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ปการศึกษา   2551 
    

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการ

นําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ซ่ึงไดจําแนกประเด็นท่ีสําคัญ 
ออกเปน 

1.  สัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทท่ีนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันของสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

2.  กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันของสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

3.  กระบวนการในการเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันของ
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา สัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทที่นําเสนอในชวงขาว
เท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 สวนใหญ จะเนนการนําเสนอขาวท่ีเปนประเด็น
หรือเหตุการณในแตละวันท่ีมีความนาสนใจ ใกลชิด และมีความเปนขาวมากกวาท่ีจะเจาะจงขาว
ประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงมีการนําเสนอตามลําดับสัดสวนดังนี้ อันดับท่ี 1) ขาวตางประเทศ  
2) ขาวเศรษฐกิจ 3) ขาวอาชญากรรม 4) ขาวการเมือง 5) ขาวความหายนะ แตขาวบันเทิง และขาว
สตรี ไมไดรับการนําเสนอเปนขาวตัวอักษรวิ่ง เนื่องจากเปนขาวไมไดมีความสําคัญเรงดวน หรือ
สงผลกระทบตอประชาชนสวนรวม  
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สําหรับกระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง เ ร่ิมจากการรวบรวมขอมูลขาวจาก

แหลงขาวตางๆ ซ่ึงตองคํานึงถึงความนาเช่ือถือของแหลงขาวนั้นๆ  เปนสําคัญ โดยแหลงขาวท่ี
ไดมาอันดับแรก คือ จากทางผูส่ือขาวของทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 รองลงมาเปน
แหลงขาวจากทางเว็บไซต สุดทายจะคัดเลือกขาวจากสํานักขาวตางๆ ท่ีมีการซ้ือสัญญาณ 
นอกจากนี้การคัดเลือกขาวยังตองคํานึงถึงความมีคุณคาของขาว ความนาสนใจ และความมี
ประโยชนตอสาธารณชน ซ่ึงผูท่ีทําหนาท่ีในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง คือ บรรณาธิการขาว
ประจําวัน  

ผลการศึกษาการเรียบเรียงเน้ือหาของขาว เร่ิมจากการแปลขาวตางประเทศและขาวกีฬา 
นํามายนยอเนื้อหาขาว โดยใชการเขียนขาวมาเปนเกณฑในการเรียบเรียง (5W1H) เร่ิมจากใคร ทํา
อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร และทําไม โดยยอใหส้ัน กระชับ อานเขาใจไดงาย แลวคอยนํามา
จัดลําดับความสําคัญของขาว โดยเรียงลําดับความสําคัญของบุคคลและเหตุการณในแตละวันกอน   
รูปแบบการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่ง โปรแกรมท่ีใชในการนําเสนอตัวอักษรวิ่ง คือ โปรแกรม 
Inscribe พิมพตัวอักษรสีขาวบนแถบสีน้ําเงินใชรูปแบบตัวอักษร Cordial UPC โดยมีขนาดตัวอักษร 
(Size) ขนาดความสูง 55 กวาง 100 ซ่ึงมีทิศทางวิ่งไปตามแนวนอนดานลางของจอโทรทัศน โดยจะ
วิ่งจากขวาไปซาย และมีความเร็วในการวิ่งอยูท่ี 1.50 
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ABSTRACT 
 
The objective of this thesis is to study the selection, and presentation process of a news 

bar which on airing during midday news through the Royal Thai Army Radio, and Television 
Channel.  The key findings can be broken down into five phases:-    

1. Proportion Ratio of a news bar airing during midday through the Royal Thai Army 
Radio, and Television Channel 

2. Screening and Selecting Process of a news bar airing during midday through the 
Royal Thai Army Radio, and Television Channel 

3. Compiling, and Presenting Process of a news bar airing during midday through the 
Royal Thai Army Radio, and Television Channel 

 
The study shown that proportion ratio of news bar publicize during midday through the Royal 
Thai Army Radio, and Television Channel emphasizes on the hot issues news or high valuation 
news or an incident that has a major affect to mass people in which the audience put their eyes on. 
Each proportion has been sequences as following orders: 1) International News,  
2) Economic News, 3) Criminal News, 4) Political News, 5) Disaster News while Entertainment, 
and Femininity News are excluded because these two news has no urgency or mass affect to the 
people. 

 
For the selection process, its first step commenced from gathering news information from 
numerous sources with regard of the credibility of that source. Normally, the initiate source 
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should come from the Royal Thai Army Radio, and Television’s newsman, next consequence will 
be from website, and lastly came from News Agency in which the Royal Thai Army Radio, and 
Television made purchasing news agreement with. Moreover; the selection process must meet up 
with these criteria before airing such as value to know, has an interesting contents, provide useful 
information to public population, and a person who has full authority to screen, and make 
selecting decision is called Daily News Editor. 

 
From study, compiling news process will started from international news, and sport 

news translation, makes it concise by using 5W1H rules. 5Ws are; 1) Who, 2) What, 3) Where,  
4) When, 5) Why, and 1H is How. This process will help digest the news, make it shorten, and 
easy to understand. Then, sorting the importance of the news by who is in the news, and story of 
the news respectively. 

 
 For the presentation process, a white letters on a blue tab will be released to run 
horizontally at the edge of television screen, started from right to left.  They will use Inscribe 
program to shoot news bar with Cordial UPC font style at dimension at 55 Height, 100 Width, 
and fix running speed at 1.50.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 

1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
สภาวการณปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนดานขอมูลขาวสาร การติดตอส่ือสารการรับทราบ

ขอมูลเปนส่ิงใกลตัวและจําเปนท่ีมิอาจปฏิเสธได ส่ือวิทยุโทรทัศนและภาพยนตรมีอิทธิพลอยางสูง
ตอวิถีชีวิตของคนในสังคม มีการไหลเวียนของขาวสารอยูอยางกระจัดกระจาย และเทคโนโลยีเขา
มามีบทบาทสําคัญกับชีวิตประจําวันของผูคน ไมวาขอมูลเชิงพาณิชย ขอมูลสวนตัว ฯลฯ ทําใหมี
การหาขอมูลจากท่ีตาง ๆ เชน ทางอินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ หรือ Billboard แมแตการสอบถามจาก
บุคคลใกลตัว เพ่ือน และส่ิงท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา จะเห็นไดวาขาวสารน้ันมีความสําคัญเปนอยางมาก
และอาจเปนตัวเปล่ียนแปลงอนาคตของสังคม ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงทางวิถีชีวิตความเปนอยู
ของผูคนทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม บุคคลใดท่ีเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว
กวาจะมีความไดเปรียบ ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ผูคนมีความตองการบริโภคขอมูลขาวสารทําให
เกิดความหลากหลายในขอมูลขาวสาร วงการส่ือสารมวลชนเองก็ไดรับบทบาทจากความกาวหนา
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เม่ืออินเทอรเน็ตเร่ิมเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคนมากข้ึน 
ยอมสงผลกระทบตอสถาบันตาง ๆ ในสังคมไมมากก็นอย 

เม่ือกลาวถึงคําวา “ไอที” (Information Technology :IT) ความหมายของคนท่ัวไป
สามารถเขาใจไดงายท่ีสุด คือ คอมพิวเตอร ไอทีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งและสังคมกําลังให       
ความสนใจมากก็คือ “อินเทอรเน็ต” โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีผูใชจํานวนมากอยางในประเทศ
สหรัฐอเมริกา อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทท้ังกระบวนการทางการเมือง การปกครอง             
การเศรษฐกิจและการพาณิชย การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม และการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร 
แมกระท่ังวงการส่ือสารมวลชน แหลงขอมูลประเภทอิเล็กทรอนิกสนับวันจะมีมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้
เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็วไมหยุดยั้ง จนทําใหในปจจุบัน
ราคาของเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงเปนอยางมาก การพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
โดยเฉพาะ เกิดการประยุกตการใชงานในเครือขายไดงาย ทําใหคนท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ท้ังนี้ เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนท่ีนิยมกันอยาง
แพรหลายในสังคม การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนี้จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน   
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อีกท้ังความรูดานการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบันมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปน
อยางมากท้ังในสวนของราชการและเอกชนไดมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในดานจัดการ
งานสารสนเทศ เชน เทคโนโลยีการส่ือสารตาง ๆ ไดนําไปใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ชวยในการตัดสินใจ เปนการประหยัดเวลา และทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

การเสนอขาวสารมีความจําเปนทางหน่ึงท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการรับรูของ
มนุษยได และส่ือมวลชนท่ีทําหนาท่ีในการนําเสนอหรือรายงานขาวสาร ไดแก ส่ือมวลชนประเภท
ส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และภาพยนตร จึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการชวยสราง  
ความเขาใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหกับสมาชิกในสังคม และนับวันบทบาทน้ีก็ยิ่งเพิ่มความสําคัญมากข้ึน 
จึงเปนแรงผลักดันใหส่ือมวลชนท่ีทําหนาท่ีในการรายงานขาวตองมีการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพื่อแขงขันในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวอยูตลอดเวลา (พรสุรีย ธนศรีสืบวงศ, 2535) 

ในบรรดาชองทางการสื่อสารมวลชน ดูเหมือนวาโทรทัศนจะเปนส่ือมวลชนท่ีมี
คุณลักษณะพิเศษ ซ่ึงประกอบท้ังภาพและเสียงซ่ึงเราใจผูชมไดมากกวาส่ืออ่ืน อีกท้ังยังเขาถึงกลุม
คนท่ีมีจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว มีศักยภาพทั้งการเพ่ิมพูนความรู การเผยแพรขาวสาร รายการขาว
โทรทัศนจัดอยูในประเภท Journalistic Program ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ ตองเปน
เร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน มีพยานหลักฐานยืนยัน มีการนําเสนอท่ีมุงใหสาระสนเทศ (Information) รวมถึง
คุณลักษณะอ่ืน ๆ เชน มีความสด ความแปลก มีผลกระทบตอคนสวนใหญ (กาญจนา แกวเทพ, 
2540 : 257) ขาวเปนเนื้อหาของส่ือมวลชนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวโทรทัศน
ซ่ึงเปนรายการที่สนองตอบทบาทของส่ือโทรทัศนในการเผยแพรขาวสารสูสังคมโดยตรง แตเนื่อง
เวลาในการนําเสนอขาวมีนอยกวารายการสาระบันเทิง ทําใหสถานีโทรทัศนมีความจําเปนตองมี
การปรับเปล่ียนตัวเองเพื่อใหผูบริโภคกลับมาใหความสนใจ และจากการที่ขาวสารมีจํานวนมาก
และผูคนในสมัยนี้มีเวลานอยในการที่จะต้ังใจดูและรับขาวสารที่มีอยู ทําใหรับขาวสารอยาง
ฉาบฉวยรูเฉพาะหัวขอขาวแตไมสามารถรับรูถึงรายละเอียดของเนื้อขาวเชิงเจาะลึกได เพราะไมมี
เวลาในการอานขาว ทําใหสถานีโทรทัศนหรือส่ืออ่ืน ๆ นิยมท่ีจะนําเสนอขาวท่ีส้ัน 

การที่จะนําเสนอขอมูลขาวสารใหมีความนาสนใจตองมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาการ
นําเสนอขาวใหมีความรวดเร็วและทันตอสถานการณ เห็นไดจากการท่ีสถานีโทรทัศนตาง ๆ ไดมี
การเปล่ียนรูปแบบของรายการขาวใหมีความนาสนใจมากข้ึน มีการรายงานขาวทุกตนช่ัวโมง หรือ
มีการแทรกขาวท่ีเปนเหตุการณท่ีดวน การรายงานสดเกาะติดสถานการณตลอดเวลา รวมถึงมี     
การวิเคราะหถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน แตรายการขาวเองก็มีขอจํากัดดวยชวงเวลาของการนําเสนอขาว 
และผูคนตองรับชมตามเวลานั้นๆ ทําใหเกิดการนําเสนอขาวท่ีไมตอเนื่องและเนื่องจากโทรทัศน
เปนส่ือท่ีมีท้ังภาพและเสียงจึงทําให ข้ันตอนการผลิตเปนอยางลาชา การนําเสนอขาวดวน              

DPU
DPU



 
 
 

 
 

3 

ไมสามารถนําเสนอไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ ดังนั้นสถานีโทรทัศนตาง ๆ จึงตองหา
รูปแบบใหมในการนําเสนอขาว โดยการเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาการนําเสนอ
ขาวมีการลงทุนพัฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยีไปเปนอันมาก โดยเฉพาะการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรเปนเครือขาย (network) ท้ังเครือขายเฉพาะภายในองคกร (intranet) และเครือขายสากล
อยาง (internet) ท่ีเช่ือมโยงเขากับคอมพิวเตอรท่ัวโลกนับลานเคร่ืองเขาดวยกัน อยางไรก็ตาม 
ปญหาท่ีมักพบโดยทั่วไปก็คือ ขณะท่ีองคการส่ือสารมวลชนไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ความหวังวาจะพัฒนางานของกองบรรณาธิการ (news room) ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จในการรวบรวมขอมูลขาวหลาย ๆ คร้ัง ทําใหผูส่ือขาวจําเปนตอง
เรียนรูทักษะการใชงานคอมพิวเตอรโปรแกรมตาง ๆ เพื่อประยุกตเปนเคร่ืองมือในการชวยคนหา
ขาวผานทางแหลงขอมูลประเภทอิเล็กทรอนิกสเพื่อนําเสนอขาวใหทันตอสถานการณ 

ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ในอดีตท่ีผานมาไดมีการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ผานรายการทางโทรทัศน ไมวาจะเปนรายการขาวรายการสนทนา รายการสารคดี ตลอดจนรายการ
บันเทิงตาง ๆ ไดมีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอที่ตางกันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชวิธีการ
สอดแทรกตัวอักษรวิ่งในรายการทางโทรทัศน  โดยเร่ิมนํามาใชเปนคร้ังแรกในรายการการกุศลท่ีมี
การบริจาค และพัฒนามาเปนการประชาสัมพันธรายการตาง ๆ เผยแพรกิจกรรมของกองทัพบกและ
หนวยงานราชการ แตในปจจุบันขอมูลขาวสารมีมากข้ึนการท่ีจะนําเสนอขาวสารใหประชาชน
ไดรับรูมีมากข้ึน แตชวงเวลาในการนําเสนอขาวสารมีเพียงทางเดียว คือ ในชวงเวลาของ             
การนําเสนอขาวของทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เทานั้น  

ปจจุบันส่ือโทรทัศนไดมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะวงการโทรทัศนใน
ประเทศไทยไดมีการพัฒนากาวหนาข้ึนไปเปนลําดับ เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
เพิ่มมากข้ึน ทําใหกิจการโทรทัศนของไทยไดขยายตัวไปอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองตอกระแส  
การแขงขันทางดานขาวสารทางสถานีโทรทัศนในประเทศไดไดเพ่ิมชองทางการนําเสนอขาวดวย
รูปแบบตัวอักษรวิ่ง จากเดิมการนําเสนอขาวจะเปนการนําเสนอทั้งภาพและเสียงจากผูประกาศขาว
เทานั้น เ ม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน มีการใช ส่ือ
อินเทอรเน็ตเพื่อคนควาขอมูลขาวสารเพ่ิมข้ึน แตประชาชนท่ีเขาถึงส่ืออินเทอรเน็ตมีนอย ทางสถานี 
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จึงไดมีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีการเขาถึง
ประชาชนไดมากย่ิงข้ึน การนําเสนอขาวดวยตัวอักษรวิ่งจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชใน
การนําเสนอขาวท่ีความสําคัญไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณและมีความกระชับ โดยทางสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีการคัดเลือกขาวไดจากทางเว็บไซตตาง ๆ มานําเสนอขาว
ตัวอักษรวิ่ง ซ่ึงการใชตัวอักษรวิ่งทางโทรทัศนมีผลทางดานจิตวิทยาและการรับรูขาวสารขอมูลของ
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ผูชมเปนอยางมาก เนื่องจากตัวอักษรเปนส่ือท่ีผูชมสามารถรับรูไดทันทีท่ีมองเห็นสวนการรับรูและ
การจดจําเนื้อหาจากตัวอักษรวิ่งจะข้ึนอยูกับเทคนิคและวิธีการใชตัวอักษรวิ่งเพื่อใหผูชมสามารถ
รับรูและจดจําไดนาน 

โดยสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไดเร่ิมจากการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งเปน
คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 11 ก.ย. 2544 ในเหตุการณวินาศกรรมตึกเวิรลเทรด เซ็นเตอร รัฐนิวยอรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และมีการรายงานขาวเกี่ยวกับความคืบหนาของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนติดตาม
รายงานการใหความชวยเหลือคนไทยท่ีประสบภัยในเหตุการณนั้นดวย ตลอดเวลา ซ่ึงเหตุการณที่
ประเทศมหาอํานาจอยางอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศสไดแสดงเจตนาเปนศัตรูกับกลุมผูกอการรายอยาง
โอซามา บินลาเดน การเกิดสงครามอาวเปอรเซีย รวมถึงการทําสงครามกับนายซัดดัม ฮุนเซน ผูนํา
ประเทศอิรัก ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีการรายงานเหตุการณความคืบหนาใน
รูปแบบตัวอักษรวิ่งอยางตอเนื่อง เม่ือวันท่ี 1 ม.ค. 2546 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
ไดมีคําส่ังอยางเปนทางการใหมีการรายงานขาวในรูปแบบตัวอักษรวิ่งขาวในทุกขาวตนช่ัวโมงและ
ขาวภาคคํ่า โดยมีรูปแบบการรายงานสถานการณความเคล่ือนไหวทางดานตาง ๆ ไมวาจะเปนขาว
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตางประเทศ กีฬา ฯลฯ เชน เหตุการณการกอความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต การเกิดมหันตภัยคล่ืนยักษสึนามิในวันท่ี 26 ธันวาคม 2548 เหตุการณระเบิด
สนามบินหาดใหญ การเกิดแผนดินไหวของแตละประเทศ การสวรรคตของพระสันตปาปาจอหน 
ปอลล ท่ี 2  การอภิเษกสมรสคร้ังใหมของเจาฟาชายชารล หรือเหตุการณน้ําทวมในประเทศจีน ฯลฯ 
ตองมีการนําเสนอขาวท่ีมีความรวดเร็วอยางตอเนื่อง และทันเหตุการณ ซ่ึงสามารถนําเสนอใน
ชวงเวลาใดก็ไดโดยไมตองรอในชวงเวลารายการเทานั้น ทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจสูงข้ึน 
สถานีโทรทัศนของไทยทุกชองจะมีตัวอักษรวิ่งในชวงขาว ซ่ึงเปนสวนดีท่ีทําใหประชาชนสามารถ
รับรูความเปนไปที่สําคัญไดอยางรวดเร็ว แตก็จะรับรูแคหัวขอและประเด็นของขาวแตไมถึง
รายละเอียดตาง ๆ ของขาวได ท้ังนี้ก็เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในปจจุบันท่ี
ตองการรับรูขาวสารในเชิงปริมาณและความรวดเร็วโดยไมคํานึงถึงรายละเอียดมากนักท่ีมีมาก    
ในการนําเสนอตัวอักษรวิ่งของสถานีโทรทัศนในแตละชองจะมีความแตกตางกันไป บางสถานีจะมี
การใชตัวอักษรวิ่งในชวงของรายการเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับรูขาวได แตบางสถานีจะมีเฉพาะ
ในชวงเวลาขาวเทานั้น 

การนําเสนอขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไดมีการนํารูปแบบใหม ๆ   
มาใชประกอบการรายการขาวท่ีออกอากาศกันอยูเสมอ ซ่ึงการนําตัวอักษรวิ่งมาใชนั้นไดกลายเปน
ส่ิงท่ีนิยมใชกันมากในทุกสถานี จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษากระบวนคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง
และวิธีการนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เนื่องจากสถานี 
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โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนสถานีทหารแตกตางจากสถานีโทรทัศนชองอ่ืน ๆ มีการเนนการนํา 
เสนอขาวท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแตการนําเสนอขาวทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไมสามารถ 
นําเสนอขาวทางดานความม่ันคงไดเพียงอยางเดียว และการนําตัวอักษรวิ่งมาใชจึงเปนทางเลือก
หนึ่งในการนําเสนอขาวเกี่ยวกับความม่ันคงไดมากข้ึน จะเห็นไดวาตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีประเด็นขาวท่ีคอนขางหลากหลาย มีทุกหัวขอขาวและขาวบางขาว    
มีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไป ซ่ึงขาวในชวงเท่ียงวันจะมีขอมูลขาวสารไหลเขามามาก      
แตการนําเสนอไมเพียงพอกับชวงเวลาทําใหตองนําเสนอขาวในรูปแบบตัวอักษรวิ่งแทน 

จากท่ีกลาวมาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีงานวิจัยช้ินนี้จําเปนตองศึกษาวาบรรณาธิการ    
มีการแบงสัดสวนขาวแตละประเภท การคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง การเรียบเรียงและการนําเสนอเปน
อยางไร ผลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงในเร่ืองการนําเสนอตัวอักษรวิ่งใหมี        
ความนาสนใจและสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค อีกท้ังเปนประโยชนตอองคกร
ส่ือมวลชนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในการนําไปพัฒนากระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งและนําเสนอ
ในขาวภาคตาง ๆ ของทางสถานีตอไป 

 
2. ปญหานําการวิจัย 
2.1  สัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทที่นําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนอยางไร 
2.2  กระบวนการในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันของสถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนอยางไร 
2.3  กระบวนการในการเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาว    เท่ียง

วันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนอยางไร 
 

3 วัตถุประสงคการวิจัย 
3.1  เพื่อศึกษาสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทท่ีนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวัน

ของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
3.2  เพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของ

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
3.3  เพื่อศึกษากระบวนการในการเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียง

วันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
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1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1  ทําใหทราบถึงสัดสวนของขาวแตละประเภท กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง  

การเรียบเรียงและการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเที่ยงวันของสถานีวิทยุโทรทัศน   
กองทัพบก ชอง 5 

14.2  ผลการศึกษาท่ีไดสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการนําเสนอขาว
ตัวอักษรวิ่งใหมีความนาสนใจ และสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ตลอดจน    
จะเปนประโยชนตอองคกรส่ือมวลชนท่ีเกี่ยวของในการนําไปพัฒนากระบวนการคัดเลือกขาว
ตัวอักษรวิ่งและนําเสนอในขาวภาคตาง ๆ ของทางสถานีตอไป 

1.4.3  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับสัดสวนของขาวแตละประเภท
กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง การเรียบเรียงและการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งสําหรับผูท่ี
สนใจในเร่ืองนี้ตอไป 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาเฉพาะขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวัน คือ ในชวง 12.00 – 12.30 น. 
ของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
2548 
 
1.6  ขอจํากัดของการวิจัย 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคลกับกลุมบุคคลผูให
ขอมูลหลักในการวิจัย ไดแก บรรณาธิการขาวประเภทตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ท้ัง 13 ประเภท ไดแก ขาว
อาชญากรรม ขาวการเมือง ขาวความหายนะ ขาวตางประเทศ ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาวสตรี ขาว
บันเทิง ขาวการศึกษา ขาววิทยาศาสตร ขาวเกษตรกรรม ขาวสาธารณสุข และขาวกีฬา ท้ังนี้ 
บรรณาธิการขาวมีท้ังหมด 9 ทาน มีบรรณาธิการขาวตัวอักษรวิ่งบางทานไมสะดวกในการให
สัมภาษณ เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอหนาท่ีการงานและความลับขององคกร สวนท่ียินดีใหการ
สัมภาษณ 5 ทานเปนประชากรกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ โดยผูวิจัยสามารถทําการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกถึงหัวของานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนโยบายการดําเนินงานของสถานี กระบวนการคัดเลือกขาว 
การเรียบเรียงและการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่ง ไดแก บรรณาธิการขาวในประเทศ บรรณาธิการขาว
สังคม บรรณาธิการขาวทหาร บรรณาธิการขาวตางประเทศ และบรรณาธิการขาวกีฬา 
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1.7  นิยามศัพท 
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  หมายถึง  องคกรท่ีดําเนินการดานวิทยุโทรทัศน  

ท่ีกอต้ังข้ึนจากดําริของ ฯพณฯ จอมพล สฤษด์ิ ธนรัชต ผูบัญชาการทหารบก โดยออกอากาศแพร
ภาพดวยความถ่ีทางชอง 5 เพื่อความมุงหมาย 3 ประการ คือ  

1)  เพื่อประโยชนในการฝกศึกษาของเจาหนาท่ีใหมีความรูความชํานาญ สามารถติดตาม 
ความกาวหนาทางวิทยาการดานวิทยุโทรทัศนได 

2)  เพื่อบริการดานความรูและความบันเทิงใหแกทหารและประชาชน 
3)  เพื่อเปนส่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางกิจการทหารของชาติกับประชาชน 
 
ตัวอักษรว่ิง  หมายถึง  ตัวอักษรท่ีจัดเรียงใหเคล่ือนไหวทางแนวนอนโดยผานทาง

ดานลางของจอโทรทัศนทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูชมรับ
ขาวสารทางโทรทัศนเพื่อรับทราบถึงขาวดวนและขาวตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอมวลชน 

 
ขาวเท่ียงวัน  หมายถึง  ชวงเวลา 12.00 – 12.30 น. ท่ีสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก    

ชอง 5 รายงานเหตุการณหรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนและอยูในความสนใจของประชาชน โดยสรุปเนื้อหา
ครอบคลุมขาวทุกประเภท อาทิ ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ และขาวกีฬา เปนตน 

 
สัดสวนของขาว  หมายถึง  การแบงประเภทของขาวออกเปน 13 ประเภท ไดแก         

ขาวอาชญากรรม ขาวการเมือง ขาวความหายนะ ขาวตางประเทศ ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาวสตรี 
ขาวบันเทิง ขาวการศึกษา ขาววิทยาศาสตร ขาวเกษตรกรรม ขาวสาธารณสุข และขาวกีฬา 

 
กระบวนการคัดเลือกขาว  หมายถึง  ข้ันตอนการคัดเลือกขาวอักษรวิ่งโดยวิธีการรวบรวม

ขอมูลขาวและนําขาวท่ีนาสนใจและสงผลกระทบกับมวลชน มานําเสนอโดยตัวอักษรวิ่งทางสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

 
การเรียบเรียง  หมายถึง  การแปลและการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาขาวตัวอักษร

วิ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ใหมีความส้ัน กระชับ รัดกุม อานแลวเขาใจไดงาย 
 
การนําเสนอ  หมายถึง  การแสดงเนื้อหาของขาวดวยตัวอักษรวิ่งในแนวนอนดานลาง

จอโทรทัศนในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุกองทัพบกชอง 5 

DPU
DPU



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาว
เท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5” มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีนํามา
เปนกรอบในการศึกษาดังนี้ 

 
2.1 โครงสรางของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันขององคกรผูผลิตส่ือมวลชน 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับขาว 
2.4 ทฤษฎีผูเฝาประตูขาวสาร 
2.5 ทฤษฎีการกําหนดวาระของขาวสาร  
2.6 ทฤษฎีเทคโนโลยีส่ือสารเปนตัวกําหนด 
2.7 ทฤษฎีการส่ือสารโลกาภิวัตนกับบริบทความเปล่ียนแปลงของเวลาและพื้นท่ี 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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2.1  โครงสรางของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 2.1 แบบจําลองแสดงโครงสรางการบริหารวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

 

( ท่ีมา : ครบรอบ 49 ป สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5)  
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารกองทัพบก 
 (31ทาน) ผบ.ทบ.ประธานกรรมการ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร (10 ทาน) 

ผูอํานวยการวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 

รอง ผอ.ททบ. 
ฝายบริหารและสนับสนุน 

รอง ผอ.ททบ. 
ฝายปฏิบัติการ 

ท่ีปรึกษา ผอ.ททบ. 
(10 ทาน) 

- ฝายเทคนิคและออกอากาศ 
- สถานีวิทยกระจายเสียง 

- ฝายบุคคล 
- ฝายแผนและโครงการ 
- ตรวจสอบท่ัวไป 
- ฝายการเงิน 
- ฝายการตลาด 
- ฝายบริการและสนับสนุน 
 

รอง ผอ.ททบ. 
ฝายเทคนิค 

- ฝายขาว 
- ฝายรายการ 
- ฝายสาระสนเทศ 
 

โครงสรางการบริหารงาน 
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
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ขอมูลจําเพาะ 
 
สัญลักษณ 
 
หนวยงานดําเนินงาน กรมการทหารส่ือสาร กองทัพบก 
ท่ีอยู   ถนนพหลโยธิน สนามเปา กรุงเทพฯ 10400 
   โทร. 271 – 0060 ถึง 9 โทรสาร 270 – 1510  
ภูมิหลัง   จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ผูบัญชาการทหารบก ดําริใหกอต้ังโดยยืมเงิน 

งบประมาณ จากกองทัพบกจํานวน 10,101,212.- บาท เปดสถานีคร้ังแรก
ในวันกองทัพบก 25 มกราคม 2501 มีช่ือสากล คือ HSATV ช่ือยอ “ททบ.
5” มอบอํานาจใหกรมการทหารส่ือสารดําเนินงาน มีวัตถุประสงคหลัก 3 
ประการ คือ 
1. เพื่อใชในการฝกใหเจาหนาท่ีใหมีความรูความชํานาญสามารถติดตาม
ความกาวหนาของวิชาการโทรทัศนไดทัน 

2. เพื่อสงเสริมในดานบํารุงความรู ความบันเทิงใหแกประชาชนและทหาร 
3. เพื่อใหเปนส่ือสรางความเขาอันดีระหวางกิจการทหารของชาติกับ
ประชาชนชาวไทยทุกคน 

การแพรภาพออกอากาศ -  ระบบ PAL VHF คล่ืนความถ่ี 174 – 181 MHz 
- แพรภาพ  24  ช่ัวโมง / วัน 
- จากกรุงเทพมหานคราไปยังสถานีเครือขายในสวนภูมิภาคจํานวน 30  
สถานี  

- สวน Global Television Network เร่ิมออกอากาศระบบดิจิตอลผาน
ดาวเทียมไทยคม 3 ตั้งแต 10 พฤศจิกายน 2540 เพื่อแพรภาพออกอากาศ
ใหเขาถึงคนไทย 144 ประเทศ ใน 5 ทวีป  

 
(ท่ีมา : ครบรอบ 45 ป สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5, 124-125) 
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โครงสรางปจจุบันของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5   
(ท่ีมา : หนังสือ ครบรอบ 49 ป ททบ.5) 

ตามอัตราโครงสรางในปจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  มีภารกิจในการ
ดําเนินการสงโทรทัศน และวิทยุ กระจายเสียงตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก เพื่อเปนส่ือกลางในการใหขาวสารสรางความเขาใจอันดีระหวางรัฐกับประชาชนกับจัด
รายการอันมีประโยชนท่ีใหสาระความรูและความบันเทิงแกประชาชน 

ปจจุบัน ททบ.5 มีหนวยข้ึนตรงท้ังส้ิน 11 หนวย โดยสามารถจัดเปนกลุมตามลักษณะ
ของการปฏิบัติงานได  3  กลุมดังนี้ 

กลุมท่ี 1 เรียกวา “สวนบริหารและสนับสนุน” ประกอบดวย ฝายบุคคลและธุรการ ฝาย
แผนและโครงการ ฝายการเงิน ฝายตรวจสอบท่ัวไป ฝายการตลาดและฝายบริการและสนับสนุน 

กลุมท่ี 2 เรียกวา “สวนปฏิบัติการ” ประกอบดวย ฝายขาว ฝายรายการ และสาระสนเทศ 
กลุมท่ี 3 เรียกวา “สวนเทคนิค” ประกอบดวย ฝายเทคนิค และสถานีวิทยุกระจายเสียง  
เพื่อใหเห็นภาพของการดําเนินงานในปจจุบันของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  

รวมท้ังเพื่อประโยชนในการวิเคราะหในโอกาสตอไป จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาภารกิจ และ
การจัดหนวยของแตละหนวยข้ึนตรงของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ดังนี้ 

1. ฝายบุคคลและธุรการ เปนหนวยข้ึนตรงของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  จดั
อยูในสวนบริหารและสนับสนุนฝายบุคคลและธุรการมีภารกิจเกี่ยวกับกิจการดานบุคลากร ท้ังใน
เร่ืองการจัดการ การปกครอง การบํารุงขวัญ การบริการและสวัสดิการ นอกจากนั้นยังมีภารกิจใน
การปฏิบัติงานดานการสารบรรณ และธุรการท้ังปวงใหกับสถานี 

หนวยรองของฝายบุคคลและธุรการ มีจํานวน 3 หนวย ไดแก แผนกจัดการ แผนกสาร
บรรณ และ แผนกสวัสดิการ 

2. ฝายแผนและโครงการ เปนหนวยข้ึนตรงของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  
จัดอยูในสวนบริหารและสนับสนุน ฝายแผนและโครงการมีภารกิจเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน
และโครงการตาง ๆ การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถานี ตลอดจนการวิเทศสัมพันธตอบุคคล/องคกร/หนวยงาน หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับ
ตางประเทศ 

หนวยรองของฝายแผนและโครงการ มีจํานวน 4 หนวย ไดแก แผนกแผนและโครงการ 
แผนกวิเคราะหและประเมินผล แผนกวิเทศสัมพันธ และแผนกฝกอบรม และพัฒนา 

3. ฝายการเงิน เปนหนวยข้ึนตรงของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5    จัดอยูใน
สวนบริหารและสนับสนุน   ฝายการ เงินมีภารกิจในการบริการดานการเงิน ตลอดจนควบคุมท้ังการ
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รับและจายเงินของสถานีเพื่อใหมี ประสิทธิภาพสูงสุดหนวยรองของฝายการเงิน มีจํานวน 2 หนวย 
ไดแก แผนกบัญชี และแผนกการเงิน 

4. ฝายบริการและสนับสนุน เปนหนวยข้ึนตรงของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  
ชอง 5  สนับสนุนฝายบริการและสนับสนุนภารกิจ ดานขนสง อาคาร สาธารณูปโภค การจัดเล้ียง 
อสังหาริมทรัพย รักษาความปลอดภัย การสงกําลังและการรักษาพยาบาล 

หนวยรองของฝายบริการและสนับสนุน มีจํานวน 3 หนวย ไดแก แผนกบริการ แผนก
ขนสง และแผนกอาคารและสาธารณูปโภค 

5. ฝายตรวจสอบท่ัวไป พิจารณาตรวจสอบบทภาพยนตร ตัวละคร และตรวจสอบ
คุณภาพของเทปโทรทัศนท่ีออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ใหอยูในกรอบ
ของกฎหมายและตามระเบียบขอบังคับของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 รวมทั้งวิเคราะห
ประเมินผลขอมูลทางเทคนิค ขาว รายการและฝงรายการโทรทัศน ตลอดจนจัดทําระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการดําเนินงานดาน งบประมาณ การเงิน การ
บัญชี การพัสดุและดูแลทรัพยสินทรัพยากรทุกประเภท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของ สถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  ปองกันการร่ัวไหลสูญหายของทรัพยสินและการทุจริต 

6. การตลาด  วางแผนอํานวยการประสานงานกํากับดูแลการดําเนินงานกําหนด
ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการตลาดท้ังในระส้ันและระยะยาว ดําเนินการขายสินคาและบริการตลอดจนทํา
สัญญาและบริหารสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการขาย สงเสริมการขายท้ังปวงใหกับ สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 

7. ฝายขาว เปนหนวยข้ึนตรงของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จัดอยูในสวน
ปฏิบัติการ ฝายขาวมีภารกิจใน การผลิตรายการขาวทุกประเภทใหกับสถานี รวมทั้งเก็บขอมูลและ
ภาพเหตุการณสําคัญไวใชประโยชนตอไป 

หนวยรองของฝายขาวมีจํานวน 8 หนวย ไดแก แผนกธุรการ แผนกขาวในประเทศ 
แผนกขาวตางประเทศ แผนกขาวกีฬา แผนกขาวภูมิภาค แผนกผลิตขาว แผนกส่ือสาร และแผนก
หองสมุดขอมูลขาว 

8. ฝายรายการ เปนหนวยข้ึนตรงของ  สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จัดอยูใน
สวนปฏิบัติการ ฝายรายการมีภารกิจในการจัดและผลิตรายการโทรทัศน เพื่อออกอากาศเปนประจํา
ทุกวันตามเวลาท่ีสถานีกําหนด หนวยรองของฝายรายการมีจํานวน 6 หนวย ไดแก แผนกธุรการ 
แผนกควบคุมรายการ แผนกโฆษณา ศูนยผลิตรายการ แผนกปฏิบัติการออกอากาศ และแผนก
ศิลปกรรมแผนกดาวเทียมควบคุมรายการออกอากาศไปยัง 144 ประเทศใน 5 ทวีปท่ัวโลก 
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9. ฝายสารสนเทศ  กํากับดูแลกิจการสาระสนเทศ ตอบสนองการใชงานใหคําแนะนํา
ฝกอบรม การใชระบบ พัฒนาระบบฐานขอมูล ควบคุมดูแลการใชคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

10. ฝายเทคนิคและออกอากาศ เปนหนวยข้ึนตรงของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
ชอง 5  จัดอยูในสวนเทคนิค ฝายเทคนิคและออกอากาศมีภารกิจในการดําเนินการทางเทคนิคให
สามารถปฏิบัติการออกอากาศไดตลอด 24 ช่ัวโมงท่ัวประเทศ รวมท้ังดําเนินการถายทอดและ
บันทึกเทปโทรทัศนใหกับสถานี หนวยรองของฝายเทคนิคและออกอากาศ มีจํานวน 9 หนวย ไดแก 
แผนกธุรการ แผนกเคร่ืองสงสวนกลางและไมโครเวฟ แผนกเคร่ืองสงภูมิภาค แผนกสถานี
ดาวเทียมภาคพื้นดิน แผนกเทคนิคโทรทัศน แผนกเทคนิคท่ัวไป แผนกสงกําลังอิเล็กทรอนิกส 
แผนกซอมบํารุงอิเล็กทรอนิกส และแผนกศูนยคอมพิวเตอร 

11. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนหนวยข้ึนตรงของ 
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จัดอยูในสวนเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  มีภารกิจในการสงวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM เพ่ือประโยชนของ
สถานีหนวยรองของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีจํานวน  
3 หนวย ไดแก แผนกจัดรายการ แผนกผลิตรายการ และแผนกสงกระจายเสียงและเคร่ืองสง    

 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับสถาบันขององคกรผูผลิตส่ือมวลชน (The Media Organization) 

จากแนวคิดท่ีองคกรจะตองดําเนินอยูภายใตสภาพแวดลอมซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
แนวความคิดในการเปล่ียนแปลงองคกรอยางมีแบบแผนจึงเกิดข้ึน เพื่อสนองตอบกับการแกปญหา
ความเส่ือมถอยขององคกรโดยมีสมมติฐานท่ีวาหากปลอยใหองคกรมีความเปล่ียนแปลงโดย
ธรรมชาติตามสภาพแวดลอม โดยไมมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดแลว องคกรยอมเส่ือมถอยไปใน
ที่สุด ดังนั้นลักษณะโครงสรางขององคกรหรือวิธีในการจัดองคกรจึงจําตองมีการเปล่ียนแปลงให
เหมาะสม และขากันไดกับสภาพแวดลอมดังกลาว ดังท่ี Hodge และ Anthony (Organization 
Theory, 1984) ไดสรุปไววา “องคกรท่ีประสบความสําเร็จจะปรากฏวามีการจัดโครงสรางรูปแบบ
องคกรท่ีสอดคลองกับความตองการของส่ิงแวดลอม” ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ John Child 
(1976) ท่ีไดสรุปใหเห็นถึงแรงกดดันซ่ึงทําใหตองปรับปรุงโครงสรางขององคกร 

1.  สภาพแวดลอม (Environment) 
สภาพแวดลอมขององคกรในชวงไมกี่ปผานมา สวนใหญเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

เชนมีภาวการณแขงขันทางการคาเพิ่มข้ึน ภาวะเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงอยางมาก ทําให          
การวางแผนลวงหนากกระทําไดยากข้ึน ผูบริหารจึงจําเปนตองไดรับขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ 
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2.  การขยายกิจการไปทําอยางอ่ืน (Diversification)  
การขยายกิจการไปทําธุรกิจดานอ่ืนๆ โดยการใหเจาหนาท่ีจากหนวยงานเดิมดูแล หรือ

จัดต้ังหนวยงานใหมข้ึนมารับผิดชอบ 
3. เทคโนโลยี (Technology)  
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการส่ือสารไดกอใหเกิด

การเปล่ียนแปลงแนวนโยบายการดําเนินงานขององคกร 
4. การขยายตัว (Growth) 
การขยายตัวเปนเหตุผลของการปรับโครงสราง ท่ีเกิดข้ึนไดบอยเม่ือองคกรบยายตัวมาก

ข้ึน ก็จําเปนตองมีการขยายบทบาทและขอบเขตการบริหาร 
5. บุคลากร (Personnel) 

 การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมากข้ึนของบุคลากรภายในองคกร มีผลตอการปรับ
โครงสรางองคกร โดยท่ีทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบมากข้ึน 
  

Denis Mcquail : 1987 ไดเสนอแนวคิดท่ีสอดคลอง ในทฤษฎีการส่ือสารมวลชน (Mass 
Communication Theory) วาองคกรผูผลิตส่ือมวลชนในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสถาบันทางสังคม
ไดมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตางๆ  ท่ี เกี่ยวของกับการผลิต  (Production) การผลิตซํ้า 
(Reproduction) และการเผยแพร (Distribution) ขาวสารและความรูตางๆ ไปสูประชาชนท่ัวไปใน
ฐานะผูรับสาร องคกรส่ือมวลชน อยูทามกลางแรงผลักดันท้ังจากภายนอกแลภายในองคกร ซ่ึงมีผล
ตอการตัดสินใจขององคกร ดวยเหตุนี้การปฏิบัติงานขององคกรผูผลิตส่ือมวลชนจึงตองคํานึงถึง
ปจจัยแวดลอมตางๆ ทางสังคม ซ่ึงอาจเปนแรงกดดันตอภาระหนาท่ี และเปนการสรางบรรทัดฐาน
ใหผูทําการส่ือสารมวลชนตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย เราจึงมักพบเห็นอยู เสมอวา
ส่ือมวลชนแตละประเภท ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ จึงมักมีมิติของตัวเองท้ังใน
แงระบบของการจัดการ เวลา และสถานท่ีพรอมๆ กับยังถูกจํากัด โดยการยอมรับของกรอบตางๆ 
ทางสังคม 

ดังนั้นอาจกลาวไดวา ความสัมพันธในวัฒนธรรมการผลิตส่ือสารมวลชน ผูท่ีอยูในฐานะ
ผูส่ือสารกับมวลชน ยอมจะตองปฏิบัติงานอยูภายใตกรอบนโยบายขององคกรผูผลิตส่ือมวลชนท่ี
สังคมอยู ในขณะเดียวกันก็ถูกกําหนดใหปฏิบัติงาน หรือผลิตผลงานของตนออกมาภายใตกรอบ
ของสถาบันอ่ืนในสังคม Denis Mcquil ยังไดกลาวถึงองคกรผูผลิตส่ือมวลชน ถูกควบคุมในระดับ
ตางๆ นั้น ดังนั้นองคกรผูผลิตส่ือมวลชน จึงไมสามารถปฏิบัติงานโดยอิสระดวยตัวของมันเอง แต
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จะตองดําเนินงานอยูทามกลางแรงกดดันจากตัวแปรตางๆ ทางสังคม ไมวาจะเปนภายในหรือ
ภายนอกองคกร โดยสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 

 
 
แผนภูมิท่ี 2.2  แบบจําลองแสดงขององคกรผูผลิตส่ือมวลชนภายใตแรงผลักดันทางสังคม 
 
ท่ีมา : Denis Mcquil , Mass Communication Theory, 2nd edition (London : Sage Publication, 
1987) 

จากแผนผังจะเห็นวา องคกรส่ือมวลชนอยูภายใตแรงกดดันทางสังคม การเมืองและท่ี
สําคัญ คือ แรงกดดันทางดานเศรษฐกิจ ดวยเหตุผลท่ีองคกรส่ือมวลชนทุกองคกร ลวนแตเปนหนึ่ง
ของสถาบันเศรษฐกิจ การผลิตเนื้อหาของสื่อมวลชนจึงอยูภายใตความกดดันของความตองการใน
การขยายตลาด และผลประโยชนทางเศรษฐกิจของผูประกอบการ ผลที่ตามมาก็คือองคกร
ส่ือมวลชน จําเปนตองใหความสนใจตอตลาดท่ีมีขนาดใหญ (ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ, 
2531) 

การท่ีองคกรส่ือมวลชน จําเปนตองใหความสําคัญตอการขยายตลาด แสวงหามูลคา
สวนเกินจากปจจัยการผลิต เพื่อผลกําไรท่ีเพิ่มข้ึน โดยท่ีบริบททางสังคม อาทิ พฤติกรรมของ

แรงกดดัน 
ดานเศรษฐกิจ 

การจัดการ 
เทคโนโลยี 
การผลิต 

บุคลากรดานสื่อมวลชน 

เหตุการณตางๆ ในสังคม 

คูแขงขัน 
สํานักขาวอื่นๆ 
ผูโฆษณา 
เจาของ 

การควบคุม 
จากการเมือง 
กฎหมาย และ 
สถาบันทาง

สังคม 

ชองทางเผยแพรขาวสาร 
ความสนใจและความตองการของผูชม 

แรงกดดัน 
ดานสังคม 
และการเมือง 
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ผูบริโภค สถานการณบานเมืองในปจจุบัน หรือความเคล่ือนไหวของคูแขง เปนส่ิงท่ีองคกร
ส่ือมวลชนแตละแหงตองใหความสนใจ และปรับตัวใหสอดคลอง เพ่ือสามารถอยูรอดในบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปใหได 

การเปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจ อันไดแก คาใชจายในการผลิตท่ีสูงข้ึน 
คูแขงเพิ่มมากข้ึน รายไดจากการประกอบกิจการลดลงหรือเทาเดิม ความตองการของผูบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาตางๆ สงผลใหองคกรส่ือมวลชน ซ่ึงเปนองคกร
ธุรกิจท่ีทําหนาท่ีผลิตและแจกจายสินคานั้นตองกลายสภาพเปนอุตสาหกรรม ในขณะท่ีการบริโภค
ส่ือ ขยายวงกวางข้ึนและมีความเปนสวนตัวนอยลง ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ เขามามีบทบาทใน
ส่ือเปนผลใหการผลิตมีลักษณะเปนธุรกิจอุตสาหกรรมมากข้ึนเม่ือระบบธุรกิจเจริญกาวหนาและ
ไดรับแรงกดดันมากข้ึน เปนผลใหส่ือมวลชนปรับจากการผลิตแบบหลากหลายสูการผลิตแบบ
กระจุกตัว การเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมส่ือมวลชนอันเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
และการผลิตปริมาณมากสงผลกระทบใหธุรกิจการส่ือสารมวลชนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวน
มหาศาล (Graham Murdock & Peter Golding, 1974) 

นอกจากนั้นแนวความคิดของเชสเตอร บารนารด ( Chester Banard , 1938)  ซ่ึงกลาววา 
องคกรจะดํารงอยูไดนั้นตองอาศัยแรงสนับสนุน จากกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยกลุมตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับองคกรนั้น จะใหการสนับสนุนองคกร และในขณะเดียวกันก็แสดงความตองการของ
กลุมตนเองออกมาดวย เปนการแสดงใหเห็นดุลยภาพระหวางความตองการของผูปฏิบัติงานแตละ
กลุมในองคกรนั้น 

หากพิจารณาจากแนวคิดของเชสเตอร บารนารด ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนองคกรผูผลิต
ส่ือมวลชน จึงเปนสถาบันหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และสามารถดํารงอยูได
ดวยการรักษาดุลยภาพระหวางความตองการของสวนท่ีเกี่ยวของกับผลตอบแทน ท่ีองคกรผูผลิต
ส่ือมวลชนจะไดรับ ดังนั้นการกําหนดกลยุทธในการบริหารงานขององคกรผูผลิตส่ือมวลชน 
จะตองกระทําภายใตกรอบระบบความสัมพันธระหวางสวนตางๆ อันไดแก อุดมการณทางวิชาชีพ
ของนักส่ือสารมวลชน ผลตอบแทนท่ีองคกรผูผลิตส่ือมวลชนนั้นคาดหวัง ความตองการของผูรับ
สาร และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงทําใหการผลิตรายการตางๆ จะตองสอดคลอง กับ
ความตองการของสวนตางๆ เหลานี้ อันจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จท้ังในระยะส้ัน และ
ระยะยาว 
 

ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันองคกรผูผลิตส่ือมวลชนมาใชในการศึกษาวิจัยนี้    
การที่สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนองคกรดานส่ือมวลชน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
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สถาบันในสังคม และอยูภายใตแรงกดดันตางๆ จําเปนตองใหความสําคัญตอการนําเสนอขาว        
ซ่ึงเปนหนาท่ีขององคกรส่ือสารมวลชนแตละแหงตองใหความสนใจและปรับตัวใหสอดคลอง 
เพื่อท่ีจะสามารถนําเสนอขาวใหทันตอเหตุการณ 

 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับขาว 

สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติไดประกาศใชปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(The universal Declaration of Human Rights) เม่ือ  พ.ศ.2491 วา "ทุกคนมีสิทธิอยางเสรีใน        
การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจาก      
การสอดแทรก และมีเสรีภาพในการแสวงหา รับแจกจายขาวสาร และความคิดเห็นผานส่ือมวลชน
และไมคํานึงถึงเขตแดน" กลาวอีกนัยหนึ่งประชาชนมีสิทธิในการรูวารัฐบาลของเรากําลังทําอะไร
อยู รัฐบาลอ่ืนๆ กําลังทําอะไรอยู และมีปญหาอะไรท่ีเปนสาเหตุใหเกิดความยากลําบากข้ึน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ ประชาชนจะตองไดรับขาวสารเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับปญหา
เหลานั้น การตอบสนองเสรีภาพดานขาวสารนั้นเปนงานยิ่งใหญท่ีสุจริต และเปนงานหนักท่ี
ผูส่ือขาวจะตองกระทําใหเกิดข้ึนในประเทศและท่ัวโลก 

 
 2.3.1  ความหมายของขาว 
คําวา "ขาว" นั้นมาจากภาษาอังกฤษ คือ News ซ่ึงยอมาจาก North-East-West South หรือ

ทิศท้ังส่ี อันมีความหมายวา เปนการรวบรวมขอมูลหรือเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากท่ัวทุกสารทิศ
นั่นเอง 

"ขาว" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายถึง คําบอกเลาเร่ืองราว ซ่ึงโดยปกติ
มักเปนเร่ืองใหมหรือเปนท่ีสนใจ คําบอกกลาว คําเลาลือ 

นักวิชาการ และนักส่ือสารมวลชนไดใหความหมายของ “ขาว” ไวหลากหลาย ซ่ึง พิศิษฐ 
ชวาลาธวัช (2540: 2-7) ไดรวบรวมได ดังนี้ 

M.Lyle Spenser ผูบุกเบิกการศึกษาทางดานวารศาสตร อธิบาย “ขาว” วา จากการ
วิเคราะหคร้ังลาสุด ขาวอาจหมายถึง ความจริงหรือความคิดอันถูกตอง ท่ีจะเราความรูสึกของคน
จํานวนมาก และในระหวางเร่ือง 2 เร่ือง ฝายถูกตอง ซ่ึงเรียกความสนใจจากผูอานไดมากกวา ยอม
ดีกวา 

Joshep Pulitzer เจาของหนังสือพิมพหลายฉบับ บอกใหบรรณาธิการและนักขาวของเขา
หาเร่ืองท่ี original เปนตนตอ (ใหม), distinctive ชัดเจน, romantic เราอารมณ, thrilling หวาดเสียว, 
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unique หนึ่งไมมีสอง, curious นาสงสัย, quaint กระจุมกระจิ๋ม, humorous ขัน, odd and apt-to-be-
talked-about แปลกและนาจะไดรับการพูดถึง 

 
ประชัน วัลลิโก อธิบายวา ขาว คือ รายงาน เหตุการณขอเท็จจริง ขอคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

ไมนานมานี้ 
จูเลียน แฮริส เคลล่ี ลิเทอร และสแตนลี จอหนสัน (Julian Harris, Kelly Leiter and 

Stanley Johnson) ไดใหคํานิยามของขาวไวในลักษณะหลากหลายดังนี้ 
ขาว คือ ส่ิงใดก็ไดท่ีสามารถลงพิมพได 
ขาว คือ เร่ืองราวเหตุการณ หรือขอเท็จจริง หรือความเห็นซ่ึงประชาชนสนใจ 
ขาว คือ การเสนอรายงานเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในหนาหนังสือพิมพ หรือวารสาร 

หรือวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
ขาว คือ ส่ิงใดก็ตามที่คําจํานวนมากตองการอาน ส่ิงนั้นก็คือขาว ตราบใดท่ีไมเปนการ

ละเมิดจรรยาบรรณ และกฎหมายเกี่ยวกับการหม่ินประมาท 
ขาว คือ ส่ิงใดก็ตามท่ีมีความใหมสด ซ่ึงใหความสนใจตอผูอานจํานวนมากและขาวท่ีดี

คือ ขาวท่ีใหความนาสนใจมากท่ีสุดตอคนจํานวนมากท่ีสุดวย 
ขาว คือ รายงานอยางเท่ียงตรงและทันทวงทีเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน การคนพบความ

คิดเห็นและเร่ืองราวประเภทอื่นใดซ่ึงมีผลกระทบหรือใหความสนใจตอผูอาน 
ขาว คือ ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึน แรงดลใจใหเกิด และผลของการเกิดส่ิงนั้น 
ขาว คือ รายงานเหตุการณหรือเร่ืองราวท่ีนาสนใจ 
จากคํานิยามขางตนพอสรุปไดวา "ขาว" นั้นประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 3 

ประการ คือ ความนาสนใจ ขอเท็จจริง และผูรับขาวสาร กลาวคือ ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนตองเปนส่ิงท่ี
นาสนใจสําหรับผูรับขาวสาร ดังนั้น ผูส่ือขาว จําเปนตองรายงานขอเท็จจริงใหเปนท่ีนาสนใจแก
ผูอานหรือผูรับขาวสาร 

ขอสรุปขางตนพอจะช้ีใหเห็นวา หากเหตุการณท่ีเปนขอเท็จจริงไดเกิดข้ึนแลว แตไมได
รับความสนใจหรือไมนาสนใจ ผูส่ือขาวก็จะไมนําเสนอใหไดมีโอกาสรูวาเกิดอะไรขึ้นบางแลว แต
ในขณะเดียวกันผูรับขาวสารจะทราบก็ตอเม่ือมีบุคคลหยิบยกเอาเหตุการณนั้นรวบรวมขอเท็จจริง
ของเหตุการณท้ังหมดมาเลาหรือรายงาน ก็จะเกิดความสนใจข้ึนมาได ส่ิงนั้นจึงเปนขาว 

นอกจากความหมายท่ีกลาวไวขางตนแลว คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับท่ี 15 
ไดออกประกาศใหสถานีวิทยุกระจายเสียงดําเนินรายการ ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
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1. ตองเปนขาวท่ีเปนประโยชนแกสวนรวมของชาติ ประชาชน หรือ ขาวท่ีใหความรูหรือ
ประสบการณแกประชาชน โดยไมมีการตอเติมหรือพาดพิงถึงบุคคลอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือเปนไปทางลามกอนาจาร 

2. ตองไมสงเสริมใหเกิดความนิยมในลัทธิคอมมิวนิสตท้ังทางตรงและทางออม 
3. ตองไมทําใหประชาชนเสียขวัญ เกิดความอลหมาน  กอใหเกิดความแตกแยก

กระทบกระเทือนความม่ันคงแหงชาติ หรือสัมพันธไมตรีอันดีกับตางประเทศ 
4. ตองไมเปนขาวท่ีเปนเท็จไมวาลักษณะใดๆ 
5. ตองไมเปนขาวท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 

 
 2.3.2  แนวคิดเก่ียวกับการผลิตขาว 

การแบงข้ันตอนการผลิตขาว John Hartley และคณะ (1985) ไดแบงข้ันตอนการผลิตขาว 
ออกเปน 4 ข้ันตอนดังนี้ 

1)  การวางแผนการผลิต (Planning) การวางแผนเปนข้ันตอนหน่ึง ของการผลิตรายการ
ขาวท่ีมีความสําคัญ ท้ังนี้เพื่อชวยลดปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีไมไดคาดฝนเอาไวลวงหนาอีก
ท้ังยังเปนการเตรียมพรอมสําหรับอนาคตอีกดวย องคกรขาวจะตองเตรียมพรอมสําหรับการรับรู
เหตุการณท่ีจะเขามาใหมตลอดเวลา การวางแผนการผลิต เชน ประชุมกองบรรณาธิการ (editorial 
conference) เพื่อกําหนดส่ิงตางๆ ไวลวงหนาวาจะเสนอหัวขอหรือประเด็นอะไรบาง พิจารณา
คุณคาของขาว ตลอดจนแงมุมท่ีเสนอออกไป คัดเลือกขาว จัดลําดับความสําคัญของขาว เลือกเร่ือง
ท่ีจะออกไปทําขาว จัดเตรียมหรือกําหนดงานใหผูส่ือขาว กองบรรณาธิการยังตองพิจารณาขาวท่ี
เกิดข้ึนใหมมีอะไรนาสนใจเพิ่มเติม เพื่อใหไดขาวท่ีทันสมัยท่ีสุด เปนตน เนื่องจากขาวมีลักษณะ
เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง คือ เปนสินคาท่ีเกาเร็ว มีอายุการใชงานส้ันมาก การวางแผนจึงเปน        
การเตรียมรับส่ิงท่ีไมสามารถคาดเดาลวงหนาไดเอาไวดวย 

2)  รวบรวมขาว (Gathering) การรวบรวมขาว หรือการส่ือขาว เปนข้ันตอนการแสวงหา
และรวบรวมเร่ืองราวขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนวัตถุดิบในการผลิตขาว จากนั้นจึงสงตอไป
ยังหองขาว (news room) และโตะขาว (news desk) เพื่อพิจารณารายงานออกมาเปนขาวตอไป 
ผูส่ือขาวหรือนักขาวซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีรวบรวมเหตุการณหรือใหไดมาซ่ึงขาวจําเปนตองไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ือใหมีแนวทางปฏิบัติ เปนไปตามหลักเกณฑท่ียึดถือปฏิบัติกันมา ประสบการณ
ตลอดจนการเรียนรูเพื่อใหมีความเขาใจในความหมาย คุณลักษณะ และคุณคาของขาว เปน
ส่ิงจําเปนสําหรับผูส่ือขาวทีจะสามารถรายงานเหตุการณซ่ึงเปน “วัตถุดิบ” ออกมาเปนขาว 
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เนื่องจากผูส่ือขาวเปนผูรวบรวมขอเท็จจริงของเหตุการณหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึน งานของ
ผูส่ือขาวตองพบปะกับบุคคลแหลงขาว 

3)  การคัดเลือกขาว (Selection)  กระบวนการคัดเลือกขาวและจัดลําดับขาว เปนวงจร  
การผลิตขาวซ่ึงจะเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ (Editorial Staff) กระบวนการนี้จึงเร่ิม
ข้ึนหลังจากผูส่ือขาวสงขาวเขาไปหองขาว ตอจากนั้นขาวจะถูกเลือกโดยบรรณาธิการขาว ซ่ึงมี
หนาท่ีจะเลือกขาวไหน เพ่ือจะผลิตเปนขาวท่ีจะสมบูรณตอไปโดยพิจารณาประเด็นสําคัญของขาว 
อาจมีการเรียบเรียงขาวเสียใหม เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบท่ีองคกรขาวกําหนดไว หรือท่ีเรียกวา 
House Style มีการขัดเกลาตัดตอขอความใหมีความสละสลวยกะทัดรัด หรือตัดตอนรายละเอียดบาง
ตอนส้ันลงจนกระท่ังถึงข้ันตัดสินใจเสนอขาวออกไปยังผูชม ผูทําหนาท่ีคัดเลือกขาวนี้จึงเปนผูเฝา
ประตูขาวสาร (Gatekeeper) ท่ีสําคัญเพราะเปนผูควบคุมการไหลผานของขาว(News Flow) โดยตรง 
ข้ันตอนการคัดเลือกขาว (Selection) จัดเปนข้ันตอนท่ีใหความสําคัญกับผูชม ตางจากข้ันตอน     
การรวบรวมขาวท่ีใหความสําคัญกับแหลงขาว 

4)  เสนอขาว (Presentation) ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสุดทายของการผลิตขาว ซ่ึงขาวจะ
พรอมเสนอไปยังผูชมในข้ันตอนนี้สําหรับขาวโทรทัศน หลังจากมีการตรวจแกไขคร้ังสุดทายเสร็จ
แลวขาวจะอยูในรูปบทขาว (Script) ลําดับการนําเสนอ (อาจจะยืดหยุนไดเผ่ือไวสําหรับการรายงาน
ขาวท่ีเขามาดวน)  

 
2.3.3 ทฤษฎีการคัดเลือกขาว (Theory of Story Selection)  

Herbert J. (1980) กลาววา ทฤษฎีการคัดเลือกขาว (Theories of Story Selection) ท่ีมีอยู
หลากหลายนั้นสามารถจัดกลุมออกมาได 4 แนวทาง คือ 

1. นักขาวเปนหลัก (Journalist-Centered) คือ การคัดเลือกขาวข้ึนอยูกับนักขาว ทฤษฎีนี้มี
ขอโตแยงวาการยึดนักขาว หรือผูส่ือขาวเปนหลัก จะทําใหเกิดอคติ หรือเอนเอียง (bias) โดยเจตนา
ข้ึนไดงาย ยิ่งถาขาวนั้นสงผลตอนักขาวแลว ยิ่งจะมีความเอนเอียงไปจากความเปนจริงมาก 

2. ตามความตองการขององคกร (News Organization Requirement) ทฤษฎีนี้ไดจาก
การศึกษาของนักสังคมศาสตร ตามหลักการแลวการท่ีจะคัดเลือกขาวก็อาจไดรับอิทธิพลจาก
โครงสรางขององคกรดวย แตทฤษฎีนี้ก็มีความหลากหลายแตกตางกันไป ตามอิทธิพลความ
ตองการขององคกร เชน อาจจะเนนไปในเร่ืองของเหตุการณ บางองคกรอาจจะไมคํานึงถึงหลัก
วิชาชีพ 
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3. ยึดเหตุการณเปนหลัก (Event – Centered) หรือเรียกวาทฤษฎีกระจก (Mirror 
Theory)  

ทฤษฎีนี้จะคัดเลือกขาวโดยพิจารณาวาเหตุการณท่ีเปนขาวนั้นมีความสําคัญมากนอยแค
ไหน ถาสําคัญมาก็คัดเลือกมานําเสนอเหมือนกับกระจกสะทอนเหตุการณออกมาในรูปของขาว 

4. ตามปจจัยท่ีกระทบจากภายนอกองคกร (External Theory หรือ Force Outside 
News Organization) ปจจัยภายนอกองคกรมีหลายประการ อาจจะถูกกําหนดมาจากเทคโนโลยี 
(Technology Determinist) ลักษณะนี้ข้ึนอยูกับเทคโนโลยีของส่ือเปนตัวกําหนดวาจะเลือกหรือไม 
จากปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Determinist) เปนตน ทฤษฎีนี้เช่ือวาการคัดเลือกขาวโดยนกัขาว
มีแนวโนมพิจารณาถึงคุณคาของวัฒนธรรมของชาติ หรือใหความสําคัญกับผูชมมากข้ึน ซ่ึงอาจจะ
กลาวไดวา แหลงขาว องคกรในสังคมมีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาวอยูในระดับหนึ่ง 
 

นอกจากทฤษฎีดังกลาวขางตนแลว Gans (1980) ยังเสนอแนวทางในการคัดเลือกขาวท่ี
เรียกวา “เลือกดวยวิธีของฉัน” (My own approach) วาแนวทางนี้จะใชการพิจารณาจาก “ส่ิงท่ีหาได
งาย” หรือ “เทาท่ีจะหาได” ซ่ึงแนวทางนี้เปนแนวทางท่ีอาศัยความรูสึกในการคัดเลือก อยางไรก็
ตามยังมีส่ิงท่ีมาประกอบในการคัดเลือกยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ เชน แหลงขาว คุณคาขาว ตลาดผูชม 
นโยบาย เปนตน 
  
 2.3.4  แนวคิดเก่ียวกับคุณคาขาว (News value) 

การเสนอขาวสารแกผูฟง ผูชม หรือผูอานของส่ือมวลชนแตละประเภทนั้น แมจะมี   
ความแตกตางกันไปบาง เพราะวิทยุกระจายเสียงอาจเสนอขาวไดรวดเร็วท่ีสุดกวาส่ือประเภทอ่ืนๆ 
ในขณะท่ีหนังสือพิมพไมมีขอจํากัดของการเสนอเนื้อหาของขาวมากเทากับวิทยุกระจายเสียง    
สวนการเสนอขาวใหนาสนใจแกผูฟงนั้น โทรทัศนจะไดเปรียบกวาส่ืออ่ืนๆ แตอยางไรก็ตาม
จุดมุงหมายของการเสนอขาวยอมมีคุณสมบัติเฉพาะ เหตุการณ คุณลักษณะของเหตุการณท่ีจะนํามา
เปนขาวหรือมีคุณคาของความเปนขาวนั้น จะมีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาวของผูเฝาประตูสารดวย 
คุณสมบัติหรือองคประกอบท่ียอมรับกันท่ัวไปวาเปนขาวท่ีมีคุณคาประกอบดวยคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ คือ 

1)  ความรวดเร็วหรือความทันตอเวลา (Immediacy or Timeliness) เปนองคประกอบ
สําคัญของขาว โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนมีความไดเปรียบกวาหนังสือพิมพเปน   
อันมาก แตไมวาจะเสนอขาวทางส่ือมวลชนใดก็ตาม ขาวท่ีมีคุณคาควรเปนขาวจากเหตุการณท่ีมี
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ความใหมสดหรือขาวสารที่เกิดข้ึนใหม ๆ อยางนอยก็เปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนวันนี้หรือเมื่อวานนี้   
หรือในไมกี่ช่ัวโมงท่ีผานมานี้ มิใชเหตุการณท่ีเกิดขึ้นนานแลว 

2)  ความสําคัญ (Importance) ขาวท่ีมีความสําคัญ หมายถึง ขาวท่ีกอใหเกิดผลกระทบ
หรือเกี่ยวของ หรืออยูในความสนใจของผูฟงเปนจํานวนมาก เชน ลอบวางระเบิดหลายแหงใน   
กรุงลอนดอน 

3)  ความเดน (Prominence) เร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับบุคคลเดนๆ ในทุกวงการสาขาวิชาชีพ
ยอมถือวามีคุณคามากกวาเร่ืองราวของบุคคลธรรมดาท่ัวไป เชน ขาวการส้ินพระชนมของสมเด็จ
พระสันตะปาปา จอหนปอล ท่ี 2 ประมุขแหงศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอริก ยอมมีคุณคา   
ความเปนขาวมากกวา การท่ีนายสี หรือนายสา เสียชีวิต 

4)  ความใกลชิด (Proximity) เหตุการณท่ีเกิดข้ึน และใกลชิดกับผูฟงเปนเหตุการณใน
ทองถ่ิน หรือเกิดข้ึนในประเทศท่ีทุกคนสวนใหญรูจัก ยอมมีคุณคานาสนใจมากกวาเหตุการณ
ประเภทเดียวกันท่ีเกิดข้ึนอีกซีกหนึ่งของโลกหรือในประเทศท่ียังไมคอยเปนท่ีรูจัก หรืออยูหางไกล
ออกไป  

5)  ความแปลกประหลาด (Oddity) เหตุการณท่ีเกิดข้ึนและมีความผิดปกติไปจาก
ธรรมดา ตลอดจนมีลักษณะของความขัดแยงหรือเปนปญหา ยอมมีคุณคาของความเปนขาวมากกวา 
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามปกติธรรมดา หรือแมแตความแปลกใหมจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยูเปน
ประจําทุกวันก็นาจะเปนขาวท่ีทําใหคนสนใจกันได เชน ผูชายท่ีมีความสูงมากกวา 2 เมตร 

6)  ความคืบหนาและภัยพิบัติ (Progress and Disaster) เหตุการณท่ีเกิดข้ึนและแสดง
ความเปล่ียนแปลงที่คืบหนาไปจากปกติหรือความกาวหนาทันสมัยทางดานเทคโนโลยีเปน
ความกาวหนาไปจากธรรมดาท่ีนํามาซ่ึงความสุขสบายหรือเปนชัยชนะของมนุษยท่ีนายกยองหรือ 
มีคุณคาความเปนขาวท่ีนาจะเผยแพรใหคนสวนใหญไดรับทราบ และในทํานองเดียวกันภัยพิบัติ
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้น เชน เหตุการณสึนามิในภูมิภาคเอเชีย 

7)  ผลกระทบหรือผลสะทอน (Consequence) เหตุการณท่ีเกิดข้ึนและอาจเปนสาเหตุให
เกิดผลกระทบตอบุคคลจํานวนมาก ก็ถือวามีคุณคาของความเปนขาว นอกจากนั้นผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากขาวก็ยังสามารถนํามาเปนขาวไดอีกเหมือนกัน เชน ขาวท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
หรือเหตุการณประจําวันของมนุษยและอ่ืนๆ 

8)  ความสนใจของมนุษย (Human Interest) เหตุการณท่ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับดานจิตวิทยา
หรือเปนเร่ืองสะเทือนอารมณ ก็อาจอยูในความสนใจของผูฟง อยางเชน ขาวทานชายกบกับหมอม
ลูกปลาท่ีมีเร่ืองราวความรักไมตางจากนิยายสะเทือนอารมณแกผูท่ีเห็นใจและไมเห็นใจ ดังนั้น
เหตุการณท่ีอยูในความสนใจของมนุษย ก็นาจะเปนขาวไดเหมือนกัน 
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9)  เพศ (Sex) เร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับเพศ มักจะไดรับความสนใจไมนอยเชนกัน เชน         
การแตงงานใหมของเจาฟาชายชารลกับนางคารมิลลา ปารเกอรโบลล หลังจากมีขาวความสัมพันธ
กันมาหลายปทีเดียว ก็เปนขาวท่ีมิใชชาวอังกฤษใหความสนใจในแงของขาวท่ีเกิดในประเทศตัวเอง
เทานั้น แตประเทศอ่ืนๆ ก็ใหความสนใจดวยเหมือนกัน 

10)  ความมีเงื่อนงําหรือนาสงสัย (Suspense) เปนการคาดการณในเหตุการณหรือ      
การนําเสนอเหตุการณท่ียังไมปรากฏแนชัดในเร่ืองราวท่ีคนสวนใหญรูและสนใจติดตามวาอะไรจะ
เกิดข้ึนตอจากนั้น 

กัลตังและรูจ ไดทําการศึกษาอยางจริงจังเกี่ยวกับคุณคาของขาวตางประเทศวา ควรมี
คุณลักษณะของขาวดังตอไปนี้ 

1)  ความเขมของขาว (Threshold) หมายถึง ขนาดของเหตุการณหนึ่งๆ ถาเปนขาวใหญ
จะไดรับการรายงานมาก ในการศึกษาของกัลตังและรูจไดสรุปไววา ขาวเกี่ยวกับบุคคลระดับสูง
หรือประเทศมหาอํานาจของโลก จะเปนขาวท่ีมีคุณคาเสมอ 

2)  ความใกลชิดทางวัฒนธรรมหรือสิ่งท่ีตรงกับความสนใจ (Meaningfulness) อาจ
หมายถึง ความเกี่ยวของหรือความใกลชิด (Relevance and Proximity) หรืออาจจะหมายถึงประเทศ
ท่ีมีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน มีความสัมพันธใกลชิดกันซ่ึงอาจจะมีระยะทางหางกันก็ได เฮสเตอร 
(Hester) พบวา บรรณาธิการชาวอเมริกันจะสนใจขาวของประเทศที่มีวัฒนธรรม หรือภูมิหลัง
คลายคลึงกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกันซ่ึงก็คือ ประเทศสวนใหญในยุโรปตะวันตกน่ันเอง 

3)  ชวงเวลา (Frequency) หมายความวา เหตุการณอยางหนึ่งจะเปนท่ีสังเกตไดมากข้ึน 
ถาการเกิดข้ึนของเหตุการณนั้นเหมาะแกกําหนดเวลาของส่ือท่ีเกี่ยวของ ตัวอยางเชน เหตุการณ
อยางหนึ่งไดเกิดข้ึนและส้ินสุดลงในเวลาสองสามช่ัวโมงหรือนอยกวานั้น จะเหมาะสําหรับ
หนังสือพิมพรายวันหรือรายการขาวทางวิทยุและโทรทัศน สวนเหตุการณซับซอนซ่ึงใชเวลา
คล่ีคลายหลายวันจะเหมาะสําหรับหนังสือพิมพรายสัปดาห เหตุการณบางอยางคล่ีคลายไปชามาก
จนเกินไป แมวาจะมีความสําคัญเพียงใดก็ตาม ก็ไมอาจจะเปนเหตุการณท่ีจะมี "คุณคาเชิงขาว"     
ไดอยางแทจริงสําหรับส่ือมวลชน 

4)  ความขัดแยง หรือผลลบท่ีจะเกิดขึ้น (Negative and Conflictual) กัลตังและรูจ   
กลาววา ยิ่งเหตุการณนั้นมีผลลบเทาใด โอกาสท่ีจะไดเปนขาวก็มีมากเชนกัน ซ่ึงการศึกษาของเขา
ยืนยันคุณสมบัติขอนี้ดี มาสมอดิ (Masmoudi M., 1979) กลาวเสริมวา คุณสมบัติขอนี้จะมีน้ําหนัก
มาก และเห็นไดชัดในกระบวนการคัดเลือกขาวท่ีมาจากประเทศดอยพัฒนาท้ังหลาย 

ปเตอรสัน (Peterson) เคยกลาววา เหตุการณท่ีมีความขัดแยงสวนมากจะส้ินสุดใน
ชวงเวลาอันส้ันและมีผลกระทบท่ีแจงชัด จึงอาจกลาวไดวา เหตุการณท่ีมีลักษณะเปน negative นี้   
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มีคุณสมบัติท่ีดีของขาวถึง 2 ขอรวมอยูดวยกัน ฉะนั้นโอกาสท่ีจะไดรับการนําเสนอเปนขาวยอม    
มีมาก 

มีการศึกษาหลายช้ินท่ีแสดงใหเห็นวา เหตุการณท่ีมีลักษณะเปน negative กับสภาพของ
ประเทศหน่ึง ๆ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ เชน การศึกษาของเฮสเตอร พบวา ขาวของ
สํานักขาวเอพี. ในลาตินอเมริกาท่ีถูกสงไปยังสํานักงานใหญในนครนิวยอรกนั้น ขาวเก่ียวกับ
ประเทศลาตินอเมริกาท่ีถูกเลือก สวนมากจะเปนขาวเกี่ยวกับความรุนแรงและฆาตกรรมท้ังส้ิน 

5)  ความชัดเจน (Unambiguity) หมายถึง ความชัดเจนหรือความงายของเหตุการณ
เพราะส่ิงซับซอนเกินไปทําใหการตีความหรือการส่ือความเปนไปไดอยางยากลําบาก จึงทําใหขาวท่ี
เขาใจงายและชัดเจนมีคุณคาของความเปนขาวมากกวาขาวท่ีมีลักษณะตรงกันขาม เชนเดียวกับ
การศึกษาของดันน (Dunn D.D.) เม่ือเขาสัมภาษณบรรณาธิการหลายๆ คนไดรับคําตอบวา 
บรรณาธิการเหลานี้ชอบท่ีจะลงขาวท่ีเขาใจงาย 

6)  ความสอดคลอง (Corespondent) หมายความวา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นตรงกับความหวัง
หรือการคาดเดาท่ีมีอยูกอนแลว กัลตังและรูจไดกลาวเปรียบเทียบวา ขาวก็คือส่ิงเกาๆ ท่ีมีอยูแลว
นั่นเอง (actually old) 

จากการศึกษาของกัลตังและรูจ มีสมมติฐาน 3 ประการเก่ียวกับผลรวมกันของปจจัยขาว
ตางๆ เหลานี้ ประการแรกเปนสมมติฐานเกี่ยวกับภาวะการเพิ่มข้ึนซ่ึงระบุวา ยิ่งปจจัยขาวเกี่ยวเนื่อง
กับเหตุการณอยางหนึ่งมากเพียงใด เหตุการณนั้นก็ยิ่งจะกลายเปนขาวมากข้ึนเพียงนั้น ประการท่ี
สองเปนสมมติฐานเกี่ยวกับภาวะการเติมใหสมบูรณซ่ึงระบุวา ถาเหตุการณอยางหนึ่งอยูในเกณฑต่ํา 
ก็อาจจะชดเชยได ถามีปจจัย ขออ่ืนอยูในเกณฑสูงกวา ประการท่ีสามเปนสมมติฐานเกี่ยวกับการกัน
ออกไป ซ่ึงตามสมมติฐานนี้เหตุการณท่ีมีปจจัยขาวทุกขออยูในเกณฑต่ําท้ังหมด เหตุการณนั้นจะไม
กลายเปนขาวไดเลย 
 
 2.3.5  แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบขาว ประกอบดวย 

1) ความสดและทันตอเหตุการณ (Immediacy of Timeliness) 
2)  ความใกลชิดกับเหตุการณ (Proximity or Nearness) 
3)  ความสําคัญหรือความเดน (Prominence) 
4)  ผลกระทบ (Consequency) 
5)  ความแปลก ความผิดปกติ (Oddity or Unusualness) 
6)  ความลึกลับ ความมีเง่ือนงํา (Suspense) 
7)  ความขัดแยง (Conflict) 
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8)  ขาวเราอารมณ (Human Interest) 
9)  เพศ (Sex) 
10) ขาวภัยพิบัติและความกาวหนา (Disaster and Progress) 

  
2.3.6  คุณภาพของขาว (Quality of News) 
1)  ความถูกตอง 
2)  ความสมดุลและความเปนธรรม (Balance and Fairness) 
3)  ความเปนปรวิสัย (Objectivity) 
4)  ส้ันกะทัดรัดและชัดเจน (Concise and Clear) 

 
2.3.7  ประเภทของขาว 
ปรมะ สตะเวทิน (2539, น.58) ไดกลาวถึงชนิดของขาว ซ่ึงถูกนํามาเสนอเปนขาวใน

ส่ือมวลชนตาง ๆ ท้ังทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน ซ่ึงเกี่ยวของกับเร่ือง
ตางๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความตองการดานขาวสารของผูรับสารใหกวางท่ีสุด เพราะผูรับสารมี
ความแตกตางกันในดานประชากร เชน เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ            
และมีความสนใจไมเหมือนกัน ขาวในส่ือมวลชนจึงถูกจําแนกออกเปนชนิดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1) ขาวอาชญากรรม ไดแก ขาวเกี่ยวกับการฆาตกรรม การปลนจี้ การทํารายรางกาย 
การคายาเสพติด การลักพาตัวเพื่อเรียกคาไถ และการกระทําตางๆ ท่ีผิดกฎหมายอาญา 

2) ขาวการเมือง ไดแก ขาวท่ีเกี่ยวของกับการเมืองและการปกครอง เชน รัฐบาล รัฐสภา 
นักการเมือง พรรคการเมือง ประเด็นทางการเมือง ความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
การชุมนุม การประทวง และการจลาจล อันเนื่องมาจากสาเหตุทางการเมือง 

3) ขาวความหายนะ ไดแก ขาวท่ีเกี่ยวของกับภัยพิบัติและความสูญเสียท้ังหลาย              
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม ตึกถลม แผนดินไหว เคร่ืองบินตก เรือลม ฯลฯ 

4) ขาวตางประเทศ ไดแก ขาวซ่ึงเกิดในตางประเทศ ไมวาจะเปนเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ 
อาชญากรรม ความหายนะ ความรวมมือ และความขัดแยงระหวางประเทศ 

5) ขาวเศรษฐกิจ ไดแก ขาวท่ีเกี่ยวของกับการคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม ราคาสินคา ภาวะ
เงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย การเงิน การธนาคาร การตลาด อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ        
การลงทุน การผลิตทางการเกษตร ฯลฯ 

6) ขาวสังคม ไดแก เปนการรายงานขาวคราวความเคล่ือนไหวของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงใน
สังคม 
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7) ขาวสตรี ไดแก เปนขาวท่ีมุงเสนอเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสตรีโดยเฉพาะ ท้ังใน
เร่ืองอุดมการณสังคม ตลอดจนความบันเทิง เชน สิทธิเสรีภาพของสตรี บทบาทและหนาท่ีของสตรี 
การกดข่ีทางเพศ กิจกรรมของสมาคมสตรีตางๆ แฟช่ัน ความงาม ฯลฯ 

8) ขาวบันเทิง เปนขาวท่ีเกี่ยวกับดารา นักรองเพลง และศิลปะการแสดง เพื่อสราง       
ความจรรโลงใจใหกับมวลชนผูรับสาร 

9) ขาวการศึกษา เปนการรายงานขาวความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในดาน        
การดําเนินงานและกิจกรรมทางการศึกษา ประกาศ กฎเกณฑ และกิจกรรมของสถานบันการศึกษา 
เยาวชนตัวอยาง ฯลฯ 

10) ขาววิทยาศาสตร เปนขาวเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร การวิจัย การคิดคน
ส่ิงประดิษฐใหมๆ ตลอดจนขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

11) ขาวเกษตรกรรม เปนขาวท่ีมุงใหขอมูลขาวสารและการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน 
ความกาวหนาในการปลูกพืช เล้ียงสัตว ทําไร ทําสวน ทํานา ปุย เทคโนโลยีการผลิต การตลาดทาง
การเกษตร ฯลฯ 

12) ขาวสาธารณสุข เปนขาวความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ซ่ึงทําใหประชาชน  
มีขาวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการรักษา และปองกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ การใชยา อาการของโรค 
สาเหตุของโรค ฯลฯ 

13) ขาวกีฬา ไดแก ขาวท่ีเกี่ยวกับผลการแขงขัน กําหนดการแขงขัน ขาวความ
เคล่ือนไหวของบุคคลในวงการกีฬา แผน และกิจกรรมทางการกีฬา ฯลฯ 

 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับขาวมาใชในการศึกษาวิจัยนี้ สามารถนํามาใชเปนแนวทางใน

การวิเคราะหสัดสวนของขาวประเภทตางๆ กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  

 
2.4  ทฤษฏีผูเฝาประตูขาวสาร (Gatekeeper Theory) 

บทบาทของส่ือมวลชนในการรายงานขอมูลขาวสาร หรือเหตุการณตาง ๆ ในสังคมน้ัน 
จะเปนการรายงานขาวสารโดยผานกระบวนการเลือกสรรแลว เหตุการณบางอยางเทานั้นท่ีไดรับ
การส่ือสารไปยังผูรับ ท้ังนี้เนื่องจากขอจํากัดของส่ือมวลชนในดานเวลาของการออกอากาศ 
กระบวนการเลือกสรรของส่ือมวลชนดังกลาวนี้ เปนการกระทําหนาท่ีเปนผูเฝาประตูขาวสาร 
(Gatekeeper) ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่ทําหนาท่ีกล่ันกรอง เลือกสรรขาวสารเพื่อนําเสนอตอไปยัง
สาธารณชน ผูเฝาประตูจึงอยูในฐานะท่ีจะควบคุมขาวสารตางๆ ท่ีจะผานไปยังประชาชนท่ัวไป เปน
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ผูตัดสินวาขาวอะไรที่ผูฟงควรจะรับทราบ เปนขาวท่ีคนสวนใหญสนใจ เปนขาวท่ีสงผลกระทบตอ
สวนรวม ไมกระทบกระเทือนตอความม่ันคงของชาติ 

ผูเฝาประตูขาวสาร (Gatekeeper) จะเปนผูตัดสินวา ขาวอะไรควรจะสงตอไป และ
ขาวสารอะไรควรจะสงชาหนอย หรือขาวสารอะไรควรจะตัดออกไปท้ังหมด โดยอาศัยวิธีการ
คัดเลือกและเรียบเรียงขาวสาร ตลอดจนกําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญของขาวสารนั้น ๆ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนผูท่ีทําหนาท่ีปดและเปดประตูขาวสาร โดยยืนอยูระหวางตัวขาวสารและ
ผูรับสาร 

คําวา "ผูเฝาประตู" เปนคําท่ีใชในทางการส่ือสารมวลชนมาตั้งแตป ค.ศ.1947             
โดยการศึกษาของเคิรท เลวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยาสังคมชาวเยอรมัน ผลงานทางวิชาการของ  
เลวิน วาดวยการตัดสินใจเกี่ยวกับการซ้ืออาหารในครัวเรือน ไดกลาวถึงวิธีการท่ีใหผลดีท่ีสุดท่ีจะ
เปล่ียนนิสัยการบริโภคอาหารของประชาชนดวยกระบวนการของการใหความรู 

เคิรท เลวิน (Lewin, K., 1947) ใหขอสังเกตวา ขาวสารมักจะไหลผานชองทางตาง ๆ        
อันประกอบไปดวยบริเวณประตูท่ีซ่ึงมีการปลอยหรือกักขาวสารตางๆ ตามกฎเกณฑท่ีตั้งไว      
หรือโดยวินิจฉัยของผูเฝาประตูเองวาจะยอมใหขาวสารใดไหลผานไปไดหรือไม ซ่ึงแนวคิดนี้       
ไดถูกนํามาอธิบายลักษณะการไหลของขาวสารในกระบวนการส่ือสารมวลชน 

 
 

                                           N1 
                                        N2     
                                     N3                                                        N2  
                                  N4                                                               N3 
                                                                         N1            N4 

 
N คือ แหลงท่ีมาของขาวสารตางๆ 
N1,2,3,4 คือ เร่ืองราวตางๆท่ีเปนขาว หรือขาวแตละช้ิน 
N1 ,N4 คือ ขาวท่ีไมถูกเลือก 
N2 , N3 คือ แหลงท่ีมาของขาวสารตางๆ 

M  คือ แหลงท่ีมาของขาวสารตางๆ 
 

แผนภูมิท่ี 2.3 แบบจําลองแสดงของผูเฝาประตูของ ดี เอ็ม ไวท(1950) 
 
ท่ีมา:  Pamela J. Shoemaker, Gatekeeping (Newbury Park: Sage, 1991), p. 10. 

 

M 
(ผูรับสาร) 

 

N 
(แหลงขาว) 
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แบบจําลองของ ดี เอ็ม ไวท (White, D.M., 1950) อธิบายถึงบทบาทของ “ผูเฝาประตู” 
ของส่ือมวลชนวา เม่ือขาวโทรพิมพท่ีสงมานั้นกอนท่ีจะสงมาก็จะตองมีการกล่ันกรองมากอนจาก
บรรณาธิการสํานักขาวนั้นๆหรือแมแตผูส่ือขาวของสํานักขาวนั้นเองก็จะทําหนาท่ี “ผูเฝาประตู”   
คือเลือกวาจะทํารายงานขาวไหนหรือไมทําขาวไหนบางก็ได และเม่ือขาวโทรพิมพนั้นถูกสงมายัง
สํานักพิมพ สถานีวิทยุโทรทัศน นอกจากจะถูกคัดเลือกโดยบรรณาธิการขาวตางประเทศแลว         
ก็อาจจะถูกกล่ันกรองจากบรรณาธิการหรือหัวหนาขาวในระดับสูงอีกทีก็ไดเชนกัน นอกจากนั้น
ขาวท่ีตีพิมพหรือออกอากาศไปยังผูรับสาร เม่ือผูรับสารไดอาน ไดรับฟงหรือไดรับชมแลวก็อาจจะ
ถายทอดไปยังบุคคลอ่ืน เชน สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อนฯลฯ การถายทอดโดยผูเปดรับสาร
ส่ือมวลชนนี้ก็จะเปนไปในลักษณะ “ผูเฝาประตู”  คือ เลือกจะถายทอดเพียงบางสวนหรือสวนใด
สวนหนึ่งก็ยอมไดอีกเชนกัน จึงเห็นไดวาขาวสารส่ือมวลชนมักจะไหลผานผูเฝาประตูตาง ๆ 
มากมายหลายช้ัน 

เลวินใหขอสังเกตวา สารสนเทศจะเคล่ือนไปตามทางติดตอตาง ๆ อยูเสมอซ่ึงทางติดตอ
เหลานี้จะประกอบไปดวย "บริเวณตางๆ ท่ีเปนประตู" ซ่ึงจะเปนท่ีเกิดของการตัดสินใจข้ึนวา       
จะยอมใหสารสนเทศผานเขาไปหรือเคล่ือนตอไปตามทางติดตอนั้นหรือไม ซ่ึงการตัดสินดังกลาว
จะกระทําไปตามกฎเกณฑอันตรงไปตรงมา หรือกระทําไปตามความรูสึกสวนตัวของ "ผูเฝาประตู" 
ก็ได ในการอางอิงประกอบงานศึกษานั้นเลวินไดอางขอเปรียบเทียบกับการเคล่ือนไปของขาวใน
การส่ือสารมวลชนดวย 

แตสําหรับคําวา "ผูเฝาประตู" เลวินไดใหคําจํากัดความวา คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีจะตัดสินใจวา ขาวหนึ่งๆ นั้น ควรปลอยหรือไมปลอยใหผานไปยังผูรับสาร ดังนั้น
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของผูเฝาประตู เทากับเปนการชวยใหเกิดความเขาใจในปจจัย
ท่ีเปนตัวกําหนดการตัดสินใจของผูเฝาประตูดวย 

เลวิน ยังไดอธิบายเพิ่มเติมไววาแรงกดดันภายในประตูแตละประตูของชองทางท่ีขาวสาร
ไหลไปน้ัน จะมีการเปล่ียนแปลงคอนขางมากและข้ึนอยูกับผูเฝาประตูและสถานการณท้ังหมด
ภายในชองทางน้ันดวย กลาวโดยสรุปแลวแนวคิดของเลวินก็คือบุคคลบางคนท่ีมีสถานภาพและอยู
ในตําแหนงท่ีสามารถจะมีอิทธิพลตอขาวท่ีจะไหลไปตามชองทางขาวสารไดดีกวาบุคคลอื่นและ
บุคคลดังกลาวก็อยูในตําแหนงสําคัญ คือ ตําแหนง "ประตู" ซ่ึงความเขาใจในระบบการทํางานของ 
"ประตู" ยอมจะกลายเปนความเขาใจในปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ "ผูเฝาประตู" ดวยเชนกัน บุคลิกภาพ
ของผูรักษาประตูขาวนั้นเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงรวมท้ังสภาพแวดลอมและบรรยากาศของแตละ
สวนของประตูในชองทางขาวสารดวย 
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ในบางคร้ัง ผูท่ีทําหนาท่ีนี้ก็จะถูกเรียกวา "ผูกรองสาร" ซ่ึงหมายถึงผูควบคุมการไหลของ
ขาวสารท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ผูกรองสารเหลานี้ ไดแก ผูส่ือขาว บรรณาธิการ ผูเขียน 
นักวิจารณ นักวิเคราะห หนังสือพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน และสํานักขาว 
เชน ผูส่ือขาวไดรับมอบหมายจากบรรณาธิการขาวใหไปหาขาว การหาขาวของผูส่ือขาวนั้นมีหนาท่ี
เหมือนกับผูกรองสาร ผูส่ือขาวจะเปนคนตัดสินใจวาเขาจะเขียนขอเท็จจริงในเร่ืองนั้นๆ อยางไร 

ในป ค.ศ.1957 เวสลียและแมคลีน (FWestley, B.H. and Maclean, Jr.) ไดนําแนวคิด
เกี่ยวกับผูเฝาประตูมาสรางเปนแบบจําลอง เรียกแบบจําลองนี้วา แบบจําลอง A-B-C ซ่ึงแบบ  
จําลองนี้ใชเปนแบบจําลองทฤษฎีผูเฝาประตูในระบบของส่ือสารมวลชนโดยตรง 
 
 
 
 
 
 

 
ในท่ีนี้  X = แหลงขาวสาร 

A = ผูสงขาว 
B = ผูรับสาร 
C = ผูเฝาประตู หรือชองทาง (Channel) 
F = ขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) 

  
แผนภูมิท่ี 2.4  แบบจําลองแสดงกระบวนการไหลจากแหลงสารผานผูสงขาวไปยังส่ือท่ีทําหนาท่ี
เหมือนผูเฝาประตูขาวไปยังผูรับสารและขอมูลสะทอนกลับ 
 
ท่ีมา:  Pamela J. Shoemaker, Gatekeeping (Newbury Park: Sage, 1991), p. 12. 
 

จากแบบจําลองของเวสลียและแมคลีน ไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการไหลของขาวสาร
จากแหลงสารผานผูสงขาวไปยังส่ือ ท่ีทําหนาท่ีเสมือนผูเฝาประตูขาวสารไปยังผูรับสารและ       
การสะทอนกลับจากผูรับไปยังผูสงอีกทีหนึ่ง 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

A C B X1 X1 
F 
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"X" คือ เหตุการณหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากมายรอบตัวบุคคลในสังคม แตมิไดนํามาผาน
กระบวนการผลิตเปนขาวสาร 

"B" คือ ผูรับสารเปนบุคคลท่ีตองการรับรูขาวสารตางๆ รอบตัว เพื่อสนองความพึงพอใจ 
หรือเพื่อประโยชนอ่ืนใดในการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือไดรับการถายทอดจากคนอ่ืน (A) ก็ได 
หรือจากชองทางการส่ือสาร 

"A" คือ ผูสงสาร เปนผูท่ีไดรูเห็นเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (X) และตองการถายทอด           
โดยการเลือกเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งไปยังผูอ่ืนใหไดรับทราบ 

"C" คือ ชองทางการส่ือสารท่ีอยูระหวางผูสงสาร (A) และผูรับสาร (B) ซ่ึงจะทําหนาท่ี 
คัดเลือกขาวสารที่คิดวาผูรับสารตองการ การถายทอดนั้นจะกระทําไดหลายวิธี เชน ตีพิมพใน
หนังสือพิมพหรือออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เปนตน ชองทางการส่ือสารนี้ จะสามารถ
ชวยใหการรับรูขาวสารเปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็วกวาการรับรูโดยตรง 

"F" คือ ขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) เปนการสงขาวสารจากผูรับกลับไปหาผูสงสาร 
ซ่ึงทําใหผูสงสารทราบขาวสารท่ีสงไปนั้นมีผลอยางไรตอผูรับบาง เชน การเช่ือหรือไมเช่ือ      
ความพอใจหรือความไมพอใจในสารนั้นๆ การปอนกลับนี้อาจจะเปนการส่ือสารแบบตัวตอตัว 
หรือทางจดหมาย หรือทางโทรทัศนก็ได ซ่ึงเรียกวา การปอนกลับอยางมีจุดมุงหมาย (Purposive 
Feedback) นั่นคือ การท่ีผูรับสารมีเจตนาที่จะบอกใหผูสงสารทราบถึงผลของการสงขาวนั้น ๆ   
สวนการปอนกลับแบบไมมีจุดมุงหมายนั้น (Non-purposive Feedback) ผูสงสารจะตองใชวิธีสังเกต
และอนุมานเองจากผลที่เกิดข้ึน เชน การสังเกตจากยอดจําหนายของหนังสือพิมพ หรือจํานวน   
ผูรับฟงรายการตาง ๆ เปนตน ซ่ึงการปอนกลับนี้อาจยอนกลับจาก B ไป A หรือจาก B ไป C หรือ
จาก C ไป A ก็ได 

จากแบบจําลองบทบาทของชองทางการส่ือสารของเวสลียและแมคลีน ดังกลาวนี้         
จะเห็นไดวา บทบาทของชองทางส่ือสาร (C) ตรงกับบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนนั่นก็คือ บทบาท
ในการคัดเลือกขาวสาร การผลิตขาวหรือบทความตางๆ ถายทอดไปยังผูอานหรือผูรับสาร ซ่ึงเปน
บทบาทของ "ผูเฝาประตู" นั่นเอง 

จากขอเขียนของ Bagdikiau นักขาวและบรรณาธิการขาวจะตัดสินใจเลือกขาวอยางไร
นั้นข้ึนอยูกับปจจัย 5 ประการ คือ 

1. หลักท่ียึดถือในการบริหาร 
2. การมองโลกของความจริงและนิสัยของคน นั่นคือ มองผูอานวาผูอานตองการอะไร

และมีความปรารถนาอยางไร 
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3. คานิยมซ่ึงยึดถือโดยกองบรรณาธิการท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมีมาตรฐานทาง  
ดานความยุติธรรมและเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ นั่นคือ เขาจะเปนผูตัดสินวา อะไรท่ีผูอานในหมู
คณะของเขาควรจะไดรู 

4. การประเมินคาของขาวสารโดยการแขงขันของส่ือ 
5. คานิยมสวนตัวและนิสัยแปลกๆ ของบรรณาธิการ เชน ถาบรรณาธิการกลัวหรือ       

ไมชอบอะไรบางอยาง เขาจะไมอนุญาตใหส่ิงท่ีเขาไมชอบปรากฏอยูในขาวหรือตีพิมพบน
หนังสือพิมพเด็ดขาด 

นอกจากปจจัยท้ัง 5 แลว ยังมีปจจัยเร่ืองเวลาและเนื้อท่ีซ่ึงมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ
ของบรรณาธิการขาว การเปล่ียนแปลงการตัดสินใจเพ่ือจะใหไดขาวสารซ่ึงดีกวาเดิม จะทําให
เสียเวลาและเงินอีกเทาไรก็ยังเขามามีสวนในการตัดสินใจเชนกัน 

ดี เอ็ม ไวท (D.M.White, 1950) กลาวถึงบทบาทของ "ผูเฝาประตู" ของส่ือมวลชน วา ใน
ความเปนจริงอาจมีข้ันตอนสลับซับซอนกวานี้เชน ขาวโทรพิมพท่ีสงมานั้นกอนท่ีจะสงมาก็จะตอง
การกล่ันกรองมากอนจากบรรณาธิการสํานักขาวนั้นๆ หรือแมแตผูส่ือขาวของสํานักขาวเอง ก็จะทํา
หนาท่ี "ผูเฝาประตู" คือ เลือกวาจะทํารายงานขาวไหนหรือไมทําขาวไหนบางก็ได และเม่ือขาว   
โรงพิมพนั้นถูกสงมายังสํานักพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน นอกจากจะถูก
คัดเลือกโดยบรรณาธิการขาวแลว ก็อาจจะถูกกล่ันกรองจากบรรณาธิการหรือหัวหนาขาวใน
ระดับสูงอีกทีก็ไดเชนกัน นอกจากนั้นขาวท่ีตีพิมพหรือออกอากาศไปยังผูรับสาร เม่ือผูรับสารได
อาน ไดรับฟงหรือไดรับชมแลวก็อาจจะถายทอดไปยังบุคคลอ่ืน เชน สมาชิกในครอบครัว ญาติ 
เพื่อน ฯลฯ การถายทอดโดยผูเปดรับสารส่ือมวลชนนี้ก็จะเปนไปในลักษณะ "ผูเฝาประตู" คือ   
เลือกจะถายทอดเพียงบางสวนหรือสวนใดสวนหนึ่งก็ยอมไดอีกเชนกัน จึงเห็นไดวาขาวสาร
ส่ือมวลชนมักจะไหลผานผูเฝาประตูตางๆ มากมายหลายช้ัน 

ในท่ีนี้ Gatekeeper จะหมายถึง บรรณาธิการและนักขาวหรือผูแปลขาวตางประเทศของ 
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบ คัดเลือก เรียบเรียงขาวสารเพื่อเสนอ
ใหประชาชนทราบ ตลอดจนการกําหนดเวลาเสนอขาวสารและการจัดลําดับความสําคัญของขาว 
แต Gatekeeper ท่ัวไปเลือกเสนอขาวสารโดยท่ีไมไดคํานึงถึงประชาชน ผูรับขาวสารเทาใดนัก แม
จะไดตระหนักถึงความตองการและความสนใจของผูฟงบาง แตก็ยังมีความเขาใจคลาดเคล่ือนอยู
มาก ดวยเหตุนี้เอง การเลือกเสนอขาวสารตางๆ ใหประชาชนท่ัวไปไดทราบนั้นมีสวนตอระดับ
ความรู หรือระดับความเขาใจของประชาชนตอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือปญหาใดปญหาหนึ่ง นั่นคือ 
ยิ่งส่ือมวลชนเลือกเสนอขาวเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของเร่ืองใดหรือปญหาใดมากเทาไร ประชาชน
ผูรับสารก็จะรับรูหรือตระหนักถึงประเด็นสําคัญของเร่ืองนั้น หรือปญหานั้นๆ ตามไปดวย จึงเห็น
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ไดวาส่ือมวลชนเปนผูกําหนดจัดวาระเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นของขาวประชาชนเปนผูรับทราบ
ถึงปญหาและประเด็นของขาวตางๆ ตามท่ีส่ือมวลชนกําหนด ประชาชนจะคิดและปฏิบัติตามวาระ
ท่ีส่ือมวลชนกําหนด นั่นคือท่ีมาและความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดวาระ Agenda-
Setting 

จากแนวคิดและทฤษฎี ผู เผาประตูขาวสารนี้  สามารถนํามาใช เปนแนวทางใน               
การวิเคราะหถึงการตัดสินใจคัดเลือกขาว โดยบรรณาธิการขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
ชอง 5 ซ่ึงเปนผูคัดเลือกและเรียบเรียงขาวกอนนําเสนอตัวอักษรวิ่งในแตละวันนอกจากการคัดเลือก 
วาขาวใดจะถูกนําเสนอตัวอักษรวิ่งแลว การคัดเลือกประเด็นขาววาควรนําเสนอขาวโดยเนน
ประเด็นใดในตัววิ่งนั้นเกี่ยวของกับทฤษฎีการกําหนดวาระซ่ึงบรรณาธิการขาว ในฐานะผูเผาประตู
ขาวสารจะเปนผูกําหนดวาระดังกลาว 

 
2.5  ทฤษฎีการกําหนดวาระของขาวสาร (Agenda-Setting Theory) 

แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดวาระของขาวสารพัฒนามาจากทฤษฎีผูเฝาประตูขาวสาร     
ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของส่ือมวลชนในการควบคุมขาวสารตาง ๆ ท่ีจะผานไปยัง
ประชาชนผูรับขาวสารโดยอาศัยวิธีการคัดเลือก เรียบเรียงขาวสาร ตลอดจนกําหนดเวลาการเสนอ
ขาวสารนานและมากนอยเพียงใด จากน้ันก็ลําดับความสําคัญของขาวท่ีจะใหประชาชนรับทราบ 
หรือไมนําเสนอขาวสารนั้นๆ เลยก็เปนได เม่ือส่ือมวลชนเปนผูกําหนดวาระของขาวสารหรือหัวขอ
ประเด็นขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบ ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือประชาชนจะคิดและปฏิบัติตาม
วาระหรือประเด็นท่ีส่ือมวลชนกําหนดไว แนวคิดของทฤษฎีการกําหนดวาระของขาวสาร จึงเปน
การศึกษาถึงผลของการส่ือสารมวลชนท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติและความคิดเห็น ซ่ึงกลาวได
วา วงการส่ือสารมวลชนไดเล็งเห็นความสําคัญของส่ือมวลชนในฐานะเปนผูชักจูงหรือโนมนาวใจ 

ทฤษฎีการกําหนดวาระของขาวสาร (Agenda-Setting Theory) เกิดข้ึนในสมัยท่ีวอลเตอร
ลิฟฟมันน (Walter Lippman) นักวิชาการชาวอเมริกันไดกลาวไวในวารสาร Public Opinion        
เม่ือ ค.ศ.1922 ถึงบทบาทของส่ือมวลชนท่ีมีสวนในการสรางภาพตางๆ ในหัวสมองของคนเรา    
โดยใชคําวา "Picture in our heads" ลิฟฟมันนเสนอความเห็นไดวาส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญชวย
ใหคนเรารับทราบและเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณโลกภายนอก ซ่ึงปกติแลวเราไมมีโอกาสสัมผัส
ดวยตนเอง นอกจากนี้ในป ค.ศ.1963 โคเฮน (B.C. Cohen) ก็เปนอีกคนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอความคิด
ในเรื่องนี้โดยกลาวถึงอิทธพลของหนังสือพิมพในการเปนผูบอกกับผูอานวาเร่ืองอะไรควรจะคิด 
(What to think about) ซ่ึงตรงกับแนวคิดของทฤษฎีนี้ ตอมาในป ค.ศ.1972 นักวิจัยชาวอเมริกันช่ือ 
มัลคอลัม แมคคอมส และโดนัลด ชอว (M.E. McCombs and D.S. Shaw) ไดเปนผูนําแนวความคิด 
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Agenda-Setting ไปเผยแพรอยางกวางขวาง (สมควร กวียะ, 2532: 87) ซ่ึงกรมประชาสัมพันธทํา
หนาท่ีเผยแพรขาวสารโดยผลิตและลําดับความสําคัญตามแนวความคิดของแมคคอมสและชอว  
ดังภาพ 
 

ประเด็นปญหา    ความเอาใจใสของส่ือมวลชน การรับรูของสาธารณะ 
 เหลานั้น ท่ีตางกันไป ท่ีตามมาตอประเด็นปญหาตาง ๆ 

 
แผนภูมิท่ี 2.5  แบบจําลองแสดงการกําหนดวาระของขาวสารโดยส่ือมวลชนของ McCombs  
and Shaw 
 

ตามแบบจําลองนี้ X ทางซายมือ ก็คือประเด็นปญหาหรือหัวขอตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ี
ส่ือมวลชนหยิบยกมานําเสนอใหสาธารณชนรับทราบ การเนนเสนอเร่ืองเหลานี้โดยส่ือมวลชนมาก
นอยตางกัน (แสดงโดยรูปแทงแนวนอน) ผลท่ีตามมาก็คือทําใหสาธารณชนรับรูในประเด็นหรือ
หัวขอเร่ืองตางๆ เหลานั้นไมเหมือนกัน ประเด็นท่ีไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนในการนําเสนอ
มากก็ไดรับการพิจารณาเปนหัวขอเร่ืองท่ีสําคัญมากดวย (ขนาดของ X ทางขวามือแสดงระดับ
ความสําคัญท่ีพิจารณาโดยสาธารณชน ตามรูปในแบบจําลองจะเห็นวา X1 X4 และ X6 ไดรับความ
สนใจในการนําเสนอจากส่ือมวลชนมากก็ไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญมาก สวนประเด็นอ่ืนๆ 
คือ X2 X3 และ X5 ก็มีความสําคัญในระดับรองลงไปในสายตาของประชาชน (พีระ จิรโสภณ, 
2529: 662-663) 

 กลาวโดยสรุปวา ถาส่ือมวลชนยิ่งเลือกเสนอขาวหรือสนใจเกี่ยวกับประเด็นหรือปญหา
ใดมาก ประชาชน  ผูรับสารก็จะรับรูหรือตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นหรือปญหานั้นมาก
ข้ึนตามไปดวย อรนุช  เลิศจรรยารักษ (2529) ไดทําการวิจับเร่ือง “โทรทัศน วิธีคัดเลือกและ
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จัดลําดับความสําคัญของขาวสถานีโทรทัศนในกรุงเทพมหานคร” โดยศึกษารายการขาวในประเทศ
ภาค 20.00 น. ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2529 ทางสถานีโทรทัศนชอง 5 , 7 และ 9 พบวา วิธีการ
คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของขาวข้ึนอยูกับหัวหนาฝายขาวและบรรณาธิการขาวเปนสําคัญ 
หัวหนาฝายขาวและบรรณาธิการขาวจะยึดหลักการบริหารงานและนโยบายวัตถุประสงคของสถานี 
ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารงานทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปน
แนวทางในการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญ การกําหนดวาระประเด็นสําคัญของขาวนั้น     
ขาวพระราชกรณียกิจจัดอยูในอันดับแรก รองลงมาคือ ขาวรัฐบาล เนนความสําคัญท่ีตัวบุคคลใน
วงการรัฐบาล และกิจการทหาร สําหรับขาวรัฐบาลนี้ สถานีโทรทัศนท้ังสามสถานีใหเวลากับขาว
รัฐบาลมากท่ีสุด 

ผลจากการกําหนดวาระของส่ือมวลชนแขนงโทรทัศน ท่ีตองยึดหลักดังกลาว จะทําให
ประชาชนทั่วไปรับรูถึงขาวสารของรัฐบาล และเปนเร่ืองท่ีสมควรติดตามนํามาคิดพิจารณาหรือ
ถกเถียงกัน 

ขณะเดียวกันหากส่ือมวลชนแขนงอ่ืนใหความสําคัญกับขาวเศรษฐกิจหรือขาวการเมือง 
มีการเนนเสนอขาวหรือบทความคิดเห็นในเร่ืองนี้เปนพิเศษ ก็มีผลทําใหประชาชนท่ัวไปเห็น
ความสําคัญกับปญหาเศรษฐกิจและการเมือง 

แนวคิดในการกําหนดวาระของส่ือมวลชนนี้ มิไดแสดงวาส่ือมวลชนมีจุดมุงหมายท่ีจะมี
บทบาทในประเด็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แตทําหนาท่ีเปนเพียงผูปดเปดประตูสารเทานั้นเอง ส่ือมวลชน
ตามแนวคิดในเร่ืองการกําหนดวาระ ทําหนาท่ีเปนผูเสนอวาระปญหาหรือหัวขอเร่ืองตาง ๆ          
ในสังคมในลักษณะขาวและความคิดเห็นใหสาธารณชนไดพิจารณาวาอะไรเปนเร่ืองท่ีจะนํามาคิด
พิจารณาหรือสนทนาถกเถียงกัน 

ดังนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดวาระจึงมุงวิเคราะหหนาท่ี หรือผลของส่ือมวลชนใน
ดานขาวสาร(Information) แทนดานการชักจูง (Persuasion) สมมติฐานสําคัญกลาวถึง ความสัมพันธ 
ระหวางการที่ส่ือมวลชนเลือกเนนประเด็นสําคัญของหัวขอ (Topic) หรือปญหา (Issue) ในการ
รายงานขาวสารกับการท่ีผูรับสารหรือมวลชนตระหนักถึงความสําคัญ (Salience) ของหัวขอ
ประเด็นหรือปญหานั้นๆ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดวาระนี้แทนท่ีจะเนนการเปล่ียนทัศนคติและความเห็นตาม
แนวคิดเกา กลับมุงวิเคราะหวิวัฒนาการของความคิด (Cognitions) เกี่ยวกับปญหาใดปญหาหนึ่ง 
หากมองในดานการสื่อสารก็คือการเนนความสําคัญของหนาท่ีในดานการเสนอขาวสาร มากกวา
หนาท่ีในการชักจูง 
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จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดวาระนี้ สรุปไดวา ผูมีสวนรวมในกระบวนการ
ผลิตตัวอักษรวิ่งขาว คือ บรรณาธิการขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
ในฐานะผูเฝาประตูขาวสารนี้ จะเปนผูกําหนดประเด็นของขาวสาร รูปแบบ รวมท้ังเนื้อหาที่
ตองการนําเสนอสูประชาชน 

 
2.6 กลุมทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเปนตัวกําหนด (Communication Technology Determinism)  

ทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเปนตัวกําหนดนี้ จัดไดวาเปนปกหนึ่งของกลุมทฤษฎี
เศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) ท่ีสนใจวิเคราะหเร่ืองของพลังการผลิต (Product 
Force) ในสวนเสี้ยวท่ีเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยี และเม่ือนํามาประยุกตใชในแวดวง
ส่ือสารมวลชน  ก็จะหมายความถึงความก าวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารท้ังหลาย 
(Communication Technology) (โรเจอส, 1986, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2545: 113) 

โรเจอส (Everette M. Rogers) กลาววา ปจจัยดานเทคโนโลยีการสื่อสารบวกผสมกับ
ปจจัยอ่ืนๆ จะรวมกันเปนสาเหตุแหงการเปล่ียนแปลงตางๆ ในสังคม โรเจอส (Rogers) ให
ความเห็นวาเทคโนโลยีการส่ือสารเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญอยางยิ่งของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
แตปจจัยนี้จําเปนท่ีจะตองทํางานควบคูกันกับปจจัยทางสังคมอ่ืนๆ เชน ระดับการศึกษาและพื้น
ฐานความรู 

โรเจอส (Rogers) ไดศึกษาคุณลักษณะของส่ือแบบใหมท่ีกําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน และได
ช้ีใหเห็นวาคุณลักษณะสําคัญๆ ของส่ือแบบใหมท่ีจะมีผลตอเนื่องไปถึงการเปล่ียนแปลง
ประสบการณของมนุษย และการเปล่ียนแปลงทางสังคมนั้นมีอยู 3 ประการ คือ (กาญจนา แกวเทพ, 
2545: 113) 

1. Interactivity 
 แตเดิมการมีปฏิสัมพันธท่ีจะเกิดข้ึนก็เฉพาะในกรณีของการส่ือสารระหวางบุคคล

แบบเผชิญหนา แตเม่ือส่ือดั้งเดิมเขามามีบทบาทในสังคมทําใหการโตตอบอยางฉับพลันลดนอยลง
ไป ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามามีบทบาท เชน E-mail และ Computer Conferemcing ท่ีจะ
สามารถสรางปฏิสัมพันธไดในทันที 

2. Individualization / Demassified 
รูปแบบการส่ือสารมวลชนแบบด้ังเดิมนั้นมีแตจะสรางใหเกิดการกระจายในวงกวางหรือ

ท่ีเรียกวา “มวลชน” (Massified) ทุกคนจะรับรายการเหมือนกันในเวลาเดียวกัน แตความกาวหนา
ของเทคโนโลยีการส่ือสารทําใหผูชมสามารถมีทางเลือกมากข้ึน เชน เคร่ืองเลนวีดีโอ ซ่ึงสามารถตั้ง
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เวลาอัดรายการที่พลาดชม หรือ Pay per view ทาง Cable network แบบเสียเงินดูรายการไดเอง เปน
ตน 

3. Asynchronous nature of new communication 
คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของส่ือแบบใหม คือ ความสามารถในการแบงสวนได 

(Asynchronize) โดยไมมาเปนกลุมกอนเดียวกัน ตัวอยางเชน ขาวส้ันทุกตนช่ัวโมง หรือในแงของ
Hardware ของเคร่ืองคอมพิวเตอรก็เชนเดียวกันสามารถจะแยกซ้ือเปนสวนๆ และสามารถเพ่ิมเติม
ไดตามท่ีตองการโดยสามารถเพิ่มศักยภาพของเคร่ืองไดตามตองการ นอกจากน้ันยังรวมไปถึง
ศักยภาพที่ส่ือมวลชนสามารถท่ีจะเก็บรักษาขาวสารและขอมูลไวเผยแพรในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีตางกัน 
อยางเชน การเผยแพรสารสนเทศผานโฮมเพจก็เปนตัวอยางท่ีเห็นไดชัด 

โรเจอส (Rogers) ยังไดคนควาคุณลักษณะสําคัญของส่ือแบบใหมๆ (New media) เชน 
คอมพิวเตอร โดยเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของรูปแบบการส่ืออยางเดิมๆ ท่ีมีอยู คือ การส่ือสาร
ระหวางบุคคลและการส่ือสารมวลชน 
 
ตารางท่ี 2.1  แสดงเปรียบเทียบส่ือประเภทตาง ๆ ของ E.Rogers 
 

ลักษณะชองทางของส่ือ การส่ือสาร 
ระหวางบุคคล 

การส่ือสารแบบใหม 
(ส่ือระหวางบุคคล 
มีเคร่ืองมือชวย) 

ส่ือสารมวลชน 

1. การไหลของขาวสาร จากผูสงคนเดยีวสู
ผูรับ 2-3 คน 

จากผูสงหลายคนถึง
ผูรับหลายคน 

จากผูสงคนเดยีวสู
ผูรับจํานวนมหาศาล 

2. ความรูท่ีแหลงผูสงมีตอ
ผูรับสาร 

ผูสงมีความรูตอผูรับ
สารในฐานะปจเจก
คนหน่ึง 

ผูสงสารมีความรู
อยางมากตอผูรับสาร 
เนื่องจากระบบ 
interactive 

ผูสงสารท่ีทํางานอยู
ในองคกรส่ือแทบจะ
ไมมีความรูเร่ืองผูรับ
สารเลย 

3. การแบงประเภทผูรับ
สาร 

สูงมาก  
(เปนรายบุคคล) 

สูงมาก  
(เปนรายบุคคล) 

ต่ํา (เพราะขาวสาร
เดียวกันจะถูก
ถายทอดใหทุกคน) 

4. ระดับของการตอบโต 
(interactivity)  

สูง สูง ต่ํา 

 

DPU
DPU



 
 
 

 
 

37 

ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
 

5. ปฏิกริยาปอนกลับ มีมากและฉับพลัน มีบางแตกย็ังมี
ขอจํากัด อาจจะ
ฉับพลันหรือตองรอ 

มีขอจํากัดมากและ
ลาชามาก 

6. ศักยภาพที่จะเก็บรักษา
ขาวสาร 

ต่ํา สวนใหญจะสูงมาก บางส่ืออาจจะตํ่า เชน 
วิทยุ แตบางส่ือก็สูง 
เชนหนังสือ 

7. ประเภทของเนื้อหา เนนหนักไปทางเร่ือง
สังคม-อารมณ 

ไมคอยเนนเร่ือง
สังคม-อารมณ แตจะ
เนนเร่ืองการงาน 

ไมคอยเนนเร่ือง
สังคม-อารมณ 

8. ลักษณะอวจันภาษา มีการใชอวจันภาษา
อยางมาก 

ส่ือใหมบางชนิดจะ
จัดใหมีการใชอวัจน
ภาษาคอนขางมาก 

ส่ือมวลชนประเภทท่ี
มองเห็นภาพจะมีการ
ใชอวัจนภาษามาก 
แตถาเปนส่ือเสียง
อยางเดยีวก็จะไมมี 

9. การควบคุมการไหล
ของการส่ือสาร 

ผูส่ือสารท้ังสองฝาย
สามารถควบคุมการ
ส่ือสารไดอยางเทา
เทียมกนั 

ผูส่ือสารท้ังสองฝาย
สามารถควบคุมการ
ส่ือสารไดอยางเทา
เทียมกนั 

ผูรับสารไมสามารถ
ควบคุมการส่ือสาร
ได 

10. ลักษณะความเปน
สวนตัว 

ต่ํา ตามปกติต่ํา สูง 

 
ท่ีมา:  ส่ือสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กาญจนา แกวเทพ (2545) หนา 123 
 

โรเจอส (Rogers) กลาวเสริมวา ลักษณะท้ัง 3 ประการนี้จะมีความหมายท่ีเปล่ียนไปใน
สังคมท่ีเรียกวาสังคมขาวสาร (Information Society) ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีเดน ๆ อยู 2 ประการ คือ 
(กาญจนา แกวเทพ, 2545: 124) 
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1)  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสินคาประเภท "บริการ" จะมีความสําคัญมากกวากิจกรรม
การผลิต เพราะฉะน้ัน ในการขายอุปกรณเคร่ืองมือการส่ือสารสมัยใหม เพียงการขายตัวสินคาท่ีเปน
อุปกรณยังไมสําคัญเทากับบริการตาง ๆ ท่ีจะใหหลังการขายแลว 

2)  ในสังคมเชนนี้ ขาวสารจะกลายเปนทรัพยากรที่มีคาแทนเงินทุนและเคร่ืองจักรดังเชน
สมัยกอน เพราะฉะน้ัน บุคลากรที่ทํางานกับขาวสารหรืออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับขาวสารก็จะ
กลายเปนสวนเส้ียวท่ีสําคัญของระบบเศรษฐกิจของสังคม 

จากทฤษฎีเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารเปนตัวกําหนดจะเห็นวาเทคโนโลยีมีบทบาทอยางมาก
ตองานทุกประเภทในองคกร สามารถทําใหเราปฏิบัติการและเขาถึงขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ 
ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว การนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในองคกรผูผลิตขาวโทรทัศน จะ
สามารถพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการนําเสนอรายการขาวไดดีข้ึนหรือไม จึงเปนส่ิงท่ี
ควรศึกษาในสวนของการวิเคราะหตอไป 

เห็นถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปสืบเนื่องจากการเขามาของส่ือใหมอยาง
อินเตอรเน็ต จึงเปนการเปดพื้นท่ีสาธารณะใหบุคคลใดก็ไดท่ีมีความสามารถในการเขาถึงส่ือใหม
อยางส่ืออินเตอรเน็ตได ก็จะสามารถทําการติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกันได เกิดเปนชุมชนเสมือน หรือสังคมไซเบอร (Cyber Space) กลายเปนแหลงขอมูลขาวสาร
ขนาดใหญท่ีเขาถึงงายท่ีสุดในปจจุบัน 

ส่ือสารมวลชน ในยุคสังคมขาวสารเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากท้ังรูปแบบรายการและ
ลักษณะการใชส่ือ สังคมในยุคขาวสารทําใหวงการตางๆ เกิดการแขงขัน ท้ังธุรกิจ การเมือง 
การศึกษา การจัดระบบของโลกกําลังเปล่ียนแปลงไปสูระบบใหมท่ีมีลักษณะของการรวมตัวเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึนท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความตองการขาวสารใน
สังคมเกิดข้ึนในทุกระดับ และทุกวงการ รูปแบบของเศรษฐกิจท่ีกําลังแขงขันกันเพื่อใหไดขาวสาร
มากท่ีสุด ทําใหขาวสารตองถูกผลิตมากข้ึน ดังนั้นส่ือมวลชนในแขนงตางๆ จึงมีอิทธิพลตอคนใน
สังคมยุคปจจุบัน ส่ือสารมวลชนทําให “ขาวสาร” ไดรับความสนใจในสังคมโดยท่ัวไป 

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชนกาวหนาไปมาก มีอุปกรณใหมเกิดข้ึนมากมาย เชน วีดีโอ ดิสก 
วีดีโอเทป ฯลฯ ซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นท่ีทันสมัยกวา มีประสิทธิภาพกวา เชน ดาวเทียม
ส่ือสาร จานรับสัญญาณ ซ่ึงทําใหสามารถเลือกรับเลือกชมรายการตาง ๆ ไดอยางเหลือเฟอ
ตลอดเวลา 

SYDENY W. HEAD (วีรชัย วงศวีรพัฒนากุล, 2538) กลาววา ผูท่ีจะดําเนินการดาน
ส่ือมวลชน ตองมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินการ ซ่ึงการนําเทคโนโลยีดังกลาวนั้น 
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สวนใหญก็หาไดเฉพาะตามความจําเปนหรือตามความสามารถท่ีจะหามาไดเทานั้น และทุกองคกร
เห็นวาเทคโนโลยีเปนส่ิงท่ีจําเปนตอการดําเนินการ 

ส่ือสารมวลชนกับเทคโนโลยีการส่ือสาร เชน การใชดาวเทียมกําลังสงผลกระทบทําให
โลกท้ังโลกเสมือนกับกําลังมีขนาดเล็กลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถายทอดรายการโทรทัศนผาน
ดาวเทียม ซ่ึงฝายรับมีท้ังประเภทที่รับจากสถานีถายทอดรวมบนพื้นดิน และอาศัยจานรับสัญญาณ
โทรทัศนจากดาวเทียมเขาสูเคร่ืองรับในบานโดยตรง (ชัยวัฒน คุประตกุล, 2532) 

จากแนวคิดเร่ืองเทคโนโลยีจะเห็นวาเทคโนโลยีมีบทบาทอยางมากตองานทุกประเภทใน
องคกร สามารถทําใหเราปฏิบัติการและเขาถึงขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ ไดอยางกวางขวางและ
รวดเร็ว การนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในองคกรผูผลิตขาวโทรทัศน จะสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการนําเสนอรายการขาวไดดีข้ึนหรือไม จึงเปนส่ิงท่ีควรศึกษาในสวนของ         
การวิเคราะหตอไป 

 
2.6.7  กราฟกท่ีใชในการผลิตรายการโทรทัศน 

กราฟก (Graphic) เปนงานท่ีสรางข้ึนดวยลายเสน อาจจะเปนภาพหรือตัวอักษรก็ได     
ซ่ึงไดจากการขีดเขียนดวยมือ การพิมพ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสก็ได 

งานกราฟกมีบทบาทอยางมากในการผลิตรายการโดยเฉพาะรายการโทรทัศนเพื่อ
การศึกษาและการฝกอบรม ในการอธิบายหรือบอกบางส่ิงบางอยางตอผูชม อาทิเชน ไตเต้ิลรายการ 
การทําตัวอักษรอธิบายเนื้อหาบางอยาง จะทําใหผูชมเขาใจไดดีข้ึน (วสันต, 2533 : 15) 

การผลิตรายการโทรทัศนทางการศึกษานั้น ไดนําเทคนิค และวิธีการผลิตรายการของ
โทรทัศนเพ่ือการคามาประยุกต ดังนั้น ผูผลิตรายการจึงจําเปนตองพิถีพิถันและประณีตในการผลิต 
ท่ีจะนําเสนอตอผูเรียนหรือกลุมเปาหมาย เพื่อใหผูเรียนหรือกลุมเปาหมายน้ันไดเรียนรูเนื้อหาได
ตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศนมีหลายวิธี ซ่ึงการใชตัวอักษร
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศนมีหลายวิธี ซ่ึงการใชตัวอักษร
บรรยายประกอบก็เปนเทคนิคในการผลิตรายการอีกอยางหนึ่ง (จุลพงษ, 2531 : 2) 

ประเภทของหัวเร่ือง ท่ีจะใชวางตําแหนงของตัวอักษรบรรยายประกอบในรายการ
โทรทัศนยังแบงไดเปน 4 ประเภทดังตอไปนี้ (Kemp, 1985 : 28) 

1. Main Title  เปนหัวเร่ืองท่ีบอกเร่ืองวานําเสนอเร่ืองอะไร 
2. Credit Title  เปนหัวเร่ืองท่ีบอกวาผูรวมงานมีใครบาง ทําหนาท่ีอะไร เชน ชางกลอง 
ผูบรรยาย ผูกํากับรายการ ผูประสานงาน เปนตน 
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3. Special Title  มักใชสอดแทรก (insert) อยูระหวางการดําเนินเร่ือง เชน การใช คําถาม
เพื่อใหผูชมไดคิดถึงเร่ืองราวท่ีไดดูไปแลวหรือสรุปเนนจุดสําคัญของเร่ืองใหเดนชัด
ข้ึน 

4. End Title  แสดงถึงการจบเร่ือง ซ่ึงอาจใชเปนการสรุปเร่ืองราวท้ังหมดท่ีไดนําเสนอไป
แลว 

ส่ิงท่ีเราจะตองคํานึงถึงในการออกแบบงานกราฟก ท่ีจะใชในการผลิตรายการโทรทัศน 
ไดแก (ธนิศ, 2531 : 450) 

1. อัตราสวนภาพ (aspect ratio) หรือของงานกราฟก 
2. รูปแบบ (style) ของงานกราฟก 
3. สี (Colour) 
4. ความสะดวกในการใชงาน 
5. ขนาดของตัวอักษร (size) 
อัตราสวนของภาพ (aspect ratio) งานกราฟกท่ีเราสรางข้ึนมา เม่ือนําไปใช ก็จะปรากฏ

ภาพใหเราเห็นทางหนาจอโทรทัศน จึงจะตองมีการออกแบบใหเหมาะสมส่ือท่ีใชคือส่ือโทรทัศน
ขนาดของภาพจะตองมีสัดสวน 4:3 คือ กวาง 4 สวน สูง 3 สวน  การเตรียมวัสดุ กราฟกตองเวนเนื้อ
ท่ีบริเวณริมของกระดาษไวเพื่อเปนท่ีใหกลองสามารถจับภาพได กรณีท่ีขนาดกระดาษเปน 9 นิ้ว 
คูณ 12 นิ้ว ซ่ึงเปนขนาด caption มาตรฐานของสถานีโทรทัศน (พินิต, 2524: 66) จํานวนเนื้อท่ีของ
ภาพท่ีปรากฏบนจอโทรทัศนเรียกวา บริเวณกวาดภาพ (scanning area ) ซ่ึงเคร่ืองรับโทรทัศนแตละ
เคร่ืองมีไมเทากัน การวางตัวอักษร หรือขนาดของภาพไวริมเกินไป อาจจะถูกตัดออกไปได      
สวนบริเวณท่ีสามารถรับภาพไดชัดเจนในเคร่ืองรับโทรทัศนทุกเคร่ืองจะเรียกบริเวณน้ีวา บริเวณ
ชัดเจน (essential area) ซ่ึงอยูตรงกลางของแคปช่ันภายในบริเวณพื้นท่ี 7 1/8 นิ้ว คูณ 9 ½ นิ้ว 
(Wurtzel และ Acker,1989:412) 

รูปแบบ (Style) ของงานกราฟก จะตองมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับรายการที่ผลิตข้ึนท้ังใน
ดานของตัวหนังสือ สีท่ีนํามาใช โดยใหมีความสอดคลองกัน ส่ือความหมายไดงายตรงตาม
วัตถุประสงค 

สี (Color) เปนส่ิงสําคัญ เพราะสีจะเปนส่ิงท่ีจะชวยเนนใหเห็ดจุดเดน หรือสวนสําคัญ
ของภาพได การใชสีก็ยังตองเลือกใชใหเหมาะสมกับอารมณและรูปแบบของรายการอีกดวย 

ความสะดวกของการใชงาน วัสดุท่ีใชควรจะมีขนาดพอเหมาะแกการเรียกใชงาน       
หากเปนไปไดควรจะมีขนาดเดียวกัน ถามีหลายช้ินควรเรียงลําดับของการใชงานไวดวย โดยอาจจะ
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ทําเคร่ืองหมายอยางใดอยางหน่ึงตรงบริเวณของขอบกระดาษ สะดวกในการจัดเก็บรักษา           
และคนหาเม่ือตองการนํามาใชใหมอีก 

ขนาดตัวอักษร (Size) จํานวนของตัวอักษรหรือขอความท่ีตองการจะใหปรากฏบน
จอโทรทัศน ไมควรจะมากเกินไป ตามหลักแลวไมควรมีขอความมากกวา 10 คํา ตัวอักษรที่ควรใช
ควรมีความสูงประมาณ ½ นิ้ว เปนอยางนอย แบบของตัวอักษรควรเปนแบบเรียบ ๆ อานงาย        
ถาตัวอักษรบางเกินไปอาจจะทําใหสูญเสียรายละเอียดบางสวนของตัวอักษรไปเม่ือผานการซอน
ภาพ (key) แลว 

วสันต อดิศัพท (2533: 119-120) ไดกลาวไววา ตัวอักษรเปนงานกราฟกท่ีใชมากท่ีสุดใน
รายการโทรทัศน โดยท่ัวไปจะใชตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนสีดํา หากตองการสีสันของตัวอักษรก็จะมี
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสชวยแตงแตมสีสันใหอีกคร้ังหนึ่ง แมแตการสรางบุคลิกภาพของตัวอักษร   
ก็สามารถทําได การประดิษฐตัวอักษรทําไดดังนี้ 

1. เขียนดวยมือ (handwritten lettering) 
2. การใชตัวอักษรลอก (letter press) 
3. การใชตัวอักษรเขียน (template) 
4. การพิมพ (typography) 
5. การใชเคร่ืองมือผลิตตัวอักษร (character generator) 
ขนาดของตัวอักษรตองเหมาะสม ใหญพอท่ีจะอานไดงายไมบรรจุขอความมากเกนิไปใน

ท่ีสําคัญขอบของตัวอักษรควรมีความคมชัด 
Milierson (1990: 350) ไดกลาวถึงตําแหนง ของการวางตัวอักษรประกอบ (title position) 

ในรายการโทรทัศนไวดังนี้ คือ 
1) ตําแหนงบนสุดของภาพ (head title) คือ การวางตัวอักษรประกอบรายการ โทรทัศน

ตรงบริเวณดานบนของภาพในจอโทรทัศน บริเวณสวนท่ีเรียกวา head room โดยท่ีภาพนั้นอาจจะมี
ผูแสดงปรากฏตัวคนเดียว หรือมากกวา 1 คนข้ึนไปก็ได ในกรณีท่ีผูแสดงมากกวา 1 คน บริเวณ
ตําแหนงของตัวอักษรจะอยูตรงขามกับผูแสดงมุมใดมุมหนึ่งของทาน 

2) ตําแหนงบริเวณตรงกลางภาพ (central title) คือตําแหนงของตัวอักษร วางอยูตรง
บริเวณขอบลางของภาพ 

การแยกวัสดุท่ีใชเปนแหลงผลิต หรือกําเนิดตัวอักษรท่ีจะนํามาใชในรายการโทรทัศนมี 
2 ประเภท ดังนี้ 
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1) แผนการด (title cards) เปนลักษณะท่ีนิยมติดตัวอักษรลงบนกระดาษสีดําหรือสีขาว
แลวใชกลองถายภาพ โทรทัศนจับภาพกราฟกนั้น สงสัญญาณภาพ เพื่อนําไปซอน (key) ลงบนภาพ
ท่ีตองการ 

2) เคร่ืองผลิตตัวอักษร (character generator) ซ่ึงใชอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสเขามา
ชวย ทําใหมีความสะดวกรวดเร็วแมนยํา เพื่อใชซอนรายช่ือหรือทําไตเติ้ลประกอบรายการโทรทัศน 
ซ่ึงโดยปกติจะใชตัวอักษรลอก (letter press) ติดลงบนกระดาษสีขาวหรือสีดํา ซ่ึงในการทําตัวอักษร
แตละครั้งจะตองใชตัวอักษรลอกคร้ังละหลาย ๆ ชุด หลายขนาด และใชเวลาการติดลงบนกระดาษ
นาน ซ่ึงทําใหส้ินเปลืองเวลาและหากจําเปนตองใชขอความยาวจะตองใชตัวอักษรลอกมากข้ึน 
เพราะฉะน้ันในปจจุบันเคร่ืองผลิตตัวอักษรจึงมีความสําคัญมากข้ึน เพราะฉะน้ันในปจจุบันเคร่ือง
ผลิตตัวอักษรจึงมีความจําเปน ในการผลิตรายการโทรทัศนเปนอยางมาก เพราะสามารถใชงานได
เหมืนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยท่ีมีแบบของตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาอังกฤษให เลือกไดหลาย
ขนาด ความสามารถของเคร่ืองในการทําตัวอักษรใหเปนแบบตาง ๆ ไดดังน้ี (Dubner, 1988 : 2) 

1.1 สามารถเปล่ียนสีของตัวอักษรในแตละแถวได 
1.2 สามารถทําขอบของตัวอักษรได 
1.3 สามารถทําใหตัวอักษรวิ่งทางแนวตั้ง โดยต้ังความเร็วไดหลายระดับ 
1.4 สามารถทําใหตัวอักษรวิ่งทางแนวนอนได 
1.5 สามารถทําตัวอักษรใหกระพริบ (flash) ในจุดท่ีตองการได 
1.6 ทําตัวอักษรใหเอียงไปทางซายหรือทางขวาได 
1.7 มีจานบันทึกขอมูล (disk) สําหรับเก็บขอความท่ีเราพิมพไวได โดยท่ีจานบันทึก

ขอมูล 1 แผน สามารถเก็บไวไดเปนจํานวนมาก 
 
เคร่ืองผลิตตัวอักษรนั้น จะมีรูปรางหนาตาคลาย ๆ กับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ัว ๆ ไป      

โดยจะประกอบดวย 3 สวน คือ (Dubner, 1988: 5) 
1.  สวนรับขอมูล (input) ซ่ึงไดแก แปนพิมพ (keyboard) และ mouse 
2.  สวนควบคุมการทํางานหรือประมวลผลขอมูลคําส่ัง (electronic unit) 
3.  สวนแสดงผล (output) ซ่ึงไดแก จอรับภาพ (monitor) 

 
ซ่ึงในปจจุบันไดเขามามีบทบาทอยางสูงสําหรับงานผลิตรายการโทรทัศน เพราะ

นอกจากจะผลิตตัวอักษรไดรวดเร็วหลายรูปแบบแลว งานทางดานกราฟกลายเสน ภาพนิ่ง 
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เคล่ือนไหวหรืออนิเมช่ัน (animation) ก็สามารถทําไดในเวลารวดเร็ว แตงแตมสีสันใหดูนาสนใจ 
และท่ีสําคัญใชรวมกับเทปโทรทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความงายในการอานของตัวอักษรนั้น จะตองข้ึนอยูกับการรับรูตัวอักษรและลักษณะของ
คําไดแมนยํา ถูกตอง รวดเร็ว ดวยความเขาใจตลอดจนแยกแยะลักษณะรูปรางของตัวอักษรได 
(Thinker, 1969: 7-8) นั่นคือ คุณสมบัติบางประการท่ีอยูในตัวอักษร นั่นเองท่ีทําใหตัวอักษรนั้น ๆ 
อานไดยาก หรืออานไดงาย เร่ืองของความยากงายนั้นมุงไปทางดานวัตถุแสงสวางอันหนึ่งจะทําให
อานไดงายหรืออานยากเพียงใด 

การพิจารณาวาตัวอักษรใดอานงาย หรือยากประกอบดวยปจจัยหลายประการ กลาวคือ 
1) ลักษณะรูปรางของตัวอักษรตองมีความสมดุลในความรูสึกของผูอานการสมดุลในรูป

ของตัวอักษรท่ีสัดสวนของความสูงและความกวางของตัวอักษร ตองมีความสมดุลกัน 
2) การเอาตัวอักษรมาประสม เปนคํา บรรทัด หนา และขอความ จะตองมีหลักเกณฑ

ถูกตอง ทําใหอานไดงาย ตัวอักษรทุกตัวตองเขากันได แบบโครงสรางอยูในพวกเดียวกัน เสนหนา
เสมอกัน ตัวขนาดเดียวกัน มีชองไฟไดระยะท่ีเหมาะสม การเอาตัวอักษรมาเรียงเปนบรรทัดจะตอง
ใหไดชวงบรรทัดพอดี ไมยาวเกินไป การเอาบรรทัดมาเรียงเปนหนา ถาเอาเรียงชิดกันทําใหอานยาก 
ผูอานสับสนได ท้ังนี้เพราะการเวนชวงเนื้อท่ีระหวางบรรทัดไมพอ 

3) ความตัดกันของรูปตัวอักษรกับวัตถุท่ีเขียนหรือพิมพ หรือซอนทาบ ตอง พอดี ซ่ึงเกิด
จากความหนักเบาของเสนตัวอักษร แสงสวาง และพ้ืนหลัง 

Thinker (1969: 7-12) กลาววาความงายในการอาน หมายถึง การรับรูตัวอักษร และคําได
ถูกตองอยางรวดเร็วดวยความเขาใจ 

Davis (1973, 73-76) กลาววา ความงายในการอานของคําสวนสําคัญข้ึนอยูกับขนากของ
ตัวอักษรท่ีใช และแบบของตัวอักษร 

 
องคประกอบในการทําตัวอักษรอานออกไดงาย 
1. ลักษณะหรือรูปแบบของตัวอักษร 
คนเราสามารถจําส่ิงท่ีคุนเคยมากท่ีสุด ตัวอักษรท่ีเราคุนเคยมากก็จะอานไดงายกวา

รูปแบบของตัวอักษรท่ีไมคอยไดพบกันบอยนัก ดังนั้นแบบของตัวอักษรจึงควรเปนแบบท่ีธรรมดา
งาย ๆ ท่ีสุด ท่ีมักจะพบอยางเสมอ ตัวอักษรที่ใชในการทําแผนปายนิเทศ ความงาย ๆ เปนส่ิงสําคัญ
มาก ตัวอักษรเปนแบบเรียบ ๆ นั้น มักจะเสนอในส่ิงท่ีตองการไดงาย และยังงายในการผลิต 
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สุรสีห ฉ่ิงถ่ิน (2523,: 1-64) ไดศึกษาความยากงายของรูปแบบตัวอักษรไทย ซ่ึงเปน
ตัวอักษรลอก จํานวน 10 รูปแบบ พบวาตัวอักษรท่ีอานไดงายท่ีสุด คือ แบบกรีน 3 แบบมานพ 2 
และแบบมานพ 6 

การศึกษาคนควาเร่ือง ลักษณะโครงสรางเฉพาะของตัวอักษรไทยท่ีแทจริงนั้นมีนอยมาก 
แตพอจะสรุปไดตามลักษณะโครงสรางดังนี้ คือ 

1) แบบตัวอักษรบาง ไดแก ข, ง, จ, ช, ร, ว, ฐ 
2) แบบตัวกลาง ไดแก ก, ค, ต, ฆ, ฉ, ฎ, ฏ, ฑ, ด, ต, ถ, ท, ธ, พ, ฟ, ภ, ย, ม, ฝ, บ, ป, ห,  

ฬ, อ, ฮ 
3) แบบตัวหนา ไดแก ฌ, ณ, ญ, ฒ 

 
2. ความตัดกันของสีตัวอักษรกับสีของพ้ืนหลัง 
ความตัดกันของสีตัวอักษร หมายถึง ความตัดกันของสีตัวอักษรกับสีของพ้ืนหลัง ผลของ

การแปรเปล่ียนสีของตัวอักษรท่ีมีความงายในการอานอยางพอเพียง บนพื้นหลัง สีหนึ่ง เม่ือเปล่ียน
สีของพ้ืนหลัง แมจะใชตัวอักษรสีเดิม ความงายในการอานของตัวอักษรก็จะเปล่ียนไป วิธีการที่ใช 
ศึกษาความงายในการอานเม่ือตัวอักษร และพ้ืนหลังเปนสีนั้นมีอยู 3 วิธี (Thinker 1969: 141) 

1)  วัดความสามารถในการรับรูในชวงเวลาอันส้ัน 
2)  วัดระยะทางไกลสุดท่ีสามารถรับรูได 
3)  วัดอัตราเร็วในการอาน 
 
3.  ขนาดของตัวอักษร 
ขนาดของตัวอักษรเปนส่ิงสําคัญท่ีจะมองเห็นไดชัดเจน และมีสวนทําใหตัวอักษรมี  

ความนาอาน และอานออกได Biggs (1968, 15-16) ไดเสนอแนะในการออกแบบตัวอักษรไววา 
ขนาดตัวอักษรนั้นควรจะมีสัดสวนท่ีแนนอน และเปนความจริงระหวางความกวาง ความสูง       
และความหนาของเสนตัวอักษร ตัวอักษรท่ีบางจนเกินไปจะทําใหมองไมเห็น หรือหนาจนเกินไป
จะทําใหตัวอักษรดูมืดทึบ ความกวางของตัวอักษรขนาดตาง ๆ เปนส่ิงท่ีสําคัญมากในการมองเห็น
และเปนส่ิงท่ีชวยใหตัวอักษรดูสวยงาม และอานงาย ดังนั้นในการออกแบบขนาดตาง ๆ กัน จึงควร
จะมีการขยายตามสัดสวนท่ีแนนอนของตัวอักษร 

จากการศึกษาผลงานวิจัยของบุคคลอ่ืน และจากการสํารวจและทดลองศึกษาดวยตนเอง
ของ Thinker (1969: 64-66) เขาไดสรุปผลไวดังตอไปนี้ 
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1) โดยท่ัวไปตัวพิมพแบบตางกันมีความงาย-ยากพอ ๆ กัน บางชนิดเทานั้น เม่ือเปรียบ 
เทียบแลวจะเห็นความแตกตางอยางชัดเจน ไดแก แบบคลอยสเตอรแบลค (Cloister Black) และ
แบบสก็อตโรมัน (Scotch Roman) แบบสก็อตโรมันมีความอานงายสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ 

2) จากการสํารวจผูอานชอบตัวพิมพท่ีมีเสนหนาเล็กนอย อันไดแก ตัวพิมพแบบเอนติก 
(Antique) และแบบเซลเทนแฮม (Cheltenham) อยางไรก็ตามท่ีจะเลือกใชตัวพิมพแบบท่ีผูอานชอบ
นั้น ควรจะตองพิจารณาวาตัวพิมพแบบนั้นมีความอานงายดวยหรือไม 

3) ตัวพิมพท่ีไมมีกนก (serfless) เชน แบบคาเบลไลท (Kabe Light) ถึงแมวาจะอานได
เร็วเทาๆ กับแบบธรรมดา แตผูอานไมชอบตัวพิมพแบบนี้ และเม่ือเปรียบเทียบในเร่ืองความงายยาก
ในการอานตัวพิมพแบบคาเบลอยูในอันดับท่ี 9 ในจํานวนท้ังหมด 10 แบบ 

4) การวัดการมองเห็น (visibility) และการรับรู (perceptibility) ไมมีความสัมพันธกับ  
การวัดความเร็วในการอานแตผูอานมักจะตัดสินความงาย-ยากในการอานจากคะแนนการมองเห็น
และการรับรู ยกเวนการอานแบบตัวพิมพ ท่ีเขาไมชอบ เพราะทําใหอานชา ไดแก ตัวพิมพแบบ
คลอยสเตอรแบลค 

5) ตัวพิมพแบบตัวเอนอานไดชากวาตัวพิมพแบบธรรมดา ดังนั้น จึงควรเลือกใชตัวพิมพ
แบบเอนเฉพาะท่ีจําเปน เชน ใชเพื่อตองการเนนขอความนั้น ๆ 

6) ตัวพิมพแบบตัวใหญ อานไดชามากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวพิมพแบบเล็ก และผูอาน
สวนใหญเปนวาตัวพิมพแบบใหญมีความอานงายตํ่ากวา การท่ีตัวพิมพแบบเล็กอานไดเร็วกวาเปน
เพราะเม่ือเอาตัวอักษรมาเรียงเปนคํา ๆ เชน ตัวพิมพแบบเล็กมีลักษณะท่ีไมเรียบ ทําใหมองเห็น
ความแตกตางกันไดชัด จําไดงาย ผูอานสามารถรับรูเปนคํา ๆ หรือหนวยของคําแตตัวพิมพแบบตัว
ใหญนั้นจะตองอานทีละตัวอักษร ยิ่งไปกวานั้นตัวพิมพแบบตัวใหญยังกินเนื้อท่ีมากกวาตัวพิมพ
แบบเล็กอยางนอย 1/3 ของเนื้อหาท่ีเทากัน ดังนั้น จํานวนการหยุดจับตา (fixation pause) จึงตอง
เพิ่มข้ึน จึงควรหลีกเล่ียงการใชตัวพิมพแบบใหญในการพิมพทุกชนิด 

7) ตัวพิมพแบบตัวหนา อานไดเร็ว เทา ๆ กันกับตัวพิมพแบบธรรมดา แต 70 เปอรเซ็นต
ของผูอานชอบตัวพิมพแบธรรมดา ดังนั้น จึงควรใชตัวพิมพแบบัวหนาในกรณีท่ีตองการเนน ซ่ึงจะ
ไมทําใหความอานงายลดลง 

Thinker (1958:459-461) ไดศึกษาถึงความสามารถ แยกแยะตัวอักษรหาตัวในคําเรา โดย
ใชการหาระยะทางในการรับรูท่ีไดไกลที่สุด กับกลุมตัวอยาง 10 กลุม จํานวน 60 คน พบวา ลําดับ
ความยากงายในการอานคําคูสีตาง ๆ เปนดังนี้สีน้ําเงิน บน สีขาว 
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1) สีดํา บน สีเหลือง 
2) สีเขียว บน สีขาว 
3) สีดํา บน สีขาว 
4) สีเขียว บน สีแดง 
5) สีแดง บน สีเหลือง 
6) สีแดง บน สีขาว 
7) สีสม บน สีดํา 
8) สีดํา บน สีมวง 
9) สีสม บน สีขาว 
10) สีแดง บน สีเขียว 
คูสีแตละคูท่ีกลาวมาแลวนั้น มีความยากงายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน 

ลําดับท่ี 3, 4 และ 5 ท่ีไมแตกตางกัน 
ตอมา Thinker (1969:17-18) ไดศึกษาคนควาตอไปในเร่ืองของความชอบของผูอานท่ีมี

ตอสีของตัวอักษรและสีพื้นแตละคู ซ่ึงมีความสัมพันธตอความยากงายในการอานโดยใชคูสีเดิม 11 
คูสี กับกลุมตัวอยาง 210 คน โดยใหจัดลําดับความชอบตอคูสีท้ัง 11 คูสีขางตน ผลจากการศึกษา
พบวา ความชอบของผูอานท่ีมีตอคูสีท่ีเปนตัวอักษรและสีพื้นเรียงลําดับไดดังนี้ 

1) สีดํา บน สีขาว 
2) สีน้ําเงิน บน สีขาว 
3) สีดํา บน สีเหลือง 
4) สีเขียว บน สีเหลือง 
5) สีแดง บน สีเหลือง 
6) สีแดง บน สีขาว 
7) สีเขียว บน สีแดง 
8) สีสม บน สีดํา 
9) สีสม บน สีขาว 
10) สีดํา บน สีมวง 
11) สีแดง บน สีเขียว 
โดยท่ัวไปคนสวนมากชอบสีแดง สีน้ําเงิน และสีเขียวเปนอันดับแรก สีมวง และสีเหลือง 

เปนสีท่ีคนชอบนอย (Fleming,1979:31) จากการทางทดสอบทางวิทยาศาสตร ปรากฏวา ชายกับ
หญิงมีความชอบสีตางกันเล็กนอย เชน ผูชายชอบสีน้ําเงินเปนอันดับแรก และสีแดงเปนอันดับรอง 
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สวนผูหญิงชอบสีแดงเปนอันดับแรก และสีน้ําเงินเปนอันดับรอง อาจกลาวไดวา ชายและหญิงชอบ
สีแดงและสีน้ําเงิน สวนการชอบสีอ่ืนนั้นเรียงตามลําดับ คือ สีเขียว สีสม และสีเหลือง ตามลําดับ 
เม่ือแจกดินสอสีตาง ๆ ใหเด็ก สีท่ีเด็กเลือกใชมากท่ีสุด ท้ังชายและหญิง คือสีแดงกับสีน้ําเงิน และ
เด็กชายเลือกใชสีดําพอ ๆ กัน กับสีแดงและสีน้ําเงิน 
 
2.7 การส่ือสารโลกาภิวัตนกับบริบทความเปล่ียนแปลงของเวลาและพื้นท่ี 

ในทฤษฎีสังคมศาสตรนั้น คําวา เวลา (time) และพื้นท่ี (space) ไมไดมีความหมายเฉพาะ
ในเชิงกายภาพ (physical) เทานั้น เชน ไมไดหมายถึงแคเวลาท่ีแจงชัดไดเปนช่ัวโมง นาที และ
วินาที หรือไมไดเปนพ้ืนท่ีในลักษณะรังวัดบอกหลักเขตได เปนตน แตทวายังหมายรวมถึง
ความหมายในเชิงสังคม (social) และ เชิงอารมณ/จิตใจ (mental) ดวยเสมอ  

จากความหมายของเวลาและพื้นท่ีตามทฤษฎีสังคมศาสตรนั้น เม่ือเราผสานปรากฏการณ
ของโลกาภิวัตนเขามารวมอธิบาย เราก็จะพบวาโลกาภิวัตนไดสรางเวทีแหงการปฏิสัมพันธและ
พึ่งพิงระหวางกันท่ีขามพรมแดนของทองถ่ิน ของภูมิภาค  และขามขอบเขตของความเปนชาติ เปน
ปฏิสัมพันธท่ีท้ังโลกรวมเสพประสบการณตางๆ ไดโดยพรอมเพรียงกัน  ยิ่งไปกวานั้น ระยะเวลา
และระยะหางของพ้ืนที่ทางกายภาพไมใชอุปสรรคท่ีขวางกั้นมนุษยกับมนุษย  

1. วิธีคิดของมนุษยตอ “เวลา” มีคําอธิบายอยูสองประการเก่ียวกับเวลา วา เวลาทําใหเกิด
เหตุการณและปรากฏการณตางๆ ทางสังคม และในขณะเดียวกัน เวลาก็เปนส่ิงท่ีไมเคยหยุดนิ่ง ซ่ึงก็
สงผลใหปรากฏการณตางๆ เอง ก็ไมมีวันหยุดนิ่งเชนกัน  

สํานึกของเวลานี้เร่ิมมีความเปล่ียนแปลงข้ึนในโลกตะวันตก กอนจะเผยแพรออกไปท่ัว
โลกต่ังแตราวศตวรรษท่ี 16-18 เม่ือมีการคิดคนประดิษฐกรรมท่ีเรียกวา นาฬิกา และตามมาดวยการ
สรางขอตกลงเร่ือง การตั้งเวลามาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก (Greenwich meantime หรือ GMT) เชน 
ระยะเวลาที่หางระหวางเมืองไทย คือ 7 ช่ัวโมง เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานกรีนิช ประเทศอังกฤษ 
เปนตน ผลพวงของเวลามาตรฐานดังกลาว ทําใหท่ัวโลกมีแนวโนมจะคิดถึงเวลาที่เปนชุดเดียวกัน 
และเปนหนอออนในการนําไปสูการจัดระบบเวลาแบบใหมของกระแสโลกาภิวัตน เชน ไมวาคน
ไทยหรือคนอังกฤษจะอยูในชวงเวลาท่ีแตกตางกันอยางไร แตทวาพอมาถึงสมัยนี้ คนท้ังสองชาติก็
สามารถดูฟุตบอลอังกฤษถายทอดสดพรีเมียรลีกนัดเดียวกันไดในเวลาเดียวกัน 

กระแสโลกาภิวัตนเปนปรากฏการณหนึ่งท่ีเปนผลมาจากเวลาในโลกหดส้ันลง รวมท้ัง
ผลจากการที่อดีต ปจจุบัน และอนาคตของสังคมทุกทองถ่ินแคบเขาไปอยูในมิติเวลาเดียวกัน เชน 
การเกิดข้ึนของระบบโทรศัพททางไกล ทําใหผูคนที่อยูขามทวีปสามารถติดตอส่ือสารกันไดในเวลา
อันส้ันลงและรวดเร็ว หรือการเกิดข้ึนของส่ือโทรทัศนและวีดิทัศน ท่ีชวยทําหนาท่ีบันทึกเหตุการณ
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ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตของมุมตางๆ ท่ัวโลก แลวนํามาเผยแพรใหคนในสวนอ่ืนของโลกไดรับชมใน
กาลปจจุบัน 

2. วิธีคิดของมนุษยตอ “พื้นท่ี“ สําหรับในแงของพื้นท่ีนั้น นอกจากมิติทางกายภาพท่ีจับ
ตองไดแลว (อาทิ วิธีคิดเร่ืองอาณาเขตหรืออาณาบริเวณ) พื้นท่ียังสัมพันธกับท้ังอารมณความรูสึก
และความหมายทางสังคมอีกดวย พื้นท่ีทางกายภาพจะมีความสัมพันธแนบแนนกับพื้นท่ีทาง
อารมณความรูสึกเสมอ นอกจากนี้ พื้นท่ีก็ไมตางจากเวลาในแงท่ีวา เหตุการณหรือปรากฏการณ
ตางๆ มักเกิดข้ึนและไมเกิดข้ึนบนเง่ือนไขของพื้นท่ีเชนกัน หรือถาเปนพื้นท่ีของส่ือสาธารณะอยาง
โทรทัศน ก็จะมีการยอมใหปรากฏการณบางอยางเกิดข้ึนได (อาทิ ยอมใหมีการรายงานขาว/
ขอเท็จจริงของเหตุการณบางอยางทางการเมืองออกสูมวลชน) แตอีกดานหน่ึงก็จะมีการหามให
เหตุการณบางอยางเกิดข้ึนไดในพื้นท่ีหนาจอโทรทัศน (อาทิ ส่ือชนิดนี้จะไมยอมใหมีภาพลามก
อนาจารออกอากาศหรือไมยอมใหผูประกาศขาวนั่งเช็ดน้ํามูกหรือแตงหนาทาลิปสติดหนาจอ
โทรทัศน) 

ในกรณี สํานึกของพื้นท่ีนั้น ในยุคโลกาภิวัตน มีการตั้งขอสังเกตตอไปอีกวา แมผูคนจะ
อยูกันอยางกระจัดกระจายในสังคมทองถ่ินอันหลากหลาย และแมในแตละพื้นท่ีเหลานั้นจะมีการ
แบงกั้นอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรเอาไวชัดเจน แตทวา วิธีคิดหรือสํานึกของปจเจกบุคคลเร่ิมเช่ือ
กันวา ถึงพื้นท่ีจะอยูหางไกลแคไหน แตมนุษยเราก็สามารถขามพรมแดนดังกลาวไดท้ังรวดเร็วและ
เปนไปอยางไมยากเย็นนัก ในเง่ือนไขดังกลาวนี้ การส่ือสารจะไดรับการพิจารณาวาเปนกลไกสําคัญ
ท่ีจะนําไปสู กระบวนการบีบอัดตัวของพื้นท่ี (compression of space) เชน ท้ังคนไทย คนฮองกง 
และคนสิงคโปร แมจะอยูหางพื้นท่ีกัน แตหากมีจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบ้ิลโรทัศนแลว 
คนท้ังสามชาติก็สามารถรับรูประสบการณเดียวกันไดผานขาวโทรทัศนของเครือขายซีเอ็นเอ็น หรือ
รายการเพลงเอ็มทีวีเอเชีย เปนตน 

การส่ือสารโลกาภิวัตนไมเพียงแคจะทําใหผูคนเขาสูพื้นท่ีซ่ึงแคบลง หรือบีบอัดตัวลงใน
ระหวางความเอ็นโลกและความเปนทองถ่ินเทานั้น หากแตยังนําไปสูการบีบอัดตัวของพื้นท่ีท้ัง 4 
ระดับ คือ ระดับความเปนโลก (global) ความเปนภูมิภาค (regional) ความเปนชาติ (national) และ
ความเปนทองถ่ิน (local) (Sreberny-Mohammadi, 1991) 

3. การบีบอัดของเวลาและพื้นท่ี เดวดิ ฮารวีย (David Harvey) ใหคําอธิบายถึง “การบีบ
อัดของเวลาและพ้ืนท่ี” ดังกลาววา ความเปล่ียนแปลงของสังคมและการส่ือสารไดทําใหมีการ
จัดระบบเกี่ยวกับเวลาข้ึนใหมในโลก ท่ีทําใหเวลาของมนุษยมีลักษณะที่เรงรัดข้ึนและหดส้ันลง  
(เดวิด ฮารวยี, อางถึงใน คณะกรรมการกลุมการผลิตและบริหารชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตรและ
ทฤษฎีการส่ือสาร , “ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎีการส่ือสาร”, ในเอกสารการสอนชุดวิชา
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ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎีการส่ือสาร, 2548: 240) เชน คนท่ีอาศัยอยูในโตเกียวไดรับ
ประสบการณรวมในเวลาเดยีวกับคนท่ีอยูในปารีสแลว (ไดดูรายการโทรทัศนถายทอดสดในเวลา
เดียวกัน หรือไดอานขอความขาวสารในอินเตอรเน็ตพรอมๆกัน) คนท้ังสองเมืองนี้ก็จะกลายเปนผูท่ี
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีทางสังคมทางจินตนาการรวมกัน 

กระแสของโลกท่ีไรพรมแดนหรือโลกาภิวัตนดังกลาว มีเง่ือนไขเรงเราท่ีสําคัญสอง
ประการ คือ การคมนาคมขนสง (อาทิ การขยายตัวของถนน รถยนต เคร่ืองบิน) และการส่ือสาร 
(อาทิ โทรเลข โทรศัพท ส่ือส่ิงพิมพ ดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน และคอมพิวเตอร) 

4. ประสบการณของมนุษยกับการเปล่ียนแปลงของเวลาและพื้นท่ี ภายใตเง่ือนไขการ
เปล่ียนแปลงของเวลาและพื้นท่ีภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีกลาวมานี้ เดวิด ครอโต และวิลเล่ียม 
ฮอยเนส (Croteau and Hoynes, 2000) ไดตั้งขอสังเกตวา ปรากฏการณโลกไรพรมแดนจะนําไปสู 
ความขัดแยงระหวางประสบการณของมนุษย  ซ่ึงหมายความวา  ปรากฏการณน้ีจะทําให 
ประสบการณผานส่ือ (mediated experiences) ของมนุษยเร่ิมรุกลํ้าเขาสูมิติของเวลาและพื้นท่ีท่ีไกล
ออกไปจาก ประสบการณตรง (direct experiences) ของพวกเขา เชน หากเราดูรายการขาวจาก
สํานักขาวขามชาติ ดูรายการสารคดีโทรทัศนชุด National Geographic ดูละครชุดทางโทรทัศนของ
อเมริกาเร่ือง Sex and the City หรือสืบคนขอมูลสารสนเทศขามชาติผานอินเตอรเน็ต ประสบการณ
ใหมๆ ท่ีผานส่ือไมเพียงแตจะขยาย “เสนขอบฟาการรับรู” ใหกับคนเรา แตการไดเห็นอารยธรรม
โลกท่ีแตกตางไป บางคร้ังก็อาจขัดแยงกับประสบการณตรงหรือพื้นฐานความคิดและธรรมเนียม
ปฏิบัติท่ีมีอยูเดิมในสังคมทองถ่ิน 

จอหน ทอมลินสัน (Tomlinson, 1999) ก็ไดอธิบายไปในทิศทางเดียวกันวา ในขณะท่ี
พลังของการส่ือสารโลกาภิวัตนสามารถถักทอผูคนขามเวลาและพ้ืนท่ี และแทรกซึมการเชื่อมรอย
ดังกลาวเขาสูชีวิตประจําวันของเราน้ัน ในอีกทางหนึ่ง ประสบการณเชนนี้ไดเขามากําหนด กรอบ
อางอิง (frame of reference) 

5. กระบวนการไหลบาขามพรมแดนทางวัฒนธรรมโลก การยนยอของเวลาและพ้ืนท่ีใน
ยุคโลกาภิวัตนยังนําไปสู กระบวนการไหลบาขามพรมแดนทางวัฒนธรรมของโลก (global cultural 
flows) ในกรณีดังกลาวนี้ อารจัน อัปปาดูไร (Appadurai, 1990) ไดประมวลมิติหรือภูมิทัศน 
(scapes) ท่ีกระบวนการไหลขามพรมแดนของโลกทํางานอยู ซ่ึงมีท้ังส้ิน 5 มิติดวยกัน คือ 

5.1 มิติดานผูคน (ethnoscape) หรือหรือการไหลขามพรมแดนของผุคน เชน การอพยพ
ของผูคนขามชาติ การขายแรงงานขามชาติ 

5.2 มิติดานเทคโนโลยี (technoscape) หรือการไหลขามพรมแดนของเทคโนโลยีและ
ประดิษฐกรรมท่ีไดรับการคิดคนข้ึนใหม 
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5.3 มิติดานเงินหรือทุน (finanscape) หรือการเคล่ือนยายไปมาของทุนขามชาติ เชน 
กองทุนขามชาติแบบไอเอ็มเอฟ (IMF) 

5.4 มิติดานส่ือ (mediascape) หรือการขามพรมแดนของส่ือระหวางประเทศตางๆ เชน 
ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส สํานักขาว และบรรษัทโฆษณาขามชาติ เปนตน 

5.5 มิติดานขาวสาร/ความคิด (ideascape) หรือการขามพรมแดนของขาวสารและ
อุดมการณตางๆ ซ่ึงถายทอดผานการส่ือสารขามชาตินั่นเอง เชน อุดมการณลัทธิบริโภคนิยม  

จากทฤษฎีการส่ือสารโลกาภิวัตนกับบริบทความเปล่ียนแปลงของเวลาและพ้ืนท่ีนี้ 
สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหวิธีการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่ง  
 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
จากการศึกษาคนควา พบวางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษากระบวนการคัดเลือกขาว    

มีการศึกษาเร่ืองดังกลาวนี้อยูมาก มีผลงานวิจัยท่ีนาสนใจ และแนวคิดใกลเคียงกันและสามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ดังนี้ 

 
อรนุช เลิศจรรยารักษ (2529) ไดศึกษาเร่ือง “โทรทัศน: วิธีการคัดเลือกและจัดลําดับ

ความสําคัญของขาวสถานีโทรทัศนในกรุงเทพมหานคร” สรุปไดวาวิธีการคัดเลือกขาวและ
จัดลําดับความสําคัญขาวข้ึนอยูกับหัวหนาฝายขาวและบรรณาธิการขาวเปนสําคัญ หัวหนาฝายขาว
และบรรณาธิการขาวจะยึดหลักการบริหารงาน นโยบายวัตถุประสงคของสถานีโทรทัศน ตลอดจน
กฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารงานธุรกิจกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปนแนวทางใน        
การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญ 

 
ชิดาวรรณ กองสาร (2535) ไดศึกษาเร่ือง “กระบวนการคัดเลือกขาวโทรทัศน : ศึกษา

เปรียบเทียบกรณีสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 7 และ ชอง 9 อ.ส.ม.ท.” สรุปไดวา กระบวนการ
คัดเลือกขาวของท้ัง 2 ชอง มีท้ังเหมือนและแตกตางกัน  โดยเฉพาะนโยบายจะเปนตัวท่ีมี            
ความแตกตางกันมาก สถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท. จะมีนโยบายมาจากพระราชกฤษฎีกาการ
จัดต้ังองคการ อ.ส.ม.ท. สวนชอง 7 ไมมีเปนรูปของเอกสาร แตจะเปนท่ีเขาใจในหมูผูบริหาร 
บรรณาธิการ และผูปฏิบัติตางๆ โดยยึดหลักของนักส่ือสารมวลชน และเปนไปตามแนวคิดของ
ผูบริหารระดับสูง 
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สวนกระบวนการพิจารณาคัดเลือกขาวเพื่อออกอากาศนั้นไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม
ลักษณะของผูปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับขาวของชอง 7 มักมีลําดับข้ันตอนสายการบังคับบัญชาใกลเคียง
ระบบราชการ คือ เปนไปตามคําส่ัง หรือความเห็นของผูบังคับบัญชา ในขณะท่ีชอง 9 อ.ส.ม.ท. 
มักจะมีการหารือรวมกันในหมูผูปฏิบัติงานหรือผูรับผิดชอบ และมีวัฒนธรรมในการชวยเหลือให
ขาวแกกันกับสถานีโทรทัศนตาง ๆ เพื่อมิใหเกิดการถูกตําหนิจากผุบังคับบัญชา 

  
เพ็ญแข เอ่ียมนิรัตน (2537) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการคัดเลือกขาว

ตางประเทศเพ่ือลงพิมพในหนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน 4 ฉบับ” สรุปไดวา กระบวนการผลิตขาว
ตางประเทศของหนังสือพิมพท่ีศึกษาทุกฉบับมีกระบวนการผลิตท่ีไมแตกตางกัน แตก็มีปจจัยบาง
ประการท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาวตางประเทศเพื่อลงพิมพนั่นก็คือ คุณคาของขาว นโยบาย 
และเปาหมายทางธุรกิจของหนังสือพิมพและทัศนคติสวนตัวของผูเฝาประตู สําหรับปริมาณ       
การเสนอขาวตางประเทศท่ีไดรับการตีพิมพมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาไดแก เขมร 
อังกฤษ รัสเซีย ญ่ีปุน และจีน 

 
รัฐสภา  แกนแกว (2541) ไดศึกษาเร่ือง “การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในกิจการ

สถานีโทรทัศน” สรุปไดวา ในดานสถานภาพการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบัน 
สถานีโทรทัศนทุกแหง ไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในประเภทและระบบงานที่ตางกันหลาย
ลักษณะ ไดแก งานสรางภาพกราฟกและตัวอักษร งานสรางภาพพิเศษบนฉากหลัง ระบบกลองและ
เทปบันทึกภาพ ระบบตัดตอขาว และรายการ ระบบควบคุมการออกอากาศ ระบบคอมพิวเตอร
ควบคุมแสง ระบบคอมพิวเตอรควบคุมการบันทึกเสียง ระบบคอมพิวเตอรเครือขายท่ีใชใน        
การบริหารจัดการในหนวยงาน งานสราง Web site  ของสถานี และงานประเภทอ่ืน ๆ ในสํานักงาน 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีประโยชนสําหรับกิจการโทรทัศน ไดแก ชวยลดคาใชจายในการผลิต
รายการ ชวยลดเวลาในการผลิตรายการ ชวยเพิ่มสีสันและเทคนิคพิเศษใหกับภาพ ชวยลดทรัพยากร
ในการผลิตรายการ และชวยลดการทํางานท่ีซํ้าซอน ในขณะท่ีปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ
การนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงานในกิจการสถานีโทรทัศนมี 3 ดาน ไดแก ปญหาดาน
ฮารดแวร ปญหาดานซอฟตแวร และปญหาดานบุคลากรความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในกิจการโทรทัศนในอนาคต พบวา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาทเพิ่มข้ึน
ในการทํางานทุกดานท้ังในดานการผลิตรายการกระบวนการทํางานดานงานขาว และควบคุม     
การออกอากาศ 
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เรือเอกหญิง สรัญญา ยุทธสารประสิทธ์ิ  (2541)ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของขาวโทรทัศนภาคค่ําของสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 และสถานีโทรทัศนไอทีวี” สรุปไดวา ลักษณะการบริหารและลักษณะองคกรที่
ตางกัน  มีผลทําใหนโยบายการผลิตขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  ชอง  5 และ
สถานีโทรทัศนไอทีวีแตกตางกัน เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีการบริหารแบบ
ราชการจึงตองเสนอขาวท่ีมีความเปนราชการสูง และตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาสู
หนวยงาน ตางจากสถานีไอทีวี ซ่ึงมีการบริหารงานเปนแบบเอกชน จึงมุงเนนการเสนอขาวแบบมี
ชีวิตชีวา มีสีสัน เปนขาวท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและความสนใจของประชาชน 
การเสนอขาวจะตองสะทอนใหเห็นถึงสภาพของสังคมในขณะน้ัน เสนอขาวใหมีความนาสนใจ 
และไมกระทบกระเทือนตอขอเท็จจริง 

 
ธเรศวร ธนะสมบูรณ (2544) ไดศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เกี่ยวกับตัวอักษรวิ่งในการนําเสนอทางโทรทัศน” สรุปไดวา เนื้อหาท่ี
เหมาะสมนํามาจัดทําตัวอักษรวิ่งแสดงผานทางจอโทรทัศนมากท่ีสุด คือ ขาวสําคัญที่ตองการแจง
ใหประชาชนทราบ คิดเปนรอยละ 81 และเปนเนื้อหาที่มีผลกระทบตอประชาชนมากท่ีสุด รอยละ 
71 ระยะหางของเวลาในการนําเสนอตัวอักษรวิ่ง ซํ้าประเด็นเดิมท่ีเหมาะสมที่สุด คือ ระยะหาง 2 
นาที คิดเปนรอยละ 38 ระยะหางของเวลาในการนําเสนอตัวอักษรวิ่งซ่ึงเปนขอความใหม คือ 
ระยะหาง 15 นาที คิดเปนรอยละ 32 สวนตําแหนงท่ีเหมาะสมของการนําเสนอตัวอักษรวิ่ง คือ 
ดานลางของจอภาพ คิดเปนรอยละ 88 ดานความพึงพอใจในการใชตัวอักษรวิ่ง ในการนําเสนอทาง
โทรทัศนของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการนําเสนอ
เกี่ยวกับทิศทางการเคล่ือนที่ของตัวอักษรวิ่งมากท่ีสุดรองลงมา คือ ตําแหนงในการนําเสนอ
เหมาะสม งายตอการอาน และการใชตัวอักษรวิ่งสงผลใหความบันเทิงของรายการตางๆ ลดลง มี
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 
สุภาภรณ  ร้ิวเลิศธรรม (2544) ไดศึกษาเร่ือง “พัฒนาการการนําเสนอรายการขาว

โทรทัศนของสถานีโทรทัศนไทยีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท. (2529-2542)” สรุปไดวา การนําเสนอขาวของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ตั้งแตป 2529-2542 ไมมีพัฒนาการในการนําเสนอขาว ซ่ึงปจจัยท่ีมี
ผลกระทบทําใหการนําเสนอขาวไมมีการพัฒนามี 3 ปจจัยดัวยกันคือ (1.) สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3 เปนสถานีโทรทัศนท่ีมีแนวโนมไปในเชิงธุรกิจ (2.) กฎ ระเบียบ ขอบังคับของรัฐบาล และ   
ผูมีอํานาจทางการเมือง (3.) การเปลี่ยนแปลงผูบริหารในฝายขาว 
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2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
งานวิจัยของ David C. Coulson and Anne Hansen ไดศึกษาเร่ือง “The Louisville Courier 

Journal’s News content After Purchase by Gannett” ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
เนื้อหาของหนังสือพิมพท่ีช่ือ The Louisville Courier ซ่ึงการวิจัยพบวา การเปล่ียนแปลงนโยบาย
ใหม ๆ นั้น สงผลใหองคกรมีความเปล่ียนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะเนื้อหาของขาวสารท่ี
นําเสนอ ซ่ึงในนโยบายใหมของผูบริหารคนใหม ตองการเนนการผลิตหนังสือพิมพท่ีตอบสนอง
ความตองการของผูอานและใหอยูรอดไดในธุรกิจหนังสือพิมพ 

โดยนาย Gannett ผูบริหาร ไดเปล่ียนแปลงการนําเสนอขาวใหม จากเดิมท่ีเคยนําเสนอ
ขาวหนัก Hard News ถึง 56% ลดลงเหลือ 51% เสนอภาพจากเดิม 19% เปน 21% และเสนอ
ประเภทสารคดีเพิ่มจากเดิม 11% เปน 17% พรอมกับเพิ่มการเสนอขาวในประเทศจาก 32%        
เปน 35% ลดการเสนอขาวตางประเทศจาก 8% เหลือ 7% การเปล่ียนแปลงดังกลาว ทําใหเห็นวา  
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารในองคกรหนังสือพิมพก็สงผลใหนโยบายการทํางานเปล่ียนและ
นโยบายการนําเสนอขาวเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

 
งานวิจัยดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาเร่ือง “กระบวนคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งและ

วิธีการนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5” ทําใหผูวิจัยสามารถ
นํามาเปนกรอบในการวิเคราะหและศึกษาถึง เพื่อใหการดําเนินการวิจัยถูกตองตามระบบระเบียบวิธี
มากท่ีสุด ท่ีจะนําไปสูประเด็นปญหาตางๆ ซ่ึงลวนตองการคําตอบ โดยแนวคิดเกี่ยวกับขาวและ
หลักเกณฑในการนําไปสูการวิเคราะหกระบวนการนําเสนอขาวโดยตัวอักษรวิ่ง ท่ีออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนกองทัพบก ทําใหทราบวา กระบวนการคัดเลือกขาวเปนข้ันตอนสําคัญของการผลิต
และนําเสนอขาว อีกท้ังยังจะทราบวามีปจจัยอะไรบางท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทฤษฎีผูเฝาประตูสาร (Gatekeeper Theory) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีสําคัญในการอธิบายความสําคัญ
ของบรรณาธิการขาวท่ีทําหนาท่ีคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของขาว นอกจากนั้นทฤษฎี      
การกําหนดวาระของขาวสาร (Agenda Setting) เปนทฤษฎีท่ีสามารถนํามาใชอธิบายเพ่ิมเติมไดวา
การจัดวาระสารไมไดข้ึนอยูกับส่ือมวลชนเพียงอยางเดียว ยังตองข้ึนอยูกับผูรับสารดวยท่ีจะให
ความสนใจตอขาวนั้นหรือไม ซ่ึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวถือเปนองคประกอบหน่ึงซ่ึงจะชวย
เสริมคําอธิบายในบทวิเคราะหขางหนาใหชัดเจนยิ่งข้ึนตอไปได 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 

การวิจัยเร่ือง “กระบวนคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวัน
ของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5” เปนการทําความเขาใจในกระบวนการคัดเลือกขาวและ
นําเสนอตัวอักษรวิ่งของสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เพื่อออกอากาศในชวงขาวเท่ียงวัน     
โดยกําหนดใหเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการบันทึกเทปวีดิทัศน เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภท และการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) รายบุคคล  ดวยการสอบถามและจดบันทึกขอมูลจากการสนทนาเปนหลัก 
และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห กระบวนการคัดเลือกขาว, การเรียบเรียงและการนําเสนอ
ตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ท้ังนี้ จากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยเห็นวาระเบียบวิธีวิจัยท่ีนํามาใชในการศึกษาในคร้ังนี้จะตองเปน
ระเบียบวิธีท่ีมีความเหมาะสม และสามารถตอบปญหาในเร่ืองท่ีจะศึกษาได โดยมีระเบียบวิธีวิจัย
ดังตอไปนี้ 

 
3.1  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
3.2  ประชากรกลุมตัวอยาง 
3.3  แหลงขอมูล 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
3.7  การนําเสนอขอมูล 
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3.1 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง โดยเกณฑในการคัดเลือกผูให

ขอมูลสําคัญ (Key Informants) คือ นโยบายแนวทางการคัดเลือกตัวอักษรวิ่งขาว และผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจคัดเลือกตัวอักษรวิ่งขาวของสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ในชวงเดือนกรกฎาคม – 
ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมเปนระยะเวลา 4 เดือน 

 
3.2  ประชากรกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มี 2 ประเภท ไดแก คือ ขอมูลตัวอักษรวิ่งขาว
และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานผลิตตัวอักษรวิ่งขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

3.2.1  ขอมูลตัวอักษรวิ่งขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 โดยศึกษาเฉพาะ
ขาวในชวงเที่ยงวัน คือ เวลา 12.00 – 12.30 น. เปนระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – 
ตุลาคม 2548  

3.2.2  บุคคลที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกตัวอักษรวิ่งขาว ไดแก บรรณาธิการขาวประเภท
ตาง ๆ จํานวน 11 ทาน โดยศึกษาจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล 

 
3.3  แหลงขอมูล 

3.3.1  ขอมูลประเภทเอกสาร  ประกอบดวยเทปวิดีทัศนท่ีทําการบันทึกขาวเท่ียงวันของ
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2548 และงานเอกสารดาน
ตาง ๆ ไดแก เอกสาร หนังสือเวียน นโยบายของผูบริหาร หัวหนาฝายขาว และผลการประชุม 

3.3.2  ขอมูลประเภทบุคคล  ไดแก  บุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก
การเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษรวิ่งขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ซ่ึงเปน
กลุมผูใหขอมูลหลักท่ีผูวิจัยจะทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมบุคคล จํานวน 11 ทาน 
ประกอบดวย 

1.  คุณวัฒนชัย  ทับทิมทอง บรรณาธิการขาวในประเทศ 
2.  คุณเอ็นดู  อภิชาติวรพงษ บรรณาธิการขาวสังคม 
3. คุณเหมือนฝน  ปรีชาจารย บรรณาธิการขาวทหาร 
4.  คุณสรายุส  พุทธคุณ ผูชวยบรรณาธิการขาวสังคม 
5.  คุณสาวกุลวดี  พัฒนลีลา บรรณาธิการขาวตางประเทศ 
6.  คุณสาวจิตรจรรยา  เพิ่มภัทร บรรณาธิการขาวกีฬา 
7.  คุณสมยศ   กัลปวิชา รองหัวหนาแผนกผลิตขาว 

DPU
DPU



  
 

56 

8.  คุณสอน  สุมณฑา ประจํากองบรรณาธิการขาว 
9.  คุณสมลักษณ  วัฒนศิริ เจาหนาท่ีแปลขาวตางประเทศ 

 10 คุณนภัสวันต  กังวารจิตต รองหัวหนาศูนยขาววิทยุกองทัพบก 
 11. คุณเสฐียร  บางชมภู เจาหนาท่ีกราฟฟค 
 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  
3.4.1  เคร่ืองบันทึกเทปโทรทัศน ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ท่ีออกอากาศต้ังแตเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2548 เพื่อใชใน             
การวิเคราะหขอมูล 

3.4.2  ตารางลงรหัสขอมูล (Coding Sheet) ซ่ึงใชในการบันทึกและจําแนกขอมูล           
โดยประกอบดวย 

1)  การจําแนกสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภท 
2)  การจําแนกเนื้อหาของขาวตัวอักษรวิ่งกับเนื้อหาขาวท่ีออกอากาศในชวงขาวเท่ียงวัน

ของสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
3.4.3  แบบสัมภาษณ ประกอบดวยคําถามท่ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับสัดสวน

ของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภท กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง การเรียบเรียงและการนํา 
เสนอตัวอักษรวิ่งเปนการสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-structured Interview) คือมีการเตรียม
หัวขอหรือประเด็นการสัมภาษณไวลวงหนา ดังน้ี 

1)  ดานการบริหารงานขาวตัวอักษรวิ่ง 
2)  ดานปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลตอการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่ง 
3)  แนวทางในการพัฒนาวิธีการนําเสนอตัวอักษรวิ่ง 
3.4.4  เคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อใชในการบันทึกเสียงจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก

รายบุคคลกับกลุมผูใหขอมูลหลักในการวิจยั ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5.1  วีดีทัศน 
ผูวิจัยทําการบันทึกเทปโทรทัศนท่ีนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันในชวงเวลา 

12.00 – 12.30 น. ท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – 
ตุลาคม 2548 รวมเปนระยะเวลา 4 เดือน  
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3.5.2  แบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมบุคคลผูใหขอมูลหลักในการวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสัดสวน

ของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภท กระบวนการคัดเลือกขาว การเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษร
วิ่งชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก
รายบุคคลดวยแนวคําถามท่ีเตรียมไวแลวลวงหนา 

 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 

3.6.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารในดานนโยบายการนําเสนอขาวของสถานีโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 ไดแก การศึกษาจากเอกสาร หนังสือเวียน นโยบายของผูบริหาร หัวหนาฝายขาว 
และผลการประชุม 

3.6.2  การวิเคราะหขอมูลจากเทปบันทึกรายการขาวเท่ียงวัน  โดยมีวิธีการ ดังนี้  
1)  ผูวิจัยทําการแยกแยะเนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งออกเปนประเภทตางๆ โดยจําแนกลงใน

ตารางลงรหัส (Coding Sheet) ไดแก 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวอาชญากรรม ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 1 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวการเมือง ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 2 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวความหายนะ ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 3 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวตางประเทศ ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 4 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวเศรษฐกิจ ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 5 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวสังคม ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 6 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวสตรี ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 7 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวบันเทิง ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 8 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวการศึกษา ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 9 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาววิทยาศาสตร ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 10 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวเกษตรกรรมผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 11 
- เนื้อหาขาวท่ีเขานิยามขาวสาธารณสุข ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 12 
- เนื้อหาขาวเขานิยามขาวกีฬา ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 13 
2)  วิเคราะหรูปแบบการวิ่งของตัวอักษรวิ่ง โดยผูวิจัยทําการจับเวลาการว่ิงของขาววา 

เนื้อหาขาว 1 ขาวใชเวลาในการวิ่งโดยเทียบเวลาเปนวินาที และการวิ่งซํ้าในเนื้อหาขาวเดียวกันโดย
คิดเปนจํานวนรอบของขาวนั้น ๆ  
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3)  วิเคราะหขนาดและสีของตัวอักษร ซ่ึงมีความสําคัญกับตัวอักษรวิ่งในการมองเห็นได
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

4)  วิเคราะหการยนยอขาว (Shorten) เพื่อศึกษาถึงการยนยอขอความในเนื้อหาขาว 
- เนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งท่ีมีแตหัวขอขาว ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 1 
- เนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งมีรายละเอียดของขาว ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 2 
5)  วิเคราะหเนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งถึงความสอดคลองกับเนื้อหาขาวท่ีออกอากาศในชวง

ขาวเท่ียงวันของสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
- เนื้อหาภาพขาวท่ีออกอากาศในชวงขาวเที่ยงวัน สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5   มี
ความสอดคลองกับตัวอักษรวิ่งขาว ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 1 

- เนื้อหาภาพขาวท่ีออกอากาศในชวงขาวเท่ียงวัน สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไมมี
ความสอดคลองกับตัวอักษรวิ่ง ผูวิจัยจะทําการใสเคร่ืองหมายเลข 2 

3.6.3  การวิเคราะหขอมูลจากเทปบันทึกการสัมภาษณบรรณาธิการตัวอักษรวิ่งขาว            
มีวิธีการ ดังนี้ 

1)  ถอดเทปเน้ือหาสัมภาษณ โดยการลดขอความท่ีไมสําคัญออกไป 
2)  แยกแยะคําตอบเปนหมวดหมู 
3)  คัดเลือกรูปแบบคําตอบท่ีสอดคลองกัน เพื่อใชในการตอบปญหานําวิจัยตอไป 

 
3.7  การนําเสนอขอมูล 

ผลการวิจัยคร้ังนี้ไดมีการเรียบเรียงขอมูลท้ังหมด  และนําเสนอในลักษณะของ            
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีการจัดระเบียบขอมูลจากการวิเคราะห   
เพื่อนําเสนอตามลําดับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

3.7.1  นําเสนอใหเห็นถึงสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งขาวท่ีไดรับคัดเลือกออกอากาศวา  
มีการแบงสัดสวนอยางไร โดยใชขอมูลจากวีดีทัศนมาทําการวิเคราะหและประเมินผลในรูปแบบ
อัตราสวนรอยละ 

3.7.2  นําเสนอกระบวนการคัดเลือกขาวในรูปแบบตัวอักษรวิ่งวา ใชแนวทางและ
หลักเกณฑอะไร โดยใชการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

3.7.3  นําเสนอใหเห็นถึงเนื้อหาของการเสนอตัวอักษรวิ่งขาววา มีการเรียบเรียงใน      
การนําเสนอขอความเพ่ือออกอากาศใหมีความกระชับชัดเจนอยางไร โดยใชการวิเคราะหขอมูล    
จากวีดีทัศนและการสัมภาษณ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  
 

 การวิจัยเร่ือง “กระบวนคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวัน
ของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่ง    
แตละประเภท กระบวนการในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง กระบวนการในการเรียบเรียงขาว
ตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5        
ซ่ึงในประเทศไทยนั้นถือเปนปรากฏการณใหมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ซ่ึงในบทนี้จะนําเสนอ
ผลการวิจัยท่ีไดขอมูลจากการวิเคราะหรูปแบบรายการ (Textual Analysis) โดยศึกษาจากเทปท่ี
ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เพื่อใหไดขอมูลท่ีละเอียดและสมบูรณ
มากท่ีสุด และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับบุคคลผูใหขอมูล
หลักในการวิจัย โดยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 สวนตามปญหานําวิจัย ดังนี้ 

 
4.1  สัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภท 
4.2  กระบวนการในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง 
4.3  กระบวนการในการเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอ 
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4.1  สัดสวนของขาวตัวอักษรว่ิงแตละประเภท 
ในการศึกษาสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภท ในชวงขาวเท่ียงวันของสถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับขาวของปรมะ สตะเวทิน (2539, น.58) มาใช
ในการวิเคราะหสัดสวนประเภทของขาว สามารถแบงเปนประเภทไดดังน้ี 

ขาวอาชญากรรม 
 หมายถึง ขาวท่ีเกี่ยวกับตํารวจ อุบัติเหตุ เร่ืองของตํารวจที่เกี่ยวของกับงานดานจราจร 

ขาวท่ีเกี่ยวของกับสายงานกระทรวงยุติธรรม ขาวเกี่ยวกับการฆาตกรรม การปลนจี้ การทําราย
รางกาย การคายาเสพติด การลักพาตัวเพื่อเรียกคาไถ และการกระทําตางๆ ท่ีผิดกฎหมายอาญา 

 ขาวการเมือง  
หมายถึง ขาวท่ีเกี่ยวของกับการเมืองและการปกครอง เชน ภารกิจของนายกรัฐมนตรี 

ความเคล่ือนไหวของพรรครัฐบาล  พรรคฝายคาน  บทบาทของฝายคาน  การประชุมสภา
ผูแทนราษฎร การออกกฎหมาย การปรับพ.ร.บ. การแกไขกฎหมาย ขาวท่ีเกี่ยวกับสายงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงตางประเทศ การเมืองระหวางประเทศ ขาวท่ีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรออกมาใหสัมภาษณในเร่ืองตางๆ  การประชุมรัฐสภา การประชุมวุฒิสภา ขาวท่ีเกี่ยวของกับ
การเมืองระดับทองถ่ิน กทม. ขาวท่ีเกี่ยวของกับการชุมนุม การประทวง และการจลาจล อัน
เนื่องมาจากสาเหตุทางการเมือง 

ขาวความหายนะ  
หมายถึง ขาวท่ีเกี่ยวของกับภัยพิบัติและความสูญเสียท้ังหลาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

ภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม ตึกถลม แผนดินไหว เคร่ืองบินตก เรือลม ฯลฯ 
ขาวตางประเทศ 
หมายถึง ขาวซ่ึงเกิดในตางประเทศ ไมวาจะเปนเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม 

ความหายนะ ความรวมมือ และความขัดแยงระหวางประเทศ 
ขาวเศรษฐกิจ 
หมายถึง ขาวท่ีรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ในสายงานของกระทรวงการคลัง ซ่ึงแยกยอย

ออกเปนธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชยท้ังหมด สถาบันการเงินตางๆ และตลาด
หลักทรัพย  ขาวท่ีเกี่ยวของกับการคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม ราคาสินคา ภาวะเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย 
การเงิน การธนาคาร การตลาด อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ การลงทุน, ในสายงานของ
กระทรวงคมนาคม  ซ่ึงแยกยอยเปน 3 สวน คือ ทางบก ไดแก บขส. ขสมก. ทางน้ํา ไดแก การ
ทาเรือ เรือโดยสาร ทางอากาศ การบินไทย กรมการบินพาณิชย รวมท้ังการส่ือสารแหงประเทศไทย 
และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย, ในสายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงแยกยอย
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ออกเปนกรมปาไม กรมประมง อตก.,ในสายงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนเร่ืองของ
พลังงานแหลงน้ํา น้ํามัน กลุมทรัพยากร ขุดเจาะแรธาตุ ทํากาซธรรมชาติ, ในสายงานของกระทรวง
พาณิชย ซ่ึงเปนเร่ืองเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ เร่ืองเก่ียวกับขาว มันสําปะหลังท่ีสงเสริมการ
สงออก การประกันภัยตางๆ, ในสายงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซ่ึงเปนเร่ือง
เกี่ยวกับการสงแรงงานไปตางประเทศ การผลิตทางการเกษตร ตลอดจนขาวท่ีมีผลกระทบตอความ
เปนอยูทางดานเศรษฐกิจของประชาชนท่ัวไป  

ขาวสังคม ไดแก เปนการรายงานขาวคราวความเคล่ือนไหวของบุคคลที่มีช่ือเสียงใน
สังคม  

ขาวสตรี ไดแก เปนขาวที่มุงเสนอเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสตรีโดยเฉพาะ ท้ังใน
เร่ืองอุดมการณสังคม ตลอดจนความบันเทิง เชน สิทธิเสรีภาพของสตรี บทบาทและหนาท่ีของสตรี 
การกดข่ีทางเพศ กิจกรรมของสมาคมสตรีตางๆ แฟช่ัน ความงาม ฯลฯ 

ขาวบันเทิง เปนขาวท่ีเกี่ยวกับดารา นักรองเพลง และศิลปะการแสดง เพื่อสราง 
ความจรรโลงใจใหกับมวลชนผูรับสาร 

ขาวการศึกษา เปนการรายงานขาวความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการศึกษาท้ังในดาน 
การดําเนินงานและกิจกรรมทางการศึกษา ประกาศ กฎเกณฑ และกิจกรรมของสถานบันการศึกษา 
เยาวชนตัวอยาง ฯลฯ 

ขาววิทยาศาสตร เปนขาวเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร การวิจัย การคิดคน
ส่ิงประดิษฐใหมๆ ตลอดจนขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขาวเกษตรกรรม เปนขาวท่ีมุงใหขอมูลขาวสารและการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน 
ความกาวหนาในการปลูกพืช เล้ียงสัตว ทําไร ทําสวน ทํานา ปุย เทคโนโลยีการผลิต การตลาดทาง
การเกษตร ฯลฯ 

 ขาวสาธารณสุข เปนขาวความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ซ่ึงทําใหประชาชน  มี
ขาวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการรักษา และปองกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ การใชยา อาการของโรค 
สาเหตุของโรค ฯลฯ 

ขาวกีฬา ไดแก ขาวท่ีเกี่ยวกับผลการแขงขัน กําหนดการแขงขัน ขาวความเคล่ือนไหว
ของบุคคลในวงการกีฬา แผน และกิจกรรมทางการกีฬา ฯลฯ 
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จากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลรายการขาวในรูปแบบขาวตัว
วิ่งอักษร (News Bar) ในชวงระยะเวลา 4 เดือน คือ ตั้งแตเดือน กรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือน
กันยายนและเดือนตุลาคม 2548 ดวยการวิเคราะหรูปแบบรายการ (Textual Analysis) โดยศึกษาจาก
เทปท่ีบันทึกการออกอากาศผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 สามารถจําแนกสัดสวน
ของขาวตัวอักษรวิ่งตามประเภทของขาวได ดังตารางตอไปน้ี 
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวา ในชวงเดือนกรกฎาคม 2548 สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 มีสัดสวนในการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวกีฬามากท่ีสุด โดยนําเสนอ
ขาวตัวอักษรวิ่งมีจํานวนถึง 97 ขาว คิดเปนรอยละ 18.51 ขณะเดียวกันสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง5 เสนอขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวตางประเทศ คิดเปนจํานวน 89 ขาว รอยละ 
16.98 สําหรับขาวเศรษฐกิจนั้น ถาดูจํานวนจะเห็นวามีจํานวนขาวตัวอักษรวิ่งถึง 85 ขาว คิดเปนรอย
ละ 16.22  เพราะฉะน้ัน ในชวงเดือนกรกฎาคม 2548 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เสนอ
ขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวกีฬาเปนอันดับ 1 ขาวตางประเทศ เปนอันดับ 2 และขาวเศรษฐกิจ เปน
อันดับ 3 

ในชวงเดือนสิงหาคม 2548 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีสัดสวนในการ
นําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวตางประเทศมากท่ีสุด โดยนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมีจํานวนถึง 
92 ขาว คิดเปนรอยละ 19.09 ขณะท่ีอันดับ 2 มีการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวเศรษฐกิจ
เปนจํานวน 85 ขาว 17.64 และอันดับท่ี 3 คือขาวอาชญากรรม มีจํานวนขาวตัวอักษรวิ่งถึง 83 ขาว 
คิดเปนรอยละ 17.21  จะสังเกตไดวา ในชวงเดือนสิงหาคม 2548 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
ชอง 5 เสนอขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวตางประเทศเปนอันดับ 1 ขาวเศรษฐกิจเปนอันดับ 2 และ
ขาวอาชญากรรม เปนอันดับ 3 

ในชวงเดือนกันยายน 2548 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ก็เชนเดียวกับเดือน
สิงหาคม คือ มีการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวตางประเทศเปนขาวอันดับท่ี 1 มีจํานวน 85 
ขาว คิดเปนรอยละ 20.89 ขาวเศรษฐกิจก็ยังนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมาเปนอันดับท่ี 2 เหมือนเดิม  
คือ มีจํานวน 79 ขาว คิดเปนรอยละ 19.41 สําหรับขาวอาชญากรรมนั้นมีขาวตัวอักษรวิ่งเปนจํานวน 
74 ขาว คิดเปนรอยละ 18.18 เพราะฉะน้ัน ในชวงเดือนกันยายน 2548 สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 มีสัดสวนในการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวตางประเทศเปนอันดับท่ี 1 
ขาวเศรษฐกิจ เปนอันดับท่ี 2 และขาวอาชญากรรม เปนอันดับท่ี 3 

ในชวงเดือนตุลาคม 2548 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีสัดสวนในการ
นําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวตางประเทศเปนอันดับ 1 มีจํานวน 83 ขาว คิดเปนรอยละ 20.29 
สวนอันดับท่ี 2 เปนขาวอาชญากรรม มีจํานวน 79 ขาว คิดเปนรอยละ 19.32 และขาวเศรษฐกิจ 
จํานวน 76 ขาว รอยละ 18.58 จะสังเกตไดวา ในชวงเดือนสิงหาคม 2548 สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 เสนอขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวตางประเทศเปนอันดับ 1 ขาวอาชญากรรมเปน
อันดับ 2 และขาวเศรษฐกิจ เปนอันดับ 3 

ในระยะเวลา 4 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 
จะเห็นไดวาสัดสวนในการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในแตละประเภทขาวมีความแตกตางกัน โดย
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ขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวตางประเทศ มีสัดสวนของการวิ่งขาวสูงท่ีสุด ขาว คิดเปนรอยละ 19.15 
รองลงมา คือ ขาวประเภทเศรษฐกิจ และขาวอาชญากรรม คิดเปนรอยละ 17.84 และ 17.13 
ตามลําดับ ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภูมิภาพได ดังนี้ 

 

 
 
แผนภูมิท่ี 4.1  แสดงสัดสวนของประเภทขาวตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันของ ททบ. 5 
 

จากแผนภูมิท่ี 4.1  พบวา  ขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวตางประเทศ มีสัดสวนของการวิ่ง
ขาวสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.15 โดยรองลงมาคือ ขาวเศรษฐกิจ ขาวอาชญากรรม ขาวการเมือง
และขาวความหายนะ ซ่ึงขาวตัวอักษรวิ่งท้ัง 4 ประเภทขาวเหลานี้มีสัดสวนของการวิ่งขาวท่ีลดหล่ัน
ในระดับท่ีใกลเคียงกัน คือ คิดเปนรอยละ 17.84, 17.13, 14.87 และ 13.45 ตามลําดับ นอกจากนี้ ขาว
ประเภทอ่ืน ๆ ไดแก ขาวกีฬา ขาวสาธารณสุข ขาวสังคม ขาวการศึกษา ขาวเกษตรกรรม และขาว
วิทยาศาสตร มีการนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่งขาวในสัดสวนท่ีลดนอยตามลงมา โดยมีคารอยละที่ 
8.89, 2.85, 2.75, 1.70, 0.93 และ 0.44 ตามลําดับ    

อยางไรก็ตาม ยังพบวา มีขาวบางประเภทที่ไมไดรับการนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่งขาว
ในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 โดยมีคารอยละอยูท่ี 0 ไดแก ขาว
บันเทิงและขาวสตรี ดังจะไดอธิบายถึงผลที่เกิดข้ึนดังกลาวในบทที่ 5 ตอไป 

ท้ังนี้  ขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทขาวท่ีไดรับการนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่งขาวนั้น 
ผูวิจัยสามารถนําเสนอตัวอยางของขาวท่ีไดรับการเผยแพรออกอากาศในชวงขาวเท่ียงวันของสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ได ดังนี้   
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ตัวอยางของขาวประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับการเผยแพรออกอากาศในชวงขาวเท่ียงวันของ
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ประจําเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2548 

ขาวอาชญากรรม 
“ขาราชการซี 7 สองสามีภรรยายิงตัวตายดับปริศนากลางบานท่ี จ.พัทลุง ลูกชายเผยได

ยินเสียงพอแมทะเลาะกันอยางรุนแรงกอนไดยินเสียงปนดังข้ึน 2 นัด ตํารวจสันนิษฐานเครียด
ปญหาสวนตัวและเร่ืองงาน”(ออกอากาศวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2548) 

 
 “เกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิดในพื้นท่ี อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี สงผลใหเจาหนาท่ีชุดรักษา

ความปลอดภัยครูไดรับบาดเจ็บ 1 นาย” (ออกอากาศวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2548) 
 
“พนักงานสอบสวนคัดคานการประกันตัวผูตองหาพยายามฆานร.เซนตโยเซฟฯ หลังจาก

ควบคุมตัวฝากขังผลัดแรกและถูกตั้งขอหารวม 4 กระทง” (ออกอากาศวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2548) 
 
 “โจรภาคใตปวนปตตานี ลอบวางระเบิด ตร.ชุดคุมครองครู ร.ร.บานตะกาลุลง จ.

ปตตานี ทําให ตร.บาดเจ็บกวา 5 นาย” (ออกอากาศวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2548) 
  
 ขาวการเมือง 
“สุริยะ ยืนยันไมสละเกาอ้ีรมต.พาณิชย” (ออกอากาศวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2548) 
 
“ฝายคานพอใจอภิปรายพรก.ฉุกเฉินท่ีรัฐบาลเปดโอกาสให ส.ส.ท้ัง 2 ฝายแสดงความ

คิดเห็นเต็มท่ี แมจะแพโหวตดวยคะแนนเสียง 356 ตอ 99” (ออกอากาศวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2548) 
 
“ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดสุรินทรอยางไมเปนทางการ ปรากฏวา นายสรรพกิจ 

ปรีชาชัยชนะ มีคะแนนนํามาเปนอันดับแรก” (ออกอากาศวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2548) 
 
“ส.ส. พิจิตร พรรคประชาธิปตย “ประดิษฐ ภัทรประสิทธ” เช่ือม่ัน ประชาชนจะ

ไววางใจผูสมัคร ส.ส. ของพรรคมหาชน “ศิริวัฒน ขจรประศาสน” และย้ํา โดยสวนตัวพรอมลง
พื้นที่ชวยหาเสียงอีกแรง” (ออกอากาศวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2548) 
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“นายสุวัฒน ลิปตพัลลภ กลาวถึงกระแสขาวปญหาความขัดแยงกับนายประชา มาลีนนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เกี่ยวกับงบดานกีฬาวาไมเปนความจริง” 
(ออกอากาศวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2548) 

 
 ขาวความหายนะ 
“เวลา 07.32 น. ตามเวลาในประเทศไทยเกิดเหตุแผนดินไหววัดแรงส่ันสะเทือนได 5.5 

ริคเตอร ทางตอนเหนือของญ่ีปุนแตยังไมมีรายงานผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ” 
(ออกอากาศวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2548) 

 
“กรมอุตุนิยมวิทยารายงานเหตุแผนดินไหววันนี้เวลา 05.28 น. ตรวจพบแผนดินไหว

ปานกลาขนาด 4.9 ริกเตอร โดยมีจุดศูนยกลาง บริเวณชายฝงทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา 
ประเทศอินโดนีเซีย หรือท่ีละติจูด 1.9 องศาเหนือ 97.78 องศาตะวันออก ความลึก 80 ก.ม. เบ้ืองตน
ยังไมมีรายงานความเสียหาย” (ออกอากาศวันท่ี สิงหาคม พ.ศ. 2548) 

 
“ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมตางไปเฝาดูจุดวัดระดับน้ําในแมน้ําแมปงบริเวณเชิง

สะพาน นวรัฐอยางไมขาดสาย ซ่ึงขณะนี้น้ําในแมน้ําแมปงอยูท่ีระดับ 4.70 เมตร ระดับน้ําทรงตัว
มากกวา 5 ช่ัวโมงมาแลว แตกระแสน้ํายังไหลเขาทวมบานเรือนประชาชนซ่ึงอยูริม 2 ฝงแมน้ําปง” 
(ออกอากาศวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2548) 

 
“เกิดอุบัติเหคุรถโดยสารปรับอากาศช้ัน 1 สีฟา – ขาว ทะเบียน 12-6999 กทม.สาย

กรุงเทพ – ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย เสียพลิกคว่ําท่ีบริเวณถนนมิตรภาพ หลัก กม.166 หนา  
ร.ร.ธนากรสงเคราะห อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย สงผลใหมีผูไดรับบาดเจ็บ 20 ราย” (ออกอากาศ
วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2548) 

 
ขาวตางประเทศ 
“คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติมีติประณามเหตุวินาศกรรมในกรุงลอนดอน

วาเปนการกระทําท่ีปาเถ่ือน และเรียกรองใหนานาชาติรวมกันตอตานและนําผูกอการรายท่ีกอเหตุ
คร้ังน้ีมารับโทษตามกฎหมาย” (ออกอากาศวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2548) 
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“ราคาน้ํามันดิบในสหรัฐฯ ถีบตัวข้ึน 5 ดอลลารตอบารเรลสรางสถิติใหมพุงเปนบารเรล
ละกวา 70 ดอลลารสหรัฐฯ เนื่องจากพายุเฮอริเคนคาทรินาเคล่ือนตัวเหนืออาวเม็กซิโกตามชายฝง
ของสหรัฐฯ ทําใหผูผลิตน้ํามันหลายแหงตองปดทําการ” (ออกอากาศวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2548) 

 
“ประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูดิน ของรัสเซีย เปดเผย ยูเอ็น ตองใหความสําคัญกับการกอ

การราย มากกวาการพยายามแกไขปญหาการกระทบกระท่ังระหวางประเทศตาง ๆ เพราะเปนส่ิงท่ี
ละเมิดเสรีภาพและการพัฒนา” (ออกอากาศวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2548) 

 
“องคการอนามัยโลก แถลง ขณะน้ีมีความตองการเจาหนาท่ีการแพทยท่ีมีประสบการณ

ดานความชวยเหลือฉุกเฉินและทักษะการผาตัดพื้นฐาน เพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัย
แผนดินไหวในเอเชียใต” (ออกอากาศวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548) 

 
ขาวเศรษฐกิจ 
“กรมการคาภายใน  ยังไมอนุมัติใหปูนซีเมนตข้ึนราคา ระบุ การผลิตใชวัตถุดิบ

ภายในประเทศ ยืนยัน ใหผูผลิตตรึงราคาไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายนนี้” (ออกอากาศวันท่ี 29 
กรกฎาคม พ.ศ.2548) 

  
“ราคาทองคําประจําวันท่ี 22 ส.ค. 2548 ตามประกาศของสมาคมคาทองคํา ทองรูปพรรณ 

พุงบาทละ 8,800 บาท” (ออกอากาศวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2548) 
 
“ประธานอนุกรรมาธิการตลาดทุน “กรณ จาติกวณิช” ช้ีไมสามารถหามนายทุน 

การเมือง เขาถือหุนส่ือได แตควรกําหนดปริมาณเพื่อปองกันการครอบงําส่ือ” (ออกอากาศวันท่ี 20 
กันยายน พ.ศ.2548) 

 
“ธ.ทหารไทย ระบุ เห็นดวยกับมาตรการปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน รวมถึงการหา

มาตรการยับยั้งการกอหนี้เพิ่มและมาตรการที่จะไมเกิดการเบี้ยวหนี้ในกลุมผูบริโภค”  (ออกอากาศ
วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548) 
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ขาวสังคม 
“เจาหนาท่ีจากกรุงเทพมหานคร และสวนงานท่ีเกี่ยวของ กําลังรวมกันเรงลงมือ ตกแตง

ซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ ตามจุดตางๆ ตลอดถนนราชดําเนิน อยางอลังการเพื่อใหแลวเสร็จกอน
วันท่ี 12 สิงหาคม นี้” (ออกอากาศวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2548) 

  
“รองผูวา  ททท. เผยเตรียมสรางหอระฆังมิตรภาพไทย-จีน ท่ี ต.ศาลายา จ.นครปฐม ใน

โอกาสครบรอบ 30 ปการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต” (ออกอากาศวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.
2548) 

 
“ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ แตงต้ังนายทหารในตําแหนงสําคัญดังนี้               

พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ เปน ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก เรืองโรจน มหาศรานนท เปน 
 ผูบัญชาการทหารสูงสุด พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เปน ผูบัญชาการทหารบก พลเรือเอก สถิรพันธุ 
เกยานนท เปนผูบัญชาการเรือ และ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก เปน ผูบัญชาการทหารอากาศ” 
(ออกอากาศวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548) 

 
“พุทธศาสนิกชนกวาหม่ืนคน ตักบาตร เนื่องในวันครบรอบวันเกิด 82 ป ของหลวงพอ

คูณ ปริสุทโธ ขณะท่ีหลวงพอคูณสงกําลังใจใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานราชการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต” (ออกอากาศวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2548) 
 

 ขาวการศึกษา 
“รมว.ศึกษาธิการเห็นใจครู 3 จังหวัดภาคใต ออกนโยบายใหสามารถขอยายออกนอก

พื้นที่ไดภายใน 7 วัน” (ออกอากาศวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2548) 
 

“รมว.ศึกษาธิการเรงนโยบายสรางขวัญและกําลังใจใหครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต แต
หากตองการยายออกจะพิจารณาเปนรายบุคคล พรอมเปดหลักสูตรภาษามาลายูและทองถ่ินเพิ่มข้ึน” 
(ออกอากาศวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2548) 
 

“ศธ.เตรียมเผยแพรเอกสารนโยบายการศึกษา 3 จว.ใต เพ่ือทําความเขาใจ” (ออกอากาศ
วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2548) 
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 “รมว .ศึกษาธิการ  เตรียมแกปญหาโรงเรียนเอกชนท้ังระบบ โดยเฉพาะปญหา
โครงสรางเงินเดือนครู เพ่ือรองรับการปรับข้ึนตามเงินเดือนครูภาครัฐ” (ออกอากาศวันท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ.2548) 

 
 ขาววิทยาศาสตร 
“กระทรวงไอซีที. เตรียมสัมมนา Thailand ICT Alliance เพื่อระดมความคิดสรางกลุม

พันธมิตร รวมนําไอซีที ผลักดันการพัฒนาประเทศในวันท่ี 8 - 9 กรกฎาคมน้ี ท่ีโรงแรมมิราเคิล 
วิภาวดีรังสิต” (ออกอากาศวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2548) 

 
“กรมพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนระบุผลการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคพบ

เยาวชนไทยสูบบุหร่ีสูงถึง 35.9 เปอรเซ็นต ตามดวยการดื่มสุราและเสพยาบา” (ออกอากาศวันท่ี 8 
สิงหาคม พ.ศ.2548) 

 
“ไทยหวังจดสิทธิบัตรขาวหอมมะลิและไหมไทยในจีน คาดวาจะไดขอสรุปภายในปนี้” 

(ออกอากาศวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2548) 
 
“นายศิวะ แสงมณี อธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันถึงการทําบัตรสมารทการด จะเร่ิมใน

วันท่ี 6 ตุลาคมนี้ โดยเร่ิมแหงแรกท่ีอําเภอเมืองปตตานี จากนั้นจะขยายไปยังอําเภอเมืองยะลา อําเภอ
เมืองนราธิวาส” (ออกอากาศวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2548) 

 
ขาวเกษตรกรรม 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผย การเจรจาการคาลําไยกับประเทศ

จีนประสบความสําเร็จอยางมากโดยไดออเดอรลําไยจากประเทศจีน 50,000 ตัน และลําไยสดอีก 
20,000-30,000 ตัน  ซ่ึงจะมีการเซ็นสัญญากันในวันพุธหนา” (ออกอากาศวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2548) 

 
“รัฐบาลเรงแกปญหาตลาดลองกองในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” (ออกอากาศวันท่ี 

8 สิงหาคม พ.ศ. 2548) 
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“ชาวบานท่ีประสบปญหาท่ีดินทํากิน ในพังงา และกลุมแท็กซ่ีมิเตอร จากภูเก็ต 
ปกหลักชุมนุม หนาสถานี จัดประชุม ครม.สัญจรเพื่อรอยื่นหนังสือ ตอนายกฯ วอน รัฐเรง
ชวยเหลือ” (ออกอากาศวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2548) 

 
“งาน “ราษฎร รัฐ รวมใจ สานน้ําพระทัยสู 3 จังหวัดชายแดนใต” เร่ิมข้ึนแลวในวันนี้ 

โดยลองกองจํานวนมหาศาล ถูกลําเลียงมายังทองสนามหลวงตั้งแตเชามืดท่ีผานมา เพื่อเปดขาย
ใหกับประชาชนท่ัวไป” (ออกอากาศวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2548) 

 
ขาวสาธารณสุข 
“อย.เรียกเก็บคืนนมผงดัดแปลงสําหรับทารก 4 ยี่หอดังออกจากทองตลาดแลวหลังพบ

เช้ือจุลินทรียทําใหเกิดโรคเอนเทอโรแบคเตอร ซากาซากิ” (ออกอากาศวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2548) 

“รมว.สาธารณสุข กําชับ จ.ชัยนาทเฝาระวังพื้นท่ีเปนพิเศษ เพื่อปองกันการแพรระบาด
เช้ือไขหวัดนก” (ออกอากาศวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2548) 

 

“กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนโรคที่มากับน้ําทวม โดยเฉพาะโรคทองรวง” 
(ออกอากาศวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2548) 

  
“กรมควบคุมโรคม่ันใจคุมไข เ ลือดออกไดหลังระบาดในมาเลเซีย-สิงคโปร” 

(ออกอากาศวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2548) 
 
ขาวกีฬา 
“กอลฟพีจีเอ ทัวร รายการ ยู.เอส. แบงค แชมเปยนชิพ  1.(-20) เบน เครน (สหรัฐฯ) 

(62,65,64,69) 2.(-16) สกอตต เวอรแพลงค (สหรัฐฯ) (64,65,64,71) 3.(-15) แชด แคมปเบลล 
(สหรัฐฯ) (66,68,66,65) 4.(-14) เจฟฟ สลูแมน (สหรัฐฯ) (64,64,70,68)  5.(-13) สตีฟ เอลคิงตัน 
(ออสเตรเลีย) (65,70,64,68),คริส สมิธ (สหรัฐฯ) (64,67,65,71)” (ออกอากาศวันท่ี 25กรกฎาคม 
พ.ศ.2548) 

 
“ผลฟุตบอลกระชับมิตร เฟเยนูรด ชนะแฮรธาเบอรลิน 3-0, มิลตัน คียนส ดอนส แพ แอ

ตเลนติโก มาดริด 0-3, รีล เบติส เสมอ มิลเดิลโบรซ 0-0, แทมเวิรธ เสมอ แอสตัน วิลลา 2-2, ปอร
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ทสมัธ แพ อินเตอร มิลาน 0-2, คารดิฟฟ แพ เวสตบรอมวิช 0-2, เชวฟลด เวนเดย เสมอ แมนฯ ซิตี้ 
1-1” (ออกอากาศวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2548) 

 
“สรุปผลการแขงขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนยุโรป สโลวีเนีย แพ นอรเวย 2-3 

ไอรแลนดเหนือ ชนะอาเซอรไบจาน 2-0 เวลส แพอังกฤษ 0-1 โปแลนด ชนะ ออสเตรีย 3-2 
บอสเนีย ชนะ เบลเยี่ยม 1-0 เซอรเบียฯ ชนะ ลิทัวเนีย 2-0 สวีเดน ชนะ บัลแกเรีย 3-0 ไอซแลนด แพ 
โครเอเชีย 1-3 ฮังการี ชนะ มอลดา 4-0 อันดอรรา เสมอ ฟนแลนด 0-0 อารเมเนีย แพ เนเธอรแลนด 
0-1 โรมาเนีย ชนะ สาธารณรัฐเซ็ก 2-0 จอรเจีย เสมอ ยูเครน 1-1 แอลเบเนีย ชนะ คาซัคสถาน 2-1 
ตุรกี เสมอ เดนมารก 2-2 เอสโตเมีย ชนะ ลัดเวีย 2-1” (ออกอากาศวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2548) 

 
“ผลฟุตบอลยูฟา แชมเปยนลีก รอบแบงกลุม กลุมเอ บารเยิรน มิวนิค เสมอ ยูเวนตุส  

1-1 , ราปด เวียนนา แพ คลับ บรูซ 0-1 กลุมบี อาแจกซ อัมสเตอรดัม ชนะ ธนู 2-0 , สปาตา ปราก 
แพ อารเซนอล 0-2 กลุมซี พานาธิไนกอส เสมอ บารเซโลนา 0-0 , อูดิเนเซ เสมอ แวรเดอร เบรเมน 
1-1 กลุมดี แมนฯ ยูไนเต็ด เสมอ ลีลล 0-0 , บียารรีล เสมอ เบนฟกา 1-1” (ออกอากาศวันท่ี 18 
ตุลาคม พ.ศ.2548) 
 

4.2  กระบวนการในการคัดเลือกขาวตัวอักษรว่ิง 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมบุคคลท่ีใหขอมูลวิจัยในกระบวนการผลิตขาว การ

เรียบเรียง และการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งของทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก จํานวน 11 ทาน 
ในเร่ืองของกระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นท่ีเกี่ยวของกับปญหา
นําวิจัยออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.  นโยบายในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง 
2.  เนื้อหาของขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอ 
3.  กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง 

 
ประเด็นท่ี 1 นโยบายในการคัดเลือกขาวตัวอักษรว่ิง 

นโยบายการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งของทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 นั้น
จะตองมีการคัดเลือกขาวท่ีมีความสําคัญ และเปนท่ีสนใจใครรูของประชาชน โดยคํานึงถึงความ
เปนกลางในการนําเสนอ และความถูกตองแมนยําเปนสําคัญ ขาวท่ีไดรับการนําเสนอ ตองไมสงผล
กระทบตอความม่ันคงของประเทศชาติ และหากมีคําส่ังใหรายงานขาวใดก็ตามใหปฏิบัติตามคํา
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บังคับบัญชาโดยทันที และตองดําเนินตามคําส่ังอยางเครงครัด อีกท้ังตองนําเสนอขาว
ประชาสัมพันธหนวยงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหเรียบรอย 

 
“นโยบายเกี่ยวกับการนําเสนอตัวอักษรวิ่งขาว คือ วิ่งขาวดวน และขาวประชาสัมพันธ 

ตามท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการ นอกจากนั้นจะวิ่งขาวท่ีมีเนื้อหา A+ ตอรัฐบาล และกองทัพ โดยเม่ือรับ
นโยบายการนําเสนอตัวอักษรวิ่งขาวมาแลวจะรีบปฏิบัติทันที ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน คือ ตอง
วิ่งขอความท่ีมีความสําคัญไมกอใหเกิดผลเสียตอรัฐบาลและเกิดผลกระทบตอกองทัพและประเทศ” 
(เหมือนฝน  ปรีชาจารย, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2549) 

 
“ภาพรวม คือ จะนําเสนอขาวท่ีไมกระทบกระเทือนตอความม่ันคงของประเทศ นําเสนอ

ขาวท่ีเปนกลาง รวดเร็ว ถูกตอง โดยเฉพาะขาวท่ีเกี่ยวของกับทหารหรือกองทัพนําเสนอในทาง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางกองทัพท่ีจะใหประชาชนเห็นวากองทัพชวยเหลือประชาชน 
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางไร เชน เม่ือคร้ังท่ีเกิดสึนามิหรือน้ําทวมตางๆ ทหาร
เรามีสวนในการเขาไปชวยเหลือฟนฟูสภาพความเสียหายหรือนําวิ่งของอุปโภคบริโภคเขาไป
แจกจายประชาชน ตรงนี้ทางผูบริหารมอบนโยบายใหกับทางชอง 5 นําเสนอขาวท่ีเกี่ยวกับกองทัพ
ชวยเหลือประชาชนดวย และเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงของประชาชนสวนบุคคล เราจะไม
นําเสนอขาว…แตถาหากเกิดมีขาวดวนหรือสถานการณท่ีฉุกเฉิน เชน เคร่ืองบินตก วินาศกรรม
ลอนดอน เราก็สามารถสอดแทรกขาวไดตลอดเวลา ไมจําเปนตองนําเสนอในชวงขาวเท่ียงหรือขาว
ภาคค่ําเทานั้น” (นภัสวันต กังวารจิตต สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2551) 

 
โดยสรุปแลว  นโยบายการนําเสนอตัวอักษรวิ่งขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 

ชอง 5 จะมีความเปนราชการสูง ดังนั้น จึงตองดําเนินงานตามกฎเกณฑ กฎระเบียบ และข้ันตอน
ของการปฏิบัติงาน ตลอดจนดําเนินงานตามสายการบังคับบัญชา กลาวคือ เม่ือไดรับมอบหมายงาน
หรือรับคําส่ังใหปฏิบัติงานตองลงมือปฏิบัติงานโดยทันที ซ่ึงขาวท่ีนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่งขาวนั้น 
หลายคร้ังพบวา เปนขาวประชาสัมพันธของหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ โดยเม่ือไดรับคําส่ังแลวให
นําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งใหครบกอน แลวจึงคอยนําเสนอขาวประเภทอ่ืน ๆ ตอเนื่องตามลําดับ ท้ังนี้ 
ในการนําเสนอตัวอักษรวิ่งขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จะมีนโยบายท่ีเนนความ
เปนกลาง รวดเร็ว และถูกตองเปนสําคัญ นอกจากน้ีขาวท่ีนําเสนอทุกประเภทตองไมสงผลกระทบ
ตอความม่ันคงของประเทศชาติดวย 
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ประเด็นท่ี 2  เนื้อหาของขาวตัวอักษรว่ิงท่ีนําเสนอ 
 ในการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งหรือขาวภาคปกติเนื้อหาของขาวท่ีนําเสนอถือวามี

ความสําคัญมาก เพราะขาวนั้น ๆ ควรเปนขาวท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบหรือเปนประโยชน
ตอสังคมโดยรวม ซ่ึงเนื้อหาของขาวตัวอักษรส่ิงทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ท่ีไดนําเสนอ
นั้น ผูใหการสัมภาษณไดใหทัศนะไว ดังนี้ 

 
“ควรจะอยูในความสนใจของคนเปนหลัก และมีผลกระทบตอประชาชน เชน โรค

ไขหวัดนก ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพ เปนเร่ืองท่ีใกลตัว ขาวท่ีอยูในความสนใจของกระแสโลก 
เชน ขาวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯ เปนประเทศมหาอํานาจท่ีท่ัวโลกตองให
ความสนใจอยูแลว และมีผลประโยชนกับประเทศไทย ขาวท่ีมีผลกระทบกับประเทศหรือคนไทย
ในตางประเทศ บางทีก็มีเร่ืองเกี่ยวกับคดีท่ีคนไทยไปอยูในตางประเทศก็จะมีการขอใหนําตัว
สงกลับมาเมืองไทยเพ่ือมาดําเนินคดี อยางขาวท่ีพี่นองคนไทยในตางประเทศตองนําเสนอเพราะ
เปนเร่ืองใกลตัว เราจะเนนขาวท่ีใกลตัวและขาวท่ีมีผลตอประเทศไทยดวย หรืออุบัติเหตุรายแรง
ตางๆ เชน ราคาน้ํามันดิบมีราคาสูงข้ึน การปรับคาเงินหยวนของจีน แผนดินไหวในเกาะสุมาตรา 
เคร่ืองบินตก พายุท่ีเขาเมืองไทย หรือพายุท่ีรุนแรงในตางประเทศและสงผลกระทบตอชีวิตคนหรือ
ทรัพยสินจํานวนมาก ซ่ึงเปนขาวท่ีประชาชนอยากรู” (กุลวดี  พัฒนลีลา, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 
2549) 

 
 “ควรมีเนื้อหาท้ังหมด การเมือง เศรษฐกิจ ทหารฯลฯ” (วัฒนชัย ทับทิมทอง, สัมภาษณ, 

1 กันยายน 2549) 
 
“เนื้อหาขาวดําเนินตามนโยบายของสถานีฯ กลาวคือ ตองนําเสนอขาวในเชิงบวกตอการ

ทํางานของรัฐบาล และขาวท่ีเปนความมั่นคงของทหาร คือ กองทัพบก เชน ขาวท่ีใหประชาชนได
ทราบและเห็นวากองทัพบกมีสวนในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนในยามเกิด เหตุภัยพิ บัติทางธรรมชาติ  เปนตน  รวมท้ังตองไมรายงานขาว ท่ี
กระทบกระเทือนตอความม่ันคงของรัฐบาล ตอกองทัพ และตอประเทศชาติ ซ่ึงขาวท่ีนําเสนอนั้น
ตองเปนขอเท็จจริง เปนกลาง รวดเร็ว ถูกตอง และเปนเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน 
รองลงมาคอยเสนอขาวท่ีอยูในประเด็นของขาวในแตละวัน เชนวันนี้มีครม.ก็จะคัดเลือกขาว
การเมืองเยอะหนอย มันข้ึนอยูกับประเด็นขาวในแตละวันไมไดกําหนดตายตัวลงไป” (เอ็นดู  
อภิชาติวรพงษ, สัมภาษณ, 13 ตุลาคม 2549) 
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“เนื้อหาขาวท่ีออกอากาศประจําวันกับขาวท่ีออกอากาศตัววิ่งมีการแปลเหมือนกัน

เพียงแตขาวตัววิ่งเรายอขาวประจําวันใหส้ันลงเพื่อนํามาทําตัววิ่ง เพราะขาวตางประเทศไมคอยมี
ความเคลื่อนไหวมากเหมือนขาวในประเทศการคัดเลือกขาวจึงเหมือนกัน” (สมลักษณ วัฒนศิริ, 
สัมภาษณ, 8 เมษายน 2551) 

 
โดยสรุปแลว  เนื้อหาของขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอข้ึนอยูกับนโยบายของสถานีฯและ

ประเด็นของขาวในแตละวัน ซ่ึงนโยบายของทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไดให
นโยบายในการคัดเลือกและนําเสนอขาว 

 
ซ่ึงทําใหขาวมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน และในการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งขาวควร

เนนใหขาวมีความส้ัน กระชับ และถูกตองแมนยํา รวมท้ังมีการตรวจสอบคําสะกดไมใหพิมพผิด
หรือตกหลนใด ๆ นอกจากนี้ ควรนําเสนอขาว มีผลกระทบตอประชาชนเปนหลัก หรือเหตุการณ
จริงท่ีอยูในความสนใจ มีความใกลชิด ตลอดจนเปนขาวท่ีประชาชนใครควรรูเปนสําคัญ  
 
ประเด็นท่ี 3 กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรว่ิง 

จากการสัมภาษณ สามารถแบงกระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งไดเปน 2 ประเด็นคือ 
การรวบรวมขอมูลจากแหลงขาวและการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง  

 
การรวบรวมขอมูลจากแหลงขาว 

การรวบรวมขอมูลจากแหลงขาวมีชองทางการคัดเลือกขาวไดหลายวิธี คือ จากตัวบุคคล 
หรือจากคอมพิวเตอร ดวยยุคปจจุบันท่ีเปนยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําให คือ ดังนั้น 
อินเทอรเน็ตมีบทบาทในการคัดเลือกขาวท่ีรวดเร็วท่ีสุด และมีความสําคัญอยางมากตอการ
ดําเนินงานหรือธุรกิจขององคกรตาง ๆ ซ่ึงหมายรวมถึงองคกรส่ือสารมวลชนดวย ซ่ึงในการผลิต
ขาวหรือจัดทําขาวของส่ือตาง ๆ จะไดรับผลกระทบจากการอุบัติข้ึนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกลาวเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากแหลงขาวท่ีทางสถานีโทรทัศนตาง ๆ ใชในการอางอิงนั้นไม
ไดมาจากเพียงทีมขาวของทางสถานีหรือจากสํานักขาวตาง ๆ เปนหลักเทานั้น แตมีการอางอิงขาว
จากเว็บไซตตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตท่ีมีความนาเช่ือถือดวย ดังรายละเอียดของผลการใหสัมภาษณ
ตอไปนี้ 
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“ขาวจากเว็บไซตมีความจําเปนมากสําหรับขาวตัววิ่งของชอง 5 เพราะสวนใหญเรา
คัดเลือกมาจาก เว็บไซดในInternet ท้ังนั้นเลย ประมาณ 80 % มาจากในเว็บท้ังหมดเลย โดยปกติจะ
ทําการคัดเลือกขาวจากเว็บไซตตอไปนี้ ไดแก www.manager.co.th (ผูจัดการออนไลน) 
www.innnews.co.th ( สํานักข าวไอเ อ็น เ อ็น )  www.komchadluek.com (คมชัดลึก )
www.thainews70.com (ไทยนิวส) www.prd.go.th (สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ) www.itv.co.th 
(ไอทีวี) และ www.mcot.net (สํานักขาวไทย) โดยเหตุท่ีเลือกเว็บไซตดังกลาว เพราะขาวมีความส้ัน
กะทัดรัด และเหมาะสมตอการคัดเลือกไปเปนขอมูลตัววิ่ง” (วัฒนชัย ทับทิมทอง, สัมภาษณ,  
1 กันยายน 2549) 

 
“ในการคัดเลือกแหลงขาวตามนโยบายของเราแลวนั้น อยางแรกตองเปนขาวของเรา

กอน เพราะเราตองม่ันใจในผูส่ือขาวของเรา แตคนของเราไมสามารถทําขาวไดครอบคลุมหมด 
อยางขาวตางประเทศเราไมไดไปทําก็ตองดูแหลงขาวท่ีเราไดมาวานาเช่ือถือไหม โดยในกรณีท่ี   
คนของเราไมไดทําขาวเราตองดูส่ืออ่ืนๆ อยางในอินเทอรเน็ตก็จะพิจารณาวาเว็บไซตไหนมี     
ความนาเช่ือถือกวากัน ซ่ึงมีจํานวนมาก ท้ังสํานักขาวไทย กรมประชาสัมพันธ ผูจัดการออนไลน 
มติชน ขางลิงคเบรก หรือไอเอ็นเอ็น โดยเราจะคํานึงวาขาวนั้นตองมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด     
ดวยการเอามาเทียบกับขาวของเราวาถาขาวของเรามีแลวมันเหมือนกันไหม ท้ังนี้ เหตุผลใน        
การคัดเลือกขาวจากเว็บไซดนั้น ๆ จะคํานึงถึงคุณภาพของขาวเปนหลัก  เชน ขาวหนังสือพิมพจะมี
ขาวปริมาณกับขาวคุณภาพ หรือขาวบันเทิง ซ่ึงมันจะแบงกันโดยอัตโนมัติ เฉพาะขาวท่ีเราวิ่งจะเปน
เฉพาะขาวคุณภาพ ซ่ึงอยางนอยแหลงขาวจากมติชนเราแนใจ ผูจัดการออนไลนเราแนใจ แตมันก็
ไมไดถูกตองหมดนะ แตไดในเร่ืองของความนาเช่ือถือ อยางไทยรัฐนี่ถาใหมองแลว ขาวพวก
อาชญากรรมจะแมน เหมือนมันวัดเกรดหนังสือพิมพเลยวา หนังสือพิมพอาชญากรรมตองเปน
ไทยรัฐ เดลินิวส ท่ีขาวชาวบานหรืออาชญากรรมจะคอนขางแมน แตถาหนังสือพิมพคุณภาพอยาง
มติชนจะเปนการเมือง” (เอ็นด ู อภิชาติวรพงษ, สัมภาษณ, 13 ตุลาคม 2549) 

 
 “จะเลือกจากผูส่ือขาวของเราเปนอันดับแรก รองลงมาก็เลือกจากเว็ปไซตตางๆ สุดทาย

จะเลือกจากหนังสือราชการภายใน ททบ.5 หรือ จากวาจาเชิงส่ังการ โดยเราตองถามความคืบหนา
รายละเอียดจากผูส่ือขาว แลวจึงพิมพลงในตารางตัววิ่งกอนเปด Internet เขาเว็ปไซตส่ือตางๆ ซ่ึง
การคัดเลือกขาวจากเว็บไซตจะเลือกจากเว็บ www.innnews.co.th , www.manager.co.th, 
www.komchadlude.net, www.mcot.net, www.bangkokbiznews.co.th, เว็ปไซตกรมประชาสัมพันธ, 
เว็ปไซต titvเปนหลัก แลวจึงคอยทําการคัดลอกลงในตารางสําหรับตัววิ่งขาว โดย rewrite ขอความ
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ใหมใหไดเนื้อหาครบถวน ถูกตอง แตก็มีขาวจากใบส่ังมาบางเหมือนกันซ่ึงเราตองวิ่งใหครบดวย 
เชน ขาวฝากประชาสัมพันธหนวยงาน หรือกีฬาท่ีทางกองทัพจัด”  (เหมือนฝน  ปรีชาจารย, 
สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2549)  

 
“โดยปกติขาวตางประเทศเราจะรับขอมูลมาจาก CNN AP Reuters ซ่ึงในการเลือกตัววิ่ง

มานําเสนอเราจะใชแหลงขาวจาก 4 แหงนี้ แตหลัก ๆ ของเราจะใช APเพราะวาเรารับท้ังสคริปต 
และตัวเนื้อขาวและภาพดวย เพราะฉะน้ันเวลาท่ีเราจะแปลขาวเราจะแปลจากสํานักขาวท่ีมีภาพเปน
หลัก และเราก็จะเอาขาวท่ีแปลมาทําขาวส้ันๆเปนตัวอักษรวิ่งดวย เพราะขาวที่เราเลือกมาแปลนี่จะ
เปนขาวท่ีอยูในความสนใจอยูแลว และตัววิ่งเราก็ตองเลือกตัววิ่งท่ีนาสนใจเหมือนกันซ่ึงมันจะ
สอดคลองกัน ซ่ึงเราไดขอมูลเปน Wild (ไวด) Service ซ่ึงทางขาวตางประเทศของเราไมไดเอาจาก
ขาวในอินเตอรเน็ตเปนหลัก แตทางเราจะเอาขาวท่ีแปลจากสํานักขาวตางประเทศเปนหลัก
มากกวา” (กุลวดี  พัฒนลีลา, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2549) 
 

 “สวนใหญเราจะคัดเลือกขาวกีฬามาเปนตัววิ่งจากหนังสือพิมพ และเว็บไซตตาง ๆ  
โดยหลัก ๆ จะมีอยู 3 เว็บ คือ www.siamsport.co.th (สยามสปอรต) www.siamkeela.com (สยาม
กีฬา) ซ่ึงท้ังสองเว็บนี้จะมีการสรุปผลกีฬาไวใหเปนหลัก นอกจากนั้นยังสามารถเช็คผลระหวางการ
แขงขันท่ีอัพเดท หรือ Live Score ผลฟุตบอล ผลเทนนิสไดดวย และเว็บท่ี 3 จะเปน Official 
Website ของการแขงขันนั้น ๆ อยาง PGA จะเขาเว็บไซต Official ของ PGA เอง หรือเว็บไซต FBP 
ของเทนนิส หรือเขาเว็บ www.soccer.net/live ท่ีเปนเร่ืองของผลฟุตบอลอัพเดท ท้ังนี้ สวนตัวจะ
รูสึกเห็นดวยอยางมากท่ีสุดกับการนําเทคโนโลยีทางดานอินเตอรเน็ตมาใชในการคัดเลือกขาว 
เพราะเว็บภาษาไทยเอง ไมวาจะเปนสยามสปอรตหรือสยามกีฬา ถือเปนเว็บไซตท่ีรวบรวมขาวกีฬา
เกือบจะท้ังหมดทุกประเภท เพราะฉะน้ันจะมีความสมบูรณอยูแลว และคอนขางท่ีจะอัพเดท ยกเวน
ในบางการแขงขันซ่ึงเราอยากรูรายละเอียดเพิ่มเติมจะใชเว็บไซตตางประเทศ เว็บไซตท่ีเลือกมาจะ
เนนหลัก ๆ คือ เร่ืองรายงานผลการแขงขัน สวน Official Website ท่ีเราจะเขาไปดูนั้นเพื่อจะหา
รายละเอียดประกอบ หรือวามีเร่ืองของรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการแขงขันนั้น ๆ โดยมากเว็บไซต
ท่ัวไปจะเนนบุคคลท่ีอยูในความสนใจของคนท่ัวไป  ดังนั้น หลายคร้ังท่ีนักกีฬาไทยเรานั้นผลงาน
ไมไดโดดเดนก็จะไมไดรับการพูดถึงในเว็บเหลานั้น แตวาถาเปนเว็บไซตทางการของการแขงขัน
เลยก็จะมีขอมูลของทุกคน เพราะฉะน้ันเราจะไดรายละเอียดมากท่ีสุด” (จิตรจรรยา เพิ่มภัทร, 
สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2549) 
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“การนําเทคโนโลยีทางดานอินเตอรเน็ตมาใชในการคัดเลือกขาวนั้น ถือวาเปนเร่ืองท่ีดี 
เพราะงาย สะดวก รวดเร็ว และใชเปรียบเทียบขาวจากหลายสํานักได โดยเว็บไซดท่ีใชใน           
การคัดเลือกขาวมีจํานวนมาก คือ www.innnews.co.th (สํานักขาวไอเอ็นเอ็น) www.manager.co.th 
(ผูจัดการออนไลน) www.komchadluek.net (หนังสือพิมพคมชัดลึก) www.mcot.net (สํานักขาวไทย) 
www.bangkokbiznews.co.th (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซตกรมประชาสัมพันธหรือ เว็บไซต
สถานีโทรทัศน itv เปนตน โดยเหตุท่ีเลือกเว็บไซดนั้นในการคัดเลือกขาว เพราะขาวรวดเร็ว ถูกตอง 
มีความแมนยํา” (สรายุส  พุทธคุณ, สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2550) 
 

“ชองทางท่ีคัดเลือกเราจะเลือกขาวจากผูส่ือขาวกอน แลวคอยเลือกตามเว็บไซต แลวเช็ค
ความถูกตองของเนื้อหาขาวดวย เชน ขาวจากตางจังหวัดเราจะไดจากตัวผูส่ือขาวท่ีอยูประจําศูนย
ขาวอันนี้จะมีการโทรศัพทกลับไปสอบถามใหแนใจ เชน ขาวสถานการณภาคใต เปนตน หรือขาว
จากเว็บไซตก็จะเลือกเว็บท่ีมีความนาเช่ือถือ เชน กรมประชาสัมพันธ, ผูจัดการ, มติชน, สํานักขาว
ไทย, อ.ส.ม.ท. เปนตน เพราะขาวท่ีอยูบนเว็บก็คือขาวท่ีนักขาวไปทําขาวมาแลวมานําเสนอบน
เว็บไซต สามารถตรวจสอบได แตบางวันผูส่ือขาวไมมีขาวมาใหก็ตองหาจากในเว็บเปนหลัก 
โดยเฉพาะวันเสาร-อาทิตยขาวจะมีนอย เพราะเปนวันหยุดนักการเมืองหรือภาคธุรกิจไมมีการ
เคล่ือนไหว แตขาวท่ีนํามาทําตัววิ่งนี่สวนใหญจะเปนขาวจากเว็บไซตมากท่ีสุด” (สมยศ  
กัลปวิชา, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 
 

“สวนชองทางในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันนั้น คอนขาง
จะเปนบุคคลกอน แตถามีเหตุการณดวนก็ตองนําเสนอเหตุการณกอน เชน ถาเกิดไฟไหม จะเอา
บุคคลนําเปนไปไมได ถาเกิดเหตุเพลิงไหมท่ีไหนก็ตองเอาเหตุดวนแลวก็บุคคล” (นภัสวันต  
กังวารจิตต สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2551) 

 
โดยสรุปแลว  การรวบรวมขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5

สวนใหญจะเลือกชองทางในการรวบรวมจากบุคคลเปนอันดับแรก แตการรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขาวจากเว็บไซตมีความจําเปนมาก  โดยสวนใหญแลวการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมักจะมีการ
ใชแหลงขาวจากอินเทอรเน็ตเปนหลัก เพราะวาสะดวกรวดเร็ว และสามารถเปรียบเทียบความ
ถูกตองแมนยําของเน้ือหาขาวไดโดยไว อยางไรก็ตาม ขาวบางประเภทอาจไดมาจากสํานักขาว
โดยตรง ไดแก ขาวตางประเทศ เพราะมีการซ้ือขาวโดยตรงจากสํานักขาวระดับโลก 
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การคัดเลือกขาวตัวอักษรว่ิง  
การคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งเพ่ือใชในการนําเสนอขาวใด ๆ ก็ตามของส่ือมวลชนยอม

ตองมีกระบวนการเร่ิมตนกอนท่ีจะมีการนําเสนอขาว และยิ่งในปจจุบันท่ีเปนยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information) ขาวสารตาง ๆ มีจํานวนมากมายและหล่ังไหลเขามาในเวลาพรอม ๆ กัน 
ฉะนั้น กระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญนั่นคือ กระบวนการคัดเลือกขาว ซ่ึงขาวตัวอักษรวิ่งมี
กระบวนการตามผลสัมภาณดังตอไปนี้ 

 
“คนเลือกขาวคือ บก.ขาวประจําวันโดยจะตองทําการคัดเลือกขาวท้ังขาวออกอากาศปกติ

และตัววิ่งขาวดวย โดยเขาจะคัดเลือกขาวโดยดูวาขาวไหนมีความนาสนใจ และเลือกมาแจกจายให
แปล เม่ือแปลเสร็จก็สงมาตรวจและทําการยอขาวเพื่อนํามาทําตัววิ่ง” (สมลักษณ วัฒนศิริ, 
สัมภาษณ, 8 เมษายน 2551) 

 
“เราจะดูวาขาวมีคุณคา นาจะเสนอใหคนดูรู เราดูตรงนั้นมากกวา เราเปนส่ือตองเสนอ

ขาวสาร ซ่ึงดูวานาสนใจ และมีประโยชนตอคนดู เราจะเอาหมด แตมีปญหาบาง คือ    บางวันก็ไมมี
ขาวเขามา ตองใชขาวตางประเทศมาใส” (วัฒนชัย  ทับทิมทอง, สัมภาษณ, 1 กันยายน 2549) 
 

“ข้ันตอนในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันนั้น จะ
ใชวิจารณญาณในสวนตัวในการเปน บก.ประจําวันในวันนั้นวา วันนั้นมีขาวอะไรเปนจุดยืนของ
ขาวในวันนั้นบาง หรือเปนไฮไลทของขาวในวันนั้น” (เอ็นดู อภิชาติวรพงษ, สัมภาษณ,  
13 ตุลาคม 2549) 

 

“วิ่งขาวดวน และขาวประชาสัมพันธ ตามท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการ วิ่งขาวท่ีมีเนื้อหา A+ 
ตอรัฐบาล และกองทัพ  และตองปฏิบัติทันที สวนการคัดเลือกขาวนั้นตองเลือกตามประเด็นท่ี
ผูส่ือขาว ชอง 5 สงเขามาเปนอันดับแรก แลวจึงเลือกตามเว็บไซตตางๆ โดยตองคัดเลือกขาวเชิง
บวกตอ รัฐบาล ไมสรางผลกระทบตอสังคมหรือ สวนรวมหรือประเทศชาติ ตองเนนขาวแสดง  
“รูรัก สามัคคี” ไมกอใหเกิดการแตกแยก และขาวประชาสัมพันธตามส่ัง อันนี้ตองวิ่งหามลืม
เด็ดขาด” (เหมือนฝน  ปรีชาจารย, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2548) 
 

“หลักเกณฑสําคัญในการคัดเลือกขาว  คือ ตองเปนเร่ืองท่ีอยูในความสนใจของ
ประชาชน ผูชม และรองลงมา คือ ความทันเหตุการณท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เร่ืองของผลการแขงขันซ่ึงคนดูอยากจะรู โดยขั้นตอนในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอนั้น
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จะเนนเร่ือง Event เปนหลัก อยางกีฬาใหญ ๆ ฟุตบอลตางประเทศจําพวกพรีเมียรลีก บุนเดสลีกา   
ลาลีกาสเปน และกัลโซซีเรีย เอ อีตาลี 4 ลีกหลัก ๆ นี้ตองมีการรายงาน แตวาหลังจากนั้นจะมี    
โคปปาอิตาเลีย Event รอง ๆ ลงไป คือ ลีกเอิงฝร่ังเศส ก็ใหสัดสวนความสําคัญถัดไป บางวันมีหรือ
อาจไมมีก็ได แตพื้นท่ีหลัก ๆ ของฟุตบอลตองให 4 ลีกหลักนี้ นอกจากน้ี ในเร่ืองของการแขงขัน
กอลฟก็เชนกัน จะเนนรายการเมเจอรเปนหลัก เปนรายการใหญซ่ึงมีนักกอลฟระดับโลก ซ่ึงมันมี
Ranking ของมันอยูแลว สวนใหญปฏิทินกีฬาท่ีจัดในแตละรายการจะไมตรงกันหรอก แตถาใน
กรณีท่ีมีการแขงขันตรงกัน เราก็เลือกรายการใหญเปนหลัก เชน มาสเตอรซ่ีร่ีย หรือแกรนดสแลม 
ซ่ึงระหวางท่ีมาสเตอรซ่ีร่ีย หรือแกรนดสแลมแขงอยูรายการอ่ืนๆ หรือศึกโอเพนท่ัวไปก็ไมเปดทํา
การแขงขัน จึงยากท่ีจะซํ้าซอนกัน” (จิตรจรรยา เพิ่มภัทร, สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2549) 

  
 “กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันของสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จะพิจารณาจากประเด็นท่ีผูส่ือขาว ชอง 5 สงเขามา ขาวตาง ๆ ท่ีไดจาก
เว็บไซตตาง  ๆ คัดเลือกขาวเชิงบวกตอรัฐบาล  ไมสรางผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือ
ประเทศชาติ  การเนนขาวแสดง “รูรัก สามัคคี” ไมกอใหเกิดการแตกแยก และขาวประชาสัมพันธ
ตามส่ัง (ตองวิ่ง)  โดยหลักเกณฑในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งนั้นจะนําเสนอรายงานเหตุการณ
สําคัญ รายงานสัมภาษณบุคคลสําคัญในประเด็นตาง ๆ (นายกรัฐมนตรี) ขาวประชาสัมพันธตามท่ี
ผูบังคับบัญชาส่ัง และขาวเชิงบวกตอรัฐบาล โดยมีชองทางในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอ
ในชวงขาวเที่ยงวันจากผูส่ือขาว จากเว็บไซตตางๆ จากหนังสือราชการภายใน ททบ. และจากวาจา
เชิงส่ังการ ท้ังนี้  ข้ันตอนในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวัน
นั้น จะถามความคืบหนารายละเอียดจากผูส่ือขาว แลวพิมพลงในตารางตัววิ่ง จากนั้นก็ทําการเปด
อิน เทอร เน็ต เข า เว็บไซต ส่ือต า ง  ๆ  และทําการ คัดลอกลงในตารางสําหรับตัววิ่ งข าว                       
โดย rewrite ขอความใหมใหไดเนื้อหาครบถวนถูกตอง”  (สรายุส  พุทธคุณ, สัมภาษณ,  
27 มิถุนายน 2550) 
 

“หลักเกณฑในการคัดเลือกขาวตองไว และดูขาวท่ีเกิดในวันนั้น วาประเด็นของขาวใน
วันนั้นเปนสําคัญ และตามนโยบายของสถานีฯกอนเปน อยางแรก ตองเปนขาวของเรากอน เพราะ
คนท่ีไปทํา ตองมี ความม่ันใจในขาวเรากอน แตถาขาวตางประเทศตองดูท่ีแหลงขาวท่ีไดมาวา
แนนอนเปลา แตสวนใหญแลวถาเราไมไดทําเองตองดูส่ืออ่ืนๆ ในอินเทอรเน็ต ดูวาอันไหนท่ี
นาเช่ือถือ มีเยอะแยะท้ังสํานักขาวไทย กรมประชาสัมพันธ ผูจัดการ มติชน ขาวตนช่ัวโมง (link 
break) ท่ีโปรโมทเขาเนื้อหาขาว หรือไอเอ็นเอ็น คือ เม่ือดูแลววาขาวของเขามีความผิดพลาดนอย
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ท่ีสุดก็นํามาเทียบกับขาวของเราท่ีมีทําแลววาเหมือนกันไหม” (นภัสวันต กังวารจิตต สัมภาษณ,  
17 มีนาคม 2551) 

 
“จะเลือกเฉพาะขาวท่ีอยูในกระแสของวันนั้นๆ โดยเฉพาะถาขาวนั้นมีเยอะมากๆ ก็เลือก

ใหดูเนื้อหาขาว เชน ขาวการเมือง ถาเปนเร่ืองนายกรัฐมนตรีเหมือนกันก็ใหดูท่ีประเด็นขาววาอัน
ไหนอยูในกระแสมากกวา มีผลกระทบตอประเทศชาติ ประชาชน เปนตน แตถาเปนขาวดวนใหวิ่ง
ไดเลย แตตองตรวจสอบความถูกตองของขาวกอน” (สมยศ กัลปวิชา, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 

 
โดยสรุปแลว  กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งจะเปนหนาท่ีหลักโดยตรงของ

บรรณาธิการขาววาจะเลือกนําเสนอขาวประเด็นใดบาง ซ่ึงหลักในการคัดเลือกขาวท่ีสําคัญ คือ   
ตองเปนขาวดวน ขาวท่ีมีความสําคัญ และอยูในความสนใจของประชาชน โดยแหลงขาวท่ีสําคัญ
อันดับแรก คือ ขาวท่ีมาจากทีมขาว สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ท่ีไดออกไปจัดทํา ซ่ึงหาก
มีประเด็นขาวท่ีไมครบถวนหรือขาดตกประเด็นขาวท่ีสําคัญ ๆ ไปแลว ตลอดจนตองการ
เปรียบเทียบความถูกตองของเนื้อหาขาว จึงจะมีการคนหาหรือตรวจสอบเนื้อขาวจากแหลงขาวอ่ืน 
ๆ รองลงมาคือการคัดเลือกขาวเว็บไซตของสํานักขาวตาง ๆ  กอนท่ีจะนําขาวนั้น ๆ มาเขา
กระบวนการนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่งขาวตอไป 
 

จากการสัมภาษณสามารถสรุป กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ไดดังนี้ 

ขั้นตอนการรวบรวมขาว (Gathering) ในการรวบรวมขาวนั้น ทางฝายขาวของทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไดใหผูส่ือขาวเปนผูรวบรวมขาวจากแหลงขาวตางๆ หรือ
บรรณาธิการขาวตัวอักษรวิ่งเปนผูรวบรวมขาวจากทางเว็บไซดเอง ซ่ึงแหลงขาวตางๆ ท่ีจะนํามาใช
ประกอบในการเขียนขาววาประกอบดวยหลากหลายแหลงท่ีมา ดังน้ี 

1. บุคคล หมายรวมถึงบุคคลในเหตุการณ ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูรวมในเหตุการณ หรือผู
ได รับผลกระทบ  โดยอาศัยการสัมภาษณ  (Interview) ขณะท่ีผู ส่ือขาวเดินทางไปรวบรวม
รายละเอียดในพื้นท่ีเกิดเหตุการณ การสัมภาษณเปนวิธีการท่ีจะทําใหไดขอเท็จจริงและเช่ือถือได 
โดยเฉพาะการสัมภาษณบุคคลท่ีมีสวนรวม หรือผูเห็นเหตุการณ เชน การสัมภาษณนายกรัฐมนตรี
เร่ืองการปรับ ครม. เปนตน 

2. พื้นท่ีเกิดเหตุการณ โดยอาศัยหลักการสังเกตการณ (direct observation) ของผูส่ือขาว 
การสังเกตการณในพื้นท่ีเกิดเหตุการณจะทําใหผูส่ือขาวได เปนตน 
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3. สํานักขาว (news agencies) สํานักขาวทําหนาท่ีรวบรวมและสงขาวใหกับสมาชิก ซ่ึง
สํานักขาวในประเทศ ไดแก สํานักขาวไทย ขององคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 
ฯลฯ หากขาวนั้นเปนขาวท่ีไดมาจากสํานักขาว ผูส่ือขาวจะทําหนาท่ีเปนผูเรียบเรียงขาว และใน
กรณีเปนขาวท่ีไดจากสํานักขาวตางประเทศ ผูส่ือขาวทําหนาท่ีแปลและเรียบเรียงขาวใหม 

4. สํานักโพล (Pollster) โพลเปนการสํารวจความคิดเห็นของคนตอเหตุการณ หรือ
สถานการณขณะนั้นอยางเปนระบบโดยกลุมบุคคลหรือสถาบันตางๆ ไดสํารวจข้ึน เชน เอแบคโพล 
(ABAC Poll) ของสํานักวิจัยเอแบคโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สวนดุสิตโพลของสถาบันราชภัฎ
สวนดุสิต ฯลฯ ซ่ึงขอคนพบหรือขอมูลจากการสํารวจดังกลาวเปนแหลงขาวท่ีผูส่ือขาว (ทุกส่ือ) ให
ความสนใจ และนํามาเสนอเปนขาวเสมอ โดยเฉพาะชวงเลือกต้ัง หรือชวงท่ีมีประเด็นปญหาของ
สังคม 

การนําเอาผลของการสํารวจประชามติมาใช ผูส่ือขาวควรใชอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะ
ผลของการสํารวจท่ีใหขอมูลวา คนจะตัดสินใจอยางไรตอประเด็นนั้น ในขณะท่ีทําการสํารวจแต
เม่ือถึงวันท่ีตองตัดสินใจจริงๆ คนอาจเปล่ียนใจไมทําตามการตัดสินใจในคร้ังแรกได และผลของ
การสํารวจท่ีเปนการช้ีนําสังคมท่ีไมถูกตอง หรือเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียฝายใดฝาย
หนึ่ง รวมท้ังควรใหขอมูลกับผูชมเก่ียวกับจํานวนกลุมตัวอยาง ความคลาดเคล่ือน และระบุวาการ
สํารวจเปนเพียงขอแนะนํา เปนการทํานาย หรือการคาดคะเนความคิดเห็นโดยภาพรวมเทานั้น 

5. ผูส่ือขาวทองถ่ิน (Stringers) ผูส่ือขาวทองถ่ินเปนแหลงขาวท่ีทําหนาท่ี ในการรายงาน
ขาวในภูมิภาคท่ีผูส่ือขาวทองถ่ินดูแลอยูเขามายังสถานี หรือสํานักขาว เชน ศูนยขาวจังหวัด
เชียงใหม เปนตน 

6. ส่ือมวลชนแขนงอ่ืน โดยการติดตามความเคล่ือนไหวของส่ือมวลชนดวยกัน เชน 
หนังสือพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนอ่ืน ซ่ึงจะทําใหผูส่ือขาวไดประเด็น
หรือขอมูลในการเขียนขาว 

7. แหลงขาวท่ีเปนนักประชาสัมพันธหนวยงานตางๆ นักประชาสัมพันธเปนแหลงขาว
สําคัญของผูส่ือขาว เพราะนักประชาสัมพันธจะทําหนาท่ีเปนผูสงขาว และจัดกิจกรรมตางๆ ท้ังใน
รูปของขาวแจก (Press Releases) ซีดีรอม (CD-Rom) การประชุมแถลงขาว (Press Conference or 
News Conference) จัดสัมภาษณพิเศษ จัดนิทรรศการ และจัดใหเขาชมกิจการ (Press Tour) ฯลฯ 
เพื่อใหขอมูลสําหรับการเขียนขาวแกผูส่ือขาว ดังนั้นแหลงขาวท่ีเปนประชาสัมพันธของหนวยงาน
ตางๆ จึงเปนแหลงขาวอีกแหลงหนึ่ง 

8. หองสมุด เปนสถานท่ีท่ีใชในการคนควา/วิจัย ศึกษาคนควาขอมูลท่ีใชเปนฐานขอมูล
ในการเขียนขาว ซ่ึงอาจไดมาจากรายงาน เอกสาร และขอมูลท่ีหนวยงานจางๆ จัดทําข้ึน เชน 
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รายงานการประชุม หรือมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ รวมท้ังขอมูลท่ีอางอิงไดอ่ืนๆ เชน ขาวตัดจาก
หนังสือพิมพ (Newspaper Clippings) ฯลฯ ซ่ึงผูส่ือขาวอาจไดขอมูลเหลานี้จากหองสมุด 
นอกเหนือจากการคนควา / วิจัยขอมูลท่ีไดจากหองสมุดนั้น ผูส่ือขาวอาจคนควาจากเอกสาร ตํารา
เกี่ยวของกับขาว เชน หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร เอกสารงานวิจัยตางๆ เปนตน 

9. อินเทอรเน็ต ในการคนควา / วิจัยน้ัน ในข้ันตอนนี้ บรรณาธิการขาวตัวอักษรวิ่งจะเปน
ผุเก็บรวบรวมขอมูลเอง โดยคนหาขอมูลจากคอมพิวเตอร ซ่ึงอาจเปนบริการทางอินเทอรเน็ตท่ีไม
เสียคาใชจาย เพียงใหคําสําคัญ โปรแกรมคนหาก็จะทําการคนหาให 

นอกจากนี้แหลงขาวท่ีเปนสํานักขาว สํานักโพลตางๆ และส่ือมวลชนแขนงอ่ืนๆ ท้ังใน
ประเทศไทยเอง และตางประเทศท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ตางก็มีเว็บไซตเปนของตนเอง เชน เว็บไซต
ในประเทศ ไดแก http://www.mcot.or.th ขององคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย, 
http://www.itv.co.th ของสถานีโทรทัศนไอทีวี, http://www.abacpoll.com ของสํานักวิจัยเอแบค
โพล,  http://www.tfrc.co.th ของเว็บไซตภายในโพลศูนยวิจัยกสิกรไทย,  http://www.foxnews.com 
ของสํานักขาวFOX NEWS สหรัฐอเมริกา http://www.gallup.com ของแกลลอพโพล, 
http://www.innnews.co.th ของสํานักข าวไอเ อ็นเ อ็นhttp://www.manager.co.th ของผู จัดการ
ออนไลน www.komchadluek.net ของหนังสือพิมพคมชัดลึก http://www.mcot.net ของสํานักขาว
ไทย, http://www.bangkokbiznews.co.th ของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, http://www.prd.go.th 
เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ, http://www.siamsport.co.th ของหนังสือพิมพสยามสปอรต ฯลฯ ท้ังนี้
เว็บไซตเหลานี้เปนแหลงขาวท่ีผูส่ือขาวและบรรณาธิการขาวตัวอักษรวิ่งใชคนควาหาขอเท็จจริงได 
  

โดยสรุปแลว บรรณาธิการขาวตัวอักษรวิ่งเปนผูกําหนดประเด็นขาว แลวใหผูส่ือขาวไป
ทําหนาท่ีในเก็บการรวบรวมขาว โดยการแสวงหาและรวบรวมเร่ืองราวขอเท็จจริงตางๆ จาก
แหลงขาวตางๆ หลังจากผูส่ือขาวไดรวบรวมขาวมาแลว จากน้ันจึงสงตอไปยังหองขาว และ 
โตะขาว  ผูส่ือขาวหรือนักขาวซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีรวบรวมเหตุการณหรือใหไดมาซ่ึงขาว โดยยึด
หลักเกณฑคุณคาของขาว ในการรวบรวมขอเท็จจริงของเหตุการณหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึน แลว
นํามาสงใหบรรณาธิการขาว เพื่อใหบรรณาธิการขาวตัวอักษรวิ่งพิจารณาและคัดเลือกขาวอีกทีหนึ่ง 
วาจะเลือกนําเสนอขาวอะไรบาง ในขณะท่ีบรรณาธิการตัวอักษรวิ่งจะรวบรวมขาวจากเว็บไซต
ตางๆ ดวยตนเอง สวนขาวตางประเทศจะมีสํานักขาวท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิเปนฝายสงขาวพรอมภาพขาวมา
ให เชน และสํานักขาวระหวางประเทศ เชน สํานักขาวเอพี(AP : Associated Press) สํานักขาวยูพีไอ
UPI : United Press International) ของสหรัฐอเมริกา และสํานักขาวรอยเตอร (Reuters) ของอังกฤษ 
เปนตน 
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ตารางท่ี 4.2 ตัวอยางเว็บไซดสํานักขาวตางๆ ท่ีบรรณาธิการขาวใชเปนชองทางในคัดเลือก

ขาวเพื่อนํามาคัดเลือกเปนขาวตัวอักษรวิ่ง 
 

สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ
thainews.prd.go.th 

 

 
 

กรมประชาสัมพันธ 
www.prd.go.th 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

หนังสือพิมพสยามสปอรต 
www.siamsport.co.th 

 

 
 

หนังสือพิมพผูจัดการ 
www.manager.co.th 

 

 
 

 
สํานักขาวไอเอ็นเอ็น 
www.innnews.co.th 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

อ.ส.ม.ท. 
news.mcot.net 

 

 
 

 
ขั้นตอนการคัดเลือกขาว (Selection)   

หลังจากท่ีมีการรวบรวมขาวมาแลว บรรณาธิการจะทําหนาท่ีในการคัดเลือกขาวและ
จัดลําดับขาวอีกทีหนึ่ง โดยกระบวนการนี้จะเร่ิมข้ึนหลังจากผูส่ือขาวสงขาวเขาไปหองขาว 
ตอจากนั้นขาวจะถูกเลือกโดยบรรณาธิการขาว ซ่ึงมีหนาท่ีจะเลือกขาวไหน เพื่อจะผลิตเปนขาวท่ีจะ
สมบูรณตอไปโดยพิจารณาประเด็นสําคัญของขาว อาจมีการเรียบเรียงขาวเสียใหม เพื่อใหเปนไป
ตามรูปแบบท่ีองคกรขาวกําหนดไว หรือท่ีเรียกวา House Style มีการขัดเกลาตัดตอขอความใหมี
ความสละสลวยกะทัดรัด หรือตัดตอนรายละเอียดบางตอนส้ันลงจนกระท่ังถึงข้ันตัดสินใจเสนอ
ขาวออกไปยังผูชม ผูทําหนาท่ีคัดเลือกขาวนี้จึงเปนผูเฝาประตูขาวสาร (Gatekeeper) ท่ีสําคัญเพราะ
เปนผูควบคุมการไหลผานของขาว (News Flow) โดยตรง ข้ันตอนการคัดเลือกขาว (Selection) 
จัดเปนข้ันตอนท่ีใหความสําคัญกับผูชม ตางจากข้ันตอน การรวบรวมขาวท่ีใหความสําคัญกับ
แหลงขาว 

 
โดยสรุปแลว การคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งขาวผู ท่ีทําหนาท่ีในการคัดเลือกขาวคือ 

บรรณาธิการขาวประจําวัน จะเลือกขาวจากผูส่ือขาวของทางสถานีเปนอันดับแรก แลวจึงทําการ
คัดเลือกตัวอักษรวิ่งขาวจากแหลงขาวทางเว็บไซตถือวามีความจําเปนมาก ซ่ึงโดยสวนใหญแลว 
การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมักมีการใชแหลงขาวจากผูส่ือขาวและอินเทอรเน็ตเปนหลัก เพราะวา
สะดวกรวดเร็ว และสามารถเปรียบเทียบความถูกตองแมนยําของเน้ือหาขาวไดโดยไว อยางไรก็ตาม 
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ขาวบางประเภทอาจไดมาจากสํานักขาวโดยตรง ไดแก ขาวตางประเทศ เพราะมีการซ้ือขาวโดยตรง
จากสํานักขาวระดับโลก แตก็มีบางท่ีขาวจะมาจากคําส่ัง เชน ขาวประชาสัมพันธงานกีฬา เปนตน 
 

ท้ังนี้  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล ผูวิจัยสามารถนําผลที่ไดจากการสัมภาษณ
มาสรุปถึงภาพรวมของกระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
ชอง 5 ได ดังแผนภาพดานลางนี้ 
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ทิศทางการไดมาซ่ึงขาวตัวอักษรว่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4.2  แสดงแผนผังกระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5   

จากแผนภูมิท่ี 4.2  อธิบายไดวา กระบวนการในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่ง จะเร่ิมจาก
การที่บรรณาธิการขาวประเภทตาง ๆจะทําการคัดเลือกขาวจากแหลงขาวตาง ๆ ท่ีไดมา นั่นคือ ขาว
ท่ีมาจากทีมขาว สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เอง ขาวท่ีมาจากแหลงขาวทางอินเทอรเน็ต 
และขาวท่ีมาจากนักขาวตาง ๆ โดยตรง จากนั้นบรรณาธิการขาวจะทําการคัดเลือกขาวโดยใช

ผูสื่อขาวเก็บรวบรวมจาก
แหลงขาวตางๆ 

ขาวที่มาจากอินเทอรเน็ต ขาวที่มาจากสํานักขาว       
ตางประเทศ 

 
 

บรรณาธิการขาวประเภทตาง ๆ 

นโยบายของทางสถานี อาทิ 
- เปนขาวที่มีความสําคัญ และเปนที่
สนใจใครรูของประชาชน 
- คํานึงถึงความเปนกลางในการ
นําเสนอ และความถูกตองแมนยําเปน
สําคัญ 
- ขาวที่ไดรับการนําเสนอ ตองไม
สงผลกระทบตอความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

การปฏิบัติตามสายบังคับบัญชา อาทิ 
 
- การรับคําสั่งใหรายงานขาวใดก็ตาม
ใหปฏิบัติตามคําบังคับบัญชาโดย
ทันที 
- การดําเนินตามคําสั่งอยางเครงครัด 
- การนําเสนอขาวประชาสัมพันธที่
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ ตอง
กระทําในทันที 
 

หลักเกณฑสําคัญ ในการคัดเลือกขาว 
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หลักเกณฑในการคัดเลือกขาวจากนโยบายของทางสถานี และการปฏิบัติตามสายงานการบังคับ
บัญชา เชน นโยบายกานําเสนอขาวท่ีมีความสําคัญ และเปนท่ีสนใจใครรูของประชาชน หรือการ
ปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาใหดําเนินการเผยแพรขาวประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ เปน
ตน โดยมีการแยกแยะประเภทของขาวกอนแลวจึงนํามาขาวท่ีแยกไวมาดูวาขาวไหนมีผลกระทบ
กับประชาชนมากกวาก็จะนําเสนอ 
 
4.3. กระบวนการในการเรียบเรียงขาวตัวอักษรว่ิงและวิธีการนําเสนอ 

ในการศึกษาถึงกระบวนการในการเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอ ผูวิจัย
สามารถจําแนกขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  
จากการศึกษาขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหรูปแบบรายการและการสัมภาษณแบบเจาะลึก

กลุมบุคคลและศึกษาขอมูลจากเทปที่บันทึกการออกอากาศรายการตัววิ่งอักษรขาวในชวงขาวเท่ียง
วันทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  ในชวงระยะเวลา 4 เดือน คือ กรกฎาคม – ตุลาคม 
2548 ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ประเด็น คือ  

ประเด็นท่ี 1 กระบวนการเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่งในลักษณะการยนยอขาว  
ประเด็นท่ี 2 การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมีความสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาวในชวงขาว

เท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ดังนี้ 
 

ประเด็นท่ี 1 กระบวนการเรียบเรียงขาวตัวอักษรว่ิงในลักษณะการยนยอขาว  
ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลรายการจากเทปบันทึกการออกอากาศ 

จากการวิเคราะหขอมูลรายการขาวตัววิ่งอักษร (News Bar) ในชวงระยะเวลา 4 เดือน คือ 
ตั้งแตเดือน กรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2548 ดวยการวิเคราะห
รูปแบบรายการ (Textual Analysis) โดยศึกษาจากเทปที่บันทึกการออกอากาศผานทางสถานี 
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 สามารถจําแนกกระบวนการเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่งในลักษณะ
การยนยอขาวได ดังตารางตอไปนี้ 
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จากตารางท่ี 4.3  แสดงใหเห็นวา ในชวงเดือนกรกฎาคม 2548 สถานีโทรทัศนกองทัพบก
ชอง 5 มีการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเที่ยงวัน ในลักษณะของการยนยอขาวใหเหลือ
เฉพาะหัวขอขาว หรือ Head Line มากกวาท่ีจะมีรายละเอียดของขาวท่ีชัดเจน สมบูรณ เปนจํานวน 
ท่ีสูงถึง 505 ขาว คิดเปนรอยละ 96.37 และมีสัดสวนในการนําเสนอเนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งท่ี
นําเสนอเนื้อหารายละเอียดของขาว  มีจํานวน  19 ขาว  คิดเปนรอยละ  3.63  จะเห็นไดวา  
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 มีการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวัน ในลักษณะของ
การยนยอขาวใหเหลือเฉพาะหัวขอขาวมากกวาการนําเสนอเนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอเนื้อหา
รายละเอียดของขาว 

ในชวงเดือนสิงหาคม 2548 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 มีการนําเสนอขาวตัวอักษร
วิ่งในชวงขาวเท่ียงวัน ในลักษณะของการยนยอขาวใหเหลือเฉพาะหัวขอขาวมากที่สุด เปนจํานวน 
448 ขาว คิดเปนรอยละ 92.95 และมีการนําเสนอเนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอเน้ือหารายละเอียด
ของขาว จํานวน 34 ขาว คิดเปนรอยละ 7.05  

ในชวงเดือนกันยายน 2548 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 มีการนําเสนอขาวตัวอักษร
วิ่งในชวงขาวเท่ียงวันในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ มีการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในลักษณะของการ
ยนยอขาวใหเหลือเฉพาะหัวขอขาวมากกวาการนําเสนอเนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอเนื้อหา
รายละเอียดของขาว คือ มีจํานวน 386 ขาว รอยละ 94.84 และมีการนําเสนอเนื้อหารายละเอียดขาว
เปนจํานวน 21 ขาว คิดเปนรอยละ 5.16  

ในชวงเดือนตุลาคม 2548 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 มีการนําเสนอขาวตัวอักษร
วิ่งในชวงขาวเท่ียงวันเหมือนกับ 3 เดือนท่ีผานมา คือ มีการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในลักษณะของ
การยนยอขาวใหเหลือเฉพาะหัวขอขาว คิดเปนจํานวน 376 ขาว รอยละ 91.93 และมีการนําเสนอ
เนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอเน้ือหารายละเอียดของขาว คือ และมีการนําเสนอเน้ือหา
รายละเอียดขาวเปนจํานวน 33 ขาว คิดเปนรอยละ 8.07  

ในระยะเวลา 4 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 
จะเห็นไดวาสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 มีการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวัน ใน
ลักษณะของการยนยอขาวใหเหลือเฉพาะหัวขอขาวมากถึง 1715 ขาว คิดเปนรอยละ 94.13 ในขณะ
ท่ีมีการนําเสนอเนื้อหารายละเอียดขาวเปนจํานวน 107 ขาว คิดเปนรอยละ 85.87  

จากการดูเนื้อหาขาวจากเทปบันทึกภาพขาวตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวทิยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จะพบวาขาวตัวอักษรวิ่งสวนใหญมีการเรียบเรียงขาวโดยการยนยอ
ขอความในรูปแบบของ 5W1H คือ ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร มาเปนเกณฑในการ
กําหนดเนื้อหาของขาวตัวอักษรวิ่ง โดยใหความหมายของขาวตองมีความหมายเหมือนเดิม  คือ ขาว
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ตองมีความส้ัน (Short), มีความกระชับของเน้ือขาว Shorten),เนื้อหาของขาวตองไดใจความ 
(compact),  เม่ืออานแลวตองเขาใจไดงายๆ เขาใจไดทันที (simple) เพราะเนื้อหาสวนใหญสามารถ
สรุปใหเขาใจไดในทันที แตขาวบางขาวตองมีรายละเอียดเพราะไมสามารถสรุปและอานใหเขาใจ
ไดในทันที เชน ขาวพยากรณอากาศ เปนตน 
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ตัวอยางการแสดงภาพขาวตัวอักษรว่ิงท่ีมีลักษณะการยนยอขาว 

 
ภาพท่ี 4.1 ภาพขาวตัวอักษรวิ่งท่ีมีลักษณะการยนยอขาว 

 

   
ภาพท่ี 4.2 ภาพขาวตัวอักษรวิ่งท่ีมีลักษณะการยนยอขาว 

 

 
ภาพท่ี 4.3 ภาพขาวตัวอักษรวิ่งท่ีมีลักษณะการยนยอขาว 
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จากภาพท่ี 4.1 – 4.3 จะเห็นไดวา ขาวตัวอักษรวิ่งท่ีแพรภาพออกอากาศในชวงขาวเที่ยง
วันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จะมีเนื้อหาขาวในลักษณะการยนยอขอความของขาว
ท่ีส้ัน กระชับ เปนลักษณะเหมือนการพาดหัวขาว (Headline) เทานั้น ซ่ึงขาวท่ีสมบูรณครบถวน  
ผูชมจะตองติดตามจากขาวภาคปกติตอไป 

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมบุคคล 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกับกลุมบุคคลผูใหขอมูลหลักในการวิจัยในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับกระบวนการในการเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอ สามารถนําเสนอ    
บทสัมภาษณตามประเด็นท่ีเกี่ยวของได ดังตอไปนี้  

 
 1.  กระบวนการเรียบเรียงและการนําเสนอขาวตัวอักษรว่ิง 
 
 

 “ในการเรียบเรียงเราจะตัดเอาเฉพาะสวนท่ีนาสนใจ เชน ลําดับของการแขงขันกอลฟ
ปกติจะมีนักกอลฟ 40-50 คน ในการแขงขัน เราจะเลือกมาเฉพาะลําดับตน ๆ TOP 5 มาวิ่ง ตามดวย
อันดับท่ีนาสนใจ เชน นักกอลฟไทย หรือวาอาจจะเปนนักกอลฟเอเชีย เพราะการนําเสนอขาวของ
ชอง 5 เราจะเปนชวงๆ ตามเนื้อหาขาวท่ีนําเสนอ ขาวกีฬาจะนําเสนอหลังสุดเวลาในการนําเสนอมี
นอยทําใหตัววิ่งนอยไปดวย” (จิตรจรรยา เพิ่มภัทร, สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2549) 

 
“มีการยอ ดูใหส้ัน กระชับ ไมใหขอความยาวเกินไป ใชหลัก 5 w 1H คือ ใคร ทําอะไร ท่ี

ไหน เม่ือไหร อยางไร และทําไม โดยดูจากหลักการเขียนขาวเปนหลัก และการเรียบเรียงขาวใน
ประเทศจะไมมีความซับซอนเพราะไมตองมีการแปล แคยอใหกระชับเทานั้น” (วัฒนชัย  
ทับทิมทอง, สัมภาษณ, 1 กันยายน 2549) 

  
“ในการเรียบเรียงขาวจะคํานึงถึงประเด็นของ Lead ขาว คือ what where when why how 

ใหไดคลอบคุลมเน้ือหาขาวท้ังหมด และในการนําเสนอตัวอักษรขาวจะดูจากสถานการณ              
ณ ขณะนั้น อยางดูเหตุการณท่ีเกิด เชน เหตุเกิดเพลิงไหมในชวงนี้ เราตองเอาขาวดวนท่ีสุดไว      
อันแรก และตามดวยขาวท่ีสัมภาษณหรือสัมภาษณมานานแลวมาวิ่งตอ... แตปญหาในการเรียบเรียง
จาวตัววิ่งในชวงขาวเที่ยงวัน อาจมีบางเปนเร่ืองของการพลาดกันตรงนี้ คือ ขาวท่ีไดมาตองยอให
ส้ันลงไปอีก เพราะบางที Lead มี 2 – 3 บรรทัด เราก็ตองยอใหส้ันมากกวานั้น” (เอ็นดู   
อภิชาตวรพงษ, สัมภาษณ, 13 ตุลาคม 2549) 
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“เม่ือทําการคัดเลือกขาวจาก web-site ตางๆ หรือ รวบรวมคําส่ังราชการท่ีตองการ
เผยแพร ตองนํามาทําการ rewrite ขอความ , พิมพขอความ โดย ตองมีการตรวจสอบเนื้อหาความ
ถูกตอง แมนยําของขาว โดยเฉพาะขาวดวนสําคัญ เม่ือไดเนื้อหาขาวแลวจะทําการคัดลอกเนื้อหา 
หรือพิมพเนื้อหา แลวจึงมาทําการ rewrite ขอความ ใหส้ัน กระชับ เขาใจงาย สุดทายจึงจะตรวจคํา
ถูกผิด ซ่ึงการเรียงลําดับกอนหลังของขาวจะเรียงจากการนําเสนอขาวประชาสัมพันธตามใบส่ังให
ครบกอนแลวตอดวยการนําเสนอขาวตามกระแส ขาวประเด็นท่ีนาสนใจในแตละวัน เม่ือทําการ
เรียงขาวแลวจึงตรวจคําถูกผิด เสร็จแลวก็ save ขอมูลขาว เพื่อท่ีหองออกอากาศจะทําการเรียกขอมูล
เนื้อหาขาวข้ึนมาวิ่งในชวงเวลาขาว” (เหมือนฝน  ปรีชาจารย, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2549) 

 

 “ ขาวตัววิ่งจะตางกับขาวประจําวันตรงท่ีขาวตัววิ่งสวนใหญเปนขาวดวน ขาวท่ีไมมี
ภาพ หรือขาวท่ีสงผลกระทบกับประชาชน แตขาวประจําวันจะมีรายละเอียดของเนื้อหาขาวมากกวา
จะตองรอภาพ เสียง ทําใหขาวอาจมีความลาชาสวน ขาวตัววิ่งสามารถนําเสนอไดทันทีไมตองรอ
ภาพ ทําใหตองมีการเรียบเรียงขาวตัววิ่งกอนโดยจะตองทํา การเรียบเรียงเนื้อหาขาวตัววิ่งจะส้ันกวา
ขาวประจําวัน ดูท่ีหลักสําคัญวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เม่ือไหร ยึดหลัก 5W1H เปนเกณฑใน
การยอและตองยอใหสั้น กระชับไดใจความ อานแลวเขาใจไดทันที สวนการเรียงลําดับขาวในการ
ออกอากาศของขาวปกติจะตางกับขาวตัววิ่งตรงท่ี เราจะเรียงจากขาวดวน ขาวตามกระแส ขาว
ประเด็นท่ีนาสนใจในแตละวันขาวท่ีสงผลกระทบตอประชาชนเปนหลักกอน  สวนขาว
ประชาสัมพันธจะไปอยูในชวงทายของขาว โดยจะใหผูประกาศอานในชวงทายขาวกอนจบเบรค 
แตถาตัววิ่งขาวพวกประชาสัมพันธจะอยูกอนขาวพวกนี้” (สรายุส  พุทธคุณ, สัมภาษณ, 27 
มิถุนายน 2550) 
 

 “ การเรียบเรียงขาวเราจะเรียงไปตามกระแสของขาว คือ ขาวดวน ขาวท่ีสงผลกระทบ
ตอคนสวนใหญเปนหลัก เชน ขาวการขึ้นราคาน้ํามัน หรือขาวท่ีอยูในกระแส เชน วันนี้มีการเปด
ประชุม ครม. หรือขาวเหตุการณตางๆ เชน ขาวน้ําทวม แตขาวบางขาวก็ไมสามารถยอเน้ือหาขาวได
มากเพราะเน้ือหาของขาวมีรายละเอียดเยอะ ถายอแลวจะไมรูเร่ืองเลย เชน ขาวพยากรณอากาศ สวน
การนําเสนอขาวนั้นชอง 5 จะมีการนําเสนอขาวกับตัววิ่งใหสอดคลองกับการนําเสนอขาวในภาค
ปกติ โดยแบงเปน 3 เบรก คือ ขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ และขาวกีฬา ซ่ึงในชวงขาวแตละ
ประเทศนั้นเราก็จะมีการวิ่งตัววิ่งตามประเภทของขาวนั้นๆ คือ ชวงขาวในประเทศก็จะมีตัววิ่งใน
ประเทศวิ่ง ชวงขาวตางประเทศก็จะมีตัววิ่งขาวตางประเทศ หรือชวงขาวกีฬาก็จะมีวิ่งแตตัววิ่งกีฬา
เทานั้น แตเนื้อหาของขาวท่ีวิ่งกับขาวท่ีออกอากาศน้ันอาจจะไมตรงกันเพราะขาวท่ีวิ่งมีความส้ัน 
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กวาขาวท่ีออกอากาศในชวงปกติ การเราท่ีนําเสนอขาวแบบนี้ก็เพื่อท่ีจะทําใหประชาชนท่ีชมขาวไม
สับสน เพราะถาเราอานขาวในประเทศแตวิ่งตัววิ่งกีฬามันก็คนละเร่ืองกัน แตก็ไมถึงขนาดท่ีวาขาว
การเมืองตองมาวิ่งการเมือง เพราะทําใหการนําเสนอมีความลําบากและบางวันขาวบางประเภทก็ไม
มี เราจึงแบงการนําเสนอขาวเปนแคขาวในประเทศ ตางประเทศและกีฬาเทานั้น” (สอน สุมณฑา, 
สัมภาษณ, 25 มีนาคม 2551) 

 
“ตัววิ่งขาวจะคลายกันกับขาวปกติ แตตัววิ่งจะเปนประเด็นและผลลัพธเลย มันจะส้ัน

กะทัดรัด แตขาวปกติเนื้อขาวจะตองบอกรายละเอียดของขาว สวนตัววิ่งเราจะตองเอาlead ของขาว 
5W 1H รูหมดทุกอยาง  แตพอจะเปนรายละเอียดเราตองไปดูในเนื้อขาวปกติแลว เพราะ  lead ตอง 
cover หมดทุกอยาง ถาเราตองการตามตอวามันมีอะไรยังไงคุณตองตามในเนื้อขาว”  (นภัสวันต กัง
วารจิตต สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2551) 

 
 “การแปลขาวตางประเทศในการทําตัววิ่งขาวตองอานขาวใหเขาใจกอน โดยอาน

ประมาณ 4-5 บรรทัด เทานั้นก็จะรูเร่ืองแลวเสร็จแลวก็ทําการยอโดยจาก ใคร ทําอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไร อยางไร ทําไม โดยยึดจากรูปแบบการเขียนขาวเปนหลัก คือ 5W1H เสร็จแลวก็ทําการเรียบ
เรียงใหเปนภาษาที่มีความส้ัน กระชับ อานแลวเขาใจงาย และเนื้อหาของขาวตองไมผิดความหมาย
เดิมดวย ซ่ึงขาวตางประเทศจะเนนการเลือกขาวจากขาวในทวีปเอเชีย ใกลตัวกอน เชน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน กอนขาวจากยุโรป แลวก็เรียงขาวท่ีจะวิ่งจะเรียงลําดับขาวท่ีสงผลกระทบตอ
ประเทศไทยเปนหลักกอน เชน ขาวการเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐฯ เปนตน แลวตามดวย 
ขาวความหายนะของประเทศตางๆ เชนน้ําทวมในศรีลังกา ประมาณน้ี” (สมลักษณ วัฒนศิริ, 
สัมภาษณ, 8 เมษายน 2551) 

 
 “การเรียบเรียงขาวจะนั้นเราจะทําการคัดเลือกขาวแลวคอยมายอขาวใหมีความส้ัน 

กระชับ อานแลวเขาใจไดในทันที เวลายอเนื้อหาขาวเราตองระวังเนื้อหาไมเสียความหมายของขาว 
มีความถูกตองของเนื้อหาขาว แลวคอยนํามาเรียงลําดับกอนหลังโดยเรียงจากเหตุการณสําคัญๆ 
หรือขาวในกระแสเปนหลัก แตขาวเราวิ่งวนหลายรอบคิดวาประชาชนจะอานขาวท่ีนําเสนอไดทัน” 
(สมยศ กัลปวิชา, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2551) 

 
โดยสรุปแลว  การเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่ง บรรณาธิการตัวอักษรวิ่งเปนผูทําการเรียบ

เรียงและยนยอเนื้อหาขาวใหส้ันได โดยใชหลักการเขียนขาวตามทฤษฎีวารสารศาสตร คือ 5W+1H 
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ท่ีวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร และทําไม เหมือนดังเชนขาวภาคปกติท่ัวไป มาทําการ
ยอเนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่ง อยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัดในเร่ืองของการอานขอความของผูชม 
ระยะเวลาในการนําเสนอที่มีอยูอยางจํากัด และจํานวนขาวท่ีมีปริมาณมาก จึงทําใหการเรียบเรียง
ขาวตัวอักษรวิ่งขาวตาง ๆ จะตองคํานึงถึงเนื้อหาขาวท่ีส้ัน กระชับ และเขาใจงายเปนสําคัญ อาจ
กลาวไดวา เปนเพียงพาดหัวขาว (Lead) มากกวาท่ีจะมีรายละเอียดของเนื้อหาขาวท่ีครบถวน
สมบูรณ และขาวท่ีนํามาเรียงลําดับกอนหลังตองเรียงจากเหตุการณสําคัญๆหรือขาวท่ีอยูในกระแส 
หรือขาวท่ีใกลตัวเปนหลัก ซ่ึงตรงกับทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบขาว, แนวคิดคุณคาขาว 
คือ ขาวจะตองมีความสดและทันตอเหตุการณ,  ความใกลชิดกับเหตุการณ, ความสําคัญหรือความ
เดน, ขาวท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอสวนรวม, ขาวเก่ียวกับความขัดแยง เชน ขาวสถานการณใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตนหรือขาวภัยพิบัติ เชน ขาวแผนดินไหว น้ําทวม เปนตน และ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เชน ขาวการคนควาวิจัย เปนตน ซ่ึงขาวเหลานี้จะมีการจัดเรียงลําดับ
กอนหลังตามสถานการณในแตละวัน แตในสวนของขาวตางประเทศจะมีกระบวนการแปลขาวเพิ่ม
ข้ึนมากอนท่ีจะทําการยนยอ, เรียบเรียง และจัดลําดับขาวตัวอักษรวิ่งกอนท่ีจะนําเสนอขาวตอไป 

 
ประเด็นท่ี 3 การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมีความสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาวในชวงขาวเที่ยงวัน
ของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  

จากการวิเคราะหขอมูลรายการขาวตัววิ่งอักษร (News Bar) ในชวงระยะเวลา 4 เดือน คือ 
ตั้งแตเดือน กรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2548 ดวยการวิเคราะห
รูปแบบรายการ (Textual Analysis) โดยศึกษาจากเทปท่ีบันทึกการออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 สามารถจําแนกการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งวามีความสอดคลองของ
เนื้อหาและขาวตัวอักษรวิ่งขาวได ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของขาวตัวอักษรวิ่งท่ีจําแนกตามความสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาว  
 

ความสอดคลองของเนื้อหา
ขาวและตัวอักษรว่ิงขาว 

ก.ค. 
(จํานวน) 

ส.ค. 
(จํานวน) 

ก.ย. 
(จํานวน) 

ต.ค. 
(จํานวน) 

รวม รอยละ 

เน้ือหาขาวมีความสอดคลองกับ
ตัวอักษรว่ิงขาว 

119 107 94 104 424 23.27 

เน้ือหาขาวไมมีความสอดคลอง
กับตัวอักษรว่ิงขาว 

405 375 313 305 1398 76.73 

รวม 524 482 407 409 1822 100 
  

 จากตารางท่ี 4.3  พบวา  ตัวอักษรวิ่งขาวในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 มีการนําเสนอขาวท่ีไมสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาวมากกวาท่ีจะนําเสนอไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยคิดเปนรอยละ 76.73 โดยจากการดูเนื้อหาขาวจากเทปบันทึกพบวา ขาว
ตัวอักษรวิ่งบางสวนเปนขาวดวนไมสามารถรอภาพขาวได หรือเปนขาวท่ีอยูในความสนใจของ
ประชาชน มีการนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่ง ในขณะท่ีขาวประจําวันมีรายละเอียดและเนื้อหาของขาว
คอนขางมากทําใหการนําเสนอขาวมีระยะเวลาท่ียาวกวาตัวอักษรวิ่ง จึงทําใหขาวตัวอักษรวิ่งไม
สามารถนําเสนอขาวไดสอดคลองกับขาวประจําวันของทางสถานีสวนใหญ เพราะขาวตัวอักษรวิ่งมี
การวิ่งวนเปนรอบสามารถนํามาเสนอใหมไดในทันที สวนขาวประจําวันมีการนําเสนอไดเพียงคร้ัง
เดียว แตขาวตัวอักษรวิ่งนั้นไมสามารถนําเสนอรายละเอียดท่ีเจาะลึกไดและไมเห็นภาพขาวดวยทํา
ใหประชาชนตองอานขาวแลวทําความเขาใจกับเนื้อหาขาวเอง และชวงเวลาในการนําเสนอขาวมี
จํากัดแตขาวมีจํานวนมากจึงตองเพ่ิมพื้นท่ีในการนําเสนอขาวในรูปแบบตัวอักษรวิ่งเพ่ือให
ประชาชนไดรับทราบขาวท่ีทันตอเหตุการณ เพราะขาวประจําวันไมสามารถทําไดเนื่องจากตองรอ
ภาพขาวและเวลาในการนําเสนอท่ีจํากัด ดังภาพท่ีปรากฏดานลางนี้ 
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ภาพท่ี 4.4 ภาพขาวท่ีเนื้อหาขาวตัวอักษรวิง่มีลักษณะไมสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาว 

 

  
ภาพท่ี 4.5 ภาพขาวท่ีเนื้อหาขาวตัวอักษรวิง่มีลักษณะไมสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาว 
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ภาพท่ี 4.6 ภาพขาวท่ีเนื้อหาขาวตัวอักษรวิง่มีลักษณะไมสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาว 

 

 
ภาพท่ี 4.7 ภาพขาวท่ีเนื้อหาขาวตัวอักษรวิง่มีลักษณะไมสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาว 

 
จากภาพท่ี 4.4 – 4.7 จะเห็นไดวา  ขาวภาคปกติท่ีกําลังแพรภาพออกอากาศอยูนั้น จะมี

การนําเสนอเนื้อหาภาพขาวในประเด็นเร่ือง “กองทัพหารือมาเลเซียแกปญหาใต” ขณะท่ีตวัอักษรวิง่
ขาวจะมีการวิ่งขาวอีกประเภทหนึ่ง คือเร่ือง “สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย” ดังนั้น ผูวิจัยจึง
พบวา การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 สวนใหญจะไมมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาภาพขาวท่ีกําลังนําเสนอ 
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 อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยไดนําเสนอภาพขาวตัวอักษรวิ่งท่ีมีลักษณะสอดคลองกับเนื้อหา

ภาพขาวเพื่อใหเห็นถึงรูปแบบการนําเสนอ ดังภาพท่ีปรากฏดานลางนี้ 

    
ภาพท่ี 4.8 ภาพขาวท่ีเนื้อหาขาวตัวอักษรวิง่มีลักษณะสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาว 

 

 
ภาพท่ี 4.9 ภาพขาวท่ีเนื้อหาขาวตัวอักษรวิง่มีลักษณะสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาว 

 

 
ภาพท่ี 4.10 ภาพขาวท่ีเนื้อหาขาวตัวอักษรวิ่งมีลักษณะสอดคลองกับเนือ้หาภาพขาว 
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จากภาพท่ี 4.8 – 4.10 จะเห็นไดวา ขาวภาคปกติท่ีกําลังแพรภาพออกอากาศอยูนั้น จะมี
การนําเสนอเนื้อหาภาพขาว “ขาวกีฬาฟุตบอล” ขณะท่ีตัวอักษรวิ่งขาวจะมีการวิ่งขาวดังกลาวใน
เร่ืองขาวเดียวกัน อยางไรก็ตาม พบวา การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 สวนใหญจะไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาวท่ีกําลังนําเสนอมากกวา  

 
ท้ังนี้เนื่องจากการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมีลักษณะของเนื้อหาขาวท่ีส้ันกวา เพราะไดมี

การยนยอเน้ือหาขาวใหมีความส้ัน กระชับ จึงทําใหขาวตัวอักษรวิ่งไมมีรายละเอียดของขาวมากนัก 
อีกท้ังขาวท่ีนําเสนอนั้น เปนขาวท่ีดวน ทันตอเหตุการณ สามารถนําเสนอไดทันทีโดยไมตองรอ
ภาพขาว ในขณะท่ีขาวปกติ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีมีรายละเอียดของขาว รวมไปถึงภาพขาวเปนกําหนด จงึทํา
ใหการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งสวนใหญไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาขาว 

 
การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมีความตางกับขาวประจําวันตรงท่ีขาวตัววิ่งสวนใหญเปน

ขาวดวน ขาวท่ีไมมีภาพ หรือขาวท่ีสงผลกระทบกับประชาชน แตขาวประจําวันจะตองรอภาพ เสียง 
ทําใหขาวอาจมีความลาชา ขาวตัววิ่งสามารถนําเสนอไดทันทีไมตองรอภาพ โดยการนําเสนอขาว
นั้นสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จะมีการนําเสนอขาวท่ีออกอากาศในภาคปกติแบงเปน 3 
เบรค คือ ขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ และขาวกีฬา การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งจะอิงกับการ
นําเสนอขาวท่ีออกอากาศในภาคปกติเปนหลัก คือ เม่ือนําเสนอขาวในประเทศก็จะมีตัวอักษรวิ่งขาว
ในประเทศ, นําเสนอขาวตางประเทศก็จะมีตัวอักษรวิ่งขาวตางประเทศ และนําเสนอขาวกีฬาก็จะ
ตัวอักษรวิ่งเปนขาวกีฬา แตเนื้อหาของขาวตัวอักษรวิ่งกับขาวท่ีออกอากาศในภาคปกตินั้นอาจจะมี
เนื้อหาของขาวไมตรงกันได ท้ังนี้เพราะขาวท่ีตัวอักษรวิ่งมีความส้ัน กวาขาวท่ีออกอากาศในชวง
ปกติ  
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ความเร็ว สี ของตัวอักษรว่ิง 
 
“ถาเนื้อหาขาวมีมากก็จะวาขอความตัววิ่งจะทําใหวาวิ่งเร็ว เพราะขอความวิ่งครบรอบเร็ว 

บางทีอาจคิดวาบางวันวิ่งชา ก็เปนเพราะเน้ือหาขาวมันเยอะ ทําใหอานขอความที่วิ่งวนกลับมานอย
รอบ สวนสีและแถบขอความคิดวาดีแลวอานไดงายดี เห็นไดแตไกล ซ่ึงกวาจะมาถึงสีนี้ไดมีการ
เปล่ียนแปลงมาแลวหลายรอบจนไดตัวอักษรขาวบนพื้นน้ําเงินท่ีใชในปจจุบันนี้” (วัฒนชัย  ทับทิม
ทอง, สัมภาษณ, 1 กันยายน 2549) 

 

“คิดวาตัวอักษรมันเล็กไป และมีการวิ่งท่ีไวไป ทําใหอานขาวนั้นไมทัน บางทีเราตองรอ
ใหครบ 1 รอบ เพื่อจะอานขาวนั้นใหทัน โดยทั่วไปสีพื้น ๆ อยางนี้ดีแลว ไมฉูดฉาด สบายตา   แต
ความคิดพ่ีวาควรจะมีสีท่ีฉูดฉาดสะดุดตาคนอานเทาท่ีควร เพราะบางทีมาเจอแสงแลวจะเห็น  ไม
ชัด หรืออาจะเปนเพราะตัวอักษรมันเล็กไปหรือเปลาพี่ไมรูนะ เพราะมาตรฐานตัวอักษรท่ีใชวิ่งนี่ไม
รูวาเทาไหร เพราะเวลากําหนด หัวหนาเปนคนกําหนดใหเขียนโปรแกรมมาเลย ผูปฏิบัติจะไมรูวา
เทาไหร แตพี่มองวามันตัวเล็กไปสําหรับตัววิ่ง” (เอ็นดู  อภิชาติวรพงษ, สัมภาษณ, 13 ตุลาคม 
2549) 

 
“ขนาดตัวอักษรเล็กไป แตแถบและสีของตัวอักษรมีความนาสนใจ ทําใหรูสึกวาอานงาย 

สบายตา สวนความเร็วของตัวอักษรคิดวาความเร็วกําลังพอดี” (เหมือนฝน  ปรีชาจารย, สัมภาษณ, 
18 ตุลาคม 2548)  

 
“ในการนําเสนอตัววิ่งขาวนั้นฝายขาวจะทําการคัดเลือกเนื้อหาขาวมาแลวใหเจาหนาท่ี

กราฟฟคนําขาวท่ีคัดเลือกมาแลวมาวิ่งออกอากาศในชวงเวลาขาว โดยกําหนดการวิ่งขาวใหวิ่งตาม
ขาวท่ีแบงเบรกไวแลว เชน ขาวในประเทศจะวิ่งขาวเกี่ยวกับในประเทศท้ังหมด คือ ขาวการเมือง 
ขาวเศรษฐกิจ หรือในชวงตางประเทศก็จะวิ่งตัววิ่งขาวตางประเทศ ชวงกีฬาก็จะวิ่งขาวกีฬา เปนตน 
โดยเราจะยึดคิวขาวภาคเท่ียงเปนเกณฑ สวนโปรแกรมท่ีใชวิ่งเม่ือกอนจะใชโปรแกรม inscribe ใช
font cordial UPC size สูง 55 กวาง 100 ความเร็วจะอยูท่ี 1.50 ทําใหวิ่งไดเทากันตลอดทุกรอบ” 
(เสฐียร บางชมภู, สัมภาษณ 15 มีนาคม 2251) 
  

โดยสรุปแลว ในการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 จะมีการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในแนวนอนดานลางของจอโทรทัศน ทําการวิ่ง
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ขาวตัวอักษรวิ่งจากทางขวาไปทางซายของหนาจอโทรทัศน มีแถบสีน้ําเงินตัวอักษรสีขาว ใช
ตัวอักษร Cordial UPC มีขนาดตัวอักษร (Size) ขนาดความสูง 55 กวาง 100 ซ่ึงแบบของตัวอักษร
ดังกลาวเปนแบบเรียบงาย และอานไดสบายดา โดยใชโปรแกรม Inscribe มีความเร็วของตัวอักษร
จะนับรวมขอความทั้งหมดเปน 1 รอบ ขาวปกติเปนเวลา 25 นาที ซ่ึงมีจํานวนขาว 10-15 ขาว  
ซ่ึงขาวตัวอักษรวิ่งจะสามารถวิ่งไดประมาณ 2-5 รอบ โดยข้ึนอยูกับเนื้อหาและประเด็นของขาวใน 
แตละวัน ขอมูลตัวอักษรวิ่งขาวนั้นจะเปนขาวท่ีมีลักษณะของการสรุปขาว ไมมีรายละเอียดของขาว 
และในสวนของสีและความเร็วในการวิ่ง พบวา ตัวอักษรวิ่งจะเปนตัวอักษรสีขาว บนพื้นสีน้ําเงิน 
สวนความเร็วของตัวอักษรวิ่งของโปรแกรม inscribe เทากับ 1.50 (ความเร็วของตัวอักษรวิ่ง 1.50 
ประมาณ 3.15 วินาที ตอหนึ่งหนาจอโทรทัศน) 
 

ท้ังนี้  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคลกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยสามารถนํา
ผลท่ีไดจากการสัมภาษณมาสรุปถึงภาพรวมของกระบวนการเรียบเรียงและการนําเสนอขาว
ตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ได ดังแผนภาพดานลางนี้ 
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แผนภูมิท่ี 4.3  แสดงแผนผังกระบวนการเรียบเรียงและการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งของ สถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
 

จากแผนผังภาพท่ี 4.3 อธิบายไดวา กระบวนการในการเรียบเรียงและการนําเสนอขาว
ตัวอักษรวิ่ง จะเร่ิมจากขาวท่ีไดรับการคัดเลือกมาแลวโดยบรรณาธิการขาวประเภทตาง ๆโดยกอนท่ี
จํามีการนําเสนอตองมีการยอยอขอความใหส้ัน กระชับ และเขาใจงาย โดยตองคํานึงถึงถึงความ

                                  ขาวท่ีไดรับการคัดเลือก โดยบรรณาธิการขาว 

บรรณาธิการขาวทําการเรียบเรียงขาว  
โดยคํานึงถึง 

- ขอความท่ีส้ัน กระชับ 
- ขอความท่ีเขาใจงาย 

การตรวจสอบความถูกตองของ 
เนื้อหาขาว โดยวิธีตอไปนี ้

นําเสนอเปนขาวตัวอักษร
วิ่งในขณะท่ีภาพขาว 
(Motion Picture) 
ยังเดินทางมาไมถึงหอง
สงออกอากาศ 

นําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งท่ี
เปนความสนใจใครรูของ
ประชาชน  หรือรายงาน
ความคืบหนาในสถานการณ
ประจําวันตาง ๆ ท่ีสําคัญ 

นําเสนอเปนขาวตัวอักษร
วิ่งเพื่อทดแทนขาวท่ี 
ไมมีภาพขาวทางโทรทัศน 

- สอบถามจากทีม
ขาว ททบ.5 

- ตรวจสอบจาก
แหลงขาวทาง
อินเทอรเน็ต 

- ตรวจสอบจาก
สํานักขาวตาง ๆ 

การนําเสนอเปนตัวอักษรว่ิงขาว 
 มี 3 รูปแบบท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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ถูกตองแมนยําในเน้ือหากอนท่ีจะมีการนําเสนออกไป ดวยการตรวจสอบจากแหลงขาวตาง ๆ 
จากน้ันจึงคอยดําเนินการในสวนของการนําเสนออกไปเปนตัวอักษรวิ่งขาว ซ่ึงมีดวยกัน 3 รูปแบบ 
ไดแก ขาวตัววิ่งท่ีเปนความสนใจใครรูของประชาชนหรือรายงานความคืบหนาในสถานการณ
ประจําวันตาง ๆ ท่ีสําคัญ ขาวตัววิ่งในขณะท่ีภาพขาว (Motion Picture) ยังเดินทางมาไมถึงหอง
สงออกอากาศ และขาวตัววิ่งเพื่อทดแทนขาวท่ีไมมีภาพขาวทางโทรทัศน 
 

โดยภาพรวมของผลการวิจัยแลวนั้น จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา และการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชเปนขอสรุปใน
การตอบปญหานําวิจัยท้ัง 3 ขอ ผูวิจัยสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญจากการรายงานผลวิจัยกอนท่ี
จะนําไปสูการสรุปผลวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัยในบทที่ 5 ตอไปไดวา สัดสวนของขาว
ตัวอักษรวิ่งจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจและวิเคราะหเนื้อหา พบวา ไมมี
สัดสวนท่ีชัดเจนของการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภท โดยจะคํานึงถึงสถานการณ           
ณ ขณะน้ันเปนสําคัญมากกวาท่ีจะเนนถึงประเภทของขาวท่ีควรไดรับการนําเสนอ และจาก        
การวิเคราะหเนื้อหารูปแบบรายการของขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบกน้ัน พบวา ขาวตัวอักษรวิ่งมีลักษณะของการยนยอขาวใหส้ัน กระชับ และมี
เพียงประเด็นหลัก (Lead) มากกวาท่ีจะมีขอมูลหรือเนื้อหาขาวท่ีมีรายละเอียดอยางสมบูรณ 
นอกจากนี้ ในการนําเสนอสวนใหญแลวยังพบวา ขาวตัวอักษรวิ่งมีลักษณะของการวิ่งเนื้อหาขาวท่ี
ไมมีความสอดคลองกับขาวภาคปกติท่ีกําลังแพรภาพดวย 
 

ขณะท่ีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึกรายบุคคล พบวา การคัดเลือกขาว
ตัวอักษรวิ่งจะนําขาวท่ีมาผูส่ือขาวของสถานีโทรทัศนกองทัพบอก ชอง 5 เปนอันดับแรกแตการ
คัดเลือกขาวท่ีมากท่ีสุดมาจากแหลงขาวในอินเทอรเน็ตเปนหลัก โดยจะคํานึงถึงความถูกตอง
แมนยําในการนําเสนอเปนสําคัญ โดยในการเรียบเรียงเนื้อหาขาวจะยึดหลักวาตองส้ัน กระชับและ
เขาใจงาย เพื่อใหการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งสามารถนําเสนอจํานวนขาวท่ีเปนเร่ืองท่ีสําคัญและ
เปนท่ีสนใจใครรูของประชาชนในปริมาณท่ีสูงดวยเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด ท้ังนี้ จะมีการอภิปราย
ผลการวิจัยขางตนอยางละเอียดตอไปในบทท่ี 5 ท่ีเปนการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาว
เท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5” สามารถนําผลการศึกษาที่ไดนําเสนอเปน
ผลสรุปเพื่อใชในการอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ดังหัวขอตอไปนี้ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยใชแหลงขอมูล 2 ประเภท หลัก คือ แหลงขอมูลเอกสาร (Documentary 

Source) ท่ีเกี่ยวของกับนโยบายการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ศึกษาจากเทป
วิดีทัศนท่ีทําการบันทึกขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
–  ตุลาคม 2548 และใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการคัดเลือก
ขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
คือ เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของกับการผลิต การเรียบเรียงและการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่ง รวมท้ังส้ิน 11 
คน ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปและวิเคราะหผลการวิจัยตามปญหานําวิจัยได ดังน้ี คือ 

สัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทท่ีนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันของสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 พบวา มีสัดสวนของการนําเสนอขาวตางประเทศมากท่ีสุด โดยจุดนี้
อธิบายไดวา เหตุผลสําคัญท่ีทําใหขาวตางประเทศไดรับการนําเสนอเปนขาวตัวอักษรวิ่งในสัดสวน
ท่ีสูงสุด เนื่องจากขาวตางประเทศสามารถนําเสนอไดทันทีเพราะนํามาจากแหลงขาวของสํานักขาว
ระดับโลก รวมท้ังสามารถนําเสนอขาวไดทุกประเภทซ่ึงเกิดข้ึนในตางประเทศ ตลอดจนขาวสําคัญ 
ๆ ท่ีเกิดจากท่ัวทุกมุมโลก เชน “นายอีฟส โซแรง ชาวฝร่ังเศส นายโรเบิรด เอชกรับส และนายริ
ชารด ชรอค ชาวอเมริกัน เปนผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจําป 2548 นี้ โดยมีผลงานเกี่ยวกับ
การชวยลดจํานวนขยะที่มีอันตรายดวยวิธีการสังเคราะหสารประกอบอินทรียใหเกิดเปนโมเลกุล
ใหมท่ีทีราคาถูก และสะอาดกวา”  เปนตน โดยบรรณาธิการขาวจะคัดเลือกขาวท่ีเปนท่ัวโลกให
ความสนใจ เชน ขาวการเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐฯ รองลงมา คือ ขาวมีผลประโยชนกับ
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ประเทศไทย หรือคนไทยท่ีทําธุรกิจกับตางประเทศในดานตาง ๆ มานําเสนอกอน เชน จีนส่ังปรับ
คาเงินหยวน เปนตน ซ่ึงถือวามีลักษณะของคุณคาความเปนขาวสูง (News Value)  

ขณะท่ีขาวตัวอักษรวิ่งท่ีไดรับการนําเสนอมากเปนอันดับรองลงมานั้น ไดแก ขาวเศรษฐกิจ 
ขาวอาชญากรรม ขาวการเมือง และขาวความหายนะ ท่ีมีสัดสวนของการวิ่งขาวท่ีใกลเคียงกัน โดย
จุดนี้จะสังเกตไดวา มีขาวท่ีเปนลักษณะเชิงลบ (Negative) ท่ีไดรับการนําเสนอเปนขาวตัวอักษรวิ่ง
ในปริมาณที่มาก คือ ขาวเศรษฐกิจ ขาวอาชญากรรม ขาวการเมือง และขาวความหายนะเน่ืองจาก
ขาวดังกลาวมีคุณคาของขาวตามทัศนคติของผูรับสารหรือผูชมท่ัวไป กลาวคือ เหตุการณท่ีมีความ
ขัดแยงสวนมากจะส้ินสุดในชวงเวลาอันส้ันและมีผลกระทบท่ีแจงชัด ดังนั้น เหตุการณท่ีมีลักษณะ
เปนเชิงลบ หรือ Negative นี้ จึงมีคุณสมบัติท่ีดีของความเปนขาวถึง 2 ขอรวมอยูดวยกัน ฉะนั้น
โอกาสที่จะไดรับการนําเสนอเปนขาวยอมมีมาก 

ถึงกระนั้นในการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ตาม
จริงแลวนั้น ไมไดมีสัดสวนในการนําเสนอประเภทขาวอยางชัดเจน โดยขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอ
ไปนั้นจะเนนการนําเสนอขาวท่ีเปนประเด็นหรือเหตุการณในแตละวันท่ีมีความนาสนใจ ใกลชิด 
และมีความเปนขาวมากกวาท่ีจะเนนวาเปนขาวประเภทใด โดยพบวาขาวท่ีผูคนใหความสนใจแต
ไมไดมีความสําคัญ เชน ประเภทขาวบันเทิง และขาวสตรี กลับไมไดรับการนําเสนอเปนขาว
ตัวอักษรวิ่ง ขณะท่ีขาวกีฬาท่ีคนท่ัวไปตองการรับทราบผลการแขงขันท่ีทันทวงที กลับไดรับการ
นําเสนอเปนขาวตัวอักษรวิ่งเพื่อรายงานผลการแขงขันมากกวา เพราะสามารถนําเสนอความสดใหม
ของเหตุการณได นอกจากน้ี ในการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
ชอง 5 ยังพบวา มีสัดสวนของการนําเสนอขาวประชาสัมพันธ (Press Release) ท่ีหนวยงานและสวน
ราชการตาง ๆ ขอความอนุเคราะหเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารเปนจํานวนมาก ซ่ึงทาง 
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 นั้นไดใหความรวมมือในการนําเสนอขาวประเภทนี้เปนอยาง
ดี ดวยเหตุผลในเรื่องของนโยบายท่ีมีคําบังคับบัญชาใหปฏิบัติตาม ตลอดจนความประสงคจะ
เผยแพรขาวสารของหนวยงานและสวนราชการดวยกันเปนสําคัญ 

 
2  กระบวนการในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 พบวา กระบวนการดังกลาวเปนหนาท่ีสําคัญของบรรณาธิการขาวแตละ
ประเภทท่ีตองทําหนาท่ีในการคัดเลือกขาว โดยในกระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกขาว ดังนี้ คือ 

2.1 ตองดําเนินตามนโยบายของสถานีฯ กลาวคือ ตองนําเสนอขาวในเชิงบวกตอการทํางาน
ของรัฐบาล และขาวท่ีเปนความม่ันคงของทหาร คือ กองทัพบก เชน ขาวท่ีใหประชาชนไดทราบ
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และเห็นวากองทัพบกมีสวนในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใน
ยามเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน รวมท้ังตองไมรายงานขาวท่ีกระทบกระเทือนตอความ
ม่ันคงของรัฐบาล ตอกองทัพ และตอประเทศชาติ ซ่ึงขาวท่ีนําเสนอนั้นตองเปนขอเท็จจริง เปน
กลาง รวดเร็ว ถูกตอง และเปนเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน 

2.2 การคัดเลือกขาวตองอยูในกระแส ความสนใจใครรูของประชาชน และสงผลกระทบ
ตอประชาชนเปนหลัก โดยคัดเลือกขาวจากทางผูส่ือขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
เปนอันดับแรก เพราะสามารถตรวจสอบได รองลงมาเปนขาวจากทางเว็บไซต แตจะคัดเลือกจาก
เว็บไซตเปนปริมาณท่ีมากกวาขาวจาผูส่ือขาว สุดทายคือขาวจากทางสํานักขาวตางๆ เชน CNN AP 
เปนตน 

ท้ังนี้  ในการคัดเลือกขาวยอมตองมีกระบวนการคัดเลือกขาวจากแหลงขาวท่ีมีความ
นาเช่ือถือ โดยแหลงขาวท่ีไดมาอันดับแรกตองเปนขาวของทีมขาวสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
ชอง 5 ท่ีออกไปทําขาวมากอน ถาไมมีขาวท่ีทีมขาวทําเอง เพราะคงเปนไปไมไดท่ีจะทําขาวทุก
เหตุการณเสียเองไดท้ังหมด ดังนั้น จึงตองนําขาวมาจากแหลงขาวอ่ืน ๆ ซ่ึงตองคํานึงถึงความ
นาเช่ือถือของแหลงขาวนั้น ๆ   เปนสําคัญ โดยแหลงขาวท่ีใชมากท่ีสุด คือ อินเทอรเน็ต เพราะ
คนหางาย สะดวก รวดเร็วและสามารถเปรียบเทียบขาวจากสํานักขาวตาง ๆ ไดในเวลาอันรวดเร็ว
และใกลเคียงกัน ท้ังยังมีความทันสมัยของขอมูลมากท่ีสุด เชน ความทันสมัยของการรายงานผลการ
แขงขันกีฬา เปนตน ทําใหไดขาวท่ีรวดเร็ว ถูกตองและมีความแมนยํา  

นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาวยังมีอีกหลายประการ ไดแก ความมี
คุณคาของขาว ความนาสนใจ และความมีประโยชนตอสาธารณชน เชนในกรณีของขาวกีฬา ขาวท่ี
ควรจะคัดเลือกข้ึนมาเปนขาวตัวอักษรวิ่งไดนั้น ตองมีคุณสมบัติของความเปนขาว ไดแก ความ
รวดเร็วหรือความทันเหตุการณมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเฉพาะในเร่ืองของการรายงานผล
การแขงขันท่ีผูชมอยากจะทราบผลโดยไว รวมทั้งตองเปนขาวกีฬาท่ีอยูในความสนใจของ
ประชาชน และชวยสงเสริมและสนับสนุนวงการกีฬาไทย ท้ังในสวนของนักกีฬาไทย และกีฬา
สากลท่ีมีนักกีฬาไทยเขารวมแขงขันไดดวย   

  
3. กระบวนการในการเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของ

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 พบวา   
3.1 ข้ันตอนในการเรียบเรียงเร่ิมจากการคัดเลือกเนื้อหาขาวจากผูส่ือขาว เว็บไซตและ

รวบรวมคําส่ังราชการท่ีตองการที่จะนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่ง  
3.2 ทําการแปล เรียบเรียง ขอความขาวพิมพขอความ โดย ตองมีการตรวจสอบเน้ือหาความ
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ถูกตอง แมนยําของขาว ขอความ   
3.3 เม่ือไดเนื้อหาขาวแลวจะทําการคัดลอกเน้ือหา หรือพิมพเนื้อหา แลวจึงมาทําการ 

rewrite ขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอใหมีลักษณะการเรียบเรียงขาวดวยการยนยอเนื้อขาวจากเนื้อหา
ขาวตนฉบับขอความ ใหส้ัน กระชับ เขาใจงาย และขนาดความยาวเหมาะสมแกการนําเสนอเปน
ตัวอักษรวิ่งขาว กลาวคือ ในการเรียบเรียงขาวจะทําการยนยอเนื้อหาขาวใหเหลือเฉพาะหัวขอขาว 
หรือ Head Line มากกวาท่ีจะมีรายละเอียดของขาวท่ีชัดเจน สมบูรณ ซ่ึงในกระบวนการเรียบเรียง
ขาวตัวอักษรวิ่งจะใชหลักการเขียนขาวไมแตกตางกับการเขียนขาวภาคปกติท่ียึดหลักตามทฤษฎี
วารสารศาสตร คือ “5W+1H” ไดแก ใคร (Who) ทําอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร (When) 
ทําไม (Why) และอยางไร (How) และจึงมาทําการเรียงลําดับกอนหลังของขาวจะเรียงจากการ
นําเสนอขาวประชาสัมพันธตามใบส่ังใหครบกอนแลวตอดวยการนําเสนอขาวดวน ขาวตามกระแส 
ขาวประเด็นท่ีนาสนใจในแตละวัน ขาวท่ีสงผลกระทบตอประชาชนเปนหลัก เม่ือทําการเรียงขาว
แลวจึงตรวจคําถูกผิด โดยขาวตัวอักษรวิ่งกับขาวประจําวันจะมีการเรียบเรียงขาวท่ีตางกันในสวน
ของเนื้อหาขาว เพราะขาวตัวอักษรวิ่งจะตองมีเนื้อหาที่มีความส้ัน กระชับ อานแลวเขาใจไดในงาย 
ไมมีรายละเอียดของขาวมากนักแตขาวประจําวันจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาของขาวในสวนของ
รายละเอียดของขาวเขาไปดวย สวนการเรียงลําดับในการนําเสนอจะแตกตางกับขาวตัวอักษรวิ่งคือ 
จะนําเสนอขาวดวน ขาวตามกระแส ขาวประเด็นท่ีนาสนใจในแตละวัน ขาวท่ีสงผลกระทบตอ
ประชาชนเปนหลักกอนสวนขาวประชาสัมพันธจะไปอยูในชวงทายของขาวโดยมีการนําเสนอใน
รูปแบบของผูประกาศอานในชวงทายเบรคขาว 

3.4 ทําการพิมพเนื้อหาลงคอมพิวเตอรเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และ
เตรียมใชในการออกอากาศ ตัวอักษรวิ่งขาวท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของ สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 มีการนําเสนอขาวท่ีไมสอดคลองกับเนื้อหาภาพขาวมากกวาเพราะขาวตัวอักษร
วิ่งมีเนื้อหาท่ีส้ันและกระชับมากกวาเนื้อหาของขาวภาคปกติ ซ่ึงการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งนั้นจะ
วิ่งใหตรงกับขาวท่ีนําเสนอในแตละชวงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะดูจากการแบงชวงใน
การนําเสนอของขาวเท่ียงวันเปน 3 ชวง คือขาวในประเทศจะนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งท่ีเปนขาวใน
ประเทศ ขาวตางประเทศจะนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งท่ีเปนขาวตางประเทศและในชวงขาวกีฬาก็จะ
นําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งท่ีเปนขาวกีฬา ท้ังนี้ก็เพราะการนําเสนอตามชวงเวลาขาวใหตรงกันจะทําให
ประชาชนท่ีชมขาวไมสับสน 

ท้ังนี้  ในการออกอากาศขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 คือ  ตั้งแต
เวลา 12.00 – 12.30 น. ภายในเวลา 30 นาที สามารถนําเสนอขาวปกติจํานวน 10 ขาวในเวลา 15 
นาที และมีตัววิ่งขาวจํานวน 30 ขาวในเวลา 5 นาที โดยขอมูลตัวอักษรวิ่งขาวนั้นจะเปนขาวท่ีมี
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ลักษณะของการสรุปขาว ไมมีรายละเอียดของขาว และในสวนของสีและความเร็วในการวิ่ง พบวา 
ตัวอักษรวิ่งจะเปนตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนสีน้ําเงิน ความเร็วของตัวอักษรวิ่งอยูท่ี 1.50 ดังนั้น ตวัอักษร
วิ่งท่ีนําเสนอนั้นไมควรจะมีขอความที่ยาวจนเกินไป และสามารถที่จะทวนรอบการวิ่งขาวซํ้าไดใน
ระยะเวลาท่ีใกลเคียงกันเพื่อใหผูชมท่ีพลาดอานขาวนั้น ๆ ไดทันสามารถวนกลับมาอานไดอีกคร้ัง 
โดยสรุปแลว การเรียบเรียงเน้ือขาวตัวอักษรวิ่งกอนการนําเสนอจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งท่ีตอง
คํานึงถึง คือ ตองส้ัน กระชับ เขาใจงาย และไมซับซอน 

 
5.2  อภิปรายผล 
นโยบายการบริหารของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  
ดวยโครงสรางของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 โดยการดําเนินธุรกิจของ สถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนไปในลักษณะการทํางานแบบราชการ คือ กองทัพบกเปนผูรับ
มอบอํานาจใหดําเนินงาน ซ่ึงมี คณะผูบริหาร และคณะผูทํางานเปนพนักงานราชการทั้งส้ิน ตั้งแต
ฝายบริหาร ฝายการตลาด ฝายเทคนิค ฝายรายการ ตลอดจนฝายขาว จากรูปแบบโครงสรางดังกลาว
จึงมีผลใหนโยบาย การบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนระบบราชการ 

และมีวัฒนธรรมองคกรแบบผสม แบบ “กึ่งทหารกึ่งขาราชการ”  กลาวคือ จึงมีการบริหารจัดการ
แบบทหาร ดวยการใชระบบอาวุโส (Seniority)  คานิยมเร่ืองการเคารพรุนพี่รุนนอง การรักพวกพอง
กัน ทําใหเกิดระบบอุปถัมภ  

 
ในการดําเนินการและการบริหารงานแบบราชการ ทําใหนโยบายดานการขาวตองปฏิบัติ

ตามสายการบังคับบัญชาจากบนลงลาง มีการบริหารงานท่ียึดรายละเอียดแตละข้ันตอนเปนหลัก มี
หนังสืออนุมัติส่ังการไมสามารถส่ังดวยวาจาได ตองปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบ ไมมีความ
ยืดหยุน ขาดความคลองตัว ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน ไมทันตอการแขงขันกับ
สถานีโทรทัศนท่ีบริหารงานโดยเอกชน ระบบนี้จึงคอนขางจะเปนอุปสรรคในการสรางคานิยมให
บุคลากรเห็นคุณคาของเวลาท่ีเสียไป  เร่ืองจึงกลายเปนวาความลาชาเปนธรรมเนียมในการทํางาน  

 
การจัดองคกรขาวของสถานีโทรทัศนผูบริหาร ควรจะเปดกวาง ใหอิสระกับคนทํางานขาว 

ถึงแมวาจะติดขัดดวยระเบียบของราชการ แตตองคํานึงถึงกลุมประชาชนโดยสวนรวมประชาชน
ควรจะมีสิทธิความชอบธรรมในการเลือกรับขาวสารที่เปนประโยชนในทุกๆ กรณี นักขาวหรือ
ผูส่ือขาวตลอดชนบรรณาธิการและผูเกี่ยวของในองคกรขาว ควรจะมีอิสระในการสงสารท่ีเปน
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาตีแผ  ไมควรโดนปดกั้นขาวสาร  ขั้นตอนการตัดสินใจใน
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กระบวนการผลิตขาว ควรจะมีผูส่ังการเพียงคนเดียวคือผูบังคับบัญชาของหนวยงานขาวขององคกร
นั้น ๆ การเขาไปกาวกายของนักการเมือง หรือเจานายระดับสูงท่ีตําแหนงท่ีมียศตําแหนง ไมสมควร
เขาไปกาวกายการทํางานของผูปฏิบัติงานขาว ควรจะใหอิสระในการทํางานอยางเต็มความสามารถ  

 
ซ่ึงจุดนี้ จะมีความแตกตางกับสถานีโทรทัศนชองอ่ืน ๆ ท่ีมีการบริหารจัดการโดยองคกร

เอกชน เชน สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท. หรือสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ซ่ึงมี
รูปแบบการบริหารงานเปนแบบเอกชน จึงมุงเนนการเสนอขาวแบบมีชีวิตชีวา มีสีสัน อยางไรก็ตาม 
แนวทางในการนําเสนอขาวของสถานีโทรทัศนแทบทุกชอง จะมีความคลายคลึงกัน กลาวคือ ขาว
ตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอน้ันตองเปนขาวท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและ ความสนใจ
ของประชาชน การเสนอขาวจะตองสะทอนใหเห็นถึงสภาพของสังคมในขณะนั้น เสนอขาวใหมี
ความนาสนใจ และไมกระทบกระเทือนตอขอเท็จจริง 

  
จากแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันขององคกรผูผลิตส่ือมวลชนท่ีวา “ผูท่ีอยูในฐานะ ผูส่ือสารกับ

มวลชน ยอมจะตองปฏิบัติงานอยูภายใตกรอบนโยบายขององคกรผูผลิตส่ือมวลชนท่ีสังคมอยู” ทํา
ใหยืนยันไดวา สังคมตองการรับรูขาวสารท่ีมีความสําคัญและควรตองรูขาวตัว อักษรวิ่งจึงสามารถ
ตอบสนองผูรับขาวสารในสังคมไดเปนอยางดี  ดังนั้น ขาวท่ีจะนําเสนอตองเปนส่ิงท่ีสังคมใหความ
สนใจ และมีความสําคัญ มีคุณคาในความเปนขาว ดังนิยามของขาวจากแนวคิดเกี่ยวกับขาวท่ีวา 
“ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนตองเปนส่ิงท่ีนาสนใจสําหรับผูรับขาวสาร ดังนั้น ผูส่ือขาว จําเปนตองรายงาน
ขอเท็จจริงใหเปนท่ีนาสนใจแกผูอานหรือผูรับขาวสาร หากเหตุการณท่ีเปนขอเท็จจริงไดเกิดข้ึน
แลว แตไมไดรับความสนใจหรือไมนาสนใจ ผูส่ือขาวก็จะไมนําเสนอใหไดมีโอกาสรูวาเกิดอะไร
ข้ึนบางแลว” 

 
นอกจากนี้  ขาวมีลักษณะเปนธรรมชาติอยางหนึ่ง คือ เปนสินคาท่ีเกาเร็ว มีอายุการใชงาน

ส้ันมาก ดังนั้น ขาวจึงตองมีความสดใหม อยางการรายงานผลการแขงขันของรายการกีฬาช่ือดงั เชน 
ฟุตบอล กอลฟ หรือเทนนิส จึงจําเปนตองมีการวิ่งตัวอักษรขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบผลการ
แขงขันท่ีเปนปจจุบันทันดวนท่ีสุด เชน ขาวตัวอักษรวิ่งประเภทขาวกีฬาในชวงขาวเท่ียงวันทาง 
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ประจําวันท่ี 8 ก.ค. 2548 ไดแก “เทนนิสเอทีพี ทัวร อลิอันซ 
ซูซ่ี โอเพน ท่ีเมืองเกสตัด ประเทศสวิตเซอรแลนด ชายเดี่ยว รอบ 2  ฟรานติเซ็ค เซอรมัค (เช็ก) 
ชนะ ราเด็ค สเตปาเน็ค (เช็ก, มือ 3) 6-7 (5/7), 6-4, 6-3  นิโคลัส มาสซู (ชิลี, มือ 7) ชนะ แยน เฮอร
นิช (เช็ก) 2-1 เซต 7-5, 2-6, 6-4  หลุยส ฮอรนา (เปรู) ชนะ อเลสซิโอ ดิ เมาโร (อิตาลี) 2-0 เซต 6-3, 
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6-4” เปนตน 
ท้ังนี้  การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมีความจําเปนอยางมากในยุคปจจุบันนี้ เพราะสถานี 

โทรทัศนแทบทุกชองไดมีการนําเสนอขาวดวยขาวตัวอักษรวิ่งไปพรอมกับการรายงานขาวปกติดวย 
เพราะตัวอักษรวิ่งขาวนั้นสามารถท่ีจะนําเสนอไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะขาวดวนซ่ึงไมจําเปนตอง
รอภาพขาวหรือภาพเหตุการณใหเดินทางมาถึงกอนหรือกระบวนการออกอากาศที่ยังทําไมแลว
เสร็จก็ตาม ตัววิ่งขาวจะสามารถเปนชองทางท่ีชวยในการนําเสนอขาว ณ จุดนี้ได ท้ังยังนําเสนอ
ปริมาณขาวไดอยางหลากหลายและมากประเด็น ตลอดจนนําเสนอความคืบหนาของประเด็นขาว
กอนท่ีจะมีภาพขาวปกติได อาทิ การรายงานความคืบหนาของจํานวนผูเสียชีวิตจากเหตุการณภัย
พิบัติธรรมชาติหรือเคร่ืองบินตก เปนตน 

 
จากผลการวิจัยท่ีศึกษาไดผูวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัยได       ดัง

ประเด็นตอไปนี้ 
1. สัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทท่ีนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันของสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
ขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

พบวา ไมมีสัดสวนในการนําเสนอขาวแตละประเภท โดยการนําเสนอขาวจะข้ึนอยูกับสถานการณ
ของวันนั้น ๆ เปนสําคัญ โดยสัดสวนของขาวแตละประเภทท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ผูวิจัยไดใชหลักการในการแบงประเภทของขาวออกเปน 13 
ประเภท ตามท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2539) ไดจําแนกไว ไดแก ขาวอาชญากรรม ขาวการเมือง        
ขาวความหายนะ ขาวตางประเทศ ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาวสตรี ขาวบันเทิง ขาวการศึกษา    
ขาววิทยาศาสตร ขาวเกษตรกรรม ขาวสาธารณสุข และขาวกีฬา  

 
ท้ังนี้ จากการศึกษาพบวา ขาวตางประเทศเปนประเภทขาวท่ีไดรับการนําเสนอเปน

ตัวอักษรวิ่งขาวสูงท่ีสุด และยังพบวา การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งมีขาวบางประเภทเทานั้นท่ีไดรับ
การนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่งขาวในชวงระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย ไดแก ขาว
อาชญากรรม ขาวการเมือง ขาวความหายนะ ขาวตางประเทศ ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาว
การศึกษา ขาววิทยาศาสตร ขาวเกษตรกรรม ขาวสาธารณสุข และขาวกีฬา ขณะท่ีขาวตอไปนี้กลับ
ไมไดรับการนําเสนอเปนขาวตัวอักษรวิ่งในชวงระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย ไดแก 
ขาวสตรี และขาวบันเทิง ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากขาวท่ีไดรับการนําเสนอเปนขาวตัวอักษรวิ่งถือวามี
ลักษณะของความเปนขาวสูง (News Value) ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมโดยรวมของประเทศ เชน ขาว
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ตางประเทศท่ีมีการเกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกับการสงผลตอการปรับตัวข้ึนของราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลก หรือขาวการเมืองท่ีมีการแถลงนโยบายของรัฐบาล ความเคล่ือนไหวใน   
แวดวงการเมือง เปนตน ซ่ึงขาวตัววิ่งสามารถนําเสนอประเด็นขาวไดอยางรวดเร็วหลังในชวง
ระหวางการแถลงหรือหลังการแถลงทุกคร้ัง โดยไมตองรอภาพขาวใหสงมาถึงสถานีกอน และใน
การนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งอาจนําเสนอไดวา “อีกสักครูโปรดติดตามรายละเอียดขาวในชวงถัดไป” 

 
ซ่ึงสัดสวนของขาวประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับการนําเสนอเปนขาวตัวอักษรวิ่งดังกลาวนั้น

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธเรศวร ธนะสมบูรณ (2544) ท่ีวา “เนื้อหาท่ีเหมาะสมนํามาจัดทํา
ตัวอักษรวิ่งแสดงผานทางจอโทรทัศนมากท่ีสุด คือ ขาวสําคัญท่ีตองการแจงใหประชาชนทราบ   
คิดเปนรอยละ 81 และเปนเนื้อหาท่ีมีผลกระทบตอประชาชนมากท่ีสุด รอยละ 71” นั่นคือ ขาว
ตางประเทศ ขาวความหายนะ ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ หรือ ขาวสังคม เปนตน ขณะท่ีขาวท่ี
ไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอสังคมโดยรวมหรือตองแจงใหประชาชนไดรับทราบโดยเรงดวน    
ขาวเหลานี้จะไมไดรับการนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่งขาว เชน ขาวบันเทิง ขาวสตรี เปนตน   

การที่ขาวตางประเทศไดรับการนําเสนอมากเปนอันดับแรกซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
เกี่ยวกับคุณคาขาว (News value) ของ กัลตังและรูจ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ความเขมของขาว สวนใหญจะรายงานขาวเกี่ยวกับบุคคลระดับสูงหรือประเทศ
มหาอํานาจของโลก จะเปนขาวท่ีมีคุณคาเสมอ เชน ขาวการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ เปนตน 

2. ความใกลชิดทางวัฒนธรรมหรือส่ิงท่ีตรงกับความสนใจ (Meaningfulness) ประเทศท่ีมี
วัฒนธรรมคลายคลึงกันรวมถึงประเทศท่ีมีความเกี่ยวของหรือความใกลชิด เชนประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศจีน ญ่ีปุน เปนตน 

3. ชวงเวลา เชน ผลการแขงขันกีฬา เปนตน 
4. ความขัดแยง หรือผลลบท่ีจะเกิดขึ้น เชน ขาวการวินาศกรรมกรุงลอนดอน เปนตน 
 สวนขาวบันเทิง ขาวสตรี ท่ีไมไดรับการนําเสนอเปนตัวอักษรวิ่ง เพราะขาวบันเทิงและ
ขาวสตรีเพราะไมสงผลกระทบตอมวลชนจํานวนมาก สวนใหญจะสงผลกระทบตอกลุม
ชนกลุมหนึ่ง และไมเปนขาวดวน และสามารถติดตามในเวลาชวงขาวประจําวันได 
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2. กระบวนการในการคัดเลือกขาวตัวอักษรว่ิงท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

 กระบวนการคัดเลือกขาว ถือเปนหนึ่งในวงจรการผลิตขาวท่ีสําคัญซ่ึงเปนหนาท่ีของกอง
บรรณาธิการ (Editorial) โดยกระบวนการนี้จะเร่ิมข้ึนหลังจากผูส่ือขาว ในท่ีนี้ คือ ทีมขาว สถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ทําการสงขาวเขาไปในหองขาว ตอจากนั้นขาวจะถูกเลือกโดย
บรรณาธิการขาว (Editor) และบรรณาธิการขาวจะคัดเลือกขาวเพิ่มเติมจากอินเตอรเน็ตตามเว็บไซต
ขาวตางๆ จากน้ันบรรณาธิการขาวจะทําหนาท่ีคัดเลือกขาว วาขาวไหนควรไดรับการเผยแพร
ออกอากาศตอไป เพื่อจะผลิตเปนขาวตัวอักษรวิ่งท่ีสมบูรณพรอมออกอากาศตอไป โดยพิจารณา
ประเด็นสําคัญของขาว อาจมีการเรียบเรียงขาวใหม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายขององคกรขาวท่ี
กําหนดไว หรือท่ีเรียกวา House Style มีการเรียบเรียงขอความใหมีความสั้น กระชับ เขาใจงาย 
จากน้ันจะมีการตัดสินใจจัดลําดับขาวตัวอักษรวิ่งตามลําดับความสําคัญของเหตุการณในแตละวัน
กอนท่ีจะนําเสนอขาวออกไปยังผูชม  ผู ทําหนาท่ีคัดเลือกขาวนี้จึงเปนผู เฝาประตูขาวสาร 
(Gatekeeper) ท่ีสําคัญเพราะเปนผูควบคุมการไหลผานของขาว (News Flow) โดยตรง ซ่ึงผูเฝา
ประตูขาวสารในความหมายของการวิจัยคร้ังนี้ หมายถึง บรรณาธิการและผูส่ือขาวหรือผูแปลขาว
ตางประเทศ ขาวกีฬาของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 บรรณาธิการท่ีทําหนาท่ีรวบรวม
ขอมูลขาวจากแหลงขาวตางๆ นั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดการผลิตขาวในเร่ืองของการรวบรวม
ขาว (Gathering) หรือการส่ือขาว เปนข้ันตอนการแสวงหาและรวบรวมเร่ืองราวขอเท็จจริงตางๆ 
แลวนําไปใหผูแปลขาวทําหนาท่ีเรียบเรียงขอความขาวท่ีไดรับคัดเลือกจากบรรณาธิการขาวมาทํา
การแปลและทําความเขาใจกับเนื้อหา จากน้ันผูแปลขาวจะทําการหาประเด็นสําคัญของขาว แลวทํา
การเรียบเรียงขาวตนฉบับ โดยดูใชหลักในการการเขียนขาวทางวารสารศาสตร คือ ดูจากใคร ทํา
อะไร ท่ีไหน อยางไร และเม่ือไร (5W1H คือ what when where why how) เชน นายกรัฐมนตรีทํา
อะไร เม่ือวันท่ี เทาไหร เวลาอะไร ท่ีไหน มีเนื้อหาอยางไร เชน ไปประชุมครม. หรือแถลงขาว เปน
ตน เม่ือไดเนื้อหาขาวแลวบรรณาธิการขาวหรือผูแปลขาวจะนําขาวไดเนื้อหามาทําการยนยอขาว
เพ่ือใชเปนขาวตัวอักษรวิ่ง โดยคงเนื้อหาของขาวใหความหมายครบถวน และขอความของขาวตอ
งงมีความส้ัน กระชับ อานแลวเขาใจไดทันที และบรรณาธิการขาวประจําวันจะทําหนาท่ีตรวจสอบ
ความถูกตอง ตรงกับความจริงหรือไม ตองเพิ่มเติมหรือแกไขใหขอความมีความสละสลวย  

การคัดเลือกขาวของสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 นั้นมีความสอดคลองกับทฤษฎีการ
คัดเลือกขาว (Theory of Story Selection) ไดดังน้ี 

1. การคัดเลือกขาวตามความตองการขององคกร (News Organization Requirement) เชน 
ขาวประชาสัมพันธองคกร เปนตน 
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2. จากนักขาวเปนหลัก (Journalist - Centered) คือ การคัดเลือกขาวข้ึนอยูกับนักขาว คือ 
การคัดเลือกขาวโดยบรรณาธิการจะเปนคนกําหนดประเด็นขาว เพื่อใหนักขาวไปทําขาวตาม
ประเด็นท่ีกําหนดให 

3. ยึดเหตุการณเปนหลัก (Event – Centered) โดยพิจารณาวาเหตุการณท่ีเปนขาวนั้นมี
ความสําคัญมากนอยแคไหน ถาสําคัญมาก็คัดเลือกมานําเสนอ เชน ขาววางระเบิดกรุงลอนดอน 
เปนตน 

4. เลือกตามปจจัยท่ีกระทบจากภายนอกองคกร (External Theory หรือ Force Outside 
News Organization) เชน ขาวเศรษฐกิจ (Economic Determinist) ซ่ึงสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนสวนใหญ 

 
ดวยคุณสมบัติของคุณคาขาวขางตน และจากนโยบายของทางสถานีท่ีเนนการนําเสนอขาว

เชิงบวกตอการทํางานของรัฐบาลและขาวความม่ันคงของกองทัพบกและประเทศชาติ มีผลให
กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีวิธีการในการ
คัดเลือกขาวโดยจะจัดลําดับความสําคัญของขาวท่ีจะใหประชาชนรับทราบ โดยสอดคลองกับ
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาขาว (News value) (อางถึงในศิริวรรณ อาชาศรีเพชร, การศึกษา
กระบวนการผลิตรายการขาวตางประเทศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ หนา10) ซ่ึงถือเปนข้ันตอนท่ีใหความสําคัญกับผูชมหรือผูรับสาร เพราะขาวท่ีทาง
สถานีนําเสนอไปนั้นจะสรางผลกระทบตอสังคม ท้ังในเร่ืองของการรับรูหรือความรูสึก ดังนั้น ขาว
ท่ีถูกคัดเลือกไปนําเสนอนั้นควรตองมีคุณสมบัติของความเปนขาวท่ีดีและมีคุณคา และจากแนวคิด
เกี่ยวกับคุณคาขาว พบวา คุณสมบัติหรือองคประกอบท่ียอมรับกันท่ัวไปวาเปนขาวท่ีมีคุณคา
ประกอบดวยคุณสมบัติหลายประการ ซ่ึงสามารถอธิบายถึงคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับทิศทางการ
คัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ได ดังตอไปนี้ 

 1)  ความรวดเร็วหรือความทันตอเวลา (Immediacy or Timeliness) เปนองคประกอบ
สําคัญของขาว โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนมีความไดเปรียบกวาหนังสือพิมพเปน   
อันมาก โดยขาวท่ีมีคุณคาควรเปนขาวจากเหตุการณท่ีมีความใหมสดหรือขาวสารที่เกิดข้ึนใหม ๆ 
ในแตละวัน เชน ขาวการแถลงนโยบายของรัฐบาล ขาวคาเงินบาท เปนตน  

 2)  ความสําคัญ (Importance) เปนขาวท่ีกอใหเกิดผลกระทบหรือเกี่ยวของหรืออยูใน
ความสนใจของผูฟงเปนจํานวนมาก เชน ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ เปนตน 

 3)  ความเดน (Prominence) เปนเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับบุคคลเดนซ่ึงยอมถือวามีคุณคา
มากกวาเร่ืองราวของบุคคลธรรมดาท่ัวไป เชน ขาวนักการเมืองชื่อไทย เปนตน 
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 4)  ความใกลชิด (Proximity) เหตุการณท่ีเกิดข้ึนและใกลชิดกับผูฟง เชน ผลงานของ
นักกีฬาไทยในรายการแขงขันระดับนานาชาติอยางโอลิมปก เอเช่ียนเกมสหรือซีเกมส เปนตน 

 5) ความคืบหนาและภัยพิบัติ (Progress and Disaster) เชน เหตุการณแผนดินไหวใน
ภาคใตของประเทศไทย เปนตน 

 6)  ผลกระทบหรือผลสะทอน (Consequence) เปนขาวท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
หรือเหตุการณประจําวันของมนุษยและอ่ืนๆ เชน ขาวการขึ้นราคานํ้ามันในตลาดโลก เปนตน 

 7)  ความสนใจของมนุษย (Human Interest) เหตุการณท่ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับดานจิตวิทยา
หรือเปนเร่ืองสะเทือนอารมณ ก็อาจอยูในความสนใจของผูฟง เชน ขาวการฆาตกรรมของคนใน
ครอบครัว เปนตน 

 
 บทบาทของบรรณาธิการขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 นั้นมีความ

สอดคลองกับทฤษฎีผูเฝาประตูขาวสาร (Gatekeeper Theory) ในเร่ืองของการรายงานขอมูลขาวสาร 
หรือเหตุการณตาง ๆ ในสังคมน้ัน จะเปนการรายงานขาวสารโดยผานกระบวนการเลือกสรรแลว 
เหตุการณบางอยางเทานั้นท่ีไดรับการส่ือสารไปยังผูรับ ท้ังนี้เนื่องจากขอจํากัดของส่ือมวลชนใน
ดานเวลาของการออกอากาศ กระบวนการเลือกสรรของส่ือมวลชนดังกลาวนี้ เปนการกระทําหนาท่ี
เปนผูเฝาประตูขาวสาร (Gatekeeper) ทําหนาท่ีกล่ันกรอง เลือกสรรขาวสารเพื่อนําเสนอตอไปยัง
สาธารณชน ผูเฝาประตูจึงอยูในฐานะท่ีจะควบคุมขาวสารตางๆ ท่ีจะผานไปยังประชาชนท่ัวไป เปน
ผูตัดสินวาขาวอะไรท่ีผูฟงควรจะรับทราบ ตลอดจนกําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญของ
ขาวสารนั้น  

 
 จากบทวิเคราะหขางตน ผูวิจัยพบวา มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรนุช     

เลิศจรรยารักษ (2529) ท่ีวา “วิธีการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของขาวข้ึนอยูกับหัวหนาฝาย
ขาวและบรรณาธิการขาวเปนสําคัญ หัวหนาฝายขาวและบรรณาธิการขาวจะยึดหลักการบริหารงาน
และนโยบายวัตถุประสงคของสถานี ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารงานทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปนแนวทางในการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญการ
กําหนดวาระประเด็นสําคัญของขาวนั้น ขาวพระราชกรณียกิจจัดอยูในอันดับแรก รองลงมาคือ ขาว
รัฐบาล เนนความสําคัญท่ีตัวบุคคลในวงการรัฐบาล และกิจการทหาร สําหรับขาวรัฐบาลนี้ 
สถานีโทรทัศนท้ังสามสถานีใหเวลากับขาวรัฐบาลมากที่สุด” และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เพ็ญแข เอ่ียมนิรัตน (2537) ท่ีวา “มีปจจัยบางประการท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาวตางประเทศ
เพื่อลงพิมพนั่นก็คือ คุณคาของขาว นโยบาย และเปาหมายทางธุรกิจของหนังสือพิมพและทัศนคติ
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สวนตัวของผูเฝาประตู”  
  
 ท้ังนี้  กระบวนการคัดเลือกขาวข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งวา ขาวนั้นมีความนาเช่ือ

หรือสามารถจะนําเสนอไดโดยรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยําหรือไมนั้น คือ “การคัดเลือกแหลงขาว” 
โดยผูวิจัยพบวา การคัดเลือกแหลงขาวเพื่อใชในการนําเสนอเปนขาวตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไดมีการคัดเลือกแหลงขาวจากส่ืออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด ซ่ึงสะทอนให
เห็นวา บทบาทของส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมอยางอินเทอรเน็ตไดกาวเขามามีบทบาทตอ
การเปนแหลงขาวท่ีสําคัญของบรรณาธิการขาวตาง ๆ ในการนําไปเปนขอมูลในการนําเสนอขาว
หรือเปรียบเทียบความถูกตองของเนื้อหาขาวไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงไมเพียงเฉพาะบทบาทสําคัญใน
เร่ืองของกราฟกหรือเทคโนโลยีการนําเสนอขาวท่ีแปลกใหมเทานั้น แตส่ืออินเทอรเน็ตไดมีบทบาท
ตอการคัดเลือกขาวของส่ือมวลชนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวโทรทัศนท่ีตองอาศัยความรวดเร็ว 
ถูกตอง และแมนยําในการนําเสนอ ซ่ึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ 
รัฐสภา  แกนแกว (2541) ท่ีวา “ในปจจุบันสถานีโทรทัศนทุกแหงไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมา
ใชในประเภทและระบบงานท่ีตางกันหลายลักษณะ และในอนาคตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะเขามา
มีบทบาทเพิ่มข้ึนในการทํางานทุกดานท้ังในดานการผลิตรายการกระบวนการทํางานดานงานขาว 
และควบคุมการออกอากาศ” 

  
จากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนดังกลาวจะเห็นไดวา เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทอยางมากตอ

งานทุกประเภทในองคกร สามารถทําใหเราปฏิบัติการและเขาถึงขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ ได
อยางกวางขวางและรวดเร็ว การนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในองคกรผูผลิตขาวโทรทัศน จะ
สามารถพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการนําเสนอรายการขาวไดดีข้ึน และจากแนวคิด
เกี่ยวกับสถาบันขององคกรผูผลิตส่ือมวลชน ท่ีวา “แรงกดดันในเร่ืองความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการส่ือสารไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงแนวนโยบายการ
ดําเนินงานขององคกรทุกองคกร” ไมเวนแมแตสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ท่ีบทบาทของ
ส่ือสารสนเทศมัยใหม คือ ส่ืออินเทอรเน็ต ท่ีมีบทบาทในการเปนแหลงขาว (Source) ท่ีสําคัญใน
การคัดเลือกขาวไปเปนขาวตัวอักษรวิ่ง ดวยคุณสมบัติเฉพาะของส่ืออินเทอรเน็ตท่ีมีความรวดเร็ว 
และสามารถนําเสนอขอมูลตาง ๆ ไดเปนปจจุบันทันดวนหรือเรียลไทมมากท่ีสุด 

 
 ซ่ึ งสอดคลองกับทฤษฎี เทคโนโลยีการ ส่ือสารเปน ตัวกํ าหนด  (Communication 

Technology Determinism) ของโรเจอส (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2545:113) 
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 วิเคราะหเร่ืองของความกาวหนาทางเทคโนโลยี และเม่ือนํามาประยุกตใชในแวดวง

ส่ือสารมวลชน ปจจัยดานเทคโนโลยีการส่ือสารบวกผสมกับปจจัยอ่ืนๆ จะรวมกันเปนสาเหตุแหง
การเปล่ียนแปลงตางๆ  

  
 จากทฤษฎีเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารเปนตัวกําหนดจะเห็นวาเทคโนโลยีมีบทบาทอยางมาก

ตองานทุกประเภทในองคกร ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารมวลชนแบบดั้งเดิมท่ีจาก
นักขาวจะตองไปหาขาวมาเพียงอยางเดียว แตความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารเขามามี
บทบาททําใหบรรณาธิการมีชองทางในการคัดเลือกขอมูลขาวสารไดเพ่ิมมากข้ึนและอยางรวดเร็ว 
เชน การคัดเลือกขาวจากอินเตอรเน็ต เปนตน สามารถทําใหเราปฏิบัติการและเขาถึงขอมูลขาวสาร
จากแหลงตาง ๆ ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว การนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในองคกรผูผลิต
ขาวโทรทัศน จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการนําเสนอรายการขาวไดดีข้ึน เห็น
ถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปสืบเนื่องจากการเขามาของส่ือใหมอยางอินเตอรเน็ต  

 
 ส่ือสารมวลชน ในยุคโลกาภิวัตนเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากท้ังรูปแบบรายการและ

ลักษณะการใชส่ือ สังคมในยุคขาวสารทําใหวงการตางๆ เกิดการแขงขัน ท้ังธุรกิจ การเมือง 
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความตองการขาวสารในสังคมเกิดข้ึนในทุกระดับ และ
ทุกวงการ รูปแบบของเศรษฐกิจท่ีกําลังแขงขันกันเพื่อใหไดขาวสารมากท่ีสุด ทําใหขาวสารตองถูก
ผลิตมากข้ึน ดังนั้นส่ือมวลชนในแขนงตางๆ จึงมีอิทธิพลตอคนในสังคมยุคปจจุบัน ส่ือสารมวลชน
ทําให “ขาวสาร” ไดรับความสนใจในสังคมโดยท่ัวไป 

  
3. กระบวนการในการเรียบเรียงขาวตัวอักษรว่ิงและวิธีการนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของ

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
 กระบวนการในการเรียบเรียงขาว ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการผลิตขาวตัวอักษรวิ่ง 

เนื่องจากเนื้อหาขาวตนฉบับโดยมากจะมีขนาดความยาวคอนขางมาก และมีเนื้อหาหรือประเด็นขาว
ท่ีซับซอนและขาวบางขาวอาจมีประเด็นขาวมากกวาหนึ่งประเด็นในขาวเดียวกัน เหตุนี้ในการเรียบ
เรียงขาวกอนท่ีจะนําเสนอเปนขาวตัวอักษรวิ่งดวยการยนยอเนื้อหาขาวใหส้ัน กระชับ และเขาใจได
โดยงายจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ ซ่ึงในกระบวนการเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่งจะใชหลักการเขียนขาว
ตามทฤษฎีวารสารศาสตร คือ “5W+1H” ไดแก ใคร (Who) ทําอะไร (What) ท่ีไหน (Where) 
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เม่ือไหร (When) ทําไม (Why) และอยางไร (How) เปนแนวทางสําคัญ เชน “ไทยเตรียมเปนเจาภาพ
จัดประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน 15-17 ก.ย. นี้” (ออกอากาศวันท่ี 6 กันยายน 2548) 

 
ซ่ึงการเรียบเรียงขาวตัวอักษรวิ่งจะมีการเรียบเรียงจากบุคคลและความสด ทันตอ

เหตุการณ, ความใกลชิดกับเหตุการณ, ความสําคัญหรือความเดน, สงผลผลกระทบตอประชาชน
เปนสวนใหญ, ขาวภัยพิบัติและความกาวหนา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบขาว 
(ศิริวรรณ อาชาศรีเพชร,2543: 10) การศึกษากระบวนการผลิตรายการขาวตางประเทศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ. 

  
ขณะท่ีข้ันตอนในการนําเสนอขาว (Presentation) นั้นมีความสอดคลองกับทฤษฎีการ

ส่ือสารโลกาภิวัตนกับบริบทความเปล่ียนแปลงของเวลาและพื้นท่ี ในเร่ืองของ  เวลา (time) และ
พื้นที่ (space) ไมไดมีความหมายเฉพาะในเชิงกายภาพ (physical) เทานั้น เชน ไมไดหมายถึงแคเวลา
ท่ีแจงชัดไดเปนช่ัวโมง นาที และวินาที หรือไมไดเปนพื้นท่ีในลักษณะรังวัดบอกหลักเขตได เปน
ตน แตทวายังหมายรวมถึงความหมายในเชิงสังคม (social) และ เชิงอารมณ/จิตใจ (mental) ดวย
เสมอ และจากความหมายของเวลาและพื้นท่ีตามทฤษฎีสังคมศาสตรนั้น เม่ือเราผสานปรากฏการณ
ของโลกาภิวัตนเขามารวมอธิบาย เราก็จะพบวาโลกาภิวัตนไดสรางเวทีแหงการปฏิสัมพันธและ
พึ่งพิงระหวางกันที่ขามพรมแดนของทองถ่ิน ของภูมิภาค  และขามขอบเขตของความเปนชาติ เปน
ปฏิสัมพันธท่ีท้ังโลกรวมเสพประสบการณตางๆ ไดโดยพรอมเพรียงกัน  ยิ่งไปกวานั้น ระยะเวลา
และระยะหางของพ้ืนที่ทางกายภาพไมใชอุปสรรคท่ีขวางกั้นมนุษยกับมนุษย  

  
เนื่องจากพื้นท่ีในการนําเสนอของโทรทัศนในชวงเวลาขาวมีนอย ตองรอภาพเสียงจึงจะ

สามารถนําเสนอได ทําใหการนําเสนอขาวเปนไปอยางลาชา ตัวอักษรวิ่งจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ี
ทางสถานีโทรทัศนไดนําเสนอขาวสาร ใหทันตอเหตุการณไดตลอดเวลา โดยไมตองรอเวลาเบรค
หรือหยุดรายการเพ่ือจะนําเสนอเหตุการณดวน หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกะทันหันโดยไมคาดคิด ซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฎีการส่ือสารโลกาภิวัตนกับบริบทความเปล่ียนแปลงของเวลาและพ้ืนท่ี ในเร่ือง
ของ  เวลา (time) และพ้ืนท่ี (space) นอกจากนั้น วิธีคิดหรือสํานึกของปจเจกบุคคลเร่ิมเช่ือกันวา ถึง
พื้นท่ีจะอยูหางไกลแคไหน แตมนุษยเราก็สามารถขามพรมแดนดังไดอยางรวดเร็ว เชน ท้ังคน
กรุงเทพ คนตางจังหวัด แมจะอยูหางพื้นท่ีกันแตก็สามารถรับทราบขาวสารตัวอกษรวิ่งได
เหมือนกัน เทาท่ีสัญญาณโทรทัศนไปถึง 
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จากการวิเคราะหรูปแบบรายการขาวภาคเท่ียง ของสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  
ลักษณะการวิ่งของตัวอักษรจะมีลักษณะการวิ่งตัวอักษรในการนําเสนอขาวจะคอนขางเกี่ยวของกับ
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ นั่นคือ เคร่ืองกราฟกตลอดจนอุปกรณโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ใน
การกําหนดรูปแบบ สี ตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร และโปรแกรมทําการวิ่ง โดยรูปแบบ (Style) 
ของตัวอักษรวิ่งขาวท่ีเปนงานกราฟกจะตองมีรูปแบบที่เหมาะสมกับรายการขาวภาคปกติ คือ ใน
ดานของตัวหนังสือท่ีตองไมไปทับหรือบังภาพขาวจนสูญเสียการมองเห็นบริเวณน้ัน หรือสีท่ี
นํามาใชตองมีความสอดคลองกันหรือไมไดยากตอการอานจนเกินไป เหลานี้เพื่อทําใหการนําเสนอ
ขาวตัวอักษรวิ่งสามารถส่ือความหมายไดโดยงายนั่นเอง ดังอธิบายในรายละเอียดได ดังนี้ 

1)  สี (Color)  สีท่ีสถานีฯ ใชนั้นจะใชตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนสีน้ําเงิน ซ่ึงสีดังกลาวถือเปน
สีประจําของโลโก สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 และไมไปบังหรือทับภาพรายการให
สูญเสียรายละเอียดเมื่อทําการซอนภาพ (key) แลว ซ่ึงจากผลการวิจัยของ Thinker (1969) ในเร่ือง
ของความชอบของผูอานท่ีมีตอสีของตัวอักษรและสีพื้นแตละคู ยังไดสนับสนุนแนวทางปฏิบัติงาน
ดังกลาว คือ “ความชอบของผูอานท่ีมีตอคูสีท่ีเปนตัวอักษรและสีพื้น คือ สีดําบนสีขาว และสีน้ําเงิน
บนสีขาว มากเปนอันดับ 1 และอันดับ 2 ตามลําดับ” โดยมีผลการวิจัยท่ีสนับสนุนอีกหลายช้ิน อาทิ 
ผลการศึกษาของ วสันต   อดิศัพท (2533) ท่ีวา “ตัวอักษรเปนงานกราฟกท่ีใชมากท่ีสุดในรายการ
โทรทัศน โดยท่ัวไปจะใชตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดํา” และผลการศึกษาของ Fleming (1979) ดวย
ท่ีวา “โดยท่ัวไปคนสวนมากชอบสีแดง สีน้ําเงิน และสีเขียวเปนอันดับแรก สีมวง และสีเหลือง เปน
สีท่ีคนชอบนอย”  

2)  ตัวอักษร (Font)  ตัวอักษรวิ่งท่ีสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีรูปแบบในการ
นําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งในลักษณะแนวนอนดานลางของจอโทรทัศน มีทิศทางการวิ่งของขาว
ตัวอักษรวิ่งจากทางขวาไปทางซายของหนาจอโทรทัศน มีแถบสีน้ําเงินตัวอักษรสีขาว ใชตัวอักษร 
Cordial UPC มีขนาดตัวอักษร (Size) ขนาดความสูง 55 กวาง 100 ซ่ึงแบบของตัวอักษรดังกลาวเปน
แบบเรียบงาย และอานไดสบายดา โดยใชโปรแกรม Inscribe ทําการวิ่งขาวตัวอักษรวิ่ง ความเร็ว
ของตัวอักษรจะนับรวมขอความท้ังหมดเปน 1 รอบ ความเร็วจะอยูท่ี 1.50 นาทีตอ 1 รอบ ถาเนื้อหา
ขาวมีมากขอความตัววิ่งจะทําใหวาวิ่งเร็ว เพราะขอความวิ่งครบรอบเร็ว หากวันใดท่ีมีจํานวนช้ิน
ขาวมากจะทําใหขาวตัวอักษรวิ่งวนกลับมานอยรอบ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วสันต อดิ
ศัพท (2533) ท่ีวา “ขนาดของตัวอักษรตองเหมาะสม ใหญพอท่ีจะอานไดงายไมบรรจุขอความมาก
เกินไปใน ท่ีสําคัญขอบของตัวอักษรควรมีความคมชัด” และยังมีผลการศึกษาของ Biggs (1968) ท่ี
สนับสนุนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน ท่ีวา “ขนาดตัวอักษรนั้นควรจะมีสัดสวนท่ีแนนอน และ
เปนความจริงระหวางความกวาง ความสูง และความหนาของเสนตัวอักษร ตัวอักษรท่ีบางจนเกนิไป
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จะทําใหมองไมเห็น หรือหนาจนเกินไปจะทําใหตัวอักษรดูมืดทึบ ความกวางของตัวอักษรขนาด
ตาง ๆ เปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ในการมองเห็นและเปนส่ิงท่ีชวยใหตัวอักษรดูสวยงาม และอานงาย” 

3) การว่ิงตัวอักษร (News Bar) จากการวิเคราะหรูปแบบรายการและการสัมภาษณ ผูวิจัย
พบวา ในการออกอากาศขาวเที่ยงวันของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 คือ ตั้งแตเวลา  
12.00 – 12.30 น. โดยเฉล่ียภายในเวลา 30 นาที สามารถนําเสนอขาวปกติจํานวน 10 ขาวเปนเวลา 
15 นาที และนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งจํานวน 30 - 40 ขาวโดยขาวท่ีมีการวิ่งวนรอบซํ้าดวย ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับเนื้อขาวของตัวอักษรวิ่งขาวในแตละวัน แตขาวตัวอักษรวิ่งก็สามารถนําเสนอในชวงเวลา
ใดก็ไดไมจําเปนตองเปนเวลาในชวงขาว ถาหากขาวนั้นมีความสําคัญเรงดวน เชน เหตุการณวาง
ระเบิดกรุงลอนดอนมีการรายงานความคืบหนาเหตุการณตลอดท้ังวัน “ทางการอังกฤษคาดหวังวา 
โทรทัศนวงจรปดท่ีถูกติดต้ังตามท่ีสาธารณะอยูทุกหนแหงของกรุงลอนดอน อาจจะเปนกุญแจ
สําคัญท่ีชวยใหตํารวจสืบหาตัวผูเกี่ยวของได” เปนตน 

 
5.3  ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
จากผลการวิจัย พบวา ขาวตัวอักษรวิ่งมักดึงความสนใจจากการชมขาวปกติของผูชม 

ดังนั้น จึงควรทําการวิ่งตัวอักษรขาวในกรณีท่ีเปนขาวท่ีมีความสําคัญหรือสงผลกระทบตอสังคม
และประชาชนโดยทั่วไป และเปนขาวท่ีมีความนาสนใจหรือเปนท่ีใครรูของประชาชน ตลอดจน
เปนขาวท่ีมีความทันสมัยหรือทันเหตุการณเทานั้น  นอกจากนี้ การใชตัวอักษรวิ่งขาวยังมีความ
เหมาะสมตอการใชในกรณีทดแทนขาวท่ีภาพขาวยังมาไมถึงหรือทดแทนขาวท่ีไมมีภาพขาว ก็ได  
ท้ังนี้  ในการนําเสนอขาวตัวอักษรวิ่งนั้นควรตองนําเสนอขาวดวยขอความที่ส้ัน กระชับ และเขาใจ
งายเปนสําคัญ  ซ่ึงไมควรจะมีขอความท่ียาวจนเกินไป เพื่อใหการวิ่งขาวซํ้านั้นสามารถทวนรอบได
มากคร้ังในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน อันจะมีผลใหผูชมท่ีพลาดอานขาวนั้น ๆ สามารถวนกลับมา
อานไดอีกคร้ังหนึ่ง 

 นอกจากนี้แลว จากผลการวิจัยยังพบวา ขาวตัวอักษรวิ่งไมควรใชในการนําเสนอใน
กรณีท่ีขาวนั้นมีความซับซอน เขาใจยาก โดยใชการนําเสนอเปนขาวภาคปกติจะดีกวา เพราะจะทํา
การเลาเร่ืองขาวไดสมบูรณและครบถวนกวามาก รวมท้ังไมควรใชในกรณีท่ีขาวนั้นขาดการตรวจ 
สอบความถูกตองแมนยําของเน้ือหากอนการนําเสนอ 

  
 
 

DPU
DPU



  123 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ดวยปจจุบันไดมีการใชตัวอักษรวิ่งเปนชองทางสําคัญในการส่ือสารขาวหรือเผยแพร

ประชาสัมพันธรายการตาง ๆ ของทางสถานีโทรทัศน ดังนั้น อาจทําการศึกษาประเด็นท่ีวาการวิ่ง
ตัวอักษรขาวนั้นมีผลตอระดับการรับรูขาวสารของผูชมเพิ่มข้ึนหรือไม และมีลักษณะอยางไร 

2. ศึกษารูปแบบการนําเสนอขาวสารผานส่ือสารสนเทศรูปแบบใหม ไดแก การสง
ขอความส้ัน (Short Message: SMS) บนโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหทราบถึงลักษณะการรับรูขอมูล
ขาวสารของผูชมท่ีมีตอส่ือสมัยใหม 

3. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยสัมภาษณขอมูลจากผูบริหารในสวนตาง ๆ เพื่อกําหนด
แนวนโยบายของสถานีโทรทัศนทางดานขาวตัวอักษรวิ่ง 

4. เปรียบเทียบการปฏิบัติงานในกระบวนการคัดเลือก การเรียบเรียงและการนําเสนอขาว
ตัวอักษรวิ่งระหวางสถานีโทรทัศนชองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสถานีท่ีเปนสถานีโทรทัศนกองทัพบก 
ชอง 5 

5. เปรียบเทียบขอมูลการปฏิบัติงานตัวอักษรวิ่งของสถานีโทรทัศนภายในประเทศและ
ของตางประเทศ 
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ตัวอยางขาวตวัอักษรว่ิง ในขาวชวงเท่ียงวัน สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
ขาวตัวอักษรว่ิงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 

- นายกรัฐมนตรีรวมพิธีตอนรับอยางเปนทางการจากรัฐบาลจีน พรอมตรวจแถวทหารเกียรติยศ 
รวมกับนายเวิน เจียเปา นายรัฐมนตรีจีน จากนั้นไดมีการหารือทวิภาคีระหวางไทย-จีน โดย
นายกรัฐมนตรีไดรวมเปนสักขีพยาน ในพิธีลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลไทย-จีน รวม 6 
ฉบับ 

- การลงมติรางแกไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ตามรางรัฐบาลผานฉลุย ดวยคะแนน 484 ตอ 156 งดออก
เสียง 23 เสียง โดยไมมี ส.ส.กลุมวังน้ําเย็นกลาสวนมติพรรค ยกเวน นายเสนาะ เทียนทอง ท่ีไมอยู
ในหองประชุมขณะโหวต 

- ฝายคานยืนยันอภิปรายราง พรบ.งบประมาณ 2549 ไมใชการอภิปรายไมไววางใจ แตฝายคาน
พยายามช้ีใหรัฐบาลเห็นการใชจายงบประมาณท่ีไมโปรงใส และมีผลประโยชนทับซอน รวมท้ัง
มีการทุจริตในโครงการตางๆ 

- หัวหนาพรรคชาติไทยแสดงความเปนหวงภาระเศรษฐกิจขณะนี้ท่ีถดถอยลงมากทั้งอัตราเงินเฟอ 
และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดพรอมแนะรัฐบาลให
ความสนใจเศรษฐกิจระดับจุลภาคมากข้ึน 

- รมว.กลาโหมยืนยัน ชาวกัมพูชามุสลิมกวา 100 คน ท่ีเขามาในไทยทางดานอรัญประเทศไม
เกี่ยวของกับความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

- อาการอาพาธของหลวงพอคูณ ดีข้ึนตามลําดับ ฉันทอาหารเองไดแลว หลังเขารักษาอาการโรค
หลอดลมอักเสบ ท่ีโรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา 

- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่ังตรวจสอบประวัติประธานาธิบดีมาหมูด อาหมาดิเนจัด ของอิหรานหลัง
อดีตตัวประกันชาวอเมริกันท่ีถูกจับในอิหรานระบุวา ประธานาธิบดีอิหรานคนใหมเปนหนึ่งใน
แกนนําจับคนอเมริกันเม่ือป 2522 

- สหรัฐจะปรับลดอัตราภาษีศุลกากรสําหรับสินคามูลคากวา 500 ลานดอลลารท่ีนําเขาจากประเทศ
ในเอเชียท่ีประสบเหตุสึนามิในปท่ีแลว แตจะเพิ่มภาษีท่ีเรียกจากสินคามูลคาราว 1 พันลาน
ดอลลารท่ีนําเขาจากประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ 

- อย.เรียกเก็บคืนนมผงดัดแปลงสําหรับทารก 4 ยี่หอดังออกจากทองตลาดแลวหลังพบเช้ือจุลินทรีย
ทําใหเกิดโรคเอนเทอโรแบคเตอร ซากาซากิ 

- 3 นักศึกษา ม.บูรพาเตรียมเดินทางไปรับทราบขอกลาวหาท่ี สภ.ต.แสนสุข จ.ชลบุรี บายนี้ ขณะท่ี
อาการ “นองหญิง” ยังทรงตัวเชนเดิม 
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- ตํารวจ-ทหารลาดตระเวนเขมพื้นท่ี จ.ยะลา หลังมีชาวกลุมกอความไมสงบแฝงตัวเขามาในพ้ืนที 
อ.บันนังสตาอ.รามัน และ อ.ยะหา จ.ยะลา 

- รมว.กลาโหม ยอมรับการทํางานของเจาหนาท่ีในพื้นท่ี 3 จ.ชายแดนภาคใตยังลาชา ซ่ึงตองมีการ
ปรับเปล่ียนการทํางานใหม โดยปรับเปนกองกําลังขนาดเล็ก และทํางานในเชิงรุกมากข้ึน 

- ผูวาธปท.สงสัญญาณดอกเบ้ียในประเทศจะตองสูงกวาดอกเบี้ยตางประเทศ ท้ังนี้เพื่อดูแลเงินทุน
ไหลใหยังเขาสูประเทศ แกปญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 

- ประธานาธิบดีจีน-รัสเซีย ลงนามในคําประกาศรวมกันท่ีมีช่ือวา ระเบียบโลกในศตวรรษท่ี 21ซ่ึง
คาดวาคําประกาศดังกลาวเปนการแสดงเจตจํานงของรัสเซียท่ีตองการสรางแนวรวมกับจีน เพื่อ
คานงัดอํานาจสหรัฐฯ ท่ีขยายอิทธิพลในดินแดนอดีตสหภาพโซเวียต โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคพื้นเอเชียกลางมากข้ึน 

- เทนนิสแกรนดสแลม รายการ วิมเบิลดัน 
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ วีนัส วิลเล่ียมส (มือ14 สหรัฐฯ) ชนะ มาเรีย ชาราโปวา (มือ2 
รัสเซีย) 2-0 เซต 7-6(7-2) 6-1  ลินดเซย ดาเวนพอรต (มือ1 สหรัฐ) - อเมลี โมเรสโม (มือ3 
ฝร่ังเศส) 6-7, 7-6, 5-3  (เล่ือนการแขงขันเนื่องจากฝนตก) 

- กอลฟยูโรเปยน ทัวร รายการสเมอรฟต ยูโรเปยน โอเพน ท่ีประเทศไอรแลนด 
รอบแรก 
(-6) 66 เทรเวอร อิมเมลแมน (แอฟริกาใต) 
(-5) 67 ฟร็องซัวส เดลามองตาเย (ฝร่ังเศส), รีทีฟ กูเซน (แอฟริกาใต) 
(-4) 68 โจนาธาน โลมาส (อังกฤษ), แกร่ี เมอรฟ (ไอรแลนด) 
6. (-3) 69 โรเจอร แชปแมน (อังกฤษ), ดารเรน คลารก (ไอรแลนดเหนือ), เจม่ี โดนัลดสัน (เวลส), 
เกรกอร่ี อาฟเรต (ฝร่ังเศส), นิค โอเฮิรน (ออสเตรเลีย), เบรตต รัมฟอรด (ออสเตรเลีย),  แกรม  
สตรอม (อังกฤษ)139 (+8) 80 ธงชัย ใจดี (ไทย) 

- ฟุตบอลโคปา ลิเบอรตาดอเรส 
รอบรองชนะเลิศ นัดท่ีสอง 
ชิวาส (เม็กซิโก) เสมอ แอตเลติโก พาราเนนเซ (บราซิล) 2-2 ( แอต.พาราเนนเซ เขาชิงชนะเลิศ
ดวยประตูรวม 5-2) 
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ขาวตัวอักษรว่ิงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2548 
- เกิดเหตุรถไฟ 2 ขบวนชนกนัท่ีบริเวณใกลเทือกเขาอัลไพนในประเทศออสเตรีย ทางตะวนัตก
เฉียงใตขอเมืองซาลซบูรก มีผูเสียชีวิต 2 คน 

- เกิดเหตุระเบิดพลีชีพ 3 จุดท่ีกรุงแบกแดด ท้ังท่ีมีผูไปรับสมัครเปนตํารวจบริเวณดานตรวจบน
ถนนทางหลวงและบนถนนกลางเมือง สงผลใหมีผูเสียชีวิตอยางนอย 20 คน 

- รองหัวหนาพรรคชาติไทยม่ันใจ รัฐบาลตองปรับครม.แนนอน 
- กทม.ยืนยัน 4 ก.ค.นี้จะเร่ิมจบัปรับผูคาหาบเร แผงลอยบนทางเทา และนอกจุดผอนผันโดยไมมี
การยกเวน 

- หลวงพอคูณอาจจะออกจากโรงพยาบาลในวันนี้ โดยจะเดินทางไปจําวัดท่ีวัดหนองบังรองอยาง
ไมมีกําหนด เพื่อเล่ียงความขัดของเร่ืองผลประโยชนภายในวัดของหมูลูกศิษย 

- เกิดเหตุระเบิด 3 คร้ังซอนในเมืองพริสตินา เมืองเอกของจังหวดัโคโซโว ของเซอรเบีย-มอนเตเน
โกร ในเวลาหางกันเพยีงไมกี่นาที แตไมมีผูไดรับบาดเจบ็หรือเสียชีวิตแตอยางใด 

- ชาวประมงในจังหวดัประจวบคีรีขันธ ทยอยหยุดการเดินเรือ เนื่องจากไมสามารถแบกรับภาระ
ไหว หลังรัฐประกาศข้ึนราคาน้ํามันรายวัน 

- ตํารวจไลลาแกงยาบาบนทางดวนโทลลเวย หลังขับรถฝาดานตรวจบริเวณหนาหางฟวเจอร รังสิต 
สุดทายหนไีมรอดถูกตํารวจยิงลอยางแตกบนทางดวนโทลลเวยขาเขาชวงอนุสรณสถาน พบยาบา
กวาแสนเม็ด 

- สมาคมน้ํามันเห็นดวยกับมาตรการประหยดัพลังงานของรัฐบาล ดวยการปดปมชวงกลางคืน 
พรอมเสนอใหปดสถานีบริการ 1 วัน เพราะนอกจากจะชวยลดการใชน้ํามันแลว ยังจะชวย
ประหยดัไฟฟาดวย 

- ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมปโลกรุนอายุ 20 ป 
รอบชิงชนะเลิศ นัดชิงชนะเลิศ 
อารเจนตินา 2-1 ไนจเีรีย 
นัดชิงท่ี 3 
บราซิล 2-1 โมร็อกโก 

- เทนนิส วิมเบิลดัน ท่ีประเทศอังกฤษ 
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ 
วีนัส วิลเล่ียมส (14-สหรัฐฯ) ชนะ ลินดเซย ดาเวนพอรต (1-สหรัฐฯ) 4-6, 7-6 (7-4), 9-7 
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ชายเดีย่ว รอบรองชนะเลิศ 
แอนดี้ ร็อดดิค (2-สหรัฐฯ) ชนะ โธมัส โยฮันสสัน (12-สวีเดน) 6-7 (6-8), 6-2, 7-6 (12-10), 7-6 
(7-5) 

- กอลฟ พีจีเอ ทัวร รายการ เวสตเทิรน โอเพน ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลังจบรอบท่ี 3 
1. (-12) 201 เบน เคอรติส (สหรัฐฯ) 64-71-66, จิม ฟวริค (สหรัฐฯ) 64-70-67 
3. (-9) 204 ทิม เฮอรรอน (สหรัฐฯ) 68-66-70  
4. (-7) 206 ไทเกอร วูดส (สหรัฐฯ) 73-66-67, ชอน มิชีล (สหรัฐฯ) 71-67-68 

 6. (-6) 207 วีเจย ซิงห (ฟจิ) 72-70-65, แพท เปเรซ (สหรัฐฯ) 74-66-67, แบร็ตต ควิกล่ีย  
        (สหรัฐฯ) 69-69-69,      คริส เคาช (สหรัฐฯ) 66-67-74 

10. (-5) 208 บิลล่ี เมยแฟร (สหรัฐฯ) 72-69-67 , ไบรอัน เกย (สหรัฐฯ) 68-70-70, เคร็ก เพิรกส  
           (นิวซีแลนด) 67-71-70, ดัฟฟ วัลดอรฟ (สหรัฐฯ) 69-65-74 
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ขาวตัวอักษรว่ิงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2548 
 

- รองนายกรัฐมนตรีเปดเผยนโยบายประหยัดพลังงาน ตองเร่ิมจากภาครัฐกอน เพราะมีคนทํางาน
ในภาครัฐเกือบ 3 ลานคน และเปนท่ีจับตาของประชาชนท่ัวไป หากเร่ิมท่ีขาราชการก็จะกระจาย
ไปสูภาคอ่ืนๆ ได 

- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเปดเผย การขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2549 มีการลดการ
ลงทุนลง จะมีการขยายตัวระดับท่ี 5.1 และจะขยายตัว  ในปถัด 2550 

- PM Blair vow Britain will not be terrorized by attacks, blames Islamic extremists for bombings. 
- วาท่ี ร.ต.ไพโรจน สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา เปดเผยกรณีท่ีนายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ลาออก
จากตําแหนงรมช.พาณิชย ถือเปนเร่ืองท่ีนาเสียดาย เพราะยังเปนคนหนุมที่อายุยังนอยและทํางาน
เกง 

- เจาหนาท่ีตํารวจยังคงเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยหนาสถานทูตอังกฤษ 
- คล็อด แมนดิ หัวหนาคณะเจาหนาท่ีบริหารสํานักงานพลังงานสากล เปดเผย ราคาน้ํามันใน
ระดับสูง ยังคงเปนภัยคุกคามเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่อง 

- Police do not know if bombs left in packages or if suicide bombers carried out London attacks 
on the transportation systems. 

- For more information on the London bombings go to cnn.com / London terror. 
- Asia stock market rose slightly on Fridays, underpinned a higher close on Wall Street, 

following deadly bomb attacks in London that raised global security concerns. 
- U.S. stocks recovered from early losses as investor adopted the view that the attacks on 

Thursday would have limited impact on the global economic outlook. 
- ดัชนีหุนของสหรัฐฟนตัวข้ึนหลังนักลงทุนเห็นวาเหตุระเบิดกลาองกรุงลอนดอนคร้ังนี้ไมสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจโลกมากนัก 

- Messages of sympathy and condolences poured in from European and Middle Eastern nations, 
particularly those whose civilian populations had been targeted by militants. 

- ผูนํามุสลิมในอังกฤษ ขอใหชาวอิสลามรวมทําพิธีละหมาดไวอาลัยแดผู เสียชีวิตในเหตุ
วินาศกรรมในกรุงลอนดอน รวมท้ังยังเรียกรองใหรวมมือกับเจาหนาท่ีตํารวจติดตาม คนรายดวย 

- บรรดาประเทศแถบยุโรปสงสาสนแสดงความเสียใจและเห็นใจตอเหตุการณกอการรายคร้ังนี้ 
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- นายกรัฐมนตรีไดส่ังเจาหนาท่ีตํารวจใหดูแลสถานท่ีราชการของประเทศอังกฤษประจํา ประเทศ
ไทย รวมท้ังสถานท่ีราชการท่ีสําคัญ ตลอดจนหางรานบริษัทท่ีมีคนอังกฤษเปนเจาของและ
หุนสวน 

- ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแนะประชาชนใหประหยัดพลังงานทุกดาน 
- ประธานสมาพันธธุรกิจญ่ีปุน เปดเผยเหตุระเบิดรถไฟใตดินและรถโดยสารท่ีกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ จะไมสงผลกระทบตอการลงทุนของญ่ีปุนในยุโรป 

- ทางการอังกฤษคาดหวังวา โทรทัศนวงจรปดท่ีถูกติดต้ังตามท่ีสาธารณะอยูทุกหนแหงของ 
กรุงลอนดอน อาจจะเปนกุญแจสําคัญท่ีชวยใหตํารวจสืบกาตัวผูเกี่ยวของได 

- อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเปดเผย แนวโนมเด็กและเยาวชนดื่มสุราและสูบบุหร่ี
เพิ่มมากข้ึนจนนาเปนหวง 

- คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติมีติประณามเหตุวินาศกรรมในกรุงลอนดอนวาเปนการ
กระทําท่ีปาเถ่ือน และเรียกรองใหนานาชาติรวมกันตอตานและนําผูกอการรายท่ีกอเหตุ คร้ังนี้มา
รับโทษตากฎหมาย 

- เลขาธิการองคการนาโต กลาวถึงเหตุวินาศกรรมในกรุงลอนดอนวา กลุมกอการรายสามารถ
โจมตีไดทุกที่ แตไมสามารถทําลายความเช่ือม่ันของชาวอังกฤษและบรรลุจุดมุงหมายได 

- The total dead tell from the London blasts stands at 52. 
- ยอดผูเสียชีวิตจากเหตุระเบิดกลางกรุงลอนดอนสงผลใหมีผูเสียชีวิตขณะน้ี 52 คนแลว 
- There are the rumours that the presidential palace had discovered a plot by communist rebels to 

assassinate the President Gloria Macapagal Arreyo. 
- มีขาวลือวากลุมกบฏวางแผนลอบสังการประธานาธิบดี กลอเรีย อารโรโย 
- The most powerful men in sport held a moment’s silence at the start of the International 

Olympic Committee’s Session on Friday in tribute to those killed in deadly bomb attacks on 
London. 

- โทนี่ แบลร นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แสดงความเช่ือม่ันวา ชาวมุสลิมเกือบท่ัวทุกกมุมโลกตอง
ตอตานการกระทําของกลุมกอการรายในครั้งน้ี 

- นายกรัฐมนตรีจุนอิชิโร โคอิซูมิ ของญ่ีปุนระบุ ยังไมมีแผนถอนทหารญ่ีปุนออกจากอิรัก 
- เทนนิสเอทีพี ทัวร อลิอันซ ซูซ่ี โอเพน ท่ีเมืองเกสตัด ประเทศสวิตเซอรแลนด 
ชายเดี่ยว รอบ 2 
ฟรานติเซ็ค เซอรมัค (เช็ก) ชนะ ราเด็ค สเตปาเน็ค (เช็ก, มือ 3)6-7 (5/7), 6-4, 6-3 
นิโคลัส มาสซู (ชิลี, มือ 7) ชนะ แยน เฮอรนิช (เช็ก) 2-1 เซต 7-5, 2-6, 6-4 
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หลุยส ฮอรนา (เปรู) ชนะ อเลสซิโอ ดิ เมาโร (อิตาลี) 2-0 เซต 6-3, 6-4 
- กอลฟยูโรเปยน ทัวร รายการเดอะ บารเคลยส สกอตติช โอเพน ท่ีลอช โลมอนด พาร 71 
จบรอบแรก 
1. (-7) 64 อังเจล คาเบรรา (อารเจนตินา), สจวรต ลิตเท่ิล (อังกฤษ) 
6. (-5) 66 ธงชัย ใจดี (ไทย), เกรกอรี่ บูรดี้ (ฝร่ังเศส), นิค ดั๊กเฮอรตี้ (อังกฤษ), ทอม เลหแมน 
(สหรัฐฯ), มิเกล อังเคล มารติน (สเปน), เฮนริค สเตนสัน (สวีเดน) 

- จักรยานทางไกล ตูร เดอ ฟรองซ สเตจท่ี 6 ระยะทาง 199 กิโลเมตร จาก ทรัวส ไป น็องซ่ี 
1. ลอเรนโซ เบอรนุชช่ี (อิตาลี/ ฟาสซา บอรโตโล) 4 ช่ัวโมง 12 นาที 52 วินาที 
สรุปอันดับเวลารวม หลังจบสเตจท่ี 6 
แลนซ อารมสตรอง (สหรัฐฯ / ดิสคัฟเวอร่ี แชนเนล) 17 ช่ัวโมง 58 นาที 11 วินาที 
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ขาวตัวอักษรว่ิงวันท่ี 8 สิงหาคม 2548 
 

- นายแอเรียล ชารอน นายกรัฐมนตรีอิสราเอล แตงต้ังนายอีฮูด โอลเมิรต รองนายกรัฐมนตรีเปน 
รมว.คลังคนใหม แทนนายเบนจามิน เนทันยาฮู ซ่ึงเพิ่งยื่นใบลาออก 

- รมว.กลาโหมเช่ือม่ันวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะทํางานแกปญหาความไมสงบใน
พื้นที่ภาคใตได  อยางไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไมไดประชุมรวมกันอยางเปนทางการ 

- กกต.เร่ิมวินิจฉัย 38 สํานวนคํารองเลือกตั้ง ส.ส. ท่ีอาจไดรับใบเหลือง-ใบแดง หรือ ส่ังใหมีการ
เลือกตั้งใหมวันนี้  

- กรรมการวิศวกรรมสถานเรียกรองรัฐบาลดึงหนวยงานกลางเขามาตรวจสอบสนามบินสุวรรณภูมิ
หลังเกิดรอยราวบนรันเวย 

- ทางการสหรัฐออกแถลงการณจะปดสถานทูตในกรุงริยาดและสถานกงสุลในเมืองเจดดาหราน
ของซาอุดิอาระเบียในวันนี้และวันพรุงนี้ เนื่องจากไดรับคําขูโจมตีสํานักงานของทางการสหรัฐ 

- ลุนระทึก ยานดิสคัฟเวอรรี่เตรียมรอนลงจอดท่ีศูนยอวกาศเคนเนดี้ บนชายฝงตะวันออกของรัฐ
ฟลอริดา วันนี้ 

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ระบุจะใหกรมคุมครองสิทธิเขามารับผิดชอบการเขามอบตัว
ของแนวรวมผูกอความไมสงบ โดยคนเหลานี้จะไดรับการปฏิบัติดูแลตามแนวทางสันติสุข 

- นายกรัฐมนตรีเรงแกไขปญหาภาคใต โดยเฉพาะการดูแลความไมสงบในพ้ืนท่ีถือเปนเร่ืองดวนท่ี
ตองดําเนินการ 

- ประธานท่ีปรึกษาพรรคประชาธิปตยระบุปญหาภาคใตตองใชเวลาไมใชใชวิธีรวบรัดแบบท่ี
รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู 

- นายกรัฐมนตรียืนยันรอยแยกบริเวณภายในสนามบินสุวรรณภูมิไมมีปญหา  ยืนยันเปนเพียงจุด
ตอปกติ 

- วันท่ี 2 ของการประชุมสงเสริมสุขภาพโลกคร้ังท่ี 6 ท่ีศูนยการประชุมสหประชาชาติ เร่ิมคึกคัก
ตั้งแตชวงเชา  โดย ดร. แคเธอรีน เลอ กัลส คามุส ผูชวยผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก 
ระบุกฏบัตรกรุงเทพฯ เปนกรอบปฏิบัติอยางจริงจังใหกับประเทศตางๆ ใชในการสงเสริมสุขภาพ
ประชากรในประเทศของตนเองอยางเทาเทียม 

- นายกรัฐมนตรีระบุตําแหนงโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะมีความชัดเจนในชวงเย็นวันนี้ 
- กรมพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนระบุผลการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคพบเยาวชนไทยสูบ
บุหร่ีสูงถึง 35.9 เปอรเซ็นต ตามดวยการดื่มสุราและเสพยาบา 
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- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศยืนยันจะแกไขความลาชาในการทํา อี- พาสปอรต โดย
เบ้ืองตนไดกําหนดกรอบเวลาในการแกไขปญหา 1 เดือน 

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยระบุการทําเอฟทีเอไทย-ญ่ีปุนจะเปนประโยชนในระยะยาว 
โดยเฉพาะการดึงญ่ีปุนเขามาลงทุนในประเทศ 

- รองหัวหนาพรรคประชาธิปตยเตรียมแจงความรองทุกขกลาวโทษบุคคลท่ีรับสินบนโครงการ
อาคารลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มเติมอีก 2 คนในวันพรุงนี้  

- ประธานท่ีปรึกษาพรรคประชาธิปตยเช่ือการเขามอบตัวของผูกอเหตุปวนใต จะเปนประโยชนตอ
การคล่ีคลายปญหาความรุนแรงในพื้นท่ีภาคใต  

- นายกรัฐมนตรีระบุการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต ตองแกปญหาความไม
สงบในพ้ืนที่กอนเปนลําดับแรก 

- นายกรัฐมนตรีระบุการยกเลิกโครงการถนนเลียบอาวไทย เนื่องจากผลกระทบส่ิงแวดลอม คา
กอสรางสูง 

- ผูนําเวเนซุเอลา ส่ังระงับความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติดกับสหรัฐ 
- รัฐบาลเรงแกปญหาตลาดลองกองในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
- พรรคชาติไทยแนะรัฐบาลสงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ลงพื้นท่ีภาคใตพลิกฟนเศรษฐกิจ 3 จังหวัด
ชายเเดน 

- ควันไฟที่กําลังเผาผลาญปาในอินโดนีเซียสงผลกระทบตอทัศนวิสัยในหลายพื้นท่ีของมาเลเซีย
แลว 

- กศน.จัดสัปดาห “เทิดไท มหาราชินี ทําความดี เพื่อแม” ระหวางวันท่ี 10-17 สิงหาคมนี้ 
- ผูอํานวยการการทองเท่ียวสํานักงานกัวลาลัมเปอรระบุนักทองเท่ียวมาเลเซียยังเปนตลาดหลักของ
ไทย  ตั้งเปานักทองเท่ียวปนี้ท่ี 1.6 ลานคน 

- ชาวสวนลองกองในพื้นท่ี จ.นราธิวาสตางซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ หลังสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนียใหทหารเขาไปดูแลเกษตรกร 

- รัฐบาลอังกฤษใชขอหา “กบฏ” กับชาวมุสลิมท่ีมีแนวคิดสุดโตง 
- รมว.กลาโหม ระบุบัญชีโยกยายนายทหารประจําปนี้ยังอยูระหวางการปรับแกเนื่องจากตําแหนงท่ี
แตละเหลาทัพเสนอมายังไมตรงกัน 

- ผูวา จ.นราธิวาสเผยกลุมแนวรวมกอความไมสงบในพ้ืนท่ีภาคใต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จํานวน 
12  คนจะเดินทางเขามารายงานตัวกับทางการวันนี้ 
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ขาวตัวอักษรว่ิงวันท่ี 24 สิงหาคม 2548 
 

- ปธ.วิปรัฐบาล แจงเหตุ รัฐบาลออกพรก.ฉุกเฉินเพราะเหตุการณบังคับ 
- ก.พาณิชย เผยตางชาติสนใจสินคาโอทอปมากกวาปท่ีแลว 
- สํานักงานอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุนรายงานวา พายุไตฝุนมาวารกําลังเคล่ือนตัวสูญ่ีปุนและคาดวาจะพัด
กระหน่ํากรุงโตเกียวในปลายสัปดาหนี้ 

- ทุบเกงฉกเคร่ืองเพชรสาวใหญมูลคา 10 ล. 
- ความคืบหนาเคร่ืองบินโดยสารแบบโบอ้ิง 737-200 ของสายการบินทานสแอรไลนเท่ียวบิน 204 
จากกรุงลิมา ประสบเหตุตก มีผูเสียชีวิตอยางนอย 40 คน จากท้ังหมด 100 คน และมีผูรอดชีวิต
อยางนอย 52 คน 

- นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปตย เรียกรองรัฐนําขอทวงติงถก พรบ.ฉุกเฉิน
ปรับปรุง 

- รานคาตลาดวโรรสเลหลังสินคาน้ําทวม 
- นายจํารัส ศรีประทุม ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคใต เผย 14 จว.ใตมีการลงทุนเกือบ 

300 ลานบาท ในเดือน ก.ค. 
- สงกลับ 70-80 ฟองจลาจล 20 แรงงานไทย 
- “เหนาะ” รวมถก พ.ร.ก.สงลูกกกลุมยกมือผาน 
- ตํารวจ สน.โชคชัย เช่ือคนรายทุบกระจกฉกเพชรเปนคนใกลตัว “เจาของรานเพชรอําไพ” พรอม
สงทีมสืบสวน เรงตามลา พนักงานเปดรานเพชร ผูตองสงสัยมาสอบปากคําดวน 

- หลานสวนในพื้นท่ีตอนกลางและตอนใตของยุโรปเผชิญภาวะน้ําทวมหลังฝนตกหนัก และเกรง
กันวา อาจสงผลใหเกิดดินโคลนถลม ซ่ึงจะสรางความเสียหาย มูลคาหลายพนลานยูโร 

- อากาศวันนี้ทุกภาคยังคงมีฝนตกอยางตอเนื่อง และระดับน้ําบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ลุมน้ําโขงยังคงมีน้ําทวมขังในพื้นท่ีราบลุมบางพื้นท่ีของจังหวัดหนองคาย นครพนม และ
มุกดาหาร ในระยะนี้ 

- กมธ.แรงงาน เตรียมนําเหตุแรงงานไทยกอเหตุจลาจลในไตหวัน เขาหารือวันนี้ 
- ปชป.เรียกรองรัฐบาล เปดเผย ขอมูล พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการ
ถายทอดสดการอภิปราย เพื่อใหประชาชนไดทราบเน้ือหาสาระท่ีแทจริง  พรอมวอนนําขอทวงติง
ไปปรับปรุงพ.ร.ก.ดังกลาวดวย 

- นายวัฒนา เมืองสุข รมว.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย แจงแนวคิดปดถนน เพื่อดึง
เยาวชนกลับคืนสูสังคม 
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ขาวตัวอักษรว่ิงวันท่ี 11 กันยายน 2548 
 

- ชาวจีนกวา 350,000 คน ในภาคตะวันออกอพยพหนีภัยไตฝุนขนุน ซ่ึงคาดวาจะพัดเขามณฑล    

เจอเจียงในวันนี้ 
- ประธานคณะกรรมการอิสลามปตตานีเช่ือ การโยกยายขาราชการไมกระทบการรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นท่ี 

- กรมอุตุฯ เตือน จ.แมฮองสอน ตาก ลําปาง แพร และเพชรบูรณ ใหระมัดระวังอันตรายจากสภาวะ
น้ําทวมท่ีจะเกิดข้ึนในระยะ 2-3 วันนี้ 

- เกิดเหตุแผนดินไหว 4.3 ริกเตอร ทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุน บริเวณชายฝงฟุกุชิมา แตไมมี
รายงานผูเสียชีวิต หรือความเสียหาย 

- ภูเก็ตแอรไลนประสบอุบัติเหตุล่ืนไถลตกรันเวย ท่ีแมสอดมีผูบาดเจ็บเล็กนอย 
- บุช เรียกรองใหชาวสหรัฐรวมกันเปนหนึ่งเดียว เพื่อรวมรําลึกถึงเหตุการณ 11 กันยายน 
- กรมสุขภาพจิต เขารวมสอบสวนและตรวจสุขภาพจิตใจของ น.ส.จิตรลดา ตันติวานิชยสุข 
ผูตองหาใชมีด น.ร.เซนตโยเซฟฯ 
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ขาวตัวอักษรว่ิงวันท่ี 24 กันยายน 2548 
- เฮอรริเคนริดา ออนแรงลงเปนพายุโซนรอนแลว 
- ยอดบริจาคชวยเหยื่อสึนามิสูงกวา 11,000 ลานดอลลาร 
- นางกาญจนา เกษกาญจน รองอธิบดีกรมราชทัณฑ ซ่ึงจับตาเรือนจําท่ัวประเทศ หวั่นนักโทษ
เลียนแบบเรือนจําลพบุรี 

- อังกฤษจะถอนทหารออกจากอิรักในกลางปหนา 
- รมว.ไอซีทีเช่ือประชาชน 3 จว.ชายแดนใตจะไดใชบัตรสมารทการดตนเดือน ต.ค.นี้ 
- ออกหมายจับมือสังหาร 2 นย. เพิ่มอีก 5 ราย 
- เปดสนามประลองความเร็วใน งานรวมพลคนรักมอเตอรไซค” ท่ีรังสิต คลอง 5 บายวันนี้ คาดมี
นักซ่ิงกวา 2 พันคนเขารวมงาน 

- ผบ.เรือนจําลพบุรี เปดใจไมเสียใจหลังถูกส่ังยาย แตรูสึกดีใจมากกวา ท่ีทําใหปญหาคล่ีคลายไป 
- อุตุเตือน ไตฝุนดอมเรยกระทบเหนือ-อีสาน ฝนตกหนักในชวงวันท่ี 26 - 29 กันยายน 2548 
เดง ผบ.เรือนจําลพบุรี - นักโทษพอใจสลายตัว 
- นายสุรนันทน เวชชาชีวะ ยันรัฐพรอมสนับสนุนการจัดตั้งวิทยุชุมชน 
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ขาวตัวอักษรว่ิงวันท่ี 2 ตุลาคม 2548 
 

- คนรายระเบิดปอมรถไฟใกลสถานีจะนะ จ.สงขลา ตํารวจเสียชีวิต 2 นาย ยังมีผูไดรับบาดเจ็บอีก 
1 คน 

- ยอดผูเสียชีวิตจากเหตุระเบิด 3 ระลอกในเวลาไลเล่ียกัน ท่ีรานอาหาร 3 แหงบนเกาะบาหลีของ
อินโดนีเซียเม่ือคืนวันเสารเพิ่มอยางนอยเปน 36 คน บาดเจ็บ 120 คน 

- ผบช.น.คนใหมมอบนโยบายการทํางานแกเจาหนาท่ี 
- กทม.เตรียมยกเวน VAT บีอารที อางเปนกิจการเพื่อมวลชน 
- นายกฯ อาจลงตรวจพ้ืนท่ีน้ําทวมภาคเหนือหากสถานการณไมดีข้ึน 
- เม็กซิโก ประกาศฉุกเฉินรับเฮอริเคน 
- ไทยไดรับเกียรติจากสหประชาชาติใหเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมวันท่ีอยูอาศัยโลก ท่ีทอง
สนามหลวง ระหวางวันท่ี 3-8 ตุลาคมนี้ซ่ึงจะสรางช่ือเสียงดานการแกปญหาดานท่ีอยูอาศัยของ
ไทย 

- เกิดอุบัติเหคุรถโดยสารปรับอากาศช้ัน 1 สีฟา - ขาว ทะเบียน 12-6999 กทม.สายกรุงเทพ – ศรี
เชียงใหม จ.หนองคาย เสียพลิกคว่ําท่ีบริเวณถนนมิตรภาพ หลัก กม.166 หนา ร.ร.ธนากร
สงเคราะห อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย สงผลใหมีผูไดรับบาดเจ็บ 20 ราย 

- คนรายวางระเบิดปอมรถไฟใกลสถานีจะนะ จ.สงขลา ตํารวจเสียชีวิต 2 นาย  
- นายศิวะ แสงมณี อธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันถึงการทําบัตรสมารทการด จะเริ่มในวันท่ี 6      
ตุลาคมนี้ โดยเร่ิมแหงแรกท่ีอําเภอเมืองปตตานี จากนั้นจะขยายไปยังอําเภอเมืองยะลา อําเภอเมือง
นราธิวาส 
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ขาวตัวอักษรว่ิงวันท่ี 11 ตุลาคม 2548 
 

- ชิดชัยส่ังใชสันติวิธีชักชวนแกนนําปวนใตรวมพัฒนาชาติไทย 
- เกาหลีใตข้ึนดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบ 3 ปกวา 
- ทะนงเผยแกหนี้ ปชช. ไมคุมบัตรเครดิต 
- นายสุวัฒน ลิปตพัลลภ  กลาวถึงกระแสขาวปญหาความขัดแยงกับนายประชา มาลีนนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เกี่ยวกับงบดานกีฬาวาไมเปนความจริง 

- สุรนันทคานขอเสนอใหนายกชะลอนํารายช่ือ กสช.ทูลเกลาฯ 
- รวบทนาย พกปนเขาศาลระหวางการพิจารณาคดี 8 อุสตาส 
- รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทยระบุ ไมอยากใหเลือกตั้งซอมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน จุดประเด็นความ
แตกในการแกปญหาภาคใตระหวางพรรคไทยรักไทยกับประชาธิปตย 

- รอง ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เผย ไฟใตทําวัดขาดกฐิน 50 วัด ผลกระทบอีกดาน
หนึ่งจากปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

- นักเศรษฐศาสตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย ติงแนวคิดรัฐมนตรีคมนาคมท่ีเสนอเก็บภาษีรถปายแดง  
50,000บาท เพื่อนําไปใชกอสรางระบบขนสงมวลชน ระบุไมสมเหตุผลและขาดความเปนธรรม 

- เม่ือชวงเชาท่ีผานมา ยานอวกาศโซยุสของรัสเซีย พรอมดวยนักวิทยาศาสตรและมหาเศรษฐีชาว
อเมริกัน “เกรกอร่ี โอลเซน” พรอมลูกเรืออีก  2 คน ไดรอนลงสูพื้นโลกแลวในประเทศ 
คาซัคสถาน 

- รมช.สธ.เช่ือจะมีการเปล่ียนแปลงใน 3 สัปดาห กอนครบกําหนดลาออกของหมอสุชัย 
- กกต.จะเรงพิจารณาสํานวนรองเรียน ส.ส.ใหเสร็จภายในเดือนน้ี 
- กรมปศุสัตว ยืนยันขณะน้ียังไมมีการกลายพันธุของเช้ือไขหวัดนกในไทย 
- บราซิลพบการระบาดโรคปากเทาเปอยในปศุสัตว 
- ผูนําฝร่ังเศสยินดีสนับสนุนไทยจัดตั้งแฟช่ันเฮาสของไทยถาวรในกรุงปารีส 
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ภาคผนวก ข 
แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล 
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แบบสัมภาษณเจาะลึกรายบุคคล 
เรื่อง กระบวนคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของ 

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
 

ผูใหสัมภาษณ...................................................................................................................................... 
วันท่ี......................................................................เวลา........................................................................ 
 
แนวคําถามสัมภาษณ มีดังนี้  

1. นโยบายเกี่ยวกับการนําเสนอตัวอักษรวิ่งขาวเปนอยางไร 
2. เม่ือรับนโยบายการนําเสนอตัวอักษรวิ่งขาวมาแลว นํามาปฏิบัติงานไดอยางไร 
3. การใชตัวอักษรวิ่งขาวในปจจุบัน มีความจําเปนอยางไร 
4. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการนําเทคโนโลยีทางดานอินเตอรเน็ตมาใชในการ

คัดเลือกขาว 
5. ทานใชเว็บไซดอะไรในการคัดเลือกขาว 
6. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกเว็บไซดนั้นในการคัดเลือกขาว 
7. ในอนาคตจะมีการพัฒนาการนําเสนอตัวอักษรวิ่งขาวอยางไรบาง 
8. อุปสรรคในการทํางานดานตัวอักษรวิ่งขาวมีอะไรบาง 
9. ตัวอักษรวิ่งขาวมีความแตกตางจากขาวประจําวันอยางไรบาง 
10. มีความคิดเห็นในเร่ืองตัวอักษรวิ่งขาวอยางไร 
11. เนื้อหาท่ีนําเสนอตัวอักษรวิ่งขาวควรมีลักษณะอยางไร 
12. ตัวอักษรวิ่งขาวของททบ.5 มีความแตกตางจากสถานีโทรทัศนชองตางๆ อยางไร 
13. จุดแข็งและจุดออนของตัวอักษรวิ่งขาวของ ททบ.5 มีอะไรบาง 
14. สัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีกี่ประเภท 
- แนวคิดในการแบงสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทที่นําเสนอในชวงขาว
เท่ียงวันเปนอยางไร 

- ข้ันตอนในการแบงสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทที่นําเสนอในชวงขาว
เท่ียงวันเปนอยางไร 

- ปญหาในการแบงสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทท่ีนําเสนอในชวงขาว   
เท่ียงวันท่ีมีอะไรบาง 
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- อุปสรรคในการแบงสัดสวนของขาวตัวอักษรวิ่งแตละประเภทท่ีนําเสนอในชวงขาว
เท่ียงวันเปนอยางไร 

15. กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันของสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีอะไรบาง 

- หลักเกณฑในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันของสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนอยางไร 

- ชองทางในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันชองทางไหน
บาง 

- ข้ันตอนในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันเปน
อยางไร 

- ปญหาในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันมีอะไรบาง 
- อุปสรรคในการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งท่ีนําเสนอในชวงขาวเท่ียงวันเปนอยางไร 

16. กระบวนการในการเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันของ 
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีอะไรบาง 

- ความสําคัญของการเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันเปน
อยางไร 

- การเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันไดผลมากนอยแคไหน
อยางไร 

- ข้ันตอนการเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันเปนอยางไร 
- ปญหาในการเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเท่ียงวันมีอะไรบาง 
- อุปสรรคของการเรียบเรียงและการนําเสนอตัวอักษรวิ่งในชวงขาวเที่ยงวันเปน
อยางไร 
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