้าหนังสือพิมพ์และจะน�ามาขู่แฟนเฉยๆ เพื่อเป็นข้อต่อรอง
ขอคืนดีเท่านั้น เพราะผมรักแฟนคนนี้มาก จึงเกิดความแค้นมาก 
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น” นายอดิศรกล่าว (“หนุ่มโหด
สารภาพ”, 2552) 
  

ผู้อ่านกับการให้ความส�าคัญต่อข่าวอาชญากรรม 

แม้ว่าจดุมุง่หมายของหนงัสอืพมิพ์แต่ละฉบบัจะรายงาน
ข่าวอาชญากรรมเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในด้าน
ให้ความรู้และป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ในมุมมอง
ของผู้อ่านกลับต้องการให้หนังสือพิมพ์น�าเสนอข่าวนี้ให้ลดน้อย
ลงเพราะจากที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ร่วมกับศูนย์วิจัย
มหาวทิยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล์)  ด�าเนนิการส�ารวจความคดิ
เหน็ของประชาชนในหวัข้อ “บทบาททีพ่งึประสงค์ของหนงัสอืพมิพ์
ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ซึ่งได้เก็บข้อมูลจากผู้อ่านอายุ 18 ปีขึ้น
ไปในทุกสาขาอาชีพจากทุกภาคของประเทศ จ�านวน 2,248 คน 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2551 พบว่า ผู้ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์เป็นประจ�าทุกวัน 41.5% และผู้อ่านทั่วไป 34.2% มี
ความเหน็ว่า ประเภทของเนือ้หาทีต้่องการให้หนงัสอืพมิพ์น�าเสนอ
ให้น้อยลง คือ ข่าวอาชญากรรม ความรุนแรง ข่มขืน (“กรุงเทพ
โพล”, 2551) 

อีกทั้งจากการส�ารวจของสวนดุสิตโพล ที่เผยผลส�ารวจ 
“ความคิดเห็นของประชาชนถึงกรณีความรุนแรงต่อชีวิตและ
ทรพัย์สนิ สะท้อนผ่านข่าวอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั” พบว่า 
ความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินในปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2551 ประชาชนส่วนใหญ่ 47.84% เหน็ว่า มจี�านวนเพิม่มากขึน้และ
เกิดบ่อยครั้งขึ้น รองลงมา 26.35% เห็นว่า มีความรุนแรงหนักขึ้น
กว่าเดิมมาก และ 10.78% เห็นว่า โหดร้าย ทารุณและเหี้ยมโหด
มากขึ้น (“ดุสิตโพลเผย”, 2552) นั่นย่อมแสดงว่า หนังสือพิมพ์ยัง
คงให้ความส�าคัญกับข่าวอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องและทวีความ
รุนแรงมากขึ้น

บทสรุป

 จากทิศทางที่เปลี่ยนไปของสังคมในทุกๆ ด้าน ท�าให้
คนเราต่างมุ่งเน้นที่จะท�าทุกวิถีทางที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้ จน
ท�าให้บางคนเลือกที่จะกระท�าความผิดเพื่อให้ตัวเองมีความเท่า
เทียมหรือเหนือกว่าคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การฆ่า ปล้น ชิงทรัพย์ 
ค้าอาวุธสงคราม ฯลฯ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
จะมกีารรายงานข่าวอาชญากรรมประมาณหนึง่ข่าวเป็นอย่างต�า่ใน
แต่ละวัน และนับวันการประกอบอาชญากรรมเริ่มทวีความรุนแรง
มากขึน้เรือ่ยๆ หนงัสอืพมิพ์ยงัคงให้ความส�าคญัของข่าวนีเ้สมอมา 
เสมอืนเป็นกระจกสะท้อนความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ
ประชาชนที่พึงจะได้รับจากเจ้าหน้าที่กฎหมายบ้านเมืองว่ามีมาก
น้อยเพยีงไร หากเมือ่ใดมกีารน�าเสนอข่าวอาชญากรรมเป็นจ�านวน
มาก และเต็มไปด้วยความรุนแรง นั่นหมายถึง ความหย่อนยาน
ของกฎหมายทีไ่ม่รนุแรงพอทีจ่ะเป็นบทลงโทษให้คนท�าผดิไม่เกรง
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กลวัต่อผลของการกระท�าทีเ่ขาพงึจะได้รบั แต่กระนัน้หนงัสอืพมิพ์
ในฐานะที่เป็นฐานันดรที่สี่ควรจะน�าเสนอข่าวอาชญากรรมในด้าน
การเตือนภัยผู้อ่าน รวมทั้งระมัดระวังการเล่าเรื่องที่ใช้ลีลาภาษา
บรรยายเรื่องราวจนอาจจะชี้น�าให้บุคคลบางกลุ่มที่อ่อนด้อยทาง
สตปัิญญาสามารถเลยีนแบบการกระท�าความผดิจากข่าวทีน่�าเสนอ
ออกไปในภายหลัง อีกทั้งหนังสือพิมพ์จะต้องไม่เล่าเรื่องจนท�าให้
ผู้อ่านบางคนเกิดความรู้สึกว่า การก่อเหตุกระท�าความผิดทางคดี
อาญาก็สามารถท�าให้ผู้ร้ายหรือผู้ต้องหากลายเป็นคนดังในสังคม 
หรอืจะต้องไม่เล่าเรือ่งจนสามารถท�าให้ผูก้ระท�าความผดินัน้มช่ีอง
ทางหลบหนีคดีไปได้ในท้ายที่สุด 
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