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ท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554   

    ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
ช่ือผูเ้ขียน   มยรีุ  ไพบูลยก์ุลกร 
อาจารยท่ี์ปรึกษา   รองศาสตราจารย ์ ดร.กุลทิพย ์ ศาตระรุจิ 
สาขาวิชา   นิเทศศาสตร์  
ปีการศึกษา   2555 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยเร่ือง  “บทบาทของโซเชียลมีเดียต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัย
ประเทศไทย  ปี  2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7”  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.)  
เพื่อศึกษากระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554 ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7  2.)  เพื่อศึกษาบทบาทของโซเชียลมีเดียต่อกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ 3.)   เพื่อศึกษา 
บทบาทนายทวารข่าวสาร ในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์  โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview)  กลุ่มตวัอย่าง
จ  านวน 10 คน  การศึกษาเอกสาร (Documentary  Analysis)  และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content  
Analysis) จากเทปบนัทึกภาพการรายงานข่าวช่วงวิกฤตอุทกภยัประเทศไทย ในช่วงเวลาข่าวภาค
เท่ียง  และภาคค ่า ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  ผลการวิจยัพบว่า  กระบวนการท าข่าว
ช่วงมหาอุทกภยัปี 2554  แตกต่างจากช่วงเวลาปกติ  ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดทีมข่าว เฉพาะกิจ การ
คดัสรรบุคลากร  การก าหนดประเด็นข่าว การตรวจสอบขอ้เท็จจริง  และการออกอากาศข่าว 

 ดา้นบทบาทของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ พบว่า การ
ส่ือสารผา่นโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook  Twitter และ  Blackberry  Messenger  ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อ
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ในหลากหลายมิติ อาทิ  การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และเปิดโอกาสให้
คนในสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการท าข่าวมากข้ึน  ด้วยการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลใหส่ื้อมวลชน นอกจากจะตอ้งเป็นผูแ้สวงหาขอ้เท็จจริงจาก เหตุการณ์ หรือ ข่าวท่ีอยู่
ในกระแสสังคมโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤต เช่นเหตุมหาอุทกภัยในช่วงปี 2554 
ส่ือมวลชนตอ้งแสวงหาขอ้เท็จจริงจากกระแสข่าวลือท่ีแพร่สะพดัจ  านวนมาก เพื่อลดกระแสข่าวลือ
ท่ีสร้างความต่ืนตระหนกใหค้นในสงัคม  
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 นอกจากน้ีโซเชียลมีเดียยงัผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของผูป้ฏิบติังานข่าวตั้งแต่ระดบั
ผูบ้ริหารถึงระดบัผูป้ฏิบติังาน ในลกัษณะของการเปิดรับการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย  รวมทั้งการ
ใชป้ระโยชน์จากการติดต่อส่ือสารผา่นโซเชียลมีเดียในการติดตามประเด็นข่าวโดยผูส่ื้อข่าวตอ้งเพ่ิม
ระมดัระวงัในการท าข่าวมากข้ึนดว้ยการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านท าให้มีการเจาะลึก
ขอ้มลูเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูรวมทั้งยงัใชป้ระโยชน์ดา้นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูป้ฏิบติังานมายงักอง
บรรณาธิการ เพื่อความรวดเร็วในการท าข่าว 
 บทบาทของนายทวารข่าวสารในกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์พบว่าผูส่ื้อข่าวและ
บรรณาธิการข่าวตอ้งตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองตน้จากข่าวหรือประเด็นท่ีไดรั้บรู้มาจากโซเชียล
มีเดียอย่างรอบดา้นและตลอดเวลาเพ่ือให้ขอ้มูลมีความใหม่และทนัท่วงทีกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
โดยบรรณาธิการข่าวโทรทศัน์ตอ้งเพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงมากข้ึน
กว่าการท าข่าวในอดีตเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และความ
น่าเช่ือถือขององคก์รข่าว  
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ABSTRACT 
 

The research, entitled “Role of Social Media in News Process over Flooding Disaster 
in 2011, BBTV Channel 7”, has objectives as follows  
I.    To study news process during flood disaster in 2011, Thailand 
II.   To study role of social media in making TV news 
III. To study role of news editor in making TV news 

The study is conducted by Qualitative Research via In-depth interview from target 
group around 10 persons, documentary analysis and content analysis, which is collected tapes of 
news reporting of Ch7 during afternoon and night on air. The output of study found that news 
process, such as how to recruit staff to make news, how to set scope of news and how to 
broadcast during flood disaster in 2011, is different from that of normal situation.  

Roles of social media technology toward making TV news indicates communication 
through Facebook, Twitter and Blackberry Messenger  plays an important role in several 
dimensions such as to swiftly access information, or even to give opportunities to people in the 
society to participate in sharing news further  to media, especially in particular period like flood 
disaster in 2011. 

 Likewise, social media causes a change in making news from junior to senior level in 
term of receiving news via social media, and is useful to monitor issues of news, but reporters 
perhaps increase an awareness of news perception a bit by contacting with the editors. 

Role of editor in making TV points initially reporters and news editor must oversee 
the fact that they receive from social media carefully in order to ensure that news is really new, in 
trend and relates to the current situation. In particular, the editor has to be cautious to investigate 
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the fact more than making news in the past so as to rectify mistakes, and not to affect the image 
and credibility of news organization as well. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา   

ในอดีตมนุษยม์ีการใชส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติรอบตวัมาเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารและ
แจง้เตือนภยั เช่น การตีกลอง การเป่าเขาสตัว ์ การใชค้วนัไฟ ก่อนจะพฒันาสู่การสร้างอกัษรภาพ 
และการส่ือสารดว้ยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เร่ิมจากการส่งสัญญาณโทรเลขในปี พ.ศ. 2381 
วิทยุกระจายเสียงในปี พ.ศ. 2391   ส่ือโทรทศัน์ท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2470 และก้าวสู่ยุคแรกของ
โทรศพัท ์และโทรศพัทไ์ร้สายในช่วง พ.ศ. 2516 กระทัง่พฒันาต่อเน่ืองจนเขา้สู่ยคุของคอมพิวเตอร์ 
ในช่วง พ.ศ. 2503-2523   

เมื่อคอมพิวเตอร์สามารถท าให้การส่ือสารเช่ือมต่อกันในลักษณะเครือข่ายหรือ
(อินเตอร์เน็ต)และไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ในราวปี พ.ศ.2533 ส่งผลใหม้ีผูนิ้ยามการส่ือสาร
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตว่าเป็นยุคของ”การส่ือสารแบบไร้พรมแดน” เน่ืองจากอินเตอร์เน็ต
สามารถท าให้การส่ือสารระหว่างบุคคลมีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึนและท าให้ผูค้นทัว่ทุกมุมโลก
สามารถติดต่อส่ือสารกนัและเคล่ือนยา้ยขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจตลอดเวลา นบัเป็นการ
พฒันาทางเทคโนโลยท่ีีปฏิวติัโลกการส่ือสารในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

การเติบโตอย่างกา้วกระโดดของอินเตอร์เน็ตสู่ยุคweb2.0ซ่ึงมีการพฒันาให้สามารถ
อ่านและเขียนโตต้อบระหว่างผูใ้หบ้ริการ และผูใ้ชง้านในระบบอินเตอร์เน็ต  แทนท่ีจากระบบweb
แบบเก่า ซ่ึงเป็นลกัษณะของการใหบ้ริการอ่านอยา่งเดียว ส่งผลใหย้คุน้ีการส่ือสารแบบโตต้อบกนั
ไปมาในลักษณะเครือข่าย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี(2554) 
“web2.0”หรือเรียกอีกอยา่งว่า ยคุ Social Media  หรือส่ือสงัคม ท่ีท าใหก้ารส่ือสารจากช่องทางหน่ึง
ไปสู่ผูรั้บสารไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  โดยท่ีผูส่้งสารสามารถแบ่งปันสารในรูปแบบต่างๆไปยงัผูรั้บ
สารผา่นเครือข่ายออนไลน์ และผูส่้งสารและผูรั้บสารยงัสามารถโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและ
ผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารดว้ยกนัเอง และท าใหเ้กิดการสนทนากลุ่ม  มีการแลกเปล่ียนขอ้มลูภาพ เสียง 
หรือ แมก้ระทัง่การใหค้วามรู้และการแจง้เตือนภยักส็ามารถด าเนินไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจแบบวินาที
ต่อวินาทีและยงัสามารถส่ือสารกนัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เปรียบไดว้่าการส่ือสารในยคุ  Social Media 
ไม่เคยหลบัไหล  
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การขบัเคล่ือนของขอ้มูลข่าวสารบน  Social  Media  ส่งผลให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ท่ีด  ารงบทบาทหน้าท่ีการแจ้งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยให้ประชาชน
รับทราบมีการต่ืนตวัในการพฒันากระบวนการท าข่าวโทรทศัน์  เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูรั้บชมดว้ยการใชป้ระโยชน์จากช่องทางการส่ือสารสมยัใหม่น้ีมาประยุกต์ใชใ้น
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์เพื่อตอบสนองความตอ้งการและพฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์
ซ่ึงการพฒันาดา้นเทคโนโลยกีระบวนการข่าวโทรทศัน์เกิดข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 
กระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ในยุคแรก 

รายการข่าวโทรทศัน์ ของไทยในยคุแรกช่วงราวพ.ศ.2497   ดดัแปลงมาจากรายการข่าว
วิทยโุดยภาพข่าวจะใชภ้าพน่ิงหรือภาพวาดประกอบส่วนเน้ือข่าวไดรั้บจากส านกัข่าวท่ีเป็นสมาชิกอยู่
หรือซ้ือข่าวมาแปลเอง (  ต  านานโทรทศัน์ไทย  กบั  จ  านง  รังสิกุล,2535,น.123-125)ข่าวในประเทศ
หากจะใชภ้าพภาพเคล่ือนไหวประกอบ ก็ตอ้งเสียเวลาผลิต 1 วนัในขณะท่ีข่าวต่างประเทศ ตอ้งใช้
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 4 วนั จึงจะสามารถออกอากาศไดท้ าใหร้ายการข่าวในยคุแรกไม่ทนัต่อเหตุการณ์
และไม่ไดรั้บความสนใจจากผูช้มรายการมากนกัเน่ืองจากรูปแบบการน าเสนอเป็นรูปแบบตายตวัใน
ลกัษณะเดียวกบัประกาศของทางราชการ จ  านวนข่าวมีนอ้ย ส่งผลใหมี้การน าข่าวมาวนออกอากาศซ ้ า
เช่นเม่ือคร้ังเกิดเหตุมหาวาตภยัจากพายโุซนร้อน “แฮเรียต” ท่ีแหลมตะลุมพุกจงัหวดันครศรีธรรมราช 
เมื่อวนัท่ี 25 ตุลาคม 2505 ท าให้มีผูเ้สียชีวิตกว่า 800  คน และประชาชนกว่า16,000 คนตอ้งไร้ท่ีอยู่
อาศยั ( เสาวลกัษณ์  พวัเนียว,2553)(“ประวติั  แหลมตะลุมพุก”) แมจ้ะเกิดความสูญเสียอย่างหนักทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งรุนแรง  กระบวนการท าข่าวในยคุน้ีก็ท าไดเ้พียงการรอ
คอยภาพข่าวท่ีตอ้งเสียระยะเวลาในการน าภาพจากต่างจงัหวดัเขา้มาสู่สถานีโทรทศัน์ในกรุงเทพ
หลายสัปดาห์โดยผูส่ื้อข่าวตอ้งอาศยัขอ้มูลจากหน่วยงานราชการน าเสนอเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
มากจนเกินไปส่งผลให้การน าเสนอข่าวโทรทศัน์ของแต่ละสถานีโทรทศัน์ไม่แตกต่างกนัโดยผูช้ม
ข่าวโทรทศัน์ในยคุแรกมกัจะเช่ือในส่ิงท่ีส่ือมวลชนน าเสนอทนัทีโดยขาดการวิเคราะห์  
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ภาพที่ 1.1 ความเสียหายจากมหาวาตภยัร้ายแรง ซดัแหลมตะลุมพุก 
 

การพฒันาด้านเทคโนโลยีการส่ือสารส่งผลให้เกิดการพฒันากระบวนการท าข่าว
โทรทศัน์ มาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับความตอ้งการของผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ และรองรับการ
แข่งขนัในเชิงธุรกิจส่งผลใหผู้ผ้ลิตรายการโทรทศัน์น าเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตรายการ  เช่น การเปล่ียนแปลงภาพข่าวท่ีบนัทึกจากกลอ้งภาพน่ิงเป็นการบนัทึกภาพดว้ยกลอ้ง
วีดีโอ เพ่ือใหผู้รั้บชมรายการโทรทศัน์ไดรั้บทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงรวมทั้งเร่ิมมีผูท้  าหนา้ท่ีผู ้
ประกาศข่าวในลกัษณะการนัง่อ่านบทข่าวเพ่ือการบรรยายภาพเหตุการณ์  โดยข่าวท่ีทนัเหตุการณ์
มากท่ีสุดจะไดรั้บการยอมรับและไดรั้บการติดตามจากประชาชน เป็นจ านวนมาก (วนัชยั  ทรรพ
สุทธิ,  ผูส่ื้อข่าวอาวุโสสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7,  การส่ือสารระหว่างบุคคล , 13 ตุลาคม 
2554) จากนั้น ในปี 2526 เร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลง กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์คร้ังส าคญั เมื่อมี
การน าคอมพิวเตอร์มาใชก้ระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ 
กระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ในยุคอนิเตอร์เน็ต  พ.ศ. 2526 

ยคุน้ีแมเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์จะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการติดต่อส่ือสารในประเทศ
ไทยแต่ดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองราคา ท าให้กระบวนการท าข่าว  ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากคอมพิวเตอร์
มากไปกว่าการใชง้านเพื่อพิมพบ์ทข่าว เพราะช่วยประหยดักระดาษ และยน่ระยะเวลาการท าข่าวได้
รวดเร็วข้ึนและเมื่อคอมพิวเตอร์เกิดการพฒันาดว้ยการบรรจุโปรแกรมอินเตอร์เน็ตซ่ึงท าใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนัผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรืออีเมลไ์ดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว 
ผูผ้ลิตรายการข่าวโทรทศัน์จึงเร่ิมใชป้ระโยชน์จากคอมพิวเตอร์มากข้ึนแต่ดว้ยขอ้จ ากดัท่ีผูใ้ชง้าน
ตอ้งอยูท่ี่หนา้จอคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถรับทราบรายละเอียดของขอ้มูลท่ีส่งถึงกนัได้ท าให้ยุคน้ี
คอมพิวเตอร์จึงเขา้มามีบทบาทเฉพาะการใชง้านภายในส านักข่าวเช่นการคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมอาทิ
ขอ้มูลเชิงสถิติหรือการคน้หาประวติับุคคลส าคัญเพ่ือใช้ประกอบเน้ือหาข่าวให้สมบูรณ์มากข้ึน
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เท่านั้น (วิไล  กลัน่นาค,  ผูช่้วยหวัหนา้กองบรรณาธิการ  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7,  การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล,  13  มีนาคม  2554)จากนั้นก็เร่ิมมีการน าการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ตมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานข่าว ดว้ยการส่งภาพข่าว  แมคุ้ณภาพ ของภาพท่ีออกอากาศจะดอ้ยกว่า การน า
เทปบนัทึกภาพมาออกอากาศโดยตรงแต่ก็ไดเ้ปรียบดา้นความรวดเร็ว(วิไลกลัน่นาค,ผูช่้วยหัวหน้า
กองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทศัน์สี  กองทพับกช่อง  7,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  สัมภาษณ์  
13  มีนาคม  2554) 

เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เช่น เหตุการณ์สึนามิ  ท่ีจงัหวดัพงังา และภูเก็ตซ่ึง เมื่อปลายปี 2546
แมช่้วงน้ีประชาชนคนไทยจะเรียนรู้และคุน้เคยกบัการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร แต่ก็เป็น
เพียงเฉพาะการส่งต่อขอ้ความ เพ่ือรอการตอบกลบัเท่านั้น นกัข่าวจึงไม่สามารถรับทราบ 

 

 
 

ภาพที่ 1.2 คล่ืนยกัษสึ์นามิ พดัถล่มหาดป่าตอง จงัหวดัภูเกต็                                                         
 
ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไดท้นัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีปัญหาในการเช่ือมต่อ
ระบบสญัญาณภายในพ้ืนท่ี (สญัญาณล่ม) ท าใหป้ระชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่สามารถติดต่อไป
ยงัประชาชนท่ีอยูใ่นจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ติดต่อสู่ภายนอกได ้แต่เม่ือสถานการณ์เร่ิมสงบลง  ก็เร่ิม
มีการหลัง่ไหลของขอ้มลูข่าวสาผา่นเวบ็บอร์ดต่างๆ ทัว่ทุกสารทิศ(อนุวติั  เฟ่ืองทองแดง,  ผูส่ื้อข่าว, 
การส่ือสารระหว่างบุคคล,  สมัภาษณ์  25  พฤศจิกายน  2554)  เช่น www.pantip.comหรือการตั้ง
กระทู ้ เพื่อเผยแพร่นาทีชีวิต ผา่นเวบ็ไซดต่์าง ๆ เช่น  www.youtube.com  การใชง้านอินเตอร์เน็ต
เพ่ือการท าข่าวในยคุน้ีจึงเป็นไปในลกัษณะของการเปิดพ้ืนท่ีใหน้กัวิชาการนกัวิเคราะห์หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญรวมทั้งส่ือต่างประเทศไดว้ิพากษว์ิจารณ์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยผูส่ื้อข่าวใชอิ้นเตอร์เน็ตช้
ในการรับส่งบทข่าว ภาพข่าว หรือใชใ้นการแปลข่าว  
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ภาพที่ 1.3  ความเสียหายหลงัคล่ืนยกัษสึ์นามิ พดัถล่มจงัหวดัพงังา 

    
การพฒันาดา้นเทคโนโลยคีล่ืนความถ่ีของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีส่งผลใหผู้ค้นทัว่โลก

สามารถส่งต่อขอ้มลู หรือ แพร่กระจายขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาที เร่ิมไดรั้บ
ความนิยมมากข้ึนส่งผลให้การติดต่อส่ือสารพฒันาไปสู่การส่ือสารในลกัษณะของส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีผูค้นทัว่ทุกมุมโลกสามารถส่ือสารถึงกนัไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็วและกลายเป็นช่องทาง
การส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ส่งผลใหเ้กิดการพฒันากระบวนการท าข่าวโทรทศัน์อีกคร้ัง
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูรั้บชมท่ีเปล่ียนไปและท าให้การพัฒนา
กระบวนการ   ท าข่าวโทรทศัน์กา้วผา่นจากยคุอินเตอร์เน็ต สู่ยคุ Social Media  
กระบวนการท าข่าวในยุค Social Media 

ตลอดระยะเวลากว่า  56  ปีของการถือก าเนิดข่าวโทรทศัน์ ถึงปัจจุบนั ปี2556(ธนาคาร
กรุงเทพและคณะ,2535,น.123-125)กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ มีการเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยี
ท่ีเขา้มาในสงัคมไทยโดยตลอด โดยในยคุของ  Social Media ซ่ึงการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์
ไม่ว่าเป็น  Facebook  Twitter   MMS  Blackberry Messger  Line  Youtubeไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึง
ของระบบการติดต่อส่ือสารของคนในสังคม (สกุลศรี  ศรีสารคาม,2554, น.1) เมื่ออินเตอร์เน็ต
เติบโตข้ึนและเร่ิมมีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่ือข่าว ท่ีเรียกว่า ส่ือสารมวลชน
ออนไลน์ (Online Journalism) ซ่ึงนอกจากส านักข่าว กองบรรณาธิการ และผูส่ื้อข่าว จะหันมาใช้
เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นอินเตอร์เน็ตมากข้ึน ซ่ึงนกัคิดนกัวิชาการต่างใหค้วามเห็นว่าการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีท าให้บทบาทในการเลือกและคดักรองข่าวสารเปล่ียนไปจากเดิม ท่ีผูส่ื้อข่าวและกอง
บรรณาธิการเป็นผูก้  าหนดส่ิงท่ีผูรั้บสารจะรับรู้ เปล่ียนเป็นผูรั้บสารจะเป็นผูเ้ลือกข่าวสารและ
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ช่องทางท่ีตอ้งการรับรู้เอง (Trench and Gray Quinn,2003)  (อา้งถึงใน  สกุลศรี  ศรีสารคาม)ท่ี
ส าคญั คุณลกัษณะของส่ือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีไม่มีขอ้จ  ากดัเร่ืองเวลาและพ้ืนท่ีท าให้สามารถ
เป็นช่องทางในกาเผยแพร่ข่าวสารไดใ้นเชิงลึกและหลากหลายมากกว่าส่ืออ่ืนสามารถท าไดแ้ละนั่น
เป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทของนักข่าวและการส่ือข่าว (Pavlik, 1997 อา้งถึงใน สกุลศรี  ศรีสาร
คาม,2554) ในขณะเดียวกนั กระบวนการท าข่าวโดยเฉพาะข่าวโทรทศัน์ก็ตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบ
(Model)ในการรวบรวมขอ้มลูและการเผยแพร่ข่าวทั้งเชิงลึกและความหลากหลายของเน้ือหา โดยมี
การน าSocial Media มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท าข่าวมากข้ึน (Bradshaw, 2007)  ( อา้ง
ถึงใน  สกุลศรี  ศรีสารคาม)  กองบรรณาธิการข่าวโทรทศัน์ ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ หรือ
แมก้ระทัง่ทัศนะคติ ให้สอดคลอ้งกบัความเป็นไปในสังคมดว้ย เช่น มีการโพสคลิปวีดีโอ กรณี
ข้า ราชการกรมศุลก ากรตบป้อง หูพนักงานการ ท่ าอาก าศยานแห่งประ เทศไทยผ่ าน
www.youtube.com  บรรณาธิการข่าวก็จะก าหนดประเด็นให้ผูส่ื้อข่าวไปติดตามข้อเท็จจริงจน
น าไปสู่การลงโทษผูก้ระท าผดิ 

นอกจากนั้นยคุน้ียงัเปิดโอกาสใหผู้ส่ื้อข่าวสามารถรายงานข่าวผ่านโทรศพัท์ เคล่ือนท่ี
ในระบบ 3 จี  ไดท้นัที ซ่ึงเป็นการน าเสนอข่าวเพื่อช่วงชิงความรวดเร็วท าให้ข่าวท่ีเผยแพร่สู่สายตา
ผูรั้บชมข่าวโทรทศัน์และยงัเปิดโอกาสใหผู้รั้บชม หรือ นกัข่าวพลเมือง สามารถน าภาพท่ีบนัทึกไว้
มาประกอบการรายงานข่าว หรือสร้างประเด็นข่าวไดอี้กดว้ย ซ่ึงเป็นการน าเสนอเพื่อช่วงชิงความ
รวดเร็วท าใหบ้างคร้ังข่าวท่ีเผยแพร่สู่ผมรับชมข่าวโทรทศัน์บางเหตุการณ์ขาดการกลัน่กรองขอ้มูล
ข่าวสารจาก กองบรรณาธิการ ผูส่ื้อข่าวในยุคน้ี เม่ือได้รับข่าวสาร หรือเห็นอย่างไร ก็สามารถ
น าเสนอไดท้นัที ดงันั้นผลลพัธจ์ากการรายงานข่าว เสมือนดาบสองคมท่ีมีทั้งขอ้ดี ขอ้เสีย เช่นท าให้
ผูรั้บสารเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็วทนัท่วงทีแต่ก็ท าให้ผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลเพียงดา้นเดียว ขาด
การกลัน่กรองหรือตรวจสอบขอ้มลูในลกัษณะ ขอ้เท็จจริงเชิงประจกัษ ์นอกจากนั้นยงัเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผูรั้บชมข่าวโทรทศัน์ ท่ีสามารถรับชมข่าวโทรทศัน์ยอ้นหลงัได ้ทุกท่ีและตลอดเวลาตาม
ตอ้งการ  

กระบวนการท าข่าวปัจจุบนัซ่ึงการส่ือสารผา่น Social Media มีบทบาทในสังคมไทยเป็น
อยา่งมาก โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกิดวิกฤต เช่น กรณีมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554 ซ่ึงถือเป็นภาวะ
วิกฤตคร้ังประวติัศาสตร์ประเทศไทยท่ีทุกภาคของไทยตอ้งเผชิญกบัสภาวะแปรปรวนของสภาพ
อากาศรวมทั้งความผิดพลาดในการบริหารจดัการน ้ าของเข่ือนขนาดใหญ่ ท าให้เข่ือนไม่สามารถ
รองรับมวลน ้ ามหาศาลได ้ 
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มหาอุทุกภยัประเทศไทยคร้ังน้ี (บนัทึกวิกฤตมหาอุทกภยั  2554,2554,30  พฤศจิกายน,  
น.1-2)  ท าใหป้ระชาชนกว่า 2  ลา้นครัวเรือนตอ้งเดือดร้อน  โรงงานอุตสาหกรรมกว่า 20,000 แห่ง 
ตอ้งจมอยูใ่ตบ้าดาลนบัเดือน สร้างความเสียหายกบัไทยไม่นอ้ยกว่า  600,000  ลา้นบาท   

 

 

    

 
 

ภาพที่ 1.4  เหตุการณ์น ้ าท่วมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554  ผูส่ื้อข่าวนอกจาก
จะต้องท าหน้าท่ีแจ้งเตือนภัยท่ีเกิดข้ึน ยงัต้องระดมเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารต่าง ๆ มาใช้ใน
กระบวนการท าข่าวเพื่อช่วงชิงความรวดเร็วและน าเสนอขอ้เท็จจริงไดร้อบดา้นสะทอ้นภาพให้ผู ้
รับชมเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมกบัข่าวไดม้ากท่ีสุด  ท าใหใ้นยคุน้ีผูส่ื้อข่าวไม่ไดเ้ป็นเพียงผูน้  า
สารหรือผูส่้งสารเหมือนอย่างอดีตผูส่ื้อข่าวในยุคน้ีต้องเป็นเสมือนผูเ้ดินเร่ืองน าพาผูช้มข่าว
โทรทศัน์เขา้ไปสมัผสัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตวัเองท่ีส าคญัยิง่ยคุน้ีผูส่ื้อข่าวตอ้งต่อสู้กบัการส่ือสาร
ผ่าน  Social  Media  ท่ีก่อให้เกิดเกิดการพร่ังพรูของขอ้มูลข่าวสารการสะทอ้นความคิดเห็นของ
ประชาชนแบบรวดเร็วทั่วทุกทิศทางส่งผลให้จุดเ ร่ิมต้นในกระบวนการท าข่าวแต่ละวัน
เปล่ียนแปลงไป  บางคร้ังส่ือโทรทศัน์ตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูน้  าเสนอข่าวกลายมาเป็นผูต้ามข่าว
หรือเป็นผูค้น้หาความจริงจากข่าวซ่ึงมีท่ีมาจากการส่ือสารผ่าน  Social  Media  ท่ามกลางความ
โกลาหลของเหตุการณ์ซ่ึงการไหลพร่ังของขอ้มูลข่าวสารทาง Social Media  มีทั้งเร่ืองจริงและไม่
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จริงผสมกนัไป รวมทั้งข่าวลือ ส่งผลใหผู้ค้นในสงัคมเกิดความวิตกจริตเกินความจ าเป็นอีกเหตุผล
หน่ึงท่ีเป็นตวัเร่งท่ีท าใหข่้าวลือในยคุปัจจุบนัเร็วและแรงข้ึนก็คือลกัษณะของส่ือท่ีเปล่ียนไปคือเม่ือ
ส่ือเปล่ียนไปพฤติกรรมการเสพส่ือของผูค้นก็เปล่ียนตาม  วิจารณญาณน้อยลงการพิจารณาคุณค่า
ของข่าวเกิดความผดิพลาดไม่สนใจแหล่งท่ีมาของข่าวว่ามีความน่าเช่ือถือเพียงใดสนใจเพียงว่าคนท่ี
บอกข่าวมาเป็นใคร เช่นคนท่ีมาใหข้อ้มลูข่าวสารผ่าน  Social  Media  เป็นคนท่ีมีช่ือเสียงในสังคม
ผูรั้บสารก็พร้อมท่ีจะเช่ือทนัทีและคิดไปเองว่าน่าจะเป็นเร่ืองจริง ทั้งๆ ท่ีผูใ้หข้อ้มูลเองยงัไม่รู้เลยว่า 
ขอ้ความท่ีน าเสนอมีความจริงเท็จของข่าวมากนอ้ยเพียงใดเหตุการณ์ต่อมาก็จะเกิดการส่งขอ้ความ
ต่อๆไปเน่ืองจากในโลกอินเตอร์ เน็ตนั้น  สามารถด าเนินการไดง่้ายและรวดเร็ว (ศาสวตั บุญศรี
,2554) (กระแสข่าวลือน ้ าท่วมทะลกัลน้ ความวิตกจริตส าลกัเกินจริง) 

  
 

   
 

ภาพที่ 1.5  การโพสรูปภาพสถานการณ์ฝนตกผา่น Facebook 

                                                
 

ภาพที่ 1.6  การโพสขอ้ความเก่ียวกบัสถานการณ์น ้ าท่วมผา่น Facebook 
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ส าหรับงานวิจยัเร่ือง “บทบาทของเทคโนโลยีSocial Mediaต่อกระบวนการท าข่าวช่วง

มหาอุทกภยัประเทศไทยปี2554ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7”ผูว้ิจยัเห็นว่า กระบวนการท า
ข่าวโทรทศัน์ในยคุท่ีการส่ือสารผา่น Social Media เขา้มามีอิทธิพลต่อการส่ือสารของมนุษยม์ีความ
แตกต่างจากการส่ือสารในยคุก่อนอยา่งส้ินเชิงไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่ีมาของขอ้มลูข่าวสารมีความรอบ
ดา้นมากกว่าในอดีต ช่องทางในการรับขอ้มูลข่าวสารของประชาชนหลากหลายมากข้ึนรวมทั้ง
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารท่ีไม่จ  ากดัเฉพาะเพียงสถานีโทรทศัน์เท่านั้นโดยสถานการณ์อุ
ทุกภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยปี2554นับเป็นเหตุการณ์คร้ังประวติัศาสตร์ประเทศเน่ืองจากสร้าง
ความเสียหายให้ประเทศไทยมากท่ีสุดไม่เฉพาะเพียงชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนเท่านั้นยงั
ขยายวงกวา้งไปถึงเสถียรภาพทางการเมืองความอ่อนแอของสงัคมไทย ท่ีส าคญัคือระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์โดยศึกษาเฉพาะเพียง
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7เน่ืองจากเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ี
ใชรู้ปแบบการรายงานข่าวแบบตรงไม่ตรงมาเน้นการน าเสนอขอ้เท็จจริงโดยปราศจากการแสดง
ความคิดเห็นและเป็นสถานีโทรทศัน์ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปีมีจ  านวนผูรั้บชมสูงสุดของประเทศจึง
ตอ้งการศึกษาว่าการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารเขา้มาก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนการท าข่าวตั้ งแต่แรกเร่ิมกระบวนการผลิต  สู่การออกอากาศข่าวโทรทัศน์ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7อยา่งไรโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤต มหาอุทกภยัประเทศไทยปี 
2554 ซ่ึงมีการไหลพร่ังของขอ้มลูข่าวสารจ านวนมากรวมทั้งมุ่งศึกษาถึงบทบาทของนายทนายทวาร
ข่าวสารท่ามกลางการไหลพร่ังของขอ้มลูจากเทคโนโลยส่ืีอและการแข่งขนัดา้นความรวดเร็วในการ
น าเสนอภายใตแ้รงกดดนัดา้นจริยธรรมส่ือสาร มวลชนในยคุท่ีเทคโนโลยกีารส่ือสาร Social Media  
ทรงอิทธิพลต่อคนในสงัคมโลก  
 
1.2  ปัญหาน าวจิยั 

1. กระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี 2554 ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7 เป็นอยา่งไร  

2.  บทบาทของ Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  
เป็นอยา่งไร 

3.  บทบาทนายทวารข่าวสารในกระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7   
เป็นอยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษากระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554 ของสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 

2.  เพื่อศึกษาบทบาทของเทคโนโลย ี Social Media  ต่อกระบวนการท าข่าวของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7 

3.  เพื่อศึกษาบทบาทนายทวารข่าวสารในกระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง  7 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อทราบถึงกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554  ท่ามกลาง
วิวฒันาการดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร 

2.  เพื่อทราบถึงบทบาทการเขา้มาของส่ือใหม่ต่อกระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง  7  ในปัจจุบนั 

3.  เพื่อทราบถึงความส าคญั ในบทบาทของผูค้ดักรองข่าวสาร ในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์
เพื่อประโยชน์ต่อวงการวิชาการและวิชาชีพในการพฒันากระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ในอนาคต  
 
 
1.5  ขอบเขตการวจิยั                                                                                                        
 งานวิจัยเล่มน้ี  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นศึกษา
เก่ียวกบั บทบาทของ Social  Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี 2554 ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา กระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีไดอ้อกอากาศ
ในช่วงข่าวภาคเท่ียง และข่าวภาคค ่า ตั้งแต่วนัท่ี  10  ตุลาคม  2554  ถึงวนัท่ี  31  ตุลาคม  2554 รวม 
44 เทป เท่านั้น    
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ        

กระบวนการท าข่าว  หมายถึงการท าข่าวของผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
ช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี 2554เร่ิมตั้งแต่การคิดค้นประเด็นข่าว  การลงพ้ืนท่ีท าข่าว การ
รวบรวมขอ้มลูข่าว การคดักรองข่าวและการผลิตภาพข่าวก่อนน าออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7   
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ผลกระทบทางเทคโนโลยีข่าว  หมายถึง  ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่การส่ือสารผ่าน Facebook  Twitter  Blackberry Messenger 
ของนกัข่าว และผูช้มท่ีส่งผลต่อบทบาทนายทวารข่าวสารผูช้มและผูก้ระบวนการท าข่าวโทรทศัน์
ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

Social Media  หรือส่ือสังคม หมายถึง  ส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารหรือมี
ปฏิสัมพนัธ์หรือแบ่งปันขอ้มูลแลกเปล่ียนขอ้มูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างผูส่ื้อข่าวและ
บรรณาธิการข่าว ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  ไดแ้ก่ การส่ือสารผา่น Facebook  Twitter  
Blackberry Messenger   

ปัจจัยที่ ส่งผลต่อกระบวนการท าข่าว  ส่ิงต่างๆท่ีมีอิทธิพลหรือเป็นข้อจ ากัดต่อ
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ทั้งดา้นนโยบายองคก์ร เงินทุน เทคโนโลย ี การเมือง  การแข่งขนัดา้น
ความเร็ว แหล่งข่าวสาร  ผูรั้บชมจนถึง ส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้น  

มหาอุทกภัย ปี 2554 หมายถึง ภาวะน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนทัว่ทุกภาคของประเทศไทยในปี  
2554  โดยมีปริมาณน ้ ามากกว่าภาวะน ้ าท่วมทัว่ๆความเร็วและความแรงรวมทั้งปริมาณน ้ าท่ีมายมาย
สร้างความเสียหายใหก้บัประชาชนเป็นจ านวนมากท่ีอาศยัอยูใ่นหลายจงัหวดัของประเทศไทย  

นายทวารข่าวสาร   หมายถึง ผูท่ี้ท าหน้าท่ีคัดกรอง คัดเลือกข่าวสาร ในท่ีน้ีคือ  
บรรณาธิการข่าวโทรทศัน์  เพื่อท่ีจะน าข้อมูลข่าวสารส่งผ่านยงัไปยงัผูรั้บสาร หรือผูรั้บชมข่าว
โทรทศัน์  

DPU



บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจยัเร่ือง “บทบาทของเทคโนโลย ีSocial Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหา

อุทกภยัปี  2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7” ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1   แนวคิดเก่ียวกบัรายการข่าวโทรทศัน ์
   2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการน าเสนอข่าวโทรทศัน ์
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัภาวะวกิฤต 
         2.2.1  แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะภาวะวิกฤต 
   2.2.2  แนวคิดเก่ียวกบัวกิฤตการณ์  (Crisis)  
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัสงัคมข่าวสารขอ้มลู (Information  Society) 
 2.4  ทฤษฎีส่ือและส่ือใหม่ 
    2.4.1  แนวคิดเก่ียวกบั Facebook 
 2.5  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบกระบวนการส่ือข่าว(Model of News Reporting) 
       2.5.1  แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Model)  กระบวนการส่ือข่าว 
  2.5.2  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการรวบรวมขอ้มลูข่าวสารและการรายงานข่าว 
(News Gathering & News Reporting Method) 
    2.5.3  แนวคิดเก่ียวกบับทบาทนายทวารข่าวสาร (Gate Keeper) และการก าหนด      
วาระข่าวสาร (Agenda Setting) การตดัสินใจต่อการรายงานข่าว  (Journalists’Decision  Making) 
 2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7  กรอบแนวคิดในการวิจยั                                                                                                                 
 
2.1  แนวคดิเกีย่วกบัรายการข่าวทางโทรทศัน์ 

“ข่าวโทรทศัน์”  หมายถึง ข่าวสาร (Information) ท่ีเกิดข้ึนจริง ใหม่  น่าสนใจ และมี
ผลกระทบต่อสาธารณะชนซ่ึงเจา้หน้าท่ีฝ่ายข่าวของสถานีโทรทศัน์สามารถส่ือข่าว รายงานข่าว  
ถ่ายภาพ บันทึกภาพได ้ เพื่อจัดท ารายการข่าวในประเทศ  ข่าวต่างประเทศ  ข่าวกีฬา  และการ
วิเคราะห์ข่าวซ่ึงอาจจะออกอากาศในรูปภาพยนตร์  ภาพ  การอ่านข่าว  หรือการอ่านข่าวประกอบ
ภาพยนตร์  หรือ ภาพ (ดวงทิพย ์ วรพนัธ,์2525, น.1  และสิริพร  ปาลกะวงศ ์ ณ อยุธยา,2548,น.8)  
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พิศิษฐ ์ ชวาลาธวชั  กล่าวว่า  ข่าว  คือความจริงท่ีสมบูรณ์เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจากอดีตสู่ปัจจุบนั
อยา่งมีความสมัพนัธต่์อเน่ือง จะสมมุติใหอ้ะไรต่าง ๆ เกิดข้ึนเองไม่ได ้และความเป็นจริงนั้นมีผลมา
จากพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมและมีผลกระทบต่อคนหมู่มากทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และ
มวลมนุษยโ์ลก 

Turner  Catledge  อดีตบรรณาธิการหนงัสือพิมพนิ์วยอร์คไทม ์ กล่าวว่า ข่าว คือส่ิงซ่ึง
สามารถพบไดใ้นวนัน้ี โดยท่ีไม่เคยรับรู้มาก่อน 

Ralph S. lzard  กล่าวว่า  ข่าว คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือก าลงัเกิด และมีความส าคญัท่ี
จะสร้างความสนใจแก่ผูอ่้านเป็นจ านวนมาก  และข่าวท่ีส าคญัท่ีสุดกคื็อข่าวท่ีสร้างความสนใจแก่
คนจ านวนมาก 

Phillip H. Ault  ศาสตราจารยท์างวารสารศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัมินเนโซตาใน
สหรัฐอเมริกาไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “ข่าว”ไว ้4 ลกัษณะ คือ 
 1. ข่าว เป็นรายงานของเหตุการณ์หน่ึง กระชบั ชดัเจน  จดัเสนอไดภ้ายในระยะเวลาอนั
เหมาะสม  
 2.  ก่อนท่ีจะเป็นรายงานข่าว จะตอ้งมีการรวบรวมเรียบเรียงขอ้มลูประกอบเหตุการณ์
ในข่าวนั้น อยา่งถกูตอ้งและสมบูรณ์ 
 3.  การรายงานข่าวใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาการน าเสนอไดก้ระชบัและชดัเจน เป็นผล
เน่ืองมาจากความสามารถของผูเ้รียบเรียง  ผูเ้ขียน และผูร้ายงานช่วงนั้น 
 4.  เน่ืองจากเร่ืองของข่าว ตลอดจนแง่มุมท่ีน ามาเสนอนั้น เป็นท่ีสนใจแก่ผูอ่้าน ผูฟั้ง 
และผูช้ม 

จากค าจ  ากดัความ และค าอธิบายความหมายของ “ข่าว” สามารถอธิบายความหมายของ
รายการข่าวทางโทรทศัน์ได ้ดงัน้ี 

รายการข่าวทางโทรทัศน์หมายถึงรายการท่ีจัดและผลิตข้ึนโดยใช้รูปแบบของการ
ประกาศ  อ่านค าบรรยาย และการรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ หลากหลายกนัไป การน าเสนอดว้ยวิธี
เหล่านั้น อาจท าไดด้ว้ยภาพทั้งหมด หรือบางส่วน หรือปราศจากภาพเหตุการณ์ทีเป็นข่าวก็ได ้ก่อน
การน าเสนอข่าวจะมีการแสวงหา  รวบรวม  จดัและเก็บขอ้มูลของเหตุการณ์ในข่าวแต่ละช่วงได้
อยา่งสมบูรณ์ และถกูตอ้งจากนั้นผูเ้ขียนหรือผูร้ายงานจะน ามาเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวมีเน้ือหาสาระ
และรายละเอียดของเหตุการณ์ในข่าวนั้นใหเ้กิดความกระชบัชดัเจนและไดใ้จความภายในระยะเวลา
การน าเสนอท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการดึงดูดและเรียกร้องความสนใจจากผูช้มให้ชมการรายงาน
ข่าวนั้น ๆ และเพ่ือเป็นการบริการประชาชนดว้ยข่าวสารอยา่งถกูตอ้งอีกดว้ย 
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ประเภทของข่าว 
การแบ่งประเภทของข่าวสามารถก าหนดไดห้ลายวิธี  เช่น  แบ่งตามเน้ือหาข่าว  แบ่ง

ตามสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ แบ่งตามแหล่งข่าวและแบ่งตามลกัษณะของการผลิตข่าว  หากแบ่งตาม
เน้ือหาข่าว  จะสามารถแบ่งข่าวไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1.  ข่าวหนัก  (Hard  News)  หมายถึง  ข่าวท่ีเกิดข้ึนใหม่ในทุกทิศทั่วโลก  แลว้มี
ผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมากในทนัทีทนัใด  และมีความส าคญัต่อสังคมอย่างมาก เช่น ข่าว
การเมือง  ข่าวภยัพิบติั  เป็นตน้ 
 2. ข่าวเบา  (Soft  News)  หมายถึง  ข่าวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  และมีคุณค่า  
ความส าคญันอ้ยกว่า ข่าวหนกั มีผลกระทบต่อผูช้มไม่มากนกั  เช่น ข่าวสงัคม  ข่าว  การศึกษา เป็น
ตน้ 

ส าหรับข่าวโทรทศัน์นอกจากจะมีการแบ่งข่าวตามเน้ือหาข่าวเป็นหลกัแลว้ ยงัตอ้ง
อาศยัหลกัการแบ่งตามสถานท่ีเกิดเหตุการณ์มาประกอบ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของข่าวโทรทศัน์  
โดยแบ่งเป็น 

1.  ข่าวหนกั  ไดแ้ก่ ข่าวทางดา้นการเมือง  การทหาร  เศรษฐกิจ  ภยัพิบติั  เป็นตน้ 
2.  ข่าวเบา  ไดแ้ก่  ข่าวทางดา้นพระราชส านกั  สังคม  การศึกษา  ศิลปวฒันธรรมและ

บนัเทิง  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การแพทยแ์ละสาธารณสุข  เกษตรกรรม  อาชญากรรม  กีฬา  
รายงานพิเศษ 

3.  ข่าวภูมิภาคหรือข่าวทอ้งถ่ิน  หมายถึง  ข่าวภายในประเทศ  ซ่ึงไม่ไดเ้กิดข้ึนในเมือง
หลวงและจงัหวดัใกลเ้คียง  และเป็นข่าวท่ีมีความส าคญั หรือมีผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคใด
ภูมิภาคหน่ึงเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งบุคคลท่ีเป็นข่าว  เน้ือหาของข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคนั้น ๆ 

4.  ข่าวต่างประเทศ  หมายถึง  ข่าวรายงานเหตุการณ์  สถานการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนภาย 
นอกราชอาณาจกัรไทย  โดยไดรั้บสญัญาณข่าวผา่นดาวเทียมและทางเคร่ืองโทรพิมพ ์ ซ่ึงจะมีเจา้ 
หนา้ท่ีแปลข่าวเป็นภาษาไทยและจะคดัเลือกเฉพาะข่าวท่ีน่าสนใจเท่านั้นออกอากาศ  ทั้งน้ีรวม ถึง
การวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศดว้ย                                                                                                                                          
2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการน าเสนอข่าวโทรทศัน ์

โดยทัว่ไปประชาชนซ้ือโทรทศัน์มกัมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั คือเพ่ือความบนัเทิง  ส่วนใน
เร่ืองของการท่ีจะไดรั้บความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบนั  หรือความรู้ทัว่ ๆ ไปก็ตามเป็นผล
พลอยไดห้รือเป็นเป้าหมายรองลงมาอีกประการหน่ึงการด าเนินกิจการโทรทศัน์เองก็มุ่งท่ีจะท า
หนา้ท่ีใหค้วามบนัเทิงเป็นหลกัมากกว่าหนา้ท่ีอ่ืนๆแต่อยา่งไรก็ตามโทรทศัน์กย็งัท าหนา้ท่ีใหบ้ริการ
ดา้นความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบนัแก่ประชาชนทัว่ไปไดร้วดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์มากกว่าส่ืออ่ืน 
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ลกัษณะการน าเสนอข่าวในรูปแบบโทรทศัน์นั้น สามารถกระตุน้และดึงดูดความสนใจ
ของผูรั้บข่าวสารไดเ้ป็นอยา่งดีนอกจากภาพและเสียงจะเป็นตวัโดดเด่นในการน าเสนอเน้ือหาเขา้มา
สร้างความประทบัใจความสนใจไดดี้ซ่ึงประกอบไปดว้ยสาระ(Message)ท่ีเป็นความจริง ใหม่ สด 
น่าสนใจและมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีส่งออกไปจากผูส่้งสาร(Source)โดยอาศยัส่ือ(Channel)  
โทรทศัน์เพ่ือรับทราบ การใชภ้าพประกอบเหตุการณ์ ประกอบเน้ือหาเป็นวิธีหน่ึงในการถ่ายทอด
ข่าวสาร  ( Information) ทศันคติ (Attiude) และอารมณ์(Emotion) 

ข่าวเป็นเน้ือหาของส่ือมวลชนท่ีมีความส าคญัอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ข่าวโทรทศัน์
ซ่ึงเป็นรายการท่ีตอบสนองต่อบทบาทของส่ือโทรทัศน์ในการเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคมโดยตรง  
รายการข่าวโทรทศัน์  ซ่ึงเป็นรายการโทรทศัน์ท่ีมีความสดทนัต่อเหตุการณ์บอกเล่าข่าวสารต่าง ๆ 
ตลอดจนเร่ืองราวของสังคมไทยท่ีสามารถตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของประชาชนอย่างมาก  
สถานีโทรทศัน์เองก็ใหค้วามส าคญักบัรายการดงักล่าวสูง  มีการแข่งขนัทั้งดา้นรูปแบบรายการ  การ
น าเสนอเน้ือหาและเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิตรายการ  ทั้งน้ีเพราะทุกสถานีถือว่ารายการข่าว คือ 
ภาพพจน์ และหนา้ตาของสถานี 

ส่ิงส าคญัของข่าวโทรทศัน์  คือตอ้งมีเน้ือหาโดยรวมเหตุการณ์  สรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ว่าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร  อย่างไร และท าไม  ซ่ึงเมื่อรวมกับลกัษณะของส่ือโทรทัศน์แล้ว  ข่าว
โทรทศัน์ควรมีความหมายถึงข่าวสารท่ีเกิดข้ึนใหม่น่าสนใจมีผลกระทบต่อสาธารณชนซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายข่าวของสถานีโทรทศัน์สามารถส่ือข่าวรายงานข่าว ถ่ายภาพ  และภาพยนตร์บนัทึกภาพได ้ เพื่อ
จดัท ารายการของข่าวในประเทศ  ข่าวต่างประเทศ  ข่าวกีฬา  และการวิเคราะห์ข่าว 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัรายการข่าวทางโทรทศัน์  และแนวคิดเก่ียวกบั
การน าเสนอข่าวทางโทรทศัน์มาใชเ้ป็นกรอบเพื่ออธิบายถึงความส าคญัและรูปแบบการน าเสนอ
ข่าวโทรทศัน์ในงานวิจยัหวัขอ้ “บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วง
มหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7”ในสาระส าคญัเก่ียวกบั
กระบวนการผลิตข่าวการจดัล  าดบัความส าคญัของข่าวก่อนน าเสนอโดยพิจารณาถึงความส าคญัของ
บทบาทหนา้ท่ีส่ือโทรทศัน์เพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงผูรั้บสารไดอ้ย่างรวดเร็ว รอบดา้น และสร้างความ
เช่ือมัน่ในขอ้มลูท่ีน าเสนอ 
 
2.2  แนวคดิเกีย่วกบัภาวะวกิฤต 

รัชนีวรรณ  ดวงแกว้ กล่าวว่าบทบาทหนา้ท่ีและวตัถุประสงคข์องการส่ือสารมวลชนจะ
มีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการถ่ายทอดจากความตอ้งการและผลประโยชน์ของกลุ่ม
ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสงัคม เช่นการควบคุมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสังคม หรือชาติผลก าไรและ
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สถานภาพของเจ้าของส่ือวิธีการควบคุมหรือการเปล่ียนแปลงกลุ่มย่อยในสังคมแหล่งข่าว
วฒันธรรม และการใชส่ื้อของผูรั้บ การเขา้ถึงเสียงของสงัคม  การท างานและความพึงพอใจของผูท้  า
การส่ือสาร อ  านาจของกลุ่มอิทธิพล 

ยจีูน  โรเบิร์ต (1964, pp.94-98 อา้งถึงในรัชนีวรรณ   ดวงแกว้, 255, น.20 ) นักเคมี
ระบบประสาทวิทยากล่าวถึงการเผชิญภาวะวิกฤตของมนุษยใ์นยุคแรกไดแ้ก่ สัญญาณป่า การ
สัน่สะเทือนของพ้ืนดิน ไฟป่า  การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน  ไฟป่า  รวมถึงสัญญาณภยัคุกคามต่อ
การอยูร่อดของคนในยคุนั้นยอ่มมีผลต่อกลไกทั้งร่างกายและอารมณ์เร่ิมท างานสญัญาณภยัดงักล่าว
หากเปรียบเทียบกบัในยุคปัจจุบนัแสดงให้เห็นไดใ้นองค์กรหรือสถาบนัเช่น วิกฤตทางธรรมชาติ
เกิดเหตุการณ์อุบติัเหตุ  แผ่นดินไหว  พายุถล่ม  น ้ าท่วม  โคลนถล่ม  ไฟไหม ้ ตึกถล่ม หรือ ทาง
สงัคม การวางระเบิด  การก่อวินาศกรรมจากผูก่้อการร้าย  การสไตร์ค การออกกฎท่ีเขม้งวด  การ
ควบคุมโดยรัฐ  การเคล่ือนไหวขององคก์รเหตุการณ์เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดภาวะวิกฤตต่อผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง เมื่อไดรั้บสญัญาณ 

นอกจากน้ี James  A. Robinson  (อา้งถึงในรัชนีวรรณ  ดวงแกว้,2549, น.20)ไดอ้ธิบาย
ความหมายของภาวะวิกฤตว่า ภาวะวิกฤตเป็นค าท่ีมีความหมายคลา้ยกับค าว่า  ความตึงเครียด 
(Stress)  ความสับสนอลหม่าน (Panic)  ความหายนะ (Disaster)  และความรุนแรง (Violenec)  
กล่าวคือ ภาวะวิกฤตเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการตดัสินใจ  โรบินสนัไดอ้า้งงานวิจยัของ
ไวเนอร์และคาห์น (Wiener  and Kahn)  ซ่ึงไดป้ระมวลลกัษณะของภาวะวิกฤตว่า มีลกัษณะทัว่ไป
ถึง  12  มิติ  ดงัน้ี 

1.  ภาวะวกิฤต  คือ  หวัเล้ียวหวัต่อของเหตุการณ์ หรือการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 2.  ภาวะวกิฤต  คือ  สถานการณ์ซ่ึงบุคคลผูม้ีส่วนร่วมมีความตอ้งการในระดบัสูงท่ีจะ
ปฏิบติังาน 

3.  ภาวะวกิฤต  คุกคามต่อเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 4. ภาวะวกิฤตเป็นสาเหตุท่ีจะเกิดผลตามมา  ซ่ึงเป็นการก าหนดอนาคตของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5.  ภาวะวกิฤตประกอบดว้ยจุดบรรจบของเหตุการณ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนด 
สถานการณ์ใหม่ 

6.  ภาวะวกิฤตสร้างความไม่แน่นอนใจในการควบคุมสถานการณ์และการก าหนด
ทางเลือกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.  ภาวะวกิฤตลดความสามารถท่ีจะควบคุมสถานการณ์และผลท่ีจะเกิดข้ึน 
8.  ภาวะวกิฤตท าใหเ้กิดภาวะฉุกเฉิน  ความฉุกละหุก  และความวติกกงัวลใหเ้กิดแก่ผูม้ี

ส่วนร่วม 
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9.  ภาวะวกิฤตเป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในเหตุการณ์รู้สึกขาดข่าวสารอยา่งผดิปกติ 
10.  ภาวะวกิฤตเพิ่มความกดดนัดา้นเวลาใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
11.  ภาวะวกิฤตถกูก าหนดดว้ยความเปล่ียนแปลงของสมัพนัธภาพระหว่างผูม้ีส่วนร่วม 
12.  ภาวะวกิฤตเพิ่มความตึงเครียดระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้ง 
Karl A.Slaikeu ( อา้งถึงในรัชนีวรรณ   ดวงแกว้,2549  น.20 )  ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะท่ี

จะบ่งช้ีว่า  สถานการณ์ก าลงัอยูใ่นภาวะท่ีเรียกว่า วกิฤต  ว่ามีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี   
1.  เป็นเหตุการณ์อยา่งปัจจุบนัทนัด่วน ทนัทีทนัใด ผดิแผกไปจากเหตุการณ์ท่ีด  าเนินอยู่

เป็นปกติ 
2.  เป็นเหตุการณ์ท่ีไมค่าดคิดมาก่อน แมจ้ะมกีารคาดหมายมาก่อนบา้ง แต่คนส่วนใหญ่

มกัจะคิดว่า น่าจะเกิดกบัคนอ่ืนไม่เกิดกบัตวัเอง 
3.  เป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะฉุกเฉินมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ  จ  าเป็นตอ้ง

ปฏิบติัการเยยีวยาแกไ้ขอยา่งฉบัพลนัเป็นขั้นตอน 
4.  เป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน  เก่ียวขอ้งกบัคนหมู่มากตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบอยา่งรวดเร็ว 
5.  เป็นภาวะท่ีผดิหวงัรุนแรงชัว่ขณะและไม่สามารถจดัระเบียบใด ๆได ้

เมื่อเกิดภาวะวิกฤตแลว้ ควรมกีารเขา้ไปแทรกในเหตุการณ์เพื่อก่อใหเ้กิดผลเชิงป้องกนัใน 3 
ลกัษณะ 

1.  เพื่อลดความสบัสนอลหม่าน 
2.  เพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ 
3.  เพ่ือพยงุไม่ใหเ้กิดความเส่ือมเสียหลงัเกิดเหตุการณ์นั้น 
แนวคิดของสไลคิว  บวกกบั แนวคิดของ นิวซอม  และคณะ  ท าใหเ้ลง็เห็นว่า  ก่อนท่ี

จะใหเ้หตุการณ์บานปลายออกไปมากกว่าเดิม  ไมว่่าจะอยูใ่นภาวะวิกฤตประเภท ชนิดรุนแรง หรือ
ชนิดไม่รุนแรงก็ตาม ควรจะมี การเขา้ไปแทรกแซงเหตุการณ์โดยเร็ว  ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก
นกัคิดหลายคน 

จากภาวะวกิฤต  ถือเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งกระทนัหนั มีผลกระทบและจ าเป็นตอ้งมีการ
ตอบสนอง และเกิดในช่วงเวลาหรือจุดหน่ึงของเวลา ในการตดัสินใจกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง เมื่อ
ตอ้งเผชิญหนา้กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั  ในสถานการณ์ท่ีตึงเครียด  จึงตอ้งมีการจดัการใหเ้ขา้
กบัวาระปกติโดยเร็ว  และภาวะวกิฤตน้ีสามารถเกิดข้ึนกบั บุคคล ครอบครัว  องคก์ร  หรือ ประเทศ               

2.2.1  แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะภาวะวิกฤต  
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Mitroff  (อา้งถึงในวีณา แกว้ประดบั,2548, น.24-25)  ผูก่้อตั้งและผูอ้  านวยการศนูยก์าร
จดัการภาวะวิกฤต  University of  Southern  California  และไดช่ื้อว่าเป็นผูส้ร้างทฤษฎีเร่ืองการ
จดัการภาวะวิกฤต กล่าววา่  ภาวะวิกฤตกลายเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ และเป็นเร่ืองธรรมชาติใน
ชีวิตประจ าวนันอ้ยคร้ังท่ีแต่ละวนัผา่นไปโดยปราศจากวกิฤตอีกนยัหน่ึงวกิฤตกลายเป็นสภาวการณ์
หน่ึงของยคุขอ้มลูข่าวสารไม่ใช่ส่ิงผดิปกติเกิดข้ึนยากหรือเป็นสภาพภายนอกของสงัคมปัจจุบนั  แต่
กลบัซอกซอนจนเป็นรูปธรรมและโครงสร้างของสงัคมสมยัใหม่  และเราทุกคนต่างไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทุกวนั  ไม่ว่าเป็นเร่ืองเลก็หรือเร่ืองใหญ่  เม่ือเป็นดงันั้น ไม่ว่าเราจะ
ท างานในองคก์รใหญ่ หรือไมก่็ตาม เราจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจว่าท าไมภาวะวิกฤตจึงกลายเป็น
สภาวการณ์หน่ึงของโลกปัจจุบนัและเราจะท าอยา่งไรท่ีจะเรียนรู้ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตนั้น
นอกจากน้ีเรายงัจ  าเป็นตอ้งเขา้ใจส่ิงซ่ึงน ามาใชใ้นองคก์รขนาดใหญ่เพ่ือความปลอดภยั และลด
ผลกระทบอนัเกิดจากภาวะวิกฤตใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้

2.2.2  แนวคิดเก่ียวกบัวกิฤตการณ์ (Crisis)  
ค าว่า “วิกฤตการณ์” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า  Crisis ในภาษาไทยอาจใช้ค  าอ่ืนๆใน

ความหมายเดียวกนัอีก เช่น “เหตุวิกฤต” “ภาวะวิกฤต” “หรือภาวะไม่ปกติ” 
“เหตุวิกฤต”ตามความหมายของส านักสารนิ เทศกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกาใหค้  าจ  ากดัความว่า  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใด  โดยมากมกัเกิดข้ึนโดย
ไม่คาดฝันและตอ้งการการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  เหตุวิกฤตรบกวนชีวิตท่ีด  าเนินอยู่ตามปกติและ
ท าให้เกิดความรู้ลึกไม่แน่นอนและความตึงเครียด เหตุวิกฤตอาจเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติ  เช่น  
แผน่ดินไหวหรือพายเุฮอริเคน  หรืออาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือมนุษย ์เช่นเหตุระเบิด  เร่ือง
อ้ือฉาว  หรือความขดัแยง้  ทา้ยท่ีสุดเหตุวิกฤตอาจท าลายช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือขององคก์รได้ 

ส าหรับประเทศไทยใชค้  าว่า“ภาวะไม่ปกติ”ซ่ึงในแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์และการจดัการดา้นข่าวสาร  ท่ี 1/254  ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “ภาวะไม่ปกติ”ว่า 
คือเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ  อนัไดแ้ก่ 

1.  กรณีท่ีประเทศไทยอาจมีภยัคุกคามดว้ยก าลงัทหารจากภายนอกประเทศ 
2.  กรณีท่ีประเทศไทยถกูคุกคามดว้ยก าลงัทหารในบริเวณชายแดนทั้งทางบกและทาง

ทะเล รวมทั้งไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการสูร้บของประเทศเพ่ือนบา้นท่ีส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของราษฎรในบริเวณชายแดน ไม่สามารถจะด าเนินชีวิตตามปกติสุขได ้

3.  กรณีท่ีมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบและการจลาจลอยา่งรุนแรง 
4.  กรณีเกิดสาธารณภยัและภยัธรรมชาติอยา่งรุนแรงในพ้ืนท่ีบางส่วนของประเทศ 
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5.  กรณีเกิดสถานการณ์รุนแรง อนัเน่ืองมาจากการแพร่กระจายของนิวเคลียร์  สารเคมี
และอาวุธชีวภาพ 

6.  กรณีเกิดสถานการณ์รุนแรง อนัเน่ืองมาจากการแพร่กระจายข่าวสารผา่นทาง
เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีรวดเร็ว เช่น อินเตอร์เน็ต  และผา่นทางส่ือขา้มชาติท่ีกระทบต่อความมัน่คง
ของชาติ 

ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยั ไดใ้ชแ้นวคิดเร่ืองภาวะวิกฤต  และแนวคิดเก่ียวกบัวิกฤตการณ์ มา
เป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554  ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  ซ่ึงเหตุการณ์มหาอุทกภยั เป็นเหตุวิกฤตทางธรรมชาติท่ีไม่รู้
ล่วงหนา้มาก่อนโดยพิจารณาขอ้จ ากดัแนวทางการน าเสนอข่าวเม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤต ท่ีไม่สามารถ
ควบคุมไดห้รือมีขอ้จ  ากดัในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลขอ้จ ากดัในการติดต่อส่ือสารกบัองคก์ร 
รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ ประกอบกบัเหตุการณ์ในช่วงท่ีเกิดการเขา้มาของส่ือใหม่ โดยเฉพาะ Social 
Media ท่ีส่งผลต่อกระบวนการท าโทรทศัน์ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี 2554 รวมทั้งวิเคราะห์
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของภาวะวิกฤตและการเข้าไปแทรกแซงในเหตุการณ์เพื่อก่อให้เกิดผลเชิง
ป้องกนั  
 
2.3  แนวคดิเกีย่วกบัสังคมข่าวสารข้อมูล (Informaiton  Society) 

โลกในยุคปัจจุบนัก าลงักา้วสู่สังคมยุคสังคมข่าวสารขอ้มูล Alvin Toffler (อา้งถึงใน  
รัฐพล  พรหมมาศ,  2550,  น.13) ไดใ้หท้ศันะไวว้่า สงัคมมนุษยว์ิวฒันาการมาจากคล่ืนอารยะธรรม
สามคล่ืน ไดแ้ก่ คล่ืนลกูท่ีหน่ึงสงัคมเกษตรคล่ืนลกูท่ีสองสงัคมอุตสาหกรรม และในปัจจุบนัมนุษย์
เราก  าลงัจะสมัผสักบัผลกระทบของคล่ืนลกูท่ีสาม นัน่คือสังคมข่าวสารขอ้มูล ซ่ึงอารยะธรรมใหม่
จะขดัแยง้กบัอารยะธรรมอุตสาหกรรมแบบเก่าโดยจะมีลกัษณะเป็นสงัคมแห่งเทคโนโลยีระดบัสูง 
แต่ต่อตา้นสงัคมอุตสาหกรรม สงัคมดงักล่าวมีความซบัซอ้นมากข้ึนกว่าสงัคมในยคุท่ีผา่นมา มนุษย์
อาจใชเ้วลาในการสมัผสักบัคล่ืนลกูท่ีหน่ึงและลกูท่ีสองนานนับร้อยนับพนัปี แต่กบัคล่ืนลูกท่ีสาม
มนุษยจ์ะใชเ้วลาเพียงแค่ไม่ก่ีปีเท่านั้น(Alvin Toffler, 1980) 

สงัคมข่าวสารขอ้มลู หรือคล่ืนลกูท่ีสาม เกิดข้ึนเม่ือใดนั้นไม่สามารถก าหนดเจาะจงได้
นักวิชาการบางส่วนไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า สังคมคล่ืนลูกท่ีสามนั้น เกิดข้ึนเม่ือมนุษยเ์ร่ิมมี
ระบบการส่ือสารผา่นทางโทรศพัท์ โทรเลข โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากคิดคน้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
บา้งก็ใหท้ศันะไวว้่าสงัคมข่าวสารขอ้มลูเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 80 (ช่วง พ.ศ. 2523) แต่ทวีความ
เขม้ขน้ในช่วงทศวรรษท่ี 90 (ช่วง พ.ศ. 2533) อย่างไรก็ตาม สังคมข่าวสารขอ้มูลมาพร้อมๆกบั
กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการพฒันาในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสารและระบบ
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การขนส่ง จนน าไปสู่สภาวะท่ีมีการกล่าวเปรียบเทียบว่าโลกใบใหญ่ไดห้ดลงจนกลายเป็นโลกท่ี
เป็นหมู่บา้น (Global village)การเปล่ียนแปลงจากสังคมยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคสังคมข่าวสารขอ้มูล 
ท าให้มนุษยส์ามารถติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว
โดยไม่มีขอ้จ  ากดัในดา้นเวลาและสถานท่ีผา่นเทคโนโลยโีทรศพัท์ชนิดพกพาการเดินทางหรือการ
ขนส่งสินคา้ขา้มประเทศซ่ึงในอดีตอาจตอ้งใชเ้วลานานนบัสปัดาห์แต่ในปัจจุบนัไดล้ดเวลาลงเหลือ
เพียงไม่ก่ีชัว่โมงผา่นระบบการขนส่งท่ีทนัสมยัสงัคมข่าวสารขอ้มลูเป็นสงัคมท่ีมนุษยผ์ูด้  าเนินชีวิต
อยูร่่วมในสงัคมจะตอ้งอาศยัขอ้มลูหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บผ่านส่ือ  (Media)  มาใชใ้นการตดัสินใจ
การด ารงชีวิตหรือการท ากิจกรรมต่างๆหากขาดซ่ึงขอ้มูลหรือสารสนเทศเหล่าน้ีแลว้ โอกาสท่ีจะ
กลายเป็นผูเ้สียเปรียบในสงัคมจะมีมากส่วนผูท่ี้มีขอ้มลูท่ีรวดเร็วและถกูตอ้งเพราะความสามารถใน
การใชว้ิทยาการสมยัใหม่โดยเฉพาะอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information  Technology)
ท่ีเหนือกว่าย่อมเป็นผูท่ี้ไดเ้ปรียบบุคคลอ่ืนโดยการใชป้ระโยชน์จากวิทยาการสมยัใหม่นั้น ผูใ้ช้
จ  าเป็นตอ้งมีความรู้อยูบ่า้งในแง่การใชเ้คร่ืองมือนั้นๆท าให้กลุ่มบุคคลท่ีไม่สามารถปรับตวัให้เขา้
กบัความเจริญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกลายเป็นคนลา้สมยัท่ีอาจจะไม่สามารถใชชี้วิตร่วมกบั
สังคมยุคข่าวสารข้อมูลน้ีได้สภาพแวดลอ้มของสังคมข่าวสารขอ้มูลจะเป็นท่ีสังคมของคนท่ีมี
การศึกษาเป็นชุมชนเมืองมีจิตวิทยาศาสตร์หวงแหนในสิทธิเสรีภาพ  รูปแบบการปกครองจะเป็น
ระบบการเมืองแบบเปิดประชาชนมีส่วนร่วมการท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชน
มีสิทธิมีเสียงมีส่วนร่วมส่ือมวลชนมีสิทธิเสรีภาพระบบการศึกษาทันสมยั มีการพฒันาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีท าใหป้ระสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนกว่าในสงัคมยคุอดีต 

การวิจยัในหัวขอ้ “บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วง
มหาอุทกภยัประเทศไทย ปี2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทัพบกช่อง 7” ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด
เก่ียวกบัสงัคมข่าวสารขอ้มลู  มาประกอบการอภิปรายบทบาทของเทคโนโลยี Social  Media  และ
บทบาทนายทวารข่าวสารในกระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7 เพื่อทราบ
ถึงการเขา้มาของส่ือใหม่ ต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์และความส าคญัในบทบาทของผูค้ดักรอง
ข่าวสารในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7 

 
2.4  แนวคดิเกีย่วกบัส่ือและส่ือใหม่  (New Media) 

รัฐพล  พรหมมาศ  กล่าวว่า  รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในยคุสงัคมสารสนเทศ ท่ีมี
การใช้ชีวิตอยู่นอกบา้นมากข้ึนท าให้ผูส่้งสารมีการพฒันาช่องทางส่ือและรูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศผา่นส่ือ เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูรั้บสารมากท่ีสุด โดยส่ือใหม่ หรือ New Media ก็ไดถื้อก าเนิดและ
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เติบโตข้ึนเป็นทางเลือกใหม่ ท าใหท้ั้งผูรั้บสาร ผูส่้งสาร เลือกใชส่ื้อใหม่นับเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
สัน่สะเทือนต่อระบบการส่ือสารผา่นส่ืออยา่งเห็นไดช้ดั 

ในกลางยุคทศวรรษท่ี 1980 ค าว่า Multimedia หรือส่ือผสมยงัถือว่าเป็นส่ิงใหม่ การ
น าเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการติดต่อส่ือสารถือว่าเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัมาก โดยอาจเกิดข้ึนได้
จริงในโลกอนาคตท่ีไกลออกไปนบัร้อยปีแต่ภายหลงัจากการเจริญเติบโตอนัรวดเร็วของเทคโนโลยี
ทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดกัเตอร์ ท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดท่ีเล็กลง แต่
ประสิทธิภาพในการท างานกลบัสูงข้ึน ท าใหโ้ลกของเราเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่ือใหม่ 
เป็นส่ือรูปแบบใหม่ท่ีก  าเนิดข้ึนมา ในยุคสังคมสารสนเทศ หัวใจหลกัของส่ือใหม่ คือ ส่ือท่ีเป็น
อุปกรณ์ทางดิจิตอลโดยผูส่้งสารสามารถผลิตสารสนเทศในรูปแบบใดๆก็ตามแลว้ใชเ้ทคโนโลยีอนั
ทนัสมยัช่วยเหลือในการจดัเก็บหรือบนัทึกและส่งกลบัให้กบัผูรั้บสารในรูปแบบของดิจิตอล  ตวั
สารสนเทศท่ีถกูส่งผา่นช่องทางส่ือใหม่นั้นจะมีลกัษณะเด่น คือมีความเสมือนจริง (Virtual Reality) 
สามารถกระตุ้นให้เกิดจินตนาการตามได้โดยง่ายเน้ือหาของสารสนเทศมีความทันสมยัและมี
รูปแบบท่ีผสมผสานกนัระหว่าง ภาพ เสียง ตวัอกัษร (VonWodtke, 2000) ผูรั้บสารสามารถส่งสาร
กลบัสู่ผูส่้งสารไดโ้ดยทนัที (Interactive)  ซ่ึงการส่ือสารบนโลกของ Social Network ปัจจุบนัน้ีได้
กลายเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารบนสงัคมโลกไปแลว้ 

Social   Network หรือ กลุ่มเครือข่ายสังคม  หมายถึง เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการสร้าง
สังคมเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น www.Facebook.com ส่วน http:// Twitter.com เป็น 
micro blog site ซ่ึงเป็น Social Media ชนิดหน่ึง โดยทัว่ไปแลว้เครือข่ายทางสงัคม อาจจ าแนกไดใ้น
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Online Service , Platform หรือรูปแบบของส่ือปฏิสัมพนัธ์ต่างๆท่ี
จดัท าข้ึนมาใชใ้นการส่ือสารและแบ่งปันประสบการณ์ขอ้มูลสารสนเทศระหว่างบุคคลซ่ึงกลุ่ม
เครือข่ายทางสงัคมเหล่าน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีส าหรับการน าเสนอส่ิงท่ีเขาตอ้งการแบ่งปันหรือตอ้งการท่ีจะ
ส่ือสารถึงกันในโลกยุคสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทัศนะ  ความคิดเห็น ความรู้สึก กิจกรรม 
เหตุการณ์ และความสนใจเฉพาะเร่ืองเหล่าน้ีเป็นตน้  

Social Media หมายถึง สงัคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสาร หรือเขียนเล่า เน้ือหา 
เร่ืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีผูใ้ชเ้ขียนข้ึนเอง ท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ือ
อ่ืนๆ แลว้น ามาแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่าย ของตน ผา่นทางเวบ็ไซต ์Social Network ท่ี
ใหบ้ริการบนโลกออนไลน ์ปัจจุบนั การส่ือสารแบบน้ี จะท าผา่นทาง Internet และโทรศพัทม์ือถือ
มากข้ึนเร่ือยๆโดยปัจจุบนัน้ี การส่ือสารผา่น Facebook ก าลงัไดรั้บความนิยมสูงสุดจากคนทัว่ทุกมุม
โลก 
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2.4.1  แนวคิดเก่ียวกบั  Facebook  
ปรากฏการณ์ของการเช่ือมโยงขอ้มลูข่าวสารจากพฒันาการของเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต

ในยคุปัจจุบนัมีความเจริญรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็วส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนัของกลุ่มคน
ทุกชนชั้นในสังคม ปฏิสัมพันธ์ (Interaction)  ของระบบการส่ือสารสร้างความรวดเร็ว 
สะดวกสบายต่อผูใ้ชใ้นวงกวา้งจนกลายเป็นปรากฏการณ์ในมิติของการสร้างระบบเครือข่ายทาง
สงัคม  (Social Network)  ในการส่ือสารของโลกยคุดิจิทลั  (Digital)  ในปัจจุบนัเครือข่ายทางสังคม
หรือท่ีเรียกว่า“สังคมออนไลน์”เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกต์และพฒันาปรับใชส่ื้อ
ทางอินเทอร์เน็ต  (Internet)  ท่ีสามารถเช่ือมโยงการส่ือสารระหว่างผูส่ื้อสารและผูรั้บสารไดใ้นวง
กวา้งเพ่ือการแลกเปล่ียนและแบ่งปันส่ิงท่ีมีอยู่หลากหลายมิติระหว่างกันได้จากพลงัของส่ือ
อินเตอร์เน็ตดงักล่าว ระบบเครือข่ายท่ีเร่ิมตน้และเป็นท่ีรู้จกักนัจะถกูสร้างและพฒันาข้ึนมาในราวปี 
ค.ศ. 1997 ภายใตช่ื้อ Six Degree และวิวฒันาการอยา่งรวดเร็ว ภายหลงัปี ค.ศ. 2003 เป็นตน้มา ซ่ึงมี
ส่ิงบ่งช้ีจากจ านวนปริมาณผูใ้ชท่ี้เพ่ิมข้ึนมีการพฒันาระบบการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตในลกัษณะ
ของกลุ่มเครือข่ายดงักล่าวซ่ึงจะมีหลากหลายรูปแบบ และหน่ึงในโปรแกรมเครือข่ายทางสังคมซ่ึง
เป็นท่ีรู้จกักนัดีก็คือ Facebook   

Facebook เป็นส่ือเครือข่ายสงัคมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีสงัคมมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์หลกั
เพื่อการติดต่อส่ือสารกับเพื่อนหรือคนรู้จกัและเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกันและกัน  
Facebook มีจุดก  าเนิดเร่ิมตน้และพฒันาโดย Mark Zuckerberg นักศึกษามหาวิทยาลยั Harvard 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 2004 ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกของ Facebook นั้นมีจุดประสงคห์ลกัเพ่ือ
การติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อนผูเ้รียนดว้ยกันในมหาวิทยาลยัต่อมาได้ขยายขอบข่ายการติดต่อ
เช่ือมโยงข่าวสารไปสู่สถานศึกษารอบๆพ้ืนท่ีเมือง Boston จนมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากและ
เพ่ิมจ านวนข้ึนอย่างรวดเร็วเพียงแค่ระยะเวลาเพียง1ปีสามารถสร้างมวลสมาชิกเครือข่ายท่ีเป็น
นกัศึกษาในสถานศึกษาและมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลา
ดังกล่าวนั้น  E-Mail Address ยงัเป็นช่องทางในการส่ือสารของแต่ละบุคคลท่ีนิยมกันอย่าง
กวา้งขวาง ต่อมาภายหลงั Facebook ไดเ้ปิดบริการเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายจาก  E-Mail Address เขา้
ดว้ยกนัเพื่อความสะดวกในการส่ือสารในช่วงปี ค.ศ. 2006  

Facebook เป็นส่ือออนไลน์ ( Social Media ) ท่ีกลายเป็นกระแสท่ีก  าลงัมาแรงและก าลงั
เป็นท่ีนิยมกนัมากในสังคมออนไลน์ทุกหนแห่งในโลกยุคไซเบอร์ในปัจจุบัน Facebook ไดแ้สดง
ใหเ้ห็นถึงศกัยภาพและประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารในยุค  Ubiquitous ท่ีการเรียนรู้สามารถ
เกิดข้ึนไดทุ้กหนทุกแห่งจากอิทธิพลของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบัการสร้างระบบเครือข่ายแบบใย
แมงมุม ( World Wide Web : WWW ) ท่ีมีผูใ้ชส่ื้อทางสงัคมดงักล่าวเป็นจ านวนมากในหลากหลาย
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จุดประสงคข์องผูใ้ชห้รือผูส่ื้อสาร ปัจจุบนัปริมาณของสมาชิกเครือข่าย Facebook ไดเ้พ่ิมปริมาณ
มากข้ึนในวงกวา้ง จากรายงานสรุปในเดือน กนัยายน ปี 2012  แจง้ว่ามีผูใ้ช  ้Facebook ทัว่ทุกมุม
โลกถึง1,000ล้านคน50เปอร์เซ็นต์ของจ านวนดังกล่าวจะใช้เป็นประจ าในวิถีชีวิตประจ าว ัน 
ผูใ้ชบ้ริการจะใชเ้วลากว่า 700 ลา้นนาทีต่อเดือนในการใช ้Facebook มีผูใ้ชบ้ริการมากกว่า 200 ลา้น
คนท่ีใช ้Facebook ในการเช่ือมโยงส่ือสารกนัอยา่งเป็นระบบและมีความหลากหลายในกิจกรรมการ
ติดต่อส่ือสารดงักล่าวและหากจดัล  าดบัของประเทศท่ีมีจ  านวนประชากรท่ีใช ้Facebook ใน 4 ล าดบั
แรกของโลกโดยการสุ่มจากประชากร 26,198,200 คนแลว้ เรียงล  าดบัไดด้ังน้ีไดแ้ก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  บราซิล  อินเดีย และอินโดนีเซีย   

การวิจยัในหัวขอ้ “บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วง
มหาอุทกภยัประเทศไทย ปี2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทัพบกช่อง 7” ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด
เก่ียวกับส่ือและส่ือใหม่รวมทั้ งแนวคิดเก่ียวกับFacebookมาใช้ในการอภิปรายบทบาทของ
เทคโนโลยี Social  Media  ต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์และบทบาทนายทวารข่าวสาร ใน
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์เพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัการเขา้มาของส่ือใหม่ 
  
2.5  แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบกระบวนการส่ือข่าว (Model of News Reporting) 

จากการเข้ามามีบทบาทของส่ืออินเตอร์เน็ตท าให้มีการวิพากษ์กันอย่างกวา้งขวาง
ภายในกลุ่มนักวิชาการและวิชาชีพดา้นส่ือสารมวลชนต่อบทบาทอิทธิพลของส่ืออินเตอร์เน็ตต่อ
การเปล่ียนแปลงในกระบวนการข่าว ไม่ว่าจะเป็นการกรองข่าวสาร การคน้ควา้และไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ตลอดจนช่องทางการเผยแพร่และเน้ือหาท่ีปรับเปล่ียนไปซ่ึงการจะเขา้ใจบทบาทของส่ือสังคมซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของส่ืออินเตอร์เน็ตนั้นตอ้งศึกษาพ้ืนฐานของลกัษณะการท าข่าวแบบดั้งเดิมหรือท่ี
เรียกว่า  Traditional Journalism ก่อน หากพิจารณาจากโมเดลการไหลของข่าวสารในองค์กรข่าว
และกระบวนการท าข่าวตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารแบบเดิมของส่ือหนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
โทรทศัน์ โดยไม่มีส่ืออินเตอร์เน็ตเขา้มาเก่ียวขอ้งจะพบว่าเป็นการส่ือสารทางเดียวจากองค์กรข่าว
ไปสู่ผูรั้บสารเป็นหลกัโดยบทบาทหนา้ท่ีส าคญัของผูส่ื้อข่าวและกองบรรณาธิการในองค์กรข่าวคือ
การคดัเลือกข่าวสารและการน าเสนอเร่ืองท่ีผา่นการกรองโดยพิจารณาจากความจ าเป็นต่อการรับรู้
ของผูรั้บสารและสังคมแลว้ส่งตรงผ่านส่ือไปยงัผูรั้บสาร  การมีส่วนร่วมจากผูรั้บสารคือในฐานะ
เป็นแหล่งข่าวเม่ือผูส่ื้อข่าวตอ้งการขอ้เท็จจริงและความเห็นประกอบข่าวนั้น การมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างหน่วยงานข่าวกบัผูรั้บสารเป็นในลกัษณะผา่นจดหมายถึงกองบรรณาธิการหลงัจากท่ีข่าวมี
การเผยแพร่ไปแลว้ (Nip,2006) 
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ภาพที ่2.1 แสดงกระบวนการส่ือข่าวแบบดั้งเดิม 
 

จากโมเดลการส่ือข่าวแบบดั้งเดิม (Traditional Journalism) ขา้งตน้จะเป็นว่า การไหล
ของข่าวสารและกระบวนการท าข่าวนั้น เร่ิมตน้จากผูส่ื้อข่าวท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มลูขอ้เท็จจริง 
เก่ียวกบัประเด็นข่าวเขียนเป็นข่าว หรือรายงานข่าวเร่ืองนั้นส่งต่อเขา้สู่กองบรรณาธิการใหท้ าหนา้ท่ี
เป็นผูก้รองข่าวสาร คดัเลือกข่าวท่ีจะส่งต่อไปยงัผูรั้บสาร โดยมีปัจจยัในการคดัเลือกข่าวข้ึนอยูก่บั
นโยบายขององคก์รการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ซ่ึงในงานข่าวแบบดั้งเดิมนั้น
บทบาทนายทวารข่าวสารหรือ Gate  Keeper มีความส าคญัมากในการคดัเลือกข่าวท่ีคิดว่าสงัคม
จ าเป็นตอ้งรู้แลว้น าเสนอโดยเป็นผูก้  าหนดทั้งประเด็นท่ีจะน าเสนอ เวลา ความถ่ี และปริมาณข่าวท่ี
จะน าเสนอดว้ย 

เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท าใหเ้กิดลกัษณะของการท าข่าวในรูปแบบออนไลน์ซ่ึงเรียกว่า
Online Journalism การท างานของผูส่ื้อข่าวออนไลน์ หรือผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งบูรณาการเทคโนโลยีส่ือ
ออนไลน์เขา้กบักระบวนการท าข่าวมีลกัษณะการท างานเฉพาะท่ีเพ่ิมข้ึนจากส่ือดั้งเดิม Deuze(2003) 
อธิบายว่าผูส่ื้อข่าวท่ีใชส่ื้อออนไลน์ตอ้งเลือกตดัสินใจการใชส่ื้อท่ีแตกต่างให้เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ี
จะน าเสนอ (Multimediality) ตอ้งค านึงถึงช่องทางเคร่ืองมือท่ีจะท าใหม้ีการโตต้อบกบัผูรั้บสารและ
มีเคร่ืองมือให้ผูรั้บสารสามารถเลือกรับข่าวสารในรูปแบบท่ีต้องการได้(Interactivity)และต้อง
ค านึงถึงการเช่ือมโยงขอ้มลูข่าวไปสู่ประเด็นหรือฐานขอ้มลูอ่ืนๆ ผา่น Hyperlink(Hypertextuality) 

2.5.1  แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Model) กระบวนการส่ือข่าว 
นกัวิชาการหลายคนพยายามอธิบายและเสนอรูปแบบวิธีการของการท าข่าว  การไหล

ของข่าวการท าข่าวของกองบรรณาธิการข่าวท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเป็นผลมาจากการน าส่ือออนไลน์
เขา้มาหลอมรวม (Convergence) กบัส่ือดั้งเดิม ซ่ึงเป็นแนวทางหลกัในการปรับตวัขององค์กรข่าว

    ผูส่ื้อข่าว 
   (ผูส่้งสาร) 

   บรรณาธิการ 

(Gate  Keeper) 
ข่าวสาร(หนงัสือพิมพ/์วิทย/ุ
โทรทศัน์) 
 

ประชาชน 

(ผูรั้บสาร) 

Feedback:จดหมายถึงกองบก./ 
     E-mail/การร้องเรียน DPU
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ในยุคการส่ือสารดิจิทลั หลกัท่ีนักวิชาการ (Deuze 2001; Harper 1998; Pavlik 1999) (อา้งถึงใน  
สกุลศรี  ศรีสารคาม,2554  น.8)เสนอแนวคิดท่ีตรงกนัคือการปฏิวติัของงานดา้นวารสารศาสตร์ 
(revolution in journalism) เป็นผลมาจากเทคโนโลยส่ืีอออนไลน์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของการเช่ือมต่อ
ขอ้มลู (Hypertext) การมีปฏิสมัพนัธ(์interactivity) การผลิตส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia) การ ส่ือสาร
สองทาง(Two-wayCommunication)การมีส่วนร่วมและท างานร่วมกนัระหว่างผูส่ื้อข่าวบรรณาธิการ 
และผูรั้บสาร(Participation and Collaboration) โดยประเด็นส าคญัคือในกระบวนการส่ือข่าวตั้งแต่
ตน้จนจบกระบวนการจะเป็นรูปแบบการท าข่าวแบบการร่วมมือกนัแบบหุ้นส่วน  (Partnership)ใน
การท าข่าวและการสร้างความสัมพนัธ์เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงส่วนต่างๆของสังคมให้ท างาน
ร่วมกนักบัองคก์รส่ือ(Skoler, 2009;  Paul Bradshaw,  2007  อา้งถึงในสกุลศรี  ศรีสารคาม,2554  น.
9)  บอกว่า กระบวนการท าข่าวแบบใหม่น้ีตอ้งให้ความส าคญัใน2 มิติคือ มิติเร็ว และ มิติความลึก 
ซ่ึงเป็นศกัยภาพ 2 ส่วนของส่ือออนไลน์ท่ีควรถูกน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์  โดยเสนอการท างาน
ของกองบรรณาธิการใหมี้การใชส่ื้อดั้งเดิมร่วมกบัส่ือออนไลน์เพ่ือท าให้สามารถรายงานข่าวไดท้ั้ง
ในมิติลึก (Depth) และ มิติของความเร็ว (Speed) โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน โดยสรุปในหน้า
ถดัไป 

 

  
ภาพที ่2.2  รูปแบบการท างานของกองบรรณาธิการข่าวศตวรรษท่ี 21 
 

1. Alert (การเตือนให้ทราบ) เป็นการรายงานเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรข้ึนทนัทีท่ีมีขอ้มูล
ข่าวเขา้มา โดยรายงานผา่นเทคโนโลยมีือถือและอินเตอร์เน็ต เช่น SMS ขอ้ความข่าวสั้นผา่นTwitter  
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และ Facebook เพ่ือเตือนใหผู้รั้บสารรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ใดข้ึนและดึงความสนใจให้ติดตามข่าวสาร
นั้นต่อ ขั้นตอนน้ีช่วงชิงกนัเร่ืองความเร็วเพ่ือประกาศวา่ใครเป็นเจา้ของข่าวนั้นก่อนกนัดว้ยระหว่าง
องคก์รข่าวต่างๆ 

2. Draft  (ข่าวร่าง)  คือการรายงานข่าวแบบคร่าวๆ โดยใหร้ายละเอียดเท่าท่ีรวบรวมได้
อพัเดทเพ่ิมเติมเป็นระยะ ซ่ึงรายละเอียดเหล่าน้ีจะยงัไม่ละเอียดพอท่ีจะน าเสนอออกส่ือหลกั ซ่ึงการ
ท างานในขั้นตอนน้ีจะท าแบบ Real-time หรือ ณ เวลาท่ีมีขอ้มูลใหม่เขา้มา เพื่อให้ผูรั้บสารติดตาม
ไดต่้อเน่ือง และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมจากการตอบโตข้องผูรั้บสาร สามารถใชเ้คร่ืองมือ Blog 
ท างานในขั้นตอนน้ีได ้

3. Article / Package (รายงานข่าว) ระหว่างการท าหน้าท่ีในมิติเร็ว และลึกของส่ือ
ออนไลน์ต่อการรายงานข่าว การเผยแพร่ข่าวผา่นส่ือดั้งเดิมอยา่งหนงัสือพิมพ ์วิทยแุละโทรทศัน์ ใน
กระบวนการน้ี การบรรณาธิการข่าว หรือการตดัสินใจของกองบรรณาธิการในการคดัเลือกข่าวและ
ขอ้มลูท่ีจะน าเสนอ ผลิตเป็น“รายงานข่าวหรือสกู๊ปข่าว” (Package) โดยมีคุณค่าของการผลิตท่ีมาก
ข้ึนและมีความสมบูรณ์ของเน้ือหาตามประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอ 

4. Context (เพ่ิมเติมขอ้มลู) เป็นการใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม ขอ้มูลสนับสนุน ขอ้มูลต่อยอดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัข่าวนั้น โดยอาศยัธรรมชาติของส่ือออนไลน์ในการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆเขา้มากนัดว้ย 
Hyperlink ซ่ึงท าใหก้ารคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัข่าวหน่ึงกวา้งและครอบคลุมหลายประเด็นมากข้ึน 

5. Analysis / Reflection ขั้นตอนการวิเคราะห์และสะทอ้นมุมมองเก่ียวกบัข่าว เป็นการ
รวบรวมปฏิกิริยาตอบรับความเห็นแบบทนัท่วงทีจากแหล่งต่างๆในชุมชนบล็อกโดยทัว่ไป หรือ
จาก Blog หรือ Forum ของนกัข่าว / ส านกัข่าวเอง โดยรวบรวมจากทั้งผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลและผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ น าไปสู่การอภิปรายมุมมองท่ีแตกต่าง 

6. Interactivity การมีปฏิสมัพนัธ์ ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบสองทาง ครอบคลุมเร่ืองการ
แลกเปล่ียนความเห็น การแบ่งปันขอ้มลู การสร้างช่องทางความร่วมมือในการร่วมกนัรายงานข่าว
หรือหาขอ้มลูข่าวระหว่างผูส่ื้อข่าวและผูรั้บสาร 

7. Customisation การสร้างเคร่ืองมือให้ผูรั้บสารเลือกรับข้อมูลได้ตามตอ้งการ  ทั้ง
รูปแบบของเน้ือหา วิธีการรับสาร และเวลาในการรับสาร การเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แนะน า
เน้ือหาเพ่ือใหค้น้ควา้ต่อ เป็นตน้ 

Pavlik (1999  อา้งถึงในสกุลศรี  ศรีสารคาม,2554,  น.11)บอกว่า เคร่ืองมือของ New 
Media และส่ืออินเตอร์เน็ตสร้างความเปล่ียนแปลงในวงการส่ือสารมวลชนดงัน้ี 
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1. ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูข่าวสารจะท าไดห้ลากหลายวิธีมากข้ึน ท าให้การรายงาน
ข่าวท่ีส าคญัมีเน้ือหาท่ีดีข้ึน ถกูตอ้งมากข้ึน รอบดา้นและมาจากหลายมุมมองมากข้ึนรวมถึงสามารถ
ตรวจสอบเหตุการณ์นั้น หรือระบุส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้ร็ว 

2. ในแง่ของเน้ือหาข่าว (Content) ส่ือใหม่ท าใหเ้น้ือหาข่าวมีอยู่ทัว่ไป การเลือกรับสาร
การมีปฏิสัมพนัธ์ และมลัติมีเดียเป็นเร่ืองส าคญัในการผลิตเน้ือหาข่าว ส่งผลให้ข่าวท่ีน าเสนอมี
ความหลากหลาย มีมุมมอง ความลึก และเขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน แต่ส่ิงท่ีต้องระวงัในการใชส่ื้อ
ออนไลน์คือ การตรวจสอบขอ้เท็จจริงและปัญหาในเร่ืองความเร็วท่ีอาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดใน
การรายงานข่าว 

3. การเปล่ียนแปลงการท างานของห้องข่าว หรือกองบรรณาธิการ  Online News ท่ีมา
จากองคก์รข่าวท่ีเร่ิมตน้จากการท าข่าวออนไลน์เลยจะมีความยืดหยุ่นในการปรับองค์กรมากกว่า
การท่ีส่ือดั้งเดิมปรับองค์กรรับส่ือใหม่ยกตวัอย่าง  TheStreet.com  ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ท่ี
รายงานเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  การเงิน การลงทุน และหุ้นจาก Wall Street มีรูปแบบของกอง
บรรณาธิการข่าวท่ีท างานคล่องตวัมีระดบัขั้นตอนของการท างานนอ้ยกว่าส่ือดั้งเดิมมีการรวมขอ้มลู
การท างานไวท่ี้ศูนยก์ลางแต่ก็มีการบูรณาการ (Integrated) การท างานมากกว่า มีการส่ือสารท่ีดี
ระหว่างหน่วยงานภายในองคก์รและระหว่างผูส่ื้อข่าวส่งผลใหเ้วบ็ไซต์TheStreet.comสามารถ ผลิต
ข่าวท่ีมีความสร้างสรรค์ มีประเด็นมุมมองใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ และมีการรายงานอย่างต่อเน่ืองและ
สามารถรายงานการเปล่ียนแปลงของหุ้นนาทีต่อนาทีไดอ้ย่างแม่นย  าหนักแน่นนอกจากนั้นการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะการท างานของหอ้งข่าวหรือกองบรรณาธิการอีกประการคือ จะมีนกัข่าวท่ีเป็น 
Freelance หรือ  Stringers  มากข้ึน เพื่อท างานในพ้ืนท่ีห่างไกลออกไป แลว้ส่งข่าวเขา้มาใหโ้ต๊ะข่าว
การสามารถรายงานข่าวไดจ้ากทุกท่ีท าให้ค่าใชจ่้ายของกองบรรณาธิการลดลงแต่นักข่าวมีความ
คล่องตวัในการท างานมากข้ึนจากการศึกษา A New Model for News (2008) โดยส านักข่าว AP 
(AssociatedPress) เก่ียวกบัโครงสร้างการบริโภคข่าวของกลุ่มวยัรุ่นถึงวยัผูใ้หญ่ต่อการเปล่ียนแปลง
รูปแบบของข่าวการการบริโภคข่าวในยุคส่ือดิจิทัลได้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ(Model) 
กระบวนการข่าวและบริโภคข่าว ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.3  รูปแบบ (Model) ของการท าข่าว 
ที่มา : The Associated Press &Context-Based Research Group.  
 

ช่องทางและแพลตฟอร์มท่ีท าให้การส่ือสาร ส่งต่อขอ้มูลท าไดอ้ย่างรวดเร็วส่งผลต่อ
การสร้างรูปแบบ (Model) ของข่าวท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความเร็วในการเผยแพร่เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการบริโภคข่าวอย่างส่งผลให้เน้ือข่าวส่วนใหญ่ท่ีส่งออกมาเป็นเร่ืองของขอ้เท็จจริงและการ
อพัเดทข่าวสาร(Headlines,Breaking)เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคข่าวไดรั้บจ านวนมากอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็
ตามเมื่อพิจารณาถึงส่วนของความลึกของเน้ือหาเช่น ขอ้มูลเบ้ืองหลงัข่าว หรือการต่อยอดประเด็น 
พฒันาเร่ืองของข่าวสู่มุมมองอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคข่าวสารบอกว่าไดรั้บเน้ือหาลกัษณะน้ีน้อยกว่า สะทอ้น
ใหเ้ห็นว่าความเร็วของเทคโนโลยีท าให้การท าข่าวยิ่งตอ้งแข่งกนัในเร่ืองข่าวเร็วแต่ผูส่ื้อข่าวและ
องคก์รข่าวยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการเร่ืองของความลึกของเน้ือหาข่าวได ้ 

AP อธิบายว่า การรายงานข่าวในปัจจุบนัเป็นเร่ืองของการ “รายงานส่ิงท่ีก  าลงัเกิดข้ึน” 
ไม่ใช่รายงานว่าอะไรเกิดข้ึนไปแลว้ จากแผนภูมิน้ีสรุปใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว
ของส านกัข่าว AP จากเดิมการรายงานข่าวโดยผูส่ื้อข่าวเพียง 1 ข่าวผ่านกระบวนการบรรณาธิการ
ข่าวและเผยแพร่สู่ผูรั้บสาร 1 รายงาน เปล่ียนเป็นผูรั้บสารไดรั้บขอ้มลูข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง มีข่าวท่ี
หลากหลายมากกว่าเพียง 1 เร่ือง 1 มุมมอง โดยเกิดจากการพฒันาประเด็นและขอ้มูลในระหว่าง
กระบวนการรายงานข่าวตามโมเดลขา้งตน้ 
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แบบเดิม    
 
 
 
   
 
แบบใหม่   
 
 
  
      
 
 
ภาพที่ 2.4 แสดงการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าวของส านกัข่าว AP 
  

การเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าวการปรับตวัจะเกิดข้ึนในส่วนของกระบวนการ
รวบรวมข่าว การรายงานข่าว ช่องทางและรูปแบบในการเผยแพร่ข่าว ตลอดจน การค านึงถึงการ
ส่ือสารสองทาง การดึงการมีส่วนร่วมและสร้างความสมัพนัธก์บัผูรั้บสาร โดยข่าวจะถกูน าเสนอใน 
2 มิติคือ ความเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ณ เวลาท่ีสถานการณ์เกิดข้ึนหรือมีขอ้มลูพฒันาการอพัเดทใหม่ๆ
และมิติความลึก  การใหข้อ้มลูท่ีมากกว่าการรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนประกอบดว้ย เบ้ืองหลงัข่าว 
วิเคราะห์ข่าว และการต่อยอดประเด็นข่าว ดงันั้นผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
กระบวนการของการส่ือข่าวเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

2.5.2 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการรวบรวมขอ้มลูข่าวสารและการรายงานข่าว (NewsGathering 
and  News Reporting Method) 

จากลกัษณะของส่ือออนไลน์และกระบวนการส่ือข่าวท่ีมีการส่ือสารแบบสองทาง
ระหว่างส านกัข่าวกบัผูอ่้านมากข้ึน ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล การมีส่วนร่วมจากประชาชน
ทัว่ไปเป็นผลท าให้เกิดรูปแบบของกระบวนการหาข่าวหรือรวบรวมขอ้มูลข่าวสารแบบใหม่ๆ 
รวมถึงวิธีการรายงานข่าวท่ีมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมแตกต่างจากกระบวนการส่ือข่าวแบบเดิมท่ี

ผูส่ื้อข่าวรวบรวมข่าว 
และรายงานข่าว 1เร่ือง 

ผ่านกระบวนการ
บรรณาธิการข่าวเพื่อ
ตรวจสอบ 

 

น าเสนอข่าว 1 เร่ืองผ่านส่ือ
ดั้งเดิมรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

ขอ้มูลข่าวสาร 
การอพัเดททนั
ต่อเหตุการณ์ 

ผ่านกระบวนการ
บรรณาธิการข่าวเพื่อ
ตรวจสอบ/เลือกช่องทาง
และรูปแบบการน าเสนอ
ที่แตกต่าง 

   น าเสนอผ่าน 
ส่ือดั้งเดิม 

(Traditional) 
รายงานข่าวที่ลึกมาก
ข้ึนสามารถน าเสนอ
ผ่านส่ือหลายรูปแบบ 
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ผูส่ื้อข่าวหรือส านกัข่าวเป็นเพียงผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บสารและผูรั้บสารก็รอรับและอ่านขอ้มูลนั้น
เพียงอยา่งเดียว 

Briggs (2007 อา้งถึงในสกุลศรี  ศรีสารคาม,2554,  น.17) อธิบายการรายงานข่าวยุค 2.0 
ว่าเป็นการรายงานข่าวท่ีท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดกระบวนการท าข่าว ไม่ใช่รอให้ท ารายงานเสร็จแลว้
ค่อยเผยแพร่การรายงานข่าวระหว่างขั้นตอนกระบวนการท าข่าวท าให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหว่างผูส่ื้อข่าวและคนอ่านและเปิดโอกาสใหผู้อ่้านสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือในกระบวนการ
ส่ือข่าวได ้เรียกโมเดลการรายงานข่าวน้ีว่าDistributed, collaborative or open-source reportingโดย
เม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนผูส่ื้อข่าวจะรายงานและเปิดโอกาสใหผู้อ่้านส่งขอ้มลูต่างๆเขา้มาเพ่ือประมวล
ต่อยอดประเด็นและใชเ้ป็นขอ้มลูส่วนหน่ึงของการเจาะข่าวและน ามารายงาน สามารถใชไ้ดท้ั้งการ
หาขอ้มลู การหาแหล่งข่าว และการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

Paul Bradshaw (2007) (อา้งถึงในสกุลศรี  ศรีสารคาม,2554  น.17) อธิบาย Distributed 
Journalism ว่าเป็นการท างานร่วมกบัชุมชน (Community) ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือของส่ือออนไลน์ท่ี
เปิดช่องให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปล่ียนข้อมูลดังนั้ นนักข่าวจึง
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจ “ชุมชน” ท่ีสร้างข้ึนมา ท่ีติดตามผูส่ื้อข่าวอยู่ และชุมชนออนไลน์อ่ืนๆ บนโลก
อินเตอร์เน็ตรวมถึงชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ซ่ึงบางคร้ังผูส่ื้อข่าวอาจไดป้ระเด็นข่าวจากขอ้มลูท่ี
ชุมชนใหม้าก็เป็นได ้ผูรั้บสารอาจกลายเป็นแหล่งข่าวหรือ ผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวได  ้(Contributor) ซ่ึงช่วย
ให้กระบวนการส่ือข่าวสามารถมีความซับซ้อนของมิติความคิดและมุมมองต่อประเด็นข่าวท่ี
หลากหลายแตกต่างมากข้ึน 

Miel and  Faris (2008  อา้งถึงในสกุลศรี  ศรีสารคาม,2554,  น.17)  บอกว่าส่ือดิจิทลัท่ี
เช่ือมโยงต่อกนัเป็นระบบเครือข่ายของส่ือใหม่ท าให้สามารถเผยแพร่เน้ือหาไดใ้นวงกวา้งทัว่โลก
โดยใชต้น้ทุนท่ีน้อยกว่าส่ิงพิมพ ์ วิทยุและโทรทศัน์เช่นเดียวกบั Pavlik (1999 อา้งถึงในสกุลศรี      
ศรีสารคาม,2554,  น.17)  บอกว่าเคร่ืองมือของส่ือใหม่ท าให้สามารถเลือกรับสารได้ มีปฏิสัมพนัธ์
สร้างมลัติมีเดียได ้ช่วยใหก้ระบวนการส่ือข่าวสามารถท าไดใ้นมิติลึกมากข้ึน แต่ตอ้งระวงัเร่ืองการ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของจริยธรรมส่ือท่ีอาจถูกบิดเบือนได้ในบางเร่ือง Mitchelstein and 
Boczkowski (200 อา้งถึงในสกุลศรี  ศรีสารคาม,2554,  น.17)  บอกว่า เคร่ืองมือบนโลกออนไลน์
ท าใหน้กัข่าวตอ้งท างานหลายๆ อยา่ง (Multiple tasks)_มากข้ึน และตอ้งผสมผสานเคร่ืองมือในการ
รวบรวมข่าว (Newsgathering) และเทคนิคในการเล่าเร่ือง (Story-telling technique) ผ่านส่ือและ
ช่องทางต่างๆใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ธรรมชาติของต าแหน่งหน้าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานข่าว
เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเปล่ียนไปจากเดิมท่ีแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผูส่ื้อข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ จะมี
หนา้ท่ีเฉพาะของตนเองกลายเป็นทุกคนตอ้งสามารถท าทุกอย่างไดด้้วยตวัเองหรือทีเรียกว่า Multi-
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skill journalist (Alejando, 2010 อา้งถึงในสกุลศรี  ศรีสารคาม,2554,  น.18) ในขณะเดียวกัน
กระบวนการรวบรวบขอ้มลูเพื่อท าข่าวก็มีวิธีการ รูปแบบ และมีธรรมชาติท่ีเปล่ียนไปหรือเพ่ิมเติม
ศกัยภาพจากการใชส่ื้อสงัคมในหลายประเด็น ดงัน้ี 

ส่ือสงัคมเป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางในการไดม้าซ่ึงเทคนิคหรือประเด็นน าไปสู่ข่าวของ
ผูส่ื้อข่าว 

สามารถช่วยเร่ืองการเขา้ถึงแหล่งข่าว 
ผูส่ื้อข่าวตอ้งมีบทบาทในการคดักรองข่าวสารขอ้มลูดว้ยตวัเองมากข้ึน จากเดิมท่ี 

  สามารถใหก้องบรรณาธิการเป็นคนตรวจสอบไดแ้ต่ในเมื่อผูส่ื้อข่าวสามารถรายงานข่าวไดท้นัที
ผ่านส่ือสังคมโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการบรรณาธิการข่าว   ผูส่ื้อข่าวตอ้งท าหน้าท่ี“คัดกรอง” 
(Filter) ดว้ยตวัเองเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริง  

อยา่งไรก็ตามจากเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีมีการหลอมรวม (Convergence) การขา้มส่ือ
ผา่นส่ือออนไลน์และส่ือสงัคมท าใหก้ารเปล่ียนแปลงรูปแบบของความสมัพนัธร์ะหว่างผูส่ื้อข่าว
และผูรั้บสารท่ีชดัเจนมากข้ึนดว้ย 

2.5.3 แนวคิดเก่ียวกบับทบาทนายทวารข่าวสาร (Gate Keeper) และการก าหนดวาระข่าวสาร 
(Agenda Setting) การตดัสินใจต่อการรายงานข่าว (Journalists’Decision-Making) 

จากการท่ีนกัส่ือสารมวลชนมีหนา้ท่ีเลือกสรร ตกแต่ง เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนก่อนท่ีจะเสนอไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงลกัษณะหน้าท่ีเช่นน้ีคลา้ยกบัว่าท าหน้าท่ีเป็น “ผูเ้ฝ้าประตู
ข่าวสาร” (Gate  Keeper)หรือบางแห่งก็เรียกกนัว่านายทวารข่าวสาร หรือผูปิ้ดและเปิดประตูสารซ่ึง
การจะเรียกเช่นใดนั้นความหมายก็คงไม่พน้ผูท่ี้คอยกลัน่กรองข่าวสารเพ่ือท่ีจะส่งผา่นส่ือมวลชนไป
ยงัผูรั้บสารนัน่เอง มีนักคิดทางส่ือสารมวลชนจ านวนมากให้ความหมายความว่า  Gate Keeper ไว้
ดงัน้ี 

Schramm  กล่าวว่า Gate  Keeper เป็นผูม้ีสิทธิในการเปิดและปิดประตูสารต่าง ๆ ท่ีมี
มาถึง gatekeeper ซ่ึงการส่ือสารในสังคมทุกวนัน้ี Gate  Keeper ก็ยงัคงมีบทบาทอย่างส าคญัมาก
ทั้งน้ีเพราะ Gate  keeper เหล่าน้ี ไดแ้ก่ นกัข่าว บรรณาธิการข่าว หวัหนา้ฝ่ายข่าวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือวฒันธรรม ผูเ้ขียน ผูพ้ิมพ์ นักวิจารณ์ หัวหน้าหน่วยงานดา้น
ส่ือสาร ผูจ้ดัการโฆษณา ประธาน ครู และพ่อแม่เป็นตน้  

หน้าท่ีของ Gate Keeper ไม่เพียงแต่เลือกหรือปฏิเสธสารต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเท่านั้ น         
Gate  Keeper ยงัท าหนา้ท่ีจดัสารนั้นๆใหอ้ยูใ่นรูปท่ีเขาตอ้งการตลอดจนกระทัง่ก  าหนดการน าเสนอ
ข่าวสาร ระยะเวลาท่ีหน่วงเหน่ียวข่าวสารนั้นไวว้่าจะเสนอในช่วงเวลาใดหรือเสนอสารทั้งหมดซ ้ า 
กนั หรือเลือกเสนอเพียงบางส่วนเท่านั้น   
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Gate Keeper ผูซ่ึ้งควบคุมการไหลของข่าวสารทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินก็มี
นกัข่าว บรรณาธิการข่าว ผูจ้ดัการโฆษณา ของทั้งหนังสือพิมพท์อ้งถ่ินและหนังสือพิมพแ์ห่งชาติ
และเครือสถานีโทรทศัน์ตลอดจนส านกัข่าว 

อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีนกัข่าวไดรั้บมอบหมายจากบรรณาธิการข่าวใหไ้ปหาข่าว นักข่าว
ผูน้ั้นก็จะท าหนา้ท่ีเหมือนกบัผูเ้ฝ้าประตูหรือผูปิ้ดเปิดประตูสารเช่นกนั คือจะเป็นคนตดัสินใจใน
เบ้ืองตน้ว่าจะเขียนขอ้เท็จจริงในเร่ืองของข่าวท่ีตนหามาอยา่งไรการท่ีนกัข่าว และบรรณาธิการข่าว 
จะตดัสินใจเลือกข่าวอยา่งไรนั้น ขอ้เขียนของ Bagdikian ไดบ้อกไวว้่า ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

1. หลกัท่ียดึถือในการบริหาร                                                                           
2. การมองโลกของความจริงและนิสยัของคน โดยมองว่าผูอ่้านตอ้งการอะไรและมี

ความปรารถนาอยา่งไร                                                                                                                                
3. ค่านิยม ซ่ึงยดึถือโดยกองบรรณาธิการท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีมาตรฐาน

ทางดา้นความยติุธรรม และเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ คือเขาจะเป็นผูต้ดัสินว่าอะไรท่ีผูอ่้านในหมู่
คณะของเขาควรจะไดรู้้                                                                                                                                    
 4.  การประเมินค่าของข่าวสาร โดยการแข่งขนัของส่ือ 

5.  ค่านิยมส่วนตวั และนิสยัแปลก ๆ ของบรรณาธิการเช่น ถา้บรรณาธิการกลวัหรือไม่
ชอบอะไรบางอยา่ง เขาจะไม่อนุญาตใหส่ิ้งท่ีเขาไม่ชอบปรากฏอยูใ่นข่าว หรือตีพิมพบ์น
หนงัสือพิมพใ์นขณะท่ีเขาเป็นบรรณาธิการอยู ่

นอกจากปัจจยัทั้ง  5 แลว้ยงัมีส่ิงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของบรรณาธิการอีก เช่น 
ปัจจัยเร่ืองเวลาและเน้ือท่ีการเสนอข่าวสาร  เช่นนักข่าวท่ีหาข่าวมาได้แลว้รายงานข่าวเข้าสู่
หน่วยงานของตนก็จะมีคนอ่ืนๆคือพวกRewriterเป็นผูเ้ฝ้าประตูอีกต่อหน่ึงพวกน้ีจะท าหน้าท่ีตบ
แต่งข่าวจะโดยการตดัทอนยอ่หนา้ตดับางประโยคบางค าของข่าวหรืออาจจะไม่แกไ้ขตน้ฉบบัข่าวท่ี
นกัข่าวคนนั้นส่งมาเลยก็ไดแ้ลว้ก็ส่งข่าวนั้นออกไปตีพิมพห์รือออกอากาศ แต่บางคร้ังเม่ือส่งข่าวไป
แลว้ไม่ไดตี้พิมพก์็มีทั้งน้ีเพราะเน้ือท่ีในหน้าหนังสือพิมพไ์ม่พอหรือเวลาในการกระจายเสียงมีไม่
พออาจจะเป็นเพราะผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณารับโฆษณาเขา้มามากจนท าให้เน้ือท่ีและเวลาในการเสนอ
ข่าวไม่พอตวัผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณาน้ีก็ถือว่าท าหนา้ท่ีเป็น Gate Keeper เช่นกนั                                 

เคิร์ท เวลิน Kurt Lewin  นักสังคมวิทยาเป็นคนแรกท่ีน าศพัท์ค  าน้ีมาใช้อธิบายการ
ส่ือสารมวลชนโดยอธิบายว่าในกระบวนการส่ือสารนั้นจะตอ้งมีการส่งข่าวสารผ่านช่องทางการ
ส่ือสาร และในช่องทางน้ีจะตอ้งมีผูห้น่ึงท่ีท าหนา้ท่ีในการกลัน่กรองข่าวสาร และผูก้ลัน่กรองน้ีก็คือ
Gate  Keeper  หรือกล่าวไดว้่ากระบวนการของนายทวารข่าวสาร(Gate Keeper)ก็คือการท่ีองค์กร
ส่ือท าหน้าท่ีเลือกว่าจะให้ขอ้มูลข่าวสารใดถูกส่งผ่านออกมาเผยแพร่ทางส่ือใดบ้าง (Lewin and 
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White, McQuil,1994)  จากการประมวลแนวคิดของนกัวิชาการท่ีพยายามใหค้วามหมายบทบาทของ
ส่ือมวลชนชนในฐานะGate Keeper สรุปไดว้่าในกระบวนการส่ือสารมีผูส่้งสารช่องทางการส่ือสาร 
และผูรั้บสาร ผูส่้งสารเป็นผูเ้ลือกสารท่ีจะส่งผา่นช่องทางการส่ือเมื่อมีการเติบโตของคอนเทนต์บน
ส่ือออนไลน์ซ่ึงธรรมชาติของส่ือประเภทน้ีเปิดพ้ืนท่ีใหค้นรับสารท่ีเคยเป็นเพียงผูรั้บสามารถสร้าง
เน้ือหาไดเ้อง (User-generated content) นกัข่าวตอ้งปรับบทบาทของตวัเองในการท าข่าวโดยเฉพาะ
การท าหนา้ท่ีนายทวารข่าวสาร เพราะไม่ใช่ทุกเร่ืองจากเป็นตอ้งผา่น Gate ของนกัข่าวอีกต่อไป โดย 
Mitchelstein and Boczkowski (2009) บอกว่านักข่าวเปล่ียนบทบาทจากการเป็น Gate  Keeper สู่
การเป็น Gate Opening หรือการเปิดประตู เช่ือมโยงส่ือและผูอ่้านใหม้ีส่วนร่วมในกระบวนการข่าว
ท างานร่วมกันมากข้ึนแทนท่ีจะเป็นเพียงผูเ้ลือกเน้ือหาเพ่ือน าเสนอSinger(2006)กล่าวว่าส่ือ
อินเตอร์เน็ตท าให้นักข่าวต้องยอ้นกลบัไปมองว่าตัวเองเป็นผูค้วบคุมการไหลของข่าวสารอยู่
หรือไม ่เช่นเดียวกบั Bruns (2003, 2005) ท่ีเสนอว่าการเติบโตของข่าวออนไลน์และธรรมชาติของ
มนัท าให้สังคมเปิดกวา้งและใครก็สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลในโลกข่าวสารได้ท าให้หน้าท่ีของ
ผูส่ื้อข่าวและหน่วยงานดา้นข่าวในเร่ือง Gate  Keeping หรือ ผูค้ดักรอกข่าวสารเปล่ียนเป็นเพียงแค่ 
Gate  Watching  คือองค์กรข่าวท าหน้าท่ีในการใชเ้คร่ืองมืออินเตอร์เน็ตช้ีแนะเน้ือหา ขอ้มูลให้
ผูอ่้าน เป็นการท างานในลกัษณะการหาความร่วมมือและOpen-source  ซ่ึงก็คือบทบาทท่ีเปล่ียนไป
ของผูส่ื้อข่าวทั้งทฤษฎีเร่ืองนายทวารข่าวสารและการจดัวาระข่าวสารนั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของนักข่าวและกองบรรณาธิการแต่
จากเดิมท่ีเคยเป็นการตัดสินใจของผูส่้งสารเท่านั้ นเม่ือกระบวนการท าข่าวรูปแบบใหม่ให้
ความส าคญักบัการส่ือสารสองทาง มีการปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่าน ท าใหก้ารตดัสินใจคดัเลือกข่าวสาร
ขอ้มลูและจดัล  าดบัความส าคญัเพ่ือน าเสนอนั้นไดรั้บอิทธิพลบางส่วนจากชุมชนหรือกลุ่มผูอ่้านท่ี
เขา้มาแลกเปล่ียนขอ้มลู 

จากแนวความคิดเร่ือง “ผูเ้ฝ้าประตู” ของเลวิน น้ี ดี เอ็ม ไวท์ (White,D. M. 1950) ได้
น ามาใชใ้นการศึกษากิจกรรมของบรรณาธิการข่าวโทรพิมพข์องหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินฉบบัหน่ึงใน
อเมริกา ซ่ึงกิจกรรมในการตดัสินใจคดัเลือกข่าวเพ่ือตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพน้ี์มีส่วนคลา้ยกบัหนา้ท่ีผู ้
เฝ้าประตู  (Gate  Keeper)  ซ่ึงสามารถแสดงไดโ้ดยแบบจ าลองดงัน้ี 
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ภาพที่  2.5  แบบจ าลองผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร 
 
N1, N2, N3, N4      คือ  ข่าวแต่ละช้ิน                                                                      
N21,N31                คือ  ข่าวท่ีถกูเลือก                                                                                                                                               
M        คือ  ผูรั้บสาร                                                                                                       
N1, N4                    คือ  ข่าวท่ีไม่ถกูเลือก  
 แบบจ าลองหรือทฤษฎีน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า จากตน้ตอแหล่งข่าว ซ่ึงในตวัอยา่งขา้งตน้ก็คือ 
ส านักข่าวโทรพิมพ์ จะมีข่าวสารมากมายหลายช้ิน (N1, N2, N3, N4) ส่งมายงัส านักงาน
หนงัสือพิมพ ์หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทศัน์ต่าง ๆ บรรณาธิการข่าวจะท า
หน้าท่ีคดัเลือกข่าวสารเพียงบางช้ินเพ่ือตีพิมพห์รือออกอากาศ ส่วนอีกหลายช้ินก็อาจถูกโยนท้ิง
ตะกร้าไปข่าวสารท่ีถกูคดัเลือกน้ีจะถกูตดัแต่งใหเ้หมาะสมกบัเวลา เน้ือท่ี หรือลกัษณะส่ือเพ่ือส่งไป
ยงัผูอ่้าน ผูช้ม หรือผูฟั้งแบบจ าลองน้ีพยายามช้ีใหเ้ห็นถึงกิจกรรมผูเ้ฝ้าประตูหรือผูปิ้ดและเปิดประตู
สารของส่ือมวลชนทัว่ไป จากตวัอยา่งขา้งตน้ ดี เอม็ ไวท ์ไดศึ้กษาบทบาทของบรรณาธิการข่าวโทร
พิมพ์ทั่วไปในสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นตัวอย่างในเมืองไทยเราก็อาจจะหมายถึงบทบาทของ
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศทัว่ไป ท าหนา้ท่ีคอยตรวจข่าวจากเคร่ืองโทรพิมพ ์หรือจากเอกสารข่าว
ท่ีส่งมาจากส านกัข่าวต่าง ๆ เช่น ส านักข่าวเอพี ส านักข่าวเอเอฟพี ส านักข่าวรอยเตอร์ หรือส านัก
ข่าวไทย เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละวนัจะมีข่าวเขา้มามากมายนับสิบนับร้อยช้ินแต่บรรณาธิการจะท าหน้าท่ี
คดัข่าวท่ีจะตีพิมพห์รือออกอากาศเพียงไม่ก่ีช้ินท่ีตนเห็นว่าน่าสนใจเท่านั้น      
                แบบจ าลองหรือทฤษฎีของ ดี เอม็ ไวท ์น้ีอธิบายอยา่งง่าย ๆ ถึงบทบาท  “ผูปิ้ดและเปิด”  
“ประตูสาร” หรือ “ผูเ้ฝ้าประตู” ของส่ือมวลชน ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้อาจจะมีขั้นตอน
สลบัซบัซอ้นกว่าน้ีเช่นข่าวโทรพิมพท่ี์ส่งมานั้น ก่อนท่ีจะส่งมาก็จะตอ้งมีการกลัน่กรอง มาก่อนจาก
บรรณาธิการ ส านกัข่าวนั้น ๆ หรือแมแ้ต่ผูส่ื้อข่าวของส านักข่าวเองก็จะท าหน้าท่ี"ผูเ้ฝ้าประตู" คือ 
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เลือกว่าจะท ารายงานข่าวไหนหรือไม่ท าข่าวไหนบา้งก็ได้ และเมื่อข่าวโทรพิมพน์ั้นถูกส่งมายงั
ส านักพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ นอกจากจะถูกคัดเลือกโดย
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศแลว้ก็อาจจะถูกกลั่นกรองจากบรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวใน
ระดบัสูงอีกทีก็ไดเ้ช่นกนั นอกจากนั้น ข่าวท่ีตีพิมพห์รือออกอากาศไปยงัผูรั้บสารเมื่อผูรั้บสารได้
อ่าน ไดรั้บฟัง หรือไดรั้บชมแลว้ก็อาจจะถ่ายทอดไปยงับุคคลอ่ืน เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติ 
เพ่ือน ฯลฯ การถ่ายทอดโดยผูเ้ปิดรับสารส่ือมวลชนน้ีก็จะเป็นไปในลกัษณะ “ผูเ้ฝ้าประตู” คือ เลือก
จะถ่ายทอดเพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหน่ึงก็ยอ่มไดอี้กเช่นกนั จึงเห็นไดว้่าข่าวสารส่ือมวลชน
มกัจะไหลผา่นผูเ้ฝ้าประตูหรือผูปิ้ดและเปิดประตูสารต่างๆมากมายหลายชั้นทีเดียว                     
 นอกจากน้ีจากการศึกษาของ AFP (2010) ท่ามกลางการไหลของข่าวสารท่ีรวดเร็วซ่ึง
เป็นผลมาจากส่ืออินเตอร์เน็ตและเคร่ืองมือส่ือสังคม  แม้ผูบ้ริโภคข่าวจะได้รับข่าวสารจาก
หลากหลายแหล่งไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ผูบ้ริโภคข่าวยงัให้ความส าคญักบัข่าวท่ีมาจากสานักข่าวใน
เร่ืองมาตรฐานดา้นการบรรณาธิการข่าว (Editorial decision) และความน่าเช่ือถือจากการตรวจสอบ
ขอ้มลู ขอ้เท็จ จริง (Reliability) มากกว่าความเร็ว โดยความคาดหวงัของผูรั้บสารต่อบทบาทดา้น
การบรรณาธิกรข่าว (Editorial) คือการไดรั้บขอ้มูลแบบรียลไทม์ (Real-time) คู่ขนานกบัความ
น่าเช่ือถือและการวิเคราะห์ข่าวสารเชิงลึก  (In-depth Analysis) Miel and Faris (2008) อธิบายว่า
ลกัษณะการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากส่ือออนไลน์และส่ือสังคมนั้น ท าให้บทบาทของ
บรรณาธิการเปล่ียนไปเช่นกนั ดงัภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6  แสดงการเปรียบเทียบบทบาทของกองบรรณาธิการบนส่ือเก่าและส่ือใหม่ 

      บทบาทเดิมของกองบรรณาธิการ 

- การเป็นผูจ่้ายงานใหน้กัข่าว 
- การตรวจสอบข่าว/ขอ้เทจ็จริง 
- การตรวจสอบและปรับแกเ้น้ือข่าว 
- การใหน้ ้าหนกัความส าคญัต่อประเดน็

ข่าว จดัล  าดบัข่าวสารของประเดน็ข่าว 

- งานที่ผ่านการตดัสินใจของ บก.แลว้
คือเป็นที่ส้ินสุดของกระบวนการ ซ่ึง
เกี่ยวพนักบัขอ้จ ากดัของแต่ละส่ือซ่ึง
เป็นปัจจยัหน่ึงในการตดัสินใจของ
บรรณาธิการข่าว 

 

บทบาทเม่ือมีส่ืออินเตอร์เน็ต 
-งานดังกล่ าวไม่ได้อยู่ในมือของ
บรรณาธิการเพีย งอย่างเ ดียว  แ ต่
บรรณาธิการจะท าหน้าที่ ในการ
คดัเลือก เลือกสรร เสนอแนะเน้ือหา
และช่องทางในการเผยแพร่ควบคู่ไป
กบัการท างานแบบดั้งเดิมท่ีเคยท าอยู ่
และบทบาทเด็ดขาดในการตดัสินใจ 
หรือช้ีน าน้อยลงเพราะผูรั้บสารเลือก
รับเร่ืองราวต่าง ๆ ไดด้ว้ย 
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การวิจยัในหัวขอ้ “บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วง
มหาอุทกภยัประเทศไทย ปี2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทัพบกช่อง 7” ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด
เก่ียวกบัรูปแบบกระบวนการส่ือข่าว (Model of News Reporting), แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการ
รวบรวมขอ้มูลข่าวสารและการรายงานข่าว  (News Gathering and News Reporting Method), 
แนวคิดเก่ียวกบับทบาทและความสมัพนัธท่ี์เปล่ียนไประหว่างผูส่ื้อข่าว บรรณาธิการ และผูบ้ริโภค
ข่าวในการส่ือสารยคุดิจิทลั และแนวคิดเก่ียวกบับทบาทนายทวารข่าวสาร (Gate Keeper) และการ
ก าหนด วาระข่าวสาร (Agenda Setting) และการตดัสินใจต่อการรายงานข่าว(Journalists’ Decision-
Making) มาประกอบการอภิปรายบทบาทของเทคโนโลยข่ีาว ต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์และ
บทบาทนายทวารข่าวสารในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์เพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงเชิงประจกัษ์ 
  
2.6  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง   

วรรณรัตน์  นาที (2545)  ไดศ้ึกษาเร่ือง  “กระบวนการรายงานสดของข่าวโทรทศัน์
ไทย”  โดยเป็นการศึกษากระบวนการคดัเลือกข่าวท่ีจะน ามารายงานสด  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชว้ิธีการรายงานสด ตลอดจนศึกษาถึงการน าเสนอการรายงานสดของข่าวโทรทศัน์ไทย  
โดยศึกษาภายใตก้รอบแนวคิดเร่ือง  การผลิตข่าว  การรายงานข่าว  และการน าเสนอข่าว  แนวคิด
เร่ืองภาวะวิกฤต  แนวคิดเร่ืองบรรณาธิการข่าว และทฤษฎีองค์กร ดว้ยการวิเคราะห์  การน าเสนอ  
การรายงานสดของข่าวโทรทศัน์  และการสมัภาษณ์เจาะลึกบุคลากรฝ่ายข่าวจากสถานีโทรทศันช่์อง 
3 อ.ส.ม.ท.  สถานีโทรทศัน์ช่อง11กรมประชาสัมพนัธ์สถานีโทรทศัน์ไอทีวี  และสถานีโทรทศัน์
เนชัน่แชนแนล 

ผลการศึกษาพบว่า  ธรรมชาติของเหตุการณ์ท่ีจะน ามารายงานสด  แบ่งออกไดเ้ป็น 3  
ลกัษณะ คือ   

1.  เหตุการณ์ท่ีรู้ล่วงหนา้แบบมีก  าหนดการ 
2.  เหตุการณ์ท่ีรู้ล่วงหนา้จากการคาดคะเน 
3.  เหตุการณ์ท่ีไม่รู้ล่วงหนา้ 
ดว้ยธรรมชาติของเหตุการณ์ทั้ง 3 ลกัษณะนั้น  มีผลต่อรูปแบบการรายงานสดท่ีแตกต่าง

กนัไป  ไม่ว่าจะเป็นการใหน้ ้ าหนกัประเด็นข่าว  วิธีการรายงานสด  ตลอดจนความยาวและความถ่ี
ในการออกอากาศ  อีกทั้งยงัมีผลใหต้อ้งปรับเปล่ียนกระบวนการรายงานสด  โดยข่าวท่ีรู้ล่วงหนา้  มี
กระบวนการท่ีด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนสามารถวางแผนและเตรียมการก่อนการปฏิบติังานได้
จริงไม่จ  าเป็นต้องมีบรรณาธิการข่าวภาคสนามทุกคร้ังขณะท่ีการรายงานสดเหตุการณ์ท่ีไม่รู้
ล่วงหนา้เป็นการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต กระบวนการรายงานสดจะมุ่งเนน้ไปท่ีการทนัเหตุการณ์  
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โดยขั้นตอนต่างๆจะด าเนินไปแทบพร้อมๆกนัในเวลาอนัสั้น  และตอ้งมีบรรณาธิการข่าวภาคสนาม
เป็นผูต้ดัสินใจอย่างรวดเร็วและแม่นย  าในพ้ืนท่ีรวมทั้งยงัท าหน้าท่ีประสานงานกับห้องข่าวใน
สถานี  เพื่อใหก้ารรายงานสดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชว้ิธีการรายงานสดประกอบดว้ย 3  ปัจจยัดงัน้ีคือ  
 1.  คุณลกัษณะของเหตุการณ์ 

2.  นโยบาย  ความพร้อมขององคก์รและการประเมินความคุม้ค่า 
3.  สภาพการแข่งขนัทางดา้นการรายงานข่าวโทรทศัน ์
ผูว้ิจยัเห็นว่า งานวิจยัของวรรณรัตน์  นาที  จะช่วยอธิบายเสริมรายละเอียดเก่ียวกบั  การ 

คดัเลือกประเด็นข่าว และ กระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัปี 2554 รวมถึง น าเสนอข่าว
โทรทศัน์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

เกียรติยา  ธรรมภิวชัน์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “การสร้างความเป็นจริงจากการรายงาน
ข่าวเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ  ในกรณีก่อวินาศกรรมอาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์  ประเทศ
สหรัฐอเมริกาของสถานีวิทยโุทรทศัน์ในประเทศไทย”โดยศึกษากระบวนการในการรายงานข่าวใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และลกัษณะการสร้างความเป็นจริงจากการรายงานข่าว  เหตุการณ์ใน
ภาวะวิกฤติของสถานีวิทยโุทรทศัน์ในประเทศไทยซ่ึงผลการศึกษาพบว่าภาวะวิกฤติส่งผลกระทบ
ต่อการรายงานข่าวของส่ือมวลชนหลายดา้น ทั้งผูบ้งัคบับญัชา บรรณาธิการข่าว ผูป้ระกาศข่าวและ
ทีมข่าว ส่วนความจริงท่ีถูกสร้างข้ึนของแต่ละสถานีเป็นความจริงท่ีไม่ชัดเจน และมีความ
หลากหลาย โดยแต่ละสถานีสร้างความจริงของตนเองข้ึนมาให้มีความแตกต่างจากสถานีอ่ืน 
เน่ืองจากใชแ้หล่งข่าวต่างประเทศ ผูด้  าเนินรายการ และบุคคลท่ีเชิญมาสมัภาษณ์มีความแตกต่างกนั 
ข้ึนอยู่กบัมุมมองและประสบการณ์ในการท างานของแต่ละสถานีอย่างไรก็ตามพบว่าทุกสถานี
รายงานข่าวเขา้ขา้งอเมริกามากกว่าพวกมุสลิมนอกจากน้ีความจริงท่ีปรากฏเป็นรูปลกัษณ์ของการ
ส่ือสารของผูก่้อการร้ายสมัฤทธิผลเป็นอยา่งดีเพราะสร้างความตกตะลึงใหก้บัคนทั้งโลกไดรู้้จกักบั
โลกของมุสลิมมากข้ึน และท าให้ส่ือมวลชนทุกสถานีเช่ือในการสร้างความเป็นจริงคร้ังน้ีของ
ผูก่้อการร้าย 

ผูว้ิจยัเห็นว่างานวิจยัของ เกียรติยา  ธรรมภิวชัน์ จะช่วยอธิบายเสริมถึง กระบวนการท า
ข่าวช่วงมหาอุทกภยัปี 2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7 ไดเ้น่ืองจากเป็นเหตุการณ์วิฤต
ทางธรรมชาติ ซ่ึงงานวิจยั จะช่วยอธิบายรายละเอียด และการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะวิกฤตท่ี
ส่งผลกระทบต่อการรายงานข่าวของส่ือโทรทศัน์ ทั้งในส่วนของผูบ้งัคบับญัชา บรรณาธิการข่าว 
และผูส่ื้อข่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 
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สกุลศรี  ศรีสารคาม  (2553)  ได้ศึกษาเร่ือง  “ส่ือสังคม (Social Media) กับการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว”โดยศึกษาถึง บทบาทของส่ือสังคม (Social Media) ท่ีเขา้มามี
บทบาทในกระบวนการส่ือข่าวอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในการรายงานข่าวท่ีรวดเร็วท่ีท าให้สังคม
สนใจรับข่าวสารผา่นส่ือสงัคมเพ่ิมมากข้ึน ผูส่ื้อข่าวและกองบรรณาธิการเร่ิมหนัมาใชส่ื้อสังคมเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือข่าวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และดว้ยลกัษณะของส่ือสังคมท่ีมีความ
รวดเร็ว มีการปฏิสัมพนัธ์ และเช่ือมโยงเครือข่าย ท าให้รูปแบบ วิธีการรายงานข่าวและการรับ
ข่าวสารในสงัคมปรับเปล่ียนไปดว้ยโดยมุ่งศึกษาถึงรูปแบบการใชส่ื้อสงัคมในกระบวนการส่ือข่าว
การเปล่ียนแปลงบทบาทของผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการ และความสมัพนัธก์บัผูบ้ริโภคข่าว ซ่ึงพบว่า 
รูปแบบของการใชส่ื้อสงัคมในกระบวนการส่ือข่าวมีความโดดเด่นในเร่ืองการใชเ้พื่อความรวดเร็ว
โดยน ามาใชเ้พื่อการรายงานข่าวใหท้นัต่อเหตุการณ์จากสถานท่ีเกิดเหตุการณ์โดยการน าส่ือสังคม
มาใชใ้นกระบวนการส่ือข่าวท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าวใน3เร่ืองหลกัท่ีส าคญั
คือประการแรกรูปแบบการส่ือข่าวท่ีมีช่องทางเพ่ิมข้ึนประเด็นข่าวท่ีมาจากหลายทางมีมิติ
หลากหลายมากข้ึนกว่าเดิมประการท่ีสองบทบาทของผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นนายทวารข่าวสาร
ในการคดักรองขอ้มูลและตดัสินใจเลือกข่าวท่ีจะเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมดว้ยตวัเองน าไปสู่ค าถาม
เร่ืองความรอบคอบและจริยธรรมจรรยาบรรณท่ีตอ้งเน้นหนักมากข้ึนในการท างานในขณะท่ีกอง
บรรณาธิการ ตอ้งปรับตวัหาบทบาทเสริมนอกเหนือจากเดิมท่ีเป็นอยู่เพื่อรองรับโมเดลการส่ือข่าว
แบบใหม่น้ี ท่ีข่าวไม่ได้ตัดสินท่ีกองบรรณาธิการเท่านั้ นอีกต่อไปและประการสุดท้ายคือ
ความสมัพนัธ์กบัผูรั้บสารท่ีเปล่ียนไปสู่การส่ือสารสองทางแบบเรียลไทมน์ าไปสู่การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลการร่วมกนัท างานในกระบวนการข่าวซ่ึงเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการท า ข่าวสู่ความ
หลากหลายท่ีต่างจากระบวนการส่ือข่าวแบบดั้งเดิม 

ผูว้ิจยัเห็นว่างานวิจยัของสกุลศรี  ศรีสารคาม  จะช่วยอธิบายเสริมถึงกระบวนการท า
ข่าวโทรทศัน์ ช่วงมหาอุทกภยัปี 2554 ไดซ่ึ้งงานวิจยั จะช่วยอธิบายรายละเอียด และการวิเคราะห์
ขอ้มลูเก่ียวกบับทบาท Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวของผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งท าหน้าท่ีเป็นนาย
ทวารข่าวสาร พร้อม ๆกบัการน าเสนอขอ้เท็จจริงจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และบทบาทหนา้ท่ีของนาย
ทวารข่าวสารต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2.7  กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 การวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีได ้ผูว้จิยัมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
 
 

 

 

 
 
ภาพที่  2.6  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

บทบาทของเทคโนโลย ีSocial Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วง
มหาอุทกภยัปี  2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

1.  ศึกษากระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ช่วง
มหาอุทุกภยั ประเทศไทย ปี 2554 
- การก  าหนดประเดน็ข่าว 
- แหล่งท่ีมาของหมายข่าวประจ าวนั 
- การลงพื้นท่ีท  าข่าวมหาอุทกภยั 
-การคดัเลือกข่าว 
- การผลิตบท-ภาพข่าว 
- การน าเสนอ 
-การออกอากาศขา่วประจ าวนั 
 

2.บทบาทของ  Social  Mediaต่อ
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน ์
-   การคิดประเดน็ข่าว 
-   การใชป้ระโยชน์จากSocial Media 
ช่วงลงพ้ืนท่ีท าข่าว                            
-  การเปลีย่นแปลงการท างานของ
ส่ือมวลชน  
-  ปัจจยัเชิงบวกของSocial Media ต่อ
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน ์
-ปัจจยัเชิงลบของSocial Media ต่อ
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน ์
 

3.บทบาทนายทวารข่าวสาร ใน
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน ์                                
- นโยบายองคก์ร                      
- การคดัเลือกประเดน็ข่าว        
-วธีิการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเร่ือง “บทบาทของเทคโนโลย ีSocial Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหา

อุทกภยัประเทศไทย ปี 2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7”  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  
(Qualitative  Research)  ใช้วิธีการพรรณนา  (Descriptive  Research)  และสัมภาษณ์เชิงลึก         
(In-depth  Interview)  โดยมุ่งศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลย ีSocial Media ต่อกระบวนการท าข่าว
ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี 2554 ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  เพื่อเสนอผลการศึกษา
และแสดงความคิดเห็น โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1.  การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ใชก้ารสัมภาษณ์จดัเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary  Data)  ซ่ึงผูศ้ึกษาใชว้ิธีการสัมภาษณ์  

เชิงลึกหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว  ผูช่้วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว  บรรณาธิการข่าว และ
ผูส่ื้อข่าว ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  ด้วยการก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า
(รายละเอียดประเด็นค าถามหน้า 44-45) โดยแบ่งประเภทค าถามท่ีเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมี
หน้าท่ีการท างานแตกต่างกัน โดยน าข้อมูลจาการวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สมัภาษณ์  และเปิดโอกาสใหผู้ส้มัภาษณ์ใหข้อ้มลูท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติม 

2.  การวิจยัเอกสาร (Documentary  Analysis) 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย การจดัล  าดบัข่าวออก 

อากาศประจ าวนั (News Rundown) และ บทข่าวโทรทศัน์ช่วงมหาอุทกภยัระหว่างวนัท่ี  10-  31  
ตุลาคม  2554   เอกสารทางวิชาการ  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการ
วิเคราะห์กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ 

3.  การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) จากเทปบนัทึกภาพการรายงานข่าว
ช่วงวิกฤตอุทกภัยประเทศไทย เฉพาะในช่วงเวลาท่ีออกอากาศข่าวภาคเท่ียง  และภาคค ่าของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ตั้งแต่วนัท่ี 10  ตุลาคม 2554 ถึง วนัท่ี 31  ตุลาคม  2554   
รวม 44  เทป 
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ตารางที่  3.1  โครงสร้างวตัถุประสงคแ์ละความสมัพนัธข์องแนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการด าเนินการ 
 

วตัถุประสงค ์ แนวคิด/ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจยักลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการ
วิจยั 

วิธีการวจิยั 

1. ศึกษากระบวนการท า
ข่าว ช่วงมหาอุทกภยั
ประเทศไทย ปี 2554 

-แนวคิดเก่ียวกบัรายการ
ข่าวโทรทศัน ์
-แนวคิดเก่ียวกบัภาวะวิกฤต 

-หวัหนา้กอง
บรรณาธิการข่าว 
-ผูส่ื้อข่าว 

-สมัภาษณ์เชิงลึก 
-ศึกษาเอกสาร 
-ศึกษาเทปบนัทึกภาพ
รายงานข่าวมหา
อุทกภยัปี 2554 

2. ศึกษาบทบาทของ
เทคโนโลยข่ีาวต่อ
กระบวนการท าข่าว
โทรทศัน์  

- แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ
กระบวนการส่ือข่าว 
-แนวคิดเก่ียวกบั
กระบวนการรวบรวมขอ้มลู
ข่าวสารและการรายงาน
ข่าว 
 

-หวัหนา้กอง
บรรณาธิการข่าว 
-ผช.หวัหนา้กอง
บรรณาธิการข่าว 
-บรรณาธิการข่าว 
-ผูส่ื้อข่าวและผู ้
ประกาศข่าว 

-สมัภาษณ์เชิงลึก 
-ศึกษาเอกสาร 
-ศึกษาเทปภาพ
รายงานข่าวมหา
อุทกภยัปี 2554 

3.  ศึกษาบทบาทนาย
ทวารข่าวสารใน
กระบวนการท าข่าว
โทรทศัน์  

- แนวคิดเก่ียวกบับทบาท
นายทวารข่าวสารและการ
ตดัสินใจต่อการรายงานข่าว 

-หวัหนา้กอง
บรรณาธิการข่าว 
-บรรณาธิการข่าว 
-ผูส่ื้อข่าว ผูป้ระกาศ
ข่าว 
  

-สมัภาษณ์เชิงลึก 
-ศึกษาเอกสาร 
 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 ไดแ้ก่ หวัหนา้กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว 
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ผูส่ื้อข่าว ผูป้ระกาศข่าวภาคสนาม รวม 10 คนเพื่อศึกษาถึง “บทบาทของเทคโนโลยี Social Media 
ต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัปี  2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7” 
กลุ่มตวัอย่าง   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling)
โดยคดัเลือกจากกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตข่าวโทรทศัน์ ของสถานีโทรทศัน์
สีกองทพับกช่อง 7 ช่วงเกิดมหาอุทุกภยัประเทศไทย ปี 2554 ประกอบดว้ย 

1.  กลุ่มผูบ้ริหารงานข่าว  ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ลงพ้ืนท่ีท าข่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 
20 ปีและเป็นผูม้ีหนา้ท่ีรับผดิชอบการขบัเคล่ือนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
ในช่วงท่ีเกิดมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี  2554  โดยเป็นผูก้  าหนดนโยบายการท าข่าว การก าหนดทิศ
ทางการท างานของบุคคลากรฝ่ายข่าว และมีอ  านาจสั่งการฝ่ายปฏิบัติงานข่าว ได้ครอบคลุมทุก
ระดบัชั้น 

2.  กลุ่มผูค้วบคุมและก ากบันโยบายข่าว โดยมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง จาก
ผูป้ฏิบติังานข่าว ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของผูส่ื้อข่าว ท่ีลงพ้ืนท่ีท าข่าวในช่วงมหา
อุทกภยัประเทศไทย ปี 2554 มีอ  านาจสัง่การผูส่ื้อข่าว ช่างภาพ และผูช่้วยช่างภาพ ให้ปฏิบติัหน้าท่ี
ตามเป้าประสงค์ขององค์กร และก าหนดทิศทางการท างานของผูส่ื้อข่าวในแต่ละวนัให้สามารถ
ตอบสนองกบันโยบายข่าวซ่ึงผูบ้ริหารงานข่าวก าหนด  รวมทั้งมีหน้าท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงของ
ข่าว และเป็นผูค้ดักรองข่าวสาร  รวมทั้งจดัล  าดบัความส าคญัของข่าว  เพ่ือน าเสนอสู่สาธารณชน ใน
ท่ีน้ีไดแ้ก่  ผูช่้วยหวัหนา้กองบรรณาธิการข่าว  และ บรรณาธิการข่าว ก  ากบัดูแลควบคุมออกอากาศ 
ประจ าวนั ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7 

3.  กลุ่มผูป้ฏิบติังาน  โดยมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการสัมภาษณ์ก่อน
การเก็บข้อมูลว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบัติงาน จะต้องเป็นผูส่ื้อข่าวและผูป้ระกาศข่าว
ภาคสนามท่ีรับผิดชอบ ท าข่าวและรายงานข่าวมหาอุทกภยัประเทศไทยปี 2554 ในลกัษณะท่ีมี
ความถ่ีในการลงพ้ืนท่ีท าข่าวมากท่ีสุด และ เป็นกลุ่มท่ีมีการใชเ้ทคโนโลย ีSocial Media ในช่วงเกิด
มหาอุทกภยัประเทศไทยอยา่งนอ้ย 5 วนัต่อสปัดาห์ 

3.1  ผูว้ิจยัไดถ้ามค าถามกับกลุ่มตวัอย่างดว้ยตวัเอง  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบับทบาท
ของเทคโนโลย ีSocial Media ต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี 2554  
โดยประกอบไปดว้ย ค  าถามท่ีมีเน้ือหา เก่ียวกบักระบวนการท าข่าว  ความแตกต่างในการท าข่าว
ภาวะปกติ และภาวะวิกฤตภยัธรรมชาติ และลกัษณะการใช ้Social Media ในกระบวนการท าข่าว 
ความถ่ีในการเขา้ใช้งาน Social Media ขอ้ดี ขอ้เสียของ Social Media ต่อกระบวนการท าข่าว
โทรทศัน์  เพื่อทดสอบว่า  Social Media  เขา้มามีบทบาทต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ในช่วง

DPU



 

 

43 

มหาอุทกภยัอยา่งไร รวมทั้ง บทบาทของผูเ้ฝ้าประตูข่าวสารในยุค Social Media ทรงอิทธิพลดา้น
การติดต่อส่ือสารของคนในสงัคม เป็นอยา่งไร 

1.  กลุ่มผู้บริหารงานข่าว ซ่ึงเป็นก าหนดนโยบายในการปฏิบติังานข่าว ไดแ้ก่ 
นายกฤษณะ  อนุชน  หวัหนา้กองบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทศัน์สีกองทัพบกช่อง 7 

(พ.ศ.2535 –ปัจจุบนั) 
2.  กลุ่มผู้ควบคุมและก ากบันโยบายข่าว  ท าหน้าท่ีสานต่อ ควบคุมการปฏิบติังานของ

ผูส่ื้อข่าว ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก  าหนด 
นายศราวุฒิ  สิทธิผล  ผูช่้วยหวัหนา้กองบรรณาธิการข่าว  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก

ช่อง 7 (พ.ศ.2534  - ปัจจุบนั) 
นางสาวมนัสวรรณ  หลินพนัธุ์   บรรณาธิการข่าว ก  ากบัดูแลและควบคุมออกอากาศ 

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 (พ.ศ.2535 – ปัจจุบนั) 
3.  กลุ่มผู้ปฏิบัตงิาน ไดแ้ก่ผูส่ื้อข่าวและช่างภาพท่ีลงพ้ืนท่ีท าข่าวในช่วงเกิดมหาอุทุก

ภยัประเทศไทยปี 2554 และมีการใชเ้ทคโนโลย ีSocial Media ระหว่างการปฏิบติังาน  จ  านวน 7 คน  
ไดแ้ก่ 

นายพทัธธี์ร  รัตน์ประสิทธ์ิ  ผูส่ื้อข่าว สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7 (พ.ศ.2550 – 
ปัจจุบนั) 
 นางสาวชาดา  สมบูรณ์ผล  ผูส่ื้อข่าว  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7(พ.ศ.2543 – 
ปัจจุบนั) 
 นายทัศนัย  โคตรทอง  ผูส่ื้อข่าว  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7(พ.ศ.2549 – 
ปัจจุบนั) 

นางสาวปรัชญอ์ร  ประหยดัทรัพย ์ผูส่ื้อข่าว  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7(พ.ศ.
2551  – ปัจจุบนั) 

นายถิรพุทธ์ิ  เปรมประยูรวงศา  ผูส่ื้อข่าว  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7(พ.ศ.
2545- ปัจจุบนั) 

นายอนุวตั  เฟ่ืองทองแดง  ผูส่ื้อข่าว  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7 (พ.ศ.2552 – 
ปัจจุบนั) 

นายกฤษดา  นวลมี  ผูป้ระกาศข่าวภาคสนาม  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7(พ.ศ. 
2552 – ปัจจุบนั) 
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3.2 การเกบ็ข้อมูลและเคร่ืองมอืในการวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเคร่ืองมือหลกัในการรวบรวม

ขอ้มูล  ซ่ึงผูว้ิจัยแบ่งค าถามออกตามวตัถุประสงค์ท่ีศึกษา โดยเรียงล  าดับตามประเภทของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อเก็บขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดต้ามวตัถุประสงค์ 

เคร่ืองมือในการวิจยัและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
1.  แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์และผูว้ิจยัใชใ้นการสนทนา พูดคุยอย่างเป็นทางการ

ประกอบการสมัภาษณ์ 
2 .  เทปบนัทึกเสียงเพื่อช่วยใหร้ายละเอียดท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ถกูตอ้ง 
3.  สมุดจดบนัทึกการสัมภาษณ์ เพื่อบนัทึกค าถามและค าตอบ ขอ้สงสัย หรือตอ้งการ

ขอ้มลูเพ่ิมเติมระหว่างสมัภาษณ์ 
4.  กลอ้งบนัทึกภาพเพ่ือน าไปใชป้ระกอบการวิเคราะห์เน้ือหาในการวิจยัระยะเวลาใน

การวิจยัใชร้ะยะเวลาในการวิจยั ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555  ถึง กุมภาพนัธ ์ 2556 
 
3.3  แนวค าถามในการสัมภาษณ์เจาะลกึ 

แนวค าถามส าหรับการสมัภาษณ์เจาะลึก กบัผูใ้หข้อ้มลู 2 ส่วน 
1.  ประเด็นสัมภาษณ์ผู้ก าหนดนโยบาย    

ขั้นตอนการท าข่าวโทรทศัน์ ในปัจจุบนั และในอดีตมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
การท าข่าวในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ในช่วงอุทกภยัประเทศไทย  

ในปี 2554 มีอะไรบา้ง 
Social Media เขา้มามีบทบาทต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์มากนอ้ยแค่ไหน 
ทางสถานีมีการก าหนดนโยบายการท าข่าวในยคุ Social Media อยา่งไร 
Social Media ส่งผลต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์อยา่งไร 
ประโยชน์ ของการใชS้ocial Mediaในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ 
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผูบ้ ริหารควบคุมนโยบาย เก่ียวกับการใช้

ประโยชน์จาก Social Media ในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์อยา่งไร 
Social Media ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างาน และวงจรข่าวต่างกนั

อยา่งไร 
ทิศทางนโยบายในอนาคตเก่ียวกบั การน า Social Media มาใชใ้นกระบวนการท า

ข่าวโทรทศัน์ กรณีเกิดเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติในอนาคต 
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2.  ประเด็นสัมภาษณ์ ผู้ ควบคุมและก ากับนโยบาย และผู้ ส่ือข่าว-ผู้ประกาศข่าว
ภาคสนาม  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ในปัจจุบนั และอดีต มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการท าข่าวโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 
ผูส่ื้อข่าว มีการน า Social Mediaมาใชใ้นกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ช่วงเกิดอุทกภยั

รุนแรงในประเทศ ปี 2554 หรือไม่ ใชใ้นขั้นตอนใด 
Social Media ส่งผลต่อกระบวนการผลิตข่าวโทรทศัน์ ช่วงเกิดอุทกภยัประเทศไทย  ปี 

2554 อยา่งไร 
Social Media ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์อยา่งไร 
บทบาทการท าหนา้ท่ีของนายทวารข่าวสาร ในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ท่ามกลาง

อิทธิพลของ Social Media   เปล่ียนแปลงไปหรือ ไม่อยา่งไร 
ขอ้ดีของ Social Media ในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ 
ขอ้เสียของ Social Media ในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ 
ทิศทางการใช ้ของ Social Media ในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ในอนาคต 
โดยแบ่งเป็นช่วงการท าข่าว ในอดีตก่อนเกิดการส่ือสารผ่าน Social Media และเมื่อ 

Social Media เขา้มามีบทบาทต่อการส่ือสารในสังคมไทยมากข้ึน โดยวิเคราะห์เหตุการณ์ช่วงเกิด
วิกฤตมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554 และน าขอ้มลูมาเปรียบเทียบถึงกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์
ท่ีแตกต่างกนัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

การวิจยัคร้ังน้ี ส่วนแรก  ผูว้ิจยัใชแ้บบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู ซ่ึงผูว้ิจยัแบ่งค าถามออกตามวตัถุประสงค์ท่ีศึกษา โดยเรียงล  าดบัประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อเก็บขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดต้ามวตัถุประสงค์ 

ส่วนท่ีสอง  ศึกษาจาก  เทปบนัทึกภาพการรายงานข่าวของผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 ช่วงวิกฤตอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554,ตั้งแต่วนัท่ี 1  ตุลาคม 2554  ถึงวนัท่ี 31  
ตุลาคม  2554  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยในหัวข้อ “กระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทย ปี 2554  ของ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7”  ผูว้ิจ ัยจะน าผลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมา
ประมวลเขา้ดว้ยกนัและวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีจะศึกษา  จากนั้นจึงก  าหนดหัวขอ้ย่อยโดยแยก
วิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา  ร่วมกบัขอ้มูลท่ีคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสาร
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ต่างๆ  ตลอดจนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  โดยผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีได้มาวินิจฉัย  
ตีความ  จดัล  าดบัความส าคญั  และประมวลเขา้ดว้ยกนั  เพ่ือหาความสมัพนัธข์องเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
และสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์  โดยน าแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ขอ้มลู 

1.  กระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7  ช่วงมหาอุทกภัย 
ประเทศไทย ปี 2554 

2.  บทบาทของ Social Media  ต่อกระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง  7 

3.  บทบาทนายทวารข่าวสารในกระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง  7 

  
3.5  การน าเสนอผลการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มูลท่ีสรุปรวบรวมประเด็นจากการวิเคราะห์ตาม
กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และการสมัภาษณ์ โดยน ามาเขียนในรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูเชิง 

พรรณนา (Descriptive)  และมีการบรรยายโดยแบ่งการน าเสนอ ตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั  
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              บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง “บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการทาํข่าวช่วงมหา

อุทกภยัประเทศไทยปี 2554 ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative  Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง บทบาทของเทคโนโลย ีSocial Media ในบริบท
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ช่วงมหาอุทกภยั
ประเทศไทย ปี 2554 ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1 เพื่อศึกษากระบวนการทํา ข่าว ช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี 2554 ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

4.2  เพื่อศึกษาบทบาทของเทคโนโลยSีocial  Media  ต่อกระบวนการทาํข่าวของสถานี 
โทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7 

4.3  เพื่อศึกษา บทบาทนายทวารข่าวสาร ในกระบวนการทาํข่าวของสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง  7  

กระแสการติดต่อส่ือสารผ่าน Social Media  ในสังคมไม่ว่าจะเป็น  Facebook  Twitter  
Blackberry Messenger  สร้างจุดเปล่ียนต่อกระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ไทย โดยเฉพาะในช่วง
ภาวะวิกฤต มหาอุทกภยัประเทศไทยปี 2554  ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า  กระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ 
ตอ้งเพ่ิมความความหลากหลาย และรอบดา้นมากข้ึน เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร 
และการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของคนในสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามพฒันาการของเทคโนโลย ี 
 
4.1  กระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ ช่วงมหาอุทกภัย ประเทศไทย ปี 2554 

กระบวนการทาํข่าวโทรทัศน์ ช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทย ปี 2554ถือไดว้่ามีความ
แตกต่างจากภาวะปกติทัว่ไปเน่ืองจากวิกฤตภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดาํรงชีวิตของประชาชน ภาวะดังกล่าวทาํให้คนในสังคมอยู่ท่ามกลางความวิตกกงัวล และมุ่ง
แสวงหาท่ีพึ่งพา จึงทาํให้ข่าวมกัจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะข่าว
โทรทศัน์ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสามารถนาํเสนอไดท้ั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกันสร้างความ
ใกลชิ้ดระหว่างผูรั้บชมรายการข่าวโทรทศัน์ 

ทั้งน้ีมหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยถือว่ามีความเก่ียวพนัโดยตรงกบัผูรั้บชม
รายการข่าวโทรทศัน์ส่งผลให้ส่ือโทรทศัน์นอกจากจะตอ้งมุ่งทาํหน้าท่ีเป็นผูแ้จง้เตือนภยัและแจง้
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ขอ้มลูข่าวสาร แก่ผูท่ี้ตกอยูใ่นเหตุการณ์วิกฤตแลว้ ยงัตอ้งเป็นกระบอกเสียงให้กบัประชาชน  ดว้ย
การสะทอ้นความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน   
 

  
    
ภาพที่  4.1  มหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554 
 

  
 
ภาพที่  4.2  ผลกระทบจากมหาอุทกภยัปี  2554  
 

ท่ามกลางการแข่งขนัในธุรกิจส่ือโทรทศัน์  ส่งผลใหผู้ผ้ลิตรายการโทรทศัน์ โดยเฉพาะ
รายการข่าว ตอ้งเพ่ิมความใกลชิ้ด และเพ่ิมความถ่ีในการส่งขอ้มูลข่าวสารมากกว่าช่วงเวลาปกติ  
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เพ่ือให้การแพร่กระจายข่าวสารทั่วถึงประชาชน สามารถแจ้งเตือนภัยให้กับผูรั้บชมรายการ
โทรทศัน์ไดต้ลอด 24  ชัว่โมง ถือเป็นแนวทางหน่ึงในการดึงดูดจาํนวนผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ 
และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี รวมทั้ งการสร้างความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารท่ามกลาง
สถานการณ์วิกฤต  

“ผูส่ื้อข่าวตอ้งพร้อมรายงานตลอดเวลา เพราะช่วงเหตุการณ์วิกฤต สถานีจะเล่นข่าวน้ีถ่ี
มาก บก.สามารถเรียกเราออกอากาศไดต้ลอดเวลา แตกต่างจากวนัปกติ โดยช่วงนํ้ าท่วมผูส่ื้อข่าว
จะตอ้งรายงานตั้งแต่ข่าวเขา้ 05.00 นาฬิกา,ช่วงเด็ดเศรษฐกิจประมาณ 08.15  นาฬิกา ช่วงข่าวเด็ด 
10.00  นาฬิกา และข่าวเท่ียง,ช่วงเด็ดข่าวเด่น และสรุปสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงข่าว ภาคคํ่า ซ่ึง
จะตอ้งสรุปประเด็นใหญ่ และเน้นประเด็นใหม่ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงบ่ายดว้ย” (ถิรพุทธ์ิ  เปรมประยรู
วงศา,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  27  กุมภาพนัธ ์ 2556)    

จากการสมัภาษณ์ทีมข่าวโทรทศัน์  จาํนวน  10  คน  เก่ียวกบักระบวนการทาํข่าวของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  พบว่า กระบวนการทาํข่าวช่วงภาวะปกติ และช่วงมหาอุทกภยั
ประเทศไทย ปี 2554 มีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงกระบวนการทาํข่าวภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
 
การท าข่าวในภาวะปกต ิ การท าข่าวในภาวะวกิฤต 

1.  ทีมข่าวแต่ละสาย  เช่น  
การเมือง  เศรษฐกิจ 
สงัคม  รับผดิชอบงานใน
ความรับผดิชอบแต่ละสาย 

1.  กาํหนดทีมข่าวเฉพาะกิจ  โดยผูส่ื้อข่าวจากสายงานต่าง ๆจะถกู
เรียกตวัมาช่วยติดตามทาํข่าวนํ้ าท่วม เพื่อใหที้มเฉพาะกิจสามารถ
คน้หาขอ้มลูไดอ้ยา่งเจาะลึกท่ามกลางอุปสรรค โดยความสามารถ
เฉพาะตวัของผูส่ื้อข่าวแต่ละคนสามารถสร้างความแตกต่างในการ
นาํเสนอได ้
“ผูส่ื้อข่าวท่ีถกูคดัเลือก  ส่วนใหญ่จะมคุีณสมบติัเฉพาะตวั  เช่น
ว่องไว  กระฉบักระเฉง มคีวามคล่องตวัสูง  และมีปฏิภาณไหวพริบ
ดี  สามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดดี้  เน่ืองจากการรายงาน
สด  ไม่มีสคริป  ผูร้ายงานจะตอ้งสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ไดเ้ป็น
ลาํดบัไม่วกวน”(กฤษณะ  อนุชน,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  21  
กุมภาพนัธ ์ 2556)  
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ตารางที่  4.1  (ต่อ) 
 

การท าข่าวในภาวะปกต ิ การท าข่าวในภาวะวกิฤต 
2.  บรรณาธิการรับทราบวาระงานสําคัญ
จากจดหมายแจง้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ท่ี ส่ ง ผ่ า น ม า ย ัง
เ ค ร่ื อ ง โ ท ร ส า ร   ห รื อ  จ ด ห ม า ย
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) 
 

2.  บรรณาธิการรับทราบวาระงานสาํคญัจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีส่งผ่านเคร่ืองโทรสารหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ งการส่ือสารผ่าน  
Social  Media  โดยผูส่ื้อข่าว  ช่างภาพ  สามารถ
แลกเปล่ียนขอ้มลูซ่ึงกนัและกนัเพื่อกาํหนดประเด็นใน
การติดตามทาํข่าวประจาํวนั 

3.  เมื่อรับทราบวาระงานข่าวท่ีสําคัญ
บ ร ร ณ า ธิก า ร จ ะ กํา ห น ด ป ร ะ เ ด็ น ใ ห้
ผูส่ื้อข่าวไปติดตามทาํข่าว 
 
 

3.  บรรณาธิการข่าวและผูส่ื้อข่าวกาํหนดประเด็นใน
การติดตามขอ้เท็จจริง  หากเป็นประเด็นท่ีไดม้าจาก  
Social  Media  บรรณาธิการหรือผูส่ื้อข่าว  จะต้อง
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ีไดม้าจาก  Social  Media  ก่อน
กาํหนดประเด็นและลงพ้ืนท่ีทาํข่าว 

4.  ทีมข่าวลงพ้ืนท่ีติดตามทําข่าวตาม
ประเด็นท่ีได้ก ําหนดเป้าหมาย จากนั้ น
เรียบเรียงขอ้เท็จจริงพร้อมกบับันทึกภาพ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบ
ภา พข่ าว  แ ละ รา ยง าน ข้อ เท็ จจ ริง ให้
บรรณาธิการรับทราบ 

4.  ทีมข่าวลงพ้ืนท่ีติดตามขอ้เท็จจริงจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 

5.  เมื่อไดข่้าวมาแลว้บรรณาธิการพิจารณา
ความสําคัญของข่าวและจัดล ําดับการ
นําเสนอข่าวก่อนหลัง จากนั้ นนําไปสู่
กระบวนการผลิตภาพข่าว 
 
 

5.  บรรณาธิการข่าวจะช่วยตรวจสอบความเคล่ือนไหว
ของข่าวผ่านทาง  Social  Media  หรือ เรียกว่า Up  
Date อยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ตกกระแส  หรือตก
ประเด็น  เพื่อให้ไดข่้าวท่ีมีความสดและใหม่อยู่เสมอ  
สามารถสร้างความแตกต่าง จากสถานีโทรทศัน์อ่ืน  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)  
 

การท าข่าวในภาวะปกต ิ การท าข่าวในภาวะวกิฤต 
6.  ขั้ นต อน กา รเ ผย แพ ร่ ข่ าว ด้ว ยก า ร
ออกอากาศสดสู่สาธารณะชน 

6.  นําข้อเท็จจริงท่ีได้แจง้ยงับรรณาธิการก่อนเรียบ
เรียงเป็นบทข่าว  โดยบรรณาธิการข่าวจะ 
เป็นผูค้ดัเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจเพื่อนาํเสนอข่าวดว้ย
กา ร กํา ห น ดลํา ดับ ค ว า มสํา คัญ ข อ งข่ า ว  พ ร้ อ ม
กาํหนดใหจุ้ดผูส่ื้อข่าวในพ้ืนท่ีแต่ละแห่งรายงานความ
เคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน  โดยไล่เรียงตามพ้ืนท่ี  เช่น  จาก
พ้ืนท่ีต่างจงัหวดัสู่กรุงเทพมหานคร หรือบางคร้ังจะไล่
เรียง จากกรุงเทพมหานครสู่พ้ืนท่ีต่างจงัหวดั  

 7.  ผูส่ื้อข่าวเรียบเรียงขอ้เท็จจริงเป็นบทข่าว  และผลิต
ภาพข่าวก่อนนาํเสนอสู่สาธารณะชน 

 8.  เมื่อผ่านกระบวนการผลิตภาพข่าวดว้ยการตัดต่อ
ภาพ หรือลงเสียงบรรยายภาพเรียบร้อยแล้ว  ก็จะ
นําไปสู่กระบวนการออกอากาศข่าวเพื่อนําเสนอสู่
สายตาสาธารณะชน   

 9.  ผูรั้บชมข่าวโทรทศัน์แสดงความคิดเห็นผา่น 
www.ch7.comรวมทั้งแสดงความคิดเห็นผ่าน Social  

Mediaทั้ง Facebook  Twitter  หรือ นาํไปโพสแสดง
ความคิดเห็น ผา่นwww.youtube.com 

 10.  ผูส่ื้อข่าว  บรรณาธิการข่าว นาํขอ้มลูท่ีมีการ 
โพส  ผ่านเว็บไซด์ต่าง ๆ หรือผ่านทาง Social  Media  
มาสร้างประเด็นข่าวประจาํวนัต่อไป   

  
จากตารางท่ี  4.1  จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาปกติ ผูส่ื้อข่าวจะติดตามทาํข่าวตามความ

รับผดิชอบในสายงาน และมีการนาํเสนอข่าวตามลาํดบัขั้นตอนของแต่ละสถานีโทรทศัน์ โดยผ่าน
การกาํกับดูแลโดยตรงจากบรรณาธิการทั้งการตรวจสอบขอ้เท็จจริง การคดักรองข่าวสาร เพ่ือ
ออกอากาศตามช่วงเวลาข่าวท่ีสถานีกาํหนด  กระทัง่ไปถึงการคดัเลือกภาพข่าว  แต่ในช่วงมหา
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อุทกภยัประเทศไทยปี  2554  ซ่ึงถือเป็นช่วงการทาํข่าวในภาวะวิกฤต ซ่ึงส่ือมวลชนตอ้งแข่งขนักนั
อย่างรอบด้านเช่นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยความรวดเร็ว การนําเสนออย่างทันท่วงทีทันต่อ
เหตุการณ์ หรือการสร้างความแตกต่างในการนาํเสนอข่าว ถือว่าเป็นช่วงเวลาช่วงชิงไหวพริบ  เพื่อ
ดึงดูดจาํนวนผูรั้บชมข่าวโทรทศัน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงันั้น ผูส่ื้อข่าว  ท่ีจะลงพ้ืนท่ีทาํข่าวในช่วงวิกฤต
มหาอุทกภัย จะต้องเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว  ไม่ว่าจะความคล่องตัวในการทาํข่าว  
ปฏิภาณไหวพริบ  และสามารถตดัสินใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ได ้
 

                                  
 
ภาพที่  4.3  ผูส่ื้อข่าวเตรียมรายงานสด จากหา้แยกลาดพร้าว 
 

“ผูส่ื้อข่าวต้องมีความคล่องตัวสูง เพราะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได้ทุกวัน และ
ตลอดเวลา เพราะว่าถา้พ้ืนท่ีไหนมีเหตุการณ์รุนแรงกว่าจุดท่ีเราประจาํอยู่  บก.ก็จะยา้ยเราไปยงัจุด
นั้น อยา่งช่วงเชา้เราอยูบ่างบวัทอง พอบ่ายก็ถกูโยกไปจรัญสนิทวงศ ์พอนํ้ าเยอะข้ึนฝ่ังตล่ิงชนั ก็ยา้ย
ไปตล่ิงชนั บก.สามารถสัง่การเราไดต้ลอดเวลา และเรียกให้เราออกอากาศไดต้ลอดเวลาเช่นกนั น่ี
คือความแตกต่างจากการทาํข่าวในวนัปกติ”(ถิรพุทธ์ิ  เปรมประยรูวงศา,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  
27  กุมภาพนัธ ์ 2556) 

 

   
 
ภาพที่ 4.4  กระบวนการทาํข่าวของทีมหางเสือ 7 สี 
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สาํหรับการคิดประเด็นข่าวประจาํวนั  บรรณาธิการข่าว รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูส่ื้อข่าว  
ช่างภาพ  หรือแมแ้ต่ผูช่้วยช่างภาพก็สามารถช่วยกนัแจง้ประเด็นข่าวประจาํวนั และยงัสามารถนาํ
เร่ืองราว  ขอ้เท็จจริง หรือความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนบน  Social  Media  อาทิ  การส่งขอ้ความถึงกนั  
การตั้งคาํถาม  การโพสภาพน่ิง หรือ วีดีโอ จากกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายท่ีติดต่อส่ือสารกนัผ่าน 
Facebook  Twitter  Blackberry Messenger  มากาํหนดประเด็นในการทาํข่าวประจาํวนัได ้ เพื่อให้
เกิดความรอบดา้น และความหลากหลายของข่าว  

“Social Media ทาํให้การคิดประเด็นข่าวเปล่ียนไป เมื่อก่อนประเด็นข่าวจะ มาจาก
แหล่งข่าวทั้งภาครัฐและเอกชน แต่เด๋ียวน้ี ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการโพสผา่น  Facebook   Twitter หรือ ใน 
บีบี( Blackberry Messenger ) กส็ามารถนาํมาสร้างเป็นประเด็นข่าวได ้ทาํให ้การนาํเสนอหรือสร้าง
ประเด็นข่าวทุกวนัน้ีไม่เฉพาะเจาะจง ว่าจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีไดม้าจากผูส่ื้อข่าวหรือบรรณาธิการข่าว
เท่านั้น บางคร้ัง ช่างภาพ หรือ ผูช่้วยช่างภาพ ท่ีพบการโพสข้อความก็สามารถแจ้งมายงักอง
บรรณาธิการ เพื่อแนะนาํประเด็นข่าวไดด้ว้ย”  (ทศันัย  โคตรทอง,  การส่ือสารระหว่างบุคคล  28  
พฤศจิกายน  2555)   

“Social Media ทาํใหก้ารทาํข่าวดีข้ึน เพราะทาํใหส้ะดวกข้ึน รวดเร็วมากยิง่ข้ึน ข่าวรอบ
ดา้นมากข้ึน เช่นบางคร้ังเราอยูใ่นจุดท่ีมองไม่เห็น แต่เราก็สามารถรับรู้ความเคล่ือนไหวผ่านส่ือต่าง 
ๆ ไดต้ลอดเวลาไม่ว่า จะFacebook  Twitter  เช่นจุดตน้นํ้ า ท่ีไกลจากจุดท่ีเราจะรายงานสดมาก พอ
มนัแตก ก็มีการส่งขอ้ความกนั ทวีตกนั เราก็สามารถเขา้ไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงได ้ถือว่าช่วยงาน
เราไดม้าก”( ชาดา  สมบูรณ์ผล,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  19  กุมภาพนัธ ์ 2556)    

การส่ือสารผา่น Social Media ทาํใหผู้ส่ื้อข่าวสามารถติดตามขอ้มูลความเคล่ือนไหวท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวนัไดร้วดเร็วข้ึนซ่ึงระหว่างผูส่ื้อข่าวลงพ้ืนท่ีเพ่ือสืบเสาะขอ้เท็จจริง บรรณาธิการ
ข่าวตอ้งช่วยตรวจสอบขอ้เท็จจริงทาง Social Media เพื่อคดักรองข่าวสาร  ส่วนผูส่ื้อข่าวประจาํจุด
รายงานสด ต้องทาํหน้าท่ีคัดกรองข้อมูลข่าวสารเบ้ืองต้น โดยบรรณาธิการจะช่วยตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงทาง  Social Media  รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน และแจง้ให้ผูส่ื้อข่าวประจาํจุด
รายงานสดรับทราบว่า จะใชป้ระเด็นใดในการรายงานสดในแต่ละช่วงเวลาข่าว 

“ในการทาํข่าว Social   Media เป็นแค่เคร่ืองมือในการแจง้เบาะแสเท่านั้น เพราะเราไม่รู้
ว่าเร่ืองท่ีโพสกันมนัจริงเท็จแค่ไหน” (มนัสวรรณ  หลินพนัธุ์,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  20  
กุมภาพนัธ ์ 2556) 

นอกจากน้ียงัพบว่า  กระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี 2554 
ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ไดม้ีการตรวจสอบขอ้มูล และขอ้เท็จจริงจากข่าวท่ีมี
แหล่งท่ีมาจาก Social  Media ดว้ยการ   โพสขอ้ความเพื่อสอบถามขอ้เท็จจริงยอ้นกลบัไปยงัเจา้ของ
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กระทู ้หรือหน่วยงาน รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน หรือ  ใชว้ิธีการโทรศพัทไ์ปสอบถาม
ยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเป็นระยะตลอดทั้งวนั สาํหรับSocial  Media ท่ีผูส่ื้อข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7  ใช้งานมากท่ีสุดในช่วงท่ีเกิดมหาอุทกภัย  คือ Facebook  
เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสามารถสนทนาโตต้อบไดใ้นวงกวา้ง  มีผูใ้ชง้านเป็นจาํนวนมาก  สามารถ
โพสภาพน่ิง  หรือภาพเคล่ือนไหว  ได ้ โดยช่วงก่อนท่ีผูส่ื้อข่าวจะลงพ้ืนท่ีทาํข่าว และ หลงัจากหมด
ภารกิจในการทาํข่าวประจาํวนัแลว้  ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  ซ่ึงรับผิดชอบทาํ
ข่าวช่วงมหาอุทกภยัทุกคน จะมีการติดตาม การส่ือสารผา่น  Facebook ทุกวนั  ส่วน  Twitter นั้นไม
ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7 ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดใ้ชง้านในการติดตามขอ้มลูข่าวสาร
โดยตรง  แต่จะใชใ้นการส่งต่อขอ้ความสั้น ๆ  เพ่ือใหก้ลุ่มสมาชิกรับทราบความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ี  เช่น  การบ่งบอกถึงระดบันํ้ าในพ้ืนท่ี ท่ีไดไ้ปทาํข่าว  หรือ  การขอความช่วยเหลือ  ส่วน
การส่ือสารผ่าน Blackberry  Messenger  ในช่วงเกิดมหาอุทกภยัประเทศไทย  ส่วนใหญ่จะถูกใช้
งานในลกัษณะของการติดต่อส่ือสารแบบเจาะจงเฉพาะคน  เช่น  ระหว่างผูส่ื้อข่าวและช่างภาพ 
หรือ ผูส่ื้อข่าวกบับรรณาธิการข่าว รวมทั้งการติดตามสอบถามขอ้มลูจากผูส่ื้อข่าวประจาํสถานีข่าว
อ่ืน ๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หรือ การลงพ้ืนท่ี รวมทั้งการรายงานผลการลงพ้ืนท่ีให้ผูรั้บ
ขอ้ความ จาก Blackberry  Messenger  รับทราบความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน  

การส่ือสารผ่าน Social Media  ส่งผลให้ในแต่ละวนัท่ีมาของข่าวมีมากข้ึน ทาํให้
ผูส่ื้อข่าว  และช่างภาพ  ตอ้งทาํงานหนกัข้ึน  โดยเฉพาะการเสาะแสวงหารายละเอียดของข่าวตอ้งมี
ความรอบดา้นมากข้ึน และตอ้งเจาะลึกในขอ้มลูมากข้ึนดว้ย 

“Social  Media แมจ้ะมีขอ้ดี แต่ก็ทาํใหผู้ส่ื้อข่าวทาํงานหนกัข้ึน เพราะเราตอ้งหาขอ้มูล
ให้ไดม้ากกว่า หรือ ลึกกว่า ขอ้ความ หรือ รายละเอียดท่ีเคา้เอามาโพสกนั”(ปรัชญ์อร  ประหยดั
ทรัพย,์    การส่ือสารระหว่างบุคคล,  31  มกราคม  2556)  

“Facebook  ทาํใหเ้รารับรู้ข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน รอบดา้นมากข้ึน ทาํใหเ้ราเขา้ถึงพ้ืนท่ีไดไ้ว
ข้ึน รู้ว่าอะไรเกิดข้ึนตรงไหน ตรงไหนท่วม ตรงไหนไม่ท่วม สามารถประเมินสถานการณ์ไดเ้ร็วข้ึน 
เช่นคืนน้ีนํ้ าถึงไหน พรุ่งน้ีเราก็ออกไปดกัได ้ทาํใหเ้ราไม่หลงทิศหลงทาง”(พทัธ์ธีร  รัตน์ประสิทธ์ิ,   
การส่ือสารระหว่างบุคคล,  26  กุมภาพนัธ ์ 2556)  

“ Facebook มีประโยชน์กบังานข่าว แมจ้ะไม่ไดท้าํใหน้กัข่าวรู้เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนก่อนประชาชนเหมือนในอดีต แต่ มันก็ทําให้เราสามารถเช็คข่าวได้ก่อน เช็คความ
เคล่ือนไหวในอนาคตได้เร็วข้ึน ทาํให้เราทาํข่าวไดท้ันเวลา” (ถิรพุทธ์ิ  เปรมประยรูวงศา,  การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล,  27  กุมภาพนัธ ์ 2556) 
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กระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554 นอกจากจะเป็นเหตุ
วิกฤตทางธรรมชาติแลว้ ยงัถือเป็นช่วงวิกฤตของการทาํข่าวในแต่ละวนั เน่ืองจากทีมข่าวตอ้งเผชิญ
กบัความยากลาํบากในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูเน่ืองจากถนนบางเสน้ทางถกูตดัขาดรถข่าวไม่สามารถ
เข้าไปในพ้ืนท่ีได้ผูส่ื้อข่าวและช่างภาพต้องเดินเท้าลุยเข้าไปในพ้ืนท่ีทั้งน้ีผูส่ื้อข่าวสามารถใช้
ประโยชน์จาก  Social Media  ในการติดต่อส่ือสารระหว่างทีมข่าว และ บรรณาธิการข่าว เช่น 
ผูส่ื้อข่าวจะถ่ายภาพท่ีเกิดเหตุ หรือ การเขา้ถึงยงัพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือรายงานใหบ้รรณาธิการไดรั้บทราบ  
หรือ  ส่งข่าวใหเ้พื่อนผูส่ื้อข่าวดว้ยกนั ช่วยกนัมาทาํข่าว กรณีพบความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนท่ีซ่ึงยากแก่การเขา้ถึง  ซ่ึงในช่วงเกิดมหาอุทกภยัประเทศไทย  ปี  2554  กองบรรณาธิการข่าว
ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนผา่นยงั เว็บไซด์ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  รวมทั้งหน้ากระดาน
ข้อความ หรือ Wallของผูส่ื้อข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7  เป็นประจํา ทุกวัน
โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน  2554 
 

             
        
ภาพที ่4.5 ประชาชนโพสขอความช่วยเหลือผา่น Facebook ผูป้ระกาศข่าว (กฤษดา  นวลมี) 
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ภาพที่ 4.6  ประชาชนโพสขอความช่วยเหลือผา่น Facebook ผูส่ื้อข่าว (ปรัชญอ์ร  ประหยดัทรัพย)์ 
 

                                        
 
ภาพที่ 4.7  ผูส่ื้อข่าว-ช่างภาพ ลงพ้ืนท่ีทาํข่าว  
 

“Social Media ช่วยในการทาํงานข่าวในแง่ท่ีผูส่ื้อข่าวไม่สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีได ้เพราะ
นํ้ าท่วมขยายวงกวา้งกินพ้ืนท่ีเยอะการเดินทางไปแต่ละท่ีไม่สะดวก ทาํให้เราเควง้ แต่การท่ีมีคน
โพสอะไรท่ีเป็นประเด็น มันก็ ถือเป็นเคร่ืองมือในการช่วยช้ีพิกัดในการทําข่าวให้เราได้” 
(มนสัวรรณ  หลินพนัธุ,์  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  20  กุมภาพนัธ ์ 2556) 
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ภาพที่  4.8  ผูส่ื้อข่าวโพสขอ้ความ-ภาพใหบ้รรณาธิการรับทราบเมื่อเดินทางถึงท่ีหมาย     
 
    

  
 
 ภาพที ่4.9    ผูส่ื้อข่าวส่งภาพแจง้ใหบ้รรณาธิการรับทราบเมื่อเดินทางถึงท่ีหมาย 
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ภาพที่ 4.10  ผูส่ื้อข่าวโพสภาพระดบันํ้ าหนา้สถานีฯใหผู้ส่ื้อข่าวคนอ่ืนรับทราบ 
 

                                   
                       
ภาพที่ 4.11  ผูส่ื้อข่าวโพสภาพภาพนํ้ าท่วมบริเวณจตุจกัรผา่น Twitter 
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ภาพที่ 4.12 ผูส่ื้อข่าวส่งภาพผา่น Blackberry Messenger มากองบรรณาธิการ   
                              
  

   
 

ภาพที่ 4.13  ผูส่ื้อข่าว  ส่งภาพนํ้ าท่วมบริเวณดอนเมือง มายงักองบรรณาธิการ 
 

นอกจากน้ีผูส่ื้อข่าว หรือ ช่างภาพ ยงัสามารถใชป้ระโยชน์จาก Social Media ในการส่ง
ภาพข่าวกรณี ท่ีไม่สามารถนาํภาพถ่ายวีดีโอ ออกมาจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุไดท้นัเวลา โดยผูส่ื้อข่าวหรือ
ช่างภาพจะบนัทึกภาพข่าวเป็นคลิป และส่งดว้ยโทรศพัท์มือถือ ผ่าน  Social  Media  มายงักอง
บรรณาธิการ หรือ อาจจะนําเหตุการณ์เดียวกับประเด็นท่ีผูส่ื้อข่าวกาํลงัไปติดตามทาํข่าว แต่มี
ประชาชนทัว่ไป นาํไปโพสในลง  website ต่าง ๆ เช่น www.youtube.comมาใชใ้นการออกอากาศ
ข่าว ก่อนท่ีทีมข่าวจะเดินทางมาถึงสถานี หรือ รถถ่ายทอดสดได ้ทาํใหโ้อกาสพลาดข่าวมีนอ้ยลง  
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“ ช่วงนั้นคนกรุงเทพ ต่างรอลุน้ว่านํ้ าจะมาหรือไม่ ในขณะท่ีภาครัฐก็ยืนยนัว่านํ้ าไม่
ท่วมกรุงเทพแน่ ๆ แต่ก็มีคนโพสภาพนํ้ าท่วมบริเวณอนุสรณ์สถานใหเ้ห็นใน Facebook  ซ่ึงมนัก็ทาํ
ใหเ้ราเห็นขอ้เท็จจริงไดไ้วข้ึน ชดัเจนข้ึน และทาํให้รู้ว่าเราจะรอขอ้มูลจากรัฐไม่ไดแ้ลว้ เพราะรัฐ
พยายามท่ีจะไม่เปิดเผยขอ้มูล Social Media ทาํให้เรารู้เร็วซ่ึงเรายงัสามารถนาํภาพนั้นมายืนยนัได้
ดว้ย” (มนสัวรรณ  หลินพนัธุ,์  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  20  กุมภาพนัธ ์ 2556) 

ส่ือโทรทศัน์ เป็นส่ือมวลชนท่ีไดรั้บความสนใจ จากประชาชนจาํนวนมาก เน่ืองจาก
สามารถนาํเสนอภาพ และขอ้เท็จจริงไดใ้นเวลาเดียวกนั เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต ส่ือโทรทศัน์ถือ
เป็นผูอ้ยู่ร่วมกบัเหตุการณ์นั้นไปพร้อม ๆกบัประชาชนท่ีกาํลงัประสบเหตุวิกฤต  ดงันั้นการนํา
ขอ้มลูข่าวสาร ท่ีมีการโพสผา่น Social Media มานาํเสนอ ยงัถือว่า ทาํให้ส่ือมวลชนมีความใกลชิ้ด
กบัประชาชนและไมต่กกระแสสงัคม  โดยผูบ้ริหารงานข่าว  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  
7  จึงกาํหนดทิศทางหรือนโยบายการทาํข่าวโทรทศัน์  ในช่วงวิกฤตอุทกภยัประเทศไทยปี  2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
เพื่อให้ผูส่ื้อข่าวสามารถใชป้ระโยชน์จาก Social Media ไดอ้ย่างเต็มท่ี แต่ต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ หรือ กระบวนการกลัน่กรองขอ้เท็จจริง เพ่ือลดผลกระทบจากการกระพือข่าว  ข่าวลือ 
รวมไปถึง ข่าวลวง เช่น ข่าวคนักั้นนํ้ าในพ้ืนท่ีต่าง ๆ แตก หรือระดบันํ้ าท่ีไหลสู่พ้ืนท่ีต่าง ๆ 

“อยา่งเร่ืองจระเข ้ก็รู้จากท่ีเคา้โพสกนั ว่าเจอท่ีหมู่บา้นการ์เดน้ท์โฮม แถว หลกั 4 เราก็
ตามไป ปรากฏไปรอ อยู ่3 วนั แลว้เราก็กลบั ประเมินว่าสงสัยเป็นข่าวลือ สุดทา้ยหลายวนัผ่านไป 
เคา้ก็จบักนัได”้(พทัธธี์ร  รัตน์ประสิทธ์ิ,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  26  กุมภาพนัธ ์ 2556) 
 

   
 
ภาพที่ 4.14  ผูส่ื้อข่าวโพสภาพเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัสามารถจบัจระเขไ้ดส้าํเร็จ 
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สาํหรับการนาํเสนอข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7บรรณาธิการข่าวจะให้
ความสาํคญักบัเหตุการณ์หรือเร่ืองราวใกลต้วักบัประชาชนมากท่ีสุด หรืออาจเป็นเร่ืองราวท่ีขอ้งกบั
ปากทอ้งของประชาชน เร่ืองราวท่ีตอ้งการแจ้งเตือนภยั หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงผู ้
รับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นทัว่ไป  
 

   
 
ภาพที่  4.15  สถานการณ์นํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีอาํเภอ บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

“ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเร่ืองสําคัญท่ีสุด เพราะเราทาํหน้าท่ีเป็นปากเป็น
เสียงแทนประชาชน ทาํให้การนําเสนอข่าวโดยเฉพาะในช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทย ความ
เคล่ือนไหวท่ีเดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ี จะถกูกาํหนดใหมี้การนาํเสนอเป็นประเด็นหลกั ส่วนประเด็นรอง
จะเป็นข่าวการให้ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือเอกชน” (ศราวุฒิ  สิทธิผล,  การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล,  20  มกราคม  2556) 

ส่วนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ หรือข่าวต่างประเทศ ก็จะถูกกาํหนดลาํดับ
ความสาํคญัในการออกอากาศ เช่น หากมีการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองมหาอุทกภยัประเทศไทย
ของสาํนักข่าวต่างประเทศ ก็อาจถูกหยิบยกมาเล่นเป็นประเด็นหลกั หรือประเด็น รอง ข้ึนอยู่กบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั  

การเขา้ถึง Social Media ของประชาชนทัว่โลก ส่งผลให้สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7 ซ่ึงยดึหลกัการทาํข่าวภายใตรู้ปแบบ “เท่ียงตรง แม่นยาํ กระชบั ฉับไว” มุ่งเน้นการนาํเสนอ
ข่าวเพื่อสะทอ้นขอ้เท็จจริง ท่ีถกูตอ้ง และนาํเสนอเน้ือหาสาระแบบสั้น แต่ไดใ้จความ และนาํเสนอ
ดว้ยความรวดเร็ว มาโดยตลอด ตอ้งเปล่ียนแปลงหลกัการทาํข่าวเป็น”  เท่ียงตรง  แม่นยาํ กระชบั  
ฉบัไว” โดยความฉบัไวนั้น นอกจากจะเป็นการนาํเสนอข่าวท่ีรวดเร็วแลว้ยงัสามารถนาํเทคโนโลยี

DPU



 

 

62 

มาช่วยทาํให้การนําเสนอข่าวรวดเร็วมากข้ึนด้วย  เพ่ือสร้างความแตกต่าง รองรับการแข่งขนัท่ี
รุนแรง โดยสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ซ่ึงถือเป็นสถานีข่าว ท่ียึดรูปแบบการนาํเสนอข่าว
แบบตรงไปตรงมา และต้องมีแหล่งข่าวอา้งอิงแต่ก็ยงัเปิดพ้ืนท่ีให้ข่าวสารจาก Social Media 
สามารถนาํเสนอผา่นหน้าจอโทรทศัน์ได ้เช่น กรณี หน่วยกูภ้ยั นนทบุรี มีการโพสขอ้ความ “เจอ
จระเข ้แถวบางบวัทอง” ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ก็ไดไ้ปติดตามทาํข่าว พร้อม
รายงานแหล่งท่ีมาของข่าวว่า ไดม้าจากการโพสขอ้ความผา่น Social Media  หรือ การติดตามทาํข่าว
ช่วยเหลือสุนัข ท่ีติดอยู่บนหลงัคาบ้านกว่า 100 ตัว ในย่านอาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  
ผูส่ื้อข่าวก็รายงานใหส้าธารณชนรับทราบว่า มีการแจง้ขอ้มลูผา่น Social Media ในเร่ืองดงักล่าว 

ผูว้ิจยัเห็นว่า กระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ ช่วงมหาอุทกภยั ประเทศไทย ปี 2554 ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  มีความแตกต่างจากช่วงสถานการณ์ปกติ ตั้งแต่การกาํหนดทีม
ข่าว ซ่ึงในช่วงเวลาปกติ ผูส่ื้อข่าวจะรับผิดชอบการทาํข่าวประจาํวนัตามสายงานหลกั เช่น สาย
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ กีฬา แต่ในช่วงเหตุการณ์วิกฤตอุทกภัย ผูบ้ริหารสถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7 ไดก้าํหนดทีมเฉพาะกิจ โดยระดมผูส่ื้อข่าวจากสายงานต่าง ๆ มาช่วยทาํข่าวนํ้ า
ท่วมเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกาํหนดจุดรายงานสด เพื่อใหส้ามารถรายงานข่าวไดท้นัท่วงที ตลอดเวลา
โดยไม่ตอ้งรอใหผู้ส่ื้อข่าวนาํเทป มาออกอากาศเฉพาะในสถานีเท่านั้น รวมทั้งยงัมีการก่อตั้งทีมข่าว
หางเสือ 7 สีข้ึนมาเพื่อสร้างความแตกต่างในการนําเสนอและเพื่อให้ผูส่ื้อข่าวสามารถเข้าถึง
แหล่งขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วในภาวะท่ีการเดินทางไม่เอ้ืออาํนวย   

นอกจากน้ีการกาํหนดประเด็นการทาํข่าวประจาํวนั ก็มีความแตกต่างจากช่วงภาวะปกติ 
เน่ืองจาก เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตรุนแรง และดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว การส่ือสารผ่าน Social Media 
ก็มีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา มีการส่งข้อมูลข่าวสารแบบตลอด 24 ชัว่โมง  ส่งผลให้การคิด
ประเด็นข่าวในแต่ละวนัเปิดกวา้ง มากข้ึนโดยมีการนาํเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผูค้นในสังคมโพสผ่าน 
Social Media มาสร้างประเด็นข่าว หรือ กาํหนดเป็นประเด็นติดตามประจาํวนัดว้ย ไม่จาํกดัเฉพาะ
การรับทราบหรือติดตามประเด็นจากองคก์รภาครัฐและเอกชนเท่านั้น 

 ส่วนการตรวจสอบขอ้มลู ขอ้เท็จจริงของข่าว ก็มีลาํดบัขั้นตอนมากข้ึน แตกต่างจากใน
อดีตซ่ึงบรรณาธิการข่าว จะเป็นผูต้รวจสอบ และคดักรองขอ้มูล แต่เม่ือมีการไหลพร่ังของขอ้มูล
จาก Social Media ทั้ งผูส่ื้อข่าว และบรรณาธิการข่าว ต้องเพ่ิมความละเอียดในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือบิดเบือน นอกจากน้ียงัพบว่า การนาํเสนอข่าวในช่วง
วิกฤตอุทกภยัประเทศไทยปี 2554  ผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์จะใหค้วามสาํคญัหรือใหน้ํ้ าหนกัข่าวกบั
เหตุการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนโดยคาํนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลกั รองลงมาคือข่าวสาร
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ความเคล่ือนไหวจากทางภาครัฐหรือเอกชน โดยมีการนาํเสนอทุกช่วงเวลาข่าวของสถานีโทรทศัน์
สีกองทพับกช่อง 7 

 
4.2  บทบาทของ  Social  Media  ต่อกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ 

จากการศึกษาพบว่า Social Media มีบทบาทต่อกระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ ในดา้น
ของการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร และเปิดโอกาสใหค้นในสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทาํข่าว
มากข้ึน การส่งต่อขอ้มลูข่าวสารอยา่งรวดเร็ว ทาํใหส่ื้อมวลชนนาํเร่ือราวต่างๆ ท่ีไดรั้บมาจากการส
ส่ือสารผ่าน  Social  Media  ไปกาํหนดวาระข่าวสาร  โดยผูส่ื้อข่าวยุคน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงผูแ้สวงหา
ขอ้เท็จจริงจาก เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงอย่างเดียว  ยงัเป็นผูแ้กข่้าว หรือ เสาะหาขอ้เท็จจริงจาก
กระแสข่าวลือท่ีแพร่สะพดั เน่ืองจากบางข่าวสร้างความต่ืนตระหนกใหค้นสงัคมจาํนวนมาก ความ
แพร่หลายของการติดต่อส่ือสารผ่าน  Social  Media  มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการทาํ
ข่าวโทรทศัน์ในระดบัผูบ้ริหาร  ผูค้วบคุมนโยบาย และผูป้ฏิบติังานข่าว  ดงัน้ี 

ระดับผูบ้ริหารซ่ึงมีหน้าท่ีก ําหนดวาระข่าวสารทิศทางการทําข่าวโทรทัศน์ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 เห็นว่าบทบาทของSocial Mediaทาํให้ส่ือหลกัโดยเฉพาะส่ือ
โทรทศัน์ ทาํงานหนกัข้ึน และตอ้งเพ่ิมช่องทางในการเจาะกลุ่มเป้าหมายกวา้งข้ึน เน่ืองจาก Social 
Media นอกจากจะเป็นช่องทางใหผู้ค้นในสงัคมแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนัไดง่้ายดาย
แลว้ ยงัเป็นช่องทางในการแพร่กระจายข่าวสาร ท่ีไดรั้บความสนใจจากคนในสงัคมอยา่งมาก 

“ตอนน้ีเราก็ทาํข่าวเพ่ือตอบสนองกลุ่มผูช้ม Social Media อยู่นะ กลุ่มน้ีถือเป็นอีกกลุ่ม
หน่ึงท่ีน่าจบัตา เพราะหลงัๆ Social Media เขา้มามีบทบาทเยอะ เราก็จบักระแสตรงน้ี นั่นคือการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  Social Media มีบทบาทมาก ในแง่ของความเร็ว เราจะเห็นว่าหลงั ๆ ช่อง 7จะ
อา้งอิง และยอมรับหรือเปิดพ้ืนท่ีข่าวให้Social Mediaมากข้ึนเพราะเรารู้ว่าอะไรเขา้ถึงประชาชน 
อะไรเร็วเม่ือประชาชนรู้แลว้ยงัมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถา้เราตอ้งการเผยแพร่ 
อะไร ก็จะใชช่้องทาง Social Media น่ีแหละ โดยช่อง 7 ไดม้อบนโยบายเชิงรุกในเร่ืองน้ี ดว้ยการ
เปิดช่องทางการส่ือสารผา่น Social Mediaใหผู้รั้บสารสามารถโตต้อบกบัเราหรือ สนทนาในหัวขอ้
ท่ีเคา้สนใจได”้ (กฤษณะ  อนุชน,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  21  กุมภาพนัธ ์ 2556) 

ระดบัผูค้วบคุม (บรรณาธิการข่าว) เห็นว่า  บทบาทของเทคโนโลย ีSocial Media ส่งผล
กระบวนการทาํข่าวโทรทัศน์เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการ ควบคุมและดูแล
นโยบาย ในลกัษณะของการสัง่งาน ท่ีทาํใหช่้องทางการติดต่อส่ือสารมีมากข้ึน  สะดวกรวดเร็วข้ึน  
ตอบสนองนโยบายควบคุมวาระข่าวสารได้ฉับพลนัข้ึน  นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมขั้นตอนการทาํข่าว
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มากกว่าในอดีตโดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของข่าวเพื่อความละเอียดรอบคอบ 
เน่ืองจากการนาํเสนอข่าวโทรทศัน์ตอ้งปราศจากความผดิพลาด 

“บรรณาธิการสามารถติดต่อส่ือสารกับผูส่ื้อข่าวในพ้ืนท่ีได้สะดวกรวดเร็วและ
ตลอดเวลามากข้ึนแมว้่าพ้ืนท่ีนั้ นจะอบัสัญญาณโทรศพัท์นอกจากน้ีบรรณาธิการยงัสามารถ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงจากข่าวทาง  Social Media  ยอ้นกลบัไดห้รือหาประเด็นเพ่ิมเติมจาก Social 
Media  ไดด้ว้ยเช่นกนั ทาํใหข่้าวมีสีสนัและมีความหลากหลายมากข้ึนมีมุมมองในการทาํข่าวมาก
ข้ึน และยงัสามารถใชป้ระโยชน์จาก  Social Media  ในการเพ่ิมเติมประเด็นเพ่ือให้ข่าวมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน”(ศราวุฒิ  สิทธิผล,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  20  มกราคม  2556) 
 

   
  
ภาพที่ 4.16  การส่ือสารระหว่างบรรณาธิการและผูส่ื้อข่าวระหว่างปฏิบติัหนา้ท่ี  
 

“บางเร่ืองเราไม่รู้ว่าท่ีเคา้โพสกนัมนัจริงหรือไม่  ใหม่ หรือเก่า อย่างมีคนโพสภาพ
ชาวนาท่ีอยธุยากาํลงัเก่ียวขา้ว โดยนํ้ าท่วมถึงอก เราตอ้งยกหูถามผูส่ื้อข่าวในพ้ืนท่ีว่าจริงเท็จแค่ไหน 
ซ่ึงก็ไดค้าํตอบมาว่า เคา้เมคภาพกนั โดยใหช้าวนานัง่ยอง ๆ เพราะฉะนั้นเราตอ้งระวงัมากกบัเร่ือง
แบบน้ี ซ่ึงบรรณาธิการ จะตอ้งเช่ือผูส่ื้อข่าวมากกว่า”(มนัสวรรณ  หลินพนัธุ์,  การส่ือสารระหว่าง
บุคคล,   20  กุมภาพนัธ ์ 2556) 

ระดับปฏิบัติงาน  ผูส่ื้อข่าวซ่ึงมีหน้าท่ีทําข่าว รายงานข่าว และผลิตข่าวเพื่อนํา
ออกอากาศ  ในช่วง มหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554 เห็นว่าบทบาทของเทคโนโลยข่ีาว โดยเฉพาะ 
Social Media เพ่ิมความสะดวกในการทาํงานใหก้บัผูส่ื้อข่าวแลว้ และยงัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
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ในขั้นตอนการกาํหนดประเด็นข่าว และเพ่ิมขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือไปแสวงหา
ข่าว  หรือคน้หาขอ้เท็จจริงจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  แตกต่างจากอดีต เม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤตทาง
ธรรมชาติเกิดข้ึน ผูส่ื้อข่าวจะตอ้งใชว้ิธีเลือกสุ่มลงพ้ืนท่ี เพ่ือไปแสวงหาข่าว หรือคน้หาขอ้เท็จจริง
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งผลกระทบ หรือ แจง้เตือนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหนา้ ซ่ึงมีโอกาสสูงท่ี
จะไดข่้าวท่ีดี และมีโอกาสสูงท่ีจะพลาดข่าวสาํคญั เช่นกนั   

“ทุกวนัน้ีการส่ือสารผ่าน Social Media อาทิ  Facebook Twitter แมก้ระทัง่ Blackberry 
Messenger ทาํใหข่้าวพุ่งเขา้มาหาตวัผูส่ื้อข่าวมากข้ึน   ไม่ว่าจะขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ หรือ
การแจง้เตือนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการทาํข่าว โดยเฉพาะ
การเสาะแสวงหาข่าว และยงัสามารถตรวจสอบท่ีมาของข่าว หรือ ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ได้
ดว้ย”(อนุวติั  เฟ่ืองทองแดง, การส่ือสารระหว่างบุคคล,  28  ธนัวาคม  2555) 

“การโพสขอ้ความทาง Social Media ท่ีมกัจะส่งกนัมาเป็นทอด ๆ บางคนโพสภาพทั้ง
ภาพน่ิง ภาพวีดีโอประกอบ เพ่ือยืนยนัข้อเท็จจริง ทาํให้ในแต่ละวนัขอ้ความต่าง ๆ  ถูกส่งมาถึง
ผูส่ื้อข่าวเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงการโพสขอ้ความไม่เฉพาะประชาชนทัว่ไปเท่านั้น ผูส่ื้อข่าวเองก็มีการ
โพสขอ้ความผา่น Social Media จึงเป็นเหตุผลให้การทาํข่าวของแต่ละสถานีเป็นไปแบบพึ่งพากนั  
และไม่แตกต่างกนัมาก” (ทศันยั  โคตรทอง, การส่ือสารระหว่างบุคคล,  28  พฤศจิกายน  2555)  

“เร่ืองความน่าเช่ือถือ ก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง ท่ีเราตอ้งตรวจสอบเอง เพราะการโพส หรือ 
ทวีต คนใชง้านสามารถใส่อะไรก็ได ้ใส่สีตีไข่ยงัไงก็ได ้หน้าท่ีเราคือต้องตรวจสอบ  เราตอ้งใช ้
Social Media ให้เป็น  เพราะมนัมีความซับซ้อน ถา้ใชไ้ม่เป็นแทนท่ีจะไดป้ระโยชน์ กลบัเป็น
ผลกระทบ ไม่ว่าจะพวกข่าวลือ หรือ การแสดงความคิดเห็น ในข่าวต่าง ๆ” (ชาดา  สมบูรณ์ผล, การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล,  19  กุมภาพนัธ ์ 2556)  ดงัโมเดลดงัในหนา้ถดัไป 
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แบบเดิม     

 
 
 
 
 
 
แบบใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

ภาพที่ 4.17 แสดงการเปล่ียนแปลงกระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก 
ช่อง7 
  

จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7  พบว่า บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ส่งผลให้รูปแบบของกระบวนการ
ทาํข่าวโทรทัศน์เปล่ียนแปลงไปจากอดีตตั้งแต่ขั้นตอนการคิดประเด็นข่าวโดยผูส่ื้อข่าวและ  
บรรณาธิการข่าวต้องเพ่ิมความละเอียดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากข้ึนเพ่ือป้องกันความ
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก ข่าวลือ 

จากการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ 

บรรณาธิการและ
ผูส่ื้อข่าว  กาํหนด
ประเดน็ทาํข่าว จาก
จดหมายข่าวภาครัฐ-
เอกชน 

ผูส่ื้อข่าวลง
พื้นท่ีทาํข่าว 

ผูส่ื้อข่าวรวบรวม
ข่าวและเขียน
รายงาน 

กระบวนการ
ตรวจสอบของ
บรรณาธิการ 

นาํเสนอข่าว
ผ่านส่ือ
โทรทศัน์ 

ขอ้มูลข่าวสาร
ทาง Social  
Media 

บรรณาธิการและ
ผูส่ื้อข่าว กาํหนด
ประเดน็ทาํข่าว จาก
จดหมายข่าวภาครัฐ-
เอกชนและSocial  
Media 
 

บรรณาธิการและ
ผูส่ื้อข่าวตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้
ทางSocial  Media 

ก่อนลงพื้นท่ีทาํข่าว 

ผูส่ื้อข่าวลง
พื้นท่ีทาํข่าว 

ผูส่ื้อข่าว
รวบรวมข่าว
และเขียน
รายงาน 

นาํเสนอผา่น
ส่ือโทรทศัน์
และเวบ็ไซด์
ของสถานี 

กระบวนการ
ตรวจสอบของ
บรรณาธิการ 

กระบวนการ
ตรวจสอบของ
บรรณาธิการ 

ผูช้มข่าว  ส่งต่อ
ขอ้มูลข่าวสารหลงั
รับชมผ่าน Social  
Media 
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สีกองทัพบกช่อง 7 เห็นว่าการส่ือสารผ่าน Social Media มีทั้ งผลดีและผลเสียต่อ
กระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ ดงัน้ี 

ข้อดี 
1.  มีแหล่งข่าวหลากหลายมากข้ึน 
2.  ผูส่ื้อข่าวรับทราบความเคล่ือนไหวในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว   
3.  ผูส่ื้อข่าว สามารถรู้ข่าวอีกท่ีหน่ึงได ้แมจ้ะมีขอ้จาํกดัดา้นการเดินทาง 
4.  สามารถเช็คขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ ก่อนลงพ้ืนท่ีทาํข่าว ดว้ยการโพสขอ้ความกลบัไปยงั

เจา้ของโพส ทาํใหป้ระหยดัเวลาในกระบวนการทาํข่าว 
5.  สามารถใช ้Social Media เป็นช่องทางแพร่กระจายข่าวไดม้ากกว่าการทาํหน้าท่ี

ผูส่ื้อข่าวโทรทศัน์ ซ่ึงจากการสมัภาษณ์ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7ท่ีลงพ้ืนท่ีทาํข่าว
ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554  พบว่าช่วงระหว่างลงพ้ืนท่ีทาํข่าว  ผูส่ื้อข่าวทุกคนมกัจะส่ง
ข้อความ  หรือ ภาพน่ิงผ่าน ท่ีกาํลงัได้รับความสนใจจากประชาชนในสังคม หรือเห็นว่าเป็น
เร่ืองราวท่ีส่งผลกระทบต่อคนในสังคม ผ่าน Facebookหรือใชง้าน Facebookในลกัษณะของการ
เพ่ิมเติมรายละเอียดข่าว ท่ีไม่สามารถออกอากาศผ่านทางสถานีได้หรือไม่สามารถออกอากาศได้
ทั้งหมด  เพ่ือใหผู้ใ้ช ้ Social  Media ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารท่ีรวดเร็ว หรือ เชิงลึก โดยบางคร้ังผูส่ื้อข่าว
จะมีการโพสข้อเท็จจริงท่ีได้พบเจอมา ผ่าน  Facebook  ก่อนท่ีจะรายงานบรรณาธิการข่าวได้
รับทราบ  เช่นเดียวกบั  Twitter  ซ่ึงผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7ท่ีลงพ้ืนท่ีทาํข่าวมหา
อุทกภยัจะทวีตขอ้ความ เพื่อเผยแพร่สู่เครือข่ายสงัคม  Social  Media    

ข้อเสีย  
1.  การส่ือสารผา่น Social Media ซ่ึงมกัจะมีการโพสถึงระดบันํ้ าท่ีไหลเขา้ท่วมในแต่ละ

พ้ืนท่ีส่งผลให้เกิดความต่ืนตระหนกในเหตุการณ์วิกฤต อาทิช่วงเกิดมหาอุทกภัยประเทศไทย ปี 
2554 ประชาชนส่วนใหญ่ต่างตกอยูใ่นภาวะวิตกกงัวล หวาดกลวัว่าคนักั้นนํ้ าในจุดต่าง ๆ จะไดรั้บ
ความเสียหายจนไม่สามารถตา้นทานมวลนํ้ าได ้ส่งผลให้มีการอพยพครอบครัวมาพกัอาศยัตาม
คอนโด หรือ อพาร์ทเมน้ท ์แมก้ระทัง่สะพานลอยขา้มถนน   

2.  ท่ามกลางภาวะวิกฤต ข่าวสารผ่าน Social Media เต็มไปดว้ยข่าวลือ ทาํให้ผูส่ื้อข่าว
ทาํงานยากข้ึน และตอ้งคอยติดตาม ช้ีแจงขอ้เท็จจริง จากเร่ืองท่ีอยูใ่นกระแส หรือไดรั้บความสนใจ
จากการส่ือสารผา่น Social Media  เช่น กรณีประชาชนบางรายต่ืนตระหนกกบัข่าวลือเก่ียวกบัคนั
เข่ือนขนาดใหญ่แตก  หรือกั้นนํ้ าพงัเสียหาย ถึงขั้นตอ้งเขา้รับการรักษาอาการเครียดกบัจิตแพทย ์ 
ของกรมสุขภาพจิต  หรือ บางรายเสพข่าวลือถึงขั้นความดนัข้ึนตอ้งนาํส่งโรงพยาบาล  นอกจากน้ี
ช่วงเกิดเหตุอุทกภยัประเทศไทยปี 2554  ข่าวลือท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุด และ
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สร้างความกังวลให้ให้ประชาชนต่างตกอยู่ท่ามกลางความวิตกกังวลนั่นคือข่าวความคืบหน้า
เก่ียวกบัการเคล่ือนตวัของมวลนํ้ า  ซ่ึงในหลายพ้ืนท่ีจะมีข่าวลือออกมาเป็นระยะถึงระดบันํ้ าท่ีท่วม
บา้นเรือนเสียหาย ส่งผลให้ส่ือมวลชนตอ้งติดตามทาํข่าว และวดัระดบันํ้ าให้ประชาชนรับทราบ 
หรือ สอบถามไปยงัผูเ้ช่ียวชาญโดยตรงใหช่้วยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์นํ้ า เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัใหก้บัประชาชน   

3. ผูส่ื้อข่าวตอ้งเพ่ิมความระมดัระวงั ในการนาํเสนอข่าวมากข้ึน ตรวจสอบขอ้เท็จจริง
มากข้ึน  

4. ผูส่ื้อข่าวบางคนยงัไม่เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ทาํให้ตอ้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติม 

5. เป็นศนูยร์วมการสร้างกระแส ดว้ยความรวดเร็วในการส่งต่อขอ้มลู ส่งผลให้บางคร้ัง
แมจ้ะไม่สามารถพิสูจน์ขอ้เท็จจริงได ้ผูรั้บสารก็ตดัสินใจไปก่อนแลว้ 

ผูส่ื้อข่าวยคุน้ี ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก Social Media เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากทาํให้ผูส่ื้อข่าว 
สามารถหาข่าวไดร้วดเร็วข้ึน ในช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554  ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ ต่าง
ใหค้วามสาํคญัของการส่ือสารผา่น Social Media   จนทาํใหเ้กิดการไหลพร่ังของขอ้มูลข่าวสาร ทั้ง
เร่ืองแจง้ใหท้ราบ แจง้เตือน  ร้องเรียน และขอความช่วยเหลือ เน่ืองจากรู้ว่าช่องทางน้ีจะสามารถใช้
เป็นช่องทางส่ือสารไปยงัผูส่ื้อข่าว ไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งรอผูส่ื้อข่าว เขา้มาหา หรือเขา้มาส่ือสารใน
พ้ืนท่ี 

“ตอนท่ีนํ้ าท่วมยงัไม่ถึงใจกลางกรุงเทพช่วงนั้นคนกรุงเทพต่างรอลุน้ว่านํ้ าจะมามั้ย 
ในขณะท่ีภาครัฐก็ยนืยนัวา่นํ้ าไม่ท่วมกรุงเทพแน่ ๆ แต่ก็มีคนโพสภาพนํ้ าท่วมบริเวณอนุสรณ์สถาน
ใหเ้ห็นใน Facebook  ซ่ึงมนัก็ทาํให้เราเห็นขอ้เท็จจริงไดไ้วข้ึน ชดัเจนข้ึน และทาํให้รู้ว่าเราจะรอ
ขอ้มูลจากรัฐไม่ได้แลว้ เพราะรัฐพยายามท่ีจะไม่เปิดเผยขอ้มูล  Social Media ทาํให้เรารู้เร็ว”  
(มนสัวรรณ  หลินพนัธุ,์  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  20  กุมภาพนัธ ์ 2556)      
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ภาพที่  4.18  ภาพระดบันํ้ าท่วมบริเวณอนุสรณ์สถาน 
                                                      

ผูว้ิจยัยงัเห็นว่าบทบาทของ Social Media ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อกระบวนการทาํ
ข่าวโทรทศัน์ ในหลากหลายมิติ  เช่น การสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีความรอบดา้นมากข้ึน หรือแมก้ระทั่ง
สามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริงยอ้นกลบั  รวมทั้งสามารถนาํเร่ืองราวท่ีไดรั้บความสนใจในสังคม 
Social  Media  มาสร้างประเด็นข่าว  แตกต่างจากอดีต เน่ืองจากปัจจุบนัข่าว หรือขอ้มูลท่ีมีมากข้ึน 
ผูส่ื้อข่าวตอ้งทาํข่าวเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบดา้นและรอบคอบมากข้ึนซ่ึงนอกจากจะตอ้งเผชิญ
กบัแข่งขนัดา้นความรวดเร็วในการนาํเสนอข่าวอุทกภยั  ท่ีมีอุปสรรคจากการเดินทางท่ีไม่สะดวก 
แลว้ ยงัตอ้งต่อสูก้บัการไหลพร่ังของขอ้มลูข่าวสาร ทาง Social Media ท่ีตอบสนองความสนใจใคร่
รู้ของประชาชนได้โดยไม่ต้องรอคอยการนําเสนอข่าวผ่า นส่ือโทรทัศน์แต่เพียงอย่างเดียว
นอกจากนั้น ประชาชนผูเ้คยทาํหนา้ท่ีรับสารยงัสามารถส่งสารหรือเป็นแหล่งฐานขอ้มลูใหผู้ส่ื้อข่าว
ไดใ้ชป้ระโยชน์ในกระบวนการทาํข่าวผา่นการส่ือสารบน Social Media ไดอี้กดว้ย  ผลการศึกษายงั
พบว่า ในช่วงมหาอุทกภยั ปี 2554 ประชาชนได้ทาํหน้าท่ีส่ือมวลชน ทั้งการแจง้เตือนภัย การ
ติดตามขอ้เท็จจริง รายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งวิเคราะห์การทาํงานของภาครัฐ และเอกชน
ได้อย่างทั่วถึง มีการเปิดเว็บเพจเป็นของตัวเอง เช่น  Twitter.com,www.Thaiflood.com และ 
www.pantip.com  นอกจากนั้นแลว้ Social Media ท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้นการติดต่อส่ือสารไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ยงัก่อใหเ้กิดความต่ืนตวั สร้างความต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้เกิดข่าวลือ
เป็นจาํนวนมาก  ทาํให้ข่าวมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน การกลัน่กรองและตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ตั้งแต่ตน้กระบวนการทาํข่าวจึงเป็นส่ิงสาํคญัยิง่  
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4.3  บทบาทนายทวารข่าวสาร ในกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์   
แมส่ื้อมวลชน โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน์ จะให้ความสําคญักับการส่ือสารผ่าน Social 

Media โดยเฉพาะการติดตามประเด็น จาก Social Media รวมถึงการให้พ้ืนท่ีข่าว เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขนัท่ีรวดเร็ว รอบดา้น แต่ท่ีสุดแลว้ บทบาทของ
นายทวารข่าวสาร (Gate Keeper) ก็ยงัมีส่วนสาํคัญ ต่อกระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ โดยผูท่ี้ทาํ
หนา้ท่ีนายทวารข่าวสารในกระบวนการทาํข่าวโทรทศัน์ยคุ  Social Media ประกอบดว้ย  

ผูส่ื้อข่าวนอกจากจะมีหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีทาํข่าวแลว้ ยุคน้ีผูส่ื้อข่าวต้องช่วยตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้จากข่าว หรือ ประเด็นท่ีไดรั้บรู้มาจาก Social Media  เพื่อป้องกนัความผิดพลาด 
หรือตกเป็นเคร่ืองมือของการสร้างกระแสข่าวลือเรียกไดว้่าแม ้Social Media จะอาํนวยความ
สะดวกทาํใหผู้ส่ื้อข่าว สามารถทาํข่าวไดส้ะดวกสบายเขา้ถึงท่ีหมายไดง่้ายดาย แม่นยาํ ทาํข่าวได้
รวดเร็ว ครอบคลุม  แต่ผูส่ื้อข่าวก็ตอ้งมีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงอยา่งรอบดา้น ดว้ยการสอบถามผูท่ี้
เก่ียวข้องในเหตุการณ์ หรือ สอบถามยงัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองราวดังกล่าวท่ีมีการ        
โพสผ่าน  Social  Media  และตอ้งประสานงานไปยงับรรณาธิการข่าว ดว้ยการโทรศพัท์ปรึกษา
บรรณาธิการข่าวทุกคร้ังท่ีไดป้ระเด็นข่าวหรือทราบขอ้เท็จจริงจากเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  เพื่อให้เกิด
ความรอบดา้น ไม่ตกกระแส สาํคญัท่ีสุดเพื่อความถกูตอ้ง แม่นยาํ  เน่ืองจากบรรณาธิการข่าวจะช่วย
เช็คขอ้เท็จจริงอีกระดบั  

บรรณาธิการข่าว  ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการกาํหนดทิศทางข่าว และตรวจสอบขอ้เท็จจริง
จากผูส่ื้อข่าว  รวมทั้งเป็นผูก้าํหนดประเด็นข่าวว่า เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนควรจะส่งทีมข่าวไปสํารวจ
ขอ้เท็จจริงหรือไม่  ซ่ึงในยคุของการส่ือสารผ่าน  Social  Media  ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากใน
สงัคมไทย ส่งผลใหเ้กิดการใชพ้ื้นท่ีบน  Social  Media ในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ได้
อย่างอิสระ  บรรณาธิการข่าวจึงตอ้งเพ่ิมระดับการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของข่าวอย่างรอบคอบ  
นอกเหนือจากการรับทราบขอ้เท็จจริงจากผูส่ื้อข่าวแลว้  ยงัตอ้งติดตามรายละเอียดของเร่ืองราวท่ี
กาํลงัติดตามทาํข่าวผา่นweb sideเวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง  รวมถึงweb sideของสาํนกัข่าวอ่ืน ๆ เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจว่า ข่าวท่ีไดม้ามีมลูความจริง  แตกต่างจากในอดีตท่ีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของข่าวจะ
ไม่เข้มข้นมากนัก สําคัญอย่างยิ่งคือการบันทึกภาพเหตุการณ์  และการบันทึกเสียงสัมภาษณ์
แหล่งข่าว  ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัไดดี้ท่ีสุดว่า  ขอ้มลูท่ีผูส่ื้อข่าวไดม้า เป็นขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนจริง  

ยคุน้ีไม่เพียงเฉพาะส่ือมวลชนเท่านั้นท่ีนาํเสนอขอ้มลูข่าวสาร  ปัจจุบนัประชาชนผูเ้คย
อยู่ในตาํแหน่งของผูรั้บสาร ก็สามารถทาํหน้าท่ีเป็นส่ือมวลชนไดเ้ช่นกนั ดว้ยการโพสขอ้ความ 
หรือภาพเหตุการณ์ หรือ ความคืบหน้าของมวลนํ้ าท่ีไหลบ่าไปยงัพ้ืนท่ีต่าง ๆ ก่อให้เกิดเว็บเพจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมหาอุทกภยัมากมาย อาทิ  http://maintenance.doh.go.th/test.html แสดงจุดเกิดอุทกภยั, 
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http://flood.gistda.or.th/ สําหรับติดตามข้อมูลเก่ียวกับการตรวจพ้ืนท่ีนํ้ าท่วมทั่วประเทศ และ  
http://dds.bangkok.go.th/Floodmon/ ข้อมูลในการตรวจวัดระดับนํ้ าในคลองหลัก รวมถึง  
http://dds.bangkok.go.th/Canal/index.aspx  สาํหรับใชใ้นการติดตามข่าวสารนํ้ าท่วม ส่งผลใหข่้าวมี
ความหลากหลายมากข้ึน การตรวจสอบขอ้เท็จจริงจึงดาํเนินการไดง่้าย และมีความเขม้ขน้ข้ึนกว่า
ในอดีต  

“รู้ก่อนไม่ใช่ว่าถกูเสมอไป แมเ้ราสามารถเช็คประเด็นไดก่้อน รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดข้ึน 
แต่เด๋ียวน้ีคนโพสกนัง่าย และเร็ว ยงัไงเราเป็นส่ือมวลชน ก็ตอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงหลาย ๆ ดา้น
ก่อนเสมอ ส่ิงสาํคญัของการทาํข่าวช่อง 7 คือการตรวจสอบก่อนนาํเสนอ ช่องเราระมดัระวงัเร่ืองน้ี
มาก เพราะถา้ผดิอาจมีเร่ืองฟ้องร้องกนัได ้ ไม่อยา่งงั้นก็ตอ้งตามแกข่้าว ซ่ึงเวลาข่าวของเราไม่เยอะ 
ดว้ยเวลาจาํกดั การนาํเสนอแต่ละคร้ังตอ้งรีเช็ค”(ถิรพุทธ์ิ  เปรมประยรูวงศา,  การส่ือสารระหว่าง
บุคคล,  27  กุมภาพนัธ ์ 2556)  

“แม ้Social  Media  จะทาํให้เกิดความได้เปรียบด้านความรวดเร็วในการเข้าถึง
แหล่งขอ้มลู ส่งผลใหก้ารทาํข่าวในปัจจุบนัทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่กองบรรณาธิการข่าวก็ตอ้ง
เพ่ิมบทบาทหนา้ท่ีในการติดตามขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลจาก Social Media อย่างรอบดา้นดว้ย 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง เพราะปัจจุบนัน้ีไม่เพียงเฉพาะข่าวจากผูส่ื้อข่าวเท่านั้นท่ีประชาชนสนใจ 
แต่ข่าว หรือ ขอ้มลูจาก Social Media ซ่ึงถือว่ามีความใกลชิ้ด กบัประชาชนก็ไดรั้บความสนใจเป็น
อยา่งมาก หากการนาํขอ้มลูข่าวสารจาก Social Media  มาสร้างประเด็นข่าวประจาํวนั แลว้บิดเบือน
ขอ้เท็จจริง ก็จะถูกเคา้ต่อว่า” (ศราวุฒิ  สิทธิผล,  ผูช่้วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ,  การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล,  20  มกราคม  2556) 

“ไม่ว่าจะยงัไง บทบาทของบรรณาธิการ สําหรับข่าวโทรทัศน์ก็ขาดไม่ได้ เพราะ
บรรณาธิการคือประตูสาํคญัในการกลัน่กรองข่าวสาร เสมือนเป็นเกราะป้องกนัใหก้บัผูส่ื้อข่าว และ
องค์กรข่าวดว้ยว่า ข่าวท่ีนาํเสนอออกทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 คือข่าวท่ีมีมูลความจริง” (ทศันัย  
โคตรทอง,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  28  พฤศจิกายน  2555) 

“Social Media  ทาํใหก้ารทาํข่าวเราเปล่ียน เช่น การเช็คขอ้มลูท่ีมากข้ึน เพราะบางข่าวก็
เกินจริง อาทิ โพสกนัว่านํ้ าท่วม แต่จริง ๆ แลว้ไม่ไดท่้วมเยอะจนไดรั้บความเดือดร้อน หรือจะเห็น
ไดอี้กกรณี เช่น เคยมีคนโพส ว่าเกิดสึนามิ ท่ีภูเก็ต แลว้เอารูปสึนามิจากอินโดนีเซีย มาโพส ทาํให้
คนหลง เขา้ใจว่าภูเก็ตเกิดสึนามิ ช่วงนั้นส่ือออนไลน์ ก็มีการประโคมข่าวกนัใหญ่ เพราะตอ้งแข่ง
กบัเวลา ไม่ตอ้งหาแหล่งข่าว  ถือว่าสร้างความเสียหาย แต่นกัข่าวทีวีตอ้งเช็คขอ้มลูซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก ถือ
ว่าตรงน้ีโชคดี ท่ีส่ือทีวีมีเวลาคดักรองขอ้มลูมากกว่า ส่ือออนไลน์ ทาํให้เราพลาดน้อย ซ่ึงนอกจาก 
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บก.แลว้ ผูส่ื้อข่าวก็ตอ้งกนัเช็คขอ้เท็จจริงดว้ย” (ปรัชญ์อร  ประหยดัทรัพย,์  การส่ือสารระหว่าง
ระหว่างบุคคล,  31  มกราคม  2556)  

“เราตอ้งระมดัระวงัให้มาก ดอ้งดบัเบ้ิลเช็ค ซ่ึงเม่ือเช็คขอ้มูลแลว้ เราตอ้งเช่ือผูส่ื้อข่าว
มากกว่าเพราะเคา้เห็นจริงอยูใ่นเหตุการณ์จริง”(มนสัวรรณ  หลินพนัธุ,์  การส่ือสารระหว่างบุคคล,   
20  กุมภาพนัธ ์ 2556) 

“การส่ือสารของ Social Media ทาํใหทุ้กคนอยูใ่นภาวะท่ีเป็นส่ือไดห้มด ผูรั้บสารซ่ึงเคย
นัง่ดูข่าวอยูห่นา้จอ ก็กลายเป็นส่ือมวลชนไดด้ว้ยการแจง้เตือนภยั การโพสภาพความเคล่ือนไหว
ของมวลนํ้ า ซ่ึงทาํใหส่ื้อมวลชนท่ีอยูใ่นวิชาชีพ ตอ้งสร้างความแตกต่างดว้ยการให้ขอ้มูลท่ีแม่นยาํ
และเกิดข้ึนจริง ส่ือมวลตอ้งมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ เพราะฉะนั้นส่ือตอ้งตรวจและคดั
กรอง ในส่ิงท่ีถกูตอ้ง แกไ้ขส่ิงท่ีเขา้ใจผดิ  ผูส่ื้อข่าวตอ้งเป็น Gate  Keeper เพื่อคลายหรือแกปั้ญหา
ความสับสนท่ีเกิดข้ึนกบัคนเป็นลา้นๆ คน ท่ีเสพขอ้มูลจาก Social Media”(กฤษดา  นวลมี,  การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล,  20  กุมภาพนัธ ์ 2556)  

“Social  Media  คงเขา้มาแทนท่ีส่ือหลกัไดไ้ม่ทั้งหมด เพราะส่ือหลกั มีบทบาทสาํคญั
ในการนาํเสนอขอ้เท็จจริง ภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึง  Social  Media  จะไม่มีตรงน้ี  Social 
Media  ยงัขาดผูท่ี้ทาํหน้าท่ีคดักรองข้อเท็จจริง ซ่ึงมนัทาํให้ส่ือหลกัทาํงานหนักข้ึน”(กฤษณะ  
อนุชน,  การส่ือสารระหว่างบุคคล,  21  กุมภาพนัธ ์ 2556) 

ผูว้ิจยัยงัพบว่า  บทบาทของบรรณาธิการข่าวในช่วงภาวะวิกฤตมีความสาํคญั กบัการ
นาํเสนอข่าวโทรทศัน์ และสาํคญัมากกว่าในอดีต  เน่ืองจากบรรณาธิการซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการ
กลัน่กรองประเด็น รวมทั้งขอ้เท็จจริงของข่าวตั้งแต่ตน้ทาง จนถึงปลายทางก่อนนาํข่าวออกอากาศ  
โดยบรรณาธิการข่าวโทรทศัน์  จะใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงผา่นเวบ็เพจต่าง ๆ และตรวจสอบ
จากขอ้มลูจากการลงพ้ืนท่ีของผูส่ื้อข่าว รวมไปถึงการเปรียบเทียบขอ้เท็จจริง จากการนาํเสนอข่าว
ของสถานีข่าวอ่ืน ๆ   นอกจากนั้นแลว้ยงัเห็นว่า บทบาทของ Social  Media ยงัส่งผลให้ผูส่ื้อข่าวซ่ึง
ทาํหนา้ท่ีในการสืบเสาะหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการนาํเสนอข่าว ดว้ยการ
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆและข้อเท็จจริงของข่าวอย่างรอบด้านก่อนรายงานโดยตรงย ัง
บรรณาธิการข่าวโดยเฉพาะประเด็นข่าวท่ีไดจ้ากSocial  Media  ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่าผูส่ื้อข่าวและ
บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7 จะใชว้ิธีการบนัทึกภาพ  และ การสมัภาษณ์ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  และใชว้ิธีการปล่อยเสียงสมัภาษณ์เพื่อเป็นการยนืยนัความถกูตอ้ง  ในขอ้มลูท่ีไดน้าํเสนอ
ต่อสาธารณะชน  เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด  แตกต่างจากในอดีต ซ่ึงผูส่ื้อข่าวจะนําเสนอ
ขอ้เท็จจริงท่ีได้รับหรือพบเจอจากการลงพ้ืนท่ีซ่ึงอาจส่งผลให้การนําเสนอข่าวนั้นๆเป็นไปใน
ลกัษณะมุมมองดา้นเดียว  
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ดว้ยการท่ีข่าวโทรทศัน์ เป็นข่าวท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  ประกอบกบั  ระยะเวลา
ในการนาํเสนอมีนอ้ย หากเกิดความผดิพลาด อาจทาํให้สถานีโทรทศัน์ตอ้งสูญเสียความน่าเช่ือถือ 
เพราะขาดความแม่นยาํ  สาํคญักว่านั้น ขอ้ไดเ้ปรียบของส่ือโทรทศัน์ท่ีสามารถนาํเสนอไดท้ั้งขอ้มูล  
ภาพ เสียง ในเวลาเดียวกนั หากมีการนาํเสนอขอ้มลูท่ีผดิพลาดจนเกิดผลกระทบ อาจถกูคู่กรณี หรือ 
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากข่าวฟ้องร้องทางกฎหมายได ้ 
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง  บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหา

อุทกภยั ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
โดยมีการวิจยัเน้ือหาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  เทปบันทึกภาพการรายงานข่าวช่วงวิกฤตอุทกภัย
ประเทศไทย ในช่วงข่าวภาคเท่ียง  และภาคค ่า ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ตั้งแต่วนัท่ี 1  
ตุลาคม 2554 ถึง วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2554  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการศึกษากระบวนการท าข่าวในช่วง
มหาอุทกภัยประเทศไทยปี 2554  และสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) บุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับกระบวนการท าข่าว   จ  านวน  10  คน  โดยแบ่งกลุ่มเป็น  3  ระดับ คือระดับผู ้
บริหารงานข่าว ไดแ้ก่ นายกฤษณะ  อนุชน  หวัหนา้กองบรรณาธิการข่าว   กลุ่มผูค้วบคุมและก ากบั
นโยบายข่าว  ไดแ้ก่  นายศราวุฒิ  สิทธิผล  ผูช่้วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว  และนางสาว
มนัสวรรณ  หลินพนัธุ์   บรรณาธิการข่าว ก  ากับดูแลและควบคุมออกอากาศ กลุ่มผูป้ฏิบัติงาน  
ได้แก่นายพัทธ์ ธีร   รัตน์ประสิทธ์ิ   นางสาวชาดา  สมบูรณ์ผล  นายทัศนัย  โคตรทอง             
นางสาวปรัชญ์อร  ประหยดัทรัพย ์  นายถิรพุทธ์ิ  เปรมประยรูวงศา  นายอนุวตั  เฟ่ืองทองแดง  
ผูส่ื้อข่าว  และนายกฤษดา  นวลมี  ผูป้ระกาศข่าวภาคสนาม  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  
เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของเทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวในช่วงมหาอุทกภยั
ประเทศไทย ปี 2554  นอกจากน้ียงัศึกษารายละเอียดในการรายงานข่าวจากบทข่าวภาคเท่ียง  และ
ภาคค ่า  รวมทั้งการจดัล  าดบัความส าคญัของข่าวรวมทั้งเทปบนัทึกภาพการออกอากาศข่าวภาคค ่า
ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  ช่วงระหว่างวนัท่ี  10  ตุลาคม  ถึง  วนัท่ี  31  ตุลาคม  2554  
ประกอบการวิจยัในคร้ังน้ีดว้ย 

 
5.1  สรุปผลการวจิยั  

กระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัย ประเทศไทย ปี 2554 ของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 

จากการศึกษากระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัยปี 2554  ของสถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7  ผูว้ิจยัพบว่ากระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ในช่วงเวลาดงักล่าวมีความแตกต่างจาก
ช่วงเวลาปกติ เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นเหตุการณ์วิกฤตภยัทางธรรมชาติท่ีสร้างความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นประชาชน  รวมทั้งยงัสร้างความวิตกกงัวลและความหวาดกลวัให้ประชาชน

DPU



 75 

เป็นจ านวนมาก  ส่งผลให้ข่าว โดยเฉพาะข่าวโทรทศัน์ไดรั้บความสนใจจากประชาชนเป็นอย่าง
มาก เน่ืองจากข่าวโทรทศัน์สามารถตอบสนองการรับรู้ของประชาชนดว้ยการบอกเล่าเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน  และสามารถแจง้เตือนภยั รวมทั้งเฝ้าระวงัเหตุไม่คาดคิด รวมถึงช้ีแนะแนวทางการรับมือกบั
วิกฤตมหาอุทกภัยคร้ังรุนแรงท่ีสุดในประวติัการณ์  นอกจากน้ียงัสามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผูท่ี้ไดรั้บกระทบจากมหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ย   

ท่ามกลางภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนรวมทั้ งการด ารงไว้ซ่ึงบทบาทหน้าท่ี
ส่ือมวลชน  ส่งผลให้ผูผ้ลิตรายการข่าวโทรทศัน์ ต่างมุ่งเน้นการท าหน้าท่ีอย่างเต็มศกัยภาพดว้ย
บทบาทของผูแ้จ้งเตือนภัย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนท่ีก  าลงั
เดือดร้อนรับทราบอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งเป็นส่ือกลาง หรือเป็นกระบอกเสียง ให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
ไดรั้บความช่วยเหลือเยยีวยา ภายใตห้ลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณของส่ือมวลชน  นอกจากนั้น
แลว้ ยงัเป็นการตอบสนองนโยบายขององคก์ร ท่ีมุ่งสู่การแข่งขนัดา้นธุรกิจ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีการ
แข่งขนัในวงการธุรกิจส่ือโทรทศัน์ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ือง สถานีโทรทศัน์แต่ละแห่ง ให้
ความส าคญักบัรายการข่าวโทรทศันม์ากข้ึน เน่ืองจากข่าวถือเป็นภาพลกัษณ์ ในการท าหนา้ท่ีภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างชัดเจน   ส่งผลให้กระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 ในช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554  ผูบ้ริหารงานข่าว  ไดก้  าหนดยทุธศาสตร์
การท าข่าวเชิงรุกในกระบวนการท าข่าวดงัน้ี 

การก าหนดทีมเฉพาะกิจ  ผูบ้ริหารงานข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  จะ
ด าเนินการคดัสรรบุคคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความคล่องตวัสูง แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ มี
ความโดดเด่น ดา้นไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าติดตาม พร้อมตั้ง
ทีม หางเสือ 7 สี  โดยคดัเลือกผูส่ื้อข่าวท่ีสามารถว่ายน ้ าได้  ขบัเรือได ้ และรายงานสดไดอ้ย่าง
น่าสนใจ สุขภาพแข็งแรงพร้อมท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดระยะเวลาการ
ท าข่าว  เน่ืองจากผูบ้ริหารงานข่าวไดก้  าหนดบทบาทหน้าท่ีการท าข่าวของทีมข่าวหางเสือ 7 สี ให้
สามารถเข้าถึงประชาชนท่ีประสบภัยได้ทุกพ้ืนท่ี ไม่ว่าจะตามตรอกซอกซอยท่ีเกิดอุทกภัย  
เน่ืองจากการท าข่าวท่ามกลางอุปสรรคในการเดินทาง  บางคร้ังทีมข่าวหางเสือ  7 สีตอ้งช่วยกนัลาก
เรือยนตข์า้มจากพ้ืนท่ีหน่ึงไปยงัอีกพ้ืนท่ีหน่ึงเม่ือพบส่ิงกีดขวาง หรือ อาจจะตอ้งลงจากเรือ และว่าย
น ้ า เขา้ไปยงับา้นเรือนประชาชนท่ีอยูใ่นซอยแคบซ่ึงไม่สามารถขบัเรือยนต์เขา้ไปในพ้ืนท่ีได ้ โดย
ผูส่ื้อข่าวทีมหางเสือ  7  สี จะตอ้งท าข่าวในเชิงเรียลลิต้ี คือ  การสะทอ้นขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
การเดินทางมาท าข่าว  ว่าไดพ้บเจออะไรบา้ง โดยผูส่ื้อข่าวเป็นผูข้บัเคล่ือนเร่ืองราวเสมือนการน าพา
ผูรั้บชมข่าวโทรทศัน์ไปพบเจอกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 
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การออกอากาศสด  กระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554  ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ไดมี้การก าหนดใหมี้การออกอากาศสดในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ กระจาย
ทัว่พ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นจุดส าคญัและไดรั้บผลกระทบจากมหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความสอดคลอ้ง
และครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บผลกระทบ เป็นส าคญั เพ่ือให้สามารถน าเสนอข่าวไดอ้ย่างรวดเร็ว 
เขา้ถึงเหตุการณ์ และท าใหข่้าวมีความรอบดา้น 

การก าหนดประเด็นข่าว  เปิดโอกาสให้การส่ือสารผ่าน Social  Media  สามารถน ามา
สร้างประเด็นข่าวประจ าวนัได้นอกเหนือจากการรับแจ้งวาระงานจากจดหมายข่าวท่ีส่งผ่าน
เคร่ืองโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail  จากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
สามารถตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของผูรั้บชมข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 
7 ใหส้ามารถรับทราบขอ้มลูอยา่งรอบดา้น และมีความรู้สึกว่าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7 มีความใกลชิ้ดกบัผูรั้บชม  และสามารถน าเสนอไดท้ัว่ถึง ซ่ึงแตกต่างดา้นการน าเสนอข่าว
ประจ าวนั  

การน าเสนอ  ผูบ้ริหารงานข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ให้ความส าคญั
กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมีการน าเสนอข่าว ในจุดรายงานสดแต่ละจุด ทุกช่วงเวลาข่าวของสถานี
โดยในช่วงข่าวภาคเท่ียง และ ภาคค ่าจะให้เวลาออกอากาศ มากกว่า ข่าวปกติทัว่ไป แต่ละจุด
รายงานสดจะไดเ้วลาในการน าเสนอประมาณ 3 นาที มากกว่าข่าวปกติท่ีใชร้ะยะเวลาการน าเสนอ
ประมาณ 1 ถึง 2 นาทีเท่านั้น   

การตรวจสอบขอ้เท็จจริง  บรรณาธิการข่าว และผูส่ื้อข่าว จะตอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริง
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และจากข่าวท่ีมาจาก Social Media  ดว้ยการตรวจสอบขอ้เท็จจริงยอ้นกลบั
ไปยงัผูต้ ั้งกระทูใ้น  Social  Media  นั้น ๆ  หรือโทรศพัท์สอบถามยงัผูเ้ช่ียวชาญ  หรือ  ผูท่ี้อยู่ใน
เหตุการณ์  ส าคญัท่ีสุดคือการบันทึกภาพเหตุการณ์  และการสัมภาษณ์  เพื่อยืนยนัความถูกตอ้ง  
และเป็นการป้องกนัความผิดพลาด  นอกจากนั้นยงัท าให้ข่าวมีความใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยการ
ตรวจสอบ จะให้ความส าคญัตั้งแต่ ก่อนก าหนดประเด็นติดตามท าข่าว และ เมื่อไดข้อ้มูลมาแลว้ 
บรรณาธิการข่าวก็จะคดัเลือกข่าว โดยในช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง  7  จะให้ความส าคญักบัความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ี โดยจะถูกก  าหนดให้มีการ
น าเสนอเป็นประเด็นหลกั ส่วนข่าวการให้ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือเอกชน จะเป็น
ประเด็นรอง  ส่วนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ หรือข่าวต่างประเทศ ก็จะถูกก าหนดล าดบั
ความส าคญัในการออกอากาศเช่นหากมีการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองมหาอุทกภยัประเทศไทยของ
ส านักข่าวต่างประเทศ ก็อาจถูกหยิบยกมาเล่นเป็นประเด็นหลัก หรือประเด็นรอง ข้ึนอยู่ก ับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั  
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ขั้นตอนก่อนออกอากาศ  ผูส่ื้อข่าวจะน าขอ้เท็จจริงท่ีไดแ้จง้ยงับรรณาธิการก่อนเรียบ
เรียงเป็นบทข่าว และการผลิตภาพข่าวเพื่อน าเสนอสู่สาธารณชน  โดยในส่วนของภาพข่าว หาก
ผูส่ื้อข่าวยงัไม่สามารถน าภาพมาถึงยงัจุดรายงานสดหรือถึงท่ีหมายปลายทางในสถานีโทรทศัน์ได ้
บรรณาธิการข่าว จะน าภาพเหตุการณ์ท่ีประชาชนโพส ผ่านSocial Media เขา้มาช่วยเสริม เพื่อลด
ผลกระทบเร่ืองความล่าชา้ หรือการตกข่าว 

ขั้นตอนการออกอากาศ   เมื่อผา่นกระบวนการผลิตภาพข่าว ดว้ยการตดัต่อภาพ หรือลง
เสียง เรียบร้อยแลว้ ก็จะน าไปสู่กระบวนการออกอากาศข่าวเพื่อน าเสนอสู่สาธารณะชน หากขอ้มูล
มีมากกว่าเวลาในการน าเสนอ ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสาร
ทาง Social Media เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแลกเปล่ียนและรับทราบขอ้มูลข่าวสาร
เพ่ิมเติมไดม้ากกว่าการรับชมผา่นทางจอโทรทศัน์  

กล่าวโดยสรุป  กระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี   2554  
ของสถานีโทรทศัน์สีกองทัพบกช่อง 7  มีความแตกต่างจากการท าข่าวในช่วงสถานการณ์ปกติ  
ดงัน้ี 

1.  ใหค้วามส าคญักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ดว้ยการก าหนดจุดรายงานสดครอบคลุมพ้ืนท่ี
เกิดเหตุอุทกภยั  รวมทั้งใหร้ะยะเวลาน าเสนอประมาณ 3  นาทีต่อจุดรายงานสด 1  แห่ง  มากกว่า
ข่าวปกติทัว่ไปท่ีใหร้ะยะเวลาน าเสนอไม่เกิน 1-2 นาทีต่อข่าว    

2.  ตอบสนองความต้องการของผูรั้บชมรายการข่าวโทรทศัน์ท่ีมีช่องทางในการรับ
ขอ้มลูข่าวสารมากข้ึน และสร้างความแตกต่างในข่าวแต่ละช้ินดว้ยการน าเร่ืองราวท่ีมีการส่ือสาร
ผา่น Social Media มาก าหนดเป็นประเด็นข่าวประจ าวนั  รวมทั้งเปิดพ้ืนท่ี  Social  Media  ผ่านเว็บ
ไซด์ของสถานีฯ  เพื่อให้ผูรั้บชมรายการข่าวโทรทัศน์สามารถน าเสนอเร่ืองราวหรือสอบถาม
รายละเอียดข่าวได้ มากกว่าการรับชมจากส่ือโทรทศัน์เพียงอย่างเดียว   นอกจากนั้นยงัมีการน า
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้ผ่านเว็บไซด์ของทางสถานีฯของผูรั้บชมข่าวมาก าหนดเป็น
ประเด็นในการติดตามท าข่าวดว้ย 

3.  การก่อตั้งทีมข่าว หางเสือ 7 สีโดยคัดเลือกผูส่ื้อข่าวท่ีสามารถรายงานสดไดอ้ย่าง
น่าสนใจ และมีความคล่องตวัสูง สุขภาพแข็งแรง  สามารถว่ายน ้ าได ้และสามารถขบัเรือได ้ พร้อม
ท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดระยะเวลาการท าข่าวเพื่อให้การท าข่าว
ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภยัมีความทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ีตรอก ซอก  ซอยท่ียากแก่การเขา้ถึง  โดยผูส่ื้อข่าว
ทีมหางเสือ  7  สีจะเป็นผูข้ ับเคล่ือนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน และเจาะลึกขอ้เท็จจริงในพ้ืนท่ี  เสมือน
ผูส่ื้อข่าวน าพาผูรั้บชมรายการข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ไปพบกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาอุทกภยั ถือเป็นความทา้ทายในการท าข่าวโทรทศัน์ เน่ืองจาก
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ปัจจุบนัน้ีผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ไม่เพียงเฉพาะเจาะจงจะรับขอ้มลูข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์เท่านั้น 
เน่ืองจากส่ือมีความหลากหลายมากข้ึน  

4.  มีการก าหนดจุดรายงานสด กระจายทัว่ทุกพ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บผลกระทบ เพ่ือช่วงชิงความ
รวดเร็วในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร การออกอากาศสด กระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัย
ประเทศไทยปี  2554  ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ไดม้ีการก าหนดให้มีการออกอากาศ
สดในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ กระจายทัว่พ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นจุดส าคญัและไดรั้บผลกระทบจากมหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึน 
โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งและครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บผลกระทบ เป็นส าคญั เช่น ช่วงเกิดมหา
อุทกภยัระยะแรก ผูบ้ริหารฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  ไดก้  าหนดจุดรายงานสด ไล่
เรียงตามพ้ืนท่ี เกิดเหตุ  ตั้งแต่ จงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงก  าลงัประสบภาวะคนักั้นน ้ าแตก  จุดรายงาน
สดท่ีจงัหวดัสุโขทยั  พ้ืนท่ีทางไหลของน ้ า  รวมทั้งจุดรายงานสดในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
พ้ืนท่ีรองรับน ้ าก่อนเขา้สู่พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเม่ือเหตุการณ์ในแต่ละจุดเร่ิมผ่อนคลาย ระดบั
น ้ าเร่ิมคงท่ี ก็จะมีการเปล่ียนแปลงจุดรายงานสด ตามสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
พ้ืนท่ีซ่ึงระดบัน ้ าไหลผา่น  เพ่ือใหส้ามารถน าเสนอข่าวไดค้รอบคลุมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และท าให้
ข่าวมีความรอบดา้นมากข้ึนดว้ย 

5.  ใหค้วามส าคญัดา้นการน าเสนอดว้ยการใหน้ ้ าหนักข่าว กบัเร่ืองราวท่ีส่งผลกระทบ
กบัประชาชน  มากกว่า การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารทางหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน ดว้ย
จดัล  าดบัความส าคญัของข่าว (News  Rundown)ประจ าวนั โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะ
ไดรั้บเป็นหลกัหรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบัผูไ้ดรั้บผลกระทบจากมหาอุทกภยัเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือเพื่อให้เกิดการแกไ้ขป้องกนัระวงัภยัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
รองลงมา คือการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารจากทางภาครัฐและเอกชน   
บทบาทของ  Social  Media  ต่อกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ 

จากการศึกษาบทบาทของเทคโนโลย ี Social  Media  ต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ 
พบว่า การส่ือสารผ่าน Social Media ทั้ง Facebook  Twitter และBlackberry Messger  ไดเ้ขา้มามี
บทบาทต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ในดา้นของการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร และเปิดโอกาสให้คน
ในสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการท าข่าวมากข้ึน  ดว้ยการส่งต่อขอ้มลูข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ส่ือมวลชน นอกจากจะตอ้งเป็นผูแ้สวงหาข้อเท็จจริงจาก เหตุการณ์ หรือ ข่าวท่ีอยู่ใน
กระแสสงัคม Social Media โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤต เช่นเหตุมหาอุทกภยัในช่วงปี 2554 แลว้
ยงัตอ้งแสวงหาขอ้เท็จจริงจากกระแสข่าวลือท่ีแพร่สะพดัจ านวนมาก เพื่อลดกระแสข่าวลือท่ีสร้าง
ความต่ืนตระหนกให้คนในสังคม นอกจากน้ี  Social Media ยงัผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ผูป้ฏิบติังานข่าว ดงัน้ี 
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ระดบัผูบ้ริหาร   บทบาทของ  Social Media  ท าใหต้อ้งปฏิรูปแนวทางการน าเสนอข่าว
ของสถานีโทรทศัน์ เพื่อใหส่ื้อโทรทศัน์ท่ีด  ารงซ่ึงความน่าเช่ือถือไดรั้บความนิยมและไดรั้บความ
ศรัทธาดา้นการน าเสนอขอ้เท็จจริงอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหมี้การมอบนโยบายในการเพ่ิมช่องทางใน
การเจาะกลุ่มเป้าหมายกวา้งข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม Social Media  ท่ีไดรั้บความสนใจจากคนทัว่โลก
เป็นอยา่งมาก 
 ระดบัผูค้วบคุมและก ากบันโยบาย  (บรรณาธิการข่าว) บทบาทของเทคโนโลยี Social 
Media ส่งผลกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม
และดูแลนโยบายในลกัษณะของการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของข่าวเพื่อความถูกตอ้ง  ความละเอียด
รอบคอบ เน่ืองจากการน าเสนอข่าวโทรทศัน์ตอ้งปราศจากความผดิพลาด 

ระดบัปฏิบัติงาน  Social Media ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ในขั้นตอนการก าหนด
ประเด็นข่าว ท าใหผู้ส่ื้อข่าวตอ้งเพ่ิมขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนลงพ้ืนท่ีท าข่าวดว้ย
ความรอบคอบมากข้ึนแต่ก็ท าให้ผูส่ื้อข่าวไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากลกัษณะการส่งข้อมูลข่าวสารทาง
Social Media ท าใหข่้าวพุ่งมาหาผูส่ื้อข่าวมากข้ึน   

จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7  พบว่า บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ส่งผลให้รูปแบบของกระบวนการ
ท าข่าวโทรทศัน์ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากอดีต เน่ืองจากความแพร่หลายและความนิยมส่ือสาร
ผา่น  Social  Media  ท าให ้ Social  Media  เขา้มามีบทบาทในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ในช่วง
ของการคิดประเด็นข่าว และการตรวจสอบขอ้เท็จจริงข่าว   ดงัโมเดลในหนา้ถดัไป 
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กระบวนการท าข่าวในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
ภาพที่ 5.1  กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7ในปัจจุบนั 
 

การส่ือสารผา่น Social Media นอกจากจะมีผลดีต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ดา้น
ความหลากหลายของแหล่งข่าว,ผูส่ื้อข่าวรับทราบความเคล่ือนไหวในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
รวดเร็วข้ึน  ผูส่ื้อข่าว สามารถรู้ข่าวอีกท่ีเกิดข้ึนอีกแห่งหน่ึงได ้แมจ้ะมีขอ้จ  ากดัดา้นการเดินทาง,
สามารถเช็คขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ ก่อนลงพ้ืนท่ีท าข่าว ดว้ยการโพสขอ้ความกลบัไปยงัเจา้ของโพส ท า
ใหป้ระหยดัเวลาในกระบวนการท าข่าว และสามารถใช ้Social Media เป็นช่องทางแพร่กระจายข่าว 
ไดม้ากกว่าการท าหนา้ท่ีผูส่ื้อข่าวโทรทศัน์ แต่ก็มีขอ้เสีย ไดแ้ก่ ส่งผลให้เกิดความต่ืนตระหนกใน
เหตุการณ์วิกฤต  ข่าวลือแพร่สะพดัมาก ท าให้ผูส่ื้อข่าวท างานยากข้ึน  ผูส่ื้อข่าวต้องเพ่ิมความ
ระมดัระวงั ในการน าเสนอข่าวมากข้ึน ตรวจสอบขอ้เท็จจริงมากข้ึน ทั้งน้ีผูส่ื้อข่าวบางคนยงัไม่เท่า
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีท าใหต้อ้งมีการฝึกอบรมเพ่ิมเติม Social Media ยงัเป็นศูนย์
รวมการสร้างกระแสดว้ยความรวดเร็วในการส่งต่อขอ้มลูส่งผลให้บางคร้ังแมจ้ะไม่สามารถพิสูจน์
ขอ้เท็จจริงได ้ผูรั้บสารก็ตดัสินใจไปก่อนแลว้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า บทบาทของ Social Media ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
กระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ในปัจจุบนั  เน่ืองจากแหล่งท่ีมาของข่าว หรือขอ้มูลต่าง ๆ มีมากข้ึน

บรรณาธิการและ
ผูส่ื้อข่าว ก  าหนด
ประเดน็ท าข่าว จาก
จดหมายข่าวภาครัฐ-
เอกชนและ  Social  

Media 

 

ขอ้มูลข่าวสาร
ทางSocial  
Media 

ผูส่ื้อข่าวรวบรวม
ข่าวและเขียน
รายงาน 

น าเสนอผา่น
ส่ือโทรทศัน์
และเวบ็ไซด์
ของสถานี 

กระบวนการ
ตรวจสอบของ
บรรณาธิการ 

กระบวนการ
ตรวจสอบของ
บรรณาธิการ 

บรรณาธิการและ
ผูส่ื้อข่าวตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้
ทางSocial  Media 
ก่อนลงพื้นท่ีท  าข่าว 

 

ผูส่ื้อข่าว
ลงพื้นท่ี
ท าข่าว 
 

ผูช้ม  ส่งต่อขอ้มูล
ข่าวสารหลงั
รับชม ผ่าน 
Social  Media  
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โดยเฉพาะการส่ือสารผ่าน  Social  Media  ส่งผลให้ผูส่ื้อข่าวตอ้งท าข่าวเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่าง
รอบดา้นและรอบคอบมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะตอ้งเผชิญกบัแข่งขนัดา้นความรวดเร็วในการน าเสนอ
ข่าวอุทกภัย ท่ามกลางการเดินทางท่ีไม่เอ้ืออ  านวยแลว้ยงัต้องต่อสู้กับการไหลพร่ังของข้อมูล
ข่าวสาร ทาง Social Media ท่ีตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของประชาชนไดโ้ดยไม่ตอ้งรอคอยการ
น าเสนอข่าวผา่นส่ือโทรทศัน์แต่เพียงอยา่งเดียวซ่ึงหากผูส่ื้อข่าวไม่น าเสนอความเคล่ือนไหวท่ีไดรั้บ
ความสนใจจาก  Social  Media  ก็จะท าใหพ้ลาดข่าว หรือตกข่าว  นอกจากนั้นยคุน้ี ประชาชนผูเ้คย
ท าหน้าท่ีรับสาร ยงัสามารถส่งสาร หรือเป็นแหล่งขอ้มูลให้ผูส่ื้อข่าว ผ่านการส่ือสารบน Social 
Media ไดอี้กดว้ย   

ความรวดเร็วในการส่งต่อขอ้มลูผา่น Social Media และความนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลาย ยงั
ก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหเ้กิดข่าวลือเป็นจ านวนมาก รวมทั้งยงัท า
ใหข่้าวมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน การกลัน่กรองและตรวจสอบขอ้เท็จจริงตั้งแต่ตน้กระบวนการ
ท าข่าวจึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่  
บทบาทนายทวารข่าวสาร ในกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ 

จากการศึกษาบทบาทของนายทวารข่าวสารในกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท าข่าวโทรทศัน์เห็นว่าบทบาทนายทวารข่าว
(Gate Keeper) มีส่วนส าคญัยิง่ต่อกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ โดยผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการข่าว
เปรียบเสมือนนายทวารข่าวสารตอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้จากข่าวหรือประเด็นท่ีไดรั้บรู้มา
จาก  Social Media จากนั้นบรรณาธิการซ่ึงท าหน้าท่ีในการก าหนดทิศทางข่าวในแต่ละวนั หรือ
ตดัสินใจว่าข่าวน้ีควรจะส่งทีมข่าวไปส ารวจขอ้เท็จจริงหรือไม่ ก็ตอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงอีกระดบั
หน่ึงกระทัง่ขั้นตอนสุดทา้ยเม่ือไดข่้าว หรือไดข้อ้เท็จจริงมากแลว้ บรรณาธิการก็จะเป็นผูต้รวจสอบ
ขอ้เท็จจริงเป็นคร้ังสุดทา้ยดว้ยการเปรียบเทียบขอ้มลูจากส่ือต่างๆรวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบั
ผา่น  Social  Media  หรือตรวจสอบขอ้เท็จจริงดว้ยการเปรียบเทียบขอ้มูลจากสถานีข่าวแห่งอ่ืน ๆ
ส าคญัท่ีสุดคือการตอกย  ้าความถกูตอ้งดว้ยการบนัทึกภาพเหตุการณ์และการสัมภาษณ์เพื่อน าเสียง
แหล่งข่าวมายนืยนัความถกูตอ้ง   

เรียกไดว้่า แม ้Social Media จะท าใหผู้ส่ื้อข่าวในยคุปัจจุบนัท าข่าวไดส้ะดวก  รวดเร็ว 
และรอบดา้นมากข้ึน แต่ก็ท าใหก้ารท าข่าวยากข้ึนเน่ืองจากจะตอ้งเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบและท า
ข่าวในเชิงลึกมากข้ึนโดยผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7จะตอ้งปรึกษาบรรณาธิการข่าว
ทุกคร้ังก่อนท าหนา้ท่ีเพื่อความถูกตอ้งแม่นย  าเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เน่ืองจากข่าวโทรทศัน์ 
เป็นข่าวท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  เน่ืองจากช่วงระยะเวลาในการน าเสนอมีน้อย หากเกิดการ
ผดิพลาด อาจท าใหส้ถานีโทรทศัน์ตอ้งสูญเสียเวลาในการแสดงความรับผดิชอบ หรือการแกข่้าว ท่ี
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น าเสนอผดิพลาด ส าคญักว่านั้น ขอ้ไดเ้ปรียบของส่ือโทรทศัน์ท่ีสามารถน าเสนอไดท้ั้งขอ้มูล  ภาพ 
เสียง ในเวลาเดียวกนั หากมีการน าเสนอขอ้มูลท่ีผิดพลาดจนเกิดผลกระทบ อาจถูกคู่กรณีหรือผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากข่าวฟ้องร้องทางกฎหมายได ้ นอกจากน้ียงัถือเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มผูรั้บชมข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ท่ีตอ้งการความแม่นย  า  รวดเร็ว และรอบดา้นและ
เจาะลึกถึงแก่นขอ้มลูดว้ย  
 
5.2  อภิปรายผล 

ในการศึกษา “บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหา
อุทกภยัของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7”ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการศึกษาตามประเด็น ต่อไปน้ี 

กระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัย ประเทศไทย ปี 2554 ของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7  

จากการศึกษากระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี 2554  ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  ผา่นแนวคิดเก่ียวกบัรายการข่าวโทรทศัน์พบว่าสถานีโทรทศัน์
สีกองทพับกช่อง 7  ไดท้  าหนา้ท่ีส่ือสารมวลชน  ดว้ยการติดตามขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวท่ี
เกิดข้ึนจากมหาอุทกภยัประเทศไทย  ดว้ยการรายงานข่าวเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบดา้น  ดว้ยการ
น าเสนอขอ้มลูความเดือดร้อนของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบการแจง้เตือนภยัและการให้ความช่วยเหลือผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนผ่านการรายงานข่าวของสถานีตั้งแต่เร่ิมเกิดเหตุการณ์จน
สถานการณ์คล่ีคลาย  โดยในช่วงเหตุวิกฤตในวนัท่ี  10  ตุลาคม  2554  หลงัคนักั้นน ้ าบริเวณปากน ้ า
โพจังหวดันครสวรรค์พงัท าให้มวลน ้ ามหาศาลไหลทะลกัเข้าสู่พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใจกลางจังหวดั
นครสวรรค ์ สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7ไดใ้ชว้ิธีการออกอากาศข่าว เพื่อใหผู้ส่ื้อข่าวรายงาน
สดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท่ามกลางการออกอากาศรายการปกติของทางสถานี(แทรกข่าว) เพ่ือเป็นการ
แจง้เตือนภยัใหป้ระชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงไดรั้บทราบถึงเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือใหส้ามารถวางแผนการรับมือกบัสถานการณ์น ้ าท่ีอาจสร้างความเสียงหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ไดท้นัท่วงที  โดยผูบ้ริหารฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7ไดม้อบนโยบายในการท าข่าว  
มหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั ความหมายของค าว่า  ข่าว  ตามแนวคิดของ Phillip  H. Ault  
ศาตราจารยท์างวารสารศาสตร์  ของมหาวิทยาลยัมินเนโซตาใน  สหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

1.  ผูส่ื้อข่าวตอ้งสามารถรายงานสดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างทันท่วงที  ทั้งน้ีผูส่ื้อข่าว
สามารถแจง้เหตุวิกฤตท่ีเกิดข้ึนโดยตรงต่อบรรณาธิการไดต้ลอด24 ชัว่โมง  ซ่ึงหวัหนา้บรรณาธิการ
ข่าวจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะน าเสนอข่าวดงักล่าวสู่สาธารณะชนหรือไม่ 
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2.  ผูส่ื้อข่าวทีมเฉพาะกิจ  ตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัพิเศษดา้นการรายงานสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนซ่ึงตอ้งสามารถรายงานสดไดอ้ยา่งทนัท่วงทีแมจ้ะไม่มีบทข่าว ซ่ึงการรายงานข่าวแต่ละคร้ัง
ผูส่ื้อข่าวตอ้งรวบรวมขอ้มลูนั้นอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุดโดยรายงานสดแต่ละคร้ังขอ้มูลตอ้ง
กระชบั  ชดัเจน  และอยูภ่ายใตใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารฝ่ายข่าว  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  ไดม้อบนโยบายใน
การท าข่าวเชิงรุก ดว้ยการก าหนดทีมเฉพาะกิจ,ก  าหนดจุดรายงานสด รายงานข่าวทุกช่วงเวลาข่าว
ของสถานี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณรัตน์  นาที  ท่ีอธิบายถึง ธรรมชาติของเหตุการณ์ท่ีจะ
น ามารายงานสด แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ 

1. เหตุการณ์ท่ีรู้ล่วงหนา้แบบมีก  าหนดการ 
2.  เหตุการณ์ท่ีรู้ล่วงหนา้จากการคาดคะเน 
3.  เหตุการณ์ท่ีไม่รู้ล่วงหนา้ 
มหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554 ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่รู้ล่วงหน้า และ

เกิดผลกระทบในวงกวา้งกบัประชาชนแต่เมื่อสถานการณ์มหาอุทกภัยได้เกิดข้ึนแลว้ประชาชน 
ส่ือมวลชนก็สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ส่งผลให้สถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7 ค านึงถึงความส าคญัในเร่ืองน้ีจึงก  าหนดใหมี้การตั้งจุดรายงานสด ครอบคลุมพ้ืนท่ี
เกิดเหตุ โดยยดึสถานการณ์เป็นหลกั เช่นการตั้งจุดรายงานสด ท่ี จงัหวดันครสวรรค ์ในช่วงท่ีระดบั
น ้ าในแม่น ้ า ท่ีอ  าเภอปากน ้ าโพ ปร่ิมตล่ิง และตั้งจุดรายงานสดอีก 1 จุด ในพ้ืนท่ีจังหวดัสุโขทัย 
เน่ืองจากขณะนั้นมวลน ้ าไดไ้หลลงสู่พ้ืนท่ีจงัหวดัสุโขทยั จนส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเร่ิมไดรั้บ
ผลกระทบแลว้ในบางส่วนนอกจากน้ีกระบวนการท าข่าวมหาอุทกภยัประเทศไทยปี2554ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ยงัมุ่งให้ความส าคญักบัคุณสมบติัของผูส่ื้อข่าวท่ีจะถูกคดัเลือก
มาเป็นทีมเฉพาะกิจ เน่ืองจากเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต ผูส่ื้อข่าวทุกคนตอ้งสามารถรายงานเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เฉลียวฉลาด และสามารถแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ย่างรวดเร็วเน่ืองจาก
งานข่าว เป็นงานท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลา  การรายงานข่าวในช่วงภาวะวิกฤต กระบวนการรายงานจะ
มุ่งเนน้ไปท่ีการทนัเหตุการณ์  โดยข้ึนตอนต่าง ๆ จะด าเนินไปในระยะเวลาอนัรวดเร็ว โดยผูส่ื้อข่าว 
ตอ้งใชว้ิจารณญาณในการตรวจสอบความเหมาะสมและความละเอียดถ่ีถว้นในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดและท าให้การรายงานข่าวสด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด  

ในช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554  ผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ยงั
เปิดโอกาสใหผู้ส่ื้อข่าวสามารถน าการส่ือสารผ่าน Social Media มาก าหนดประเด็นในการท าข่าว
ประจ าวนัได ้ เพ่ือให้การน าเสนอข่าว สามารถเขา้ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และสร้างคุณค่าให้ข่าวมี
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ความรอบดา้นมากท่ีสุด รวมทั้งเป็นการสร้างความแตกต่างในการน าเสนอ  เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจ
ในการรับชมรายการข่าวให้ได้ต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดโดยในช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทย 
บรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ไดแ้บ่งข่าว ตามความส าคญัของเหตุการณ์ 
โดยมุ่งเนน้ท่ีความเดือดร้อนของผูท่ี้รับผลกระทบจากมหาอุทกภยัในพ้ืนท่ีต่าง ๆเป็นหลกั โดยมีการ
ใหน้ าหนกัของข่าวในลกัษณะ ดงักล่าวเป็นข่าวหนกั (Hard News)  ส่วนข่าวสารทางการเมือง และ
การใหค้วามช่วยเหลือของภาคเอกชน ถกูจดัล  าดบัความส าคญั เป็นข่าวเบา (Soft News) ซ่ึงเป็นข่าว
ท่ีมีคุณค่าความส าคญันอ้ยกว่าข่าวหนกั 

จากการศึกษากระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี  2554 ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ผ่านแนวคิด ยจีูน โรเบิร์ต (1964 :94-98) ซ่ึงกล่าวถึงการเผชิญ
ภาวะวิกฤตของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนั ไดแ้ก่  วิกฤตทางธรรมชาติ แผ่นดินไหว  น ้ าท่วม  โคลนถล่ม 
โดยมหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยปี 2554 ถือเป็นเหตุวิกฤตภยัทางธรรมชาติคร้ังรุนแรง ซ่ึง
นอกจากส่ือมวลชน จะตอ้งท าหนา้ท่ีในการแจง้เตือนภยั และติดตามขอ้มลูข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด เพื่อ
น าขอ้เท็จจริง มารายงานใหส้าธารณะชนรับทราบ ตามบทบาทหนา้ท่ีส่ือมวลชนแลว้ ส่ือมวลชนยงั
ตอ้งท าหน้าท่ีในการสอดส่อง หรือสะทอ้นข้อเท็จจริงข่าวลือ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน 
หรือน าเสนอขอ้เท็จจริงของข่าวลือ  และจากการศึกษายงัพบว่า  สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัสงัคม
ข่าวสารขอ้มูล   และแนวคิดเก่ียวกบัส่ือและส่ือใหม่เน่ืองจากสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง  7  
ไดก้  าหนดนโยบายการท าข่าวในเชิงรุก เพื่อใหส้ามารถรองรับการแข่งขนัในธุรกิจส่ือโทรทศัน์และ
รองรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ในปัจจุบนัโดยเห็นว่าการท าข่าว
หากไม่ติดตามความเคล่ือนไหวทาง  Social  Media  ก็จะท าให้ตกข่าวหรือ พลาดข่าวส าคญั  ท่ี
ส าคญัจะท าใหก้ลายเป็นผูท่ี้เสียเปรียบในการแข่งขนัเชิงธุรกิจเน่ืองจากปัจจุบนัน้ีธุรกิจส่ือโทรทศัน์
ต่างทวีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง   

นอกจากน้ีการไหลพร่ังของขอ้มูลข่าวสารจาก Social Media ในช่วงท่ีเกิดมหาอุทกภยั
ยงัก่อใหเ้กิดข่าวลือจ านวนมาก และแพร่สะพดัอย่างรวดเร็วสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคาร์ เอ.สไล
คิว (Karl A.Slaikeu) ซ่ึงอธิบายองค์ประกอบ ท่ีจะบ่งช้ีว่าสถานการณ์ก าลงัอยู่ในภาวะท่ีเรียกว่า
วิกฤต  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนิวซอม และคณะ ท่ีเห็นว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์บานปลายไป
ออกไปมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะอยูใ่นภาวะวิกฤตประเภท ชนิดรุนแรง หรือชนิดไม่รุนแรง ควรจะมีการ
เขา้ไปแทรกแซงเหตุการณ์โดยเร็วและแมเ้หตุการณ์จะเกิดข้ึนอย่างกระทนัหันแต่ผูส่ื้อข่าวก็ตอ้ง
เผชิญหน้ากบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน าพาให้สถานการณ์ความตึงเครียดกลบัสู่ภาวะปกติ หรือท าให้
ประชาชนคลายความกงัวลใจในข่าวลือท่ีน่าสะพรึงกลวันั้น เพ่ือลดผลกระทบของเหตุการณ์   
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บทบาทของ  Social  Media  ต่อกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ 
จากการศึกษากระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี 2554  ของ

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  ผ่านแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบกระบวนการส่ือข่าว(Model of 
News Reporting) พบว่า สอดคลอ้งกบัมุมมองของ Pavlik (1999) ท่ีระบุว่า อินเตอร์เน็ตสร้างความ
เปล่ียนแปลงในวงการส่ือสารมวลชน โดยจากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี 2557 ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
พบว่า Social Media ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกบัผูป้ฏิบติังานข่าวในหลากหลายมิติ  ดงัน้ี 

ระดบัผูบ้ริหาร   บทบาทของSocial Media ท าให้ตอ้งปรับวิสัยทศัน์ เพื่อปฏิรูปแนว
ทางการน าเสนอข่าวของสถานีโทรทศัน์ เพื่อให้ส่ือโทรทศัน์ท่ีด  ารงซ่ึงความน่าเช่ือถือไดรั้บความ
นิยม และไดรั้บความศรัทธาดา้นการน าเสนอขอ้เท็จจริงอยา่งต่อเน่ือง 

ระดับผูค้วบคุมและก ากับนโยบาย  (บรรณาธิการ) บทบาทของเทคโนโลยี Social 
Media ส่งผลกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงของข่าว เพื่อความละเอียดรอบคอบ และเป็นการยืนยนัความถูกต้อง  เน่ืองจากการ
น าเสนอข่าวโทรทศัน์ตอ้งปราศจากความผดิพลาด 

ระดับปฏิบัติงาน Social Media ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับปฏิบัติงานซ่ึง
สอดคลอ้งกบัมุมมองของ   Mitchelstein & Boczkowski (2009)   เน่ืองจาก บทบาทของ Social 
Media ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อกระบวนการท าข่าว ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 
7 ดงัน้ี 

1.  การก าหนดประเด็นข่าว การส่ือสารผ่าน Social Media ในแต่ละวนัท าให้ข่าวพุ่งมา
หาผูส่ื้อข่าวมากข้ึน ผูส่ื้อข่าวสามารถรับรู้เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ี ไดอ้ย่างรอบดา้นมากข้ึน 
และสามารถเร่ืองราวท่ีน่าสนใจมาก าหนดประเด็นท าข่าวประจ าวนัไดด้ว้ยส่งผลให้ข่าวมีความ
หลากหลาย มากข้ึน 

2.  การเก็บรวบรวมขอ้มลูข่าวสาร สามารถท าไดห้ลากหลายวิธีมากข้ึน ท าใหข่้าวท่ีไดมี้
เน้ือหาท่ีครบถว้น สมบูรณ์ และรอบดา้นมากข้ึนโดยผูส่ื้อข่าวตอ้งเพ่ิมขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูล
จาก  Social  Media  ดว้ยความรอบคอบมากข้ึนดว้ย 

3.  ผูส่ื้อข่าวสามารถใชป้ระโยชน์จาก  Social  Media  ในการน ามาเป็นเคร่ืองมือการ
ส่ือสารระหว่างผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการข่าวในช่วงระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงอบัสัญญาณ
โทรศพัท ์รวมทั้งการแจง้ให้บรรณาธิการข่าว ทราบขอ้มูลรายละเอียดและเห็นภาพสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง เบ้ืองตน้ เพ่ือน าไปประกอบการตดัสินใจ หรือประเมินการท าข่าวไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
รอบดา้น  
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4.  Social  Media  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการท า
ข่าวโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7 ได้เปิดพ้ืนท่ีให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ หรือ 
ร้องเรียนเร่ืองราวต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกนัและกันผ่านเว็บไซด์ของสถานีโทรทศัน์       
( www.ch7.com)  เพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงประชาชน และเกิดความสะดวกรวดเร็วในท าข่าว 

ดั้งนั้นการแสวงหาข่าว ท่ีมีมากข้ึน แหล่งข่าวมีมากข้ึน  จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส่ื้อข่าว 
จะต้องท าหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองอย่างรอบคอบมากข้ึน(Filter) และต้อง
สามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสารบน Social Media ไดอ้ย่างช านาญ เพื่อประโยชน์ในการสืบคน้ขอ้มูล
ต่าง จึงถือว่า ผูส่ื้อข่าวยคุน้ีท างานหลายๆ อยา่ง (Multiple tasks)  มากข้ึนกว่าในอดีต   

ทั้งน้ีจากการศึกษากระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี2554ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  ผ่านมุมมองของ Paul Bradshaw(2007) พบว่า  Social Media 
เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีท าใหผู้ใ้ชเ้กิดปฏิสมัพนัธแ์ละแลกเปล่ียน ส่งต่อขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนั
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นผูส่ื้อข่าวจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ  คุณลกัษณะเด่นของSocial Media ต่าง ๆบนโลก
อินเตอร์เน็ต เน่ืองจากผูส่ื้อข่าวอาจไดป้ระเด็นข่าวจาก Social Media ซ่ึงช่วยใหก้ระบวนการท าข่าว
มีความหลากหลายหรือท าใหข่้าวมีมิติมากข้ึนหรืออาจสร้างความแตกต่างจากข่าวท่ีอยูใ่นเหตุการณ์
เดียวกนัได ้  
บทบาทนายทวารข่าวสาร ในกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ 

การศึกษาบทบาทนายทวารข่าวสารในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์  เก่ียวกบับทบาท
นายทวารข่าวสารและการตดัสินใจต่อการรายงานข่าว พบว่ากระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ยงัคงให้
ความส าคญักบับทบาทหนา้ท่ีของนายทวารข่าวสาร  สอดคลอ้งกบัมุมมองของ ชแรมม ์และ เคร์ิท 
เลวิน  เก่ียวกบัความส าคญัของนายทวารข่าวสาร  เน่ืองจากการท าข่าวโทรทศัน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อบทบาทของ Social Media ไดเ้ขา้มามีส่วนในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ ส่งผลให้ผูท่ี้ท า
หน้าท่ีนายทวารข่าวสารในท่ีน้ีคือบรรณาธิการข่าวตอ้งเพ่ิมการตรวจสอบมากกว่าปกติ โดยการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงอยา่งรอบดา้น ทั้งจากผูส่ื้อข่าวจาก  web sideต่างๆ หรือ จากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือแมแ้ต่ส านกัข่าวอ่ืน ๆดว้ยการตรวจสอบแหล่งอา้งอิงอย่างเจาะลึกมากข้ึน เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจนส่งผลให้การน าเสนอข่าวผิดพลาดก่อนท่ีจะตดัสินใจว่าจะน าข่าวนั้น
เผยแพร่สู่สาธารณะชนหรือไม่ 

ทั้งน้ีในช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทย ปี 2554 การส่ือสารผา่น Social Media ไดรั้บความ
นิยมเป็นอยา่งมากเน่ืองจากศกัยภาพการใชง้านมีความหลากหลาย สามารถน าเสนอภาพ และเสียง
ไปพร้อม ๆ กนัได ้คลา้ยกบัการท างานของส่ือโทรทศัน์และการส่งต่อขอ้มูล ท าไดร้วดเร็ว ยามเกิด
วิกฤตรุนแรง จึงท าให ้Social Media เป็นท่ีพ่ึงพาของประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อน นอกจากน้ี
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ประชาชนยงัสามารถติดตามขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีผูใ้ชง้านน ามาถ่ายทอดไดอี้กดว้ย การน าเสนอเร่ืองราว
ผา่น Social Media ผูใ้ชง้านสามารถส่งขอ้มูลไดท้นัที ท าให้บางคร้ังขาดการกลัน่กรองขอ้เท็จจริง
หรือเป็นในลกัษณะของมุมมองดา้นเดียว  จึงส่งผลให้ช่วงมหาอุทกภยัประเทศไทยปี  2554 มีข่าว
ลือแพร่สะพดัเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะข่าวคนักั้นน ้ าแตก จระเขห้ลุด หรือ เข่ือนขนาดใหญ่แตก 
รวมทั้งระดบัน ้ าท่ีท่วมในแต่ละพ้ืนท่ี เน่ืองจากประชาชนผูใ้ชง้านตอ้งการสะทอ้นความเดือดร้อนสู่
สาธารณะชนไดม้ากท่ีสุด เพื่อหวงัว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เขา้มาให้ความช่วยเหลือ 
หรือเกิดจากความคึกคะนองของผูใ้ชง้านท่ีขาดวิจารณญาณส่งผลให้ไม่เพียงแค่บรรณาธิการข่าว
เท่านั้นท่ีจะตอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงจากเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนบน Social Media  เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจผูส่ื้อข่าวลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาน าเสนอแมแ้ต่ผูส่ื้อข่าวเองท่ีเฝ้าติดตาม
ความเคล่ือนไหว จาก Social Media แมต้อ้งการจะเขา้ถึงพ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บความเดือดร้อน หรือ แมจ้ะ
ตอ้งการเขา้ไปใหก้ารช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากมหาอุทกภยั  รวมทั้งตอ้งการหาประเด็นข่าว ก็
ตอ้งเพ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึน และตรวจสอบขอ้เท็จจริงจากการส่ือสารผ่าน Social Media มาก
ข้ึนดว้ยเช่นกนั 

โดยการวิจยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของสกุลศรี  ศรีสารคาม ท่ีไดศ้ึกษา“ส่ือ
สงัคม (Social Media) กบัการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว” ซ่ึงพบว่า บทบาทของผูส่ื้อข่าวใน
ปัจจุบัน ต้องท าหน้าท่ีเป็นนายทวารข่าวสารในการคัดกรองข้อมูลและตดัสินใจเลือกข่าวท่ีจะ
เผยแพร่ผ่านส่ือสังคมด้วยตัวเองในขณะท่ีกองบรรณาธิการต้องปรับตัวหาบทบ าทเสริม
นอกเหนือจากเดิมท่ีเป็นอยู่เน่ืองจากข่าวปัจจุบันไม่ไดต้ดัสินท่ีกองบรรณาธิการเท่านั้นอีกต่อไป 
โดยงานวิจยัของสกุลศรีเป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคญัเก่ียวกบัการท าข่าวในลกัษณะของ
นักข่าวออนไลน์ ซ่ึงเมื่อผูส่ื้อข่าว ไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงแลว้  สามารถน าเสนอหรือแพร่กระจาย
ข่าวสารสู่สาธารณะชนไดท้นัท่ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ีท่ีพบวา่บทบาทของนายทวารข่าวสาร
(Gate  Keeper)   นบัเป็นส่วนส าคญัยิง่ในกระบวนการท าข่าวโทรทศัน์  นอกจากนั้นแลว้งานวิจยัใน
คร้ังน้ียงัพบว่า  ในยคุน้ีนอกเหนือจากบรรณาธิการข่าวจะท าหนา้ท่ีนายทวารข่าวสารแลว้  ผูส่ื้อข่าว
ก็ตอ้งท าหนา้ท่ีนายทวารข่าวสารอยา่งเขม้ขน้ดว้ยเช่นกนั  ดว้ยการช่วยกนัตรวจสอบข้อเท็จจริงอยา่ง
รอบด้านมากท่ีสุดแม้ว่าบรรณาธิการจะเป็นผูต้ ัดสินใจคนสุดท้ายว่าจะน าข่าวนั้ นเผยแพร่สู่
สาธารณะชนหรือไม ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนจะท าส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์
ขององคก์รและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขาดความรับผดิชอบต่อสงัคมได ้เน่ืองจากปัจจุบนัสภาพการ
แข่งขนัในเชิงธุรกิจ ในยคุสงครามข่าวสารเร่ิมทวีความรุนแรงข้ึนการสร้างความน่าเช่ือถือ จึงเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ผูรั้บชมรายการข่าวโทรทศัน์ติดตามรับชมข่าวอย่างต่อเน่ืองยาวนาน  รวมทั้ง
ช่วงเวลาการบริหารรายการข่าว ของสถานีโทรทศัน์ ท่ีมีไม่มากนัก ข่าวตอ้งสั้น เขา้ใจง่าย ขอ้มูล
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เจาะลึก และส าคญัท่ีสุดคือความถกูตอ้ง แม่นย  า เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการน าเสนอข่าวซ่ึงอาจน ามาสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายดว้ยเหตุน้ีสถานีโทรทศัน์
สีกองทพับกช่อง 7 จึงใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบรายละเอียดขอ้เท็จจริงของข่าวมากท่ีสุด  
 
5.3  ข้อเสนอที่ได้จากการวจิยั 
         ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 
          ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  ควรใหค้วามส าคญั หรือ เพ่ิมสดัส่วนบุคคลากร
ท่ีท าหนา้ท่ีในการคดักรองข่าวสารจาก Social   Media เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบติังานข่าว และ
การสืบหาขอ้มลูในวงกวา้ง เน่ืองจากการวิจยัพบว่า การติดตามข่าวสารจาก Social Media ของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ยงัไม่มีผูรั้บผดิชอบโดยตรง 
อาจท าให้ผูท่ี้ไดพ้บเห็นการโพสขอ้ความ ไม่น าเสนอประเด็นดงักล่าวต่อกองบรรณาธิการ  จึงมี
ความเส่ียงต่อการพลาดข่าวส าคญั   
 
5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
          1.  งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Reserch) ท่ีมุ่งศึกษาบทบาทของ
เทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี  2554  ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  หากมีการศึกษาเก่ียวกบัการคดัเลือกข่าวสาร จาก  Social Media  
เพื่อใช้กระบวนการท ารายการคุยข่าวโทรทัศน์จะท าให้ข้อมูลมีประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชน การศึกษา และการพฒันากระบวนการท าข่าวโทรทศัน์ในอนาคตมากข้ึน 
         2.  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ช ้ Social  Media  ในการขบัเคล่ือนกระแส
สังคมจนส่งผลให้ส่ือมวลชนติดตามเป็นประเด็นข่าว  จะท าให้ขอ้มูลมีประโยชน์ต่อสังคม และ
วงการวิชาชีพส่ือมวลชน และแวดวงธุรกิจ  เป็นอยา่งมาก 
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