
 

การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดจิทิัล (Digital Storytelling) ในการรายงานข่าวภยัพบิัติ
ของส านักข่าว CNN 

 
 
 
 
 
 
 

ภทัรี  ภทัรโสภสกลุ 

 
 
 
 
 
 
 

การศึกษารายบุคคลนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์   
พ.ศ.2561 



ฉ 

Digital Storytelling in CNN’s Disaster News Coverage 
 

 

 

 

 

 

 

Pattaree  Pattarasopasakul 

 

 

 

 

 

 

 

A Individual Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of Master Communication  Arts 

Department of  Communication Arts 

Faculty of Communication Arts, Dhurakijpundit University 

2018 

 





 ฆ 

หวัขอ้การศึกษารายบุคคล การเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (digital storytelling) ในการรายงานข่าว
ภยัพิบติัของส านกัข่าว CNN 

ช่ือผูเ้ขียน ภทัรี  ภทัรโสภสกุล 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร์  
ปีการศึกษา 2560 
 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจยัเร่ือง การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (digital storytelling) ในการรายงานข่าวภยั
พิบติัของส านักข่าว CNN มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื่อศึกษาการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัลของ
ส านกัข่าว CNN ในการรายงานข่าวภยัพิบติั กรณีเฮอริเคนมาเรีย  และเพื่อเปรียบเทียบนโยบายและ
กระบวนการผลิตของห้องข่าวดิจิทลั ระหวา่งกรณีการท าข่าวภยัพิบติัและข่าวปกติทัว่ไป โดยเป็น
การวจิยัเชิงคุณภาพท่ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยั 2 วธีิ ไดแ้ก่การวิเคราะห์เน้ือหาวิดีโอข่าวจากเวบ็ไซต ์CNN 
จ านวน 34 วิดีโอ โดยวิเคราะห์ส่ือดิจิทลั (digital media) ท่ีใชใ้นการเล่าเร่ือง ไดแ้ก่  เสียง ขอ้ความ 
ภาพกราฟิกและ ภาพวิดีโอ ตามองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั ประกอบกบัการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผูส่ื้อข่าว โปรดิวเซอร์ และบรรณาธิการดิจิทลัของส านกัข่าว CNN จ านวน 3 คน  

 ผลการศึกษาพบว่า 1) มุมมองการเล่าเร่ือง (point of view) เป็นองค์ประกอบของ            
การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลัท่ีส าคญัท่ีสุดของการรายงานข่าว โดยผา่นทั้งทางขอ้ความ เสียงของผู ้
ประกาศ/ผูส่ื้อข่าว กราฟิกและภาพวิดีโอ 2) ค  าถามท่ีเร้าความสนใจ (dramatic question) ใช้ผ่าน
เสียงเป็นหลกั โดยค าถามจะอยูใ่นช่วงตน้ของวิดีโอ และในวิดีโอท่ีมีค าถามอาจจะไม่มีค  าตอบก็ได ้
แต่ค าตอบนั้นจะถูกถ่ายทอดออกมาผา่นไดท้ั้งขอ้ความ เสียง กราฟิกและภาพวดีิโอ 3) เน้ือหาท่ีเป่ียม
ไปด้วยความ รู้สึก  (emotional content)  พบความโดดเด่นผ่านการใช้ภาพวิดีโอและเสียง 
ประกอบด้วยภาพการส่งผูส่ื้อข่าวลงพื้นท่ี ภาพความเสียหายของบ้านเรือน ภาพมุมสูง   ภาพ
ผูป้ระสบภยั และการเปรียบเทียบภาพสถานท่ีก่อนและหลงัถูกพายถุล่ม  ส่วนเสียงท่ีสร้างความรู้สึก
ให้กบัผูช้มท่ีสุดคือเสียงของผูป้ระสบภยั 4) ลกัษณะของน ้ าเสียง (Voice) จะแตกต่างกนัออกไปตาม
มุมมองการเล่าเร่ือง 5) เพลงประกอบ (Soundtrack) พบการใชเ้พลงประกอบกบัวดีิโอท่ีเป็นประเภท 
caption video เท่ านั้ น  6) การใช้ข้อมูลท่ีพอเหมาะ  (Economy) พบความโดดเด่นจากการใช้
ภาพกราฟิกเขา้มาประกอบเพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีมากเกินไปกบัผูช้ม 7) จงัหวะ (pacing) การเล่าเร่ืองใน
ภาพรวมทั้งหมดจะกระชบั ไม่เยิน่เยอ้  
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 นโยบายและกระบวนการผลิตในการรายงานข่าวภยัพิบติัของ CNN ไม่ไดแ้ตกต่างจาก
ช่วงเวลาปกติทัว่ไป แต่ส่ิงท่ีแตกต่างคือการปฏิบติัตามคู่มือท่ีทางหอ้งข่าวยึดถือในการลงพื้นท่ีไปท า
ข่าวภัยพิบัติได้แก่ 1) การเข้าพื้นท่ีควรไปกับเจ้าหน้าท่ีหรือทีมกู้ภัย และ 2) เตรียมอาหารและ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อมเพื่อไม่ให้เป็นภาระใคร ส่วนนโยบายในการท างานนั้นพบว่า แมว้่าจะมี
ต าแหน่งในห้องข่าวดิจิทลัท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ในการท างานจริง บรรณาธิการดิจิทลัก็ท างาน
ร่วมกบัฝ่ายอ่ืนๆ 
  บทเรียนจากการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลัในการรายงานข่าวภยัพิบติัของส านักข่าว 
CNN สามารถน ามาพิจารณาปรับใชก้บัส่ือมวลชนไทยไดเ้พื่อการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัใน
ยคุดิจิทลั โดยเฉพาะการพฒันาคู่มือในการรายงานข่าวภยัพิบติัเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการรายงานข่าว  
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ABSTRACT 
 

The study of Digital storytelling in CNN’s Disaster News Coverage aimed 1) to seek 
how CNN use the digital storytelling in disaster news coverage, in case of Hurricane Maria and 2) 
to compare the policy and process of digital newsroom between in normal situation and disaster 
situation. This study employed 2 methods including content analysis and in-depth interview. The 
subjects of content analysis were 3 4  video clips from www.cnn.com covering Hurricane Maria; 
then analyzed digital media including text, audio, graphics and video. The study also interviewed 
3 staffs from CNN, including a correspondent, a producer and a digital editor. 

The study found that 1)  point of view is the key element of digital storytelling and 
can be transmitted by all digital media which include text, audio, graphics and video. 2) dramatic 
question is always found in audio and the question is always in the beginning of the video clip but 
It does not need to has answer for every answer and the answer can be transmitted by text, audio, 
graphics and video. 3)  Emotional content is mostly found in audio, the victim’s sound has the 
most effect on the audient, and video including picture of the journalist in the field, picture of 
damage, aerial view, picture of the victim and picture of before & after. 4) Voice depends on the 
point of view. 5)  Soundtrack is only found in caption video. 6)  Economy is the key for better 
experience of the audient and the key of digital media is Graphic. 7)  Pacing, The rhythm of the 
story always not too quickly or slowly progresses. 

The policy and process of CNN newsroom during disaster were not different from 
normal situation but CNN followed the handbook, as follows: deploying to the field with rescue 
team and official and preparing food and necessities. The result from the digital storytelling in 
CNN’s disaster news coverage is able to adapt for all news agencies in Thailand, and increase 
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potential to be competitive in the digital edge, especially by developing the handbook for disaster 
news coverage as the international coverage standard. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 องค์กรส่ือคือองค์กรส ำคญัท่ีมีบทบำทและหน้ำท่ีในกำรรำยงำนข่ำวและขอ้เท็จจริง
ให้แก่ประชำชนไดรั้บรู้ และเป็นส่วนส ำคญัขององคำพยพในกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรเม่ือเกิดภยั
พิบติัทำงธรรมชำติ (natural disaster)  โดยองค์กรส่ือจะกลำยเป็นแหล่งขอ้มูลภยัพิบติัท่ีส ำคญัท่ีสุด
ส ำหรับประชำชน เน่ืองจำกมีช่องทำงในกำรเขำ้ถึงประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงกำรรำยงำนข่ำว
ในช่วงเกิดภยัพิบติันั้น ถำ้หำกวำ่ล่ำช้ำเกินไปก็อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ได ้ดงันั้นนอกจำกควำมรวดเร็วและถูกตอ้งแลว้ องคก์รส่ือยงัตอ้งรำยงำนข่ำวภยัพิบติัให้ประชำชน
เขำ้ใจง่ำยท่ีสุดดว้ย ซ่ึงในยุคดิจิทลั (digital age) นั้นกำรเผยแพร่ข่ำวสำรสำมำรถท ำไดอ้ยำ่งรวดเร็ว
เม่ือเทียบกบัยคุสมยัก่อน และกำรรำยงำนข่ำวใหป้ระชำชนเขำ้ใจง่ำยท่ีสุดก็สำมำรถท ำไดด้ว้ยกำรใช้
เคร่ืองมือต่ำงๆเขำ้มำช่วยในกำรสร้ำงเน้ือหำจนเกิดเป็นส่ือดิจิทลั (digital media) ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยขอ้ควำม เสียง ภำพวดีิโอและกรำฟิก (Sikarwar,2016)  
 Mario Garcia (2017) ไดก้ล่ำวเอำไวใ้นบทควำมเร่ือง Digital Storytelling: A Marriage 
Between Journalism and Design ว่ำ ในสมยัก่อน กำรใชศ้ำสตร์ของกำรออกแบบเขำ้มำช่วยในกำร
ท ำข่ำวไม่ไดมี้ควำมส ำคญัเป็นอนัดบัแรก แต่ในตอนน้ี กำรออกแบบข่ำวให้น่ำดูถือวำ่มีควำมส ำคญั
อย่ำงยิ่งในทุกห้องข่ำว (newsroom) สมยัใหม่ และทุกวนัน้ี “เร่ือง” (stories) มกัปรำกฏพร้อมกับ
วิดีโอ กรำฟิกและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ซ่ึงช่วยสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีจบัตอ้งไดใ้ห้แก่ผูช้มผำ่นวิธีกำร
ต่ำงๆ โดยส ำนกัข่ำวใหญ่ๆเช่น นิวยอร์กไทม,์ วอชิงตนัโพสต ์และอ่ืนๆ ก็มีกำรปรับตวัเช่นกนั 

 กำรเล่ำเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (digital storytelling) เป็นอีกวิธีหน่ึงในกำรออกแบบข่ำว
เพื่อช่วยท ำให้กำรรำยงำนข่ำวสำมำรถถ่ำยทอดเร่ืองรำวออกมำได้อย่ำงน่ำสนใจ เข้ำใจง่ำย และ
เขำ้ถึงผูช้มได้ง่ำยข้ึน โดยศูนย ์Digital Storytelling หรือ ศูนยซี์ดีเอส ให้ค  ำจ  ำกดัควำมของกำรเล่ำ
เร่ืองดิจิทลัว่ำ เป็นวิธีกำรเล่ำเร่ืองซ่ึงใช้อุปกรณ์ต่ำงๆบนคอมพิวเตอร์ในกำรเล่ำเร่ือง เช่น สำรคดี
ดิจิทัล บทควำมดิจิทัล เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้ว มันคือกำรรวมศิลปะกำรเล่ำเร่ืองเข้ำไวก้ับ
มลัติมีเดีย เช่น กรำฟิก เสียง วดีิโอ เป็นตน้ (University of Houston,n.d.)      
 ปัจจุบนั องคก์รส่ือไดน้ ำเอำกำรเล่ำเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (digital storytelling) ไปใชใ้น
กำรสร้ำงสรรค์เน้ือหำและเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรด้วย เช่นเดียวกบัส ำนักข่ำว CNN ท่ีเป็นหน่ึงใน
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ส ำนกัข่ำวระดบัโลกท่ีมีกำรใชส่ื้อดิจิทลั (digital media) เขำ้มำบูรณำกำรในกำรท ำงำนของห้องข่ำว 
และมีกำรใชว้ธีิกำรเล่ำเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling) ในกำรรำยงำนข่ำว โดยส ำนกัข่ำว 
CNN เร่ิมตน้เผยแพร่ข่ำวสำรออนไลน์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993  (Krumsvik,2010) ก่อนจะเปิดตวัเวบ็ไซต์
อยำ่งเป็นทำงกำรคร้ังแรกในปี ค.ศ. 2005 นบัจำกนั้น ส ำนกัข่ำว CNN ไดพ้ฒันำเคร่ืองมือดิจิทลัมำ
โดยตลอด จนกระทัง่นับจนถึงปี ค.ศ.2017  น้ี ส ำนักข่ำว CNN มีแพลตฟอร์ม (Platform) ในกำร
เผยแพร่ข่ำวสำรออนไลน์ทั้งหมด 10 ช่องทำง ประกอบไปดว้ย ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ยูทูป อินสตำแก
รม ไลน์ เฟซบุก๊เมสเสนเจอร์ คิค สแนปแชท แอปเปิลนิวส์ และทมัเบลอร์  (Niemanlab, 2017) 
 ส ำนักข่ำว CNN ยงัเป็นส ำนักข่ำวท่ีให้ควำมส ำคญักับกำรรำยงำนข่ำวภยัพิบัติ โดย 
ส ำนักข่ำว CNN มีกองข่ำวพยำกรณ์อำกำศภำยใตช่ื้อ CNN Weather  และมีทีมนักพยำกรณ์อำกำศ
เป็นของตนเองท ำให้สำมำรถรำยงำนข่ำวไดอ้ยำ่งรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  ำ นอกจำกน้ี  ส ำนกัข่ำว 
CNN ยงัส่งสัญญำณเพื่อออกอำกำศไปยงั 212 ประเทศทัว่โลก ท ำให้ส ำนกัข่ำว CNN มีฐำนผูช้มท่ี
กวำ้งมำก และนอกจำก ส ำนักข่ำว CNN จะมีส ำนกังำนใหญ่ในเมืองแอตแลนตำ ประเทศสหรัฐฯ
แล้ว ยงัมีส ำนักข่ำวในอีก 31 เมืองใหญ่ทั่วโลกด้วย  (CNN Worldwide Fact Sheet) (Niemanlab, 
2017)   นอกจำกยงัออกอำกำศในฐำนะสถำนีโทรทศัน์ 24 ชัว่โมงแลว้ นอกจำกน้ี ส ำนกัข่ำว CNN 
ยงัมีประสบกำรณ์ในกำรรำยงำนข่ำวภยัพิบติั เช่น กรณีกำรเกิดพำยไุตฝุ้่ นไห่เยีย่นพดัถล่มฟิลิปปินส์
เม่ือปีพ.ศ.2556 นบัเป็นซูเปอร์ไตฝุ้่ นระดบั 5 จนท ำให้มีผูเ้สียชีวิตอยำ่งนอ้ย 3,976 คน (CNN Staff, 
2013) 
 โดยเฉพำะยิ่งในเหตุกำรณ์ภัยพิบัติจำกอิทธิพลของพำยุเฮอริเคนมำเรียเม่ือเดือน
กนัยำยนถึงตุลำคม พ.ศ. 2560 นั้น ส ำนักข่ำว CNN ได้เกำะติดสถำนกำรณ์ภยัพิบติัดงักล่ำวอย่ำง
ต่อเน่ือง นบัตั้งแต่พำยุเฮอริเคนมำเรียเร่ิมก่อตวัข้ึนเป็นพำยโุซนร้อนเม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยนพ.ศ. 2560  
ในมหำสมุทรแอตแลนติก (Meyer, 2017)  หลงัจำกนั้นในวนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ. 2560 เฮอริเคนมำ
เรียยงัคงทวีก ำลังแรงอย่ำงต่อเน่ือง จนกระทั่งกลำยเป็นเฮอริเคนระดับ 4 และพัดเข้ำชำยฝ่ัง
เปอร์โตริโก ซ่ึงก่อให้เกิดฝนตกหนกัวดัปริมำณน ้ ำฝนไดสู้งถึง 30 น้ิวภำยในระยะเวลำเพียง 1 วนั  
เกิดลมกระโชกแรงคล้ำยกบัพำยุทอร์นำโดและท ำให้ไฟฟ้ำดบัทั้งเกำะ สำธำรณูปโภคถูกท ำลำย 
ประชำชนจ ำนวนมำกกลำยเป็นคนไร้ท่ีอยู่อำศยั โดยศำสตรำจำรยท์ริเซีย วอชเทนดอร์ฟ แห่ง
มหำวิทยำลยัเดลำแวร์ในสหรัฐ ซ่ึงศึกษำเก่ียวกบักำรบรรเทำสถำนกำรณ์ภยัพิบติักล่ำวถึงเฮอริเคน
มำเรียเอำไวว้่ำ มำเรียมีองค์ประกอบมำกมำยของควำมเป็นโศกนำฏกรรม และไม่ได้เป็นเพียงภยั
พิบติัเท่ำนั้น (Meyer, 2017)    

 หลงัจำกพำยุพดัถล่มได้ 5 วนั ในวนัท่ี 25 กนัยำยน พ.ศ. 2560 เจำ้หน้ำรัฐบำลสหรัฐ
ภำยใตก้ำรน ำของประธำนำธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ชุดแรกไดเ้ดินทำงไปยงัเปอร์โตริโกเพื่อส ำรวจควำม
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เสียหำยท่ีเกิดข้ึน ในฐำนะท่ีเป็นดินแดนในปกครองของสหรัฐ ขณะเดียวกนัเกิดเสียงวพิำกษว์จิำรณ์
อยำ่งหนกัถึงกำรรับมือของรัฐบำลสหรัฐวำ่ล่ำชำ้เกินไป เพรำะหลงัพำยพุดัถล่มไดเ้กือบสองสัปดำห์
ประชำชนเกือบทั้งเปอร์โตริโกยงัคงไม่มีไฟฟ้ำใช้และน ้ ำสะอำดด่ืม ก่อนท่ีประธำนำธิบดีโดนัลด ์
ทรัมป์จะตดัสินใจเดินทำงลงพื้นท่ีในวนัท่ี 4 ตุลำคม พ.ศ. 2560  (Meyer, 2017)   อยำ่งไรก็ตำม พำยุ
มำเรียไม่ไดพ้ดัข้ึนชำยฝ่ังสหรัฐ แต่ไดเ้คล่ือนตวัผำ่นชำยฝ่ังรัฐนอร์ทแคโรไลนำในวนัท่ี 26 กนัยำยน  
พ.ศ. 2560 โดยอิทธิพลของพำยุท ำให้เกิดลมกระโชกแรง คล่ืนสูง และน ้ ำท่วม ก่อนพำยุจะสลำยตวั
ในวนัท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ.  2560  
 กำรรำยงำนข่ำวเร่ืองพำยุเฮอริเคนมำเรียของ ส ำนกัข่ำว CNN จะเน้นไปยงัเหตุกำรณ์ท่ี
เกิดข้ึนในเปอร์โตริโกเป็นหลกั เน่ืองจำกเป็นดินแดนของสหรัฐและเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติัซ่ึง
ไดรั้บควำมเสียหำยอย่ำงหนัก นอกจำกน้ี ยงัเป็นกำรเผชิญพำยุลูกท่ี 2 ในรอบ 1 เดือน หลงัจำกท่ี
ก่อนหน้ำน้ีเปอร์โตริโกเพิ่งถูกพำยุเฮอริเคนเออร์มำเขำ้พดัถล่ม เม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน 2560 ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงแบ่งช่วงเวลำกำรรำยงำนข่ำวของ ส ำนกัข่ำว CNN ตำมกำรพฒันำของสถำนกำรณ์พำยุเฮอริ
เคน โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วงดงัน้ี  
 1. ช่วงท่ีหน่ึง ระหว่ำงวนัท่ี 16-19 กนัยำยน พ.ศ. 2560 (4 วนั) เป็นช่วงท่ีพำยุก ำลงัก่อ
ตวัและเตรียมเขำ้พดัถล่มเปอร์โตริโก ลกัษณะกำรรำยงำนข่ำวในช่วงน้ีของ ส ำนกัข่ำว CNN จะเนน้
ไปท่ีกำรเตือนภยัและเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ เพื่อใหป้ระชำชนเตรียมควำมพร้อมรับมือเหตุกำรณ์ 
 2. ช่วงท่ีสอง ระหวำ่งวนัท่ี 20-24 กนัยำยน พ.ศ. 2560 (5 วนั) ช่วงพำยุเขำ้พดัถล่มและ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอยำ่งหนกั ลกัษณะกำรรำยงำนข่ำวในช่วงน้ีของ ส ำนกัข่ำว CNN จะเน้นไป
ท่ีรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน ลกัษณะควำมเสียหำย ตวัเลขควำมเสียหำย 
 3. ช่วงท่ีสำม ระหวำ่งวนัท่ี 25 กนัยำยนจนถึงวนัท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560 (36 วนั) ช่วง
ประเมินควำมเสียหำย ควำมช่วยเหลือและฟ้ืนฟู ลกัษณะกำรรำยงำนข่ำวในช่วงน้ีของส ำนักข่ำว 
CNN จะเน้นไปยงักำรรำยงำนควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน ส ำรวจควำมช่วยเหลือและกำรฟ้ืนฟูว่ำมี
เพียงพอหรือไม่และประชำชนต้องกำรอะไร รวมไปถึงกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐว่ำ
สำมำรถรับมือกบัสถำนกำรณ์ไดอ้ยำ่งทนัท่วงทีหรือไม่ 
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ภำพที ่1.1 ภำพแสดงเส้นทำงกำรเคล่ือนตวัผำ่นของพำยเุฮอริเคนมำเรีย (AFP,2017) 
 
 กำรท ำงำนของส่ือมวลชนในกรณี ท่ี เป็นข่ ำวภัยพิบัตินั้ น  บ่ อยค ร้ังมักจะถูก
วิพำกษ์วิจำรณ์ในกำรรำยงำนข่ำววำ่น ำเสนอข่ำวแบบ “ดรำม่ำ” ดว้ยกำรตอกย  ้ำควำมหำยนะในทุก
ภำคส่วน จนท ำให้คนท่ีดูข่ำวเกิดควำมเครียดและต่ืนตระหนกเกินควำมจริง เช่น ในช่วงท่ีประเทศ
ไทยเกิดภัยพิบัติน ้ ำท่วมใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2554 กำรติดตำมข่ำวสำรจำกส่ือท ำให้ประชำชนเกิด
ควำมเครียด เพรำะส่ือมวลชนหลำยส ำนักต่ำงพยำยำมแข่งขนักนัอยำ่งรุนแรงเพื่อแยง่ชิงเรตต้ิงและ
คนดู (ณัฐำ ฉำงชูโต , 2554) ดังนั้ นกำรถอดบทเรียนจำกกำรเล่ำเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล (digital 
storytelling) ในกำรรำยงำนข่ำวภยัพิบติัของส ำนักข่ำว CNN ซ่ึงถือว่ำเป็นส่ือท่ีไดก้ำรยกย่องว่ำมี
มำตรฐำนกำรท ำงำนระดับโลก จึงจะเป็นประโยชน์ในกำรรำยงำนข่ำวภัยพิบัติต่อไปส ำหรับ
ส่ือมวลชนไทย      

 นอกจำกในแง่ของภำคปฏิบติัแลว้ท่ีกำรลงพื้นท่ีรำยงำนข่ำวภยัพิบติัในทุกคร้ังมกัจะมี
อุปสรรคและควำมยำกล ำบำกกวำ่กำรรำยงำนข่ำวปกติทัว่ไป  นโยบำยของหอ้งข่ำวซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็น
ศูนยก์ลำงข่ำวท่ีถูกผลิตข้ึนก็ถือวำ่มีควำมส ำคญัในกำรก ำหนดกำรรำยงำนข่ำวของ โดยศูนยร์ะหวำ่ง
ประเทศเพื่อผูส่ื้อข่ำว (ICFJ) มีขอ้แนะน ำวำ่ทุกหอ้งข่ำวควรจะมีแผนกำรรับมือภยัพิบติัและบุคลำกร
ทุกคนควรจะมีคู่มือเอำไวโ้ดยเฉพำะ (Potter and Ricchiardi, 2009) จึงน่ำสนใจว่ำห้องข่ำวของ
ส ำนักข่ำว CNN ซ่ึงเป็นห้องข่ำวดิจิทลั (digital newsroom) นั้ นมีนโยบำยและกระบวนกำรผลิต
เหมือนหรือแตกต่ำงกนัระหวำ่งกรณีกำรท ำข่ำวภยัพิบติัและกำรรำยงำนข่ำวปกติทัว่ไป 

 ดงันั้น งำนวิจยัเร่ือง “กำรศึกษำกำรเล่ำเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลัของส ำนักข่ำว CNN ใน
กำรรำยงำนข่ำวภยัพิบัติ กรณีเฮอริเคนมำเรีย”  จึงมุ่งศึกษำกำรเล่ำเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล (digital 
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storytelling) ในกำรรำยงำนข่ำวภยัพิบัติของส ำนักข่ำว CNN  กรณีเฮอริเคนมำเรียซ่ึงเป็นพำยุท่ี
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงหนกัและถูกส่ือวิพำกษ์วิจำรณ์ถึงควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐวำ่เป็นไป
อยำ่งล่ำช้ำ โดยศึกษำผ่ำนส่ือดิจิทลั  (digital media) ท่ีปรำกฏผำ่นทำงหนำ้จอ ไดแ้ก่ เสียง ขอ้ควำม 
ภำพกรำฟิกและ ภำพวดีิโอ  ผำ่นองคป์ระกอบของกำรเล่ำเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (digital storytelling) 
ตำมหลักกำรของ University of Houston (n.d.)  ซ่ึงมีองค์ประกอบหลักทั้ งหมด 7 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ มุมมองกำรเล่ำเร่ือง  ค  ำถำมท่ีช่วยเร้ำควำมสนใจ เน้ือหำท่ีเป่ียมไปดว้ยควำมรู้สึก เสียง  เพลง
ประกอบ ขอ้มูลท่ีมีปริมำณพอเหมำะและเขำ้ใจง่ำย และจงัหวะ 

 นอกจำกน้ียงัตอ้งกำรศึกษำวำ่ ห้องข่ำวดิจิทลั (digital newsroom) ของส ำนกัข่ำว CNN 
มีนโยบำยและกระบวนกำรผลิตอย่ำงไรเปรียบเทียบระหว่ำงกรณีกำรท ำข่ำวภัยพิบัติและกำร
รำยงำนข่ำวปกติทัว่ไป เน่ืองจำกนโยบำยมีส่วนส ำคญัในกำรตดัสินใจวำ่องค์กรส่ือนั้นๆจะน ำกำร
เล่ำเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (digital storytelling) มำใช้หรือไม่ ท่ำมกลำงกำรท ำงำนในยุคดิจิทลัซ่ึง
เทคโนโลยเีขำ้มำมีบทบำทอยำ่งมำก  

 ผูว้ิจยัมุ่งหวงัวำ่กำรศึกษำน้ีจะช่วยเพิ่มพูนควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองกำรเล่ำเร่ือง
โดยใช้ส่ือดิจิทัล (digital storytelling) แก่ภำควิชำกำรนิเทศศำสตร์ และยงัสำมำรถน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับใชก้ำรเล่ำเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (digital storytelling) ในกำรรำยงำนข่ำวภยัพิบติั
ของส่ือมวลชนไทยในอนำคต เพื่อท ำใหข้่ำวนั้นมีควำมน่ำสนใจและเขำ้ถึงผูช้มไดง่้ำยข้ึน ลดปัญหำ
กำรถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ในกำรรำยงำนข่ำวภยัพิบัติท ำงำนของส่ือ อนัเป็นกำรส่งเสริมกำรพฒันำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนข่ำวของส่ือมวลไทย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผูเ้ปิดรับขอ้มูลข่ำวสำร
ในเหตุกำรณ์ภยัพิบติัท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
    1)  เพื่อศึกษำกำรเล่ำเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (digital storytelling) ของส ำนกัข่ำว CNN ในกำร
รำยงำนข่ำวภยัพิบติั กรณีพำยเุฮอริเคนมำเรีย 
    2) เพื่อเปรียบเทียบนโยบำยและกระบวนกำรผลิตของห้องข่ำวดิจิทลั (digital newsroom) ระหวำ่ง
กรณีกำรท ำข่ำวภยัพิบติัและกำรรำยงำนข่ำวปกติทัว่ไป 
 
1.3 ปัญหำน ำวจัิย 
     1)  ส ำนกัข่ำว CNN มีวธีิกำรเล่ำเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (digital storytelling) ในกำรรำยงำนข่ำวภยั
พิบติั กรณีเฮอริเคนมำเรียอยำ่งไร 
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     2) หอ้งข่ำวดิจิทลั (digital newsroom) ของ ส ำนกัข่ำว CNN มีนโยบำยและกระบวนกำรผลิต
ระหวำ่งกรณีกำรท ำข่ำวภยัพิบติัและกำรรำยงำนข่ำวปกติทัว่ไปแตกต่ำงกนัหรือไม่อยำ่งไร 
 
1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
    1)  เพื่อถอดแนวปฏิบติักำรเล่ำเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (digital storytelling) ของส ำนกัข่ำว CNN ใน
กำรรำยงำนข่ำวภยัพิบติั กรณีเฮอริเคนมำเรีย เพื่อเพิ่มพูนควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองกำรเล่ำ
เร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล (digital storytelling) ส ำหรับแวดวงวิชำกำรทำงวำรสำรศำสตร์ และเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รส่ือในประเทศไทยท่ีจะน ำไปปรับใชใ้นกำรรำยงำนข่ำวภยัพิบติั 
     2) เพื่อเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของนโยบำยและกระบวนกำรผลิตของห้อง
ข่ำวดิจิทลัของส ำนกัข่ำว CNN ในยุคดิจิทลัระหว่ำงกรณีท ำข่ำวภยัพิบติัและกรณีปกติแตกต่ำงกนั
หรือไม่ อนัจะเป็นประโยชน์ของห้องข่ำวดิจิทลัขององคก์รส่ือในประเทศไทยน ำมำปรับใช้ในกำร
วำงนโยบำยและกระบวนกำรผลิตของรำยงำนข่ำวภยัพิบติั 
 
1.5  นิยำมศัพท์  
 ส่ือดิจิทลั หมำยถึง ส่ือท่ีใชเ้ทคโนโลยีและอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์เขำ้มำผลิต เพื่อใช้
ในกำรเล่ำเร่ืองในงำนข่ำว ประกอบดว้ยเสียง ขอ้ควำม ภำพกรำฟิก และภำพวดีิโอ   
 เสียง หมำยถึง ส่ือดิจิทลัประเภทหน่ึงท่ีมีกำรถ่ำยทอดผำ่นกำรใชเ้สียงในวิดีโอ ไดแ้ก่ 
เสียงผูป้ระกำศ/ผูส่ื้อข่ำว เสียงผูอ้ยูใ่นเหตุกำรณ์ และเสียงบรรยำกำศ 
 ขอ้ควำม หมำยถึง ส่ือดิจิทลัประเภทหน่ึงท่ีเป็นขอ้ควำมหรือเป็นตวัหนงัสือท่ีปรำกฏ
อยูบ่นหนำ้จอ 

 ภำพกรำฟิก หมำยถึง ส่ือดิจิทัลประเภทหน่ึงท่ีเป็นภำพสร้ำงข้ึนจำกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อใชส่ื้อควำมหมำยของขอ้มูลต่ำง ๆ ใหน่้ำสนใจยิง่ข้ึน 

 ภำพวิดีโอ หมำยถึง ภำพท่ีถ่ำยท ำดว้ยกลอ้งและผ่ำนกระบวนกำรตดัต่อสร้ำงเป็นคลิป
วดีิโอ 
 กำรเล่ำเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั หมำยถึง กำรเล่ำเร่ืองดว้ยเน้ือหำ ภำพ และเสียง โดยใชส่ื้อ
ดิจิทัลเข้ำมำช่วยเหลือ โดยวิธีกำรเล่ำเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัลมีองค์ประกอบหลักทั้ งหมด 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ มุมมองกำรเล่ำเร่ือง  ค  ำถำมท่ีช่วยเร้ำควำมสนใจ เน้ือหำท่ีเป่ียมไปด้วย
ควำมรู้สึก เสียง  เพลงประกอบ ขอ้มูลท่ีมีปริมำณพอเหมำะและเขำ้ใจง่ำย และจงัหวะ  
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 มุมมองกำรเล่ำเร่ือง (point of view) หมำยถึง แก่นหรือจุดประสงค์ของข่ำวภยัพิบติัเฮ
อริเคนท่ีส ำนักข่ำว CNN ถ่ำยทอดให้ผูช้มรับรู้และเข้ำใจในแต่ละช่วง โดยข่ำวแต่ละช้ินอำจมี
มุมมองในกำรเล่ำเร่ืองท่ีแตกต่ำงกนั  
 ค ำถำมท่ีช่วยเร้ำควำมสนใจ (dramatic question) หมำยถึง ค ำถำมท่ีแฝงอยูใ่นข่ำวแต่ละ
ช้ิน ท่ีผูร้ำยงำนข่ำวและผูส่ื้อข่ำวของส ำนกัข่ำว CNN ตอ้งกำรให้ผูช้มเกิดค ำถำมบำงอย่ำงข้ึนในใจ
ในตอนตน้และจะช่วยหำค ำตอบให้ในตอนทำ้ย วดัจำกกำรมีค ำถำมหรือไม่มีค  ำถำม และมีค ำตอบ
ในตอนทำ้ยหรือไม่มีค  ำตอบในตอนทำ้ย 
 เน้ือหำท่ีเป่ียมไปดว้ยควำมรู้สึก (emotional content) หมำยถึง เน้ือหำข่ำวท่ีส ำนกัข่ำว 
CNN แสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีภยัพิบติัเฮอริเคนมีต่อคนรอบตวัหรือชีวิตของผูค้นในพื้นท่ี วดั
จำกเน้ือหำนั้นเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อผูค้นหรือไม่ 
 ลกัษณะของน ้ ำเสียงเสียง (voice) หมำยถึง เสียงของคนท่ีบรรยำยอยู่ในเน้ือหำข่ำวภยั
พิบติัเฮอริเคนของส ำนกัข่ำว CNN แต่ละช้ินเพื่อท ำให้เร่ืองรำวท่ีถูกถ่ำยทอดออกมำนั้นสมบูรณ์ข้ึน 
วดัจำกเสียงนั้ นมีกำรใช้โทนเสียง (tone of voice) ซ่ึงประกอบไปด้วยโทน (tone), ระดับเสียง 
(pitch), ควำมเร็ว (speed), จงัหวะ (rhythm), ท ำนอง (melody), ส ำเนียง (accent) 
 เพลงประกอบ (Soundtrack) หมำยถึงเสียงเพลงท่ีประกอบเน้ือหำข่ำวภยัพิบติัเฮอริเคน
ของส ำนกัข่ำว CNN แต่ละช้ิน วดัจำกควำมเร็ว-ชำ้ ระดบัควำมดงัของเพลงและควำมสอดคลอ้งกบั
เน้ือหำข่ำว  
 ขอ้มูลมีปริมำณพอเหมำะและเขำ้ใจง่ำย (economy) หมำยถึง ศิลปะในกำรน ำเสนอ
เน้ือหำข่ำวภยัพิบติัเฮอริเคนของส ำนกัข่ำว CNN ท่ีท ำให้ผูช้มเขำ้ใจขอ้มูลต่ำงๆ ไดง่้ำยข้ึน โดยกำร
ใช้กำรแสดงขอ้มูลให้เห็นเป็นภำพ (Data Visualization) คือกำรใช้คอมพิวเตอร์เขำ้มำช่วยในกำร
ยอ่ยขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบของภำพ แผนภูมิ แผนผงั สัญลกัษณ์ หรือกรำฟ  
 จังหวะ (pacing) หมำยถึง จังหวะควำมเร็ว-ช้ำของน ้ ำเสียงของผูร้ำยงำนข่ำวและ
ผูส่ื้อข่ำวของส ำนกัข่ำว CNN ท่ีเหมำะสมกบัเน้ือหำข่ำวภยัพิบติัเฮอริเคนแต่ละช้ิน 

 กำรรำยงำนข่ำวภยัพิบติั หมำยถึง กำรท ำข่ำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัพิบติัท่ีสร้ำงควำมสูญเสีย
ให้แก่ผูค้นในวงกวำ้ง โดยหลกักำรในกำรท ำงำนเพื่อกำรรำยงำนข่ำวภยัพิบติันั้นจะแตกต่ำงจำกข่ำว
ทัว่ไป เน่ืองจำกส่ือจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส ำคญัท่ีสุดส ำหรับประชำชน ส่ือจึงมีบทบำทส ำคญัในกำร
เพิ่มควำมตระหนกัรู้และให้ขอ้มูลต่อประชำชนทัว่ไป ในงำนน้ีหมำยถึงเฉพำะ กำรรำยงำนข่ำวภยั
พิบติัเฮอริเคน 

 หอ้งข่ำว หมำยถึง ส่วนหน่ึงขององคก์รส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลงำนในส่วน
ข่ำวทั้งหมด ถือเป็นส่วนส ำคญัเพรำะมีหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและกระบวนกำรผลิต 
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 หอ้งข่ำวดิจิทลั หมำยถึง ผูรั้บผดิชอบดูแลงำนในส่วนข่ำวทั้งหมดทั้งหมด โดยห้องข่ำว
ดิจิทลัตอ้งมีกำรใชส่ื้อดิจิทลัเขำ้มำช่วยเหลือหรือบูรณำกำรในกำรท ำงำนและท ำงำนร่วมกบั
ต ำแหน่งต่ำงๆในหอ้งข่ำวทัว่ไป ดงันั้นจึงตอ้งมีต ำแหน่งบรรณำธิกำรส่ือใหม่หรือฝ่ำยดิจิทลัเพิ่มเขำ้ 
 นโยบำยหอ้งข่ำวดิจิทลั หมำยถึง ค ำสั่งท่ีหอ้งข่ำวดิจิทลัมีลงไปต่อพนกังำนในส่วน
ต่ำงๆท่ีอยูใ่นหอ้งข่ำว 
 กระบวนกำรผลิตหอ้งข่ำวดิจิทลั หมำยถึง กระบวนกำรผลิตข่ำวแต่ละช้ินซ่ึงตอ้งผำ่น
ขั้นตอนกำรท ำงำนของห้องข่ำวดิจิทลั  
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1.6 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              1.มุมมองกำรเล่ำเร่ือง 
         2.ค ำถำมท่ีช่วยเร้ำควำมสนใจ  
        3.เน้ือหำท่ีเป่ียมไปดว้ย 
         ควำมรู้สึก 
        4.เสียง   
        5.เพลงประกอบ 
        6. ขอ้มูลท่ีมีปริมำณพอเหมำะ 
        และเขำ้ใจง่ำย 
        7.จงัหวะ  
            
  

 
 
 
 

วธีิกำรเล่ำเร่ืองโดยใช้

ส่ือดิจิทลั (Digital 

Storytelling) 

 

 

กำรรำยงำนข่ำวภยัพิบติัของส ำนกัข่ำว CNN 

กรณีเฮอริเคนมำเรีย 

หอ้งข่ำวดิจิทลั 

(Digital Newsroom) 

นโยบำยหอ้งข่ำวดิจิทลั 

กระบวนกำรผลิตดิจิทลั 



 
 

 
 

บทที ่2 
ทฤษฎ ีแนวคดิ และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง  “การเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัในการรายงานข่าวภยัพิบติัของส านกั
ข่าว CNN”  ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาค้นควา้ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
งานวจิยัดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling)  
 ผูว้ิจยัน าแนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัมาใช ้เพื่อศึกษา ความหมายและ
องคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั ตลอดจนประโยชน์ของการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั 
 2.2 แนวคิดเร่ืองข่าว 
 ผูว้ิจยัใช้แนวคิดเร่ืองข่าวเพื่อศึกษาถึงความส าคัญในการรายงานข่าว บทบาทของ
ส่ือมวลชนในภาวะปกติทัว่ไป 
 2.3 แนวคิดเร่ืองการรายงานข่าวภยัพิบติั 
 ผูว้ิจยัใช้แนวคิดเร่ืองการรายงานข่าวภยัพิบติัเพื่อศึกษาถึงบทบาทของส่ือมวลชนใน
การรายงานข่าวเวลาเกิดสถานการณ์ภยัพิบติัวา่มีความแตกต่างจากการท าหนา้ท่ีในภาวะปกติทัว่ไป
อยา่งไรบา้ง 
 2.4 แนวคิดเร่ืองหอ้งข่าวดิจิทลั (Digital Newsroom) 
 ผูว้ิจยัใช้แนวคิดเร่ืองห้องข่าวดิจิทลัเพื่อศึกษาถึงลกัษณะการท างานในห้องข่าวดิจิทลั 
โดยเฉพาะนโยบายหอ้งข่าวและกระบวนการผลิตดิจิทลั 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling) 
       2.1.1 ความหมายของการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั 
 การเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling)  เป็นแนวความคิดพื้นฐานในการเล่า
เร่ือง ซ่ึงสามารถถูกน าไปใชใ้นการเล่าเร่ืองทุกประเภท และปัจจุบนัมีการปรับใชใ้นการหลายวงการ 
ทั้งการท าข่าวของส่ือมวลชน การเรียนการสอนในห้องเรียน  การท าส่ือสารการตลาด โดยมีการให้
ความหมายของค าวา่  Digital Storytelling เอาไวด้งัน้ี 
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 ศูนย ์Digital Storytelling หรือ ศูนยซี์ดีเอส ให้ความจ ากดัความของการเล่าเร่ืองดิจิทลั
ว่า เป็นวิธีการเล่าเร่ืองซ่ึงใช้อุปกรณ์ต่างๆบนคอมพิวเตอร์ในการเล่าเร่ือง เช่น สารคดีดิจิทัล 
บทความดิจิทลั เป็นตน้ แต่โดยทัว่ไปแลว้ มนัคือการรวมศิลปะการเล่าเร่ืองเขา้ไวก้บัมลัติมีเดีย เช่น 
กราฟิก เสียง วดีิโอ เป็นตน้ (Digital Storytelling Center [DSC], 2017) 
 John Seely Brown (2005) นกัวิจยัและท่ีปรึกษาดา้นวฒันธรรมดิจิทลั อธิบายค าวา่การ
เล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling) วา่ เป็นวิธีใหม่ในการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการเล่าเร่ือง 
และดว้ยความสามารถของเยาวชนยุคใหม่ท่ีเติบโตมาในโลกแห่งดิจิทลั ท าใหพ้วกเขาคน้พบวธีิใหม่
ในการเล่าเร่ือง 
   Ventura Ana Boa (2010) ก ล่ าวไว้ในหนั ง สื อ   Making news with digital stories: 
digital storytelling as a forma of citizen journalism – case Studies analysis in the U.S., UK and 
Portugal   ว่า การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling) คือ การเล่าเร่ืองโดยใช้เคร่ืองมือ
ต่างๆในคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือเหล่านั้นใชก้บัคอนเทนท ์ซ่ึงอาจจะเป็นเสียง ขอ้ความ ภาพน่ิง หรือ
ภาพเคล่ือนไหว Digital stories เป็นผลผลิตจากกระบวนการน้ี และเร่ืองราวน้ีมกัไดรั้บการเผยแพร่
ผา่นทางออนไลน์   
     2.1.2 องค์ประกอบของการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั 
 ศูนย์ Digital Storytelling  ในประเทศสหรัฐอเมริกายงัเป็นผู ้พ ัฒนาและเผยแพร่ 7 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั โดยหลกัการพื้นฐานของการเล่าเร่ืองแบบน้ี
จะประกอบไปดว้ย (University of Houston,n.d.)      
  1. มุมมองการเล่าเร่ือง (point of view) คือจุดส าคญัท่ีสุดในการเล่าเร่ืองและคือความคิด
หรือมุมมองของคนเล่าเร่ือง เม่ือนึกถึงมุมมองการเล่าเร่ือง ผูเ้ล่าเร่ืองจะตอ้งนึกต่อวา่ขอ้ความอะไรท่ี
ก าลงัจะส่ือสารออกไป ค าตอบของค าถามน้ีจะช่วยท าให้ผูเ้ล่าเร่ืองวางกรอบเร่ืองนั้นๆได ้การเขา้ใจ
ถึงขอ้ความจะท าใหผู้เ้ล่าเร่ืองสามารถเล่าเร่ืองใหส้ั้นและกระชบัลงได ้ 
 2. ค าถามท่ีช่วยเร้าความสนใจ (dramatic question) ค  าถามส าคญัท่ีท าใหผู้ช้มสนใจและ
สร้างแก่นหลกัของเร่ือง มกัจะมีค าถามในตอนตน้เร่ืองหรือมกัจะเป็นประโยคแรก และประโยคน้ี
จะสร้างค าถามในใจของคนท่ีฟังเร่ืองน้ีอยู ่ก่อนจะไดรั้บค าตอบในตอนทา้ย 
 3. เน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึก (emotional content)  คนรุ่นใหม่มกัจะถูกดึงดูดให้
เขา้หาเร่ืองราวท่ีเป็นจริง คือเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อคนรอบตวัหรือชีวิตของ
ผูค้น อยา่งไรก็ตาม การท าให้เร่ืองราวนั้นสมจริง ตอ้งมีการเล่าเร่ืองจากแก่นแทห้รือหัวใจของเร่ือง
นั้นๆ เน่ืองจากผูค้นจะไม่ซาบซ้ึงกบัอะไรท่ีพวกเขาคิดวา่หลอกลวง 
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 4. เสียง (Voice) เสียงคือ องคป์ระกอบท่ีช่วยสร้างชีวติใหแ้ก่สคริปต ์เสียงของแต่ละคน
แตกต่างกนั ถอ้ยค าในสคริปจะส่ือสารถึงขอ้มูลท่ีเราอยากจะส่งถึงผูช้ม แต่เราส่ือสารความรู้สึกผา่น
เสียง ส่วนการวดันั้นวดัได้จากการใช้โทนเสียง (Tone of voice)  ซ่ึงประกอบไปด้วยโทน (tone), 
ระดบัเสียง (pitch), ความเร็ว (speed), จงัหวะ (rhythm), ท านอง (melody), ส าเนียง (accent) 
 5.  เพลงประกอบ (Soundtrack) เสียงเพลงหรือเพลงประกอบมกัถูกใชเ้พื่อเล่าเร่ืองราว 
และมนัสามารถเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัส าหรับเร่ืองราวในยุคดิจิทลั แต่มนัก็ไม่ไดจ้  าเป็น
เสมอไป  เร่ืองราวท่ีดีบางคร้ังก็ไม่ตอ้งการเสียงเพลงประกอบ หลกัการในการเลือกเพลงประกอบ
นั้นเช่น บทเพลงควรค่อยๆแผ่วลงเป็นเพียงเพลงประกอบในขณะท่ีเสียงบรรยายดงัข้ึน หลีกเล่ียง
การใช้เพลงท่ีมีระดบัความดงัเปล่ียนแปลงไปมา และเสียงเพลงควรจะช่วยเติมเต็มเร่ืองราวนั้นๆ 
เป็นตน้ 
 ส าหรับเพลงประกอบนั้นจะมีจงัหวะดนตรี(Beat) ท่ีแตกต่างกันออกไป และมีการ
ส่งผลต่อความรู้สึกของคนฟังแตกต่างกนั   
 
ตารางที ่2.1 ตารางแสดงการแบ่งจงัหวะเพลงและการส่งผลต่อความรู้สึก 
 
อตัราจงัหวะ อตัราจงัหวะชา้-เร็ว 

 บีท (Beat) ต่อนาที 
การส่งผลต่อความรู้สึก 

ชา้ 60-94 นุ่มนวล อ่อนหวาน กระตุ้นระบบความทรงจ า 
จิตใจอ่อนโยน สงบ 

ปานกลาง 95-115 สนุกสนาน มีชีวติชวา สดใส 
เร็ว 115-150 สร้างความเขม็แขง็ ปลุกใจ ต่ืนเตน้ 
เร็วมาก 150 ข้ึนไป ไม่สบาย ตึงเครียด และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
ผสม รวมจงัหวะเพลงเดียว แปลกใหม่ กระตุน้ความสนใจ 
 
ทีม่า : หนงัสือ ดนตรีแสนสุข 
  

 6. เน้ือหาท่ีมีจ านวนพอเหมาะ (Economy) ใชค้อนเทนทท่ี์ไม่มากเกินไปในการเล่าเร่ือง 
ท าให้ผูช้มรู้สึกว่าไม่โดนยดัเยียดขอ้มูลเยอะไป เร่ืองราวในยุคดิจิทลันั้นมกัจะสั้ น เร่ืองท่ีดีควรอยู่
ระหว่าง 250 – 350 ค า และควรจะคิดอย่างรอบคอบในทุกค าท่ีใช้ นอกจากน้ีควรมีศิลปะในการ
น าเสนอเพื่อใหผู้ค้นเขา้ใจขอ้มูลไดง่้าย 
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  7. จงัหวะ (Pacing) จงัหวะความเร็วช้าของน ้ าเสียงและการเล่าเร่ืองเป็นส่วนส าคญัใน
การสร้างเสียงท่ีท าให้ผูฟั้งรู้สึกถึงเหตุการณ์ เป็นเร่ืองส าคญัท่ีเราควรจะพูดให้เป็นธรรมชาติมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดใ้นตอนลงเสียง เร่ืองของจงัหวะอาจจะเป็นความทา้ทายท่ีสุดส าหรับใครหลายๆ
คนท่ีรู้สึกไม่มัน่ใจในน ้ าเสียงหรือกลวัการลงเสียง การลงเสียงควรจะมีเร็วและชา้ตามแต่ช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมและมีเสียงสูงเสียงต ่าเพื่อสะทอ้นความรู้สึกของเร่ืองราวนั้นๆออกมา 
 องค์ประกอบส าคญัอีกหน่ึงส่วนของ Digital Storytelling คือ เร่ือง (Stroy) หนังสือ 
digital storytelling cookbook ของศูนย์ Center of Digital Storytelling  หรือ CDS (2010) อธิบาย
ความหมายของเร่ือง ว่า อาจจะเป็นเร่ืองราวสั้ นๆ อยา่งเช่น ท าไมคุณซ้ือบา้นหรือรถคนัแรก หรือ
อาจจะเป็นเร่ืองยาวๆอยา่งสงครามและสันติภาพ เร่ืองราวการตดัสินใจในชีวิตของคุณ หรืออาจจะ
เป็นเร่ืองร้ายแรงท่ีคุณตอ้งเผชิญ  ชนิดของเร่ืองแบ่งออกเป็น 
 (1) เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีส าคญั เร่ืองราวประเภทน้ีจะเก่ียวพนัทั้งกบัตวับุคคล
และความทรงจ า ท าไมเราถึงรัก หรือไดรั้บแรงบนัดาลใจจากบุคคลคนนั้น  หรือตอ้งการร าลึกถึง 
ทุกส่ิงลว้นเป็นมุมมองดา้นต่างๆของชีวติของคน เร่ืองราวส่วนใหญ่ในหมวดน้ีมกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ และการยกย่องหรือร าลึกถึงบุคคลซ่ึงมีความส าคญั เร่ืองราวเหล่าน้ีมกัจะถ่ายทอด
ออกจากดว้ยประสบการณ์ท่ียากล าบากและเจบ็ปวด แต่มกัเป็นเร่ืองท่ีทรงพลงัมากท่ีสุด 
  (2) เร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ในชีวิต แบ่งออกเป็นสองส่วน คือเร่ืองราวการผจญภยั
และเร่ืองราวความส าเร็จ มนุษยช่ื์นชอบการหลีกหนีความธรรมดาในชีวิตและสร้างความทรงจ า
ใหม่ เพื่อเปล่ียนมุมมองของชีวิต และทบทวนความหมายของชีวิต ส่วนเร่ืองราวความส าเร็จ มกัเป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบัการบรรลุเป้าหมาย เช่น การส าเร็จการศึกษา 
 (3) เร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ีในชีวิต นับจนถึงปัจจุบนัน้ี 90เปอร์เซ็นต์ของประชากร
โลก เสียชีวิตลงในรัศมีเพียง 10 ไมล์จากบา้นของตนเอง ดงันั้นมนัอาจจะเป็นเร่ืองยากส าหรับผูค้น
ท่ีจะจินตนาการถึงสถานท่ีต่างๆท่ีไม่เคยไป แต่เร่ืองสถานท่ีก็ยงัเป็นพื้นฐานของการเล่าเร่ือง หน่ึง
ในตวัอย่างท่ีดี คือ โครงการ 1000 rooms  ซ่ึงเป็นโครงการของคนเยอรมนี เชิญชวนประชาชนให้
ร่วมกนัส่งรูปภาพหอ้งๆหน่ึงเขา้มา และบอกเล่าเร่ืองราว ความผูกพนักบัหอ้งๆนั้น  ประชาชนหลาย
ร้อยคนใหค้วามสนใจเขา้ร่วมโครงการน้ี 
 (4) เร่ืองราวเก่ียวกับส่ิงท่ีเราท า ส าหรับหลายคนท่ีมีอาชีพการงานเป็นนักวิชาการ 
เร่ืองราวชีวิตของพวกเขาดูน่าสนใจดว้ยอาชีพ บางคร้ังก็อาจจะเป็นเร่ืองงาน หรืองานอดิเรก หรือ
การท างานเพื่อส่วนรวมก็ได้ เร่ืองราวท่ีดีมกัมาจากการมองหาในส่ิงท่ีเราคุน้เคย แต่ในวิธีใหม่ๆ 
หรือดว้ยความหมายใหม่ๆ 
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 (5) เร่ืองราวส่วนตวัอ่ืนๆ แบ่งออกไดเ้ป็นสามประเภท คือ เร่ืองราวการเอาชนะความ
ทา้ทาย แบ่งปันประสบการณ์การเอาชนะความท้าทายในชีวิต คือต้นแบบในการสร้างเร่ืองของ
มนุษย,์ เร่ืองราวความรัก คู่รัก ครอบครัว หรือความรักแบบอ่ืนๆ และเร่ืองราวการคน้พบขอ้เท็จจริง
ท่ีกลายมาเป็นเร่ืองจริง ไม่วา่เร่ืองนั้นจะเป็นแค่การซ่อมจกัรยาน หรือการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
 การได้มาซ่ึงเร่ืองราวท่ีน่าสนใจก็มีวิธีท่ีแตกต่างกันออกไป หากเป็นเร่ืองราวของ
ตนเอง ผูเ้ล่าก็จะสามารถถ่ายทอดออกไปไดง่้าย แต่ถา้หากเป็นเร่ืองราวของผูอ่ื้น การสัมภาษณ์ คือ
อีกหน่ึงวิธีท่ีท าให้เราได้เร่ืองราวมาได้ดีท่ีสุด หนังสือ Digital Storytelling Cookbook บอกส่ีวิธี
ขอ้แนะน าส าหรับคนท่ีตอ้งไปสัมภาษณ์ผูอ่ื้นไวด้งัน้ี  
 (1) ศึกษาค าถามให้ดี เพื่อท่ีผูส้ัมภาษณ์จะไดไ้ม่ตอ้งอ่านค าถามจากกระดาษ ท าตวัให้
สบาย และสบตากบัผูถู้กสัมภาษณ์ 
 (2) ปล่อยให้ผูถู้กสัมภาษณ์มีเวลาครุ่นคิด ใหเ้วลาผูถู้กสัมภาษณ์ไดท้บทวนและคิด การ
รบกวนอาจจะไปท าให้ความคิดของอีกฝ่ายแตกกระเจิง ในกรณีท่ีค าถามเป็นเร่ืองตอบไดย้ากและมี
ความรู้สึกมาเก่ียวขอ้ง ปล่อยใหผู้ถู้กสัมภาษณ์บอกเองวา่ เขาหรือเธอจะจบประโยคหรือยงั 
 (3) เม่ือทุกอยา่งลงตวัแลว้ ใชส้ัญชาตญาณของตวัเราในการตั้งค  าถามเพื่อให้ไดค้  าตอบ
ท่ีมีรายละเอียดลึกลงไปอีก 
 (4) หากเร่ืองนั้นมนัเป็นเร่ืองราวท่ีเจ็บปวดหรือดราม่าของชีวิต ให้ระมดัระวงั อย่าคิด
วา่จ าเป็นตอ้งไดบ้ทสัมภาษณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยความเจ็บปวดหรือดราม่าเพื่อให้บทสัมภาษณ์มีคุณค่า  ท า
ใหทุ้กส่ิงออกมาเป็นธรรมชาติ 
 หนังสือ  Digital Storytelling Cookbook ย ังก ล่ าวถึ ง  7 ขั้ นตอนส าคัญ ใน  Digital 
Storytelling เอาไว ้ตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้จนจบไดแ้ก่  
 ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ใจตวัเองอยา่งลึกซ้ึง ท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีจะเล่า และตอ้งเขา้ใจเร่ืองท่ี
เราจะเล่าอยา่งกระจ่าง และเร่ืองน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของผูค้นอยา่งไร วิธีท่ีเล่าเร่ืองจะข้ึนอยูก่บัว่า 
เล่าใหใ้ครฟัง พยายามจะบอกอะไร คนฟังรู้แลว้หรือยงัไม่รู้ และผูเ้ล่าตอ้งการใหเ้ขารู้อะไร  
 ขั้นตอนท่ี 2 เขา้ใจอารมณ์ เม่ือเราเขา้ใจเร่ืองท่ีจะเล่าแลว้ ก็ตอ้งเขา้ใจความหมายท่ีมนั
อยูใ่นเร่ืองราวนั้นๆดว้ย โดยเฉพาะอารมณ์ของเร่ืองนั้น ค าถามท่ีมกัจะถามในขั้นตอนน้ีก็คือ ตอนท่ี
คุณแบ่งปันเร่ืองราวน้ี คุณรู้สึกอย่างไร  และค าถามท่ีว่า ความรู้สึกอะไรท่ีน่าจะช่วยให้ผูช้มเขา้ใจ
เร่ืองราวน้ีได้ดีท่ีสุด การเขา้ใจถึงอารมณ์ของเร่ือง จะช่วยให้ผูช้มเข้าใจและเขา้ถึงเร่ืองราวนั้นๆ 
เพราะอะไรก็ตามท่ีมีอารมณ์แบบเกินจริง ผูช้มมกัจะรู้สึกว่ามนัไม่จริง แต่ถ้าหากเร่ืองนั้นไร้ซ่ึง
อารมณ์ ผูช้มก็จะไม่เช่ือถือเหมือนกนั  
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 ขั้นตอนท่ี 3 ตามหาช่วงเวลาท่ีส าคัญให้เจอ  ช่วงเวลาบางช่วงเวลามีความหมาย
มากกวา่ช่วงเวลาอ่ืน โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงอาจจะเป็นช่วงเวลาท่ีน่าจดจ าท่ีสุดหรื
อดราม่าท่ีสุด ผูช้มชอบฟังเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลง พวกเขาจะรอค าตอบว่าเร่ืองราวนั้นๆเปล่ียน
ชีวติของผูค้นไดอ้ยา่งไรบา้ง  
 ขั้นตอนท่ี 4 มองเห็นเร่ืองราว เพื่อท่ีเราจะไดเ้ห็นเร่ืองราว เราตอ้งมีภาพในใจ ตามหา
หรือสร้างภาพนั้นใหเ้กิดข้ึน ภาพท่ีเราเลือกจะช่วยสร้างความหมายท่ีหลากหลายของเร่ืองราวนั้นๆ  
 ขั้นตอนท่ี 5 ได้ยินเร่ืองราว  เม่ือเราทราบอารมณ์ของเร่ืองราวนั้น เสียงคือส่ิงส าคญั
ท่ีสุดท่ีจะถ่ายทอดมนัออกมา ผ่านค าพูดท่ีพูดออกมา ในเร่ืองราวดิจิทลั เสียงไม่ใช่เป็นการเล่าเร่ือง 
แต่ยงัเป็นแก่นส าคญั คนเล่าเร่ืองจะตอ้งเลือกค าท่ีจะใช ้อารมณ์ท่ีจะใช้ และอาจจะใชเ้สียงทัว่ไปท่ี
ผูค้นไดย้นิในชีวติประจ าวนัเขา้ไป เสียงพวกน้ีช่วยสร้างความรู้สึกใหแ้ก่ผูช้มรู้วา่ท่ีเกิดเหตุคือทีไหน 
และท าใหผู้ช้มเขา้ใจสถานการณ์ดีข้ึน  
 ขั้นตอนท่ี 6 รวบรวมเร่ืองราว เม่ือเรามีวตัถุดิบทั้งหมดแล้ว ก็ประกอบเร่ืองราวผ่าน
สคริปท์และสตอร่ีบอร์ด เราตอ้งวางโครงสร้างของเร่ือง ว่าจุดส าคญัของเร่ืองจะอยูส่่วนไหนตอน
เร่ิมเร่ือง กลาง หรือตอนจบ หรือแบ่งใหมี้จุดส าคญัท่ีแตกต่างกนัอยูท่ ัว่ทั้งเร่ือง  
 ขั้นตอนท่ี 7 แบ่งปันเร่ืองของคุณ แบ่งปันเร่ือง แต่ตอ้งถามตวัเองก่อนว่า ใครคือกลุ่ม
ผูช้ม วตัถุประสงคข์องเร่ืองราวท่ีเราสร้างข้ึน เราจะเผยแพร่เร่ืองราวน้ีท่ีไหนดว้ย 
     2.1.3 ประโยชน์ของการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล  
 Daniel Meadows  อดีตผูน้ าโครงการท่ีมีช่ือว่า Capture Wales ของส านักข่าว BBC ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างปีค.ศ. 2001-2008  เขาบอกว่า โมเดลในการผลิตส่ือดิจิทลัไม่ไดอ้าศยัแค่ทกัษะใน
หลายด้าน แต่ยงัจ าเป็นต้องพึ่ งพางานเทคนิคท่ีมีมาตรฐานสูง เช่น กล้อง ตัดต่อ เสียง กราฟิก 
กระบวนการหลงัการผลิต โดยประโยชน์ของโปรเจคน้ีคือ ท าให้สามารถเขา้ถึงผูช้มท่ีเขา้ถึงไดย้าก 
ในบทความเดียวกันน้ียงัระบุถึงประโยชน์ของ digital storytelling อีกว่า ช่วยเพิ่มอ านาจให้แก่
ผูบ้ริโภค เพราะทุกคนสามารถเป็นนกัเขียนได ้และ digital ท าให้เกิดช่องทางการแบ่งปันเร่ืองราวท่ี
เสมอภาคกนั (Ventura, 2010)  
 การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยัในการเล่าเร่ืองมีประโยชน์หลายอย่าง  โดยประโยชน์
ส าคัญหน่ึงประการคือ เพิ่มความเป็นไปได้ในการเข้าถึงผูช้มท่ีอยู่ต่างประเทศ หรือบุคคลท่ีมี
ขอ้จ ากดัเร่ืองการอ่านเขียน นอกจากน้ี ผ่านการใช้ส่ือมลัติมีเดีย เช่น วิทยุ โทรทศัน์ และเว็บไซต ์
การเล่าเร่ืองดว้ยภาพหรือเสียงท่ีสร้างข้ึนผา่นการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling) ยงั
สามารถเผยแพร่ไดอ้ย่างกวา้งขวางในทนัทีและพร้อมๆกนั นอกจากน้ี เทคโนโลยีสมยัใหม่ยงัถูก
น ามาใชเ้พื่อดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่ท่ีมกัจะใชโ้ซเช่ียลมีเดียเป็นหลกัในชีวิตประจ าวนั เม่ือ
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ใช้ในทางท่ีดี การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling) สามารถสร้างผลกระทบอนัทรง
พลงัได้ในการส่งขอ้ความ และยงัมีประโยชน์หลายอย่าง มนัสามารถผลิตออกมาในรูปแบบของ
วิดีโอหรือเสียง สามารถผลิตท่ีใดก็ได้ท่ีสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลัได้ เช่น ท่ีบ้าน ท่ีท างาน 
หรือโรงเรียน และแมแ้ต่อุปกรณ์ท่ีพกกาได ้และสามารถเขา้ถึงประชาชนไดทุ้กวยั ทุกกลุ่มและทุก
ภาษา ( “nindibaajimomin”, 2017) 
 บทความช่ือ SHARE YOUR STORY : A How-to Guide for Digital Storytelling ของ 
หน่วยงาน Substance Abuse and Mental Health Services Administration  (SAMHA, 2017) ระบุว่า 
การเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling)อยูร่อบตวัเรา ทั้งในวดีิโอ และโฆษณา ท่ีมีการใช้
ค  าพูดร่วมเขา้กบัภาพ เพื่อแบ่งปันเร่ืองราวท่ีมีความหมายนั้นในกลุ่มคนหมู่มาก การเล่าเร่ืองโดยใช้
ส่ือดิจิทัล (Digital Storytelling) ยงัช่วยให้เราเข้าถึงผูค้นไม่ว่าเขาจะอยู่ท่ีใด เราสามารถเรียนรู้
เร่ืองราวนั้นไดจ้ากโทรศพัทมื์อถือ แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ 
 จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล (Digital Storytelling) 
ผูว้ิจยัน าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นกรอบในการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling)  โดย
อาศยัองคป์ระกอบหลกัมีทั้งหมด 7 ขอ้ประกอบไปดว้ย มุมมองการเล่าเร่ือง  ค  าถามท่ีช่วยเร้าความ
สนใจ เน้ือหาท่ีเป่ียมไปด้วยความรู้สึก เสียง  เพลงประกอบ จ านวนชุดข้อมูลและจงัหวะ ซ่ึง
ประโยชน์ของการน าวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling) มาใช้จะช่วยให้เขา้ถึง
ผูช้มไดง่้ายข้ึน แมจ้ะเป็นกลุ่มคนท่ีเขา้ถึงไดย้าก เช่น กลุ่มคนท่ีมีปัญหาเร่ืองการอ่านออกเขียนใด ้
หรือมีความแตกต่างดา้นภาษา เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถน าไปเผยแพร่ไดอ้ย่างกวา้งขวางและ
รวดเร็ว อีกทั้งยงัช่วยดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่ไดอี้กดว้ย 
 
2.2 แนวคิดเร่ืองการรายงานข่าว 
      2.2.1 ความหมาย 
 มีการให้ความหมายและนิยามของ “ข่าว” ไวม้ากมาย แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัมองว่าข่าว
คือเร่ืองราว โดยพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายข่าวไวว้า่คือ ค าบอกเล่าเร่ืองราว
ซ่ึงโดยปกติมกัเป็นเร่ืองท่ีเกิดใหม่หรือเป็นท่ีสนใจ ส่วนชาร์ลส เอ.ดาน่า (Charles A. Dana) เจา้ของ
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กซัน (New York Sun) ในช่วง ค.ศ. 1869-1897 ระบุว่า ข่าวคือเร่ืองราว
บางอยา่งท่ีมีความน่าสนใจต่อคนกลุ่มใหญ่ซ่ึงคนกลุ่มนั้นไม่เคยทราบมาก่อน  
 พิศิษฐ์ ชวาลาธวชั ให้ความหมายว่า ข่าวคือความเป็นจริงสมบูรณ์ (Completely true) 
เป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากอดีตสู่ปัจจุบนัอย่างมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง เร่ืองราวนั้น
อาจจะส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก ไม่วา่จะเป็นในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ หรือระดบัโลก ส่วน
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สิ รีทิพย์ ขันสุวรรณ กล่าวว่า ข่าว คือรายงานเหตุการณ์หรือความคิดเห็น ซ่ึงผู ้ส่ือข่าวและ
บรรณาธิการท่ีมีฐานะเป็นตวัแทนของประชาชนไดเ้ลือกแลว้เพราะเช่ือมัน่วา่เร่ืองราวนั้นจะเป็นท่ี
สนใจของผูรั้บสารส่วนใหญ่หรือบางส่วน 
 มาลี บุญศิริพนัธ์ อธิบายว่า ข่าวหมายถึง รายงานเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน แค่
เฉพาะเหตุการณ์ไม่ใช่ข่าว แต่ข่าวจะต้องเป็นเหตุการณ์ท่ีมีการรายงานให้ผูรั้บสารได้ทราบถึง
สาระส าคญัของข่าว ซ่ึงผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการเห็นพอ้งตอ้งกนัว่ามีความส าคญั และน่าสนใจ
มากพอท่ีประชาชนควรหรือตอ้งรู้ตามหลกัการประเมินคุณค่าของข่าว เช่น กรณีการเกิดคล่ืนยกัษสึ์
นามิ หากไม่มีการรายงานออกมา ประชาชนก็จะไม่ทราบวา่จะเกิดอะไรข้ึน เม่ือประชาชนไม่รู้ ก็จะ
ไม่มีการเตรียมตวัป้องกนัหรือรับมือ (สิริพร มีนะนนัทน์, 2557) 
 จากความหมายท่ีรวบรวมมา ผูว้ิจยัพบว่าทุกคนให้ความหมายของข่าวไปในทิศทาง
เดียวกนั คือไม่ใช่วา่ทุกเร่ืองราว ทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน จะสามารถเป็นข่าวได ้แต่ตอ้งเป็นเร่ืองราว
หรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการพิจารณาวา่มีประโยชน์และมีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
      2.2.2 คุณค่าของข่าว 
 การพิจารณาว่าข่าวใดควรเป็นข่าว ก็มีหลกัเกณฑ์ท่ียึดถือกัน โดยบรรณาธิการหรือ
ผูส่ื้อข่าวจะอาศยัปัจจยับางประการวา่ส่ิงใดควรเป็นข่าวให้เป็นตวัช้ีวดั ซ่ึงตวัช้ีวดัเหล่านั้นเรียกกนั
วา่ “คุณค่าของข่าว” (the news worthiness or news values) โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
 1) ความรวดเร็วหรือทันเหตุการณ์ (timeliness or immediacy) เม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึน
แล้วผูส่ื้อจ่าวสามารถน าเสนอหรือรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็ว ข่าวนั้นก็จะยิ่งมีคุณค่าเพิ่มข้ึน แต่
ความรวดเร็วไม่ไดห้มายถึงเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึนเท่านั้น แต่หากเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดมา
นานแลว้แต่เพิ่งจะมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ กรณีน้ีถือวา่เป็นคุณค่าความรวดเร็วเช่นกนั 
 2) ความใกล้ชิด (proximity or nearness) ธรรมชาติของมนุษยน์ั้ นมกัจะสนใจเร่ืองท่ี
ใกลต้วัหรือมีความขอ้งใกลชิ้ดกบัตนเอง เหตุการณ์ใดมีความใกลชิ้ดกบัผูรั้บสารมาก เหตุการณ์นั้น
ก็จะได้รับความสนใจมากข้ึนเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไกลตวัออกไป คุณค่าข่าวก็จะลด
นอ้ยลงไป แต่นอกจากเร่ืองของความใกลไ้กลแลว้ ความใกลชิ้ดทางจิตใจก็จดัอยูใ่นคุณค่าข่าวขอ้น้ี
ดว้ย แมว้า่เหตุการณ์นั้นเป็นเร่ืองไกลตวั แต่หากมีบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บสาร 
เหตุการณ์นั้นก็จะคือวา่มีคุณค่าความใกลชิ้ดเช่นกนั 
 3) ความเด่นหรือความมีช่ือเสียง (prominence) ในท่ีน้ี ความเด่นไม่ไดห้มายถึงเฉพาะ
ความเด่นของเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยงัหมายถึงความเด่นของบุคคล สถานท่ี หรือเวลาดว้ย เช่น ข่าว
การเสียชีวติของไมเคิล แจ็กสัน มีความเด่นเร่ืองของบุคคล ข่าวการเปิดตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความ
เด่นเร่ืองสถานท่ี เป็นตน้ 



18 
 

 4) ผลกระทบ (impact or consequence) ธรรมชาติของมนุษยม์กัจะให้ความสนใจกบั
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบกบัตนเอง ดงันั้น เหตุการณ์หรือเร่ืองราวใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนแลว้มีผลกระทบ
ต่อผูค้นจ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นการท าใหชี้วติดีข้ึนหรือแยล่ง  เหตุการณ์นั้นยอ่มมีคุณค่าข่าวสูงกวา่
เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อผูค้นจ านวนนอ้ย เช่น การประกาศข้ึนราคาน ้ ามนัยอ่มมีคุณค่าข่าวสูงกวา่
การทะเลาะกนัของพรรคการเมือง 
 5) ความมีเง่ือนง า (suspense) เหตุการณ์ใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนแล้ว แต่ยงัไม่สามารถระบุ
สาเหตุท่ีแทจ้ริงหรือคล่ีคลายเหตุการณ์ได้อย่างชดัเจนนั้น ย่อมท าให้คนทัว่ไปเกิดความสงสัยถึง
ขอ้เท็จจริงและอยากติดตามข่าวนั้นไปจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยออกมา เช่น การเสียชีวิตของ
นกัร้องช่ือดงัระดบัโลก ซ่ึงยงัเป็นข้อกงัขาวา่เกิดจากสาเหตุใดกนัแน่ ยิ่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีความ
ซบัซ้อนและมีความเก่ียวขอ้งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือผูมี้อิทธิพล เหตุการณ์นั้นยอ่มมีคุณค่าความเป็น
ข่าวสูงมากข้ึนตามไปดว้ย 
 6) ความผิดปกติหรือผิดธรรมชาติ (unusualness or oddity)  เร่ืองท่ีผิดปกติ แปลก
ประหลาด หรือส่ิงท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน เหตุการณ์เหล่านั้นมกัจะเรียกความสนใจจากผูรั้บสาร
เสมอ เช่น ผูห้ญิงคนหน่ึงคลอดลูกแฝด 3 คนท่ีมีล าตวัติดกนั นอกจากนั้น ความแปลกประหลาดยงั
รวมไปถึงการกระท าบางอย่างของมนุษยท่ี์แปลกไปจากปกติหรือไม่น่าเช่ือว่าจะท าได้ เช่น การ
แต่งงานใตท้อ้งทะเล  อย่างไรก็ตาม การน าเสนอข่าวแบบน้ีควรจะท าด้วยความระมดัระวงั ตอ้ง
อา้งอิงแหล่งข่าวให้ถูกตอ้งและใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง อีกทั้งตอ้งไม่ใชภ้าษาท่ีเกินความเป็นจริงเพื่อท่ีจะ
เรียกร้องความสนใจ และผูเ้ขียนบทข่าวจะตอ้งไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตวัหรือขอ้ความใดๆท่ีจะ
สร้างความบิดเบือนลงไป 
 7) ความขดัแยง้หรือการแข่งขนั (conflict or combat) ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติอย่าง
หน่ึงของมนุษย ์โดยมกัจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความไม่ลงรอยหรือเขา้กนัไม่ไดท้ั้งในเร่ืองความคิด 
ความเช่ือ เป้าหมาย ผลประโยชน์ และวิถีชีวิต เม่ือคนท่ีมีความไม่ลงรอยใดๆก็ตามมาอยู่ร่วมกนั 
ย่อมเกิดความขดัแยง้ข้ึน แต่มนุษยก์็มกัจะสนใจและอยากรู้ความขดัแยง้ของบุคคลอ่ืน ดงันั้น ยิ่ง
เหตุการณ์ใดมีลกัษณะความขดัแยง้สูง เหตุการณ์นั้นยอ่มมีคุณค่าของความเป็นข่าวมากเท่านั้น เช่น 
ข่าวการท าสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากบัอิรัก ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ในเร่ืองของอุดมการณ์และ
ผลประโยชน์ หรือข่าวความขดัแยง้ระหวา่งชาวบา้นกบัหน่วยงานราชการเก่ียวกบัสิทธิท ากินและ
การใชท้รัพยากรธรรมชาติ ส าหรับคุณค่าของข่าวท่ีมีความขดัแยง้นั้น หากเป็นความขดัแยง้ทางกาย
มกัจะมีคุณค่าข่าวมากกวา่ความขดัแยง้ทางใจ เน่ืองจากวา่ความขดัแยง้ทางกายสามารถมองเห็นภาพ
ได้ง่ายกว่า เช่น การท าสงคราม การประทว้ง ซ่ึงมีการท าลายชีวิตและทรัพยสิ์นมกัจะไดรั้บความ
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สนใจ ถูกน ามารายงานเป็นข่าวมากกวา่เหตุการณ์ท่ีเป็นการขดัแยง้ทางความคิด เน่ืองจากเป็นเร่ือง
ยากกวา่ท่ีจะส่ือเป็นภาพออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
 8) ความสนใจของมนุษย์ปุ ถุชนทั่วไปหรือความเร้าอารมณ์  (human interest or 
emotion) มนุษยล์ว้นแสวงหาเพื่อตอบสนองความอยากรู้ แต่นอกจากขอ้เท็จจริงต่างๆ มนุษยย์งัมี
ความตอ้งการอีกลกัษณะหน่ึง คือ อารมณ์และความรู้สึก เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดอารมณ์พื้นฐานของ
มนุษยน์บัตั้งแต่อารมณ์โศกเศร้า เห็นใจ ยินดี รัก เกลียด โกรธ กลวั อิจฉา ริษยา ขบขนั ฯลฯ มกัจะ
เป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้มนุษยท์ัว่ไปเกิดความสนใจอยา่งยิ่ง การรายงานเหตุการณ์เหล่าน้ีจึงมกัจะท า
ใหผู้รั้บสารเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมไปกบัข่าว เช่น ลูกกตญัญูท่ีพยายามหาเงินมารักษาแม่ ผูท่ี้
สูญเสียครอบครัวไปกบัเหตุการณ์สึนามิจนเหลือเพียงตวัคนเดียว เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยสร้างอารมณ์
ร่วมให้กบัผูรั้บสาร เพราะท าให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกสงสาร โศกเศร้า หรือช่ืนชม  ยิง่เหตุการณ์ใด
ก่อให้เกิดความรู้สึกทางใจหรือเร้าความรู้สึกมากข้ึนเพียงใด เหตุการณ์นั้นก็จะยิ่งมีคุณค่าความเป็น
ข่าวมากข้ึนเท่านั้น 
 9) เร่ืองทางเพศหรือเร่ืองอ้ือฉาว (sex and scandals) เร่ืองทางเพศในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึง
เฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางเพศหรือส่ิงย ัว่ยุทางเพศเท่านั้น หากแต่ยงัรวมไปถึงเหตุการณ์
ต่างๆท่ีมีสาเหตุส าคญัอนัเกิดมาจากความแตกต่างทางเพศด้วย เช่น กลุ่มเพศท่ีสามเรียกร้องการ
ยอมรับของสังคม เป็นตน้ สาเหตุท่ีเร่ืองเก่ียวกบัเพศมีคุณค่าของความเป็นข่าว ก็เพราะเป็นเร่ืองใกล้
ตวัของมนุษย ์ดงันั้น เร่ืองราวใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ ไม่ว่าจะเป็นดา้นดีหรือดา้นอ้ือฉาว 
ยอ่มไดรั้บความสนใจจากผูรั้บสารอยูเ่สมอ และถา้หากเหตุการณ์นั้นมีคุณค่าข่าวดา้นอ่ืนๆอยูด่ว้ย ก็
จะท าใหเ้หตุการณ์นั้นน่าสนใจมากยิง่ข้ึนไปอีก 
 10) ความก้าวหน้าและความเปล่ียนแปลง (progress and change) มนุษยย์่อมมีความ
สนใจท่ีเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ยิง่ถา้หากหากส่ิงนั้นสามารถน ามาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงชีวติของตนไป
ในทิศทางท่ีดีข้ึน มนุษยก์็จะสนใจมากเป็นพิเศษ ดงันั้น เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการสมยัใหม่
ในสาขาต่างๆ ไม่วา่จะเป็นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การประดิษฐ์ นวตักรรมใหม่ๆ การคน้พบ
วธีิป้องกนัและรักษาโรค ยอ่มเป็นเหตุการณ์ท่ีมีคุณค่าของความเป็นข่าวทั้งส้ิน (สิริพร มีนะนนัทน์, 
2557) 
    2.2.3 ความสําคัญของการรายงานข่าว 
 การรายงานข่าวถือเป็นอีกหน่ึงหน้าท่ีของส่ือมวลชน ซ่ึงถือว่ามีความส าคัญต่อ
ประชาชน ชุมชนและสังคมอีกด้วย เน่ืองจากการรายงานข่าวจะก่อให้เกิดส่ิงส าคัญดังต่อไปน้ี 
(ฤทยัวรรณ โชคทวพีาณิชย,์ 2559) 
 (1) รายงานข่าวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งความรู้ ทศันคดี และพฤติกรรม  
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  (2) การรายงานข่าวให้สังคมเกิดความรักและความสามคัคีกนัมากข้ึน เช่นการรายงาน
ข่าวเก่ียวกบัน ้ าท่วม ซ่ึงมีพี่น้องประชาชนช่วยเหลือสนบัสนุนเงินทอง ส่ิงของอุปโภคบริโภค หรือ
การรายงานข่าวผา้ป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบวั เป็นตน้  
  (3) การรายงานข่าวเป็นการใช้ข่าวสารเก่ียวกับชีวิตประจ าวนัให้หลั่งไหลไปสู่
สาธารณชน เช่น การรายงานข่าวหุน้ เป็นตน้ 
  (4) การรายงานข่าวช่วยเตือนให้ประชาชนได้รับรู้ถึงอนัตรายท่ีใกล้จะเกิดข้ึน หรือ
ก าลงัจะเกิดข้ึนใหไ้ดร้ะมดัระวงัตวั และป้องกนัอนัตรายไม่ใหเ้กิดข้ึน 
  (5) การรายงานข่าวช่วยถ่ายทอดมรดกและวฒันธรรมอันดีงามของชาติ เป็นการ
รายงานข่าวท่ีเนน้ไปถึงวฒันธรรมอนัดีงาม และประเพณีอนังดงามของชาติ 
  (6) การรายงานข่าวก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อนัน าไปสู่การสร้างสาธารณมติและ
การเปล่ียนแปลง 

จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัข่าว พบว่า ไม่ใช่ว่าทุกเร่ืองราว ทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะ
สามารถเป็นข่าวได้ แต่ตอ้งเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ามีประโยชน์และมี
ผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงภยัพิบติัทางธรรมชาติถือวา่มีคุณค่าข่าวในแง่ของการมี
ผลกระทบต่อคนกลุ่มใหญ่ และมีความส าคญัเพราะการรายงานข่าวจะช่วยเตือนให้ประชาชนไดรั้บ
รู้ถึงอนัตรายท่ีใกล้จะเกิดข้ึน หรือก าลงัจะเกิดข้ึนให้ได้ระมดัระวงัตวั และป้องกนัอนัตรายไม่ให้
เกิดข้ึน 
 
2.3 แนวคิดเร่ืองการรายงานข่าวภัยพบิัติ 
 2.3.1 ความหมายของภัยพบิัติ 
 ราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายของค าว่า ภยัพิบติั ไวว้่า อนัตรายท่ีน าไปสู่หายนะ 
หรือหายนะท่ีเป็นอนัตราย มีทั้งท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติและเกิดจากการกระท าของมนุษย ์โดยภยัท่ี
เกิดจากธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผน่ดินไหว พายุไซโคลน ภูเขาไฟระเบิด เป็นตน้ ขณะท่ีภยัพิบติัท่ี
เกิดจากการกระท าของมนุษย ์ไดแ้ก่ เคร่ืองบินตก เรือล่ม รถไฟตกราง สงคราม เป็นตน้ 
 ขณะท่ี J. Brian Houston , Betty Pfefferbaum and Cathy Ellen Rosenholtz (2012) ให้
ความหมายไวว้า่ ภยัพิบติั คือ เหตุการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยความเจ็บปวดท่ีคนส่วนรวมไดป้ระสบพบเจอ 
เกิดข้ึนโดยฉับพลนั และไม่มีระยะเวลาก าหนด ภยัพิบติัอาจจะหมายถึงภยัพิบติัทางธรรมชาติ ทาง
เทคโนโลยี หรือภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือมนุษย ์ส าหรับภยัพิบติัทางธรรมชาติ หมายถึงเหตุการณ์ 
เช่น พายเุฮอริเคน ทอร์นาโด แผน่ดินไหว เป็นตน้ 
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 ส่วน Iqbal J Muhammad, Ali M Fatima and Khursheed B Muhammad (2014) กล่าว
วา่ ภยัพิบติัคือส่ิงท่ีน ามาซ่ึงความวุน่วายคร้ังใหญ่ต่อกิจกรรมในชุมชมหรือสังคม และอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวติ การด ารงชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม 
 ซ่ึงในกรณีน้ี เฮอริเคนมาเรียท่ีผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาเป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติประเภท
หน่ึง ซ่ึงน ามาซ่ึงความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์น 
    2.3.2 บทบาทของส่ือในการรายงานข่าวภัยพบิัติ 
 ในระหวา่งเกิดภยัพิบติันั้น ส่ือจะมีหนา้ท่ีส าคญัในการรายงานข่าวสถานการณ์ภยัพิบติั 
โดยส่ือนับเป็นแหล่งข้อมูลเหตุความรุนแรงและภัยพิบัติท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับประชาชน ส่ือมี
บทบาทส าคญัในการเพิ่มความตระหนกัรู้และให้ขอ้มูลต่อประชาชนทัว่ไป บทบาทน้ีจะส าคญัอยา่ง
ยิง่ในเวลาท่ีส่ือรายงานข่าวในระหวา่งการเกิดภยัพิบติั 
 Goidel Robert and Miller Andrea (2009) ระบุไวว้่า  องค์กรส่ือท าหน้าท่ีรวบรวมและ
กระจายข่าวสารข้อมูลระหว่างช่วงเวลาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซ่ึงสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนและรัฐบาลเขา้ใจขอบเขตของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน สาเหตุ และผลสรุปของภยัพิบติัท่ี
เกิดข้ึน 
     2.3.3 หลกัการทาํงานของส่ือระหว่างรายงานข่าวภัยพบิัติ 
 ในระหว่างการรายงานข่าวภยัพิบติันั้น ส่ือมวลชนมกัประสบปัญหาในการท าข่าว
หลายประการท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เป็นปกติ ดงันั้นนักข่าวจึงตอ้งเตรียมตวัก่อนจะลงพื้นท่ี 
โดย คณะกรรมการสากลเพื่อปกป้องนักข่าว (Committee for Protection Journalists: CPJ) มีคู่มือ
ส าหรับการรายงานข่าวในกรณีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัตามจาก 
ส านกัข่าว CNN รวมถึงจากหน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศและส านกัข่าวอ่ืนๆ เช่น Reuters, Fox 
News, ส านักข่าว CNN, BBC เป็นตน้  (https://cpj.org/reports/2012/04/natural-disasters.php) โดย
ใจความส าคญัของคู่มือการรายงานข่าวในกรณีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาตินั้นมีหลกัการใหญ่อยู่ 4 
ประการไดแ้ก่ 
 (1) การรายงานข่าวในกรณีเกิดภยัพิบติัมีความเส่ียง ซ่ึงกรณีดงักล่าวอาจสร้างโอกาส
ให้แก่ผูส่ื้อข่าวอิสระ แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้งมีความเข้าใจว่ามนัมีความเส่ียงและยอมรับผลท่ีจะ
ตามมาได ้
 (2) ผูบ้ริหารของห้องข่าวตอ้งเตรียมตวัและอพัเดทรายละเอียดของแผนงานก่อน ใน
พื้นท่ีท่ีมกัไม่ประสบเหตุภัยพิบติัทางธรรมชาติ บรรณาธิการควรอพัเดทแผนฉุกเฉินทุกปีและ
พนักงานทั้งหมดต้องรับรู้ถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทท่ีพวกเขาต้องท าตาม ส่วนใน
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แผนการการรับมือนั้นควรจะตอ้งมีเบอร์โทรศพัท์ท่ีส าคญั อีเมลล์ของบุคลากรทุกคนในห้องข่าว
และขอ้มูลของแหล่งข่าว รวมถึงขอ้มูลติดต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ย 
 (3) ผูส่ื้อข่าวควรตอ้งศึกษาว่าอุปกรณ์อะไรท่ีควรน าไปดว้ยในกรณีท่ีเกิดไฟดบัหรือ
กรณีต่างๆ เช่น เคร่ืองป่ันไฟ ไฟฉุกเฉิน แบตเตอร่ี หรืออุปกรณ์จีพีเอส เคร่ืองมือช่วยเหลือทางการ
แพทยใ์นเบ้ืองตน้ รวมทั้งอาหารหรือน ้ าด่ืม ส่วนยานพาหนะนั้นควรจะตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ทางการแพทย ์ผา้ห่มและขา้วของเคร่ืองใช้อ่ืนๆดว้ย ส่วนในห้องข่าว ส่ิงของท่ีตอ้งมีคือแผนท่ีซ่ึง
ระบุสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาล คลินิก ท่ีหลบภยัหรือโรงเรียนเอาไว ้
 (4) หลีกเล่ียงการพาตนเองไปอยู่ในสถานการณ์เส่ียงอนัตราย และอย่าท าตวัเป็นภาระ
ต่อทีมกูภ้ยัฉุกกเฉินและเพื่อนร่วมงาน ผูส่ื้อข่าวควรท างานเป็นทีมและควรมีอยา่งนอ้ยสองทีม ส่วน
เวลาการท างานในภาคสนามนั้น ผูส่ื้อข่าวตอ้งเฝ้าระวงัสถานการณ์ตลอดเวลาและในกรณีท่ีเดินทาง
ไปท าข่าวภยัพิบติัในต่างประเทศ ห้องข่าวควรมีอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆให้ เช่น อุปกรณ์จีพีเอสและ
โทรศพัทด์าวเทียม เป็นตน้ 
 ดา้นเครือข่ายผูส่ื้อข่าวระหวา่งประเทศใหค้  าแนะน าส าหรับผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งไปท าข่าวภยั
พิบติัทางธรรมชาติไวด้งัน้ี (Goswami, 2015) 

1)  ระหวา่งเกิดภยัพิบติั ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือไดมี้ความส าคญัอยา่งยิง่  สอบสวนหาขอ้มูล
เพื่อคน้หาวา่ การประกาศเตือนภยัและค าแนะน าใหเ้ตรียมความพร้อมนั้นเพียงพอแลว้หรือยงั  

2)  ท าใหข้อ้มูลนั้นเป็นท่ีเขา้ใจง่ายข้ึน 
3) พกพาและเตรียมอุปกรณ์ทางเทคนิคไปเอง เช่น แหล่งให้พลังงานไฟฟ้า ไวไฟ 

อาหาร เป็นตน้  
4) เม่ือภยัพิบติันั้นยืดเยื้อ ให้เดินหน้ารายงานประเด็นนั้นต่อไป แมว้่าผูอ่้านหรือผูช้ม

จะดูไม่ค่อยสนใจแลว้ก็ตาม  
5) อย่าพาดหัวใหญ่เกินไปหรือเกินความเป็นจริงจนเกินเหตุ เพราะหลายคนอาจจะ

ยงัคงเจบ็ปวดจากภยัพิบติันั้น   
6) อยา่สร้างความแตกต่ืน แต่ใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบัภยัพิบติันั้นแทน 

 International news safety institute  (INSI, 2017) ให้ค  าแนะน าไว้ว่า ผู ้ส่ื อข่ าวควร
เรียนรู้ประเภทของภยัพิบติัท่ีเราจะตอ้งไปท าข่าวใหม้ากท่ีสุด เช่น เฮอริเคน แผน่ดินไหว คล่ืนยกัษสึ์
นามิ เป็นตน้  และตอ้งสร้างความมัน่ใจว่าคุณไดจ้ดัการประเมินความเส่ียงเชิงลึกและเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้มีชีวิตรอดในส่ิงแวดล้อมอนัทา้ทาย นอกจากน้ีประเมินสถานการณ์และประเมินว่า
ปลอดภยัหรือไม่ท่ีจะตอ้งส่งคนเขา้ไปในเหตุการณ์ดังกล่าว หรือว่าคุณจ าเป็นตอ้งสวมอุปกรณ์
ป้องกนัหรือไม่ สวมใส่เส้ือผา้และอุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม รวมทั้งท าใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ป้องกนั
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ดีพอท่ีจะรับมือกบัเหตุการณ์นั้นๆ และนักข่าวหรือทีมงานไดรั้บการฝึกอบรมในการใช้ชีวิตและ
ท างานภายในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น นอกจากน้ี อย่าไปขวางทางเจ้าหน้าท่ีกู ้ภ ัยหรือเจ้าหน้าท่ี
บรรเทาทุกข ์ พึ่งพาตนเองให้ไดม้ากท่ีสุด และอยา่เป็นภาระผูอ่ื้น  ปฏิบติัตามค าเตือนของเจา้หนา้ท่ี
และผูเ้ช่ียวชาญด้านภยัพิบติั อย่าข้ามเส้นขอ้ปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีต ารวจ ท่ีส าคญัควรเฝ้าติดตาม
สภาพอากาศ เพราะอาจจะมีพายุ หิมะ หรืออากาศร้อนจดั และตน้สังกดัตอ้งรัรู้วา่ผูส่ื้อข่าวอยูท่ี่ไหน
และตั้งใจจะท าอะไร ถา้หากยา้ยจุดตอ้งมีการแจง้ตน้สังกดั ซ่ึงองค์กรส่ือนั้นๆตอ้งเตรียมวิธีอ่ืนๆ
เอาไวเ้พื่อใชติ้ดต่อในกรณีท่ีนกัข่าวหายไป 

 สุวมิล จินะมูล และพีระ จิรโสภณ (2559) กล่าวในงานวจิยัเร่ืองบทบาทส่ือโทรทศัน์ยุค
ดิจิทลัในการรายข่าวแผน่ดินไหวประเทศเนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทีวเีอาไวว้า่ การรายงานข่าว
ของสถานีโทรทศัน์พีพีทีวใีนฐานะส่ือมวลชนยุคดิจิทลั เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนการรายงานข่าว 
แต่มีการปรับเปล่ียนและลดขั้นตอนการท างานบางอย่างลงด้วยการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารยุค
ดิจิทลัมาเป็นตวัช่วย ส่วนกระบวนการผลิตเน้ือหา ศึกษาในส่วนของการเป็นนายประตูข่าวสาร การ
ก าหนดวาระข่าวสารและการให้คุณค่าข่าวว่าเป็นไปตามทฤษฎีนายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) 
อยา่งไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตเน้ือหา งานวิจยัช้ินน้ีไม่ไดศึ้กษาวิธีการเล่าเร่ืองของการรายงาน
ข่าวภยัพิบติั 

 ส่วน R K Dave  กล่าวไวใ้นหนังสือ Role of Media in Disaster Management  (2014) 
ระบุวา่ ส่ือพยายามอย่างหนกัท่ีจะเช่ือมโยงภาคส่วนประชาชนและหน่วยงานดา้นความฉุกเฉินเขา้
ไวด้ว้ยกนั และมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัมากให้แก่สาธารณชน ทั้งก่อน 
ระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ ส่ือให้ความช่วยเหลือในการจัดการภัยพิบัติด้วยการให้ความรู้
สาธารณชนเก่ียวกบัภยัพิบติั ค  าเตือนความรุนแรง รวบรวมและกระจายขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีประสบ
ภยั กระตุน้และเตือนเจา้หนา้ท่ีรัฐ หน่วยงานบรรเทาทุกข ์และประชาชน ถึงความตอ้งการต่างๆ และ
ถกเถียงถึงการเตรียมการและการรับมือเพื่อให้เกิดการปรับปรุงต่อเน่ือง เพื่อช่วยให้ส่ือท าหนา้ท่ีได้
สมบูรณ์แบบ ควรจะสร้างหรือคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์โดยตรงและมีประสิทธิภาพระหว่างส่ือและ
หน่วยงานจดัการภยัพิบติั แต่ในหนังสือเล่มน้ีไม่ได้กล่าวถึงวิธีการเล่าเร่ืองในการรายงานข่าวภยั
พิบติั 

 ส่วนการรายงานข่าวภัยพิบัติของส่ือญ่ี ปุ่นนั้ น งานวิจัยเร่ือง How Did the Media 
Report on the Great East Japan Earthquake? Objectivity and Emotionality Seeking in Japanese 
Media Coverage (2015) ของ Yukiko Uchida พบว่า การรายงานข่าวของส่ือญ่ี ปุ่นเม่ือตอนเกิด
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือปี 2554 นั้นมีการรายงานแต่เฉพาะขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด รองลงมาคือการ
รายงานขอ้มูลความเป็นจริงในแง่ลบ แต่ระหวา่งโทรทศัน์กบัส่ืออ่ืนๆแลว้ โทรทศัน์เป็นองคก์รส่ือท่ี
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ใส่ขอ้วิจารณ์หรือความคิดเห็นของนกัข่าวลงไปในการรายงานข่าวมากท่ีสุด และค าพูดของนกัข่าว 
บทสัมภาษณ์เหยื่อผู ้ประสบภัย รวมถึงเจ้าหน้าท่ีกู้ภ ัยมักจะเป็นข้อมูลในแง่ลบมากกว่าเป็น
ขอ้เท็จจริงทั้งหมด ในขณะท่ีบทสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญและเจา้หน้าท่ีของรัฐบาลจะให้ขอ้มูลท่ี
เป็นกลางมากกวา่  

 จากการทบทวนแนวคิดน้ีพบว่า ในระหว่างเกิดภยัพิบติันั้น ส่ือจะมีบทบาทหน้าท่ีท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั เพราะส่ือจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับประชาชน ส่ือจึง
มีบทบาทส าคญัในการเพิ่มความตระหนักรู้และให้ขอ้มูลต่อประชาชนทัว่ไป บทบาทน้ีจะส าคญั
อยา่งยิ่งในเวลาท่ีส่ือรายงานข่าวในระหวา่งการเกิดภยัพิบติั ซ่ึงในระหวา่งการท างานนั้น ส่ือตอ้งมี
หลกัการอยา่งเขม้งวดเพราะตอ้งดูแลความปลอดภยัของส่ือเองในระหวา่งการลงพื้นท่ี ตอ้งน าเสนอ
ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย อีกทั้งตอ้งพึ่ งพิงตนเองให้ได้มากท่ีสุดและอย่าไปรบกวนการ
ท างานหรือปฏิบติัการช่วยเหลือกูภ้ยัของเจา้หน้าท่ี ดงันั้นก่อนการลงพื้นท่ีรายงานข่าวภยัพิบติั ส่ือ
ตอ้งมีการเตรียมตวัใหไ้ดม้ากท่ีสุดแตกต่างจากการท าข่าวประเภทอ่ืนๆ 

 
2.4 แนวคิดเร่ืองห้องข่าวดิจิทลั (Digital Newsroom) 
 ห้องข่าว (Newsroom) ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางท่ีผูส่ื้อข่าว ผูร้ายงานข่าว บรรณาธิการ 
และโปรดิวเซอร์ รวมถึงพนักงานคนอ่ืนๆ ท างานร่วมกันเพื่อรวบรวมข่าวส าหรับเผยแพร่ตาม
ช่องทางต่างๆ ทั้งหนงัสือพิมพ ์หนงัสือพิมพอ์อนไลน์ นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ เคเบิ้ลทีว ี
 การเขา้มาของยุคดิจิทลัท าให้การท างานของห้องข่าวเปล่ียนแปลงไป โดย Stephen 
Quinn (2002) ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ Knowledge Management in the Digital Newsroom ว่า ความ
ยากของการท าข่าวในยุคดิจิทลัคือการท่ีเทคโนโลยีท าให้เกิดขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากเกินไป ทุก
คนจมอยู่ภายใต้การค้นหาข้อมูล ผูส่ื้อข่าวจึงจ าเป็นต้องเอาตวัรอด เรียนรู้ให้ไว และคุ้นเคยกับ
เทคโนโลยใีหม่ๆท่ีตอนน้ีกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของหอ้งข่าวทุกแห่งแลว้  
 อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของห้องข่าวสู่การเป็นห้องข่าวดิจิทลั มกัเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายและกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโดยตรง โดยงานวิจัย Strategy and Structure for Online News 
Production – Case Studies of ส านักข่าว CNN and NRK (Krumsvik ,2010) กล่าวถึงกลยุทธ์และ
โครงสร้างห้องข่าว (Newsroom) ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการผลิตและกระจายข่าวเป็น
กิจกรรมหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดของการท าข่าว และบ่อยคร้ังเป็นส่วนท่ีใช้งบประมาณมากท่ีสุดในงาน
ผลิตของบริษทัข่าวทัว่ไป เน่ืองจากจ านวนการลงทุนและการให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อเน้ือหา กล
ยทุธ์ในการพฒันาและกระจายข่าวจึงเป็นใจกลางส าคญัของกลยทุธ์ทั้งหมดของบริษทั   
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    2.4.1 ตําแหน่งในห้องข่าว 
 ต าแหน่งในห้องข่าวนั้ น ประกอบไปด้วยหลายต าแหน่ง Rich Underwood (2007)  
สรุปไวใ้นหนังสือ Roll! Shooting TV News: Views from Behind the Lens ถึงสายงานในห้องข่าว 
(Newsroom)  ไวด้งัน้ี 

 (1) ผูจ้ดัการทัว่ไป (General manager) ต าแหน่งน้ีคือต าแหน่งท่ีอยู่ดา้นบนสุดของห่วง
โซ่สายงานห้องข่าว ซ่ึงผูจ้ดัการทัว่ไปจะรับผิดชอบงานในสถานีทั้งหมด ทั้งงานข่าว งานขาย และ
รายการ นอกจากน้ียงัต้องรับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย  
ผูอ้  านวยการข่าว หวัหนา้ฝ่ายรายการ หวัหนา้ฝ่ายขาย หรือฝ่ายต่างๆท่ีทางสถานีมี ผูจ้ดัการทัว่ไปจะ
ท าหนา้ท่ีตั้งวสิัยทศัน์และลกัษณะขององคก์ร  

 (2) ผูอ้  านวยการข่าว (News director) เป็นผูท้  าหน้าท่ีรองรับค าสั่งจากผูจ้ดัการทัว่ไป 
และมีหนา้ท่ีรายงานสถานท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัผูจ้ดัการทัว่ไป ผูอ้  านวยการข่าวเป็นคนวางแนวทาง
ในการท างานของฝ่ายข่าว ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทศัน์ของผูจ้ดัการทัว่ไป ทั้งน้ี ผูอ้  านวยการ
ข่าวอาจเป็นผูก้  าหนดวา่ผูส่ื้อข่าวและช่างภาพควรจะมีรูปแบบในการรายงานข่าวและถ่ายภาพเช่นไร 

 (3) โปรดิวเซอร์บริหารและผู ้ช่วยผูอ้  านวยการข่าว (Executive Producer/ Assistant 
News director) ส าหรับโปรดิวเซอร์บริหารนั้นจะท างานร่วมกับโปรดิวเซอร์รายการและจะไม่
เก่ียวขอ้งกบัทีมงานภาคสนาม โดยโปรดิวเซอร์บริหารอาจจะมีทีมงานโปรดิวเซอร์อยู่ใตค้วาม
รับผิดชอบของตน และท าหน้าท่ีรับผิดชอบภาพรวมทั้งหมดของรายการ เพื่อดูความเรียบร้อย ซ่ึง
บางคร้ัง โปรดิวเซอร์บริหารก็อาจจะเป็นต าแหน่งเดียวกนักบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายข่าว ข้ึนอยู่กบั
โครงสร้างของสถานีนั้นๆ 

 (4) บรรณาธิการ (Assignment Editor) บรรณาธิการผูมี้หน้าท่ีสั่งงานจะร่วมประชุม
พร้อมกบัผูอ้  านวยการข่าวและโปรดิวเซอร์บริหาร รวมถึงสมาชิกของคนอ่ืนๆในห้องข่าว อาจจะ
รวมถึงผูส่ื้อข่าวและช่างภาพ โดยผูส่ื้อข่าวจะเป็นผูท่ี้เสนอความคิด ไอเดียต่างๆ ขณะท่ีบรรณาธิการ
จะท างานร่วมกบัผูอ้  านวยการข่าวและโปรดิวเซอร์บริหารวา่ควรจะให้ผูส่ื้อข่าวออกไปท าข่าวอะไร 
หรือรายงานข่าวอะไรในวันน้ี  นอกจากน้ี บรรณาธิการซ่ึงประจ าการอยู่ท่ีโต๊ะข่าวจะคอย
ประสานงานกบัผูส่ื้อข่าวและช่างภาพ 

 (5)  หัวหน้าช่างภาพ (Chief Photogharpher) ต าแหน่งหัวหน้าช่างภาพจะข้ึนตรงกับ
ผูอ้  านวยการข่าว และท าหนา้ท่ีร่วมกนัวางแนวทางกบัผูอ้  านวยการข่าววา่ภาพวดีิโอท่ีออกมาควรจะ
เป็นเช่นไร หลังจากนั้ นจะท าหน้าท่ีในการส่งต่อแนวทางการท างานไปให้ช่างภาพและกอง
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บรรณาธิการ นอกจากน้ี หวัหน้าช่างภาพตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์วา่ท างานไดดี้และ
ช่างภาพทุกคนมีอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้

 (6) โปรดิวเซอร์รายการ  (Show Producer) รับผิดชอบรายการแต่ละรายการท่ี
ออกอากาศ โดยพวกเขาจะท าหนท่ี้ตรวจเช็ควา่วนัน้ีควรจะน าเสนอเร่ืองอะไร 

 (7) ผูส่ื้อข่าว (Reporter) ผูส่ื้อข่าวท าหน้าท่ีรายงานเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ ห้องข่าวจะ
ท าหนา้ท่ีสั่งงานผูส่ื้อข่าว ซ่ึงการท างานระหวา่งช่างภาพและผูส่ื้อข่าวนั้นจะตอ้งเขา้ขากนั ไม่มีใครส
ส าคญักวา่กนั ทั้งสองคนตอ้งท างานร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหง้านออกมาดี 

 (8) ผูเ้รียบเรียงข่าว (Writer) ท าหน้าท่ีเรียบเรียงและเขียนข่าวส าหรับห้องข่าว โดยได้
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต บริการไวร์เซอร์วิส จดหมายข่าว และเรียบเรียงก่อนจะส่งต่อให้ผูป้ระกาศ
ข่าว 

 (9) กองบรรณาธิการ (Editors) ท าหน้าท่ีรวบรวมข่าวและขอ้มูลท่ีทุกฝ่ายส่งมอบให ้
โดยกองบรรณาธิการจะท างานโดยตรงร่วมกบัโปรดิวเซอร์รายการ ผูส่ื้ข่าว ช่างภาพ และหัวหน้า
ช่างภาพ ในบางห้องข่าว จะมีต าแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการซ่ึงคอยสั่งงานทีมงานและท าให้
กระบวนการท างานในแต่ละวนัล่ืนไหลไดเ้ป็นอยา่งดี 

 (10) ผูป้ระกาศข่าว (Anchor) ผูป้ระกาศข่าวท าหน้าท่ีน าเสนอข่าวท่ีห้องข่าวผลิตใน
ทุกๆวนั พวกเขาเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่หน้ากล้องท่ีต้องรายงานข่าว ดังนั้ นพวกเขาจึงมีหน้าท่ีสร้าง
ความส าเร็จให้แก่สถานี ซ่ึงความส าเร็จของสถานีหมายถึง ทุกคนในสถานียงัคงมีงานท า ได้ข้ึน
เงินเดือน มีเงินซ้ือบา้นได ้ทั้งน้ี เรตต้ิงของทางสถานีจะเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกาศอย่างมาก อยา่งไรก็
ตาม ผูป้ระกาศไม่ใช่คนท่ีมีหน้าตาดีเพียงอย่างเดียว ผูป้ระกาศข่าวจ านวนมากเป็นผูส่ื้อข่าวท่ีมี
ความสามารถ บางคนอาจจะมีต าแหน่งบริหารในห้องข่าวด้วย และพวกเขามกัเป็นกลุ่มคนท่ีมี
อิทธิพลในการวางประเด็นข่าวพอสมควร 

 (11) พนักงานฝ่ายเสียง (Sound Operator) สถานีท่ีใหญ่ๆจะมีทีมงานฝ่ายเสียง ผูค้นท่ี
ท างานเก่ียวขอ้งกบัข่าวจะบอกวา่ เสียงคือส่ิงส าคญัไมแ้พภ้าพเลยทีเดียว และบางคร้ัง อาจจะส าคญั
กวา่ดว้ยซ ้ าไป ซ่ึงเสียงก็ถือเป็นคอนเทนทรู์ปแบบหน่ึงท่ีสามารถสร้างเร่ืองราวได ้

 (12) โปรดิวเซอร์ภาคสนาม (Field Producer) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการผลิตข่าว 
ความแตกต่างระหวา่งโปรดิวเซอร์ภาคสนามและผูส่ื้อข่าวคือความสามารถในการรายงานข่าวออก
หน้าจอโทรทศัน์ บางคร้ังโปรดิวเซอร์ภาคสนามจะท าหน้าท่ีร่างบทสัมภาษณ์ให้แก่นกัข่าว หรือ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวในเบ้ืองต้นก่อนผูส่ื้อข่าวจะสัมภาษณ์จริง นอกจากน้ี ยงัรับผิดชอบดูแลการ
เดินทางของทีมข่าว ดูแลอาหารและท่ีพกั 
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 (13) ช่างภาพ (Photographer) ท าหน้าท่ีถ่ายภาพและดูแลงานดา้นแสง พวกเขาท างาน
ร่วมกบัผูส่ื้อข่าว หรือไดรั้บการสั่งงานใหอ้อกไปถ่ายภาพข่าวดว้ยตนเองตามท่ีหอ้งข่าวสั่งดว้ย 

 ดา้น Janet Kolodzy (2006) กล่าวไวใ้นหนงัสือ Convergence Journalism: Writing and 
Reporting across the News Media เก่ียวกบัโครงสร้างของรูปแบบทีมรายงานข่าวว่า ข่าวโทรทศัน์
นั้นจะตอ้งมีทีมงานท่ีมากกวา่ข่าวหนงัสือพิมพ ์โดยผูส่ื้อข่าวจะถูกสั่งงานให้ออกไปท าข่าวร่วมกบั
ช่างภาพ นอกจากนั้นอาจจะมีต าแหน่งอ่ืนๆ อยา่งโปรดิวเซอร์ภาคสนามออกไปดว้ย ซ่ึงโปรดิวเซอร์
ภาคสนามจะคอยช่วยประสานงานทุกฝ่าย และมกัจะท าหน้าท่ีเป็นคนคอยรวบรวมขอ้มูลให้แก่
ผูส่ื้อข่าวในกรณีท่ีมีการรายงานสด บางกรณี ผูส่ื้อข่าว โปรดิวเซอร์ภาคสนามและช่างภาพจะท างาน
ร่วมกนัเป็นหน่ึงทีมในการพฒันารูปแบบการรายงานข่าวและการเล่าเร่ือง 

 แต่ในห้องข่าวดิจิทัลนั้ น มักจะเกิดต าแหน่งใหม่ ข้ึนมาอีกหน่ึงต าแหน่ง นั้ นคือ
บรรณาธิการดิจิทัล (Digital editor) ซ่ึงท าหน้าท่ีหลายอย่างเหมือนสวมหมวกหลายใบ ทั้ งเป็น
ผู ้พ ัฒนาเน้ือหา (Content) วางกลยุท ธ์ เน้ือหา โปรดิวเซอร์ ผู ้จ ัดการ บรรณาธิการจัดการ 
บรรณาธิการโปรเจค พิสูจน์อกัษร ผูเ้ช่ียวชาญด้านการใช้งาน ผูเ้ช่ียวชาญด้านโปรแกรมค้นหา 
(Search engine) ผูจ้ดัการดา้นโซเช่ียลมีเดีย ดงันั้นบรรณาธิการดิจิทลัจึงตอ้งเป็นเหมือนยอดมนุษย ์
บรรณาธิการดิจิทลัอาจจะตอ้งท างานเก่ียวกบัการผลิตส่ือมลัติมีเดีย การทวีตขอ้ความ (Tweet) หรือ
ลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อรายงานข่าว โดยยุคหลอมรวมส่ือท าให้เกิดการหลอมรวมบทบาทเขา้ดว้ยกนั 
(Carroll, 2014) 
    2.4.2 การเปลีย่นแปลงในห้องข่าวของสํานักข่าว CNN 
 งานวิจัย เร่ือง Strategy and Structure for Online News Production – Case Studies of 
ส านักข่าว CNN and NRK (Krumsvik, 2010) ระบุถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการท างานของ
ห้องข่าว (Newsroom) ของส านักข่าว CNN ตั้งแต่ยุคท่ีเร่ิมมีกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต โดยได้แบ่ง
ช่วงเร่ิมตน้ของ ส านกัข่าว CNN เอาไวท้ั้งหมด 3 ยคุดว้ยกนัตั้งแต่ปีค.ศ. 1993 -2007 ไดแ้ก่  
 (1) ยคุแรกของ ส านกัข่าว CNN ปีค.ศ. 1993-1999 
 ส านกัข่าว CNN เร่ิมมีความเคล่ือนไหวออนไลน์บนคอมพิวเซิร์ฟ (บอร์ดอินเทอร์เน็ต
ชนิดหน่ึง) ตั้งแต่ปี 1993 พร้อมกบัฟอร่ัมออนไลน์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาพร้อมๆกบัรายการทอลค์แบ็ค ใน
ปี 1994 ส านักข่าว CNNเร่ิมมีการรายงานพาดหัวข่าวในคอมพิวเซิร์ฟ ความเคล่ือนไหวน้ีเป็น
จุดเร่ิมต้นของกระบวนการสร้างแผนงานธุรกิจส าหรับกิจกรรมออนไลน์ของส านักข่าว CNN 
จนกระทัง่ในเดือนมีนาคมปี 1995 ส านกัข่าว CNN คน้พบวา่ เวิลด์ไวด์เวบ็ (www) เป็นโอกาสท่ีจะ
เขา้ถึงโลกทั้งใบ ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัมากส าหรับส านักข่าว CNN และเขา้ถึงบางอย่างท่ีพวกเขาไม่
สามารถท าไดจ้ากการใชค้อมพิวเซิร์ฟ 
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 เว็บไซต์นั้นตอบโจทยค์วามกงัวลเก่ียวกบัวงจรการผลิตและการเขา้ถึงตลาด และใน
เดือนสิงหาคม 2005 พวกเขาไดเ้ปิดตวั www.ส านกัข่าว CNN.com พนกังานแผนก Interactive ของ
ส านกัข่าว CNNเพิ่มจ านวนข้ึนจาก 5 คนในเดือนมีนาคมเป็นราว 60 คนในช่วงเวลาท่ีมีการเปิดตวั
เวบ็ไซต ์
 แต่เน่ืองจากการขาดระบบจดัการคอนเทนท์ส าหรับการเผยแพร่ข่าวออนไลน์ จ านวน
พนักงานจึงเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง ทุกๆเวบ็เพจตอ้งอาศยัเว็บมาสเตอร์ในการสร้างและอพัเดท ในท่ีสุด 
เวบ็ไซต์ ส านกัข่าว CNN.com ตอ้งจา้งพนักงานเทคนิคไวถึ้ง 45 คนท่ีส านักงานใหญ่ในเมืองแอต
แลนตา้ เวบ็ไซต์ ส านกัข่าว CNN.com ยงัไดข้ยายความเป็นสากลกบัการแบ่งประเภทข่าวออกเป็น
ยุโรป เอเชีย ตะวนัออกกลาง และในความร่วมมือกบัพนัธมิตร มีการเปิดตวัเวบ็ไซต์ในภาษาอ่ืนๆ 
ทั้งอาราบิก เดนมาร์ก อิตาลี นอร์เวย ์สเปน สวเีดนและตุรกี 
 (2) ยคุท่ีสองของ ส านกัข่าว CNN  ปีค.ศ. 1999-2004 
 หลงัจากการควบรวมของไทม์วอร์เนอร์และอเมริกาออนไลน์ และเขา้สู่ยุควิกฤตของ
เว็บไซต์ดอทคอมต่างๆในปี 2001 ก็เกิดการลดขนาดของฝ่าย Interactive ลง และส านักข่าว CNN
เร่ิมกลบัมาพุง่เป้าใหค้วามส าคญัในกิจกรรมบนเวบ็ไซตส์ านกัข่าว CNNอีกคร้ัง  
 ในปีค.ศ. 2005 พนักงานเทคนิคถูกลดลงกว่า 70 % จาก 60 เหลือเพียง 12 คน ทั้งใน
ส านักงานใหญ่ท่ีแอตแลนตา้ และโต๊ะข่าวต่างประเทศในส านักงานท่ีกรุงลอนดอน ฮ่องกง และ
ซิดนีย์เหลือบรรณาธิการข่าวอาวุโสเพียงแค่ 8 คน นอกเหนือไปกว่านั้น ในเว็บไซต์ ส านักข่าว 
CNN.com ส่วนภายในประเทศ มีการรวมข่าวต่างประเทศเขา้ไป ส่วนโครงการภาษาต่างประเทศถูก
ยกเลิกอนัเน่ืองมาจากวิกฤตอินเทอร์เน็ตช่วงปี 2001 แต่มีการเปิดตวัการแปลข่าวเป็นภาษาอาราบิก
หลงัเกิดวนิาศกรรม 9/11  
 ส่วนพนักงานฝ่ายออนไลน์บางคนท่ีถูกเลิกจ้างจากส านักงานใหญ่แอตแลนต้าท่ีมี
ประวติัการท างานเก่ียวกบัระบบส่งข่าวสารไปยงัส่ือต่างๆ (Wire Sevice)  ถูกจา้งกลบัเขา้ท างานใน
ระบบส่งข่าว (Wire Sevice)  ของ ส านักข่าว CNN อีกคร้ัง หลังจากนั้ นเกิดการท างานแบบ 24 
ชัว่โมงต่อ 7 วนั เพื่อผลิตเน้ือหามอบให้แก่ช่องทางต่างๆและรายการของส านกัข่าว CNN ระบบน้ี
ไดก้ลายมาเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในการผลิตข่าวของส านกัข่าว CNN 
 (3) ยคุท่ี 3 ของ ส านกัข่าว CNN ปีค.ศ. 2005-2007 
 ในปี 2005 ไม่มีช่องทางออกอากาศทางใดของส านักข่าว CNN รวมถึงเว็บไซต์ ท่ีมี
ผูส่ื้อข่าวและนักข่าวเป็นของตนเองอีกต่อไป ทุกข่าวถูกส่งเขา้มายงัห้องข่าว (Newsroom)หลกัใน
ส านกังานใหญ่แอตแลนตา้ และไดรั้บการอนุมติัก่อนท่ีจะน าไปออกอากาศทางช่องทางต่างๆของ
ส านกัข่าว CNN ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นวิธีในการเขา้ถึงการผลิตข่าวอย่างมีประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม
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ของส านกัข่าว CNN ซ่ึงท าใหซี้เอน็สามารถออกอากาศโทรทศัน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยมีค่าใชจ่้าย
ท่ีนอ้ยกวา่การท าข่าวของโทรทศัน์ทัว่ไปสหรัฐ ทั้งท่ีสถานีเหล่านั้นมีชัว่โมงการออกอากาศนอ้ยกวา่
ส านกัข่าว CNN 
 การรายงานข่าวทั้งหมดของเวบ็ไซต์ ส านกัข่าว CNN.com มีข้ึนหลงัไดรั้บการอนุมติั
จากบรรณาธิการอาวุโสในส านักงานใหญ่ท่ีแอตแลนตา้  โดย Mitch Gelman โปรดิวเซอร์บริหาร
ของ ส านกัข่าว CNN เคยให้สัมภาษณ์ไวว้า่ ส านกัข่าว CNN คือการส่ือสารข่าวและขอ้มูลต่างๆให้
ไปถึงประชาชนให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และในหลากหลายช่องทางท่ีสุดเท่าท่ี และส่ิงท่ี 
ส านกัข่าว CNN ยึดมัน่คือข่าวและขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  า เช่ือถือได ้รวดเร็วและครอบคลุม 
และมีวิธีมากมายท่ีจะท าแบบนั้น ส านักข่าว CNN ผลิตข่าวผ่านโทรศพัท์มือถือ ผ่านคอมพิวเตอร์ 
และผา่นโทรทศัน์ วทิย ุ
 แมว้า่การรายงานข่าวหลกัๆจะตอ้งมีมาตรฐาน แต่การขยายประเด็นข่าวนั้นจะแตกต่าง
กนัออกไปแต่ละช่องทาง ข้ึนอยู่กบักลุ่มเป้าหมายและคนดูโดย Richard T. Grifiths บรรณาธิการ
อ านวยการของ ส านกัข่าว CNN เปิดเผยวา่ อินเทอร์เน็ตเปล่ียนแปลงกลไกของการท าข่าวโทรทศัน์
ตลอดกาล เพราะวา่คนส่วนใหญ่ไม่ไดร้อดูข่าวเม่ือตอนท่ีพวกเขาถึงบา้นในตอนเยน็หรือฟังวทิยบุน
รถระหวา่งกลบับา้นแลว้ พวกเขาแอบดูข่าวขณะท างานระหวา่งวนั พวกเขารู้วา่เกิดอะไรข้ึนตอนท่ี
พวกเขากลบัถึงบา้น ดงันั้น ถา้หากส่ือตอ้งการมอบอะไรให้คนดูในช่วงไพรมไ์ทม ์จะตอ้งมอบส่ิงท่ี
ท าใหค้นดูรู้สึกวา่เหนือกวา่ข่าวทัว่ไป   
     2.4.3 การเปลีย่นแปลงลกัษณะการทาํงานในห้องข่าวดิจิทลั  
 การเข้ามาของยุคดิจิทัลท าให้ลักษณะการท าข่าวแบบดั้ งเดิม หรือท่ี เรียกกันว่า 
Traditional Journalism เปล่ียนแปลงไป โดยบทบาทส าคญัของผูส่ื้อข่าวละกองบรรณาธิการใน
องคก์รข่าวคือ การคดัเลือกข่าว และการน าเสนอเร่ืองทีผา่นการกรอง โดยพิจารณาถึงความส าคญัท่ี
จะตอ้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ก่อนจะส่งตรงผ่านไปยงัผูรั้บสาร (Nip,2006)  แต่ในยุค
ดิจิทลันั้น การบริหารจดัการในห้องข่าวเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะมีการท างานโดยใช้ส่ือดิจิทลัเขา้มา
ช่วยและบูรณาการเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกนั เน่ืองจากการจดัการห้องข่าวในยุคดิจิทลันั้นจะตอ้งใช้
ทั้งความรู้ ความช านาญ ศิลปะในการส่ือสารและการบริหารจดัการแบบเฉพาะ เพราะบางคร้ังวงการ
วิชาการดา้นส่ืออาจกา้วไม่ทนัความเปล่ียนแปลงดา้นการท างานของส่ือ การบริหารจดัการส่ือและ
หอ้งข่าวในยคุดิจิทลัจึงมีความละเอียดอ่อนและซบัซอ้นกวา่ในอดีต (ฐิตินนั คอมมอน,2559) 
 ส าหรับตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงในห้องข่าวนั้น เน่ืองจากการท างานของห้องข่าวและ
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลตอ้งไดรั้บค าสั่งจากผูบ้ริหารเบ้ืองบน นั่นหมายความว่า ไม่ใช่เฉพาะผูส่ื้อข่าว
เท่านั้นท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและมีความรู้เก่ียวกบัวิธีใหม่ๆในการท างาน บรรณาธิการและคน
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รุ่นเก่าในทุกๆห้องข่าวจ าเป็นตอ้งมีศกัยภาพเท่ากบัคนรุ่นใหม่ มกัจะมีบรรณาธิการและผูจ้ดัการใน
ห้องข่าวของเกือบทุกบริษทัท่ีจะหวาดกลวัเทคโนโลยี บางคนก็ยงัคงไม่เรียนรู้ความเป็นดิจิทัล 
ดงันั้นจึงไม่สามารถบรรลุความเป็นไปได้ท่ีผูบ้ริหารจะประสบความส าเร็จในการสร้างห้องข่าว
ดิจิทลัในปัจจุบนัหรืออนาคต ดงันั้นวิธีท่ีความเป็นดิจิทลัจะเขา้ถึงการท าข่าวและการบริหารจดัการ
รวมถึงการรวบรวมขอ้มูล หมายถึงการอบรมและการฝึกฝน (Quinn, 2002) 
 Anja Kroll (2015) กล่าวไวใ้นงานวิจัย The role of Journalism in the Digital Age ว่า 
บทบาทหน้าท่ีของผูส่ื้อข่าวท่ีดีตอ้งรู้จกัการกลั่นกรอง แก้ไข ตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็น ซ่ึงทั้งหมดเป็นพื้นฐานของการพิสูจน์หาความจริงท่ีมีมานานหลายสิบปีและ
วิธีการเหล่าน้ีจะไม่มีวนัล้าสมยั แม้แต่ในยุคดิจิทลัก็ตาม แต่ส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงไปคือความเร็ว 
วิธีการ ขอ้เท็จจริงท่ีว่าความกดดนัจากสภาพเศรษฐกิจคอยกดดนัท าให้เกิดข่าวสารมากมายและ
จ านวนผูส่ื้อข่าวลดลงแต่ตอ้งท างานหนกัข้ึน  การท าข่าวไม่ไดห้มายถึงการตีแผเ่ร่ืองราวใดเร่ืองราว
หน่ึงเป็นคนแรกอีกต่อไป เพราะผูส่ื้อข่าวไม่สามารถแข่งขนัความเร็วกบัเฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์ได ้
ดงันั้นถึงแมว้ธีิการและความเร็วจะเปล่ียนไป แต่หลกัการในการท างานนั้นยงัคงเหมือนเดิม 

  Alejando อา้งถึงใน ส่ือสังคมกบัการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าวของสกุลศรี ศรี
สารคาม (2554) กล่าวไวว้่า ธรรมชาติของต าแหน่งและงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละคนในห้องข่าว
นั้นจะเปล่ียนไป จากเดิมท่ีทุกคน ไม่วา่จะเป็นผูส่ื้อข่าว บรรณาธิการ ช่างภาพ และต าแหน่งอ่ืนๆจะ
มีหน้าท่ีเฉพาะ แต่ทุกคนต้องสามารถท าได้ทุกอย่าง หรือท่ีเรียกว่า Muti-skill journalist ขณะท่ี
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าข่าวก็มีวิธีการท่ีเปล่ียนแปลง โดยใช้ศกัยภาพจากส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนในยคุน้ีเขา้มาช่วยเหลือ ไดแ้ก่ 

1. ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางในการท า หรือน าไปสู่ประเด็นของ
การท าข่าวของผูส่ื้อข่าวในยคุน้ี 

2. ส่ือสังคมออนไลน์ช่วยใหผู้ส่ื้อข่าวสามารถเขา้ถึงแหล่งข่าวไดง่้ายข้ึน 
3. ผูส่ื้อข่าวตอ้งมีบทบาทในการคดักรองข่าวสารมากข้ึน จากเดิมท่ีกองบรรณาธิการ

จะเป็นผูต้รวจสอบให้ เน่ืองจากผูส่ื้อข่าวสามารถรายงานข่าวผ่านทางส่ือสังคม
ออนไลน์ไดท้นัที  

    2.4.4 การทาํงานของห้องข่าว (Newsroom) ในกรณรีายงานข่าวภัยพบิัติ 
 ทุกห้องข่าวควรจะมีแผนการรับมือภยัพิบติัและบุคลากรทุกคนควรจะมีคู่มือเอาไว ้
ในขณะท่ีแต่ละองค์กรข่าวพัฒนาแผนรับมือของตน โดยศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อผูส่ื้อข่าวมี
ขอ้แนะน าวา่แผนรับมือการรายงานข่าวภยัพิบติัควรจะมีองค์ประกอบดงัน้ี (Potter and Ricchiardi, 
2009) 
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 1.  มีขอ้มูลติดต่อส าหรับพนกังานทุกคน รวมถึงท่ีอยู ่ซ่ึงถา้หากเกิดภยัพิบติั ผูท่ี้อยูใ่กล้
ภยัพิบติัท่ีสุดจะถูกโทรศพัทต์ามและถูกส่งลงพื้นท่ี 

 2.  มีแผนรองรับว่าควรจะแจง้พนักงานเม่ือไหร่และด้วยวิธีการอะไร ตอ้งมัน่ใจว่า
แผนการนั้นครอบคลุมแมก้ระทัง่บุคลากรท่ีอยู่นอกห้องข่าว (Newsroom) ซ่ึงรวมถึงฝ่ายโฆษณา 
ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตและผูบ้ริหารระดบัสูง  

 3.  มีคู่มือเพื่อให้ทุกคนในห้องข่าว (Newsroom) สามารถปฏิบติัตามไดเ้พื่อให้เกิดการ
ท าข่าวในทนัที 

 4. มีการมอบหมายงานตามความรับผดิชอบและอยา่งเจาะจงให้แก่บุคลากรในห้องข่าว 
โดยผูส่ื้อข่าวจะเป็นคนท่ีถูกส่งไปลงพื้นท่ีมากท่ีสุดหรือไม่ และใครจะอยู่ในสถานีเพื่อคอยเรียบ
เรียงข่าวและรายงานสถานการณ์ผ่านทางโทรทศัน์ แผนการดงักล่าวควรจะมีการมอบหมายงาน
ให้แก่คนท่ีอยู่นอกห้องข่าว (Newsroom) ให้ช่วยสนับสนุนงานข่าว เช่น การตอบค าถามผ่านทาง
โทรศพัทห์รือจดัหาอาหารให้ 

 5.  ควรท าให้ตารางงานวา่งเขา้ไว ้เพราะอาจมีกรณีท่ีตอ้งสั่งงานบุคลากรข่าวใหท้  างาน
เกินเวลางาน  

 6.  มีขอ้มูลติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานสถานการณ์ฉุกเฉิน หน่วยงานขนาดใหญ่ 
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นภยัพิบติั 

 7. มีขอ้มูลติดต่อส าหรับบุคลากรหน่วยสนบัสนุน เช่น ฟรีแลนซ์ ซ่ึงอาจจะจ าเป็นใน
การช่วยสนบัสนุนบุคลากรในหอ้งข่าว (Newsroom)  

 8. ขอ้มูลติดต่อบริการให้เช่าอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น เคร่ืองก าเนิดพลงังาน การขนส่ง การ
ส่ือสาร เป็นตน้ 

 จากการทบทวนแนวคิดเร่ืองห้องข่าวดิจิทลั (Digital newsroom) พบว่า ห้องข่าวในยุค
ดิจิทลัมีลกัษณะการท างานท่ีแตกต่างจากเม่ือก่อน เน่ืองจากมีการน าส่ือดิจิทลัเขา้มาบูรณาการใน
การท างาน ท าให้ต าแหน่งต่างๆในห้องข่าวมีการเปล่ียนแปลงไปและมีต าแหน่งใหม่เกิดข้ึน อยา่ง
ต าแหน่งบรรณาธิการดิจิทลั โดยปัจจุบนับุคลากรในห้องข่าวตอ้งสามารถท างานไดม้ากกว่าหน่ึง
ต าแหน่ง อยา่งไรก็ตาม แมล้กัษณะการท างานอาจจะเปล่ียนแปลงไป แต่นโยบายจากห้องข่าวยงัคง
เป็นส่ิงส าคญัเพราะยงัคงเป็นกรอบการท างานของผูส่ื้อข่าวและบุคลากรในห้องข่าวทุกคน ซ่ึงเป็น
ตวัก าหนดว่า องค์กรส่ือนั้นๆจะมีวิธีการเล่าเร่ือง (Storytelling) อย่างไร ส่วนในกรณีท่ีมีรายการ
รายงานข่าวภยัพิบติั ห้องข่าวจะมีการท างานท่ีแตกต่างออกไปเพราะตอ้งแผนรองรับในการท างาน
โดยเฉพาะ 
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2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ณัฐา ฉางชูโต (2554) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าท่วมและ

ระดบัความเครียดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยพบวา่ ในช่วงเกิดน ้ าท่วมประชาชน
จะเปิดรับข่าวสารมากกว่าเดิม และส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเปิดรับมากท่ีสุด แต่การน าเสนอข่าวจะ
ก่อใหเ้กิดความเครียด เพราะส่ือมีอิทธิพลต่อความกงัวล ไม่สบายใจของผูรั้บสาร ดงันั้นการน าเสนอ
ข่าวของส่ือจึงตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูรั้บสารด้วย งานวิจยัดังกล่าวสรุปผลและ
ขอ้เสนอแนะน าว่า ส่ือของน าเสนอเน้ือหาในภาวะวิกฤตอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าเสนอข่าวท่ีเน้น
การกระตุ้นอารมณ์ ใส่ความคิดเห็นและความรู้สึกของผูร้ายงานข่าวและผูป้ระกาศข่าวในการ
น าเสนอ ไม่ควรใช้ภาพหรือภาษาท่ีเกินจริงหรือท าให้ดูน่ากลวั ภาพท่ีกระตุน้ความรู้สึก ท าให้เกิด
ความหดหู่ ดงันั้นส่ือจึงไม่ควรน าเสนอเร่ืองราวเดิมๆซ ้ าๆ และควรน าเสนอเน้ือหาสร้างสรรค ์ควรมี
มุมมองของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกลุ่มต่างๆน าเสนอขอ้มูลรอบดา้น ท่ีส าคญัคือ ส่ือตอ้งให้ความส าคญั
กบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  

 แต่ในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัไม่ไดเ้สนอแนะถึงวิธีการน าเสนอข่าวหรือวิธีการเล่าเร่ืองว่า 
ส่ือควรจะมีวิธีการน าเสนอหรือรายงานข่าวอยา่งไรเพื่อให้การน าเสนอข่าวในช่วงเกิดภยัพิบติัไม่
สร้างความเครียดหรือความต่ืนตระหนกให้แก่ประชาชน 

 ดา้นวสัยศ งามข า (2559) สรุปไวใ้นเอกสารการประชุมวิชาการเร่ืองการประสานงาน
ส่ือในการจดัการภยัพิบติัวา่ องคส่ื์อในประเทศไทยไม่มีการก าหนดกรอบหรือกติกาในการน าเสนอ
ข่าวดราม่าหรือข่าวภยัพิบติั ในขณะท่ีส านกัข่าว BBC มีการระบุในคู่มือการปฏิบติังานไวช้ดัเจนวา่ 
การลงพื้นท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รในสถานการณ์วกิฤตน ้ าท่วม มกั
เห็นภาพผูส่ื้อข่าวลงพื้นท่ีหรือเยี่ยมเยยีนผูป้ระสบภยั เพราะเป็นหนา้ท่ีของส่ือสาธารณะท่ีพึงกระท า
ดว้ยความระมดัระวงั มิให้เป็นการซ ้ าเติมหรือสร้างความรู้สึกกดดนั ควรเน้นให้ความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมมากกวา่การสร้างเสริมภาพลกัษณ์ให้องคก์ร อีกทั้งควรปฏิบติักบัผูป้ระสบภยัอยา่งเท่า
เทียม  

 ในเอกสารช้ินน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าจะช่วยให้เขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ีของส่ือและการย  ้าวา่ส่ือ
ในประเทศไทยนั้นไม่มีคู่มือในการปฏิบติังานในการรายงานข่าวภยัพิบติัอย่างชัดเจน และมีเพียง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 และช่องไทยพีบีเอสเท่านั้นท่ีมีโต๊ะข่าวภยัพิบติัอยา่งชดัเจน ในขณะท่ีสถานี
ข่าวอ่ืนๆมกัใชโ้ตะ๊เฉพาะกิจ โตะ๊อาชญากรรมหรือโตะ๊อ่ืนๆในการท าข่าวภยัพิบติั 

 ด้าน อินทุพิ มพ์  เลิ ศวิ ริยะไพ บูลย์ (2554) ได้ ศึกษาข่ าวและรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมใหญ่ประเทศไทย ปี 2554 พบรูปแบบในการ
น าเสนอผ่านการรายงานข่าว 2 รูปแบบคือ การรายงานในห้องส่งและการรายงานส่งภาคสนาม ซ่ึง
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การรายงานสดในหอ้งส่งแบ่งวธีิการน าเสนอออกเป็น 4 วธีิ คือ 1) ผูส่ื้อข่าวรายงาน 2) รายงานพิเศษ 
3) การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์และ 4) การสัมภาษณ์สดในหอ้งส่งเป็นวธีิการน าเสนอท่ีนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนภาพท่ีน าเสนอผา่นการรายงานข่าวแบ่งไดท้ั้งหมด 4 ประเภทคือ 1) ภาพข่าวทัว่ไป 
เป็นภาพเหตุการณ์ของสถานการณ์โดยทัว่ไปท่ีไม่ไดส่้งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก 2) ภาพกราฟิก 
ซ่ึงใช้เทคนิคพิเศษทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยท าให้ผูช้มสามารถเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารได้ง่ายข้ึน เช่น 
รายละเอียดความช่วยเหลือ เอกสารท่ีจะตอ้งเตรียมเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เป็นตน้ 3) 
ภาพเร้าอารมณ์เชิงบวก ได้แก่ ภาพการช่วยเหลือระหว่างผูป้ระสบภยั หรือคนท่ีเขา้ไปให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึงภาพประกอบเพลงให้ก าลงัใจ และ 4) ภาพเร้าอารมณ์เชิงลบ เป็นภาพข่าวแสดง
ความโศกเศร้าของผูป้ระสบภยัหรือความล าบากของประชาชน 

 ขณะท่ีประเด็นข่าวท่ีสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสน าเสนอมีทั้งหมด 7 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) 
การรายงานสถานการณ์น ้ า ปริมาณน ้ า เส้นทางการไหลของน ้ า 2) การจดัการปัญหาน ้ า ทั้ งการ
ระบายน ้ า การจดัการสวสัดิภาพชีวิตและทรัพยสิ์น การจดัการปัญหาสภาพแวดลอ้ม จดัการร่วมกบั
องค์กรต่างประเทศ และจดัการด้านเศรษฐกิจ 3) การรายงานข่าวประเด็นการช่วยเหลือ 4) การ
รายงานข่าวเตือนภยั มีการเตือนภยัสองรูปแบบ คือการน าเสนอขอ้มูลเตือนภยัใหแ้ก่ประชาชน และ
การติดตามตรวจสอบขอ้มูลการเตือนภยัของภาครัฐ 5) การรายงานข่าวประเด็นการฟ้ืนฟู ประกอบ
ไปดว้ยการฟ้ืนฟู 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นพื้นท่ี ดา้นทรัพยสิ์น ดา้นสุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นศาสนาและวฒันธรรม ดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 6) การรายงานข่าวประเด็นผลกระทบ 
แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 7) การรายงานข่าวประเด็นความ
ขดัแยง้ เนน้การตรวจสอบในสองรูปแบบคือ ความขดัแยง้จากการจดัการน ้ าท่วม และความขดัแยง้
จากการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ   ส่วนบุคคลท่ีจะถูกน าเสนอมากท่ีสุดจากงานวิจยัดัง
กล่าวคือ ผูป้ระสบภยัหรือผูรั้บความช่วยเหลือ 

 งานวิจยัดังกล่าวได้แบ่งช่วงเวลาการเกิดวิกฤตออกเป็น 3 ช่วงคือ 1) ก่อนเกิดภาวะ
วิกฤต มุ่งเน้นการให้ข้อมูล แจ้งเตือนประชาชนและการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้
ระมดัระวงัและเตรียมความพร้อม หรือปฏิบติัตามค าแนะน าของภาครัฐ 2) ในระหว่างภาวะวิกฤต 
รายงานความเป็นอยู่ของผูป้ระสบภยั ทั้งท่ีตอ้งอพยพหรืออยู่ในศูนยพ์กัพิงชั่วคราว 3) หลงัภาวะ
วิกฤต เน้นเร่ืองการฟ้ืนฟู ความช่วยเหลือ เยียวยาผูป้ระสบภยัจากภาครัฐ โดยบทบาทของไทยพีบี
เอสในช่วงเกิดวิกฤตน ้ าท่วมปี พ.ศ.2554 ในทั้งสามช่วงนั้นจะแตกต่างกนัออกไป โดยในช่วงก่อน
เกิดวิกฤต ไทยพีบีเอสท าหนา้ท่ีเป็นการให้ขอ้มูลสถานการณ์ เตือนภยัล่วงหนา้และให้ขอ้มูลเตรียม
ความพร้อม  ส่วนในช่วงระหว่างเกิดวิกฤต บทบาทของไทยพีบีเอสคือการถ่ายทอดชีวิตความ
เป็นอยู ่น าเสนอความเป็นอยู ่สัมภาษณ์ผูป้ระสบภยัถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ให้ค  าแนะน าเร่ืองการใช้
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ชีวิตในน ้ าท่วมและการให้ขอ้มูลถึงผลกระทบ ในขณะท่ีช่วงหลงัภาวะวิกฤต ไทยพีบีเอสมีบทบาท
ส าคญัในเร่ืองการส่ือสารเร่ืองแผนการฟ้ืนฟู โดยตรวจสอบไปยงัภาครัฐ ประชาชนและส่วนต่างๆ
เก่ียวกบัการพื้นฟู การร้องขอความช่วยเหลือและระดมทรัพยากรช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

 ผูว้จิยัเห็นวา่งานวจิยัของอินทุพิมพ ์เลิศวริิยะไพบูลย ์(2554) จะช่วยสร้างความเขา้ใจถึง
การรายงานข่าวภยัพิบติัของส่ือไทย ทั้งรูปแบบในการน าเสนอ ภาพท่ีน าเสนอ ประเด็นท่ีน าเสนอ
และบทบาทหน้าท่ีของไทยพีบีเอสในช่วงรายงานข่าวภยัพิบติั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ช่วงไดแ้ก่ ก่อน
เกิดภาวะวกิฤต ระหวา่งเกิดภาวะวกิฤตและหลงัเกิดภาวะวกิฤต 
    วีณา แกว้ประดบั (2548) สรุปไวใ้นรายงานการวิจยัเร่ืองบทบาทของส่ือวิทยุโทรทศัน์
ต่อการเสนอข่าวสารในสถานการณ์วิกฤต  ในช่วงเกิดวิกฤต ส่ือวิทยุโทรทศัน์ทุกสถานีเน้นการท า
หนา้ท่ีหลกัคือการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองฉบัพลนัและร้ายแรง
ถึงชีวติ ดงันั้นหากส่ือไม่น าเสนอข่าวดงักล่าวอยา่งรวดเร็วจะท าให้เกิดข่าวลือบานปลายและอาจเกิด
ความชุลมุนวุ่นวายตามมาได ้ส่วนหน้าท่ีรองลงมาคือการประสานสัมพนัธ์ เพื่อช่วยบรรเทาความ
ทุกขข์องผูป้ระสบภยัทั้งทางตรงและทางออ้ม อยา่งในกรณีเกิดคล่ืนยกัษ์สึนามิ มีการให้ค  าอธิบาย 
ความรู้เก่ียวกบัภยัพิบติัสึนามิ เน่ืองจากในช่วงเวลานั้นเกิดข้ึนในไทยเป็นคร้ังแรก คนไทยจึงยงัไม่
รู้จกั ส่วนอีกหนา้ท่ีหน่ึงท่ีนอกเหนือจากการท าหนา้ท่ีตามปกติของส่ือแลว้ ส่ือยงัท าหนา้ท่ีรับบริจาค
ส่ิงของและความช่วยเหลือใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัดว้ย 
 งานวิจยัของวีณายงัช่วยให้เข้าใจว่านอกจากการท าหน้าท่ีของส่ือวิทยุโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยในช่วงเกิดวิกฤต นอกจากจะรายงานข่าวตามปกติแล้ว ยงัท าหน้าท่ีเป็นผูรั้บบริจาค
ส่ิงของและความช่วยเหลือใหผู้ป้ระสบภยัอีกดว้ย 

 ส่วนงานวจิยัเร่ืองบทบาทส่ือโทรทศัน์ยคุดิจิทลัในการรายงานข่าวแผน่ดินไหวประเทศ
เนปาลของ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ของพีระ จิรโสภณ และสุวิมล จินะมูล  (2559) ท่ีพบว่าการ
รายงานข่าวแผน่ดินไหวของของสถานีโทรทศัน์พีพีทีว ีไดแ้สดงถึงบทบาทส่ือมวลชน 4 ดา้น คือ 1.
การท าหน้าท่ีให้ขอ้มูล 2.การให้ความรู้ 3.การประสานสังคม และ4.การรณรงค์ช่วยเหลือ ขณะท่ี
กระบวนการหลกัๆในการรายงานข่าว เป็นไปตามรูปแบบปกติคือ เร่ิมตน้จากกระบวนการหาขอ้มูล 
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ลงพื้นท่ี หาขอ้มูลเพิ่มเติม รายงานข่าว และเผยแพร่ข่าวสาร  
 งานวจิยัของพีระ จิรโสภณ และสุวิมล จินะมูล  (2559) จะช่วยให้เขา้ใจถึงบทบาทของ
สถานีโทรทศัน์ไทยในช่วงรายงานข่าวภยัพิบติั ซ่ึงนอกจากจะให้ขอ้มูลและความรู้ ประสานสังคม
แลว้ ยงัมีการรณรงคช่์วยเหลืออีกดว้ย รวมถึงกระบวนการผลิตข่าวซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบปกติไม่ได้
มีความแตกต่าง  
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 แต่งานวิจยัเร่ืองบทบาทของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหา
อุทกภยัประเทศไทย ปี 2554 ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ของมยุรี ไพบูลยก์ุลกร (2556) 
ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการท าข่ าวโทรทัศน์ในช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี  2554 ของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 มีความแตกต่างจากการท าข่าวในช่วงสถานการณ์ปกติ เพราะ 1) 
ให้ความส าคญักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดว้ยการก าหนดจุดรายงานสดครอบคลุมพื้นท่ีเกิดเหตุน ้ าท่วม 
และให้ระยะเวลาน าเสนอ 3 นาที ซ่ึงมากกว่าการรายงานข่าวทัว่ไปซ่ึงจะให้เวลาในการรายข่าว
ประมาณ 1-2 นาที  2) ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีช่องทางในการรับ
ข้อมูลมากข้ึน และน าเสนอเร่ืองราวผ่านทาง Social media รวมถึงเปิดพื้นท่ี Social media ผ่าน
เวบ็ไซต์ของทางสถานีเพื่อให้ผูช้มน าเสนอเร่ืองราวหรือสอบถามรายละเอียดข่าวได ้ 3) ก่อตั้งทีม
ข่าวเฉพาะกิจ ช่ือหางเสือ 7 สี  โดยคดัเลือกผูส่ื้อข่าวท่ีรายงานสดได้ดี มีความคล่องตวั ว่ายน ้ าได ้
สุขภาพแข็งแรง และสามารถขบัเรือได ้พร้อมเผชิญเหตุ  4) มีการก าหนดจุดรายงานสดกระจายทัว่
ทุกพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ เพื่อแยง่ชิงความรวดเร็ว และ 5) ใหค้วามส าคญัดา้นการน าเสนอดว้ยการ
ใหน้ ้าหนกัข่าวและเร่ืองราวท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกวา่การน าเสนอข่าวสารจากหน่วยงาน
รัฐหรือภาคเอกชน โดยเอาประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
 งานวิจัยดังกล่าวจะช่วยให้ เข้าใจถึงกระบวนการท าข่าวของสถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7 ซ่ึงมีความแตกต่างจากสถานการณ์ทัว่ไปทั้งหมด 5 ประเด็น 
 ด้าน Arne Krumsvik  (2010) ได้กล่าวไวใ้นงานวิจยัเร่ือง Strategy and Structure for 
Online News Production – Case Studies of ส านั กข่ าว  CNN and NRK เก่ี ยวกับ กลยุท ธ์ แล ะ
โครงสร้างหอ้งข่าว (Newsroom) โดยมองวา่ ห้องข่าวนั้นเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะการ
ผลิตและกระจายข่าวเป็นกิจกรรมหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดของการท าข่าว นอกจากน้ี ยงัไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์
ในการผลิตข่าวออนไลน์ของส านกัข่าว CNN งานวจิยัช้ินน้ีเนน้ไปท่ีบทบาทการท างานข่าวห้องข่าว
และกลยุทธ์ในการผลิตข่าวของ ส านักข่าว CNN จนเข้าสู่ยุคดิจิทัล แต่ไม่ได้ศึกษาบทบาทการ
ท างานของห้องข่าวดิจิทลั และไม่ไดพู้ดถึงการน าการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling) 
เขา้มาใชใ้นการรายงานข่าวแต่อยา่งใด  
 งานวิจัยช้ินน้ียงัได้พูดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการท างานของห้องข่าว 
(Newsroom) ของส านกัข่าว CNN ตั้งแต่ยุคท่ีเร่ิมมีกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต โดยไดแ้บ่งช่วงเร่ิมตน้
ของ ส านกัข่าว CNN เอาไวท้ั้งหมด 3 ยคุดว้ยกนัตั้งแต่ปีค.ศ. 1993 -2007 แต่ไม่ไดร้ะบุถึงการท างาน
ของห้องข่าวตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบนั และไม่ได้ระบุถึงการท างานและกระบวนการผลิตของ 
ส านกัข่าว CNN ในช่วงท่ีตอ้งท าข่าวภยัพิบติั 
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 และจากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ยงัไม่มีงานวจิยัตวัใดท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
เล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling) โดยตรง และน ามาใชใ้นการรายงานข่าวภยัพิบติั เพื่อ
ลดปัญหาการเกิดเสียงวพิากษว์จิารณ์ต าหนิการท างานของส่ือมวลชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

  
 ระเบียบวธีิวิจยัในงานวจิยั “การเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัในการรายงานข่าวภยัพิบติัของ
ส านักข่าว CNN” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
       ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์วิดีโอท่ีเก่ียวข้องกับเฮอริเคนมาเรียบนเว็บไซต์ www.ส านักข่าว 
CNN.com เพื่อวิเคราะห์วิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (digital storytelling)ในงานข่าวภยัพิบติัท่ี
ไดรั้บการเผยแพร่ออกมาของส านกัข่าว CNN กรณีพายุเฮอริเคนมาเรีย เพื่อตอบค าถามวิจยัในขอ้ท่ี 
1 คือการตอ้งการศึกษาถึงวธีิการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (digital storytelling) ในการรายงานข่าวภยั
พิบติัของ ส านกัข่าว CNN กรณีพายุเฮอริเคนมาเรีย โดยจะศึกษาวิธีการเล่าเร่ือง (storytelling) ตาม
องค์ประกอบ 7 อย่าง ได้แก่ มุมมองการเล่าเร่ือง ค าถามท่ีเร้าความสนใจ เน้ือหาท่ีเป่ียมไปด้วย
ความรู้สึก เสียง เพลงประกอบ เน้ือหาท่ีมีจ านวนพอเหมาะและจงัหวะ ผ่านส่ิงท่ีแสดงออกมาผา่น
ทางหน้าจอของส่ือดิจิทลั (digital media) อนัประกอบไปดว้ยเสียง ขอ้ความ ภาพกราฟิก และภาพ
วดีิโอ   
               ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิเคราะห์เน้ือหา คือวิดีโอข่าวท่ีเก่ียวข้องกับกรณีเฮอริเคนมาเรีย
เผยแพร่บนเว็บไซต์ www. CNN.com ระหว่างวนัท่ี 16 กนัยายน -31 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยเลือก
จากการค้นหาค าหลัก (Keyword) ว่า ‘Hurricane Maria’ ในเว็บไซต์ WWW.CNN.COM ซ่ึงเป็น
เวบ็ไซต์หลกัอย่างเป็นทางการของส านักข่าว CNN และ ส านักข่าว CNN เป็นเจา้ของเอง จากการ
ค้นหาในหมวดวิดีโอพบวิดีโอท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมด 137 วิดีโอ แต่พบว่ามีวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์พายุ        เฮอริเคนพดัถล่มระหวา่งวนัท่ี 16 กนัยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 117 
วิดีโอ  แต่เน่ืองจากส านกัข่าว CNN ไดน้ าคลิปวิดีโอการถกประเด็นแบบ Panel ในภายหลงั ดงันั้น 
กลุ่มประชากรจึงมีจ านวน 97 วดีิโอ  
 ดงันั้น กลุ่มประชากรวดีิโอข่าวภยัพิบติัเฮอริเคนมาเรียมี 7 รูปแบบ ประกอบดว้ย  
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 1. รายงานจากสตูดิโอ คือการน าเสนอข่าวท่ีมีการรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากใน
สตูดิโอ โดยอาจจะมีภาพประกอบ (Insert) เป็นภาพจากสถานท่ีเกิดเหตุ หรือเป็นการถ่ายทอด
สถานการณ์ในพื้นท่ีแต่ไม่มีผูส่ื้อข่าวในพื้นท่ี   
 2. Caption video คือวดีิโอท่ีประกอบไปดว้ยภาพและเสียงเพลง โดยมีขอ้ความบรรยาย
เร่ืองประกอบ แต่ไม่มีเสียงผูส่ื้อข่าวรายงาน 
 3. รายงานสด คือ ผู ้ส่ือข่าวรายงานเหตุการณ์จากสถานท่ี เกิดเหตุ โดยเป็นการ
ถ่ายทอดสดในเวลานั้นๆ  
 4. รายงาน คือวิดีโอข่าวท่ีผูส่ื้อข่าวในพื้นท่ีเป็นคนผลิต โดยจะเป็นการเล่าเร่ืองท่ีผ่าน
การเรียบเรียงมาแลว้ พร้อมมีเสียงผูส่ื้อข่าวเป็นคนบรรยาย บางคร้ังอาจจะมีการปล่อยเสียงสัมภาษณ์
ผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 5. แถลงข่าว คือวดีิโอภาพการแถลงข่าวของบุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์นั้นๆ 
 6. วิดีโอ คือ วิดีโอท่ีบนัทึกภาพเหตุการณ์ส าคญัๆ โดยมีเฉพาะเสียงเหตุการณ์จริงท่ี
เกิดข้ึน ไม่มีเสียงผูป้ระกาศข่าวหรือผูส่ื้อข่าวรวมอยูด่ว้ย 
 7. สัมภาษณ์ คือวิดีโอท่ีบันทึกภาพและบทสนทนา ระหว่างผูด้  าเนินรายการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์นั้นๆซ่ึงจะถือว่าเป็นแขกรับเชิญของรายการ โดยจะมีการตั้งค  าถามจากผู ้
ด าเนินรายการ และแขกรับเชิญ แต่จะเป็นการสัมภาษณ์แขกรับเชิญคราวละ 1 คนเท่านั้น 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างวิดีโอข่าวภัยพิบัติเฮอริเคนมาเรียเพื่อน ามาวิเคราะห์เน้ือหา
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1. ค านึงถึงการกระจายตัวตามช่วงเวลาพัฒนาการของเฮอริเคนมาเรีย 3 ช่วง โดย
ก าหนดสัดส่วนแต่ละช่วงเวลาดว้ยอตัราส่วน 1:1:1   

 2. ค  านึงถึงความหลากหลายของรูปแบบท่ีมีการน าเสนอ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
ครอบคลุมทั้ ง รายงานจากสตูดิโอ   Caption video รายงานสด  รายงาน  แถลงข่าว วิดีโอ และ
สัมภาษณ์  

 จ านวนวิดีโอข่าวภยัพิบติัเฮอริเคนมาเรียท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละ
ช่วง มีดงัน้ี  

 (1) ช่วงท่ีหน่ึง ระหว่างวนัท่ี 16-19 กนัยายน 2560 ช่วงพายุก าลงัก่อตวัและเตรียมเขา้
พดัถล่มเปอร์โตริโก มีทั้งหมด 11 วิดีโอ ถูกคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง 4 วิดีโอ แบ่งออกเป็นวิดีโอ
รายงานจากสตูดิโอ 3 วดีิโอ และ Caption Video 1 วดีิโอ 
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 (2) ช่วงท่ีสอง ระหว่างวนัท่ี 20-24 กนัยายน 2560 ช่วงพายุเขา้พดัถล่มและก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างหนัก มีทั้ งหมด 21 วิดีโอ ถูกคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง 7 วิดีโอ แบ่งออกเป็น
วดีิโอรายงานจากสตูดิโอ 2 วดีิโอ Caption Video 2 วดีิโอ รายงานสด 1 วดีิโอและรายงาน 2 วดีิโอ 

 (3) ช่วงท่ีสาม ระหวา่งวนัท่ี 25 กนัยายนจนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ช่วงประเมินความ
เสียหาย ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู มีทั้งหมด 65 วิดีโอ ถูกคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง 23 วิดีโอ แบ่ง
ออกเป็นวิดีโอรายงานจากสตูดิโอ 4 วิดีโอ Caption Video 3 วิดีโอ รายงาน 9 วิดีโอ วิดีโอ 1 วิดีโอ 
สัมภาษณ์ 4 วดีิโอ และแถลงข่าว 1 วดีิโอ 

รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 34 วดีิโอ (รายละเอียดดงัตารางท่ี 2) 
 

ตารางที ่3.1 แสดงการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 
รูปแบบการน าเสนอ ช่วงท่ีหน่ึง 

(จ านวนวดีิโอ) 
ช่วงท่ีสอง 
(จ านวนวดีิโอ) 

ช่วงท่ีสาม 
(จ านวนวดีิโอ) 

รายงานจากสตูดิโอ  9 8 10 
Caption Video 2 6 8 
รายงานสด  2  
รายงาน  5 30 
วดีิโอ   1 
สัมภาษณ์   13 
แถลงข่าว   3 

11  21 65 

3.63 
ปัดเป็น 4  

6.93 
ปัดเป็น 7 

22.66 
ปัดเป็น 23 

          
        รวม = 34 วดีิโอ 

 
รายละเอียดของวิดิโอท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงเหตุการณ์ปรากฎตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 4 และ ตารางท่ี 5 

สัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งใน

3 ช่วง อตัราส่วน 1:1:1 
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ตารางที ่3.2 ตารางแสดงกลุ่มตวัอยา่งในช่วงท่ี 1 
 

วนัที่ เหตุการณ์ส าคัญ ช่ือข่าว ประเภทข่าว 
18 ก.ย. สองวนัหลงัพายกุ่อตวั Hurricane Maria travels close 

to Irma's path 
รายงานจากสตูดิโอ 

19 ก.ย. พ ายุ ถ ล่ ม โด มิ นิ กัน
ก่อให้เกิดความเสียหาย
หนกั 

Hurricane Maria follows 
Irma's path 

รายงานจากสตูดิโอ 

NASA watches Maria 
intensify from space 

Caption video 

 
ตารางที ่3.3 ตารางแสดงกลุ่มตวัอยา่งในช่วงท่ี 2 
 

วนัที่ เหตุการณ์ส าคัญ ช่ือข่าว ประเภทข่าว 
20 ก.ย. พายเุขา้เปอร์โตริโก Puerto Rico braces for direct 

hit from Maria 
รายงานจากสตูดิโอ 

ส านกัข่าว CNN reporter 
lashed by winds in Puerto 
Rico 

รายงานสด 

21 ก.ย.  1 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

Where is Hurricane Maria 
headed next? 

รายงานจากสตูดิโอ 

Hurricane Maria leaves trail 
of devastation 

Caption Video 

Aerial view of Dominica 
devastation 

รายงานสด 

22 ก.ย.  2 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

Puerto Rican residents face 
uncertain future 

รายงาน 

24  ก.ย. 3 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

Survivor: Hurricane came 
with a vengeance 

รายงาน 
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ตารางที ่3.4 แสดงกลุ่มประชากรในช่วงท่ี 3  
 

วนัที่ เหตุการณ์ส าคัญ ช่ือข่าว ประเภทข่าว 
26 ก.ย. 5 วนัหลงัพายเุขา้

เปอร์โตริโก 
San Juan mayor: You don't 
put debt over people 

รายงานจากสตูดิโอ 

27 ก.ย. 6 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

FEMA: Doing everything we 
can in Puerto Rico 

รายงานจากสตูดิโอ 

28 ก.ย. หน่ึงสัปดาห์หลงัพายุ
เขา้เปอร์โตริโก 

FEMA Chief falsely claims 
media not focused on Puerto 
Rico 

รายงานจากสตูดิโอ 

29 ก.ย.  8 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

Fear of health crisis in Puerto 
Rico grow 

รายงาน 

30 ก.ย. 9 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

San Juan mayor: We're dying 
here 

สัมภาษณ์ 

1 ต.ค. 10 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

Navarro on Trump's P.R. 
tweets: How dare he 

สัมภาษณ์ 

3 ต.ค. พายสุลายตวั Trump: Puerto Rico threw 
budget out of whack 

แถลงข่าว 

  Scenes of devastation across 
Puerto Rico 

Caption video 

4 ต.ค. ทรัมป์ลงพื้นท่ี Trump meets storm victims in 
Puerto Rico 

สัมภาษณ์ 

5 ต.ค.   Weir: Puerto Rico crisis 'a 
monster problem' 

รายงาน 

6 ต.ค.  Dominica resident returns to 
apartment after storm 

วดีิโอ 

8 ต.ค.  Visiting a hurricane survivor's 
home 

     รายงาน 

10 ต.ค.   How do hurricane recovery 
efforts compare? 

รายงานจากสตูดิโอ 
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ตารางที ่3.4 (ต่อ) 
 

วนัที่ เหตุการณ์ส าคัญ ช่ือข่าว ประเภทข่าว 
12 ต.ค.   Autism research in danger 

after Maria 
รายงาน 

13 ต.ค.   Weeks after Maria, survivors 
scramble for help 

รายงาน 

16 ต.ค.  Puerto Rico struggles to find 
drinking water 

สัมภาษณ์ 

18 ต.ค.  Survivor of Hurricane Maria 
desperately need aid 

Caption video 

19 ต.ค. ครบรอบ 1 เดือนพายุ
ถล่ม 

Puerto Rico a month later is 
'post-apocalyptic' 

รายงาน 

20 ต.ค.  Cooper scores trump’s 
respond to Puerto Rico 

รายงานจากสตูดิโอ 

21 ต.ค.  Puerto Rico one month after 
Hurricane Maria 

รายงาน 

22 ต.ค.  Puerto Rico schools 
converted to shelters 

รายงาน 

23 ต.ค.  Puerto Rico: Concerns grow 
over debris buildup 

รายงาน 

31 ต.ค.  See: Before and after 
rainforest was destroyed 

Caption video 

 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital 

Storytelling) ในการรายงานข่าวภยัพิบติัเฮอริเคนมาเรีย ของส านักข่าว CNN จะใช้แบบตารางลง
รหัส (Coding Sheet) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล (ดูจากภาคผนวก) จากการดูวิดีโอท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่าง โดยในแต่ละวิดีโอ ผูว้ิจยัจะศึกษาการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (digital storytelling) 
ตามองคป์ระกอบของศูนย ์Digital Storytelling  ประกอบไปดว้ย  
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 1. มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of view) หมายถึง แก่นหรือจุดประสงคข์องข่าวภยัพิบติั
เฮอริเคนท่ีส านักข่าว CNN ถ่ายทอดให้ผูช้มรับรู้และเข้าใจในแต่ละช่วง โดยข่าวแต่ละช้ินอาจมี
มุมมองในการเล่าเร่ืองท่ีแตกต่างกนั  
 2. ค  าถามท่ีช่วยเร้าความสนใจ (Dramatic Question) หมายถึง ค าถามท่ีแฝงอยู่ในข่าว
แต่ละช้ิน ท่ีผูร้ายงานข่าวและผูส่ื้อข่าวของส านกัข่าว CNN ตอ้งการให้ผูช้มเกิดค าถามบางอยา่งข้ึน
ในใจในตอนตน้และจะช่วยหาค าตอบให้ในตอนทา้ย วดัจากการมีค าถามหรือไม่มีค าถาม และมี
ค าตอบในตอนทา้ยหรือไม่มีค าตอบในตอนทา้ย 
 3. เน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึก (Emotional Content) หมายถึง เน้ือหาข่าวท่ีส านัก
ข่าว CNN แสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีภยัพิบติัเฮอริเคนมีต่อคนรอบตวัหรือชีวิตของผูค้นในพื้นท่ี 
วดัจากเน้ือหานั้นเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อผูค้นหรือไม่ 
 4. ลกัษณะของน ้ าเสียง (Voice) หมายถึง เสียงของคนท่ีบรรยายอยู่ในเน้ือหาข่าวภยั
พิบติัเฮอริเคนของส านกัข่าว CNN แต่ละช้ินเพื่อท าให้เร่ืองราวท่ีถูกถ่ายทอดออกมานั้นสมบูรณ์ข้ึน 
วดัจากเสียงนั้นมีการใช้โทนเสียง (Tone of Voice) ซ่ึงประกอบไปด้วยโทน (tone), ระดับเสียง 
(pitch), ความเร็ว (speed), จงัหวะ (rhythm), ท านอง (melody), ส าเนียง (accent) 
 5. เพลงประกอบ (Soundtrack) หมายถึงเสียงเพลงท่ีประกอบเน้ือหาข่าวภยัพิบติัเฮอริ
เคนของส านกัข่าว CNN แต่ละช้ิน วดัจากความเร็ว-ชา้ ระดบัความดงัของเพลงและความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาข่าว  
 6. ขอ้มูลมีปริมาณพอเหมาะและเขา้ใจง่าย (economy) หมายถึง ศิลปะในการน าเสนอ
เน้ือหาข่าวภยัพิบติัเฮอริเคนของส านกัข่าว CNN ท่ีท  าให้ผูช้มเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ ไดง่้ายข้ึน โดยการ
ใช้การแสดงขอ้มูลให้เห็นเป็นภาพ (Data Visualization) คือการใช้คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการ
ยอ่ยขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบของภาพ แผนภูมิ แผนผงั สัญลกัษณ์ หรือกราฟ  
 7. จงัหวะ (pacing) หมายถึง จงัหวะความเร็ว-ช้าของน ้ าเสียงของผูร้ายงานข่าวและ
ผูส่ื้อข่าวของส านกัข่าว CNN ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาข่าวภยัพิบติัเฮอริเคนแต่ละช้ิน 

 โดยจะศึกษาการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (digital storyteliing) ผา่นส่ือดิจิทลัท่ีปรากฏ
ผา่นหนา้จอดงัต่อไปน้ี 

1. เสียง คือเสียงท่ีปรากฏจากคลิป ทั้ งเสียงของผู ้ประกาศ ผู ้ส่ือข่าว เสียงผู ้อยู่ใน
เหตุการณ์ เสียงดนตรีประกอบ และเสียงจากสภาพแวดลอ้มจริงในท่ีเกิดเหตุ  

2. ขอ้ความ ขอ้ความท่ีปรากฏอยูบ่นหนา้จอ โดยเป็นตวัหนงัสือ 
3. ภาพกราฟิก ภาพท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ส่ือความหมายของ

ขอ้มูลต่าง ๆ ใหน่้าสนใจยิง่ข้ึน 
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4. ภาพวดีิโอ ภาพท่ีถ่ายท าดว้ยกลอ้งและผา่นกระบวนการตดัต่อสร้างเป็นคลิปวดีิโอ 
 การตรวจสอบเคร่ืองมือ  
 ก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์เน้ือหา ผูว้ิจยัตอ้งท าการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการ

วเิคราะห์ ซ่ึงก็คือ ตารางลงรหสั (Coding Sheet) วา่มีความน่าเช่ือถือและความเท่ียงตรงดงัน้ี 
 1. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของหน่วยวิเคราะห์เน้ือหา ผูว้ิจยัได้ใช้

สถิติเพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือ โดยใช้วิธี Intercoder Reliability คือการท าการลงรหัสร่วมกบั
ผูช่้วยวิจยัอีกสองท่าน โดยจะท าการลงรหัสในแบบตารางลงรหัสในขอ้มูลเดียวกนั แลว้พิจารณา
ความสอดคลอ้งหรือแตกต่าง ดว้ยการค านวณจากสูตรของ Holsti ดงัน้ี 
  R = N (C1 ,C2 C3) 
          C1 + C2+C3 
 C1,C2,C3   = จ านวนของขอ้มูลท่ีผูล้งรหสัทั้ง 3 คน มีความเห็นตรงกนั 
 C1+C2+ C3  = จ านวนของขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูล้งรหสัทั้ง 3 คนศึกษา 
        N = จ านวนผูล้งรหสั 

 ค่าท่ีค  านวณไดจ้ากสูตรน้ีไม่ควรต ่ากวา่ 0.75 จึงจะถือวา่เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึง
ผลการตรวจสอบ ผูศึ้กษาและผูร่้วมลงรหัสไดสุ่้มตวัอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายมา 30 ตวัอย่าง และ
น ามาลงรหสัในตาราง ซ่ึงผลการลงรหสัปรากฏดงัน้ี 
 R =       3(27)  
   30 + 30 + 30 
  =    81  
    90 
  =  0.9 
  

 ค่าความเช่ืออยูท่ี่ 0.9 ซ่ึงถือวา่สูงกวา่ค่าเฉล่ียตามสูตรของ Holsti จึงจดัวา่การลงรหสัมี
ความน่าเช่ือถือ 

 2. การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัตรวจสอบความเท่ียงของเน้ือหา 
(content validity) โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงในการวิจยั
ยิง่ข้ึน 

 การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัท าการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาวิดีโอการรายงานข่าวของ 

ส านักข่าว CNN ในการรายงานข่าวภัยพิบัติ กรณีพายุเฮอริเคนมาเรีย โดยเป็นข่าวท่ีเกิดข้ึน16 
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กนัยายน – 31 ตุลาคม 2560 ทั้งหมด 34  วิดีโอ เพื่อศึกษาว่ามีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลัหรือไม่ 
ซ่ึงการเก็บขอ้มูลจะพิจารณาจากเน้ือหาด้วยการอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดูคลิปและฟังเสียง
ประกอบ และลงขอ้มูลในตารางลงรหสั (Coding Sheet)  

 การรายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการรายงานผลการวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital 

Storytelling) ในวิดีโอท่ีเก่ียวข้องกับการรายงานข่าวเก่ียวกับพายุเฮอริเคนมาเรียของ ส านักข่าว 
CNN ผูว้จิยัจะใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 
3.2  การศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview) 
        ผูว้ิจยัจะด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรในห้องข่าวของส านักข่าว CNN ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตรง หรือ Personal Interview เพื่อศึกษาถึงวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั
ของส านักข่าวส านกัข่าว CNNและลกัษณะการท างานของห้องข่าวดิจิทลั (Digital newsroom) ของ
ส านักข่าว CNN  เพื่อตอบค าถามวิจยัข้อท่ี 1 และ 2 คือวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล (Digital 
Storytelling) ในการรายงานข่าวภยัพิบติัของส านักข่าว CNN  และนโยบายและกระบวนการผลิต
ของหอ้งข่าวดิจิทลัของ ส านกัข่าว CNN ในภาวะปกติและภาวการณ์ท าข่าวภยัพิบติั 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) แบบเจาะจงตาม

วตัถุประสงคว์จิยั โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
 1) เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท าข่าวภยัพิบติั 
 2) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากวงการส่ือวา่มีความโดดเด่นในการท าข่าว เช่น ไดรั้บ

รางวลัจากการรายงานข่าว  
 3) เป็นผูท่ี้ใชส่ื้อดิจิทลัเขา้มาใชใ้นการท างานข่าว  ไดแ้ก่  
    3.1) Ben Wedeman ผูส่ื้อข่าว ประจ าตะวนัออกกลางของ ส านักข่าว CNN เร่ิมต้น

ท างานกบัส านักข่าว CNN เม่ือปีค.ศ. 1994 และเคยได้รับรางวลัเอมมีอวอร์ดและรางวลัเอ็ดเวิร์ด
เมอร์โรวจ์ากการรายงานข่าว 
    3.2) Pamela Boykoff โปรดิวเซอร์ภาคสนาม ประจ าส านักงานใหญ่ภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิกท่ีฮ่องกงของ ส านกัข่าว CNN เคยผ่านประสบการณ์การรายงานข่าวภยัพิบติัท่ีส าคญัๆใน
ภูมิภาคเอเชียมาก่อน ทั้งเหตุแผ่นดินไหวท่ีเนปาลเม่ือปี พ.ศ.2558 และเหตุไตฝุ้่ นไห่เยี่ยนพดัถล่ม
ฟิลิปปินส์เม่ือปีพ.ศ. 2556 จนท าใหเ้ธอไดรั้บรางวลัจาก ส านกัข่าว CNN  
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    3.3) Hilary Whiteman  บรรณาธิการอาวุโสฝ่ายดิจิทลั ประจ าส านกังานใหญ่ภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิกท่ีฮ่องกงของ ส านกัข่าว CNN คือบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของ
ห้องข่าวดิจิทลั (Digital Newsroom) ดงันั้นจึงไม่ใช่บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการท าข่าวในพื้นท่ีโดยตรง 
ค าถามจึงจะไม่มุ่งเนน้ไปยงัวธีิการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัโดยทั้งหมด  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ส าห รับ เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ ในการสั มภาษ ณ์ เชิ งลึก  (In-depth interview) เพื่ อตอบ

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัในขอ้1 และ 2 คือค าถามการสัมภาษณ์ ซ่ึงใชค้  าถามสัมภาษณ์ชุดเดียวกนั
ทั้ง 3 คน ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยด าเนินการ

สัมภาษณ์โดยใชว้ิธีการจดบนัทึกและการบนัทึกเสียง หลงัจากนั้นไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัแลว้น ามาถอดเทปและแปล ก่อนจะวเิคราะห์  

 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์

ขอ้มูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เม่ือผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้จิยัได้
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้แลว้สรุปออกมา เพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์และหาขอ้มูลเพิ่มเติม
ต่อไป  

    ค  าถาม 
                  1. ในการรายงานข่าวภยัพิบติัมีการใชก้ารเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัหรือไม่ อยา่งไร 
และเหตุผลท่ีใชส่ื้อดิจิทลัในการรายงานข่าวภยัพิบติั (หรือไม่ใช)้ คืออะไร 

        1.1 มีมุมมองในการเล่าเร่ืองเวลารายงานข่าวภยัพิบติัอยา่งไร 
         1.2 มีการตั้งค  าถามท่ีเร้าความสนใจหรือไม่ 

 1.3 มีการใชก้ารเล่าเน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยอารมณ์หรือไม่ 
 1.4 มีการลงเสียงโดยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือไม่ 
 1.5 มีการใชด้นตรีประกอบท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาหรือไม่ 
 1.6 มีการใชข้อ้มูลท่ีพอเหมาะ เวลาไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป และใช ้Data 

Visualization มาช่วยเพื่อท าใหข้อ้มูลนั้นเขา้ใจง่ายข้ึนหรือไม่ 
 1.7 มีการเดินเร่ืองและใชเ้สียงดว้ยจงัหวะท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

 2. การท างานทั้งการรับนโยบายจากหอ้งข่าวและกระบวนการผลิตของหอ้งข่าว
ในช่วงการท าข่าวภยัพิบติักบัช่วงปกติเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์วิดีโอท่ีเก่ียวข้องกับเฮอริเคนมาเรียบนเว็บไซต์ www.ส านักข่าว 
CNN.com เพื่อวิเคราะห์วิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling)ในงานข่าวภยัพิบติัท่ี
ไดรั้บการเผยแพร่ออกมาของส านกัข่าว CNN กรณีพายุเฮอริเคนมาเรีย เพื่อตอบค าถามวิจยัในขอ้ท่ี 
1 คือการตอ้งการศึกษาถึงวิธีการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัในการรายงานข่าวภยัพิบติัของ ส านกัข่าว 
CNN กรณีพายเุฮอริเคนมาเรีย  โดยจากการ วดีิโอท่ีไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งการวเิคราะห์จะประกอบไป
ดว้ยวดีิโอทั้งหมด 34 วดีิโอ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 
 (1) ช่วงท่ีหน่ึง ระหว่างวนัท่ี 16-19 กนัยายน 2560 ช่วงพายุก าลงัก่อตวัและเตรียมเขา้
พดัถล่มเปอร์โตริโก เลือกมาทั้งหมด 4 วดีิโอ  

 (2) ช่วงท่ีสอง ระหว่างวนัท่ี 20-24 กนัยายน 2560 ช่วงพายุเขา้พดัถล่มและก่อให้เกิด
ความเสียหายอยา่งหนกั เลือกมาทั้งหมด 7 วดีิโอ  

 (3) ช่วงท่ีสาม ระหวา่งวนัท่ี 25 กนัยายนจนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ช่วงประเมินความ
เสียหาย ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู  เลือกมาทั้งหมด 23 วดีิโอ  

 ขณะเดียวกนัผูว้ิจยัได้ใช้วิธีสัมภาษณ์บุคลากรในห้องข่าวของส านักข่าว CNN เพื่อ
ศึกษาถึงวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลัของส านกัข่าวส านกัข่าว CNNและลกัษณะการท างานของ
ห้องข่าวดิจิทัล (Digital newsroom) ของส านักข่าว CNN  เพื่อตอบค าถามวิจยัข้อท่ี 1 และ 2 คือ
วิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling) ในการรายงานข่าวภยัพิบัติของส านักข่าว 
CNN  และนโยบายและกระบวนการผลิตของห้องข่าวดิจิทลัของ ส านกัข่าว CNN ในภาวะปกติและ
ภาวการณ์ท าข่าวภยัพิบติั ผลการศึกษาทั้ง 2 ส่วนปรากฏดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
 4.1.1. ช่วงที่หน่ึง ระหวา่งวนัท่ี 16-19 กนัยายน 2560 ช่วงพายุก าลงัก่อตวัและเตรียมเขา้พดัถล่ม
เปอร์โตริโก เลือกมาทั้งหมด 4 วดีิโอ แบ่งออกเป็นวดีิโอรายงานจากสตูดิโอ 3 วดีิโอ ไดแ้ก่วดีิโอช่ือ 
Tropical Storm Maria threatening Caribbean, Hurricane Maria travels close to Irma's path  แ ล ะ 
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Hurricane Maria follows Irma's path ส่ วน  Caption Video มี  1  วิ ดี โอ  ได้แ ก่ วิ ดี โอ ช่ื อ  NASA 
watches Maria intensify from space  
 
ตารางที ่4.1 ตารางแสดงกลุ่มตวัอยา่งและความยาวของคลิปในช่วงท่ี 1  
 

วดิีโอที่ วนัที่ เหตุการณ์ส าคัญ ช่ือข่าว ประเภทข่าว ความยาว
(นาท)ี 

1 17 ก.ย. หน่ึงวนัหลงัพายกุ่อตวั Tropical Storm Maria 
threatening Caribbean 

รายงานจาก
สตูดิโอ 

1.21 

2 18 ก.ย. สองวนัหลงัพายกุ่อตวั Hurricane Maria travels 
close to Irma's path 

รายงานจาก
สตูดิโอ 

2.29 

3 
 

4 

19 ก.ย. พายถุล่มโดมินิกนั
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

หนกั 

Hurricane Maria follows 
Irma's path 

รายงานจาก
สตูดิโอ 

2.33 

NASA watches Maria 
intensify from space 

Caption video 0.49 

 
 โดยเม่ือพิจารณาจากส่ือดิจิทัล (digital media) อันประกอบไปด้วยเสียง ข้อความ 

ภาพกราฟิก และภาพวิดีโอตาม 7 องคป์ระกอบท่ีส าคญัของวิธีการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital 
Storytelling) แลว้พบวา่ 

4.1.1.1 มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View)  
ส าหรับมุมมองการเล่าเร่ืองในช่วงท่ี 1 พบมุมมองการเล่าเร่ืองเป็นการเตือนภยัในทั้ง 4 

วิดีโอ และไม่พบมุมมองแบบรายงานความเสียหายและตรวจสอบความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดย
ส่วนใหญ่ใชส่ื้อดิจิทลัในการเล่าเร่ืองทั้ง 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ เสียง ขอ้ความ กราฟิก และภาพวิดีโอ (ดู
ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที ่4.2 ตารางวเิคราะห์มุมมองการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัของช่วงท่ี 1  
 

วดิีโอที่ มุมมองการเล่าเร่ือง 

เตือนภัย ความเสียหาย ตรวจสอบความ
ช่วยเหลือจากรัฐ 

 เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพวดิีโอ ไม่พบ ไม่พบ 
1 / / / /   
2 / / / /   
3 / / / /   
4 / /  /   
     ไม่พบ ไม่พบ 

               รวม   เตือนภยั 4  วดีิโอ 
 

  โดยในวิดีโอช้ินท่ี  1 รายงานจากสตูดิโอเร่ือง  Tropical Storm Maria threatening 
Caribbean  (พายุโซนร้อนมาเรียก าลงัคุกคามคาริบเบียน) พบขอ้ความท่ีเป็นการเตือนและเฝ้าระวงั
พายุ “Storm watch” (เฝ้าระวงัพายุ) และ “Three storms to watch” (เฝ้าระวงัพายุ 3 ลูก) รวมถึง มี
ข้อความปรากฏบนหน้าจอว่า “New tropical storm churns in Atlantic as Jose approaches” (พายุ
โซนร้อนลูกใหม่ก่อตวัข้ึนในแอตแลนติกขณะท่ีพายุโฮเซ่ก าลงัมุ่งหน้ามา) พร้อมกบัภาพกราฟิก
ของพายุ 3 ลูกในมหาสมุทรแอตแลนติก  (ดูภาพท่ี 4.1) ส่วนเสียงท่ีพบเป็นเสียงของผูป้ระกาศเพียง
คนเดียว 

 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงข้อความท่ีสะทอ้นมุมมองการเล่าเร่ืองในข่าว Tropical Storm Maria threatening 
Caribbean  
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 ในวิดีโอท่ี 1 ยงัพบการใช้ภาพกราฟิกเป็นการรายงานจุดของพายุว่าอยู่ตรงไหนบ้าง 
โดยเป็นภาพแผนท่ีและเส้นทางการเคล่ือนท่ีของพายุเป็นหลกั ส่วนภาพวิดีโอนั้นในภาพรวมเป็น
ภาพจากในสตูดิโอท่ีผูป้ระกาศยนือยูห่นา้จอ 
 เช่นเดียวกบั วิดีโอช้ินท่ี 2 รายงานจากสตูดิโอเร่ือง  Hurricane Maria travels close to 
Irma's path (เฮอริเคนมาเรียก าลงัเดินทางเขา้ใกล้เส้นทางของพายุเออร์ม่า) ท่ีมีเสียงของผูป้ระกาศ
ข่าวรายงานเน้ือหาเป็นการเตือนภยัให้ระวงัพายุมาเรียท่ีตอนน้ีทวีความรุนแรงข้ึนและเส้นทางของ
พายใุกลเ้คียงกบัเส้นทางเดิมของพายเุออร์ม่าท่ีเขา้ถล่มบริเวณดงักล่าวไปก่อนหนา้น้ี   
 ส าหรับวิดีโอช้ินท่ี 3 รายงานจากสตูดิโอเร่ือง   Hurricane Maria follows Irma's path 
(เฮอริเคนมาเรียตามรอยเส้นทางพายุเออร์ม่า) ก็มีเน้ือหาในรายงานเป็นการเตือนภยั โดยข้ึนขอ้ความ
ใน Breaking news (ข่าวด่วน)  ว่า Maria quickly intensifies to cat 3 hurricane (พายุมาเรียทวีความ
รุนแรงอยา่งรวดเร็วกลายเป็นเฮอริเคนระดบัท่ี 3)  
 นอกจากน้ี วิดีโอช้ินท่ี 4 ซ่ึงเป็น Caption Video ช่ือ NASA watches Maria intensify 
from space ประกอบไปดว้ยขอ้ความวา่  

 “Nasa has been keeping an eye on hurricane Maria from space. The storm took only 
15 hours to intensify from Category 1 to Category 5. This GOES satellite timelapse shows Maria 
approaching Dominica. The hurricane struck Dominica as a category 5 storm causing widespread 
devastation. After briefly falling to Category 4 , the storm headed toward Puerto Rico as a 
Category 5.  Maria is passing through the Caribbean just two weeks after Category 5 Hurricane 
Irma.  It’s been 10 years since two hurricanes reached Category 5 in the same season” 

 “นาซ่าไดเ้ฝ้าจบัตามองเฮอริเคนมาเรียจากอวกาศ พายไุดใ้ชเ้วลาเพียงแค่ 15 ชัว่โมงทวี
ความรุนแรงจากระดบั 1 เป็นระดบั 5  ภาพจากไทมแ์ลปส์ของดาวเทียมส ารวจแสดงให้เห็นวา่ พายุ
มาเรียก าลงัเคล่ือนตวัเขา้ใกลโ้ดมินิกนั พายุเฮอริเคนลูกน้ีจะเขา้ถล่มโดมินิกนัขณะเป็นพายุระดบั 5 
ซ่ึงจะสร้างความเสียหายอยา่งใหญ่หลวง หลงัจากลดระดบัในช่วงสั้นๆเป็นพายรุะดบั 4 เฮอริเคนมา
เรียได้มุ่งหน้าไปยงัเปอร์โตริโกในฐานะพายุเฮอริเคนระดับ 5 พายุมาเรียได้เคล่ือนตวัผ่านทะเล
แคริบเบียนเพียงแค่สองสัปดาห์หลงัจากพายเุฮอริเคนเออร์ม่าซ่ึงมีความรุนแรงระดบั 5 พดัถล่ม เป็น
เวลาถึง 10 ปีเลยท่ีเดียวท่ีเคยมีเฮอริเคนสองลูกมีความรุนแรงระดบั 5 เกิดข้ึนในช่วงเดียวกนั”  
 กล่าวโดยสรุป มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) ในช่วงท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 16-19 
กนัยายน 2560  ซ่ึงผูเ้ล่าเร่ืองวางไวเ้ป็นกรอบหลกัของเร่ือง คือมุมมองการเตือนภยั โดยจากทั้ง 4 
วิดีโอนั้น พบวา่วิดีโอท่ี 1 วิดีโอท่ี 2 และวิดีโอท่ี 3 ใชส่ื้อดิจิทลัในการเล่าเร่ืองครบทั้ง 4 รูปแบบคือ 



51 

เสียง ขอ้ความ ภาพกราฟิกและภาพวิดีโอ มีเพียงวิดีโอท่ี 4 ท่ีเป็น caption video เท่านั้นท่ีใช้เพียง
เสียง ขอ้ความและภาพกราฟิก  

 ส่วนความโดดเด่นของการใชส่ื้อดิจิทลัในการเล่าเร่ืองเพื่อสะทอ้นมุมมองการเตือนภยั
ของส านกัข่าว CNN จะใชข้อ้ความดว้ยตวัหนงัสือสีขาวและพื้นสีแดง ค าท่ีใช้ส่วนใหญ่นั้น ไดแ้ก่  
“Storm watch” (เฝ้าระวงัพายุ) และ “Three storms to watch” (เฝ้าระวงัพายุ 3 ลูก) รวมทั้ งข้ึน
ขอ้ความย  ้าวา่ น่ีเป็นข่าวท่ีมีความส าคญัดว้ยการใชค้  าวา่ Breaking news (ข่าวด่วน)  ส่วนวิดีโอท่ี  1 
วิดีโอท่ี 2 และวิดีโอท่ี 3  ใช้เสียงผู ้ประกาศบอกเล่าเน้ือหาเพื่อเตือนภัยให้แก่ประชาชน ใช้
ภาพกราฟิกแผนท่ีและการเคล่ือนท่ีของพายุ รวมถึงการคาดการณ์ว่าพายุจะไปทางไหน และภาพ
วิดีโอมีลกัษณะเหมือนกนัคือเป็นภาพจากสตูดิโอท่ีมีผูป้ระกาศยืนอยู่หน้าจอ ในขณะท่ีวิดีโอท่ี 4  
เป็นเพียงวิดีโอเดียวท่ีใช้เพลงประกอบ ไม่มีภาพกราฟิกและภาพวิดีโอท่ีพบเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงการก่อตวัของพาย ุ

4.1.1.2 ค าถามทีช่่วยเร้าความสนใจ (Dramatic Question)  
 ในช่วงท่ี 1 พบค าถามท่ีช่วยเร้าความสนใจใน 2 วิดีโอ โดยพบการถ่ายทอดผ่านทาง

เสียง ส่วนอีก 2 วดีิโอไม่พบค าถามท่ีช่วยเร้าความสนใจ 
 

ตารางที ่4.3 ตารางวเิคราะห์ค าถามท่ีช่วยเร้าความสนใจของช่วงท่ี 1  
 
วดิโีอที ่ ค าถาม ค าตอบ 

ม ี ไม่ม ี  

เสีย
ง 

ข้อความ กราฟิก ภาพ
วดิโีอ 

 เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพ
วดิโีอ 

ไม่ม ี

1     /     / 
2 / - - -  /     
3 / - - -  /     
4     /     / 
 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 

 
 ในวิดีโอช้ินท่ี 2 รายงานจากสตูดิโอเร่ือง  Hurricane Maria travels close to Irma's path 
ผูป้ระกาศไดต้ั้งค  าถามในตอนตน้สุดของวิดีโอวา่ “Where is Maria now?” แปลว่า “ตอนน้ีพายุมา
เรียอยู่ไหนแล้ว?”  ซ่ึงเป็นการตั้งค  าถามกับคนดู ก่อนจะอธิบายถึงจุดท่ีเฮอริเคนมาเรียอยู่ และ
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ทิศทางท่ีเฮอริเคนอาจจะไปดว้ยกราฟิก โดยการตอบค าถามในวิดีโอช้ินน้ีนั้นถูกถ่ายทอดผา่นเสียง
ของผูป้ระกาศข่าวและกราฟิกท่ีแสดงแผนท่ีของพาย ุ

 เช่นเดียวกบั วิดีโอช้ินท่ี 3 รายงานจากสตูดิโอเร่ือง    Hurricane Maria follows Irma's 
path ผูป้ระกาศชายดา้นซ้ายมือตั้งค  าถามกบัผูช้ม และตอบค าถามโดยผูป้ระกาศข่าวพยากรณ์อากาศ 
โดยผูป้ระกาศตั้งค  าถามในตอนเร่ิมตน้วา่ “พายุมาเรียก าลงัจะพดัข้ึนฝ่ังบ่ายน้ีแลว้ และหลงัจากน้ีจะ
เป็นเช่นไร?” ก่อนจะโยนให้ผูป้ระกาศพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะเขา้มารายงานอธิบายถึงทิศทางท่ี
พายุมาเรียจะไปและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ก่อนท่ีผูป้ระกาศหลกัจะตั้งค  าถามอีกว่า “แล้วจะ
ส่งผลกระทบต่อสหรัฐหรือเปล่า?”  (ดูภาพท่ี 4.2) 

 ส่วนค าตอบนั้นถ่ายทอดผา่นเสียงของผูป้ระกาศพยากรณ์อากาศและกราฟิกท่ีแสดงให้
เห็นวา่พายจุะส่งผลกระทบต่อสหรัฐหรือเปล่า ซ่ึงค าตอบท่ีไดคื้อไม่กระทบ 

 

 
 

ภาพที ่4.2 วดีิโอ Hurricane Maria follows Irma's path 
 
 แต่ไม่พบการตั้งค  าถามในวดีิโอท่ี 1 และ 4  
 กล่าวโดยสรุป ในวิดีโอท่ี 2 และ 3 มีการตั้งค  าถามในตอนตน้และมีการให้ค  าตอบใน
ตอนทา้ย โดยส่ือดิจิทลัท่ีใช้ตั้งค  าถามคือ เสียงของผูป้ระกาศ ในขณะท่ีในวิดีโอท่ี 1 และ 4 นั้นไม่
พบการตั้ งค  าถาม  ส่วนความโดดเด่นท่ีพบในการตั้ งค  าถามท่ีช่วยเร้าความสนใจ (Dramatic 
Question) คือ การตั้งค  าถามจะอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ของวิดีโอ เพื่อเร้าความสนใจของผูช้ม แต่ค าตอบ
นั้นสามารถถ่ายทอดผา่นทั้งเสียงและกราฟิก 
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 4.1.1.3  เน้ือหาทีเ่ป่ียมไปด้วยความรู้สึก (Emotional Content)  
 เน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกในช่วงน้ี จะพิจารณาจากการรายงานเน้ือหาข่าวพายุเฮ

อริเคนมาเรีย เก่ียวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อประชาชนในประเทศแถบแคริบเบียน เช่น 
เปอร์โตริโก โดมินิกนั และประชาชนในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นเน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึก 
 
ตารางที ่4.4 ตารางวเิคราะห์เน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกของช่วงท่ี 1  
 
วดิีโอที่ กระทบต่อผู้คน 

มี เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพวดิีโอ ไม่มี 
1 / / / / /  
2 / / / / /  
3 / / / / /  
4 / / / - /  

รวม 4      
 
 ในวิดีโอช้ินท่ี 1 รายงานจากสตูดิโอเร่ือง Tropical Storm Maria threatening Caribbean   
ผูป้ระกาศเร่ิมตน้ดว้ยการยกตวัอย่างว่า “ตอนน้ีในทะเลแคริบเบียนมีพายุอยูท่ ั้งหมด 3 ลูก แต่ลูกท่ี
น่า กังวลท่ีสุดคือพายุมาเรีย เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อชายฝ่ังของหลายประเทศ รวมถึง
เปอร์โตริโก” แต่ย  ้าวา่ พายจุะไม่ส่งผลกระทบต่อชายฝ่ังของสหรัฐ อยา่งไรก็ตาม มีการเนน้วา่ “น่ีคือ
พายุลูกท่ีรุนแรงท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2012”  เพื่อท าให้ผูช้มรู้สึกว่าน่ีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ    ส่วนบน
หน้าจอว่าข้ึนข้อความว่า “New tropical storm churns in Atlantic as Jose approaches” (พายุโซน
ร้อนลูกใหม่ก่อตวัข้ึนในแอตแลนติกขณะท่ีพายุโฮเซ่ก าลงัมุ่งหน้ามา) ขณะท่ีภาพกราฟิกเน้นเป็น
ภาพของแผนท่ี ซ่ึงจะแสดงท่ีตั้งของประเทศต่างๆ รวมถึงสหรัฐดว้ย เน่ืองจากส านกัข่าว CNN เป็น
ส านกัข่าวท่ีมีส านกังานใหญ่ในสหรัฐ 
 ส่วนวิดีโอช้ินท่ี 2 รายงานจากสตูดิโอเร่ือง   Hurricane Maria travels close to Irma's 
path นั้ นเน้นไปท่ีอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดอะไร โดยย  ้าถึงความรุนแรงของพายุท่ีทวีความ
รุนแรงข้ึนอย่างรวดเร็ว และอาจก่อให้เกิดฝนตก 10 -20 น้ิวในบางพื้นท่ีได้ในเปอร์โตริโกและ
โดมินิกนั ซ่ึงในวิดีโอน้ี พบเห็นการเช่ือมโยงว่า สหรัฐจะไม่ได้รับผลกระทบเช่นกนั แต่ก็ย  ้าใน
ตอนทา้ยวา่ พื้นท่ีของประเทศในแถบแคริบเบียนนั้นน่าเป็นห่วงมาก ส่วนภาพกราฟิกเน้นเป็นภาพ
ของแผนท่ี ซ่ึงจะแสดงท่ีตั้งของประเทศต่างๆ รวมถึงสหรัฐดว้ยเช่นกนั 
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 ส าหรับวิดีโอช้ินท่ี 3 รายงานจากสตูดิโอเร่ือง   Hurricane Maria follows Irma's path 
เน้นไปท่ีการทวีความรุนแรงอยา่งรวดเร็วของพายุมาเรียภายในเวลา 24 ชัว่โมง และย  ้าวา่โดมินิกนั
และเปอร์โตริโก รวมถึงประเทศในแคริบเบียนจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ และ
เปรียบเทียบกบัเส้นทางพายเุออร์ม่าท่ีถล่มพื้นท่ีดงักล่าวก่อนหนา้น้ี แต่ก็ยงัคงพูดถึงชายฝ่ังสหรัฐวา่
อาจจะไดรั้บผลกระทบอยา่งไรบา้ง ซ่ึงจะไม่ร้ายแรงเท่าพายุเออร์ม่าก่อนหนา้น้ี  ส่วนวดีิโอ  NASA 
watches Maria intensify from space จะเน้นไปท่ีการเปิดเผยภาพวิดีโออนัน่าตกใจของกลุ่มพายุท่ี
มองมาจากนอกอวกาศ (ดูภาพท่ี 4.3) 
 

 
  

ภาพที ่4.3  วดีิโอ  NASA watches Maria intensify from space 
 
 จากวิดีโอในช่วงท่ี 1 จะพบว่า ส านักข่าว CNN . ใช้วิธีการเล่าเน้ือหาท่ีเป่ียมไปด้วย
ความรู้สึก (Emotional Content)  ดว้ยการเล่าวา่พายจุะส่งผลกระทบต่อผูค้นใน 2 พื้นท่ีไดแ้ก่  
 1) ประชาชนในประเทศแถบแคริบเบียน เช่น เปอร์โตริโก โดมินิกัน ซ่ึงตั้ งอยู่ใน
เส้นทางของพายุและมีการพยากรณ์เอาไวต้ั้ งแต่พายุเร่ิมก่อตวัว่าจะเขา้พดัถล่มประเทศแถบนั้น 
ดงันั้นจึงมีการเตือนถึงความรุนแรงของพายตุลอดในช่วงท่ี 1  
 2) ประชาชนในสหรัฐ เน่ืองจากส านกัข่าว CNN เป็นส านกัข่าวของประเทศสหรัฐ และ
เปอร์โตริโกก็เป็นดินแดนท่ีรัฐบาลกลางสหรัฐปกครองอยู ่ดงันั้นจึงมีการรายงานข่าวต่อประชาชน
ในประเทศสหรัฐวา่พวกเขาจะไดรั้บผลกระทบจากอิทธิพลของพายหุรือไม่อยา่งไร 
 กล่าวโดยสรุปในช่วงท่ี 1 นั้น ในวิดีโอท่ี 1 วิดีโอท่ี 2 และ 3 ส านักข่าว CNN มีการ
รายงานข่าวดว้ยเน้ือหาท่ีเป่ียมไปด้วยความรู้สึกผ่านส่ือดิจิทลัดว้ยการใช้เสียงของผูป้ระกาศเป็น
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หลกั และพยายามจะโยงให้เก่ียวขอ้งกบัประเทศแถบแคริบเบียนและสหรัฐ โดยการใชภ้าพกราฟิก
ของแผนท่ีเขา้มาช่วย ส่วนภาพวิดีโอนั้นไม่เด่นนกั แต่ในวิดีโอท่ี 4 CNN รายงานข่าวดว้ยเน้ือหาท่ี
เป่ียมไปดว้ยความรู้สึกดว้ยการใชภ้าพวิดีโอ ซ่ึงเป็นภาพจากดาวเทียมแสดงใหเ้ห็นถึงการก่อตวัของ
พาย ุ
 4.1.1.4 ลกัษณะของน า้เสียง (Voice)   

 ลักษณะของน ้ าเสียงในช่วงท่ี  1 นั้ นจะพบการใช้ลักษณะน ้ าเสียงท่ี เหมือนกัน 
สอดคลอ้งกนักบัมุมมองการเล่าเร่ือง โดยดูไดจ้ากตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที ่4.5 ตารางวเิคราะห์เสียงและเพลงประกอบของช่วงท่ี 1  
 
วดิีโอที่ ลกัษณะของน า้เสียง เพลงประกอบ 

โทนเสียง ระดับเสียง ความเร็ว มี เร็ว ช้า ผสม ไม่มี 

สูง กลาง ต ่า ดัง ปาน
กลาง 

เบา เร็ว ปาน
กลาง 

ช้า 

1  /   /   /      / 
2  /   /   /      / 
3  /   /   /      / 
4  /   /   /  /   /  

รวม  4   4   4  1   1 3 
 
 เสียงในวิดีโอ 3 ช้ินคือวิดีโอช้ินท่ี 1 วดีิโอท่ี 2 และวิดีโอท่ี 3 จะเป็นเสียงผูป้ระกาศโดย

เม่ือวิเคราะห์เสียงของผูป้ระกาศตามความหมายของโทนเสียง (Tone of voice) แลว้นั้นจะพบว่า ผู ้
ประกาศใชโ้ทนเสียงระดบักลาง ไม่ต ่าและไม่สูง ส่วนความเร็วของการพูดนั้นปานกลางแต่เต็มไป
ด้วยความกระตือรือร้น มีจังหวะในการพูด เน่ืองจากผู ้ประกาศต้องการใช้เสียงเพื่อเตือนภัย
ประชาชน โดยไม่ถึงกบัสร้างความวติกกงัวลให้ผูค้นแตกต่ืน แต่ก็จะเป็นน ้ าเสียงท่ีขึงขงัและจริงจงั
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือทั้งหมด ส่วนวดีิโอท่ี 4  ไม่มีเสียงผูป้ระกาศ  

4.1.1.5  เพลงประกอบ (Soundtrack)  ในทั้งหมด 4 วิดีโอนั้น จะมีเพียงแค่ Caption Video คือ
วิดีโอท่ี 4 ช่ือ NASA watches Maria intensify from space ท่ีมีเพลงประกอบเท่านั้น (ดูตารางท่ี 4.5) 
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โดยเพลงประกอบจะไม่มีเสียงร้องและมีลกัษณะเป็นการใช้จงัหวะผสม ทั้งชา้และเร็วสลบักนัไป 
ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกของผูช้มใหรู้้สึกวา่เร่ืองท่ีชมเป็นเร่ืองแปลกใหม่และกระตุน้ความสนใจ  

4.1.1.6  จังหวะการเดินเร่ือง (Pacing)   
 จงัหวะการเดินเร่ืองในช่วงท่ี 1 จะสอดคลอ้งกนักบัมุมมองการเล่าเร่ืองเช่นกนั โดยดูได้

จากตารางท่ี 4.6  
 
ตารางที ่4.6  ตารางวเิคราะห์จงัหวะการเดินเร่ืองของช่วงท่ี 1  

วดิีโอที ่ เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพวดิีโอ 

1 /  /  

2 /  / / 

3 /  / / 

4 /   / 

 
 จงัหวะการเดินเร่ืองของวดีิโอในช่วงท่ี 1 น้ีโดยภาพรวมนั้นคือ สั้น กระชบั แต่น าเสนอ
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูช้มนั้นคือการเตือนภยัวา่พายุอาจจะสร้างความเสียหายท่ีใดไดบ้า้ง พื้นท่ีใด
ควรระวงั เป็นตน้ และด้วยลกัษณะการเตือนภยันั้นตอ้งพยายามส่งสารไปถึงผูช้มให้ได้ จึงมีการ
เดินเร่ืองท่ีค่อนขา้งเร็วแต่กระชบัทั้งการใชเ้สียงของผูป้ระกาศในทั้ง 4 วิดีโอ และเสียงดนตรีท่ีเป็น
จงัหวะผสมในวิดีโอท่ี 4  แต่ในวิดีโอท่ี 1-3 จะให้ความส าคญักบัภาพกราฟิกเพราะตอ้งการสร้าง
ความเขา้ใจง่ายใหแ้ก่ผูช้ม  

4.1.1.7 เน้ือหาทีม่ีจ านวนพอเหมาะ (Economy)   
 เน้ือหาท่ีมีจ านวนพอเหมาะจะท าให้ผูช้มเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้ายข้ึน โดยจะสอดคลอ้งกนั

กบัทั้งความยาวและจงัหวะการเล่าเร่ือง ซ่ึงความยาวของคลิปต่างๆนั้นดูไดจ้ากตารางท่ี 6  
 ใน วิ ดี โอ  Tropical Storm Maria threatening Caribbean มี ค ว าม ยาว  1 .21  น าที  , 

Hurricane Maria travels close to Irma's path มีความยาว 2.29 นาที และ Hurricane Maria follows 
Irma's path มีความยาว 2.33 นาที ส่วน Caption Video ช่ือ NASA watches Maria intensify from 
space มีความยาว 0.50 นาที ซ่ึงจะสังเกตไดว้า่ caption video จะมีความยาวสั้นท่ีสุด ดงัจะเห็นไดว้า่ 
ความยาวของวิดีโออยู่ระหว่าง 0.50 – 2.33 นาที ซ่ึงเป็นการน าเสนอเน้ือหาท่ีไม่ยาวจนเกินไปและ
ไม่ท าใหผู้ช้มรู้สึกวา่ถูกยดัเยยีดขอ้มูล 
 นอกจากน้ี ยงัพบเห็นการใช้ Visualization มาช่วยในวิดีโอทุกช้ินอีกด้วย ท าให้ผูช้ม
เขา้ใจได้ง่าย โดยเป็นการน ามาใช้เพื่อแสดงแผนท่ีและการเคล่ือนไหวของพายุ รวมทั้งคาดการณ์
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เส้นทางท่ีพายุอาจจะเดินทางผา่น (ดูภาพท่ี 4.4) โดยพบเห็นการใชภ้าพวิดีโอกราฟิกในวิดีโอท่ี 1-3 
และไม่พบการใชว้ดีิโอกราฟิกในวดีิโอท่ี 4  
 

  
 

ภาพที ่4.4 ตวัอยา่งภาพกราฟิกในวดีิโอ Hurricane Maria travels close to Irma's path 
   

4.1.2 ช่วงทีส่อง ระหวา่งวนัท่ี 20-24 กนัยายน 2560 ช่วงพายเุขา้พดัถล่มและก่อใหเ้กิดความ
เสียหายอยา่งหนกั เลือกมาทั้งหมด 7 วดีิโอ ดูไดจ้ากตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที ่4.7 ตารางแสดงกลุ่มตวัอยา่งและความยาวคลิปในช่วงท่ี 2 
 

วดิโีอที่ วนัที่ เหตุการณ์ส าคัญ ช่ือข่าว ประเภทข่าว ความยาว(นาที) 
1 
 
2 

20 ก.ย. พายเุขา้
เปอร์โตริโก 

Puerto Rico braces for direct hit 
from Maria 

รายงานจาก
สตูดิโอ 

2.34 

ส านกัข่าว CNN reporter lashed 
by winds in Puerto Rico 

รายงานสด 1.45 
 

3 
 
4 
 
5 
 
6 

21 ก.ย. 1 วนัหลงัพายเุขา้
ปอร์โตริโก 

Where is Hurricane Maria headed 
next? 

รายงานจาก
สตูดิโอ 

1.42 

Hurricane Maria leaves trail of 
devastation 

Caption Video 1.28 

Aerial view of Dominica 
devastation 

รายงานสด 1.59 

Puerto Rican residents face 
uncertain future 

รายงาน 1.35 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

วดิโีอที่ วนัที่ เหตุการณ์ส าคัญ ช่ือข่าว ประเภทข่าว ความยาว(นาที) 
7 22 ก.ย. 2 วนัหลงัพายเุขา้

ปอร์โตริโก 
Survivor: Hurricane came with a 

vengeance 
รายงาน 3.31 

  
 โดยเม่ือพิจารณาตาม 7 องค์ประกอบท่ีส าคัญของวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล 
(Digital Storytelling) แลว้พบวา่  

4.1.2.1 มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View)  
มุมมองการเล่าเร่ืองในช่วงท่ี 2 นั้นพิจารณาจากทั้ง 7 วดีิโอ โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ

ต่างๆ  ดูไดจ้ากตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ตารางวเิคราห์มุมมองการเล่าเร่ืองของช่วงท่ี 2 
 

วดิโีอที่ มุมมองการเล่าเร่ือง 

เตือนภัย ความเสียหาย ตรวจสอบความ
ช่วยเหลือจากรัฐ 

 เสียง ข้อความ กราฟิก 
ภาพ
วดิโีอ 

เสียง ข้อความ กราฟิก 
ภาพ
วดิโีอ 

ไม่พบ 

1 / / / /      
2 / / / /      
3     / /  /  
4     / /  /  
5     / /  /  
6     / /  /  
7     / /  /  
         ไม่พบ 

รวม เตือนภยั  2    ความเสียหาย   5      ไม่พบ 
 
 ในช่วงท่ีสองนั้น มุมมองการเล่าเร่ืองจะผสมผสานกนัไประหวา่ง การเตือนภยัและการ

รายงานความเสียหาย โดยในช่วงตน้คือ วิดีโอท่ี 1และ 2  วนัท่ี 20 กนัยายน 2560 คือวิดีโอ Puerto 
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Rico braces for direct hit from Maria และวิ ดี โอ  ส านั กข่ าว  CNN reporter lashed by winds in 
Puerto Rico มุมมองการเล่าเร่ืองยงัเป็นการเตือนภยัอยู ่เพราะพายุยงัไม่เขา้หรืออยู่ระหว่างพายุเขา้
พอดี ดงันั้นรูปภาพการรายงานของคลิปวดีิโอทั้งสองจะค่อนขา้งคลา้ยกบัช่วงท่ี 1 โดยในคลิปวิดีโอ 
Puerto Rico braces for direct hit from Maria ซ่ึงใช้ขอ้ความพาดหัวว่า พายุมาเรียซ่ึงจดัอยู่ในเฮอริ
เคนระดบั 5 เตรียมเขา้ถล่มเปอร์โตริโก และหมู่เกาะเวอร์จินของ  (ดูรูปภาพท่ี 4.5)  
  แต่หลงัจากวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป เน้ือหาจะเร่ิมปรับเป็นการรายงาน
ถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยในวิดีโอ Where is Hurricane Maria headed next? มีขอ้ความพาดหัว
ข่าววา่ ส านกังานผูว้า่การเผย ทัว่ทั้งเปอร์โตริโกไม่มีไฟฟ้าใช ้มุมมองการเล่าเร่ืองเปล่ียนไปเป็นการ
รายงานความเสียหาย (ดูรูปภาพท่ี 4.6) ส่วนในวิดีโอ Aerial view of Dominica devastation , Puerto 
Rican residents face uncertain future , Survivor: Hurricane came with a vengeance  แ ล ะ  
Hurricane Maria leaves trail of devastation ก็เป็นการรายงานภาพความเสียหายทั้งหมดโดยสะทอ้น
ผา่นจากขอ้ความท่ีปรากฏบนหนา้จอ และภาพวดีิโอท่ีใช ้(ดูภาพท่ี 4.7, 4.8, 4.9,4.10) 
 

 
 

ภาพที ่4.5 วดีิโอ Puerto Rico braces for direct hit from Maria 
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ภาพที ่4.6 วดีิโอ Where is Hurricane Maria headed next? 
 

 
 

ภาพที ่4.7 ภาพความเสียหายมุมสูงจากวดีิโอ  Aerial view of Dominica devastation 
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ภาพที ่4.8 ตวัอยา่งภาพความเสียหายในวดีิโอ Puerto Rican residents face uncertain future 
 
 

 
 

ภาพที ่4.9 ภาพความเสียหายในวดีิโอ Survivor Hurricane came with a vengeance 
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ภาพที ่4.10 ภาพความเสียหายในวดีิโอ  Hurricane Maria leaves trail of devastation 
 
 4.1.2.2 ค าถามทีช่่วยเร้าความสนใจ (Dramatic Question)  

 ในช่วงท่ี 2 ค  าถามนั้นพบการตั้งค  าถามเพียงแค่ในคลิปวิดีโอท่ี 1  Puerto Rico braces 
for direct hit from Maria ยงัคงใชเ้สียงเป็นส่ือดิจิทลัหลกั ดูไดจ้ากตารางท่ี 14  

 
ตารางที ่4.9  ตารางวเิคราะห์ค าถามท่ีช่วยเร้าความสนใจของช่วงท่ี 2 
 

วดิโีอที่ ค าถาม ค าตอบ 

ม ี ไม่มี ม ี ไม่มี 

เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพ
วดิโีอ 

 เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพ
วดิโีอ 

1 /          
2     /      
3     /      
4     /      
5     /      
6     /      
7     /      
 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 
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 ส าหรับในวิดีโอท่ี 1 นั้นผูป้ระกาศตั้งค  าถามกบัผูส่ื้อข่าวในพื้นท่ีเปอร์โตริโก โดยถาม
วา่ จากท่ีผูป้ระกาศในพื้นท่ีสังเกต เปอร์โตริโกมีความพร้อมแลว้หรือยงัในการรับมือกบัพายุ   ส่วน
ค าตอบนั้นถ่ายทอดผ่านทางเสียงของผูส่ื้อข่าวท่ีรายงานมาจากเปอร์โตริโก ผ่านทางขอ้ความท่ีข้ึน
ห น้ า จ อ ว่ า  Puerto Rico Governor: Hurrican Maria will be Catastrophic แ ป ล ว่ า  ผู ้ ว่ า ก า ร
เปอร์โตริโก: เฮอริเคนมาเรียจะเป็นหายนะอย่างใหญ่หลวง นอกจากน้ียงัมอบค าตอบผ่านทาง
กราฟิกท่ีแสดงแผนท่ีของพาย ุและภาพวดีิโอ 
 4.1.2.3 เน้ือหาทีเ่ป่ียมไปด้วยความรู้สึก (Emotional Content) 

ในช่วงท่ีสองน้ีจะสังเกตพบวธีิการใชเ้น้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกท่ีเล่าถึงผลกระทบต่อ
คนรอบตวัหรือชีวติของผูค้นผา่นส่ือดิจิทลัจากตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ตารางแสดงเน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกในช่วงท่ี 2 
 
วดิโีอที่ กระทบต่อผู้คน 

ม ี เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพวดิโีอ ไม่มี 

1 / / / / /  
2 / / / - /  
3 / / / - /  
4 / / / - /  
5 / / / - /  
6 / / / - /  
7 / / /  /  

รวม 7 7 7 1 7  

 
 1) ขอ้ความ ยงัคงใชข้อ้ความท่ีปรากฏบนหน้าจอท่ีแสดงให้เห็นวา่น่ีเป็นข่าวด่วนดว้ย
ค าวา่ breaking news และเวลาผูส่ื้อข่าวรายงานจากในพื้นท่ีจะพบวา่มีการระบุชดัเจนวา่ผูส่ื้อข่าวอยู่
ท่ีไหน เหมือนดงัในวดีิโอท่ี 1 ก็จะระบุวา่ ผูส่ื้อข่าวยนือยูท่ี่เปอร์โตริโก (ดูภาพท่ี 4.11 และ 4.12) 
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ภาพที ่4.11 ภาพผูส่ื้อข่าวในพื้นท่ีจากวดีิโอ Puerto Rico braces for direct hit from Maria 
 

 
 

ภาพที ่4.12 ผูส่ื้อข่าวรายงานในวดีิโอ ส านกัข่าว CNN reporter lashed by winds in Puerto Rico 
 

 2) เสียง  ในวิดีโอท่ี  3-7 นั้ น เป็นวิดีโอท่ีบันทึกภาพเหตุการณ์หลังพายุเข้า มีการ
น าเสนอบทสัมภาษณ์ผูป้ระสบเหตุ ให้บุคคลเหล่านั้นออกมาบอกเล่าความรู้สึกของการสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนจากอิทธิพลของพายุมาเรีย ซ่ึงจะพบภาพท่ีสะเทือนใจปรากฏในหลายคลิปวิดีโอ เช่น วิดีโอ 
Puerto Rican residents face uncertain future  (ดูภาพท่ี 4.13) นักข่าวสัมภาษณ์ผูป้ระสบเหตุซ่ึงเล่า
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ถึงความสูญเสีย และพบวา่ในบรรดาผูป้ระสบเหตุท่ีนกัข่าวน าบทสัมภาษณ์มาเผยแพร่มีการน าเสนอ
ภาพของผูป้ระสบเหตุสองคนท่ีร้องไหแ้ละเช็ดน ้าตา  

 

 

 
 

ภาพที ่4.13  ภาพผูป้ระสบภยัร้องไหใ้นวดีิโอ Puerto Rican residents face uncertain future 
 

 3) ภาพวิดีโอ ในช่วงตน้คือ วิดีโอของวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 คือวิดีโอ Puerto Rico 
braces for direct hit from Maria และวิ ดีโอ ส านักข่าว CNN reporter lashed by winds in Puerto 
Rico  จะใชว้ิธีส่งผูส่ื้อข่าวส่งพื้นท่ีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดของสถานการณ์วา่รุนแรงแค่
ไหน  โดยภาพจากวิ ดี โอ  Puerto Rico braces for direct hit from Maria ผู ้ ส่ื อข่ าวอยู่ ในพื้ น ท่ี
ชายหาดพลัมาสเดลมาร์ในเปอร์โตริโก เฝ้าสังเกตการณ์การเตรียมพร้อมรับมือพายุของเปอร์โตริโก 
(ดูจากภาพท่ี 4.11 ) ส่วนในวิดีโอ  ส านกัข่าว CNN reporter lashed by winds in Puerto Rico เราจะ
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เห็นภาพผูป้ระกาศยืนอยู่ท่ามกลางพายุฝนและลมกระโชกแรงอย่างหนัก ซ่ึงท าให้ผูช้มเข้าใจ
สถานการณ์เป็นอยา่งดี (ดูภาพท่ี 4.12) 
 ภาพจากวิดีโอ ส านักข่าว CNN reporter lashed by winds in Puerto Rico จะเห็นผู ้
ประกาศอยู่ท่ีจุดเดิม แต่สถานการณ์เปล่ียนไปเน่ืองจากพายุเขา้แล้ว ซ่ึงในวิดีโอจะเห็นผูป้ระกาศ
รายงานข่าวท่ามกลางพายุและลมกระโชกแรง ฝนตกหนกั แมว้า่เสียงรายงานจะไม่ชดัเจนแต่เป่ียม
ไปดว้ยความรู้สึกวา่ตอนน้ีสถานการณ์ร้ายแรงเพียงใด 
 นอกจากน้ียงัมีภาพความเสียหายทัว่ไปของอาคาร บา้นเรือนและสาธารณูปโภค หลงั
พายุเขา้ ภาพจะเน้นไปท่ีความเสียหายเป็นหลกั ทั้งภาพบา้นเมือง ภาพถนน สะพานและโครงสร้าง
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ  นอกจากน้ี เช่น ในวิดีโอ Survivor Hurricane came with a vengeance พบการ
น าเสนอภาพความเสียหายของบา้นเรือนและถนนท่ีใช้การไม่ได ้ท าให้ประชาชนตอ้งอพยพออก
จากเมืองดงักล่าวดว้ยการเดินเทา้ (ภาพท่ี 4.14)  ซ่ึงรูปแบบน้ีจะพบในวิดีโอท่ีมีมุมมองการเล่าเร่ือง
แบบรายงานความเสียหาย 
 

 
 

ภาพที ่4.14 ความเสียหายในวดีิโอ Survivor Hurricane came with a vengeance 
 
 อีกทั้งยงัพบการเร่ิมตน้น าเสนอดว้ยภาพมุมสูง พบการน าเสนอดว้ยการใชภ้าพเร่ิมตน้
เป็นภาพมุมสูง เช่น ในวิดีโอ Puerto Rican residents face uncertain future (ดูภาพท่ี 4.15) มีการใช้
ค  าเร่ิมตน้รายงานดว้ยค าวา่ “หลงัจากท่ีพายุมาเรียถล่มเปอร์โตริโก น่ีคือส่ิงท่ีพายไุดทิ้้งเอาไว”้ พร้อม
ทั้งเผยภาพมุมสูง  ส่วนในวิดีโอ Aerial view of Dominica devastation (ดูภาพท่ี 4.16 ) ก็เร่ิมตน้มา
ดว้ยภาพมุมสูงเช่นกนั ซ่ึงรูปแบบน้ีจะพบในวดีิโอท่ีมีมุมมองการเล่าเร่ืองแบบรายงานความเสียหาย 
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ภาพที ่4.15 ภาพเร่ิมตน้ของวิดีโอ Puerto Rican residents face uncertain future 
 

 
 

ภาพที ่4.16 ภาพมุมสูงจากวดีิโอ Aerial view of Dominica devastation 
  

4.1.2.4 ลกัษณะของน า้เสียง (Voice)   
 เสียงในช่วงน้ีจะเร่ิมแบ่งเป็นทั้ง เสียงผูป้ระกาศและเสียง voice over ดูไดจ้ากตารางท่ี 

4.11 
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ตารางที ่4.11 ตารางวเิคราะห์ลกัษณะน ้าเสียงและเพลงประกอบในช่วงท่ี 2 
 

วดิโีอที่ ลกัษณะของน า้เสียง เพลงประกอบ 

โทนเสียง ระดบัเสียง ความเร็ว ม ี เร็ว ช้า ผสม ไม่มี 

สูง กลาง ต า่ ดงั ปาน
กลาง 

เบา เร็ว ปาน
กลาง 

ช้า 

1  /   /   /      / 
2  /   /   /      / 
3   /  /    /     / 
4   /  /    /     / 
5   /  /    /     / 
6   /  /    /     / 
7   /  /    /     / 

รวม  2 5  7   2 5     7 

 
 โดยวิดีโอท่ี เป็นเสียงผู ้ประกาศคือ Puerto Rico braces for direct hit from Maria , 

Where is Hurricane Maria headed next?,  และวิดีโอ ส านักข่าว CNN reporter lashed by winds in 
Puerto Rico โดยลักษณะจะเป็นเหมือนช่วงแรก โดยเม่ือวิเคราะห์เสียงของผู ้ประกาศตาม
ความหมายของโทนเสียง (Tone of voice) แลว้นั้นจะพบวา่ ผูป้ระกาศใชโ้ทนเสียงระดบักลาง ไม่ต ่า
และไม่สูง ส่วนความเร็วของการพูดนั้นจะค่อนขา้งชา้ มีจงัหวะในการพูด นอกจากน้ียงัพบวา่ เสียง
ผูป้ระกาศจะใชใ้นวดีิโอรายงานจากสตูดิโอหรือในพื้นท่ีเป็นหลกั 
 ส่วนในวิดีโอท่ี เหลือ  Aerial view of Dominica devastation ,Puerto Rican residents 
face uncertain future ,Survivor: Hurricane came with a vengeance  และ  Hurricane Maria leaves 
trail of devastation ใชเ้สียง voice over คือเสียงนกัข่าวหรือผูป้ระกาศพากษ ์น ้ าเสียงในวดีิโอเหล่าน้ี
จะแตกต่างจากวิดีโอสามช้ินแรกท่ีกล่าวถึงดา้นบน เพราะมุมมองการเล่าเร่ืองของทั้งส่ีวิดีโอน้ีลว้น
แล้วแต่เป็นการรายงานความเสียหาย ความล าบากของประชาชนผูป้ระสบเหตุพายุ ดังนั้นเม่ือ
วิเคราะห์เสียง Voice over ตามความหมายของโทนเสียง (Tone of voice) แล้วจะพบว่า มีการใช้
โทนเสียงต ่า พูดช้าลง ท้ิงจงัหวะค่อนขา้งนาน น ้ าเสียงเปล่ียนเป็นโศกเศร้าเล็กน้อย ไม่ถึงกบัมาก 
เป็นการแสดงความเสียใจและเห็นใจผูท่ี้ประสบภยั  
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4.1.2.5 เพลงประกอบ (Soundtrack) มีเพียงเสียงจริงจากสถานท่ีตอนถ่ายภาพเท่านั้น เช่นใน
วิดีโอ Hurricane Maria leaves trail of devastation  ซ่ึงเป็น Caption Video ก็ไม่มีเสียงเพลง แต่เป็น
เสียงฝนตกและเสียงคนพูดคุยกนั ส่วนวดีิโออีก 6 วดีิโอนั้นไม่มีเสียงประกอบ (ดูตารางท่ี 16) 
 4.1.2.6  เน้ือหาที่มีจ านวนพอเหมาะ (Economy)  ความยาวโดยเฉล่ียของคลิปวิดีโอในช่วงน้ีจะ
อยู่ท่ีประมาณ 1 -2 นาทีเท่านั้น มี  Survivor: Hurricane came with a vengeance ท่ีมีความยาวท่ีสุด
คือ 3.31 นาที ส่วนการใช้กราฟิกมาช่วยนั้ นพบในวิดีโอ Puerto Rico braces for direct hit from 
Maria และ Where is Hurricane Maria headed next? (ดูจากภาพท่ี 4.17) ซ่ึงแตกต่างจากวิดีโอท่ี
เหลือในช่วงท่ี 2 คือ เป็นสองวิดีโอท่ีมีมุมมองการเล่าเร่ืองแบบเตือนภยั ในขณะท่ีเหลือมุมมองการ
เล่าเร่ืองแบบการรายงานความเสียหาย 
 

 
 

ภาพที ่4.17 ภาพกราฟิกวดีิโอ Where is Hurricane Maria headed next? 
 

4.1.2.7  จังหวะการเดินเร่ือง (Pacing)   
 จงัหวะการเดินเร่ืองในช่วงน้ีจะสอดคลอ้งกบัมุมมองการเล่าเร่ือง ซ่ึงพบ 2 แบบคือ การ

เตือนภยัและการรายงานความเสียหาย (ดูจากตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที ่4.12 ตารางวเิคราะห์จงัหวะการเดินเร่ืองของช่วงท่ี 2  
 

วดิีโอที่ เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพวดิีโอ 

1 /  / / 

2 /  / / 

3 /   / 

4 /   / 

5 /   / 

6 /   / 

7 /   / 
 
 การเดินเร่ืองโดยภาพรวมยงัคงกระชบั โดยวิดีโอในช่วงท่ี 3 ท่ีมีมุมมองการเล่าเร่ือง

แบบเตือนภัย ได้แก่ คือ Puerto Rico braces for direct hit from Maria , Where is Hurricane Maria 
headed next?,  และวิดีโอ ส านักข่าว CNN reporter lashed by winds in Puerto Rico จะเน้นการเล่า
เร่ืองอย่างรวดเร็วและกระชบั  ส่วนในวิดีโอท่ีเหลือ  Aerial view of Dominica devastation ,Puerto 
Rican residents face uncertain future ,Survivor: Hurricane came with a vengeance  แ ล ะ  
Hurricane Maria leaves trail of devastation ซ่ึงมีมุมมองการเล่าเร่ืองแบบการรายงานความเสียหาย 
จงัหวะในการเล่าเร่ืองจะชา้ลงมาอยา่งเห็นไดช้ดั 
 กล่าวโดยสรุป มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) ในช่วงท่ีสองนั้น มุมมองการเล่า
เร่ืองจะผสมผสานกนัไประหวา่งการเตือนภยัและการรายงานความเสียหาย โดยในช่วงตน้ก่อนท่ี
พายุจะเขา้พดัถล่มมุมมองการเล่าเร่ืองจะยงัคงเป็นการเตือนภยั โดยพบค าเช่น braces for หรือเตรียม
ตวัรับมือในคลิปวดีิโอ Puerto Rico braces for direct hit from Maria  แต่หลงัจากวนัท่ี 21 กันยายน 
2560 เป็นตน้ไป เน้ือหาจะเร่ิมปรับเป็นการรายงานถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
 ส่วนเน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกนั้น จะพบรูปแบบการรายงานเน้ือหาท่ีน่าสนใจ
ทั้งหมด 4 รูปแบบในช่วงน้ี ได้แก่ 1.) การส่งผูส่ื้อข่าวลงพื้นท่ีจริง 2.)เสียงสัมภาษณ์และภาพของ
ผูป้ระสบภยั 3.) ภาพความเสียหายทัว่ไปของอาคาร บ้านเรือนและสาธารณูปโภค และ 4.) การ
เร่ิมตน้น าเสนอดว้ยภาพมุมสูง 
 ในช่วงท่ีสองน้ียงัไม่พบเพลงประกอบในวิดีโอ โดยจะมีการใชเ้สียงบรรยากาศจริงใน
คลิปทั้งหมด ส่วนการใช้กราฟิกเขา้มาช่วยนั้นจะพบในเฉพาะวิดีโอท่ีมีมุมมองการเล่าเร่ืองแบบ
เตือนภัย  คือในวิ ดีโอ  Puerto Rico braces for direct hit from Maria , Where is Hurricane Maria 
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headed next?,  และวิดีโอ ส านักข่าว CNN reporter lashed by winds in Puerto Rico เท่านั้น ซ่ึงทั้ ง
สามตวัจะเนน้การเล่าเร่ืองอยา่งรวดเร็วและกระชบั ส่วนในวิดีโอท่ีเหลือ  Aerial view of Dominica 
devastation ,Puerto Rican residents face uncertain future ,Survivor: Hurricane came with a 
vengeance  และ  Hurricane Maria leaves trail of devastation ซ่ึงมีมุมมองการเล่าเร่ืองแบบการ
รายงานความเสียหาย จงัหวะในการเล่าเร่ืองจะชา้ลงมาอยา่งเห็นไดช้ดั 
 4.1.3. ช่วงที่สาม  ระหว่างวนัท่ี 25 กันยายนจนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ช่วงประเมินความ
เสียหาย ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู  เลือกมาทั้งหมด 22 วดีิโอ แบ่งออกเป็น รายงานจากสตูดิโอ 4 ช้ิน 
แถลงข่าว 1 ช้ิน สัมภาษณ์ 4 ช้ิน  รายงาน 9  ช้ิน  วดีิโอประเภท caption video 3 ช้ิน  วิดีโอ 1 ช้ิน  (ดู
ตารางท่ี 4.13 ) 
 
ตารางที ่4.13  แสดงกลุ่มตวัอยา่งและความยาวคลิปในช่วงท่ี 3 
 

วดิโีอที่ วนัที่ เหตุการณ์ส าคัญ ช่ือข่าว ประเภทข่าว ความยาว
(นาที) 

1 26 ก.ย. 5 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

San Juan mayor: You don't put debt 
over people 

รายงานจาก
สตูดิโอ 

1.58 

2 27 ก.ย. 6 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

FEMA: Doing everything we can 
in Puerto Rico 

รายงานจาก
สตูดิโอ 

2.11 

3 28 ก.ย. หน่ึงสัปดาห์หลงัพายุ
เขา้เปอร์โตริโก 

FEMA Chief falsely claims media 
not focused on Puerto Rico 

รายงานจาก
สตูดิโอ 

2.19 

4 29 ก.ย. 8 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

Fear of health crisis in Puerto Rico 
grow 

รายงาน 3.59 

5 30 ก.ย. 9 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

San Juan mayor:We're dying here สมัภาษณ์ 1.31 

6 1 ต.ค. 10 วนัหลงัพายเุขา้
เปอร์โตริโก 

Navarro on Trump's P.R. tweets: 
How dare he 

สมัภาษณ์ 1.36 
 

7 3 ต.ค. พายสุลายตวั Trump: Puerto Rico threw budget 
out of whack 

แถลงข่าว 1.05 

8   Scenes of devastation across Puerto 
Rico 

Caption video 2.23 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

วดิโีอที่ วนัที่ เหตุการณ์ส าคัญ ช่ือข่าว ประเภทข่าว ความยาว
(นาที) 

9 4 ต.ค. ทรัมป์ลงพ้ืนท่ี Trump meets storm victims in Puerto 
Rico 

สมัภาษณ์ 1.20 

10 5 ต.ค.  Weir: Puerto Rico crisis 'a monster 
problem' 

รายงาน 1.34 

11 6 ต.ค.  Dominica resident returns to apartment 
after storm 

วิดีโอ 2.03 

12 8 ต.ค.  Visiting a hurricane survivor's home รายงาน 2.04 
13 10 ต.ค.  How do hurricane recovery efforts 

compare? 
รายงานจาก
สตูดิโอ 

2.09 

14 12 ต.ค.  Autism research in danger after Maria รายงาน 2.05 
15 13 ต.ค.  Weeks after Maria, survivors scramble 

for help 
รายงาน 4.06 

16 16 ต.ค.  Puerto Rico struggles to find drinking 
water 

สมัภาษณ์ 1.42 

17 18 ต.ค.  Survivor of Hurricane Maria desperately 
need aid 

Caption video 1.00 

18 19 ต.ค. ครบรอบ 1 เดือน
พายถุล่ม 

Puerto Rico a month later is 'post-
apocalyptic' 

รายงาน 4.28 

19 20 ต.ค.  Cooper scores trump’s respond to Puerto 
Rico 

รายงานจาก
สตูดิโอ 

3.16 

20 21 ต.ค.  Puerto Rico one month after Hurricane 
Maria 

รายงาน 2.27 

21 22 ต.ค.  Puerto Rico schools converted to shelters รายงาน 2.04 
22 23 ต.ค.  Puerto Rico: Concerns grow over debris 

buildup 
รายงาน 1.50 

23 31 ต.ค.  See: Before and after rainforest was 
destroyed 

Caption video 0.45 



73 

 โดยเม่ือพิจารณาตาม 7 องค์ประกอบท่ีส าคัญของวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล 
(Digital Storytelling) แลว้พบวา่  

4.1.3.1 มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) ในช่วงท่ี 3 นั้น มุมมองการเล่าเร่ืองจะเน้นการ
ประเมินความเสียหาย ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูภายหลงัท่ีพายถุล่มมาหลายวนัแลว้  รวมทั้ง เนน้การ
ตรวจสอบว่ารัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพียงพอหรือไม่ และชาวบา้นไดรั้บความช่วยเหลือเพียงพอ
หรือเปล่า โดยมุมมองการเล่าเร่ืองจะถูกเล่าผา่นวิธีการสามรูปแบบ (ดูตารางท่ี 4.14) ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี  

 
ตารางที ่4.14 ตารางวเิคราะห์มุมมองการเล่าเร่ืองในช่วงท่ี 3 
 
วดิโีอที่ มุมมองการเล่าเร่ือง 

เตือนภัย ความเสียหาย ตรวจสอบความช่วยเหลือจากรัฐ 
ไม่พบ ไม่พบ เสียง ขอ้ความ กราฟิก ภาพวิดีโอ 

1   / / - / 
2   / / - / 
3   / / - / 
4   / / - / 
5   / / - / 
6   / / - / 
7   / / - / 
8   / / - / 
9   / / - / 

10   / / - / 
11   / / - / 
12   / / - / 
13   / / - / 
14   / / - / 
15   / / - / 
16   / / - / 
17   / / - / 
18   / / - / 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 
วดิโีอที่ มุมมองการเล่าเร่ือง 

เตือนภัย ความเสียหาย ตรวจสอบความช่วยเหลือจากรัฐ 
ไม่พบ ไม่พบ เสียง ขอ้ความ กราฟิก ภาพวิดีโอ 

19   / / - / 
20   / / - / 
21   / / - / 
22   / / - / 
23   / / - / 

 ไม่พบ ไม่พบ 23 23 0 23 
รวม       ไม่พบ          ไม่พบ         ตรวจสอบความช่วยเหลือจากรัฐ 23 วดีิโอ 

 
 1)  การใชเ้สียงสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี หน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลทอ้งถ่ิน หรือรัฐบาลกลาง 
ผ่านส่ือดิจิทลัประเภทเสียง  ซ่ึงการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีของรัฐนั้น วิดีโอส่วนใหญ่จะเป็นประเภท
สั ม ภ าษ ณ์  เช่ น  วิ ดี โอ   San Juan mayor: You don't put debt over people  มี ก ารสั ม ภ าษ ณ์
นายกเทศมนตรีกรุงซานฮวน เมืองหลวงของเปอร์โตริโก ถึงการท่ีประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ของ
สหรัฐออกมาทวิตขอ้ความถึงความเสียหายในเปอร์โตริโกวา่เกิดจากปัญหาเดิมท่ีฝ่ังลึกอยู่แลว้ ทั้ง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีไม่ดีและหน้ีสินจ านวนมาก และบอกวา่ตอนน้ีตอ้งมีการรับมือกบัทั้ง
ดา้นการเงิน รวมถึงความช่วยเหลือทางน ้ า อาหารและยารักษาโรค ส่วนนายกเทศมนตรีกรุงซาน
ฮวน เมืองหลวงของเปอร์โตริโกท่ีตอบโตท้รัมป์วา่ ส่ิงท่ีทรัมป์พูดถึงไม่ควรจะถูกใชเ้ป็นสาเหตุใน
การกล่าวโทษวา่เพราะเหตุใดเปอร์โตริโกถึงไดรั้บความเสียหายหนกัจากพายมุาเรีย (ดูภาพท่ี 4.18) 
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ภาพที ่4.18 วดีิโอ San Juan mayor: You don't put debt over people 
 

 
 

ภาพที ่4.19 วดีิโอ FEMA: Doing everything we can in Puerto Rico 
 
 ส่วนวิดีโอ FEMA: Doing everything we can in Puerto Rico (ดูภาพท่ี  4.19) มีการ
สัมภาษณ์นายบร็อก ลอง ประธานหน่วยงานจดัการเหตุฉุกเฉินแห่งรัฐ ซ่ึงเปิดเผยกบัผูส่ื้อข่าวว่า 
เจ้าหน้าท่ีก าลังท าทุกอย่างเท่าท่ีสามารถท าได้ในการฟ้ืนฟูความเสียหายจากพายุมาเรียใน
เปอร์โตริโก 
 ด้านวิดีโอ San Juan mayor: We're dying here เป็นการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีอีก
คร้ังวา่ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐขนาดไหน เพราะก่อนหนา้น้ีเธอออกมาขอความ
ช่วยเหลือแต่ถูกประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์โจมตี (ดูภาพท่ี 4.20) อีกทั้งยงัมีการรายงานข่าวเร่ือง
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โดนลัด ์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐลงพื้นท่ีเยี่ยมผูป้ระสบภยัในเปอร์โตริโกในวิดีโอ Trump meets 
storm victims in Puerto Rico (ดูภาพท่ี 4.21) 
 

 
 

ภาพที ่4.20 วดีิโอ San Juan mayor: We're dying here 
 
 

 
 

ภาพที ่4.21 วดีิโอ Trump meets storm victims in Puerto Rico 
 
 2)  การใช้ภาพวิดีโอนักข่าวลงพื้นท่ีไปตรวจสอบว่าไดรั้บความช่วยเหลือและมีการ
ฟ้ืนฟูความเสียหายแล้วหรือยงั เป็นการถ่ายทอดผ่านส่ือดิจิทลัประเภทภาพวิดีโอ เช่นในวิดีโอ  



77 

Weeks after Maria, survivors scramble for help เป็นวิดีโอประเภทรายงานท่ีท าข้ึนด้วยการส่ง
ผูส่ื้อข่าวลงพื้นท่ีเมืองคิวบราดิลลา หลงัผ่านไป 3 สัปดาห์จากเหตุการณ์พายุมาเรียถล่ม (ดูภาพท่ี 
4 .22) โดยภาพจากวิ ดี โอ  ใช้ค  าว่า  Three weeks after Maria, Puerto Rico still unrecognizable 
แปลว่า สามสัปดาห์หลงัมาเรียถล่ม เปอร์โตริโกยงัคงมีสภาพแทบจ าไม่ได้ ผูส่ื้อข่าวยงัมีการไป
พูดคุยกบัผูป้ระสบภยัซ่ึงเล่าทั้งน ้าตาวา่ ตั้งแต่เกิดพายถุล่มก็ยงัไม่มีหน่วยงานใดลงพื้นท่ีมายงัเมืองน้ี
เลย และยงัไม่มีไฟฟ้าหรือน ้าประปาใช ้(ดูภาพท่ี 4.23) 
 นอกจากน้ีผูส่ื้อข่าวยงัพาไปดูความเสียหายอีกเมือง และมีการใชข้อ้ความวา่ More than 
80 percent of Puerto Rico without power แปลวา่ กวา่ 80 เปอร์เซ็นต์ของเปอร์โตริโกไม่มีไฟฟ้าใช ้
(4.24) 
 

 
 

ภาพที ่4.22 วดีิโอ  Weeks after Maria, survivors scramble for help 
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ภาพที ่4.23 ภาพในวดีิโอ  Weeks after Maria, survivors scramble for help 
 

 
 

ภาพที ่4.24 ภาพความเสียหายในWeeks after Maria, survivors scramble for help 
 

 3) การใช้ขอ้ความเน้นย  ้าระยะเวลาว่าผ่านมานานเพียงใด มุมมองการเล่าเร่ืองในบาง
วิดีโออาจจะใกล้เคียงจากการรายงานความเสียหายในช่วงแรก แต่ท่ีแตกต่างคือการสะท้อนว่า
ระยะเวลาผ่านมาเท่าไรแล้วและชาวบ้านได้รับการฟ้ืนฟูดูแลอย่างไรบ้าง ดังนั้ นเราจะพบเห็น
ประโยคท่ีบ่งบอกถึงระยะเวลาท่ีผ่านไป เช่น วิดีโอ Puerto Rico struggles to find drinking water 
นกัข่าวลงเสียงดว้ยการข้ึนตน้ประโยคมาดว้ยค าวา่ ผ่านมานานเกือบหน่ึงเดือนแลว้หลงัพายุเฮอริ
เคนมาเรียถล่ม แต่ประชาชนในเมืองยงัคงไม่มีน ้ าประปาใช้ และใช้ข้อความข้ึนว่า Puerto Rico 
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drink water from hazardous waste site แปลว่า ชาวเปอร์โตริโกด่ืมน ้ าจากแหล่งน ้ าทิ้งอนัตราย (ดู
ภาพท่ี 4.25) 
 

 
 

ภาพที ่4.25 วดีิโอ Puerto Rico struggles to find drinking water 
  

 ส่วนในวิดีโอ Puerto Rico one month after Hurricane Maria ผูส่ื้อข่าวยงัคงเน้นย  ้าว่า 
เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว 1 เดือนแล้วหลังพายุเฮอริเคนมาเรียถล่ม แต่ความเสียหายยงัคงอยู่และ
ชาวบา้นยงัคงใชชี้วติกนัอยา่งเดือดร้อนอยา่งไร 

 
 

ภาพที ่4.26 วดีีโอ Puerto Rico one month after Hurricane Maria 
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 4.1.3.2  ค าถามที่ช่วยเร้าความสนใจ (Dramatic Question) ในช่วงท่ี 3 ซ่ึงมุมมองการเล่าเร่ือง
เปล่ียนเป็นการประเมินความเสียหาย ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู การตั้งค  าถามจะคลา้ยคลึงกนั คือใน
ตอนตน้ของเร่ืองจะตั้งค  าถามว่า ระยะเวลาผ่านไปนานแลว้ ชาวบา้นไดรั้บความช่วยเหลือขนาด
ไหน โดยเป็นการตั้งค  าถามดว้ยเสียง ซ่ึงลกัษณะการตั้งค  าถามมกัจะพบในวิดีโอประเภทรายงาน 
เช่น ใน วิดีโอ Puerto Rico a month later is 'post-apocalyptic' ตั้งค  าถามด้วยผูส่ื้อข่าวในตอนตน้ว่า 
ผ่านมาแล้วหน่ึงเดือน ไปดูกนัว่าเปอร์โตริโกเป็นอย่างไรบา้ง ส่วนค าตอบนั้นจะถูกถ่ายทอดผ่าน
เสียง ขอ้ความและภาพวดีิโอ เน่ืองจากในช่วงท่ี 3 น้ีไม่พบการใชก้ราฟิก (ดูภาพท่ี 4.28)  
 
ตารางที ่4.15 ตารางวเิคราะห์ค าถามท่ีช่วยเร้าความสนใจในช่วงท่ี 3 
 

วดิโีอที่ ค าถาม ค าตอบ 

ม ี ไม่มี  

เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพ
วดิโีอ 

 เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพ
วดิโีอ 

ไม่มี 

1 / - - - - / / - / - 
2 / - - - - / / - / - 
3 / - - - - / / - / - 
4 / - - - - / / - / - 
5 / - - - - / / - / - 
6 / - - - - / / - / - 
7 - - - - / - - - - / 
8 - - - - / - - - - / 
9 / - - - - / / - / - 

10 / - - - - / / - / - 
11 - - - - / - - - - / 
12 / - - - - / / - / - 
13 / - - - - / / - / - 
14 / - - - - / / - / - 
15 / - - - - / / - / - 
16 / - - - - / / - / - 
17 - - - - / - - - - / 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 

วดิโีอที่ ค าถาม ค าตอบ 

ม ี ไม่มี  

เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพ
วดิโีอ 

 เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพ
วดิโีอ 

ไม่มี 

18 / - - - - / / - / - 
19 / - - - - / / - / - 
20 / - - - - / / - / - 
21 / - - - - / / - / - 
22 / - - - - / / - / - 
23 - - - - / - - - - / 

 18 0 0 0 5 18 18 0 18 5 

 
 

 
 

ภาพที ่4.27 วดีิโอ Puerto Rico a month later is 'post-apocalyptic' 
 
 4.1.3.3  เน้ือหาทีเ่ป่ียมไปด้วยความรู้สึก (Emotional Content) โดยในช่วงท่ีสามยงัคงพบลกัษณะ
ท่ีโดดเด่นส่ีรูปแบบ ซ่ึงใชเ้สียงและภาพวดีิโอเป็นหลกั (ดูจากตารางท่ี 4.16) 
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ตารางที ่4.16 ตารางวิเคราะห์เน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกของช่วงท่ี 3 
 
วดิโีอที่ กระทบต่อผู้คน 

ม ี เสียง ข้อความ กราฟิก ภาพวดิโีอ ไม่มี 
1 / / - - /  
2 / / - - /  
3 / / - - /  
4 / / - - /  
5 / / - - /  
6 / / - - /  
7 / / - - /  
8 / - / - /  
9 / / - - /  

10 / / - - /  
11 / / - - /  
12 / / - - /  
13 / / - - /  
14 / / - - /  
15 / / - - /  
16 / / - - /  
17 / - / - /  
18 / / - - /  
19 / / - - /  
20 / / - - /  
21 / / - - /  
22 / / - - /  
23 / - / - /  

 23 20 3 0 23  
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        1) การใช้ผูส่ื้อข่าวลงพื้นท่ีและสัมภาษณ์ผูป้ระสบภยัดว้ยตนเอง โดยมีการปล่อย
ภาพผูป้ระสบภยัร้องไห้หรืออยู่ในความเครียดอย่างหนัก มกัพบภาพลกัษณะน้ีในวิดีโอประเภท
รายงาน  เช่น  ในวิดีโอ Puerto Rico one month after Hurricane Maria ผู ้ส่ื อข่ าวลงพื้ น ท่ีไปกับ
ผูป้ระสบภยัท่ีพาไปดูสภาพบา้นของเขาหลงัเกิดเหตุ ซ่ึงหลงัผา่นมาหน่ึงเดือน บา้นของเขาก็ยงัคงมี
สภาพเสียหายอยา่งหนกั (ดูภาพท่ี 4.29) 
 

 
 

ภาพที ่4.28 วดีิโอPuerto Rico one month after Hurricane Maria 
 

 
 

ภาพที ่4.29 วดีิโอ  Weeks after Maria, survivors scramble for help 
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 การใชภ้าพท่ีแสดงความเสียหายในช่วงท่ี 3 จะมีผูป้ระสบภยัเขา้มาเก่ียวขอ้งตลอด โดย
บางตอนใช้ผูป้ระสบภยัเป็นตวัหลกั อาจจะมีเพียงคนเดียวหรือมากกว่านั้น เช่นในวิดีโอ  Weeks 
after Maria, survivors scramble for help ก็ใช้ผูห้ญิงในภาพท่ีก าลงักอดผูส่ื้อข่าวเป็นตวัเล่าเร่ือง (ดู
ภาพท่ี 4.30) ส่วนวิดีโอ Visiting a hurricane survivor's home ผูส่ื้อข่าวพาไปเยี่ยมบา้นของผูช้ายคน
หน่ึงท่ีเมืองคิวเปยบ์าโจ ซ่ึงบา้นไดรั้บความเสียหายจากพาย ุ(ดูภาพท่ี 4.31) 
 

 
 

ภาพที ่4.30 วดีิโอ Visiting a hurricane survivor's home 
      

 2) การเปรียบเทียบภาพและหลงัก่อนเกิดเหตุ ในวิดีโอประเภท caption video นั้น จะ
เน้นไปท่ีภาพท่ีสะเทือนใจ เช่น วิดีโอ See: Before and after rainforest was destroyed  พาไปดูภาพ
เปรียบเทียบผนืป่าแห่งหน่ึงในเปอร์โตริโกก่อนและหลงัเฮอริเคนมาเรียถล่ม 
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ภาพที ่4.31 ภาพจากวดีิโอ See: Before and after rainforest was destroyed 
     
  3)  การใชเ้สียงผูป้ระสบภยัเปิดเร่ือง โดยในวดีิโอ Visiting a hurricane survivor's home  
เปิดมาด้วยเสียงเล่าเร่ืองของผูป้ระสบภยั ก่อนจะเป็นเสียงผูส่ื้อข่าว (ดูภาพท่ี 4.33) และในวิดีโอ 
Puerto Rico one month after Hurricane Maria เปิดมาดว้ยเสียงผูป้ระสบภยัพูดวา่ This is what I left 
แปลวา่ น่ีคือส่ิงท่ีผมเหลืออยู ่(ดูภาพท่ี 4.34) 
 

 
 

ภาพที ่4.32 ภาพเร่ิมเร่ืองในวิดีโอ Visiting a hurricane survivor's home 
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 4)  ผู ้ประกาศข่าววิ เคราะห์การท างานของรัฐ ในวิดีโอ Cooper scores Trump's 
response to Puerto Rico (ดูภาพท่ี 4.33) พบเห็นการท่ีแอนเดอร์สัน คูปเปอร์ ผูป้ระกาศข่าวของ 
ส านกัข่าว CNN น าเสียงสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ีบอกวา่ เขาให้คะแนนตวัเองเกรด A 
ในการรับมือกับสถานการณ์ในเปอร์โตริโก แต่ขณะเดียวกัน ส านักข่าว CNN ก็น าภาพความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ียงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือมาเล่าสลบั เป็นการเปรียบเทียบว่าประชาชน
ไดรั้บความช่วยเหลือจริงหรือไม่  
 

 
 

ภาพที ่4.33 วดีิโอ Cooper scores Trump's response to Puerto Rico 
 
 4.1.3.4 ลักษณะของน ้าเสียง (Voice) การใช้น ้ าเสียงของผู ้ประกาศและผู ้ส่ือข่าวในช่วงน้ี 
ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัช่วงท่ีสองเป็นอยา่งมาก คือจะใชเ้สียงโทนต ่า ทิ้งจงัหวะในการพูด แสดงความ
เป็นกงัวลต่อสถานการณ์ โศกเศร้าบา้งในบางจุด  แต่นอกจากจะเน้นเสียงของผูป้ระกาศ และเสียง 
voice over แลว้ ยงัพบว่ามีการปล่อยเสียงผูป้ระสบภยัในช่วงท่ีสามเกือบทั้งหมดดว้ย  โดยเฉพาะ
ในช่วงตน้ของวดีิโอ (ดูจากตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที ่4.17 ตารางแสดงลกัษณะของน ้าเสียงในช่วงท่ี 3 
 

วดิโีอ
ที่ 

ลกัษณะของน า้เสียง เพลงประกอบ 

โทนเสียง ระดบัเสียง ความเร็ว ม ี เร็ว ช้า ผสม ไม่มี 

สูง กลาง ต า่ ดงั ปาน
กลาง 

เบา เร็ว ปาน
กลาง 

ช้า 

1 - - / - / - - / - - - - - / 
2 - - / - / - - / - - - - - / 
3 - - / - / - - / - - - - - / 
4 - - / - / - - / - - - - - / 
5 - - / - / - - / - - - - - / 
6 - - / - / - - / - - - - - / 
7 - - / - / - - / - - - - - / 
8 - - / - / - - / - / - - / - 
9 - - / - / - - / - - - - - / 

10 - - / - / - - / - - - - - / 
11 - - / - / - - / - - - - - / 
12 - - / - / - - / - - - - - / 
13 - - / - / - - / - - - - - / 
14 - - / - / - - / - - - - - / 
15 - - / - / - - / - - - - - / 
16 - - / - / - - / - - - - - / 
17 - - / - / - - / - / - - / - 
18 - - / - / - - / - - - - - / 
19 - - / - / - - / - - - - - / 
20 - - / - / - - / - - - - - / 
21 - - / - / - - / - - - - - / 
22 - - / - / - - / - - - - - / 
23 - - / - / - - / - / - - / - 
รวม 0 0 23 0 23 0 0 23 0 3 0 0 3 20 
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 4.1.3.5  เพลงประกอบ (Soundtrack) ในทั้งหมดของช่วงท่ีสามพบเพลงประกอบเฉพาะใน   
Caption Video ทั้ ง 3 ตัว แต่ ส่ิงท่ี เด่นในช่วงน้ี คือการใช้เสียงเหตุการณ์จริงเข้ามาประกอบ 
เช่นเดียวกนักบัช่วงท่ี 2  
 4.1.3.6  เน้ือหาทีม่ีจ านวนพอเหมาะ (Economy)  ในช่วงท่ีสามพบวา่วดีิโอท่ีมีความยาวมาก
ท่ีสุดยงัคงเป็นวดีิโอประเภทรายงาน โดยวดีิโอเร่ือง  Puerto Rico a month later is 'post-
apocalyptic1 มีความยาวท่ีสุดคือ 4.28 นาที ส่วนวดีิโอท่ีสั้นท่ีสุดคือวดีิโอประเภท caption video 
  นอกจากน้ียงัไม่พบเห็นการใช ้Data Vizualization ในช่วงท่ีสามเลย 
 4.1.3.7  จังหวะ (Pacing)  การเดินเร่ืองโดยภาพรวมยงัคงกระชบั แต่วดีิโอในช่วงท่ีสามมีความ
ยาวมากท่ีสุดกวา่ช่วงท่ีหน่ึงและสอง โดยพบวา่ วดีิโอท่ีเป็นการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึง
ทั้งหมดเป็นวดีิโอประเภทรายงานสดจากสตูดิโอ สัมภาษณ์และแถลงข่าว จะเดินเร่ืองเร็วกวา่และใช้
เวลาไม่นาน ไดแ้ก่  วิดีโอ San Juan mayor: You don't put debt over people , FEMA: Doing 
everything we can in Puerto Rico , FEMA Chief falsely claims media not focused on Puerto Rico  
, Trump: Puerto Rico threw budget out of whack  , San Juan mayor: We're dying here , Navarro 
on Trump's P.R. tweets: How dare he , Trump meets storm victims in Puerto Rico, Puerto Rico 
struggles to find drinking water  
 ส่วนวิดีโอประเภท caption video 3 ช้ิน ได้แก่  Scenes of devastation across Puerto 
Rico , Survivor of Hurricane Maria desperately need aid  และ See: Before and after rainforest was 
destroyed ก็เดินเร่ืองเร็วเช่นกนั และสั้นท่ีสุดในบรรดาวิดีโอทุกประเภท โดยเน้ือหาจะเร่ิมตน้ สร้าง
ปมและขมวดจบภายในเวลาไม่นานประมาณ 1 นาที 
 ส่วนวิดีโอประเภทรายงาน  ได้แก่ Fear of health crisis in Puerto Rico grow  , Weir: 
Puerto Rico crisis 'a monster problem', Visiting a hurricane survivor's home, Autism research in 
danger after Maria , Weeks after Maria survivors scramble for help,  Puerto Rico a month later is 
'post-apocalyptic'  , Puerto Rico one month after Hurricane Maria , Puerto Rico schools converted 
to shelters, Puerto Rico: Concerns grow over debris buildup  จะมีความยาวท่ีสุด และจงัหวะในการ
เล่าเร่ืองจะไม่กระชบัเท่าวดีิโอประเภทอ่ืน 

 กล่าวโดยสรุป ในช่วงท่ี 3 น้ีส่ิงท่ีน่าสนใจคือมุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) ท่ีจะ
เนน้การประเมินความเสียหาย ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู เพราะตามระยะเวลาผา่นการโดนพายุถล่ม
มาหลายวนัแลว้  รวมทั้งตรวจสอบวา่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพียงพอหรือไม่ และชาวบา้นไดรั้บ
ความช่วยเหลือเพียงพอหรือเปล่า โดยการเล่าเร่ืองแบบน้ีถูกสะทอ้นผ่านวิธีการ 3 แบบ ไดแ้ก่ 1) 
การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี หน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลทอ้งถ่ิน หรือรัฐบาลกลาง  2)การส่งนกัข่าวลงพื้นท่ี
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ไปตรวจสอบวา่ไดรั้บความช่วยเหลือและมีการฟ้ืนฟูความเสียหายแลว้หรือยงั และ 3) ผูป้ระกาศข่าว
วิเคราะห์การท างานของรัฐ โดยใช้วิธีน าเสียงของฝ่ายรัฐบาลมาเปิดสลับกับภาพความเสียหาย
บ้านเรือนประชาชนและเสียงจากประชาชน ซ่ึงมุมมองการเล่าเร่ืองถูกถ่ายทอดผ่านทั้ งเสียง 
ขอ้ความและภาพวดีิโอ 
 ส่วนเน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกนั้นมีการใชส้องรูปแบบท่ีน่าสนใจ คือ 1) การใช้
ผูส่ื้อข่าวลงพื้นท่ีและสัมภาษณ์ผูป้ระสบภยัดว้ยตนเอง และ 2) การเปรียบเทียบภาพและหลงัก่อน
เกิดเหตุ โดยเป็นการเล่าเร่ืองดว้ยภาพเสียส่วนใหญ่ ส่วนในเร่ืองของเสียงนั้นยงัคงเนน้ใช้เสียงจริง
จากเหตุการณ์จริง และไม่ใช่เพลงประกอบ  นอกจากน้ียงัไม่พบเห็นการใช้ Data Vizualization 
ในช่วงท่ีสามเลย 
 ขณะท่ีการเดินเร่ืองโดยภาพรวมยงัคงกระชับ แต่พบว่า วิดีโอท่ีเป็นการสัมภาษณ์
เจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงทั้งหมดเป็นวิดีโอประเภทรายงานสดจากสตูดิโอ สัมภาษณ์และแถลงข่าว จะ
เดินเร่ืองเร็วกวา่และใชเ้วลาไม่นาน ส่วนวดีิโอประเภท caption video 3 เดินเร่ืองเร็วเช่นกนั และสั้น
ท่ีสุดในบรรดาวิดีโอทุกประเภท โดยเน้ือหาจะเร่ิมตน้ สร้างปมและขมวดจบภายในเวลาไม่นาน
ประมาณ 1 นาที ส่วนวิดีโอประเภทรายงาน  จะมีจงัหวะในการเล่าเร่ืองจะไม่กระชับเท่าวิดีโอ
ประเภทอ่ืน 
 
4.2  การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview) 

 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรในห้องข่าวของส านักข่าว CNN เพื่อศึกษาถึง
วิธีการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัของส านกัข่าวส านกัข่าว CNNและลกัษณะการท างานของห้องข่าว
ดิจิทลั (Digital newsroom) ของ ส านักข่าว CNN  เพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 1 และ 2 คือวิธีการเล่า
เร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling) ในการรายงานข่าวภยัพิบติัของส านักข่าว CNN  และ
นโยบายและกระบวนการผลิตของห้องข่าวดิจิทลัของ ส านกัข่าว CNN ในภาวะปกติและภาวการณ์
ท าข่าวภยัพิบติั 

 เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยัในขอ้ 1และ 2 นั้น ได้ท าการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมี
หนา้ท่ีในหอ้งข่าวของ ส านกัข่าว CNN ทั้งหมด 3 ราย ไดแ้ก่ 

 1. Ben Wedeman ผูส่ื้อข่าว ประจ าตะวนัออกกลางของ ส านกัข่าว CNN เร่ิมตน้ท างาน
กบัส านกัข่าว CNN เม่ือปีค.ศ. 1994 และเคยไดรั้บรางวลัเอมมีอวอร์ดและรางวลัเอ็ดเวิร์ดเมอร์โรว์
จากการรายงานข่าว 
 2. Pamela Boykoff โปรดิวเซอร์ภาคสนาม ประจ าส านกังานใหญ่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ท่ีฮ่องกงของ ส านักข่าว CNN เคยผ่านประสบการณ์การรายงานข่าวภยัพิบติัท่ีส าคญัๆในภูมิภาค
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เอเชียมาก่อน ทั้งเหตุแผน่ดินไหวท่ีเนปาลเม่ือปี พ.ศ.2558 และเหตุไตฝุ้่ นไห่เยีย่นพดัถล่มฟิลิปปินส์
เม่ือปีพ.ศ. 2556 จนท าใหเ้ธอไดรั้บรางวลัจาก ส านกัข่าว CNN  
 3. Hilary Whiteman  บรรณาธิการอาวุโสฝ่ายดิจิทัล ประจ าส านักงานใหญ่ภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิกท่ีฮ่องกงของ ส านกัข่าว CNN คือบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของ
หอ้งข่าวดิจิทลั (Digital Newsroom) ดงันั้นจึงไม่ใช่บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการท าข่าวในพื้นท่ีโดยตรง  
 ผลการสัมภาษณ์มีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  
 4.2.1 วธีิการใช้การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลัในการรายงานข่าวภัยพบิัติ 
  1) ผูส่ื้อข่าว ส านกัข่าว CNN ไม่รู้จกัการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling) 
และมีความเขา้ใจในวธีิการเล่าเร่ืองแบบน้ีท่ีแตกต่างออกไป 
 โดย Ben Wedeman และ Pamela Boykoff ผูส่ื้อข่าวของ ส านกัข่าว CNN 2 คนไม่รู้จกั
การเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling) แต่เม่ืออธิบายถึงองคป์ระกอบส าคญัของการเล่า
เร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลันั้นตามนิยามศพัท์ของการศึกษาน้ี ก็ไดรั้บค าตอบว่ามีการใช้องค์ประกอบ
บางอยา่งจากทั้งหมด 7 องคป์ระกอบในการรายงานข่าวของ ส านกัข่าว CNN อยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ การตั้ง
ค  าถามท่ีเร้าความสนใจ การเล่าเน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึก การใช้ขอ้มูลท่ีพอเหมาะ และการ
เดินเร่ืองดว้ยจงัหวะท่ีเหมาะสม รวมถึงเสียง แต่การรายงานข่าวของ ส านกัข่าว CNN นั้นจะไม่เน้น
การใช้ดนตรีประกอบเพราะจะเน้นการใช้เสียงบรรยากาศจริงเป็นหลัก  ดังนั้ นเสียงของผูอ้ยู่ใน
เหตุการณ์จะส าคญัมาก 

 “จริงๆแล้วเราไม่ รู้จักการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล แต่เรามักจะใช้บาง
องค์ประกอบในการรายงานข่าวของเราอยู่แล้ว อย่างเนือ้หาท่ีพอเหมาะ เพราะไม่มี
ใครชอบเร่ืองราวท่ียาวจนเกินไป   Actually we don’t know the Digital Storytelling 
but we always use some elements in our reporting  like Economy  because people 
doesn’t like any longer story.”(Pamela Boykoff โปรดิวเซอร์ภาคสนาม , การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 กนัยายน 2560) 
 “Sorry I’ve never heard about it before ผมขอโทษด้วย ผมไม่เคยได้ยินมันมา
ก่อน” (Ben Wedeman ผูส่ื้อข่าว, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 ตุลาคม 2560) 

 แต่ในส่วนของ Hilary Whiteman  บรรณาธิการดิจิทลัของ ส านกัข่าว CNN นั้น ช้ีแจง
วา่เธอเขา้ใจค าวา่การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลัแตกต่างออกไป เพราะส าหรับ ส านักข่าว CNN การ
เล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัจะหมายถึงวดีิโอ รูปภาพ กราฟิกและขอ้ความ 

 “ไม่ใช่ และฉันคิดว่าองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัลของคุณแตกต่าง
จากความเข้าใจเร่ืองการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัลของเรา เพราะว่าส าหรับเรา มันคือวิดีโอ 
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ภาพ กราฟิกและข้อความ และรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน….No, I think this is different from our 
digital storytelling’s understanding because for us it’s all about video, picture, graphic and 
text and combination all of it together” (Hilary Whiteman  บรรณาธิการอาวุโสฝ่ายดิจิทัล,
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 24 พฤศจิกายน 2560)  

 กล่าวคือ ส านักข่าว CNN มีความเขา้ใจในองค์ประกอบทั้ง 7 ของการเล่าเร่ืองโดยใช้
ส่ือดิจิทลั และรายงานข่าวภยัพิบติัโดยใช้การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลัในบางองค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
การตั้งค  าถามท่ีเร้าความสนใจ การเล่าเน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึก การใชข้อ้มูลท่ีพอเหมาะ และ
การเดินเร่ืองดว้ยจงัหวะท่ีเหมาะสม รวมถึงเสียง และเนน้การเล่าเร่ืองโดยใชว้ิดีโอ ภาพ กราฟิกและ
ขอ้ความทั้งการรายงานข่าวภยัพิบติั  
  2) ภาพและเสียงของผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการรายงานข่าว
ภยัพิบติั  โดยเสียงในท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งหมายถึงเสียงของผูส่ื้อข่าวหรือผูป้ระกาศเสมอไป เพราะมนั
หมายถึงเสียงของผู ้อยู่ในเหตุการณ์ เสียงผู ้ประสบภัยหรือเสียงของแหล่งข่าวท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ก็ได้ โดย Ben Wedeman และ Pamela Boykoff ให้ความส าคญักบัเสียงและมกัจะใช้
เสียงเปิดเร่ือง 

 “ในรายงานตัวหน่ึงของฉัน เราใช้เสียงของผู้ ส่ือข่าวในตอนต้นของเร่ืองขณะท่ีเขา
ก าลังปีนขึน้เขา มันสามารถสะท้อนถึงความรู้สึกท่ียากล าบากของชาวบ้านท้องถ่ินท้ังท่ีเรา
ไม่ ต้องใช้ภาพ ด้วยซ ้ าไป In one of my report, in the beginning we use his voice while 
climbing the mountain, can present how hard the local people’s feeling despite we don’t 
use any picture…”(Pamela Boykoff โปรดิวเซอร์ภาคสนาม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 
กนัยายน 2560) 
 “ถ้าหากคุณท าข่าวและคุณไม่คุยกับคนอ่ืนเลย คุณจะท าอย่างไร คุณจะเข้าใจเร่ืองราว
ได้อย่างไร ถ้าหากคุณไม่คุยกับคน และเสียงของผู้คนท่ีอยู่ในเหตุการณ์ส าคัญมาก และถ้า
หากเป็นไปได้ ลองใช้เสียงของคนในเหตุการณ์ขึน้ต้นสิ ดังนั้นถ้าหากคุณเห็นใครท่ีเขา
เกี่ยวข้องกับเร่ืองราว อย่าเปิดมาใช้ภาพคุณก่อน แล้วคนๆนั้นมาโผล่ตอนท้าย If you do 
story and you don’t speak to anybody then what do you doing?  How do you get to 
understand the story  if you don’t speak to the people and soundbite also important and if 
possible, try to use soundbite in the beginning of the package. So if you see somebody 
whose involve in the story , not first you and somebody hit in the bottom” (Ben Wedeman 
ผูส่ื้อข่าว, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 ตุลาคม 2560) 
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 สรุปคือ ส านกัข่าว CNN ให้ความส าคญักบัการใช้เสียงและการปรากฏตวัของผูอ้ยูใ่น
เหตุการณ์ เพราะจะช่วยท าใหค้นดูเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3) ไม่บีบคั้นอารมณ์คนดูจนเกินไป ในองคป์ระกอบทั้ง 7 นั้นจะมีการพูดถึงค าถาม
ท่ีเร้าความสนใจ (Dramatic Question)  และเน้ือหาท่ีเป่ียมไปด้วยความรู้สึก (Emotional Content) 
ซ่ึงถึงแม้ Ben Wedeman จะมองว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ แต่เขาย  ้ าว่า ควรจะใช้ทั้ งสอง
องคป์ระกอบอยา่งสมดุล ไม่บีบคั้นอารมณ์จนท าใหค้นดูร้องไห ้

 “จากองค์ประกอบท้ังหมด ผมคิดว่าค าถามท่ีเร้าความสนใจกับเนื้อหาท่ีเป่ียมไปด้วย
ความรู้สึกส าคัญท่ีสุด อย่างไรกต็าม คุณควรจะต้องท าท้ังสองส่ิงให้สมดุลกัน ถ้าหากว่าคุณ
มีแต่เนือ้หาท่ีเป่ียมไปด้วยความรู้สึก คุณกจ็ะท าให้คนร้องไห้เป็นช่ัวโมงเลย คุณสามารถมี
ท้ังสององค์ประกอบในเร่ืองเดียวได้ ดังนั้นควรต้องผสมมันเข้าด้วยกัน และในส่วนของ
เนือ้หาท่ีเป่ียมไปด้วยความรู้สึก ภาพท่ีคุณใช้กค็วรจะมีข้อมูลเสริมมาด้วย ผู้คนจะได้เข้าใจ
ว่าคุณก าลังท าข่าวอะไรอยู่ ไม่ใช่แค่บอกว่าผู้คนสูญเสีย แต่เป็นเขาสูญเสียได้อย่างไร ดังนั้น
คุณจ าเป็นต้องอธิบายเบือ้งหลังเหตุการณ์ด้วย  From all the elements, I think the Dramatic 
Question  and Emotional Content are the most important , Anyway you should balance 
the two because if  all you have is Emotional Content, you will make somebody cry for a 
half and hour. You can have the two (Dramatic Question  and Emotional Content) in one 
thing. So you need to mix it up and also in the  Emotional Content, the picture you should 
have some information.So people will understand the story you covering ,not just for 
person loss but how the loss it? So you need to explain the background”(Ben Wedeman 
ผูส่ื้อข่าว, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 ตุลาคม 2560) 

  4.2.2 นโยบายจากห้องข่าวและกระบวนการผลิตของห้องข่าวดิจิทัลเปรียบเทียบระหว่างช่วง
การท าข่าวภัยพบิัติกบัช่วงปกติ 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า นโยบายและกระบวนการผลิตไม่แตกต่าง แต่การท าหน้าท่ี
ของผูส่ื้อข่าวนั้น การเตรียมตวัจะมากกวา่ปกติ โดยมีแนวทางดงัน้ี 
 1)  ตอ้งมีหลกัการและคู่มือในการท าข่าว  
 Ben Wedeman และ Pamela Boykoff  ระบุวา่ การรับนโยบายจากห้องข่าวในกรณีเกิด
ภยัพิบติันั้นจะไม่แตกต่างจากช่วงเวลาปกติ แต่การท างานจะแตกต่างออกไปเพราะตอ้งมีหลกัการ
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคู่มือในการท าข่าว  
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 “We also need the protocol, what you should do in that case . And you need to get 
ready and if they say you go, you have to go, and the best way to get to the field is going 
with the official or rescue team. And you have to prepare food and all equipment like 
electric generator or Satellite Phone for your team because I believe no one want to be a 
burden in that case. คุณจ าเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาและถ้าหากห้องข่าวบอก
ว่า คุณต้องไป คุณกต้็องไป และทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะลงพืน้ท่ีคือการเข้าไปกับเจ้าหน้าท่ีหรือทีม
กู้ภัย และคุณต้องเตรียมอาหารกับอุปกรณ์ท้ังหมด เช่น เคร่ืองป่ันไฟหรือโทรศัพท์ผ่าน
ดาวเทียม ส าหรับทีมคุณให้พร้อม เพราะฉันเช่ือว่าไม่มีใครต้องการเป็นตัวถ่วงในกรณีแบบ
นั้น”(Pamela Boykoff โปรดิวเซอร์ภาคสนาม,  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 25 กันยายน 
2560) 
 “ผมคิดว่ามันไม่แตกต่าง I don’t think it’s different”((Ben Wedeman ผูส่ื้อข่าว, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 ตุลาคม 2560) 

 คู่มือในการท าข่าวภยัพิบติันั้น ใจความส าคญัคือ 1) การเขา้พื้นท่ีควรไปกบัเจา้หน้าท่ี
หรือทีมกูภ้ยั และ 2) เตรียมอาหารและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใหพ้ร้อมเพื่อไม่ให้เป็นภาระใคร 
 2) ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียดรอบคอบ   

 Ben Wedeman ให้ข้อมูลว่าลักษณะการท างานของห้องข่าวในช่วงท าข่าวภัยพิบัติ
อาจจะไม่ไดแ้ตกต่างจากเวลาปกติ เพียงแต่นกัข่าวตอ้งเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ให้ดี รวมทั้ง
ตรวจสอบขอ้มูลใหดี้ สอดคลอ้งกบั Hilary Whiteman ท่ีเนน้ย  ้าในเร่ืองการตรวจสอบขอ้มูล 

 “แต่ผมคิดว่าคุณควรต้องท าข่าวอย่างรอบคอบ ถ้าคุณไม่ตรวจสอบข้อมลูดีๆ ส่ิงเดียวท่ี
ผู้ชมจะได้รับก็คือข้อมูลท่ีผิดพลาด but I think you should carefully do story. If you don’t 
double check information so only the viewer get is wrong information” (Ben Wedeman 
ผูส่ื้อข่าว,  การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 ตุลาคม 2560) 
  “เราเร่ิมต้นด้วยการหารือกันและหลายคร้ังท่ีเราจะเร่ิมต้นด้วยเฮดไลน์ เพราะถ้าหาก
คุณไม่รู้เฮดไลน์ มนัจะยากมากในการท างาน หลังจากนั้นเราจะคุยกับโปรดิวเซอร์ว่า ใครท่ี
คุณควรไปคุยหรือค าถามอะไรท่ีคุณควรถาม บางคร้ังเราต้องกลับไปตรวจสอบ คุณได้รับ
ข้อมูลมากมายผ่านโซเช่ียลมเีดีย ใครๆกอ็ยากจะเป็นท่ีหน่ึงและเร็วท่ีสุด แต่มันมข้ีอมลูผิดๆ
อยู่  ดังนั้นคุณต้องเช็คว่ามันจริงหรือเปล่าWe begin with discuss the story and many time 
we begin with the headline because if you don’t know headline, it will be difficult to do 
story. Then we have to talk to the producer like who you should talk to or what question 
you should ask. Sometime we need to go back to verify. And you got a lot of information 
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trough social media, everyone want to be first and fast, there also bad information so you 
have to check what is true?”(Hilary Whiteman  บรรณาธิการอาวุโส ฝ่ายดิ จิทัล , การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 24 พฤศจิกายน 2560) 

 สรุปคือ ส่ิงท่ีบรรณาธิการดิจิทลัของส านักข่าว CNN ย  ้าก็คือการท าข่าวไม่ว่าจะเป็น
ข่าวอะไรก็ตาม ตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ชดัหลายคร้ัง 
 3)  ทุกฝ่ายท างานร่วมกนัทั้งฝ่ายโทรทศัน์และดิจิทลั   
 Hilary Whiteman  บรรณาธิการฝ่ายดิจิทลัของ ส านกัข่าว CNN ยงัเล่าถึงนโยบายและ
กระบวนการผลิตในช่วงท าข่าวภยัพิบติั รวมถึงข่าวปกติทัว่ไปวา่ทุกฝ่ายตอ้งท างานร่วมกนั 

 “ต าแหน่งสูงสุดในห้องข่าวดิจิทัล แต่จริงๆแล้วทุกคนท างานร่วมกัน ฉันก็ท างาน
ร่วมกับโปรดิวเซอร์และบรรณาธิการจากฝ่ังทีวี There is the high rockie in newsroom, I’m 
a high rockie in digital newsroom but everyone work together, I work with TV producer 
and TV editor มันจะมีต าแหน่งสูงสุดในห้องข่าว ฉันเป็นต าแหน่งสูงสุดในห้องข่าวดิจิทัล 
แต่จริงๆแล้วทุกคนท างานร่วมกัน ฉันท างานกับท้ังโปรดิวเซอร์และบรรณาธิการฝ่ังทีวี”      
( Hilary Whiteman  บรรณาธิการอาวุโสฝ่ายดิจิทัล , การส่ือสารระหว่างนบุคคล , 24 
พฤศจิกายน 2560) 

 การท างานในช่วงท าข่าวปกติหรือภยัพิบติัของ ส านกัข่าว CNN จะไม่แตกต่างกนัมาก 
แต่ผูส่ื้อข่าวตอ้งมีการเตรียมตวัท่ีมากกวา่ปกติและตอ้งตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียดรอบคอบ 



 
 

 
 

บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง  “การเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัในการรายงานข่าวภยัพิบติัของส านกัข่าว 
CNN”  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวตัถุประสงคห์ลกั 2 ขอ้ไดแ้ก่  1)  เพื่อศึกษาการเล่าเร่ือง
โดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling) ของส านกัข่าว CNN ในการรายงานข่าวภยัพิบติั กรณีเฮอริ
เคนมาเรีย 2) เพื่ อ เป รียบเทียบนโยบายและกระบวนการผลิตของห้องข่าวดิ จิทัล (Digital 
Newsroom) ระหว่างกรณีการท าข่าวภยัพิบติัและการรายงานข่าวปกติทั่วไป สามารถสรุปผลท่ี
ส าคญัไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
        5.1.1 การเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทัล (Digital Storytelling) ของส านักข่าว CNN ในการรายงาน
ข่าวภัยพบิัติ กรณเีฮอริเคนมาเรีย  

 จากการวิเคราะห์เน้ือหาวิดีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัเฮอริเคนมาเรียบนเวบ็ไซต ์www.cnn.com 
โดยการวิเคราะห์ เสียง ขอ้ความ ภาพกราฟิกและ ภาพวิดีโอ ตามองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองโดย
ใช้ส่ือดิจิทลั 7 ประการ  พบวา่ CNN มีความโดดเด่นในการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัในการรายงาน
ข่าวภยัพิบติัเฮอริเคนมาเรียดงัต่อไปน้ี 

1) มุมมองการเล่าเร่ือง (point of view)  ช่วงท่ี 1 มุมมองการเล่าเร่ืองเป็นแบบเตือนภยั
ทั้ งหมด โดยเล่าเร่ืองผ่านส่ือดิจิทัลประเภทข้อความมากท่ีสุด ข้อความท่ีใช้คือ ‘storm watch’ 
แปลว่า เฝ้าระวงัพายุ ‘three storm watch’ แปลว่า เฝ้าระวงัพายุ 3 ลูก และ ‘breaking news’ แปลว่า 
ข่าวด่วน โดยจดัวางมีการใชข้อ้ความอยูบ่นหนา้จอเพื่อใหผู้ช้มสังเกตเห็นง่ายท่ีสุด 
  ช่วงท่ี 2 มุมมองการเล่าเร่ืองผสมกนัระหวา่งการเตือนภยัและการรายงานความเสียหาย 
โดยมุมมองการเตือนภยัยงัคงเล่าเร่ืองผา่นส่ือดิจิทลัประเภทขอ้ความมากท่ีสุด โดยขอ้ความท่ีแสดง
ให้ เห็ น ว่ าพ ายุ ก าลั ง จะ เข้ าถ ล่ ม คื อ  ‘Puerto Rico braces for direct hit from Maria’ แป ล ว่ า 
เปอร์โตริโกพร้อมรับการเขา้ถล่มโดยตรงจากมาเรีย ซ่ึงนอกจากจะใชค้  าวา่ ‘hit’ ท่ีแปลวา่ถล่มแลว้ 
ยงัเติมค าท่ี ‘direct’ ท่ีแปลว่าโดยตรงเข้าไปอีก ส่วนของมุมมองการเล่าเร่ืองท่ีเป็นรายงานความ
เสียหาย ส่ือดิจิทลัท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือการใชภ้าพวิดีโอและเสียง โดยภาพวิดีโอมีการน าเสนอโดยใช้
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วธีิต่อไปน้ี (1) การส่งผูส่ื้อข่าวลงพื้นท่ี โดยจะย  ้าดว้ยขอ้ความวา่ผูส่ื้อข่าวอยูท่ี่จุดใด เป็นจุดท่ีพายุจะ
เขา้ถล่มและจะไดรั้บความเสียหาย (2)  การรายงานภาพความเสียหายของบา้นเรือน (3) ภาพมุมสูง 
ใชใ้นตอนเร่ิมตน้วดีิโอเพื่อใหเ้ห็นภาพรวม ส่วนในดา้นเสียง เร่ิมพบเห็นการปล่อยเสียงผูป้ระสบภยั 

 ช่วงท่ี 3 มุมมองการเล่าเร่ืองเป็นแบบตรวจสอบความช่วยเหลือจากภาครัฐและการ
ฟ้ืนฟูทั้งหมด โดยพบว่า การน าเสนอมุมมองการเล่าเร่ืองลกัษณะน้ีสามารถท าไดผ้่านทั้งทางเสียง 
ขอ้ความและภาพวิดีโอ แต่ไม่พบภาพกราฟิกในช่วงน้ี โดยการใช้ขอ้ความนั้นจะมีการข้ึนค าว่า 
‘Puerto Rico in Crisis’ แปลว่า เปอร์โตริโกอยู่ในวิกฤต อีกทั้ งยงัมีข้อความท่ีแสดงเวลาเข้ามา
เก่ียวขอ้ง เพื่อแสดงให้เห็นวา่เวลาผา่นไปนานเพียงใดแลว้ เช่น ขอ้ความ ‘Three weeks after Maria, 
Puerto Rico still unrecognizable’ แปลว่า สามสัปดาห์หลังมาเรียถล่ม เปอร์โตริโกยงัคงมีสภาพ
แทบจ าไม่ได้  ส่วนการใช้เสียงนั้นจะเน้นไปท่ีเสียงสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี และการใช้เสียงของผู ้
ประกาศ/ผูส่ื้อข่าวรายงานสถานการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการใชข้อ้ความตรงท่ีจะเนน้ย  ้าถึงช่วงเวลาวา่
ผ่านไปแลว้นานเพียงใด  ส่วนการใช้ภาพวิดีโอยงัคงเน้นภาพความเสียหายและความเป็นอยู่ของ
ผูค้นเหมือนในช่วงท่ี 2  

2) การตั้ งค  าถามท่ีเร้าความสนใจ  (Dramatic Question) พบว่า มีการใช้ส่ือดิจิทัล
ประเภทเสียง ซ่ึงเป็นเสียงของผูป้ระกาศและผูส่ื้อข่าว โดยในมุมมองการเล่าเร่ืองแบบเตือนภยัผู ้
ประกาศข่าวจะตั้งค  าถามวา่ขณะน้ีพายุอยู่ตรงจุดไหน ใครจะไดรั้บผลกระทบบา้ง ส่วนในมุมมอง
การเล่าเร่ืองแบบตรวจสอบความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผูป้ระกาศและผูส่ื้อข่าวจะตั้ งค  าถามว่า 
ระยะเวลาผ่านมานานเท่าใดแลว้ และชาวบา้นไดรั้บความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด ส่วนค าตอบ
นั้นพบวา่ ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทั้งทางเสียง ขอ้ความ ภาพกราฟิกและภาพวิดีโอ เช่น ผูป้ระกาศ
ข่าวและผูส่ื้อข่าวอาจจะตอบค าถามนั้นเลยท่ีมีการถามผ่านเสียง หรือเม่ือพบการตั้ งค  าถามถึง
ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของพายุ มีการใชภ้าพกราฟิกซ่ึงแสดงเส้นทางของพายุเป็นค าตอบแทน  หรือ
ถา้หากถามวา่ชาวบา้นไดรั้บความช่วยเหลือมากนอ้ยเพียงใด ก็ใชภ้าพวิดีโอท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอยูข่องชาวบา้น สภาพบา้นเรือนและสาธารณูปโภคพื้นฐานทัว่ไปเป็นค าตอบแทน แต่ทั้งน้ี ไม่
พบการตั้งค  าถามท่ีเร้าความสนใจในมุมมองการเล่าเร่ืองแบบรายงานความเสียงหาย 

3) การเล่าเน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึก (Emotional Content) พบความโดดเด่นผา่น
การใช้ภาพวิดีโอและเสียงเป็นหลกั โดยจากทั้ง 3 มุมมองการเล่าเร่ือง ภาพวิดีโอท่ีใช้ คือ (1) ภาพ
การส่งผูส่ื้อข่าวลงพื้นท่ี  (2)  การรายงานภาพความเสียหายของบา้นเรือน (3) ภาพมุมสูง ใชใ้นตอน
เร่ิมต้นเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด   (4) ภาพผูป้ระสบภยั มีทั้ งภาพดราม่าท่ีผูป้ระสบภยัร้องไห้
โศกเศร้าเสียใจและภาพการไดรั้บความเดือดร้อน  (5) การเปรียบเทียบภาพสถานท่ีก่อนและหลงัถูก
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พายุถล่ม ส่วนเสียงท่ีสร้างความรู้สึกให้กบัผูช้มท่ีสุดคือเสียงของผูป้ระสบภยัท่ีเล่าประสบการณ์ท่ี
ประสบมา 

4) ลกัษณะของน ้ าเสียง (Voice) ของผูป้ระกาศและผูส่ื้อข่าว ในมุมมองการเล่าเร่ือง
แบบเตือนภยั น ้ าสียงจะใช้โทนกลาง ความดงัปานกลางและความเร็วปานกลาง โดยภาพรวมแลว้
น ้ าเสียงท่ีใชจ้ะกระชบัฉบัไว ส่วนมุมมองการเล่าเร่ืองแบบรายงานความเสียหาย น ้ าเสียงจะใชโ้ทน
กลาง ความดงัปานกลาง แต่ความเร็วลดลง โดยมีการปรับน ้ าเสียงให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีสูญเสีย
ของประชาชน ส่วนมุมมองการเล่าเร่ืองแบบตรวจสอบความช่วยเหลือจากภาครัฐ น ้าเสียงโทนกลาง 
ความดงัปานกลาง และความเร็วปานกลางเช่นกนั 

5) เพลงประกอบ (Soundtrack) พบการใช้เพลงประกอบกับวิดีโอท่ีเป็นประเภท 
caption video ซ่ึงเป็นประเภทท่ีใชภ้าพประกอบกบัขอ้ความ ไม่มีเสียงผูป้ระกาศและผูส่ื้อข่าว  

6) การใชข้อ้มูลท่ีพอเหมาะ (Economy) พบความโดดเด่นจากการใชภ้าพกราฟิกเขา้มา
ประกอบเพื่อให้การเล่าเร่ืองได้โดยไม่ให้ขอ้มูลท่ีมากเกินไปกบัผูช้ม โดยภาพกราฟิกจะปรากฏ
ในช่วงท่ีเป็นมุมมองการเล่าเร่ืองแบบเตือนภยัเท่านั้น พบในรูปแบบของภาพกราฟิกแสดงแผนท่ี
พาย ุเพราะจะท าใหป้ระชาชนเขา้ใจง่ายและรับรู้วา่ ตนเองอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงหรือไม่  

7) จงัหวะ (pacing) การเล่าเร่ืองในภาพรวมทั้งหมดจะกระชับ ไม่เยิ่นเยอ้ และความ
ยาวของวดีิโอทั้งหมดประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้น  

 ส่วนผลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงเป็นบุคลากรในห้องข่าวของส านักข่าว 
CNN พบวา่ ส าหรับส านกัข่าว CNN ไม่รู้จกัองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองใชส่ื้อดิจิทลั แต่ทาง CNN 
มีการใช้ส่ือดิจิทัลท่ีประกอบไปด้วยวิดีโอ รูปภาพ กราฟิกและข้อความในการท างานอยู่แล้ว  
(Hilary Whiteman, บรรณาธิการดิจิทลัของ ส านักข่าว CNN, ส่ือสารส่วนบุคคล, 24 พฤศจิกายน 
2560) นอกจากน้ี  Ben Wedeman ผูส่ื้อข่าวของ CNN (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 ตุลาคม 2560) 
มองวา่ การใชค้  าถามท่ีเร้าความสนใจและเน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
การรายงานข่าว แต่ย  ้าว่าควรจะใช้ทั้งสองออย่างสมดุล เพื่อไม่ให้เป็นการบีบคั้นอารมณ์จนคนดู
ร้องไห ้

 ส่วนองคป์ระกอบดา้นเสียงและเพลงประกอบนั้น CNN มีการใหค้วามส าคญั โดยเสียง
ในท่ีน่ีไม่จ าเป็นตอ้งหมายถึงเสียงของผูส่ื้อข่าวหรือผูป้ระกาศเสมอไป เพราะอาจหมายถึงเสียงของผู ้
อยู่ในเหตุการณ์ เสียงผูป้ระสบภยัหรือเสียงของแหล่งข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ก็ได ้ซ่ึง Ben 
Wedeman ผูส่ื้อข่าวของ CNN  (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 ตุลาคม 2560)  ระบุวา่ ถา้หากเราไม่คุย
กบัผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ เราจะเขา้ใจเร่ืองราวไดอ้ย่างไร และ Pamela Boykoff  โปรดิวเซอร์ของ CNN 
(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 กนัยายน 2560) แนะน าการใช้เสียงเปิดเร่ือง โดยบอกว่า เธอเคยใช้
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เสียงของผูส่ื้อข่าวในตอนตน้ของเร่ือง เป็นเสียงผูส่ื้อข่าวเหน่ือยหอบขณะเดินข้ึนเขาเพื่อไปท าข่าว
เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงสะทอ้นถึงความรู้สึกท่ียากล าบากของชาวบา้นไดดี้ โดยไม่ตอ้งใช้
ภาพดว้ยซ ้ าไป 

5.1.2 นโยบายและกระบวนการผลิตของห้องข่าวดิจิทัลเปรียบเทียบระหว่างกรณีการท าข่าวภัย
พบิัติและการรายงานข่าวปกติทัว่ไปของ CNN  
 ผูส่ื้อข่าวของ ส านกัข่าว CNN ทั้ง 2 คนระบุวา่การรับนโยบายจากห้องข่าวในกรณีเกิด
ภยัพิบติันั้นจะไม่แตกต่างจากช่วงเวลาปกติมากนัก แต่การท างานจะแตกต่างออกไปเพราะตอ้ง
เตรียมตวัค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ ผูส่ื้อข่าวตอ้งเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ให้
ดี รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลใหดี้ 
 ส่วนการท างานของบรรณาธิการดิจิทลัของ ส านกัข่าว CNN ในช่วงท าข่าวภยัพิบติัจะ
ไม่ไดแ้ตกต่างจากปกติ โดยบรรณาธิการดิจิทลัยงัคงท างานร่วมกบับรรณาธิการฝ่ังโทรทศัน์ และ
จะตอ้งหารือกนัก่อนเร่ิมตน้การท าข่าว ก่อนจะสั่งงานลงไปท่ีโปรดิวเซอร์ แต่ส่ิงท่ีบรรณาธิการ
ดิจิทัลของ ส านักข่าว CNN ย  ้าก็คือการท าข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ตาม ตอ้งมีการตรวจสอบ
ขอ้มูลใหแ้น่ชดัหลายคร้ัง 

แต่ส่วนท่ีแตกต่างคือการมีคู่มือของห้องข่าวของส านักข่าว CNN ในการรายงานข่าวภยั
พิบติั โดยผูส่ื้อข่าวของ ส านกัข่าว CNN เน้น 1.) การเขา้พื้นท่ีควรไปกบัเจา้หนา้ท่ีหรือทีมกูภ้ยั และ 
2.) เตรียมอาหารและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใหพ้ร้อมเพื่อไม่ให้เป็นภาระใคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง
การรายงานข่าวภยัพิบติัท่ีบอกวา่ ผูส่ื้อข่าวควรตอ้งศึกษาวา่อุปกรณ์อะไรท่ีควรน าไปดว้ยในกรณีท่ี
เกิดไฟดบัหรือกรณีต่างๆ เช่น เคร่ืองป่ันไฟ ไฟฉุกเฉิน แบตเตอร่ี หรืออุปกรณ์จีพีเอส เคร่ืองมือ
ช่วยเหลือทางการแพทยใ์นเบ้ืองต้น รวมทั้งอาหารหรือน ้ าด่ืม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการ
รายงานข่าวภยัพิบติั ซ่ึงเครือข่ายผูส่ื้อข่าวระหวา่งประเทศให้ค  าแนะน าส าหรับผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งไปท า
ข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติไวว้่า ต้องพกพาและเตรียมอุปกรณ์ทางเทคนิคไปเอง เช่น แหล่งให้
พลงังานไฟฟ้า ไวไฟ อาหาร เป็นตน้  
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 5.2.1 ความโดดเด่นของส านักข่าว CNN ในการใช้การเล่าเร่ืองโดยส่ือดิจิทัลในการรายงานข่าว
ภัยพบิัติ 

   จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลัไดแ้ก่ มุมมองการ
เล่าเร่ือง ค าถามท่ีเร้าความสนใจ เน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึก สามารถถ่ายทอดมาสู่ผูช้มผา่นส่ือ
ดิจิทัลได้ทั้ งข้อความ เสียง กราฟิกและภาพวิดีโอ นับเป็นคุณสมบัติของส่ือดิจิทัลท่ีสามารถ
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ผสมผสานกนัได ้สอดคลอ้งกบัทวีศกัด์ิ กาญจนสุวรรณ (2552) วา่ ส่ือดิจิทลัสามารถผสมผสานกนั
ได ้เรียกวา่ส่ือมลัติมีเดีย ซ่ึงขอ้ดีของส่ือมลัติมีเดียคือการช่วยสร้างความรู้สึกกบัผูช้มได ้ 

 ส่วนมุมมองการเล่าเร่ืองคือหัวใจหลกัของการเล่าเร่ือง ซ่ึงสามารถถ่ายทอดผ่านส่ือ
ดิจิทลัไดทุ้กรูปแบบทั้งขอ้ความ เสียง กราฟิกและภาพวิดีโอ โดยส านกัข่าว CNN มีมุมมองการเล่า
เร่ืองหลักๆ 3 ประการคือ การเตือนภยั การรายงานข่าวเสียหายและการตรวจสอบการให้ความ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูจากภาครัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมุมมองการเล่าเร่ืองของงานวจิยัของอินทุพิมพ ์เลิศวิริยะ
ไพบูลย ์(2554) ท่ีวา่ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสมีมุมมองในการน าเสนอทั้งการรายงานสถานการณ์
เพื่อเตือนภัย การรายงานข่าวความเสียหาย การรายงานข่าวประเด็นความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
ประเด็นความขดัแยง้ทั้งความขดัแยง้จากการจดัการน ้ าท่วม และความขดัแยง้จากการตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐ 

 ส่วนการตั้งค  าถามท่ีเร้าความสนใจนั้นจะมีการใชเ้สียงเป็นองคป์ระกอบหลกัในการตั้ง
ค  าถาม แต่ค าตอบนั้น สามารถส่งผ่านทั้งทางเสียง ขอ้ความ กราฟิกและภาพวิดีโอไดท้ั้งหมด ส่วน
การใช้องค์ประกอบเน้ือหาท่ีเป่ียมไปด้วยความรู้สึก ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือภาพวิดีโอและเสียง 
โดยเฉพาะภาพและเสียงของผูป้ระสบภยัจะสร้างความรู้สึกให้ผูช้มมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม Ben 
Wedeman ผูส่ื้อข่าวของ CNN เน้นย  ้าว่า เม่ือใช้ค  าถามท่ีเร้าความสนใจกับเน้ือหาท่ีเป่ียมไปด้วย
ความรู้สึกดว้ยกนั ควรจะผสมผสานให้พอดี ไม่เล่นกบัความรู้สึกคนมากจนเกินไปแต่ควรใส่ขอ้มูล
และความเป็นมาของเหตุการณ์ให้คนดูด้วย  ซ่ึงกรณีดงักล่าวสอดคล้องกบัเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งของณัฐา ฉางชูโต (2554) ซ่ึงไดส้รุปเอาไวใ้นเอกสารการประชุมวิชาการเร่ือง พฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าท่วมและระดบัความเครียดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครว่า  
การน าเสนอข่าวจะก่อให้เกิดความเครียด ดงันั้นการน าเสนอข่าวของส่ือจึงตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนกบัผูรั้บสารดว้ย งานวิจยัดงักล่าวสรุปผลและขอ้เสนอแนะน าวา่ ส่ือของน าเสนอเน้ือหา
ในภาวะวิกฤตอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรใช้ภาพหรือภาษาท่ีเกินจริงหรือท าให้ดูน่ากลัว ภาพท่ี
กระตุน้ความรู้สึก ท าให้เกิดความหดหู่ ดังนั้นส่ือจึงไม่ควรน าเสนอเร่ืองราวเดิมๆซ ้ าๆ และควร
น าเสนอเน้ือหาสร้างสรรค ์ 

 ส่วนเพลงประกอบนั้น พบเฉพาะในวดีิโอประเภท caption video เท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัของ University of Houston (n,d,) ท่ีบอกวา่ เร่ืองราวท่ีดี
บางคร้ังก็ไม่ตอ้งการเสียงเพลงประกอบ  

 
 



100 
 

5.2.2 การเล่ าเร่ืองโดยใช้ ส่ือดิ จิทั ล  (Digital Storytelling)  ในการรายงานข่ าวภั ยพิ บั ติ
เปรียบเทยีบส านักข่าว CNN กบัส่ือมวลชนในต่างประเทศ 

 ผูส่ื้อข่าวของ ส านักข่าว CNN ไม่รู้จกัองค์ประกอบทั้ง 7 ของการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือ
ดิ จิทัล  (Digital Storytelling) และมีความ เข้าใจเร่ือง การเล่ าเร่ืองโดยใช้ ส่ื อดิ จิทัล  (Digital 
Storytelling) ท่ีแตกต่างออกไป แต่มีการน าองค์ประกอบต่างๆมาใช้ในการรายงานข่าวอยู่แล้ว 
เช่นเดียวกบัองค์ส่ือในต่างประเทศ เช่น องค์กรส่ือในประเทศอินเดีย ซ่ึง R K Dave  กล่าวไวใ้น
หนังสือ Role of Media in Disaster Management  (2014) ระบุว่า  ส่ื อพยายามอย่างหนัก ท่ี จะ
เช่ือมโยงภาคส่วนประชาชนและหน่วยงานด้านความฉุกเฉินเขา้ไวด้้วยกนั และมีบทบาทส าคญั
อย่างยิ่งในการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัมากให้แก่สาธารณชน ทั้งก่อน ระหวา่งและหลงัเกิดภยัพิบติั 
ส่ือให้ความช่วยเหลือในการจดัการภยัพิบติัดว้ยการให้ความรู้สาธารณชนเก่ียวกบัภยัพิบติั ค  าเตือน
ความรุนแรง รวบรวมและกระจายขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีประสบภยั กระตุน้และเตือนเจา้หน้าท่ีรัฐ 
หน่วยงานบรรเทาทุกข ์และประชาชน ถึงความตอ้งการต่างๆ และถกเถียงถึงการเตรียมการและการ
รับมือเพื่อให้เกิดการปรับปรุงต่อเน่ือง เพื่อช่วยให้ส่ือท าหน้าท่ีไดส้มบูรณ์แบบ ควรจะสร้างหรือ
คงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์โดยตรงและมีประสิทธิภาพระหว่างส่ือและหน่วยงานจดัการภยัพิบติั ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบทบาทของส่ือท่ีไม่แตกต่างจากส านกัข่าว CNN ในการรายงานข่าวภยัพิบติั 

 ส่วนส่ือมวลชนต่างประเทศนั้นมีวธีิปฏิบติังานใกลเ้คียงกบัส านกัข่าว CNN โดยยดึตาม
คู่มือของคณะกรรมการสากลเพื่อปกป้องนักข่าว (Committee for Protection Journalists: CPJ) ซ่ึง
คู่มือดงักล่าวไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัตามจาก ส านกัข่าว CNN รวมถึงจากหน่วยงานภาครัฐใน
หลายประเทศและส านกัข่าวอ่ืนๆ เช่น Reuters, Fox News, ส านกัข่าว CNN, BBC เป็นตน้ 

 ส่วนการรายงานข่าวภัยพิบัติของส่ือญ่ี ปุ่นนั้ น งานวิจัยเร่ือง How Did the Media 
Report on the Great East Japan Earthquake? Objectivity and Emotionality Seeking in Japanese 
Media Coverage (2015) ของ Yukiko Uchida พบว่า การรายงานข่าวของส่ือญ่ี ปุ่นเม่ือตอนเกิด
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือปี 2554 นั้นมีการรายงานแต่เฉพาะขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด รองลงมาคือการ
รายงานขอ้มูลความเป็นจริงในแง่ลบ แต่ระหวา่งโทรทศัน์กบัส่ืออ่ืนๆแลว้ โทรทศัน์เป็นองคก์รส่ือท่ี
ใส่ขอ้วิจารณ์หรือความคิดเห็นของนกัข่าวลงไปในการรายงานข่าวมากท่ีสุด และค าพูดของนกัข่าว 
บทสัมภาษณ์เหยื่อผู ้ประสบภัย รวมถึงเจ้าหน้าท่ีกู้ภ ัยมักจะเป็นข้อมูลในแง่ลบมากกว่าเป็น
ขอ้เท็จจริงทั้งหมด ในขณะท่ีบทสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญและเจา้หน้าท่ีของรัฐบาลจะให้ขอ้มูลท่ี
เป็นกลางมากกว่าเสียงของนักข่าว เหยื่อผูป้ระสบภยัอยู่ในการรายงานข่าวแล้ว มกัจะก่อให้เกิด
เน้ือหาท่ีเป่ียมไปด้วยความรู้สึกมากกว่า  โดยกรณีดงักล่าวใกล้เคียงกบัส านักข่าว CNN ซ่ึงสร้าง
เน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกจากเสียงสัมภาษณ์และภาพของเหยือ่ผูป้ระสบภยั 
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 5.2.3 นโยบายและกระบวนการผลิตในการรายงานข่าวภัยพิบัติของห้องข่าวดิจิทัล (Digital 
Newsroom) ของส านักข่าว CNN  

  นโยบายและกระบวนการผลิตในการรายงานข่าวภยัพิบติัของ ส านกัข่าว CNN ไม่ได้
แตกต่างจากช่วงเวลาปกติทัว่ไป แต่ส่ิงท่ีแตกต่างคือการปฏิบติัตามคู่มือท่ีทางห้องข่าว (Newsroom) 
ยึดถือ โดยผูส่ื้อข่าวของ ส านกัข่าว CNN ย  ้าวา่การลงพื้นท่ีไปท าข่าวภยัพิบติัควรจะตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัการ โดยใจความส าคญัของคู่มือของห้องข่าวของส านกัข่าว CNN ในการรายงานข่าวภยัพิบติั
นั้น ผูส่ื้อข่าวเปิดเผยวา่  1.) การเขา้พื้นท่ีควรไปกบัเจา้หนา้ท่ีหรือทีมกูภ้ยั และ 2.) เตรียมอาหารและ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อมเพื่อไม่ให้เป็นภาระใคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการรายงานข่าวภยั
พิบติัท่ีบอกวา่ ผูส่ื้อข่าวควรตอ้งศึกษาวา่อุปกรณ์อะไรท่ีควรน าไปดว้ยในกรณีท่ีเกิดไฟดบัหรือกรณี
ต่างๆ เช่น เคร่ืองป่ันไฟ ไฟฉุกเฉิน แบตเตอร่ี หรืออุปกรณ์จีพีเอส เคร่ืองมือช่วยเหลือทางการแพทย์
ในเบ้ืองต้น รวมทั้งอาหารหรือน ้ าด่ืม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการรายงานข่าวภยัพิบติั ซ่ึง
เครือข่ายผูส่ื้อข่าวระหว่างประเทศให้ค  าแนะน าส าหรับผูส่ื้อข่าวท่ีต้องไปท าข่าวภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติไวว้า่ ตอ้งพกพาและเตรียมอุปกรณ์ทางเทคนิคไปเอง เช่น แหล่งให้พลงังานไฟฟ้า ไวไฟ 
อาหาร เป็นตน้  

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัส่ือมวลชนไทยยงัคงมีนโยบายและกระบวนการผลิตในการ
รายงานข่าวภยัพิบติัเหมือนกบัการรายงานข่าวทัว่โป โดยวสัยศ งามข า (2559) สรุปไวใ้นเอกสาร
การประชุมวิชาการเร่ืองการประสานงานส่ือในการจดัการภยัพิบติัวา่ องคส่ื์อในประเทศไทยไม่มี
การก าหนดกรอบหรือกติกาในการน าเสนอข่าวดราม่าหรือข่าวภยัพิบติั   
 แต่ถึงแมแ้ต่องค์กรส่ือในประเทศไทยจะไม่มีกรอบหรือกติกาในการน าเสนอข่าวภยั
พิบัติอย่างเป็นทางการท่ีได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามร่วมกัน หากส่ือแต่ละส านักจะมีการ
ปรับเปล่ียนนโยบายและกระบวนการผลิตให้คล่องตวัมากข้ึนเม่ือตอ้งรายงานข่าวภยัพิบติั โดย
งานวิจยัเร่ืองบทบาทของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียต่อกระบวนการท าข่าวช่วงมหาอุทกภยัประเทศ
ไทย ปี 2554 ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ของมยุรี ไพบูลยก์ุลกร (2556) ไดส้รุปไวว้่า 
กระบวนการท าข่าวโทรทัศน์ในช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี 2554 ของสถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7 มีความแตกต่างจากการท าข่าวในช่วงสถานการณ์ปกติ เพราะจะใหค้วามส าคญักบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดว้ยการก าหนดจุดรายงานสดครอบคลุมพื้นท่ีเกิดเหตุน ้ าท่วม และให้ระยะเวลา
น าเสนอมากกวา่ปกติ ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีช่องทางในการรับ
ขอ้มูลมากข้ึน และน าเสนอเร่ืองราวผา่นทาง Social media ก่อตั้งทีมข่าวเฉพาะกิจช่ือหางเสือ 7 สี  มี
การก าหนดจุดรายงานสดกระจายทัว่ทุกพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ เพื่อแย่งชิงความรวดเร็ว และให้
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ความส าคญัด้านการน าเสนอด้วยการให้น ้ าหนักข่าวและเร่ืองราวท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน
มากกวา่การน าเสนอข่าวสารจากหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
        5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1) ส่ือมวลชนไทยน าการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัไปใช้ในการรายงานข่าวภยัพิบติัเพื่อ
สร้างความแตกต่าง ดึงดูดความสนใจจากผูช้มและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่ือ 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการแข่งขนัสูงในอุตสาหกรรมส่ือ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
โทรทศัน์ดิจิทลั ท าให้ส่ือหลายแห่งตอ้งพยายามอย่างหนักเพื่อแย่งชิงเรตต้ิง การน าองค์ประกอบ
ของการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling) ในการรายงานข่าวภยัพิบติัจะช่วยสร้างความ
แตกต่างให้แก่องคก์รส่ือนั้นๆ โดยองคป์ระกอบท่ีมีความโดดเด่นไดแ้ก่ มุมมองการเล่าเร่ือง ซ่ึงเม่ือ
ผูเ้ล่าเร่ืองตอ้งการจะน าเสนอสารให้ผูช้มเขา้ใจ จ าเป็นตอ้งมีมุมมองการเล่าเร่ืองก่อนเพื่อท าให้ผูรั้บ
สารเข้าใจว่าเราก าลังต้องการส่ืออะไรออกไป และเม่ือมีมุมมองการเล่าเร่ืองเป็นกรอบแล้ว 
กระบวนการต่อไปก็จะท าไดง่้ายข้ึน ส่วนองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีน่าสนใจคือ การตั้งค  าถามท่ีเร้าความ
สนใจ ซ่ึงควรตั้งในตอนตน้ของเร่ืองเพื่อดึงดูดความสนใจของผูช้ม และการใชเ้น้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ย
ความรู้สึก เพื่อท าใหผู้ช้มดูแลว้รู้สึกวา่ เร่ืองท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อเขา  
 นอกจากน้ียงัมีการใชเ้สียงและการใชเ้พลงประกอบ ซ่ึงวธีิการใชเ้สียงตามการเล่าเร่ือง
โดยใช้ส่ือดิจิทัลของ ส านักข่าว CNN นั้นน่าสนใจมาก เพราะมีการใช้เสียงผูป้ระสบภยัข้ึนใน
ตอนต้นของเน้ือหา และบางคร้ังอาจจะเปิดเร่ืองมาด้วยภาพของผูป้ระสบภัยด้วยซ ้ าไป ซ่ึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเปิดเร่ืองมาดว้ยผูส่ื้อข่าว เน่ืองจากการใชเ้สียงและภาพของผูป้ระสบภยัเขา้มาประกอบจะ
ท าให้ผูช้มเขา้ใจเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนไดดี้ข้ึน ในขณะท่ีการใชเ้พลงประกอบนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการใช้
เพลงประกอบในทุกวิดีโอเสมอไป และเม่ือมีการใชเ้พลงประกอบเขา้มาช่วยก็ควรจะเลือกใชด้นตรี
ท่ีมีจงัหวะเร็วหรือจงัหวะผสม เพื่อท าใหเ้กิดความรู้สึกแปลกใหม่และดึงดูดความสนใจ   
 ส่วนการท าขอ้มูลให้เขา้ใจง่ายนั้นก็สามารถท าไดด้ว้ยการใช ้Visualization เขา้มาช่วย 
เช่น การท ากราฟิก ซ่ึงปัจจุบันเองก็พบองค์กรส่ือในประเทศไทยใช้อยู่แล้ว แต่ควรพฒันาให้
สามารถน ามาใชใ้นการเล่าขอ้มูลท่ียากและซบัซ้อนเก่ียวกบัภยัพิบติั หรือการเตือนภยัธรรมชาติให้
เขา้ใจง่ายในเวลารวดเร็ว เพื่อใหป้ระชาชนเตรียมตวัรับมือกบัภยัพิบติัหรือภยัธรรมชาติไดท้นัเวลา 

2) ส่ือมวลชนไทยน าการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลัไปใชใ้นการรายงานข่าวภยัพิบติัเพื่อ
ช่วยแกปั้ญหาการโดนวพิากษว์จิารณ์วา่ “ส่ือไทยเนน้ขายดราม่า” 
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       ในช่วงเกิดภาวะวิกฤต ทั้งเหตุอุทกภยั สึนามิหรือพายุฤดูร้อนถล่ม ส่ือในประเทศไทย
มกัโดนวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าท าให้ประชาชนเกิดความเครียดและน าเสนอข่าวเน้นไป
ท่ีดราม่ามากจนเกินไป จนสร้างผลกระทบในแง่จิตใจต่อผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บความเดือดร้อนอยูก่่อน
แลว้ การน าองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Storytelling) ในการรายงานข่าว
ภัยพิบัติของ ส านักข่าว CNN มาใช้จะช่วยลดการโดนครหาเร่ืองสร้างดราม่าได้ เพราะส่ือไม่
จ  าเป็นตอ้งน าเสนอภาพอนัหดหู่สะเทือนใจเสมอไปเพื่อเรียกเรตต้ิง แต่อาจจะเลือกใชว้ธีิการใชภ้าพ
ท่ีโดดเด่นอย่างการน าภาพและหลงัเกิดเหตุมาเปรียบเทียบกนั หรือการน า Visualization มาอธิบาย
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ขณะท่ีเม่ือเลือกใช้องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบทางความรู้สึกและอารมณ์
อยา่งการตั้งค  าถามท่ีเร้าความสนใจและการใชเ้น้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึกมาใช ้ผูใ้ชง้านควรใช้
ทั้งสององคป์ระกอบน้ีอยา่งระวดัระวงัไม่ให้มากเกินไปและใชอ้ยา่งสมดุล และควรให้ขอ้มูลเสริม
แก่ผูป้ระสบภยัดว้ย  

3) ส่ือมวลชนไทยควรพฒันาคู่มือในการรายงานข่าวภยัพิบติั 
ปัจจุบนัน้ีองค์กรส่ือในประเทศไทยยงัไม่มีการพฒันาคู่มือส่วนกลางเอาไวใ้ช้ส าหรับ

การรายงานข่าวภยัพิบติัโดยเฉพาะ ซ่ึงการท าคู่มือนั้นจะช่วยให้ผูส่ื้อข่าวสามารถท างานไดง่้ายข้ึน
และปลอดภยัมากข้ึน ขณะเดียวกนัยงัท าให้ผูส่ื้อข่าวไม่ตอ้งเป็นภาระของเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีตอ้ง
ท างานหนกัในช่วงการดูแลและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยูแ่ลว้ ท่ีส าคญัยงัสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่
ผูป้ระสบภยัดว้ย เน่ืองจากผูส่ื้อข่าวควรเตรียมอุปกรณ์ อาหารและส่ิงของต่างๆไปเอง เพราะในภาวะ
เกิดภยัพิบติัการท่ีผูส่ื้อข่าวไม่เตรียมความพร้อมไปเองอาจจะเป็นการเขา้ไปแยง่ความช่วยเหลือของ
ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนอยูก่่อนแลว้  
    5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือดิจิทลั (Digital Storytelling) ของ
องค์กรส่ือในประเทศไทย ทั้งในการรายงานข่าวภยัพิบติั หรือ ในข่าวประเภทอ่ืน ๆ เพราะในบาง
องค์ประกอบก็พบองค์การส่ือในประเทศไทยมีการใช้อยู่แล้ว แต่อาจจะมีวิธีการใช้ท่ีแตกต่าง
ออกไปจาก ส านกัข่าว CNN หรือมีความเขา้ใจท่ีแตกต่างออกไปจากของ ส านกัข่าว CNN รวมถึง 
แนวทางการปรับใชบ้ทเรียนท่ีไดจ้ากส านกัข่าว CNN จากผลการศึกษาน้ี  

2) ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือขององคก์รส่ือในประเทศไทยในการข่าว
ภยัพิบติั โดยสามารถน าค าแนะน าเร่ืองการพฒันาคู่มือในการรายงานข่าวภยัพิบติัจากผลการศึกษาน้ี
ไปใช้เพื่อต่อยอด และท าให้ส่ือมวลชนไทยมีคู่มือเวลาต้องลงพื้นท่ีเพื่อรายงานข่าวภัยพิบัติ
โดยเฉพาะ เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานสากลเหมือนองคก์รส่ือในต่างประเทศ 
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Coding Sheet 

 
ช่ือข่าว 

มุมมองการเล่าเร่ือง ค าถามท่ีเร้าความสนใจ เน้ือหาท่ีเป่ียมไปดว้ยความรู้สึก เน้ือหามีจ านวนท่ีพอเหมาะ 

เตือน
ภยั 

ความ
เสียห
าย 

ตรวจสอ
บความ
ช่วยเหลือ
จากรัฐ 

ภาพ /
ขอ้ความ/
เสียง (เติม
ค าอธิบาย 

) 

ค าถาม ค าตอบ กระทบต่อผูค้น ประเภ
ทวิดีโอ 

ความ
ยาว 

Data Visualization 

มี ไม่มี 

รูปแบบหรือลกัษณะของอินโฟ
กราฟฟิค (ภาพ แผนภูมิ แผนผงั 

สญัลกัษณ์ หรือกราฟ) 

 

มี รายละเอียด
เน้ือหา 

ไม่มี มี รายละเอียดเน้ือหา ไม่มี มี รายละเอียดเน้ือหา ไม่มี     
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เสียง 
เสียงของใครจงระบุ ..................................................................... 

 

ดนตรี 
 

จงัหวะ 

โทน ระดบั
เสียง 

ความเร็ว จงัหวะ 
(rhythm) 

ท านอง 
(melody) 

ส าเนียง 
(accent) 

ไม่มี มี 

         
จงัหวะ ความดงัพอเหมาะ เหมาะสม 

       ชา้ เร็ว ผสม ใช่ อธิบาย ไม่ใช่ ใช่ อธิบาย ไม่ใช่ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ สกุล                  ภทัรี  ภทัรโสภสกุล  
ประวติัการศึกษา   มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงนารี  
   ปีการศึกษา 2548 

อกัษรศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร  
ปีการศึกษา 2552 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ผูส่ื้อข่าวและผูป้ระกาศข่าว สถานีโทรทศัน์สปริงนิวส์ 
ดิจิทลัทีวช่ีอง 19  
พิธีกรรายการเชา้น้ีมีแต่เร่ือง สถานีโทรทศัน์กองทพับก
ช่อง 5  
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