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การบริหารการรายงานข่าวภาคสนามผ่านรูปแบบรถถ่ายทอดสด (SNG) และแบบ 3จี ของ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 
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โดย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารการรายงานข่าวภาคสนามผ่านรูปแบบรถถ่ายทอดสด (SNG) 

และแบบ 3จี ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง” เป็นการศึกษา

ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก   

(Indepth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการค้นคว้า

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง(Documentary Analysis) หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากทั้ง 3

ส่วน มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาเรื่อง การ

บริหารงานการรายงานข่าวภาคสนามผ่านรูปแบบรถถ่ายทอดสอด  (SNG) และแบบ 3จี ของ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานการรายงานข่าวภาคสนาม ผ่าน

รูปแบบรถถ่ายทอดสอด (SNG) และแบบ 3จ ีของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการรายงานข่าวภาคสนาม ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ใน

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ผู้บริหารระดับสูงจะมีทั้งนโยบายทางด้านเนื้อหาและนโยบาย

ด้านการน าเสนอ ที่ให้ความส าคัญกับการรายงานที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ลดความเกลียดชัง ทั้ง

ภาพและเนื้อหาของข่าว ขณะเดียวกันต้องตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนการรายงาน 
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และรายงานโดยปราศจากอคติ และนโยบายที่ส าคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมกับความเป็นไปใน

สังคม ที่ต้องสร้างให้ผู้ชมได้ความรู้ แนวทาง ทางออก เพ่ือให้เข้ากับพันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารระดับสูง เป็นเพียงผู้วางนโยบายการท างานในภาพรวมของสถานีข่าว 

ให้กับผู้บริหารระดับกลางคือกองบรรณาธิการ แต่จะไม่สั่งการโดยตรงไปยังผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่ได้เป็น

ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานเอง ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะผู้ประกาศข่าวภาคสนาม หรือผู้สื่อข่าวภาคสนาม 

ต้องมีประสบการณ์ หรือต้องมีทักษะในการท างาน เพราะในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 

เป็นสถานการณ์ที่อ่อนไหว และมีความสุ่มเสี่ยง หากรายงานผิดพลาดอาจเกิดผลกระทบในวงกว้าง 

ทั้งนี้ในการรายงานข่าวภาคสนามในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

การรายงานโดยผ่านรถถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ SNG และรายงานผ่านระบบ 3จี 

โดยมีขั้นตอนปฏิบัติงาน 3ขั้นตอน คือเตรียมการผลิต ขั้นตอนผลิต และขั้นหลังการผลิต ซึ่งในแต่ละ

ขั้นตอนอาจมีกระบวนการท างานที่แตกต่างกัน ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการรายงานข่าว

ภาคสนามของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พบว่าปัจจัยภายใน เช่นบุคลากร เทคโนโลยี นโยบายองค์กร 

จะส่งผลกระทบมากกว่าปัจจัยภายนอกที่หมายถึงด้านการเมือง และคู่แข่ง ซึ่งผู้บริหารน าไปเป็น

แนวทางปรับปรุงแก้ไขในการบริหารการรายงานข่าวภาคสนาม 

ค าส าคัญ: การบริหารการรายงานข่าวภาคสนาม รถถ่ายทอดสด(SNG)  ระบบ3จี  สถานการณ์ความ

ขัดแย้งทางการเมือง  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในสังคมของการบริโภคข่าวสาร สื่อมวลชนมีอิทธิพลสูงด้านข้อมูลข่าวสาร และสามารถ

เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่ม ท าให้เกิดการรับรู้รับทราบข้อมูล ได้ภายในเวลารวดเร็วผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อ

สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เมื่อความรวดเร็ว กลายเป็น ปัจจัยสาคัญ

ปัจจัยหนึ่ง ในการนาเสนอข่าวสาร ดังนั้นการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชน “ความสดใหม่” จึงเป็นตัว

แปรส าคัญ ในการเปิดพ้ืนที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึง และดึงความ
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สนใจของผู้รับสารได้ดีกว่าสื่ออ่ืน เพราะเป็นสื่อที่มีคุณลักษณะที่สามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียง

พร้อมกัน ท าให้เกิดความเข้าใจง่าย เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ข้อมูลข่าวสารความเป็นไปในสังคม 

 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากกว่าสื่อชนิดอ่ืน ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่

ขัดแย้ง สามารถสร้างความรู้สึก และพฤติกรรมที่ต้องการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังน าเสนอข่าวได้

รวดเร็ว หรือสร้างความทรงจ า ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ท าให้การผลิตสื่อโทรทัศน์ ต่างหารูปแบบการ

รายงานข่าวเข้ามาสร้างพ้ืนที่การรับชมและดึงดูดผู้ชมให้ติดตาม หนึ่งในนั้นคือการรายงานข่าว

ภาคสนามจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรสื่อสารมวลชน ที่ให้ความส าคัญกับการรายงานข่าวภาคสนาม 

โดยเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง โดยมีการรายงานในรูปแบบผ่านรถถ่ายทอด

สัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ SNG หรือรถถ่ายทอดสด และการรายงานผ่านระบบ 3จี  จาก

ข้อมูลของการรายงานข่าวภาคสนามของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะเห็นได้ว่าการรายงานข่าวจะมี

กระบวนการขั้นตอนการเตรียมงานเพ่ือน าเสนอข่าว แบ่งออกเป็น 3ขั้นตอน คือขั้นตอนเตรียมการ

ผลิต (Pre – production) ขั้นตอนการผลิต  (Production) และ ขั้นตอนหลังการผลิต  (Post- 

Production) เพ่ือให้สามารถออกอากาศได้ทันในช่วงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น (ผึ้งนภา คล่องพยาบาล

,2554,2) ซึ่งการรายงานข่าวภาคสนามทั้งการายงานผ่านรถถ่ายทอดสด (SNG) กับแบบ 3จี ก็มี

ขั้นตอนการท างานบางส่วนที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารงานข่าวจะมีรูปแบบที่ไม่

เหมือนกัน 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาการบริหารงานการรายงานข่าวภาคสนามผ่านรูปแบบรถถ่ายทอดสอด (SNG) 

และแบบ 3จ ีของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

2,เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานการรายงานข่าวภาคสนาม ผ่านรูปแบบรถ

ถ่ายทอดสอด (SNG) และแบบ 3จ ีของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

วิธีการศึกษา 
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การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้วยบท

สัมภาษณ์  (Interview Transcript) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพิจารณาภาพรวมของ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการท างานของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงค้นคว้าเอกสารจากทางเว็บไซต์ 

หรือเอกสารการประชุม และภายในองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวภาคสนามของ

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีเอส จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่ม

บุคคลากรของส านักข่าว โดยมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นบุคคลที่ทางานด้านงานข่าวมาไม่ต่ากว่า  2 ป ี 

และเป็นบุคคลที่ทางานเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส เกี่ยวกับการบริหารงานการรายงานข่าวภาคสนาม ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ที่

ประกอบไปด้วยบุคคล 3 ระดับ คือผู้บริหารระดับนโยบาย 2 คน ผู้บริหารระดับกลาง 2 คน และ

ระดับผู้ปฏัติงาน 3คน รวมทั้งสิ้น 7คน 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

การบริหารการรายงานข่าวภาคสนาม ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในสถานการณ์ความ

ขัดแย้งทางการเมือง ผู้บริหารระดับสูงจะมีทั้งนโยบายทางด้านเนื้อหาและนโยบายด้านการน าเสนอ ที่

ให้ความส าคัญกับการรายงานที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อน

การรายงาน และรายงานโดยปราศจากอคติ และนโยบายที่ส าคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมกับความ

เป็นไปในสังคม ที่ต้องสร้างให้ผู้ชมได้ความรู้ แนวทาง ทางออก เพ่ือให้เข้ากับพันธกิจ และเป้าหมาย

ขององค์กร ทั้งผู้บริหารระดับสูง เป็นเพียงผู้วางนโยบายการทางานในภาพรวมของสถานีข่าว ให้กับ

ผู้บริหารระดับกลางคือกองบรรณาธิการ แต่จะไม่สั่งการโดยตรงไปยังผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่ได้เป็นผู้ที่ลง

มือปฏิบัติงานเอง ซึ่งตรงตาม ที่ปีเตอร์ เอฟ ดรุคเคอร์ (Peter F. Drucker อ้างถึงในกิติมา สุรสนธิ, 

2552: 6) กล่าวว่า “การบริหาร คือ การท าให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท า” ซึ่งในการ

บริหารจะมี 2 ส่วนที่ส าคัญคือ ทรัพยากรด้านบุคคล และทรัพยากรด้านวัตถุ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ 

วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อสนเทศต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ ที่สามารถตอบสนองความพอใจ

ให้กับสังคม ผู้บริหารระดับกลางจะเน้นการปฎิบัติงานมากกว่านโยบาย  ให้ความส าคัญไปที่ การ
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วางแผนการท างานข่าว โดยมีการประชุมข่าว ประชุมแผนงาน รวมไปถึงการคัดเลือกบุคคลที่จะมา

รายงานข่าวภาคสนาม ที่ต้องมีประสบการณ์ในการท าข่าว เพราะในสถานการณ์ที่มีความรุนแรง ที่

การตัดสินใหญ่ส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับผู้ที่รายงานข่าวภาคสนาม การบริหารภาพรวมจะถูกก าหนด

นโยบายจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้การรายงานข่าวภาคสนาม จะมีลักษณะ หรือรูปแบบที่แตกต่างกัน

ตามแต่ละเหตุการณ์ แต่กองบก. ก็ร่วมกันท างาน ให้มีการปรับเปลี่ยนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น สอดคล้องกับหลักทฤษฎีการบริหาร เรื่องหน้าที่ในการบริหาร (กิติมา สุรสนธิ, 2552: 20-23) 

ที่เริ่มตั้งแต่ 1.การวางแผน 2.การจัดโครงสร้างองค์กร ซึ่งการจัดโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยฝ่ายต่าง 

ๆ โดยการจัดโครงสร้างจะเป็นการก าหนดในเรื่องบทบาทหน้าที่ (role and function) 3.การจัดคน

หรอืบุคลากรเข้าท างาน เพราะการวางคนในงานที่ถูกต้องและเหมาะสม (put the right man in the 

right job) มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องมารายงานข่าวภาคสนาม  (ผู้ประกาศข่าว

ภาคสนาม) ต้องมีประสบการณ์ และสามารถท างานภายใต้กรอบจริยธรรมขององค์กร โดยการ

คัดเลือกจะเป็นหน้าที่ของกองบก. ที่ต้องคัดเลือกบุคคล และทีมข่าวที่จะลงพ้ืนที่ หรือรายงานข่าว

ภาคสนาม อย่างเหมาะสม  4.การสั่ งการ ที่ ระบุว่าผู้บริหารต้องชี้แนะหรือให้ค าแนะน ากับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ซึ่งในกรณีการายงานข่าวภาคสนาม ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 

ส่วนหนึ่งต้องอาศัยการสั่งการจากกองบก. และสุดท้ายคือ การควบคุม ที่พบตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ที่

ออกนโยบายการท างาน มาควบคุมกองบก. ที่ถือเป็นผู้บริหารระดับกลาง เรื่อยมาจนถึงผู้ปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด ทั้งนี้การรายงานข่าวภาคสนามแบ่งเป็น 

 การรายงานผ่านรูปแบบรถถ่ายทอดสด ( SNG )  

ขั้นตอนเตรียมการผลิต 

ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง กองบรรณาธิการ จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

บริหารจัดการ ตั้งแต่การประชุมวางแผน, การคัดเลือกบุคคล, การจัดทีมข่าว ทีมสนับสนุน,การเลือก

รูปแบบการรายงาน รวมไปถึงการก าหนดสถานที่ในการรายงานข่าวภาคสนาม จากนั้นจะสั่งการไปยัง

ผู้ปฏิบัติงานตามแต่ละหน้าที่ ที่เหมาะสม ขณะที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังได้รับมอบหมายงาน ต้องเตรียม

ข้อมูลของเหตุการณ์นั้นๆ เพ่ือให้การลงพ้ืนที่ การประเมินเหตุการณ์  ในการท างานได้ง่ายขึ้น 
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สอดคล้องกับแนวคิดด้านการผลิตข่าว ที่สุภาพร เพชรศิริ (2536) ได้กล่าวถึงกระบวนการท าข่าวใน

การศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนของไทยในโทรทัศน์ออสเตรเลีย”ว่า ในโลกของความเป็นจริงมีเหตุการณ์

ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายกระบวนการท าข่าวโทรทัศน์จึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกว่าเหตุการณ์

ใดที่จะได้รับการรายงาน เหตุการณ์ใดที่จะถูกคัดท้ิงออกไป  

ขั้นตอนการผลิต 

คือขั้นตอนการลงพ้ืนที่ การผลิตข่าวเพ่ือรายงาน โดยการรายงานข่าวภาคสนาม หรือที่

เรียกว่าการรายงานสด จะมีรูปแบบมีทั้ งรูปแบบ  การรายงานแบบ  Stand up โดย สตีเฟน

(Stephen,M.1986) กล่าวว่า นักข่าวจะรายงานข่าวมาจากสถานที่เกิดเหตุการณ์แล้ว ควรใช้วิธีการ

บรรยายในลักษณะ voice over และใช้ภาพข่าวสร้างความเข้าใจเป็นหลัก โดยสถานีโทรทัศน์ต่างๆได้

ให้ความสาคัญและสนับสนุนให้นักข่าว Stand up ด้วยความเชื่อที่ว่า จะสร้างความน่าเชื่อถือและ

ยืนยันถึงเหตุการณ์หรือสถานที่ 

ขั้นตอนหลังการผลิต 

 ขั้นตอนหลังการผลิตเป็นการประเมินขั้นตอนเตรียมการผลิต และขั้นตอนการผลิต ซึ่งในการ

บริหารการรายงานข่าวภาคสนาม ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง โดยการรายงานใน

รูปแบบ SNG จะพบปัญหาเรื่องความชัดเจนในการออกอากาศน้อยมาก  

การรายงานในรูปแบบ 3จ ี

ขั้นเตรียมการผลิต 

ในการวางแผนการท างานไม่แตกต่างกับการรายงานในระบบ SNG จะแตกต่างตรงอุปกรณ์ที่

ใช้ ที่ช่างภาพต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องรับ ส่งสัญญาณ 3จี และผู้ใช้ต้องมีความช านาญในการใช้ 

ขั้นตอนการผลิต 

เป้าหมายหลักของการรายงานในรูปแบบ 3จี คือการลดข้อแม้ในการลงพ้ืนที่ เพ่ือความ

คล่องตัวในการรายงานข่าวภาคสนามโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น  ให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 
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และสุดท้ายในบางสถานการณ์ทาให้ผู้ชมสามารถเห็นภาพในพ้ืนที่ได้ชัดเจนขึ้น หรือเมื่อเกิดเหตุจุดใด

จุดหนึ่ง ที่รถถ่ายทอดสดไม่สามารถเข้าถึง นี่จึงทาให้การรายงานข่าวภาคสนามในรูปแบบ 3จี มีความ

แตกต่างกับการรายงานข่าวภาคสนามผ่านรถถ่ายถอดสด (SNG) อย่างชัดเจน ซึ่งตรงตามที่ มาร์แชล 

แมคลูฮัน (Marshal McLuhan) (อ้างถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2550) นักวิชาการสื่อชาวอเมริกา 

มองว่าเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยขยายประสบการณ์ของมนุษย์ให้กว้างขวางออกไป ซึ่งในแนวคิด

พ้ืนฐานของแมคลูฮัน  มองว่า “สื่อ” (Media) คือตัวช่วยในการขยายประสบการณ์ของมนุษย์ 

โดยเฉพาะสื่ออิเลคทรอนิคที่มีผลอย่างมาก เพราะพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้

อุปสรรคเรื่องของเวลา ระยะทาง และสถานที่หมดลงไป 

ขั้นตอนหลังการผลิต 

 ในการรายงานรูปแบบ 3จ ีขั้นตอนหลังการผลิต ก็ไม่แตกต่างกับการรายงาน คือการเช็คภาพ 

และงานที่ออกอากาศ ซึ่งแน่นอนว่าการส่งสัญญาณภาพและเสียงในระบบ  3จี บางจุดอาจมีคลื่น

รบกวน หรือคุณภาพ ความคมชัดไม่เท่าการรายงานผ่านรถถ่ายทอดสด  โดยขั้นตอนนี้ จะต้องน า

ข้อบกพร่อง และสิ่งที่พบ มาประมวล และน ามาเป็นข้อมูลหรือสถิต ิ

 ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานการรายงานข่าวภาคสนาม ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี

เอส พบว่าปัจจัยภายนอก เรื่องการเมือง หรือคู่แข่ง ไม่ส่งผลมากเท่าไรนัก แต่ปัจจัยภายใน ที่หมายถึง 

บุคลากร เทคโนโลยี นโยบายองค์กร กลับส่งผลต่อการบริหารการรายงานข่าวภาคสนาม โดยเฉพาะ

ด้านบุคคลากร ที่ต้องมีความช านาญ มีประสบการณ์ในการท าข่าวสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน 

ในช่วงที่เข้าสู่ทีวีดิจิตอล ผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง มีน้อย

คน และมักถูกติดต่อให้ไปร่วมงานกับที่อ่ืน ซึ่งนอกจากด้านบุคลากรแล้วยังพบว่า เทคโนโลยีเป็นอีก

ปัจจัยส าคัญในการบริหารการรายงานข่าวภาคสนาม โดยเฉพาะการรายงานในรูปแบบ 3จี ที่ต้อง

อาศัยเครื่องรับ-ส่ง สัญญาณภาพ และเสียง ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่งในประเทศไทยสัญญาณใน

ระบบนี้ยังไม่มีความเสถียร และหากมีการรายงานข่าวภาคสนามในรูปแบบนี้ หลายส านักข่าว จะท า

ให้คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้ในการส่งถูกแบ่งออกไป จนอาจท าให้ไม่สามารถรายงานข่าวได้  ขณะที่

นโยบายองค์กรโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ยังติดเงื่อนไขขั้นตอนในระบบราชการ 
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ผู้ปฏิบัติงานมองว่าท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้ทันท่วงที โดยเฉพาะ

เครื่องรับส่งสัญยาณ 3 จี 

ข้อเสนอแนะ 

ในการรายงานข่าวภาคสนามไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โดยทั่วไป  หรือเหตุการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมือง หากเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ ควรมีการรายงานข่าวภาคสนาม ทั้งรายงาน

ข่าวภาคสนามทั้งในรูปแบบรถส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก หรือรถถ่ายทอดสด (SNG) และแบบ 3

จ ีเพราะการรายงานข่าวภาคสนามที่เป็นเหตุการณ์สาคัญ เช่นงานพระราชพิธี การประชุมระดับผู้น า 

หรือเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เช่นการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การ

หารือของแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุม การหารือเพ่ือหาทางออกให้กับประเทศ ยังคงมีความจ าเป็นต้องใช้

เทคโนโลยีที่มั่นใจและมีคุณภาพ ซึ่งก็คือการรายงานผ่านรถถ่ายทอดสด เพราะในภาคสนามการ

รายงานที่มีคุณภาพ สมบูรณ์แบบ คือการรายงานผ่านระบบSNG  ซึ่งในรูปแบบ 3จี คุณภาพแตกต่าง 

และพบว่าหากแต่ละส านักข่าวใช้พร้อมกัน ประสิทธิภาพการส่งคลื่นสัญญาณจะด้อยลง อีกทั้งระบบ

ในประเทศไทยยังไม่เสถียร  

แต่หากเป็นองค์กรสื่อขนาดเล็ก ที่เพ่ิงเริ่มต้น ถือว่าการรายงานในรูปแบบ 3จี มีความคุ้มค่า 

และอุปกรณ์ราคาถูกว่าเกือบ 10 เท่าตัว รวมไปถึงจ านวนบุคลากรที่ใช้น้อยกว่าครึ่ง แต่ทั้งนี้จะได้การ

รายงานในแบบผู้ประกาศข่าวภาคสนาม พาไปดูเหตุการณ์สดที่เกิดขึ้น หรือได้เฉพาะการรายงานใน

บางเหตุการณ์ท่ีอาศัยความคล่องตัว  

ข้อสังเกตุที่ได้จากการศึกษา  

1.เมื่อมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ผู้บริหารควรจัดท าแผนการ

ท างานเพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นมาตราการเร่งด่วนหากมีเหตุฉุกเฉินขึ้นไม่ว่าจะเกิด

ขึ้นกับทางสถานี หรือในจุดที่ต้องรายงานข่าวภาคสนาม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความปลอดภัย ทั้ง

การจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้รองรับหากมีเหตุฉุกเฉิน เช่นเสื้อเกราะ แก๊สน้ าตา รวมไปถึงระดับของการ

ตัดสินใจยกเลิกการรายงานข่าวภาคสนามเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงขึ้น  ให้เป็นไปตามมาตราฐาน

เดียวกัน  
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2. ควรมีชุดท างานพิเศษ หรือคณะท างาน ที่เกี่ยวกับการท าข่าวในสถาการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมือง ควรมีผู้บริหารระดับกลาง เข้ามาควบคุมดูแล ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการผลิต ขั้นตอนการ

ผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต และเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากการรายงานข่าวภาคสนามจุดต่างๆ 

เพ่ือให้การรายงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงสนับสนุนข้อมูลให้กับทีมข่าวภาคสนาม  

 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความเป็นน้ าหนึ่งน้ าใจ ให้เกิดTeamwork เพราะการท างาน

ภายใตส้ถานการณ์ความรุนแรงต่างคนต้องช่วยกัน ให้งานออกมาสมบูรณ์และ ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่

หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง  

4.ควรจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนในการติดต่อสื่อสาร และการรายงานข่าวภาคสนาม เช่นวทิยุ

สื่อสาร ในกรณีที่บางเหตุการณ์โทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อได้  

5.ควรจัดอบรมให้ความรู้ในการท าข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งตัวผู้สื่อข่าว 

และช่างภาพ ซี่งในปัจจุบันมีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดให้เป็นสาระส าคัญ

ส าหรับนักข่าวภาคสนามที่ต้องอบรม ขณะเดียวกัน ควรจัดท า Style Book ในการท าข่าว  

6. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการอบรม การใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการรายงานข่าวภาคสนาม 

นอกจากอุปกรณ์การรายงานข่าวในรูปแบบ 3จี ที่เพ่ิมความคล่องตัวของการรายงาน ให้ง่ายขึ้น อาจมี

การอบรมให้ความรู้รายงานสดผ่านโทรศัทพ์มือถือ ผ่านระบบ Google+ Hangout เป็นต้น  

7. นโยบายให้เป็นสถานีข่าวอันดับต้น ในการรายงานข่าว ทั้งในสถานการณ์ความขัดแย้งทาง

การเมือง หรือสถานการณ์อ่ืน ถือเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดการมีส่วนร่วม  

8. การท างานในบางขั้นตอน ยังติดระบบขั้นตอนการสั่งการที่ช้าจนเกินไป ทั้งการตัดสินใจให้

รถ SNG ออกไป หรือการตัดเข้าสดในการรายงานสถานการณ์ความรุนแรงยังช้า 
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