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คํานํา
ในการมุ่งสู่ การเป็ นสถาบันสื่ อสาธารณะของ Thai PBS นั้น ไม่เพียงแต่มุ่งมัน่
ผลิ ต ข่ าว และรายการ ที่ ไม่ มี ม ลพิ ษ และสามารถขับ เคลื่ อ นสั งคม รวมถึ งสร้ างความ
ตระหนักให้แก่สังคมได้ในระดับหนึ่ ง จนสามารถเป็ นต้นแบบของสื่ อสาธารณะได้แล้ว
การมุ่ งมั่น เป็ น “สถาบัน ” ยังจําเป็ นต้องมี เครื่ อ งมื อในการกําหนด กํากับ รู ป แบบการ
นําเสนอข่าวในแบบของสื่ อสาธารณะด้วย
Style Book เล่ มนี้ จัดทําขึ้ นด้วยวิธีการระดม แลกเปลี่ยนความรู ้ความเห็ นของ
บรรดาบรรณาธิ การและผูส้ ื่ อข่าวสายข่าวต่างๆ โปรดิ วเซอร์ ช่ างภาพ ช่ างตัดต่อลําดับ
ภาพ ของสํานัก ข่ าวที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และมี ค วามตระหนัก ในความสําคัญ ในการ
กําหนดรู ปแบบ ลักษณะของงานข่าวในสื่ อสารธารณะ ดังนั้น Style Book ไม่เพียงแต่จะ
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการกําหนด และกํากับการนําเสนอข่าวของ Thai PBS เองเท่านั้น ยัง
เป็ นเครื่ องมือเพื่อสื บสาน ถ่ ายทอดวิธีคิด วัฒนธรรมการทํางานข่าวทั้งเบื้องหลัง และ
เบื้องหน้าในแบบฉบับของสื่ อสาธารณะ เผยแพร่ ไปสู่ สื่ออื่นๆ และสถาบันการศึกษา
ซึ่ งจะเป็ นการมีส่วนยกระดับสื่ อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน และเป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณชนมากขึ้น
สํานักข่าว
แก้ไขปรับปรุ ง
มีนาคม 2556
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Thai PBS’s Style Book
หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากข่าวของ Thai PBS ทําหน้าที่เป็ นหัวหอกที่สําคัญในการนําพาสังคมให้
รู ้เท่าทันความเป็ นไป และความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งรอบตัว และรอบ
โลก เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายคือความเป็ นสังคมคุณภาพและคุณธรรม รวมทั้งการเป็ นสถาบัน
สื่ อสาธารณะ ดังนั้น การผลิตและนําเสนอข่าวจึงควรมีลกั ษณะเฉพาะที่ทาํ ให้ข่าวของ
Thai PBS มีคุณลักษณะสนองประโยชน์ให้สังคมอย่างเต็มที่ และปราศจากมลพิษเจือปน
ออกสู่ สังคม
สํานักข่าวจึงได้จดั ทํา Style Book ขึ้น เพื่อกําหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และมาตรฐานการทํางานของคนข่าวทีวีสาธารณะ เพื่อบรรลุเป้ าหมายในการนําเสนอ
ข่าว หลักปฏิ บ ัติในการทําข่ าวนี้ จะใช้สําหรับเป็ นแนวทางของการผลิ ตข่ าวที่ ออกสู่
หน้าจอ และเป็ นหลักแห่ งความประพฤติ ซึ่ งจะเป็ นวัฒนธรรมของคนข่าว Thai PBS
ต่อไป
เป้ าหมายของการทําข่ าวของ Thai PBS
1. เน้นการทําข่าวเชิงประเด็นและตอบคําถาม “อย่างไร” มากกว่าการรายงานว่า
“ใคร ทําอะไร ที่ไหน” เช่น การทําข่าวเสวนา ต้องนําประเด็นที่มีคุณค่า
น่าสนใจ มาขยายต่อ
2. เน้นการทําข่าวเชิงรุ ก เปิ ดประเด็นใหม่
3. มุ่งมัน่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มุ่งสู่ สังคมคุณภาพและคุณธรรม
ซึ่งมีหลักคิดเรื่ อง “ระดับคุณค่าของเนื้อหาสาระ” เพื่อใช้เป็ นหลักในการ
พิจารณาความเหมาะสมของมุมมอง เนื้อหา และวิธีการนําเสนอข่าว โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับสี่ สรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูที่นําไปสูกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม
ระดับสาม ก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อประเด็นทีน่ ําเสนอได้
ระดับสอง นําเสนอให้เห็นโอกาส ทางออก หรือทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา
อย่างรอบด้าน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการขยายผลต่อได้
ระดับหนึ่ ง นําเสนอข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ทวๆ
ั ่ ไป
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ในการมุ่งสู่ การเป็ นสถาบันสื่ อสาธารณะซึ่งมีงานข่าวหน่วยขับเคลื่อนหลัก จึงมี
กรอบความคิดในการทําข่าวเป็ นบัญญัติ 10 ประการ ที่จะต้องยึดถือดังนี้
1. เสนอข่าวอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยํา
2. เสนอข่าวอย่างรอบด้าน เป็ นธรรม และปราศจากอคติ
3. กล้าหาญ ซื่อตรง และเป็ นอิสระ
4. เพื่อประโยชน์สาธารณะ
5. เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
6. รับผิดชอบต่อสังคม
7. สร้างและสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่ วม
8. ให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชน
9. สร้างแรงบันดาลใจ และส่ งเสริ มความคิดเชิงบวก
10. ให้ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์
แต่สิ่งที่ผทู ้ ี่เป็ นสื่ อมวลชนจะต้องตระหนักอยูเ่ สมอ ก็คือ งานข่าวเป็ นงานที่มี
ความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีการเกิดขึ้นของข้อมูลใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
ดังนั้นการไม่ยดึ ติดกับข้อมูลที่เคยรับรู ้หรื อเป็ นจริ ง ณ เวลาหนึ่งๆ และยอมรับในการ
เกิดขึ้นของข้อมูลใหม่ๆ จึงเป็ นคุณสมบัติอนั สําคัญของนักข่าว Thai PBS ซึ่ง
เปรี ยบเสมือนแก้วนํ้าที่ควรต้องพร่ องนํ้าไว้ตลอดเวลา
เพื่อจะได้มีพ้นื ที่วา่ งสําหรับ
รองรับนํ้าที่จะเติมเข้ามาใหม่ได้เสมอ ซึ่งการไม่เป็ นนํ้าเต็มแก้วนี้ จะทําให้สามารถทํา
ข่าวได้อย่างรอบด้าน เป็ นธรรม และมีพลังในการขับเคลื่อนสังคมอย่างที่ต้ งั เป้าหมาย
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Do & Don’t

10 ข้ อทีค่ วรและไม่ ควร ในการทําข่ าวแบบ Thai PBS
DO
1. มุ่งนําเสนอข่าวและรายการ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับข่าวอย่างสมดุล เป็ นธรรม ปราศจาก
อคติ ด้วยพื้นที่และเวลาที่เหมาะสม
2. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องก่อนการ
นําเสนอข่าวทุกกรณี แม้จะเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน
ที่ตอ้ งรายงานอย่างฉับไว

3. เคารพในสิ ทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ ของผูเ้ กี่ยวข้องที่ปรากฏ
และถูกกล่าวถึงในข่าวทุกฝ่ าย
4. คํานึงถึงความสมดุลระหว่างสิ ทธิส่วน
บุคคล และสิ ทธิในการรับรู ้ของสังคม โดย
ยึดหลักจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัด

DON’T
1. ไม่ใส่ ความคิดเห็นของตนเองเข้าไปใน
ข่าว หรื อรายการ ที่เกี่ยวเนื่องกับข่าวทุกกรณี
2. ไม่ใช้ข่าวลือ หรื อข่าวที่ยงั ไม่มีการ
ตรวจสอบที่มาในการนําเสนอข่าว และ
ระมัดระวังไม่ให้ตกเป็ นเครื่ องมือของการ
โฆษณาชวนเชื่อ หรื อ การประชาสัมพันธ์ที่
ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
3. ไม่เปิ ดเผยแหล่งข่าวผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในกรณี
ต้องปกปิ ดแหล่งข่าว แต่เมื่อมีเหตุจาํ เป็ นต้อง
เปิ ดเผย เช่น กรณี เกิดคดีความจะเปิ ดเผย
แหล่งข่าวได้ต่อเมื่อแหล่งข่าวยินยอมเท่านั้น
4. ไม่ลกั ลอบบันทึกภาพ-เสี ยงแหล่งข่าว จะ
ทําได้เฉพาะกรณี การทําผิดกฎหมาย
พฤติกรรมฉ้อฉล ที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ
และไม่ใช่เรื่ องส่ วนตัว ทั้งนี้ผปู ้ ฏิบตั ิงานข่าว
ภาคสนามต้องหารื อผูบ้ งั คับบัญชาทุกครั้ง

7

5. ให้ความสําคัญถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
นําเสนอข่าวนั้นๆ มากกว่าการตอบสนอง
ความอยากรู ้อยากเห็นของผูช้ ม ทั้งใน
สถานการณ์ปกติ และช่วงวิกฤต
6. เปิ ดพื้นที่ข่าวอย่างเท่าเทียมให้ความสําคัญ
กับผูด้ อ้ ยโอกาสในการเข้าถึงสื่ อ

7. รายงานปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างรู ้เท่าทัน
ทําความจริ งให้ปรากฏ ให้ขอ้ เท็จจริ งรอบ
ด้าน

8. ตระหนักถึงบทบาทในการช่วยผ่อนเพลา
หรื อหาทางออกของปัญหา หรื อสถานการณ์
วิกฤต ด้วยการทําหน้าที่เป็ นกลไกส่ วนหนึ่ง
ของกระบวนการขับเคลื่อน
9. รักษาระยะห่างที่เหมาะสมใน
ความสัมพันธ์กบั แหล่งข่าว

10. เน้นการนําเสนอข่าวที่มีคุณค่า มี
ประโยชน์ต่อสังคม อย่างน่าสนใจ โดยไม่
ละเลยกับการนําเสนอข่าวสี สัน หรื อสิ่ งที่
สาธารณชนสนใจใคร่ รู้อย่างสร้างสรรค์

5. ไม่สร้างเหตุการณ์เพื่อบันทึกภาพ หาก
จําเป็ นต้องใช้วธิ ีน้ ีเล่าเรื่ องต้องกํากับดูแล
ไม่ให้ผดิ เพี้ยน หรื อเกินเลยข้อเท็จจริ ง และ
ต้องแจ้งด้วยตัวหนังสื อ หรื อบอกในสคริ ปต์
ว่าเป็ นเหตุการณ์จาํ ลอง
6. ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งในทุกกรณี หากมี
ข้อสงสัยแล้วไม่สามารถหาข้อยุติได้ใน
ขณะนั้นให้งดเว้นการนําเสนอข่าวชิ้นนั้นๆ
จนกว่าจะได้รับการยืนยันข้อเท็จจริ ง
7. ไม่ใช้การจ้างวานให้ผใู ้ ดให้สัมภาษณ์
หรื อกระทําการใดๆ เพื่อการบันทึกภาพ
ยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนร่ วมรายการ หรื อ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องเช่นค่าที่พกั ค่าเดินทาง
ค่าอาหาร โดยให้พิจารณาอย่างเหมาะสม
8. ผูป้ ฏิบตั ิงานข่าวต้องระมัดระวังท่าทีต่อ
ประเด็นปัญหาไม่แสดงความเห็นในสนาม
ข่าวโดยเฉพาะข่าวที่ละเอียดอ่อน และ
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
9. ไม่เรี ยกร้องผลประโยชน์ หรื อเรี ยกรับสิ่ ง
ตอบแทนใดๆ ในการทําข่าวทุกกรณี หากมี
ของขวัญที่แหล่งข่าวมอบให้ในโอกาสสําคัญ
ให้ปฏิบตั ิตามกรอบจริ ยธรรมของ ส.ส.ท.
อย่างเคร่ งครัด
10. ไม่ตดั แต่ง ต่อเติม หรื อเสริ มเสี ยง และ
ภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริ ง เพื่อให้
เกิดความน่าสนใจ ซึ่งเป็ นการชี้นาํ ความรู ้สึก
และอารมณ์ผชู ้ ม
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การผลิตข่ าว

การผลิตข่าวเป็ นกระบวนการทํางานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน
ก่ อ น การผลิ ต (Pre-Production) การผลิ ต (Production) และห ลั ง การผลิ ต (PostProduction) โดยในแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการและวิธีการทํางานเฉพาะด้านที่แตกต่าง
กัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก่ อนการผลิต (Pre-Production)
เลือกประเด็นข่ าว

สื บค้ นข้ อมูล

เขียนแผนการผลิต

ประชุมทีมงาน
ชี้แจงแหล่ งข่ าว

การผลิต (Production)

สํารวจพื้นที่
ประเมิน/วางแผนลักษณะภาพ
จัดเตรียมอุปกรณ์ ถ่ายทํา
การถ่ ายภาพ

ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์
ถ่ ายทํา (Shooting)
จดรายละเอียดภาพ/เสียง (Shot list)

การจัดแสง
การบันทึกเสียง
การรายงานสด

หลังการผลิต (Post-Production)
ตรวจสอบภาพ/เสียง (Shot list)

ข่ าวอ่ าน

เขียนบท (Script writing)

รายงานข่ าว

กราฟิ ก (Graphic)

สารคดีเชิงข่ าว

ตัดต่ อ (Edit)
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การวางแผนก่อนการผลิต (Pre-Production)
การวางแผนก่อนการผลิต (Pre-Production) เป็ นขั้นตอนแรกของการทํางานที่มี
ความสําคัญมาก หากมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและรอบคอบ ทั้งในด้านของ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นเนื้อหา การจัดเตรี ยมข้อมูล แผนการถ่ายทํา ฯลฯ จะ
มีผลให้การทํางานในขั้นตอนการผลิต (production) ดําเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว และ
ราบรื่ น การวางแผนก่อนการผลิตประกอบด้วยกิจกรรม และวิธีการทํางาน ดังนี้
1. เลือกประเด็นข่ าว (Pitching / Story Ideas) การเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่ ง
มาผลิตข่าวต้องคํานึ งถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูช้ มเป้ าหมายเป็ นหลัก และมีวตั ถุประสงค์ที่
ชัด เจนว่ า “เราเลื อ กประเด็น นั้ น ๆ มาผลิ ต ข่ า วเพื่ อ อะไร” การเลื อ กประเด็ น ข่ า วมี
องค์ประกอบหลักในการทํางาน 2 ส่ วน คือ
1.1 ที่มาของประเด็นข่าว ได้มาจากการนําเสนอของกองบรรณาธิการ โปรดิว
เซอร์ และผูส้ ื่ อข่าว
1.2 ผ่ านการอนุ ม ัติ ป ระเด็ น ข่ า วโดยกองบรรณาธิ ก าร หรื อ บรรณาธิ ก าร
ผูร้ ับผิดชอบ
2. สื บค้ นข้ อมูล (Research) การสื บค้น และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ข่าว ที่ตอ้ งการนําเสนออย่างรอบด้าน แล้วนํามาวิเคราะห์ และเลือกใช้อย่างเหมาะสมจะ
ช่วยให้การนําเสนอข่าวมีความถูกต้อง น่ าสนใจ และเพิ่มความน่ าเชื่อถือให้กบั ประเด็น
ข่ าวนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิ ต ข่ าวประเภท “รายงานข่ าว” (News Package)
และ “สารคดี เชิ งข่าว” (News Documentary) จําเป็ นต้องมีการสื บค้นข้อมูลเชิ งลึก และ
รอบด้ า นมากกว่ า การผลิ ต ข่ า วสถานการณ์ ป ระจํา วัน ทั่ ว ไป การสื บค้ น ข้อ มู ล มี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 2 ส่ วน คือ
2.1 ประเภทของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา และภาพ
2.2 แหล่งข้อมูล ได้แก่ แหล่งข่าว หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิจยั นักวิชาการ
(สัมภาษณ์ หรื อ เชิ ญมาให้ขอ้ มูล) แฟ้ มภาพ (Archive) งานวิจยั งานวิชาการ งานเขียน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อินเทอร์เน็ต และสื่ ออื่นๆ (เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ)
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3. เขีย นแผนการผลิตข่ าว (Proposal) การเขี ยนแผนการผลิตจะใช้ในกรณี ของ
การทํา “รายงานข่าว” และ “สารคดีเชิงข่าว” เพื่อเสนอต่อกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย
ขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
3.1 เขียนแผนการผลิตข่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แผนการผลิตข่ าว
1) วัตถุประสงค์ นําเสนอข่าวนั้นๆ เพื่ออะไร คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นกับผูช้ มอย่างไร
2) เป้ าหมายการนําเสนอ ตอบโจทย์ตวั ชี้วดั ผลลัพท์ (Key Result Indicator-KRI)
ของสถานีดา้ นใด
3) กรอบเนื้อหา/โครงเรื่ อง ข่าวเรื่ องนั้นๆ จะนําเสนอประเด็นอะไรบ้าง แบ่งเป็ นกี่ตอน
แต่ละตอนนําเสนออย่างไร
4) ผู้เกีย่ วข้ อง ตัวละครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มีใครบ้าง ที่จะทําให้ข่าวสมดุล/
รอบด้าน
5) ทรัพยากรการผลิต 1) ทีมงาน 2) งบประมาณ 3) อุปกรณ์
6) แผนการถ่ ายทํา
1) แหล่งข่าว (ถ่ายใคร/เรื่ องอะไร/อย่างไร)
2) วัน/เวลา (ถ่ายเมื่อไร)
3) สถานที่ (ถ่ายที่ไหน)
7) สคริปต์ ล่วงหน้ า
8) คําถามล่วงหน้ า เพื่อความครอบคลุมของประเด็นเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการ
นําเสนอ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
9) กราฟิ ก ใช้กราฟิ กเพื่ออธิบายข้อมูลอะไรบ้าง
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3.2 เสนอแผนการผลิตต่อกองบรรณาธิการ หรื อ บรรณาธิการผูร้ ับผิดชอบ
3.3 กองบรรณาธิการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิให้ดาํ เนินการผลิต
4. ประชุ มทีมงานก่ อนการผลิต (Pre-Production Meeting) เพื่อชี้ แจงรายละเอียด
และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการผลิตข่าวร่ วมกันระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมด เช่น
บรรณาธิการ ผูส้ ื่ อข่าว โปรดิวเซอร์ ช่างภาพ ผูช้ ่วยช่างภาพ
5. ชี้ แ จงแหล่ ง ข่ า วเรื่ อ งการถ่ า ยทํ า โดยมี ร ายละเอี ย ดที่ จ ะต้อ งอธิ บ ายให้
แหล่งข่าวทราบล่วงหน้า ดังนี้
5.1 รายละเอี ยดของแผนการถ่ ายทํา บอกเป้ าหมายว่าต้องการจะถ่ ายอะไร
อย่างไร ประเด็นที่จะพูดคุยคืออะไร
ดังกล่าว

5.2 สิ่ งที่ แหล่งข่าวต้องทํามีอะไรบ้าง และเหตุผลของการที่ตอ้ งกระทําการ
5.3 ความยาวของรายการในการออกอากาศ

ข่าว

5.4 ให้แหล่งข่าวแจ้งกับบุคคลที่อยู่รอบข้างด้วยว่าจะมีทีมงานเข้าไปถ่ายทํา
5.5 ขณะสัมภาษณ์ให้แหล่งข่าวมองที่ผูส้ ื่ อข่าว ในลักษณะพูดคุยกัน ไม่มอง

กล้อง
6. สํ ารวจพื้นที่ก่อนการถ่ ายทํา (กรณี ที่มีรายละเอียดต้องถ่ายทํามาก เช่ น ในการ
ทํารายงานข่าว หรื อ สารคดีเชิงข่าว)
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การผลิต (Production)
การผลิ ต (Production) เป็ นการทํางานในขั้น ตอนของ การถ่ ายทํ า (Shooting)
ตามแผนการผลิตข่าว หรื อวัตถุประสงค์ของการนําเสนอข่าวเรื่ องนั้นๆ ประกอบด้วย
ขั้นตอนในการทํางาน ดังนี้
1. เมื่อรับรู ้และทําความเข้าใจแผนการผลิต หรื อวัตถุประสงค์ของการนําเสนอ
ข่าวที่จะออกไปถ่ายทําแล้ว ช่ างภาพควร ประเมินและวางแผนลักษณะภาพคร่ าวๆ ว่ า
จะต้ องถ่ ายภาพอะไร อย่ างไรบ้ าง เพื่อที่จะให้ได้ภาพและลําดับของภาพที่น่าสนใจ และ
สื่ อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆ ที่จะต้ องใช้ ในการถ่ ายทําให้ ครบถ้ วน เหมาะสมกับ
เหตุการณ์และสถานที่ที่จะไปถ่ายทํา โดยควรมีแบบบันทึก (Check List) รายการอุปกรณ์
ที่จะต้องนําออกไปถ่ายทําติดไว้ที่กระเป๋ าของช่ างภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สําคัญ 3
กลุ่ม ดังนี้
2.1 อุปกรณ์ ถ่ายภาพ ได้แ ก่ กล้อง เทปบันทึ กภาพ หรื อการ์ ดบัน ทึ กภาพ,
เลนส์, ขาตั้งกล้อง, กระดาษ (สําหรับ White Balance) แบตเตอรี่ , เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่
และ สายไฟ เป็ นต้น
2.2 อุปกรณ์ แสง ได้แก่ ไฟหัวกล้อง ไฟฉาย ฟิ ลเตอร์ (Filter) แผ่นสะท้อน
แสง (Reflector Board) สายไฟต่อพ่วง เป็ นต้น
2.3 อุปกรณ์ เสี ยง ได้แก่ ไมโครโฟน (ไมค์ หัวกล้ อง ไมค์ สัมภาษณ์ ไมค์ บูม
ไมค์ เหน็บ) หูฟัง สายไมค์ เครื่ องผสมเสี ยง (Mixer) เป็ นต้น
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ ที่จัดเตรียมไปทุกชิ้นให้ อยู่ในสภาพที่พร้ อมใช้ งาน โดยมี
รายละเอียดที่ตอ้ งตรวจสอบ ดังนี้
3.1 กล้องมีสภาพพร้อมใช้งาน มีการ์ดอยูใ่ นกล้อง เตรี ยมการ์ดสํารองไว้ให้
เพียงพอต่อการถ่ายทํา การ์ ดแต่ละการ์ ดควรมีกล่อง หรื อถุงซิ ป หรื อซองพลาสติ กใส่
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และมีกระดาษจดรายละเอียดที่ถ่ายทํา (Logbook) ติดไว้ทุกการ์ด เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
และใช้งาน
3.2 อุ ป กรณ์ ที่ต ้องใช้ แบตเตอรี่ ทุก ชนิ ด ต้อ งชาร์ จให้เต็ม อยู่เสมอ และมี
แบตเตอรี่ สาํ รองเตรี ยมไว้ดว้ ย
3.3 ไฟและหลอดไฟทุกชนิดอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน มีสายต่อพ่วงเตรี ยมไป
ด้วย
3.4 ไมค์และสายไมค์ทุกชนิดอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
4. ถ่ ายทํา โดยมีเป้าหมายว่า “ภาพข่ าวต้ องสามารถเล่าเรื่ องได้ ด้วยตัวมันเองอย่ าง
มีศิลปะ โดยทุ ก Shot ที่ถ่ายต้ องมีความหมาย มีความสมบู รณ์ ท้ังแสงและเสี ยง” การ
ถ่ า ยภาพข่ า วเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายนี้ มี ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง 2 ส่ วน คื อ 1) ความรู ้
ประสบการณ์ และทักษะในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าของช่างภาพ 2) ความครบถ้วน
และสมบูรณ์ของอุปกรณ์ถ่ายทํา
5. บันทึกรายละเอียดของภาพและเสี ยง (Shot list / Logging) ระหว่างการถ่ายทํา
โดยช่ างภาพ หรื อ ผู ช้ ่ ว ยช่ างภาพจดรายละเอี ย ดของภาพและเสี ยงใน “แบบบัน ทึ ก
รายละเอี ยดการถ่ ายทํา” ซึ่ งจะช่ วยให้ประหยัด เวลาการค้น หาอย่างมากในการตัดต่ อ
รายละเอียดที่ตอ้ งบันทึกมีดงั นี้
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แบบบันทึกรายละเอียดการถ่ ายทํา
วันที่ถ่ายทํา (Date of Shooting)
สถานที่ถ่ายทํา (Shooting Location)
ผูส้ ื่ อข่าว (Reporter)
ช่างภาพ (Camera Man)
เวลาที่ถ่ายทํา
การ์ดที่
(Reel Number) เริ่ มต้น สิ้ นสุ ด
00:00 00:00

รายละเอียดการถ่ายทํา
(Description)
- มีภาพอะไรบ้าง
- สัมภาษณ์ใคร (ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน)
เรื่ องอะไร

ระเบียบปฎิบัติข้นั พืน้ ฐานของช่ างภาพ (Standard Operating Procedure - SOP)
1. Reset Time Code (TC) เพื่อให้ง่ายในการค้นหาภาพ โดยจะ set ตามเวลา
นาฬิกา หรื อ set เป็ นระยะเวลาก็ได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ถ่ายทํา
2. Record Bank or Bar ประมาณ 30 วินาที เพื่อใช้คน่ั /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 ทําซํ้าตั้งแต่ข้ นั ตอนที่ 4-8 ในแต่ละ Shot ทุก Shot
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เทคนิคการถ่ ายภาพ
1. การถ่ายภาพเหตุการณ์ซ่ ึ งมีความยาวมากและไม่สามารถถ่ายตลอดเวลาได้ แต่
สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ (Anticipation) ว่าจะเกิดกิจกรรม/การกระทํา (Action) อะไร
ขึ้นบ้าง ช่ างภาพควรคิดและวางแผนเลือกมุมภาพ ลําดับภาพ แบ่ง shot เพื่อให้ได้ภาพ
ของเหตุการณ์ที่สามารถนําไปใช้ในการตัดต่อได้อย่างต่อเนื่องและรื่ นไหล (Smooth)
ตัวอย่าง (Anticipation) การถ่ายภาพข่าวการแข่งขันกรี ฑา ประเภทวิง่ 400 เมตร

ตัวอย่าง (Anticipation) การถ่ายภาพเพื่อรายงานข่าวการทําแป้งทาหน้าของคนพม่า

2. เก็ บ รายละเอี ย ดภาพกิ จ กรรม การกระทํ า หรื อ อิ ริ ยาบถที่ เ กิ ด ขึ้ นซํ้ าๆ
(Repetitive Action) ของแหล่งข่าว (เช่ น กิจกรรม หรื ออิริยาบถที่เป็ นกิจวัตรประจําวัน
ของพ่ อ ค้าขายหมู แม่ ค ้าขายเครื่ อ งดื่ ม เป็ นต้น ) ให้ได้มุ ม ภาพ และขนาดของภาพที่
หลากหลาย เพื่อไว้เลือกใช้ในการตัดต่อ
3. ถ่ ายภาพให้ครบทุ กขนาดภาพ (The Sequence Song) ได้แก่ Close UP (CU),
Medium Shot (MS) และ Long Shot (LS)
4. ถ่ายภาพให้มีความยาวของแต่ละ Shot อย่างน้อย 10 วินาที (เพื่อการตัดต่อ)
5. ถ่าย Shot ให้มากพอสําหรับการตัดต่อ
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6. ถ่ ายภาพ ให้ มี จุ ด เชื่ อม ระห ว่ า ง Shot (Cutting Point) โด ยให้ เห็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ Shot ดังนี้
6.1 ถ่ายภาพให้ Subject มี In และ Out ในแต่ละ Shot เป็ นภาพต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นจนจบการกระทํา (Action) เพื่อให้นาํ ไปใช้ในการตัดต่อได้ท้ งั ช่วงต้น กลาง และท้าย
Shot
ตัวอย่าง (In-Out) ถ่ายภาพใช้คอมพิวเตอร์
ภาพแรกใน shot

่

่

In

Out

่

่

่

6.2 ถ่ ายภาพเผื่อไว้สําหรั บทํา Cut Away เพื่ อ ให้ฝ่ ายตัดต่ อมี Cutting Point
เพิ่มขึ้น เป็ น Shot ที่นาํ มาเพื่อใช้ซ่อน Jump Cut โดยดึงมาจากรายละเอียดกิจกรรม/การ
กระทํา (action) ซึ่งเป็ นเนื้อหาเดียวกัน สําหรับนํามาแทรก (Insert) ในระหว่างการตัดต่อ
ตัวอย่าง (Cut Away) ถ่ายภาพประเพณี ในพม่า

7. ทุกครั้งที่ถ่ายทําต้องใช้ขาตั้งกล้อง แต่ถา้ ต้องการให้ถ่าย Hand Held ผูส้ ื่ อข่าว
ต้องอธิบาย และทําความเข้าใจกับช่างภาพว่าต้องการนําเสนอในรู ปแบบใด
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Sequence ของภาพมี 2 รู ปแบบ คือ
1. Real Time Sequence เป็ นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
2. Setup Sequence เป็ นภาพเหตุการณ์ที่จดั ขึ้น
ในการผลิตข่าวมีขอ้ ควรระวังในการทํา Setup Sequence เพราะอาจทําให้เข้า
ข่ายของการต่อเติมหรื อเสริ มแต่งภาพ ดังนั้น การทํา Setup Sequence ในงานข่ าวจะต้ อง
เป็ นเหตุ ก ารณ์ หรื อ กิ จ กรรม หรื อ การกระทํ า ที่ ไ ม่ บิ ด เบื อ นไปจากความเป็ นจริ ง
ตัวอย่างเช่ น การสัมภาษณ์ นักวิชาการที่ เป็ นภาพนั่งสนทนากัน ระหว่างแหล่ งข่ าวกับ
ผูส้ ื่ อข่าว แต่ไม่มีเสี ยง ซึ่งดูไม่น่าสนใจ ในกรณี เช่นนี้สามารถทํา Setup Sequence ซึ่งเป็ น
กิจกรรม หรื อการกระทําที่เป็ นกิจวัตรในชี วิตประจําวันจริ งๆ ของแหล่งข่าวได้โดยไม่
บิดเบือนไปจากความเป็ นจริ ง เช่ น การทํางานของนักวิชาการในห้องปฏิบตั ิ การ ฯลฯ
เป็ นต้น
แนวปฏิบัติในการจัดแสง
1. ตั้งค่า White Balance ทุกครั้งก่อนถ่ายทํา / เมื่อเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทํา
2. เลือกใช้ไฟ และ ฟิ ลเตอร์ (Filter) ให้สัมพันธ์กนั และเหมาะสมกับสภาพแสง
ขณะถ่ายทํา
3. ใช้แสงธรรมชาติเป็ นหลัก จะทําให้ได้อารมณ์ความรู ้สึกว่าเป็ นสถานการณ์จริ ง
4. ในกรณี ที่สามารถกําหนดทิศทางของแสงได้ พยายามให้แสงเข้าจากด้านหลัง
ของช่างภาพ กรณี ที่จาํ เป็ นต้องถ่ายย้อนแสงให้เปิ ด “ไฟหัวกล้อง” ทุกครั้ง และจัดแสงให้
ดูเป็ นธรรมชาติ
5. หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพย้อนแสง ยกเว้นมีเหตุผลอธิบายได้วา่ ทําไมต้องถ่ายย้อน
แสง เช่น เพื่อปกปิ ดแหล่งข่าวที่ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยตัว เป็ นต้น
6. เมื่ อต้องถ่ายทํานอกสถานที่ ควรจัดให้สิ่งที่ ถ่าย (Subject) อยู่ในทิ ศทางของ
แสงที่ ดีที่สุด เช่ น การสัมภาษณ์ แหล่งข่ าวช่ วงเที่ ยงวัน ให้หลี กเลี่ยงการถ่ายกลางแจ้ง
โดยเลือกมุมให้แหล่งข่าวยืนในสถานที่ที่เหมาะสม
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7. การสัมภาษณ์ แหล่งข่ าวในอาคาร (Talk) ช่ างภาพต้องประเมิ นและวางแผน
จัดเตรี ยมไฟไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อจัดแสงให้เห็นหน้าแหล่งข่าวชัดเจน
ที่สุด ถ้าต้องใช้ไฟจากสถานที่ของแหล่งข่าวต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
แนวปฏิบัติในการบันทึกเสี ยง
1. ก่ อ นออกเดิ น ทางไปถ่ ายทํานอกสถานที่ ทุ ก ครั้ งต้อ งจัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ใ ห้
ครบถ้วนและตรวจเช็กให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งาน เช่น สายไมค์ชาํ รุ ดหรื อไม่ wireless
มีแบตเตอรี่ หรื อไม่ เป็ นต้น
2. ขณะถ่ายทําต้องปรับปุ่ มควบคุมเสี ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่กาํ ลังถ่ายทํา เพื่อให้ภาพทุกภาพมีเสี ยง คือ เสี ยงบรรยากาศ (Ambient) ต้องมีทุกครั้งที่
ถ่ายทํา และเสี ยงมีความสัมพันธ์กบั ภาพ เช่ น ถ่ายภาพ CU นกจิกข้าวเปลือก มีเสี ยงปาก
นกกระทบกับ ข้า วเปลื อ ก ถ่ า ยภาพ LS นกบิ น ออกจากกองข้า วเปลื อ ก เป็ นเสี ยง
บรรยากาศรอบข้างของสถานที่บริ เวณนั้น เป็ นต้น
3. ทุ ก ครั้ งที่ ถ่ายทํานอกสถานที่ (Outdoor) ช่ างภาพต้อ งใช้หู ฟั ง (Head Phone)
แบบครอบหูตลอดเวลา ไม่สามารถเชื่อ scale จากมิเตอร์เพียงอย่างเดียวได้
4. ช่างภาพต้องทํา Sound Check ณ สถานที่ถ่ายทําก่อนจะบันทึกภาพทุกครั้ง เพื่อ
ป้ องกันการเกิดปั ญหาเสี ยงไม่ ชัด เสี ยงรบกวน เสี ยงบรรยากาศดังกว่าเสี ยงแหล่ งข่ าว
หรื อไม่ได้ยนิ เสี ยงผูส้ ื่ อข่าว เป็ นต้น
5. กรณี ถ่ายทําการสัมภาษณ์แหล่งข่าว มีขอ้ ควรปฏิบตั ิดงั นี้
5.1 เลือกใช้ไมค์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานที่ ขณะถ่ายทําไมค์ตอ้ ง
อยูท่ ี่แหล่งกําเนิดเสี ยงตลอดเวลา เมื่อเปลี่ยนแหล่งกําเนิดเสี ยงไมค์ตอ้ งเลื่อนตาม
ตัวอย่าง
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5.2 ผูส้ ื่ อข่าวต้องเป็ นผูถ้ ือไมค์สัมภาษณ์เอง เพื่อแสดงบทบาทของตน และให้
เกิด eye contact ระหว่างแหล่ งข่ าวและผูส้ ่ื อข่ าว รวมทั้งในกรณี ที่มีคาํ ถามต่อเนื่ องจะ
สะดวกต่อการเลื่อนไมค์ไป-มา เพื่อให้ได้ยนิ ทั้งเสี ยงคําถามและคําตอบอย่างชัดเจน
5.3 การสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่มีระยะห่ างระหว่างแหล่งข่าวกับผูส้ ื่ อข่าว และ
ต้อ งการให้ ไ ด้ยิน ทั้งเสี ย งคําถามและคําตอบอย่างชัด เจน ช่ างภาพต้อ งวางแผนการ
เลือกใช้ไมค์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ เช่น ใช้ไมค์บูม หรื อใช้ wireless 2 ตัว ติดที่
แหล่งข่าวและผูส้ ื่ อข่าว เป็ นต้น
5.4 การเลือก Background เพื่อสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่ตอ้ งการให้สอดคล้องกับ
เรื่ อ งราวที่ น ําเสนอ ควรระมัด ระวังเรื่ อ งเสี ย งรบกวน เช่ น สั ม ภาษณ์ ในห้อ งทํางาน/
ห้อ งพัก ระวังเสี ย งรบกวนที่ อ าจเกิ ด จากเสี ย งเครื่ อ งปรั บ อากาศ เสี ย งพัด ลมเข้าไมค์
สัมภาษณ์ในโรงงาน ระวังเสี ยงรบกวนจากเครื่ องจักร สัมภาษณ์ที่บา้ น ระวังเสี ยงสุ นัข
เห่ า เป็ นต้น ซึ่ งช่างภาพต้องมีทกั ษะที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ เหล่านี้ได้ โดย
จัดเตรี ยมและเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เสี ยงที่มีคุณภาพ
5.5 กรณี ใ ช้ wireless ควรติ ด ที่ เสื้ อตัว ใน หรื อ ดี ที่ สุ ด คื อ ติ ด แนบเนื้ อ (ถ้า
สามารถทําได้) และทํา Sound Check ก่อนทุกครั้งว่ามีเสี ยงรบกวนหรื อไม่ รวมทั้งระวัง
เรื่ องคลื่นรบกวนด้วย
6. เก็ บ เสี ยงธรรมชาติ / เสี ยงบรรยากาศ (Ambient Sound) ของเหตุ ก ารณ์ ใ น
สถานที่ถ่ายทําให้มีความยาวต่อเนื่องติดต่อกันในระยะเวลาที่เหมาะสม เผื่อไว้ใช้ในการ
ตัดต่อ
7. กรณี การเปิ ดหน้า ให้ทิ้งจังหวะจากการให้คิว (3, 2, …) แล้วค่อยถ่ายทํา เพื่อ
ไม่ให้เสี ยงบอกคิวติดไปในการบันทึกเสี ยง
8. ขณะบันทึกภาพไม่ควรพูดคุยกัน เพราะเสี ยงจะถูกบันทึกไปด้วย ซึ่ งเป็ นการ
รบกวนเสี ยงบรรยากาศ
9. ตรวจสอบความสมบูรณ์เสี ยงหลังการถ่ายทําทุกครั้ง
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การรายงานสด
การรายงานสด หรื อที่เรี ยกกันว่า OB (Outside Broadcasting) เป็ นการถ่ายทอด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่จริ งในขณะนั้นๆ กลับไปยังสถานีเพื่อออกอากาศ
เช่ น ถ่ายทอดการประชุ มสภาผูแ้ ทนราษฎร ถ่ ายทอดการแข่งขันกี ฬาเรื อยาวประเพณี
เป็ นต้น แบ่งเป็ น 5 ประเภท ตามระบบที่ใช้ในการรับ-ส่ งสัญญาณภาพและเสี ยง ดังนี้
ประเภทการรายงานสด
1. ผ่านดาวเทียม โดยใช้
รถ DSNG (Digital
Satellite News
Gathering)
2. ผ่านสัญญาณ
ไมโครเวฟ
(Microwave)

3. ผ่านเคเบิ้ลใยแก้วนํา
แสง
(Fiber Optic)

4. ผ่านอินเทอร์เน็ต

ข้ อดี
คุณภาพของภาพและเสี ยง
ดีที่สุด

ข้ อจํากัด
-

คุณภาพของภาพและเสี ยงดี ต้องไม่มีวตั ถุใดๆ เช่น
อาคารขวางระหว่างจานรับ
และจานส่ ง เพราะเป็ นการ
ส่ งสัญญาณแบบเส้นตรงใน
แนวราบขนานกับพื้นดิน
คุณภาพของภาพและเสี ยงดี - ต้องใช้เวลาเตรี ยมการ
เพื่อติดต่อขอเช่า
สายสัญญาณ ซึ่งต้อง
แจ้งล่วงหน้าแบบครั้ง
ต่อครั้ง
- ค่าใช้จ่ายสู ง
ราคาถูก
- ต้องมีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสู ง
ในพื้นที่ถ่ายทํา
- คุ ณ ภาพของภาพและ
เสี ยงตํ่า
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5. ผ่านโทรศัพท์

- เครื อข่ายสัญญาณกว้าง
ครอบคลุมพื้นที่มาก
ที่สุด
- รวดเร็ว
- ราคาถูก

- ไม่มีภาพ
- บางพื้นที่อาจไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ
โทรศัพท์สาธารณะ

แนวปฏิบัติในการรายงานสดผ่ านดาวเทียม
1. สํารวจพื้นที่ถ่ายทํา และขออนุ ญาตใช้สถานที่ โดยโปรดิวเซอร์ หรื อผูส้ ื่ อข่าว
ซึ่งมีขอ้ มูลที่จะต้องสํารวจ ดังนี้
1.1 เส้นทางและลักษณะภูมิประเทศ
1) เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่ถ่ายทําต้องเอื้ออํานวยต่อการนํารถ DSNG / รถ
OB ซึ่งมีขนาดใหญ่และนํ้าหนักมาก ผ่านเข้า-ออกได้โดยสะดวก
2) สภาพพื้นที่บริ เวณจุดจอดรถ DSNG / รถ OB พื้นดิ นต้องมีความแข็ง
เพียงพอที่จะรับนํ้าหนักของรถได้ ไม่มีความลาดชัน ไม่มีส่ิ งกีดขวางต่างๆ เช่ น ต้นไม้
อาคาร เป็ นต้น
1.2 ระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้ า การสื่ อสารโทรคมนาคม
นํ้าประปา ปั๊มนํ้ามัน ที่พกั เป็ นต้น
2. ตรวจสอบความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ ต่ างๆ ให้ ค รบถ้ว นและอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกชิ้น ดังนี้
2.1 อุปกรณ์มาตรฐานประจํารถ DSNG และ รถ OB
2.2 อุ ป กรณ์ สื่ อสารระหว่างรถ DSNG กับสถานี เช่ น โทรศัพท์ในรถ วิทยุ
สื่ อสาร เป็ นต้น
2.3 อุปกรณ์สาํ หรับผูป้ ระกาศ เช่น Hybrid, โทรศัพท์แบบ hand free เป็ นต้น
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3. ตรวจสอบสภาพรถ เช่น ระดับของเหลวต่างๆ ของเครื่ องยนต์ ยางรถยนต์ เป็ น
ต้น
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ IT ส่ วนสนับสนุ นงานข่าวก่อนออกปฏิบตั ิงานทุก
ครั้ง
5. ปฏิบตั ิงานตาม Work Flow ที่กล่าวมาอย่างเคร่ งครัด
แนวปฏิบัติในการรายงานสดผ่ านอินเทอร์ เน็ต
1. ตรวจสอบข้อมูลผูใ้ ห้บริ การส่ งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่จะไปถ่ายทํา ว่า
เป็ นระบบใด เช่น CDMA หรื อ 3G ฯลฯ
2. จัดเตรี ยมและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้ครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบู รณ์ พ ร้ อมใช้งาน เช่ น Note Book, Air Card, Smart
Phone เป็ นต้น
3. จัดเตรี ยมและตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ที่จาํ เป็ น ได้แก่ สาย FireWire,
สาย LAN, สายไมโครโฟน, สาย AC, แจ็คไมโครโฟนขนาดต่างๆ, Head Phone, USB,
เครื่ องชาร์จแบตเตอรี่ , ตัวแปลงไฟในรถยนต์ สายไฟพ่วงต่อ เป็ นต้น
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ IT ส่ วนสนับสนุ นงานข่าว ก่อนออกปฏิบตั ิงานทุก
ครั้ง
5. ทดสอบความพร้อม และความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทันทีที่ถึงพื้นที่ถ่าย
ทํา หากไม่สามารถใช้งานได้ หรื อมีความเร็ วไม่พอจะได้ปรับเปลี่ยนแผนการายงานสด
ให้ทนั สถานการณ์พร้อมแจ้งกลับยังผูเ้ กี่ยวข้อง
หลังการผลิต (Post-Production)
1. ตรวจสอบรายละเอียดภาพและเสี ยง (Shot List) เป็ นการตรวจดู รายละเอียด
ของภาพและเสี ยงหลังการถ่ายทําเสร็จในแต่ละวันโดยผูส้ ื่ อข่าว ซึ่งมีขอ้ ควรปฏิบตั ิดงั นี้
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- ตรวจสอบและเพิ่ ม รายละเอี ย ดของภาพและเสี ย งจากที่ ช่ า งภาพจดไว้
ระหว่างการถ่ายทํา เพื่อดูว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้หรื อไม่ ในกรณี ที่
ไม่ครบถ้วนหรื อไม่สมบูรณ์จะได้แก้ไขทัน เช่ น กลับไปถ่ายซ่ อม หรื อหากไม่สามารถ
ถ่ายซ่อมได้ จะได้เตรี ยมการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
- ถอดเทปรายละเอียดการสัมภาษณ์แหล่งข่าวทั้งคําถามและคําตอบ แบบคํา
ต่อคํา เพื่อให้ง่ายในการตัดต่อ
2. เขี ย นสคริ ป ต์ (Script Writing) เป็ นการกํา หนดลํา ดั บ ก่ อ น-หลัง ของการ
นําเสนอภาพและเสี ยง เพื่อให้ผชู ้ มได้รับเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดย
ระบุลกั ษณะของภาพและเสี ยงไว้อย่างชัดเจน การเขียนสคริ ปต์สาํ หรับการผลิตข่าวแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ ข่ าวอ่าน รายงานข่ าว และ สารคดีเชิงข่ าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ข่ าวอ่ าน หมายถึง ข่าวที่มีประเด็นไม่สลับซับซ้อน อาจมีหนึ่ งหรื อสอง
ประเด็น และมี ขอ้ จํากัดเรื่ องเวลาในการผลิ ต ความน่ าสนใจของข่ าวอ่ านอยู่ที่ “ความ
กระชับของประเด็นข่าว” ซึ่ งจะต้องมีการใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ความยาว
ของข่ าวขึ้ น อยู่กบั เนื้ อหาสาระที่ ต ้องการนําเสนอ แต่ ด้วยเงื่อ นไขที่ ระยะเวลาในการ
นําเสนอข่าวมีอยูอ่ ย่างจํากัด จึงได้กาํ หนดความยาวของข่าวอ่านแต่ละประเภทไว้เพื่อให้
มีแนวทางที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
ประเภทข่ าวอ่าน
1) ผูป้ ระกาศอ่านโดยไม่มีภาพ-ไม่มีเสี ยงสัมภาษณ์
2) มีภาพ–ไม่มีเสี ยงสัมภาษณ์
3) มีภาพ–มีเสี ยงสัมภาษณ์
- ประเด็นเดียว (มีภาพน้อย)
- หลายประเด็น ต้องการนําเสนอความคิดเห็น
จาก หลายฝ่ ายอย่างรอบด้าน เฉพาะกรณี ที่พิเศษ/
สําคัญมากจริ งๆ และผ่านความเห็นชอบของ

ความยาวของเนื้อหา
ไม่ควรเกิน 30 วินาที
ไม่ควรเกิน 45 วินาที
ไม่ควรเกิน 1 นาที
ไม่ควรเกิน 2.30 นาที
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กอง บรรณาธิการ
2.2 รายงานข่ าว (News Package) หมายถึ ง ข่ าวลงเสี ยง มี ร ายละเอี ย ดของ
เนื้ อหามากกว่าข่ าวอ่ าน มุ่ งอธิ บายปรากฏการณ์ ห รื อเหตุการณ์ ของประเด็นข่ าวนั้น ๆ
อย่างรอบด้าน มีองค์ประกอบในการเล่าเรื่ องด้วยเสี ยงและภาพ ที่ร้อยเรี ยงอย่างมีศิลปะ
องค์ ประกอบของรายงานข่ าว แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1) บทบรรยาย (Voice Over)
2) เสี ยง (Sound) ได้แก่
- เสี ยงสัมภาษณ์แหล่งข่าว (SOT/Sound Bite)
- เสี ยงบรรยากาศ/เสี ยงธรรมชาติ (Ambient/Natural Sound)
- เสี ยงเหตุการณ์จริ ง (Actuality Sound) เช่น เสี ยงบรรยายในวงสัมมนา
เสี ยงสนทนาของแหล่งข่าวที่ไม่ได้เกิดจากการสัมภาษณ์ เสี ยงปราศรัยในการชุมนุม เป็ น
ต้น
3) ภาพ ได้ แ ก่ ภาพเดี่ ย ว กลุ่ ม ภาพ ภาพ ชุ ด (Sequence) แฟ้ มภาพ
(Archives) กราฟิ ก (Graphic – ใช้อธิ บายตัวเลข สถิติต่างๆ เพื่อเสริ มความเข้าใจ อาจมี
หรื อไม่มีกไ็ ด้ข้ ึนอยูก่ บั ความซับซ้อนของประเด็นเนื้อหา)
4) การเปิ ดหน้ า (Stand up) อาจมี ห รื อ ไม่ มี ก็ ไ ด้ โดยพิ จ ารณาว่ า อยู่ใ น
เงื่อนไขที่ตอ้ งใช้การเปิ ดหน้าหรื อไม่ ส่ วนใหญ่นิยมใช้ช่วงกลางเรื่ อง เพื่อเชื่ อมระหว่าง
ประเด็นหนี่ งไปสู่ อีกประเด็นหนึ่ ง และใช้ช่วงท้ายเรื่ องเพื่อสรุ ปความ มักจะไม่นิยมใช้
การเปิ ดหน้าในการเริ่ มเรื่ อง เพราะการเปิ ดเรื่ องมักจะใช้ภาพที่ดีที่สุด การเปิ ดหน้านิ ยม
ใช้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
• ไม่มีภาพ ไม่มีเสี ยงสัมภาษณ์แหล่งข่าว เช่น ไม่สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในขณะเกิดเหตุ จึงใช้การเปิ ดหน้าเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ
จุดเกิดเหตุ เป็ นต้น
• ต้องการอธิ บาย (Demonstration) บางสิ่ งบางอย่างเพื่อให้ผชู ้ มเข้าใจ
เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ เป็ นต้น
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• รายละเอี ยดหรื อข้อมู ลที่ ตอ้ งการนําเสนอไม่ ส ามารถอธิ บายด้วย
ภาพได้ หรื อใช้วธิ ีพูดอธิบายทําให้เข้าใจได้ง่ายกว่าใช้ภาพ หรื อต้องการเน้น/ยํ้าประเด็น
• เพื่อแสดงให้เห็นว่าผูส้ ื่ อข่าวรายงาน ณ จุดเกิดเหตุในพื้นที่จริ ง เป็ น
การเน้นยํ้าถึงความสดใหม่ ทันสถานการณ์
• เพื่อสร้างความสมดุลของเรื่ อง (Balance the Story) ด้วยข้อมูลที่เป็ น
จริ งกรณี ที่ ข าดข้อ มู ล จากด้านใดด้านหนึ่ ง เช่ น ใช้ก ารเปิ ดหน้าอธิ บ ายว่าที ม ข่ าวได้
พยายามติดต่อขอข้อมูลจากแหล่งข่าวแล้วแต่ได้รับการปฏิเสธ หรื อไม่สามารถติดต่ อ
แหล่งข่าวได้ โดยยืนเปิ ดหน้าบริ เวณหน้าที่พกั ของแหล่งข่าว เป็ นต้น
ประเภทของรายงานข่ าว แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
1) แบบเขี ย นบทบรรยาย สลั บ กั บ การปล่ อ ยเสี ยงประกอบต่ า งๆ
(Expository)
2) แบบมีส่วนร่ วม (Participatory) ผูส้ ื่ อข่าวเข้าไปมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์
และปรากฏตัวในรายงานข่าวในบทบาทของ “คนเดินเรื่ อง”
3) แบบสังเกตการณ์ (Observational/Reality) ไม่มีผูส้ ื่ อข่าวในเหตุการณ์
หรื อปรากฏตัวในรายงานข่าว ไม่มีเสี ยงผูส้ ื่ อข่าวและไม่มีบทบรรยาย (มีผูป้ ระกาศข่าว
โปรยนําเข้าสู่ รายงานข่าว) ใช้ภาพและเสี ยงของตัวละคร (ผูท้ ี่ มีส่วนร่ วมในเหตุ การณ์
นั้นๆ) ในการเล่าเรื่ อง โดยผูช้ มเป็ นเหมือนผูส้ ังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (เช่ น ข่าว
เหตุการณ์ 9-11)
4) แบบผสมผสาน คือ ใช้รูปแบบที่ 1, 2 และ 3 ร่ วมกัน
2.3 สารค ดี เ ชิ งข่ าว (News Documentary) เป็ น การเล่ า เรื่ องจริ ง (fact)
เหมือนกับ “รายงานข่าว” (News Package) แต่มีวธิ ีการเล่าเรื่ องที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) มีลกั ษณะเป็ น Reality มากขึ้น
2) มีเทคนิ คการเคลื่อนไหวกล้อง และเลือกใช้มุมกล้องอย่างมีศิลปะมาก
ขึ้น โดยมีมุมที่แตกต่างหลากหลาย เช่น มุมแทนสายตา เป็ นต้น
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3) ใช้ภ าพจําลองเหตุ ก ารณ์ ได้ โดยต้อ งมี ก ารระบุ ชัด เจน ว่า เป็ นการ
จําลองสถานการณ์หรื อภาพจําลองเหตุการณ์
4) ใช้เสี ยงประกอบหลายรู ปแบบผสมผสานกันมากขึ้นทั้ง Sound Bite,
Ambient, Actuality, รวมทั้งสามารถใช้ Sound Effect และเสี ยงดนตรี ประกอบได้
วิธี เลื อ กเรื่ อ งเพื่ อ ทําสารคดี เชิ งข่ าว มัก จะคิ ด จากมุ ม มองของคนทั่ว ไป ใช้
วิธีการเล่ าเรื่ องผ่านตัวละครต่ างๆ อย่างหลากหลาย โดยมี ค นเดิ น เรื่ องหลัก แล้วแตก
แขนงแยกย่อยออกไปสู่ เรื่ องราวของคนอื่นๆ เหมือนก้างปลา ดังนั้น จึงต้องพยายามหา
ตัวละครหลักที่มีบุคลิกโดดเด่น ดึงดูด (strong character) เพื่อตรึ งความสนใจของผูช้ ม
Tips & Trick
1. เริ่ มต้นจากภาพที่ดีที่สุด เป็ นภาพที่ กระทบ หรื อตรึ งความสนใจของผูช้ ม
ได้มากที่สุด
2. เริ่ ม ต้น ด้ว ยภาพเคลื่ อ นไหวจะดี ก ว่ าเริ่ ม ต้น ด้ว ยภาพนิ่ ง ยกเว้น กรณี มี
ภาพนิ่งที่สื่อความหมายได้ดีกว่าภาพเคลื่อนไหว
3. ทุก 15-30 วินาที ควรมีเสี ยงสัมภาษณ์เข้ามาเพื่อลดความน่ าเบื่อ โดยเสี ยง
สัมภาษณ์ไม่ควรยาวเกิน 15 วินาที ยกเว้นกรณี ที่ประเด็นมีความสําคัญ
4. ไม่ควรเริ่ มต้นและจบเรื่ องด้วยเสี ยงสัมภาษณ์ เพราะ
1) การเริ่ มต้นด้วยเสี ยงสัมภาษณ์จะมีลกั ษณะเหมือน Jump cut เพราะเมื่อ
ตัดจากผูป้ ระกาศเข้าสู่ รายงานข่าวขนาดของภาพจะไม่เท่ากัน ยกเว้นบางกรณี ที่
เสี ยงสัมภาษณ์มีผลกระทบต่อความสนใจของผูช้ มอย่างมาก
2) โดยปกติหลังเสี ยงสัมภาษณ์จะมีการขยายความ หากจบเรื่ องด้วยเสี ยง
สัมภาษณ์อาจทําให้ผชู ้ มไม่เข้าใจ อีกทั้งจะเป็ นการไม่สมดุลเพราะอาจทําให้ผชู ้ ม
คิดไปได้ว่าผูส้ ื่ อข่าวเห็นด้วยกับแหล่งข่าว ยกเว้นบางกรณี ที่เสี ยงสัมภาษณ์ สื่อ
ความหมายได้กระทบใจผูช้ ม เช่น จบด้วยเสี ยงสัมภาษณ์ของคุณยายที่กาํ ลังตาม
หาหลานที่หายตัวไปว่า “เรายังรอความหวังที่จะตามหาหลานให้ เจอต่ อไป”
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3) จบด้วยชื่อผูส้ ื่ อข่าวในการรายงาน
5. เขียนให้ตรงประเด็น (Jump to the point) ว่าต้องการจะบอกอะไรกับผูช้ ม
ไม่เยิน่ เย้อ ประหยัดคํา ให้ภาพเล่าเรื่ อง เขียนโดยตั้งต้นจากภาพและเสี ยงที่มีอยู่
นํามาร้ อ ยเรี ยงให้เป็ นเรื่ อ งราว โดยเขี ยนบทให้ส อดคล้อ งกับ ภาพ อย่าเขี ย น
บรรยายซํ้าในสิ่ งที่ภาพเล่าเรื่ องได้ดว้ ยตัวมันเอง หรื อมีเสี ยงสัมภาษณ์อยูแ่ ล้ว แต่
เขียนเพิ่มข้อมูลในสิ่ งที่ภาพและเสี ยงไม่มีหรื อบอกไม่ได้ หรื อเขียนเพื่อเชื่อมโยง
ประเด็นแต่ละประเด็น
6. เขียนด้วยภาษาพูดกึ่งทางการ เขียนเพื่อให้คนฟั ง ไม่ใช่เขียนให้คนอ่าน ใช้
ถ้อยคําที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย เป็ นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เขียนให้เรื่ อง
ที่เข้าใจยากเป็ นเรื่ องที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศพั ท์ยากหรื อสลับซับซ้อน
3. กราฟิ ก (Graphic) ในงานข่ าว ใช้เพื่ออธิ บายข้อมู ล หรื อเหตุการณ์ ที่มีความ
สลับซับซ้อนให้ผูช้ มเข้าใจและจดจําได้ง่าย โดยมีศิลปะที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
Thai PBS เหตุผลของการใช้กราฟิ กในงานข่าว มีดงั นี้
1) ต้องการอธิ บายความหมายหรื อรายละเอียดที่จาํ เป็ นของข้อมู ลเพื่อเสริ ม
ความชัดเจนของบทข่ าว หรื อเพื่อเน้นข้อความ เช่ น มาตรา ผลการสํารวจ ผลคะแนน
สถิติต่างๆ เป็ นต้น
2) ไม่สามารถสื่ อความหมายด้วยการเขียนบทอธิ บายได้ เพราะต้องมีเอกสาร
ประกอบ เช่น แผนที่ การบอกเส้นทาง หรื อบอกตําแหน่งที่เกิดเหตุการณ์ เป็ นต้น
3) ไม่มีภาพประกอบ เช่น การสร้างภาพ/กราฟิ ก จําลองเหตุการณ์
4) สร้างสี สันและเอกลักษณ์ให้กบั ชิ้นงาน
การส ร้ างเอกลั ก ษ ณ์ ที่ บ่ งบ อกลั ก ษ ณ ะเฉ พ าะตั วของ Thai PBS มี
องค์ประกอบที่สาํ คัญ 4 ส่ วน คือ
1) สี (Color) ใช้โทนสี ซ่ ึงเป็ นสัญลักษณ์ของสถานีเป็ นหลัก คือ ส้ม เทา ขาว
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สถานี

2) เส้ นสายและรู ป ทรง (Shape) ถอดแบบจาก “ปี กนก” ซึ่ งเป็ นโลโก้ข อง

3) ตั ว อั ก ษร (Font) แบบตั ว อั ก ษรหลัก ที่ ใ ช้ คื อ สาทรมี เดี ย ม (Sathorn
Medium) และ กิตติธาดา (Kittithada)
4) การเคลื่ อ นไห วของกราฟิ ก (Transition of Animation) จั ง หวะการ
เคลื่อนไหวเข้า-ออกของกราฟิ กเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและรู ปแบบเดียวกันในแต่ละ
ชิ้นงาน

ประเภทของกราฟิ กทีใ่ ช้ ในงานข่ าว มีดงั นี้
1) ไตเติ้ล (Title) คื อ การเปิ ดหัวรายการ เลื อ กใช้ font ที่ เหมาะสมกับ เรื่ อ ง
หรื อข่าวนั้นๆ ส่ วนความยาวขึ้นอยูก่ บั ความยาวของรายการ / อินเตอร์ ลูด (Interlude) คือ
การนําเข้าสู่ ช่วงรายการที่เป็ นช่วงพิเศษ
2) เพลทอินเสิ ร์ต font ที่ใช้คือ สาทรมีเดียมมาตรฐาน และ กิตติธาดาโบลด์
3) จําลองเหตุการณ์ (Simulate)
มีเดียม

4) วิน โดว์ รายงานสด และ วิน โดว์ สัม ภาษณ์ โทรศั พ ท์ font ที่ ใช้คื อ สาทร

5) CG และ Bar แบบต่ างๆ font ที่ใช้คือ สาทรมีเดียมมาตรฐาน font ที่ใช้ใน
Bar ใช้ขนาด 30 พอยท์ มี 2 แบบ คื อ ตัวอักษรสี ขาว บน Bar สี ส้ม และ ตัวอักษรสี ดาํ
หรื อเทาเข้ม หรื อส้มสถานี บน Bar สี ขาว
6) เพลทข่ าวด่ วน
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7) ฉาก/virtual

Tips & Tricks
1. ไม่ควรมีตวั อักษรมากเกินไปในแต่ละหน้า (ไม่ควรเกิน 5 บรรทัด)
2. ไม่ควรทําภาพจําลองเหตุการณ์ในกรณี ที่มีขอ้ มูลไม่มากพอ หรื อข้อมูลไม่
ชัดเจน
3. เมื่อต้องทําภาพจําลองเหตุการณ์ ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการ
ซ้อนตัวอักษรในกราฟิ กทุกครั้ง เช่น “เหตการณ์จาํ ลองจากคําบอกเล่าของ...”
4. กราฟิ กอธิ บายตัวเลข สถิติ มาตรา ฯลฯ ควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ทุกครั้ง
5. ควรใช้เวลาอย่างเหมาะสมในการนําเสนอกราฟิ ก เพื่อให้ผูช้ มสามารถทํา
ความเข้าใจในแต่ละหน้า

4. การตัดต่ อข่ าว (Edit) เป็ นการนําภาพและเสี ยงมาร้อยเรี ยงให้สอดคล้องกับ
สคริ ปต์ เพื่อให้ข่าวทั้งเรื่ องมีความต่อเนื่องและลื่นไหล โดยหัวใจของการตัดต่อข่าวมี 4
เรื่ องหลักที่ตอ้ งคํานึงถึง คือ
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4.1 Continuity คื อ ข่ า วทั้ง เรื่ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งของเรื่ อ งราวตามลํา ดั บ
เหตุการณ์ โดยบท ภาพ และเสี ยง เมื่อนํามาร้อยเรี ยงกันแล้วมีความสอดคล้องเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดูแล้วรื่ นไหล ไม่สะดุด
4.2 Match Action คือ เมื่อนําภาพ 2 ภาพ ซึ่ งมีขนาดภาพต่างกัน หรื อ ขนาด
ภาพเดียวกันแต่คนละมุมกล้องมาวางต่อกัน ต้องเป็ นเหตุการณ์หรื อกิจกรรมที่สัมพันธ์
กัน และ มี จุดเชื่ อมต่ อที่ สัม พัน ธ์กนั ด้วย เพราะถ้าไม่ สั มพัน ธ์ก ันจะทําให้เกิ ดภาพซํ้า
(Repeat Action) หรื อภาพเหตุการณ์ที่หายไป (Miss Action)
ตัวอย่าง Match Action (1)
ภาพของพ่อค้าขายหมูกาํ ลังเงื้อมีดขึ้นเพื่อจะสับหมู ต่อด้วยภาพของมีดที่สับ
ลงบนขาหมูที่วางอยูบ่ นเขียง เป็ นการลําดับภาพที่เหตุการณ์มีความสัมพันธ์กนั

ภาพพ่อค้าขายหมูที่กาํ ลังเงื้อมีดเพื่อจะสับหมู ต่อด้วยภาพขาหมูกระเด็นออก
จากเขียงหมูไป เป็ นการลําดับภาพที่เหตุการณ์ ไม่สัมพันธ์กนั ทําให้ไม่มีความต่อเนื่ อง
เพราะมีภาพเหตุการณ์ที่หายไป คือ ภาพมีดที่สับลงบนขาหมู

ตัวอย่าง Match Action (2)
ภาพมือของพ่อค้าที่เงื้อขึ้นเพื่อจะสับหมู ต่อด้วยภาพมือที่เงื้อขึ้นเพื่อจะสับหมู
ในอีกมุมหนึ่ ง หรื ออีกขนาดภาพหนึ่ ง เป็ นการลําดับภาพที่เหตุการณ์ไม่สัมพันธ์กนั ทํา
ให้ไม่มีความต่อเนื่องเพราะเป็ นภาพเหตุการณ์ที่ซ้ าํ กัน

31

ข้ อยกเว้ น
- การมี Repeat Action ในงานข่าว สามารถทําได้ แต่ ต้องมีเหตุผลอธิ บายได้ว่า
ทําเพื่ อ อะไร ตัว อย่า ง กรณี เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ หญ่ ๆ เช่ น เครื่ อ งบิ น ตก แล้ว
ถ่ายภาพมาได้หลายมุม ก็สามารถนําภาพแต่ละมุมมาเรี ยงต่อกันได้เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าภาพเหตุการณ์ที่ได้จากแต่ละมุมเป็ นอย่างไร
4.3 Jump Cut คือ การสะดุดของภาพที่นาํ มาเรี ยงต่อกัน ซึ่งในการตัดต่อต้อง
พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มี Jump Cut อยูใ่ นข่าวทั้งเรื่ อง
Jump Cut เกิดจาก 1) นําภาพซึ่ งมีขนาดใกล้เคียงกันมากมาเรี ยงต่อกัน
หรื อ 2) นําภาพเหตุการณ์เดียวกัน ถ่ายจากมุมเดียวกันมาเรี ยงต่อกันโดยเปลี่ยนขนาดภาพ
อย่างรุ นแรง เช่น จาก MS ไป ECU ทําให้เหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง เพราะมีภาพที่หายไป
ตัวอย่าง Jump Cut (1)
ภาพ LS เห็นพ่อค้าขายหมูกาํ ลังเงื้อมีดเพื่อจะสับหมู ต่อด้วยภาพ LS ด้านข้าง
เห็ น มี ด สั บ ลงบนขาหมู เป็ นการลําดับ ภาพที่ Match Action แต่ เป็ น Jump Cut เพราะ
ขนาดของภาพเท่ากัน

• วิธีการหลีกเลีย่ ง Jump Cut ของภาพ คือ แทรกด้วยภาพ Cut Away
• วิธีการแก้ไข Jump Cut ของเสี ยง คือ ใช้ J-Cut ปล่อยเสี ยงมาก่อนภาพ หรื อ
L-Cut ปล่อยภาพมาก่อนเสี ยง แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละกรณี
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4.4 Screen Direction คือ การเรี ยงภาพที่มีการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกัน
โดยการเคลื่อนไหวของสิ่ งที่ถ่าย (Subject) ที่อยูใ่ นจอภาพต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
(จากซ้ายไปขวาของผูช้ ม)
ตัวอย่าง Screen Direction
ภาพฝูงนกบินออกจากถํ้า ต่อด้วยภาพฝูงนกบินอยู่ในท้องฟ้ าหันหัวมุ่งหน้า
ไปทางขวา เป็ นการเรี ยงภาพไปในทิศทางเดียวกัน
ภาพฝูงนกบินออกจากถํ้า ต่อด้วยภาพฝูงนกบินอยู่ในท้องฟ้ าหันหัวมุ่งหน้า
ไปทางซ้าย เป็ นการเรี ยงภาพที่สวนทางกัน
ทิศทางเดียวกัน

สวนทางกัน

Tips & Trick
1. หา shot ที่ดีที่สุดสําหรับเริ่ มต้นและจบเรื่ อง
2. เปลี่ยนขนาดของภาพระหว่าง shot ต่อ shot ให้มีความแตกต่างกัน
3. ไม่ควรใช้ Zoom หรื อ Pan หรื อ Tilt หรื อ Track หรื อ Dolly มาเรี ยงต่อกัน
เพราะจะทําให้เวียนหัว และดูไม่มีจุดสิ้ นสุ ดของภาพ
4. การนําภาพนิ่งมาใช้ในการตัดต่อ ไม่ควรนํามาเรี ยงต่อกันแบบ cut ต่อ cut
ควรทําให้มีความเคลื่อนไหวในภาพ โดยใช้เทคนิคการเชื่อมภาพเข้ามาช่วย เช่น
ค่อยๆ Zoon In เข้าไป เพือ่ ให้ภาพแต่ละภาพมีการเคลื่อนไหว เป็ นต้น
5. การปล่ อ ยเสี ยงสั ม ภาษณ์ ข องแหล่ งข่ าวคนเดี ยวกัน 2 ครั้ ง ครั้ งแรกให้
ปล่ อยภาพและเสี ยงมาพร้อมกัน เพื่อให้รู้ว่าเป็ นเสี ยงของใคร ส่ วนการปล่ อย
เสี ยงครั้งที่ 2 สามารถปล่อยเสี ยงมาก่อนได้ ไม่จาํ เป็ นต้องปล่อยพร้อมหน้าเพราะ
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ผูช้ มรู ้แล้วว่าเป็ นเสี ยงใคร แล้วใช้ภาพ Cut Away แทรก เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ภาพให้มากที่สุด
6. การตัดต่อเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการผลิตข่าว ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ตัดต่อต้องมัน่ ใจว่าชิ้นงานที่ส่งออกอากาศมีคุณภาพสมบูรณ์ที่สุดทั้งเนื้อหา ภาพ
และเสี ยง
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การใช้ ภาษาในการรายงานข่ าว
การรายงานข่ าวของไทยพีบีเอส จะใช้ ภาษากึง่ ทางการในการนําเสนอ ไม่ ใช่ ภาษาราชการ
แต่ กไ็ ม่ ใช่ ภาษาพูดในวงสนทนาทีไ่ ม่ เป็ นทางการ โดยยึดหลักการใช้ ภาษาไทยทีถ่ ูกต้ อง
ตามระเบียบแบบแผนควบคู่กบั การใช้ คาํ และรู ปประโยค ทีผ่ ู้ชมทัว่ ไปเข้ าใจง่ าย
1 .เขียนสคริ ปต์ข่าวให้กระชับ กะทัดรัด แต่ได้ใจความไม่เยิน่ เย้อ เขียนให้เป็ นประโยค
ตรวจสอบเสมอว่าแต่ละย่อหน้าหรื อแต่ละช่วงของสคริ ปต์ตอ้ งเป็ น ประโยค ไม่ใช่วลี
2. พึงระวังการขยายความหรื อให้ปูมหลังที่มีรายละเอียดมากเกินไปจนทําให้จบย่อหน้า
หรื อช่วง ตอน ในสคริ ปต์ โดยที่ยงั ไม่เป็ นประโยค ไม่ได้บ่งบอกว่าสิ่ งที่กล่าวถึงในช่วง
นั้นกําลังทําอะไร ที่ไหน อย่างไร หากเกิดกรณี น้ ีข้ ึนจะทําให้การดําเนินเรื่ องหรื อ
ขับเคลื่อนประเด็นข่าวในสคริ ปต์ข่าวนั้นๆ มีปัญหา สะดุด ไม่ราบรื่ น และรุ่ มร่ าม เยิน่
เย้อ
ตัวอย่าง
การติดตามหาตัวน้ องดังซึ่ งหายตัวไปจากบ้ านกว่ า 1 เดือน
ซึ่ งในเบือ้ งต้ นพ่ อ แม่ ของน้ องดังเชื่ อว่ า น้ องดังถูกคนใกล้ ชิด
หลอกลวงแล้ วพาหลบหนีไป ตั้งแต่ น้องดังหายตัวไปพ่ อ
แม่ ของน้ องดังได้ ทุ่มเทเวลาติดตามหาน้ องดังด้ วยตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
................
ตัวอย่างข้างต้นใช้เวลาในการอ่าน 17 วินาที โดยที่ไม่ได้บอกว่า “การติดตามหาตัวน้อง
ดัง” นั้นเป็ นอย่างไร คืบหน้าหรื อไม่ แค่ไหน บอกแค่ “ปูมหลัง” (BACK GROUND)
เท่านั้น และยังเป็ นการเขียนที่ไม่เป็ นประโยค
.....................
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การติดตามหาตัวน้ องดังซึ่ งหายตัวไปจากบ้ านกว่ า 1 เดือน เริ่ มมีความหวังมากขึน้ เมื่อพอ่
แม่ ของน้ องดังพบเบาะแสจากพยานว่ า เห็นน้ องดังเดินอยู่กบั เพื่อนบ้ านที่ตลาด เมื่อสอง
วันก่ อน
......
4. หลีกเลี่ยงการใช้รูปประโยคแบบภาษาอังกฤษ เช่น 3 ผู้ก่อเหตุบุกปล้ นร้ าน
ทอง แต่ ให้ ใช้ มีผ้ กู ่ อเหตุ 3 คนบุกปล้ นร้ านทอง
หรื อ เจ้ าของร้ านทองย่ านเยาวราชถูกปล้ น
ควรใช้ ...มีเหตุปล้ นร้ านทองย่ านเยาวราช
4. ระมัดระวังการใช้ถอ้ ยคําที่ดูหมิ่น ละเมิด ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เช่น บ้านนอก คน
หลังเขา เบี่ยงเบนทางเพศ แต๋ วแตก คําเหล่านี้แม้ยงั ไม่เป็ นที่ชดั เจนว่าคําไหนควรใช้ คํา
ไหนเข้าข่ายดูหมิ่น แต่ตอ้ งระวัง หากเป็ นไปได้ให้หลีกเลี่ยง หรื อหาคําอื่นที่มีความหมาย
เดียวกันที่เหมาะสม ทั้งนี้หมายรวมถึงการปล่อยเสี ยง สัมภาษณ์ ด้วย
5.การเขียนโปรยไม่ควรเกิน 2 ประเด็น แต่ละประเด็นต้องเชื่อมต่อกันด้วย “คําเชื่อม” ที่
ราบรื่ น สละสลวย ใช้ประโยคที่กระชับ
6. การเริ่ มเนื้อข่าว ต่อจากโปรยให้ เริ่ มด้วยประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในโปรย ไม่
จําเป็ นต้องเริ่ มเนื้อข่าวด้วยประเด็นสุ ดท้ายของโปรยที่ผปู ้ ระกาศอ่าน
7. การเขียนสคริ ปต์ คําให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะปล่อยเสี ยงของแหล่งข่าวต้องไม่ใช่การสรุ ป
ประเด็นที่จะปล่อยเสี ยงซึ่ งมักจะซํ้ากับเสี ยงของแหล่งข่าว และไม่ใช้การเขียนสคริ ปต์
ประเด็นหนึ่งแล้วปล่อยเสี ยงแหล่งข่าวอีกประเด็นหนึ่ง แต่ให้เขียนสคริ ปท์ช่วงนี้แบบ
“เปิ ดช่อง” หรื อ “โยน” เข้าสู่ เสี ยงของแหล่งข่าวแบบกระชับและราบรื่ น
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ตัวอย่าง
ปล่อยเสี ยง “ ครับ เป็ นการก่อการร้ายครับ ตํารวจกําลังสื บสวนรายละเอียดจาก
พยานหลักฐานทั้งพยานวัตถุและพยานบุคคล ตอนนี้เรากําลังตรวจสอบภาพวงจรปิ ดที่มี
จากหลายกล้องอยู่ คาดว่าไม่นาน จะรู ้ตวั ผูก้ ่อเหตุที่ขบั รถนําระเบิดมาวาง คงสัก 2 – 3
วันครับ”
ไม่ควรเขียน..
พล.ต.อ.เพรี ยวพันธ์ ดามาพงศ์ ผูบ้ ญั ชาการตํารวจกล่าวว่า ตํารวจกําลังตรวจสอบภาพ
วงจรปิ ดและตรวจสอบพยานเพื่อหาตัวผูก้ ่อเหตุวางระเบิดโรงแรมลีการ์เดนส์ ในอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งคาดว่าอีก 2-3 วันคงจะมีความคืบหน้า และเรื่ องนี้ผู ้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติระบุวา่ เป็ นการก่อการร้าย
แบบนี้เรี ยกว่า เขียนสรุ ปจากเสี ยงของแหล่งข่าวที่จะปล่อย ซึ่งเป็ นประเด็นซํ้ากัน
การเขียนสคริ ปต์ เพื่อโยงไปยังการปล่อยเสี ยง ควรเขียนแบบ “เปิ ดทาง” หรื อโยน อย่าง
กระชับและสอดคล้องกับเสี ยงของแหล่งข่าวที่กระชับ เป็ นประเด็นหลัก สําคัญ น่าสนใจ
มีน้ าํ หนัก มีนยั ยะ มีความหมาย ที่สอดคล้องกับประเด็นข่าว เช่น
ตัวอย่าง..
ความรุ นแรงของเหตุระเบิดที่โรงแรมลีการ์เดนส์ ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
ทําให้มีผเู ้ สี ยชีวติ และบาดเจ็บจํานวนมากชัดเจนแล้วว่าเป็ นการก่อการร้าย
พล.ต.อ.เพรี ยวพันธ์ ดามาพงศ์ ผูบ้ ญั ชาการตํารวจกล่าวว่า เหตุระเบิดโรงแรมลีการ์เดนส์
ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ตํารวจกําลังตรวจสอบภาพวงจรปิ ดและตรวจสอบพยานเพื่อหาผูก้ ่อเหตุ ซึ่งคาดว่าอีก 23 วันคงจะมีความคืบหน้า และเรื่ องนี้ผบู ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติระบุวา่ เป็ นการก่อการ
ร้าย
กรณี น้ ีแม้จะมีการพูดถึง “การก่อการร้าย” ทั้งในสคริ ปต์ และ ในเสี ยงของแหล่งข่าว ซึ่ง
ถือว่าซํ้ากัน แต่กรณี น้ ี ประเด็นการก่อการร้าย เป็ นเรื่ องสําคัญ สามารถซํ้ากันได้ แต่ใน
กรณี อื่นไม่ควร เขียนสคริ ปต์ และปล่อยเสี ยงในประเด็นที่ซ้ าํ กัน
8. เขียนสคริ ปต์ให้สอดคล้องกับภาพที่สามารถสื่ อได้ถึงประเด็นที่นาํ เสนอ ไม่ใช่เขียน
แบบบรรยายภาพ เนื่องจากภาพนั้นสามารถเล่าเรื่ องด้วยตัวของมันเองได้แล้ว
ตัวอย่าง ภาพข่าว แม่บา้ นกําลังทํากับข้าวในครัว
สคริ ปต์ ไม่ควรเขียนแค่
คนงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมกําลังทํากับข้ าวเพื่อให้ ครอบครั วนําไปกินที่โรงงาน
จากเดิมที่ซื้อจากร้ านอาหาร
แต่ควรใช้ภาพเดียวกัน เชื่อมโยงและขยายความมากขึ้น
ตัวอย่าง
“ ครอบครั วคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเริ่ มปรุ งอาหารสําหรั บมือ้ เช้ าและนําไปเป็ น
มือ้ กลางวันที่โรงงานเป็ นครั้ งแรก นับตั้งแต่ ทาํ งานมา 5 ปี จากเดิมที่ ทั้งสองมือ้ พวกเขา
จะใช้ บริ การของร้ านอาหารในนิคมอุตสาหกรรม หลังจากที่ราคาอาหารสูงขึน้ เกือบ 1
เท่ าตัว”
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9. หลีกเลี่ยงการกล่าวถึง วาทกรรม หรื อสิ่ งที่แหล่งข่าวพยายามสร้างให้เป็ นจุดสนใจ
หรื อชี้นาํ ให้ผอู ้ ื่นคล้อยตามโดยเฉพาะในช่วงการโปรย หากต้องพูดถึงให้อา้ งแหล่งข่าว
ทุกครั้งและควรอธิบายว่าสิ่ งนั้น
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ตัวอย่าง
ไม่เขียน “มหกรรมของถูกทั้งแผ่นดินได้เริ่ มขึ้นแล้ว”
ควรเขียนว่า “มาตรการที่รัฐบาลเชื่อว่าจะแก้ปัญหาสิ นค้าราคาแพงอย่างได้ผลที่เรี ยก
กันว่า มหกรรมของถูกทั้งแผ่นดิน ได้เริ่ มขึ้นแล้ว”
10.การตั้งคําถามในโปรยข่าว สามารถทําได้ ในกรณี ที่ตอ้ งการชักจูงให้ผชู ้ มติดตาม เช่น
• กรณี ใช้ในบทวิเคราะห์หรื อรายงานข่าว ควรใช้ในลักษณะที่ทาํ ให้คาํ ที่เป็ น
คําถามไม่ใช่เป็ นการถาม และในรายงานข่าวต้องมีคาํ ตอบของประเด็นนั้น
เช่น “ไปติดตามกันว่ าอะไรที่ทาํ ให้ ราคาทองขึน้ อย่ างรวดเร็วในวันนี”้ เป็ น
ต้น
• กรณี ใช้ในการรายงานสดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และต้องการรายงานความคืบหน้าล่าสุ ด เช่น มีการประท้วงปิ ด
ถนนและมีการเผชิญหน้ากันระหว่างคู่กรณี ซึ่งเสี่ ยงต่อการเกิดความรุ นแรง ผู ้
ประกาศสามารถตั้งคําถามไปยังทีมรายงานสดได้วา่ “สถานการณ์ ล่าสุด
ตอนนีเ้ ป็ นอย่ างไร” เป็ นต้น
- ไม่ควรเปิ ดประเด็นสําคัญที่สุดทั้งหมด แต่ควรโปรยแบบเปิ ดช่องกว้างๆ และเปิ ด
เพื่อรับการรายงานประเด็นหลักที่จะอยูใ่ นเนื้อข่าว เช่น
ควร
“พบสาเหตุของพลุระเบิดที่จังหวัด
สุพรรณบุรีแล้ ว ไปติดตามจาก...(ชื่ อ
ผู้สื่อข่ าว)” หลีกเลี่ยงการใช้ คาํ ว่ า “จาก
รายงาน”

ไม่ควร
“กรณี พลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พบสาเหตุของการระเบิดแล้ วคือ รวม
พลุ 4,000 ลูก ไว้ ในที่เดียวกันและถูก
สะเก็ดไฟ ไปติดตามจากรายงาน”

- โปรยให้ผปู ้ ระกาศโยนเข้ารายงาน / บทวิเคราะห์ จะใช้คาํ ว่า “ติดตามจาก...(ชื่อ
ผูร้ ายงาน)” ไม่ใช้คาํ ว่า “ติดตามจากรายงาน” ในกรณี ที่ไม่มีชื่อผูส้ ื่ อข่าวในรายงานลง
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เสี ยง ต้องเขียนโปรยเพื่อนําเข้าสู่ รายงานโดยไม่ตอ้ งใช้คาํ ว่าติดตามจาก...หรื อ
ติดตามจากรายงาน
- กรณี การรายงานสดจากภาคสนาม บรรณาธิการภาคสนาม และผูป้ ระกาศ ควรพูดคุย
กับทีมรายงานสดในพื้นที่เพื่อปรับบทโปรยและประเด็นในการรับและส่ งให้ตรงกัน
- บทโปรยในรายการข่าวมีลกั ษณะเป็ นการเกริ่ นนํา ให้บริ บทหรื อปูมหลังของข่าว
นั้นๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ น่าติดตาม จึงอาจมีความยาวมากกว่าการโปรยข่าว ซึ่ง
เป็ นการสรุ ปเฉพาะประเด็นสําคัญของข่าวเท่านั้น
- การใช้ชื่อย่อของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในบทโปรยสามารถใช้ได้ แต่ตอ้ งเป็ น
องค์กรที่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป และมีการใช่ชื่อย่อนั้นๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ป.ป.ช. ,
คอป., ปปง. เป็ นต้น และการกล่าวถึงชื่อองค์กรครั้งแรกในเนื้อข่าวให้ระบุเป็ นชื่อ
เต็มพร้อมระบุชื่อย่อ
การจบรายงานลงเสี ยง
- ต้องมีชื่อผูส้ ื่ อข่าว “..........................Thai PBS รายงาน”
- การจบรายงานด้วยประโยคว่า “รายงานจาก….(สถานที่)....” ใช้ในกรณี รายงานสด
และรายงานจากต่างประเทศ หรื อในสถานทีท่ เี่ กิดเหตุการณ์ สําคัญๆ เท่ านั้น
- รายงานข่าวที่ประกอบด้วยข้อมูลจากหลายโต๊ะข่าว หรื อไม่ชดั เจนว่าเป็ นชิ้นงานของ
ผูส้ ื่ อข่าวคนไหน ไม่ตอ้ งลงท้ายว่า Thai PBS รายงาน”
- การซ้อน CG ระบุสถานะแหล่งข่าว ให้ระบุเฉพาะ ยศและตําแหน่ง เท่านั้น ไม่ตอ้ ง
ระบุวฒ
ุ ิทางการศึกษา เช่น ดร. แม้วา่ ในการสัมภาษณ์สดหรื อทางโทรศัพท์จะ
แนะนําหรื อเรี ยกว่าอาจารย์ หรื อ ด๊อกเตอร์ นําหน้าได้ (แต่ไม่ควรใช้คาํ ว่า “ด๊อก
เตอร์” อย่างยิง่ เพราะเป็ นคําเรี ยกที่ผดิ ไม่ตรงตามความหมาย ที่ในภาษาไทยเรี ยกว่า
“ดุษฎีบณ
ั ฑิต” หากเป็ นนักวิชาการ น่าจะใช้แค่คาํ ว่า “อาจารย์” ก็พอ)
****************************
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ข่ าวการเมือง
กรอบการนําเสนอข่ าวการเมือง
ข่าวการเมือง เป็ นข่าวที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ดังนี้
การทําหน้าที่บริ หารราชการแผ่นดินของฝ่ ายบริ หารในการกําหนดนโยบาย
และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการทําหน้าที่นาํ นโยบายและกฎหมายต่างๆ ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
การทํา หน้ า ที่ ใ นการตราและพิ จ ารณากลั่น กรองกฎหมาย พิ จ ารณาเงิ น
งบประมาณและควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น โดยฝ่ ายนิ ติ บ ัญ ญั ติ (รั ฐ สภา
ประกอบด้ วย ส.ส. และ ส.ว.)
การพิจารณาพิพากษาคดีหรื อวินิจฉัยข้อพิพาททางการเมืองโดยฝ่ ายตุลาการ
เช่น คดียบุ พรรคการเมือง คดีทุจริ ตการเลือกตั้ง เป็ นต้น
การดําเนิ น งานขององค์ก รอิ ส ระต่ างๆ ได้แ ก่ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
(กกต.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็ นต้น
สถานการณ์ แ ละความเคลื่ อ นไหวของนัก การเมื อ ง พรรคการเมื อ ง กลุ่ ม
การเมืองและมวลชน และกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ
ข้างต้น
หลักการนําเสนอข่ าวการเมือง
รอบด้าน โปร่ งใส เป็ นกลาง เป็ นธรรม และสมดุล
มุ่งปกป้ องและคุม้ ครองผลประโยชน์ของสาธารณะ โดยไม่ตกเป็ นเครื่ องมือ
หรื อถูกหลอกใช้เพื่อประโยชน์ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ส่ งเสริ ม และสร้ างการเรี ยนรู ้ เพื่ อการพัฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตย ระบบ
การเมือง และความรู ้เรื่ องกฎหมายของสาธารณชน
ลดความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนกลุ่มการเมืองต่างๆ
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แนวทางการนําเสนอข่ าวการเมือง
1. ติดตามความเคลื่อนไหว และการตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานต่างๆ ของผูน้ าํ
ประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยผูส้ ื่ อข่าวควรตั้งข้อสังเกตหรื อคําถามต่อการ
ตัดสิ นใจหรื อนัยยะแห่ งคําพูดของผูน้ าํ ประเทศที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ และสื บหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้นอย่างละเอียดรอบด้านเพื่อนําไปสู่ การเสนอข่าวเชิงวิเคราะห์
ตัวอย่ าง
 ข่าวการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าํ ท่วมของนายกรัฐมนตรี ภายหลังการเข้า
รับตําแหน่ ง (เดื อนสิ งหาคม 2554) และได้สั่งการให้ใช้ “บางระกําโมเดล” เป็ นพื้ น ที่
ต้นแบบในการแก้ไขปั ญหานํ้าท่วมทั้งระบบ ผูส้ ื่ อข่าวควรตั้งข้อสังเกตต่อการตัดสิ นใจ
นั้นว่ามีประเด็นต่อเนื่ องได้หรื อไม่ โดยค้นหารายละเอียดอย่างรอบด้านว่า “บางระกํา
โมเดล” มีรายละเอียดอย่างไร สามารถนํามาไปปรับใช้หรื อขยายผลได้หรื อไม่ ปฏิกิริยา
ตอบสนองและความพร้อมของหน่วยงานระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างไร นักวิชาการ
ด้านการบริ หารจัดการนํ้ามีความคิดเห็นอย่างไร เป็ นต้น
2. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบาย และการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะของฝ่ ายรัฐบาล เช่น
 รั ฐบาลได้ทาํ งานตามนโยบายที่ เคยหาเสี ยงและแถลงต่ อ สาธารณชน
หรื อไม่
 นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลสามารถนําสู่ การปฏิบตั ิได้จริ งหรื อไม่
 การแปลงนโยบายสู่ การปฏิบตั ิในรู ปแบบโครงการต่างๆ ของภาครัฐมี
อะไรบ้าง อย่างไร มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาหรื อไม่ อย่างไร
อย่างไร

 ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดําเนินงานตามนโยบายต่างๆ เป็ น
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3. อธิ บายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีความซับซ้อนให้ประชาชนเข้าใจได้ถึง
ข้อ เท็จจริ งเบื้ อ งลึ ก ที่ เกิ ด ขึ้ น ในบริ บ ทแวดล้อ มที่ รอบด้าน เพื่ อ ให้เห็ น ที่ ม าที่ ไ ปและ
ความหมายของเหตุการณ์ได้อย่างรู ้เท่าทัน
ตัวอย่ าง
 ข่าวคลิป “บ่อนกลางกรุ ง” ที่เปิ ดเผยในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา (เมื่อ
วันที่ 23 สิ งหาคม 2554) ผูส้ ื่ อข่าวควรตั้งข้อสังเกต ติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น
และเปลี่ ย นแปลงไปในแต่ ล ะวัน อย่ า งใกล้ ชิ ดว่ า มี นั ย ยะอื่ น แอบแฝงหรื อไม่
นอกเหนื อจากมิติการทําหน้าที่ของฝ่ ายค้านเพื่อตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายรัฐบาล มี
การสื บค้นข้อมูลอย่างรอบด้าน และวิเคราะห์จากมุมมองที่หลากหลายเพื่อเชื่ อมโยงให้
เห็นที่มาที่ไปและความซับซ้อนของเหตุการณ์ ซึ่ งจะทําให้ได้ขอ้ เท็จจริ งในมิติอื่นๆ ที่
สามารถอธิ บ ายให้ ป ระชาชนเข้าใจได้ดี ข้ ึ น และตัด สิ น ใจได้ว่า เหตุ ก ารณ์ ดังกล่ าวนี้
เกี่ ย วข้อ งกับความสั ม พัน ธ์ ทางการเมื อ งระหว่างนัก การเมื อ งฝ่ ายค้านกับ ฝ่ ายรั ฐบาล
หรื อไม่ มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ ว่าอาจเป็ นสถานการณ์ ที่สร้างขึ้ นเพื่อให้การแต่ งตั้ง
โยกย้ายผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเป็ นไปด้วยความชอบธรรม เป็ นต้น
4. นําเสนอข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรอบด้าน สมดุล เป็ น
ธรรม และเสนอทางออกเพื่อมุ่งลดความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต่างๆ และ
ลดความแตกแยกทางสังคม
 รอบด้าน เช่ น ชี้ แจงเหตุผลของทุ กฝ่ ายในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อให้
สาธารณชนเกิดความเข้าใจเหตุผลของแต่ละฝ่ ายว่ามีพ้ืนฐานความคิด และข้อมูลที่ต่าง
กัน
 สมดุล เช่ น ให้สัดส่ วนพื้นที่นาํ เสนอข่าวกับคู่ขดั แย้งหรื อกลุ่มการเมือง
ต่างๆ อย่างสมดุ ล (เช่ น ปล่ อยเสี ยงสั มภาษณ์ ของคู่ ขัดแย้ งในระยะเวลาที่ เท่ าเที ยมกัน
เป็ นต้ น ) ในกรณี ที่เป็ นการได้ข ้อมู ล หรื อสั มภาษณ์ คู่ กรณี เพี ยงฝ่ ายเดี ยว ผูส้ ื่ อข่ าว/ผู ้
ประกาศที่สัมภาษณ์ ต้องทําหน้าที่ต้ งั ประเด็นแย้งด้วยเหตุผล หรื อสมมติฐานที่มีความ
เป็ นไปได้ หรื ออ้างถึงข้อมูลหรื อเหตุผลของคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ง
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 เป็ นธรรม คือ ให้โอกาสชี้ แจงสําหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะต่อคู่
ขัดแย้ง แต่หมายรวมถึงสาธารณชนทัว่ ไปที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้วย
 เสนอทางออก เช่น เสนอทางเลือกเพื่อคลี่คลาย หรื อออกจากสถานการณ์
ความขัดแย้งด้วยข้อมูล ความรู ้ และความคิดเห็นที่หลากหลายรอบด้านจากแหล่งข่าว
หรื อแหล่งข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญด้านสันติวธิ ี
 ลดความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางสังคม โดยหลีกเลี่ยง
การนําเสนอถ้อยคําเชิงยัว่ ยุ อันอาจจะเป็ นชนวนเหตุที่นาํ ไปสู่ การซํ้าเติมสถานการณ์ให้มี
ความรุ นแรงบานปลายมากยิ่งขึ้น เช่ น ไม่นาํ เสนอภาพและเสี ยงแกนนําของแต่ละฝ่ าย
ขณะปราศรัยด้วยถ้อยคํารุ นแรง ยัว่ ยุ ปลุกระดม หรื อเปลี่ยนมุมมองการนําเสนอเป็ นเชิ ง
บวก เช่น ในท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งแบ่งฝ่ ายแต่กย็ งั มีชุมชนอีกมากมายที่คน
ในชุ มชนหรื อครอบครัวแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมือง แต่ก็สามารถอยู่
ร่ วมกัน ได้อย่างปรองดอง และมี ความสุ ข โดยสะท้อนให้เห็ นว่าความแตกต่ างแต่ ไม่
แตกแยกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรคือกลไกสําคัญที่ทาํ ให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติ เป็ น
ต้น
5. ติดตาม ตรวจสอบการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในการดําเนิ นงานโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยการสื บค้นข้อมูลอย่างละเอียด และนําเสนออย่าง
โปร่ งใส รอบด้าน เป็ นธรรม และสมดุล
6. นํา เสนอข่ าวในเชิ ง ที่ ช่ ว ยสร้ า งการเรี ย นรู ้ แ ละกระตุ ้น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ระบบการเมืองของไทย และการเมืองภาค
ประชาชน เช่น
 การรายงานข่าวการหาเสี ยงของผูส้ มัครต่างๆ ในช่ วงการเลือกตั้ง ควร
แทรกความรู ้ ที่ เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานต่ างๆ เช่ น ขั้น ตอนและวิธี ก ารเลื อ กตั้ง ข้อ มู ล ทาง
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บทบาท หน้าที่ และความผิดชอบหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้ง
แล้ว ภู มิหลังของผูส้ มัครรับการเลื อกตั้ง โดยให้ขอ้ เท็จจริ งที่ ผ่านการตรวจสอบอย่าง
ถูกต้องและรอบด้าน เพื่อเป็ นทางเลือกในการตัดสิ นใจของประชาชน
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 นําเสนอข่ าวเชิ งวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างระบบการเมื องของไทย
กับ ของนานาประเทศ หรื อ จริ ย ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก การเมื อ งไทย
เปรี ยบเที ยบกับนักการเมื องต่างประเทศ ว่ามี ความเหมื อนหรื อแตกต่ างกัน อย่างไร มี
ปั จจัยแวดล้อมใดบ้างที่ เป็ นประโยชน์ หรื อเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพของ
นักการเมือง หรื อระบบการเมืองของไทย เป็ นต้น
7. หลี กเลี่ยงการนําเสนอข่ าวการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ หรื อไม่มีประเด็นที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น ข่าวเชิงโต้ตอบเสี ยดสี กนั ระหว่าง 2 ฝ่ าย (ยกเว้ น การโต้ตอบใน
สภา) หรื อ ข่ า วขุ ด คุ ้ย เรื่ อ งส่ ว นตัว ของนัก การเมื อ งมาประจานกัน โดยไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม เป็ นต้น
8. เชื่ อมโยงประเด็นต่ างๆในสั งคมที่เกี่ยวเนื่ องกับการเมื องทั้งเชิ งนโยบายและ
บริ หาร เพื่ อติ ดตาม กระตุ้นและตรวจสอบฝ่ ายการเมืองที่กุมอํานาจบริ หารและกําหนด
นโยบายบริ หารประเทศ เช่ น การติ ดตามการทํางานของคณะกรรมาธิ การในประเด็น
ปั ญหาต่ างๆ
9. ติ ดตามความเคลื่อนไหว และตรวจสอบการทํางานขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น (อบต. / อบจ. / เทศบาล)

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

46

47

ข่ าวอาชญากรรมและกระบวนการยุตธิ รรม
กรอบการนําเสนอข่ าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม เป็ นข่าวที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
มีการกระทําผิดกฎหมาย เช่ น ประสงค์ต่อทรัพย์ห รื อชี วิตร่ างกาย (ฉก ชิ ง
วิ่งราว จี ้ ปล้ น เรี ยกค่ าไถ่ ฉ้ อโกง ข่ มขืนกระทําชําเรา ทําร้ ายร่ างกาย ฆ่ า ฆาตกรรม ฯลฯ)
ยาเสพติด ค้าของเถื่อน ค้าประเวณี การพนัน ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา หมิ่นประมาท
เป็ นต้น
มีผลกระทบต่ อชี วิตและทรั พย์ สินส่ วนบุ คคลและสาธารณะ เช่ น อุ บตั ิเหตุ
หรื ออุบตั ิภยั (ไฟไหม้ รถชน ฯลฯ) ฆ่าตัวตาย เป็ นต้น
มีการละเมิดความยุติธรรม หรื อการละเว้ นไม่ กระทําตามที่กฎหมายกําหนด
เช่ น ตรวจสอบข้อ มู ล การทุ จ ริ ต ความไม่ โ ปร่ ง ใส การใช้อ ํานาจโดยไม่ ช อบธรรม
ตรวจสอบเบาะแสบ่ อ นการพนั น หรื อข้ อ ร้ อ งเรี ยนต่ า งๆ ที่ มี มู ล แต่ ยัง ไม่ เข้ า สู่
กระบวนการทางกฎหมาย เป็ นต้น
หลักการนําเสนอข่ าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
รวดเร็ ว ถู ก ต้อ ง รอบด้าน โปร่ งใส เป็ นธรรม และสมดุ ล โดยตรวจสอบ
ข้อ มู ล ตลอดเวลา (up date) ไม่ ยึด มั่น กับ ข้อ มู ล ชุ ด ใดชุ ด หนึ่ ง เพราะข้อ เท็ จ จริ ง ของ
เหตุ การณ์ น้ ัน ๆ อาจจะเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพความเป็ นจริ งของหลักฐานที่ มีก าร
ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบด้าน
เคารพศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ และไม่ ล ะเมิ ด หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทั้ง ต่ อ
“ผูเ้ สี ยหาย” “ผูถ้ ู ก กล่ าวหา” และ “ผูก้ ระทําความผิด ” รวมทั้งคํานึ งถึ งผลกระทบต่ อ
ครอบครัว และวงศ์ตระกูลของทุกๆ ฝ่ าย
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ให้ความรู ้ บทเรี ยน และเตือนภัยแก่สังคมเพื่อการเฝ้าระวัง ปกป้ องคุม้ ครอง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของสาธารณชน และสวัสดิภาพของสังคม
แนวทางการนําเสนอข่ าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
การนําเสนอข่าวกรณี มีการกระทําผิดกฎหมาย มีแนวทางที่ใช้ร่วมกันดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพผูต้ อ้ งหาที่มีเครื่ องพันธนาการ (กุญแจมือ โซ่ ตรวน
ฯลฯ) และไม่เสนอภาพผูต้ อ้ งหาผ่านกรงขัง
2. การติดตามทําข่าวการทําแผนประกอบการรับสารภาพของผูต้ อ้ งหา หลีกเลี่ยง
การบรรยายรายละเอียดวิธีการกระทําความคิด และไม่ ปล่ อยเสี ยงคํารับสภาพขั้นตอน
การกระทําความผิดของผูต้ อ้ งหา เพื่อป้ องกันการนําไปสู่ พฤติกรรมเลียนแบบ ยกเว้ น
กรณี จี้ ปล้น ฉ้อโกง ที่มีเจตนานําเสนอเพื่อให้ขอ้ มูลเตือนภัย ปกป้ องทรัพย์สินของผูช้ ม
และสาธารณชน
3. กรณี ก ารสั ม ภาษณ์ ป กปิ ดแหล่ ง ข่ า ว ต้อ งปกป้ อ งคุ ้ม ครองโดยไม่ เปิ ดเผย
รู ปพรรณสัณฐาน หรื อรายะเอียดต่างๆ ที่เป็ นอัตลักษณ์อนั จะทําให้สามารถคาดเดา หรื อ
เชื่ อ มโยงไปสู่ ต ัว ตนของแหล่ ง ข่ า วได้ เช่ น ใช้ เทคนิ ค ดัด แปลงภาพและเสี ย งของ
แหล่ งข่ าว โดยถ่ ายเงาบนฉากแล้วพากย์เสี ยงทับ และซ้อน CG ด้วยว่าเป็ นเสี ยงพากย์
เป็ นต้น
หลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพของแหล่ งข่ าวที่เสี่ ยงต่ ออันตรายด้ วยวิธี ถ่ ายด้ านข้ าง
ด้ า นหลั ง หรื อ ส่ วนต่ างๆของร่ างกาย รวมถึ ง การใช้ เทคนิ ค บี บ อั ด ดั ด เสี ย งของ
แหล่ งข่ าว เนื่ องจาก ไม่ สามารถอําพรางแหล่ งข่ าวได้ ทั้งหมด มีความเสี่ ยงที่ผ้ ูใกล้ ชิดจะ
จําได้ อีกทั้งไม่ มีผลทําให้ ข่าวชิ ้นนั้นดูมีนา้ํ หนัก หรื อน่ าเชื่ อถือมากขึน้ แต่ อย่ างใด ยิ่งไป
กว่ านั้นผู้ชมบางส่ วนอาจตั้งข้ อสั งเกตว่ า ผู้ที่อาํ พรางใบหน้ าและเสี ยงคื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หรื อรู้ เรื่ องราวนั้นๆจริ งหรื อไม่
หากจําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลจากแหล่ งข่ าวเหล่ านีใ้ ห้ คิดหาวิธีการนําเสนออื่ นเช่ น นํา
ข้ อมูลมานําเสนอด้ วยภาพ เขียนในสคริ ปต์ หากเป็ นประเด็นสําคัญให้ คัดข้ อความมาทํา
กราฟิ ก
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4. ไม่เปิ ดเผยรายละเอียดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อรู ปคดี ข้อมูลในชั้นศาลจะ
เปิ ดเผยได้ในกรณี ที่ศาลพิจารณาตัดสิ นแล้ว หรื อเปิ ดเผยข้อมูลการไต่สวนความของศาล
ระหว่า งการพิ จ ารณาตัด สิ น ได้ในเชิ ง ให้ ค วามรู ้ เป็ นกรณี ศึ ก ษาแก่ สั งคม แต่ ต ้อ งไม่
นําเสนอเชิงวิเคราะห์ช้ ีนาํ คดี หรื อวิพากษ์วจิ ารณ์อนั เป็ นการละเมิดต่ออํานาจศาล
5. กรณี นาํ เสนอข่าวการพิจารณาคดีในชั้นศาล โดยปกติศาลจะห้ามถ่ายภาพหน้า
บัลลังก์ และภาพในห้องพิจารณาคดี ให้ใช้วิธีการถ่ายภาพป้ ายชื่อห้อง ทางเดินหน้าห้อง
หรื อภาพวาดในห้องพิจารณคดี เป็ นต้น
6. คดี ความของเด็กและเยาวชน ทุกขั้นตอนของการดําเนิ นคดี ตอ้ งไม่ นาํ เสนอ
ภาพใบหน้าและรายละเอียดต่ างๆ (ชื่ อ-นามสกุล ที่ อยู่ สภาพแวดล้ อมบริ เวณถิ่ นที่ อยู่
สถานศึกษา อัตลักษณ์ ฯลฯ) ที่จะทําให้สามารถคาดเดาหรื อเชื่ อมโยงไปสู่ ตวั เด็กหรื อ
เยาวชนได้ 1
0

โดยมีแนวทางการนําเสนอเฉพาะในแต่ละประเภทข่าว ดังนี้
ข่ าวยาเสพติด
กรณีทคี่ วร
นําเสนอ
 ปริ มาณมาก
 ประเด็นน่ าสนใจ มี
ความสําคัญในแง่ที่
ส่ งผลกระทบต่อสังคม
ในวงกว้าง เช่ น บุคคล
สาธารณะ หรื อมี
ชื่ อเสียงค้ ายาเสพติด
หรื อจัดปาร์ ตีย้ าเสพติด
1

การนําเสนอ
นําเสนอในเชิงเฝ้าระวังป้ องกัน มากกว่าเชิงปราบปราม
o เพื่อให้สังคมเกิดการเรี ยนรู ้โทษภัยของการเสพและ
ค้ายาเสพติดอย่างรอบด้าน (เช่ น โทษภัยต่ อชีวิตและ
ทรั พย์ สิน และบทลงโทษตามกฎหมาย)
o เพื่อการรู ้เท่าทันพัฒนาการของยาเสพติดทั้งด้านการ
ผลิต จําหน่าย และเสพ
 ระมัดระวังการนําเสนอภาพใบหน้าและรายละเอียด (ชื่ อนามสกุล) ของผูต้ อ้ งหาและผูเ้ กี่ยวข้อง ยกเว้ น กรณี เหตุ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก “ข่าวเด็กและเยาวชน”
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หรื อนักศึกษาค้ ายาเสพ
ติดเพื่อหาเงินเรี ยน
หนังสื อ เป็ นต้ น

ซึ่งหน้า
o กรณี การจัดแถลงข่าวโดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ควร
นําเสนอภาพกว้าง ไม่เสนอภาพ CU ใบหน้าของ
ผูต้ อ้ งหาและผูเ้ กี่ยวข้อง และไม่แช่ภาพนาน
 ระมัดระวังการบรรยายเนื้ อหา โดยไม่อธิ บายรายละเอียด
ที่อาจจะชักนําไปสู่ พฤติกรรมเลียนแบบ
 ไม่นาํ เสนอภาพและรายละเอียดต่างๆ ของผูเ้ สพ

Don’t


ผูส้ ื่ อข่าวต้องไม่ล่อซื้อยาเสพติดเพื่อให้ได้หลักฐานมานําเสนอข่าว เพราะเป็ นการ
กระทําที่ผดิ กฎหมาย แต่ ถ้าเป็ นการวางแผนล่อซื้อของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ผูส้ ื่ อข่าว
สามารถติดตามทําข่าวระหว่างแผนการล่อซื้อได้

 ข่ า วคดี ค วามทั่ ว ไป เช่ น ฉก ชิ ง จี้ ปล้น ลัก พา ฉ้ อ โกง แจ้ง ความหมิ่ น
ประมาท ฯลฯ
กรณีทคี่ วรนําเสนอ
แนวทางการนําเสนอ
บริ บทของเหตุการณ์มี
 เน้นให้ความรู ้และบทเรี ยนต่อสังคมเพื่อการเตือนภัย
ความน่าสนใจ ส่ งผล
 ระมัดระวังการนําเสนอภาพและรายละเอียด (ชื่ อ- นามสกุล)
กระทบต่อสังคมในวงกว้าง ของผูต้ อ้ งหาและผูเ้ กี่ยวข้อง ยกเว้ น กรณี เหตุซ่ ึงหน้า หรื อ กรณี
นั้นมีผลกระทบในวงกว้างจําเป็ นต้องนําเสนอภาพของ
ผูต้ อ้ งหาเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
 ไม่อธิ บายรายละเอียดที่ผูต
้ อ้ งหารับสภาพเกี่ยวกับวิธีการที่
กระทําความผิด ยกเว้ น เพือ่ ประโยชน์ในการสื่ อสารเตือนภัย
เช่ น วิธีการของมิจฉาชีพที่โทรศัพท์ ล่อลวงให้ ผ้ เู สี ยหายโอน
เงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มกี ารปรั บเปลีย่ นรู ปแบบกลโกง
ไปอย่ างหลากหลาย เป็ นต้ น
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ข่ าวคดีฆ่าคนตาย ฆาตกรรม ข่ มขืนกระทําชําเรา
กรณีทคี่ วรนําเสนอ
บริ บทของเหตุการณ์มี
ความน่าสนใจ ส่ งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้าง







แนวทางการนําเสนอ
กรณี ฆ่าคนตาย หรื อฆาตกรรม ไม่นาํ เสนอภาพที่อุจาดตา และ
หลีกเลี่ยงการบรรยายสภาพร่ างกายที่ถูกทําร้ายของผูเ้ สี ยชีวติ ที่
อาจกระทบความรู ้สึกของผูช้ ม โดยนําเสนอภาพเชิงสัญลักษณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แทน เช่น สถานที่เกิดเหตุ สิ่ งของ
เครื่ องใช้ของผูเ้ สี ยชีวติ ปลอกกระสุ นปื นที่ตกในที่เกิดเหตุ
หรื อภาพแมลงวันตอมที่แถบเส้นเหลืองที่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจใช้
กั้นบริ เวณสถานที่เกิดเหตุ เป็ นต้น ยกเว้ น มีความจําเป็ นใน
บริ บทของเนื้อหาข่าวที่ตอ้ งการสื่ อให้เห็นว่าเป็ นการฆาตกรรม
ที่มีความรุ นแรงผิดธรรมดา หรื อมีนยั ยะสําคัญต่อการรับรู ้ของ
ประชาชน
กรณี ข่มขืนกระทําชําเรา ไม่เปิ ดเผยภาพ และรายละเอียดต่างๆ
ของผูเ้ สี ยหาย ครอบครัว ญาติ และผูใ้ กล้ชิด
ไม่เปิ ดเผยรายละเอียดขั้นตอนวิธีการฆาตกรรม หรื อข่มขืน
กระทําชําเรา เพื่อป้องกันการนําไปสู่ พฤติกรรมเลียนแบบ
คําเรียกผู้เกีย่ วข้ องในเหตุการณ์

ใช้
ไม่ ใช้
“ผูเ้ สี ยหาย” หรื อ “ผูไ้ ด้รับผลกระทบ”
“เหยือ่ ”
“ผูก้ ่อเหตุ”
“คนร้าย”
(กรณี ยงั ไม่ทราบแน่ชดั หรื อยังไม่พบตัวผูก้ ระทําความผิด)
“ชิ้นส่ วนทารก” (กรณี ทาํ แท้ง)
“ซากทารก” / “ศพทารก”
“ศพทารก 1 คน” (กรณี คลอดแล้วเสี ยชีวติ )
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ข่ าวการฆ่ าตัวตาย







กรณีทคี่ วรนําเสนอ
มีความซับซ้อน สะท้อน
สภาพสังคม เช่ น ฆ่ าตัว
ตายเพราะถูกเจ้ าหนีต้ าม
ทวงหนีจ้ นไม่ สามารถ
อยู่บ้านได้ เป็ นต้ น
เป็ นบุคคลสาธารณะ
หรื อมีชื่อเสี ยงในสังคม
ให้ประโยชน์ต่อสังคม
ได้









แนวทางการนําเสนอ
นําเสนอเชิงวิเคราะห์เพื่อสะท้อนถึงสาเหตุ หรื อที่มาของ
ปัญหา และหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กบั สังคมอย่าง
รอบด้าน
การฆ่าตัวตายของบุคคลสาธารณะหรื อมีชื่อเสี ยงในสังคม ต้อง
ไม่เจตนานําเสนอเพื่อการเพิ่มจํานวนผูช้ ม แต่ตอ้ งเป็ นการ
ตรวจสอบและให้ขอ้ เท็จจริ งกับประชาชนอย่างรอบด้าน และ
ใช้เหตุการณ์น้ ีนาํ ไปสู่ การให้ขอ้ คิด อุทาหรณ์ และคําแนะนํา
ต่อสังคม
หลีกเลี่ยงการนําเสนอในมุมที่จะนําไปสู่ พฤติกรรมเลียนแบบ
ไม่นาํ เสนอวิธีการฆ่าตัวตาย
ไม่นาํ เสนอบ่อยๆ ถ้ามีความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ควร
รวบรวมข้อมูลแล้วนําเสนอเป็ นรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เพื่อ
สะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน หาคําตอบให้กบั
สังคม และเชื่อมโยงไปสู่ การขยายผลเพื่อร่ วมกันหาทางออก
ในการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่ วม

ข่ าวอุบัติเหตุหรื ออุบัติภัย (ในกรณี เป็ นความรุ นแรงจนเป็ นภัยพิบตั ิหรื อเกิด
ภาวะวิกฤตดูเพิม่ เติมในข่าวภัยพิบตั ิ-ภาวะวิกฤต)
ไม่เสนอภาพผูเ้ สี ยชีวติ หรื อผูไ้ ด้รับบาดเจ็บที่อุจาดตาแก่ผชู ้ ม
การสั มภาษณ์ ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บควรทําเมื่ อได้รับการดู แลรั กษาพยาบาล
เรี ยบร้อยแล้ว และอยู่ในสภาพร่ างกายที่พร้อมให้สัมภาษณ์ โดยต้องมี การขออนุ ญาต
ก่อนทุกครั้ง
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การทํากราฟิ กเพื่อสร้ างภาพจําลองเหตุ การณ์ อุบตั ิ เหตุ ให้พิ จารณาตาม
ความจําเป็ นของเนื้อหาข่าว เช่ น เพื่อลดความรุ นแรงของภาพเหตุการณ์จริ ง หรื ออธิ บาย
เหตุการณ์ในกรณี ที่ไม่มีภาพ
o

การสร้ า งกราฟิ กต้อ งมี ข ้อ มู ล ประกอบที่ ชัด เจน หลี ก เลี่ ย งการทํา
กราฟิ กจากข้อ มู ล เพี ย งด้ า นเดี ย ว ต้ อ งตรวจสอบและประมวล
ข้อเท็จจริ งอย่างรอบด้าน กรณี ที่ขอ้ มูลจากแต่ละแหล่งไม่ตรงกัน ให้
สร้างภาพจําลองเปรี ยบเทียบเหตุการณ์และนําเสนอจากหลายมุม โดย
ระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรู ปคดี และไม่เป็ นคุณเป็ นโทษต่อ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง

ระบุ แ หล่ งที่ ม าของข้อ มู ล โดยขึ้ น CG ในกราฟิ ก เช่ น “เหตุ ก ารณ์
จําลองจากคําบอกเล่ าของเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจ” หรื อ “เหตุการณ์ จาํ ลอง
จากภาพในกล้ องวงจรปิ ด” เป็ นต้ น
 กรณี มีผูเ้ สี ยหายจากเหตุการณ์อุบตั ิเหตุหรื ออุบตั ิภยั ร้องเรี ยนเรื่ องไม่ได้
รับความเป็ นธรรมจากการชดเชยค่าเสี ยหาย เนื่องจากมีอาการลุกลามของบาดแผล หรื อ
โรคแทรกซ้อนอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุครั้งนั้น (เช่ น มีแผลลุกลาม เรื ้ อรั ง จาก
เหตุเพลิงไหม้ ) สามารถนําเสนอได้ในเชิงสะท้อนปัญหาเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย
ระมัดระวังการนําเสนอภาพบาดแผลที่ทาํ ให้เกิดการอุจาดตาแก่ผชู ้ ม
o

คําลักษณะนามทีใ่ ช้ กบั ผู้เสี ยหายในเหตุการณ์
ใช้
ไม่ ใช้
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ 200 คน
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ 200 ราย
ผูเ้ สี ยชีวติ 2 คน
ผูเ้ สี ยชีวติ 2 ราย / ผูเ้ สี ยชีวติ 2 ศพ
ข้ อควรระวัง
กรณี ข่ าวเยาวชนก่ อเหตุ ยกพวกทะเลาะวิวาทหรื อขับขี่ รถซิ่ งถู กเจ้าหน้าที่
ตํารวจจับกุมแล้วให้ถอดเสื้ อและมัดมื อไพล่ห ลัง ให้ถ่ายภาพกว้างจากด้านหลัง โดย
55

ระมัดระวังไม่ ให้เห็ นรายละเอี ยดหรื ออัตลักษณ์ ใดๆ ที่ จะทําให้สามารถคาดเดา หรื อ
เชื่อมโยงไปสู่ เยาวชนนั้นได้
กรณี การทําข่าว ณ สถานที่เกิดเหตุ ผูส้ ื่ อข่าวต้องระมัดระวังโดยไม่แตะต้อง
วัตถุพยานใดๆ อันอาจจะเป็ นการทําลายหลักฐานในที่เกิดเหตุ หรื อ หลีกเลี่ยงการเข้าไป
ในบริ เวณที่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจกันไว้เพื่อรักษาวัตถุพยาน
กรณี การนําเสนอภาพผูต้ อ้ งหาตามหมายจับ หรื อภาพสเก็ตช์ หรื อปฏิทินโจร
ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจให้พิจารณาความเหมาะสมตามเจตนาของการนําเสนอในแต่ละกรณี
เช่น




เจ้าหน้าที่ตาํ รวจขอความร่ วมมือให้นาํ เสนอภาพเพื่อการสื บหาเบาะแส
หรื อติดตามเป็ นการเร่ งด่วนเพราะเป็ นผูก้ ่อเหตุร้ายแรงหากจับกุมได้ล่าช้า
อาจส่ งผลกระทบต่อคนอีกเป็ นจํานวนมาก
เป็ นภาพของผูต้ อ้ งสงสัยว่าล่อลวงหรื อลักพาตัวเด็ก จําเป็ นต้องนําเสนอ
เพื่อการติดตามและปกป้ องคุ ม้ ครองสวัสดิภาพของเด็กที่ถูกล่องลวงไป
กรณี ยงั ไม่ชดั เจนว่าเป็ นการลักพาตัวจริ ง ควรระมัดระวังถ้อยคําที่ใช้เรี ยก
ผูต้ อ้ งสงสัยโดยต้องไม่ เป็ นการตัดสิ น หรื อชี้ นาํ เช่ น รายงานข้ อมูลว่ า
“เด็กหายไปกับบุคคล/ผู้หญิงในภาพ” กรณี แน่ ชัดแล้วว่าเป็ นการลักพา
ตัว เพื่ อ เรี ย กค่ า ไถ่ อ าจใช้ วิ ธี ป ล่ อ ยเสี ยงสั ม ภาษณ์ ก ารให้ ข ้อ มู ล ของ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจแทนบทบรรยาย เป็ นต้น

เป็ นความคื บหน้าของคดี เช่ น เมื่ อมีก ารจั บกุม ผู้ต้ องหาได้ แ ล้ วอ้ างอิ ง
กลับไปที่ภาพหรื อปฏิทินโจร เป็ นต้ น
กรณี ก ารถ่ ายทําข่ าวในเรื อ นจํา หลี กเลี่ ยงการนําเสนอภาพผูต้ อ้ งขังในชุ ด
นักโทษ


ระมัดระวังการนําเสนอภาพของบุ คคลในข่าวที่ กาํ ลังตกอยู่ในภาวะเสี ยใจ
หรื อดีใจ (เช่ น พ่ อแม่ ร้องไห้ โผเข้ ากอดลูกที่ถกู ลักพาตัวไปแล้ วตํารวจสามารถติดตามตัว
กลับมาได้ ) อย่างเหมาะสม โดยต้องขออนุ ญ าตก่ อนถ่ ายทํา แต่ หากไม่ สามารถทําได้
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เนื่ องจากเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เมื่อถ่ายทําแล้วต้องแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ
และขออนุญาตก่อนนําภาพออกอากาศ
การนําเสนอภาพเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกของผูช้ ม ควรมี
การเตือนล่วงหน้าด้วยวิธีการพูดของผูป้ ระกาศข่าว หรื อขึ้น CG เตือน เช่ น “ภาพที่กาํ ลัง
จะนําเสนอต่ อไปนีอ้ าจกระทบกระเทือนความรู้ สึก” เป็ นต้ น
ไม่ ใช้ การสร้างสถานการณ์ จาํ ลองในข่ าว รายงานข่ าว และสารคดี เชิ งข่ าว
ยกเว้น เป็ นสถานการณ์จาํ ลองที่สร้างโดยหน่วยงานอื่นๆ
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ข่ าวเด็กและเยาวชน
กรอบการนําเสนอข่ าวเด็กและเยาวชน
เด็ก คือ ผูม้ ีอายุต่าํ กว่า 15 ปี
เยาวชน คือ ผูม้ ีอายุต้ งั แต่ 15–25 ปี
ข่ าวเด็ ก และเยาวชน คื อ ข่ า วที่ มี เด็ ก หรื อเยาวชนเป็ นตั ว หลั ก หรื อเป็ น
ส่ วนประกอบในเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่ปรากฏเป็ นข่าว
หลักการนําเสนอข่ าวเด็กและเยาวชน
ปกป้ อง คุม้ ครอง และไม่ละเมิดสิ ทธิของเด็กและเยาวชนตามที่กฎหมายให้
การคุม้ ครอง
ตระหนักถึงอารมณ์ ความรู ้สึก และผลกระทบทางสังคมที่อาจจะเกิดกับเด็ก
หรื อเยาวชน และครอบครัว
ตระหนักถึงสิ ทธิของเด็กและเยาวชนในการรับรู ้ข่าวสาร
เนื่องจากพัฒนาการของเด็กและเยาวชนช่วงอายุน้ ีจะมีสมองส่ วนอยาก และ
สมองส่ วนคิด ดังนั้น เนื้อหารายการข่าวควรส่ งเสริ มด้านบวก คือ ส่ งเสริ มสมองส่ วนคิด
และลดการนําเสนอข่าวที่ส่งเสริ มสมองส่ วนอยาก เช่น ประเด็นการเสพติดต่างๆ อย่าง
อินเทอร์เน็ต เพศ โทรทัศน์ เกมส์ เป็ นต้น รู ปแบบการนําเสนอเป็ นการเปิ ดพื้นที่ให้เด็ก
และเยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กระตุน้ ให้เกิดความคิด ไม่สั่งสอน หรื อยัดเยียด
นําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
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องค์ ประกอบในการทํางาน
การผลิตข่าวเด็กและเยาวชน มีองค์ประกอบที่สาํ คัญในการทํางาน 3 ส่ วน คือ
1. วางแผนการผลิ ตข่ าวโดยการมี ส่วนร่ วมของทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง ตั้งแต่ การ
กําหนดมุมมอง หรื อประเด็นของเนื้ อหา ไปจนถึงการตัดต่อ เพื่อให้การนําเสนอข่าวมี
คุณภาพมากที่สุด
2. จัดทําฐานข้อมูล ทั้งข้อมูลองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และข้อมูล
เครื อข่ายผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนจากหลากหลายสาขา เพื่อให้ง่ายต่อการสื บค้น
มาใช้งานในการนําเสนอข่าวได้อย่างรวดเร็วและรอบด้าน
3. พัฒนาเทคนิควิธีการนําเสนอรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อเป็ นทางเลือกในกรณี ของการ
นําเสนอที่ตอ้ งมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
แนวทางการนําเสนอข่ าวเด็กและเยาวชน
ความเกีย่ วข้ อง
ตัวอย่ างเหตุการณ์ /
ของเด็กหรื อเยาวชนใน
กิจกรรม
ข่ าว
เด็กหรื อเยาวชนทําดี
เด็กหรื อเยาวชนเป็ น
หรื อทํากิจกรรม
ผู้กระทําเชิงบวก
สร้างสรรค์ต่างๆ

การนําเสนอ
เปิ ดเผยใบหน้า และรายละเอียด
ต่างๆ ของเด็กหรื อเยาวชน รวมถึง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ท้ งั หมด
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ความเกีย่ วข้ อง
ตัวอย่ างเหตุการณ์ /
ของเด็กหรื อเยาวชนใน
การนําเสนอ
กิจกรรม
ข่ าว
เด็กหรื อเยาวชนเป็ น
- ปกปิ ดใบหน้า และ
เด็กหรื อเยาวชนเป็ น
ผูต้ อ้ งหา ผูก้ ระทํา
รายละเอียดต่างๆ (ชื่ อผู้กระทําเชิงลบ
ความผิด หรื อมี
นามสกุล ที่อยู่ สภาพแวดล้ อม
บริ เวณถิ่นที่อยู่ สถานศึกษา
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
ฯลฯ) ที่จะทําให้สามารถคาด
จากบรรทัดฐานของ
เดาหรื อเชื่อมโยงไปสู่ ตวั เด็ก
สังคม
หรื อเยาวชน รวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับพ่อแม่
ผูป้ กครอง ญาติ และบุคคล
ใกล้ชิด
- การใช้ภาษาและถ้อยคําต้อง
ไม่เป็ นการชี้นาํ ตัดสิ น
ประณาม ส่ อเสี ยด ดูถูก
เหยียดหยาม หรื อก่อให้เกิด
อคติต่อเด็กหรื อเยาวชนนั้น
(เช่ น ไม่ ควรใช้ คาํ ว่ า “เด็ก
แว้ น” หรื อ “เด็กสก๊ อย” เป็ น
ต้ น)
- ระมัดระวังการนําเสนอเนื้อหา
และภาพ อันอาจจะเป็ นการ
ชี้นาํ หรื อชักจูงไปสู่
พฤติกรรมเลียนแบบ
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ความเกีย่ วข้ อง
ตัวอย่ างเหตุการณ์ /
ของเด็กหรื อเยาวชนใน
กิจกรรม
ข่ าว
- เด็กหรื อเยาวชนที่มี
เด็กหรื อเยาวชนเป็ น
พฤติกรรมเบี่ยงเบน
ผู้ถูกกระทําเชิงบวก
ได้รับการส่ งเสริ ม
อบรมให้มี
พฤติกรรมเชิงบวก

การนําเสนอ

ใช้วจิ ารณญาณในการเปิ ดเผยภาพ
ใบหน้า และรายละเอียดต่างๆ
ของเด็กหรื อเยาวชนในแต่ละ
กรณี อย่างเหมาะสมตามเจตนา
ของการนําเสนอข่าวนั้นๆ โดยไม่
ละเมิดสิ ทธิของเด็ก และคํานึงถึง
- เด็กที่มีความผิดปกติ การปกป้องศักดิ์ศรี ความเป็ น
ทางร่ างกาย เจ็บป่ วย มนุษย์ รวมถึงผลกระทบทั้งเชิง
เร่ ร่อน ฯลฯ ได้รับ บวกและเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับ
เด็กหรื อเยาวชนนั้น
ความช่วยเหลือ
เยียวยาจากบุคคล
หรื อสังคม

ตัวอย่ าง
 การนําเสนอข่าวเยาวชนที่ยกพวกทะเลาะวิวาทกันถูกส่ งตัวเข้ ารับการอบรมในค่ าย
ทหาร ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพใบหน้า และรายละเอียดต่างๆ ที่จะทําให้สามารถ
ระบุตวั ตนของเด็กหรื อเยาวชนเหล่านั้นได้ เป็ นต้น
 การนําเสนอข่าวเด็กเจ็บป่ วย เช่ น เป็ นโรคสะเก็ดเงิน เด็กดักแด้ เด็กที่มีขนขึ้นตาม
ใบหน้าและร่ างกายมากจนผิดปกติ ฯลฯ ให้เน้นที่ประเด็นเนื้ อหา (เพื่ อประโยชน์ ทาง
สั งคม หรื อ ทางการแพทย์ ฯลฯ) และเลื อ กเสนอภาพที่ เหมาะสม โดยหลี ก เลี่ ยงการ
นําเสนอภาพใบหน้าของเด็ก ยกเว้ น มีเหตุผลอธิบายได้วา่ เปิ ดเผยหน้าเด็กเพื่ออะไร
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ความเกีย่ วข้ อง
ตัวอย่ างเหตุการณ์ /
ของเด็กหรื อเยาวชนใน
กิจกรรม
ข่ าว
เด็กหรื อเยาวชนเป็ น
เด็กหรื อเยาวชนเป็ น
ผูเ้ สี ยหาย ถูกล่อลวง
ผู้ถูกกระทําเชิงลบ
ล่วงละเมิด หรื อถูก
กระทํารุ นแรงทาง
ร่ างกายหรื อจิตใจ

การนําเสนอ
- ปกปิ ดใบหน้า และรายละเอียด
ต่างๆ ที่จะทําให้สามารถคาด
เดาหรื อเชื่อมโยงไปสู่ ตวั เด็ก
หรื อเยาวชน รวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับพ่อแม่
ผูป้ กครอง ญาติ และบุคคล
ใกล้ชิด ยกเว้ น เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของเด็กหรื อเยาวชน
นั้น
- ไม่นาํ เสนอภาพแบบเน้นยํ้า ซํ้า
ไปซํ้ามา ต่อสภาพร่ างกายของ
เด็กหรื อเยาวชนที่ถูกกระทํา
ดังนั้นควรวางแผนคิด Shot
การถ่ายภาพตั้งแต่ข้ นั ตอนก่อน
และระหว่างทําข่าว เพื่อให้ได้
ภาพมากพอที่จะสื่ อถึงเรื่ อง
และประเด็นดังกล่าว
- ระมัดระวังการตั้งคําถาม โดย
ไม่ถามแบบเจาะลึกเพื่อให้เด็ก
หรื อเยาวชนเล่าเรื่ องราวที่
เกิดขึ้นอย่างละเอียด เพราะจะ
เป็ นการซํ้าเติมและส่ งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก
หรื อเยาวชนนั้น
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ตัวอย่ าง
 กรณี เด็กหาย หรื อถูกลักพาตัวสามารถเปิ ดเผยใบหน้าของเด็กได้ เพื่อประโยชน์ใน
การสื บค้น แต่ ถ้าพบตัวเด็กแล้ว ทราบจากเจ้าหน้าที่ตาํ รวจว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ต้องหยุดนําเสนอภาพเด็กนั้นทันที เพื่อปกป้องคุม้ ครองเด็กจากผลกระทบทางสังคมที่จะ
เกิดตามมา
แนวปฏิบัติในการทําข่ าวเด็กและเยาวชน
การถ่ายทําและสัมภาษณ์เด็กหรื อเยาวชน มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. ขออนุญาตพ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อผูด้ ูแลเด็กหรื อเยาวชน ตั้งแต่ก่อนการถ่ายทํา
และสัม ภาษณ์ ไปจนถึ งขั้น ตอนก่ อนออกอากาศ กรณี ที่มีการเปลี่ยนใจภายหลังและ
ขอให้ ยกเลิกการนําเสนอข่ าว ต้ องเคารพสิ ทธิ โดยไม่ นาํ ข่ าวนั้นออกอากาศ
2. แจ้งเหตุผล ประเด็นเนื้ อหา รู ปแบบการนําเสนอข่าวอย่างละเอียดชัดเจนต่ อ
เด็กหรื อเยาวชน และพ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อผูด้ ูแล
3. ประเมินและแจ้งผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากข่าวออกอากาศไปแล้วให้เด็กหรื อเยาวชน และ
พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อผูด้ ู แลทราบอย่างละเอียด กรณี ที่ประเมิ นแล้ วว่ าถ้ าเปิ ดเผยภาพ
ใบหน้ าของเด็กหรื อเยาวชนในข่ าวไปแล้ วอาจมีผลกระทบทางสั งคมตามมา แม้ ว่าเด็ก
หรื อ เยาวชนจะยิ น ยอมด้ วยความสมัครใจ ก็ไม่ ควรเปิ ดเผยภาพใบหน้ าของเด็ก หรื อ
เยาวชนนั้น
ดังนี้

4. ใช้คาํ เรี ยกเด็กหรื อเยาวชนที่กระทําความผิด ตามขั้นตอนของการดําเนิ นคดี
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ขั้นตอน
ก่อนแจ้งความดําเนินคดี
หลังแจ้งข้อกล่าวหา ระหว่างสอบสวน
และพิจารณคดี
หลังศาลตัดสิ นแล้วว่ามีความผิดจริ ง

คําเรียกทีใ่ ช้ ในการนําเสนอข่ าว
“เด็กหรื อเยาวชนผูต้ อ้ งสงสัย”
“เด็กหรื อเยาวชนผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิด”
“เด็กหรื อเยาวชนที่กระทําความผิด”

5. ไม่เสนอสิ่ งตอบแทนทั้งที่เป็ นเงินหรื อสิ่ งของให้กบั เด็กหรื อเยาวชน เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายของการทําข่าวไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เช่ น การทําข่ าวเด็กขายบริ การทาง
เพศ ถ้ าเด็กนั้นขอค่ าตอบแทนเพื่อแลกกับข้ อมูล ให้ หาข้ อมูลจากเด็กคนอื่นที่ยินยอมด้ วย
ความสมัครใจ เป็ นต้ น
6. ไม่ทาํ ให้เด็กหรื อเยาวชนตกอยูใ่ นภาวะกดดัน เครี ยด หรื อวิตกกังวล
7. ไม่ต้ งั คําถามซับซ้อนหรื อล่อหลอกเพื่อให้ได้คาํ ตอบ
8. กรณี การนําเสนอข่าวเรื่ องเพศศึกษาสําหรับเด็กหรื อเยาวชน ต้องไม่นาํ เสนอ
ภาพจริ งและภาพเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอวัยวะเพศ และการมีเพศสัมพันธ์
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ข่ าวสั งคมและคุณภาพชีวติ
กรอบการนําเสนอข่ าวสั งคมและคุณภาพชีวติ
ข่าวสังคมและคุ ณภาพชี วิต เป็ นการนําเสนอข่าวเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรื อ
สถานการณ์ ที่สะท้อนคุ ณภาพชี วิตของบุคคล หรื อคุ ณภาพของสังคม ทั้งด้านแรงงาน
สาธารณสุ ข การศึกษา ศาสนา ความหลากหลายของวิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ของคน
กลุ่มต่างๆ ในสังคม เป็ นต้น
หลักการนําเสนอข่ าวสั งคมและคุณภาพชีวติ
ถูกต้อง รอบด้าน โปร่ งใส เป็ นธรรม และสมดุล
เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และไม่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชน
มุ่งนําเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสาธารณชน และคุณภาพของสังคม
(ช่ น ความเสมอภาค ความปรองดอง ความชอบธรรม ความเป็ นธรรม ฯลฯ) โดยรวมให้
ดีข้ ึน
มุ่งนําเสนอเพื่อปกป้องวิถีชีวติ และมรดกทางภูมิปัญญาของสังคมไทย
แนวทางการนําเสนอข่ าวสั งคมและคุณภาพชีวติ
ข่ าวคุ ณ ภาพชี วิ ต หรื อ วิถี ชี วิต ความเป็ นอยู่ข องผู ค้ นในสั งคมที่ แ ตกต่ า ง
หลากหลาย เช่ น คนยากจน คนด้ อยโอกาส หรื อแรงงานต่ างด้ าว ฯลฯ
1. นําเสนอเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิ งสังคมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นที่นาํ เสนอได้
2. นําเสนอตามสภาพข้อ เท็จจริ ง ระมัดระวังการใช้ภ าษาและถ้อยคําอย่าง
กระชับ รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นข่าว โดยไม่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกรันทด ไม่เจตนาใช้
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คําที่บีบคั้นอารมณ์ของผูช้ ม (Drama) ไม่ใช้คาํ ขยายความเพื่อเร่ งสี สันในบทข่าว (เช่ น ใช้
คําซํ้าที่มีความหมายเหมือนกันเพื่ อสร้ างอารมณ์ สะเทื อนใจว่ า “เศร้ าโศกเสี ยใจ” หรื อ
“ยากจนข้ นแค้ นแสนสาหั ส” เป็ นต้ น) และไม่ใส่ อารมณ์ความรู ้สึกร่ วมในการลงเสี ยง
บรรยายบทข่าว
3. เคารพสิ ทธิ และวิถีปฏิบตั ิของบุคคลหรื อกลุ่มชนที่เป็ นเจ้าของเรื่ องราว โดย
ระมัดระวังไม่นาํ เสนอในเชิงที่จะก่อให้เกิดความรู ้สึกว่ากําลังดูถูก หรื อดูหมิ่น หรื อทําให้
เจ้าของชีวติ นั้นได้รับความอับอาย
ข่ าวสาธารณสุ ข
กรณี นาํ เสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บ การป้ องกัน หรื อการดู แล
รักษาโรค ฯลฯ ต้องเคารพสิ ทธิของผูป้ ่ วย ไม่เปิ ดเผยภาพใบหน้าผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคร้ายแรง
ผูป้ ่ วยในห้องฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยที่พกั รักษาตัวในหอผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยหนัก ยกเว้ น ได้รับอนุ ญาต
จากผูป้ ่ วย ญาติ ผูด้ ูแล และแพทย์ผรู ้ ักษา โดยมีเจตนานําเสนอเพื่อประโยชน์ดา้ นการเฝ้า
ระวังป้องกันโรคและภัยสุ ขภาพของสาธารณชน

ใช้
ผูป้ ่ วย 200 คน

คําลักษณะนามทีใ่ ช้ กบั ผู้ป่วย

ไม่ ใช้

ผูป้ ่ วย 200 ราย

ข่ าวปรากฏการณ์ หรื อกระแสที่ส่งผลกระทบต่ อสั งคม เช่น พฤติกรรมแปลก
ที่ ส่ งผลต่ อ การลอกเลี ยนแบบอัน อาจนําไปสู่ อนั ตราย เช่ น แพลงกิ ้ง (Planking) เป็ น
พฤติ ก รรมแผลงเฉพาะกลุ่ ม โดยการทําท่ า นอนควํา่ หน้ าบนพื ้น ที่ แ ปลกๆ คล้ า ยคน
เสี ยชี วิต หรื อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคม ไม่เจตนานําเสนอ
เพื่อการเพิ่มจํานวนผูช้ ม ควรนําเสนอเนื้อหาในแง่มุมที่แตกต่างและหลากหลาย เพื่อให้
ความรู ้ สะท้อนที่มาที่ไปของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และชี้ให้เห็นผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับสังคมอย่างรอบด้าน รวมทั้งใช้จงั หวะของกระแสข่าวนั้นนําไปสู่ การให้ขอ้ คิ ด
อุทาหรณ์ และคําแนะนําต่อสังคมผ่านมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย กรณี มีการนําเสนอ
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ภาพประกอบที่อาจนําไปสู่ พฤติกรรมเลียบแบบซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ให้ข้ ึน CG
เตือนผูช้ มทุกครั้ง
ข่ าวเทศกาลงานประเพณี นําเสนอเชิ งวิเคราะห์เพื่อให้เห็ นพัฒ นาการของ
รู ปแบบและคุ ณค่าของเทศกาลงานประเพณี ที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิ ยมและกระแส
สังคม กระตุน้ ให้สังคมตระหนักถึงคุ ณค่ าดั้งเดิ ม และชี้ ให้เห็นผลกระทบจากรู ปแบบ
และคุณค่าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรอบด้านและมีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่ อถือได้ รวมทั้งจุด
ประกายให้เกิดการขับเคลื่อนที่นาํ ไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน เพื่อปกป้องวิถีชีวิต
และมรดกทางภูมิปัญญาของสังคม
ตัวอย่ าง
 “เทศกาลสงกรานต์” ประเพณี สงกรานต์แม้จะเป็ นวัฒนธรรมร่ วมของภูมิภาค แต่
ประเทศไทยเป็ นผูจ้ ุ ด กระแสด้านการท่ อ งเที่ ยวและเป็ นประเทศแรกที่ ประกาศเป็ น
ปฏิทินการท่องเที่ยว จนได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวทัว่ ทุกมุมโลก สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็ นจํานวนมหาศาล ปั จจุบนั จึงพบว่ามีการจัดเทศกาลสงกรานต์
ขึ้นในหลายๆ ประเทศในช่ วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน เราอาจนําเสนอข่าวในประเด็น
ที่ว่า หากประเทศไทยไม่สามารถคงคุ ณค่าแท้จริ งและเอกลักษณ์ อนั เป็ นเสน่ ห์ดึงดู ดที่
แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ได้จะส่ งผลกระทบอย่างไรบ้าง ควรมีแนวทางในการป้ องกัน
แก้ไขอย่างไร และควรเชื่ อมโยงเครื อข่าย/องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน เป็ นต้น
 “เทศกาลวันเข้าพรรษา” อาจนําเสนอในมุมที่สะท้อนถึงรู ปแบบและจุดมุ่งหมายของ
การหล่ อเทียนพรรษาที่เปลีย่ นแปลงไปตามบริ บทแวดล้ อมทางสั งคมว่ ามีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและองค์ความรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุ มชนท้องถิ่นอย่างไรบ้าง อย่างรอบ
ด้าน โดยมีแหล่งข่าวหรื อแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่ อถือได้ เช่ น การนิ ยมซื้ อหลอดไฟฟ้ า
ถวายแทนเทียนพรรษา เป็ นต้น
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 “เทศกาลวันลอยกระทง” อาจนําเสนอในเชิงกระตุน้ ให้ตระหนักถึงคุณค่าดั้งเดิมของ
ประเพณี ลอยกระทงที่เป็ นการขอขมาและคารวะต่อพระแม่คงคา อันเป็ นการแสดงความ
เคารพต่อธรรมชาติ ในขณะที่บริ บทของสังคมยุคใหม่เน้นให้คุณค่ากับความสนุกสนาน
เพียงด้านเดียว ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างในหลากหลายแง่มุม และควรทําอย่างไร
จึงจะสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน เป็ นต้น
ข่ าวที่ มี ป ระเด็ น เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ความหลากหลายของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
ระมัดระวังภาษาและถ้อยคําที่ใช้เรี ยกชื่ อชนเผ่าต่างๆ โดยตรวจสอบรายละเอียดของชื่ อ
เรี ย กที่ ถู ก ต้อ งอย่า งรอบด้า น หรื อ สอบถามจากแหล่ ง ข่ า วที่ เป็ นคนในชนเผ่ านั้ นๆ
โดยตรง
คําเรียกชื่ อกลุ่มชาติพนั ธุ์
ใช้
ไม่ ใช้
กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่เรี ยกตัวเองว่า “....ชื่ อเผ่ า “ชนกลุ่มน้อย” / “คนชายขอบ” / “ชาวเขา”
.....”
ข่ าวที่มีประเด็นเนื้อหาเกีย่ วกับความหลากหลายทางเพศ ไม่นาํ เสนอเนื้ อหา
ในเชิงดูถูก ดูหมิ่น เสี ยดสี หรื อตีตรา รวมทั้งระมัดระวังการใช้ภาษาที่เป็ นคําเรี ยกเฉพาะ
กลุ่ม ดังนี้
คําทีเ่ กีย่ วข้ องกับกลุ่มทีม่ ีความหลากหลายทางเพศ
ใช้
ไม่ ใช้
“รักเพศเดียวกัน”
“รักร่ วมเพศ”
“ชาย หญิงทัว่ ไป”/“บุคคลทัว่ ไป”
“ชาย หญิงปกติ”/“ชายจริ ง หญิงแท้”
“หลากหลายทางเพศ”/“แตกต่างทางเพศ” “เบี่ยงเบนทางเพศ”
“วิถีทางเพศ”/“ความชอบส่ วนบุคคลทาง “รสนิยมทางเพศ”
เพศ”
“เพศหลากหลาย”
“เพศที่สาม”
“ชายรักชาย”/“หญิงรักหญิง”
“ไม้ป่าเดียวกัน”/“ชาวสี ม่วง”
“เปิ ดเผยตัว” ว่าเป็ นชายรักชาย
“ประกาศตัว” ว่าเป็ นชายรักชาย
“พบ” ว่าเป็ นชายรักชาย
“ถูกจับได้”/“ถูกกล่าวหา” ว่าเป็ นชายรักชาย
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ข้ อควรระวัง
1. ระมัดระวังการนําเสนอภาพและเนื้อหาในข่าวสังคมที่อาจเข้าข่ายโฆษณาแฝง
เช่น การนําเสนอข่าวที่มีความเชื่อมโยงกับภาคธุ รกิจเอกชน ต้องมีความชัดเจนในเจตนา
ของการนําเสนอเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมุ่งนําเสนอในเชิงของการให้
ความรู ้เป็ นหลัก ภาพและเนื้อหาข่าวต้องสะท้อนเรื่ องราวที่ตรงกับเจตนาในการนําเสนอ
การนําเสนอข่าวของภาคธุ รกิจเอกชนที่ส่งผลกระทบเชิ งบวกต่ อสั งคม
เช่น หลักสู ตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเอกชนที่ช่วยพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของ
เด็กอย่างเหมาะสมตามวัย หรื อนวัตกรรมการดูแลรักษาโรคที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมซึ่ ง
ศึกษาวิจยั โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากโรงพยาบาลเอกชน สามารถระบุชื่อสถานประกอบการได้
(เช่ น ชื่ อโรงเรี ยนเอกชน ชื่ อโรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ ไม่ ใช้ คาํ ว่ า “โรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง”
หรื อ “โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ง”)
ตัวอย่ าง
 ข่าวพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเอกชนที่ช่วยสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้กบั เด็กได้อย่างเหมาะสมตามวัย บริ บทของการนําเสนอเนื้ อหาต้องมุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาที่ดีข้ ึนเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
 กรณี ประเทศไทยมีโรงเรี ยนเพียงแห่ งเดียวที่จดั การเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
นี้ สามารถระบุชื่อโรงเรี ยนได้ แต่ตอ้ งไม่ตอกยํ้า หรื ออาจใช้วิธีข้ ึน CG ชื่อโรงเรี ยนขณะ
ปล่อยภาพและเสี ยงสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารหรื อครู ผูส้ อน แต่ตอ้ งไม่นาํ เสนอป้ ายชื่อโรงเรี ยน
และตราสัญลักษณ์ของโรงเรี ยน
 กรณี มี ห ลายโรงเรี ย นที่ จ ัด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบเดี ย วกัน ไม่ ค วร
เจาะจงนําเสนอเฉพาะโรงเรี ยนใดโรงเรี ยนหนึ่ งเพียงแห่ งเดี ยว การระบุชื่อโรงเรี ยนให้
พิจารณาตามความจําเป็ นในบริ บทของเนื้อหา เช่น “....ในประเทศไทยมีโรงเรี ยนเอกชน
ที่จัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบนี ้ ได้ แก่ ...... ขณะที่โรงเรี ยนของรั ฐยังไม่ สามารถทําได้
,,,,” เป็ นต้น
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 ข่าวการทํา CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริ ษทั เอกชน ควรเป็ นกรณี ที่
เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างมีนยั ยะสําคัญ เช่ น เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ เรี ยนรู ้ หรื อ ประยุกต์ไปใช้ป ระโยชน์ต่ อเนื่ อ งได้ โดยควรนําเสนอเชิ งให้
ความรู ้กบั ผูช้ มและสังคมในแง่ของการประกอบธุรกิจที่ดี โดยนําเสนออย่างรู ้เท่าทันว่าใน
แต่ละกรณี เป็ นการทํา CSR ที่แท้จริ ง หรื อเป็ นการทําเพื่อหวังผลประโยชน์แอบแฝง โดย
ไม่ย้าํ ชื่อบริ ษทั ชื่อเจ้าของบริ ษทั ชื่อสิ นค้า และภาพตราสัญลักษณ์ของสิ นค้า
การนําเสนอข่าวของภาคธุรกิจเอกชนที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่ อสั งคม เช่น
การร้องเรี ยนการโฆษณาสรรพคุณสิ นค้าเกินจริ ง หรื อการร้องเรี ยนกรณี ได้รับผลกระทบ
ทางสุ ขภาพจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ ต้องนําเสนอข่าวอย่างสมดุลทั้งมุมของผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริ โภค ด้วยข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด ถูกต้อง รอบด้าน มีหลักฐาน
อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี เป็ นข้อร้องเรี ยนที่ยงั ไม่มีผลการตรวจสอบแน่ชดั หรื อยังไม่ผ่าน
การตรวจพิ สู จน์ และรั บ รองจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง สามารถนําเสนอได้ในเชิ งตั้ง
ข้อสังเกต หรื อตั้งคําถามเพื่อชะลอหรื อยับยั้งผลกระทบที่จะขยายผลสู่ สังคมในวงกว้าง
แต่ ต้องไม่นาํ เสนอภาพและชื่อสิ นค้า ชื่อผูผ้ ลิต ตราสัญลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
นอกจากนี้ ผูส้ ื่ อข่าวสามารถนําตัวอย่างสิ นค้าที่มีผูร้ ้องเรี ยนจํานวนมาก ไปดําเนิ นการ
ตรวจพิสูจน์ผ่านขั้นตอนตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ที่มีมาตรฐานเชื่ อถือได้ โดย
ความร่ วมมือกับนักวิชาการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการนําเสนอข่าวเชิงรุ กอัน
เป็ นการปกป้องคุม้ ครองสาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เป็ นต้น
o กรณี ผ่านการตรวจพิสูจน์และรับรองผลโดยหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องว่า
ผู ้ผ ลิ ต สิ นค้ า และบริ การนั้ นมี ค วามผิ ด จริ ง (เช่ น มี ป ระกาศห้ า มโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา-อย.) สามารถนําเสนอชื่ อสิ นค้า ชื่ อผูผ้ ลิต ตราสัญลักษณ์
ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นได้ เพื่อประโยชน์ในการเตือนให้สังคม/ผูบ้ ริ โภคตระหนักและ
ระมัดระวัง
o

2. ระมัดระวังการใช้ภาพประกอบในข่าวสังคม โดยเฉพาะภาพที่นาํ มาจาก “แฟ้ ม
ภาพ” (Archive) ซึ่งบางครั้งอาจส่ งผลกระทบต่อบุคคลที่ปรากฏอยูใ่ นภาพนั้นๆ ได้
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ข่ าวสื บสวน
กรอบการนําเสนอข่ าวสื บสวน
ข่าวสื บสวน (Investigative News) หมายถึง ข่าวที่มีกระบวนการสื บค้น ตรวจสอบ
ติดตามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก รอบด้าน อย่างต่อเนื่องและมีเป้ าหมาย แล้วนํามาคัดเลือก
เรี ยงลําดับ เชื่ อมโยง และนําเสนอให้เห็ นที่ มาที่ไปได้อย่างคลี่คลายและชัดเจน โดยมี
ประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ดังนี้
ตรวจสอบการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กลไกการดําเนิ นงานของภาครัฐในทุกระดับ
รวมไปถึงการกระจายและใช้อาํ นาจที่ไม่เป็ นธรรม
ให้ภาพชัดของปรากฏการณ์ หรื อข่าวที่เป็ นข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคม
เปิ ดประเด็นใหม่ เพื่อเป็ นการแจ้งเตือนสังคมให้รู้เท่าทันปรากฏการณ์ที่กาํ ลัง
จะเกิดขึ้น
นําไปสู่ การเปลี่ยนแปลง และระงับยับยั้งการทุจริ ตและความไม่ชอบมาพากล
หลักการนําเสนอข่ าวสื บสวน
ปกป้ องผลประโยชน์ของสาธารณะ และพิทกั ษ์สิทธิให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
ถูกต้อง รอบด้าน และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
ปกป้ องและปฏิบตั ิต่อแหล่งข่าวอย่างเป็ นธรรม
เคารพสิ ทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
สร้างความตระหนักและรู ้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน
ขึ้น

จุดกระแส สร้างการมีส่วนร่ วม และผลักดันให้นาํ ไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ดี
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แนวทางการนําเสนอข่ าวสื บสวน
1. เน้นการเปิ ดประเด็นใหม่ ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่ ใน
สังคม และเป็ นปมปัญหาที่มีบริ บทเกี่ยวข้องมากมาย
2. นําเสนอโดยการวิเคราะห์ อธิ บ าย ขยายความปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น แบบ
เจาะลึก เชิงสื บสวนสอบสวน เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์และที่มาที่ไปของปมปั ญหา
และบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รอบด้าน มีหลักฐานประกอบที่เด่นชัด เพื่อให้
สังคมเกิดความตระหนัก รับรู ้ เข้าใจ และร่ วมกันหาทางป้องกันหรื อแก้ไข
3. เกาะติดสถานการณ์ของประเด็นปั ญหาที่นาํ เสนออย่างต่อเนื่ อง เพื่อยกระดับ
จากการทํางานเชิ งพื้นที่ไปสู่ ปัญหาเชิ งนโยบาย ผลักดันไปสู่ การเคลื่อนไหวจนเกิดการ
ระงับยั้บยัง หรื อสร้างผลสะเทือนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน ต่อประเด็น
ที่นาํ เสนอ
4. ประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ภายหลัง การออกอากาศอย่างละเอี ย ด
รอบคอบ ทั้งผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กับ แหล่ งข่ าว บุ ค คลอื่ น ๆ ที่ ป รากฏภาพในข่ า ว
รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถานี
5. ปกป้องและคุม้ ครองสวัสดิภาพของแหล่งข่าว
 การสัมภาษณ์และถ่ายภาพแหล่งข่าวต้องขออนุญาต และมีการยินยอม
ด้วยความสมัครใจทุกครั้ง
 คํานึ งถึ งผลกระทบต่ อแหล่งข่ าวหลังจากการนําเสนอไปแล้ว แม้ว่า
แหล่งข่าวจะยินยอมให้ขอ้ มูลและอนุ ญาตให้นาํ เสนอได้ แต่เนื่ องจากแหล่งข่าวบางคน
อาจไม่รู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา ดังนั้น ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน (เช่ น กรณี ที่
แหล่ งข่ าวเป็ นพยานในคดีสาํ คัญ) ให้อธิบายกับแหล่งข่าวให้เข้าใจก่อน
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แนวปฏิบัติในการทําข่ าวสื บสวน
การเตรียมตัวก่อนการผลิต
1. ค้น คว้า และศึ ก ษาข้อ มู ล พยาน หลัก ฐานที่ มี น้ ํ าหนั ก ถู ก ต้อ ง รอบด้า น
ตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งจากแหล่งข่าวที่เป็ นบุคคล (พยาน นักวิชาการ ฯลฯ) และการ
อ้างอิงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
1.1 ใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในการสื บ
หาข้อมูลหลักฐานประกอบการนําเสนอข่าวให้มากที่สุด
1.2 เมื่ อ ได้รับข้อมู ลบางอย่างมา (เช่ น ข้ อ มูล จากการร้ องเรี ยน) ต้องมี การ
สื บค้นข้อมูล พิจารณาและตรวจสอบอย่างละเอียดรอบด้าน และปรึ กษาหารื อกันอย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้มาจากคู่ขดั แย้ง
1.3 ให้ค วามสําคัญ และสนใจศึ ก ษาความรู ้ ด้านกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งอย่าง
ครอบคลุม เช่ น กฎหมายที่เกี่ยวข้องการการปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ เด็ก การป้ องกันความ
รุ น แรงในครอบครั ว การค้ามนุ ษ ย์ และ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เป็ นต้น
2. วางแผนกรอบการทํางาน รู ป แบบและทิ ศ ทางการนําเสนอ รวมทั้งการใช้
อุปกรณ์ ร่ วมกันก่อนลงพื้นที่ปฏิบตั ิ โดยควรมีที่ปรึ กษากฎหมายเข้าร่ วมด้วย
การลงพืน้ ทีป่ ฏิบัติ
1. การปฏิบตั ิงานในพื้นที่ หรื อสถานการณ์ที่มีความเสี่ ยง ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 วางแผนเรื่ องความปลอดภัยของทีมข่าวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน
โดยมีการสํารวจเส้นทางที่จะถอนตัวออกจากพื้นที่ กรณี ตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ ยง
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1.2 ต้องมีการสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้รับรู ้ความ
เคลื่อนไหวและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถทํางานส่ งเสริ มสนับสนุนกันได้อย่าง
ทันท่วงที
1.3 ไม่พกพาอาวุธเข้าพื้นที่
1.4 ระมัดระวังในกรณี ที่ทาํ งานร่ วมกับฝ่ ายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยต้องมัน่ ใจ
ว่ า เจ้า หน้ า ที่ ทุ ก คนเห็ น ด้ว ยกับ การทํางานของที ม ข่ า ว และระมัด ระวัง การตกเป็ น
เป้าหมายของฝ่ ายตรงกันข้ามเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่
1.5 ระมัดระวังรักษาชี วิตตัวเอง ถ้าการสื บค้นและตรวจสอบข้อมูลเลยเส้น
ของความปลอดภัย ให้ปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพื่อหาแนวทางป้องกัน หรื อยุติการสื บค้น
2. กรณี ไม่ได้รับความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูล หรื อให้สัมภาษณ์ จากแหล่งข่าว
โดยเฉพาะจากฝ่ ายที่ถูกกล่าวหา ควรทําเป็ นหนังสื อขอนัดสัมภาษณ์ โดยมีหลักฐาน เช่น
เลขที่หนังสื อ ลงลายมือชื่ อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อเก็บไว้ใช้อา้ งอิงได้ว่า พยายามขอข้อมูล
หรื อให้โอกาสชี้แจงแก่ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแล้ว
3. การบันทึกภาพและเสี ยงโดยการซุกซ่ อนอุปกรณ์ จะทําต่อเมื่อเป็ นการเปิ ดโปง
การกระทําความผิดหรื อพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากล ที่มีผลกระทบต่อสังคมเท่านั้น โดย
ต้องแจ้ง (ด้ วยวาจา/เอกสาร) ให้ผบู ้ งั คับบัญชา/บรรณาธิการรับทราบ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ก่อนถ่ายทําทุกครั้ง และต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของทีมงานเป็ นหลัก
การผลิต
1. เน้นความถูกต้องของข้อมูล และการใช้คาํ ที่ตรงกับข้อเท็จจริ ง
เช่ น การนําเสนอข่ าวกรณี เกิดเหตุว่ ุนวายในการประชุ ม
รั ฐสภา (เมื่ อวัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2555) และมี ส.ส.
เสนอให้ ตรวจแอลกอฮอล์ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุ ม รั ฐ สภา ไม่
ควรใช้ คาํ ว่ า “..นาย....เมา” ให้ ใช้ คาํ ที่ตรงกับข้ อเท็จจริ ง
คือ “..นาย...มีอาการคล้ ายคนเมา” เป็ นต้ น
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2. เมื่ อถ่ายทํามาแล้วควรพิจารณาข้อมู ลร่ วมกันอีกครั้ง ว่าควรเผยแพร่ หรื อไม่
ควรเผยแพร่ อย่างไร จะมี ผลกระทบกับแหล่ งข่ าว หรื อ บุ คคลอื่ น ๆ ที่ ป รากฏภาพใน
บริ บทของข่าวที่อาจนําไปสู่ ภาวะอันตรายอย่างคาดไม่ถึงหรื อไม่
2.1 ระมัด ระวังการนําเสนอภาพและรายละเอี ยดต่ างๆ เกี่ ยวกับแหล่ งข่ าว
โดยเฉพาะแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิ ดเผยสถานะได้ เมื่อมีความจําเป็ นต้องนําเสนอภาพ
และเสี ยงของแหล่งข่าวที่ไม่เปิ ดเผยตัวตนเพื่อเสริ มให้ขอ้ มูลมีน้ าํ หนัก ต้องมีเทคนิ คใน
การนําเสนอที่หลากหลาย โดยไม่เปิ ดเผยให้เห็นใบหน้า รู ปร่ าง บุคลิกท่าทาง หรื ออัต
ลักษณ์ ที่อาจจะนําไปสู่ การระบุตวั ตนของแหล่งข่าวได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ของแต่ละกรณี หากมีข้อผิดพลาดในการนําเสนอจนส่ งผลกระทบต่ อแหล่ งข่ าว ทําให้
ข้ อมูลถูกเปิ ดเผย ต้ องรีบแจ้ งผู้บังคับบัญชาโดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขเยียวยา
2.2 ระมัดระวังไม่ให้เป็ นการละเมิดต่อศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สวัสดิ ภาพ
และความปลอดภัยของทุกคนที่ปรากฏภาพหรื อเกี่ยวข้องในบริ บทของการนําเสนอข่าว
แม้ว่า จะเป็ นการตรวจสอบเพื่ อ สาธารณะก็ ต าม (เช่ น การถ่ ายภาพบรรยากาศของ
เหตุการณ์ เพื่อใช้ insert ประกอบการนําเสนอเนือ้ หา แล้ วมีบุคคลอื่ นๆ ที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับ
เหตุการณ์ ปรากฏอยู่ในภาพ บางครั้ งทีมข่ าวอาจนึ กไม่ ถึงว่ าภาพของคนที่ปรากฏออกสู่
หน้ าจอเหล่ านั้นอาจจะได้ รับความเดือดร้ อน เสียหาย กลายเป็ นพยาน หรื อเป็ นผู้ที่อาจถูก
กล่ าวหาโดยที่เขาไม่ ได้ ต้องการจะตกอยู่ในสภาพเช่ นนั้น เป็ นต้ น)
3. กรณี นาํ เสนอข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อร้องเรี ยนที่ยงั ไม่มีผลการตรวจสอบ
แน่ ชัด หรื อยังไม่ มีผลตัดสิ นชี้ ขาด การนําเสนอบทข่าวต้องไม่ เป็ นไปในเชิ งพิพากษา
ตัดสิ น หรื อชี้ ถูกชี้ ผิด และหลีกเลี่ยงการยืนยันข้อเท็จจริ งบางเรื่ องที่อาจเข้าข่ายการใส่
ความหรื อหมิ่นประมาท
4. ผู ้สื่ อข่ า ว โปรดิ ว เซอร์ และบรรณาธิ ก าร รั บ ผิ ด ชอบทุ ก ขั้ นตอนของ
กระบวนการผลิต ทําหน้าที่กาํ กับควบคุมไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ตน้ จนจบกระบวนการ
การเผยแพร่
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กรณี ที่ไม่ได้รับความร่ วมมือจากแหล่งข่าวฝ่ ายที่ถูกกล่าวหา ถ้าเป็ นประเด็นที่มี
ประโยชน์ต่อสาธารณะให้นาํ เสนอข้อมู ลฝ่ ายเดี ยวได้ แต่ตอ้ งปรึ กษากับบรรณาธิ การ
ก่อน และต้องมีหลักฐานประกอบการอธิ บายได้ว่า พยายามให้โอกาสทุ กฝ่ ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับประเด็นได้ช้ ีแจงอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรมแล้ว แต่อีกฝ่ าย “ยังไม่พร้อมที่
จะเปิ ดเผยข้อมูล”
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ข่ าวภัยพิบตั -ิ ภาวะวิกฤต
กรอบการนําเสนอ
ข่ าวภัย พิบัติ เป็ นข่ าวที่ มีป ระเด็น เนื้ อหาเกี่ ยวกับ อุ บตั ิ ภยั ที่ ไม่ ส ามารถควบคุ ม
ความเสี ยหายได้ ก่อให้เกิดผลกระทบรุ นแรงทั้งต่อวิถีชีวติ ปกติของผูค้ น เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่ งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับความเสี ยหายเป็ นวงกว้าง มีผูไ้ ด้รับ
ความเดือดร้อนเป็ นจํานวนมาก โดยมีสาเหตุการเกิดทั้งที่เป็ นภัยธรรมชาติ เช่ น อุทกภัย
วาตภัย ธรณี พิบัติภัย (เช่ น แผ่ นดิ นไหว สึ นามิ ดิ นถล่ ม ฯลฯ) ไข้ หวัดนก ไข้ หวัด 2009
เป็ นต้น และเกิดจากการกระทําของมนุ ษย์ เช่ น สารเคมีรั่วจากโรงงานอุตสาหกรรม เรื อ
นํา้ ตาลล่ มในแม่ นา้ํ เจ้ าพระยา ส่ งผลกระทบต่ อวิถชี ีวิตของผู้คนและสภาพแวดล้ อมตลอด
ลุ่มนํา้ เป็ นต้น
ข่ าวภาวะวิกฤต เป็ นข่าวที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะเรื่ องที่เกิดขึ้น
แล้วมีผลกระทบรุ นแรง มีผลต่อเนื่องนําไปสู่ ความวุ่นวาย และได้รับความสนใจจากคน
ในสังคม (human interest) เช่น เหตุจลาจล การชุมนุมประท้ วง ตึกถล่ ม (ที่ไม่ ได้ มีสาเหตุ
มาจากแผ่ นดิ นไหว) อุบัติเหตุทางถนนที่ทาํ ให้ เส้ นทางการจราจรสายหลักติ ดขัดใช้ การ
ไม่ ได้ เป็ นระยะเวลายาวนาน เหตุการณ์ เฮลิ คอปเตอร์ ตก 3 ลํา ในพื ้นที่ป่าแก่ งกระจาน
เป็ นต้น ทั้งนี้ ภาวะวิกฤตอาจเกิดขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของภัยพิบตั ิได้ เช่ น เหตการณ์ ชุมนุม
ประท้ วงเพื่อทําลายคันกัน้ นํา้ ในสถานการณ์ นา้ํ ท่ วมใหญ่ เป็ นต้น
หลักการนําเสนอข่ าวภาวะวิกฤต
1. ตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนรอบด้านและรวดเร็ ว ก่อนการรายงานพยายาม
ระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเหตุวิกฤติใด ระวังการใช้ถอ้ ยคํารายงานเหตุการณ์น้ ัน โดยเฉพาะ
“การก่อวินาศกรรม” “การก่อการร้าย” การจี้ตวั ประกัน อย่าด่วนสรุ ป
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• หากยังไม่ชัดเจนให้รายงานเฉพาะเหตุ เช่ น เพลิงไหม้ ระเบิด หรื อผูก้ ่อเหตุ
โจมตีบุคคลหรื อสถานที่
2. ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการนําเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน รายชื่ อ รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และผู ้ไ ด้รั บ ผลกระทบ (ผู้ บ าดเจ็บ ผู้ เสี ย ชี วิ ต ผู้ สู ญ หาย) จากเหตุ ก ารณ์ ควรมี ก าร
ตรวจสอบและได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงอย่างชัดเจน หากยังไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ใ ห้ ร ายงานตามสิ่ ง ที่ ผู ส้ ื่ อ ข่ าวพบเห็ น ทั้งนี้ ต้อ งระบุ ใ ห้ชัด เจนว่า สิ่ ง ที่
รายงานคือสิ่ งที่ผสู ้ ื่ อข่าวพบเห็นเท่านั้น โดยไม่ระบุในสิ่ งที่ตอ้ งการคํายืนยันเช่ น “ยังไม่
มีหน่ วยงานใดระบุจาํ นวนผู้บาดเจ็บและเสี ยชีวิตในเหตุการณ์ นี ้ แต่ เท่ าที่เห็นมีเจ้ าหน้ าที่
กู้ภยั หามผู้อยู่ในเหตุการณ์ ออกไปยังรถพยาบาลแล้ ว 5 คน”
4. ระบุกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ให้ชัดเจน อย่าเหมารวม เช่ น “มีผูถ้ ือ
อาวุธอยู่ในกลุ่มผูช้ ุ มนุ ม” หรื อ “มีการยิงออกมาจากกลุ่มผูช้ ุ มนุ มด้านซ้ายของเวที” ไม่
รายงานอย่างเหมารวมว่า “ผูช้ ุมนุมยิงต่อสู ้เจ้าหน้าที่ที่เคลื่อนเข้าปิ ดล้อม” เป็ นต้น
5. ไม่ปล่อยเสี ยงผูน้ าํ การชุมนุมในลักษณะปลุกเร้าโดยเฉพาะในกรณี ให้ก่อความ
วุ่นวาย กระทําการผิดกฎหมาย การรายงานคําพูดของผูน้ าํ การชุ มนุ มเพื่อให้เห็นว่าการ
ชุมนุมจะดําเนินไปอย่างไร ไม่ใช่การเป็ นกระบอกเสี ยงขยายผลการปลุกเร้ามวลชน
6. สร้างสมดุลย์ในการรายงานข่าวระหว่างคู่ขดั แย้ง
7. ระวังการใช้ภาพที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง โกรธแค้น ต้องใช้ภาพเหล่านี้เพื่อ
บอกถึ ง สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น เท่ า นั้ น ไม่ น ํา มาใช้ซ้ ําๆ แม้จ ะเป็ นภาพที่ ชัด เจน ทัน
เหตุการณ์ ก็ตาม
8. ในกรณี ที่เป็ นเหตุ การณ์ วิกฤตที่ เกิ ดขึ้นยาวนาน ให้พยายามหาทางออกของ
เหตุการณ์น้ ันจากแหล่งข่าวอื่นๆ ด้วย รวมถึงการสื บค้นที่มา/สาเหตุ ของภาวะวิกฤตที่
เกิดขึ้น เช่ น สาเหตุที่เป็ นชนวนให้ เกิดความแตกหั กจนกลายเป็ นภาวะวิกฤต เป็ นต้ น เพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่ การหาแนวทางแก้ไข
• ย้อนให้เห็ นภาพเหตุการณ์ ที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่ งเคยเกิดขึ้นในอดี ต เพื่อ
เปรี ยบเที ยบให้เกิดความเข้าใจ รวมทั้งเห็ นภาพของความเสี ยหายที่ อาจจะ
เกิดขึ้น
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9. การให้ความร่ วมมือกับรัฐบาล หรื อผูม้ ีอาํ นาจในช่วงนั้นๆ เป็ นไปเพื่อการทํา
หน้าที่รายงานข่าวอย่างรอบด้าน ให้เห็นว่ารัฐบาลหรื อผูม้ ีอาํ นาจจะดําเนิ นการอย่างไร
เพื่อแก้ไขสถานการณ์น้ นั กองบรรณาธิ การสามารถปฏิเสธคําสั่ง หรื อการร้องขอหาก
พิจารณาอย่างถี่ถว้ นแล้วเห็นว่าไม่เป็ นไปเพื่อทําให้สถานการณ์ดีข้ ึน แต่ยง่ิ ทําให้เลวร้าย
ลงหรื อขัดกับการทําหน้าที่ของสื่ อมวลชนที่ดี
10. ไม่ทาํ หน้าที่เจรจา หรื อสัมภาษณ์ สดผูก้ ่อความไม่สงบ ผูก้ ่อการร้าย ไม่ว่าใน
สถานการณ์ ใด หากมี โอกาสหรื อสามารถสัมภาษณ์ บุคคลดังกล่ าวต้องนํามาพิจารณา
นําเสนอเฉพาะส่ วนที่ ไม่ เป็ นการเรี ยกร้อง ต่ อรอง ข่ มขู่ ให้ยึดหลักการว่า ต้องไม่เป็ น
กระบอกเสี ยงให้กบั บุคคลเหล่านั้น แม้วา่ จะเป็ นการกระทําเพื่อเรี ยกร้องสันติภาพ ความ
ยุติธรรม ความถูกต้อง เอกราชอธิปไตย
11. ระวังการรายงานความเคลื่อนไหวของฝ่ ายเจ้าหน้าที่ ต้องไม่เป็ นการเปิ ดเผย
ความลับของปฏิ บตั ิการ แผนงานหรื อสิ่ งอื่นใดในการปฏิบตั ิเพื่อคลี่คลายสถานการณ์
นั้นๆ
12. หลีกเลี่ยงถ้อยคําหรื อวาทกรรมที่คู่ขดั แย้งกําหนดขึ้นมา หากจะรายงานต้อง
ระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นสิ่ งที่กลุ่มนั้นๆ เรี ยก เช่ น “การเคลื่อนกําลังเข้าผลักดันผูช้ ุ มุนมซึ่ ง
รัฐบาลเรี ยกว่าการกระชับพื้นที่” หรื อ กลุ่มที่เรี ยกตัวเองว่า..... หรื อ กลุ่ม...ยืนยันในสิ่ งที่
พวกเขาเรี ยกว่า......ให้กบั ........
13. กรณี เหตุการณ์ ชุมนุ มประท้วง ไม่ ควรรายงานจํานวนผูเ้ ข้าร่ วม เพราะอาจ
คลาดเคลื่อน สร้างความเข้าใจผิดและไม่พอใจต่อผูช้ ุ มนุ ม ซึ่ งจะมีผลต่อความปลอดภัย
ของทีมข่าวในสถานการณ์น้ นั
14. ไม่ ว่ า สถานการณ์ น้ ั นจะตึ ง เครี ย ด ร้ า ยแรงเพี ย งใด ผู ้ร ายงานข่ า วต้อ ง
ระมัดระวังนํ้าเสี ยง สี หน้าไม่ให้ตื่นเต้น หรื อตระหนกไปกับสถานการณ์น้ นั ๆ

82

83

แนวทางการนําเสนอ แบ่ งเป็ น 3 ด้ าน
• ด้ านวิธีการทํางาน
ภาวะวิกฤต
ระดมสรรพกําลัง (ความรู้ ประสบการณ์
บุคลากร และทรั พยากรต่ างๆ) จากหลาย
โต๊ะข่าว รวมไปถึงทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ภายในองค์กร เพื่อปฏิบตั ิงานร่ วมกัน

-

-

-

-

-

ภัยพิบัติ
ระดมสรรพกําลังจากหลายโต๊ะข่าว
รวมไปถึงทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องภายใน
องค์กร เพื่อปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
มีทีมข่าวที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ในกรณี ที่ตอ้ งต้องมีการแจ้งเตือนภัย
ควรมีการสร้าง format สคริ ปต์ไว้
ล่วงหน้า สําหรับเติมคําในช่องว่างเพื่อ
ความรวดเร็วในการแจ้งเตือน
เชื่อมโยงการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง (เช่ น ศูนย์ เตือนภัยพิบตั ิ
แห่ งชาติ, กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรม
ชลประทาน ฯลฯ) และสามารถติดต่อ
ประสานงานได้ทนั ที
ระดมความรู ้และความร่ วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงองค์กร
เครื อข่ายต่างๆ จากภายนอกองค์กร
ประสานและส่ งต่อความช่วยเหลือจาก
ภาคส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือเฉพาะหน้ากับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเท่าที่มี
ความรู ้และความสามารถที่จะทําได้
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ภัยพิบัติ

ก่อนเกิดภัยพิบัติ
- เตือนภัยประชาชน
ล่วงหน้า ด้วยข้อมูลที่
เชื่อถือได้ มีแหล่งที่มา
อ้างอิงอย่างชัดเจน
- ใช้คาํ เตือนที่ส้ ัน กระชับ
ชัดเจน เข้าใจง่าย มี
กําหนดระยะเวลา และ
ความถี่ในการแจ้งเตือน

ระหว่ างเกิดภัยพิบัติ
หลังเกิดภัยพิบัติ
ให้ขอ้ มูลและความรู ้เชิง
- ให้ขอ้ มูลและความรู ้
วิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ควบคู่ไปกับการรายงาน
เยียวยา และฟื้ นฟู
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งใน - สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
แต่ละพื้นที่ เพื่อให้
และองค์ความรู ้จาก
ประชาชนและชุมชน
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
สามารถรับมือกับภัยที่บตั ิที่ - เตรี ยมความพร้อม
เกิดขึ้นได้
สําหรับการรับมือกับ
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
อีกในอนาคต

- เนื้อหาในการสื่ อสารเตือนภัย มีรายละเอียดที่ตอ้ งระบุดงั นี้
1) หน่วยงานที่ให้ขอ้ มูล
2) ประเภทของภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้น
3) ช่วงเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์ (ระบุระยะเวลากว้ างๆ เช่ น ตั้งแต่ เวลา.....
ถึง...... หรื อถ้ าเป็ นเหตุกระชั้นชิ ดให้ ระบุว่า ภายใน.......นาที เป็ นต้ น)
4) สถานที่ที่จะเกิดภัยพิบตั ิ
5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชน และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชน
6) แหล่งข้อมูลและช่องทางการติดต่อสื่ อสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
สําหรับผูท้ ี่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
7) คําแนะนําในการเตรี ยมรับมือที่เป็ นการโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตาม (ควรทําอะไร อย่ างไร เพราะเหตุใด) ไม่ใช่ คําสัง่ ให้ปฏิบตั ิ
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8) หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงต้องระบุสาเหตุ และแหล่งที่มาอย่าง
ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาความน่าเชื่อถือ (ไม่ ทาํ ให้ ผ้ ชู มรู้ สึกว่ าเป็ น
การรายงานข่ าวผิดพลาด)
- ไม่รายงานข่าวลือ แต่นาํ ข้อมูลนั้นมารายงานเชิงวิเคราะห์ดว้ ยข้อมูลเชิง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน และ
สังคม
- กรณี ยงั ไม่มีขอ้ มูล/ข้อมูลไม่ update ให้ผปู ้ ระกาศหรื อผูส้ ื่ อข่าวรายงานโดย
ระบุวา่ “อยู่ระหว่ างการตรวจสอบข้ อมูล” เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความ
น่าเชื่อถือ
- ทําหน้าที่แจ้งเตือนภัย เป็ นสื่ อกลางในการแจ้งปัญหาหรื อความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเหลือ
- หากจะใช้ภาพจากสื่ อสังคมออนไลน์ ต้องตรวจสอบและพิจารณาความ
น่าเชื่อถือจากที่มาของภาพนั้นๆ ก่อนเสมอ และต้องบอกที่มา เพื่อให้เครดิต
กับเจ้าของภาพด้วย
- ระมัดระวังข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ โดยเฉพาะ นักวิชาการ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่อาจจะขัดแย้งกันจนทําให้เกิดความสับสน แต่สามารถรายงานข้อมูลที่
แตกต่างหรื อขัดแย้งกันได้ โดยกองบรรณาธิ การต้องเร่ งหาข้อมูลที่ชดั เจน
จากแหล่งข่าวอื่นๆ มารายงานประกอบด้วย
- ในช่วงระหว่างการเกิดเหตุภยั พิบตั ิธรรมชาติ การวิเคราะห์หรื อคาดการณ์
เหตุการณ์กระทําได้โดยนักวิชาการ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น ผูป้ ระกาศ
ผูส้ ื่ อข่าวภาคสนามทําหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดย
สามารถอธิบายหรื อเชื่อมโยงสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
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• ด้ านการนําเสนอ
ภาวะวิกฤต
ภัยพิบัติ
- รายงานสด มีภาพและเสี ยงจริ งจาก - ผูร้ ายงานข่าวต้องมีสติ หลีกเลี่ยงการแสดง
พื้นที่ ไม่เน้นความหวือหวา ไม่เร้า
อาการ ทั้งหน้าตา และนํ้าเสี ยงตื่นตระหนก
อารมณ์ ไม่ปรุ งแต่ง ไม่เกินจริ ง
หรื อมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ขณะ
รายงานข่าว (ไม่เฉพาะการนําเสนอหน้าจอ
- ใช้กราฟิ กประกอบการอธิ บาย
แต่รวมไปถึงวิธีการทํางานในพื้นที่เกิดเหตุ
แทนการใช้ภาพจากเหตุการณ์จริ ง
ด้วย)
(กรณี ที่เป็ นเหตุการณ์ความรุ นแรง)
- ให้ความสําคัญกับการใช้สื่ออื่นๆ
ประกอบการการอธิบายเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ เช่น กราฟิ ก แผนที่ ฯลฯ
- กรณี การสื่ อสารเตือนภัย ควรนําเสนอโดย
o สร้างจุดสนใจ เพื่อกระตุน
้ ความสนใจ
ของผูช้ ม เช่น การเปิ ดเสียงสัญญาณ
ดังๆ ก่ อนขึน้ ข้ อความเตือนภัย เป็ นต้น
o ผูป
้ ระกาศสื่ อสารกับผูช้ มโดยตรง เช่น
ใช้คาํ ว่า “ท่านผูช้ ม” แทนคําว่า
“ประชาชน” เป็ นต้น
o ใช้แผนที่ประกอบการแจ้งเตือนภัย
โดยมี สถานที่ที่เป็ นจุดสังเกต
(Landmark) ที่แสดงให้เห็นชัดเจน
เข้าใจง่าย
o ใช้สัญลักษณ์ เช่น สี ตัวเลข เพื่อแสดง
ระดับการเตือนภัย
o ไม่สร้างกราฟิ ก หรื อ animation หรื อ
ปรุ งแต่งวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากที่
เกินจริ ง เช่ น การสร้ างภาพฝนตก หรื อ
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คลื่นถล่ มในสตูดิโอข่ าว หรื อให้
ผู้สื่อข่ าวใส่ เสื ้อชูชีพรายงานข่ าวใน
สตูดิโอ เป็ นต้ น เพราะจะทําให้ความ
น่าเชื่อถือลดลง อาจนําไปสู่ ความไม่
มัน่ ใจ สร้างความตื่นตระหนก หรื ออาจ
กลายเป็ นเรื่ องตลกได้
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ข่ าวเศรษฐกิจ
กรอบการนําเสนอข่ าวเศรษฐกิจ
ข่าวเศรษฐกิจ เป็ นข่าวที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ดังนี้
การดําเนิ นงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พลังงาน
และ โทรคมนาคม) ของฝ่ ายรัฐบาล และการแปลงสู่ การปฏิ บตั ิของหน่ วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ความเคลื่ อ นไหวของภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และจัด จํา หน่ ายสิ น ค้า
อุปโภค-บริ โภค ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิตของสาธารณชน เช่ น การปรับขึ้นราคาสิ นค้า
การกักตุนสิ นค้า สิ นค้าขาดตลาด เป็ นต้น
ความเคลื่อนไหวด้านการเงิน การคลัง และการลงทุน ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อ
การดํารงชีวิตของประชาชน เช่น ค่าเงินบาท ราคานํ้ามัน ราคาทองคํา อัตราดอกเบี้ย ภาษี
ความเคลื่อนไหวของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
ภาวะเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคเอเซี ย และประชาคมอาเซี ยน ที่ เชื่ อมโยงส่ งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
หลักการนําเสนอข่ าวเศรษฐกิจ
รอบด้าน รู ้เท่าทัน เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง และปลอดจากการแทรกแซงผลประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
ส่ งเสริ มและสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจแก่สาธารณชน เพื่อให้
สามารถนําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ส่ งเสริ มความเป็ นธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ
เฝ้าระวัง และเสนอแนวทางรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนทาง
เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์
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แนวทางการนําเสนอข่ าวเศรษฐกิจ
1. ติ ด ตาม ตรวจสอบการดําเนิ น งานตามนโยบายเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล โดย
นําเสนอข่ าวเชิ งวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้ส าธารณชนรู ้และเข้าใจดี ข้ ึน ถึ งข้อดี ข้อเสี ย
โอกาส และปั ญหา/อุปสรรคของการดําเนิ นนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลอย่าง
รอบด้าน โดยมีทฤษฎีทางเศรษฐกิจอ้างอิง มีนกั วิชาการร่ วมวิเคราะห์ หรื อนําเสนอเชิ ง
เปรี ยบเทียบกับบทเรี ยนของต่างประเทศ ที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน ซึ่ งเคยดําเนิ นนโยบาย
เศรษฐกิ จ ในรู ป แบบเดี ยวกัน ว่ามี ก ารดําเนิ น งานอย่างไร มี ค วามสําเร็ จหรื อ ล้ม เหลว
อย่างไร และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทยได้หรื อไม่ อย่างไร เป็ นต้น
 กรณี นาํ เสนอข่าวการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารจากกลุ่มธุรกิจ หรื อ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อการดําเนิ นนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม ให้ข้ ึน CG ชื่อ และตําแหน่งของบุคคลนั้นในการนําเสนอข่าวได้
ตัวอย่ าง
 นโยบายรับจํานําข้าว วิเคราะห์อย่างรอบด้านเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเป้ าหมาย และ
วิธี ก ารดําเนิ น งานมี ค วามสอดคล้อ งกัน หรื อ ไม่ อย่างไร ใครได้ป ระโยชน์ ใครเสี ย
ประโยชน์ ผูบ้ ริ โภคได้รับผลกระทบอย่างไร ความเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุ ก
ภาคส่ วนเป็ นอย่างไร มีวธิ ีการแก้ไขปัญหาราคาข้าวในรู ปแบบอื่นๆ อีกหรื อไม่ เป็ นต้น
 นโยบายประชานิ ยม ส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาวอย่างไร ผลจากการดําเนิ นนโยบายนี้ในหลายปี ที่ผ่านมามีบทเรี ยนความสําเร็ จ
หรื อล้มเหลวระดับใด ก่ อให้เกิ ดผลกระทบอย่างไร และควรมี แนวทางป้ องกัน แก้ไข
อย่างไร เป็ นต้น
 นโยบายการลงทุ น ด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ที่ เป็ นโครงการขนาดใหญ่ และใช้
งบประมาณมาก ควรนําเสนอจากหลายมุมมองอย่างรอบด้าน ทั้งในแง่ความต่อเนื่องของ
การดําเนิ น นโยบาย ผลดี ที่เป็ นการกระจายรายได้ และผลเสี ยที่ เป็ นช่ องทางของการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
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2. อธิ บายปรากฏการณ์ ทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน (เช่ น ความผันผวนของ
ตลาดทุน ความเชื่ อมโยงของเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทย) ให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น
นําเสนอให้เป็ นเรื่ องใกล้ตวั คน สั้น ง่าย กระชับ โดยใช้กราฟิ กช่วยเพื่อให้ดูง่ายขึ้น
ตัวอย่ าง
 ความผัน ผวนของราคาทองคํา นําเสนอเชิ งให้ค วามรู ้ และวิเคราะห์ ให้เห็ น ว่ามี
สาเหตุมาจากอะไร มีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ ต้องระมัดระวังอย่างไรใน
การซื้อ ขาย และลงทุนเพื่อเก็งกําไรจากราคาทอง เป็ นต้น
3. นําเสนอเชิ งวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้ น ไม่เพียงเกาะกระแสข่ าวว่าเกิ ด
อะไรขึ้นเท่านั้น แต่เน้นมีการคาดการณ์แนวโน้มของเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้
ประชาชนสามารถปรั บ ตัวและหาทางรั บ มื อ ได้อ ย่างเท่ าทัน สถานการณ์ และขยาย
ฐานข้อมูลโดยการใช้แหล่งข่าวในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในการวิเคราะห์ หรื อศึกษามุมมอง
ของต่างประเทศที่มองไทยในประเด็นทางเศรษฐกิจเรื่ องต่างๆ
ตัวอย่ าง
 สถานการณ์น้ าํ ท่วมที่ต่อเนื่ องและครอบคลุมหลายพื้นที่ทวั่ ประเทศ ส่ งผลกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจของประชาชนและสังคมโดยรวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร
บ้าง ประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมโดยตรง และประชาชนทัว่ ไปควรมี
การเตรี ยมตั้งรับและปรับตัวอย่างไรบ้าง เป็ นต้น
4. การนําเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของภาคธุ รกิจเอกชน ต้องมีเจตนานําเสนอ
เพื่อประโยชน์ ต่อสาธารณะ โดยนําเสนอข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้ าน และ
รู้ เท่ า ทั น ในเชิ ง ให้ ค วามรู ้ และวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บภาพรวมของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ หรื อ
อุตสาหกรรมในแต่ละด้าน (เช่ น ธุรกิจสายการบิ นต้ นทุนตํา่ ธุรกิจในกลุ่มสมาร์ ทโฟน
อุตสาหกรรมค้ าปลีก เป็ นต้ น) โดยมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้
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ไม่ น ํ า เสนอข่ า วที่ เ ป็ นการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ทางธุ รกิ จ เช่ น กรณี
บริ ษทั เอกชนบริ จาคเงินช่ วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิต่างๆ ยกเว้ น เป็ นการบริ จาคผ่าน
สถานี ให้น ําเสนอเป็ นภาพรวมของการช่ ว ยเหลื อ จากภาคธุ รกิ จ เอกชนทั้งหมด โดย
นําเสนอภาพกว้าง ไม่เสนอภาพตราสัญลักษณ์สินค้า และไม่ระบุชื่อบริ ษทั
 การอ้างอิงถึงธุ รกิจเอกชนที่นาํ เสนอในข่าวไม่ใช้คาํ ว่า “บริ ษทั แห่งหนึ่ง”
ให้ใช้คาํ ว่า “บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจด้าน...” เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
 ข่ า ว Promotion ตั๋ ว เครื่ องบิ น ราคาถู ก สามารถนํ า เสนอได้ ใ นเชิ ง วิ เคราะห์
เปรี ยบเทียบเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมีขอ้ มูลที่รอบด้านเพียงพอต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
เช่ น นําเสนอภาพรวมการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ของธุ รกิจสายการบินต้นทุนตํ่า
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้าน เพื่อให้เห็นว่าการแข่งขันกันด้วยการเสนอราคาที่ถูก
กว่าแก่ผบู ้ ริ โภคนั้นเป็ นราคาที่ถูกจริ งหรื อไม่ มีเงื่อนไขอะไรที่ยงั ให้รายละเอียดไม่ครบ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าตัว๋ เครื องบินยังมีอะไรอีกบ้าง โดยเปรี ยบเทียบราคาที่ผูบ้ ริ โภค
ต้องจ่ายจริ งของแต่ละสายการบินว่าแตกต่างกันอย่างไร หรื ออาจนําเสนอเปรี ยบเทียบกับ
การเดิ น ทางด้วยทางเลื อกอื่ น เช่ น รถโดยสารปรับอากาศ หรื อรถไฟ ทั้งในด้านราคา
ระยะเวลา และความปลอดภัยในการเดินทาง เป็ นต้น
 ข่าวการขยายตัวของธุ รกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ นําเสนอเชิงวิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นวงจร
ของอุตสาหกรรมค้าปลีกตลอดทั้งกระบวนการ โดยการตรวจสอบข้อมูล และสื บหาที่มา
ที่ไปอย่างรอบด้าน รู ้เท่าทัน และมีหลักฐานอ้างอิงในการนําเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น
ในภาพรวมของประเทศไทยมีผูด้ าํ เนิ นธุ รกิจค้าปลีกขนาดใหญ่กี่บริ ษทั แต่ละบริ ษทั มี
สัญชาติอะไร ดําเนิ นธุ รกิจด้วยกลยุทธ์อย่างไร ส่ งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า
ระบบเศรษฐกิจ และผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ อย่างไร เป็ นต้น
 ข่าวการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์ สามารถนําเสนอชื่ อธนาคารต่างๆ
ในข่าวได้เชิ งเปรี ยบเที ยบว่าอัตราดอกเบี้ยที่ ปรับเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของแต่ละธนาคาร
แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ขอ้ มูลทางเลือกประกอบการตัดสิ นใจกับประชาชน เป็ นต้น
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ข้ อควรระวัง
การใช้ภาพประกอบในข่าวเศรษฐกิจ
ระมัด ระวังการนําเสนอภาพ ข้อ ความ หรื อ สั ญ ลัก ษณ์ ข องสิ น ค้าและ
บริ การที่อาจเข้าข่าย “โฆษณาแฝง” ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องนําเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้ อหาและบริ บทของข่าว ควรนําเสนอให้นอ้ ยที่สุด ไม่โดดเด่น ไม่ชดั แจ้ง ไม่แช่ ภาพ
ไม่ฉายซํ้า ไม่ขยายความหรื อบรรยายสรรพคุณของสิ นค้าหรื อบริ การที่อาจทําให้เกิดข้อ
สงสัยได้วา่ เป็ นการสนับสนุนหรื อส่ งเสริ มการตลาดให้กบั สิ นค้านั้นๆ
ระมัดระวังการนําเสนอภาพที่อาจมีผูไ้ ด้รับผลกระทบเมื่อข่าวออกอากาศ
ไปแล้ว ซึ่ งอาจนําไปสู่ การฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหายได้ เช่ น กรณี รายงานข่ าวการแพร่
ระบาดของเชื้ อวัว บ้ า ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ เนื้ อวัว หากใช้ ภ าพร้ า นค้ า หรื อ
ซู เปอร์ ม าร์ เก็ต ที่ ว างจําหน่ วยสิ น ค้าประเภทนี้ แต่ ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ข่ าวมาเป็ น
ภาพประกอบในข่ า ว ต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง ผลเสี ยหายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นกั บ ร้ า นค้ า หรื อ
ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นอย่างรอบด้าน
ระมัดระวังการใช้ภาพจากแฟ้มภาพ (Archive) ที่ไม่ทนั สมัย
การอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิ ดเผยตัวตน ควรอ้างอิงโดยไม่ทาํ ให้สามารถ
คาดเดาหรื อ เชื่ อ มโยงไปสู่ ต ัว ตนของแหล่ ง ข่ า วได้ หากไม่ ส ามารถหาคํา อ้า งอิ ง ที่
เหมาะสมได้ ให้ใช้วา่ “มีรายงานข่าวว่า...”
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ข่ าวนโยบายสาธารณะ
กรอบการนําเสนอข่ าวนโยบายสาธารณะ
ข่าวนโยบายสาธารณะ เป็ นการนําเสนอประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจในการกําหนดนโยบายสาธารณะ รวมถึงการออกและบังคับใช้
กฎหมายต่างๆ โดยฝ่ ายรัฐบาลหรื อส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งสิ่ งที่ ภาครัฐ
เลือกที่จะทําและไม่ทาํ ซึ่ งมีผลกระทบทางใดทางหนึ่ งเกิดขึ้นต่อวิถีการดําเนิ นชี วิตของ
ประชาชน และผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
กระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะของภาคประชาชน ที่จุดประเด็นจาก
มุมมองของผูท้ ี่เผชิญปั ญหา แล้วนําไปสู่ การขับเคลื่อน และหาทางออกแบบมีส่วนร่ วม
ของภาคส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นปั ญหานั้นๆ
ไปสู่ การทํางานเชิงนโยบาย
หลักการนําเสนอข่ าวนโยบายสาธารณะ

แท้จริ ง

ตระหนักและยอมรับ หลักการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในทุ กระดับอย่าง
เชื่อมโยงเครื อข่ายจากภาคส่ วนต่างๆ ไปสู่ กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม

ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของภาคประชาชน ในการ
ขับเคลื่อนสังคม เพื่อร่ วมกันกําหนดนโยบายสาธารณะ
ที่ดีข้ ึน

จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการขยายผลไปสู่ การเปลี่ยนแปลง

สร้างผูส้ ื่ อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเฉพาะเรื่ อง ผ่านการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองจากประเด็นที่ทาํ
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แนวทางนําเสนอข่ าวนโยบายสาธารณะ
เน้นการนําเสนอประเด็นเนื้อหาที่กาํ หนดวาระข่าวสาร (agenda setting) โดย
ผูส้ ื่ อข่าว
เปิ ดพื้นที่ให้กบั ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้มีโอกาสสื่ อสารกับสังคม






สะท้อนปัญหาหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง เพื่ออธิบายให้สังคม
รับรู ้ เข้าใจ และยอมรับจากมุมมองของ “คนใน” ซึ่งอาจมีความแตกต่าง
ไปจากมุมมองของ “คนนอก”
เปิ ดประเด็น แสดงความคิดเห็น หาทางเลือก ร่ วมกันกําหนดและเสนอ
นโยบาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บทเรี ยนในการขับเคลื่อน และผลักดันการแก้ไขปัญหา
สู่ การทํางานเชิงนโยบาย

นําเสนอประเด็นที่ไม่ได้อยูใ่ นกระแสความสนใจ หรื อประเด็นที่มีความยาก
และซับ ซ้อ น เพื่ อ ให้สั งคมรั บรู ้ เข้าใจ และตระหนัก ถึ งความสําคัญ ด้ว ยการอธิ บ าย
ข้อเท็จจริ งอย่างชัดเจน ให้ขอ้ มูลทั้งเชิงกว้างและลึก ทุกแง่มุม วิเคราะห์และเชื่อมโยงให้
เห็นองค์ประกอบทุกส่ วนของปัญหาที่นาํ เสนอ โดยมีตวั อย่างประกอบที่เป็ นรู ปธรรม
นําเสนอด้วยข้อเท็จจริ งบนหลักฐานข้อมู ลที่ ผ่านการสื บค้นอย่างรอบด้าน
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน น่าเชื่อถือ จากมุมมองของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
นําเสนออย่างเป็ นธรรม สมดุล โดยไม่โอนเอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
นําเสนอโดยยกระดับจากการรายงานเหตุการณ์ หรื อข้อเท็จจริ งของปั ญหาที่
เกิดขึ้น ไปสู่ การนําเสนอให้เห็นมุมมอง และผลกระทบต่อประเด็นที่นาํ เสนออย่างรอบ
ด้าน และให้เห็นทางเลือกหรื อทางออกในการแก้ไขปั ญหาแบบมีส่วนร่ วม จุดประกาย
ให้เกิดการขยายผลที่ ก่อให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงต่อประเด็นนั้น ๆ และผลักดันสู่ การ
ทํางานเชิงนโยบาย ผ่านการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางสังคม
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ติดตามประเด็นที่นาํ เสนอในแต่ละเรื่ องอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เห็นพัฒนาการ
ของการขับเคลื่อน รวมถึงการขยายผลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็ นลําดับ เพื่อสะท้อนให้
เห็นแนวคิดและความพยายามของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ ส่ิ ง
ที่ดีข้ ึน
ตัวอย่ าง
 ปัญหาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในประทศไทย
เริ่ มต้นจากการเปิ ดประเด็นปัญหาเรื่ องที่ดินทํากินและที่อยูอ่ าศัย ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ชาวเล
อธิ บายขยายความให้เห็นข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับปั ญหาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ในภาพรวมของประเทศ
เป็ นสื่ อกลางเชื่อมโยงกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ มาสู่ การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดเห็น และหาทางออกในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นร่ วมกัน จนได้เป็ นข้อเสนอเชิง
นโยบาย “เขตวัฒนธรรมพิเศษ” เพื่อสร้างความมัน่ คงด้านที่อยู่ และความเข้มแข็งให้กบั
ชุมชนพื้นเมือง
ขยายผลไปสู่ การเชื่อมโยงเครื อข่ายต่างๆ จากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องมาสู่ การ
พูดคุ ยเรื่ องเขตปกครองพิเศษและการปกครองตนเองทั้งในเชิ งพื้นที่ และเชิ งกลุ่มชาติ
พันธุ์เพื่อขับเคลื่อนผลักดันไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน
 ปัญหาร่ างกฎหมายค้างสภา
ยกระดับจากการนําเสนอข่าวเพียงแค่ว่า เครื อข่ ายภาคประชาชนกลุ่มต่ างๆ ที่
มีปัญหาเดียวกันมารวมตัวกันเพื่ อเรี ยกร้ องต่ อนายกรั ฐมนตรี เพื่ อให้ มีการเร่ งพิ จารณา
ร่ างกฎหมาย ไปสู่ การขยายประเด็นเพื่อตอบคําถามว่า ทําไมกลุ่มคนเหล่ านั้นต้ องมายื่น
ข้ อ เรี ย กร้ องเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ร่ างกฎหมายผ่ านสภาฯ กฎหมายฉบั บ นั้ น มี ค วามสําคั ญ
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อย่ า งไร ระดั บ ไหน มี ก ระทบอย่ า งไรต่ อ กลุ่ ม คนที่ เกี่ ย วข้ อ งและสั งคมโดยรวม ถ้ า
กฎหมายไม่ ผ่านการพิจารณาจะเกิดอะไรขึน้ หรื อถ้ าผ่ านแล้ วจะเกิดอะไรขึน้ เป็ นต้น
 ปัญหาสิ ทธิที่ดินทํากิน
เริ่ มต้นจากการเปิ ดประเด็นปัญหา โดยกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการเข้าไม่ถึงสิ ทธิในการถือครองที่ดิน
อธิ บายให้เห็นภาพรวมของปั ญหาที่ทาํ ให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงที่ดิน
ทั้งที่เป็ นผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ และผลกระทบจากการถือครองที่ดินของ
กลุ่มนายทุน ฯลฯ
เชื่ อมโยงกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่ องที่ดินทํากิน ทั้งจากระดับพื้นที่ ภูมิภาค และ
ประเทศ มาพูดคุยแลกเปลี่ยน และร่ วมกันหาทางออก เพื่อรวบรวมเป็ นข้อเสนอในการ
แก้ไขปัญหาเรื่ องที่ดินทั้งระบบ
ขยายผลสู่ การพูดคุยในระดับของโครงสร้าง และกลไกการทํางานเพื่อให้เห็น
ปั ญ หาในภาพรวม โดยเชื่ อ มโยงทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งเข้า มามี ส่ วนร่ ว มในการ
ขับเคลื่อน จนได้ชุดข้อเสนอการแก้ไขปั ญหาทั้งในระดับพื้นที่และระดับโครงสร้าง เพื่อ
เสนอต่อรัฐบาลในการนําไปกําหนดเป็ นนโยบายที่สามารถนําสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง

แนวปฏิบัติ
ให้ความสําคัญและปฏิ บตั ิต่อแหล่งข่าวด้วยการเคารพมุ มมอง และยอมรับ
การมีส่วนร่ วมในทุกระดับอย่างแท้จริ ง
กรณี นาํ เสนอประเด็นปัญหาที่มีคู่ขดั แย้ง


หากมีแหล่งข่าวฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่มาร่ วมให้ขอ้ มูลในคราวเดียวกัน ให้
ตามไปสัมภาษณ์ภายหลัง
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หากคู่ขดั แย้งมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ให้เปลี่ยนเป้าหมายในการพูดคุย
ไปสู่ มุมมองเชิงบวก สร้างทัศนคติที่ดีต่อการพูดคุย หรื อหาจุดร่ วมที่
สามารถนําไปสู่ ทางเลือก หรื อทางออกในการแก้ปัญหาที่ยอมรับร่ วมกัน
ได้ เป็ นต้น
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ข่ าวในพระราชสํ านัก
กรอบการนําเสนอข่ าวในพระราชสํ านัก
ข่าวในพระราชสํานัก หมายถึง การรายงานข่าวพระราชกรณี ยกิจ หรื อพระกรณี ย
กิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ และพระบรมวงศานุ
วงศ์ รวมถึงที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ผแู ้ ทนพระองค์ไปปฏิบตั ิกรณี ยกิจแทน
หลักการนําเสนอข่ าวในพระราชสํ านัก
เรี ยงรันดาวน์ข่าวโดยลําดับตามพระอิสริ ยยศ ดังนี้
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
6. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี
7. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ
8. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
9. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
10. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิ ริวณั ณวรี นารี รัตน์
11. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
12. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิ ริภาจุฑาภรณ์
13. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
กรณี ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ผูแ้ ทนพระองค์ เช่ น ราชเลขาธิ การ
นางสนองพระโอษฐ์ หัวหน้าหน่ วยงานในพระบรมราชูปถัมภ์ หรื อองคมนตรี ฯลฯ ไป
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ปฏิบตั ิกรณี ยกิจแทน นําเสนอในช่ วงท้ายต่อจากพระราชกรณี ยกิจ หรื อพระกรณี ยกิจ
ของพระองค์จริ ง โดยเรี ยงลําดับตามพระอิสริ ยยศเช่นเดียวกัน
แนวทางการนําเสนอข่ าวในพระราชสํ านัก
นําเสนอตามแนวทางของ “กองข่าว สํานักราชเลขาธิการ” และ “สํานัก
พระราชวัง”
 ข่าวแจก (Press Release) จากกองข่าว สํานักราชเลขาธิ การ สามารถปรับ
เขียนใหม่โดยการขยายหรื อตัดทอนได้ แต่ตอ้ งไม่ให้เสี ยความ เช่ น ข่าวคณะบุคคลเข้า
เฝ้าฯ จํานวน 10 คณะ ต้องนําเสนอเนื้อหาให้ครบทุกคณะ แต่ในกรณี ที่มีความจําเป็ นจริ ง
ๆ อาจตัดทอนโดยการย่อชื่ อของคณะบุคคลในการกล่าวถึงในครั้งหลังๆ ให้ส้ ันลงได้
(ต้องกล่าวถึงชื่อเต็มก่อนในการกล่าวถึงครั้งแรก) เป็ นต้น
 พระราชกรณี ยกิจ หรื อพระกรณี ยกิจ ในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น เสด็จฯทรง
เยี่ ย มราษฎรผู ้ป ระสบอุ ท กภั ย หรื อ ทรงติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานโครงการตาม
พระราชดําริ จะไม่มีเนื้อหาข่าวแจกจากกองข่าว สํานักราชเลขาธิ การ ทีมข่าวที่ตามเสด็จ
ฯ ต้องเรี ยบเรี ยงประเด็นและเนื้อหาข่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
 พระราชกรณี ยกิ จ หรื อพระกรณี ยกิจ เสด็จฯเยือนต่ างประเทศ เป็ นการ
ผลิตข่าวภายใต้การดําเนิ นงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ งประเทศไทย (ทรท.
หรื อ ทีวีพูล) โดยมอบหมายให้สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง (ช่อง 3, 5, 7, 9, สทท. และไทย
พีบีเอส) เป็ นตัวแทนตามเสด็จฯประจําแต่ละพระองค์ ในส่ วนที่สถานีไทยพีบีเอส ได้รับ
มอบหมาย ต้องผลิตข่าวให้มีความสมบูรณ์ท้ งั ภาพและเสี ยง แล้วนําส่ งให้กบั สมาชิกของ
ทรท. ส่ วนข่าวที่สถานี อื่นผลิตเมื่อได้รับเทปมาแล้ว ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของเนื้อหาข่าว ภาพ เสี ยง วัน เวลา และสถานที่อย่างละเอียดถี่ถว้ น ก่อนนํา
ออกอาศ โดยต้องนําออกอากาศในวันเดียวกันทุกช่อง และนําเสนอตามที่ผลิตสําเร็ จมา
ไม่สามารถตัดทอนได้
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 พระราชกรณี ยกิจ หรื อพระกรณี ยกิจ เสด็จฯเป็ นองค์ประธานเปิ ดงานของ
ภาคธุ รกิจเอกชน สามารถย่อเนื้ อความได้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการของสถานี ที่ตอ้ ง
หลีกเลี่ยงโฆษณาแฝง
 แถลงการณ์ ข องสํานัก พระราชวังให้น ําเสนอตามนั้น โดยไม่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนหรื อตัดทอน
นําเสนอเวลา 20:00 น. ของทุกวัน ช้าหรื อเร็ วกว่ากําหนดเวลานี้ ได้ไม่เกิน 5
นาที ยกเว้ น ในกรณี ที่มีถ่ายทอดสดรายการสําคัญ สามารถเลื่อนเวลาออกอากาศข่าวใน
พระราชสํานักให้เร็วขึ้นหรื อช้าลงได้ตามความเหมาะสมเป็ นรายครั้ง
 กรณี ข่าวพระราชกรณี ยกิจ หรื อพระกรณี ยกิจ ที่ประชาชนสนใจติดตาม
เพื่ อรอชื่ น ชมพระบารมี เช่ น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงเปิ ดประตู
ระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิ ดสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2 ที่อาํ เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553) หรื อ กรณี ที่ทรงมีพระราชดํารัสแสดง
ความห่ วงใยต่อปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทรงตักเตือนคนไทย หรื อมุ่งช่วยเหลือ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกําลังประสบอยู่ สามารถนํามาออกอากาศซํ้า หรื อผลิต
ใหม่โดยตัดทอนให้ส้ ันลงเพื่อนําเสนอในข่าวช่วงอื่นๆ เช่น ข่าวเช้า ข่าวเที่ยง ข่าวคํ่า ตาม
ดุลยพินิจของบรรณาธิการในแต่ละช่วงข่าว
นําเสนอข่าวพระราชกรณี ยกิจ หรื อพระกรณี ยกิจ แบบวันต่อวัน ยกเว้ น กรณี
เสด็จพระราชดําเนิ นต่างประเทศ หรื อ กรณี เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทาํ ให้ไม่สามารถนําเสนอ
ตรงตามวัน ได้ ให้ น ําเสนอในช่ ว งข่ า วในพระราชสํ านั ก ของวัน ถัด ไป เช่ น เสด็ จ ฯ
ทอดพระเนตรคอนเสิ ร์ต เวลา 19:00 น. ไม่สามารถส่ งภาพกลับสถานี ได้ทนั เวลาข่าวใน
พระราชสํานักของวันเดียวกัน ให้นาํ เสนอในวันถัดไป เป็ นต้น
ข้ อควรปฏิบัติและข้ อควรระวัง
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1. นําเสนอภาพและเสี ยงที่ เหมาะสมและสมบู รณ์ ที่สุดทุ กครั้ ง หากมี ความไม่
เหมาะสมหรื อ ไม่ ส มบู รณ์ และไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ งแก้ไขให้ท ัน ออกอากาศในวัน ที่
ปฏิ บ ัติ พ ระราชกรณี ย กิ จ หรื อ พระกรณี ย กิ จ ได้ ให้ น ํา ไปออกอากาศในช่ ว งข่ าวใน
พระราชสํานักของวันถัดไป
2. กรณี เกิดความผิดพลาดในการออกอากาศ เช่น
 ข้ามลําดับพระอิ ส ริ ยยศ เช่ น นําเสนอข่ าวพระกรณี ยกิ จของพระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ ก่ อ น พระเจ้า วรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ ให้นาํ ข่าวของพระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปออกอากาศในช่วงข่าวในพระราชสํานัก
ของวันถัดไป
ปล่อยภาพไม่ตรงกับเนื้อหาข่าว เช่น นําเสนอข่าวพระราชกรณี ยกิจ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ ปล่อยภาพข่าวพระกรณี ยกิจของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ ผูป้ ระกาศข่าวต้อง
กล่าวขออภัยต่อผูช้ ม และให้นาํ ข่าวพระราชกรณี ยกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
ไปออกอากาศใหม่ในช่วงข่าวในพระราชสํานักของวันถัดไป
3. แนวปฏิบตั ิของทีมข่าวในการติดตามทําข่าวตามหมายแจ้งของกองข่าว สํานัก
ราชเลขาธิการ และสํานักพระราชวัง
1) การแต่ งกายของที ม ข่ าว ควรแต่ งกายให้เหมาะสมกับ กาละ เทศะ และ
บริ บทของเหตุการณ์ที่ตอ้ งไปถ่ายทํา เช่น
 กรณี งานพิธีการต่างๆ
- หญิ ง  สวมชุ ดสู ท หรื อ แต่ งกายด้วยชุ ด สุ ภ าพทั้งแบบและสี
ห้ามสี ด าํ ยกเว้ น เป็ นงานพระราชทานเพลิ งศพ ทรงผมสุ ภ าพ
สวมรองเท้าสุ ภาพ
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- ชาย ในเขตพระราชฐานหรื องานพิธี เช่ น วันฉัตรมงคล ต้อง
สวมชุดสู ท ในกรณี ออกงานพื้นที่เช่ น เสด็จเยีย่ มราษฎร ให้สวม
เสื้ อเชิ้ตสี สุภาพ เน็คไท กางเกงสุ ภาพ หรื อ ชุ ดซาฟารี สีเข้ม ห้าม
ใช้สี ด ํา ยกเว้น เป็ นงานพระราชทานเพลิ ง ศพ ทรงผมสุ ภ าพ
รองเท้าสุ ภาพ
2) อ่านและปฏิบตั ิตามระเบียบของสํานักพระราชวัง ที่ได้รับแจกหน้างาน แต่
ละงาน ทุกครั้ง อย่างเคร่ งครัด
3) ถ่ายภาพคัน่ shot เช่ น ดอกไม้ โคมไฟ ชื่ ออาคาร ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับแยก
เวลา งาน สถานที่ หรื อคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ได้อย่างถูกต้องในกรณี ที่เสด็จฯทรงปฏิบตั ิ
พระราชกรณี ยกิจ หรื อพระกรณี ยกิจในวันเดียวกันหลายแห่ง
4) ระมัดระวังการใช้เพลงประกอบทั้งในช่ วงการนําเข้าข่าว โดยเฉพาะข่ าวการ
เยือนประเทศต่างๆ หากเป็ นความรับผิดชอบของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้ใช้เพลง
นําเข้าข่าวพระราชสํานัก ไม่ใช้เพลงพื้นถิ่น เนื่ องจากเพลงดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมใน
บางกรณี
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ข่ าวกีฬา
กรอบการนําเสนอข่ าวกีฬา
ข่าวกีฬา เป็ นข่าวที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ดังนี้
การแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในประเทศ และ
นานาประเทศ
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาท้องถิ่นทั้งระดับตําบล และหมู่บา้ น ที่จดั ขึ้นเพื่อ
ความสนุกสนาน และสมานสามัคคีของคนในชุมชน เช่น อบต.คัพ เป็ นต้น
การเล่นกีฬาหรื อออกกําลังเพื่อสุ ขภาพระดับบุคล เช่น รําไท้เก๊ก ที่ช่วยทําให้
ร่ างกายแข็งแรง และสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ เป็ นต้น
ความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาและคนในวงการกีฬา รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ
นอกสนามกีฬา เช่น การเตรี ยมตัวก่อนการแข่งขัน หรื อเบื้องหลังชีวติ นักกีฬา เป็ นต้น
เชื่ อมโยงกีฬากับวิถีชีวิตของผูค้ นในสังคมโดยไม่มองกีฬาแค่เกมส์การแข่งขัน
เนื่ องจากกีฬาในปั จจุบนั มีบริ บทของ การเมือง และธุ รกิจ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ข่าวกีฬา
ของไทยพีบีเอส จึงต้องรายงานอย่างรู ้เท่าทัน
- ตรวจสอบการดําเนิ นงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยเฉพาะการ
ดําเนินการที่ไม่ชอบมาพากลส่ อไปในทางทุจริ ต
หลักการนําเสนอข่ าวกีฬา
สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน
เปิ ดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และคนด้อยโอกาสในสังคมมีพ้นื ที่แสดงออกโดย
การเล่นกีฬา รวมถึงโอกาสในการรับรู ้ข่าวสารด้านกีฬาอย่างทัว่ ถึง
ให้ขอ้ มูลและความรู ้เกี่ยวกับกีฬาและวงการกีฬาทุกประเภท อย่างรอบด้าน

107

ส่ งเสริ ม การอนุ รัก ษ์ และเผยแพร่ กีฬ าพื้ น บ้าน และวัฒ นธรรมประเพณี ที่
เกี่ยวเนื่องกับกีฬาพื้นบ้าน
แนวทางนําเสนอข่ าวกีฬา
1. นําเสนอข่าวการแข่งขันกีฬา และความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยมากกว่า
ต่างประเทศ
2. เน้น นําเสนอในรู ป แบบรายงานพิ เศษ และบทวิเคราะห์ เช่ น นําเสนอบท
วิเคราะห์ก่อนและหลังเกมส์การแข่งขันกีฬาแต่ละ match พร้อมทั้งผลกระทบต่างๆ อย่าง
รอบด้าน ทั้งต่อสมาคมกีฬา สังคม เศรษฐกิจ หรื อการเมือง เป็ นต้น
3. ให้น้ ําหนัก กับ การนําเสนอข่ าวการแข่ งขัน กี ฬ านัก เรี ยน กี ฬ าเยาวชน กี ฬ า
พื้นบ้าน และกีฬาท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจ และเปิ ดโอกาสใน
การแสดงออกความสามารถด้านกีฬาอย่างทัว่ ถึง เช่ น การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรี ยน
สพฐ.คัพ สานฝั นเยาวชนชายแดนใต้ การแข่งขันเครื่ องบินบังคับ “หนู น้อยจ้าวเวหา”
การแข่งขันเรื อยาวประเพณี เป็ นต้น
ตัวอย่ าง: การนําเสนอข่าวการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน
 นําเสนอสารคดีเชิ งข่าวกึ่ง Reality เพื่อสะท้อนชี วิต และเบื้องหลังความสําเร็ จของ
เด็กนักเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขันเครื่ องบินบังคับ “หนู น้อยจ้าวเวหา” ทั้งด้านวิถีความ
เป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจําวัน แรงบันดาลใจ ความตั้งใจในการฝึ กซ้อมบินของเด็กแต่ละคนที่
แตกต่างกัน เช่น เด็กบางกลุ่มฝึ กซ้อมบินระหว่างที่ช่วยพ่อแม่เลี้ยงควาย เด็กกลุ่มที่อาศัย
อยู่บริ เวณชายแดนไทย-เขมร แม้ขณะมี ปัญ หาการสู ้รบแต่ก็ยงั คงมี กาํ ลังใจและความ
ตั้งใจในการฝึ กซ้อม เป็ นต้น
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 นําเสนอรายงานพิเศษที่สะท้อนให้เห็นโอกาส และช่องทางในการดําเนินชีวติ ที่ดีข้ ึน
ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ ซึ่ งเป็ นผลต่อยอดมาจากความพยายาม และตั้งใจฝึ กฝน เพื่อ
เข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน เครื่ อ งบิ น บัง คับ “หนู น้ อ ยจ้า วเวหา” เช่ น เด็ ก นั ก เรี ย นที่ จ บชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 สามารถนําความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับมาทําเครื่ องบินขาย หรื อ
เด็กนักเรี ยนที่ตอ้ งการศึกษาวิชาชี พด้านอากาศยาน ทางกองทัพอากาศได้เปิ ดโอกาสให้
นัก เรี ยนที่ ได้แ ชมป์ ถ้ว ยพระราชทานเข้าศึ ก ษาต่ อ ในโรงเรี ย นจ่ าอากาศได้ รวมทั้งมี
คะแนนบวกเพิ่มให้สาํ หรับการสอบเข้าโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ เป็ นต้น
ข้ อควรระวัง
ระมัดระวังการใช้ภาษาและถ้อยคําในการนําเสนอข่าวกีฬา เช่น
 ระบุชื่อเฉพาะต่างๆ ในแวดวงกีฬาให้มีความถูกต้อง เช่น ชื่อนักกีฬา ชื่อ
เมื อ ง ชื่ อ ประเทศที่ จ ัด การแข่ ง ขัน กี ฬ า รวมทั้ง ชื่ อ ยศ-ตําแหน่ ง ของบุ ค คลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องในแวดวงกีฬา เป็ นต้น
 ไม่ ใ ช้ถ ้อ ยคํา ในลัก ษณะดู ห มิ่ น เหยีย ดสี ผิ ว หรื อ แบ่ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ข อง
นักกีฬา ในกรณี ที่สีผิวหรื อชาติพนั ธุ์เป็ นประเด็นสําคัญในการนําเสนอข่าว ให้ใช้คาํ ว่า
“นักกีฬาผิวสี ” เช่ น นักฟุตบอลดาวเด่ นของโลกส่ วนใหญ่ เป็ น “นักฟุตบอลผิวสี ” หรื อ
ระบุชื่อประเทศที่เป็ นถิ่นกําเนิดของนักกีฬานั้น เช่น “ลมกรดจาไมก้ า” เป็ นต้น
หลีกเลี่ยงโฆษณาแฝง
 กรณี สัมภาษณ์เดี่ยวประกอบรายงานข่าว หรื อสารคดีเชิงข่าว ต้องไม่
ปรากฏชื่อและตราสัญลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การ กรณี ที่แหล่งข่าวติดลิขสิ ทธิ์ ต้องสวม
เสื้ อที่มีตราสัญลักษณ์ของผูส้ นับสนุน และไม่สามารถเปลี่ยนได้จริ งๆ ให้หลีกเลี่ยงด้วย
มุมกล้องเพื่อไม่ให้เห็นตราสัญลักษณ์ของสิ นค้านั้นอย่างชัดแจ้ง
 กรณี ของการรายงานภาคสนาม ผูส้ ื่ อข่าวที่เปิ ดหน้ารายการต้องไม่
สวมเสื้ อที่มีตราสัญญลักษณ์ของสิ นค้าและบริ การต่างๆ หรื อตราสัญลักษณ์ของสโมสร
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กีฬ า รวมทั้งไม่ ปรากฏภาพหรื อข้อความที่ เป็ นชื่ อ หรื อตราสั ญ ลักษณ์ ของสิ น ค้าและ
บริ การ ในบริ เวณสถานที่ที่เปิ ดหน้ารายการ
 การระบุ ชื่ อ ทัว ร์ น าเม้น ท์ หรื อ ชื่ อ สโมสรกี ฬ า ที่ มี ช่ื อ ขององค์ก ร
เอกชน หรื อชื่อสิ นค้าเป็ นส่ วนประกอบ เช่ น “การแข่งขันกอล์ฟสิ งห์ไทยแลนด์โอเพ่น”
หรื อ “การแข่ ง ขัน แบดมิ น ตัน SCG Thailand Open” หรื อ “สโมสรฟุ ต บอลธนาคาร
กรุ งเทพ” เป็ นต้น สามารถนําเสนอได้เพราะถือเป็ นรายละเอียดส่ วนหนึ่ งของเนื้ อข่าวที่
ผูช้ มควรรู ้ แต่ หากไม่จาํ เป็ นต่อประเด็นการนําเสนอควรหลีกเลี่ยงการกล่าวยํ้า
 เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน นี้ การแข่ ง ขัน กี ฬ าทุ ก ประเภทเป็ นกิ จ กรรมที่ มี
องค์กรธุ รกิจเข้ามาเป็ นส่ วนสนับสนุ นหลัก ดังนั้น ทีมข่าวต้องใช้วิจารณญาณร่ วมกัน
อย่างเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามดุลยพินิจ เพื่อหลีกเลี่ยง “โฆษณาแฝง”
โดยยึดหลักนําเสนอให้นอ้ ยที่สุด ไม่โดดเด่น ไม่แช่ภาพ ไม่ฉายซํ้า และมีเหตุผลรองรับที่
สามารถสะท้อนเจตนาในการนําเสนอได้ หากมี ปัญ หาหรื อข้อสงสัยเกิ ดขึ้ นหลังจาก
ออกอากาศไปแล้ว
ไม่นาํ เสนอหรื อรายงานเกมส์การแข่งขันที่ส่อไปในเชิงสนับสนุ น หรื อชี้ช่อง
ให้เกิดการเล่นพนันทุกรู ปแบบโดยเด็ดขาด
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ข่ าวศิลปวัฒนธรรม
กรอบการนําเสนอข่ าวศิลปวัฒนธรรม
ข่าวศิลปวัฒนธรรม เป็ นข่าวที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ดังนี้
ศิล ปวัฒ นธรรม ได้แ ก่ มรดกทางวัฒ นธรรม ศิ ล ปกรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ วรรณคดี และ
วรรณกรรม เป็ นต้น
ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ โบราณคดี ภาษา ศาสนา และคติชน
สุ นทรี ยะ และสาระบันเทิง ได้แก่ ดนตรี ละครโทรทัศน์ ละครเวที ภาพยนตร์
แฟชัน่ และศิลปะร่ วมสมัย
ปรากฏการณ์ ด้านสื่ อและเทคโนโลยี ได้แก่ สื่ อพื้ นบ้าน สื่ อสมัยใหม่ เช่ น
Multi Media, Social Media และเกมส์
วิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ และความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองและชนบท
หลักการนําเสนอข่ าวศิลปวัฒนธรรม
ให้ความรู ้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงอย่างหลากหลายมิติ
สร้างสุ นทรี ยะ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์
สร้างความเข้าใจอันดีต่อความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
สร้างความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่น
ส่ งเสริ มการรู ้เท่าทันสื่ อ และใช้ประโยชน์จากสื่ อในทางสร้างสรรค์
เปิ ดโอกาสให้กบั ผูค้ นที่มีความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงกลุ่มคนส่ วนน้อย
ในสังคม มีพ้นื ที่ในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์
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แนวทางการนําเสนอข่ าวศิลปวัฒนธรรม
1. เน้น นําเสนอประเด็น เชิ งสั งคม เพื่ อสะท้อนปรากฏการณ์ หรื อ กระแสทาง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม และบัน เทิ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ในมุ ม ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ โดยไม่
นําเสนอข่าวเพียงแค่ตอบคําถามว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร แต่จะสะท้อน
แง่ มุ ม อย่ า งหลากหลาย ด้ว ยการอธิ บ ายว่ า สั ง คมกํา ลัง เป็ นอย่ า งไร หรื อ จะได้รั บ
ผลกระทบอย่างไรจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
2. นําเสนอด้วยความรู ้รอบ รู ้ลึก และรู ้ทนั บนพื้นฐานของข้อมู ลและความรู ้ที่
ผ่านการสื บค้น พิจารณา กลัน่ กรอง ตรวจสอบอย่างถูกต้องและรอบด้าน ทั้งจากเอกสาร
ตํารา และผูร้ ู ้ รวมทั้งผ่านการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่ออธิ บายข้อเท็จจริ งทั้งเชิ งกว้าง
และเชิงลึก ของประเด็นที่นาํ เสนอได้อย่างหลากหลายแง่มุม
โดยมีแนวทางการนําเสนอในปต่ละประเด็นดังนี้
ข่ าวทีเ่ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม
 อธิ บายปรากฏการณ์หรื อกระแสทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้เห็น
ความเคลื่อนไหว การรับรู ้ การส่ งต่อ และการแลกเปลี่ยน ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
ของผูค้ นที่เกี่ยวข้องและบริ บทแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย เช่น
รู ปแบบพิ ธีการของประเพณี บ างอย่างที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย เปลี่ ยนแปลงไป
เพราะอะไร ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องมีการรับรู ้อย่างไร ถ่ายทอดและส่ งต่อให้คนรุ่ นลูกหลาน
อย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้จิตวิญญาณหรื อคุณค่าแท้ของประเพณี น้ นั ๆ ยังคงอยู่
ภายใต้รูปแบบพิธีการที่เปลี่ยนแปลงไป และจะสามารถเชื่อมร้อยคนแต่ละรุ่ นไว้ดว้ ยกัน
ได้อย่างไร เป็ นต้น
 เน้นสร้างความเข้าใจ และนําไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
 นําเสนออย่างต่อเนื่องโดยติดตามความเคลื่อนไหวอย่างสมํ่าเสมอ
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ตัวอย่ าง
 กัมพูชาขึน้ ทะเบียนหนังเงา-ท่ ารํา (สิ งหาคม 2554)
นําเสนอด้วยการให้ขอ้ มูล อธิ บาย ขยายความเพื่อให้เห็ นความเคลื่อนไหวของ
วัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยน ผสมผสาน และหลอมรวมไปสู่ ความเป็ นสากลที่กา้ วข้าม
เส้นแบ่งว่าใครคือเจ้าของ โดยนําเสนอเป็ นชุดข่าวติดต่อกัน 5 ตอน แต่ละตอนมีประเด็น
ต่างๆ กัน ดังนี้
รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อธิบายเพื่อให้ขอ้ มูล ความรู ้ และสร้างความใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับหนังเงา-ท่ารํา
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของภูมิภาค
รายงานข้อ มู ล และสถานการณ์ เกี่ ย วกับ “หนัง ใหญ่ ” ในพื้ น ที่ ต่ างๆ ของ
ประเทศไทย รวมทั้งสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการขึ้นทะเบียนหนังเงา ด้วย
ข้อมูลจากหลายมุมมองที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ ายวิชาการ และศิลปิ นหนังใหญ่ของไทย
วิเคราะห์ในมุมมองของภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสื บต่อกันมา ซึ่ งแต่เดิมนั้นไม่มี
เส้นเขตแดนที่ แบ่ งเขาแบ่ งเราอย่างชัดเจน แต่เป็ นศิลปวัฒ นธรรมร่ วมกันของภู มิภาค
อาเซี ยน ซึ่ งต่ อ มาแต่ ล ะประเทศได้ป รั บ เปลี่ ย นจนมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวบางอย่างที่
แตกต่างกัน
 การจัดการพืน้ ทีแ่ หล่ งโบราณคดี
นําเสนอข้อมูลเพื่อให้เห็นความสําคญของแหล่งโบราณคดที่ขุดค้นพบ วิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่ในบริ เวณนั้นแต่เดิ มเป็ นอย่างไร เมื่อมีการค้นพบแหล่ง
โบราณคดีแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้น และมีการจัดการ
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างไร เป็ นต้น

ประเด็นข่ าวทีเ่ กีย่ วกับวรรณกรรม
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 นําเสนอทั้งบทประพันธ์ที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม และ
บทประพันธ์ที่มีเนื้อหาเข้าใจยาก โดยให้รายละเอียด และวิเคราะห์ถึงความน่าสนใจของ
บทประพันธ์ที่สะท้อนทั้งจากมุมมองของผูผ้ ลิต ผูเ้ ขียน และผูอ้ ่าน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการ
อ่าน หรื อนําไปสู่ การพูดคุยต่อในสังคม
 นําเสนอชีวติ เบื้องหลังของคนทําหนังสื อ และให้พ้ืนที่กบั สํานักพิมพ์
ขนาดเล็กที่พยายามยืนหยัดผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
 นําเสนอข่ าวในเชิ งที่ช่วยกระตุ น้ ผลักดันให้สังคมเห็ นความสําคัญ
ของการอ่านหนังสื อ และการเขียนหนังสื อ เช่น สะท้อนให้เห็นว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เอื้อ
และเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก และเยาวชน สนใจและใช้เวลาในการอ่ า น
หนังสื อให้มากขึ้น เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
 หนังสื อเข้ ารอบรางวัลซีไรต์ ประจําปี 2554
นําเสนอรายละเอี ยดของหนังสื อทุ กเล่ ม ที่ เข้าสู่ รอบสุ ด ท้ายของการประกวด
รางวัลซี ไรต์ ปี 2554 พร้อมการวิเคราะห์ความน่ าสนใจของหนังสื อแต่ละเล่ม จากหลาย
มุมมอง ของทั้งผูเ้ ขียน คณะกรรมการตัดสิ น และผูเ้ ชี่ ยวชาญในแวดวงวรรณกรรม เป็ น
ต้น
 วิธีการเรียนการสอนวิชาบรรณาธิกรณ์
นําเสนอรายละเอียดของวิธีการเรี ยนการสอนวิชาบรรณาธิ กรณ์ ซึ่ งไม่เคยมีการ
เปิ ดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเฉพาะเรื่ องนี้ อย่างจริ งจังมาก่อน โดยอธิ บายให้เห็ นว่า
เป็ นเพราะอะไร และสะท้อ นให้ เห็ น แง่ มุ ม บางด้า นเกี่ ย วกับ การเขี ย นหนัง สื อ ที่ ถู ก
มองข้ามหรื อละเลยไป เช่ น ความสําคัญของการใช้ดินสอ หรื อการเขียนต้นฉบับด้วย
ลายมือ เป็ นต้น
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ประเด็ น ข่ า วที่ เกี่ ย วกั บ ความเคลื่ อ นไหวในวงการบั น เทิ ง ไทยและ
ต่ างประเทศ
 เลือกประเด็นที่สะท้อนหรื ออธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมได้ เช่น
 กรณี ที่มี ก ารผลิ ต และเผยแพร่ ละครย้อ นยุค หลายเรื่ อ งติ ด ต่ อ กัน
ในช่ วงระยะเวลาใกล้เคี ยงกัน นําเสนอผ่านการตั้งข้อสังเกตว่าเกิ ดอะไรขึ้ นในสั งคม
ทําไมผูค้ นจึงถวิลหาอดีตผ่านการเสพละครย้อนยุค เป็ นต้น
 สะท้อนบทเรี ยนให้เห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงของมุมมอง วิธีคิด
วิถีชีวติ ของผูค้ น และบริ บทแวดล้อมทางสังคมผ่านการนําเสนอละคร และภาพยนตร์
 กรณี ก ารแถลงข่ าวเปิ ดกล้อ งละครโทรทัศ น์ เปิ ดรอบปฐมทัศ น์
ละครเวที หรื อการจัดแสดงคอนเสิ ร์ตต่างๆ ไม่นาํ เสนอเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการ
ของเจ้าของธุ รกิจบันเทิง แต่ตอ้ งพิจารณาว่ามีประเด็นที่เป็ นผลกระทบเชิงสังคมหรื อไม่
และผูช้ มจะได้รับประโยชน์อะไรจากประเด็นนั้น เป็ นต้น
 นําเสนออย่างรู ้เท่าทันปรากฏการณ์ของวงการสื่ อที่เปลี่ยนแปลงไป
และเบื้องหลังของกระแสข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สื บค้น และ
ประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งเดี ยว แต่สืบหาจากหลายๆ แหล่ ง
และวิเคราะห์ในหลายๆ มิติ อย่างรู ้เท่าทัน เน้นประโยชน์ที่สังคมจะได้รับเป็ นหลักการ
สําคัญ โดยไม่ตกเป็ นเหยือ่ การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจบันเทิง
คิดเห็น

 หาผูท้ ี่รู้จริ งเกี่ยวกับประเด็นที่นาํ เสนอช่วยวิเคราะห์ และแสดงความ

 ไม่นาํ เสนอเพียงแค่การบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ ต้องสะท้อน
ข้อเท็จจริ งอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผูช้ มรับรู ้และเข้าใจเบื้องหลังของเหตุการณ์ รวมทั้งใช้
โอกาสจากกระแสของเหตุ ก ารณ์ ที่เกิ ดขึ้ น สะท้อนปั ญ หา และนําไปสู่ ก ารให้ความรู ้
ข้อคิด บทเรี ยน อุทาหรณ์ และคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นให้รู้เท่าทัน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
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ตัวอย่ าง
 ปรากฏการณ์ เรยา (เมษายน-พฤษภาคม 2554) ซึ่ งเป็ นผลกระทบจากการออกอากาศ
ละครโทรทัศน์เรื่ องดอกส้ มสี ทอง นําเสนอในมุ ม ที่ ส ะท้อนให้เห็ น การเปลี่ ยนแปลง
ภาพลักษณ์ของตัวเอกฝ่ ายหญิงในละคร จากอดีตที่ตอ้ งเป็ นคนดี เรี ยบร้อย น่ าสงสาร มา
สู่ การฉายภาพที่ตรงกันข้าม โดยการวิเคราะห์ให้เห็นว่าปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้ สะท้อน
ภาพบริ บทแวดล้อมทางสังคมในยุคปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 ปรากฏการณ์ เพลงคันหู (กันยายน 2554) เกิดจากคลิปการแสดงคอนเสิ ร์ตเพลง "คัน
หู " ที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ตจนทําให้มีคนเข้าไปคลิกดูเป็ นจํานวนมาก นําเสนอในแง่มุม
ของการใช้ภ าษาในบทเพลงที่ มี เนื้ อ หาสองแง่ ส ามง่ าม โดยเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารมอง
ภาพรวมของภาษาในบทเพลงแนวนี้จากอดีต เช่น เพลงพื้นบ้าน จนถึงเพลงร่ วมสมัยใน
ยุคปั จจุบนั ผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านภาษา นักแต่ งเพลง และนักร้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจว่าถ้าหากจะฟังเพลงแนวนี้ควรฟังในมิติไหน เป็ นต้น
 งานเสวนาเกีย่ วกับภาพยนตร์
ไม่เน้นนําเสนอภาพและรายละเอียดของการจัดเสวนา แต่จะนําข้อมูลที่ได้จากวง
เสวนามาตั้งประเด็น ใหม่ ในการนําเสนอ เช่ น การที่ ภ าพยนตร์ เรื่ อ งหนึ่ งจะประสบ
ความสําเร็ จได้น้ ันจะต้องอาศัยปั จจัยอะไรเป็ นองค์ประกอบบ้าง หรื อภาคส่ วนต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งควรมี ก ารส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ไ ทยอย่า งไร เพื่ อ ให้ มี ก ารผลิ ต
ภาพยนตร์ ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี เนื้ อ หาที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขัน ได้กับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์จากต่างประเทศ เป็ นต้น
 ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในวงการธุรกิจบันเทิง เช่น
การคัดเลือกนักแสดงนอกจากพิจารณาจากความสามารถทางการแสดงแล้ว
เรื่ องราวชี วิตเบื้ องหลังของนักแสดงที่ กาํ ลังอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม ก็ถูก
นํามาเป็ นจุดขายในการผลิตละครด้วย
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 รู ปแบบและวิ ธี ก ารทํา ข่ า วโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ใ นวงการธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยวิเคราะห์ให้เห็นว่า เป็ นการใช้อะไรเป็ นจุดขาย ความคิดสร้างสรรค์
หรื อจังหวะจากกระแสข่าวชี วิตส่ วนตัวของนักแสดงเพื่อหวังผลในการโปรโมทละคร
คอนเสิ ร์ต รวมไปถึงการจัดงาน event ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า เป็ นต้น
ประเด็นข่ าวทีเ่ กีย่ วกับความเคลื่อนไหวในวงการสื่ อและเทคโนโลยี
 สะท้อนปรากฏการณ์ของวงการสื่ อที่เปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายแง่มุม
 นําเสนอความคิ ดสร้างสรรค์ในการใช้ประโยชน์จากสื่ อ เช่ น การ
บอกเล่าวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ส้ ัน การสะท้อนปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านการแสดง
พื้นบ้าน หรื อการแสดงละครเวที เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
 ภาพยนตร์ ส้ั น “กอนกวย ส่ วยไม่ ลืมชาติ”
นําเสนอโดยสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ที่คนเล็กๆ จากกลุ่มชาติพนั ธุ์กวย หรื อ
ส่ วย เลือกใช้วิธีการบอกเล่าวัฒนธรรมของตนเองผ่านภาพยนตร์ส้ ัน เพื่อเป็ นพลังกระตุน้
และปลุกจิตสํานึกแห่ งความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองของคนในกลุ่มชาติพนั ธ์
เดี ยวกัน รวมทั้งเพื่อให้สังคมในวงกว้างรู ้จกั และเข้าใจวัฒ นธรรมเฉพะของกลุ่มชาติ
พันธุ์อย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น

ประเด็นข่ าวทีเ่ กีย่ วกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่
 เปิ ดพื้นที่ ในการนําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
ของผูค้ นกลุ่ มต่างๆ ในสังคมที่ มีความแตกต่างหลากหลาย เช่ น ชี วิตความเป็ นอยู่ของ
ผูค้ นกลุ่มต่างๆ ทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท รวมไปถึงกลุ่มชาติพนั ธุ์ เป็ นต้น
 ให้พ้ืนที่ในการนําเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ อง
ผูส้ ู งอายุ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในอนาคต
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อัน ใกล้น้ ี ผู ค้ นและสั ง คมควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ อย่า งไรเพื่ อ ให้
สามารถใช้ชีวติ ในช่วงบั้นปลายได้อย่างมีความสุ ข และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ตัวอย่ าง
 การเสี ยชีวติ ของโกร่ ง กางเกงแดง (กันยายน 2554)
นําเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็ นเรื่ องราวชี วิตของผูส้ ู งอายุคนหนึ่ งที่ทาํ งานมาอย่าง
ยาวนาน มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั พอสมควร แต่มีชีวิตบั้นปลายอยูบ่ นความไม่มน่ั คง ต้องหา
เลี้ ยงตัวเองอยู่เพี ยงลําพังด้วยความจําเป็ นที่ เกิ ดจากบริ บทแวดล้อมทางเศรษฐกิ จและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็ นอนุสติและอุทาหรณ์ให้กบั สังคม
 การจัดแสดงคอนเสิ ร์ตของศิลปิ นอาวุโส
นําเสนอให้เห็ น ว่าปั จจุ บ ัน นี้ มี ก ารจัด แสดงคอนเสิ ร์ต ของศิ ล ปิ นเพลงอาวุโ ส
บ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการสะท้อนให้เห็นคุณค่าและเปิ ดพื้นที่ให้กบั ศิลปิ น
อาวุโสแล้ว ยังเป็ นการสะท้อนภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของกลุ่มผูช้ มที่คนรุ่ นลูก
พาพ่อแม่มาชมคอนเสิ ร์ต เป็ นต้น
Tips & Tricks
วางแผนการใช้และบริ หารจัดการข้อมูลทั้งภาพและเนื้ อหาอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ในการทํางานที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง ต่อเนื่ อง และ
เชื่อมโยงกันได้อย่างคุม้ ค่ามากที่สุด
กรณี ทาํ ข่าวประเด็นที่กาํ ลังอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม ซึ่ งต้องมีการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับความร่ วมมือ ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลอื่นที่
สามารถให้ ค าํ ตอบในประเด็ น เดี ย วกัน ได้แ ทน เช่ น กรณี “เสก โลโซ” เสพยา อาจ
สัมภาษณ์แพทย์ผใู ้ ห้การบําบัดแทน เป็ นต้น

119

120

รายการวิเคราะห์ และสารคดีเชิงข่ าว
กรอบการนําเสนอรายการวิเคราะห์ และสารคดีเชิงข่ าว
รายการวิเคราะห์ แ ละสารคดี เชิ งข่ าว มี ก รอบในการนําเสนอประเด็ น เนื้ อ หา
เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ดังนี้
ตรวจสอบการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กลไกการดําเนิ นงานของภาครัฐในทุกระดับ
รวมไปถึงการกระจายและใช้อาํ นาจที่ไม่เป็ นธรรม
อธิ บายปรากฏการณ์ที่สังคมให้ความสนใจ และต้องการคําตอบ ครอบคลุม
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เช่ น
กรณี พิพาทเขาพระวิหาร นโยบายรับจํานําข้าว เป็ นต้น
สะท้อนคุณภาพชี วิตและความเป็ นอยูข่ องคน หรื อกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาเชิงระบบ หรื อโครงสร้างทางสังคม
เป็ นช่ องทางเปิ ดรับเรื่ องร้องเรี ยนจากกลุ่ มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ถู ก
กระทํา ตกเป็ นเหยื่อ หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และช่ วยเป็ นสื่ อกลางในการเชื่ อมโยงสู่ การหาทางออกในการแก้ไข
ปัญหาร่ วมกัน
หลักการนําเสนอรายการวิเคราะห์ และสารคดีเชิงข่ าว
ปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ และพิทกั ษ์สิทธิให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
ส่ งเสริ มคุณค่า และเคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ถูกต้อง รอบด้าน และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
ให้ขอ้ มูลและความรู ้ เพื่อสร้างความตระหนักและรู ้เท่ าทันต่ อสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน
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จุดกระแส สร้างการมีส่วนร่ วม และผลักดันให้นาํ ไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น
เปิ ดพื้นที่ให้กบั ผูค้ นที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทุกกลุ่มในสังคม (เช่ น คน
ด้ อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ฯลฯ) มีโอกาสเข้าถึงสื่ อสาธารณะ
แนวทางการนําเสนอรายการวิเคราะห์ และสารคดีเชิงข่ าว
1. เน้นการเปิ ดประเด็นใหม่ ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่ ใน
สังคม และเป็ นปมปัญหาที่มีบริ บทเกี่ยวข้องมากมาย
2. นําเสนอโดยการวิเคราะห์ อธิ บ าย ขยายความปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น แบบ
เจาะลึก เชิ งสื บสวนสอบสวน เพื่อให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาที่ ไปของปมปั ญหา
และบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รอบด้าน เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก รับรู ้
เข้าใจ และร่ วมกันหาทางป้องกันหรื อแก้ไข เช่น
 กรณี พิพาทเขาพระวิหาร นําเสนอรายละเอียดให้เห็นว่าปมปั ญหาเขต
แดนที่ กลายเป็ นชนวนพิพ าทระหว่ างไทย-เขมร มีที่ม าที่ไปอย่ างไร เกิ ด ขึ้ น มาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานเพราะอะไร มีผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง เป็ นต้น
 กรณี นโยบายรับจํานําข้าว อธิ บายให้เห็นว่ามีปมปั ญหาที่เกิดขึ้นกับทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอย่างไร มีช่องโหว่ในการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างไร เป็ นต้น
3. นําเสนอข้อมู ลที่ ถูกต้อง รอบด้าน และเป็ นธรรม โดยเปิ ดพื้นที่ ให้ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นาํ เสนอได้มีโอกาสชี้แจง โดยไม่ตดั สิ นชี้ถูกชี้ผดิ
4. ใช้เทคนิคการนําเสนอ และวิธีการเล่าเรื่ องที่น่าติดตาม
 ใช้เทคนิคภาพและกราฟิ ก เพื่อขับเคลื่อนเนื้อหาที่หนักแน่นและจริ งจัง
 เน้นการนําเสนอด้วยภาพที่สื่อความหมาย ทุกภาพที่ใช้ตอ้ งเล่าเรื่ องได้
ด้วยตัวเอง และมีผลกระทบต่อความสนใจของผูช้ ม
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 นําเสนอเหตุ ก ารณ์ ที่เกิ ดขึ้ น จริ ง แบบ Reality มี ตวั ละคร ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
ได้รั บ ผลกระทบหรื อ เป็ นเจ้าของปั ญ หา เป็ นตัว เดิ น เรื่ อ งเพื่ อ ถ่ ายทอด และสะท้อ น
เรื่ องราวที่เกิดขึ้น
 นําเสนอภาพเหตุการณ์จริ ง ไม่ใช้วิธีการจัดฉาก หรื อสร้างสถานการณ์
จําลอง หากในบริ บทของเนื้ อหาจําเป็ นต้องย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว จะใช้กลวิธี
ในการเล่าเรื่ องแทนการสร้างสถานการณ์จาํ ลอง
 ใช้ภ าพที่ ถ่ า ยขึ้ น ใหม่ จ ากเหตุ ก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ณ
ช่วงเวลานั้น ไม่ใช้ footage จากแฟ้ มภาพ ยกเว้ น เมื่อมีความหมายต่อเรื่ องราวที่นาํ เสนอ
เช่ น ต้อ งการให้ ข ้อ มู ล พื้ น ฐานโดยย้อ นเหตุ ก ารณ์ ก ลับ ไปเมื่ อ หลายปี ที่ ผ่า นมา เพื่ อ
เปรี ยบเทียบให้เห็นว่าอดีตเป็ นอย่างไร และปัจจุบนั เป็ นอย่างไร เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
 ทุจริตบัตรเลขศู นย์
เปิ ดเรื่ องด้วยภาพที่กระทบหรื อดึงดูดความสนใจของผูช้ ม ก่อนที่จะเชื่อมโยง
เข้าสู่ เรื่ องราว เช่ น ภาพการรวมตัวชุ มนุ มประท้วงของผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบ ภาพของ
แรงงานต่างด้าวที่ถูกเรี ยกเก็บเงินอย่างไม่เป็ นธรรม เพื่อแลกกับการได้บตั รเลขศูนย์
ฉายให้เห็นภาพของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีตวั ละครที่เป็ นเจ้าของ
ปัญหาเป็ นตัวเดินเรื่ อง ถ่ายทอดเรื่ องราว และสะท้อนปั ญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานต่างด้าว
ที่ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้เห็ นว่ามี สภาพชี วิตและความเป็ นอยู่อย่างไร เห็ น
ความเคลื่อนไหว และความเดือดร้อนของกลุ่มคนเหล่านั้น
นําเสนอรายละเอียด เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของการมีบตั รเลขศูนย์ของ
แรงงานต่ างด้าว และชี้ ให้เห็ น ว่าเป็ นช่ อ งทางให้เจ้าหน้าที่ ห น่ วยงานภาครั ฐแสวงหา
ผลประโยชน์จากกรณี น้ ีได้อย่างไร
จุดกระแส กระตุน้ ให้สังคมตระหนัก รับรู ้ และร่ วมกันหาทางแก้ไข รวมทั้ง
เป็ นการป้ องปรามหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องไม่ ให้มีโอกาสหรื อหาช่ อ งทางที่ จะแสวงหา
ผลประโยชน์จากกรณี น้ ีได้
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5. เกาะติ ด สถานการณ์ ข องประเด็ น ที่ น ําเสนออย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ นําไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน
6. นําเสนอเรื่ องราวของคนหรื อกลุ่มคนที่เป็ นแรงบันดาลใจให้กบั คนอื่นๆ ใน
สังคม เช่น
เปลี่ยนแปลง

 การต่ อ สู ้ ข องคนเล็ ก ๆ ในสั ง คมที่ ท ํา เรื่ องยิ่ ง ใหญ่ ที่ น ํ า ไปสู่ การ

 วิ ถี ชี วิ ต ของคนเล็ ก ๆ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากโครงสร้ า งทางสั ง คม
นโยบาย หรื อกลไกการทํางานของภาครัฐที่ ไม่ เป็ นธรรม เช่ น เรื่ องราวชี วิตลุงชั ย พร
(รายการชี วิตจริ งยิ่งกว่ าละคร ตอน บ้ านหลังสุ ดท้ ายที่ปลายทาง: กันยายน 2554) อดีต
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริ กา และข้ าราชการเกษียณ ที่มีเงินแต่ กลับ
ออกจากบ้ านสู่ วถิ ีชีวติ ของคนเร่ ร่อน เพื่อแสวงหาสั จธรรมตามถนน เป็ นต้ น
7. ปกป้องสิ ทธิส่วนบุคคล และความปลอดภัยของแหล่งข่าว
 การสั มภาษณ์ แหล่งข่ าวต้องขออนุ ญ าต และมี การยินยอมด้วยความ
สมัครใจทุกครั้ง
เช่น

 ระมัดระวังการนําเสนอภาพและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งข่าว

 กรณี นาํ เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับผูป้ ่ วยโรคเอดส์ แม้ว่าแหล่งข่าวจะ
ยินยอมให้เปิ ดเผยใบหน้าได้ แต่หากประเมินแล้วว่าอาจจะมีผลกระทบทางใดทางหนึ่ ง
เกิดขึ้นกับแหล่งข่าวภายหลังที่รายการออกอากาศไปแล้ว ก็ไม่ควรเปิ ดใบเผยหน้าของ
แหล่งข่าว
 กรณี นาํ เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิด ไม่
นําเสนอภาพ รายละเอียดต่างๆ และไม่สัมภาษณ์ เด็กหรื อเยาวชนรวมไปถึงครอบครัว
และบุ ค คลใกล้ชิ ด โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ นั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก สั ง คมสงเคราะห์ หรื อ
แหล่งข่าวอื่นๆ แทน ยกเว้ น มีประเด็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ บทของการนําเสนอ จึงจะมี
การสัมภาษณ์เด็กและครอบครัว
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 การบัน ทึ กภาพและเสี ยงโดยการซ่ อนอุ ปกรณ์ จะทําเมื่ อต้องการให้
เห็นกระบวนการที่ทาํ ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่ประชาชนควรรู ้
ผู้ดําเนินรายการวิเคราะห์ และสารคดีเชิงข่ าว
รู ้จริ ง เข้าถึงข้อมูล เข้าใจประเด็นที่นาํ เสนอ ไม่ทาํ หน้าที่เพียงแค่การบอกเล่า
เรื่ องราวโดยการอ่านข่าว ลงเสี ยงบรรยาย หรื อเปิ ดหน้ารายการเท่านั้น
มีส่วนร่ วมในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
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ผู้ประกาศข่ าว-ผู้สื่อข่ าวภาคสนาม
บุคลิก (Character)
ผู้ ป ระกาศหลัก น่ าเชื่ อถื อ เป็ นธรรมชาติ มี ชี วิตชี วา มี ค วามเป็ นมิ ตร/เป็ น
กันเองกับผูช้ ม
ผู้ สื่ อข่ า วภาคสนาม (ที่ เปิ ดหน้ ารายงาน) มี บุ ค ลิ ก เป็ นของตนเอง เป็ น
ธรรมชาติ ชัดเจน จริ งจัง จริ งใจ รู ้จริ ง และรายงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
แนวทางการนําเสนอ
• บทโปรย

เยิน่ เย้อ

ดึงดูดความสนใจ น่าติดตาม เนื้อหาไม่ซ้ าํ กับรายงานข่าว
“Clean & Clear” คมชัด สั้นกระชับ สละสลวย ได้ใจความ ไม่ใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย-

การ “โปรย” ของผูป้ ระกาศไม่ใช่ การ “อ่านย่อหน้าแรกของข่าว” หรื อ “LEAD”
ของข่าวนั้น เนื่ องจากจะต้องมีการให้ “บริ บท” หรื อ “ปู มหลัง” ของข่ าวอย่างกระชับ
และมีช้ นั เชิง อีกทั้งยังต้องใช้การ “ตีความ” ข่าวอย่างมีจินตนาการ
นัน่ หมายความว่า ผูป้ ระกาศต้องเข้าใจทั้งประเด็นและอารมณ์ของข่าวนั้นๆ อย่าง
ลึกซึ้งมากพอแล้ว จึงเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ น “โปรย”
• แนวปฏิบัติในการรายงานข่ าว
ผู้ประกาศหลัก
 ทําการบ้านร่ วมกับบรรณาธิ การและโปรดิวเซอร์ ก่อนเข้ารายการ เพื่อ
ทําความเข้าใจประเด็นเนื้อหา และอารมณ์ (Mood) ของข่าวที่จะนําเสนอในแต่ละช่วง
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 รู ้จริ งในประเด็นข่าวที่จะนําเสนอทั้งหมด (ไม่ใช่รู้แค่หัวข้อข่าว) ซึ่ งจะ
ทําให้สามารถสื่ อสารกับผูช้ มในรู ปแบบของการเล่าเรื่ องได้มากขึ้น
 สื่ อสารกับผูช้ มมากขึ้น
- มี การแสดงออกด้วยภาษากายและสายตา ที่ สื่ อไปยังผูช้ ม เพื่ อให้
ผูช้ มอยากติดตามรายละเอียดของข่าว
- พูดคุยในลักษณะของการสรุ ปประเด็นข่าวอย่างเป็ นกันเอง เพื่อให้
ผูช้ มเข้าใจง่ายขึ้ น โดยมี ขอ้ มู ลมาสนับสนุ นในสิ่ งที่ สรุ ปหรื ออธิ บายกึ่ งวิเคราะห์ โดย
เชื่ อมโยงข้อมูล-ประเด็นอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและเหมาะสม ก่อนที่จะเข้าโปรยในข่าว
ต่อไป เช่น
หลังจบรายงานข่าวเหตุมือปื นยิงกลุ่มผูช้ ุมนุมชาวสวนยางที่ปิด
ถนนประท้วงราคายาง ผูป้ ระกาศอาจสรุ ปว่า “มีประเด็นใหม่ ที่
ทั้งผู้ชุมนุมเรี ยกร้ องราคายาง และตํารวจกําลังจับตามองเป็ น
พิเศษ คือ พฤติกรรมของคนยิงปื นใส่ มอ็ บที่ใช้ ป้ายทะเบียนรถ
ปลอม”
หรื อ
สรุ ปประเด็นหลังจบรายงานข่าวการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า
“ขณะนีร้ ั ฐบาลกําลังถึงทางตันในเรื่ องของการแก้ ไข
รั ฐธรรมนูญ เพราะ..... (มีคาํ อธิ บายสนับสนุนอย่ างมีเหตุผลว่ า
เป็ นเพราะอะไร)” เป็ นต้น
 เชื่อมโยงประเด็นข่าวได้อย่างน่ าติดตาม ไม่จาํ เป็ นต้องยึดตามบทโปรย
ในสคริ ปต์มากนัก สามารถปรับเปลี่ยนถ้อยคําเพื่อให้พูดได้อย่างคล่องปากด้วยรู ปแบบ
ของตนเองได้ แต่ให้คงความหมายไว้ได้อย่างครบถ้วน
 มีบรรณาธิ การ หรื อโปรดิวเซอร์ ควบคุมเวที สนับสนุ น ให้คาํ แนะนํา
ระหว่างรายการ
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ผู้ประกาศคู่/ผู้สื่อข่ าวภาคสนาม
 มีการพูดคุย รับ-ส่ ง กันอย่างเป็ นธรรมชาติ
 มีการสื่ อสารกับผูช้ มในลักษณะของการเล่าให้ฟัง
 มีบรรณาธิการช่วยแนะนําว่า ควรมีการพูดคุยรับ-ส่ ง กันอย่างไร ในแต่
ละช่วงข่าว
การรับ-ส่ ง ระหว่างผูป้ ระกาศหลักกับผูป้ ระกาศ หรื อผูส้ ื่ อข่าวภาคสนาม ทั้ง
ในการรายงานสด และรายงานทางโทรศัพท์
 การโปรยนําของผูป้ ระกาศหลัก ต้อ งทําให้ผูช้ มอยากติ ด ตามในสิ่ งที่
ผูส้ ื่ อข่าวภาคสนามจะพูดต่อ โดยไม่ใช้เนื้อหาที่ซ้ าํ กัน
 การรับ-ส่ ง มีความต่อเนื่องกัน ในลักษณะของบทสนทนาที่เชื่อมกัน
ด้วยเนื้อหา
 ผูส้ ื่ อข่าวภาคสนามเข้ารายงานโดยไม่ตอ้ ง “สวัสดี”
 ผูป้ ระกาศหลักและผูส้ ื่ อข่าวภาคสนามสามารถพูดคุยโต้ตอบกันสั้นๆ
เกี่ยวกับประเด็นข่าวที่นาํ เสนอ หรื อมีคาํ ถามเพิ่มเติมที่เป็ นการติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ข่าวได้
 การจบรายงานของผูส้ ื่ อข่าวภาคสนาม ทําได้หลายรู ปแบบ เช่น
o
o

o

สรุ ปประเด็นภาพรวมของสถานการณ์
เชื่อมต่อหรื อส่ งประเด็น เช่น เมื่อจบการรายงานข่าวการชุมนุม
คัดค้านการขึ้นราคา NGV ผูส้ ื่ อข่าวอาจส่ งประเด็นว่า “อีกหนึ่ง
ชั่วโมงข้ างหน้ าเราจะมาติดตามความคืบหน้ าของสถานการณ์
ชุมนุมที่ระบุว่าจะมีการยกระดับขึน้ นั้นหมายความว่ าอย่ างไร
และจะมีมาตรการกดดันที่หนักกว่ าตอนนีอ้ ย่ างไร” เป็ นต้น
จบด้วยการเรี ยกชื่อผูป้ ระกาศหลัก
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o

o

หลีกเลี่ยงการลงท้ายด้วยการบอกชื่อ และระบุสถานที่ที่รายงาน
ข่าว ยกเว้น เป็ นการรายงานข่าวจากต่างประเทศ หรื อจากพื้นที่ที่
มีความสําคัญต่อประเด็นข่าว
หลีกเลี่ยงการใช้คาํ ว่า “ช่วงนี้กลับไปทางสถานี”

 ผูป้ ระกาศหลักรับกลับด้วยการ “ขอบคุ ณ” และสามารถสรุ ปประเด็น
สั้นๆ หรื อเชื่อมโยงประเด็นไปยังข่าวต่อไปอย่างสอดคล้องกันได้
การสั มภาษณ์ แหล่งข่ าวทีห่ น้ าจอ
สัมภาษณ์สด





ทักด้วยการสวัสดี และแนะนําชื่อนามสกุล และตําแหน่งของแหล่งข่าว
จบด้วยการ “ขอบคุณ”



สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การทักด้วยคําว่า “สวัสดี” ขึ้นอยูก่ บั แต่
ละสถานการณ์ เช่น ในกรณี ที่เป็ น
สถานการณ์เร่ งด่วน อย่างเช่นสอบถาม
ความคืบหน้าเรื่ องไฟไหม้อาคาร อาจ
แนะนําชื่อตําแหน่งแล้วสอบถามใน
ประเด็นทันที แต่ในกรณี ที่ไม่เป็ นการ
เร่ งด่วน หรื อเป็ นเรื่ องเชิงบวก อาจทัก
ด้วยการสวัสดีได้ เช่น สัมภาษณ์ผวู ้ า่
ราชการจังหวัด ในรายละเอียดการจัด
งานแสดงแสง สี เสี ยง เป็ นต้น
จบด้วยการ “ขอบคุณ”

 การ “สวัสดี”



ผูป้ ระกาศหลักเป็ นตัวแทน “สวัสดี” ผูช้ มตอนเข้าและออกรายการ
ผูป้ ระกาศที่อยูใ่ นช่วงข่าวเดียวกันไม่ตอ้ งสวัสดีกนั เอง และไม่ตอ้ ง
สวัสดีผชู ้ มอีก เช่น ผูป้ ระกาศหลักส่ งให้ผปู ้ ระกาศข่าวบันเทิง สามารถ
รับ-ส่ งประเด็นกันได้ทนั ที โดยผูป้ ระกาศข่าวบันเทิงไม่ตอ้ ง “สวัสดี”
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ผูช้ ม ยกเว้น เป็ นคอลัมน์แยกต่างหาก ไม่ได้อยูใ่ นฉากข่าวเดียวกัน เช่น
ข่าวพยากรณ์อากาศ ผูป้ ระกาศ “สวัสดี” ผูช้ มทั้งเข้าและออกได้
กรณี ที่มีความผิดพลาดหน้าจอเกิดขึ้น ผูป้ ระกาศต้องทําหน้าที่ขออภัยต่อผูช้ ม
โดยการกล่าวว่า “ขออภัยในความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ”
การแต่ งกายของผู้ประกาศ/ผู้สื่อข่ าวภาคสนาม
ผู้ประกาศหลัก
 สุ ภาพ ทั น สมัย น่ า เชื่ อ ถื อ เหมาะสมกับ ภาพลัก ษณ์ ข องความเป็ น
สื่ อมวลชน ฉากข่าว หรื อบริ บทของสถานการณ์ที่ไปทําข่าว
 ช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ลดความเป็ นทางการลงได้บา้ ง
 ช่ วงข่ าวในพระราชสํานัก เน้นใช้ผา้ ไทยที่ มีสไตล์การออกแบบตัดเย็บ
ทันสมัย
 หลี ก เลี่ ย งการสวมเสื้ อ ยืด ไม่ มี ป ก หากจําเป็ นต้อ งสวมเสื้ อ แจ็ค เก็ต สี /
ลวดลายสุ ภาพทับ
แนวปฏิบัติสําหรับ ผู้ประกาศข่ าวไทยพีบีเอส
(1) สําหรั บรั บข่ าวภาค เช้ า เที่ยง คํา่ และดึก
ขอให้ผปู ้ ระกาศ ไหว้และกล่าวคํา “สวัสดี” เข้าสู่ รายการ ก่อนจบ
รายการโปรยไฮไลท์ให้กบั รายการถัดๆ ไปแล้ว “สวัสดี” หรื อ “ราตรี สวัสดิ์”
ไหว้ลา
(2) สําหรั บข่ าวเบรก ทุกเบรก
ขอให้ผปู ้ ระกาศ ไหว้และกล่าวคํา “สวัสดี” เข้าสู่ รายการ (ทุกเบรก
ข่าว) ก่อนจบรายการให้โปรยไฮไลท์ให้กบั รายการถัดๆ ไป ไม่ตอ้ ง
ไหว้ลา อาจจะโปรยว่า “พบกับทันข่าวช่วงต่อไปเวลา.........หรื อทัน
ข่าวช่วงถัดไปเราจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ .....”
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เมื่อจบข่ าวเบรกสุดท้ าย (ของผู้ประกาศที่รับหน้ าที่อ่านมาหลายเบรก
ต่ อเนื่อง) ...ให้ โปรยรายถัดไป และบอกด้ วยว่ าจะพบกับข่ าวอีกครั้ ง
ในช่ วงไหน เช่ น “ติดตามข่ าวช่ วงต่ อไปในข่ าวคํา่ 19 นาฬิกา แล้ วต่ อ
ด้ วยว่ า...สําหรั บวันนี ้ (ผม...), (ดิฉัน...) สวัสดี...”
........................ แก้ไข และปรับปรุ ง โดย...........
อําไพ โพธิ์ชัยรัตน์
บรรณาธิการกลุ่มบริ หารรายการข่าว
มีนาคม 2556
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