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คาํนํา 

 

 ในการมุ่งสู่การเป็นสถาบนัส่ือสาธารณะของ Thai PBS นั้น  ไม่เพียงแต่มุ่งมัน่

ผลิตข่าว และรายการ ท่ีไม่มีมลพิษและสามารถขบัเคล่ือนสังคม รวมถึงสร้างความ

ตระหนกัใหแ้ก่สังคมไดใ้นระดบัหน่ึง จนสามารถเป็นตน้แบบของส่ือสาธารณะไดแ้ลว้  

การมุ่งมั่นเป็น “สถาบัน” ยงัจาํเป็นต้องมีเคร่ืองมือในการกาํหนด กาํกับรูปแบบการ

นาํเสนอข่าวในแบบของส่ือสาธารณะดว้ย 

Style Book เล่มน้ี จดัทาํข้ึนด้วยวิธีการระดม แลกเปล่ียนความรู้ความเห็นของ

บรรดาบรรณาธิการและผูส่ื้อข่าวสายข่าวต่างๆ โปรดิวเซอร์ ช่างภาพ ช่างตดัต่อลาํดบั

ภาพ ของสํานักข่าวท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีความตระหนักในความสําคัญในการ

กาํหนดรูปแบบ ลกัษณะของงานข่าวในส่ือสารธารณะ  ดงันั้น Style Book ไม่เพียงแต่จะ

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกาํหนด และกาํกบัการนาํเสนอข่าวของ Thai  PBS เองเท่านั้น  ยงั

เป็นเคร่ืองมือเพื่อสืบสาน ถ่ายทอดวิธีคิด วฒันธรรมการทาํงานข่าวทั้งเบ้ืองหลงั และ

เบ้ืองหน้าในแบบฉบบัของส่ือสาธารณะ  เผยแพร่ไปสู่ส่ืออ่ืนๆ และสถาบนัการศึกษา  

ซ่ึงจะเป็นการมีส่วนยกระดบัส่ือสารมวลชนของไทยใหมี้มาตรฐาน  และเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณชนมากข้ึน 

 

      สาํนกัข่าว 

แกไ้ขปรับปรุง 

            มีนาคม  2556 
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Thai PBS’s Style Book 

 

หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองจากข่าวของ Thai PBS ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหอกท่ีสําคญัในการนาํพาสังคมให้

รู้เท่าทนัความเป็นไป และความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งรอบตวั และรอบ

โลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคือความเป็นสังคมคุณภาพและคุณธรรม รวมทั้งการเป็นสถาบนั

ส่ือสาธารณะ  ดงันั้น การผลิตและนาํเสนอข่าวจึงควรมีลกัษณะเฉพาะท่ีทาํให้ข่าวของ 

Thai PBS มีคุณลกัษณะสนองประโยชน์ใหสั้งคมอยา่งเตม็ท่ี และปราศจากมลพิษเจือปน

ออกสู่สังคม   

สาํนกัข่าวจึงไดจ้ดัทาํ Style Book ข้ึน เพื่อกาํหนดวธีิการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

และมาตรฐานการทาํงานของคนข่าวทีวีสาธารณะ   เพื่อบรรลุเป้าหมายในการนาํเสนอ

ข่าว  หลกัปฏิบัติในการทาํข่าวน้ี จะใช้สําหรับเป็นแนวทางของการผลิตข่าวท่ีออกสู่

หน้าจอ  และเป็นหลกัแห่งความประพฤติ ซ่ึงจะเป็นวฒันธรรมของคนข่าว Thai PBS 

ต่อไป  

 

เป้าหมายของการทาํข่าวของ Thai PBS 

1. เนน้การทาํข่าวเชิงประเด็นและตอบคาํถาม “อยา่งไร” มากกวา่การรายงานว่า 

“ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน” เช่น การทาํข่าวเสวนา  ตอ้งนาํประเดน็ท่ีมีคุณค่า 

น่าสนใจ มาขยายต่อ  

2. เนน้การทาํข่าวเชิงรุก  เปิดประเดน็ใหม่ 

3. มุ่งมัน่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีมุ่งสู่สังคมคุณภาพและคุณธรรม  

ซ่ึงมีหลกัคิดเร่ือง “ระดบัคุณค่าของเน้ือหาสาระ” เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการ

พิจารณาความเหมาะสมของมุมมอง เน้ือหา และวธีิการนาํเสนอข่าว โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
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ระดบัหน่ึง  นําเสนอขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ทัว่ๆ ไป  

ระดบัสอง  นําเสนอใหเ้หน็โอกาส ทางออก หรอืทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหา

อยา่งรอบดา้น และสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิการขยายผลต่อได ้

 

ระดบัสาม  ก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อประเดน็ทีนํ่าเสนอได ้

ระดบัสี ่ สรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูท่ีนําไปสูกระบวนการขบัเคลื่อนทางสงัคม
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ในการมุ่งสู่การเป็นสถาบนัส่ือสาธารณะซ่ึงมีงานข่าวหน่วยขบัเคล่ือนหลกั  จึงมี 

 

กรอบความคดิในการทาํข่าวเป็นบัญญัติ 10 ประการ  ท่ีจะตอ้งยดึถือดงัน้ี 

 

1. เสนอข่าวอยา่งถูกตอ้ง เท่ียงตรง  แม่นยาํ 

2. เสนอข่าวอยา่งรอบดา้น  เป็นธรรม  และปราศจากอคติ 

3. กลา้หาญ  ซ่ือตรง  และเป็นอิสระ 

4. เพื่อประโยชนส์าธารณะ 

5. เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

6. รับผดิชอบต่อสังคม 

7. สร้างและสนบัสนุนกระบวนการประชาธิปไตยอยา่งมีส่วนร่วม 

8. ใหค้วามสาํคญักบัเดก็และเยาวชน 

9. สร้างแรงบนัดาลใจ  และส่งเสริมความคิดเชิงบวก 

10.  ใหค้วามสาํคญักบัความคิดสร้างสรรค ์

 

แต่ส่ิงท่ีผูท่ี้เป็นส่ือมวลชนจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอ กคื็อ งานข่าวเป็นงานท่ีมี

ความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลง  ตลอดจนมีการเกิดข้ึนของขอ้มูลใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา  

ดงันั้นการไม่ยดึติดกบัขอ้มูลท่ีเคยรับรู้หรือเป็นจริง ณ เวลาหน่ึงๆ และยอมรับในการ

เกิดข้ึนของขอ้มูลใหม่ๆ จึงเป็นคุณสมบติัอนัสาํคญัของนกัข่าว Thai PBS ซ่ึง

เปรียบเสมือนแกว้นํ้าท่ีควรตอ้งพร่องนํ้าไวต้ลอดเวลา เพื่อจะไดมี้พื้นท่ีวา่งสาํหรับ

รองรับนํ้าท่ีจะเติมเขา้มาใหม่ไดเ้สมอ  ซ่ึงการไม่เป็นนํ้าเตม็แกว้น้ี  จะทาํใหส้ามารถทาํ

ข่าวไดอ้ยา่งรอบดา้น เป็นธรรม  และมีพลงัในการขบัเคล่ือนสังคมอยา่งท่ีตั้งเป้าหมาย 
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Do & Don’t 

10 ข้อทีค่วรและไม่ควร ในการทาํข่าวแบบ Thai PBS 

 

DO DON’T 

1. มุ่งนาํเสนอข่าวและรายการ ท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัข่าวอยา่งสมดุล เป็นธรรม ปราศจาก

อคติ ดว้ยพื้นท่ีและเวลาท่ีเหมาะสม 

1.   ไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเองเขา้ไปใน

ข่าว หรือรายการ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัข่าวทุกกรณี 

2. ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อความถูกตอ้งก่อนการ

นาํเสนอข่าวทุกกรณี แมจ้ะเป็นเร่ืองเร่งด่วน

ท่ีตอ้งรายงานอยา่งฉบัไว 

2.   ไม่ใชข่้าวลือ หรือข่าวท่ียงัไม่มีการ

ตรวจสอบท่ีมาในการนาํเสนอข่าว และ

ระมดัระวงัไม่ใหต้กเป็นเคร่ืองมือของการ

โฆษณาชวนเช่ือ หรือ การประชาสัมพนัธ์ท่ี

ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อประโยชนส์าธารณะ  

3. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย ์ของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีปรากฏ 

และถูกกล่าวถึงในข่าวทุกฝ่าย 

3.   ไม่เปิดเผยแหล่งข่าวผูใ้หข้อ้มูล ในกรณี

ตอ้งปกปิดแหล่งข่าว แต่เม่ือมีเหตุจาํเป็นตอ้ง

เปิดเผย เช่น กรณีเกิดคดีความจะเปิดเผย

แหล่งข่าวไดต่้อเม่ือแหล่งข่าวยนิยอมเท่านั้น 

4. คาํนึงถึงความสมดุลระหวา่งสิทธิส่วน

บุคคล และสิทธิในการรับรู้ของสังคม โดย

ยดึหลกัจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

4.   ไม่ลกัลอบบนัทึกภาพ-เสียงแหล่งข่าว จะ

ทาํไดเ้ฉพาะกรณีการทาํผดิกฎหมาย 

พฤติกรรมฉอ้ฉล ท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะ

และไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั ทั้งน้ีผูป้ฏิบติังานข่าว

ภาคสนามตอ้งหารือผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง 
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5. ใหค้วามสาํคญัถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

นาํเสนอข่าวนั้นๆ มากกวา่การตอบสนอง

ความอยากรู้อยากเห็นของผูช้ม ทั้งใน

สถานการณ์ปกติ และช่วงวกิฤต 

5.   ไม่สร้างเหตุการณ์เพื่อบนัทึกภาพ หาก

จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิน้ีเล่าเร่ืองตอ้งกาํกบัดูแล

ไม่ใหผ้ดิเพี้ยน หรือเกินเลยขอ้เทจ็จริง และ

ตอ้งแจง้ดว้ยตวัหนงัสือ หรือบอกในสคริปต์

วา่เป็นเหตุการณ์จาํลอง 

6. เปิดพื้นท่ีข่าวอยา่งเท่าเทียมใหค้วามสาํคญั

กบัผูด้อ้ยโอกาสในการเขา้ถึงส่ือ 

6.   ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริงในทุกกรณี หากมี

ขอ้สงสัยแลว้ไม่สามารถหาขอ้ยติุไดใ้น

ขณะนั้นใหง้ดเวน้การนาํเสนอข่าวช้ินนั้นๆ

จนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัขอ้เทจ็จริง 

7. รายงานปรากฏการณ์ต่างๆ อยา่งรู้เท่าทนั 

ทาํความจริงใหป้รากฏ ใหข้อ้เทจ็จริงรอบ

ดา้น 

7.   ไม่ใชก้ารจา้งวานใหผู้ใ้ดใหส้ัมภาษณ์

หรือกระทาํการใดๆ เพื่อการบนัทึกภาพ

ยกเวน้การจ่ายค่าตอบแทนร่วมรายการ หรือ

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองเช่นค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง 

ค่าอาหาร โดยใหพ้ิจารณาอยา่งเหมาะสม 

8. ตระหนกัถึงบทบาทในการช่วยผอ่นเพลา

หรือหาทางออกของปัญหา หรือสถานการณ์

วกิฤต ดว้ยการทาํหนา้ท่ีเป็นกลไกส่วนหน่ึง

ของกระบวนการขบัเคล่ือน 

8.   ผูป้ฏิบติังานข่าวตอ้งระมดัระวงัท่าทีต่อ

ประเดน็ปัญหาไม่แสดงความเห็นในสนาม

ข่าวโดยเฉพาะข่าวท่ีละเอียดอ่อน และ

เก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ 

9. รักษาระยะห่างท่ีเหมาะสมใน

ความสัมพนัธ์กบัแหล่งข่าว 

9.   ไม่เรียกร้องผลประโยชน ์หรือเรียกรับส่ิง

ตอบแทนใดๆ ในการทาํข่าวทุกกรณี หากมี

ของขวญัท่ีแหล่งข่าวมอบใหใ้นโอกาสสาํคญั

ใหป้ฏิบติัตามกรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท. 

อยา่งเคร่งครัด 

10. เนน้การนาํเสนอข่าวท่ีมีคุณค่า มี

ประโยชนต่์อสังคม อยา่งน่าสนใจ โดยไม่

ละเลยกบัการนาํเสนอข่าวสีสัน หรือส่ิงท่ี

สาธารณชนสนใจใคร่รู้อยา่งสร้างสรรค ์

10. ไม่ตดัแต่ง  ต่อเติม  หรือเสริมเสียง และ

ภาพท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในเหตุการณ์จริง  เพื่อให้

เกิดความน่าสนใจ  ซ่ึงเป็นการช้ีนาํความรู้สึก

และอารมณ์ผูช้ม 
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การผลติข่าว 

การผลิตข่าวเป็นกระบวนการทาํงานท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน

ก่อ น ก ารผ ลิ ต  (Pre-Production) ก ารผ ลิ ต  (Production) แ ละห ลังก ารผ ลิ ต  (Post-

Production) โดยในแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการและวธีิการทาํงานเฉพาะดา้นท่ีแตกต่าง

กนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัการผลติ (Post-Production) 

ก่อนการผลติ (Pre-Production) 

เขียนแผนการผลติ  

การผลติ (Production) 

สืบค้นข้อมูล เลือกประเดน็ข่าว 

ตดัต่อ (Edit) 

กราฟิก (Graphic) 

ตรวจสอบภาพ/เสียง (Shot list) 

เขียนบท (Script writing) 

ข่าวอ่าน 

รายงานข่าว 

สารคดเีชิงข่าว 

จดรายละเอยีดภาพ/เสียง (Shot list) 

ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ 

จดัเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทาํ 

ประเมนิ/วางแผนลกัษณะภาพ 

ถ่ายทาํ (Shooting) 

ประชุมทมีงาน  

ช้ีแจงแหล่งข่าว 

สํารวจพื้นที ่

การถ่ายภาพ 

การจดัแสง 

การบันทกึเสียง 

การรายงานสด 
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การวางแผนก่อนการผลติ (Pre-Production) 

 

 การวางแผนก่อนการผลิต (Pre-Production) เป็นขั้นตอนแรกของการทาํงานท่ีมี

ความสาํคญัมาก หากมีการวางแผนไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจนและรอบคอบ ทั้งในดา้นของ

วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นเน้ือหา การจดัเตรียมขอ้มูล แผนการถ่ายทาํ ฯลฯ จะ

มีผลใหก้ารทาํงานในขั้นตอนการผลิต (production) ดาํเนินไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว และ

ราบร่ืน การวางแผนก่อนการผลิตประกอบดว้ยกิจกรรม และวธีิการทาํงาน ดงัน้ี 

 1. เลือกประเด็นข่าว (Pitching / Story Ideas) การเลือกประเด็นใดประเด็นหน่ึง

มาผลิตข่าวตอ้งคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูช้มเป้าหมายเป็นหลกั และมีวตัถุประสงคท่ี์

ชัดเจนว่า “เราเลือกประเด็นนั้นๆ มาผลิตข่าวเพ่ืออะไร” การเลือกประเด็นข่าวมี

องคป์ระกอบหลกัในการทาํงาน 2 ส่วน คือ 

 1.1 ท่ีมาของประเดน็ข่าว ไดม้าจากการนาํเสนอของกองบรรณาธิการ โปรดิว

เซอร์ และผูส่ื้อข่าว 

 1.2 ผ่านการอนุมัติประเด็นข่าวโดยกองบรรณาธิการ หรือ บรรณาธิการ

ผูรั้บผดิชอบ 

 2. สืบค้นข้อมูล (Research) การสืบคน้ และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น

ข่าว ท่ีตอ้งการนาํเสนออยา่งรอบดา้น แลว้นาํมาวิเคราะห์ และเลือกใชอ้ยา่งเหมาะสมจะ

ช่วยให้การนาํเสนอข่าวมีความถูกตอ้ง น่าสนใจ และเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบัประเด็น

ข่าวนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตข่าวประเภท “รายงานข่าว” (News Package) 

และ “สารคดีเชิงข่าว” (News Documentary) จาํเป็นตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลเชิงลึก และ

รอบด้านมากกว่าการผลิตข่าวสถานการณ์ประจําว ันทั่วไป การสืบค้นข้อมูลมี

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ส่วน คือ 

 2.1 ประเภทของขอ้มูล ไดแ้ก่ เน้ือหา และภาพ 

 2.2 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ แหล่งข่าว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยั นกัวิชาการ 

(สัมภาษณ์ หรือ เชิญมาให้ขอ้มูล)   แฟ้มภาพ (Archive) งานวิจยั งานวิชาการ งานเขียน 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ อินเทอร์เน็ต และส่ืออ่ืนๆ (เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ) 
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 3. เขียนแผนการผลิตข่าว (Proposal) การเขียนแผนการผลิตจะใช้ในกรณีของ

การทาํ “รายงานข่าว” และ “สารคดีเชิงข่าว” เพื่อเสนอต่อกองบรรณาธิการ ประกอบดว้ย

ขั้นตอนการทาํงาน ดงัน้ี 

 3.1 เขียนแผนการผลิตข่าว ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

แผนการผลติข่าว 

1) วตัถุประสงค์ นาํเสนอข่าวนั้นๆ เพื่ออะไร คาดหวงัผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูช้มอยา่งไร

  

2) เป้าหมายการนําเสนอ ตอบโจทยต์วัช้ีวดัผลลพัท ์(Key Result Indicator-KRI)  

 ของสถานีดา้นใด 

3) กรอบเน้ือหา/โครงเร่ือง ข่าวเร่ืองนั้นๆ จะนาํเสนอประเดน็อะไรบา้ง แบ่งเป็นก่ีตอน 

 แต่ละตอนนาํเสนออยา่งไร 

4) ผู้เกีย่วข้อง ตวัละครท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์มีใครบา้ง ท่ีจะทาํใหข่้าวสมดุล/

รอบดา้น 

5) ทรัพยากรการผลติ 1) ทีมงาน 2) งบประมาณ 3) อุปกรณ์ 

6) แผนการถ่ายทาํ 

 1) แหล่งข่าว (ถ่ายใคร/เร่ืองอะไร/อยา่งไร) 

 2) วนั/เวลา (ถ่ายเม่ือไร) 

 3) สถานท่ี (ถ่ายท่ีไหน) 

7)  สคริปต์ล่วงหน้า 

8)  คาํถามล่วงหน้า เพื่อความครอบคลุมของประเดน็เน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการ

นาํเสนอ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมไดต้ามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

9)  กราฟิก ใชก้ราฟิกเพื่ออธิบายขอ้มูลอะไรบา้ง 
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 3.2 เสนอแผนการผลิตต่อกองบรรณาธิการ หรือ บรรณาธิการผูรั้บผดิชอบ 

 3.3 กองบรรณาธิการพิจารณาเพื่ออนุมติัใหด้าํเนินการผลิต 

 4. ประชุมทีมงานก่อนการผลติ (Pre-Production Meeting) เพื่อช้ีแจงรายละเอียด

และซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนการผลิตข่าวร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น 

บรรณาธิการ ผูส่ื้อข่าว โปรดิวเซอร์ ช่างภาพ ผูช่้วยช่างภาพ 

 5. ช้ีแจงแหล่งข่าวเร่ืองการถ่ายทํา โดยมีรายละเอียดท่ีจะต้องอธิบายให้

แหล่งข่าวทราบล่วงหนา้ ดงัน้ี 

  5.1 รายละเอียดของแผนการถ่ายทาํ บอกเป้าหมายว่าตอ้งการจะถ่ายอะไร 

อยา่งไร ประเดน็ท่ีจะพูดคุยคืออะไร 

  5.2 ส่ิงท่ีแหล่งข่าวตอ้งทาํมีอะไรบา้ง และเหตุผลของการท่ีตอ้งกระทาํการ

ดงักล่าว 

  5.3 ความยาวของรายการในการออกอากาศ 

  5.4 ให้แหล่งข่าวแจง้กบับุคคลท่ีอยู่รอบขา้งดว้ยว่าจะมีทีมงานเขา้ไปถ่ายทาํ

ข่าว 

  5.5 ขณะสัมภาษณ์ใหแ้หล่งข่าวมองท่ีผูส่ื้อข่าว ในลกัษณะพูดคุยกนั  ไม่มอง

กลอ้ง 

 6. สํารวจพื้นที่ก่อนการถ่ายทํา (กรณีท่ีมีรายละเอียดตอ้งถ่ายทาํมาก เช่น ในการ

ทาํรายงานข่าว หรือ สารคดีเชิงข่าว) 
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การผลติ (Production) 

 

 การผลิต (Production) เป็นการทาํงานในขั้นตอนของ การถ่ายทํา (Shooting) 

ตามแผนการผลิตข่าว หรือวตัถุประสงค์ของการนาํเสนอข่าวเร่ืองนั้นๆ ประกอบดว้ย

ขั้นตอนในการทาํงาน ดงัน้ี 

 1. เม่ือรับรู้และทาํความเขา้ใจแผนการผลิต หรือวตัถุประสงคข์องการนาํเสนอ

ข่าวท่ีจะออกไปถ่ายทาํแลว้ ช่างภาพควร ประเมินและวางแผนลักษณะภาพคร่าวๆ ว่า

จะต้องถ่ายภาพอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อท่ีจะใหไ้ดภ้าพและลาํดบัของภาพท่ีน่าสนใจ และ

ส่ือความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์

 

 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการถ่ายทําให้ครบถ้วน เหมาะสมกบั

เหตุการณ์และสถานท่ีท่ีจะไปถ่ายทาํ โดยควรมีแบบบนัทึก (Check List) รายการอุปกรณ์

ท่ีจะตอ้งนาํออกไปถ่ายทาํติดไวท่ี้กระเป๋าของช่างภาพ ประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีสําคญั 3 

กลุ่ม ดงัน้ี 

 2.1 อุปกรณ์ถ่ายภาพ ได้แก่ กลอ้ง เทปบนัทึกภาพ หรือการ์ดบนัทึกภาพ, 

เลนส์, ขาตั้งกลอ้ง, กระดาษ (สําหรับ White Balance) แบตเตอร่ี, เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 

และ สายไฟ เป็นตน้ 

 2.2 อุปกรณ์แสง ไดแ้ก่ ไฟหัวกลอ้ง ไฟฉาย ฟิลเตอร์ (Filter) แผ่นสะทอ้น

แสง (Reflector Board) สายไฟต่อพ่วง เป็นตน้ 

 2.3 อุปกรณ์เสียง ไดแ้ก่ ไมโครโฟน (ไมค์หัวกล้อง ไมค์สัมภาษณ์ ไมค์บูม 

ไมค์เหนบ็) หูฟัง สายไมค ์เคร่ืองผสมเสียง (Mixer) เป็นตน้ 

 

 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไปทุกช้ินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยมี

รายละเอียดท่ีตอ้งตรวจสอบ ดงัน้ี  

 3.1 กลอ้งมีสภาพพร้อมใชง้าน มีการ์ดอยูใ่นกลอ้ง เตรียมการ์ดสํารองไวใ้ห้

เพียงพอต่อการถ่ายทาํ การ์ดแต่ละการ์ดควรมีกล่อง หรือถุงซิป หรือซองพลาสติกใส่ 
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และมีกระดาษจดรายละเอียดท่ีถ่ายทาํ (Logbook) ติดไวทุ้กการ์ด เพื่อใหง่้ายต่อการคน้หา

และใชง้าน 

 3.2 อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ แบตเตอร่ีทุกชนิด ตอ้งชาร์จให้เต็มอยู่เสมอ และมี

แบตเตอร่ีสาํรองเตรียมไวด้ว้ย 

 3.3 ไฟและหลอดไฟทุกชนิดอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน มีสายต่อพ่วงเตรียมไป

ดว้ย 

 3.4 ไมคแ์ละสายไมคทุ์กชนิดอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  

 

 4. ถ่ายทาํ โดยมีเป้าหมายวา่ “ภาพข่าวต้องสามารถเล่าเร่ืองได้ด้วยตัวมนัเองอย่าง

มีศิลปะ โดยทุก Shot ที่ถ่ายต้องมีความหมาย มีความสมบูรณ์ทั้งแสงและเสียง” การ

ถ่ายภาพ ข่าวเพื่ อให้บรรลุเป้ าหมายน้ี  มี ปัจจัยท่ี เก่ียวข้อง 2 ส่วน คือ 1) ความรู้ 

ประสบการณ์ และทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ของช่างภาพ  2) ความครบถว้น

และสมบูรณ์ของอุปกรณ์ถ่ายทาํ 

 5. บันทึกรายละเอยีดของภาพและเสียง (Shot list / Logging) ระหว่างการถ่ายทาํ 

โดยช่างภาพ หรือ ผูช่้วยช่างภาพจดรายละเอียดของภาพและเสียงใน “แบบบันทึก

รายละเอียดการถ่ายทาํ” ซ่ึงจะช่วยให้ประหยดัเวลาการคน้หาอย่างมากในการตดัต่อ 

รายละเอียดท่ีตอ้งบนัทึกมีดงัน้ี 
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แบบบันทึกรายละเอยีดการถ่ายทาํ 

วนัท่ีถ่ายทาํ (Date of Shooting) 

สถานท่ีถ่ายทาํ (Shooting Location) 

ผูส่ื้อข่าว (Reporter) 

ช่างภาพ (Camera Man) 

การ์ดท่ี 

(Reel Number) 

เวลาท่ีถ่ายทาํ รายละเอียดการถ่ายทาํ 

(Description) เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

 00:00 00:00 - มีภาพอะไรบา้ง 

- สัมภาษณ์ใคร (ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน) 

เร่ืองอะไร 

 

ระเบียบปฎบัิติขั้นพืน้ฐานของช่างภาพ (Standard Operating Procedure - SOP) 

 

 1. Reset Time Code (TC) เพื่อใหง่้ายในการคน้หาภาพ โดยจะ set ตามเวลา

นาฬิกา หรือ set เป็นระยะเวลากไ็ดใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีถ่ายทาํ 

 2. Record Bank or Bar ประมาณ 30 วนิาที เพื่อใชค้ัน่/แยกแต่ละข่าว/เหตุการณ์ 

 3. White Balance 

 4. Frame the Shot (Third of Rule)  

 5. Make the Focus 

 5. Setup Iris 

 7. Check the Sound 

 8. Record & Stop 

 9. Repeat ทาํซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 4-8 ในแต่ละ Shot ทุก Shot 
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เทคนิคการถ่ายภาพ 

 

 1. การถ่ายภาพเหตุการณ์ซ่ึงมีความยาวมากและไม่สามารถถ่ายตลอดเวลาได ้แต่

สามารถคาดเดาล่วงหนา้ได ้(Anticipation) ว่าจะเกิดกิจกรรม/การกระทาํ (Action) อะไร

ข้ึนบา้ง ช่างภาพควรคิดและวางแผนเลือกมุมภาพ ลาํดบัภาพ แบ่ง shot เพื่อให้ไดภ้าพ

ของเหตุการณ์ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการตดัต่อไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและร่ืนไหล (Smooth) 

 ตวัอยา่ง (Anticipation) การถ่ายภาพข่าวการแข่งขนักรีฑา ประเภทวิง่ 400 เมตร 

 

 

 

 

 

 ตวัอยา่ง (Anticipation) การถ่ายภาพเพื่อรายงานข่าวการทาํแป้งทาหนา้ของคนพม่า 

 

 

 

 

 2. เก็บรายละเอียดภาพ กิจกรรม การกระทํา ห รืออิ ริยาบถท่ี เกิด ข้ึนซํ้ าๆ 

(Repetitive Action) ของแหล่งข่าว (เช่น กิจกรรม หรืออิริยาบถท่ีเป็นกิจวตัรประจาํวนั

ของพ่อค้าขายหมู แม่ค้าขายเคร่ืองด่ืม เป็นต้น) ให้ได้มุมภาพ และขนาดของภาพท่ี

หลากหลาย เพื่อไวเ้ลือกใชใ้นการตดัต่อ 

 3. ถ่ายภาพให้ครบทุกขนาดภาพ (The Sequence Song) ได้แก่ Close UP (CU), 

Medium Shot (MS) และ Long Shot (LS) 

 4. ถ่ายภาพใหมี้ความยาวของแต่ละ Shot อยา่งนอ้ย 10 วนิาที (เพื่อการตดัต่อ) 

 5. ถ่าย Shot ใหม้ากพอสาํหรับการตดัต่อ 
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 6. ถ่ าย ภ าพ ให้ มี จุ ด เช่ื อ ม ร ะ ห ว่ าง  Shot (Cutting Point) โ ด ย ให้ เห็ น ก าร

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ Shot ดงัน้ี 

 6.1 ถ่ายภาพให ้Subject มี In และ Out ในแต่ละ Shot เป็นภาพต่อเน่ืองตั้งแต่

ตน้จนจบการกระทาํ (Action) เพื่อใหน้าํไปใชใ้นการตดัต่อไดท้ั้งช่วงตน้ กลาง และทา้ย 

Shot  

ตวัอยา่ง (In-Out) ถ่ายภาพใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

  

 

 6.2 ถ่ายภาพเผื่อไวส้ําหรับทาํ Cut Away เพื่อให้ฝ่ายตดัต่อมี Cutting Point 

เพิ่มข้ึน เป็น Shot ท่ีนาํมาเพื่อใชซ่้อน Jump Cut โดยดึงมาจากรายละเอียดกิจกรรม/การ

กระทาํ (action) ซ่ึงเป็นเน้ือหาเดียวกนั สาํหรับนาํมาแทรก (Insert) ในระหวา่งการตดัต่อ  

ตวัอยา่ง (Cut Away) ถ่ายภาพประเพณีในพม่า 

 

 

 

 

 

 

 

 7. ทุกคร้ังท่ีถ่ายทาํตอ้งใชข้าตั้งกลอ้ง แต่ถา้ตอ้งการให้ถ่าย Hand Held ผูส่ื้อข่าว 

ตอ้งอธิบาย และทาํความเขา้ใจกบัช่างภาพวา่ตอ้งการนาํเสนอในรูปแบบใด   

 

ภาพแรกใน shot  

 

่  

 

In 

 

่ ่  

  

Out 

 

่ ่  
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 Sequence ของภาพมี 2 รูปแบบ คือ  

 1. Real Time Sequence เป็นภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  

 2. Setup Sequence เป็นภาพเหตุการณ์ท่ีจดัข้ึน  

 ในการผลิตข่าวมีขอ้ควรระวงัในการทาํ Setup Sequence เพราะอาจทาํให้เขา้

ข่ายของการต่อเติมหรือเสริมแต่งภาพ ดงันั้น การทาํ Setup Sequence ในงานข่าวจะต้อง

เป็นเหตุการณ์  หรือกิจกรรม หรือการกระทําที่ไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง 

ตวัอย่างเช่น การสัมภาษณ์นักวิชาการท่ีเป็นภาพนั่งสนทนากนัระหว่างแหล่งข่าวกบั

ผูส่ื้อข่าว แต่ไม่มีเสียง ซ่ึงดูไม่น่าสนใจ ในกรณีเช่นน้ีสามารถทาํ Setup Sequence ซ่ึงเป็น

กิจกรรม หรือการกระทาํท่ีเป็นกิจวตัรในชีวิตประจาํวนัจริงๆ ของแหล่งข่าวไดโ้ดยไม่

บิดเบือนไปจากความเป็นจริง เช่น การทาํงานของนักวิชาการในห้องปฏิบติัการ ฯลฯ 

เป็นตน้ 

 

แนวปฏบัิติในการจัดแสง 

 

 1. ตั้งค่า White Balance ทุกคร้ังก่อนถ่ายทาํ / เม่ือเปล่ียนสถานท่ีถ่ายทาํ 

 2. เลือกใชไ้ฟ และ ฟิลเตอร์ (Filter) ให้สัมพนัธ์กนัและเหมาะสมกบัสภาพแสง

ขณะถ่ายทาํ 

 3. ใชแ้สงธรรมชาติเป็นหลกั จะทาํใหไ้ดอ้ารมณ์ความรู้สึกวา่เป็นสถานการณ์จริง 

 4. ในกรณีท่ีสามารถกาํหนดทิศทางของแสงได ้พยายามให้แสงเขา้จากดา้นหลงั

ของช่างภาพ กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งถ่ายยอ้นแสงใหเ้ปิด “ไฟหวักลอ้ง” ทุกคร้ัง และจดัแสงให้

ดูเป็นธรรมชาติ 

 5. หลีกเล่ียงการถ่ายภาพยอ้นแสง ยกเวน้มีเหตุผลอธิบายไดว้า่ทาํไมตอ้งถ่ายยอ้น

แสง เช่น เพื่อปกปิดแหล่งข่าวท่ีไม่ตอ้งการเปิดเผยตวั เป็นตน้ 

 6. เม่ือตอ้งถ่ายทาํนอกสถานท่ี ควรจดัให้ส่ิงท่ีถ่าย (Subject) อยู่ในทิศทางของ

แสงท่ีดีท่ีสุด เช่น การสัมภาษณ์แหล่งข่าวช่วงเท่ียงวนั ให้หลีกเล่ียงการถ่ายกลางแจง้ 

โดยเลือกมุมใหแ้หล่งข่าวยนืในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  
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 7. การสัมภาษณ์แหล่งข่าวในอาคาร (Talk) ช่างภาพตอ้งประเมินและวางแผน

จดัเตรียมไฟไปให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อจดัแสงให้เห็นหน้าแหล่งข่าวชัดเจน

ท่ีสุด ถา้ตอ้งใชไ้ฟจากสถานท่ีของแหล่งข่าวตอ้งขออนุญาตก่อนทุกคร้ัง 

 

แนวปฏบัิติในการบันทกึเสียง 

 

 1. ก่อนออกเดินทางไปถ่ายทํานอกสถานท่ีทุกคร้ังต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้

ครบถว้นและตรวจเช็กใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน เช่น สายไมคช์าํรุดหรือไม่ wireless 

มีแบตเตอร่ีหรือไม่ เป็นตน้ 

 2. ขณะถ่ายทาํตอ้งปรับปุ่มควบคุมเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์

ท่ีกาํลงัถ่ายทาํ เพื่อให้ภาพทุกภาพมีเสียง คือ เสียงบรรยากาศ (Ambient) ตอ้งมีทุกคร้ังท่ี

ถ่ายทาํ และเสียงมีความสัมพนัธ์กบัภาพ เช่น ถ่ายภาพ CU นกจิกขา้วเปลือก มีเสียงปาก

นกกระทบกับข้าวเปลือก ถ่ายภาพ LS นกบินออกจากกองข้าวเปลือก เป็นเสียง

บรรยากาศรอบขา้งของสถานท่ีบริเวณนั้น เป็นตน้ 

 3. ทุกคร้ังท่ีถ่ายทาํนอกสถานท่ี (Outdoor) ช่างภาพตอ้งใช้หูฟัง (Head Phone) 

แบบครอบหูตลอดเวลา ไม่สามารถเช่ือ scale จากมิเตอร์เพียงอยา่งเดียวได ้

 4. ช่างภาพตอ้งทาํ Sound Check ณ สถานท่ีถ่ายทาํก่อนจะบนัทึกภาพทุกคร้ัง เพื่อ

ป้องกนัการเกิดปัญหาเสียงไม่ชัด เสียงรบกวน เสียงบรรยากาศดังกว่าเสียงแหล่งข่าว 

หรือไม่ไดย้นิเสียงผูส่ื้อข่าว เป็นตน้ 

 5. กรณีถ่ายทาํการสัมภาษณ์แหล่งข่าว มีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี  

 5.1 เลือกใชไ้มคใ์หเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์และสถานท่ี ขณะถ่ายทาํไมคต์อ้ง

อยูท่ี่แหล่งกาํเนิดเสียงตลอดเวลา เม่ือเปล่ียนแหล่งกาํเนิดเสียงไมคต์อ้งเล่ือนตาม 

ตวัอยา่ง  
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 5.2 ผูส่ื้อข่าวตอ้งเป็นผูถื้อไมคส์ัมภาษณ์เอง เพื่อแสดงบทบาทของตน และให้

เกิด eye contact ระหว่างแหล่งข่าวและผูส่ื้อข่าว รวมทั้งในกรณีท่ีมีคาํถามต่อเน่ืองจะ

สะดวกต่อการเล่ือนไมคไ์ป-มา เพื่อใหไ้ดย้นิทั้งเสียงคาํถามและคาํตอบอยา่งชดัเจน 

 5.3 การสัมภาษณ์แหล่งข่าวท่ีมีระยะห่างระหว่างแหล่งข่าวกบัผูส่ื้อข่าว และ

ต้องการให้ได้ยินทั้ งเสียงคาํถามและคาํตอบอย่างชัดเจน ช่างภาพต้องวางแผนการ

เลือกใชไ้มคเ์พื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ เช่น ใชไ้มคบู์ม หรือใช ้wireless 2 ตวั ติดท่ี

แหล่งข่าวและผูส่ื้อข่าว เป็นตน้ 

 5.4 การเลือก Background เพื่อสัมภาษณ์แหล่งข่าวท่ีตอ้งการใหส้อดคลอ้งกบั

เร่ืองราวท่ีนําเสนอ ควรระมัดระวงัเร่ืองเสียงรบกวน เช่น สัมภาษณ์ในห้องทาํงาน/

ห้องพัก ระวงัเสียงรบกวนท่ีอาจเกิดจากเสียงเคร่ืองปรับอากาศ เสียงพัดลมเข้าไมค ์

สัมภาษณ์ในโรงงาน ระวงัเสียงรบกวนจากเคร่ืองจกัร สัมภาษณ์ท่ีบา้น ระวงัเสียงสุนัข

เห่า เป็นตน้ ซ่ึงช่างภาพตอ้งมีทกัษะท่ีสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ต่างๆ เหล่าน้ีได ้โดย

จดัเตรียมและเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดเ้สียงท่ีมีคุณภาพ 

 5.5 กรณีใช้ wireless ควรติดท่ีเส้ือตัวใน หรือ ดีท่ีสุดคือติดแนบเน้ือ (ถ้า

สามารถทาํได)้ และทาํ Sound Check ก่อนทุกคร้ังว่ามีเสียงรบกวนหรือไม่ รวมทั้งระวงั

เร่ืองคล่ืนรบกวนดว้ย 

 6. เก็บเสียงธรรมชาติ/เสียงบรรยากาศ (Ambient Sound) ของเหตุการณ์ใน

สถานท่ีถ่ายทาํให้มีความยาวต่อเน่ืองติดต่อกนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เผื่อไวใ้ชใ้นการ

ตดัต่อ 

 7. กรณีการเปิดหน้า ให้ท้ิงจงัหวะจากการให้คิว (3, 2, …) แลว้ค่อยถ่ายทาํ เพื่อ

ไม่ใหเ้สียงบอกคิวติดไปในการบนัทึกเสียง 

 8. ขณะบนัทึกภาพไม่ควรพูดคุยกนั เพราะเสียงจะถูกบนัทึกไปดว้ย ซ่ึงเป็นการ

รบกวนเสียงบรรยากาศ  

 9. ตรวจสอบความสมบูรณ์เสียงหลงัการถ่ายทาํทุกคร้ัง 
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การรายงานสด 

 

 การรายงานสด หรือท่ีเรียกกนัว่า OB (Outside Broadcasting) เป็นการถ่ายทอด

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเวลาและสถานท่ีจริงในขณะนั้นๆ กลบัไปยงัสถานีเพื่อออกอากาศ 

เช่น ถ่ายทอดการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ถ่ายทอดการแข่งขนักีฬาเรือยาวประเพณี 

เป็นตน้ แบ่งเป็น 5 ประเภท ตามระบบท่ีใชใ้นการรับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียง ดงัน้ี 

 

ประเภทการรายงานสด ข้อด ี ข้อจํากดั 

1. ผา่นดาวเทียม โดยใช้

รถ DSNG (Digital 

Satellite News 

Gathering) 

คุณภาพของภาพและเสียง 

ดีท่ีสุด 

- 

2. ผา่นสัญญาณ

ไมโครเวฟ 

(Microwave) 

คุณภาพของภาพและเสียงดี ตอ้งไม่มีวตัถุใดๆ เช่น 

อาคารขวางระหวา่งจานรับ

และจานส่ง เพราะเป็นการ

ส่งสัญญาณแบบเส้นตรงใน

แนวราบขนานกบัพื้นดิน 

3. ผา่นเคเบ้ิลใยแกว้นาํ

แสง 

(Fiber Optic) 

คุณภาพของภาพและเสียงดี - ตอ้งใชเ้วลาเตรียมการ

เพื่อติดต่อขอเช่า

สายสัญญาณ ซ่ึงตอ้ง

แจง้ล่วงหนา้แบบคร้ัง

ต่อคร้ัง 

- ค่าใชจ่้ายสูง 

4. ผา่นอินเทอร์เน็ต ราคาถูก - ตอ้งมีสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ในพื้นท่ีถ่ายทาํ 

- คุณ ภาพ ของภาพ และ

เสียงตํ่า 
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5. ผา่นโทรศพัท ์ - เครือข่ายสัญญาณกวา้ง 

ครอบคลุมพื้นท่ีมาก

ท่ีสุด  

- รวดเร็ว 

- ราคาถูก 

- ไม่มีภาพ 

- บางพื้นท่ีอาจไม่มีสัญญาณ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ

โทรศพัทส์าธารณะ 

 

แนวปฏบัิติในการรายงานสดผ่านดาวเทยีม 

 

 1. สํารวจพื้นท่ีถ่ายทาํ และขออนุญาตใชส้ถานท่ี โดยโปรดิวเซอร์ หรือผูส่ื้อข่าว 

ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีจะตอ้งสาํรวจ ดงัน้ี 

 1.1 เส้นทางและลกัษณะภูมิประเทศ  

  1) เส้นทางเขา้-ออกพื้นท่ีถ่ายทาํตอ้งเอ้ืออาํนวยต่อการนาํรถ DSNG / รถ 

OB ซ่ึงมีขนาดใหญ่และนํ้าหนกัมาก ผา่นเขา้-ออกไดโ้ดยสะดวก 

  2) สภาพพื้นท่ีบริเวณจุดจอดรถ DSNG / รถ OB พื้นดินตอ้งมีความแข็ง

เพียงพอท่ีจะรับนํ้ าหนักของรถได ้ไม่มีความลาดชัน ไม่มีส่ิงกีดขวางต่างๆ เช่น ตน้ไม ้

อาคาร เป็นตน้  

 

 1.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า การส่ือสารโทรคมนาคม 

นํ้าประปา ป๊ัมนํ้ามนั ท่ีพกั เป็นตน้ 

  

 2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพท่ี

สมบูรณ์พร้อมใชง้านทุกช้ิน ดงัน้ี 

 2.1 อุปกรณ์มาตรฐานประจาํรถ DSNG และ รถ OB  

 2.2 อุปกรณ์ส่ือสารระหว่างรถ DSNG กบัสถานี เช่น โทรศพัท์ในรถ วิทยุ

ส่ือสาร เป็นตน้ 

 2.3 อุปกรณ์สาํหรับผูป้ระกาศ เช่น Hybrid, โทรศพัทแ์บบ hand free เป็นตน้ 
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 3. ตรวจสอบสภาพรถ เช่น ระดบัของเหลวต่างๆ ของเคร่ืองยนต ์ยางรถยนต ์เป็น

ตน้ 

 4. ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี IT ส่วนสนบัสนุนงานข่าวก่อนออกปฏิบติังานทุก

คร้ัง 

 5. ปฏิบติังานตาม Work Flow ท่ีกล่าวมาอยา่งเคร่งครัด 

 

แนวปฏบัิติในการรายงานสดผ่านอนิเทอร์เน็ต 

 

 1. ตรวจสอบขอ้มูลผูใ้หบ้ริการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีท่ีจะไปถ่ายทาํ ว่า

เป็นระบบใด เช่น CDMA หรือ 3G ฯลฯ 

 2. จดัเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ให้ครบถว้น และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เช่น Note Book, Air Card, Smart 

Phone เป็นตน้ 

 3. จดัเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ ท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ สาย FireWire, 

สาย LAN, สายไมโครโฟน, สาย AC, แจ็คไมโครโฟนขนาดต่างๆ, Head Phone, USB, 

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี, ตวัแปลงไฟในรถยนต ์สายไฟพ่วงต่อ เป็นตน้ 

 4. ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี IT ส่วนสนบัสนุนงานข่าว ก่อนออกปฏิบติังานทุก

คร้ัง 

 5. ทดสอบความพร้อม และความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทนัทีท่ีถึงพื้นท่ีถ่าย

ทาํ หากไม่สามารถใชง้านได ้หรือมีความเร็วไม่พอจะไดป้รับเปล่ียนแผนการายงานสด

ใหท้นัสถานการณ์พร้อมแจง้กลบัยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

หลงัการผลติ (Post-Production) 

 

 1. ตรวจสอบรายละเอียดภาพและเสียง (Shot List) เป็นการตรวจดูรายละเอียด

ของภาพและเสียงหลงัการถ่ายทาํเสร็จในแต่ละวนัโดยผูส่ื้อข่าว ซ่ึงมีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี 
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 - ตรวจสอบและเพิ่มรายละเอียดของภาพและเสียงจากท่ีช่างภาพจดไว้

ระหว่างการถ่ายทาํ เพื่อดูว่ามีความครบถว้นสมบูรณ์ตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ ในกรณีท่ี

ไม่ครบถว้นหรือไม่สมบูรณ์จะไดแ้กไ้ขทนั เช่น กลบัไปถ่ายซ่อม หรือหากไม่สามารถ

ถ่ายซ่อมได ้จะไดเ้ตรียมการแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 - ถอดเทปรายละเอียดการสัมภาษณ์แหล่งข่าวทั้งคาํถามและคาํตอบ แบบคาํ

ต่อคาํ เพื่อใหง่้ายในการตดัต่อ 

 

 2. เขียนสคริปต์  (Script Writing) เป็นการกําหนดลําดับก่อน -หลังของการ

นาํเสนอภาพและเสียง เพื่อใหผู้ช้มไดรั้บเน้ือหาสาระตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้โดย

ระบุลกัษณะของภาพและเสียงไวอ้ยา่งชดัเจน การเขียนสคริปตส์าํหรับการผลิตข่าวแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ ข่าวอ่าน รายงานข่าว และ สารคดีเชิงข่าว ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 2.1 ข่าวอ่าน หมายถึง ข่าวท่ีมีประเด็นไม่สลบัซับซ้อน อาจมีหน่ึงหรือสอง

ประเด็น และมีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาในการผลิต ความน่าสนใจของข่าวอ่านอยู่ท่ี “ความ

กระชบัของประเด็นข่าว” ซ่ึงจะตอ้งมีการใชภ้าษาท่ีกระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย ความยาว

ของข่าวข้ึนอยู่กบัเน้ือหาสาระท่ีต้องการนําเสนอ แต่ด้วยเง่ือนไขท่ีระยะเวลาในการ

นาํเสนอข่าวมีอยูอ่ยา่งจาํกดั จึงไดก้าํหนดความยาวของข่าวอ่านแต่ละประเภทไวเ้พื่อให้

มีแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงัน้ี 

 

ประเภทข่าวอ่าน ความยาวของเน้ือหา 

1) ผูป้ระกาศอ่านโดยไม่มีภาพ-ไม่มีเสียงสัมภาษณ์ ไม่ควรเกิน 30 วนิาที 

2)  มีภาพ–ไม่มีเสียงสัมภาษณ์ ไม่ควรเกิน 45 วนิาที 

3)  มีภาพ–มีเสียงสัมภาษณ์ 

 - ประเดน็เดียว (มีภาพนอ้ย) 

 

ไม่ควรเกิน 1 นาที 

 - หลายประเดน็ ตอ้งการนาํเสนอความคิดเห็น

จาก  หลายฝ่ายอยา่งรอบดา้น เฉพาะกรณีท่ีพิเศษ/

  สาํคญัมากจริงๆ และผา่นความเห็นชอบของ

ไม่ควรเกิน 2.30 นาที 
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กอง  บรรณาธิการ 

  

 2.2 รายงานข่าว (News Package) หมายถึง ข่าวลงเสียง มีรายละเอียดของ

เน้ือหามากกว่าข่าวอ่าน มุ่งอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ของประเด็นข่าวนั้นๆ 

อยา่งรอบดา้น มีองคป์ระกอบในการเล่าเร่ืองดว้ยเสียงและภาพ ท่ีร้อยเรียงอยา่งมีศิลปะ 

 องค์ประกอบของรายงานข่าว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 1) บทบรรยาย (Voice Over) 

 2) เสียง (Sound) ไดแ้ก่ 

 - เสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าว (SOT/Sound Bite) 

 - เสียงบรรยากาศ/เสียงธรรมชาติ (Ambient/Natural Sound)  

 - เสียงเหตุการณ์จริง (Actuality Sound) เช่น เสียงบรรยายในวงสัมมนา 

เสียงสนทนาของแหล่งข่าวท่ีไม่ไดเ้กิดจากการสัมภาษณ์ เสียงปราศรัยในการชุมนุม เป็น

ตน้ 

 3) ภ าพ  ได้แ ก่  ภ าพ เด่ียว  กลุ่ ม ภ าพ  ภ าพ ชุ ด  (Sequence) แ ฟ้ ม ภ าพ 

(Archives) กราฟิก (Graphic – ใช้อธิบายตวัเลข สถิติต่างๆ เพื่อเสริมความเขา้ใจ อาจมี

หรือไม่มีกไ็ดข้ึ้นอยูก่บัความซบัซอ้นของประเดน็เน้ือหา) 

 4) การเปิดหน้า (Stand up) อาจมีหรือไม่มีก็ได้ โดยพิจารณาว่าอยู่ใน

เง่ือนไขท่ีตอ้งใชก้ารเปิดหนา้หรือไม่ ส่วนใหญ่นิยมใชช่้วงกลางเร่ือง เพื่อเช่ือมระหว่าง

ประเด็นหน่ีงไปสู่อีกประเด็นหน่ึง และใชช่้วงทา้ยเร่ืองเพื่อสรุปความ มกัจะไม่นิยมใช้

การเปิดหน้าในการเร่ิมเร่ือง เพราะการเปิดเร่ืองมกัจะใชภ้าพท่ีดีท่ีสุด การเปิดหนา้นิยม

ใชภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

• ไม่มีภาพ ไม่มีเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าว เช่น ไม่สามารถบนัทึกภาพ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นขณะเกิดเหตุ จึงใชก้ารเปิดหนา้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ 

จุดเกิดเหตุ เป็นตน้ 

• ตอ้งการอธิบาย (Demonstration) บางส่ิงบางอยา่งเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจ 

เช่น วธีิการใชอุ้ปกรณ์โทรศพัท ์เป็นตน้ 
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• รายละเอียดหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการนําเสนอไม่สามารถอธิบายด้วย

ภาพได ้หรือใชว้ธีิพูดอธิบายทาํใหเ้ขา้ใจไดง่้ายกวา่ใชภ้าพ หรือตอ้งการเนน้/ย ํ้าประเดน็ 

• เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าผูส่ื้อข่าวรายงาน ณ จุดเกิดเหตุในพื้นท่ีจริง เป็น

การเนน้ย ํ้าถึงความสดใหม่ ทนัสถานการณ์ 

• เพื่อสร้างความสมดุลของเร่ือง (Balance the Story) ดว้ยขอ้มูลท่ีเป็น

จริงกรณีท่ีขาดข้อมูลจากด้านใดด้านหน่ึง เช่น ใช้การเปิดหน้าอธิบายว่าทีมข่าวได้

พยายามติดต่อขอขอ้มูลจากแหล่งข่าวแลว้แต่ไดรั้บการปฏิเสธ หรือไม่สามารถติดต่อ

แหล่งข่าวได ้โดยยนืเปิดหนา้บริเวณหนา้ท่ีพกัของแหล่งข่าว เป็นตน้ 

 

 ประเภทของรายงานข่าว แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

 1) แ บ บ เขียน บ ท บ รรยาย  ส ลับ กับ การป ล่อยเสี ยงป ระกอบ ต่างๆ 

(Expository) 

 2) แบบมีส่วนร่วม (Participatory) ผูส่ื้อข่าวเขา้ไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ 

และปรากฏตวัในรายงานข่าวในบทบาทของ “คนเดินเร่ือง” 

 3) แบบสังเกตการณ์ (Observational/Reality) ไม่มีผูส่ื้อข่าวในเหตุการณ์

หรือปรากฏตวัในรายงานข่าว ไม่มีเสียงผูส่ื้อข่าวและไม่มีบทบรรยาย (มีผูป้ระกาศข่าว

โปรยนาํเขา้สู่รายงานข่าว) ใช้ภาพและเสียงของตวัละคร (ผูท่ี้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์

นั้นๆ) ในการเล่าเร่ือง โดยผูช้มเป็นเหมือนผูส้ังเกตการณ์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (เช่น ข่าว

เหตุการณ์ 9-11) 

 4) แบบผสมผสาน คือ ใชรู้ปแบบท่ี 1, 2 และ 3 ร่วมกนั 

 2.3 ส าร ค ดี เชิ ง ข่ าว  (News Documentary) เป็ น ก าร เล่ า เร่ือ งจ ริง  (fact) 

เหมือนกบั “รายงานข่าว” (News Package) แต่มีวธีิการเล่าเร่ืองท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 1) มีลกัษณะเป็น Reality มากข้ึน 

 2) มีเทคนิคการเคล่ือนไหวกลอ้ง และเลือกใชมุ้มกลอ้งอยา่งมีศิลปะมาก

ข้ึน โดยมีมุมท่ีแตกต่างหลากหลาย เช่น มุมแทนสายตา เป็นตน้ 
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 3) ใช้ภาพจาํลองเหตุการณ์ได้  โดยต้องมีการระบุชัดเจน ว่า เป็นการ

จาํลองสถานการณ์หรือภาพจาํลองเหตุการณ์ 

 4) ใช้เสียงประกอบหลายรูปแบบผสมผสานกนัมากข้ึนทั้ง Sound Bite, 

Ambient, Actuality, รวมทั้งสามารถใช ้Sound Effect และเสียงดนตรีประกอบได ้ 

 วิธีเลือกเร่ืองเพื่อทาํสารคดีเชิงข่าว มักจะคิดจากมุมมองของคนทั่วไป ใช้

วิธีการเล่าเร่ืองผ่านตวัละครต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมีคนเดินเร่ืองหลกั แลว้แตก

แขนงแยกย่อยออกไปสู่เร่ืองราวของคนอ่ืนๆ เหมือนกา้งปลา ดงันั้น จึงตอ้งพยายามหา

ตวัละครหลกัท่ีมีบุคลิกโดดเด่น ดึงดูด (strong character) เพื่อตรึงความสนใจของผูช้ม 

 

Tips & Trick 

 

 1. เร่ิมตน้จากภาพท่ีดีท่ีสุด เป็นภาพท่ี กระทบ หรือตรึงความสนใจของผูช้ม

ไดม้ากท่ีสุด 

 2. เร่ิมต้นด้วยภาพเคล่ือนไหวจะดีกว่าเร่ิมต้นด้วยภาพน่ิง ยกเวน้กรณีมี

ภาพน่ิงท่ีส่ือความหมายไดดี้กวา่ภาพเคล่ือนไหว 

 3. ทุก 15-30 วินาที ควรมีเสียงสัมภาษณ์เขา้มาเพื่อลดความน่าเบ่ือ โดยเสียง

สัมภาษณ์ไม่ควรยาวเกิน 15 วนิาที ยกเวน้กรณีท่ีประเดน็มีความสาํคญั 

 4. ไม่ควรเร่ิมตน้และจบเร่ืองดว้ยเสียงสัมภาษณ์ เพราะ 

 1) การเร่ิมตน้ดว้ยเสียงสัมภาษณ์จะมีลกัษณะเหมือน Jump cut เพราะเม่ือ

ตดัจากผูป้ระกาศเขา้สู่รายงานข่าวขนาดของภาพจะไม่เท่ากนั ยกเวน้บางกรณีท่ี

เสียงสัมภาษณ์มีผลกระทบต่อความสนใจของผูช้มอยา่งมาก 

 2) โดยปกติหลงัเสียงสัมภาษณ์จะมีการขยายความ หากจบเร่ืองดว้ยเสียง

สัมภาษณ์อาจทาํใหผู้ช้มไม่เขา้ใจ อีกทั้งจะเป็นการไม่สมดุลเพราะอาจทาํใหผู้ช้ม

คิดไปไดว้่าผูส่ื้อข่าวเห็นดว้ยกบัแหล่งข่าว ยกเวน้บางกรณีท่ีเสียงสัมภาษณ์ส่ือ

ความหมายไดก้ระทบใจผูช้ม เช่น จบดว้ยเสียงสัมภาษณ์ของคุณยายท่ีกาํลงัตาม

หาหลานท่ีหายตวัไปวา่ “เรายงัรอความหวงัท่ีจะตามหาหลานให้เจอต่อไป” 
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 3) จบดว้ยช่ือผูส่ื้อข่าวในการรายงาน  

 5. เขียนให้ตรงประเด็น (Jump to the point) ว่าตอ้งการจะบอกอะไรกบัผูช้ม 

ไม่เยิน่เยอ้ ประหยดัคาํ ให้ภาพเล่าเร่ือง เขียนโดยตั้งตน้จากภาพและเสียงท่ีมีอยู ่

นํามาร้อยเรียงให้เป็นเร่ืองราว โดยเขียนบทให้สอดคล้องกับภาพ อย่าเขียน

บรรยายซํ้ าในส่ิงท่ีภาพเล่าเร่ืองไดด้ว้ยตวัมนัเอง หรือมีเสียงสัมภาษณ์อยูแ่ลว้ แต่

เขียนเพิ่มขอ้มูลในส่ิงท่ีภาพและเสียงไม่มีหรือบอกไม่ได ้หรือเขียนเพื่อเช่ือมโยง

ประเดน็แต่ละประเดน็ 

 6. เขียนดว้ยภาษาพูดก่ึงทางการ เขียนเพื่อใหค้นฟัง ไม่ใช่เขียนใหค้นอ่าน ใช้

ถอ้ยคาํท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจง่าย เป็นภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั เขียนให้เร่ือง

ท่ีเขา้ใจยากเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย หลีกเล่ียงการใชศ้พัทย์ากหรือสลบัซบัซอ้น  

 

 3. กราฟิก (Graphic) ในงานข่าว ใช้เพื่ออธิบายขอ้มูล หรือเหตุการณ์ท่ีมีความ

สลบัซับซ้อนให้ผูช้มเขา้ใจและจดจาํไดง่้าย โดยมีศิลปะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ 

Thai PBS เหตุผลของการใชก้ราฟิกในงานข่าว มีดงัน้ี 

 1) ตอ้งการอธิบายความหมายหรือรายละเอียดท่ีจาํเป็นของขอ้มูลเพื่อเสริม

ความชัดเจนของบทข่าว หรือเพื่อเน้นขอ้ความ เช่น มาตรา ผลการสํารวจ ผลคะแนน 

สถิติต่างๆ เป็นตน้ 

 2) ไม่สามารถส่ือความหมายดว้ยการเขียนบทอธิบายได ้เพราะตอ้งมีเอกสาร

ประกอบ เช่น แผนท่ี การบอกเส้นทาง หรือบอกตาํแหน่งท่ีเกิดเหตุการณ์ เป็นตน้ 

 3) ไม่มีภาพประกอบ เช่น การสร้างภาพ/กราฟิก จาํลองเหตุการณ์ 

 4) สร้างสีสันและเอกลกัษณ์ใหก้บัช้ินงาน 

  

 ก าร ส ร้ าง เอ ก ลัก ษ ณ์ ที่ บ่ ง บ อ ก ลัก ษ ณ ะ เฉ พ าะ ตั ว ข อ ง  Thai PBS มี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ส่วน คือ 

 1) สี (Color) ใชโ้ทนสีซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของสถานีเป็นหลกั คือ ส้ม เทา ขาว 
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 2) เส้นสายและรูปทรง (Shape) ถอดแบบจาก “ปีกนก” ซ่ึงเป็นโลโก้ของ

สถานี 

 3) ตัวอักษร  (Font) แบบตัวอักษรหลักท่ีใช้ คือ สาทรมีเดียม (Sathorn 

Medium) และ กิตติธาดา (Kittithada) 

 4) ก ารเค ล่ื อ น ไห วข อ งก ราฟิ ก  (Transition of Animation) จังห วะ ก าร

เคล่ือนไหวเขา้-ออกของกราฟิกเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและรูปแบบเดียวกนัในแต่ละ

ช้ินงาน 

 

 

 

 

 ประเภทของกราฟิกทีใ่ช้ในงานข่าว มีดงัน้ี 

 1) ไตเติ้ล (Title) คือ การเปิดหัวรายการ เลือกใช้ font ท่ีเหมาะสมกบัเร่ือง

หรือข่าวนั้นๆ ส่วนความยาวข้ึนอยูก่บัความยาวของรายการ / อนิเตอร์ลูด (Interlude) คือ 

การนาํเขา้สู่ช่วงรายการท่ีเป็นช่วงพิเศษ 

 2) เพลทอนิเสิร์ต font ท่ีใชคื้อ สาทรมีเดียมมาตรฐาน และ กิตติธาดาโบลด ์

 3) จําลองเหตุการณ์ (Simulate) 

 4) วินโดว์รายงานสด และ วินโดว์สัมภาษณ์โทรศัพท์ font ท่ีใช้คือ สาทร

มีเดียม 

 5) CG และ Bar แบบต่างๆ font ท่ีใชคื้อ สาทรมีเดียมมาตรฐาน font ท่ีใชใ้น 

Bar ใช้ขนาด 30 พอยท์ มี 2 แบบ คือ ตวัอกัษรสีขาว บน Bar สีส้ม และ ตวัอกัษรสีดาํ 

หรือเทาเขม้ หรือส้มสถานี บน Bar สีขาว 

 6) เพลทข่าวด่วน 
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 7) ฉาก/virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tips & Tricks 

 

 1. ไม่ควรมีตวัอกัษรมากเกินไปในแต่ละหนา้ (ไม่ควรเกิน 5 บรรทดั) 

 2. ไม่ควรทาํภาพจาํลองเหตุการณ์ในกรณีท่ีมีขอ้มูลไม่มากพอ หรือขอ้มูลไม่

ชดัเจน 

 3. เม่ือตอ้งทาํภาพจาํลองเหตุการณ์ ตอ้งระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลโดยการ

ซอ้นตวัอกัษรในกราฟิกทุกคร้ัง เช่น “เหตการณ์จาํลองจากคาํบอกเล่าของ...” 

 4. กราฟิกอธิบายตวัเลข สถิติ มาตรา ฯลฯ ควรอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล

ทุกคร้ัง 

 5. ควรใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมในการนาํเสนอกราฟิก เพื่อให้ผูช้มสามารถทาํ

ความเขา้ใจในแต่ละหนา้ 

 

 

 4. การตัดต่อข่าว (Edit) เป็นการนาํภาพและเสียงมาร้อยเรียงให้สอดคลอ้งกบั

สคริปต ์เพื่อให้ข่าวทั้งเร่ืองมีความต่อเน่ืองและล่ืนไหล โดยหัวใจของการตดัต่อข่าวมี 4 

เร่ืองหลกัท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ 
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 4.1 Continuity คือ ข่าวทั้ งเร่ืองมีความต่อเน่ืองของเร่ืองราวตามลําดับ

เหตุการณ์ โดยบท ภาพ และเสียง เม่ือนาํมาร้อยเรียงกนัแลว้มีความสอดคลอ้งเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ดูแลว้ร่ืนไหล ไม่สะดุด 

 4.2 Match Action คือ เม่ือนาํภาพ 2 ภาพ ซ่ึงมีขนาดภาพต่างกนั หรือ ขนาด

ภาพเดียวกนัแต่คนละมุมกลอ้งมาวางต่อกนั ตอ้งเป็นเหตุการณ์หรือกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์

กนั และ มีจุดเช่ือมต่อท่ีสัมพนัธ์กนัด้วย เพราะถา้ไม่สัมพนัธ์กันจะทาํให้เกิดภาพซํ้ า 

(Repeat Action) หรือภาพเหตุการณ์ท่ีหายไป (Miss Action)  

 ตวัอยา่ง Match Action (1)  

 ภาพของพ่อคา้ขายหมูกาํลงัเง้ือมีดข้ึนเพื่อจะสับหมู ต่อดว้ยภาพของมีดท่ีสับ

ลงบนขาหมูท่ีวางอยูบ่นเขียง เป็นการลาํดบัภาพท่ีเหตุการณ์มีความสัมพนัธ์กนั 

 

 

 

 

 ภาพพ่อคา้ขายหมูท่ีกาํลงัเง้ือมีดเพื่อจะสับหมู ต่อดว้ยภาพขาหมูกระเดน็ออก

จากเขียงหมูไป เป็นการลาํดบัภาพท่ีเหตุการณ์ไม่สัมพนัธ์กนั ทาํให้ไม่มีความต่อเน่ือง

เพราะมีภาพเหตุการณ์ท่ีหายไป คือ ภาพมีดท่ีสับลงบนขาหมู 

 

 

 

 

 ตวัอยา่ง Match Action (2) 

 ภาพมือของพ่อคา้ท่ีเง้ือข้ึนเพื่อจะสับหมู ต่อดว้ยภาพมือท่ีเง้ือข้ึนเพื่อจะสับหมู

ในอีกมุมหน่ึง หรืออีกขนาดภาพหน่ึง เป็นการลาํดบัภาพท่ีเหตุการณ์ไม่สัมพนัธ์กนั ทาํ

ใหไ้ม่มีความต่อเน่ืองเพราะเป็นภาพเหตุการณ์ท่ีซํ้ ากนั 

  

  

 

  

 

 

 

 



32 
 

ข้อยกเว้น 

- การมี Repeat Action ในงานข่าว สามารถทาํได ้แต่ ตอ้งมีเหตุผลอธิบายไดว้่า

ทําเพื่ออะไร ตัวอย่าง กรณีเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆ เช่น เคร่ืองบินตก แล้ว

ถ่ายภาพมาไดห้ลายมุม กส็ามารถนาํภาพแต่ละมุมมาเรียงต่อกนัไดเ้พื่อแสดง

ใหเ้ห็นวา่ภาพเหตุการณ์ท่ีไดจ้ากแต่ละมุมเป็นอยา่งไร 

 

 4.3 Jump Cut คือ การสะดุดของภาพท่ีนาํมาเรียงต่อกนั ซ่ึงในการตดัต่อตอ้ง

พยายามหลีกเล่ียงไม่ใหมี้ Jump Cut อยูใ่นข่าวทั้งเร่ือง  

 Jump Cut เกิดจาก 1) นาํภาพซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกนัมากมาเรียงต่อกนั 

หรือ 2) นาํภาพเหตุการณ์เดียวกนั ถ่ายจากมุมเดียวกนัมาเรียงต่อกนัโดยเปล่ียนขนาดภาพ

อยา่งรุนแรง เช่น จาก MS ไป ECU ทาํใหเ้หตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง เพราะมีภาพท่ีหายไป 

 

 ตวัอยา่ง Jump Cut (1)  

 ภาพ LS เห็นพ่อคา้ขายหมูกาํลงัเง้ือมีดเพื่อจะสับหมู ต่อดว้ยภาพ LS ดา้นขา้ง

เห็นมีดสับลงบนขาหมู เป็นการลาํดับภาพท่ี Match Action แต่เป็น Jump Cut เพราะ

ขนาดของภาพเท่ากนั  

 

 

 

 

 

 

• วธีิการหลกีเลีย่ง Jump Cut ของภาพ คือ แทรกดว้ยภาพ Cut Away  

• วธีิการแก้ไข Jump Cut ของเสียง คือ ใช ้J-Cut ปล่อยเสียงมาก่อนภาพ หรือ 

L-Cut ปล่อยภาพมาก่อนเสียง แลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
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 4.4 Screen Direction คือ การเรียงภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวให้สอดคลอ้งกนั 

โดยการเคล่ือนไหวของส่ิงท่ีถ่าย (Subject) ท่ีอยูใ่นจอภาพตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

(จากซา้ยไปขวาของผูช้ม) 

 ตวัอยา่ง Screen Direction  

 ภาพฝูงนกบินออกจากถํ้า ต่อดว้ยภาพฝูงนกบินอยู่ในทอ้งฟ้าหันหัวมุ่งหน้า

ไปทางขวา เป็นการเรียงภาพไปในทิศทางเดียวกนั  

 ภาพฝูงนกบินออกจากถํ้า ต่อดว้ยภาพฝูงนกบินอยู่ในทอ้งฟ้าหันหัวมุ่งหน้า

ไปทางซา้ย เป็นการเรียงภาพท่ีสวนทางกนั 

 

 

 

 

 

 

  

Tips & Trick 

 

 1. หา shot ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับเร่ิมตน้และจบเร่ือง 

 2. เปล่ียนขนาดของภาพระหวา่ง shot ต่อ shot ใหมี้ความแตกต่างกนั 

 3. ไม่ควรใช ้Zoom หรือ Pan หรือ Tilt หรือ Track หรือ Dolly มาเรียงต่อกนั

เพราะจะทาํใหเ้วยีนหวั และดูไม่มีจุดส้ินสุดของภาพ 

 4. การนาํภาพน่ิงมาใชใ้นการตดัต่อ ไม่ควรนาํมาเรียงต่อกนัแบบ cut ต่อ cut 

ควรทาํใหมี้ความเคล่ือนไหวในภาพ โดยใชเ้ทคนิคการเช่ือมภาพเขา้มาช่วย เช่น 

ค่อยๆ Zoon In เขา้ไป เพือ่ใหภ้าพแต่ละภาพมีการเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

 5. การปล่อยเสียงสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวคนเดียวกัน 2 คร้ัง คร้ังแรกให้

ปล่อยภาพและเสียงมาพร้อมกนั เพื่อให้รู้ว่าเป็นเสียงของใคร ส่วนการปล่อย

เสียงคร้ังท่ี 2 สามารถปล่อยเสียงมาก่อนได ้ไม่จาํเป็นตอ้งปล่อยพร้อมหนา้เพราะ

ทิศทางเดียวกนั สวนทางกนั 
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ผูช้มรู้แลว้ว่าเป็นเสียงใคร แลว้ใช้ภาพ Cut Away แทรก เพื่อใช้ประโยชน์จาก

ภาพใหม้ากท่ีสุด 

 6. การตดัต่อเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการผลิตข่าว ดงันั้น เจา้หนา้ท่ี

ตดัต่อตอ้งมัน่ใจวา่ช้ินงานท่ีส่งออกอากาศมีคุณภาพสมบูรณ์ท่ีสุดทั้งเน้ือหา ภาพ 

และเสียง 
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การใช้ภาษาในการรายงานข่าว 

การรายงานข่าวของไทยพบีีเอส จะใช้ภาษากึง่ทางการในการนําเสนอ ไม่ใช่ภาษาราชการ

แต่กไ็ม่ใช่ภาษาพูดในวงสนทนาทีไ่ม่เป็นทางการ โดยยดึหลกัการใช้ภาษาไทยทีถู่กต้อง

ตามระเบียบแบบแผนควบคู่กบัการใช้คาํและรูปประโยค ทีผู้่ชมทัว่ไปเข้าใจง่าย 

 

1 .เขียนสคริปตข่์าวใหก้ระชบั กะทดัรัด แต่ไดใ้จความไม่เยิน่เยอ้ เขียนใหเ้ป็นประโยค 

ตรวจสอบเสมอวา่แต่ละยอ่หนา้หรือแต่ละช่วงของสคริปตต์อ้งเป็น ประโยค ไม่ใช่วลี  

 

2. พึงระวงัการขยายความหรือใหปู้มหลงัท่ีมีรายละเอียดมากเกินไปจนทาํใหจ้บยอ่หนา้ 

หรือช่วง ตอน ในสคริปต ์โดยท่ียงัไม่เป็นประโยค ไม่ไดบ่้งบอกวา่ส่ิงท่ีกล่าวถึงในช่วง

นั้นกาํลงัทาํอะไร ท่ีไหน อยา่งไร หากเกิดกรณีน้ีข้ึนจะทาํใหก้ารดาํเนินเร่ืองหรือ

ขบัเคล่ือนประเดน็ข่าวในสคริปตข่์าวนั้นๆ มีปัญหา สะดุด ไม่ราบร่ืน และรุ่มร่าม เยิน่

เยอ้ 

 

ตวัอยา่ง 

 

การติดตามหาตัวน้องดังซ่ึงหายตัวไปจากบ้านกว่า 1 เดือน  

ซ่ึงในเบือ้งต้นพ่อ แม่ของน้องดังเช่ือว่า น้องดังถกูคนใกล้ชิด 

หลอกลวงแล้วพาหลบหนีไป ต้ังแต่น้องดังหายตัวไปพ่อ  

แม่ของน้องดังได้ ทุ่มเทเวลาติดตามหาน้องดังด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

................ 

 

ตวัอยา่งขา้งตน้ใชเ้วลาในการอ่าน 17 วนิาที โดยท่ีไม่ไดบ้อกวา่ “การติดตามหาตวันอ้ง

ดงั” นั้นเป็นอยา่งไร คืบหนา้หรือไม่ แค่ไหน บอกแค่ “ปูมหลงั” (BACK GROUND)  

เท่านั้น และยงัเป็นการเขียนท่ีไม่เป็นประโยค 

..................... 
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การติดตามหาตัวน้องดังซ่ึงหายตัวไปจากบ้านกว่า 1 เดือน เร่ิมมคีวามหวงัมากขึน้เม่ือพอ่ 

แม่ของน้องดังพบเบาะแสจากพยานว่า เห็นน้องดังเดินอยู่กบัเพ่ือนบ้านท่ีตลาด เม่ือสอง

วนัก่อน 

...... 

 

4. หลีกเล่ียงการใชรู้ปประโยคแบบภาษาองักฤษ เช่น 3 ผู้ก่อเหตุบุกปล้นร้าน

ทอง  แต่ให้ใช้  มผีู้ ก่อเหตุ 3 คนบกุปล้นร้านทอง 

หรือ   เจ้าของร้านทองย่านเยาวราชถกูปล้น 

ควรใช้    ...มเีหตุปล้นร้านทองย่านเยาวราช 

 

4. ระมดัระวงัการใชถ้อ้ยคาํท่ีดูหม่ิน ละเมิด ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เช่น  บา้นนอก  คน

หลงัเขา เบ่ียงเบนทางเพศ แต๋วแตก คาํเหล่าน้ีแมย้งัไม่เป็นท่ีชดัเจนวา่คาํไหนควรใช ้ คาํ

ไหนเขา้ข่ายดูหม่ิน แต่ตอ้งระวงั หากเป็นไปไดใ้หห้ลีกเล่ียง หรือหาคาํอ่ืนท่ีมีความหมาย

เดียวกนัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีหมายรวมถึงการปล่อยเสียง สัมภาษณ์ ดว้ย 

 

5.การเขียนโปรยไม่ควรเกิน 2 ประเดน็ แต่ละประเด็นตอ้งเช่ือมต่อกนัดว้ย “คาํเช่ือม” ท่ี

ราบร่ืน สละสลวย ใชป้ระโยคท่ีกระชบั 

 

6. การเร่ิมเน้ือข่าว ต่อจากโปรยให ้เร่ิมดว้ยประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีสุดในโปรย ไม่

จาํเป็นตอ้งเร่ิมเน้ือข่าวดว้ยประเดน็สุดทา้ยของโปรยท่ีผูป้ระกาศอ่าน 

 

7. การเขียนสคริปต ์คาํใหส้ัมภาษณ์ก่อนท่ีจะปล่อยเสียงของแหล่งข่าวตอ้งไม่ใช่การสรุป

ประเดน็ท่ีจะปล่อยเสียงซ่ึงมกัจะซํ้ ากบัเสียงของแหล่งข่าว และไม่ใชก้ารเขียนสคริปต์

ประเดน็หน่ึงแลว้ปล่อยเสียงแหล่งข่าวอีกประเดน็หน่ึง แต่ใหเ้ขียนสคริปทช่์วงน้ีแบบ 

“เปิดช่อง” หรือ “โยน” เขา้สู่เสียงของแหล่งข่าวแบบกระชบัและราบร่ืน 

 

  



37 
 

ตวัอยา่ง 

 

ปล่อยเสียง “ ครับ เป็นการก่อการร้ายครับ ตาํรวจกาํลงัสืบสวนรายละเอียดจาก

พยานหลกัฐานทั้งพยานวตัถุและพยานบุคคล ตอนน้ีเรากาํลงัตรวจสอบภาพวงจรปิดท่ีมี

จากหลายกลอ้งอยู ่คาดวา่ไม่นาน จะรู้ตวัผูก่้อเหตุท่ีขบัรถนาํระเบิดมาวาง คงสัก 2 – 3 

วนัครับ” 

 

ไม่ควรเขียน.. 

 

พล.ต.อ.เพรียวพนัธ์ ดามาพงศ ์ผูบ้ญัชาการตาํรวจกล่าววา่ ตาํรวจกาํลงัตรวจสอบภาพ

วงจรปิดและตรวจสอบพยานเพื่อหาตวัผูก่้อเหตุวางระเบิดโรงแรมลีการ์เดนส์ ในอาํเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงคาดวา่อีก 2-3 วนัคงจะมีความคืบหนา้ และเร่ืองน้ีผู ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติระบุวา่เป็นการก่อการร้าย 

 แบบน้ีเรียกวา่ เขียนสรุปจากเสียงของแหล่งข่าวท่ีจะปล่อย ซ่ึงเป็นประเดน็ซํ้ ากนั 

 

การเขียนสคริปต ์เพื่อโยงไปยงัการปล่อยเสียง ควรเขียนแบบ “เปิดทาง” หรือโยน อยา่ง

กระชบัและสอดคลอ้งกบัเสียงของแหล่งข่าวท่ีกระชบั เป็นประเดน็หลกั สาํคญั น่าสนใจ 

มีนํ้าหนกั มีนยัยะ มีความหมาย ท่ีสอดคลอ้งกบัประเดน็ข่าว เช่น 

 

ตวัอยา่ง.. 

 

ความรุนแรงของเหตุระเบิดท่ีโรงแรมลีการ์เดนส์ ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึง

ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติและบาดเจบ็จาํนวนมากชดัเจนแลว้วา่เป็นการก่อการร้าย 

 

พล.ต.อ.เพรียวพนัธ์ ดามาพงศ ์ผูบ้ญัชาการตาํรวจกล่าววา่ เหตุระเบิดโรงแรมลีการ์เดนส์ 

ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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ตาํรวจกาํลงัตรวจสอบภาพวงจรปิดและตรวจสอบพยานเพื่อหาผูก่้อเหตุ ซ่ึงคาดวา่อีก 2-

3 วนัคงจะมีความคืบหนา้ และเร่ืองน้ีผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติระบุวา่เป็นการก่อการ

ร้าย 

 

กรณีน้ีแมจ้ะมีการพูดถึง “การก่อการร้าย” ทั้งในสคริปต ์และ ในเสียงของแหล่งข่าว  ซ่ึง

ถือวา่ซํ้ ากนั แต่กรณีน้ี ประเดน็การก่อการร้าย เป็นเร่ืองสาํคญั สามารถซํ้ ากนัได ้แต่ใน

กรณีอ่ืนไม่ควร เขียนสคริปต ์และปล่อยเสียงในประเดน็ท่ีซํ้ ากนั 

 

8. เขียนสคริปตใ์หส้อดคลอ้งกบัภาพท่ีสามารถส่ือไดถึ้งประเดน็ท่ีนาํเสนอ  ไม่ใช่เขียน

แบบบรรยายภาพ เน่ืองจากภาพนั้นสามารถเล่าเร่ืองดว้ยตวัของมนัเองไดแ้ลว้  

 

ตวัอยา่ง   ภาพข่าว แม่บา้นกาํลงัทาํกบัขา้วในครัว 

 

สคริปต ์ไม่ควรเขียนแค่ 

 

คนงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมกาํลังทาํกับข้าวเพ่ือให้ครอบครัวนาํไปกินท่ีโรงงาน 

จากเดิมท่ีซื้อจากร้านอาหาร 

 

แต่ควรใชภ้าพเดียวกนั เช่ือมโยงและขยายความมากข้ึน 

 

ตวัอยา่ง 

“ ครอบครัวคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเร่ิมปรุงอาหารสาํหรับมือ้เช้าและนาํไปเป็น

มือ้กลางวนัท่ีโรงงานเป็นคร้ังแรก นับต้ังแต่ทาํงานมา 5 ปี จากเดิมท่ี ท้ังสองมือ้พวกเขา

จะใช้บริการของร้านอาหารในนิคมอุตสาหกรรม หลงัจากท่ีราคาอาหารสูงขึน้เกือบ 1 

เท่าตัว” 
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9. หลีกเล่ียงการกล่าวถึง วาทกรรม หรือส่ิงท่ีแหล่งข่าวพยายามสร้างใหเ้ป็นจุดสนใจ

หรือช้ีนาํใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตามโดยเฉพาะในช่วงการโปรย หากตอ้งพูดถึงใหอ้า้งแหล่งข่าว

ทุกคร้ังและควรอธิบายวา่ส่ิงนั้น  
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ตวัอยา่ง 

     ไม่เขียน “มหกรรมของถูกทั้งแผน่ดินไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้”  

     ควรเขียนวา่ “มาตรการท่ีรัฐบาลเช่ือวา่จะแกปั้ญหาสินคา้ราคาแพงอยา่งไดผ้ลท่ีเรียก

กนัวา่ มหกรรมของถูกทั้งแผน่ดิน ไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้”  

 

10.การตั้งคาํถามในโปรยข่าว สามารถทาํได ้ในกรณีท่ีตอ้งการชกัจูงใหผู้ช้มติดตาม เช่น 

• กรณีใชใ้นบทวิเคราะห์หรือรายงานข่าว ควรใชใ้นลกัษณะท่ีทาํใหค้าํท่ีเป็น

คาํถามไม่ใช่เป็นการถาม และในรายงานข่าวตอ้งมีคาํตอบของประเดน็นั้น 

เช่น “ไปติดตามกนัว่าอะไรท่ีทาํให้ราคาทองขึน้อย่างรวดเร็วในวนันี”้ เป็น

ตน้ 

• กรณีใชใ้นการรายงานสดเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา และตอ้งการรายงานความคืบหนา้ล่าสุด เช่น มีการประทว้งปิด

ถนนและมีการเผชิญหนา้กนัระหวา่งคู่กรณี ซ่ึงเส่ียงต่อการเกิดความรุนแรง ผู ้

ประกาศสามารถตั้งคาํถามไปยงัทีมรายงานสดไดว้า่ “สถานการณ์ล่าสุด

ตอนนีเ้ป็นอย่างไร” เป็นตน้ 

- ไม่ควรเปิดประเดน็สาํคญัท่ีสุดทั้งหมด แต่ควรโปรยแบบเปิดช่องกวา้งๆ และเปิด

เพื่อรับการรายงานประเด็นหลกัท่ีจะอยูใ่นเน้ือข่าว เช่น  

 

ควร ไม่ควร 

“พบสาเหตุของพลรุะเบิดท่ีจังหวดั

สุพรรณบรีุแล้ว ไปติดตามจาก...(ช่ือ

ผู้ ส่ือข่าว)” หลกีเลี่ยงการใช้คาํว่า “จาก

รายงาน” 

“กรณีพลรุะเบิดท่ีจังหวดัสุพรรณบรีุ 

พบสาเหตุของการระเบิดแล้วคือ รวม

พล ุ4,000 ลกู ไว้ในท่ีเดียวกนัและถกู

สะเกด็ไฟ ไปติดตามจากรายงาน” 

 

- โปรยใหผู้ป้ระกาศโยนเขา้รายงาน / บทวเิคราะห์ จะใชค้าํวา่ “ติดตามจาก...(ช่ือ

ผูร้ายงาน)” ไม่ใชค้าํวา่ “ติดตามจากรายงาน” ในกรณีท่ีไม่มีช่ือผูส่ื้อข่าวในรายงานลง
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เสียง  ตอ้งเขียนโปรยเพื่อนาํเขา้สู่รายงานโดยไม่ตอ้งใชค้าํวา่ติดตามจาก...หรือ

ติดตามจากรายงาน 

- กรณีการรายงานสดจากภาคสนาม บรรณาธิการภาคสนาม และผูป้ระกาศ ควรพูดคุย

กบัทีมรายงานสดในพื้นท่ีเพื่อปรับบทโปรยและประเดน็ในการรับและส่งใหต้รงกนั 

- บทโปรยในรายการข่าวมีลกัษณะเป็นการเกร่ินนาํ ใหบ้ริบทหรือปูมหลงัของข่าว

นั้นๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ น่าติดตาม จึงอาจมีความยาวมากกวา่การโปรยข่าว ซ่ึง

เป็นการสรุปเฉพาะประเด็นสาํคญัของข่าวเท่านั้น 

- การใชช่ื้อยอ่ของหน่วยงาน/องคก์รต่างๆ ในบทโปรยสามารถใชไ้ด ้แต่ตอ้งเป็น

องคก์รท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป และมีการใช่ช่ือยอ่นั้นๆ อยา่งกวา้งขวาง เช่น ป.ป.ช. ,

คอป., ปปง. เป็นตน้ และการกล่าวถึงช่ือองคก์รคร้ังแรกในเน้ือข่าวใหร้ะบุเป็นช่ือ

เตม็พร้อมระบุช่ือยอ่   

 

การจบรายงานลงเสียง 

 

- ตอ้งมีช่ือผูส่ื้อข่าว “..........................Thai PBS รายงาน”   

- การจบรายงานดว้ยประโยควา่ “รายงานจาก….(สถานท่ี)....” ใชใ้นกรณีรายงานสด

และรายงานจากต่างประเทศ  หรือในสถานทีท่ีเ่กดิเหตุการณ์สําคญัๆ เท่าน้ัน 

- รายงานข่าวท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลจากหลายโต๊ะข่าว หรือไม่ชดัเจนวา่เป็นช้ินงานของ

ผูส่ื้อข่าวคนไหน ไม่ตอ้งลงทา้ยวา่ Thai PBS รายงาน”   

- การซอ้น CG ระบุสถานะแหล่งข่าว ใหร้ะบุเฉพาะ ยศและตาํแหน่ง เท่านั้น ไม่ตอ้ง

ระบุวฒิุทางการศึกษา เช่น ดร.   แมว้า่ในการสัมภาษณ์สดหรือทางโทรศพัทจ์ะ

แนะนาํหรือเรียกวา่อาจารย ์หรือ ด๊อกเตอร์ นาํหนา้ได ้(แต่ไม่ควรใชค้าํวา่ “ด๊อก

เตอร์” อยา่งยิง่ เพราะเป็นคาํเรียกท่ีผดิ ไม่ตรงตามความหมาย ท่ีในภาษาไทยเรียกวา่ 

“ดุษฎีบณัฑิต” หากเป็นนกัวชิาการ น่าจะใชแ้ค่คาํวา่ “อาจารย”์ กพ็อ) 

 

**************************** 
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ข่าวการเมือง 

 

กรอบการนําเสนอข่าวการเมือง 

 

 ข่าวการเมือง เป็นข่าวท่ีมีประเดน็เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

การทาํหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารในการกาํหนดนโยบาย

และการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถึงการทาํหนา้ท่ีนาํนโยบายและกฎหมายต่างๆ ไปสู่การ

ปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

การทําหน้าท่ีในการตราและพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย พิจารณาเงิน

งบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา 

ประกอบด้วย ส.ส. และ ส.ว.) 

การพิจารณาพิพากษาคดีหรือวินิจฉัยขอ้พิพาททางการเมืองโดยฝ่ายตุลาการ 

เช่น คดียบุพรรคการเมือง คดีทุจริตการเลือกตั้ง เป็นตน้ 

การดาํเนินงานขององค์กรอิสระต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 

(กกต.) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นตน้ 

สถานการณ์และความเคล่ือนไหวของนักการเมือง พรรคการเมือง กลุ่ม

การเมืองและมวลชน และกลุ่มองคก์รภาคประชาชนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่าง ๆ 

ขา้งตน้ 

 

หลกัการนําเสนอข่าวการเมือง 

รอบดา้น โปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม และสมดุล  

มุ่งปกป้องและคุม้ครองผลประโยชน์ของสาธารณะ โดยไม่ตกเป็นเคร่ืองมือ

หรือถูกหลอกใชเ้พื่อประโยชนข์องฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ระบบ

การเมือง และความรู้เร่ืองกฎหมายของสาธารณชน  

ลดความขดัแยง้ทางการเมืองของกลุ่มมวลชนท่ีสนบัสนุนกลุ่มการเมืองต่างๆ 
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แนวทางการนําเสนอข่าวการเมือง 

 

 1. ติดตามความเคล่ือนไหว และการตดัสินใจในการดาํเนินงานต่างๆ ของผูน้าํ

ประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยผูส่ื้อข่าวควรตั้งขอ้สังเกตหรือคาํถามต่อการ

ตดัสินใจหรือนยัยะแห่งคาํพูดของผูน้าํประเทศท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะ และสืบหา

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นอยา่งละเอียดรอบดา้นเพื่อนาํไปสู่การเสนอข่าวเชิงวเิคราะห์ 

 

ตัวอย่าง  

 ข่าวการลงพื้นท่ีเพื่อติดตามสถานการณ์นํ้ าท่วมของนายกรัฐมนตรีภายหลงัการเขา้

รับตาํแหน่ง (เดือนสิงหาคม 2554) และได้สั่งการให้ใช้ “บางระกาํโมเดล” เป็นพื้นท่ี

ตน้แบบในการแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมทั้งระบบ ผูส่ื้อข่าวควรตั้งขอ้สังเกตต่อการตดัสินใจ

นั้นว่ามีประเด็นต่อเน่ืองไดห้รือไม่ โดยคน้หารายละเอียดอย่างรอบดา้นว่า “บางระกาํ

โมเดล” มีรายละเอียดอยา่งไร สามารถนาํมาไปปรับใชห้รือขยายผลไดห้รือไม่ ปฏิกิริยา

ตอบสนองและความพร้อมของหน่วยงานระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งไร นกัวิชาการ

ดา้นการบริหารจดัการนํ้ามีความคิดเห็นอยา่งไร เป็นตน้ 

 

2. ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานตามนโยบาย และการบงัคบัใชก้ฎหมายต่างๆ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อสาธารณะของฝ่ายรัฐบาล เช่น  

  รัฐบาลได้ทาํงานตามนโยบายท่ีเคยหาเสียงและแถลงต่อสาธารณชน

หรือไม่  

  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลสามารถนาํสู่การปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่  

  การแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัในรูปแบบโครงการต่างๆ ของภาครัฐมี

อะไรบา้ง อยา่งไร มีผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมาหรือไม่ อยา่งไร  

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงานตามนโยบายต่างๆ เป็น

อยา่งไร 
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3. อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีมีความซับซ้อนให้ประชาชนเขา้ใจไดถึ้ง

ข้อเท็จจริงเบ้ืองลึกท่ีเกิดข้ึนในบริบทแวดล้อมท่ีรอบด้าน เพื่อให้เห็นท่ีมาท่ีไปและ

ความหมายของเหตุการณ์ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 

ตัวอย่าง  

 ข่าวคลิป “บ่อนกลางกรุง” ท่ีเปิดเผยในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา (เม่ือ

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2554) ผูส่ื้อข่าวควรตั้งขอ้สังเกต ติดตาม ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน

และเป ล่ียน แป ลงไป ใน แ ต่ละวัน อย่างใกล้ชิ ดว่ามีนัยยะอ่ืน แอบ แฝงห รือไม่

นอกเหนือจากมิติการทาํหนา้ท่ีของฝ่ายคา้นเพื่อตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายรัฐบาล มี

การสืบคน้ขอ้มูลอยา่งรอบดา้น และวิเคราะห์จากมุมมองท่ีหลากหลายเพื่อเช่ือมโยงให้

เห็นท่ีมาท่ีไปและความซับซ้อนของเหตุการณ์ ซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้เท็จจริงในมิติอ่ืนๆ ท่ี

สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ดีข้ึนและตัดสินใจได้ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน้ี

เก่ียวขอ้งกับความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างนักการเมืองฝ่ายค้านกบัฝ่ายรัฐบาล

หรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจเป็นสถานการณ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้การแต่งตั้ง

โยกยา้ยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติเป็นไปดว้ยความชอบธรรม เป็นตน้ 

 

 4. นาํเสนอข่าวสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองอย่างรอบดา้น สมดุล เป็น

ธรรม และเสนอทางออกเพื่อมุ่งลดความขดัแยง้ทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต่างๆ และ

ลดความแตกแยกทางสังคม  

  รอบดา้น เช่น ช้ีแจงเหตุผลของทุกฝ่ายในความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้

สาธารณชนเกิดความเขา้ใจเหตุผลของแต่ละฝ่ายว่ามีพื้นฐานความคิด และขอ้มูลท่ีต่าง 

กนั 

  สมดุล เช่น ให้สัดส่วนพื้นท่ีนาํเสนอข่าวกบัคู่ขดัแยง้หรือกลุ่มการเมือง

ต่างๆ อย่างสมดุล (เช่น ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ของคู่ขัดแย้งในระยะเวลาท่ีเท่าเทียมกัน 

เป็นต้น)  ในกรณีท่ีเป็นการได้ข้อมูล หรือสัมภาษณ์คู่กรณีเพียงฝ่ายเดียว ผูส่ื้อข่าว/ผู ้

ประกาศท่ีสัมภาษณ์ ตอ้งทาํหน้าท่ีตั้งประเด็นแยง้ดว้ยเหตุผล หรือสมมติฐานท่ีมีความ

เป็นไปได ้หรืออา้งถึงขอ้มูลหรือเหตุผลของคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง  
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  เป็นธรรม คือ ให้โอกาสช้ีแจงสําหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่เฉพาะต่อคู่

ขดัแยง้ แต่หมายรวมถึงสาธารณชนทัว่ไปท่ีไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้ดว้ย  

  เสนอทางออก เช่น เสนอทางเลือกเพื่อคล่ีคลาย หรือออกจากสถานการณ์

ความขดัแยง้ดว้ยขอ้มูล ความรู้ และความคิดเห็นท่ีหลากหลายรอบดา้นจากแหล่งข่าว

หรือแหล่งขอ้มูลท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นสันติวธีิ 

  ลดความขดัแยง้ทางการเมืองและความแตกแยกทางสังคม โดยหลีกเล่ียง

การนาํเสนอถอ้ยคาํเชิงย ัว่ย ุอนัอาจจะเป็นชนวนเหตุท่ีนาํไปสู่การซํ้ าเติมสถานการณ์ใหมี้

ความรุนแรงบานปลายมากยิ่งข้ึน เช่น ไม่นาํเสนอภาพและเสียงแกนนาํของแต่ละฝ่าย

ขณะปราศรัยดว้ยถอ้ยคาํรุนแรง ย ัว่ย ุปลุกระดม หรือเปล่ียนมุมมองการนาํเสนอเป็นเชิง

บวก เช่น ในท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแยง้แบ่งฝ่ายแต่กย็งัมีชุมชนอีกมากมายท่ีคน

ในชุมชนหรือครอบครัวแมจ้ะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัทางการเมือง แต่ก็สามารถอยู่

ร่วมกนัไดอ้ย่างปรองดอง และมีความสุข โดยสะทอ้นให้เห็นว่าความแตกต่างแต่ไม่

แตกแยกนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร อะไรคือกลไกสาํคญัท่ีทาํใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ เป็น

ตน้ 

 

 5. ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการดาํเนินงานโครงการต่างๆ ของ

ภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยการสืบคน้ขอ้มูลอย่างละเอียด และนาํเสนออย่าง

โปร่งใส รอบดา้น เป็นธรรม และสมดุล 

 

 6. นําเสนอข่าวในเชิงท่ีช่วยสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันาระบอบประชาธิปไตย ระบบการเมืองของไทย และการเมืองภาค

ประชาชน เช่น 

  การรายงานข่าวการหาเสียงของผูส้มคัรต่างๆ ในช่วงการเลือกตั้ง ควร

แทรกความรู้ท่ีเป็นข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ ง ข้อมูลทาง

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาท หนา้ท่ี และความผดิชอบหลงัจากท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง

แลว้ ภูมิหลงัของผูส้มคัรรับการเลือกตั้ง โดยให้ขอ้เท็จจริงท่ีผ่านการตรวจสอบอย่าง

ถูกตอ้งและรอบดา้น เพื่อเป็นทางเลือกในการตดัสินใจของประชาชน 
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  นาํเสนอข่าวเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างระบบการเมืองของไทย 

กับของนานาประเทศ หรือจริยธรรม  และความรับผิดชอบของนักการเมืองไทย 

เปรียบเทียบกบันักการเมืองต่างประเทศ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร มี

ปัจจัยแวดล้อมใดบ้างท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคุณภาพของ

นกัการเมือง หรือระบบการเมืองของไทย เป็นตน้  

 

7. หลีกเล่ียงการนาํเสนอข่าวการเมืองท่ีไม่สร้างสรรค ์หรือไม่มีประเด็นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม เช่น ข่าวเชิงโตต้อบเสียดสีกนัระหว่าง 2 ฝ่าย (ยกเว้น การโตต้อบใน

สภา) หรือข่าวขุดคุ้ยเร่ืองส่วนตัวของนักการเมืองมาประจานกันโดยไม่ก่อให้เกิด

ประโยชนต่์อสังคม เป็นตน้ 

 

8. เช่ือมโยงประเด็นต่างๆในสังคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเมืองท้ังเชิงนโยบายและ

บริหาร เพ่ือติดตาม กระตุ้นและตรวจสอบฝ่ายการเมืองท่ีกุมอาํนาจบริหารและกาํหนด

นโยบายบริหารประเทศ เช่น การติดตามการทาํงานของคณะกรรมาธิการในประเด็น

ปัญหาต่างๆ 

 

9. ติดตามความเคล่ือนไหว และตรวจสอบการทาํงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (อบต. / อบจ. / เทศบาล) 

 

 

*************************** 
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ข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุตธิรรม 

 

กรอบการนําเสนอข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม 

 

 ข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม เป็นข่าวท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

มีการกระทําผิดกฎหมาย เช่น ประสงค์ต่อทรัพยห์รือชีวิตร่างกาย (ฉก ชิง 

ว่ิงราว จี ้ปล้น เรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง ข่มขืนกระทาํชาํเรา ทาํร้ายร่างกาย ฆ่า ฆาตกรรม ฯลฯ) 

ยาเสพติด คา้ของเถ่ือน คา้ประเวณี การพนัน ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา หม่ินประมาท 

เป็นตน้ 

มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนบุคคลและสาธารณะ เช่น อุบติัเหตุ

หรืออุบติัภยั (ไฟไหม้ รถชน ฯลฯ) ฆ่าตวัตาย เป็นตน้ 

มีการละเมิดความยุติธรรม หรือการละเว้นไม่กระทําตามที่กฎหมายกําหนด 

เช่น ตรวจสอบข้อมูลการทุจริต ความไม่โปร่งใส การใช้อ ํานาจโดยไม่ชอบธรรม 

ตรวจสอบเบาะแสบ่อนการพ นัน ห รือข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ี มี มูลแต่ยังไม่ เข้า สู่

กระบวนการทางกฎหมาย เป็นตน้ 

 

หลกัการนําเสนอข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม 

 

 รวดเร็ว ถูกต้อง รอบด้าน โปร่งใส เป็นธรรม และสมดุล โดยตรวจสอบ

ข้อมูลตลอดเวลา (up date) ไม่ยึดมั่นกับข้อมูลชุดใดชุดหน่ึง เพราะข้อเท็จจริงของ

เหตุการณ์นั้นๆ อาจจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริงของหลกัฐานท่ีมีการ

ตรวจสอบอยา่งละเอียดรอบดา้น 

เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ทั้ งต่อ 

“ผูเ้สียหาย” “ผูถู้กกล่าวหา” และ “ผูก้ระทาํความผิด” รวมทั้ งคาํนึงถึงผลกระทบต่อ

ครอบครัว และวงศต์ระกลูของทุกๆ ฝ่าย 



49 
 

ให้ความรู้ บทเรียน และเตือนภยัแก่สังคมเพื่อการเฝ้าระวงั ปกป้องคุม้ครอง

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของสาธารณชน และสวสัดิภาพของสังคม 

 

แนวทางการนําเสนอข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม 

 

การนาํเสนอข่าวกรณีมีการกระทาํผดิกฎหมาย มีแนวทางท่ีใชร่้วมกนัดงัน้ี 

1. หลีกเล่ียงการนาํเสนอภาพผูต้อ้งหาท่ีมีเคร่ืองพนัธนาการ (กุญแจมือ โซ่ตรวน 

ฯลฯ) และไม่เสนอภาพผูต้อ้งหาผา่นกรงขงั 

2. การติดตามทาํข่าวการทาํแผนประกอบการรับสารภาพของผูต้อ้งหา หลีกเล่ียง

การบรรยายรายละเอียดวิธีการกระทาํความคิด และไม่ปล่อยเสียงคาํรับสภาพขั้นตอน

การกระทาํความผิดของผูต้อ้งหา เพื่อป้องกนัการนาํไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ ยกเว้น 

กรณี จ้ี ปลน้ ฉอ้โกง ท่ีมีเจตนานาํเสนอเพื่อใหข้อ้มูลเตือนภยั ปกป้องทรัพยสิ์นของผูช้ม

และสาธารณชน 

3. กรณีการสัมภาษณ์ปกปิดแหล่งข่าว ต้องปกป้องคุ้มครองโดยไม่เปิดเผย

รูปพรรณสัณฐาน หรือรายะเอียดต่างๆ ท่ีเป็นอตัลกัษณ์อนัจะทาํใหส้ามารถคาดเดา หรือ

เช่ือมโยงไปสู่ตัวตนของแหล่งข่าวได้ เช่น ใช้เทคนิคดัดแปลงภาพและเสียงของ

แหล่งข่าว โดยถ่ายเงาบนฉากแลว้พากยเ์สียงทบั และซ้อน CG ด้วยว่าเป็นเสียงพากย ์

เป็นตน้ 

หลีกเลี่ยงการนาํเสนอภาพของแหล่งข่าวท่ีเส่ียงต่ออันตรายด้วยวิธี ถ่ายด้านข้าง 

ด้านหลัง หรือ ส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงการใช้เทคนิค บีบ อัด ดัดเสียงของ

แหล่งข่าว เน่ืองจาก ไม่สามารถอาํพรางแหล่งข่าวได้ท้ังหมด มีความเส่ียงท่ีผู้ใกล้ชิดจะ

จาํได้ อีกท้ังไม่มีผลทาํให้ข่าวชิ้นนั้นดูมีนํา้หนัก หรือน่าเช่ือถือมากขึน้แต่อย่างใด ย่ิงไป

กว่านั้นผู้ชมบางส่วนอาจต้ังข้อสังเกตว่า ผู้ ท่ีอาํพรางใบหน้าและเสียงคือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หรือรู้เร่ืองราวนั้นๆจริงหรือไม่  

หากจาํเป็นต้องใช้ข้อมลูจากแหล่งข่าวเหล่านีใ้ห้คิดหาวิธีการนาํเสนออ่ืนเช่น นาํ

ข้อมูลมานาํเสนอด้วยภาพ เขียนในสคริปต์ หากเป็นประเดน็สาํคัญให้คัดข้อความมาทาํ

กราฟิก 
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4. ไม่เปิดเผยรายละเอียดท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อรูปคดี ขอ้มูลในชั้นศาลจะ

เปิดเผยไดใ้นกรณีท่ีศาลพิจารณาตดัสินแลว้ หรือเปิดเผยขอ้มูลการไต่สวนความของศาล

ระหว่างการพิจารณาตัดสินได้ในเชิงให้ความรู้เป็นกรณีศึกษาแก่สังคม แต่ต้องไม่

นาํเสนอเชิงวเิคราะห์ช้ีนาํคดี หรือวพิากษว์จิารณ์อนัเป็นการละเมิดต่ออาํนาจศาล 

5. กรณีนาํเสนอข่าวการพิจารณาคดีในชั้นศาล โดยปกติศาลจะหา้มถ่ายภาพหนา้

บลัลงัก ์และภาพในหอ้งพิจารณาคดี ใหใ้ชว้ิธีการถ่ายภาพป้ายช่ือหอ้ง ทางเดินหนา้หอ้ง 

หรือภาพวาดในหอ้งพิจารณคดี เป็นตน้ 

6. คดีความของเด็กและเยาวชน ทุกขั้นตอนของการดาํเนินคดีตอ้งไม่นาํเสนอ

ภาพใบหน้าและรายละเอียดต่างๆ (ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่  สภาพแวดล้อมบริเวณถ่ินท่ีอยู่ 

สถานศึกษา อัตลักษณ์ ฯลฯ) ท่ีจะทาํให้สามารถคาดเดาหรือเช่ือมโยงไปสู่ตวัเด็กหรือ

เยาวชนได ้0

1 

 

โดยมีแนวทางการนาํเสนอเฉพาะในแต่ละประเภทข่าว ดงัน้ี 

 

ข่าวยาเสพติด   

 

กรณทีีค่วร

นําเสนอ 

การนําเสนอ 

 ปริมาณมาก 

 ประเดน็น่าสนใจ มี

ความสาํคญัในแง่ท่ี

ส่งผลกระทบต่อสังคม

ในวงกวา้ง เช่น บคุคล

สาธารณะ หรือมี

ช่ือเสียงค้ายาเสพติด

หรือจัดปาร์ตีย้าเสพติด 

 นาํเสนอในเชิงเฝ้าระวงัป้องกนั มากกวา่เชิงปราบปราม  

o เพื่อใหส้ังคมเกิดการเรียนรู้โทษภยัของการเสพและ

คา้ยาเสพติดอยา่งรอบดา้น (เช่น โทษภยัต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน และบทลงโทษตามกฎหมาย)  

o เพื่อการรู้เท่าทนัพฒันาการของยาเสพติดทั้งดา้นการ

ผลิต จาํหน่าย และเสพ 

 ระมดัระวงัการนาํเสนอภาพใบหนา้และรายละเอียด (ช่ือ-

นามสกลุ) ของผูต้อ้งหาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ยกเว้น กรณีเหตุ

                                                 
1 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก “ข่าวเดก็และเยาวชน”  
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หรือนักศึกษาค้ายาเสพ

ติดเพ่ือหาเงินเรียน

หนังสือ เป็นต้น 

ซ่ึงหนา้  

o กรณีการจดัแถลงข่าวโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ควร

นาํเสนอภาพกวา้ง ไม่เสนอภาพ CU ใบหนา้ของ

ผูต้อ้งหาและผูเ้ก่ียวขอ้ง และไม่แช่ภาพนาน 

 ระมดัระวงัการบรรยายเน้ือหา โดยไม่อธิบายรายละเอียด

ท่ีอาจจะชกันาํไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ 

 ไม่นาํเสนอภาพและรายละเอียดต่างๆ ของผูเ้สพ 

 

Don’t 

 

 ผูส่ื้อข่าวตอ้งไม่ล่อซ้ือยาเสพติดเพื่อใหไ้ดห้ลกัฐานมานาํเสนอข่าว เพราะเป็นการ

กระทาํท่ีผดิกฎหมาย แต่ ถา้เป็นการวางแผนล่อซ้ือของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ผูส่ื้อข่าว

สามารถติดตามทาํข่าวระหวา่งแผนการล่อซ้ือได ้

 

 ข่าวคดีความทั่วไป เช่น ฉก ชิง จ้ี ปล้น ลักพา ฉ้อโกง แจ้งความหม่ิน

ประมาท ฯลฯ 

 

กรณทีีค่วรนําเสนอ แนวทางการนําเสนอ 

บริบทของเหตุการณ์มี

ความน่าสนใจ ส่งผล

กระทบต่อสังคมในวงกวา้ง 

 เนน้ใหค้วามรู้และบทเรียนต่อสังคมเพื่อการเตือนภยั 

 ระมดัระวงัการนาํเสนอภาพและรายละเอียด (ช่ือ- นามสกลุ) 

ของผูต้อ้งหาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ยกเว้น กรณีเหตุซ่ึงหนา้ หรือ กรณี

นั้นมีผลกระทบในวงกวา้งจาํเป็นตอ้งนาํเสนอภาพของ

ผูต้อ้งหาเพื่อประโยชนข์องสาธารณชน 

 ไม่อธิบายรายละเอียดท่ีผูต้อ้งหารับสภาพเก่ียวกบัวิธีการท่ี

กระทาํความผดิ ยกเว้น เพือ่ประโยชนใ์นการส่ือสารเตือนภยั 

เช่น วิธีการของมิจฉาชีพท่ีโทรศพัท์ล่อลวงให้ผู้ เสียหายโอน

เงินผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมกีารปรับเปลีย่นรูปแบบกลโกง

ไปอย่างหลากหลาย เป็นต้น 



52 
 

 

  



53 
 

ข่าวคดีฆ่าคนตาย ฆาตกรรม ข่มขืนกระทาํชําเรา 

 

กรณทีีค่วรนําเสนอ แนวทางการนําเสนอ 

บริบทของเหตุการณ์มี

ความน่าสนใจ ส่งผล

กระทบต่อสังคมในวงกวา้ง 

 กรณีฆ่าคนตาย หรือฆาตกรรม ไม่นาํเสนอภาพท่ีอุจาดตา และ

หลีกเล่ียงการบรรยายสภาพร่างกายท่ีถูกทาํร้ายของผูเ้สียชีวติท่ี

อาจกระทบความรู้สึกของผูช้ม โดยนาํเสนอภาพเชิงสัญลกัษณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์แทน เช่น สถานท่ีเกิดเหตุ ส่ิงของ

เคร่ืองใชข้องผูเ้สียชีวติ ปลอกกระสุนปืนท่ีตกในท่ีเกิดเหตุ 

หรือภาพแมลงวนัตอมท่ีแถบเส้นเหลืองท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใช้

กั้นบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ เป็นตน้ ยกเว้น มีความจาํเป็นใน

บริบทของเน้ือหาข่าวท่ีตอ้งการส่ือใหเ้ห็นวา่เป็นการฆาตกรรม

ท่ีมีความรุนแรงผดิธรรมดา หรือมีนยัยะสาํคญัต่อการรับรู้ของ

ประชาชน 

 กรณีข่มขืนกระทาํชาํเรา ไม่เปิดเผยภาพ และรายละเอียดต่างๆ 

ของผูเ้สียหาย ครอบครัว ญาติ และผูใ้กลชิ้ด 

 ไม่เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนวธีิการฆาตกรรม หรือข่มขืน

กระทาํชาํเรา เพื่อป้องกนัการนาํไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ 

 

คาํเรียกผู้เกีย่วข้องในเหตุการณ์ 

ใช้ ไม่ใช้ 

“ผูเ้สียหาย” หรือ “ผูไ้ดรั้บผลกระทบ” “เหยือ่” 

“ผูก่้อเหตุ”  

(กรณียงัไม่ทราบแน่ชดัหรือยงัไม่พบตวัผูก้ระทาํความผดิ) 

“คนร้าย” 

“ช้ินส่วนทารก” (กรณีทาํแทง้) “ซากทารก” / “ศพทารก” 

“ศพทารก 1 คน” (กรณีคลอดแลว้เสียชีวติ)  
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ข่าวการฆ่าตัวตาย 

 

กรณทีีค่วรนําเสนอ แนวทางการนําเสนอ 

 มีความซบัซอ้น สะทอ้น

สภาพสังคม เช่น ฆ่าตัว

ตายเพราะถกูเจ้าหนีต้าม

ทวงหนีจ้นไม่สามารถ

อยู่บ้านได้ เป็นต้น 

 เป็นบุคคลสาธารณะ

หรือมีช่ือเสียงในสังคม 

 ใหป้ระโยชนต่์อสังคม

ได ้

 นาํเสนอเชิงวเิคราะห์เพื่อสะทอ้นถึงสาเหตุ หรือท่ีมาของ

ปัญหา และหาทางออกในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัสังคมอยา่ง

รอบดา้น 

 การฆ่าตวัตายของบุคคลสาธารณะหรือมีช่ือเสียงในสังคม ตอ้ง

ไม่เจตนานาํเสนอเพื่อการเพิ่มจาํนวนผูช้ม แต่ตอ้งเป็นการ

ตรวจสอบและใหข้อ้เทจ็จริงกบัประชาชนอยา่งรอบดา้น และ

ใชเ้หตุการณ์น้ีนาํไปสู่การใหข้อ้คิด อุทาหรณ์ และคาํแนะนาํ

ต่อสังคม 

 หลีกเล่ียงการนาํเสนอในมุมท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ 

 ไม่นาํเสนอวธีิการฆ่าตวัตาย 

 ไม่นาํเสนอบ่อยๆ ถา้มีความถ่ีของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ควร

รวบรวมขอ้มูลแลว้นาํเสนอเป็นรายงานข่าวเชิงวเิคราะห์เพื่อ

สะทอ้นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบดา้น หาคาํตอบใหก้บั

สังคม และเช่ือมโยงไปสู่การขยายผลเพื่อร่วมกนัหาทางออก

ในการแกไ้ขปัญหาแบบมีส่วนร่วม 

 

ข่าวอบัุติเหตุหรืออบัุติภัย (ในกรณีเป็นความรุนแรงจนเป็นภยัพิบติัหรือเกิด

ภาวะวกิฤตดูเพิ่มเติมในข่าวภยัพิบติั-ภาวะวกิฤต) 

 

 ไม่เสนอภาพผูเ้สียชีวติ หรือผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ท่ีอุจาดตาแก่ผูช้ม 

 การสัมภาษณ์ผูไ้ด้รับบาดเจ็บควรทาํเม่ือได้รับการดูแลรักษาพยาบาล

เรียบร้อยแลว้ และอยู่ในสภาพร่างกายท่ีพร้อมให้สัมภาษณ์ โดยตอ้งมีการขออนุญาต

ก่อนทุกคร้ัง  
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 การทาํกราฟิกเพื่อสร้างภาพจาํลองเหตุการณ์อุบติัเหตุให้พิจารณาตาม

ความจาํเป็นของเน้ือหาข่าว เช่น เพื่อลดความรุนแรงของภาพเหตุการณ์จริง หรืออธิบาย

เหตุการณ์ในกรณีท่ีไม่มีภาพ  

o การสร้างกราฟิกต้องมีข้อมูลประกอบท่ีชัดเจน หลีกเล่ียงการทํา

กราฟิกจากข้อมูลเพียงด้านเดียว ต้องตรวจสอบและประมวล

ขอ้เท็จจริงอย่างรอบดา้น กรณีท่ีขอ้มูลจากแต่ละแหล่งไม่ตรงกนั ให้

สร้างภาพจาํลองเปรียบเทียบเหตุการณ์และนาํเสนอจากหลายมุม โดย

ระมดัระวงัไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรูปคดี และไม่เป็นคุณเป็นโทษต่อ

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

o ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลโดยข้ึน CG ในกราฟิก เช่น “เหตุการณ์

จาํลองจากคาํบอกเล่าของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ” หรือ “เหตุการณ์จาํลอง

จากภาพในกล้องวงจรปิด” เป็นต้น  

  กรณีมีผูเ้สียหายจากเหตุการณ์อุบติัเหตุหรืออุบติัภยัร้องเรียนเร่ืองไม่ได้

รับความเป็นธรรมจากการชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากมีอาการลุกลามของบาดแผล หรือ

โรคแทรกซอ้นอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากอุบติัเหตุคร้ังนั้น (เช่น มีแผลลุกลาม เร้ือรัง จาก

เหตุเพลิงไหม้) สามารถนาํเสนอไดใ้นเชิงสะทอ้นปัญหาเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย

ระมดัระวงัการนาํเสนอภาพบาดแผลท่ีทาํใหเ้กิดการอุจาดตาแก่ผูช้ม 

 

คาํลกัษณะนามทีใ่ช้กบัผู้เสียหายในเหตุการณ์ 

ใช้ ไม่ใช้ 

ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 200 คน ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 200 ราย 

ผูเ้สียชีวติ 2 คน ผูเ้สียชีวติ 2 ราย / ผูเ้สียชีวติ 2 ศพ 

 

ข้อควรระวงั 

 

กรณีข่าวเยาวชนก่อเหตุยกพวกทะเลาะวิวาทหรือขับข่ีรถซ่ิงถูกเจา้หน้าท่ี

ตาํรวจจบักุมแลว้ให้ถอดเส้ือและมดัมือไพล่หลงั ให้ถ่ายภาพกวา้งจากด้านหลงั โดย
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ระมดัระวงัไม่ให้เห็นรายละเอียดหรืออตัลกัษณ์ใดๆ ท่ีจะทาํให้สามารถคาดเดา หรือ

เช่ือมโยงไปสู่เยาวชนนั้นได ้

กรณีการทาํข่าว ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ผูส่ื้อข่าวตอ้งระมดัระวงัโดยไม่แตะตอ้ง

วตัถุพยานใดๆ อนัอาจจะเป็นการทาํลายหลกัฐานในท่ีเกิดเหตุ หรือ หลีกเล่ียงการเขา้ไป

ในบริเวณท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกนัไวเ้พื่อรักษาวตัถุพยาน 

กรณีการนาํเสนอภาพผูต้อ้งหาตามหมายจบั หรือภาพสเกต็ช์ หรือปฏิทินโจร

ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหพ้ิจารณาความเหมาะสมตามเจตนาของการนาํเสนอในแต่ละกรณี 

เช่น 

 เจา้หน้าท่ีตาํรวจขอความร่วมมือให้นาํเสนอภาพเพื่อการสืบหาเบาะแส 

หรือติดตามเป็นการเร่งด่วนเพราะเป็นผูก่้อเหตุร้ายแรงหากจบักุมไดล่้าชา้

อาจส่งผลกระทบต่อคนอีกเป็นจาํนวนมาก  

 เป็นภาพของผูต้อ้งสงสัยว่าล่อลวงหรือลกัพาตวัเด็ก จาํเป็นตอ้งนาํเสนอ

เพื่อการติดตามและปกป้องคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กท่ีถูกล่องลวงไป 

กรณียงัไม่ชดัเจนว่าเป็นการลกัพาตวัจริง ควรระมดัระวงัถอ้ยคาํท่ีใชเ้รียก

ผูต้อ้งสงสัยโดยตอ้งไม่เป็นการตดัสิน หรือช้ีนาํ เช่น รายงานข้อมูลว่า 

“เดก็หายไปกับบุคคล/ผู้หญิงในภาพ” กรณีแน่ชัดแลว้ว่าเป็นการลกัพา

ตัวเพื่อเรียกค่าไถ่อาจใช้วิธีปล่อยเสียงสัมภาษณ์การให้ข้อมูลของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจแทนบทบรรยาย เป็นตน้ 

 

 เป็นความคืบหน้าของคดี เช่น เม่ือมีการจับกุมผู้ ต้องหาได้แล้วอ้างอิง

กลบัไปท่ีภาพหรือปฏิทินโจร เป็นต้น 

กรณีการถ่ายทาํข่าวในเรือนจาํ หลีกเล่ียงการนําเสนอภาพผูต้อ้งขงัในชุด

นกัโทษ 

ระมดัระวงัการนาํเสนอภาพของบุคคลในข่าวท่ีกาํลงัตกอยู่ในภาวะเสียใจ 

หรือดีใจ (เช่น พ่อแม่ร้องไห้โผเข้ากอดลกูท่ีถกูลกัพาตัวไปแล้วตาํรวจสามารถติดตามตัว

กลับมาได้) อย่างเหมาะสม โดยตอ้งขออนุญาตก่อนถ่ายทาํ แต่หากไม่สามารถทาํได้
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เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า เม่ือถ่ายทาํแลว้ตอ้งแจง้ให้บุคคลนั้นทราบ 

และขออนุญาตก่อนนาํภาพออกอากาศ 

การนาํเสนอภาพเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูช้ม ควรมี

การเตือนล่วงหนา้ดว้ยวิธีการพูดของผูป้ระกาศข่าว หรือข้ึน CG เตือน เช่น “ภาพท่ีกาํลัง

จะนาํเสนอต่อไปนีอ้าจกระทบกระเทือนความรู้สึก” เป็นต้น 

ไม่ใช้การสร้างสถานการณ์จาํลองในข่าว รายงานข่าว และสารคดีเชิงข่าว 

ยกเวน้ เป็นสถานการณ์จาํลองท่ีสร้างโดยหน่วยงานอ่ืนๆ  
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ข่าวเดก็และเยาวชน 

 

กรอบการนําเสนอข่าวเด็กและเยาวชน 

 

เด็ก คือ ผูมี้อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 

 เยาวชน คือ ผูมี้อายตุั้งแต่ 15–25 ปี  

ข่าวเด็กและเยาวชน  คือ  ข่ าวท่ี มี เด็กห รือเยาวชน เป็นตัวห ลัก ห รือเป็ น

ส่วนประกอบในเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีปรากฏเป็นข่าว 

 

หลกัการนําเสนอข่าวเดก็และเยาวชน 

 

ปกป้อง คุม้ครอง และไม่ละเมิดสิทธิของเดก็และเยาวชนตามท่ีกฎหมายให้

การคุม้ครอง  

ตระหนกัถึงอารมณ์ ความรู้สึก และผลกระทบทางสังคมท่ีอาจจะเกิดกบัเด็ก

หรือเยาวชน และครอบครัว 

ตระหนกัถึงสิทธิของเดก็และเยาวชนในการรับรู้ข่าวสาร  

เน่ืองจากพฒันาการของเดก็และเยาวชนช่วงอายน้ีุจะมีสมองส่วนอยาก และ

สมองส่วนคิด  ดงันั้น เน้ือหารายการข่าวควรส่งเสริมดา้นบวก คือ ส่งเสริมสมองส่วนคิด  

และลดการนาํเสนอข่าวท่ีส่งเสริมสมองส่วนอยาก เช่น ประเดน็การเสพติดต่างๆ อยา่ง

อินเทอร์เน็ต เพศ โทรทศัน ์เกมส์  เป็นตน้  รูปแบบการนาํเสนอเป็นการเปิดพื้นท่ีใหเ้ดก็

และเยาวชนแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์กระตุน้ใหเ้กิดความคิด ไม่สั่งสอน หรือยดัเยยีด 

นาํเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
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องค์ประกอบในการทาํงาน 

 

การผลิตข่าวเดก็และเยาวชน มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการทาํงาน 3 ส่วน คือ  

1. วางแผนการผลิตข่าวโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้ งแต่การ

กาํหนดมุมมอง หรือประเด็นของเน้ือหา ไปจนถึงการตดัต่อ เพื่อให้การนาํเสนอข่าวมี

คุณภาพมากท่ีสุด 

2. จดัทาํฐานขอ้มูล ทั้งขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน และขอ้มูล

เครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญดา้นเด็กและเยาวชนจากหลากหลายสาขา เพื่อให้ง่ายต่อการสืบคน้

มาใชง้านในการนาํเสนอข่าวไดอ้ยา่งรวดเร็วและรอบดา้น 

3. พฒันาเทคนิควิธีการนาํเสนอรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในกรณีของการ

นาํเสนอท่ีตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชน  

 

แนวทางการนําเสนอข่าวเด็กและเยาวชน 

 

ความเกีย่วข้อง 

ของเด็กหรือเยาวชนใน

ข่าว 

ตัวอย่างเหตุการณ์/

กจิกรรม 
การนําเสนอ 

เด็กหรือเยาวชนเป็น

ผู้กระทาํเชิงบวก 

เดก็หรือเยาวชนทาํดี 

หรือทาํกิจกรรม

สร้างสรรคต่์างๆ  

เปิดเผยใบหนา้ และรายละเอียด

ต่างๆ ของเดก็หรือเยาวชน รวมถึง

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ั้งหมด 
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ความเกีย่วข้อง 

ของเด็กหรือเยาวชนใน

ข่าว 

ตัวอย่างเหตุการณ์/

กจิกรรม 
การนําเสนอ 

เด็กหรือเยาวชนเป็น

ผู้กระทาํเชิงลบ 

เดก็หรือเยาวชนเป็น

ผูต้อ้งหา ผูก้ระทาํ

ความผดิ หรือมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนไป

จากบรรทดัฐานของ

สังคม  

- ปกปิดใบหนา้ และ

รายละเอียดต่างๆ (ช่ือ-

นามสกลุ ท่ีอยู่ สภาพแวดล้อม

บริเวณถ่ินท่ีอยู่ สถานศึกษา 

ฯลฯ) ท่ีจะทาํใหส้ามารถคาด

เดาหรือเช่ือมโยงไปสู่ตวัเดก็

หรือเยาวชน รวมถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัพ่อแม่ 

ผูป้กครอง ญาติ และบุคคล

ใกลชิ้ด 

 

- การใชภ้าษาและถอ้ยคาํตอ้ง

ไม่เป็นการช้ีนาํ ตดัสิน 

ประณาม ส่อเสียด ดูถูก 

เหยยีดหยาม หรือก่อใหเ้กิด

อคติต่อเดก็หรือเยาวชนนั้น 

(เช่น ไม่ควรใช้คาํว่า “เดก็

แว้น” หรือ “เดก็สก๊อย” เป็น

ต้น) 

 

- ระมดัระวงัการนาํเสนอเน้ือหา

และภาพ อนัอาจจะเป็นการ

ช้ีนาํ หรือชกัจูงไปสู่

พฤติกรรมเลียนแบบ 
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ความเกีย่วข้อง 

ของเด็กหรือเยาวชนใน

ข่าว 

ตัวอย่างเหตุการณ์/

กจิกรรม 
การนําเสนอ 

เด็กหรือเยาวชนเป็น

ผู้ถูกกระทาํเชิงบวก 

- เดก็หรือเยาวชนท่ีมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบน

ไดรั้บการส่งเสริม 

อบรมใหมี้

พฤติกรรมเชิงบวก 

 

- เดก็ท่ีมีความผดิปกติ

ทางร่างกาย เจบ็ป่วย 

เร่ร่อน ฯลฯ ไดรั้บ

ความช่วยเหลือ

เยยีวยาจากบุคคล

หรือสังคม 

ใชว้จิารณญาณในการเปิดเผยภาพ

ใบหนา้ และรายละเอียดต่างๆ 

ของเดก็หรือเยาวชนในแต่ละ

กรณีอยา่งเหมาะสมตามเจตนา

ของการนาํเสนอข่าวนั้นๆ โดยไม่

ละเมิดสิทธิของเดก็ และคาํนึงถึง

การปกป้องศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์รวมถึงผลกระทบทั้งเชิง

บวกและเชิงลบท่ีจะเกิดข้ึนกบั

เดก็หรือเยาวชนนั้น 

 

ตัวอย่าง  

 

 การนาํเสนอข่าวเยาวชนท่ียกพวกทะเลาะวิวาทกนัถูกส่งตัวเข้ารับการอบรมในค่าย

ทหาร ควรหลีกเล่ียงการนาํเสนอภาพใบหน้า และรายละเอียดต่างๆ ท่ีจะทาํให้สามารถ

ระบุตวัตนของเดก็หรือเยาวชนเหล่านั้นได ้เป็นตน้ 

 

 การนาํเสนอข่าวเด็กเจ็บป่วย เช่น เป็นโรคสะเก็ดเงิน เด็กดกัแด ้เด็กท่ีมีขนข้ึนตาม

ใบหน้าและร่างกายมากจนผิดปกติ ฯลฯ ให้เน้นท่ีประเด็นเน้ือหา (เพ่ือประโยชน์ทาง

สังคม หรือทางการแพทย์ ฯลฯ) และเลือกเสนอภาพท่ีเหมาะสม โดยหลีกเล่ียงการ

นาํเสนอภาพใบหนา้ของเดก็ ยกเว้น มีเหตุผลอธิบายไดว้า่เปิดเผยหนา้เดก็เพื่ออะไร  
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ความเกีย่วข้อง 

ของเด็กหรือเยาวชนใน

ข่าว 

ตัวอย่างเหตุการณ์/

กจิกรรม 
การนําเสนอ 

เด็กหรือเยาวชนเป็น

ผู้ถูกกระทาํเชิงลบ 

เดก็หรือเยาวชนเป็น

ผูเ้สียหาย ถูกล่อลวง 

ล่วงละเมิด หรือถูก

กระทาํรุนแรงทาง

ร่างกายหรือจิตใจ 

- ปกปิดใบหนา้ และรายละเอียด

ต่างๆ ท่ีจะทาํใหส้ามารถคาด

เดาหรือเช่ือมโยงไปสู่ตวัเดก็

หรือเยาวชน รวมถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัพ่อแม่ 

ผูป้กครอง ญาติ และบุคคล

ใกลชิ้ด ยกเว้น เป็นไปเพื่อ

ประโยชนข์องเด็กหรือเยาวชน

นั้น  

- ไม่นาํเสนอภาพแบบเนน้ย ํ้า ซํ้ า

ไปซํ้ ามา ต่อสภาพร่างกายของ

เดก็หรือเยาวชนท่ีถูกกระทาํ 

ดงันั้นควรวางแผนคิด Shot 

การถ่ายภาพตั้งแต่ขั้นตอนก่อน

และระหวา่งทาํข่าว  เพื่อใหไ้ด้

ภาพมากพอท่ีจะส่ือถึงเร่ือง

และประเดน็ดงักล่าว 

 

- ระมดัระวงัการตั้งคาํถาม โดย

ไม่ถามแบบเจาะลึกเพื่อใหเ้ดก็

หรือเยาวชนเล่าเร่ืองราวท่ี

เกิดข้ึนอยา่งละเอียด เพราะจะ

เป็นการซํ้ าเติมและส่งผล

กระทบต่อสภาพจิตใจของเดก็

หรือเยาวชนนั้น  
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ตัวอย่าง 

 

 กรณีเด็กหาย หรือถูกลกัพาตวัสามารถเปิดเผยใบหนา้ของเด็กได ้เพื่อประโยชน์ใน

การสืบคน้ แต่ ถา้พบตวัเด็กแลว้ ทราบจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

ตอ้งหยดุนาํเสนอภาพเด็กนั้นทนัที เพื่อปกป้องคุม้ครองเด็กจากผลกระทบทางสังคมท่ีจะ

เกิดตามมา 

 

แนวปฏบัิติในการทาํข่าวเด็กและเยาวชน 

 

การถ่ายทาํและสัมภาษณ์เดก็หรือเยาวชน มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. ขออนุญาตพ่อแม่ ผูป้กครอง หรือผูดู้แลเดก็หรือเยาวชน ตั้งแต่ก่อนการถ่ายทาํ

และสัมภาษณ์ ไปจนถึงขั้นตอนก่อนออกอากาศ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนใจภายหลังและ

ขอให้ยกเลิกการนาํเสนอข่าว ต้องเคารพสิทธิโดยไม่นาํข่าวนั้นออกอากาศ 

2. แจง้เหตุผล ประเด็นเน้ือหา รูปแบบการนาํเสนอข่าวอย่างละเอียดชดัเจนต่อ

เดก็หรือเยาวชน และพ่อแม่ ผูป้กครอง หรือผูดู้แล 

3. ประเมินและแจง้ผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาวท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลงัจากข่าวออกอากาศไปแลว้ใหเ้ด็กหรือเยาวชน และ

พ่อแม่ ผูป้กครอง หรือผูดู้แลทราบอย่างละเอียด กรณีท่ีประเมินแล้วว่าถ้าเปิดเผยภาพ

ใบหน้าของเดก็หรือเยาวชนในข่าวไปแล้วอาจมีผลกระทบทางสังคมตามมา แม้ว่าเด็ก

หรือเยาวชนจะยินยอมด้วยความสมัครใจ ก็ไม่ควรเปิดเผยภาพใบหน้าของเด็กหรือ

เยาวชนนั้น 

4. ใช้คาํเรียกเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํความผิด ตามขั้นตอนของการดาํเนินคดี 

ดงัน้ี 
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ขั้นตอน คาํเรียกทีใ่ช้ในการนําเสนอข่าว 

ก่อนแจง้ความดาํเนินคดี “เดก็หรือเยาวชนผูต้อ้งสงสัย” 

หลงัแจง้ขอ้กล่าวหา ระหวา่งสอบสวน

และพิจารณคดี 

“เดก็หรือเยาวชนผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํ

ความผดิ” 

หลงัศาลตดัสินแลว้วา่มีความผดิจริง “เดก็หรือเยาวชนท่ีกระทาํความผดิ” 

 

5. ไม่เสนอส่ิงตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงินหรือส่ิงของให้กบัเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของการทาํข่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เช่น การทาํข่าวเดก็ขายบริการทาง

เพศ ถ้าเดก็นั้นขอค่าตอบแทนเพ่ือแลกกับข้อมูล ให้หาข้อมูลจากเดก็คนอ่ืนท่ียินยอมด้วย

ความสมคัรใจ เป็นต้น 

6. ไม่ทาํใหเ้ดก็หรือเยาวชนตกอยูใ่นภาวะกดดนั เครียด หรือวติกกงัวล  

7. ไม่ตั้งคาํถามซบัซอ้นหรือล่อหลอกเพื่อใหไ้ดค้าํตอบ 

8. กรณีการนาํเสนอข่าวเร่ืองเพศศึกษาสําหรับเด็กหรือเยาวชน ตอ้งไม่นาํเสนอ

ภาพจริงและภาพเชิงสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงอวยัวะเพศ และการมีเพศสัมพนัธ์ 
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ข่าวสังคมและคุณภาพชีวติ 

 

กรอบการนําเสนอข่าวสังคมและคุณภาพชีวติ 

 

ข่าวสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นการนาํเสนอข่าวเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือ

สถานการณ์ท่ีสะทอ้นคุณภาพชีวิตของบุคคล หรือคุณภาพของสังคม ทั้งดา้นแรงงาน 

สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ความหลากหลายของวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคน

กลุ่มต่างๆ ในสังคม เป็นตน้ 

 

หลกัการนําเสนอข่าวสังคมและคุณภาพชีวติ 

 

 ถูกตอ้ง รอบดา้น โปร่งใส เป็นธรรม และสมดุล 

 เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และไม่ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน 

 มุ่งนาํเสนอเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของสาธารณชน และคุณภาพของสังคม 

(ช่น ความเสมอภาค ความปรองดอง ความชอบธรรม ความเป็นธรรม ฯลฯ) โดยรวมให้

ดีข้ึน 

 มุ่งนาํเสนอเพื่อปกป้องวถีิชีวติ และมรดกทางภูมิปัญญาของสังคมไทย 

 

แนวทางการนําเสนอข่าวสังคมและคุณภาพชีวติ 

  

 ข่าวคุณภาพชีวิต หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในสังคมท่ีแตกต่าง

หลากหลาย เช่น คนยากจน คนด้อยโอกาส หรือแรงงานต่างด้าว ฯลฯ 

 1. นาํเสนอเพื่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงสังคมท่ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ และ

ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงต่อประเดน็ท่ีนาํเสนอได ้ 

 2. นําเสนอตามสภาพขอ้เท็จจริง ระมัดระวงัการใช้ภาษาและถ้อยคาํอย่าง

กระชบั รัดกุม เหมาะสมกบัประเดน็ข่าว โดยไม่ทาํให้เกิดความรู้สึกรันทด ไม่เจตนาใช้
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คาํท่ีบีบคั้นอารมณ์ของผูช้ม (Drama) ไม่ใชค้าํขยายความเพื่อเร่งสีสันในบทข่าว (เช่น ใช้

คาํซํ้าท่ีมีความหมายเหมือนกันเพ่ือสร้างอารมณ์สะเทือนใจว่า “เศร้าโศกเสียใจ” หรือ 

“ยากจนข้นแค้นแสนสาหัส” เป็นต้น) และไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกร่วมในการลงเสียง

บรรยายบทข่าว  

 3. เคารพสิทธิ และวถีิปฏิบติัของบุคคลหรือกลุ่มชนท่ีเป็นเจา้ของเร่ืองราว โดย

ระมดัระวงัไม่นาํเสนอในเชิงท่ีจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่กาํลงัดูถูก หรือดูหม่ิน หรือทาํให้

เจา้ของชีวตินั้นไดรั้บความอบัอาย 

 

ข่าวสาธารณสุข  

 กรณีนาํเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคภยัไขเ้จ็บ การป้องกนั หรือการดูแล

รักษาโรค ฯลฯ ตอ้งเคารพสิทธิของผูป่้วย ไม่เปิดเผยภาพใบหนา้ผูป่้วยท่ีเป็นโรคร้ายแรง 

ผูป่้วยในห้องฉุกเฉิน ผูป่้วยท่ีพกัรักษาตวัในหอผูป่้วย ผูป่้วยหนกั ยกเว้น ไดรั้บอนุญาต

จากผูป่้วย ญาติ ผูดู้แล และแพทยผ์ูรั้กษา โดยมีเจตนานาํเสนอเพื่อประโยชน์ดา้นการเฝ้า

ระวงัป้องกนัโรคและภยัสุขภาพของสาธารณชน 

 

คาํลกัษณะนามทีใ่ช้กบัผู้ป่วย 

ใช้ ไม่ใช้ 

ผูป่้วย 200 คน ผูป่้วย 200 ราย 

 

ข่าวปรากฏการณ์หรือกระแสที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น พฤติกรรมแปลก

ท่ีส่งผลต่อการลอกเลียนแบบอันอาจนําไปสู่อนัตราย เช่น แพลงกิ้ง (Planking) เป็น

พฤติกรรมแผลงเฉพาะกลุ่ มโดยการทําท่านอนควํา่หน้าบนพื้นท่ีแปลกๆ คล้ายคน

เสียชีวิต หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม ไม่เจตนานาํเสนอ

เพื่อการเพิ่มจาํนวนผูช้ม ควรนาํเสนอเน้ือหาในแง่มุมท่ีแตกต่างและหลากหลาย เพื่อให้

ความรู้ สะทอ้นท่ีมาท่ีไปของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน และช้ีใหเ้ห็นผลกระทบท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกบัสังคมอย่างรอบดา้น รวมทั้งใช้จงัหวะของกระแสข่าวนั้นนาํไปสู่การให้ขอ้คิด 

อุทาหรณ์ และคาํแนะนาํต่อสังคมผ่านมุมมองท่ีแตกต่างหลากหลาย กรณีมีการนาํเสนอ
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ภาพประกอบท่ีอาจนาํไปสู่พฤติกรรมเลียบแบบซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดอนัตราย ใหข้ึ้น CG 

เตือนผูช้มทุกคร้ัง 

 

ข่าวเทศกาลงานประเพณี นาํเสนอเชิงวิเคราะห์เพื่อให้เห็นพฒันาการของ

รูปแบบและคุณค่าของเทศกาลงานประเพณีท่ีเปล่ียนแปลงไปตามค่านิยมและกระแส

สังคม กระตุน้ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าดั้งเดิม และช้ีให้เห็นผลกระทบจากรูปแบบ

และคุณค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรอบดา้นและมีหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจุด

ประกายใหเ้กิดการขบัเคล่ือนท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เพื่อปกป้องวถีิชีวิต

และมรดกทางภูมิปัญญาของสังคม 

 

ตัวอย่าง  

 

 “เทศกาลสงกรานต”์ ประเพณีสงกรานต์แมจ้ะเป็นวฒันธรรมร่วมของภูมิภาค แต่

ประเทศไทยเป็นผูจุ้ดกระแสด้านการท่องเท่ียวและเป็นประเทศแรกท่ีประกาศเป็น

ปฏิทินการท่องเท่ียว จนไดรั้บความนิยมจากนักท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก สามารถสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจไดเ้ป็นจาํนวนมหาศาล ปัจจุบนัจึงพบว่ามีการจดัเทศกาลสงกรานต์

ข้ึนในหลายๆ ประเทศในช่วงระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั เราอาจนาํเสนอข่าวในประเด็น

ท่ีว่า หากประเทศไทยไม่สามารถคงคุณค่าแทจ้ริงและเอกลกัษณ์อนัเป็นเสน่ห์ดึงดูดท่ี

แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ ไดจ้ะส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง ควรมีแนวทางในการป้องกนั

แกไ้ขอยา่งไร และควรเช่ือมโยงเครือข่าย/องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมขบัเคล่ือน

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เป็นตน้  

 

 “เทศกาลวนัเขา้พรรษา” อาจนาํเสนอในมุมท่ีสะทอ้นถึงรูปแบบและจุดมุ่งหมายของ

การหล่อเทียนพรรษาที่เปลีย่นแปลงไปตามบริบทแวดล้อมทางสังคมว่ามีผลกระทบต่อ

วิถีชีวิตและองคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไรบา้ง อยา่งรอบ

ดา้น โดยมีแหล่งข่าวหรือแหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้เช่น การนิยมซ้ือหลอดไฟฟ้า

ถวายแทนเทียนพรรษา เป็นตน้ 
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 “เทศกาลวนัลอยกระทง” อาจนาํเสนอในเชิงกระตุน้ใหต้ระหนกัถึงคุณค่าดั้งเดิมของ

ประเพณีลอยกระทงท่ีเป็นการขอขมาและคารวะต่อพระแม่คงคา อนัเป็นการแสดงความ

เคารพต่อธรรมชาติ ในขณะท่ีบริบทของสังคมยคุใหม่เนน้ใหคุ้ณค่ากบัความสนุกสนาน

เพียงดา้นเดียว ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งไรบา้งในหลากหลายแง่มุม และควรทาํอยา่งไร

จึงจะสามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เป็นตน้ 

ข่าวที่มีประเด็น เน้ือหาเกี่ยวกับความหลากหลายของกลุ่ มชาติพัน ธ์ุ 

ระมดัระวงัภาษาและถอ้ยคาํท่ีใชเ้รียกช่ือชนเผ่าต่างๆ โดยตรวจสอบรายละเอียดของช่ือ

เรียกท่ีถูกต้องอย่างรอบด้าน หรือสอบถามจากแหล่งข่าวท่ีเป็นคนในชนเผ่านั้ นๆ 

โดยตรง  

คาํเรียกช่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ใช้ ไม่ใช้ 

กลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีเรียกตวัเองว่า “....ช่ือเผ่า

.....” 

“ชนกลุ่มนอ้ย” / “คนชายขอบ” / “ชาวเขา” 

 

ข่าวที่มีประเด็นเน้ือหาเกีย่วกับความหลากหลายทางเพศ ไม่นาํเสนอเน้ือหา

ในเชิงดูถูก ดูหม่ิน เสียดสี หรือตีตรา รวมทั้งระมดัระวงัการใชภ้าษาท่ีเป็นคาํเรียกเฉพาะ

กลุ่ม ดงัน้ี 

คาํทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มทีม่ีความหลากหลายทางเพศ 

ใช้ ไม่ใช้ 

“รักเพศเดียวกนั” “รักร่วมเพศ” 

“ชาย หญิงทัว่ไป”/“บุคคลทัว่ไป” “ชาย หญิงปกติ”/“ชายจริง หญิงแท”้ 

“หลากหลายทางเพศ”/“แตกต่างทางเพศ” “เบ่ียงเบนทางเพศ” 

“วถีิทางเพศ”/“ความชอบส่วนบุคคลทาง

เพศ” 

“รสนิยมทางเพศ” 

“เพศหลากหลาย” “เพศท่ีสาม” 

“ชายรักชาย”/“หญิงรักหญิง” “ไมป่้าเดียวกนั”/“ชาวสีม่วง” 

“เปิดเผยตวั” วา่เป็นชายรักชาย “ประกาศตวั” วา่เป็นชายรักชาย 

“พบ” วา่เป็นชายรักชาย “ถูกจบัได”้/“ถูกกล่าวหา” วา่เป็นชายรักชาย 
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ข้อควรระวงั 

 

1. ระมดัระวงัการนาํเสนอภาพและเน้ือหาในข่าวสังคมท่ีอาจเขา้ข่ายโฆษณาแฝง 

เช่น การนาํเสนอข่าวท่ีมีความเช่ือมโยงกบัภาคธุรกิจเอกชน ตอ้งมีความชดัเจนในเจตนา

ของการนาํเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมุ่งนาํเสนอในเชิงของการให้

ความรู้เป็นหลกั ภาพและเน้ือหาข่าวตอ้งสะทอ้นเร่ืองราวท่ีตรงกบัเจตนาในการนาํเสนอ 

 การนาํเสนอข่าวของภาคธุรกิจเอกชนท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 

เช่น หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนท่ีช่วยพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ

เด็กอยา่งเหมาะสมตามวยั หรือนวตักรรมการดูแลรักษาโรคท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมซ่ึง

ศึกษาวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญจากโรงพยาบาลเอกชน สามารถระบุช่ือสถานประกอบการได ้

(เช่น ช่ือโรงเรียนเอกชน ช่ือโรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ ไม่ใช้คาํว่า “โรงเรียนแห่งหน่ึง” 

หรือ “โรงพยาบาลแห่งหน่ึง”) 

 

ตัวอย่าง  

 

 ข่าวพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนท่ีช่วยสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ให้กบัเด็กไดอ้ย่างเหมาะสมตามวยั บริบทของการนาํเสนอเน้ือหาตอ้งมุ่งให้เกิด

ประโยชนต่์อการพฒันาระบบการศึกษาท่ีดีข้ึนเพื่อประโยชนข์องสังคมโดยรวม  

 

 กรณีประเทศไทยมีโรงเรียนเพียงแห่งเดียวท่ีจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ

น้ี สามารถระบุช่ือโรงเรียนได ้แต่ตอ้งไม่ตอกย ํ้า หรืออาจใชว้ิธีข้ึน CG ช่ือโรงเรียนขณะ

ปล่อยภาพและเสียงสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือครูผูส้อน แต่ตอ้งไม่นาํเสนอป้ายช่ือโรงเรียน 

และตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน 

 กรณีมีหลายโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกัน ไม่ควร

เจาะจงนาํเสนอเฉพาะโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงเพียงแห่งเดียว การระบุช่ือโรงเรียนให้

พิจารณาตามความจาํเป็นในบริบทของเน้ือหา เช่น “....ในประเทศไทยมีโรงเรียนเอกชน

ท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี ้ได้แก่ ...... ขณะท่ีโรงเรียนของรัฐยงัไม่สามารถทาํได้

,,,,” เป็นตน้ 



73 
 

 ข่าวการทาํ CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษทัเอกชน ควรเป็นกรณีท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างมีนยัยะสําคญั เช่น เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์ เรียนรู้ หรือประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองได้ โดยควรนําเสนอเชิงให้

ความรู้กบัผูช้มและสังคมในแง่ของการประกอบธุรกิจท่ีดี โดยนาํเสนออยา่งรู้เท่าทนัวา่ใน

แต่ละกรณีเป็นการทาํ CSR ท่ีแทจ้ริง หรือเป็นการทาํเพื่อหวงัผลประโยชน์แอบแฝง โดย

ไม่ย ํ้าช่ือบริษทั ช่ือเจา้ของบริษทั ช่ือสินคา้ และภาพตราสัญลกัษณ์ของสินคา้ 

 

 การนาํเสนอข่าวของภาคธุรกิจเอกชนท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เช่น 

การร้องเรียนการโฆษณาสรรพคุณสินคา้เกินจริง หรือการร้องเรียนกรณีไดรั้บผลกระทบ

ทางสุขภาพจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ ตอ้งนาํเสนอข่าวอย่างสมดุลทั้งมุมของผูผ้ลิต

และผูบ้ริโภค ดว้ยขอ้มูลท่ีผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด ถูกตอ้ง รอบดา้น มีหลกัฐาน

อา้งอิงจากแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

o กรณีเป็นขอ้ร้องเรียนท่ียงัไม่มีผลการตรวจสอบแน่ชดั หรือยงัไม่ผ่าน

การตรวจพิสูจน์และรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําเสนอได้ในเชิงตั้ ง

ขอ้สังเกต หรือตั้งคาํถามเพื่อชะลอหรือยบัย ั้งผลกระทบท่ีจะขยายผลสู่สังคมในวงกวา้ง 

แต่ ตอ้งไม่นาํเสนอภาพและช่ือสินคา้ ช่ือผูผ้ลิต ตราสัญลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการนั้น 

นอกจากน้ี ผูส่ื้อข่าวสามารถนาํตวัอย่างสินคา้ท่ีมีผูร้้องเรียนจาํนวนมาก ไปดาํเนินการ

ตรวจพิสูจน์ผ่านขั้นตอนตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีมาตรฐานเช่ือถือได ้โดย

ความร่วมมือกบันกัวิชาการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการนาํเสนอข่าวเชิงรุกอนั

เป็นการปกป้องคุม้ครองสาธารณชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อสถานการณ์ เป็นตน้ 

o กรณีผ่านการตรวจพิสูจน์และรับรองผลโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่า

ผู ้ผ ลิตสินค้าและบริการนั้ น มีความผิดจริง (เช่น มีประกาศห้ามโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา-อย.) สามารถนาํเสนอช่ือสินคา้ ช่ือผูผ้ลิต ตราสัญลกัษณ์

ของสินคา้หรือบริการนั้นได ้เพื่อประโยชน์ในการเตือนใหสั้งคม/ผูบ้ริโภคตระหนกัและ

ระมดัระวงั 

2. ระมดัระวงัการใชภ้าพประกอบในข่าวสังคม โดยเฉพาะภาพท่ีนาํมาจาก “แฟ้ม

ภาพ” (Archive) ซ่ึงบางคร้ังอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลท่ีปรากฏอยูใ่นภาพนั้นๆ ได ้
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ข่าวสืบสวน 

 

กรอบการนําเสนอข่าวสืบสวน 

 

 ข่าวสืบสวน (Investigative News) หมายถึง ข่าวท่ีมีกระบวนการสืบคน้ ตรวจสอบ 

ติดตามเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก รอบดา้น อยา่งต่อเน่ืองและมีเป้าหมาย แลว้นาํมาคดัเลือก

เรียงลาํดบั เช่ือมโยง และนาํเสนอให้เห็นท่ีมาท่ีไปไดอ้ย่างคล่ีคลายและชัดเจน โดยมี

ประเดน็เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ กลไกการดาํเนินงานของภาครัฐในทุกระดบั 

รวมไปถึงการกระจายและใชอ้าํนาจท่ีไม่เป็นธรรม 

 ใหภ้าพชดัของปรากฏการณ์ หรือข่าวท่ีเป็นขอ้เคลือบแคลงสงสัยของสังคม 

 เปิดประเด็นใหม่ เพื่อเป็นการแจง้เตือนสังคมใหรู้้เท่าทนัปรากฏการณ์ท่ีกาํลงั

จะเกิดข้ึน 

นาํไปสู่การเปล่ียนแปลง และระงบัยบัย ั้งการทุจริตและความไม่ชอบมาพากล 

  

หลกัการนําเสนอข่าวสืบสวน 

 

ปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ และพิทกัษสิ์ทธิใหก้บัประชาชนทัว่ไป 

ถูกตอ้ง รอบดา้น และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

ปกป้องและปฏิบติัต่อแหล่งข่าวอยา่งเป็นธรรม 

เคารพสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

สร้างความตระหนกัและรู้เท่าทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบดา้น 

จุดกระแส สร้างการมีส่วนร่วม และผลกัดนัใหน้าํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดี

ข้ึน 
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แนวทางการนําเสนอข่าวสืบสวน 

 

1. เน้นการเปิดประเด็นใหม่ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ใน

สังคม และเป็นปมปัญหาท่ีมีบริบทเก่ียวขอ้งมากมาย 

2. นําเสนอโดยการวิเคราะห์ อธิบาย ขยายความปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน แบบ

เจาะลึก เชิงสืบสวนสอบสวน เช่ือมโยงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์และท่ีมาท่ีไปของปมปัญหา

และบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง รอบดา้น มีหลกัฐานประกอบท่ีเด่นชดั เพื่อให้

สังคมเกิดความตระหนกั รับรู้ เขา้ใจ และร่วมกนัหาทางป้องกนัหรือแกไ้ข  

3. เกาะติดสถานการณ์ของประเด็นปัญหาท่ีนาํเสนออยา่งต่อเน่ือง เพื่อยกระดบั

จากการทาํงานเชิงพื้นท่ีไปสู่ปัญหาเชิงนโยบาย ผลกัดนัไปสู่การเคล่ือนไหวจนเกิดการ

ระงบัย ั้บยงั หรือสร้างผลสะเทือนท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ต่อประเด็น

ท่ีนาํเสนอ  

4. ประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลังการออกอากาศอย่างละเอียด

รอบคอบ ทั้ งผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับแหล่งข่าว บุคคลอ่ืนๆ ท่ีปรากฏภาพในข่าว 

รวมทั้งผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัสถานี 

 5. ปกป้องและคุม้ครองสวสัดิภาพของแหล่งข่าว  

  การสัมภาษณ์และถ่ายภาพแหล่งข่าวตอ้งขออนุญาต และมีการยนิยอม

ดว้ยความสมคัรใจทุกคร้ัง 

  คาํนึงถึงผลกระทบต่อแหล่งข่าวหลงัจากการนําเสนอไปแลว้ แมว้่า

แหล่งข่าวจะยินยอมให้ขอ้มูลและอนุญาตให้นาํเสนอได ้แต่เน่ืองจากแหล่งข่าวบางคน

อาจไม่รู้ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา ดงันั้น ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน (เช่น กรณีท่ี

แหล่งข่าวเป็นพยานในคดีสาํคัญ) ใหอ้ธิบายกบัแหล่งข่าวใหเ้ขา้ใจก่อน 
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แนวปฏบัิติในการทาํข่าวสืบสวน 

 

การเตรียมตัวก่อนการผลติ 

 

1. ค้นคว้าและศึกษาข้อมูล พยาน หลักฐานท่ีมีนํ้ าหนัก ถูกต้อง รอบด้าน 

ตรวจสอบอยา่งละเอียด ทั้งจากแหล่งข่าวท่ีเป็นบุคคล (พยาน นักวิชาการ ฯลฯ) และการ

อา้งอิงเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ 

 1.1 ใชป้ระโยชน์จาก พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในการสืบ

หาขอ้มูลหลกัฐานประกอบการนาํเสนอข่าวใหม้ากท่ีสุด 

 1.2 เม่ือได้รับข้อมูลบางอย่างมา (เช่น ข้อมูลจากการร้องเรียน) ต้องมีการ

สืบคน้ขอ้มูล พิจารณาและตรวจสอบอย่างละเอียดรอบดา้น และปรึกษาหารือกนัอย่าง

รอบคอบ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีไดม้าจากคู่ขดัแยง้  

 1.3 ให้ความสําคัญและสนใจศึกษาความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง

ครอบคลุม เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการการปกป้องคุม้ครองสิทธิเด็ก การป้องกนัความ

รุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย ์และ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นตน้ 

2. วางแผนกรอบการทาํงาน รูปแบบและทิศทางการนําเสนอ รวมทั้ งการใช้

อุปกรณ์ ร่วมกนัก่อนลงพื้นท่ีปฏิบติั โดยควรมีท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมดว้ย 

 

การลงพืน้ทีป่ฏบัิติ 

 

1. การปฏิบติังานในพื้นท่ี หรือสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 วางแผนเร่ืองความปลอดภยัของทีมข่าวและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํงาน 

โดยมีการสาํรวจเส้นทางท่ีจะถอนตวัออกจากพื้นท่ี กรณีตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีความ

เส่ียง 
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1.2 ตอ้งมีการส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหรั้บรู้ความ

เคล่ือนไหวและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และสามารถทาํงานส่งเสริมสนบัสนุนกนัไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที  

1.3 ไม่พกพาอาวธุเขา้พื้นท่ี  

1.4 ระมดัระวงัในกรณีท่ีทาํงานร่วมกบัฝ่ายเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี โดยตอ้งมัน่ใจ

ว่าเจ้าหน้าท่ีทุกคนเห็นด้วยกับการทํางานของทีมข่าว และระมัดระวงัการตกเป็น

เป้าหมายของฝ่ายตรงกนัขา้มเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ี 

1.5 ระมดัระวงัรักษาชีวิตตวัเอง ถา้การสืบคน้และตรวจสอบขอ้มูลเลยเส้น

ของความปลอดภยั ใหป้รึกษาหารือร่วมกนัเพื่อหาแนวทางป้องกนั หรือยติุการสืบคน้  

2. กรณีไม่ไดรั้บความร่วมมือในการให้ขอ้มูล หรือให้สัมภาษณ์จากแหล่งข่าว 

โดยเฉพาะจากฝ่ายท่ีถูกกล่าวหา ควรทาํเป็นหนงัสือขอนดัสัมภาษณ์ โดยมีหลกัฐาน เช่น 

เลขท่ีหนังสือ ลงลายมือช่ือผูบ้งัคบับญัชา เพื่อเก็บไวใ้ช้อา้งอิงไดว้่า พยายามขอขอ้มูล

หรือใหโ้อกาสช้ีแจงแก่ฝ่ายท่ีถูกกล่าวหาแลว้ 

3. การบนัทึกภาพและเสียงโดยการซุกซ่อนอุปกรณ์ จะทาํต่อเม่ือเป็นการเปิดโปง

การกระทาํความผดิหรือพฤติกรรมท่ีไม่ชอบมาพากล ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมเท่านั้น โดย

ตอ้งแจง้ (ด้วยวาจา/เอกสาร) ใหผู้บ้งัคบับญัชา/บรรณาธิการรับทราบ เพื่อพิจารณาอนุมติั

ก่อนถ่ายทาํทุกคร้ัง และตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของทีมงานเป็นหลกั 

 

การผลติ 

 

 1. เนน้ความถูกตอ้งของขอ้มูล และการใชค้าํท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริง  

เช่น การนาํเสนอข่าวกรณี เกิดเหตุวุ่นวายในการประชุม

รัฐสภา (เม่ือวันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2555) และมี ส.ส. 

เสนอให้ตรวจแอลกอฮอล์ผู้ เข้าร่วมประชุมรัฐสภา ไม่

ควรใช้คาํว่า “..นาย....เมา” ให้ใช้คาํท่ีตรงกับข้อเท็จจริง

คือ “..นาย...มอีาการคล้ายคนเมา” เป็นต้น 

 



78 
 

2. เม่ือถ่ายทาํมาแลว้ควรพิจารณาขอ้มูลร่วมกนัอีกคร้ัง ว่าควรเผยแพร่หรือไม่ 

ควรเผยแพร่อย่างไร จะมีผลกระทบกับแหล่งข่าว หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีปรากฏภาพใน

บริบทของข่าวท่ีอาจนาํไปสู่ภาวะอนัตรายอยา่งคาดไม่ถึงหรือไม่ 

2.1 ระมดัระวงัการนําเสนอภาพและรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัแหล่งข่าว 

โดยเฉพาะแหล่งข่าวท่ีไม่สามารถเปิดเผยสถานะได ้เม่ือมีความจาํเป็นตอ้งนาํเสนอภาพ

และเสียงของแหล่งข่าวท่ีไม่เปิดเผยตวัตนเพื่อเสริมให้ขอ้มูลมีนํ้ าหนกั ตอ้งมีเทคนิคใน

การนาํเสนอท่ีหลากหลาย โดยไม่เปิดเผยให้เห็นใบหน้า รูปร่าง บุคลิกท่าทาง หรืออตั

ลกัษณ์ ท่ีอาจจะนาํไปสู่การระบุตวัตนของแหล่งข่าวได ้โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ของแต่ละกรณี หากมีข้อผิดพลาดในการนําเสนอจนส่งผลกระทบต่อแหล่งข่าว ทําให้

ข้อมูลถูกเปิดเผย ต้องรีบแจ้งผู้บังคบับัญชาโดยทนัท ีเพ่ือหาทางแก้ไขเยยีวยา 

2.2 ระมดัระวงัไม่ให้เป็นการละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สวสัดิภาพ

และความปลอดภยัของทุกคนท่ีปรากฏภาพหรือเก่ียวขอ้งในบริบทของการนาํเสนอข่าว 

แม้ว่าจะเป็นการตรวจสอบเพื่อสาธารณะก็ตาม (เช่น  การถ่ายภาพบรรยากาศของ

เหตุการณ์เพ่ือใช้ insert ประกอบการนาํเสนอเนือ้หา แล้วมีบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ปรากฏอยู่ในภาพ บางคร้ังทีมข่าวอาจนึกไม่ถึงว่าภาพของคนท่ีปรากฏออกสู่

หน้าจอเหล่านั้นอาจจะได้รับความเดือดร้อน เสียหาย กลายเป็นพยาน หรือเป็นผู้ ท่ีอาจถูก

กล่าวหาโดยท่ีเขาไม่ได้ต้องการจะตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น เป็นต้น) 

 3. กรณีนาํเสนอข่าวเก่ียวกบัการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ียงัไม่มีผลการตรวจสอบ

แน่ชัด หรือยงัไม่มีผลตดัสินช้ีขาด การนาํเสนอบทข่าวตอ้งไม่เป็นไปในเชิงพิพากษา 

ตดัสิน หรือช้ีถูกช้ีผิด และหลีกเล่ียงการยืนยนัขอ้เท็จจริงบางเร่ืองท่ีอาจเขา้ข่ายการใส่

ความหรือหม่ินประมาท  

4. ผู ้ส่ื อ ข่าว โปรดิวเซอร์ และบรรณ าธิการ รับผิดชอบทุกขั้ นตอนของ

กระบวนการผลิต ทาํหนา้ท่ีกาํกบัควบคุมไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนในกระบวนการผลิต

ตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ 

 

การเผยแพร่ 
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กรณีท่ีไม่ไดรั้บความร่วมมือจากแหล่งข่าวฝ่ายท่ีถูกกล่าวหา ถา้เป็นประเด็นท่ีมี

ประโยชน์ต่อสาธารณะให้นาํเสนอขอ้มูลฝ่ายเดียวได ้แต่ตอ้งปรึกษากบับรรณาธิการ

ก่อน และตอ้งมีหลกัฐานประกอบการอธิบายไดว้่า พยายามให้โอกาสทุกฝ่ายท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นไดช้ี้แจงอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมแลว้ แต่อีกฝ่าย “ยงัไม่พร้อมท่ี

จะเปิดเผยขอ้มูล” 
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ข่าวภัยพบิตั-ิภาวะวกิฤต 

 

กรอบการนําเสนอ 

 

ข่าวภัยพิบัติ เป็นข่าวท่ีมีประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบัอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุม

ความเสียหายได ้ก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงทั้งต่อวถีิชีวติปกติของผูค้น เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายเป็นวงกวา้ง มีผูไ้ดรั้บ

ความเดือดร้อนเป็นจาํนวนมาก โดยมีสาเหตุการเกิดทั้งท่ีเป็นภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภัย 

วาตภัย ธรณีพิบัติภัย (เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ดินถล่ม ฯลฯ) ไข้หวัดนก ไข้หวดั 2009 

เป็นตน้ และเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์เช่น สารเคมีร่ัวจากโรงงานอุตสาหกรรม เรือ

นํา้ตาลล่มในแม่นํา้เจ้าพระยา ส่งผลกระทบต่อวิถชีีวิตของผู้คนและสภาพแวดล้อมตลอด

ลุ่มนํา้ เป็นตน้ 

ข่าวภาวะวกิฤต เป็นข่าวท่ีมีประเดน็เน้ือหาเก่ียวกบัเหตุการณ์เฉพาะเร่ืองท่ีเกิดข้ึน

แลว้มีผลกระทบรุนแรง มีผลต่อเน่ืองนาํไปสู่ความวุ่นวาย และไดรั้บความสนใจจากคน

ในสังคม (human interest) เช่น เหตุจลาจล การชุมนุมประท้วง ตึกถล่ม (ท่ีไม่ได้มีสาเหตุ

มาจากแผ่นดินไหว) อุบัติเหตุทางถนนท่ีทาํให้เส้นทางการจราจรสายหลักติดขัดใช้การ

ไม่ได้เป็นระยะเวลายาวนาน เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก 3 ลาํ ในพื้นท่ีป่าแก่งกระจาน 

เป็นตน้ ทั้งน้ี ภาวะวิกฤตอาจเกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของภยัพิบติัได ้เช่น เหตการณ์ชุมนุม

ประท้วงเพ่ือทาํลายคันกัน้นํา้ในสถานการณ์นํา้ท่วมใหญ่ เป็นตน้ 

 

หลกัการนําเสนอข่าวภาวะวกิฤต 

 

1. ตรวจสอบขอ้มูลอย่างชัดเจนรอบดา้นและรวดเร็ว ก่อนการรายงานพยายาม

ระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเหตุวิกฤติใด ระวงัการใชถ้อ้ยคาํรายงานเหตุการณ์นั้น โดยเฉพาะ 

“การก่อวนิาศกรรม” “การก่อการร้าย” การจ้ีตวัประกนั อยา่ด่วนสรุป 
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• หากยงัไม่ชัดเจนให้รายงานเฉพาะเหตุ เช่น เพลิงไหม ้ระเบิด หรือผูก่้อเหตุ

โจมตีบุคคลหรือสถานท่ี 

2. ตรวจสอบขอ้มูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการนาํเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวน รายช่ือ รวมไปถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

และผู ้ได้รับผลกระทบ (ผู้ บาดเจ็บ ผู้ เสียชีวิต ผู้ สูญหาย) จากเหตุการณ์ ควรมีการ

ตรวจสอบและไดรั้บการยืนยนัจากแหล่งขอ้มูลอา้งอิงอย่างชัดเจน หากยงัไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ให้รายงานตามส่ิงท่ีผูส่ื้อข่าวพบเห็น ทั้ งน้ีต้องระบุให้ชัดเจนว่า ส่ิงท่ี

รายงานคือส่ิงท่ีผูส่ื้อข่าวพบเห็นเท่านั้น โดยไม่ระบุในส่ิงท่ีตอ้งการคาํยนืยนัเช่น “ยงัไม่

มีหน่วยงานใดระบุจาํนวนผู้บาดเจบ็และเสียชีวิตในเหตุการณ์นี ้แต่เท่าท่ีเห็นมีเจ้าหน้าท่ี

กู้ภยัหามผู้อยู่ในเหตุการณ์ออกไปยงัรถพยาบาลแล้ว 5 คน” 

4. ระบุกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ให้ชัดเจน อย่าเหมารวม เช่น “มีผูถื้อ

อาวุธอยู่ในกลุ่มผูชุ้มนุม” หรือ “มีการยิงออกมาจากกลุ่มผูชุ้มนุมดา้นซ้ายของเวที” ไม่

รายงานอยา่งเหมารวมวา่ “ผูชุ้มนุมยงิต่อสู้เจา้หนา้ท่ีท่ีเคล่ือนเขา้ปิดลอ้ม” เป็นตน้ 

5. ไม่ปล่อยเสียงผูน้าํการชุมนุมในลกัษณะปลุกเร้าโดยเฉพาะในกรณีใหก่้อความ

วุ่นวาย กระทาํการผิดกฎหมาย การรายงานคาํพูดของผูน้าํการชุมนุมเพื่อให้เห็นว่าการ

ชุมนุมจะดาํเนินไปอยา่งไร ไม่ใช่การเป็นกระบอกเสียงขยายผลการปลุกเร้ามวลชน 

6. สร้างสมดุลยใ์นการรายงานข่าวระหวา่งคู่ขดัแยง้ 

7. ระวงัการใชภ้าพท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชงั โกรธแคน้ ตอ้งใชภ้าพเหล่าน้ีเพื่อ

บอกถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้ น ไม่นํามาใช้ซํ้ าๆ แม้จะเป็นภาพท่ีชัดเจน ทัน

เหตุการณ์ กต็าม 

8. ในกรณีท่ีเป็นเหตุการณ์วิกฤตท่ีเกิดข้ึนยาวนาน ให้พยายามหาทางออกของ

เหตุการณ์นั้นจากแหล่งข่าวอ่ืนๆ ดว้ย รวมถึงการสืบคน้ท่ีมา/สาเหตุ ของภาวะวิกฤตท่ี

เกิดข้ึน เช่น สาเหตุท่ีเป็นชนวนให้เกิดความแตกหักจนกลายเป็นภาวะวิกฤต เป็นต้น เพื่อ

เช่ือมโยงไปสู่การหาแนวทางแกไ้ข 

• ยอ้นให้เห็นภาพเหตุการณ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัซ่ึงเคยเกิดข้ึนในอดีต เพื่อ

เปรียบเทียบให้เกิดความเขา้ใจ รวมทั้ งเห็นภาพของความเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 



82 
 

9. การให้ความร่วมมือกบัรัฐบาล หรือผูมี้อาํนาจในช่วงนั้นๆ เป็นไปเพื่อการทาํ

หน้าท่ีรายงานข่าวอย่างรอบดา้น ให้เห็นว่ารัฐบาลหรือผูมี้อาํนาจจะดาํเนินการอย่างไร

เพื่อแกไ้ขสถานการณ์นั้น   กองบรรณาธิการสามารถปฏิเสธคาํสั่ง หรือการร้องขอหาก

พิจารณาอยา่งถ่ีถว้นแลว้เห็นว่าไม่เป็นไปเพื่อทาํใหส้ถานการณ์ดีข้ึน แต่ยิง่ทาํให้เลวร้าย

ลงหรือขดักบัการทาํหนา้ท่ีของส่ือมวลชนท่ีดี 

10. ไม่ทาํหนา้ท่ีเจรจา หรือสัมภาษณ์ สดผูก่้อความไม่สงบ ผูก่้อการร้าย ไม่ว่าใน

สถานการณ์ใด หากมีโอกาสหรือสามารถสัมภาษณ์บุคคลดงักล่าวตอ้งนาํมาพิจารณา

นาํเสนอเฉพาะส่วนท่ีไม่เป็นการเรียกร้อง ต่อรอง ข่มขู่ ให้ยึดหลกัการว่า ตอ้งไม่เป็น

กระบอกเสียงใหก้บับุคคลเหล่านั้น แมว้า่จะเป็นการกระทาํเพื่อเรียกร้องสันติภาพ  ความ

ยติุธรรม ความถูกตอ้ง เอกราชอธิปไตย 

11. ระวงัการรายงานความเคล่ือนไหวของฝ่ายเจา้หนา้ท่ี ตอ้งไม่เป็นการเปิดเผย

ความลบัของปฏิบติัการ แผนงานหรือส่ิงอ่ืนใดในการปฏิบติัเพื่อคล่ีคลายสถานการณ์

นั้นๆ 

12. หลีกเล่ียงถอ้ยคาํหรือวาทกรรมท่ีคู่ขดัแยง้กาํหนดข้ึนมา  หากจะรายงานตอ้ง

ระบุให้ชดัเจนว่าเป็นส่ิงท่ีกลุ่มนั้นๆ เรียก เช่น “การเคล่ือนกาํลงัเขา้ผลกัดนัผูชุ้มุนมซ่ึง 

รัฐบาลเรียกวา่การกระชบัพื้นท่ี” หรือ กลุ่มท่ีเรียกตวัเองว่า..... หรือ กลุ่ม...ยนืยนัในส่ิงท่ี

พวกเขาเรียกวา่......ใหก้บั........ 

13. กรณีเหตุการณ์ชุมนุมประทว้ง ไม่ควรรายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม เพราะอาจ 

คลาดเคล่ือน สร้างความเขา้ใจผิดและไม่พอใจต่อผูชุ้มนุม ซ่ึงจะมีผลต่อความปลอดภยั

ของทีมข่าวในสถานการณ์นั้น 

14. ไม่ว่าสถานการณ์นั้ นจะตึงเครียด ร้ายแรงเพียงใด  ผู ้รายงานข่าวต้อง

ระมดัระวงันํ้าเสียง สีหนา้ไม่ใหต่ื้นเตน้ หรือตระหนกไปกบัสถานการณ์นั้นๆ 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

  



84 
 

แนวทางการนําเสนอ แบ่งเป็น 3 ด้าน 

 

• ด้านวธีิการทาํงาน 

 

ภาวะวกิฤต ภัยพบัิติ 

ระดมสรรพกาํลงั (ความรู้ ประสบการณ์ 

บคุลากร และทรัพยากรต่างๆ) จากหลาย 

โต๊ะข่าว รวมไปถึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ภายในองคก์ร เพื่อปฏิบติังานร่วมกนั 

- ระดมสรรพกาํลงัจากหลายโต๊ะข่าว 

รวมไปถึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งภายใน

องคก์ร เพื่อปฏิบติังานร่วมกนั  

- มีทีมข่าวท่ีติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ี

ท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง 

- ในกรณีท่ีตอ้งตอ้งมีการแจง้เตือนภยั 

ควรมีการสร้าง format สคริปตไ์ว้

ล่วงหนา้ สาํหรับเติมคาํในช่องวา่งเพื่อ

ความรวดเร็วในการแจง้เตือน 

- เช่ือมโยงการทาํงานกบัหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น ศนูย์เตือนภยัพิบติั

แห่งชาติ, กรมป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรม

ชลประทาน ฯลฯ) และสามารถติดต่อ

ประสานงานไดท้นัที 

- ระดมความรู้และความร่วมมือจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงองคก์ร

เครือข่ายต่างๆ จากภายนอกองคก์ร 

- ประสานและส่งต่อความช่วยเหลือจาก

ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งให้

ความช่วยเหลือเฉพาะหนา้กบั

ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบเท่าท่ีมี

ความรู้และความสามารถท่ีจะทาํได ้
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 ภัยพบัิติ 

 

ก่อนเกดิภัยพบัิติ ระหว่างเกดิภัยพบัิต ิ หลงัเกดิภัยพบัิต ิ

- เตือนภยัประชาชน

ล่วงหนา้ ดว้ยขอ้มูลท่ี

เช่ือถือได ้มีแหล่งท่ีมา

อา้งอิงอยา่งชดัเจน  

- ใชค้าํเตือนท่ีสั้น กระชบั 

ชดัเจน เขา้ใจง่าย มี

กาํหนดระยะเวลา และ

ความถ่ีในการแจง้เตือน 

ใหข้อ้มูลและความรู้เชิง

วทิยาศาสตร์ โดยวเิคราะห์

ควบคู่ไปกบัการรายงาน

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใน

แต่ละพื้นท่ี เพื่อให้

ประชาชนและชุมชน

สามารถรับมือกบัภยัท่ีบติัท่ี

เกิดข้ึนได ้

- ใหข้อ้มูลและความรู้

เก่ียวกบัการช่วยเหลือ 

เยยีวยา และฟ้ืนฟู 

- สร้างกระบวนการเรียนรู้ 

และองคค์วามรู้จาก

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

- เตรียมความพร้อม

สาํหรับการรับมือกบั

เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

อีกในอนาคต 

 

- เน้ือหาในการส่ือสารเตือนภยั มีรายละเอียดท่ีตอ้งระบุดงัน้ี  

1) หน่วยงานท่ีใหข้อ้มูล  

2) ประเภทของภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน  

3) ช่วงเวลาท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (ระบรุะยะเวลากว้างๆ เช่น ต้ังแต่เวลา.....

ถึง...... หรือถ้าเป็นเหตุกระช้ันชิดให้ระบวุ่า ภายใน.......นาที เป็นต้น)  

4) สถานท่ีท่ีจะเกิดภยัพิบติั  

5) ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัชุมชน และวถีิชีวติความเป็นอยูข่อง

ประชาชน  

6) แหล่งขอ้มูลและช่องทางการติดต่อส่ือสารเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม

สาํหรับผูท่ี้อาจจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์  

7) คาํแนะนาํในการเตรียมรับมือท่ีเป็นการโนม้นา้วใหเ้กิดการปฏิบติั

ตาม (ควรทาํอะไร อย่างไร เพราะเหตุใด) ไม่ใช่ คาํส่ังใหป้ฏิบติั 
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8) หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงตอ้งระบุสาเหตุ และแหล่งท่ีมาอยา่ง

ชดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาความน่าเช่ือถือ (ไม่ทาํให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็น

การรายงานข่าวผิดพลาด) 

 

- ไม่รายงานข่าวลือ แต่นาํขอ้มูลนั้นมารายงานเชิงวเิคราะห์ดว้ยขอ้มูลเชิง

วทิยาศาสตร์ เพื่อใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบัประชาชน และ

สังคม 

 

- กรณียงัไม่มีขอ้มูล/ขอ้มูลไม่ update ใหผู้ป้ระกาศหรือผูส่ื้อข่าวรายงานโดย

ระบุวา่ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล” เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาความ

น่าเช่ือถือ 

 

- ทาํหนา้ท่ีแจง้เตือนภยั เป็นส่ือกลางในการแจง้ปัญหาหรือความเดือดร้อนของ

ชาวบา้น เพื่อใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบช่วยเหลือ 

- หากจะใชภ้าพจากส่ือสังคมออนไลน ์ตอ้งตรวจสอบและพิจารณาความ

น่าเช่ือถือจากท่ีมาของภาพนั้นๆ ก่อนเสมอ และตอ้งบอกท่ีมา เพื่อใหเ้ครดิต

กบัเจา้ของภาพดว้ย  

- ระมดัระวงัขอ้มูลจากแหล่งข่าวต่างๆ โดยเฉพาะ นกัวชิาการ หรือผูเ้ช่ียวชาญ

ท่ีอาจจะขดัแยง้กนัจนทาํใหเ้กิดความสับสน แต่สามารถรายงานขอ้มูลท่ี

แตกต่างหรือขดัแยง้กนัได ้โดยกองบรรณาธิการตอ้งเร่งหาขอ้มูลท่ีชดัเจน

จากแหล่งข่าวอ่ืนๆ มารายงานประกอบดว้ย 

- ในช่วงระหวา่งการเกิดเหตุภยัพิบติัธรรมชาติ  การวเิคราะห์หรือคาดการณ์

เหตุการณ์กระทาํไดโ้ดยนกัวชิาการ หรือผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น ผูป้ระกาศ 

ผูส่ื้อข่าวภาคสนามทาํหนา้ท่ีรายงานเหตุการณ์ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน รวดเร็ว โดย

สามารถอธิบายหรือเช่ือมโยงสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
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• ด้านการนําเสนอ 

 

ภาวะวกิฤต ภัยพบัิติ 

- รายงานสด มีภาพและเสียงจริงจาก

พื้นท่ี ไม่เนน้ความหวอืหวา ไม่เร้า

อารมณ์ ไม่ปรุงแต่ง ไม่เกินจริง 

- ใชก้ราฟิกประกอบการอธิบาย

แทนการใชภ้าพจากเหตุการณ์จริง 

(กรณีท่ีเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง) 

- ผูร้ายงานข่าวตอ้งมีสติ หลีกเล่ียงการแสดง

อาการ ทั้งหนา้ตา และนํ้าเสียงต่ืนตระหนก 

หรือมีอารมณ์ร่วมกบัเหตุการณ์ขณะ

รายงานข่าว (ไม่เฉพาะการนาํเสนอหนา้จอ 

แต่รวมไปถึงวธีิการทาํงานในพื้นท่ีเกิดเหตุ

ดว้ย) 

- ใหค้วามสาํคญักบัการใชส่ื้ออ่ืนๆ 

ประกอบการการอธิบายเพื่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจ เช่น กราฟิก แผนท่ี ฯลฯ 

- กรณีการส่ือสารเตือนภยั ควรนาํเสนอโดย 

o สร้างจุดสนใจ เพื่อกระตุน้ความสนใจ

ของผูช้ม เช่น การเปิดเสียงสัญญาณ

ดังๆ ก่อนขึน้ข้อความเตือนภยั เป็นตน้ 

o ผูป้ระกาศส่ือสารกบัผูช้มโดยตรง เช่น 

ใชค้าํวา่ “ท่านผูช้ม” แทนคาํวา่ 

“ประชาชน” เป็นตน้ 

o ใชแ้ผนท่ีประกอบการแจง้เตือนภยั 

โดยมี สถานท่ีท่ีเป็นจุดสังเกต 

(Landmark) ท่ีแสดงใหเ้ห็นชดัเจน 

เขา้ใจง่าย 

o ใชส้ัญลกัษณ์ เช่น สี ตวัเลข เพื่อแสดง

ระดบัการเตือนภยั 

o ไม่สร้างกราฟิก หรือ animation หรือ

ปรุงแต่งวสัดุอุปกรณ์ประกอบฉากท่ี

เกินจริง เช่น การสร้างภาพฝนตก หรือ
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คล่ืนถล่มในสตูดิโอข่าว หรือให้

ผู้ ส่ือข่าวใส่เส้ือชูชีพรายงานข่าวใน

สตูดิโอ เป็นต้น เพราะจะทาํใหค้วาม

น่าเช่ือถือลดลง อาจนาํไปสู่ความไม่

มัน่ใจ สร้างความต่ืนตระหนก หรืออาจ

กลายเป็นเร่ืองตลกได ้
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ข่าวเศรษฐกจิ 

 

กรอบการนําเสนอข่าวเศรษฐกจิ 

 

 ข่าวเศรษฐกิจ เป็นข่าวท่ีมีประเดน็เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

การดาํเนินงานตามนโยบายดา้นเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พลังงาน 

และ โทรคมนาคม) ของฝ่ายรัฐบาล และการแปลงสู่การปฏิบติัของหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน  

ความเคล่ือนไหวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และจดัจาํหน่ายสินค้า

อุปโภค-บริโภค ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของสาธารณชน เช่น การปรับข้ึนราคาสินคา้ 

การกกัตุนสินคา้ สินคา้ขาดตลาด เป็นตน้ 

ความเคล่ือนไหวดา้นการเงิน การคลงั และการลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

การดาํรงชีวิตของประชาชน เช่น ค่าเงินบาท ราคานํ้ามนั ราคาทองคาํ อตัราดอกเบ้ีย ภาษี 

ความเคล่ือนไหวของการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

ภาวะเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคเอเซีย และประชาคมอาเซียน ท่ีเช่ือมโยงส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

หลกัการนําเสนอข่าวเศรษฐกจิ 

 

รอบดา้น รู้เท่าทนั เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึง และปลอดจากการแทรกแซงผลประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์ 

ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นเศรษฐกิจแก่สาธารณชน  เพื่อให้

สามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

ส่งเสริมความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ 

เฝ้าระวงั และเสนอแนวทางรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดจากความผนัผวนทาง

เศรษฐกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัสถานการณ์ 
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แนวทางการนําเสนอข่าวเศรษฐกจิ 

 

1. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดย

นาํเสนอข่าวเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้สาธารณชนรู้และเขา้ใจดีข้ึนถึงขอ้ดี ขอ้เสีย 

โอกาส และปัญหา/อุปสรรคของการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลอย่าง

รอบดา้น โดยมีทฤษฎีทางเศรษฐกิจอา้งอิง มีนกัวิชาการร่วมวิเคราะห์ หรือนาํเสนอเชิง

เปรียบเทียบกบับทเรียนของต่างประเทศ ท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเคยดาํเนินนโยบาย

เศรษฐกิจในรูปแบบเดียวกนัว่ามีการดาํเนินงานอย่างไร มีความสําเร็จหรือล้มเหลว

อยา่งไร และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัประเทศไทยไดห้รือไม่ อยา่งไร เป็นตน้ 

  กรณีนาํเสนอข่าวการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริหารจากกลุ่มธุรกิจ หรือ

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมโดยรวม ใหข้ึ้น CG ช่ือ และตาํแหน่งของบุคคลนั้นในการนาํเสนอข่าวได ้

 

ตัวอย่าง  

 นโยบายรับจาํนาํขา้ว วิเคราะห์อย่างรอบดา้นเพื่อสะทอ้นให้เห็นว่าเป้าหมาย และ

วิธีการดําเนินงานมีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร ใครได้ประโยชน์ ใครเสีย

ประโยชน์ ผูบ้ริโภคไดรั้บผลกระทบอย่างไร ความเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจากทุก

ภาคส่วนเป็นอยา่งไร มีวธีิการแกไ้ขปัญหาราคาขา้วในรูปแบบอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เป็นตน้ 

 นโยบายประชานิยม ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งในระยะสั้น และ

ระยะยาวอยา่งไร ผลจากการดาํเนินนโยบายน้ีในหลายปีท่ีผ่านมามีบทเรียนความสาํเร็จ

หรือลม้เหลวระดับใด ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร และควรมีแนวทางป้องกนัแกไ้ข

อยา่งไร เป็นตน้ 

 นโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท่ี เป็นโครงการขนาดใหญ่  และใช้

งบประมาณมาก ควรนาํเสนอจากหลายมุมมองอยา่งรอบดา้น ทั้งในแง่ความต่อเน่ืองของ

การดาํเนินนโยบาย ผลดีท่ีเป็นการกระจายรายได้ และผลเสียท่ีเป็นช่องทางของการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นตน้ 
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2. อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความซับซ้อน (เช่น ความผันผวนของ

ตลาดทุน ความเช่ือมโยงของเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทย) ให้ประชาชนเขา้ใจง่ายข้ึน 

นาํเสนอใหเ้ป็นเร่ืองใกลต้วัคน  สั้น  ง่าย  กระชบั  โดยใชก้ราฟิกช่วยเพื่อใหดู้ง่ายข้ึน 

 

ตัวอย่าง 

 ความผนัผวนของราคาทองคาํ นําเสนอเชิงให้ความรู้ และวิเคราะห์ให้เห็นว่ามี

สาเหตุมาจากอะไร มีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ ตอ้งระมดัระวงัอย่างไรใน

การซ้ือ ขาย และลงทุนเพื่อเกง็กาํไรจากราคาทอง เป็นตน้ 

 

3. นาํเสนอเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ไม่เพียงเกาะกระแสข่าวว่าเกิด

อะไรข้ึนเท่านั้น  แต่เนน้มีการคาดการณ์แนวโนม้ของเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้

ประชาชนสามารถปรับตัวและหาทางรับมือได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  และขยาย

ฐานขอ้มูลโดยการใชแ้หล่งข่าวในต่างประเทศเพิ่มข้ึนในการวเิคราะห์ หรือศึกษามุมมอง

ของต่างประเทศท่ีมองไทยในประเดน็ทางเศรษฐกิจเร่ืองต่างๆ 

 

ตัวอย่าง 

 สถานการณ์นํ้ าท่วมท่ีต่อเน่ืองและครอบคลุมหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ ส่งผลกระทบ

ต่อภาวะเศรษฐกิจของประชาชนและสังคมโดยรวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยา่งไร

บา้ง ประชาชนกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมโดยตรง และประชาชนทัว่ไปควรมี

การเตรียมตั้งรับและปรับตวัอยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 

 

4. การนาํเสนอข่าวความเคล่ือนไหวของภาคธุรกิจเอกชน ตอ้งมีเจตนานาํเสนอ

เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยนาํเสนอขอ้มูลท่ีผ่านการตรวจสอบอยา่งรอบด้าน และ

รู้เท่าทัน  ในเชิงให้ความรู้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ หรือ

อุตสาหกรรมในแต่ละดา้น (เช่น ธุรกิจสายการบินต้นทุนตํา่ ธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทโฟน 

อุตสาหกรรมค้าปลกี เป็นต้น) โดยมีแหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้
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 ไม่นําเส น อข่าว ท่ี เป็ น การส ร้างภ าพ ลักษ ณ์ ท างธุรกิจ เช่น  กรณี

บริษทัเอกชนบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ ยกเว้น เป็นการบริจาคผ่าน

สถานีให้นําเสนอเป็นภาพรวมของการช่วยเหลือจากภาคธุรกิจเอกชนทั้ งหมด โดย

นาํเสนอภาพกวา้ง ไม่เสนอภาพตราสัญลกัษณ์สินคา้ และไม่ระบุช่ือบริษทั 

   การอา้งอิงถึงธุรกิจเอกชนท่ีนาํเสนอในข่าวไม่ใชค้าํว่า “บริษทัแห่งหน่ึง” 

ใหใ้ชค้าํวา่ “บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจดา้น...” เป็นตน้ 

 

ตัวอย่าง 

 ข่ าว  Promotion ตั๋ว เค ร่ืองบิน ราคาถูก  ส าม ารถนําเส น อได้ใน เชิงวิ เคราะห์

เปรียบเทียบเพื่อให้ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลท่ีรอบดา้นเพียงพอต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

เช่น นาํเสนอภาพรวมการส่งเสริมการขาย (Promotion) ของธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่า 

โดยวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้น เพื่อให้เห็นว่าการแข่งขนักนัดว้ยการเสนอราคาท่ีถูก

กว่าแก่ผูบ้ริโภคนั้นเป็นราคาท่ีถูกจริงหรือไม่ มีเง่ือนไขอะไรท่ียงัใหร้ายละเอียดไม่ครบ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกจากค่าตัว๋เครืองบินยงัมีอะไรอีกบา้ง โดยเปรียบเทียบราคาท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งจ่ายจริงของแต่ละสายการบินวา่แตกต่างกนัอยา่งไร หรืออาจนาํเสนอเปรียบเทียบกบั

การเดินทางดว้ยทางเลือกอ่ืน เช่น รถโดยสารปรับอากาศ หรือรถไฟ ทั้งในด้านราคา 

ระยะเวลา และความปลอดภยัในการเดินทาง เป็นตน้ 

 

 ข่าวการขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ นาํเสนอเชิงวเิคราะห์เพื่อช้ีใหเ้ห็นวงจร

ของอุตสาหกรรมคา้ปลีกตลอดทั้งกระบวนการ โดยการตรวจสอบขอ้มูล และสืบหาท่ีมา

ท่ีไปอยา่งรอบดา้น รู้เท่าทนั และมีหลกัฐานอา้งอิงในการนาํเสนอขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เช่น 

ในภาพรวมของประเทศไทยมีผูด้าํเนินธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ก่ีบริษทั แต่ละบริษทัมี

สัญชาติอะไร ดาํเนินธุรกิจดว้ยกลยุทธ์อย่างไร ส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัทางการคา้ 

ระบบเศรษฐกิจ และผูบ้ริโภคหรือไม่ อยา่งไร เป็นตน้ 

 

 ข่าวการปรับอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์สามารถนาํเสนอช่ือธนาคารต่างๆ 

ในข่าวไดเ้ชิงเปรียบเทียบว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับเพิ่มข้ึนหรือลดลงของแต่ละธนาคาร

แตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อใหข้อ้มูลทางเลือกประกอบการตดัสินใจกบัประชาชน เป็นตน้ 
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ข้อควรระวงั 

 

 การใชภ้าพประกอบในข่าวเศรษฐกิจ  

 ระมัดระวงัการนําเสนอภาพ ข้อความ หรือสัญลักษณ์ของสินค้าและ

บริการท่ีอาจเขา้ข่าย “โฆษณาแฝง” ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งนาํเสนอเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

เน้ือหาและบริบทของข่าว ควรนาํเสนอให้นอ้ยท่ีสุด ไม่โดดเด่น ไม่ชดัแจง้ ไม่แช่ภาพ 

ไม่ฉายซํ้ า ไม่ขยายความหรือบรรยายสรรพคุณของสินคา้หรือบริการท่ีอาจทาํให้เกิดขอ้

สงสัยไดว้า่เป็นการสนบัสนุนหรือส่งเสริมการตลาดใหก้บัสินคา้นั้นๆ 

 ระมดัระวงัการนาํเสนอภาพท่ีอาจมีผูไ้ดรั้บผลกระทบเม่ือข่าวออกอากาศ

ไปแลว้ ซ่ึงอาจนําไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ เช่น กรณีรายงานข่าวการแพร่

ระบ าดของเช้ือวัวบ้าท่ี ส่ งผลกระท บต่อธุรกิจเน้ื อวัว  ห ากใช้ภาพ ร้าน ค้าห รือ

ซูเปอร์มาร์เก็ต ท่ีวางจาํหน่วยสินค้าประเภทน้ีแต่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกับข่าวมาเป็น

ภาพ ประกอบในข่าว ต้องคํานึงถึงผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน กับ ร้าน ค้า  หรือ 

ซูเปอร์มาร์เกต็นั้นอยา่งรอบดา้น 

 ระมดัระวงัการใชภ้าพจากแฟ้มภาพ (Archive) ท่ีไม่ทนัสมยั  

 การอา้งอิงแหล่งข่าวท่ีไม่เปิดเผยตวัตน ควรอา้งอิงโดยไม่ทาํให้สามารถ

คาดเดาหรือเช่ือมโยงไปสู่ตัวตนของแหล่งข่าวได้ หากไม่สามารถหาคําอ้างอิงท่ี

เหมาะสมได ้ใหใ้ชว้า่ “มีรายงานข่าววา่...” 
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ข่าวนโยบายสาธารณะ 

 

กรอบการนําเสนอข่าวนโยบายสาธารณะ 

 

 ข่าวนโยบายสาธารณะ เป็นการนาํเสนอประเดน็เน้ือหาเก่ียวกบั 

การตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ รวมถึงการออกและบงัคบัใช้

กฎหมายต่างๆ โดยฝ่ายรัฐบาลหรือส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ครอบคลุมทั้งส่ิงท่ีภาครัฐ

เลือกท่ีจะทาํและไม่ทาํ ซ่ึงมีผลกระทบทางใดทางหน่ึงเกิดข้ึนต่อวิถีการดาํเนินชีวิตของ

ประชาชน และผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

กระบวนการผลกัดนันโยบายสาธารณะของภาคประชาชน ท่ีจุดประเด็นจาก

มุมมองของผูท่ี้เผชิญปัญหา แลว้นาํไปสู่การขบัเคล่ือน และหาทางออกแบบมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อประเด็นปัญหานั้นๆ 

ไปสู่การทาํงานเชิงนโยบาย  

 

หลกัการนําเสนอข่าวนโยบายสาธารณะ 

 

ตระหนักและยอมรับหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับอย่าง

แทจ้ริง  

เช่ือมโยงเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ไปสู่กระบวนการขบัเคล่ือนทางสังคม 

ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการทาํงานของภาคประชาชน ในการ

ขบัเคล่ือนสังคม เพื่อร่วมกนักาํหนดนโยบายสาธารณะ 

จุดประกายและสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดการขยายผลไปสู่การเปล่ียนแปลง

ท่ีดีข้ึน 

สร้างผูส่ื้อข่าวท่ีมีความเช่ียวชาญในประเด็นเฉพาะเร่ือง ผ่านการเรียนรู้ และ

พฒันาตนเองจากประเดน็ท่ีทาํ 
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แนวทางนําเสนอข่าวนโยบายสาธารณะ 

 

เนน้การนาํเสนอประเด็นเน้ือหาท่ีกาํหนดวาระข่าวสาร (agenda setting) โดย

ผูส่ื้อข่าว  

 

เปิดพื้นท่ีใหก้บัประชาชนกลุ่มต่างๆ ไดมี้โอกาสส่ือสารกบัสังคม 

 สะทอ้นปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง เพื่ออธิบายใหส้ังคม

รับรู้ เขา้ใจ และยอมรับจากมุมมองของ “คนใน” ซ่ึงอาจมีความแตกต่าง

ไปจากมุมมองของ “คนนอก” 

 เปิดประเดน็ แสดงความคิดเห็น หาทางเลือก ร่วมกนักาํหนดและเสนอ

นโยบาย 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้บทเรียนในการขบัเคล่ือน และผลกัดนัการแกไ้ขปัญหา

สู่การทาํงานเชิงนโยบาย 

 

นาํเสนอประเด็นท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกระแสความสนใจ หรือประเด็นท่ีมีความยาก

และซับซ้อน เพื่อให้สังคมรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญ ด้วยการอธิบาย

ขอ้เทจ็จริงอยา่งชดัเจน ใหข้อ้มูลทั้งเชิงกวา้งและลึก ทุกแง่มุม วิเคราะห์และเช่ือมโยงให้

เห็นองคป์ระกอบทุกส่วนของปัญหาท่ีนาํเสนอ โดยมีตวัอยา่งประกอบท่ีเป็นรูปธรรม  

 

นาํเสนอด้วยขอ้เท็จจริงบนหลกัฐานขอ้มูลท่ีผ่านการสืบคน้อย่างรอบด้าน 

ถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน น่าเช่ือถือ จากมุมมองของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ี

นาํเสนออยา่งเป็นธรรม สมดุล โดยไม่โอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 

นาํเสนอโดยยกระดบัจากการรายงานเหตุการณ์ หรือขอ้เทจ็จริงของปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ไปสู่การนาํเสนอให้เห็นมุมมอง และผลกระทบต่อประเด็นท่ีนาํเสนออยา่งรอบ

ดา้น และให้เห็นทางเลือกหรือทางออกในการแกไ้ขปัญหาแบบมีส่วนร่วม จุดประกาย

ให้เกิดการขยายผลท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อประเด็นนั้นๆ และผลกัดนัสู่การ

ทาํงานเชิงนโยบาย ผา่นการขบัเคล่ือนดว้ยกระบวนการทางสังคม 
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ติดตามประเด็นท่ีนาํเสนอในแต่ละเร่ืองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เห็นพฒันาการ

ของการขบัเคล่ือน รวมถึงการขยายผลท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งเป็นลาํดบั เพื่อสะทอ้นให้

เห็นแนวคิดและความพยายามของประชาชนกลุ่มต่างๆ ท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิง

ท่ีดีข้ึน 

 

ตัวอย่าง 

 

 ปัญหาของกลุ่มชาติพนัธุ์ในประทศไทย 

 เร่ิมตน้จากการเปิดประเดน็ปัญหาเร่ืองท่ีดินทาํกินและท่ีอยูอ่าศยั ของกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุชาวเล 

อธิบายขยายความให้เห็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัปัญหาของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ 

ในภาพรวมของประเทศ 

 เป็นส่ือกลางเช่ือมโยงกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ มาสู่การพูดคุยแลกเปล่ียนมุมมอง 

ความคิดเห็น และหาทางออกในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั จนไดเ้ป็นขอ้เสนอเชิง

นโยบาย “เขตวฒันธรรมพิเศษ” เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นท่ีอยู ่และความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนพื้นเมือง 

 ขยายผลไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายต่างๆ จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาสู่การ

พูดคุยเร่ืองเขตปกครองพิเศษและการปกครองตนเองทั้งในเชิงพื้นท่ี และเชิงกลุ่มชาติ

พนัธุ์เพื่อขบัเคล่ือนผลกัดนัไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 

 

 ปัญหาร่างกฎหมายคา้งสภา 

 ยกระดบัจากการนาํเสนอข่าวเพียงแค่ว่า เครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ท่ี

มีปัญหาเดียวกันมารวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้มีการเร่งพิจารณา

ร่างกฎหมาย ไปสู่การขยายประเด็นเพื่อตอบคาํถามว่า ทาํไมกลุ่มคนเหล่านั้นต้องมาย่ืน

ข้อเรียกร้องเพ่ือผลักดันให้ร่างกฎหมายผ่านสภาฯ กฎหมายฉบับนั้นมีความสําคัญ
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อย่างไร ระดับไหน มีกระทบอย่างไรต่อกลุ่ มคนท่ีเกี่ยวข้องและสังคมโดยรวม ถ้า

กฎหมายไม่ผ่านการพิจารณาจะเกิดอะไรขึน้ หรือถ้าผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึน้ เป็นตน้ 

 

 ปัญหาสิทธิท่ีดินทาํกิน 

 เร่ิมตน้จากการเปิดประเดน็ปัญหา โดยกลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อน

จากการเขา้ไม่ถึงสิทธิในการถือครองท่ีดิน 

 อธิบายให้เห็นภาพรวมของปัญหาท่ีทาํให้ประชาชนไม่สามารถเขา้ถึงท่ีดิน 

ทั้งท่ีเป็นผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ และผลกระทบจากการถือครองท่ีดินของ

กลุ่มนายทุน ฯลฯ  

 เช่ือมโยงกลุ่มคนท่ีมีปัญหาเร่ืองท่ีดินทาํกิน ทั้งจากระดบัพื้นท่ี ภูมิภาค และ

ประเทศ มาพูดคุยแลกเปล่ียน และร่วมกนัหาทางออก เพื่อรวบรวมเป็นขอ้เสนอในการ

แกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดินทั้งระบบ 

 ขยายผลสู่การพูดคุยในระดบัของโครงสร้าง และกลไกการทาํงานเพื่อใหเ้ห็น

ปัญหาในภาพรวม โดยเช่ือมโยงทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ขบัเคล่ือน จนไดชุ้ดขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาทั้งในระดบัพื้นท่ีและระดบัโครงสร้าง เพื่อ

เสนอต่อรัฐบาลในการนาํไปกาํหนดเป็นนโยบายท่ีสามารถนาํสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

 

 

แนวปฏบัิต ิ

 

 ให้ความสําคญัและปฏิบติัต่อแหล่งข่าวดว้ยการเคารพมุมมอง และยอมรับ

การมีส่วนร่วมในทุกระดบัอยา่งแทจ้ริง 

 

 กรณีนาํเสนอประเดน็ปัญหาท่ีมีคู่ขดัแยง้  

 หากมีแหล่งข่าวฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มาร่วมใหข้อ้มูลในคราวเดียวกนั ให้

ตามไปสัมภาษณ์ภายหลงั 
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 หากคู่ขดัแยง้มีความคิดเห็นไม่ตรงกนั ใหเ้ปล่ียนเป้าหมายในการพูดคุย

ไปสู่มุมมองเชิงบวก สร้างทศันคติท่ีดีต่อการพูดคุย หรือหาจุดร่วมท่ี

สามารถนาํไปสู่ทางเลือก หรือทางออกในการแกปั้ญหาท่ียอมรับร่วมกนั

ได ้เป็นตน้ 
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ข่าวในพระราชสํานัก 

 

กรอบการนําเสนอข่าวในพระราชสํานัก 

 

 ข่าวในพระราชสาํนกั หมายถึง การรายงานข่าวพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณีย

กิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ

วงศ ์รวมถึงท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหผู้แ้ทนพระองคไ์ปปฏิบติักรณียกิจแทน 

 

หลกัการนําเสนอข่าวในพระราชสํานัก 

  

เรียงรันดาวนข่์าวโดยลาํดบัตามพระอิสริยยศ ดงัน้ี 

1. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

2. สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  

3. สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

4. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

5. สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี  

6. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 

7. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราชฯ  

8. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ  

9. พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา  

10. พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สิริวณัณวรีนารีรัตน์  

11. พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ  

12. พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สิริภาจุฑาภรณ์  

13. พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้อทิตยาทรกิติคุณ  

 

กรณีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผูแ้ทนพระองค์ เช่น ราชเลขาธิการ 

นางสนองพระโอษฐ์ หัวหนา้หน่วยงานในพระบรมราชูปถมัภ ์หรือองคมนตรี ฯลฯ ไป
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ปฏิบติักรณียกิจแทน  นาํเสนอในช่วงทา้ยต่อจากพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจ 

ของพระองคจ์ริง โดยเรียงลาํดบัตามพระอิสริยยศเช่นเดียวกนั 

 

แนวทางการนําเสนอข่าวในพระราชสํานัก 

 

นาํเสนอตามแนวทางของ “กองข่าว สาํนกัราชเลขาธิการ” และ “สาํนกั

พระราชวงั”  

  ข่าวแจก (Press Release) จากกองข่าว สํานกัราชเลขาธิการ สามารถปรับ

เขียนใหม่โดยการขยายหรือตดัทอนได ้แต่ตอ้งไม่ให้เสียความ เช่น ข่าวคณะบุคคลเขา้

เฝ้าฯ จาํนวน 10 คณะ ตอ้งนาํเสนอเน้ือหาใหค้รบทุกคณะ แต่ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นจริง 

ๆ อาจตดัทอนโดยการย่อช่ือของคณะบุคคลในการกล่าวถึงในคร้ังหลงัๆ ให้ส้ันลงได ้

(ตอ้งกล่าวถึงช่ือเตม็ก่อนในการกล่าวถึงคร้ังแรก) เป็นตน้ 

  พระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจ ในพื้นท่ีต่างจงัหวดั เช่น เสด็จฯทรง

เยี่ยมราษฎรผู ้ประสบอุทกภัย  หรือทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการตาม

พระราชดาํริ จะไม่มีเน้ือหาข่าวแจกจากกองข่าว สาํนกัราชเลขาธิการ ทีมข่าวท่ีตามเสด็จ

ฯ ตอ้งเรียบเรียงประเดน็และเน้ือหาข่าวใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ 

  พระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจ เสด็จฯเยือนต่างประเทศ เป็นการ

ผลิตข่าวภายใตก้ารดาํเนินงานของโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท. 

หรือ ทีวีพูล) โดยมอบหมายใหส้ถานีโทรทศันแ์ต่ละแห่ง (ช่อง 3, 5, 7, 9, สทท. และไทย

พีบีเอส) เป็นตวัแทนตามเสด็จฯประจาํแต่ละพระองค ์ในส่วนท่ีสถานีไทยพีบีเอส ไดรั้บ

มอบหมาย ตอ้งผลิตข่าวใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง แลว้นาํส่งใหก้บัสมาชิกของ 

ทรท. ส่วนข่าวท่ีสถานีอ่ืนผลิตเม่ือไดรั้บเทปมาแลว้ ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง

และสมบูรณ์ของเน้ือหาข่าว ภาพ เสียง วนั เวลา และสถานท่ีอยา่งละเอียดถ่ีถว้น ก่อนนาํ

ออกอาศ โดยตอ้งนาํออกอากาศในวนัเดียวกนัทุกช่อง และนาํเสนอตามท่ีผลิตสําเร็จมา 

ไม่สามารถตดัทอนได ้
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  พระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจ เสด็จฯเป็นองคป์ระธานเปิดงานของ

ภาคธุรกิจเอกชน สามารถย่อเน้ือความได ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการของสถานี ท่ีตอ้ง

หลีกเล่ียงโฆษณาแฝง 

  แถลงการณ์ของสํานักพระราชวงัให้นําเสนอตามนั้น โดยไม่สามารถ

ปรับเปล่ียนหรือตดัทอน 

 

นาํเสนอเวลา 20:00 น. ของทุกวนั ชา้หรือเร็วกว่ากาํหนดเวลาน้ีไดไ้ม่เกิน 5 

นาที ยกเว้น ในกรณีท่ีมีถ่ายทอดสดรายการสาํคญั สามารถเล่ือนเวลาออกอากาศข่าวใน

พระราชสาํนกัใหเ้ร็วข้ึนหรือชา้ลงไดต้ามความเหมาะสมเป็นรายคร้ัง  

  กรณีข่าวพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจ ท่ีประชาชนสนใจติดตาม

เพื่อรอช่ืนชมพระบารมี เช่น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เสด็จฯไปทรงเปิดประตู

ระบายนํ้ าคลองลดัโพธ์ิและทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2 ท่ีอาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ (วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2553) หรือ กรณีท่ีทรงมีพระราชดาํรัสแสดง

ความห่วงใยต่อปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ทรงตกัเตือนคนไทย หรือมุ่งช่วยเหลือ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีราษฎรกาํลงัประสบอยู ่สามารถนาํมาออกอากาศซํ้ า หรือผลิต

ใหม่โดยตดัทอนใหส้ั้นลงเพื่อนาํเสนอในข่าวช่วงอ่ืนๆ เช่น ข่าวเชา้ ข่าวเท่ียง ข่าวคํ่า ตาม

ดุลยพินิจของบรรณาธิการในแต่ละช่วงข่าว 

 

นาํเสนอข่าวพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจ แบบวนัต่อวนั ยกเว้น กรณี

เสด็จพระราชดาํเนินต่างประเทศ หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทาํให้ไม่สามารถนาํเสนอ

ตรงตามวนัได้ ให้นําเสนอในช่วงข่าวในพระราชสํานักของวนัถัดไป เช่น เสด็จฯ

ทอดพระเนตรคอนเสิร์ต เวลา 19:00 น. ไม่สามารถส่งภาพกลบัสถานีไดท้นัเวลาข่าวใน

พระราชสาํนกัของวนัเดียวกนั ใหน้าํเสนอในวนัถดัไป เป็นตน้  

 

ข้อควรปฏบัิติและข้อควรระวงั 
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1. นาํเสนอภาพและเสียงท่ีเหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุดทุกคร้ัง หากมีความไม่

เหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ทันออกอากาศในวนัท่ี

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจได้ ให้นําไปออกอากาศในช่วงข่าวใน

พระราชสาํนกัของวนัถดัไป 

 

2. กรณีเกิดความผดิพลาดในการออกอากาศ เช่น 

  ข้ามลาํดับพระอิสริยยศ เช่น นําเสนอข่าวพระกรณียกิจของพระเจา้ว

รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ก่อน  พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ ใหน้าํข่าวของพระเจา้ว

รวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ ไปออกอากาศในช่วงข่าวในพระราชสํานกั

ของวนัถดัไป  

 ปล่อยภาพไม่ตรงกบัเน้ือหาข่าว เช่น นาํเสนอข่าวพระราชกรณียกิจ ของ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี แต่ ปล่อยภาพข่าวพระกรณียกิจของ

พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผูป้ระกาศข่าวตอ้ง

กล่าวขออภยัต่อผูช้ม  และใหน้าํข่าวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ไปออกอากาศใหม่ในช่วงข่าวในพระราชสาํนกัของวนัถดัไป 

 

  3. แนวปฏิบติัของทีมข่าวในการติดตามทาํข่าวตามหมายแจง้ของกองข่าว สํานกั

ราชเลขาธิการ และสาํนกัพระราชวงั   

 1) การแต่งกายของทีมข่าว ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับกาละ เทศะ และ

บริบทของเหตุการณ์ท่ีตอ้งไปถ่ายทาํ เช่น 

  กรณีงานพิธีการต่างๆ 

- หญิง  สวมชุดสูท หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพทั้ งแบบและสี 

ห้ามสีดาํ ยกเว้น เป็นงานพระราชทานเพลิงศพ ทรงผมสุภาพ 

สวมรองเทา้สุภาพ 
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- ชาย ในเขตพระราชฐานหรืองานพิธี เช่น วนัฉัตรมงคล ตอ้ง

สวมชุดสูท  ในกรณีออกงานพื้นท่ีเช่น เสด็จเยีย่มราษฎร ให้สวม

เส้ือเช้ิตสีสุภาพ เน็คไท กางเกงสุภาพ หรือ ชุดซาฟารีสีเขม้ ห้าม

ใช้สีดํา ยกเวน้ เป็นงานพระราชทานเพลิงศพ ทรงผมสุภาพ 

รองเทา้สุภาพ 

 

 2) อ่านและปฏิบติัตามระเบียบของสาํนกัพระราชวงั ท่ีไดรั้บแจกหนา้งาน แต่

ละงาน ทุกคร้ัง อยา่งเคร่งครัด  

 

 3) ถ่ายภาพคัน่ shot เช่น ดอกไม ้โคมไฟ ช่ืออาคาร ฯลฯ เพื่อใชส้ําหรับแยก

เวลา งาน สถานท่ี หรือคณะบุคคลท่ีเขา้เฝ้าฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งในกรณีท่ีเสด็จฯทรงปฏิบติั

พระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจในวนัเดียวกนัหลายแห่ง 

          4) ระมดัระวงัการใช้เพลงประกอบทั้งในช่วงการนาํเขา้ข่าว โดยเฉพาะข่าวการ

เยอืนประเทศต่างๆ หากเป็นความรับผิดชอบของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ใหใ้ชเ้พลง

นาํเขา้ข่าวพระราชสํานกั ไม่ใชเ้พลงพื้นถ่ิน เน่ืองจากเพลงดงักล่าวอาจไม่เหมาะสมใน

บางกรณี 
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ข่าวกฬีา 

 

กรอบการนําเสนอข่าวกฬีา 

 

 ข่าวกีฬา เป็นข่าวท่ีมีประเดน็เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 การแข่งขนักีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกประเภท ทุกระดบั ทั้งในประเทศ และ

นานาประเทศ 

 การแข่งขนักีฬาพื้นบา้น กีฬาทอ้งถ่ินทั้งระดบัตาํบล และหมู่บา้น ท่ีจดัข้ึนเพื่อ

ความสนุกสนาน และสมานสามคัคีของคนในชุมชน เช่น อบต.คพั เป็นตน้ 

 การเล่นกีฬาหรือออกกาํลงัเพื่อสุขภาพระดบับุคล เช่น รําไทเ้ก๊ก ท่ีช่วยทาํให้

ร่างกายแขง็แรง และสามารถป้องกนัการเกิดโรคได ้เป็นตน้ 

 ความเคล่ือนไหวของวงการกีฬาและคนในวงการกีฬา รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ 

นอกสนามกีฬา เช่น การเตรียมตวัก่อนการแข่งขนั หรือเบ้ืองหลงัชีวตินกักีฬา เป็นตน้ 

            เช่ือมโยงกีฬากบัวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมโดยไม่มองกีฬาแค่เกมส์การแข่งขนั 

เน่ืองจากกีฬาในปัจจุบนัมีบริบทของ การเมือง และธุรกิจ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ข่าวกีฬา

ของไทยพีบีเอส จึงตอ้งรายงานอยา่งรู้เท่าทนั 

- ตรวจสอบการดาํเนินงานขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาโดยเฉพาะการ

ดาํเนินการท่ีไม่ชอบมาพากลส่อไปในทางทุจริต 

 

หลกัการนําเสนอข่าวกฬีา 

 

 สร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ดก็และเยาวชน 

 เปิดโอกาสใหเ้ดก็ เยาวชน และคนดอ้ยโอกาสในสังคมมีพื้นท่ีแสดงออกโดย

การเล่นกีฬา รวมถึงโอกาสในการรับรู้ข่าวสารดา้นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 

 ใหข้อ้มูลและความรู้เก่ียวกบักีฬาและวงการกีฬาทุกประเภท อยา่งรอบดา้น 
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 ส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬาพื้นบ้าน และวฒันธรรมประเพณีท่ี

เก่ียวเน่ืองกบักีฬาพื้นบา้น 

 

แนวทางนําเสนอข่าวกฬีา 

 

1. นาํเสนอข่าวการแข่งขนักีฬา และความเคล่ือนไหวของวงการกีฬาไทยมากกว่า

ต่างประเทศ 

 

2. เน้นนําเสนอในรูปแบบรายงานพิเศษ และบทวิเคราะห์ เช่น นําเสนอบท

วเิคราะห์ก่อนและหลงัเกมส์การแข่งขนักีฬาแต่ละ match พร้อมทั้งผลกระทบต่างๆ อยา่ง

รอบดา้น ทั้งต่อสมาคมกีฬา สังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง เป็นตน้ 

 

3. ให้นํ้ าหนักกับการนําเสนอข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชน กีฬา

พื้นบา้น และกีฬาทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน สร้างแรงบนัดาลใจ และเปิดโอกาสใน

การแสดงออกความสามารถดา้นกีฬาอยา่งทัว่ถึง เช่น การแข่งขนัมหกรรมกีฬานกัเรียน 

สพฐ.คพั สานฝันเยาวชนชายแดนใต ้การแข่งขนัเคร่ืองบินบงัคบั “หนูน้อยจา้วเวหา” 

การแข่งขนัเรือยาวประเพณี เป็นตน้ 

 

ตัวอย่าง: การนาํเสนอข่าวการแข่งขนักีฬาเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ดก็และเยาวชน 

 นาํเสนอสารคดีเชิงข่าวก่ึง Reality เพื่อสะทอ้นชีวิต และเบ้ืองหลงัความสําเร็จของ

เด็กนักเรียนท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัเคร่ืองบินบงัคบั “หนูน้อยจา้วเวหา” ทั้งดา้นวิถีความ

เป็นอยูใ่นชีวติประจาํวนั แรงบนัดาลใจ ความตั้งใจในการฝึกซอ้มบินของเด็กแต่ละคนท่ี

แตกต่างกนั เช่น เด็กบางกลุ่มฝึกซอ้มบินระหว่างท่ีช่วยพ่อแม่เล้ียงควาย เด็กกลุ่มท่ีอาศยั

อยู่บริเวณชายแดนไทย-เขมร แมข้ณะมีปัญหาการสู้รบแต่ก็ยงัคงมีกาํลงัใจและความ

ตั้งใจในการฝึกซอ้ม เป็นตน้  
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 นาํเสนอรายงานพิเศษท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นโอกาส และช่องทางในการดาํเนินชีวติท่ีดีข้ึน

ทั้งดา้นการศึกษาและอาชีพ ซ่ึงเป็นผลต่อยอดมาจากความพยายาม และตั้งใจฝึกฝน เพื่อ

เข้าร่วมการแข่งขันเคร่ืองบินบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” เช่น เด็กนักเรียนท่ีจบชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาทาํเคร่ืองบินขาย หรือ 

เด็กนกัเรียนท่ีตอ้งการศึกษาวิชาชีพดา้นอากาศยาน ทางกองทพัอากาศไดเ้ปิดโอกาสให้

นักเรียนท่ีได้แชมป์ถ้วยพระราชทานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนจ่าอากาศได้ รวมทั้ งมี

คะแนนบวกเพิ่มใหส้าํหรับการสอบเขา้โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นตน้ 

  

ข้อควรระวงั 

 

ระมดัระวงัการใชภ้าษาและถอ้ยคาํในการนาํเสนอข่าวกีฬา เช่น 

  ระบุช่ือเฉพาะต่างๆ ในแวดวงกีฬาใหมี้ความถูกตอ้ง เช่น ช่ือนกักีฬา ช่ือ

เมือง ช่ือประเทศท่ีจัดการแข่งขันกีฬา รวมทั้ งช่ือ ยศ-ตําแหน่ง ของบุคคลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในแวดวงกีฬา เป็นตน้ 

  ไม่ใช้ถ้อยคําในลักษณะดูหม่ิน เหยียดสีผิว หรือแบ่งชาติพันธุ์ของ

นกักีฬา ในกรณีท่ีสีผิวหรือชาติพนัธุ์เป็นประเด็นสําคญัในการนาํเสนอข่าว ให้ใชค้าํว่า 

“นกักีฬาผิวสี” เช่น นักฟุตบอลดาวเด่นของโลกส่วนใหญ่เป็น “นักฟุตบอลผิวสี” หรือ 

ระบุช่ือประเทศท่ีเป็นถ่ินกาํเนิดของนกักีฬานั้น เช่น “ลมกรดจาไมก้า” เป็นตน้ 

 

 หลีกเล่ียงโฆษณาแฝง  

   กรณีสัมภาษณ์เด่ียวประกอบรายงานข่าว หรือสารคดีเชิงข่าว ตอ้งไม่

ปรากฏช่ือและตราสัญลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ กรณีท่ีแหล่งข่าวติดลิขสิทธ์ิตอ้งสวม

เส้ือท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของผูส้นบัสนุน และไม่สามารถเปล่ียนไดจ้ริงๆ ให้หลีกเล่ียงดว้ย

มุมกลอ้งเพื่อไม่ใหเ้ห็นตราสัญลกัษณ์ของสินคา้นั้นอยา่งชดัแจง้  

   กรณีของการรายงานภาคสนาม ผูส่ื้อข่าวท่ีเปิดหน้ารายการตอ้งไม่

สวมเส้ือท่ีมีตราสัญญลกัษณ์ของสินคา้และบริการต่างๆ หรือตราสัญลกัษณ์ของสโมสร
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กีฬา รวมทั้งไม่ปรากฏภาพหรือขอ้ความท่ีเป็นช่ือ หรือตราสัญลกัษณ์ของสินคา้และ

บริการ ในบริเวณสถานท่ีท่ีเปิดหนา้รายการ 

   การระบุช่ือทัวร์นาเม้นท์ หรือช่ือสโมสรกีฬา ท่ีมีช่ือขององค์กร

เอกชน หรือช่ือสินคา้เป็นส่วนประกอบ เช่น “การแข่งขนักอลฟ์สิงห์ไทยแลนด์โอเพ่น” 

หรือ “การแข่งขันแบดมินตัน SCG Thailand Open” หรือ “สโมสรฟุตบอลธนาคาร

กรุงเทพ” เป็นตน้ สามารถนาํเสนอไดเ้พราะถือเป็นรายละเอียดส่วนหน่ึงของเน้ือข่าวท่ี

ผูช้มควรรู้ แต่หากไม่จาํเป็นต่อประเดน็การนาํเสนอควรหลีกเล่ียงการกล่าวย ํ้า   

   เน่ืองจากปัจจุบันน้ีการแข่งขันกีฬาทุกประเภทเป็นกิจกรรมท่ีมี

องค์กรธุรกิจเขา้มาเป็นส่วนสนับสนุนหลกั ดงันั้น ทีมข่าวตอ้งใช้วิจารณญาณร่วมกนั

อยา่งเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ตามดุลยพินิจ เพื่อหลีกเล่ียง “โฆษณาแฝง” 

โดยยดึหลกันาํเสนอใหน้อ้ยท่ีสุด ไม่โดดเด่น ไม่แช่ภาพ ไม่ฉายซํ้ า และมีเหตุผลรองรับท่ี

สามารถสะท้อนเจตนาในการนาํเสนอได้ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสัยเกิดข้ึนหลงัจาก

ออกอากาศไปแลว้ 

                ไม่นาํเสนอหรือรายงานเกมส์การแข่งขนัท่ีส่อไปในเชิงสนบัสนุน หรือช้ีช่อง

ใหเ้กิดการเล่นพนนัทุกรูปแบบโดยเดด็ขาด 
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ข่าวศิลปวฒันธรรม 

 

กรอบการนําเสนอข่าวศิลปวฒันธรรม 

 

 ข่าวศิลปวฒันธรรม เป็นข่าวท่ีมีประเดน็เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

ศิลปวฒันธรรม ได้แก่ มรดกทางวฒันธรรม ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงและการละเล่นพื้นบา้น นาฏศิลป์ วรรณคดี และ

วรรณกรรม เป็นตน้ 

ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธุ์ โบราณคดี ภาษา ศาสนา และคติชน 

สุนทรียะ และสาระบนัเทิง ไดแ้ก่ ดนตรี ละครโทรทศัน์ ละครเวที ภาพยนตร์ 

แฟชัน่ และศิลปะร่วมสมยั 

ปรากฏการณ์ด้านส่ือและเทคโนโลยี ได้แก่ ส่ือพื้นบ้าน ส่ือสมยัใหม่ เช่น 

Multi Media, Social Media และเกมส์ 

วถีิชีวติความเป็นอยู ่และความเปล่ียนแปลงของชุมชนเมืองและชนบท 

 

หลกัการนําเสนอข่าวศิลปวฒันธรรม 

 

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมทุกแขนงอยา่งหลากหลายมิติ  

สร้างสุนทรียะ แรงบนัดาลใจ และความคิดสร้างสรรค ์

สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม 

สร้างความภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ิน 

ส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือ และใชป้ระโยชนจ์ากส่ือในทางสร้างสรรค ์

เปิดโอกาสใหก้บัผูค้นท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงกลุ่มคนส่วนนอ้ย

ในสังคม มีพื้นท่ีในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค ์
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แนวทางการนําเสนอข่าวศิลปวฒันธรรม 

 

1. เน้นนําเสนอประเด็นเชิงสังคม เพื่อสะท้อนปรากฏการณ์ หรือกระแสทาง

ศิลปวฒันธรรม และบันเทิง ท่ีเกิดข้ึนในมุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยไม่

นาํเสนอข่าวเพียงแค่ตอบคาํถามว่า ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร แต่จะสะทอ้น

แง่มุมอย่างหลากหลาย ด้วยการอธิบายว่าสังคมกําลังเป็นอย่างไร หรือจะได้รับ

ผลกระทบอยา่งไรจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 

2. นาํเสนอด้วยความรู้รอบ รู้ลึก และรู้ทนั บนพื้นฐานของขอ้มูลและความรู้ท่ี

ผา่นการสืบคน้ พิจารณา กลัน่กรอง ตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งและรอบดา้น ทั้งจากเอกสาร 

ตาํรา และผูรู้้ รวมทั้งผ่านการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่ออธิบายขอ้เท็จจริงทั้งเชิงกวา้ง

และเชิงลึก ของประเดน็ท่ีนาํเสนอไดอ้ยา่งหลากหลายแง่มุม  

 โดยมีแนวทางการนาํเสนอในปต่ละประเดน็ดงัน้ี 

 ข่าวทีเ่กีย่วกบัศิลปวฒันธรรม 

   อธิบายปรากฏการณ์หรือกระแสทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้เห็น

ความเคล่ือนไหว การรับรู้ การส่งต่อ และการแลกเปล่ียน ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต

ของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งและบริบทแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยคุสมยั เช่น 

รูปแบบพิธีการของประเพณีบางอย่างท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั เปล่ียนแปลงไป

เพราะอะไร ชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้งมีการรับรู้อยา่งไร ถ่ายทอดและส่งต่อใหค้นรุ่นลูกหลาน

อยา่งไร มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีจะทาํใหจิ้ตวญิญาณหรือคุณค่าแทข้องประเพณีนั้นๆ ยงัคงอยู่

ภายใตรู้ปแบบพิธีการท่ีเปล่ียนแปลงไป และจะสามารถเช่ือมร้อยคนแต่ละรุ่นไวด้ว้ยกนั

ไดอ้ยา่งไร เป็นตน้   

   เนน้สร้างความเขา้ใจ และนาํไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

   นาํเสนออยา่งต่อเน่ืองโดยติดตามความเคล่ือนไหวอยา่งสมํ่าเสมอ 
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ตัวอย่าง 

 กมัพูชาขึน้ทะเบียนหนังเงา-ท่ารํา (สิงหาคม 2554) 

 นาํเสนอดว้ยการให้ขอ้มูล อธิบาย ขยายความเพื่อให้เห็นความเคล่ือนไหวของ

วฒันธรรมท่ีมีการแลกเปล่ียน ผสมผสาน และหลอมรวมไปสู่ความเป็นสากลท่ีกา้วขา้ม

เส้นแบ่งว่าใครคือเจา้ของ โดยนาํเสนอเป็นชุดข่าวติดต่อกนั 5 ตอน แต่ละตอนมีประเด็น

ต่างๆ กนั ดงัน้ี 

 รายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 อธิบายเพื่อใหข้อ้มูล ความรู้ และสร้างความใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัหนงัเงา-ท่ารํา

ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมของภูมิภาค 

 รายงานข้อมูลและสถานการณ์เก่ียวกับ “หนังใหญ่” ในพื้นท่ีต่างๆ ของ

ประเทศไทย รวมทั้งสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นการข้ึนทะเบียนหนงัเงา ดว้ย

ขอ้มูลจากหลายมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งทั้งฝ่ายวชิาการ และศิลปินหนงัใหญ่ของไทย 

วิเคราะห์ในมุมมองของภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมา ซ่ึงแต่เดิมนั้นไม่มี

เส้นเขตแดนท่ีแบ่งเขาแบ่งเราอย่างชัดเจน แต่เป็นศิลปวฒันธรรมร่วมกนัของภูมิภาค

อาเซียน ซ่ึงต่อมาแต่ละประเทศได้ปรับเปล่ียนจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางอย่างท่ี

แตกต่างกนั  

 

 การจัดการพืน้ทีแ่หล่งโบราณคด ี

นาํเสนอขอ้มูลเพื่อให้เห็นความสําคญของแหล่งโบราณคดท่ีขุดคน้พบ วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวบา้นท่ีอยู่ในบริเวณนั้นแต่เดิมเป็นอย่างไร เม่ือมีการคน้พบแหล่ง

โบราณคดีแลว้มีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร มีผลกระทบอะไรเกิดข้ึน และมีการจดัการ

เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งไร เป็นตน้ 

 

 

 ประเด็นข่าวทีเ่กีย่วกบัวรรณกรรม 
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   นาํเสนอทั้งบทประพนัธ์ท่ีอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม และ

บทประพนัธ์ท่ีมีเน้ือหาเขา้ใจยาก โดยใหร้ายละเอียด และวิเคราะห์ถึงความน่าสนใจของ

บทประพนัธ์ท่ีสะทอ้นทั้งจากมุมมองของผูผ้ลิต ผูเ้ขียน และผูอ่้าน เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการ

อ่าน หรือนาํไปสู่การพูดคุยต่อในสังคม 

   นาํเสนอชีวติเบ้ืองหลงัของคนทาํหนงัสือ และใหพ้ื้นท่ีกบัสาํนกัพิมพ์

ขนาดเลก็ท่ีพยายามยนืหยดัผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

   นาํเสนอข่าวในเชิงท่ีช่วยกระตุน้ผลกัดันให้สังคมเห็นความสําคญั

ของการอ่านหนงัสือ และการเขียนหนงัสือ เช่น สะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีเอ้ือ

และเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน สนใจและใช้เวลาในการอ่าน

หนงัสือใหม้ากข้ึน เป็นตน้ 

 

ตัวอย่าง 

 หนังสือเข้ารอบรางวลัซีไรต์ประจําปี 2554 

นําเสนอรายละเอียดของหนังสือทุกเล่ม ท่ีเขา้สู่รอบสุดท้ายของการประกวด

รางวลัซีไรต ์ปี 2554 พร้อมการวิเคราะห์ความน่าสนใจของหนงัสือแต่ละเล่ม จากหลาย

มุมมอง ของทั้งผูเ้ขียน คณะกรรมการตดัสิน และผูเ้ช่ียวชาญในแวดวงวรรณกรรม เป็น

ตน้ 

 

 วธีิการเรียนการสอนวชิาบรรณาธิกรณ์ 

นาํเสนอรายละเอียดของวิธีการเรียนการสอนวิชาบรรณาธิกรณ์ ซ่ึงไม่เคยมีการ

เปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนเฉพาะเร่ืองน้ีอย่างจริงจงัมาก่อน โดยอธิบายให้เห็นว่า

เป็นเพราะอะไร และสะท้อนให้เห็นแง่มุมบางด้านเก่ียวกับการเขียนหนังสือท่ีถูก

มองขา้มหรือละเลยไป เช่น ความสําคญัของการใช้ดินสอ หรือการเขียนตน้ฉบบัด้วย

ลายมือ เป็นตน้ 
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 ประเด็นข่าวที่ เกี่ยวกับความเคล่ือนไหวในวงการบันเทิงไทยและ

ต่างประเทศ 

   เลือกประเดน็ท่ีสะทอ้นหรืออธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมได ้เช่น  

  กรณีท่ีมีการผลิตและเผยแพร่ละครยอ้นยุคหลายเร่ืองติดต่อกัน

ในช่วงระยะเวลาใกลเ้คียงกนั นาํเสนอผ่านการตั้งขอ้สังเกตว่าเกิดอะไรข้ึนในสังคม 

ทาํไมผูค้นจึงถวลิหาอดีตผา่นการเสพละครยอ้นยคุ เป็นตน้ 

  สะทอ้นบทเรียนใหเ้ห็นสภาพความเปล่ียนแปลงของมุมมอง วธีิคิด 

วถีิชีวติของผูค้น และบริบทแวดลอ้มทางสังคมผา่นการนาํเสนอละคร และภาพยนตร์ 

  กรณีการแถลงข่าวเปิดกล้องละครโทรทัศน์ เปิดรอบปฐมทัศน์

ละครเวที หรือการจดัแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ ไม่นาํเสนอเพื่อตอบโจทยต์ามความตอ้งการ

ของเจา้ของธุรกิจบนัเทิง แต่ตอ้งพิจารณาว่ามีประเด็นท่ีเป็นผลกระทบเชิงสังคมหรือไม่ 

และผูช้มจะไดรั้บประโยชนอ์ะไรจากประเดน็นั้น เป็นตน้ 

   นาํเสนออย่างรู้เท่าทนัปรากฏการณ์ของวงการส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป 

และเบ้ืองหลงัของกระแสข่าวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยมีการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง สืบคน้ และ

ประมวลขอ้มูลอย่างรอบด้าน ไม่ใชข้อ้มูลจากแหล่งเดียว แต่สืบหาจากหลายๆ แหล่ง 

และวิเคราะห์ในหลายๆ มิติ อย่างรู้เท่าทนั เนน้ประโยชน์ท่ีสังคมจะไดรั้บเป็นหลกัการ

สาํคญั โดยไม่ตกเป็นเหยือ่การประชาสัมพนัธ์ของธุรกิจบนัเทิง  

   หาผูท่ี้รู้จริงเก่ียวกบัประเด็นท่ีนาํเสนอช่วยวิเคราะห์ และแสดงความ

คิดเห็น  

   ไม่นาํเสนอเพียงแค่การบอกเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่ ตอ้งสะทอ้น

ขอ้เท็จจริงอยา่งรอบดา้น เพื่อให้ผูช้มรับรู้และเขา้ใจเบ้ืองหลงัของเหตุการณ์ รวมทั้งใช้

โอกาสจากกระแสของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนสะท้อนปัญหา และนําไปสู่การให้ความรู้ 

ขอ้คิด บทเรียน อุทาหรณ์ และคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเนน้ให้รู้เท่าทนั

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

  



117 
 

 

ตัวอย่าง 

 ปรากฏการณ์เรยา (เมษายน-พฤษภาคม 2554) ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการออกอากาศ

ละครโทรทัศน์เร่ืองดอกส้มสีทอง นําเสนอในมุมท่ีสะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลง

ภาพลกัษณ์ของตวัเอกฝ่ายหญิงในละคร จากอดีตท่ีตอ้งเป็นคนดี เรียบร้อย น่าสงสาร มา

สู่การฉายภาพท่ีตรงกนัขา้ม โดยการวิเคราะห์ให้เห็นว่าปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีสะทอ้น

ภาพบริบทแวดลอ้มทางสังคมในยคุปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 

  

 ปรากฏการณ์เพลงคันหู (กนัยายน 2554) เกิดจากคลิปการแสดงคอนเสิร์ตเพลง "คนั

หู" ท่ีโด่งดงัในอินเทอร์เน็ตจนทาํใหมี้คนเขา้ไปคลิกดูเป็นจาํนวนมาก นาํเสนอในแง่มุม

ของการใช้ภาษาในบทเพลงท่ีมีเน้ือหาสองแง่สามง่าม โดยเช่ือมโยงไปสู่การมอง

ภาพรวมของภาษาในบทเพลงแนวน้ีจากอดีต เช่น เพลงพื้นบา้น จนถึงเพลงร่วมสมยัใน

ยุคปัจจุบนั ผ่านมุมมองของนักวิชาการดา้นภาษา นักแต่งเพลง และนักร้อง เพื่อสร้าง

ความเขา้ใจวา่ถา้หากจะฟังเพลงแนวน้ีควรฟังในมิติไหน เป็นตน้ 

 

 งานเสวนาเกีย่วกบัภาพยนตร์ 

 ไม่เนน้นาํเสนอภาพและรายละเอียดของการจดัเสวนา แต่จะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากวง

เสวนามาตั้ งประเด็นใหม่ในการนําเสนอ เช่น การท่ีภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงจะประสบ

ความสําเร็จไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัปัจจยัอะไรเป็นองคป์ระกอบบา้ง หรือภาคส่วนต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องควรมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างไร เพื่อให้มีการผลิต

ภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพ  และมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์จากต่างประเทศ เป็นตน้ 

 

 ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในวงการธุรกจิบันเทงิ เช่น 

การคดัเลือกนกัแสดงนอกจากพิจารณาจากความสามารถทางการแสดงแลว้ 

เร่ืองราวชีวิตเบ้ืองหลงัของนักแสดงท่ีกาํลงัอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม ก็ถูก

นาํมาเป็นจุดขายในการผลิตละครดว้ย 
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 รูปแบบและวิธีการทําข่าวโฆ ษณ าประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยวิเคราะห์ใหเ้ห็นวา่ เป็นการใชอ้ะไรเป็นจุดขาย ความคิดสร้างสรรค ์

หรือจงัหวะจากกระแสข่าวชีวิตส่วนตวัของนักแสดงเพื่อหวงัผลในการโปรโมทละคร 

คอนเสิร์ต รวมไปถึงการจดังาน event ต่างๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้ เป็นตน้ 

 

 ประเด็นข่าวทีเ่กีย่วกบัความเคล่ือนไหวในวงการส่ือและเทคโนโลย ี

   สะทอ้นปรากฏการณ์ของวงการส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป และผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนอยา่งหลากหลายแง่มุม 

   นําเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ประโยชน์จากส่ือ เช่น การ

บอกเล่าวฒันธรรมผา่นภาพยนตร์สั้น การสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมผา่นการแสดง

พื้นบา้น หรือการแสดงละครเวที เป็นตน้ 

 

ตัวอย่าง 

 ภาพยนตร์ส้ัน “กอนกวย ส่วยไม่ลืมชาต”ิ 

 นาํเสนอโดยสะทอ้นให้เห็นปรากฏการณ์ท่ีคนเลก็ๆ จากกลุ่มชาติพนัธ์ุกวย หรือ 

ส่วย เลือกใชว้ิธีการบอกเล่าวฒันธรรมของตนเองผา่นภาพยนตร์สั้น เพื่อเป็นพลงักระตุน้

และปลุกจิตสาํนึกแห่งความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองของคนในกลุ่มชาติพนัธ์

เดียวกนั รวมทั้งเพื่อให้สังคมในวงกวา้งรู้จกั และเขา้ใจวฒันธรรมเฉพะของกลุ่มชาติ

พนัธุ์อยา่งถูกตอ้งและชดัเจนมากข้ึน 

 

 

 ประเด็นข่าวทีเ่กีย่วกบัวถิีชีวติความเป็นอยู่ 

  เปิดพื้นท่ีในการนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตและความเป็นอยู่

ของผูค้นกลุ่มต่างๆ ในสังคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผูค้นกลุ่มต่างๆ ทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท รวมไปถึงกลุ่มชาติพนัธุ์ เป็นตน้ 

   ใหพ้ื้นท่ีในการนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่อง

ผูสู้งอายุ เพื่อสะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยกาํลงัจะกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุในอนาคต
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อันใกล้น้ี ผูค้นและสังคมควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างไรเพื่อให้

สามารถใชชี้วติในช่วงบั้นปลายไดอ้ยา่งมีความสุข และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 

ตัวอย่าง 

 การเสียชีวติของโกร่ง กางเกงแดง (กนัยายน 2554) 

นาํเสนอเพื่อสะทอ้นให้เห็นเร่ืองราวชีวิตของผูสู้งอายุคนหน่ึงท่ีทาํงานมาอย่าง

ยาวนาน มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัพอสมควร แต่มีชีวิตบั้นปลายอยูบ่นความไม่มัน่คง ตอ้งหา

เล้ียงตวัเองอยู่เพียงลาํพงัด้วยความจาํเป็นท่ีเกิดจากบริบทแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อเป็นอนุสติและอุทาหรณ์ใหก้บัสังคม 

 

 การจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินอาวุโส 

 นําเสนอให้เห็นว่าปัจจุบันน้ีมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินเพลงอาวุโส

บ่อยคร้ังมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นคุณค่าและเปิดพื้นท่ีให้กบัศิลปิน

อาวุโสแลว้ ยงัเป็นการสะทอ้นภาพความสัมพนัธ์ในครอบครัวของกลุ่มผูช้มท่ีคนรุ่นลูก

พาพ่อแม่มาชมคอนเสิร์ต เป็นตน้ 

 

Tips & Tricks 

 

วางแผนการใช้และบริหารจดัการขอ้มูลทั้งภาพและเน้ือหาอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานท่ีมีประเด็นเก่ียวขอ้ง ต่อเน่ือง และ

เช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

กรณีทาํข่าวประเด็นท่ีกาํลงัอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม ซ่ึงตอ้งมีการ

สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่ไดรั้บความร่วมมือ ให้ใชว้ิธีการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนท่ี

สามารถให้คาํตอบในประเด็นเดียวกันได้แทน เช่นกรณี  “เสก โลโซ” เสพยา  อาจ

สัมภาษณ์แพทยผ์ูใ้หก้ารบาํบดัแทน เป็นตน้ 
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รายการวเิคราะห์และสารคดเีชิงข่าว 

 

กรอบการนําเสนอรายการวเิคราะห์และสารคดีเชิงข่าว 

 

 รายการวิเคราะห์และสารคดีเชิงข่าว มีกรอบในการนําเสนอประเด็นเน้ือหา

เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ กลไกการดาํเนินงานของภาครัฐในทุกระดบั 

รวมไปถึงการกระจายและใชอ้าํนาจท่ีไม่เป็นธรรม 

 อธิบายปรากฏการณ์ท่ีสังคมให้ความสนใจ และตอ้งการคาํตอบ ครอบคลุม

ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เช่น 

กรณีพิพาทเขาพระวหิาร นโยบายรับจาํนาํขา้ว เป็นตน้ 

 สะทอ้นคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องคน หรือกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเชิงระบบ หรือโครงสร้างทางสังคม 

 เป็นช่องทางเปิดรับเร่ืองร้องเรียนจากกลุ่มคนต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบ ถูก

กระทาํ ตกเป็นเหยื่อ หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบจากหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน และช่วยเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงสู่การหาทางออกในการแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนั 

  

หลกัการนําเสนอรายการวิเคราะห์และสารคดีเชิงข่าว 

 

 ปกป้องผลประโยชนข์องสาธารณะ และพิทกัษสิ์ทธิใหก้บัประชาชนทัว่ไป 

ส่งเสริมคุณค่า และเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

ถูกตอ้ง รอบดา้น และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

ให้ขอ้มูลและความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและรู้เท่าทนัต่อสถานการณ์

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบดา้น 
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จุดกระแส สร้างการมีส่วนร่วม และผลกัดนัให้นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดี

ข้ึน 

เปิดพื้นท่ีใหก้บัผูค้นท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ทุกกลุ่มในสังคม (เช่น คน

ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ฯลฯ) มีโอกาสเขา้ถึงส่ือสาธารณะ 

 

แนวทางการนําเสนอรายการวเิคราะห์และสารคดีเชิงข่าว 

 

1. เน้นการเปิดประเด็นใหม่ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ใน

สังคม และเป็นปมปัญหาท่ีมีบริบทเก่ียวขอ้งมากมาย 

 

2. นําเสนอโดยการวิเคราะห์ อธิบาย ขยายความปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน แบบ

เจาะลึก เชิงสืบสวนสอบสวน เพื่อให้เห็นรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาท่ีไปของปมปัญหา

และบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง รอบดา้น เพื่อใหสั้งคมเกิดความตระหนกั รับรู้ 

เขา้ใจ และร่วมกนัหาทางป้องกนัหรือแกไ้ข เช่น 

  กรณีพิพาทเขาพระวิหาร นาํเสนอรายละเอียดให้เห็นว่าปมปัญหาเขต

แดนที่กลายเป็นชนวนพิพาทระหว่างไทย-เขมร มีที่มาที่ไปอย่างไร เกิดข้ึนมาอย่าง

ต่อเน่ืองยาวนานเพราะอะไร มีผลกระทบอะไรข้ึนบา้ง เป็นตน้ 

  กรณีนโยบายรับจาํนาํขา้ว อธิบายใหเ้ห็นว่ามีปมปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัทุก

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร มีช่องโหวใ่นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งไร เป็นตน้ 

 

3. นาํเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รอบด้าน และเป็นธรรม โดยเปิดพื้นท่ีให้ทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีนาํเสนอไดมี้โอกาสช้ีแจง โดยไม่ตดัสินช้ีถูกช้ีผดิ  

 

4. ใชเ้ทคนิคการนาํเสนอ และวธีิการเล่าเร่ืองท่ีน่าติดตาม  

  ใชเ้ทคนิคภาพและกราฟิก เพื่อขบัเคล่ือนเน้ือหาท่ีหนกัแน่นและจริงจงั  

  เนน้การนาํเสนอดว้ยภาพท่ีส่ือความหมาย ทุกภาพท่ีใชต้อ้งเล่าเร่ืองได้

ดว้ยตวัเอง และมีผลกระทบต่อความสนใจของผูช้ม  
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  นําเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง แบบ Reality มีตวัละคร ซ่ึงเป็นผูท่ี้

ได้รับผลกระทบหรือเป็นเจ้าของปัญหา เป็นตัวเดินเร่ืองเพื่อถ่ายทอด และสะท้อน

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน 

  นาํเสนอภาพเหตุการณ์จริง ไม่ใชว้ิธีการจดัฉาก หรือสร้างสถานการณ์

จาํลอง หากในบริบทของเน้ือหาจาํเป็นตอ้งยอ้นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไปแลว้ จะใชก้ลวิธี

ในการเล่าเร่ืองแทนการสร้างสถานการณ์จาํลอง 

  ใช้ภาพท่ีถ่ายข้ึนใหม่จากเหตุการณ์  หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ 

ช่วงเวลานั้น ไม่ใช ้footage จากแฟ้มภาพ ยกเว้น เม่ือมีความหมายต่อเร่ืองราวท่ีนาํเสนอ 

เช่น ต้องการให้ข้อมูลพื้นฐานโดยยอ้นเหตุการณ์กลับไปเม่ือหลายปีท่ีผ่านมา เพื่อ

เปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่อดีตเป็นอยา่งไร และปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

 

ตัวอย่าง 

 ทุจริตบัตรเลขศูนย์  

เปิดเร่ืองดว้ยภาพท่ีกระทบหรือดึงดูดความสนใจของผูช้ม ก่อนท่ีจะเช่ือมโยง

เข้าสู่เร่ืองราว เช่น ภาพการรวมตวัชุมนุมประทว้งของผูท่ี้ได้รับผลกระทบ ภาพของ

แรงงานต่างดา้วท่ีถูกเรียกเกบ็เงินอยา่งไม่เป็นธรรม เพื่อแลกกบัการไดบ้ตัรเลขศูนย ์ 

ฉายให้เห็นภาพของกลุ่มคนท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยมีตวัละครท่ีเป็นเจา้ของ

ปัญหาเป็นตวัเดินเร่ือง ถ่ายทอดเร่ืองราว และสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัแรงงานต่างดา้ว

ท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในประเทศไทย ให้เห็นว่ามีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างไร เห็น

ความเคล่ือนไหว และความเดือดร้อนของกลุ่มคนเหล่านั้น  

นาํเสนอรายละเอียด เพื่อให้เห็นถึงความสําคญัของการมีบตัรเลขศูนยข์อง

แรงงานต่างด้าว และช้ีให้เห็นว่าเป็นช่องทางให้เจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐแสวงหา

ผลประโยชนจ์ากกรณีน้ีไดอ้ยา่งไร  

จุดกระแส กระตุน้ให้สังคมตระหนัก รับรู้ และร่วมกนัหาทางแกไ้ข รวมทั้ง

เป็นการป้องปรามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ให้มีโอกาสหรือหาช่องทางท่ีจะแสวงหา

ผลประโยชนจ์ากกรณีน้ีได ้
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5. เกาะติดสถานการณ์ของประเด็นท่ีนําเสนออย่างต่อเน่ือง เพื่อนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 

 

 6. นาํเสนอเร่ืองราวของคนหรือกลุ่มคนท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัคนอ่ืนๆ ใน

สังคม เช่น  

  การต่อสู้ของคนเล็กๆ ในสังคมท่ีทําเร่ืองยิ่งใหญ่ ท่ีนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลง  

  วิถีชีวิตของคนเล็กๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงสร้างทางสังคม 

นโยบาย หรือกลไกการทาํงานของภาครัฐท่ีไม่เป็นธรรม เช่น เร่ืองราวชีวิตลุงชัยพร 

(รายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ตอน บ้านหลังสุดท้ายท่ีปลายทาง: กันยายน 2554) อดีต

บัณฑิตเกยีรตินิยมอันดับหน่ึงจากสหรัฐอเมริกา และข้าราชการเกษียณ ที่มีเงินแต่กลับ

ออกจากบ้านสู่วถิีชีวติของคนเร่ร่อน เพ่ือแสวงหาสัจธรรมตามถนน เป็นต้น 

 

7. ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และความปลอดภยัของแหล่งข่าว  

  การสัมภาษณ์แหล่งข่าวตอ้งขออนุญาต และมีการยินยอมดว้ยความ

สมคัรใจทุกคร้ัง 

   ระมดัระวงัการนาํเสนอภาพและรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัแหล่งข่าว 

เช่น  

  กรณีนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัผูป่้วยโรคเอดส์ แมว้่าแหล่งข่าวจะ

ยนิยอมให้เปิดเผยใบหนา้ได ้แต่หากประเมินแลว้ว่าอาจจะมีผลกระทบทางใดทางหน่ึง

เกิดข้ึนกบัแหล่งข่าวภายหลงัท่ีรายการออกอากาศไปแลว้ ก็ไม่ควรเปิดใบเผยหน้าของ

แหล่งข่าว  

  กรณีนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนท่ีถูกล่วงละเมิด ไม่

นาํเสนอภาพ รายละเอียดต่างๆ และไม่สัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชนรวมไปถึงครอบครัว

และบุคคลใกล้ชิด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือ

แหล่งข่าวอ่ืนๆ แทน ยกเว้น มีประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริบทของการนาํเสนอ จึงจะมี

การสัมภาษณ์เดก็และครอบครัว 
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  การบนัทึกภาพและเสียงโดยการซ่อนอุปกรณ์ จะทาํเม่ือตอ้งการให้

เห็นกระบวนการท่ีทาํผดิกฎหมาย ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีประชาชนควรรู้  

 

ผู้ดําเนินรายการวเิคราะห์และสารคดีเชิงข่าว 

 

รู้จริง เขา้ถึงขอ้มูล เขา้ใจประเด็นท่ีนาํเสนอ ไม่ทาํหนา้ท่ีเพียงแค่การบอกเล่า

เร่ืองราวโดยการอ่านข่าว ลงเสียงบรรยาย หรือเปิดหนา้รายการเท่านั้น 

มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 
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ผู้ประกาศข่าว-ผู้ส่ือข่าวภาคสนาม 

 

บุคลกิ (Character) 

 

ผู้ประกาศหลัก น่าเช่ือถือ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา มีความเป็นมิตร/เป็น

กนัเองกบัผูช้ม 

ผู้ ส่ือข่าวภาคสนาม  (ท่ี เปิดหน้ารายงาน) มีบุคลิกเป็นของตนเอง เป็น

ธรรมชาติ ชดัเจน จริงจงั จริงใจ รู้จริง และรายงานไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

แนวทางการนําเสนอ 

 

• บทโปรย 

ดึงดูดความสนใจ น่าติดตาม เน้ือหาไม่ซํ้ ากบัรายงานข่าว 

“Clean & Clear” คมชัด ส้ันกระชับ สละสลวย ไดใ้จความ ไม่ใช้คาํฟุ่มเฟือย-

เยิน่เยอ้ 

  

การ “โปรย” ของผูป้ระกาศไม่ใช่การ “อ่านยอ่หนา้แรกของข่าว” หรือ “LEAD” 

ของข่าวนั้น เน่ืองจากจะตอ้งมีการให้ “บริบท” หรือ “ปูมหลงั” ของข่าวอย่างกระชับ 

และมีชั้นเชิง อีกทั้งยงัตอ้งใชก้าร “ตีความ” ข่าวอยา่งมีจินตนาการ 

นัน่หมายความวา่ ผูป้ระกาศตอ้งเขา้ใจทั้งประเด็นและอารมณ์ของข่าวนั้นๆ อยา่ง

ลึกซ้ึงมากพอแลว้ จึงเรียบเรียงออกมาเป็น “โปรย” 

 

• แนวปฏบัิติในการรายงานข่าว 

ผู้ประกาศหลกั 

 ทาํการบา้นร่วมกบับรรณาธิการและโปรดิวเซอร์ ก่อนเขา้รายการ เพื่อ

ทาํความเขา้ใจประเดน็เน้ือหา และอารมณ์ (Mood) ของข่าวท่ีจะนาํเสนอในแต่ละช่วง  
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 รู้จริงในประเด็นข่าวท่ีจะนาํเสนอทั้งหมด (ไม่ใช่รู้แค่หัวขอ้ข่าว) ซ่ึงจะ

ทาํใหส้ามารถส่ือสารกบัผูช้มในรูปแบบของการเล่าเร่ืองไดม้ากข้ึน  

 ส่ือสารกบัผูช้มมากข้ึน  

- มีการแสดงออกด้วยภาษากายและสายตา ท่ีส่ือไปยงัผูช้ม เพื่อให้

ผูช้มอยากติดตามรายละเอียดของข่าว 

- พูดคุยในลกัษณะของการสรุปประเด็นข่าวอย่างเป็นกนัเอง เพื่อให้

ผูช้มเขา้ใจง่ายข้ึน โดยมีขอ้มูลมาสนับสนุนในส่ิงท่ีสรุปหรืออธิบายก่ึงวิเคราะห์โดย

เช่ือมโยงขอ้มูล-ประเด็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเหมาะสม ก่อนท่ีจะเขา้โปรยในข่าว

ต่อไป เช่น  

หลงัจบรายงานข่าวเหตุมือปืนยงิกลุ่มผูชุ้มนุมชาวสวนยางท่ีปิด

ถนนประทว้งราคายาง ผูป้ระกาศอาจสรุปวา่ “มปีระเดน็ใหม่ท่ี

ท้ังผู้ชุมนุมเรียกร้องราคายาง และตาํรวจกาํลงัจับตามองเป็น

พิเศษ คือ พฤติกรรมของคนยิงปืนใส่มอ็บท่ีใช้ป้ายทะเบยีนรถ

ปลอม”  

หรือ 

สรุปประเดน็หลงัจบรายงานข่าวการแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ 

“ขณะนีรั้ฐบาลกาํลงัถึงทางตันในเร่ืองของการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ เพราะ..... (มคีาํอธิบายสนับสนุนอย่างมเีหตุผลว่า

เป็นเพราะอะไร)” เป็นตน้ 

 เช่ือมโยงประเด็นข่าวไดอ้ยา่งน่าติดตาม ไม่จาํเป็นตอ้งยดึตามบทโปรย

ในสคริปตม์ากนกั สามารถปรับเปล่ียนถอ้ยคาํเพื่อให้พูดไดอ้ย่างคล่องปากดว้ยรูปแบบ

ของตนเองได ้ แต่ใหค้งความหมายไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น 

 มีบรรณาธิการ หรือโปรดิวเซอร์ ควบคุมเวที สนับสนุน ให้คาํแนะนาํ

ระหวา่งรายการ 
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ผู้ประกาศคู่/ผู้ส่ือข่าวภาคสนาม 

 มีการพูดคุย รับ-ส่ง กนัอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 มีการส่ือสารกบัผูช้มในลกัษณะของการเล่าใหฟั้ง 

 มีบรรณาธิการช่วยแนะนาํวา่ ควรมีการพูดคุยรับ-ส่ง กนัอยา่งไร ในแต่

ละช่วงข่าว 

 

การรับ-ส่ง ระหว่างผูป้ระกาศหลกักบัผูป้ระกาศ หรือผูส่ื้อข่าวภาคสนาม ทั้ง

ในการรายงานสด และรายงานทางโทรศพัท ์

 การโปรยนําของผูป้ระกาศหลักตอ้งทาํให้ผูช้มอยากติดตามในส่ิงท่ี

ผูส่ื้อข่าวภาคสนามจะพูดต่อ โดยไม่ใชเ้น้ือหาท่ีซํ้ ากนั 

 การรับ-ส่ง มีความต่อเน่ืองกนั ในลกัษณะของบทสนทนาท่ีเช่ือมกนั

ดว้ยเน้ือหา  

 ผูส่ื้อข่าวภาคสนามเขา้รายงานโดยไม่ตอ้ง “สวสัดี” 

 ผูป้ระกาศหลกัและผูส่ื้อข่าวภาคสนามสามารถพูดคุยโตต้อบกนัสั้ นๆ 

เก่ียวกบัประเด็นข่าวท่ีนาํเสนอ หรือมีคาํถามเพิ่มเติมท่ีเป็นการติดตามความคืบหนา้ของ

สถานการณ์ข่าวได ้

 การจบรายงานของผูส่ื้อข่าวภาคสนาม ทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น   

o สรุปประเดน็ภาพรวมของสถานการณ์ 

o เช่ือมต่อหรือส่งประเดน็ เช่น เม่ือจบการรายงานข่าวการชุมนุม

คดัคา้นการข้ึนราคา NGV ผูส่ื้อข่าวอาจส่งประเดน็วา่ “อีกหน่ึง

ช่ัวโมงข้างหน้าเราจะมาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ชุมนุมท่ีระบวุ่าจะมกีารยกระดับขึน้นั้นหมายความว่าอย่างไร 

และจะมมีาตรการกดดันท่ีหนักกว่าตอนนีอ้ย่างไร” เป็นตน้ 

o จบดว้ยการเรียกช่ือผูป้ระกาศหลกั 



130 
 

o หลีกเล่ียงการลงทา้ยดว้ยการบอกช่ือ และระบุสถานท่ีท่ีรายงาน

ข่าว ยกเวน้ เป็นการรายงานข่าวจากต่างประเทศ หรือจากพื้นท่ีท่ี

มีความสาํคญัต่อประเดน็ข่าว 

o หลีกเล่ียงการใชค้าํวา่ “ช่วงน้ีกลบัไปทางสถานี” 

 ผูป้ระกาศหลกัรับกลบัดว้ยการ “ขอบคุณ” และสามารถสรุปประเด็น

สั้นๆ หรือเช่ือมโยงประเดน็ไปยงัข่าวต่อไปอยา่งสอดคลอ้งกนัได ้  

 

การสัมภาษณ์แหล่งข่าวทีห่น้าจอ 

สัมภาษณ์สด สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์

 

 ทกัดว้ยการสวสัดี และแนะนาํช่ือ-

นามสกลุ และตาํแหน่งของแหล่งข่าว  

 จบดว้ยการ “ขอบคุณ” 

 การทกัดว้ยคาํวา่ “สวสัดี” ข้ึนอยูก่บัแต่

ละสถานการณ์ เช่น ในกรณีท่ีเป็น

สถานการณ์เร่งด่วน อยา่งเช่นสอบถาม

ความคืบหนา้เร่ืองไฟไหมอ้าคาร  อาจ

แนะนาํช่ือตาํแหน่งแลว้สอบถามใน

ประเดน็ทนัที  แต่ในกรณีท่ีไม่เป็นการ

เร่งด่วน หรือเป็นเร่ืองเชิงบวก อาจทกั

ดว้ยการสวสัดีได ้เช่น สัมภาษณ์ผูว้า่

ราชการจงัหวดั ในรายละเอียดการจดั

งานแสดงแสง สี เสียง เป็นตน้  

 จบดว้ยการ “ขอบคุณ” 

 

 การ “สวสัดี” 

 ผูป้ระกาศหลกัเป็นตวัแทน “สวสัดี” ผูช้มตอนเขา้และออกรายการ 

 ผูป้ระกาศท่ีอยูใ่นช่วงข่าวเดียวกนัไม่ตอ้งสวสัดีกนัเอง และไม่ตอ้ง

สวสัดีผูช้มอีก  เช่น ผูป้ระกาศหลกัส่งใหผู้ป้ระกาศข่าวบนัเทิง สามารถ

รับ-ส่งประเดน็กนัไดท้นัที โดยผูป้ระกาศข่าวบนัเทิงไม่ตอ้ง “สวสัดี” 
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ผูช้ม ยกเวน้ เป็นคอลมันแ์ยกต่างหาก ไม่ไดอ้ยูใ่นฉากข่าวเดียวกนั เช่น 

ข่าวพยากรณ์อากาศ ผูป้ระกาศ “สวสัดี” ผูช้มทั้งเขา้และออกได ้

กรณีท่ีมีความผิดพลาดหนา้จอเกิดข้ึน ผูป้ระกาศตอ้งทาํหนา้ท่ีขออภยัต่อผูช้ม

โดยการกล่าววา่ “ขออภัยในความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้” 

การแต่งกายของผู้ประกาศ/ผู้ส่ือข่าวภาคสนาม 

 

ผู้ประกาศหลกั  

 สุภาพ ทันสมัย น่าเช่ือถือ เหมาะสมกับภาพลักษณ์ ของความเป็น

ส่ือมวลชน ฉากข่าว หรือบริบทของสถานการณ์ท่ีไปทาํข่าว 

 ช่วงเทศกาลสาํคญั เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ลดความเป็นทางการลงไดบ้า้ง 

 ช่วงข่าวในพระราชสํานัก เน้นใช้ผา้ไทยท่ีมีสไตล์การออกแบบตดัเยบ็

ทนัสมยั  

 หลีกเล่ียงการสวมเส้ือยืดไม่มีปก หากจาํเป็นต้องสวมเส้ือแจ็คเก็ตสี/

ลวดลายสุภาพทบั 

 

 แนวปฏบัิติสําหรับ ผู้ประกาศข่าวไทยพบีีเอส 
 

(1) สาํหรับรับข่าวภาค เช้า เท่ียง คํา่ และดึก 

ขอใหผู้ป้ระกาศ ไหวแ้ละกล่าวคาํ “สวสัดี” เขา้สู่รายการ ก่อนจบ

รายการโปรยไฮไลทใ์หก้บัรายการถดัๆ ไปแลว้ “สวสัดี” หรือ “ราตรีสวสัด์ิ” 

ไหวล้า 
 

(2) สาํหรับข่าวเบรก ทุกเบรก 
ขอใหผู้ป้ระกาศ ไหวแ้ละกล่าวคาํ “สวสัดี” เขา้สู่รายการ (ทุกเบรก

ข่าว) ก่อนจบรายการใหโ้ปรยไฮไลทใ์หก้บัรายการถดัๆ ไป ไม่ตอ้ง

ไหวล้า อาจจะโปรยวา่ “พบกบัทนัข่าวช่วงต่อไปเวลา.........หรือทนั

ข่าวช่วงถดัไปเราจะรายงานความคืบหนา้เก่ียวกบั .....” 
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เม่ือจบข่าวเบรกสุดท้าย (ของผู้ประกาศท่ีรับหน้าท่ีอ่านมาหลายเบรก

ต่อเน่ือง) ...ให้โปรยรายถัดไป และบอกด้วยว่าจะพบกบัข่าวอีกคร้ัง

ในช่วงไหน เช่น “ติดตามข่าวช่วงต่อไปในข่าวคํา่ 19 นาฬิกา แล้วต่อ

ด้วยว่า...สาํหรับวนันี ้(ผม...), (ดิฉัน...) สวสัดี...” 

 

........................ แกไ้ข และปรับปรุง โดย........... 

                         อาํไพ โพธ์ิชยัรัตน์ 

                                              บรรณาธิการกลุ่มบริหารรายการข่าว 
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