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 The purposes of this research were to study (a) the news finding process (b) the  

working experience of news reporters, and (c) the obstacles to reporters’ work. 

 Ten reporters who work in the three southernmost provinces of Thailand were 

interviewed using qualitative methods.  It become apparent that (i) five broad processes have been 

used: identifying an issue and receiving information from sources, searching for additional 

information and evaluating the situation, planning and preparation before entering the field, working 

in the field in order to find news, evaluating the value of news and reporting; (ii) the working process 

of each reporter was individual and determined by their personal work experience, safety concerns, 

life-style, and motivation; (iii) the important obstacles and problems which reporters encountered in 

conflict areas are related with physical danger, language and communication barriers, professional 

spirit, sources and reporting, and conflicts between individuals. 

 The researcher recommended that the organization should clearly formulate the 

process of news finding. Moreover, the professional experiences of each reporter should be 

recorded and used as knowledge management guidelines for newly-employed reporters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Program of Public and Private Management Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2010 

Student's signature ........................................ 

Independent Study Advisor's signature ....................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดรับประสบการณตางๆมากมาย ท้ังการท่ีผูวิจัยไดมี
โอกาสเขาไปสัมผัสการทํางานของนักขาวท้ังในสวนกลางและศูนยขาวภาคใต ผูวิจัยไดเรียนรูชีวิต 
และประสบการณการทํางานของนักขาว ซ่ึงเปนการพัฒนาความรูความเขาใจท่ีถูกตองในระบบการ
ทํางานในสายงานขาวท่ีมากข้ึน ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงเปนการเปนการเปดมุมมองโลกทัศน 
เสริมสรางประสบการณ มอบคุณคากับชีวิต และ ใหความประทับใจ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารย ดร.ธีรพงษ  บัวหลา อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีให
คําปรึกษา ความรู และนําเสนอประเด็นท่ีนาสนใจตางๆตลอดชวงระยะเวลาในการทํางานวิจัย และ
อดทนตอการสําเร็จลุลวงของงานวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารย ดร.สวรรยา  ซ่ือเล่ือม และ อาจารย 
ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ สําหรับคําแนะนําในการแกไขขอบกพรอง และเพิ่มเติมประเด็นตางๆ ท่ี
เปนประโยชน เพื่อความครบถวนสมบูรณของงานวิจัย  
 ขอขอบคุณความกรุณาจาก คุณสิทธิศักดิ์ เอกพจน รองกรรมการผูอํานวยการใหญ 
บริษัท อสมท. จํากัด และนักขาวสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทุกทานท่ีสละเวลาในการใหความรู 
ใหความเขาใจในกระบวนการทํางาน ถายทอดประสบการณ และใหความรวมมือในการสัมภาษณ 
ขอขอบคุณนักขาวศูนยขาวใตทุกทานท่ีชวยอํานวยความสะดวกและสรางความประทับใจผูวิจัย
ตลอดระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ เพื่อนๆ สาขาวิชาการจัดการทุกทานสําหรับมิตรภาพ  การถามไถ
ความคืบหนา และใหคําแนะนําท่ีดีเสมอมา 
 สุดทายนี้งานวิจัยช้ินนี้ไมอาจลุลวงลงไดหากขาดกําลังใจจากคุณพอคุณแม ท่ีใหการ
สนับสนุนในทุกๆดานต้ังแตเล็กจนโต และเปนกําลังใจท่ีสําคัญยิ่งในการกาวผานความยากลําบาก
ในแตละชวงของชีวิต ใหคําปรึกษา และแนะนําความชวยเหลือตางๆ ทําใหผูวิจัยมีวันนี้ มีวันท่ี
งานวิจัยเลมนี้สําเร็จลงไดดวยดี  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ช 

สารบัญ 
 
           หนา 
บทคัดยอภาษาไทย .................................................................................................................... ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ............................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................................... ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................ ฎ 
สารบัญภาพ ............................................................................................................................... ฐ 
บทท่ี 
 1 บทนํา ........................................................................................................................ 1 
   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ......................................................... 1 
   วัตถุประสงคในการวิจัย ................................................................................. 6 
   ขอบเขตของการวิจัย....................................................................................... 6 
   กรอบแนวคิดของการวิจัย .............................................................................. 7 
   ประโยชนท่ีไดรับ ........................................................................................... 8 
   นิยามศัพทเฉพาะ ............................................................................................ 9 
   2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ .............................................................................................. 10 
   แนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแยงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ 
   ประเทศไทย ................................................................................................... 10 
   แนวความคิดเกี่ยวกับส่ือสารมวลชน.............................................................. 14 
   แนวคิดเกี่ยวกับขาวโทรทัศน ......................................................................... 18 
   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ........................................................................................ 26 
   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ......................................................................................... 29 
 3 ระเบียบวิธีวิจัย........................................................................................................... 32 
   วิธีการวิจัย ...................................................................................................... 32 
   กลุมผูใหขอมูล ............................................................................................... 36 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและเก็บขอมูล.......................................................... 34 
   หลักเกณฑการเลือกพื้นที่ท่ีศึกษา ................................................................... 35 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ซ 

  บทท่ี           หนา 
 4 ผลการศึกษา .............................................................................................................. 36 
  ตอนท่ี 1 กระบวนการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบ 
   ในพื้นท่ี 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต............................................................ 36 
  ตอนท่ี 2 ประสบการณของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบ 
   ในพื้นท่ี 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต............................................................ 54 
  ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบ 
   ในพื้นท่ี 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต............................................................ 68 
 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ......................................................... 73 
   สรุปผลการวิจัย............................................................................................... 73 
   การอภิปรายผล ............................................................................................... 77 
   ขอเสนอแนะ .................................................................................................. 80 
 
บรรณานุกรม ............................................................................................................................. 83 
 
ภาคผนวก .................................................................................................................................. 87 
  ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัย ............................................................. 88 
  ภาคผนวก ข ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณหลัก ............................................ 95 
  ภาคผนวก ค จดหมายในการขอความอนุเคราะหนการเก็บรวบรวมขอมูล 
    จากองคกร ........................................................................................... 97 
 
ประวัติผูวิจัย .............................................................................................................................. 99 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ 

สารบัญภาพ 
 
ภาพท่ี            หนา 
 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ................................................................................................ 7 
 2  แสดงแผนท่ีประเทศไทย และพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย ............. 13 
 3 แสดงกระบวนการหาขาว.......................................................................................... 37 
 4 แสดงประสบการณการทํางานของนักขาว ................................................................ 55 
 5 แสดงความสัมพันธของกระบวนการหาขาว ประสบการณ ปญหา และอุปสรรค .... 78 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปญหาความม่ันคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น นับไดวาเปนปญหาที่สําคัญ
ระดับประเทศของประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไดกําหนดนโยบายความม่ันคง
แหงชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตข้ึนเปนฉบับแรกใน พ.ศ. 2521 เพราะเล็งเห็นถึงลักษณะ
ของปญหาความไมสงบในพื้นท่ีซ่ึงมีลักษณะเปนปญหาเฉพาะแตกตางจากพื้นท่ีอ่ืนของประเทศ
ไทย (เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ อรอร ภูเจริญ 2552 : 7) 
 นับต้ังแต วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงคนกลุมหนึ่งไดทําการปลนปนจากกองพัน
พัฒนาท่ี 4 อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส (รุง แกวแดง 2548 : 135) เปนตนมา  เหตุการณความ
รุนแรงไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชน การลอบวางเพลิงอาคารโรงเรียนและท่ีพักสายตรวจในจังหวัด
นราธิวาสพรอมกัน 22 จุด (เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ อรอร ภูเจริญ 2552 : 9) การเขายึดมัสยิดกรือ
เซะ ความรุนแรงท่ีอําเภอตากใบ และยังมีการโจมตีกําลังของฝายรัฐบาล ขบวนการลอบยิง ลอบทํา
รายประชาชนท้ังชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมดวยอาวุธตาง ๆ หลากหลายวิธี ซ่ึงความรุนแรงใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากจะทําใหความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตกตํ่าลงแลว ยังมีผลใหเกิดความหวาดระแวงในหมูประชาชนดวยกันเอง ท่ี
ชัดเจนที่สุดคือความสัมพันธท่ีเปล่ียนไปของคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมเช้ือสายมลายู 
 เหตุการณไดทวีความรุนแรงข้ึนอีกคร้ัง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ไดเกิดจากกรณี
ชาวบานตันหยงลิมอตอบโตรัฐดวยการทํารายนาวิกโยธินท่ีเขาไปในหมูบานจนเสียชีวิต เนื่องจาก
ชาวบานเชื่อวาเจาหนาท่ีรัฐเปนตนเหตุของการเสียชีวิตของคนในหมูบาน และตอมาในเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ก็ไดเกิดกรณีชาวบานทํารายครูจูหลิง ปงกันมูล ครูโรงเรียนบานกูจิงลือปะจน
เสียชีวิต เพื่อตอรองใหเจาหนาท่ีรัฐปลอยตัวผูตองหาคดียิงเจาหนาท่ี จึงนับไดวาการการกลับมา
ปะทะกันระหวางเจาหนาท่ีของรัฐและกลุมผูกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ทํา
ใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงผลตอขวัญและกําลังใจของเจาหนาท่ีท่ี
ปฎิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน รวมท้ังยังสงผลตอความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสินของ
บุคคลากรตาง ๆ ของท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีประกอบการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
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ประเทศไทยเปนอยางมาก  โดยนับต้ังแตวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
2552 มีผูเสียชีวิตจากความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ แลวถึง 3,476 ราย (ธีรเดช เอ่ียมสําราญ 2552 : 
90) ในจํานวนนี้มีท้ังเจาหนาท่ีฝายความม่ันคง ขาราชการ พนักงานของรัฐ กํานัน ผูใหญบาน 
ประชาชนผูบริสุทธ์ิ ผูกอความไมสงบ รวมท้ังนักขาวดวย 
 ในภาวะท่ีสังคมตองเผชิญกับวิกฤตการณเชนนี้ ส่ือมวลชนมีความสําคัญมากข้ึน 
เนื่องจากส่ือสารมวลชนไดเขามามีสวนชวยเหลือสังคมในฐานะท่ีเปนสะพานเช่ือมขาวสาร ความรู 
ความบันเทิง และการแสดงออกของสังคม (อังคณา รุงพรนุรักษ 2536 : 18) เนื่องจากขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ในบางพื้นท่ียากแกการเขาถึง และประชาชนสวนใหญอยูหางไกลจากแหลงขอมูลขาวสาร จงึ
จําเปนอยางยิ่งท่ีประชาชนจะตองพึ่งพาอาศัยส่ือมวลชนในการรวบรวมขาวสารเพ่ือนําเสนอตอ
ประชาชน ดังนั้นภายใตสถานการณเชนนี้ ขาวจึงถือเปนสารสนเทศสําคัญท่ีสาธารณชนตองการ
พึ่งพามากท่ีสุด 
 ในปจจุบันนี้ขาวมีความซับซอนมากข้ึน เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและดําเนินไป ไมวา
จะเปนเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม มีความเก่ียวโยงสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนั้นความจริงท่ี
นักขาวพยายามแสวงหาเพื่อรายงานแกประชาชนน้ันจะเปนความจริงเพียงผิวเผินเชนเดิมไมไดอีก
ตอไป เพราะประชาชนในปจจุบันนั้นตองการรับรูความจริงในเบ้ืองลึก เพื่อการดํารงชีวิตและใช
ชีวิตในสังคมอยางชาญฉลาด ดังนั้นนักขาวจึงตองทํางานอยางหนักเพื่อแสวงหาขาวมานําเสนอออก
สูสังคมมากข้ึนไมเวนแมแตในพื้นท่ีท่ีเกิดสถานการณความขัดแยง หรือในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงอันตราย เพื่อ
แสวงหาขาวสาร และขอเท็จจริงมานําเสนอตอประชาชน  
 การถายทอดขอมูลขาวสารความจริงในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจึงตกเปนภาระ
อันสําคัญยิ่งสําหรับนักขาวและชางภาพ ท่ีจะตองเขาไปหาขาวเพ่ือนําเสนอสถานการณความเปน
จริงท่ีเกิดข้ึนใหประชาชนท้ังประเทศไดรับรูและรับทราบ ตามบทบาทหนาท่ีของตนในการรายงาน
และสอดสองสังคม (Surveillance) (นรินทร นําเจริญ 2549 : 102) เพื่อตอบสนองสิทธิในการรับรู
ขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 0

* โดยความรูความเขาใจในสถานการณ และ
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนี้ จะนําไปสูการหาแนวทางการแกไขปญหา เพื่อยุติความขัดแยง เพื่อความสงบ
สุขของสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศชาติตอไป เพราะหากสวนใดสวนหนึ่งตกอยูใน

                                                 
 * รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิลักษณะน้ี ใน
มาตราที่ 56 วา  “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันจะ
กระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคล
อื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งน้ี ตามกฎหมายบัญญัติ” 
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ความไมสงบแลว ยอมกระทบถึงสวนอ่ืน ๆ ในสังคมดวย องคกรธุรกิจตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
ไมสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี ผูคนหวาดระแวงกับภัยรอบตัวทําใหประสิทธิภาพการทํางานหรือ
ความริเร่ิมสรางสรรคมีนอย ซ่ึงยอมจะสงผลตอความเติบโตกาวหนาของประเทศในภาพรวม 
 จากเหตุผลท่ีผูส่ือขาวเปนตัวจักรสําคัญของการผลิตขาวเพื่อนําเสนอตอสาธารณะชน 
เม่ือสถานการณความขัดแยงยกระดับความรุนแรงข้ึน วิชาชีพผูส่ือขาวยอมตองเผชิญกับความ
ยากลําบากในดานการเขาถึงขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง และความเส่ียงตอความปลอดภัยท่ีมากยิ่งข้ึน
เม่ือตองเขาไปเขาไปปฎิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีเส่ียงอันตราย บางคร้ังนักขาวตกอยูทามกลางภาวะทีอ่าจมี
อันตรายถึงชีวิตจากความรุนแรงของหลายฝาย เปนสถานการณพิเศษของการทําขาวท่ีนักขาวไม
คุนเคยมากอน ซ่ึงการทําขาวในสถานการณวิกฤตท่ีเปนสถานการณพิเศษเชนนี้ เปนหนาท่ีของ
นักขาวท่ีจะตองเก็บเกี่ยวประสบการณความรูใหไดมากท่ีสุด ท้ังจากการท่ีพบเจอดวยตัวเอง การ
พูดคุยแลกเปล่ียนกับนักขาวดวยกันเอง หรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ สะสมไวเปนองคความรู เพื่อ
รับมือกับสถานการณพิเศษในทุกรูปแบบ  
 จากสภาพปญหา สภาพพื้นท่ีท่ีมีอัตลักษณเฉพาะและมีเง่ือนไข ทางประวัติศาสตร 
ศาสนา ตลอดจนมีปญหาทางดานความม่ันคง ซ่ึงรัฐประกาศใชกฎหมายพิเศษและจัดต้ังองคกร
พิเศษเขาไปแกไขปญหา ทําใหการรายงานขาวและการทํางานในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนี้ 
จําเปนอยางยิ่งท่ีผูส่ือขาวจะตองเตรียมความพรอมเพื่อทําความเขาใจสภาพสังคม วัฒนธรรม 
ตลอดจนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ ท้ังจากทางภาครัฐและภาคประชาชน รวมถึงจําเปนตองมีเทคนิค
พิเศษบางประการในการปฎิบัติหนาท่ีเพื่อใหปลอดภัยจากความรุนแรง แมในแงของความปลอดภัย
จะคอนขางชัดเจนวาผูส่ือขาวไมใชเปาหมายของกลุมผูกอความไมสงบ แตทวาปฎิบัติการความ
รุนแรงท่ีมีความแยบยลซับซอนไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชน การใชระเบิดลูกท่ีสอง หรือ Second 
Bomb ไดทําใหสวัสดิภาพของนักขาวลดตํ่าลงเร่ือย ๆ จนมีนักขาวตองสละชีวิตจากการปฎิบัติ
หนาท่ี 1 คน และไดรับบาดเจ็บอีกเปนจํานวนมาก จากการทําหนาท่ีรายงานความเปนจริงออกสู
สาธารณะชน ดังรายละเอียดตอไปนี้ (ธีรเดช เอ่ียมสําราญ 2552 : 98 - 101) 
 1. คร้ังแรกท่ีเปนปฐมบทของนักขาว คือ เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2548 เกิดเหตุท่ีรานลาบเจ
สาว ในอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยคนรายไดขวางระเบิดเขาไปในราน ทําให
ผูส่ือขาวและทีมงานของสถานีโทรทัศนชอง 7 ท่ีเปนทีมขาวท่ีติดตามทําขาว พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร 
(นายกรัฐมนตรีขณะนั้น) ลงไปปฎิบัติภารกิจ ซ่ึงกําลังนั่งรับประทานอาหารอยูในรานไดรับบาดเจ็บ  
 2. วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เกิดเหตุระเบิดขณะเจาหนาท่ีตํารวจกําลังเขาตรวจสอบ
เหตุการณเผาตูโทรศัพทสาธารณะท่ี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส คนรายไดใชโทรศัพทมือถือกด
ชนวนระเบิด เปนเหตุใหผูส่ือขาวท่ีติดตามทําขาวไดรับบาดเจ็บ 2 คน 
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 3. วันท่ี 16 มกราคม 2550 เกิดเหตุการณวางเพลิงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบือเจาะ 
หมู 1 ตําบล บือเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยระหวางท่ีทหาร ตํารวจกําลังเดินทางเขาไปตรวจสอบท่ี
เกิดเหตุ คนรายไดจุดชนวนระเบิดชนิดแสวงเครื่องท่ีฝงไวใตพื้นถนนในหมูบาน หางจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานบือเจาะประมาณ 200 เมตร แรงระเบิดทําให นาย ณรงค นวลสกุล ผูส่ือขาวพิเศษ
ประจําจังหวัดนราธิวาส ของสถานีโทรทัศนชอง 3 และ นางสาวสัณหฐิติ ขอจิตเมตต ผูส่ือขาว
ทองถ่ิน และนักจัดรายการวิทยุทหารเรือจังหวัดนราธิวาส ไดรับบาดเจ็บ สวนนาย มะรูดิง สะนิ 
ผูชวยผูใหญบานบือเจาะเสียชีวิต   
 4. วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เกิดเหตุยิงกันบนถนนทาสาปลําใหม บานปซัด หมู 1 
ตําบลลําใหม อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยระหวางท่ีเจาหนาท่ีทําขาวตามปกติ คนรายไดจุดชนวน
ระเบิดท่ีฝงไวใตพื้นถนนตรงจุดท่ีพบผูเสียชีวิต แรงระเบิดทําใหตํารวจ เจาหนาท่ีอาสาสมัครกูภัย 
รวมท้ังนักขาวไดรับบาดเจ็บจํานวน 12 คน เฉพาะนักขาวท่ีไดรับบาดเจ็บประกอบดวย นาย ฟลิป 
เบลนคินซอพ 1

* ชางภาพนิตยสารไทม ชาวออสเตรเลีย  นายไฉน ถมทอง ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศน 
ททบ .5 และผู ส่ือขาวสํานักขาวไทยประจําจังหวัดยะลา  นายสุรพันธ  บุญถนอม  ผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพชาวใตและชางภาพสํานักขาวรอยเตอร นางสาวรุงสุรีย กิตติกุลสวัสดิ์ ชางภาพ
สถานีโทรทัศนชอง 11 ประจําจังหวัดยะลา และนายเอกรักษ ศรีรุง ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนชอง 3 
ประจําจังหวัดยะลา 
 5. วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เกิดเหตุระเบิดท่ีหนารานยะลาบุญศรี จํากัด ตั้งอยูริม
ถนนรถไฟ ในเขตเทศบาลนครยะลา โดยเปนระเบิดท่ีคนรายวางไวในตะกราหนารถจักรยานยนต 
จอดทิ้งไวริมฟุตบาท หลังเกิดเหตุผูสื่อขาวไดเดินทางไปรายงานขาวตามปกติ คนรายซึ่งคาดวา
แฝงตัวอยูใกลกับจุดเกิดเหตุไดจุดชนวนระเบิดอีกลูกหนึ่งที่ซุกซอนไวในรถจักรยานยนตคัน
เดียวกัน จนเกิดระเบิดอยางรุนแรง เปนเหตุใหเจาหนาที่ชุดเก็บกูวัตถุระเบิดซึ่งอยูตรงจุดดังกลาว
ไดรับบาดเจ็บทันที 4 นาย และมีผูสื ่อขาวไดรับบาดเจ็บ 4 คน คือนาย มะรูดิง ตีโด ผูสื ่อขาว
สถานีโทรทัศนชอง 7 นายอาหมัด รามันหสิริวงศ ผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนไอทีวี (ในขณะนั้น) 
นายเอกรักษ ศรีรุง ผูสื ่อขาวสถานีโทรทัศนชอง 3 และนายสุรพันธ บุญถนอม ผูสื ่อขาว
หนังสือพิมพชาวใต   

                                                 
 * นายฟลิป  เบลนคินซอพ  ถือเปนนักขาวตางประเทศคนแรกที่ไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณความ
ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดประจําการทําขาวในประเทศไทยตั้งแตชวงกลางทศวรรษที่ 80 เคย
ไดรับรางวัลชางภาพยอดเยี่ยมและเคยถายภาพความขัดแยงในหลายประเทศ  ซึ่งรวมถึงสงครามกองโจรใน
จังหวัดอาเจะหของอินโดนีเซีย เหตุรุนแรงโดยฝมือกลุมกบฏคอมมิวนิสตในเนปาลและสถานการณของชน  
กลุมนอยชาวมงในลาว  
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 6. วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 เกิดระเบิดคารบอมบท่ีหนาโรงแรม ซี.เอส. ปตตานี 
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี แรงระเบิดทําใหมีผูเสียชีวิต 1 ราย และไดรับบาดเจ็บอีกเกือบ 20 คน 
โดยหนึ่งในนั้นมี นายปาเรซ โลหะสัณห ผูส่ือขาวเครือเนช่ันประจําจังหวัดปตตานีรวมอยูดวย 
 7. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เหตุระเบิดคารบอมบที่หนารานอาหารสีสม อําเภอ 
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นําไปสูการสูญเสียผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ นายชาลี บุญสวัสดิ์ 
ผูปฎิบัติหนาท่ีส่ือมวลชนอยางเด็ดเดี่ยว และยังมีนายผดุง วรรณลักษ ผูส่ือขาวโมเดิรนไนนทีวีไดรับ
บาดเจ็บสาหัสดวย โดยเหตุการณในครั้งนี้ท่ีแมวาจะเปนคร้ังแรกท่ีมีการสูญเสียชีวิตของนักขาวจาก
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แตคร้ังนี้ก็ไมใชคร้ังแรกท่ีผูส่ือขาวตองพบกับ
ผลกระทบจากสถานการณความรุนแรงในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเชนนี้  
 และลาสุด ในเหตุการณสลายการชุมนุมทางการเมืองของกลุมคนเส้ือแดง เม่ือวันท่ี 10 
เมษายน พ.ศ. 2553 ไดทําใหเกิดการสูญเสียส่ือมวลชนตางประเทศชาวญ่ีปุน คือ Hiroyuki Muramoto 
(ฮิโรยูกิ มูราโมโต) ชางภาพผูครํ่าหวอดในสนามขาวในสังกัด ทอมสัน รอยเตอร กรุงโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุน ในขณะปฎิบัติหนาท่ีบันทึกภาพบริเวณส่ีแยกคอกวัว โดย เดวิท ชเลซิงเกอร 
บรรณาธิการรอยเตอรไดกลาวและแสดงทัศนะวา นักขาวนักหนังสือพิมพเปนอาชีพอันตราย เม่ือ
พวกเขาพยายามบอกเลาตอโลกดวยการนําตัวเองเขาไปอยูตรงศูนยกลางของสถานการณ ครอบครัว
ขาวรอยเตอรท้ังหมดรูสึกเศราโศกตอโศกนาฎกรรมในคร้ังนี้ ถือเปนความรุนแรงท่ีรายแรงที่สุดทาง
การเมืองในรอบ 18 ป ของไทย (เดลินิวส 2553 : 2) 
 แมเหตุการณคร้ังนี้จะไมไดเกิดข้ึนจากสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย แตก็นับวาเปนบทเรียนอีกหนึ่งบทเรียนของความสูญเสียสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชนจากการปฎิบัติหนาท่ีอยางเสียสละ ดังนั้นเราจะเห็นไดวาการเรียนรูตัวอยางและ
ศึกษากระบวนการทําขาวภายใตสถานการณความไมสงบและในสถานการณความขัดแยง เปนเร่ือง
จําเปนอยางยิ่ง เพื่อความเขาใจสถานการณและรูเทาทันเหตุการณตาง ๆ ในสถานการณความขัดแยง 
ความไมสงบ และความรุนแรงเกิดข้ึนในสนามขาวตาง ๆ เพื่อประโยชนแกบุคคลกรทางดาน
ขาวสารทุกฝายในการสรางและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติการเกี่ยวกับงานขาวท่ีรัดกุม มีความ
ปลอดภัย รอบคอบ และลดความสูญเสีย พรอมกับคงไวซ่ึงคุณภาพของขาวสาร 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง “กระบวนการหาขาวของนักขาวสังกัด
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศ
ไทย” เพื่อศึกษากระบวนการหาขาว ประสบการณทํางาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของนักขาว
ผูท่ีกําลังปฎิบัติงานเกี่ยวของกับกรณีเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ประเทศไทย ซ่ึงจัดวาเปนพื้นท่ีเส่ียงภัย เพ่ือสะทอนใหเห็นการทํางานของผูส่ือขาวในการแสวงหา
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และถายทอดขอมูลเหตุการณความเปนจริงออกสูสังคมใหผูชมและผูฟงไดรับทราบ เพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาสําหรับนักขาวหรือบุคคลท่ัวไปที่ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการหา
ขาวและการทํางานในพื้นท่ีความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนเปนขอมูลสําคัญสําหรับ
ผูบริหารหรือผูมีสวนเกี่ยวของในองคกร เพื่อการพัฒนา การปรับปรุงกระบวนการ การวางแผน
นโยบาย และการสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานระดับปฎิบัติการตอไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการหาขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตของนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน  
 2. เพื่อศึกษาประสบการณการทํางานของนักขาวสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ใน
สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการหาขาวของนักขาวสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 
กรณีสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเนนการรวบรวมขอมูลเอกสารและการสัมภาษณ
เชิงลึกเปนหลัก ซ่ึงหลักเกณฑและขอบเขตของการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
 1. ดานเนื้อหา ผูวิจัยจะทําการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการหาขาว ประสบการณในการ
ทํางาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานของนักขาว 
 2. ดานพ้ืนท่ี ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะนักขาวสังกัด สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน องคการ
ส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย เทานั้น  
 3. ดานประชากร ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะนักขาวท่ีกําลังปฎิบัติงานเกี่ยวของกับกรณี
เหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย ซ่ึงเปนพื้นท่ีเส่ียงภัย 
เทานั้น 
 4. ดานระยะเวลา ผูศึกษาจะใชเวลาในการศึกษาวิจัยต้ังแต 1 ตุลาคม 2552 ถึง 1 ตุลาคม 
2553 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 12 เดือน โดยเก็บขอมูลจากผูใหสัมภาษณหลักระหวางเดือน มิถุนายน 
ถึง เดือนกรกฎาคม 2553  
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1   กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การแสวงหา การรวบรวมขอมูล และการวางแผน 

การลงพ้ืนที่ 

การตรวจสอบความแมนยํา
ถูกตองของขอมูล 

การตรวจสอบ
สถานการณและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

การไมลงพื้นที่ 

ปญหา
อุปสรรค 
และ 

ผลกระทบ  

การนําเสนอขาวแกองคกร 

การปฎิบัติหนาที่ 
ความปลอดภัย  

และ 
การเอาตัวรอด 
ในสถานการณ
ความขัดแยง 

กระบวนการหาขาวของนักขาว  
กรณีสถานการณความไมสงบ ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต (พ้ืนที่เสี่ยงภัย) 
 

นโยบาย 
สถานีโทรทัศนโมเดิรน
ไนนเก่ียวกับนักขาว 
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 1. เพื่อความเขาใจในกระบวนการหาขาวของนักขาวสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณี
สถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 2. เพื่อเปนแนวทางการศึกษาสําหรับนักขาวทุกสังกัดในการศึกษากระบวนการทํางาน 
ประสบการณ และ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานภายใตสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย 
 3. เพื่อประโยชนตอองคกรและผูบริหารในการปรับปรุงกระบวนการ และวางนโยบาย 
เพื่อเปนประโยชนกับนักขาวท่ีกําลังปฎิบัติงานภายใตสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 4. เพื่อประโยชนทางดานการศึกษาสําหรับบุคคลท่ัวไปและผูท่ีสนใจ เพ่ือใชฐานขอมูล
นี้ในการนําไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตอยอดองคความรูตอไปได 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ขาว  หมายถึง ขอเท็จจริงหรือสาระสําคัญเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณบางอยาง 
หรือของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือ เกี่ยวกับความคิดซ่ึงทําใหผูคนสนใจเนื่องจากมีผลกระทบหรือมี
อิทธิพลตอชีวิตของผูคน 
 นักขาว  หมายถึง ผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในงานขาวทุกลักษณะ เพ่ือ
นําเอาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอกสังคมถายทอดตอผูชมและผูฟง 
 กระบวนการหาขาว หมายถึง ข้ันตอนในการไดมาซ่ึงขอเท็จจริงของเหตุการณ หรือ 
ขอมูลบางอยางซ่ึงอยูในความสนใจของผูคน หรือสงผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอผูคนกลุมหนึ่ง 
 ขาวเหตุการณ หรือ ขาวสถานการณรายวัน หมายถึง ขาวท่ีเปนเหตุการณ หรือ 
สถานการณ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีในเวลาใดเวลาหน่ึง โดยนักขาวไมสามารถเตรียมการ ไมสามารถ
วางแผนและ เตรียมพรอมในกระบวนการทํางานไดลวงหนา เชน ขาวสถานการณการปะทะ ขาว
เหตุการณระเบิด ขาวการซุมยิง เปนตน 
 ขาวท่ัวไป หมายถึง ขาวท่ีนักขาวสามารถลวงรู สามารถวางแผน และ เตรียมพรอมใน
การทํางานอยางเปนข้ันเปนตอนลวงหนา เชน ขาวรายงานพิเศษ ขาวการติดตามผลกระทบของ
เหตุการณ ขาวการติดตามโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล เปนตน 
 ความขัดแยง หมายถึง การไมลงรอยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน 2539 : 137) 
 พื้นท่ีเส่ียงภัย หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญ
เปลา หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
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 สถานการณความไมสงบ หมายถึง การเกิดเหตุการณวางระเบิด การยิง การปะทะ การ
เผาสถานท่ี การปลน การฆา ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นับต้ังแตป 2547 เปนตนมา 
 พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง อาณาเขตพื้นท่ีท่ีมีความขัดแยง บริเวณจังหวัด
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ของประเทศไทย 
 การกําหนดประเด็น หมายถึง  การกําหนดประเด็น หรือ หัวขอของขาวท่ีจะนําเสนอ ใน
ขาวท่ัวไปหรือรายงานขาวพิเศษ ซ่ึงอาจจะเกิดจากการมอบหมายงานจากสวนกลาง หรือ จากการ
กําหนดประเด็นของนักขาวในศูนยขาวเอง โดยการกําหนดประเด็นตาง ๆ นั้น อาจจะมาจาก
สถานการณท่ีกําลังอยูในความสนใจของประชาชน เปนเหตุการณหรือสถานการณสําคัญ ๆ ใน
พืน้ที่ เปนประเด็นท่ีตอเน่ือง หรือประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจท่ีผูส่ือขาวตองการที่จะนําเสนอก็ได 
 ประสบการณ หมายถึง ประสบการณการทํางานของนักขาวจากเหตุการณท่ีผานมา  
 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) (2547 : 15) หรือ MCOT Public Company Limited 
หมายถึง ผูประกอบกิจการดานส่ือสารมวลชนรายใหญท่ีมีส่ือโทรทัศนและส่ือวิทยุเปนของตนเอง 
และเปนผูท่ีใหบริการดานส่ือสารมวลชนผานส่ือตาง ๆ ในหลายรูปแบบ 
 สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 2547 : 15)  หรือ Modern 9 
TV หมายถึง ช่ือปจจุบันของสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท  
 สํานักขาวไทย หมายถึง ศูนยกลางในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหและเผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีเนนความเปนกลาง ถูกตอง เช่ือถือได และทันเหตุการณ โดยนําเสนอผานส่ือของ
บริษัทท่ีหลากหลาย ไดแก สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน เครือขาวสถานีวิทยุ อสมท ส่ืออิเล็กทรอนิกส
ผานทางเว็บไซต 0www.mcot.net ส่ือคอมพิวเตอรออนไลน (computer online) และส่ืออ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ไดมีการขยายความรวมมือดานตาง ๆ รวมถึงการแลกเปล่ียนขาวสารกับสํานักขาวและ  
ส่ือสําคัญ ๆ ของโลก (บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 2547 : 15) 
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บทท่ี 2 
  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาเร่ือง”กระบวนการหาขาวของนักขาว กรณีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทย กรณีศึกษา: นักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน”นั้น 
ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎี ดังตอไปนี้  
 1. แนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแยงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย 
 2. แนวความคิดเกี่ยวกับส่ือสารมวลชน  
  2.1 ความหมายของส่ือสารมวลชน และบทบาทหนาท่ีของส่ือสารมวลชน 
  2.2 องคกรส่ือวิทยุโทรทัศน 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับขาวโทรทัศน  
  3.1 ความหมายของขาวโทรทัศน 
  3.2 วิชาชีพและคุณสมบัติของนักขาว 
  3.3 กระบวนการหาขาว  
 4. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
แนวความคิดเก่ียวกับความขัดแยงในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  

 ดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทยเปนท่ีอยูอาศัยของชุมชนหลายเผาพันธุ 
เปนคาบสมุทรท่ีตั้งอยูระหวาง 2 อารยธรรมเกาแก คือ จีน และอินเดีย มาตั้งแตอดีต และเนื่องจาก
เปนเสนทางเดินขามคาบสมุทร (Trans-Peninsular Route) ท่ีมีการติดตอคาขาย มีการผสมผสานกัน
ระหวางคนหลายเช้ือชาติ กอใหเกิดชนหลากหลายทางชาติพันธุ และเนื่องจากเปนดินแดนท่ีมี
ทรัพยากรหลากหลาย เชน ทองคํา สมุนไพร และเครื่องเทศ ซ่ึงเปนท่ีตองการของชาติอาหรับ ชาติ
ตะวันตก รวมท้ังชาติตะวันออก จึงไดช่ือวาเปน “สุวรรณทวีป” (รุง แกวแดง 2548 : 31) หรือ 
คาบสมุทรทองคํา  
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 ความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะคนไทยมุสลิมเช้ือสายมลายู
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนส่ิงท่ีปรากฏมาตั้งแตในอดีต โดยจากขอมูลทางประวัติศาสตรได
ช้ีใหเห็นวาปตตานีหรือรัฐปตตานีเดิมมีความสัมพันธกับราชอาณาจักรไทยมาแตอดีตโดยสามารถ
ยอนกลับไปไดถึงสมัยสุโขทัย ในสมัยอยุธยา ปตตานีตกอยูภายใตอํานาจของไทยในฐานะเปน
เมืองประเทศราช แตจะแสดงอํานาจกระดางกระเดื่องเสมอในคราวท่ีอยุธยาเส่ือมอํานาจหรือมีการ
เปล่ียนแปลงพระมหากษัตริย โดยการแข็งขืนตออํานาจของราชอาณาจักรไทยที่ถือเปนจุดเปล่ียน
สําคัญของการปกครองเมืองปตตานีไดเกิดข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โดยเจาเมืองปตตานีไดมีความพยายามในการกอกบฏเพื่อปลดแอกตนเอง
ออกจากการปกครองของไทย ทําใหมีการแบงเมืองปตตานีออกเปน 7 หัวเมือง ไดแก ปตตานี ยะลา 
ยะหริ่ง ระแงะ รามัน สายบุรี และ หนองจิก โดยแตงตั้งพระยาเมืองใหทําการปกครองดวยความ
ยินยอมจากสวนกลาง แตหลังจากนั้นก็ไดมีความพยายามในการกอความไมสงบเร่ือยมา โดย
นโยบายในการปกครองปตตานีของไทยนับตั้งแตสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทรตอนตนนั้น เปน
ความพยายามท่ีจะใหปตตานียอมรับอํานาจของไทย ในขณะเดียวกันปฎิกิริยาของปตตานีก็สะทอน
ออกมาในรูปแบบของการขัดขืนอํานาจของราชอาณาจักร  
 ภายหลังจากท่ีมีการปฎิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทําใหมีระบบมณฑลเทศาภิบาลเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ซ่ึงถือเปนการรวมอํานาจจากเจาเมือง
มาไวท่ีสวนกลาง สรางความไมพอใจใหแกเจาหัวเมืองท้ังเจ็ดจนถึงกับมีการปฎิญานตนรวมกัน
ตอตานอํานาจของรัฐบาลไทย ซ่ึงรัฐบาลในขณะน้ันก็ไดพยายามประนีประนอมกับเจาเมืองท้ังเจ็ด
เสมอมา จนกระท่ังใน พ.ศ. 2449 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการ
พิจารณาใหยกบริเวณเจ็ดหัวเมืองข้ึนเปน “มณฑล” ดวยจุดประสงคเพื่อใหบริเวณเจ็ดหัวเมืองเขามา
เปนสวนหนึ่งของประเทศสยามอยางแทจริง แตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรง
เห็นวา มณฑลปตตานีมีลักษณะแตกตางจากมณฑลอ่ืน จึงไดมีการพระราชทานหลักรัฐประศาสโน
บายข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการปกครองของราชการในมณฑลปตตานี ไมวาจะเปนแนวทางในการ
ปกครองของขาราชการในมณฑล การเก็บภาษีตองเปนไปอยางยุติธรรม การปฎิบัติตอคนมุสลิมใน
พื้นท่ีดวยความเทาเทียมกับคนท่ัวไป การปฎิบัติหนาท่ีของขาราชการในพ้ืนท่ีดวยความเขาใจและ
ซ่ือสัตยสุจริต เห็นไดวาจุดมุงหมายของรัฐในชวงดังกลาวตองการท่ีจะผนวกดินแดนปตตานีให
เปนหนึ่งเดียวกับราชอาณาจักรไทยตามรูปแบบของรัฐสมัยใหม และในทางสัญลักษณยังพบวา 
เปนการส้ินสุดความเปนเอกราชของปตตานีอยางสมบูรณ (เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ อรอร ภูเจริญ 
2552 : 4) 
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 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รูปแบบการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลไดถูกแทนท่ีดวยการปกครองสวนกลางกับสวนภูมิภาค สงผลใหปตตานีถูกแบง
ออกเปน 3 จังหวัด คือ จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส โดยนโยบายปกครอง
จังหวัดชายแดนภาคใตในชวงท่ีกอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนอยางรุนแรงเร่ิม
ตั้งแตสมัย จอมพลป.พิบูลสงคราม ซ่ึงไดใชนโยบายรัฐนิยมซ่ึงเปนแนวทางท่ีพยายามสรางความ
เปนไทยใหเกิดแกประชาชนทั้งประเทศ ไมเวนแตประชาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
ท่ีสุดจึงกลายเปนประเด็นของความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน ท่ีนาจะมาจากเน้ือหาของ
นโยบายรัฐมุงลบลางความเปนอิสลามลง สงผลกระทบตอคําสอนและความเช่ือทางศาสนา และ
กระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี จึงอาจกลาวไดวา ตนเหตุของ
ความขัดแยงนาจะมาจากนโยบายการปกครองของรัฐท่ีมุงเนนการผสมผสานกลมกลืนคนตาง
วัฒนธรรมใหกลายเปนคนไทยในแบบที่รัฐตองการ (เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ อรอร ภูเจริญ 2552 : 
5) และอีกปจจัยหนึ่งนั้นอาจเกิดข้ึนจากสภาพภูมิศาสตรท่ีอยูหางจากศูนยกลางอํานาจรัฐท่ีมีความ
แตกแตงทางวัฒนธรรม แตมีพื้นที่อยูติดกับประเทศเพื่อนบานซ่ึงมีสภาพทางสังคม วัฒนธรรม และ
ศาสนาเดียวกัน ดังนั้นปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีลักษณะท่ีคอนขางซับซอน
และละเอียดออน เนื่องมาจากความเปนพหุสังคม พหุวัฒนธรรม มีความแตกตางคอนขางสูงท้ังทาง
ชาติพันธและศาสนา    
  ปญหาความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นถือวาเปนปญหาสําคัญของประเทศ 
เห็นไดจาก ใน พ.ศ. 2521 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายความม่ันคงแหงชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใตมาเปนฉบับแรก เพราะเล็งเห็นถึงลักษณะปญหาความไมสงบในพื้นท่ีซ่ึงมีลักษณะปญหา
เฉพาะแตกตางจากพื้นท่ีอ่ืนของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหนวยงานพิเศษข้ึนมาคือ ศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองบัญชาการผสมพลเรือนตํารวจทหารท่ี 
43 (พตท. 43) ใน พ.ศ. 2524 โดยมีหนาท่ีประสานงานเพื่อสรางความเขาใจท่ีดีระหวางรัฐกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และยังทําหนาท่ีเสมือนเปนดานหนาคอยรับปญหาใหแกรัฐบาลในกรุงเทพ 
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ภาพท่ี 2 แสดงแผนท่ีประเทศไทย และพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย 
ท่ีมา : THAILAND Political Map  [Online],  Aeecssed 5 June 2010, Available from  
http://sites.google.com/site/thaiblogspot/thailand-map.jpg 
 
 นับตั้งแต วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ท่ีไดเกิดเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรความ
รุนแรงของประเทศไทยขึ้นอีกครั้ง จากการที่คนกลุมหนึ่งไดทําการปลนปนจากกองพันพัฒนา     
ที่ 4  อําเภอเจาะไอรอง  จังหวัดนราธิวาส โดย ฝายผูกอการไดปนไปจํานวนมากกวา 400 
กระบอก พรอมกับไดสังหารทหารชั้นผูนอยเสียชีวิต 4 ศพ (รุง แกวแดง 2548 :135) ตามมา
ดวยการลอบวางเพลิงอาคารโรงเรียนและที่พักสายตรวจในจังหวัดนราธิวาสพรอมกัน 22 จุด 
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(เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และ อรอร ภูเจริญ 2552 : 9) การเขายึดมัสยิดกรือเซะ ความรุนแรงที่อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาสที่มีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตถึง 85 คน ในระหวางการสลายกลุมผูชุมนุม
ชาวมลายูมุสลิมที่รวมตัวกันประทวงกดดันใหปลอยผูตองหาคดีปลนปนชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน (ภาณุเบศร มหาเรือนขวัญ 2550 : 9) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 และยังมีการโจมตีกําลัง
ของฝายรัฐบาล ขบวนการลอบยิง ลอบทํารายประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและไทยอิสลามดวย
อาวุธตาง ๆ หลากหลายวิธีอยางตอเนื่อง เห็นไดจากในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ปถัดมาก็ไดเกิด
กรณีชาวบานตันหยงลิมอตอบโตรัฐดวยการทํารายนาวิกโยธินที่เขาไปในหมูบานจนเสียชีวิต 
เนื่องจากชาวบานเชื่อวาเจาหนาที่รัฐเปนตนเหตุของการเสียชีวิตของคนในหมูบาน และตอมาใน
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ก็ไดเกิดกรณีชาวบานทํารายครูจูหลิง ปงกันมูล ครูโรงเรียนบานกูจิ
งลือปะจนเสียชีวิต เพื่อตอรองใหเจาหนาที่รัฐปลอยตัวผูตองหาคดียิงเจาหนาที่หนวยนาวิกโยธิน 
คายจุฬาภรณ เสียชีวิตในขณะปฎิบัติหนาที่ 2 ราย จึงนับไดวาการการกลับมาปะทะกันระหวาง
เจาหนาที่ของรัฐและกลุมผูกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ทําใหเกิดความ
สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงผลตอขวัญและกําลังใจของเจาหนาท่ีซ่ึงปฎิบัติงาน
ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน สงผลตอความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสินของบุคคลากรองคกรตาง ๆ 
จากท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีประกอบการในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย   
 ภายใตสถานการณของความขัดแยงสังคมมักคาดหวังกับการนําเสนอขอมูล ขาวสาร 
เนื้อหาตาง ๆ ผานส่ือมวลชน ในฐานะท่ีมีบทบาทตอการสรางความสงบสุขและสันติ โดยสังคม
ไมไดคาดหวังวาผูส่ือขาวตองเขามาเปนผูลดความขัดแยง แตหวังใหส่ือนําเสนอขอมูลท่ีถูกตอง 
ครบถวนมากท่ีสุดเทาท่ีจะหาได และไมลําเอียงเขาขางใคร โดยแนวความคิดนี้เช่ือวา การส่ือขาวท่ีดี
จะชวยทําใหความขัดแยงลดลง เพราะวา ส่ือมวลชนนั้นมีบทบาทสําคัญในการใหขอมูลทางความรู 
ความคิดแกผูคน ซ่ึงนําไปสูการใชสติปญญาแกไขปญหาทางความขัดแยงตอไป ดังนั้น ผูส่ือขาวจึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเปนผูมองเห็นสถานการณและรูเทาทัน และท่ีสําคัญในการทํางานในพ้ืนท่ีมี
ความขัดแยง และเกิดสถานการณความไมสงบอยูบอยคร้ังยอมตองมีความระมัดระวังมากเปนพิเศษ 
 
แนวความคิดเก่ียวกับส่ือสารมวลชน 
 1. ความหมายของส่ือสารมวลชนและบทบาทหนาท่ีของส่ือสารมวลชน ส่ือมวลชน คือ 
องคกรท่ีทําหนาท่ีในการผลิตและเผยแพรขาวสารของสังคมมวลชน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย โดยเฉพาะความเปนสถาบันของการเรียนรู (ชนานันท คงธนาฤทธ์ิ 2536 :19) 
ซ่ึงจะทําใหขอบเขตการเรียนรูของมนุษยกวางขวาง ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของ
ส่ือมวลชนในทัศนะของ นรินทร นําเจริญ แบงไดเปน 3 ประการ ดังนี้ (2549 : 100-110) 
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  1.1 การทําหนาท่ีเปนผูพิทักษ แนวคิดนี้เปนประแสหลักของส่ือมวลชนในปจจุบัน 
ทฤษฎีสําคัญในกลุมนี้ไดแก ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของส่ือมวลชน (Theory of Media 
Structure and Function) ซ่ึงพิจารณาวาสังคมเปนระบบหนึ่งท่ีมีสวนตาง ๆ หรือระบบยอยมีความ
เกี่ยวพันติดตอถึงกันอยางมีเสถียรภาพ (Stability) และสมดุล (Equilibrium) ระบบยอยเหลานี้จะ
ชวยผดุงรักษาระบบใหญเอาไว ซ่ึงอาจจะมีบางชวงขณะท่ีระบบยอยเกิดความขัดแยงกัน แตใน
ทายท่ีสุดแลวก็จะกลับสูสภาวะสมดุลเอง ในแนวคิดนี้ส่ือมวลชนถูกตั้งความคาดหวังวาจะทําหนาท่ี
เปนตัวเช่ือมท่ีชวยสรางสรรคและธํารงรักษาเสถียรภาพของสังคมใหเกิดความสมดุลและเกิดการ
รวมตัวกันข้ึนของทุกสวนเพื่อทําใหความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมคงอยูตอไป 
   ส่ือมวลชนจึงพยายามท่ีจะสนองตอความตองการของสมาชิกในสังคม ท้ังท่ี
เปนรายบุคคล และท่ีเปนกลุมอยางสมํ่าเสมอ ผลก็คือส่ือมวลชนไดทําประโยชนใหแกสังคมใน
ทางออมในแงท่ีสามารถรวมสมาชิกท้ังหมดเขาไวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่ือมวลชนจึงมีภารกิจ
หลักในการผดุงรักษารักษาสังคมมากกวาท่ีจะเปนตัวทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้อยูภายใต
สมมติฐานท่ีวา ส่ือมวลชนมีพลังและมีอิสรเสรีภาพในการทํางานรวมถึงกําหนดทิศทางของสังคม
เปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อใหส่ือมวลชนสามารถทําหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดตามความคาดหวังของ
แนวคิดนี้ในการเช่ือมโยงระบบยอยตาง ๆ ในสังคม ใหเกิดการรวมตัวกัน จึงไดมีการต้ังความ
คาดหวังตอบทบาทหนาท่ีพื้นฐานของส่ือมวลชน (Media Functions Basic) ไว 5 ประการดวยกัน 
ดังนี้ 
   1.1.1 การทําหนาท่ีรายงานและสอดสองสังคม (Surveillance) บางคร้ังเรียกวา
เปนการทําหนาท่ีสุนัขเฝาบาน (Watch Dog) ไดแก การทําหนาท่ีในการใหขาวสารเกี่ยวกับ
เหตุการณและเง่ือนไขในสังคมรวมถึงสถานการณของโลก บงช้ีถึงความสัมพันธของอํานาจ 
เผยแพรหรือสงเสริมนวัตกรรม รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเพื่อความกาวหนา
ตาง ๆ ในสังคม 
   1.1.2 การทําหนาท่ีเช่ือมโยงตีความเหตุการณตาง ๆ ในสังคม (Correlation) 
ไดแก การทําหนาท่ีใหคําอธิบาย แปลความหมาย รวมถึงการใหขอเสนอแนะและคําวิจารณเกี่ยวกับ
ความหมายของเหตุการณและขาวสาร ใหการสนับสนุนองคกรตาง ๆ ในสังคม และปทัสถานท่ีมีอยู
เกี่ยวของกับสังคม อบรมบมนิสัยทางสังคม และประสานสัมพันธระหวางกิจกรรมตาง ๆ ในสังคม      
    ดังนั้น บทบาทหนาท่ีของผูส่ือขาวในฐานะของสื่อมวลชนจึงไมใช
เพียงแตรายงานสถานการณ หรือ เหตุการณวามีอะไรเกิดข้ึนบางในสังคม แตตองบอกดวยวาส่ิงท่ี
เกิดข้ึนนั้นมีความหมายอยางไร และเช่ือมโยงกับส่ิงตาง ๆ ในสังคมอยางไร ส่ือมวลชนตอง
เช่ือมโยงเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมและช้ีใหเห็นถึงความเกี่ยวพันซ่ึงกันและกัน 
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   1.1.3 การทําหนาท่ีถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมใหแกสังคม โดยการเปนนัก
การศึกษาใหการศึกษาแกสังคม (Transmission) ไดแก การทําหนาท่ีนําเสนอวัฒนธรรมหลักท่ีมี
อิทธิพลตอสังคม และตระหนักยอมรับถึงวัฒนธรรมยอย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสวนตาง ๆ รวมถึงการ
พัฒนาวัฒนธรรมใหม ๆ ในสังคม และท้ังทําหนาท่ีผดุงรักษาและสงเสริมคานิยมท่ีดี ๆ ในสังคม 
   1.1.4 การทําหนาท่ีใหความบันเทิงแกสังคม (Entertainment) ไดแก การทํา
หนาท่ีใหความสนุกสนาน บันเทิง เปนการพักผอนหยอนใจ ลดความตึงเครียดในสังคม เนื่องจาก
หากวาสังคมตึงเครียดมากเกินไป อาจทําใหระบบของสังคมทํางานอยางผิดพลาดได 
   1.1.5 การทําหนาท่ีระดมพลังการเคล่ือนไหวตาง ๆ ในสังคม (Mobilization) 
ไดแก การทําหนาท่ีรณรงคเพื่อวัตถุประสงคทางสังคมภายในขอบเขตทางการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การทํางาน และในบางคร้ังเปนเร่ืองทางศาสนา 
   ส่ือมวลชนตามแนวความคิดนี้ จะทําหนาท่ีชวยแกไขปญหาตาง ๆ และสราง
คุณประโยชนในทางท่ีสรางสรรคใหกับสังคม นับตั้งแตปญหาทางการเมือง ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความขัดแยงและความรุนแรงในสังคม ปญหาส่ิงแวดลอม ตลอดจนปญหาอ่ืน ๆ ในสังคม  
  1.2 การทําหนาท่ีเปนผูใหความหมาย แนวคิดนี้อยูในกลุมของทฤษฎีวิพากษ 
(Critical Theory) มองวา ส่ิงตาง ๆ ในโลกน้ีไมไดมีความหมายอยูโดยตัวของมันเอง แตถูก
กําหนดใหมีความหมายข้ึน เชน ความยาวหรือส้ัน ไมไดมีความหมายในตัวของมันเอง จะมี
ความหมายก็ตอเม่ือเรานําส่ิงนั้นไปเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน ดังนั้นวัตถุอยางหนึ่งอาจยาวหรือส้ันก็ได 
ข้ึนอยูกับวาเราเอามันไปเปรียบเทียบกับอะไร 
   แนวคิดนี้มองสังคมวาประกอบไปดวยคนกลุมตาง ๆ ซ่ึงลวนมีความขัดแยง 
(Conflict and Contradiction) เปนดานหลัก ดังนั้น คนแตละกลุมก็จะพยายามใชกลไกทุกอยางของ
สังคม รวมทั้งส่ือมวลชนเพื่อจัดการกับความขัดแยงดังกลาวเพ่ือใหผลลัพทสุดทายออกมาเปน
ประโยชนแกกลุมชนหรือชนช้ันของตนเองมากท่ีสุด ดังนั้นการกําหนดความหมายใหกับส่ิงตาง ๆ 
นั้น เปนการกําหนดความหมายเพื่อใหผูกําหนดความหมายมีอํานาจ คนแตละกลุมจึงพยายามแยงชิง
กันกําหนดความหมายของส่ิงตาง ๆ ใครท่ีมีอํานาจมากกวาจะสามารถเปนผูกําหนดนิยามของส่ิงนั้น
เพื่อตนเองไดมากกวา 
   สําหรับส่ือมวลชนนั้น จะทําหนาท่ีเปนเคร่ืองมือในการกําหนดความหมาย เพื่อ
สนับสนุนผูมีอํานาจในสังคม โดยท่ีส่ือสวนใหญเปนตัวแทนของคนช้ันกลาง เปนตัวแทนของผูมี
อํานาจในเมือง ดังนั้นการกําหนดความหมายของส่ือจึงเปนการกําหนดความหมายท่ีสนับสนุน
สงเสริมความคิดแบบทุนนิยม สงเสริมผูมีอํานาจในเมือง สงเสริมคนช้ันกลาง โดยตีชนกลุมนอย
หรือผูท่ีมีอํานาจดอยกวาในสังคมใหกลายเปนคนชายขอบ (นรินทร นําเจริญ 2549 : 108)  
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  1.3 การทําหนาท่ีเปนผูตอบสนองตอสังคม แนวคิดนี้อยูในทฤษฎีท่ีมองผูใชส่ือเปน
สําคัญ ไดแก ทฤษฎีการใชและความพึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory) แนวคิดนี้จะให
ความสนใจเกี่ยวกับหนาท่ีของสื่อมวลชนในการใหบริการแกผูใชส่ือ เพ่ือสนองความพึงพอใจของ
มนุษย เปนแนวคิดท่ีเช่ือวาผูรับสารเปนผูกําหนดวาตนตองการอะไร ส่ืออะไร และสาระอะไรจึงจะ
สนองความพึงพอใจของตนเองได เปนการเนนความสําคัญของผูรับสาร ในฐานะเปนผูกระทําการ
ส่ือสาร ผูรับสารนั้นไมไดเปนเพียงผูรับเอาอิทธิพลจากส่ือมวลชนเทานั้น หากแตผูรับสารจะ
เลือกใชส่ือและรับสารท่ีสามารถสนองความตองการและความพึงพอใจของตน  
   แนวคิดนี้เปนแนวคิดหนึ่งทางดานการส่ือสารท่ีมองวาผูรับสารคือตัวจักรใน
การตัดสินใจ โดยอาศัยพื้นฐานความตองการของตนเองเปนหลัก ซ่ึงตั้งอยูบนสมมติฐานเบ้ืองตน 
ดังนี้ (นรินทร นําเจริญ 2549 : 110) 
   1.3.1 ผูรับสารจะเปนผูแสวงหาขาวสารจากส่ือมวลชน เพื่อสนองความพึงพอใจ 
   1.3.2 ผูรับสารจะเปนผูเลือกส่ือจากส่ือท้ังหมดท่ีมีอยู 
   1.3.3 ผูรับสารจะตระหนักวาส่ือนั้นจะสนองความตองการ ความสนใจ และมี
ความเกี่ยวของมากเพียงพอ 
   1.3.4 ผูรับสารจะใชส่ือใด ๆ โดยไมรวมถึงการตัดสินใจจากพฤติกรรมการ
บริโภคส่ือตามความเคยชิน 
  แนวคิดนี้ทําใหเห็นไดวาผูบริโภคจะเลือกรับส่ือตามความพึงพอใจของตน ดังนั้น 
ส่ือจึงตองมีการปรับตัวอยูเสมอ เพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจของผูบริโภคอยูตลอดเวลา  
 2. องคกรส่ือวิทยุโทรทัศน การเสนอขาวทางวิทยุโทรทัศนนั้นมีความยุงยากและตอง
ใชบุคลากรมากกวาส่ือชนิดอ่ืน เพราะขาวโทรทัศนเสนอท้ังภาพและเสียง เพื่อตอบสนองท้ังจักษุ
ประสาทและโสตประสาทรวมกัน ซ่ึงตางไปจากขาวหนังสือพิมพท่ีใชภาพและตัวอักษร ผูอานเพียง
ใชจักษุประสาทแตเพียงอยางเดียว สวนวิทยุกระจายเสียง ผูฟงจะใชโสตประสาทแตเพียงอยางเดียว
เชนกัน ท้ังขาวหนังสือพิมพและวิทยุกระจายเสียงจึงเปนการเสนอผานโสตประสาทใดประสาท
หนึ่งหนึ่ง แตโทรทัศนรวมเอาไวท้ังสอง การนําเสนอจึงตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นการจัดองคกรเพื่อผลิตรายการวิทยุโทรทัศนจึงมีความซับซอน
คอนขางมาก 
  การจัดรายการขาวทางโทรทัศนนั้นจะตองมีความรับผิดชอบตอขาวท่ีนําเสนอ
ออกไป เร่ืองราวท่ีถูกนําเสนอออกมาเปนขาวนั้นมักจะไดรับความเช่ือถือจากผูชมเปนสวนใหญ 
และมีผลกระทบตอผูท่ีเปนขาว (ชนานันท คงธนาฤทธ์ิ 2536 : 35) ดังนั้นการนําเสนอขาวจะตองมี
ความระมัดระวังและถ่ีถวน รวมท้ังผูผลิตจะตองเขาใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของขาว
โทรทัศน ซ่ึงประกอบดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 18 

  
 
 

  2.1 เพื่อแจงเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนและสงผลกระทบตอสาธารณชน หรือ
เหตุการณท่ีนาสนใจ 
  2.2 เพื่อเปดเผยขอเท็จจริงในเหตุการณตาง ๆ ท่ีมีเงื่อนงํา 
  2.3 เพื่อเปนประจักษพยานและรายงานเหตุการณท่ีเปนขาวตามลําดับเวลา 
เหตุการณบางเหตุการณดําเนินติดตอกันเปนเวลาหลายวัน ขาวท่ีดีจะตองติดตามรายงาน
สถานการณท่ีเกิดขึ้นตามลําดับเวลา 
  2.4 เพื่อความเขาใจแกผูชม 
  2.5 เพื่อเตือนภัยหรือส่ิงผิดปกติตอสังคมโดยสวนรวม เนื่องจากส่ือโทรทัศนนั้น
เปนส่ือท่ีมีการออกอากาศคอนขางจะกวางขวางและสามารถดึงดูดความสนใจของผูชมไดมากกวา
ส่ืออ่ืน ๆ ดังนั้นขาวโทรทัศนจึงมักถูกใชเปนส่ือเพื่อเตือนภัย ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีทําประโยชนใหกับ
สังคมไดมาก 
  2.6 เพื่อหาขาวสารที่ถูกตองมาเสนอตอผูคนอยางรวดเร็ว ความเร็วเปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการเสนอขาวโทรทัศน และนอกจากความรวดเร็วแลวขาวนั้นจะตองมี
ขอมูลท่ีถูกตองดวย 
 
แนวคิดเก่ียวกับขาวโทรทัศน  
 1. ความหมายของขาวโทรทัศน    แซม เซลแมนท  (Sam Zelman) รองประธาน CNN 
ใหความหมายวา “ขาวคืออะไรก็ตามท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอสังคม ขาวคืออะไรก็ตามท่ี
ประชาชนจําเปน (Need) ตองรู และ ตองการจะรู (Want)” (Hunter and Gross 1980 : 125, อางถึงใน 
นิพนธ นาคสมภพ 2547 : 49) 
  โจเซฟ พูลิตเซอร (Joseph Puiltzer) เจาของหนังสือพิมพ New York World  ให
ความหมายของคุณคาขาววา “ขาวคือ ส่ิงท่ีมีความใหมและสด (Original) โดดเดน (Distinctive) รัก
รอนแรง (Romantic) ตื่นเตนเราใจ (Thrilling) ลักษณะพิเศษเฉพาะขาว (Unique) อยากรูอยากเห็น 
(Curious) นาสนใจ (Quaint) ชวนขบขัน (Humorous) แปลกประหลาด (Odd)” (นิพนธ นาคสมภพ 
2547 : 49) 
  สุภา  ศิริมานนท  (2525 อางถึงใน วิกิจ แกว 2536 : 4) นักหนังสือพิมพอาวุโส ใหคํา
จํากัดความของขาววา “ขาว คือ ขอเท็จจริง สาระสําคัญเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณบางอยาง
หรือของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือเกี่ยวกับความคิดซ่ึงทําใหผูคนสนใจ เนื่องจากมีผลกระทบหรือมี
อิทธิพลตอชีวิตของผูคน”  
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   ดรุณี หิรัษรักษ (2538 : 13) กลาวในเทคนิคการหาขาวและการเขียนขาวหนังสือพิมพ
วา “ขาวไมจําเปนตองเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนทันทีทันใด” เพราะเหตุการณท่ียังไมเกิดข้ึนก็อาจจะ
เปนขาวได เหตุการณท่ีเกิดข้ึนหลายปมาแลวก็อาจจะเปนขาวได ถาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีเพิ่งคนพบ และ
เร่ืองราวหรือเน้ือหาของขาวจริง ๆ ไมจําเปนจะตองเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึน 
  จากนิยามความหมายตาง ๆ นั้น ขาว หมายถึง ส่ิงท่ีมีความสําคัญ มีผลกระทบตอ
สังคม มีลักษณะพิเศษเฉพาะขาว เปนขอเท็จจริงหรือสาระสําคัญเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณ
บางอยางหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยสามารถเปนไดท้ังเหตุการณท้ังในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต เปนส่ิง
ท่ีประชาชนตองรูหรือตองการท่ีจะรู โดยขาวสารในปจจุบันนั้นจะบอกใหประชาชนไดทราบวา
อะไรกําลังจะเกิดข้ึน เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญมากสําหรับประชาชนท่ีพยายามจะตัดสินใจวาจะคิด
หรือปฎิบัติอยางไร 
  ขาวโทรทัศนนั้นมีลักษณะการนําเสนอที่แตกตางจากส่ืออ่ืน ๆ เพราะสามารถส่ือ
ความหมายไดท้ังภาพและเสียงโดยคุณลักษณะของขาวโทรทัศน แบงไดเปน 4 ประการ ดังนี้  
  1. ขาวโทรทัศนนําเสนอผานส่ือท่ีสามารถเสนอไดท้ังภาพและเสียงในเวลาเดียวกนั 
ทําใหผูชมไดรับทราบสภาพของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไมวาผูชมจะอยูท่ีใดก็ตาม หากสัญญาณนั้น
สามารถสงไปถึงก็จะไดรับขาวสารนั้นทันที จึงเปนส่ือท่ีมีความรวดเร็วในการนําเสนอท้ังภาพและ
เสียง อีกท้ังยังมีความนาเช่ือถือ เพราะเปนส่ือท่ีประสาทสัมผัสของมนุษยรับรูได 2 ทาง คือ จักษุ
ประสาท และโสตประสาท 
  2. ขาวโทรทัศนมีความกระชับ เพราะโทรทัศนมีระยะเวลาในการนําเสนอที่จํากัด
จึงทําใหเนื้อหาสาระของขาวนั้น เปนการสรุปใจความและประเด็นสําคัญ รวมท้ังรายงานผลท่ีเกิดข้ึน 
  3. เปนขาวท่ีเสนอเพียงคร้ังเดียว ไมนิยมเสนอซํ้า นอกจากจะเปนขาวที่ติดตาม
เหตุการณความคืบหนาของขาวท่ีเกิดข้ึน 
  4. ไมจํากัดผูชมดวยความรู ความสามารถ และการศึกษา ผูชมขาวโทรทัศนอาจจะ
เปนบุคคลที่ ๆ ไมสามารถอานหนังสือได ขาวโทรทัศนจึงเปนขาวท่ีไมไดแบงการรับรูดวยพื้นฐาน
ทางการศึกษาของผูคนในสังคมนั้น ๆ เพียงแตส่ือสารสงขาวออกมาเปนภาษากลางท่ีคนสวนใหญ
ใชกันในชีวิตประจําวัน ผูชมทุกคนจึงสามารถรับรูและเขาใจเนื้อหาของขาวนั้น ๆ ได 
  ส่ือโทรทัศนไดเปรียบส่ืออ่ืน ๆ เพราะสามารถส่ือสารไดท้ังภาพและเสียงในเวลา
เดียวกัน ผูชมผูฟงสามารถไดรับท้ังภาพและเสียงจากส่ือโทรทัศน ในขณะท่ีส่ือส่ิงพิมพผูรับสารจะ
ไดรับสารจากการอาน และผูรับสารจําเปนจะตองมีทักษะในการอาน สวนส่ือวิทยุผูรับสารจะได
จากการฟงเปนหลัก อยางไรก็ตามขอดอยของสื่อโทรทัศนในการนําเสนอขาวนั้นคือขอจํากัด
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ทางดานเวลา หากผูชมพลาดโอกาสก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการรับชมขาวนั้นอีก เพราะเปนขาวท่ี
เสนอเพียงคร้ังเดียว 
 2. วิชาชีพนักส่ือสารมวลชนและคุณสมบัติของนักขาว กระบวนการสื่อสารของ
ส่ือสารมวลชน มีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 4 ประการ คือ ผูสงสาร สาร ส่ือ และผูรับสาร โดยผูสงสาร
คือผูท่ีทําหนาท่ีในองคการส่ือสารมวลชน (mass media organization) หรือผูท่ีทํางานรวมกับองคการ
ส่ือมวลชนในการผลิตสาร เพื่อสงผานส่ือมวลชน (mass media) ซ่ึงไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร เปนตน ไปยังประชาชนผูรับสาร ผูสงสารหรืออีกช่ือหนึ่ง
เรียกวา นักส่ือสารมวลชน (mass communication) จึงไดแก นักขาว นักเขียน บรรณาธิการ ชางภาพ 
ผูอานขาว คอลัมนิสต นักวิจารณ ผูเขียนบท ผูจัดรายการ ผูกํากับการแสดง ผูสรางภาพยนตร นักรอง 
และนักแสดง (ปรมะ สตะเวทิน 2546 : 26, อางถึงใน ไพลิน ภักดีเพิมพิพัฒน 2552 : 10)  
  ผูประกอบวิชาชีพนักส่ือสารมวลชน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท โดยอาศัย
เกณฑการแบงประเภทจากการปฎิบัติหนาท่ีและจากประเภทของส่ือมวลชน (ไพลิน ภักดีเพิมพิพัฒน 
2552 : 11) การแบงประเภทผูประกอบวิชาชีพนักส่ือสารมวลชนจากการปฎิบัติหนาท่ีสามารถแบง
ไดดังน้ี  
  1. นักส่ือสารมวลชนท่ีทําหนาท่ีดานขาว ไดแก นักขาว ชางภาพ บรรณาธิการฝาย
ขาวของวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน 
  2. นักส่ือสารมวลชนท่ีทําหนาท่ีใหความรู ไดแก นักเขียนคอลัมน พิธีกร ผูจัด
รายการ ผูเขียนบท และผูผลิตรายการประเภทความรู 
  3. นักส่ือสารมวลชนท่ีทําหนาท่ีดานใหความคิดเห็น ไดแก ผูเขียนบทบรรณาธิการ 
คอลัมนนิสต ผูวิจารณทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
  4. นักส่ือสารมวลชนท่ีทําหนาท่ีดานความบันเทิง ไดแก นักนอง นักแสดงผูกํากับ
ภาพยนตร ผูเขียนบท ชางภาพ ผูจัดรายการ พิธีกร และผูสรางภาพยนตรบันเทิง 
  การแบงผูประกอบวิชาชีพนักส่ือสารมวลชนตามประเภทของส่ือมวลชน แบงไดดังนี้  
  1. หนังสือพิมพ  
  2. วิทยุกระจายเสียง 
  3. วิทยุโทรทัศน 
  4. ภาพยนตร 
  โดยในงานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะนักส่ือสารมวลชนท่ีทําหนาที่ดานขาวในส่ือ
วิทยุโทรทัศนเทานั้น 
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  ผูส่ือขาวแตละประเภทนั้นจะมีคุณสมบัติหรือ คุณลักษณะพื้นฐานรวมกัน ดังนี้ 
  1. มีจิตวิญญาณของความเปนนักการส่ือสาร (Spirit of Journalism) หมายถึงตองมี
จิตสํานึกทางวิชาชีพในการตอสูเพื่อรักษาไวซ่ึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย (สุกัญญา สุดบรรดัด 
2540 : 10, อางถึงใน นรินทร นําเจริญ 2549 : 111)  
  2. การเปนคนชางสังเกต (Observance) เปนบุคลิกคลายกับนักสืบคือ ตองเปนผูท่ี
ชางสังเกตในรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ของขอเท็จจริงท่ีประกอบกันข้ึนเปนขาว เนื่องจาก
รายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ เหลานี้อาจเปนรายละเอียดท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อปกปดรองรอยเหตุการณท่ี
อาจกลายเปนขาวใหญได (ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา 2532 : 33 - 40) 
  3. การไมวางใจใครงาย ๆ (Cynical) หรือเปนคนชางสงสัย จะทําใหผูท่ีมีอาชีพ
นักขาวไดคอยสอดสองและกํากับการปฎิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ีของรัฐในฐานะ
ตัวแทนของประชาชนไดดียิ่งข้ึน 
  4. ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) เปนส่ิงจําเปนตอการประสบความสําเร็จของ
ผูส่ือขาว ผูส่ือขาวตองมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับทุกส่ิงทุกอยางท่ีไดยินหรือเคยอาน จะตองมี
ความอยากรูอยากเห็นกับคนที่ติดตอพูดคุยดวยเกี่ยวกับส่ิงท่ีคิดหรือรูสึก ตองมีความอยากรูอยาก
เห็นเกี่ยวกับเหตุการณถึงสาเหตุและผลลัพทที่อาจเปนไปได เพราะความอยากรูอยากเห็นจะเปนส่ิง
ท่ีกระตุนใหพิจารณาความเกี่ยวพันวาอะไรท่ีเกิดข้ึน นําไปสูความตองการที่จะคนหาคําอธิบายท่ี
ซอนอยู เ บ้ืองหลังการกระทําตาง ๆ ของบุคคล โดยผู ส่ือขาวจะพยายามเสาะหาเพ่ือใหรู ถึง
ความหมายของส่ิงตาง ๆ เหลานั้น โดยการเช่ือมโยงส่ิงเหลานี้กับส่ิงท่ีรูดีอยูแลว  
  5. จมูกไวตอขาว (Nose for News) เปนความสามารถในการเห็นคุณคาของขาว
อยางรวดเร็วฉับพลัน และประเมินคุณคาของส่ิงนั้น เปนคุณสมบัติท่ีจําเปนอีกประการหน่ึงสําหรับ
การรวบรวมขาว เปนความสามารถท่ีจะเลือกเหตุการณจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีมีมากมายท่ีผูอาน
สนใจ สามารถนําเสนออยางนาสนใจ  
   โดยการไดมาซ่ึง Nose for News จําเปนจะตองพัฒนาความสนใจในตัวของ
บุคคลตาง ๆ และเหตุการณตาง ๆ ตองสรางจินตนาการใหตระหนักถึงคนอ่ืน ๆ วาสนใจในส่ิงไหน 
ตองมีความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับทุก ๆ ข้ันตอนของชีวิต 
  6. จินตนาการ (Imagination) แมวาในการทํางานของผูส่ือขาวจะมีความเกี่ยวพันกับ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวาเร่ืองท่ีแตข้ึน แตเขาจําเปนท่ีจะตองสามารถประกอบหรือเช่ือมโยง
เร่ืองราวตาง ๆ โดยใชจินตนาการจากส่ิงท่ีปรากฏข้ึนโดยท่ีเขาไมไดเห็นจริง ๆ ใหเร่ืองราวดําเนิน
ไปอยางรอยเรียงกัน นอกจากนี้ผูส่ือขาวตองอาศัยจินตนาการเพ่ือเขาใจประสบการณและแรงดลใจ
ของบุคคลในขาว จึงจะสามารถเขียนภาพของเหตุการณออกมาไดอยางถูกถวน ตองใสจินตนาการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%89%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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เขาไปในความคิดและความรูสึกของบุคคลวาเหตุการณนี้เกี่ยวกับใคร และใครที่กําลังเขียนถึง การ
พยายามท่ีจะไมใสจินตนาการของผูส่ือขาวโดยการรายงานแตเพียงส่ิงท่ีปรากฏเทานั้น จะทําใหขาว
เปนเพียงแตการนําขอเท็จจริงมาเรียงตอกัน ขาดการเช่ือมโยงใหเห็นเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีซอนเรนอยูลึก
ลงไปในขอเท็จจริงเหลานั้น  
  7. มีความรูกวางขวาง (Wide Range of Knowledge) อาชีพผูส่ือขาวจําเปนจะตอง
อาศัยความรูท่ีกวางขวาง ผูส่ือขาวท่ีดีควรรูบางส่ิงของทุก ๆ ส่ิง (Know something about everything) 
(นรินทร นําเจริญ 2549 : 114) โดยนําความรูเหลานี้มาฝกฝนและประยุกตใหเขากับหลักสูตรสาขา
การส่ือสารมวลชน จะเปนการเตรียมการท่ีดีตอการรายงานขาว ในการทํางานแตละวันของ
ส่ือมวลชน ผูส่ือขาวจะถูกเรียกใหไปรวบรวมขาวท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับเหตุการณท่ีหลากหลาย ซ่ึง
แตละขาวอาจจะตองใชความรูเปนพิเศษ 
   มีความผิดพลาดมากมายในการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน ปญหาสําคัญของ
ผูส่ือขาวเปนผลมาจากการขาดความรู ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการขาดความรูนี้ ไมเพียงแตทําให
ผูอานเขาใจผิดเทานั้น แตยังทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือในส่ือมวลชนอีกดวย ดังนั้น เพื่อรู
เกี่ยวกับเหตุการณท่ีกําลังเคลื่อนไหวอยูในโลก ผูส่ือขาวควรติดตามขาวสารจากส่ือตาง ๆ อยูอยาง
สมํ่าเสมอ เปนการเตรียมตัวท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจําทําไดในการทํางาน หากวาผูส่ือขาวไมรูวาอะไรเกิดข้ึน
ในเมืองหรือในโลกอันกวางใหญ เขาก็ยังไมพรอมท่ีจะทําหนาท่ีรวบรวมขาว 
  8. มีความคิดท่ีชัดเจน (Clear Thinking) กระบวนการในการรวมรวมขาวเปน
มากกวาการรวบรวมวัตถุดิบ ยังรวมไปถึงการคนหาขอเท็จจริง การกรอง การประเมินคุณคา และ
การจัดระเบียบของขอมูลตามเหตุผล  บอยครั ้งที ่ข อเท็จจริงจําต องมีการตีความดวย  ถามี
ความสําคัญท่ีจะตองสรางหลักฐานใหกับผูอาน ข้ันตอนเหลานี้ตองการความชัดเจน การคิดอยางมี
เหตุผล และการตัดสิน ดังนั้นความรูของผูสื่อขาวในเชิงจิตวิยา จะนําไปสูการตัดสินใจไดวา
น้ําหนักมากเพียงใดที่ประจักษพยานหรือผูเกี่ยวของจะสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได 
เปรียบไดกับผูส่ือขาวอยูในตําแหนงท่ีไมตางไปจากผูพิพากษาที่นั่งอยูบนบัลลังก และฟงหลักฐาน
จากท้ัง 2 ฝายแลวตัดสินความ 
   นอกจากนี้ความสําเร็จของการรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงตาง ๆ ไมไดอยูท่ีวาจะ
ไดขอเท็จจริงมากเพียงใดแตประการเดียว แตยังอยูท่ีการตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีเขาไดมากับส่ิงท่ีเขา
รูมากอนหนานี้แลว และตัดสินใจท่ีจะนําเสนอตอผูชมผูฟง โดยความคิดท่ีชัดเจนนั้นเปนพื้นฐาน
ของการส่ือสารท่ีดี ผูส่ือขาวจําเปนตองมีความสามารถในการเลือก การจัดระเบียบ และการ
เช่ือมโยงวัตถุดิบของเขา เพื่อใหเร่ืองท่ีนําเสนอท้ังหมดเช่ือมโยงเปนเร่ืองเดียวกัน 
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  9. มีความสามารถดานการเขียน (Ability to write well) หากผูส่ือขาวไมสามารถ
เขียนขาวท่ีรวบรวมมาไดอยางชัดเจนและนาสนใจ ความพยายามของเขาก็จะไมมีประโยชนอะไร
เลย ซ่ึงความสําเร็จในการเขียนขาวนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของผูส่ือขาวในการเลือกคําท่ีถูกตองท่ี
จะแสดงความคิดเห็นไดอยางแนนอนวาเขาไดพูดอะไร และข้ึนอยูกับการจัดระเบียบของถอยคํา
เหลานี้ใหเปนระเบียบดีท่ีสุด หากผูส่ือขาวตองใชศัพทเทคนิค ศัพทเฉพาะ หรือศัพทท่ีไมคุนเคยควร
เลือกใชใหนอยท่ีสุด ถาเล่ียงไดก็ควรเล่ียง แตถาจําเปนตองใชจริง ๆ ก็ควรอธิบายความหมายของคํา
เหลานี้ดวย  
  10. มีสํานึกรับผิดชอบ (A Sense of Responsibility) การทํางานดานขาว ผูส่ือขาว
ทุกคนจะตองมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายอยางดีท่ีสุด ผู ส่ือขาวท่ีขาดความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ไมสามารถคาดหวังถึงความม่ันคงหรือความกาวหนาทาง
วิชาชีพไดเลย โดยผูส่ือขาวใหมบางสวนอาจจะรูสึกวาส่ิงท่ีเขาหรือวิธีการที่เขาทําไมใชเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญมากนัก ผูส่ือขาวมักไมตระหนักวาทุกส่ิงทุกอยางท่ีเขียนอาจมีผลกระทบตอความคิด
และอุดมคติของผูอานหลายพันคนหรืออาจหลายแสนคน 
   ผูส่ือขาวจะตองรูสึกกับตัวเองเสมอวาตองเปนผูชํานาญการท่ีจะตองทํางานให
ดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดในฐานะท่ีสถาบันส่ือสารมวลชนเปนสถาบันสาธารณะ และผูชมก็คือลูกคา 
ผูส่ือขาวจะตองแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตองานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมีอยูในตัวของเขา
ออกมาใหได 
  11. มีความถูกตองแมนยําและเท่ียงตรง (Accuracy) หมายถึง การที่ผูส่ือขาวจะตอง
รวบรวมขอเท็จจริงท่ีไดรับมอบหมายใหไดมากท่ีสุดทุกรายละเอียดในการเขียนขาว เพราะความ
ผิดพลาดในการนําเสนอขาวทําใหความเช่ือถือของผูรับสารตอส่ือมวลชนคอย ๆ ลดลงไป โดยส่ิงท่ี
ผิดพลาดเสมอในการนําเสนอขาว คือ ความถูกตองของช่ือและท่ีอยูของผูเปนขาว แมวาความ
รวดเร็วจะเปนส่ิงจําเปน แตก็ไมใชเหตุผลท่ีจะนํามายกโทษใหกับการขาดความระมัดระวังในการ
รวบรวมขอมูลท่ีไมถูกตองได ตองมีเวลาเสมอสําหรับการตรวจเช็คช่ือ ท่ีอยู และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ท่ีถูกตอง ในองคกรส่ือสารมวลชนจํานวนมากท่ีมีการจัดการท่ีดี จะเรียกรองใหผูส่ือขาวตองเขียน
ขอความในลักษณะ “ช่ือและที่อยูไดรับการตรวจสอบแลว” หรือ “ช่ือ... สะกดถูกตองแลว” ไวมุม
กระดาษท่ีเขียนขาว (นรินทร นําเจริญ 2549 : 120)   
  12. ความสามารถในการทํางานไดอยางรวดเร็ว (Ability to Work Rapidly) ขาว
จําเปนตองถูกรวบรวม เขียน ตรวจแกไขตนฉบับ ตัดตอภาพหรือเสียง และนําเสนอออกมาใหเร็ว
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได นอกจากนี้ยังตองทํางานแขงขันกับส่ือมวลชนแขนงอ่ืน ๆ อีกดวย ผูส่ือขาว
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จะตองคิดอยางรวดเร็ว ตัดสินใจอยางรวดเร็ว กระทําอยางรวดเร็ว และเขียนอยางรวดเร็ว การรูวา
จะตองเขียนขาวจากท่ีไหนและอยางไรจึงจะไดขาวท่ีดีท่ีสุด เปนส่ิงท่ีชวยไดท้ังการประหยัดเวลา
และความยากลําบากของการทํางาน ความรวดเร็ว ความถูกถวน การตัดสินคุณคาของขาวเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญมาก โดยการคิด การรวบรวมขอมูลของผูส่ือขาวอยางตอเนื่องจะทําใหเขาคิดและเขียน
ข้ึนไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม หากความรวดเร็วนั้นจะตองมีความเส่ียงตอความถูกตองของ
ขอมูล บรรณาธิการขาวท่ีดีโดยท่ัวไปมักไมเลือกเส่ียงท่ีจะนําเสนอ 
  13. ความคิดริเร่ิมและปฎิภาณไหวพริบ (Initiative and Resourcefulness) แมวา
ผูส่ือขาวบางคนจะทํางานอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ถูกถวน และทํางานอยางรวดเร็ว แตก็ยากที่จะ
เปนผูส่ือขาวระดับแนวหนาได หากผูส่ือขาวขาดความคิดริเร่ิมและปฎิภาณไหวพริบท่ีดี ทําใหอาจ
เขาไมถึงส่ิงท่ีสําคัญยิ่งกวาในประเด็นขาว การทําขาวใหม ๆ ใหไดภายในกําหนดเวลา (deadline) 
เปนเคร่ืองวัดความสามารถของผูส่ือขาวคนนั้น ความรวดเร็วของการใชปญญาความคิดของ
ผูส่ือขาวซ่ึงมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับทุกส่ิงทุกอยางท่ีเขาเห็น ไดยิน ไดอาน จะทําใหเขา
สามารถหลีกหนีจากการรายงานขาวประจําวันท่ีซํ้าซาก การแสดงถึงความคิดริเร่ิม ไมเพียงแตจะทํา
ใหเกิดการพัฒนาขาวทุกขาวท่ีไดรับมอบหมาย ยังรวมไปถึงการคนหาสืบเสาะขาวจากทุก ๆ ท่ี 
แมวาจะเปนงานในหนาท่ีหรือไมก็ตาม 
  14. ความวิริยะอุตสาหะ (Perseverance) การทํางานขาวเปนงานท่ียากลําบากและ
ทาทาย ผูเสียหายอาจไมตองการใหขาว ผูกระทําความผิดพยายามทําลายหลักฐาน เร่ืองบางเร่ือง
อาจจะหาพยานหลักฐานยาก ผูส่ือขาวอาจจะถูกขมขู เวลาของการทํางานขาวไมแนนอน ส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้ หากผูส่ือขาวไมมีความวิริยะอุตสาหะ ก็ยากยิ่งท่ีจะสามารถรวบรวมขาวท่ีสมบูรณได 
  15. มีความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธกับคนอ่ืน (Ability to 
Establish and Maintain Personal Contacts) การทํางานขาวเปนงานท่ีตองอาศัยการติดตอละสราง
ความสัมพันธกับผูอ่ืนอยูตลอดเวลา เพราะผูส่ือขาวมีหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลขาวสารจากคน
หลาย ๆ ฝาย ดังนั้น หากผูส่ือขาวไมสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีกับคนฝายตาง ๆ จะทําใหเปน
อุปสรรคอยางยิ่งในการทําขาว  
  16. มีความสุภาพ ออนนอม รูจักกาลเทศะ (Courtesy) ผูส่ือขาวควรตระหนักเสมอ
วา ผูส่ือขาวคือผูรักษาความเปนธรรม หรือเปนผูใหความรูกับสังคม วิชาชีพของตนนั้นไมใช
สถาบันเดียวท่ีรักษาความเปนธรรมหรือใหความรูกับสังคม และบอยคร้ังท่ีส่ือมวลชนเองเปนผูไป
ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน โดยส่ือมวลชนตองไมลืมวาตนทุนการผลิตส่ือท่ีสําคัญท่ีสุดคือความไววางใจ
ของสังคมท่ีมีตอส่ือ 
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  17. มีความเช่ือม่ัน ม่ันใจในตนเอง (Self Confident) ผูส่ือขาวจะตองทํางานอยู
ทามกลางขอมูลท่ีหลากหลาย ทามกลางบุคคลมากมายหลายสถานะ ดังนั้น ถาผูส่ือขาวไมมีความ
เช่ือม่ันในตนเอง จะถูกชักจูงดวยขอมูลหรือบุคคลท่ีดูเสมือนวาจะนาเช่ือถือใหสับสนไดงาย 
อยางไรก็ตาม ความม่ันใจในตนเองไมไดหมายถึงความเยอหยิ่งและกาวราว ผูส่ือขาวสามารถมี
ความออนนอมถอมตนไปในขณะเดียวกันกับท่ีเขามีความเช่ือม่ันในตนเองได 
  18. มีความกลา (Courage) ผูส่ือขาวท่ีดีจะตองมีความกลาท่ีจะผจญกับอันตรายท่ี
อาจมาจากบุคคล สถานท่ีหรือเหตุการณไดทุกขณะ และในขณะเดียวกันก็ตองมีความกลาท่ีจะยืน
หยัดและใหเหตุผลท่ีเปนจริงไดโดยไมหวั่นแกรงอิทธิพลใด ๆ  
  เราจะเห็นไดวาคุณสมบัติตาง ๆ ของผู ส่ือขาวท้ังหลายนี้นั้นเปนส่ิงสําคัญตอ
กระบวนการหาขาว คุณภาพของขาว และการประสบความสําเร็จขององคกร การท่ีองคกรมีบุคคล
กรท่ีเปยมไปดวยความรอบรู และเช่ียวชาญทั้งทางดานทักษะทางวิชาการและความชํานาญเก่ียวกับ
งานท่ีทํา ยอมสรางจุดไดเปรียบใหกับองคกร และกอใหเกิดผลประโยชนอยางมากมายกับ
ประชาชนผูรับชมและผูรับฟงขาวสารทั่วประเทศ  
 3. กระบวนการหาขาว กระบวนการท่ีสําคัญในการทําขาว คือ การแสวงหาและการ
รวบรวมขอมูล ขาวบางเร่ืองอาจจะไมซับซอนนัก จึงอาจใชเวลาไมมากในการรวบรวม แตขาวบาง
เร่ืองอาจซับซอน มีความเกี่ยวพันถึงหลายฝาย ผูส่ือขาวจึงอาจตองหาขอมูลเชิงลึก และการตีความ
จากขอมูล ดังนั้นการแสวงหาขอมูลลักษณะนี้ตองอาศัยความคิด ประสบการณ ความอดทน และ
ความพยายามของผูส่ือขาวเปนสําคัญ 
  แมการแสวงหาขาวจะเปนเร่ืองท่ียากลําบาก แตในขณะเดียวกันก็เปนเร่ืองท่ีทาทาย
ผูส่ือขาวมาก ผูส่ือขาวจะตองรูถึงกระบวนการในการหาขอมูล รูวาจะหาขอมูลดังกลาวนั้นไดจากท่ี
ไหน และรูวาจะหาขอมูลดังกลาวนั้นไดอยางไร ขาวที่นําเสนอตอผูอานจะเปนขาวท่ีดีหรือมีขอมูล
ครบถวนหรือไม เพียงใด ก็ข้ึนอยูกับความพยายามแสวงหาขอมูลของผูส่ือขาวเอง 
  การไดมาซ่ึงขาว ผูส่ือขาวตองมีกระบวนการในการทํางานอยางเปนระบบ ซ่ึง
โดยท่ัวไปกระบวนการในการทําขาว มีข้ันตอนอยางกวาง ๆ สรุปได ดังนี้ (ดรุณี หิรัญรักษ 2529, 
อางถึงใน ศัณสนี ชุมนุมมณี 2533 : 37) 
  1. การคนควาและแสวงหาขอมูล ผูส่ือขาวตองพยายามศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อ
กอใหเกิดความเขาใจตอเร่ืองท่ีกําลังจะทํา ขอมูลพ้ืนฐานอาจไดแก ความเปนมาของปญหา หรือ
ผูเกี่ยวของ ซ่ึงการไมมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ อาจทําใหเกิดปญหาในการสัมภาษณ หรือการไมรู
ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีไปทําอาจทําใหการนําเสนอขาวเกิดความผิดพลาดได และยังทําใหถูก
แหลงขาวดูหม่ินมาถึงสถาบันท่ีผูส่ือขาวนั้น ๆ สังกัดอยูไดอีกดวย 
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  2. การออกพ้ืนท่ีท่ีเหตุการณกําลังเกิดข้ึน การออกพ้ืนท่ีจะทําใหขาวมีความสมบูรณ 
เพราะสามารถเก็บรายละเอียดไดมาก โดยเฉพาะขาวโทรทัศน การลงพื้นท่ีมีความสําคัญ เพราะจะ
ไดท้ังขอมูล ภาพ และเสียงมารายงาน และนําเสนอตอผูชมผูฟง 
   การทําขาวเปนงานท่ีหนัก ผูส่ือขาวไมสามารถเปนผูส่ือขาวเพียงบางเวลาได เม่ือ
เปนผูส่ือขาวแลว จะตองเปนผูส่ือขาวตลอดเวลา อาจมีขาวเกิดข้ึนเม่ือไหรก็ได ผูส่ือขาวตองมีความ
พรอมท่ีจะทํางานขาวเสมอ ตองมีความพรอมท่ีจะออกพื้นท่ีท่ีกําลังเกิดเหตุการณข้ึนตลอดเวลา  
  3. การประเมินคุณคา เม่ือไดขอมูลมาแลว ผูส่ือขาวตองประเมินคุณคาของขาวตาม
องคประกอบขาว หรือปจจัยอ่ืน ๆ เพื่อคัดเลือกและนําเสนอตอไป ท้ังนี้ตองระลึกเสมอวา การท่ี
ผูส่ือขาวจะประเมินคุณคาของขาวไดดีเพียงใด ทางหน่ึงข้ึนอยูกับประสบการณของผูส่ือขาวในการ
ทําขาวเอง ซ่ึงประเด็นนี้ผูส่ือขาวที่มีประสบการณในการทําขาวนอย อาจตองปรึกษากับผูส่ือขาวรุน
พี่หรือจากบรรณาธิการ อยางไรก็ตามนอกจากเร่ืองของประสบการณแลว การท่ีผูส่ือขาวจะประเมิน
คุณคาของขาวไดดีเพียงใดข้ึนอยูกับความพยายามมองหาแงมุม และการเก็บขอมูลของผูส่ือขาวเอง
วาผูส่ือขาวมีความละเอียดออนและความใสใจตอขาวท่ีกําลังทําอยูนั้นเพียงใด 
  4. การตรวจสอบความถูกตองครบถวน ผูส่ือขาวตองตรวจสอบซํ้าแลวซํ้าอีกกับ
ขอมูลท่ีไดมา โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลท่ีอาจเขาขายหม่ินประมาทหรือขอมูลท่ีอาจทําใหผูอ่ืนไดรับ
ความเสียหาย บอยคร้ังท่ีมีการนําเสนอขาวโดยไมตรวจสอบใหดีแลวเกิดความผิดพลาดข้ึน สราง
ความเสียหายใหกับท้ังช่ือเสียงของส่ือมวลชนเอง และกับท้ังผูท่ีตกเปนขาว โดยท่ัวไปแลวถือเปน
พันธะหนาท่ีของผูส่ือขาววาการสัมภาษณนั้นผูส่ือขาวจะตองสัมภาษณจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ หรือ
ตองมีแหลงขาวท่ีไมใชกลุมเดียวกันอยางนอย 3 แหลงขาวเพื่อตรวจสอบขอมูล 
  5. การเขียนขาว เม่ือไดขอมูลครบถวนและมีการตรวจสอบแลวก็นําขอมูลท้ังหมด
นั้นมาเรียบเรียงใหเปนขาว ซ่ึงกระบวนการในการเรียบเรียงขาวนี้ตองระวัง เพราะแมขอมูลท่ีไดมา
จะถูกถวน แตเม่ือนํามาเขียนเปนขาว แกนของเร่ืองอาจเปล่ียนไปจากขอมูลท่ีรวบรวมไดมาก็ได 
นอกจากนี้การคิดขอความที่จะนํามาเขียนในความนําขาวจะตองตรงกับเนื้อเร่ือง มิใชความนําเปน
อยางหนึ่ง เนื้อหาขาวเปนอีกอยางหนึ่ง 
 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 หลักพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตยนั้น ถือวาเปนสังคมแหงการมีสวนรวม และ
หลากหลายความคิดเห็น (Participatory Society) เนื่องดวยสังคมประกอบดวยคนจํานวนมาก ดังนั้น 
ตองมีการอภิปรายและถกเถียง (Discussion and debates) เพื่อนําไปสูการตัดสินใจรวมในการดําเนิน
ชีวิต แตการท่ีจะอภิปรายได คนในสังคมตองมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองนั้นเสียกอน ดังนั้น
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พลเมืองจะตองมีสิทธิท่ีจะรู (Right to know) เพราะความรูจะเกิดข้ึนไดเม่ือมีการกระจายขาวสารใน
วงกวางท่ีท่ัวถึงและหลากหลาย คนในสังคมมีสิทธิท่ีจะรูเพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาตัดสินตอการเลือก
หรือกําหนดหนทางในการดําเนินชีวิตของเขาเองหรือของสังคมท่ีเขาดํารงอยู ดังนั้นเม่ือสิทธิท่ีจะรู
เปนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีการ
บัญญัติรับรองสิทธิลักษณะนี้ ในหมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย สวนท่ี 10 สิทธิ
ในการรับรูขอมูลขาวสารและการรองเรียน ดังนี้ 
 มาตราท่ี 56 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ 
ตามกฎหมายบัญญัติ” 
 อาจกลาวไดวา ขอมูลขาวสารสาธารณะยอมมีศักยภาพอันเปนอิสระและเปดเผยอยูใน
ตัว สิทธิรับรูขอมูลขาวสารจึงยอมมีพลังอยูเองโดยธรรมชาติหรือโดยความมุงหมายของแหลงกําเนิด
ขอมูลอยูแลว ดังนั้นจึงถือวาเปนพันธะหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นตอประชาชน 
และท้ังยังตองใหหลักประกันกับสาธารณะดวยวา จะไมออกกฎหมายใดท่ีทําใหสิทธิที่จะรูของ
ประชาชนลดนอยไปกวาเดิม โดยปราศจากเหตุผลท่ีรับฟงได และส่ือมวลชนจะมีบทบาทสําคัญใน
การนําพาเอาขอมูลขาวสารเหลานั้นไปสูประชาชน (นรินทร นําเจริญ 2549 : 510) 
 นอกจากนี้ใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดระบุถึง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน ไวดังตอไปนี้ 
 มาตราท่ี 45 ระบุวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
การพิมพ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน” 

 การจํากัดเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะเพื ่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื ่อคุ มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หรือเพื ่อปองกันหรือระงับความเสื ่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน  และการสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพตาม
มาตรานี้จะกระทํามิได 
 นอกจากนี้การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็น
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือแทรกแทรงดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ก็จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง 
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 การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือ
สื่อมวลชนอื่นจะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม แต
ทั้งน้ีจะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง และ
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐ
จะกระทํามิไดเชนกัน 

 
 มาตราท่ี 46 ระบุวา 

  พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใต
ขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการน้ัน แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิ
จัดต้ังองคกรเพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองของ
องคกรวิชาชีพ 
 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื ่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับ
พนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง และการกระทําใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการ อันเปนการ
ขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคล
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผล
บังคับใช เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบ
วิชาชีพ 

 
 มาตราท่ี 47 ระบุวา  

 “คล่ืนความถ่ีที่ใชสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปนทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ”  ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่
จ ัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้การดําเนินการนี้นั้น
ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ ่น  ทั ้งในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น ๆ และการแขงขันอยางเสรี
อยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 
และการกํากับการประกอบกิจการตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการควบรวม การครอง
สิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง หรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผล
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู ขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารท่ี
หลากหลายของประชาชน 
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 เราจะเห็นไดวาในสังคมไทยและสังคมประชาธิปไตยนั้นประชาชนมีสิทธิท่ีจะรับรู
ขอมูลและขาวสารเพ่ือนํามาตัดสินใจในการดําเนินชีวิต การกระทําตาง ๆ และเพื่อกําหนดทางเลือก
หรือความเปนไปของสังคม ส่ือสารมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญในการที่จะเปนผูท่ีแสวงหาขาวสาร
และความรูนั้นมาใหแกประชาชน ตามบทบาทหนาท่ีของส่ือสารมวลชนในการทําหนาท่ีเปนผู
พิทักษ ผูใหความหมาย และเปนผูตอบสนองตอสังคม 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ศูนยขาวอิสรา สถาบันอิศรา และมูลนิธิฟรีดรีค เอแบรท (2552) ไดจัดทําคูมือรายงาน
ขาวในสถานการณความขัดแยง จากการรวบรวมประสบการณและขอเสนอแนะจากนักขาวท่ีมี
ประสบการณตรงทามกลางความขัดแยงวานักขาวจะตองเตรียมตัวอยางไร เพ่ือใหสามารถรายงาน
ขาวใหสังคมไดรับรูความจริง และมีวิธีคิดอยางมีเหตุผล นําไปสูการลดปญหาและรอดพนจาก
วิกฤตการณความขัดแยงได  
 คูมือการรายงานขาวในสถานการณความขัดแยงนี้ มีเนื้อหามุงไปท่ีความเขาใจใน
ประเด็นความขัดแยงและความรุนแรง สถานการณความขัดแยงตาง ๆ ในประเทศไทยท่ีมี
ความสัมพันธตอส่ือมวลชน โดยหลักประการสําคัญท่ีสุดของนักขาวในการทําขาวความขัดแยงคือ
ทําหนาท่ีใหตรงกับหนาท่ีของตัวเองมากท่ีสุด ตองระมัดระวังตัวเองในการเขาไปทําขาว เพื่อให
ตนเองปลอดภัย หาขาวใหรอบดานอยางถูกถวนแลวกลับมารายงานขาว 
 ไพลิน ภักดีเพิมพิพัฒน (2552) ทําการศึกษาเร่ืองการใหความคุมครองผูส่ือขาวใน
ภาวการณขัดกันทางกําลังทหาร โดยมีความมุงหมายท่ีจะศึกษาถึงโครงสรางและลักษณะของ
กฎหมายระหวางประเทศท่ีนํามาปรับใชกับการคุมครองผูส่ือขาวใหไดรับการปฎิบัติอยางมีมนุษย
ธรรม โดยเนนไปที่การวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศในลักษณะตาง ๆ ท่ีสามา
มารถนํามาบังคับใชกับการใหความคุมครองผูส่ือขาวในภาวการณขัดกันทางกําลังทหาร 
 ผลการศึกษาพบวา เนื่องจากกฎหมายไดใหความคุมครองผูส่ือขาวในสถานะพลเรือน
ท่ัวไปโดยมิไดพิจารณาถึงสถานะพิเศษทางกฎหมายของผูส่ือขาวท่ีมากกวาพลเรือนแตอยางใด จึง
ไมสามารถใหความคุมครองผูส่ือขาวไดอยางมีประสิทธิผลในการใหความคุมครองผูส่ือขาวท่ี
ปฎิบัติวิชาชีพในสถานการณเชนวาเปนกรณีพิเศษที่มากกวาพลเรือน โดยการกําหนดสถานะพิเศษ
ทางกฎหมายใหกับผูส่ือขาวยอมเปนการประกันวาผูส่ือขาวจะไดรับความปลอดภัยในการปฎิบัติ
วิชาชีพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในภาวการณขัดกันทางกําลังทหาร ผูส่ือขาวควรไดรับความคุมครอง
เปนพิเศษท่ีมากกวาพลเรือนดวยเหตุผลทางมนุษยธรรมวาเปนบุคคลผูประกอบวิชาชีพใน
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สถานการณท่ีเส่ียงอันตรายและเปนผูครอบครองพยานหลักฐานสําคัญในการนําตัวผูกระทําผิดฐาน
อาชญากรรมสงครามมาดําเนินคดีและลงโทษ 
 วิสุทธ์ิ ม่ังมี (2549) ศึกษาเร่ือง กระบวนการผลิตขาวภัยพิบัติทางสถานีโทรทัศนไอทีวี 
ศึกษากรณี ภัยพิบัติสึนามิ โดยมีจุดประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษานโยบายการบริหารงานขาว
ในชวงภาวะวิกฤติของสถานีโทรทัศนไอทีวีกอนและหลังเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตขาวภัยพิบัติและปจจัยตาง  ๆ  ท่ี มีผลตอการผลิตขาวภัยพิบัติ สึนามิทาง
สถานีโทรทัศนไอทีวี โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับบุคลากรขาว
ของสถานีโทรทัศนไอทีวี และวิเคราะหเอกสาร 
 ผลการศึกษาพบวา กอนเกิดเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ ไอทีวีมีนโยบายทางดานการ
บริหารงานขาว คือ การใหความสําคัญกับการรายงานขาวอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และเสนอขาวแบบ
เจาะลึกละแตกตาง เนนการผลิต เม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติพบวาไอทีวีไมไดมีนโยบายทางดานภัย
พิบัติเปนลายลักษณอักษร ไมมีแผนปฎิบัติงานในภาวะวิกฤต สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตขาวภยั
พิบัติสนามิ ไดแก ปจจัยภายนอก เชน ลักษณะเหตุการณ ความสะเทือนอารมณ ผลกระทบ
กระเทือนและความเสียหาย เปนตน ปจจัยภายใน เชน โครงสรางการบริหารงาน กลยุทธการจัดผัง
รายการ วัฒนธรรมองคกรและจรรยาบรรณ  เปนตน โดยการดําเนินงานของกระบวนการผลิตขาว
ภัยภิบัติทางสถานีโทรทัศนไอทีวี มี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการเตรียมการ ข้ันตอนการผลิต และ ข้ันตอน
การออกอากาศและประเมินผล 
 อภินันท อภิบาลศรี (2548) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาตนเองของผูส่ือขาวโทรทัศนไทย โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ วิธีการ พฤติกรรม ความตองการ และปญหาการพัฒนาตนเองของ
ผูส่ือขาวโทรทัศนไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากดวยแบบสอบถามกับผูส่ือขาวโทรทัศนไทย
ประจําฝายขาวสวนกลางของสถานีโทรทัศนท่ีออกอากาศโดยผูชมไมตองเสียคาสมาชิก จํานวน 
295 คน เพื่อทําหารวิเคราะหผลขอมูลจากความถ่ีและรอยละ 
 ผลการวิจัยพบวา วิธีการท่ีผูส่ือขาวโทรทัศนไทยสวนใหญใชในการพัฒนาตนเอง คือ 
การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยแหลงขอมูลท่ีใชมากท่ีสุด คือ หนังสือ 
หนังสือพิมพ และรายการโทรทัศน และผูส่ือขาวโทรทัศฯไทยเกือบทุกคนมีความตองการพัฒนา
ทักษะและความชํานาญเพ่ือการปฎิบัติงานขาวมาก  โดยจากการศึกษาพบวาวิธีการพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาตอเปนวิธีท่ีเปนปญหามากท่ีสุด 
 นิพนธ นาคสมภพ (2547) ทําการศึกษาเร่ืองความเปนวิชาชีพขององคกรขาว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทราบแนวความคิดของฝายท่ีเกี่ยวของกับงานส่ือสารมวลชน ในการกําหนด
คุณสมบัติโครงสรางองคกรขาว และเพื่อศึกษาความเปนวิชาชีพขององคกรขาวในกรอบการทํางาน
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ท่ีนาเช่ือถือ เพื่อการบริหารงานขาวขององคกรขาววิชาชีพท่ีเหมาะสม โดยการวิจัยเร่ืองนี้เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงเก็บขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของกับกิจการส่ือสารมวลชน 3 กลุม คือ กลุมผูกําหนด
นโยบายรัฐ นโยบายองคกร และนักวิชาการ กลุมส่ือมวลชนไทยและนานาชาติ และกลุมผูบริโภค
ช้ันท่ัวไปและช้ันพื้นฐาน รวม 73 ทาน โดยวิธีสัมภาษณบุคคล 38 ทาน และ สัมภาษณกลุม 35 ทาน 
 การศึกษาพบวาคุณสมบัติมาตรฐานของโครงสรางองคกรขาววิชาชีพควรมีฐานะเปน
องคกรสาธารณะท่ีเปนอิสระ ควรกําหนดนโยบายเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ โดยเสนอขาวตามความ
จริงเปนอันดับแรก และความครบถวนยุติธรรมเปนอันดับตอมา ผูรายงานขาวและบรรณาธิการขาว
ตองรักษาช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ และการเสนอขาวดวยความรวดเร็วควรเปนนโยบายที่ส่ือ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตองกําหนดเปนพันธกิจ 
 วิชาชีพผูส่ือขาวนั้นนับเปนหนึ่งในวิชาชีพท่ีมีความเส่ียงภัย เนื่องจากหลายคร้ังท่ี
นักขาวตองนําพาตัวเองเขาไปในสถานการณท่ีเปนอันตรายเพ่ือทําหนาท่ีในการถายทอดขาวสาร 
สถานการณความเปนไปที่ เกิดข้ึนใหกับประชาชนไดรับทราบ ดังนั้นการศึกษาวิจัยเ ร่ือง 
“กระบวนการหาขาวของนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีเหตุการณความไมสงบ
ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทย”  ยอมจะทําใหเกิดความเขาใจในกระบวนการหา
ขาว กระบวนการทํางาน ประสบการณการทํางาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการทํางานใน
พื้นท่ีท่ีเส่ียงตออันตราย นําไปสูการตระหนัก และทบทวนกระบวนการทํางาน เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา เพื่อประโยชนในการทํางานของนักขาวรุนตอ ๆ ไป เพราะการท่ีนักขาวไดมีการเรียนรูและ
ศึกษาวิธีการปองกันระมัดระวังอันตรายท้ังจากประสบการณท่ีส่ังสมมาของตัวนักขาวเอง หรือ
จากการแลกเปล่ียน เรียนรูประสบการณจากบุคคลอ่ืน มีกระบวนการทํางานท่ีรอบครอบปลอดภัย 
ยอมนําไปสูความปลอดภัยในการทํางานและลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนได นําไปสูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน  
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการหาขาวของนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 
กรณีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทย”นี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และเพื่อใหการไดมาซ่ึงขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเปนไปได
ดวยความเรียบรอยครบถวนสมบูรณและสอดคลองตามวัตถุประสงคในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนด
ระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้  
 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีตองการ
ศึกษาหาความจริงดานหน่ึงดานใดโดยเฉพาะ เพื่อบอกเลา หรือพรรณนาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางเปน
ระบบ โดยเก็บขอมูลในเชิงเจาะลึกจากกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ซ่ึงงานวิจัยช้ินนี้ เปนไปตาม
วัตถุประสงคในการศึกษาท่ีตองการศึกษากระบวนการหาขาว ประสบการณการทํางาน และ ปญหา
และอุปสรรคของนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศ
ไทย ท่ีกําลังปฎิบัติหนาท่ีในกรณีท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ีความขัดแยง 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อนําไปสูความเขาใจในกระบวนการทํางาน การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ การสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนการวางแผนนโยบายขององคกรตอไป โดยการ
เก็บขอมูลนั้น ประกอบดวย 
 1. การวิจัย และศึกษาจากเอกสาร (Documentary study) ซ่ึงเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
โดยการรวมรวมขอมูลและเก็บขอมูลจากรายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ  หนังสือ  วารสาร 
หนังสือพิมพ เอกสาร ส่ิงพิมพ และบทความวิชาการตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับนักขาว และกรณีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field study) ซ่ึงเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ โดยเก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ บุคลากรขาว ท้ังส้ิน 13 คน แบงเปนนักขาวฝาย
บริหารหรือบรรณาธิการขาว 1 คน และฝายปฎิบัติการ จํานวน 12 คน ซ่ึงแบงเปน ผูส่ือขาว ชางภาพ 
ผูชวยชางภาพ และ ผูส่ือขาวพิเศษประจําจังหวัด ซ่ึงเปนนักขาวท่ีกําลังปฎิบัติงานเกี่ยวของกับกรณี
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สถานการณความไมสงบ ในพื้นท่ีความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย ซ่ึงเปน
แหลงขอมูลปฐมภูมิ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย  
 นอกจากนี้มีการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง และ ระดับกลางของบริษัท อสมท. 
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน และ สํานักขาวไทย จํานวน 2 คน รวมดวย เพื่อความเขาใจในประเด็น
ทางดานนโยบาย และ ภาพรวมของการทํางานท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  
 
กลุมผูใหขอมูล 
 ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกศึกษาจาก
ประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคท่ีจะศึกษา โดยใชดุลยพินิจของผูวิจัยในการกําหนด
สมาชิกของกลุม ดังนั้นกลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ จะเปนผูท่ีมีลักษณะรวมกัน ดังนี้ คือ  
 1. เปนนักขาวผูท่ีกําลังปฎิบัติงานเกี่ยวของกับกรณีสถานการณความไมสงบ ในพื้นท่ี
ความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก บรรณาธิการขาว ผูส่ือขาว ชางภาพ และผูชวยชางภาพ 
 2. เปนนักขาวท่ีทํางานภายใตสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน องคการส่ือสารมวลชน
แหงประเทศไทย 
 จากโครงสรางของสํานักขาวไทยน้ัน กลุมนักขาวซ่ึงมีสายการทํางานท่ีเกี่ยวของกับการ
ทํางานในสวนภูมิภาค คือ นักขาวฝายปฎิบัติการขาวในประเทศ ในกองบรรณาธิการขาวภูมิภาค  
ศูนยขาวภาคใต ซ่ึงมีบุคลากรขาวซ่ึงเปนพนักงานของบริษัทโดยตรงจํานวน  8 คน แบงเปน 
บรรณาธิการขาว ผูส่ือขาว ชางภาพ และผูชวยชางภาพ และ ท่ีไมไดพนักงานของบริษัทโดยตรง คือ 
ผูส่ือขาวพิเศษประจําจังหวัด จํานวน 5 คน โดยนักเหลานี้จะเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) 
ท่ีมีลักษณะรวมกัน คือ กําลังปฎิบัติงานเกี่ยวของกับกรณีเหตุการณความไมสงบ ในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และ เปนนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และทําการสัมภาษณนักขาวจํานวน 13 คน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี  1 ตารางแสดงประชากร และกลุมผูใหขอมูลหลัก 
 

กลุมผูใหขอมูลหลัก จํานวนท้ังหมด เทคนิคการสุม 
กลุมผูบริหาร 
  บรรณษธิการขาว 

 
1 

 
เจาะจง 

กลุมผูปฎิบัติการ   
ผูส่ือขาว  2 เจาะจง 
ผูส่ือขาวพิเศษประจําจังหวัด  5 เจาะจง 
ชางภาพ 3 เจาะจง 
ผูชวยชางภาพ 2 เจาะจง 

รวม 13  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและเก็บขอมูล 
 เคร่ืองมือและอุปกรณสําคัญท่ีผูวิจัยใชในการในการเก็บขอมูล เพื่อใหงานวิจัยดําเนินไป
ไดดวยดี และบรรลุตามวัตถุประสงคการศึกษา มีดังตอไปนี้ 
 1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi - Structured) โดยแบบสัมภาษณนี้ แบงออกเปน 
3 ตอนดังนี้ คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการหาขาวของนักขาว ซ่ึงมีโครงสรางคําถามท่ี
เกี่ยวของกับ กระบวนการหาขาว การประเมินคุณคาขาว และการตรวจสอบความถูกตอง 
  ตอนท่ี 2 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกปญหา ซ่ึงมีโครงสรางคําถามท่ี
เกี่ยวของกับปญหาและอุปสรรคในการทํางานในแตละข้ันตอนของกระบวนการหาขาว การ
ประเมินคุณคาขาว และการตรวจสอบความถูกตอง 
   ตอนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง วุฒิ
การศึกษา ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ และ จํานวนคร้ังในการปฎิบัติงานในพื้นท่ีความขัดแยง 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทย 
 2. เคร่ืองบันทึกเสียง 
 3. สมุดบันทึก 
 4. เคร่ืองบันทึกภาพ 
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หลักเกณฑการเลือกพื้นท่ีในการศึกษา 
 ใชวิ ธี เจาะจงเฉพาะพ้ืนท่ี ท่ีจะทําการศึกษา  โดยเลือกศึกษากลุมนักขาวสังกัด
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ท่ีกําลังทํางานเกี่ยวของกับกรณีสถานการณความไมสงบ ในพ้ืนท่ี
ความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในศูนยขาวสวนภูมิภาค ภาคใต จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษา
กระบวนการหาขาว ประสบการณ และ ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 
 เนื่องจากสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน เปนสถานีโทรทัศนท่ีมีดําเนินงานมาอยาง
ยาวนานนับสืบเนื่องมาจากบริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด ซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนแหงแรก จึงนับไดวา
สถานีโทรทัศนแหงนี้ เปนส่ือมวลชนท่ีมีการดําเนินงานและมีประสบการณการทํางานขาวมาเปน
ระยะเวลานาน มีช่ือเสียง มีความม่ันคง และมีความนาเช่ือถือ แมในปจจุบันสถานีโทรทัศนโมเดิรน
ไนนไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมีความทันสมัยมากข้ึน เพื่อตอบรับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมในปจจุบัน แตยังคงเนนเร่ืองการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองกับประชาชนเปนหลัก ภายใต
สํานักขาวไทย ซ่ึงเปนสํานักขาวแหงแรกของประเทศไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการทําการศึกษาและ
เก็บขอมูลจากหนวยตัวอยางในสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนแหงนี้ โดยมุงเนนไปที่นักขาวท่ีมีการ
ทํางานท่ีเกี่ยวของกับกรณีสถานการณความไมสงบ ในพ้ืนท่ีความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 การทํางานขาวนั้นจําเปนจะตองมีการปฎิบัติงานหลากหลายกรณี ในหลากหลายพื้นท่ี 
ไมเวนแตในพื้นท่ีท่ีมีสถานการณความขัดแยง หรือในสถานการณท่ีเส่ียงอันตราย ดังเชนนักขาวท่ี
ตองทํางานเกี ่ยวของกับกรณีเหตุการณความไมสงบ ในพื้นที่ความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย ซ่ึงเปนพื้นท่ีไมพึงประสงคสําหรับบุคคลท่ัวไปที่จะเขาไปปฎิบัติงานในพื้นที่แหง
นั้น ดังนั้นนักขาวเหลานี้ จะตองมีวิถีทางในการดําเนินการงาน ดําเนินชีวิต ตลอดจนการพบเจอ
ปญหาและอุปสรรคที่แตกตางไปจากนักขาวที่ปฎิบัติงานในสถานการณปกติ เพื่อบรรลุหนาที่ท่ี
สําคัญในการสืบคนขอมูลและ คนหาความจริง เพื่อนํามาตีแผใหมวลชนไดรับรูสถานการณท่ี
กําลังเกิดข้ึนในสังคม  
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง “กระบวนการหาขาวของนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณี
เหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทย” ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) แบบเผชิญหนา กับผูใหขอมูลหลัก คือ บรรณาธิการ ผูส่ือขาว ชางภาพ 
และผูชวยชางภาพ สังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนท่ีมีการทํางานเกี่ยวของกับกรณีเหตุการณ
ความไมสงบ ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวนท้ังส้ิน 7 คน และสัมภาษณทางโทรศัพทกับ
ผูส่ือขาวพิเศษประจําจังหวัด หรือ ผูส่ือขาวทองถ่ิน (stringer) จํานวน 3 คน รวมนักขาวผูมีสวน
เกี่ยวของท้ังส้ิน 10 คน  
 ในบทนี้ผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาโดยแบงตามวัตถุประสงคการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 กระบวนการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ตอนท่ี 2 ประสบการณการทํางานของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบ
ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

ตอนท่ี 1 กระบวนการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
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การประเมินคุณคา ตรวจสอบความถูกตอง และการนําสงขาว 

ตัดสินใจไมลงพื้นที่ 

การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูล 

ตัดสินใจลงพื้นที่ 

การวางแผน และ เตรียมพรอมกอนลงพ้ืนที่ 

แหลง 
ขาว โทรศัพท

วิทยุสื่อสาร 

อินเตอรเน็ต 

สื่อสิ่งพิมพ 

สื่ออื่น ๆ 

ประชาชน 

ภาครัฐบาล 

ภาคเอกชน 

การกําหนดประเด็น การรับแจงขาวจากแหลงขาว 

กระบวนการหาขาว 

การคนควาขอมูลเพ่ิมเติม คัดเลือก และประเมินสถานการณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4    แผนภาพแสดงกระบวนการหาขาว 
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 จากการสัมภาษณ นักขาวในศูนยขาวภาคใต และผูส่ือขาวพิเศษประจําจังหวัด หรือ 
ผูส่ือขาวทองถ่ิน (Stringer) พบวากระบวนการหาขาวเหตุการณ กรณีสถานการณความไมสงบใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของนักขาวไมไดมีกฎเกณฑและข้ันตอนท่ีตายตัว  แตสามารถแบง
ไดเปนลําดับข้ันตอนตามกระบวนการในภาพรวมได 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 1. กระบวนการกําหนดประเด็น และ การรับแจงขาวจากแหลงขาว 
 2. กระบวนการคนควาขอมูลเพิ่มเติม และ การคัดเลือกและประเมินสถานการณ  
 3. การบวนการวางแผนและการเตรียมความพรอมกอนลงพื้นท่ี 
 4. การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูล 
 5. การประเมินคุณคา ตรวจสอบความถูกตอง และการนําสงขาวเพื่อออกอากาศ 
 
 1. กระบวนการกําหนดประเด็น และการรับแจงขาวจากแหลงขาว  ขาวในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นสามารถแบงประเภทขาวไดเปน 2 สวน คือขาวสถานการณหรือ
เหตุการณรายวัน และ ขาวท่ัวไป โดยในการทําขาวท้ัง 2 ประเภทนี้ จะมีข้ันตอนและกระบวนการ
หาขาวท่ีคลายกันอาจจะแตกตางกันในบางข้ันบางตอนเทานั้น เชน ข้ันตอนแรก คือการรับแจงขาว
จากแหลงขาวนั้นมักจะเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการหาขาวเหตุการณ ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนในแตละ
พื้นท่ี เปนสถานการณรายวัน ซ่ึงจะแตกตางจากขาวท่ัวไปหรือรายงานขาวพิเศษ ซ่ึงอาจจะเกิดจาก
การมอบหมายงานจากสวนกลาง หรือ จากการกําหนดประเด็นของนักขาวในศูนยขาวเอง โดยการ
กําหนดประเด็นตาง ๆ นั้น อาจจะมาจากสถานการณท่ีกําลังอยูในความสนใจของประชาชน เปน
เหตุการณหรือสถานการณสําคัญ ๆ ในพ้ืนท่ี เปนประเด็นท่ีตอเน่ือง หรือประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจท่ี
ผูส่ือขาวตองการที่จะนําเสนอก็ได ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี 
  1.1 กรณีขาวท่ัวไป  
   ในกรณีขาวทั่วไปนั้น เนื่องจากนักขาวสามารถทราบรายละเอียดของการ
เกิดขึ้นของเหตุการณไดลวงหนา จึงมีเวลาในการเตรียมพรอมในการทํางาน  สามารถวาง
แผนการทํางานไดอยางเปนข้ันเปนตอนกอนการลงพ้ืนท่ี จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวา 
ในการกําหนดประเด็นการหาขาวสําหรับขาวทั่วไปนั้น ขึ้นอยู กับความสําคัญของเหตุการณ 
ความนาสนใจของสถานการณ และ เหตุการณที่ผูคนในสังคมสนใจ ดังคําสัมภาษณของผูให
ขอมูลหลัก ตอไปนี้ 
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 …โดยหลักจะตองชวยกันคิดประเด็น ตองดูสถานการณ ผูส่ือขาวและบรรณาธิการขาว
จะตองติดตามเหตุการณสําคัญในพื้นท่ีท่ีตัวเองรับผิดชอบ ดูถึงความสําคัญ จัดลําดับความสําคัญ    
วาชวงนี้อะไรสําคัญมากกวากัน ถากระแสไมแรงก็อาจจะตองไปทําอะไรท่ีเจาะลึกมากกวาขาว
กระแส...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
 …กําหนดประเด็น วาเราสนใจอยากจะทําประเด็นไหน หรือวาชวงนั้น ๆ มีเหตุการณ
อะไรอยูในความสนใจบาง...  (สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณเ บ้ืองตนสามารถแสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูลหลักมีทัศนะท่ี
สอดคลองกันในเร่ืองของการกําหนดประเด็น โดยรูปแบบของการกําหนดประเด็นในกรณีของขาว
ท่ัวไปนั้นจะมุงไปท่ีความสําคัญ และความนาสนใจของขาวท่ีหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเปนหลัก 
  1.2 กรณีขาวเหตุการณ หรือ สถานการณรายวัน  
   สําหรับขาวเหตุการณ หรือสถานการณรายวันนั้น นักขาวไมสามารถคาดการณ
ไดลวงหนาวาจะมีเหตุการณนี้เกิดข้ึน เนื่องจากเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางปจจุบันทันดวน นักขาว
จึงไมสามารถวางแผนการทํางานและเตรียมการไดอยางละเอียดในแตละข้ันตอนไดเหมือนการ
ทํางานขาวท่ัวไป โดยเม่ือเกิดเหตุการณข้ึน นักขาวมีหนาที่ที่จะตองไปใหถึงสถานที่เกิดเหตุใหเร็ว
ที่สุด เพื่อนําขอมูลความเปนจริงของสถานการณนั้น ๆ มาถายทอดใหผูชมไดรับทราบ  ดังนั้น ใน
การทํางานกรณีขาวเหตุการณเชนนี้ นักขาวจึงมีเวลาในการเตรียมตัวไมมากน้ัน ทุกข้ันตอนจะ
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว หลังจากท่ีไดรับทราบการเกิดข้ึนของเหตุการณจากแหลงขาวตาง ๆ จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก  พบวา ในการหาขาวกรณีเหตุการณ หรือสถานการณนั้น นักขาวจะทราบ
ขาวหรือเหตุการณจากแหลงขาว ท้ังจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี ดังคํา
สัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปนี้ 
 …จะมีการรับแจงจากสายขาว วิทยุ รับแจงจากผูสื่อขาวของสื่ออื่น...  (สุทธิพงษ 
นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...เม่ือเกิดเหตุการณผูส่ือขาวก็จะมีเครือขาย มีท้ังประชาชน เจาหนาท่ี ทหาร ตํารวจ ท่ี
ปฎิบัติงานในพื้นท่ี สวนหน่ึงจะเปนวิทยุส่ือสารของเจาหนาท่ี เปดความถ่ีรับฟง เม่ือเรารับทราบวา
เกิดเหตุท่ีไหนอยางไรเราก็จะเดินทางเขาไปในพ้ืนท่ีเพื่อไปเอาขาว... (สมบัติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 
19 กรกฎาคม 2553) 
 ...จะฟงจากวิทยุส่ือสารของตํารวจ จะสแตนทบายชองของตํารวจไว พอมีเหตุการณเขา
ก็จะแจงเบ้ืองตนสถานท่ีวาเกิดเหตุท่ีไหนก็จะฟงจากวิทยุส่ือสารของตํารวจ จะสแตนบายชองของ
ตํารวจไว พอมีเหตุการณเคาก็จะแจงเบ้ืองตนสถานท่ีวาเกิดเหตุท่ีไหน...  (สันติ นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 19 กรกฏาคม 2553) 
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  จากคําสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก สามารถสะทอนใหเห็นวา การไดมาซ่ึงขอมูล
ขาวสารในกรณีขาวเหตุการณหรือสถานการณนั้น   นักขาวจะไดมาจากการรับแจงจากแหลงขาว
ตาง ๆ ของนักขาวเอง ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน โดยผานทางวิทยุส่ือสาร    
เปนหลัก  
  นอกจากนี้ แหลงขาวท่ีสําคัญอีกแหลงหนึ่งของนักขาวในศูนยขาว คือ ผูส่ือขาว
พิเศษประจําจังหวัด หรือนักขาวทองถ่ิน ซ่ึงจะเปนประชาชนท่ีอยูและใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เม่ือเกิดเหตุการณใด ๆ ข้ึน นักขาวเหลานี้จะรับทราบเหตุการณตาง ๆ อยางรวดเร็ว
จากวิทยุส่ือสาร โดยเม่ือเกิดเหตุการณสําคัญหรือรุนแรงมากผูส่ือขาวพิเศษเหลานี้จะแจงหรือ
รายงานเขามาในศูนยขาว เพื่อใหบรรณาธิการขาวในศูนยขาวพิจารณาความสําคัญ วาควรจะสงทีม
ไปติดตามเพิ่มเติม หรือจะขอรถดาวเทียมจากสวนกลางเพ่ือการรายงานสดหรือไม แตปกติท่ัวไปถา
เปนขาวท่ีไมไดสําคัญมาก ผูส่ือขาวทองถ่ินเหลานี้ก็สามารถท่ีจะตัดสินใจหาขอมูลขาวเองไดทันที
เพื่อความรวดเร็ว ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี 
 ...นักขาวในพื้นท่ีจะเปนประชาชนท่ีอยูประจํา ใชชีวิตอยูใน 3 จังหวัด พอเกิดเหตุปุบ
เขาก็จะรูเร็วกวา ถือวาเปนแหลงขาวท่ีจะแจงขาวเขามาในศูนยขาว เพ่ือจะพิจารณาวาขาวนี้สําคัญ
มากแคไหน ควรจะสงทีมไปติดตามเพ่ิม จะรายงานสด หรือไม  เม่ือเกิดเหตุการณความรุนแรง   
มาก ๆ ...   (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553)  
  จากคําสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก สามารถแสดงใหเห็นวา การไดมาซ่ึงขอมูลขาวสาร
ในกรณีขาวเหตุการณหรือสถานการณนั้น สวนหน่ึงนั้นนักขาวในศูนยขาวจะรับทราบขอมูลจาก
ผูส่ือขาวทองถ่ิน เนื่องจากผูส่ือขาวทองถ่ินจะสามารถรับทราบขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ีของตนเองได
อยางรวดเร็ว หากเปนขาวท่ีมีความสําคัญมาก ผูส่ือขาวเหลานี้จะแจงขาวเขามาที่ศูนยขาว เพื่อทํา
การพิจารณา ตัดสินใจในการขอทีมสนับสนุน หรือ ติดตามขาวเจาะลึกตอไป  
 2. กระบวนการคนควาขอมูลเพิ่มเติม และ การคัดเลือกและการประเมินสถานการณ  
  2.1 กระบวนการคนควาขอมูลเพิ่มเติม  
   นักขาวสามารถคนควาขอมูลเพิ่มเติมไดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงในรูป
แบบเดิมนักขาวจะทราบขอมูลจากแหลงขาวตาง ๆ เชน เจาหนาท่ีหนวยงานความม่ันคง ทหาร 
ตํารวจ พลเรือน รวมท้ังชาวบานท่ีทํางานในพื้นท่ี ท่ีจะสามารถเปนแหลงขาวใหได ถามีการทําความ
รูจัก คุนเคยกัน แหลงขาวตาง ๆ ก็จะโทรศัพทแจงในเวลาท่ีเกิดเหตุการณตาง ๆ ถึงแมวานักขาวจะ
ไมไดอยูในพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุการณ แตก็สามารถรับทราบเหตุการณนั้น ๆ ได  ดังนั้น  จึงเปนหนาท่ี
ของนักขาวท่ีจะตองสรางแหลงขาวข้ึนมา ในอดีตน้ันนักขาวแตละคนจะมีแฟมขาวของตัวเอง มีการ
จดบันทึก คนควาขาวจากหองสมุดขาว ซ่ึงถาองคกรมีหองสมุดขาวที่ดี นักขาวก็จะสามารถคนควา
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หาขอมูลไดงาย นอกจากนี้ สําหรับการคนควาและแสวงหาขอมูลเกา ๆ นักขาวท่ีทํางานอยูในพื้นท่ี
นั้น ๆ เปนระยะเวลานาน จะมีความไดเปรียบกวานักขาวใหม ๆ ดังรายละเอียดจากคําสัมภาษณของ
ผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี 
 ...ในอดีตเรามีแหลงขาวของเรา ไปถึงก็ตองสรางแหลงขาว รูจักแหลงขาวมาก ๆ 
เจาหนาท่ีทหารตํารวจ เจาหนาท่ีหนวยงานความมั่นคง รวมทั้งชาวบานท่ีทํางานในพ้ืนท่ี ท่ีจะเปน
แหลงขาวใหเรา ถาเรามีความคุนเคย เขาก็จะโทรแจงเราเวลาเกิดเหตุการณตาง ๆ แมวาเราจะไมอยู
ในพื้นท่ี...  
 ...สมัยกอนเราไมสามารถหาขอมูลไดขนาดนี้ นักขาวจะมีแฟมขาวของตัวเอง จดบันทึก 
แหลงขาวจากหองสมุดขาว ถาเรามีหองสมุดขาวท่ีดี เราก็จะคนควาขอมูลได...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก สามารถแสดงใหเห็นวา การไดมาซ่ึงขอมูลขาวสาร
ของนักขาวในอดีต จะมาจากการทําความคุนเคยกับประชาชน และเจาหนาท่ี ท้ังจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อเปนการสรางแหลงขาว หากนักขาวมีความคุนเคยกับแหลงขาวมากพอ เมื่อเกิด
เหตุการณใด ๆ ข้ึน แหลงขาวบุคคลเหลานี้เปนแหลงขาวให แมวานักขาวจะไมไดอยูในพ้ืนท่ีขณะ
เกิดเหตุการณก็สามารถรับรูขอมูลขาวสารได  เนื่องจากในสมัยกอนนักขาวไมไดมีแหลงขอมูลท่ีจะ
หาขาวไดมากเชนในปจจุบัน นักขาวสวนมากมักจะคนความูลขาวจากการสอบถามขอมูลจาก
แหลงขาวบุคคล แฟมขาวของตนเอง หรือ จากหองสมุดขาวขององคกร ซ่ึงเปนท่ีจัดเก็บขอมูลขาว
ท้ังหมดขององคกรท้ังท่ีไดรับการออกอากาศ และไมไดรับการออกอากาศ ซ่ึงจะมีท้ังเปนขอมูลท่ี
เปนภาพขาว และขอมูลท่ีเปนเอกสาร โดยนักขาวท่ีสนใจสามารถทําการเสาะหาคนควาขอมูลจาก
หองสมุดขาวนี้ได 
  อยางไรก็ตามในปจจุบันนักขาวสามารถทราบขอมูลไดจากหลากหลายแหลงขาว 
นอกเหนือจากแหลงขาวบุคคล แฟมขาวเกา หรือ หองสมุดขาวขององคกร โดยนักขาวสามารถ
รับทราบขอมูลตาง ๆ จากส่ืออินเตอรเน็ต จากเครือขายส่ือมวลชน หรือจากวิธีการอ่ืน ๆ เชน จาก
การพบปะ จากการประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ  
  นักขาวจะมีวิธีการคนควาและแสวงหาขอมูลท่ีหลากหลาย ท้ังจากการสืบคน หรือ
สอบถามจากแหลงขาวตาง ๆ เชน การสอบถามเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ จากการสอบถามหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีประชาสัมพันธใหขอมูล คนควาจากจากเว็บไซดตาง ๆ ดวยส่ืออินเตอรเน็ต หรือจากการ
ซ้ือขอมูลทางอินเตอรเน็ต ดังเราจะเห็นไดจากรายละเอียดจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก 
ดังตอไปนี้ 
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 ...มีการแสวงหาขอมูลหลากหลายรูปแบบ ท้ังจากแหลงขาว  การซ้ือขอมูลจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม ในอินเตอรเน็ตจะมีเว็บไซดเกี่ยวกับเร่ืองภาคใตเยอะมาก เราเสริชเขาไป จะ
เปนขอมูลแบคอัพใหกับเรา... 
 ...ตอนนี้ก็มีขอมูลจากหนวยงานราชการ จากอินเตอรเน็ต จากการเขาเว็บไซด จากส่ือ
อ่ืน ๆ จากเพื่อนส่ือดวยกัน จากการอาน จากการพบปะ จากกการไปประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ 
ทุกอยางท่ีจะสามารถหาขอมูลได...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
 ...การคนควาหาจากทุกอยางท่ีหาได จากบุคคล จากเว็บไซดท่ีเกี่ยวของ อินเตอรเน็ต 
เอกสาร สมุด หนังสือตาง ๆ จากหนวยงานราชการที่เขามีขอมูลอยู เราสามารถเขาถึงขอมูลไดเทาท่ี
กฎหมายจะอํานวย ท่ีมีอยูในอินเตอรเน็ต หรือเอกสารที่เราจะขอก็ได แตของหนวยงานอาจใช  
พรบ. ขอมูลขาวสารไปขอ บางหนวยไมใหก็ตองทําหนังสือไปขอ...  (สุทธิโชค นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก นักขาวมีความเห็นท่ีสอดคลองกันเกี่ยวกับ
แหลงขาวและการแสวงหาขอมูลวา นักขาวจะคนควา และ แสวงหาขอมูลจากทุกแหลง ท่ีสามารถ
คนควาและเขาถึงได เชน จากแหลงขาวบุคคลจากทุกภาคสวน ท้ังประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ส่ืออินเตอรเน็ต เครือขายส่ือดวยกันเอง ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน การพบปะ 
หรือ การประชุม เปนตน ท้ังนี้และท้ังนั้นบางครั้งนักขาวก็สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูล
โดยตรง แตบางคร้ังก็ตองทําเอกสารเพื่อการขอขอทราบมูลอยางเปนทางการ เชน หากเปนขอมูล
เอกสารเก่ียวกับการใหปากคําผูตองหา หรือ เอกสารเกี่ยวกับศาลนั้น นักขาวอาจจะตองทําเร่ืองขอ
ขอมูลอยางเปนทางการ 
  2.2 การคัดเลือกและการประเมินสถานการณ  
   นักขาวจะมีการมีการปรึษากันและประเมินสถานการณวาจะลงพื้นท่ีหรือไม 
โดยอํานาจการการตัดสินใจสูงสุดนั้นข้ึนอยูท่ีบรรณาธิการขาว ถาเปนพื้นท่ีเส่ียง หรือพ้ืนท่ีหางไกล 
ตองเขาไปลึกมาก ๆ ไมมีท่ีพัก และอาจจะกลับมาไมทัน เปนอันตรายกับผูส่ือขาว ชางภาพ และ
ทีมงาน ก็อาจประเมินไมลงพื้นท่ี ใหทําขาวอ่ืนหรือประเด็นอ่ืนแทน ยกเวนแตวาสถานท่ีนั้นเกิด
เหตุการณท่ีสําคัญจริง ๆ นักขาวและทีมงานก็ตองลงพื้นท่ีไปโดยไมมีขอยกเวน ดังคําสัมภาษณของ
ผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...ถาพื้นท่ีเส่ียง พื้นท่ีหางไกล เชน ทุงยางแดง ปตตานี ตันหยงลิมอ เปนพื้นท่ีท่ีหางไกล 
เขาไปลึก กวาจะกลับออกมาอาจจะกลับไมทัน มืดคํ่าซะกอน ไมมีท่ีพัก ก็อันตรายกับผูส่ือขาว 
ชางภาพ ทีมงาน ก็อาจประเมินวาอยาไปเลย ก็ไมทํา ไปทําคดีอ่ืน ยกเวนแตมันเกิดเหตุใหญ นักขาว 
เจาหนาท่ีลงไป ก็ตองไป ไมมีขอยกเวน...  (สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
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  อยางไรก็ตามการคัดเลือกและประเมินสถานการณเพื่อลงพื้นท่ีนั้น สวนใหญจะดู
จากความนาสนใจของขาวดวย ในบางพื้นท่ีอาจจะมีอันตรายและความนากลัวระดับหนึ่ง แตถา
นักขาวทราบวา ควรจะเขาตรงจุดไหนอยางไรก็จะเพิ่มความปลอดภัยไดมากข้ึน แตอยางไรก็ดี แม
นักขาวจะมีความคุนเคยในพ้ืนท่ีท่ีเคยไป อันตรายหรือเหตุการณตาง ๆ ก็สามารถเกิดข้ึนได ท้ังนี้
และท้ังนั้น แมจะเปนหนาท่ีของนักขาวท่ีจะตองหาขาวเพื่อนําเสนอประชาชน แตส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็
คือการรักษาชีวิตและความปลอดภัยไวเปนอันดับแรก ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...การคัดเลือกวาลงไมลงดูตามความนาสนใจ ถาเรารูวา ควรจะเขาจุดไหนอยางไรก็จะ
เซฟมากข้ึน จริง ๆ หลัก ๆ เราก็จะตองเอาชีวิตและความปลอดภัยไวกอน เราตองทํางานดวย และ 
ตองปลอดภัยดวย คือนักขาวจะมีความคุนเคยในพื้นที่ เราจะไปบอย แตบางทีก็ไมแน มันเกิดข้ึนได
กับทุกคนเหมือนกัน นักขาวก็เคยถูกระเบิดเหมือนกัน มันก็เส่ียง เส่ียงชีวิต... 
 …จริง ๆ นโยบายก็คือใหมีความปลอดภัยท่ีสุดในการทํางานขาว โดยอยูรอดกลับมา
รายงานขาว ไมใชบาดเจ็บก็คงไมคุม เพราะขาวอะไรก็คงไมคุมท่ีจะแลกกับชีวิต แคบาดเจ็บนิด
เดียวก็ไมคุมแลว ถาไมปลอดภัยจริง ๆ ก็ถอนกลับได เราคงไมไปฝนตรงนี้ เพราะทุกคนก็รูวาไม
ปลอดภัย ผูบริหารก็คงไมวา...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก แสดงใหเห็นวา การพิจารณาและประเมิน
สถานการณของนักขาวนั้นอยูบนหลักเหตุผลและความปลอดภัยเปนสําคัญ หากประเมินแลวพบวา
ไมมีความปลอดภัยและอาจจะเกิดอันตรายกับทีมงาน ก็สามารถท่ีจะเปล่ียนไปทําประเด็นขาวอ่ืน ๆ 
ได แตในอีกทางหน่ึง นักขาวก็ยังคงตองคํานึงถึงเหตุผลทางการตลาดขององคกร และ หนาท่ีของ
ส่ือมวลชนเชนเดียวกัน เนื่องจากหากเกิดเหตุการณท่ีเปนประเด็นใหญ เหตุการณท่ีสําคัญ ๆ หรือ
เหตุการณท่ีอยูในความสนใจ นักขาวก็จําเปนท่ีจะตองไปปฎิบัติงานหรือหาขาวในพื้นท่ีนั้น ๆ ตาม
หนาท่ีเพื่อตอบสนองหนาท่ีของส่ือมวลชน ในการนําเสนอและถายทอดความจริงออกสูสังคม
เพื่อใหสังคมไดรับรู ควบคูกับประเด็นทางดานการตลาดขององคกรท่ีมีการแขงขันกันอยางเขมขน
ในปจจุบัน ดังนั้นในการตัดสินและพิจารณาคัดเลือกขาว และ การลงพ้ืนท่ี จึงตองพิจารณารวมกัน
ในหลายประเด็น ซ่ึงในประเด็นหลัก ๆ ท่ีใชในการพิจารณา เชน ความสําคัญ ความนาสนใจ และ 
ความปลอดภัย เปนตน 
 3. การบวนการวางแผนและการเตรียมพรอมกอนลงพื้นท่ี  
  สําหรับเร่ืองการออกพื้นท่ีนั้น ถาเปนขาวท่ัวไปนักขาวจะมีการเตรียมความพรอม
กอนออกพื้นท่ี โดยหลังจากการพิจารณากําหนดประเด็นแลวจะมีการนัดหมาย วัน เวลา แจง
รายละเอียด สถานท่ี พรอมท้ังคุยประเด็นและจุดเนนใหชัดเจนกับทีมงาน นักขาวควรจะทราบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 44 

  
 
 

ขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีทํา เตรียมประเด็นสัมภาษณ มีการวางแผนการเดินทาง นัดหมาย
แหลงขาวเพื่อจะไดไมเสียเวลาในการทํางาน คาดคะเนเหตุการณ คํานวณระยะเวลา  และ เผ่ือเวลา
ในการกลับมาตัดตอ และ สงภาพขาวใหทันกับเวลาในการออกอากาศดวย ดังคําสัมภาษณของผูให
ขอมูลหลัก ดังตอไปนี้  
 ...การทําขาวนั้นถาเราเห็นวาเราจะทําเราก็ตองจัดคนลงไป จัดผูส่ือขาว ชางภาพ ผูชวย 
ชางภาพ ลงไปพื้นท่ีเหตุการณ เราจะตองเตรียมวาไปท่ีไหนอยางไร ไปสวนไหน ตองไปสัมภาษณ
หรือไปพบใครบาง สถานการณในพื้นท่ีนั้นเปนอยางไร นักขาวจะตองรูลวงหนา ตองนัดหมาย
แหลงขาวท่ีไป ตองวางแผนวาไปและกลับมาสงภาพขาวไดเม่ือไหร ตองวางแผนใหดี ไมอยางนั้น
จะทําใหเสียเวลา...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
 ...การเตรียมความพรอมกอนออกพ้ืนท่ี ก็ตองนัดทีมงาน บอกชางภาพวาจะไปทําเร่ืองนี้ 
ๆ นัดวันเวลากัน วางแผน นัดเจอ เตรียมเคร่ืองไมเคร่ืองมือ เช็คเครื่องมือ ไมค กลอง แบตเตอร่ี รถ 
น้ํามัน แตละคนก็จะมีสวนรับผิดชอบของตัวเองอยู... 
 ...เตรียมสภาพรางกาย พักผอนใหเพียงพอ เราตองใชสมองเยอะ ดูแลตัวเองให
แข็งแรง ใหพรอมทํางาน ควรจะมีขอมูลเบื้องตนอยู บาง ปริ๊นขาวมา เปนขอมูลเบื้องตนท่ี
เกี่ยวของกับเรื่องที่ทํา อานกอน ทําการบานลวงหนาจะดีมาก เตรียมประเด็นสัมภาษณคราว ๆ ท่ี
เหลือแกปญหาเฉพาะหนา...  (สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก แสดงใหเห็นวา นักขาวจะตองเตรียม รางกาย
และจิตใจใหพรอม พักผอนใหเพียงพอ ดูแลตัวเองใหแข็งแรง ใหพรอมทํางาน ถานอกเหนือการ
ควบคุมจะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน การประสบเหตุฉุกเฉินระหวางทาง ซ่ึงในจุดนี้
นักขาวสามารถจินตนาการไวกอนได โดยส่ิงสําคัญอันดับแรกท่ีจะตองเตรียมใหพรอมท่ีสุดคือ 
แบตเตอร่ีมือถือท่ีจะตองชารทใหเต็มอยูเสมอ เพื่อการติดตอส่ือสารตาง ๆ ขณะออกพ้ืนท่ี เตรียม
เส้ือเกราะใหพรอมอยูในรถ เตรียมเคร่ืองมือ และตรวจสอบเคร่ืองมือใหพรอม เชน ไมโครโฟน 
กลอง แบตเตอร่ี และมวนเทป ตรวจสอบสภาพรถยนต เติมน้ํามันใหพรอม โดยแตละคนในทีมก็จะ
มีสวนรับผิดชอบตามหนาท่ีของตัวเอง ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...เตรียมเคร่ืองมือใหพรอม เตรียมตัว เตรียมใจ เราอาจจะไปเจอเหตุฉุกเฉินกลางทาง 
ตองคิดวาเราจะไปเจออะไรบาง เชน สมมติวาโดนตะปูเรือใบแทง ลอรถระเบิด อันดับแรกท่ีเราตอง
เตรียมใหดีท่ีสุดคือ แบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือท่ีตองชารทใหเต็ม เพ่ือติดตอส่ือสาร เตรียมเส้ือเกราะ
ใหพรอมอยูในรถ...  (สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
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 ...เตรียมเคร่ืองมือใหพรอม กลอง เทปเราเอาไปหลายมวน แบตเตอร่ี ท่ีชารทแบตเตอร่ี 
เพราะการลงพื้นท่ีเราไมรูวาเหตุการณขางหนาจะเปนอยางไร เราตองเตรียมพรอม...  (สุทธิพงษ 
นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก แสดงใหเห็นวาการเตรียมพรอมท้ังทางรางกาย 
จิตใจ และอุปกรณ เปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับนักขาว เพราะนักขาวไมอาจรูไดวาสถานการณขางหนา
จะเปนอยางไร ท้ังทางดานของการเดินทางและการเขาพื้นท่ีเพ่ือทํางาน นักขาวจึงตองเตรียมตัวให
พรอม ตรวจเช็คอุปกรณ กลอง ไมโครโฟน มวนเทป แบตเตอร่ีอุปกรณตาง ๆ เพราะหากขาดเหลือ
อะไรนอกพื้นท่ีจะทําใหเกิดความยากลําบากได นอกจากนี้บางคร้ังนักขาวอาจจะตองจินตนาการ
พื้นท่ีหรือเหตุการณตาง ๆ ไวกอนลวงหนา เพ่ือเตรียมหาทางแกปญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหวาง
ทางดวย 
   สําหรับขาวเหตุการณหรือสถานการณรายวันนั้น นักขาวตองมีการเตรียมพรอมอยู
เสมอ เม่ือไดรับแจงขาว นักขาวจะตองเดินทางลงไปในพ้ืนท่ีใหเร็วท่ีสุด เพื่อหาขอมูลและเก็บภาพ
เพื่อนํากลับมาออกอากาศใหเร็วท่ีสุด ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ... ขาวเหตุการณ เรามีเวลานอยมากในการเตรียมตัว ไปใหถึงพ้ืนท่ีกอน เร็วเทาไหรได
ยิ่งดี ไปเอาภาพมากอน...  (สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...เตรียมพรอมตลอดเวลา อยางน้ํามันรถก็จะใสเต็ม แบตเตอร่ีกลอง วิทยุ โทรศัพทก็จะ
ชารทเต็มตลอด กลางคืนก็จะชารทตลอด เวลามีเหตุก็ไปไดทันที...  (สันติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 
19 กรกฏาคม 2553) 
 ...ความพรอมจะตอง 100 % แมกระท่ังตอนเวลาจะนอน ก็เตรียมกุญแจรถ กระดาษ 
ปากกา กลอง ไฟสองสวาง หรือไฟฉาย ซ่ึงจะตองใชในท่ีเกิดเหตุ เราเตรียมไวบนโตะใหเรียบรอย 
วิทยุส่ือสารเราก็เปด 24 ชม. วางอยูขางหูตลอด เมื่อเกิดเหตุการณก็พรอมท่ีจะควากุญแจรถและ
อุปกรณของเราออกไปทําหนาท่ี...  (สรณัฐ นามสมมติ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก  แสดงใหเห็นวาในการทํางานขาวเหตุ
สถานการณนั้น นักขาวจะตองมีการเตรียมตัวใหพรอมอยูตลอดเวลา เพราะเหตุการณหรือ
สถานการณตาง ๆ สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ท้ังในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน โดยในการ
ทําขาวสถานการณนั้น ส่ิงท่ีสําคัญ คือความรวดเร็ว เม่ือเกิดเหตุการณข้ึน นักขาวจําเปนจะตองไปให
ถึงท่ีเกิดเหตุอยางรวดเร็ว เพื่อนําภาพเหตุการณ และ เก็บขอมูลเพื่อมานําเสนอตอประชาชน หาก
ขอมูลยังไมชัดเจนในขณะนั้น นักขาวก็จะรายงานเหตุการณและขอมูลเบ้ืองตน ณ ขณะน้ันกอน 
เม่ือนักขาวทราบขอมูลท่ีมากข้ึนเกี่ยวกับเหตุการณนั้น ๆ ก็จะนําเสนอในโอกาสตอไป 
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 4. การลงพ้ืนท่ีเพื่อเก็บขอมูล   
  การลงพื้นท่ีเพื่อทํางานขาวของนักขาวในศูนยขาวภาคใตนั้นจะมีการหาขาวใน
ระบบการทํางานเปนทีม ซ่ึงจะมีการแบงหนาท่ีภายในกันอยางชัดเจนตามตามตําแหนงและหนาท่ี 
โดยใน 1 ทีม นั้นจะประกอบดวย 3 สวน ดังตอไปนี้  
  4.1 ผู ส่ือขาว ซ่ึงจะทําหนาท่ีหาขอมูล รายละเอียดของขาว เหตุการณตาง ๆ 
ตลอดจนทําการสัมภาษณแหลงขาวหรือผูมีสวนเก่ียวของกับเหตุการณตาง ๆ เพื่อนําขอมูล 
ขอเท็จจริงมาเสนอตอสาธารณะชน  
  4.2 ชางภาพ ซ่ึงจะทําหนาท่ีเก็บภาพ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ ตลอดจน
บันทึกการสัมภาษณบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูเห็นเหตุการณ เพื่อถายทอดภาพเหตุการณหรือ
สถานการณนั้น ๆ ออกสูสาธารณชน 
  4.3 ผูชวยชางภาพ ซ่ึงทําหนาท่ีขับรถรวมกับการชวยเหลือชางภาพ  
   ในการทํางานของทีมขาวนั้น ทีมขาวจะเดินทางดวยรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีมี
สัญลักษณของสถานี โดยลักษณะการเดินทางชางภาพจะนั่งคูกับผูชวยชางภาพซ่ึงมีหนาท่ีในการขับ
รถ  และผูส่ือขาวอยูดานหลัง ตลอดระยะเวลาการเดินทางทีมงานทุกคนจะชวยกันสังเกตส่ิงผิด
สังเกตตาง ๆ ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...ชางภาพจะนั่งคูกับผูชวยซ่ึงเปนคนขับรถ และเปนผูชวยชางภาพดวย ผูส่ือขาวอยู
ดานหลัง ในการนั่งรถไปทํางาน 3 คนนี้จะตองชวยกันดู วามีอะไรผิดสังเกตบาง...  (สุทธิพงษ    
นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก สะทอนใหเห็นวา การทํางานของทีมขาวนั้น มี
การทํางานรวมกันเปนทีม โดยมีการแบงหนาท่ีกันอยางชัดเจน ในการทํางานทุกคนในทีมขาวจะ
ชวยระมัดระวังซ่ึงกันและกัน ชวยสังเกตส่ิงผิดปกติตาง ๆ เพ่ือใหการทํางานเปนไปไดอยางราบร่ืน
และปลอดภัย 
  สําหรับผูส่ือขาวทองถ่ินหรือผูส่ือขาวพิเศษประจําจังหวัดนั้นจะมีวิธีการทํางานท่ี
แตกตางกันกับนักขาวจากศูนยขาว โดยผูส่ือขาวทองถ่ินจะทํางานคนเดียว ทําหนาท่ีทุกอยางเอง 
เปนท้ังผูส่ือขาว เขียนขาว ชางภาพ ถายภาพ และขับรถ ซ่ึงผูส่ือขาวเหลานี้นั้น จะมีความเช่ียวชาญ 
ชํานาญ และคุนเคยพื้นท่ีเปนอยางดีมากกวานักขาวนอกพื้นท่ี เนื่องจากเปนคนในพื้นท่ี ดังนั้นการ
ทํางานจะสามารถทําไดรวดเร็วและคลองตัวกวา ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปนี้ 
 ...พี่เปนท้ังนักขาว ท้ังชางภาพ และคนขับรถ พิมพขาวเอง สงภาพเอง ถายเอง เขียนบท
เอง ขับรถเอง แกปญหาเองหมด เรามีไปกับชองอ่ืน คือเกาะกลุมกันไป แตถาพื้นท่ีเส่ียงมากบางทีพี่
ก็ไปคนเดียว เปนหวงเพื่อน ถาพื้นที่เส่ียง นักขาวท่ีเปนคนจีน เปนคนไทยพุทธ บางทีพี่ก็ไมอยากให
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เขา ก็เขาไป มันจะไมปลอดภัย บางทีใหรอในรถก็มี พี่ลงไปคนเดียว ...  (สันติ นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 19 กรกฏาคม 2553) 
 ...การทํางาน ส่ือทุกสังกัดท่ีปตตานีจะทํางานเปนทีม ชอง3 ชอง 7 ชอง 5 ชอง 9 สวน
ใหญจะเปนทีมชวยเหลือกันอยู นักขาวทองถ่ินในพ้ืนท่ีแตละคน จะมีความคุนเคยกันอยูแลว จะ
ทํางานเปนทีม บางจุดบางพื้นท่ีเราไมจําเปนตองไปก็ได มีอีกทีมอยูในพ้ืนท่ีอยูแลว เราสามารถเอา
ขาวตัวนั้นออกมาไดเหมือนกัน แบงกัน...  (สมบัติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2553) 
 ...เราทํางานคนเดียว ถาเราสังกัดโมเดิรนไนน หรือสังกัดสํานักขาวไทยก็จะทํางานคน
เดียว ตางคนก็ตางไป เม่ือตางคนตางเสร็จก็ตางกลับ ตางคนก็ตางประเด็น แลวแตใครจะมองประเด็น
อยางไร แตกตางกันออกไปในการออกพ้ืนท่ี... (สรณัฐ นามสมมติ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก สะทอนใหเห็นวา กระบวนการและหลักการ
ทํางานของผูส่ือขาวพิเศษ หรือนักขาวทองถ่ินนั้น จะไมมีหลักเกณฑท่ีตายตัว หากแตข้ึนอยูกับ
สังคม ประสบการณ และความพึงพอใจในการทําขาวของผูส่ือขาวแตละคน ซ่ึงนักขาวแตละคนจะ
มีเทคนิคท่ีแตกตางกัน เชน ในบางจังหวัดผูส่ือขาวทองถ่ินจะมีการทํางานเปนทีมรวมกับผูส่ือขาว
สํานักอ่ืน ๆ มีการแบงปนและแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน ขณะท่ีในอีกจังหวัดหนึ่งผูส่ือขาว
อาจจะนิยมการทํางานคนเดียว เพื่อความคลองตัวที่มากกวา  
  สําหรับการลงพื้นท่ีของผูส่ือขาวศูนยกับผูส่ือขาวทองถ่ินนั้น ในทัศนะของผูวิจัย
แบงไดเปน 2 ประเภท คือ การลงพื้นท่ีพรอมกับเจาหนาท่ี หรือการลงพื้นท่ีแยกจากเจาหนาท่ี
หลังจากทราบขาวเหตุการณ ซ่ึงการตัดสินใจเลือกลงพื้นท่ี โดดเดี่ยวหรือเปนกลุมพรอมกับ
เจาหนาท่ีนั้น ข้ึนอยูกับการตัดสินใจ ประสบการณ และวิจารณญานของผูส่ือขาวแตละคน 
  ในบางกรณีผูส่ือขาวอาจจะเลือกลงพื้นท่ีไปพรอมกับเจาหนาท่ีทหารหรือตํารวจ ดัง
คําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี 
 ...ถาไปในพื้นท่ีท่ีลึก ๆ ก็จะโทรไปบอกทหาร ทหารก็จะรักษาความปลอดภัยให มีรถ
ปดทายมีรถนําหนา แตบางทีก็ไมปลอดภัยนักหรอก ก็เส่ียง ๆ เหมือนกัน เพราะทหารเปนเปากอ
เหตุ แตก็อุนใจ ถาไปลําพังไมอุนใจแน ถาไปในพื้นท่ีสีแดง ทหารมีอาวุธ อยางนอยก็ชวยเราไดเผ่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉิน...  (สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...สวนมากเราจะประสานเจาหนาท่ี บางทีเจาหนาท่ีเขาพื้นท่ีเราจะติดตามไปดวย ไป
พรอมเจาหนาท่ีเลย แตบางคร้ังนักขาวจะรูกอนและเขาไปถึงจุดเกิดเหตุกอน แตก็ไมมีความ
ปลอดภัย 100% เพราะผูกอเหตุในพ้ืนท่ีจองทํารายเจาหนาท่ี เราก็พยายามหาง ๆ จะไมติดตามติด
ประชิดเจาหนาท่ี เพราะเกิดพลาดมาโดนรถเราก็จบเลย ตองระวังตัวเองตรงนั้น ตามใหหาง...  
(สมบัติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2553) 
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  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก มีความเห็นสอดคลองกันวาในบางกรณี
นักขาวจะเดินทางเขาพื้นท่ีไปพรอมกับเจาหนาท่ีทหาร หรือตํารวจ สําหรับการเขาพื้นที่ลึก ๆ และ
อันตราย หากมีเจาหนาที่เดินทางไปดวยก็จะรูสึกอุนใจ แตความเสี่ยงภัยก็ยังคงมีอยูเหมือนเดิม 
อยางไรก็ตาม นักขาวผูปฎิบัติงานตางตระหนักดีวา เหลาเจาหนาท่ีท้ังหลายอาจจะเปนเปาหมายใน
การกอการรายได ดังนั้นการตามติดเจาหนาท่ีอยางกระช้ันชิดอาจจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยได 
ในการทําขาวบางกรณี นักขาวอาจจะเขาพื้นที่พรอมเจาหนาที่ แตไมตามติดไปอยางกระชั้นชิด 
เพ่ือความปลอดภัย 
  แตอยางไรก็ตามทัศนะของนักขาวบางสวนมีความเห็นสอดคลองกันวา ควรที่จะเขา
พื้นที่เพื่อเก็บขอมูลแยกกับเจาหนาท่ีตํารวจ เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ดังคําใหสัมภาษณของ
ผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...ไปเปนทีมของของเราจะปลอดภัยกวา ถาไปกับทหารตํารวจอาจจะโดน...  (สุรศักดิ์ 
นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก สะทอนใหเห็นวา นักขาวท้ังหลายทราบดีวา
เปาหมายการโจมตีของผูกอการรายนั้นคือ เจาหนาท่ีของรัฐ ดังนั้นการทํางานหากเขาไปเฉพาะทีม
ขาวจะมีความปลอดภัยในการทํางานท่ีมากกวา เพราะวาดวยวิชาชีพส่ือสารมวลชนเอง ไมไดตก
เปนเปาหมายในการโจมตี 
  นักขาวบางสวนจะเลือกเขาพื้นท่ีใหเร็วที่สุด ซ่ึงหลายคร้ังเปนการเขาพื้นท่ีกอน
เจาหนาท่ีตํารวจ เพื่อใหไดขอมูลอยางรวดเร็วและไมใหเสียเวลา นอกจากนี้หากรอเจาหนาท่ีมาแลว
จึงเขาไปอาจจะไดรับอันตรายไปพรอม ๆ กับเจาหนาท่ีได ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
ตอไปนี้  
 ...ถามีเหตุการณเราจะตองรีบไป ถาไปกับเจาหนาท่ีจะไมปลอดภัย สวนใหญเราจะไป
กอนเจาหนาท่ี ถาไปกอนเราเขาพื้นท่ีไดเลย รีบไป เก็บรายละเอียดของภาพ แลวก็รีบออกมา 
เพราะวาถาอยูพรอมเจาหนาท่ีเดี๋ยวลูกท่ีสองและลูกท่ีสามจะตามมา...  (สันติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 
19 กรกฏาคม 2553) 
 ...การเขาท่ีเกิดเหตุก็แลวแตประสบการณของแตละบุคคล ในมุมมองของบางคนพอตูม
ลูกแรกเขาจะไมกลาเขาแลวกลัวลูกท่ีสอง แตวาเราตองแยกแยะวาลูกท่ีสองเขาจะใหใคร ในเม่ือเขา
ตองการใหตํารวจทหารที่เขามาตรวจท่ีเกิดเหตุโดนลูกท่ีสอง ฉะน้ันหนวยกูภัยท่ีเขาทันลูกแรก หรือ
หลังจากลูกแรกทันที ก็ทําได รีบทําแลวรีบออก...   
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 ...ในคร้ังท่ีแลวคร้ังท่ีผาน ๆ มาท่ีตัวผมเองโดนระเบิด ตรงตํารวจภูธรโกลก ก็นอนไป
รวม 3 เดือน ก็เอาบทเรียนนั้น ๆ มาใชประยุกตในการเขาจุดเกิดเหตุ เม่ือเราถายเสร็จแลวเรารีบออก
เลย อยาไปอยูนาน...  (สรณัฐ นามสมมติ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก สะทอนใหเห็นวาในการทํางานของนักขาวบาง
คนน้ันมีทัศนะท่ีสอดคลองกัน โดยมีความเห็นวา เม่ือเกิดเหตุการณข้ึนแลว นักขาวจะตองรีบเขาไป
ในพื้นท่ีใหเร็วท่ีสุด โดยในการทํางานน้ัน นักขาวจะเขาพื้นท่ีอยางรวดเร็ว แยกกับเจาหนาท่ี หากไป
ถึงเร็วกอนเจาหนาท่ี นักขาวก็สามารถเขาพื้นท่ีเก็บรายละเอียด และถายภาพภาพขาวได แตในกรณี
นี้ นักขาวตองรีบทํางานอยางรวดเร็ว รีบเขาพื้นท่ี และ รีบออก เพราะหากเจาหนาท่ีซ่ึงเปนเปาหมาย
การโจมตีเขามาในพ้ืนท่ีแลว อาจจะทําใหเกิดอันตรายได โดยทัศนคติและกระบวนการทําขาวของ
นักขาวนั้น มักจะเกิดมาจากการส่ังสมทักษะ ประสบการณ และนําบทเรียนท่ีเกิดข้ึนมาประยุกตใช
กับการทํางาน  
  แตอยางไรก็ตาม นักขาวบางสวนมีความเห็นวา ควรเขาไปในสถานท่ีเกิดเหตุ
หลังจากท่ีเจาหนาท่ีตํารวจตรวจและเคลียรพื้นท่ีเสร็จแลว ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
ตอไปนี้  
 ...สวนมากจะเขาพื้นท่ีทีหลังเจาหนาท่ีตํารวจ ใหเจาหนาท่ีเคลียรกอน ถายภาพตอน
เจาหนาท่ีเก็บหลักฐาน ยังไงความเสียหายและภาพก็ตองอยูอยูแลว... (สุรศักดิ์ นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...นักขาวพยายามไมเขาไปใกลท่ีเกิดเหตุ หลัง ๆ พยายามอยูไกล หรือไปหลังจากท่ี
เจาหนาท่ีเขาแลว ไมพยายามระเบิดปุบไปปบ โอกาสเจอระเบิดลูกท่ีสองมีมาก เปาหมายลูกท่ีสอง
คือตองการระเบิดเจาหนาท่ีท่ีเขาไปตรวจสอบ นักขาวถาจะใหปลอดภัยคือเขาไปทีหลังนานหนอย 
หรือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบกอน โอกาสจะโดนนอยกวา...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 
มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวานักขาวบางกลุมมีความเห็น
สอดคลองกันวาไมควรเขาพื้นท่ีเกิดเหตุพรอมเจาหนาท่ี เนื่องจากเจาหนาท่ีของรัฐอาจจะเปน
เปาหมายในการโจมตีของผูกอการราย โดยนักขาวกลุมนี้จะเลือกเขาพื้นท่ีหลังจากเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ ตรวจเคลียรพื้นที่แลวเพื่อความปลอดภัย  
  ในการเลือกท่ีจะเขาพื้นท่ีไปพรอมกับเจาหนาท่ี หรือ เขาไปอยางโดดเดี่ยว และการ
เขาพื้นท่ีกอน หรือ หลังเหตุการณนั้น ข้ึนอยูกับสถานท่ีและลักษณะพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุการณ ความคิด 
ทัศนคติ และประสบการณในการทําขาวของนักขาวแตละคน ไมมีกฎเกณฑหรือขอจํากัดท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกันแตอยางใด 
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  จากการศึกษาพบวาส่ิงท่ีนักขาวและชางภาพมีความหวาดหวั่นมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี คือ 
เหตุการณระเบิด และ ระเบิดลูกท่ี 2 โดยนักขาวมีความเห็นสอดคลองกันกับกรณีเหตุระเบิด ดังคํา
สัมภาษณ ตอไปน้ี  
 ... ส่ิงท่ีกังวลมากท่ีสุดใน 3 จังหวัด คือระเบิด ไมรูมันวางอยูตรงไหน เราเดิน ๆ มันตูม
ข้ึนมามันอาจจะกระเด็นมาใสเราก็ได กลัวระเบิดมากกวาปน เพราะระเบิดไมมีทิศทาง เกิดเราไปอยู
ในรัศมีท่ีมันมาถึง ก็บาดเจ็บ วิธีปองกัน คือ สังเกต ตรงไหนท่ีชุมชน คนหนาแนน รถจอดเยอะ 
สังเกตใหไดมากท่ีสุด ตรงน้ีจะเอาสัญชาตญานมาใช ถาผิดกล่ิน มันจะมีอะไรบอกเหตุซักอยาง...  
(สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...ระเบิดลูกท่ีสองเปนเร่ืองท่ีกลัวที่สุด เราตองระมัดระวัง มีความเส่ียง ไปกินอาหารก็
เส่ียง รานขาวแกงก็เส่ียง เพราะรานขาวแกงก็ถูกระเบิดบอย รานท่ีเราเคยกินก็ถูกระเบิด เกือบทุก
รานท่ีเคยกินก็ถูกระเบิดหมด...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เห็นไดวา นักขาวมีความเห็นสอดคลองกันวา 
ส่ิงท่ีกังวลมากท่ีสุดในการทํางานเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบ ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ประเทศไทย คือ กรณีเหตุระเบิด และ ระเบิดลูกท่ีสอง เนื่องจากนักขาวไมสามารถทราบได
วาระเบิดถูกวางไวท่ีไหน เม่ือเกิดเหตุระเบิด ระเบิดอาจจะไปไดทุกทิศทาง เนื่องจากระเบิดไมมี
ทิศทาง หากนักขาวไปอยูในรัศมีท่ีระเบิดสามารถมาถึงก็อาจบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได แมวานักขาว
นั้นจะไมใชเปาหมายในการทําราย แตอาจจะโดนอุบัติเหตุลูกหลงบาดเจ็บได ซ่ึงวิธีปองกันอาจทํา
ไดโดยการสังเกต จุดไหนท่ีเปนชุมชน กลุมคนหนาแนน หรือรถจอดมาก จะตองสังเกตใหไดมาก
ท่ีสุด โดยใชสัญชาตญานจับสังเกตส่ิงผิดปกติบริเวณนั้น อยางไรก็ตามโอกาสที่เราจะประสบ
เหตุการณเส่ียงภัยและตกอยูในสถานการณท่ีอันตรายนั้นสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคนในพื้นท่ี  การ
เกิดเหตุการณอันตรายกับนักขาวหลาย ๆ คน ทําใหนักขาวทุกคนระวังตัวมากข้ึน ถือเปนบทเรียน
ใหกับท้ังฝายปฎิบัติการและฝายบริหารดวย วาจะมอบหมายงานนักขาวอยางไร เพื่อความปลอดภัย 
แตดวยหนาท่ี และจิตวิญญาณของความเปนนักขาว ท่ีจะตองทํางาน ตองหาขาว ตองอยากรูวาเกิด
อะไรข้ึน ก็อาจจะทําใหเกิดอันตรายข้ึนได เชน เขาไปอยูในจุดท่ีระเบิดวางพอดี หรือบางคร้ังนักขาว
คิดวาปลอดภัยแลว แตมีระเบิดลูกท่ีสองเกิดข้ึนตามมา อยางไรก็ตามนักขาวก็ตางตระหนักดีวา หาก
หวาดหวั่นจนเกินไปก็จะไมไดภาพ หรือขอมูลขาวเหตุการณ ซ่ึงงานขาวโทรทัศน ภาพขาวถือไดวา
เปนส่ิงสําคัญท่ีตองใชในการถายทอดและนําเสนอขาว  
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 5. การประเมินคุณคา ตรวจสอบความถูกตอง และการนําสงขาวเพื่อออกอากาศ  
  หนาท่ีหลักของศูนยขาวและทีมขาวของศูนย คือมีหนาท่ีติดตามเหตุการณ และดูแล
ในเร่ืองขาวเหตุการณเปนสําคัญ ท้ังผูส่ือขาวพิเศษและทีมงานของศูนยขาว มีหนาท่ีหาขอมูล และ
ขาวสารมารายงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อท่ีจะรูวาเกิดอะไรข้ึนในพื้นท่ี 
และสามารถปรับชีวิตประจําวันในแตละวันได ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...จริง ๆ เรา เนนเร่ืองเหตุการณเปนหลัก เราจะตองไมตกขาวเหตุการณ ตองดูและ
เจาะลึกเหตุการณนั้น ๆ วามีผลกระทบอยางไร ถาพูดถึงนโยบายท่ัว ๆ ไปคือ ติดตามขาวเชิงพัฒนา
ของภาครัฐ ซ่ึงจะเปนหนาท่ีหนึ่งท่ีจะตองทํา นอกจากความรุนแรง คนก็ตองการเห็นวาการพัฒนา
ไปถึงไหนบาง การใชนโยบายของรัฐในการแกปญหา การสรางความสมานฉันทปรองดองในพ้ืนท่ี 
โครงการพัฒนาตาง ๆ เปนอยางไรเราตองติดตาม...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 
2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เห็นไดวา การทํางานของศูนยขาวนั้นจะเนนท่ี
ขาวเหตุการณเปนหลัก แตอยางไรก็ตามงศูนยขาวตองจัดสรรเวลา ในการติดตามขาวเหตุการณและ
ผลกระทบตอเน่ืองของเหตุการณตาง ๆ นอกจากขาวเหตุการณรายวันหรือสถานการณความรุนแรง
ดวย นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีในการนําเสนอขาวท่ัวไป เชน ขาวการพัฒนาของภาครัฐ หรือ ขาวความ
สมานฉันทปรองดองดวยเชนกัน เพราะประชาชนก็ตองการเห็นวาการพัฒนาของรัฐดําเนินการไป
เปนอยางไรบาง การใชนโยบายของรัฐในการแกปญหา การสรางความสมานฉันทปรองดองใน
พื้นที่ไดผลหรือไม  
  การประเมินคุณคาและคัดเลือกขาวนั้นจะพิจารณาถึงความสําคัญของขาวเปน
พื้นฐาน โดยขาวเหตุการณมีความสําคัญท่ีสุด มีการจัดลําดับความสําคัญของเหตุการณในแตละ
ชวงเวลา ในปจจุบันนั้นขาวเหตุการณปกติท่ัวไปที่ไมสําคัญและรุนแรงมาก เบ้ืองตนจะมอบหมาย
ใหผูส่ือขาวพิเศษประจําจังหวัดทําเปนหลัก โดยทีมขาวจากศูนยขาวอาจจะไปติดตามเร่ืองดวนแต
ละประเด็นท่ีนาสนใจเปนพิเศษ หรือขาวในประเด็นท่ีตอเนื่อง ซ่ึงหลักการประเมินคุณคาและ
คัดเลือกขาว มีหลายประเด็น ดังคําใหสัมภาษณของผูใหสัมภาษณหลักตอไปนี้ 
 ...ขาวควรจะตอง สด ใหม ทันเหตุการณ ถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุม ตรงกับนโยบาย 
เปนเร่ืองท่ีคนสนใจ อยากรูเปนหลักพ้ืนฐาน...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวา หลักในการประเมินคุณคาขาว
เหตุการณนั้น จะพิจารณาจากหลากหลายประเด็นดวยกัน เชน ความสดใหม ทันเหตุการณ ความ
ถูกตอง ความชัดเจน ความครอบคลุม เปนเร่ืองท่ีคนสนใจ และตรงกับนโยบาย เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52 

  
 
 

  ในการนําเสนอขาวนั้น นักขาวจะสงขอมูลขาวดิบทางอินเตอรเน็ตทุกวัน โดย
บรรณาธิการขาวสามารถใชรหัสเปดดูขาวจากเว็บไซดได เพื่อที่จะนํามาเรียบเรียงและสงไป
สวนกลางเพื่อออกอากาศ โดยบรรณาธิการขาวในศูนยขาวและสวนกลางสามารถเขาสูเว็บไซด 
ลงชื่อและใชรหัสสวนตัวเพื ่อเขาไป คัดเลือกขาวที่สนใจออกมา ซึ ่งบรรณาธิการขาวจะดู
ประเด็นวาขาวนี้นาสนใจหรือไม แลวจึงไปดูภาพขาววาสัมพันธกันหรือไม โดยการคัดเลือกขาว
นั้นจะเนนทั้งประเด็นและภาพ เพราะวาหากประเด็นดีแตภาพไมสัมพันธหรือไมนาสนใจ คนก็
อาจจะไมสนใจ 
  สําหรับความถูกตองของขาวสาร และ การตรวจสอบความถูกตองของขาวสารนั้น 
เปนส่ิงท่ีสําคัญอยางมากในการทําขาว เพราะความถูกตองนั้นเปนพื้นฐานของการทํางาน โดย
นักขาวจําเปนท่ีจะตองแสวงหาความถูกตองของขาวใหไดมากท่ีสุด นักขาวจึงจําเปนท่ีจะตองเขาไป
แสวงหาขาวในพื้นท่ี หรือ ในสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณจริงอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองและ
ใกลเคียงท่ีสุด ดังคําใหสัมภาษณของผูใหสัมภาษณหลักท่ีวา  
 ...เม่ือนักขาวเขาไปในพ้ืนท่ีเขาก็นาจะไดขอมูลจากแหลงขาวระดับปฐมภูมิ ความ
ถูกตองก็สามารถท่ีจะรับไดเพราะเราไดขอมูลจากจากแหลงขาวจริง ๆ จากคนท่ีอยูในเหตุการณ 
จริง ๆ ทําไมเราตองไปใหถึงที่เกิดเหตุใหเร็วที่สุด เพราะมันจะจริงที่สุด ณ ตอนนั้น เพราะ
นักขาวเห็นกับตา และจากประสบการณนักขาวก็นาจะรายงานไดถูกตอง วาไปเห็นอะไรมา มี
อะไรเกิดขึ้นบางตรงนั้น  เห็นกับตา  ฟงมากับหู  นาจะเชื่อถือไดระดับหนึ่งวาขอมูลถูกตอง...  
(สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก สะทอนใหเห็นวานักขาวตระหนักถึงความ
ถูกตองของขาวอยูเสมอ ตั้งแตการลงพื้นท่ีเก็บขอมูล เร่ือยไปจนถึงการตรวจสอบความถูกตองของ
ขาวจากแหลงขาวอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางกันดวย โดยการตรวจสอบความถูกตองสามารถทําไดหลากหลาย
วิธี ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี 
 ...เช็คจากหลาย ๆ แหลง จากแหลงท่ีนาเช่ือถือมากท่ีสุด เชนตัวเลขผูเสียชีวิต ก็เช็คจาก
โรงพยาบาล หนวยงานสาธารณสุข เพราะเคาดูแลตรงน้ี ตัวเลขทางเศรษฐกิจก็หนวยงานท่ีข้ึนตรง
กับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย ถาเปนเร่ืองเกี่ยวกับความมั่นคงก็เปนพวกทหาร จากตัว
บุคคลคือสัมภาษณเขาในฐานะแหลงขาว ขอมูลทุกอยางจะอางข้ึนมาลอย ๆ ไมได...   (สุทธิโชค 
นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...ความถูกตองเราเช็คหลายแหลง ส่ือดวยกัน หรือตรวจสอบกลับไปยังแหลงขาว       
นั้น ๆ...   (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
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  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก พบวาการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ขาวสามารถตรวจสอบไดหลายวิธี เชน การอางอิงจากแหลงขาวท่ีนาเช่ือถือ วิธีการตรวจสอบขอมูล
จากหลากหลายแหลง หรือ การตรวจสอบกลับไปยังแหลงขาว เปนตน นอกจากนี้ ในการทํางาน
ขาวนั้น หากนักขาวยังไมไดรับความชัดเจนทางดานความถูกตองของขอมูลนั้น นักขาวจะมีวิธีการ
รายงานขาวเพื่อใหผูท่ีติดตามขาวไดรับรูวา ขอมูลท่ีนักขาวไดนําเสนอ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนท่ี
อาจจะยังไมถูกตองท้ังหมด ดังคํากลาวของผูใหสัมภาษณหลักตอไปนี้   
 ... เราจะมีวิธีรายงานของเรา เชน พบเบื้องตนวา... ขอมูลท่ียังไมยืนยัน... เพ่ือใหคนรูวา
ยังไมยืนยัน แตโดยหลักถาเราทํางานไดรวดเร็ว เราสามารถยืนยันไดเร็ว เราจะไดเปรียบ เพราะวา
มันตองแขงขัน เปนประสิทธิภาพของนักขาวและสถานีดวย เราตองเร็วดวย ถูกตองดวย ถาเรา
ถูกตองแตชา เราก็สูเคาไมได...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก แสดงใหเห็นวา ในบางกรณีนักขาวจะมีวิธีการ
รายงานขาวกวาง ๆ ไมเฉพาะเจาะจง เพื่อเปนการหลีกเล่ียงการยืนยันขอมูลท่ียังไมชัดเจน การ
รายงานขาวในลักษณะนี้ ทําใหนักขาวสามารถรายงานขอมูลใหกับสาธารณะชนในประเด็น
เบ้ืองตนเกี่ยวกับเหตุการณอยางรวดเร็ว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบการเกิดข้ึนของเหตุการณใน
เบ้ืองตนกอน และเม่ือไดขอมูลท่ีชัดเจนแลว นักขาวจะรายงานขาวเพิ่มเติมอีกคร้ัง เพราะในบาง
กรณีหากนักขาวรอการยืนยันความถูกตองของขอมูลกอนนําเสนอขาว จะทําใหการนําเสนอเกิด
ความลาชาตอประชาชน ไมทันเหตุการณ มีผลตอการแขงขันเชิงเปรียบเทียบกับสถานีโทรทัศนชอง
อ่ืน ๆ อยางไรก็ตามในการทํางานขาว ส่ือตาง ๆ จะมีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน หากส่ือหนึ่ง
รายงานแบบหนึ่ง อีกส่ือหนึ่งรายงานแบบหน่ึง ประชาชนก็จะไมทราบวาความจริงคืออะไร ดังนั้น
นักขาวก็ตองตรวจสอบขาวจากสถานีโทรทัศนหรือส่ืออ่ืน ๆ ดวยเชนกัน วาขาวเดียวกันท่ีนําเสนอมี
ขอเท็จจริงเหมือนกันหรือไม ถือเปนการตรวจสอบความถูกตองซ่ึงกันและกัน และยังเปนการ
ประเมินหลังการทํางานวาเรามีการทํางานแตกตาง ผิดพลาด หรือตกหลนในบางประเด็นหรือไม ดัง
คําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...ตองเช็คจากชองอ่ืนเหมือนกัน วาขาวเดียวกันเราออกอยางนี้ เคาออกอยางไร นี่คือ 
การตรวจสอบซ่ึงกันและกัน เปนการประเมินการทํางาน วาแตกตางจากคนอื่น หรือวาผิดพลาด
หรือไม...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก แสดงใหเห็นวาในการรายงานหรือนําเสนอขาว
ตาง ๆ นั้น นักขาวจะมีการตรวจสอบขาวของตนเอง กับการนําเสนอของส่ืออ่ืน ๆ ดวย เพื่อเปนการ
ตรวจสอบขอมูลความถูกตองของขาวของตนเอง และ เพ่ือเปนการประเมินการทํางานขาวดวยวามี
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ประเด็นไหนท่ีเราแตกตาง ท่ีเรานําเสนอไดดี หรือ ประเด็นไหนท่ีเราควรเพ่ิมเติม ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบและประเมินนี้ สามารถเปนส่ิงช้ีวัดประสิทธิภาพของการทํางาน หากเปนการทํางานท่ีดี
แลว จะนําไปสูการกอใหเกิดความภาคภูมิใจ รักษาไวซ่ึงคุณภาพการทํางาน แตหากมีขอผิดพลาด ก็
จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาดีข้ึนในการทํางานคร้ังตอไป 
   

ตอนท่ี 2 ประสบการณการทํางานของนักขาวสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีขาวสถานการณความไมสงบ
ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ในการหาขาวของนักขาวนั้น  นักขาวจําเปนท่ีจะตองนําพาตนเองเขาไปอยูใน
สถานการณตาง ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารความเปนจริง โดยในหัวขอนี้ ผูวิจัยจึงแบงประเด็น
การนําเสนอเปน 4 ประเด็น เพื่อความเขาใจ ดังน้ี 
 1. ประสบการณการทํางาน 
 2. ความปลอดภัยระหวางการทํางาน 
 3. ลักษณะการใชชีวิตในสถานการณความขัดแยง 
 4. แรงจูงใจในการทํางาน 
 โดยนักขาวแตละบุคคลจะมีประสบการณทํางาน เทคนิคการรักษาความปลอดภัย
ระหวางการทํางาน การใชชีวิตในสถานการณความขัดแยง และ แรงจูงใจในการทํางาน ท่ีแตกตาง
กัน ดังจะอธิบายในรายละเอียดตอไป 
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การรักษาความปลอดภัย 

สวัสดิการ 
หรือ 

สิทธิพิเศษ 

สิ่งปองกัน หรือ 
อุปกรณปองกันอันตราย 

การรักษาความปลอดภัย เทคนิคในการเอาตัวรอดในสาถนการณอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5 แสดงประสบการณการทํางานของนักขาว 
 
 1. ประสบการณการทํางาน ในการทํางานของนักขาว เพื่อจะไดมาซ่ึงขอมูลและภาพ
ขาวนั้น นักขาวมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําพาตัวเองเขาไปอยูในท่ีเกิดเหตุ หรือสถานท่ีท่ีเกิด
เหตุการณ เพื่อไดมาซ่ึงขอเท็จจริงทางดานขอมูลและภาพขาว นํามาซ่ึงประสบการณท่ีหลากหลาย
และต่ืนเตนของทีมขาวแตละคน ดังจะเห็นไดจากกรณีตาง ๆ ของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  

กระบวนการทํางานขาว 
กรณีเหตุการณความไมสงบ 

ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

สภาพแวดลอม หรือ สังคม 

เหตุการณสําคัญที่เคยเผชิญ 

ทัศนคติ 

ประสบการณ การใชชีวิตในสถานการณความขัดแยง 
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 ...พี่เคยไปยืนครอมระเบิด โดยการไดรับแจงขาวการยิงเจาหนาท่ีทหารเสียชีวิต ก็เขาไป
พูดคุยเก็บขอมูลจากผูกํากับ ถายภาพ ประมาณ 10 นาที แลวก็รีบออกจากพื้นที่ หลังจากกลับ
ออกมาก็ไดรับแจงทางโทรศัพทวาสถานท่ีท่ียื่นอยูเม่ือสักครู มีระเบิดน้ําหนัก 5 กิโล จุด ไป 3 ครั้ง
แลวฝงอยู เปนความโชคดีที่ระเบิดดาน ก็ตกใจวา มันเกิดขึ้นกับเราแลว แตวาเราหลีกเลี่ยงไมได 
เราตองพรอมท่ีจะทํางาน...  
 ...อีกเหตุการณหนึ่งคือ เหตุการณปดลอมที่บานพักนายอําเภอ มีวิทยุแจงเขามาวามี
เหตุการณการปะทะ ทีมขาวก็ลุย เขาไป ระหวางทางพบรถตํารวจที่กําลังจะเขาไปโดนตะปูเรือใบ
จอดอยูขางทาง ก็อยูเปนเพื่อนตํารวจสักครูหนึ่ง แตเมื่อไดยินวิทยุรายงานเหตุการณเขามาเรื่อย ๆ 
วาบานพักนายอําเภอโดนยิง ทีมขาวก็อยูไมติด เมื่อมีรถของชุดพิสูจนหลักฐานเขามา ก็ขับตามไป 
เมื่อถึงแลวก็ยังไมรูวาเกิดอะไรขึ้น แตที่เห็นก็คือยังมีการปะทะกันอยู ทีมขาวพบรถฮัมวียจอดอยู 
ก็เลยยึดเปนของตัวเองคนละลอ เอากลองตั้งเพื่อบันทึกภาพ ตอนนั้นคิดอยางเดียววาจะตองไดก็
ถายไปกอน ที่สุดก็ไดเปนภาพที่ตํารวจทหารหมอบอยูริมฟุตบาท จากเหตุการณนี้เปนความภูมิใจ 
ที่ไดภาพนายอําเภอตอนเจ็บ ภาพผูเสียชีวิต ขณะที่สื่ออื่นมาถึงชา ไดเพียงภาพรองรอย ซาก
ปรักหักพัง ถือเปนความภูมิใจและรูสึกหายเหนื่อยกับสิ่งที่ทํา ณ ขณะนั้นไมมีความกลัวลืมความ
ตายไปเลย... (สุทธิพงษ นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...พี่เคยเจอเหตุการณความรุนแรงตอหนาบอย เชน ระเบิดลูกที่สอง ยกตัวอยางท่ี
สวนสาธารณะ ซึ่งจะมีอิฐบล็อกวางบนทางเทา โจรเคาฝงระเบิดใตอิฐบล็อกวางบนทางเทา เราก็
ไมไดคาดคิดวามันจะเอามาฝงไว พอถอยออกมานิดหนึ่งจากที่เกิดเหตุก็ระเบิดขึ้นมาทันที แตเรา
ไมโดน เพราะวาเราเดินออกมานิดหนึ่งใหชุดเก็บพิสูจนหลักฐานเคาทํางาน ก็มีเจ็บมีตายหลาย
คน... 
 ...ผมเคยไปจอดรถอยูบนระเบิดน้ําหนัก 30 กิโล ไปจอดรถบนระเบิดที่เคาฝงไวใตผิว
ถนน แตมันยังไมไดทันกดระเบิด ไปจอดอยูบนนั้น คนที่จะกดระเบิด โดนเจาหนาที่วิสามัญซะ
กอน ก็เลยมารูทีหลังวาคนท่ีตายน้ันมีรีโมตอยูในมือ แลวก็ไปเจอระเบิดทีหลัง วาตรงที่เราจอดรถ
มีระเบิดใตผิวถนน... 
 ...ยิงตอหนาก็มี โจรมา 6 คน แลวก็ยิงผูใหญบาน เราอยูในเหตุการณพอดี ไมไดถาย
ตอนนั้น เพราะถายตอนนั้นไมปลอดภัย…  (สันติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฏาคม 2553) 
  ...เหตุการณปดลอมพื้นที่อําเภอโคกโพ เกือบ 2 ชม. เจาหนาที่ก็พยายามปองกันตัว
ผูส่ือขาว ผูส่ือขาวก็ตองคอยระวังตัวเองดวย ยืนในจุดที่เหมาะสมที่เจาหนาที่แนะนํา ปดลอมบาน
ยิงกัน จะมีรถทหาร รถใหญ ๆ รถฮัมวีร เขาไปอยู เมื่อเขาไปจุดนั้นแลว ฝายเจาหนาที่จะปองกัน
เราไวอยูหางจากจุดเกิดเหตุ ไมอันตรายเกินไป เราเขาไปอยูในนั้นได เราสามารถบันทึกภาพ
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บันทึกเสียงจังหวะท่ีเคายิงตอบโตกันได ภาพก็เปนลักษณะภาพที่เจาหนาที่วิ่งหาจุดหลบ ขณะที่ผู
กอเหตุอยู มุมมืด คนรายอยู ในบาน เจาหนาที่ปดลอม ภาพตรงนั้นจะมีเสียงปน เปนภาพของ
เจาหนาที่วิ่งหามุม เตรียมตัวเขาตอบโต ตรงนั้นที่อยูในที่เกิดเหตุดวย เสียชีวิต 6 ศพ... (สมบัติ 
นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2553) 
 ...ในป 51 ผมที่โดนนั ้นเปนระเบิดลูกที่ 2 ลูกแรกระเบิดไปแลว เราก็ไปถายใน
รายละเอียด ถายเสร็จแลวเราจะกลับแลว แตเผอิญผูกํากับสถานีตํารวจภูธรสุไหงโกลกออกมาจาก
สํานักงาน มาดูที่เกิดเหตุ เราก็ตามกลับเขาไปถายอีก พอดี ตรงจุดประสงคของผูกอความไมสงบ
ตองการระเบิดนายตํารวจ หรือนายทหารที่มียศใหญ ๆ หรือแมแตนายอําเภอ ซึ่งโดนคนเดียวก็ดัง
ไปยิ่งกวาโดนระดับลาง ๆ ซัก 10 คน ผมเขาไปกอน จะเสร็จแลว นักขาวอีกสํานักหนึ่งมาก็เลยช้ี
จุดใหพี่เคาดูวาตรงนั้นระเบิดลูกแรก เปนจุดที่ระเบิด ขณะที่ผูกํากับมา ก็กําลังจะกลับแลว พอหัน
หลังกลับก็ตูมเลย... (สรณัฐ นามสมมติ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก สะทอนใหเห็นวานักขาวแตละคนนั้นมี
ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกัน โดยในการทํางานเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบ หรือ ใน
พื้นที่ความขัดแยงนั้น นักขาวจําเปนตองเขาไปอยูในสถานการณท่ีอาจจะเกิดอันตรายไดทุกเม่ือ เชน 
การเขาไปในพื้นท่ีท่ีอาจจะมีระเบิด หรือ เขาไปอยูในเหตุการณการปะทะ ทําใหนักขาวตองติดตาม
ศึกษาลักษณะการกอเหตุรูปแบบใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อท่ีจะสามารถระมัดระวังอันตรายในรูปแบบ
ตาง ๆ ได อยางไรก็ตามเหตุการณและประสบการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนยอมสงผลตอทัศนคติ ความ
ระมัดระวังท่ีมากข้ึน ในกระบวนการทําขาวของนักขาวในระดับปจเจคบุคคล 
 2. ความปลอดภัยระหวางการทํางาน สําหรับการรักษาความปลอดภัย หรือการ
คุมครองความปลอดภัยของนักขาวในการเดินทางนั้น นักขาวแตละคนจะดูแลตัวเองมากกวาท่ีจะ
เรียกรองเร่ืองการคุมครองความปลอดภัยจากเจาหนาท่ีรัฐ  เพราะนักขาวเช่ือวาคงไมมีใครจะมา
รักษาความปลอดภัยใหในขณะท่ีเกิดเหตุการณได นักขาวจะตองดูแลความปลอดภัยใหตัวเอง 
บางคร้ังการขอกําลังเจาหนาท่ีก็ไมไดมีความปลอดภัยมากท่ีสุด เพราะเจาหนาท่ีเองบางคร้ังก็เปน
เปาหมายในการโจมตีของฝายกอการรายอยูแลว หากนักขาวไปพรอมกับเจาหนาท่ีนักขาวก็อาจจะ
ถูกลูกหลงไปดวย ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีนักขาวบางคนเลือกท่ีจะไมไปพรอมเจาหนาท่ี หรือขอ
กําลังจากเจาหนาท่ี เพราะในการเดินทางไปในพื้นท่ีตาง ๆ หากไมไดอยูในขบวนเจาหนาท่ีจะ
ปลอดภัยกวา แตอยางไรก็ตามก็มีนักขาวบางคนที่เลือกท่ีจะไปกับเจาหนาท่ี ซ่ึงการเลือกลักษณะ
การเดินทางเชนนี้ ข้ึนอยูกับความรูสึกของแตละคนท่ีประเมินวาในแตละกรณี การเดินทางแบบ
ไหนท่ีจะปลอดภัยมากกวากัน ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี 
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 ...การคุมครองความปลอดภัยจากเจาหนาท่ีรัฐเราก็ไมไดรองขอ หากจะมีก็นอยมาก เรา
เช่ือวาคงไมมีใครจะมารักษาความปลอดภัยในขณะนั้นได เราตองดูแลความปลอดภัยตัวเราเอง 
บางคร้ังการขอกําลังเจาหนาท่ีมาก็ไมไดปลอดภัย บางคร้ังเจาหนาท่ีเองก็เปนเปาหมายในการโจมตี 
เปนเปาของฝายกอการรายอยูแลว เราไปเราอาจจะโดนไปดวย...  
 ...นักขาวสวนใหญเลือกท่ีจะไมไป หรือขอกําลังจากเจาหนาท่ี ในการไป แตบางคนก็
เลือกท่ีจะไปกับเจาหนาท่ี อาจจะมีความใกลชิด รูสึกวาชุดนี้ปลอดภัย ไปกับคณะตํารวจเลยอาจจะ
ไดขอมูลมากกวา ข้ึนอยูกับความรูสึกของแตละคน จริง ๆ การคุมครองความปลอดภัยคือเราตอง
ดูแลตัวเอง...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก แสดงใหเห็นวานักขาวแตละคนจะมีลักษณะ
การเดินทาง และ การคุมครองรักษาความปลอดภัยท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความรูสึกของนักขาวแต
ละคนในแตละกรณี ท่ีรูสึกวาการเดินทางแบบใดท่ีปลอดภัยมากกวากัน บางกรณีนักขาวอาจจะ
ประเมินวาลงพื้นท่ีพรอมเจาหนาท่ีอาจจะปลอดภัยกวา แตบางกรณี การลงพื้นท่ีอาจจะไมปลอดภัย 
ท้ังนี้และท้ังนั้น ข้ึนอยูกับสถานการณ เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุดวย อยางไรก็ตาม นักขาวตางก็
ตระหนักดีวา ในการทํางานในสถานการณเชนนี้การคุมครองความปลอดภัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือการ
ดูแลตัวเอง แมเดินทางพรอมเจาหนาท่ีก็ไมไดมีความปลอดภัย หากเจาหนาท่ีเปนเปาหมายการโจมต ี
นักขาวอาจจะไดรับอันตรายไปพรอมกับเจาหนาท่ีดวย ท้ังนี้และทั้งนั้น ในการทํางานจึงไมไดมี
รูปแบบท่ีตายตัว หากแตข้ึนอยูกับความรูสึก และ การประเมินสถานการณของผูปฎิบัติการมากกวา  
  สําหรับการทํางานนั้น นักขาวจะตองดูแลตัวเองในเร่ืองความปลอดภัย ตองตัดสินใจ
ใหไดวาจุดนี้จะทําอะไรไดมากนอยเพียงใด หากไมปลอดภัยก็ตัดสินใจวาไมเขาไป หรือเมื่อเขาไป
แลวจะอยูหางมากนอยเพียงใด เนื่องจากบางคร้ังนักขาวสามารถถายภาพระยะไกลได โดยไม
จําเปนตองเขาไปในพื้นท่ีท่ีอันตราย ซ่ึงจะตองดูตามความเหมาะสม ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูล
หลัก ตอไปนี้ 
 ...การทําขาวไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอน อยูไกลบางทีก็ไมแน เพราะเขาวางระเบิดไวท่ีนี่ 
แตอีกจุดเขาจะวางระเบิดดักไวอีกก็ได เพราะคนรายก็ฉลาดในการวางระเบิด เคาจะปรับเปล่ียน
ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันคนลงพื้นท่ีจะตองตัดสินใจดวยตัวเองวาจะทําอยางไร ถาไมปลอดภัยก็ให
ถอยหางออกมา... 
 ...นักขาวใหม ๆ บางคนไฟแรง อยากจะไดภาพ อยากจะเขาไป ซ่ึงมันไมคุม มันเส่ียง
เกินไป หัวหนาหรือผูบริหารของเขาตองบอกวามันไมคุมคากับการเขาไปเส่ียง แมแตตํารวจทหาร 
ถาไมปลอดภัยเขาก็ถอนเชนกัน ขนาดเขามีปนอยูในมือ เราไมมีอะไร มีกลองกับปากกา จะไปอยู
ทามกลางดงระเบิดไดอยางไร...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
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  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก แสดงใหเห็นวา ในการทําขาวนั้น ไมมี
หลักเกณฑท่ีแนนอน ผูปฎิบัติการจะตองตัดสินใจ และ ประเมินสถานการณดวยตนเอง วาใน
สถานการณเชนนี้ปลอดภัยหรือไม พิจารณาจากความปลอดภัยเปนหลัก หากไมปลอดภัยก็ถอยหาง
ออกมา เพราะโดยนโยบายการหาขาวคือใหมีความปลอดภัยท่ีสุดในการทํางานขาว ใหนักขาว
สามารถอยูรอดกลับมารายงานขาว เพราะหากบาดเจ็บไปก็ไมคุม ไมมีขาวอะไรคุมคาขนาดท่ีตอง
เอาชีวิตไปแลก 
   สําหรับอุปกรณรักษาความปลอดภัยของนักขาวนั้นจะมีเพียงเส้ือเกราะและเงินกูให
ซ้ืออาวุธปนเพื่อปองกันตัว แตอยางไรก็ตามอุปกรณเหลานี้ สามารถปองกันอันตรายไดในระดับ
หนึ่งเทานั้น ไมสามารถใหความปลอดภัยไดหนึ่งรอยเปอรเซ็นต เพราะเหตุการณท่ีเกิดข้ึนยังไม
ปลอดภัย ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปนี้  
 ...ท่ีเขาใหมามีเส้ือเกราะอยางเดียว แลวก็ใหเงินกูซ้ืออาวุธปนเพื่อปองกันตัว ใครจะซ้ือก็
ได ไมซ้ือก็ได... 
 ...พวกนี้เปนเร่ืองของการปองกัน แตจริง ๆ ก็ไมทําใหเรารูสึกดีข้ึนหรอก เกิดระเบิดข้ึน
มันก็ไมสามรถกันได ไมสามารถกันอาวุธรายแรงในพ้ืนท่ีได ทหารเขาก็มีเส้ือเกราะ แตเคาก็ถูก
ระเบิดรถพลิกคว่ํา อุปกรณพวกนี้ปองกันไดระดับหนึ่ง เชน ปองกันสะเก็ดระเบิด ซ่ึงอาจจะเซฟ
ชีวิตได แตวามันไมไดใหปลอดภัยใหกับเราได มันก็ยังเส่ียงอยูเหมือนเดิม เพราะเหตุการณมัน
ไมไดปลอดภัย... (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
 ...ทุกสังกัดจะมีเส้ือเกราะแจกให แตวานักขาวทุกคนก็ตองระมัดระวังตัวเองดวย ตองมี
การประสานกับเจาหนาท่ีดวย วาพื้นท่ีตรงนี้เขาไดหรือไม เปนอยางไร... (สมบัติ นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก แสดงใหเห็นวา นักขาวท้ังหลายตางก็ทราบดีวา
อุปกรณตาง ๆ สําหรับการรักษาความปลดภัย เชน เส้ือเกราะและอาวุธปนนั้น ไมสามารถใหความ
ปลอดภัยไดเต็มท่ีหนึ่งรอยเปอรเซ็นต อาจจะเปนอุปกรณชวยรักษาความปลอดภัยไดในระดับหนึ่ง 
แตอยางไรก็ตาม นักขาวยังคงตองระมัดระวัง และ รักษาความปลอดภัยใหกับตนเองอยูเสมอ เพราะ
ตราบใดท่ีเหตุการณยังไมสงบ นักขาวก็ยังคงมีความเส่ียงอยู 
  สําหรับการใชประโยชนอุปกรณรักษาความปลอดภัยของนักขาว พบวานักขาวยังคง
มีความม่ันใจอยูในบางสถานการณ จึงไมไดสวมอุปกรณรักษาความปลอดภัย เชนเส่ือเกราะในทุก
สถานการณท่ีลงพื้นท่ี หากจะสวมใสก็มักจะเปนกรณีท่ีตองปฎิบัติงานในสถานการณท่ีมีฉุกเฉิน
หรือในเหตุการณปะทะท่ีมีอันตรายจริง ๆ ดังรายละเอียดจากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
ตอไปนี้ 
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 ...สําหรับเส้ือเกราะพ่ีไดใช แตใสไมทุกสถานการณ สถานการณท่ีพี่จะใสเส้ือเกราะจะ
เปนสถานการณฉุกเฉิน เราไมรูฝายไหนเปนฝายไหน เราจะโดนหรือเราจะไมโดน ถาเราใสไดเรา
จะใส ก็มีท่ีเราใสไมทัน...  (สุทธิพงษ นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...สําหรับเส้ือเกราะ เราไมคอยไดใส เรายังมีความม่ันใจ เพราะถาเหตุการณรุนแรง   
จริง ๆ เจาหนาท่ีจะเขาไปกอน ชุดตัดสัญญานระเบิดจะเขาไปกอน ถาเหตุการณความรุนแรงจริง เรา
จะเขาตามหลัง เราไมจําเปนจะตองใสประจําท่ีออกพื้นท่ี... (สมบัติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 
กรกฎาคม 2553)  
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก พบวา นักขาวมักจะใชประโยชนจากเส้ือเกราะ
ในสถานการณท่ีฉุกเฉินรุนแรง และ อันตราย เชน ในเหตุจลาจล เหตุการณปะทะ หรือ การ
เผชิญหนากันอยางเต็มรูปแบบ แตสําหรับในสถานการณเหตุการณท่ัวไป นักขาวไมไดสวมเส้ือ
เกราะเปนประจําทุกคร้ังท่ีมีการออกพื้นท่ี   
 3. ลักษณะการใชชีวิตในสถานการณความขัดแยง การเดินทางในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนนั้น จะมีบรรยากาศท่ีแตกตาง แมผูคนท่ีนี่จะใชชีวิตปกติ กินขาว ไปเท่ียวหางสรรพสินคา 
โรงภาพยนตร หรือไปซ้ือของเหมือนปกติ แตจะอยูในสถานการณท่ีไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้น เกิด
ความรูสึกที่ไมปลอดภัย ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ดังนี้  
 ...ชวงป 47 - 48 รูสึกวาการเขาพื้นท่ีหมูบานยังไดอยู แตวาชวง 49-50 -51 ปหลัง ๆ เรา
เขาหมูบาน รูสึกวาไมปลอดภัย คนใชชีวิตปกติ ก็ยังกินยังเท่ียว ไปหาง โรงหนัง ชอบปง ไปซ้ือของ 
แตบรรยากาศมันไมเหมือนเดิม บางพื้นท่ีเราเขาไปแลวรูสึกวาความเปนมิตรของชาวบานบาง
หมูบานจะไมมี รูสึกวามันแตกตาง...  
 ...เรารูสึกวาไมปลอดภัย ไมไววางใจ เราไมรูวาใครจะมายิงเรารึเปลา มันก็มี เดิน ๆ เขา
ไปยิงก็มี เราก็ไมรู เราทําขาวอยู ใครจะมากราดเอ็ม 16 เขามารึเปลา บรรยากาศคอนขางตึงเครียด 
เราไปเราก็ตองรีบทํารีบกลับ...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
 ...บรรยากาศที่แตกตางคือ สายตา สีหนาของแตละคน อารมณของเขา...  (สัญญา นาม
สมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก พบวานักขาวรูสึกถึงบรรยากาศท่ีเปล่ียนไปใน
บางพื้นท่ี ทําใหเกิดความรูสึกท่ีไมไววางใจ เนื่องดวยมีสถานการณรุนแรงและอันตรายตลอดเวลา 
ทําใหลักษณะการใชชีวิตในพ้ืนท่ีของนักขาวบางคนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยมีความจําเปนท่ี
จะตองมีความระมัดระวังท่ีมากข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีอยูในพ้ืนท่ีความขัดแยง   
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  การเขาไปในบางพื้นท่ีจะรูสึกวาบรรยากาศไมเหมือนกับท่ีอ่ืน ๆ นักขาวตองมีความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะมีความเส่ียงอยูตลอดเวลา เชน การเดินทาง การพักอาศัย หรือ การไป
รับประทานอาหารก็มีความเส่ียง เพราะรานอาหารก็ถูกระเบิดอยูบอยคร้ัง แมกระท่ังรานอาหารท่ี
เคยกินก็ถูกระเบิด การใชชีวิตในพ้ืนท่ีความขัดแยงจึงตองมีความระมัดระวังท่ีมากเปนพิเศษ โดย
นักขาวแตละคนจะมีเทคนิคในการระมัดระวังความปลอดภัยท่ีแตกตาง ดังคําสัมภาษณของผูให
ขอมูลหลัก ตอไปน้ี 
 ...นราธิวาสรานท่ีเราเคยกินประจําก็ถูกระเบิด ยะลาก็ถูก ปตตานีก็ถูก ไมไดระเบิดตอน
เราไป ระเบิดทีหลัง มันก็เส่ียง ดวงดวยม๊ัง ไมมีอะไรปลอดภัยหมด สวนใหญก็ตองเลือกรานท่ีคิดวา
ไมโดน พยายามเลือก...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
 ...เวลาพี่ไปไหนตอไหนจะมีเทคนิค เชน การไมขับรถซายหรือวาขวาทีเดียว ครอมหรือ
อยูกลางเลนไวก็ได ถาคอมกลางเลนแลว หากเจอระเบิดจะไมหนัก เพราะคนรายจะเจาะถนนเขาไม
ถึงตรงกลางเลน เขาจะเนนขาง ๆ... (สมบัติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2553) 
 ...การนั่งในราน จะไมหันหลังใหถนน เอารานโลง ๆ ท่ีจอดรถไมติดกับราน ลักษณะ
ของคนที่สวมแวนตาดํา เวลาไปจอดรถ เวลาจะออกดูใตทองรถ ปองกันคือ จอดรถในที่ท่ีเรา
มองเห็น... (สัญญา นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวาบางทีสถานท่ีท่ีนักขาวคิดวา
ปลอดภัยก็ไมปลอดภัย เชนรานอาหาร หรือโรงแรมสถานที่พัก นักขาวจึงตองพยายามเลือก และ
สังเกตเร่ืองความปลอดภัยมากเปนพิเศษ เชน หากจะรับประทานอาหารก็ตองเลือกรานท่ีคิดวาไม
โดนระเบิด สวนใหญจะเขารานท่ีเคยกิน รานท่ีคิดวาปลอดภัย เพราะบางคร้ังหากเล่ียงไมได ก็ตอง
รับประทานอาหารในพื้นท่ี สําหรับการน่ังในรานอาหารนั้น นักขาวบางคนมีเทคนิคคือการเลือกที่
นั่งท่ีหันหลังใหกําแพง ไมหันหลังใหถนนเพื่อจะไดดูและสังเกตสถานการณตาง ๆ ได เลือกรานท่ี
โลง ๆ ท่ีจอดรถไมติดกับราน โดยจะพยายามสังเกตลักษณะของคนท่ีสวมแวนตาดํา เวลาไปจอดรถ
และเวลาจะออกรถใหสังเกตดูใตทองรถดวย  และควรจอดรถในที่ท่ีสามารถมองเห็น นอกจากน้ี
นักขาวตองระมัดระวังตัว ไมไปนั่งในจุดท่ีลอแหลมที่มีคนมาก ๆ เพราะไมรูวาใครเปนใคร และจะ
เกิดเหตุการณอะไรข้ึนเม่ือไหร ระมัดระวังตัวในการไปคางในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง เชนในพื้นท่ีความ
ขัดแยงนั้น นักขาวบางคนมีวิธีการระมัดระวังดวยการไมออกไปไหนในเวลากลางคืนท่ีตองไปคาง
คืนในพื้นท่ี ถาออกก็จะออกไปเปนกลุม ออกไปท้ังทีม เชน เพ่ือรับประทานอาหาร การพักก็จะพัก
รวมกัน ดูความปลอดภัยของโรงแรม ในเร่ืองความปลอดภัย เร่ืองยาม เร่ืองการรักษาความปลอดภัย 
สวนในเร่ืองของการเดินทาง ก็จะมีเทคนิคในการขับรถบริเวณกึ่งกลางเลน หากเกิดเหตุระเบิดก็จะ
ไมเปนอันตรายมาก เพราะคนรายมักจะเจาะฝงระเบิดบริเวณขาง ๆ ถนนมากกวา  
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  การปองกันอันตรายและวิธีการรักษาชีวิตในสถานการณเส่ียงภัย สวนใหญจะใชการ
หมอบ นักขาวหรือทีมขาวท่ีชํานาญบางคน สามารถฟงเสียงระเบิดหรืออาวุธตาง ๆ แลวสามารถ
แยกแยะไดวาเปนอาวุธอะไร เพื่อจะประเมินสถานการณและใชวิธีการหลบหรือการรักษาความ
ปลอดภัยไดถูกวิธีตามลักษณะอาวุธ ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ....ในสถานการณอันตรายเราจะหมอบ เอาตัวเองเขากับพื้นใหไดมากท่ีสุด บางคร้ัง
นักขาวจะฟงเสียงแลวแยกวาเปนอาวุธอะไรประเภทไหน   แยกออกแลวก็จะประเมินสถานการณ
ได...  (สัญญา นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวาหากนักขาวมีความรูเกี่ยวกับ
ชนิดของอาวุธในการกอการรายแลวนั้น นักขาวยอมจะสามารถประเมินสถานการณและเลือกใช
วิธีการปองกันตัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยอยางสูงสุดกับตัวนักขาวเอง แต
อยางไรก็ตามการทํางานของผูกอการรายมักจะมีเทคนิคและรูปแบบการกอการท่ีแตกตาง
หลากหลาย จึงมีความจําเปนท่ีเจาหนาท่ีหรือผูท่ีมีการทํางานที่เกี่ยวของ ตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกบั
ลักษณะการกอการราย เพื่อรูเทาทันการกอการรายในรูปแบบตาง ๆ และหาทางระมัดระวัง ปองกัน 
และรับมือกับภัยการกอการรายทุกวิถีทาง ซ่ึงอาจจะศึกษาไดจากกรณีศึกษาตาง ๆ จากผูให
สัมภาษณหลักดังนี้ 
 ...การวางระเบิดจะแลวแตจังหวะของผูกอเหตุ ผูกอเหตุจะมองการปฎิบัติงานของผูกอ
เหตุในพื้นท่ีเหมือนกัน เขาจะแบงกันกอเหตุข้ึนตลอดเวลา เชน ท่ียะลา อําเภอทานโต ไปวางระเบิด
ไวท่ีในปา สวนยาง แลวก็ระเบิดคนกรีดยางเสียชีวิต หลังจากนั้นเจาหนาท่ีชุดเก็บกูระเบิดเดิน
ทางเขาไปในท่ีเกิดเหตุ แตคนรายไปวางระเบิดชนิดเหยียบไวใตดิน เจาหนาท่ีชุดเก็บกูก็ไปเหยียบ
ตรงนั้นเสียชีวิต...  (สมบัติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2553) 
 ...ลูกที่สองกับลูกที่หนึ่งหางกันประมาณ 15 นาที 20 นาที แลวแตกรณี เพราะบางที
แรก ๆ ใหม ๆ เลย พอเกิดเหตุระเบิดปุบผูบริหารก็จะเขามาดูเลย แตพอลูกท่ีสองมี ผูบริหารก็หยั่ง
เวลาไวกอน ช่ัวโมงสองช่ัวโมงคอยเขา เลยเอาแนนอนไมได ถาเปนจุดท่ีเขาจะประสงคใคร 
ประสงคใหใครโดน เขาก็จุดตรงน้ัน... 
 ...ถาเปนระเบิดแบบเหยียบก็โดนตรง ๆ ลักษณะของระเบิดไมมีทางสังเกตไดเลย เพราะ
เคาฝงไวใตดิน ทางเดียวท่ีผูส่ือขาวจะปองกันตัวได ก็คืออยาลงไป ถาพื้นท่ีเกิดเหตุเปนดินเราก็ยืน
หาง ๆ ซูมถายเอาอันนั้นจะปลอดภัยกวา แตในฐานะของส่ือ นิสัยและฐานะของส่ือยอมตองอยาก
ไดภาพเด็ด อยากไดใกล ๆ อยูแลว อยากไดรายละเอียดอยูแลว จึงเปนส่ิงท่ีทําใหเปนความเส่ียงของ
ส่ือ... (สรณัฐ นามสมมติ, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2553) 
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 ...เวลาเกิดเหตุระเบิด เวลาลงพื้นท่ี ทหารจะเลาใหฟง วาแขวนอยูบนตนไม ระเบิดวาง
ริมถนนก็มี ใตผิวถนนก็มี ท่ีศาลาท่ีพักริมทางก็มี เคาจะวางหมดเลย ทีนี้เราก็ตองระวังมากข้ึน เวลา
เราจะแวะตรงไหน เราก็จะตองสังเกต ...  (สันติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฏาคม 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวาคนรายจะมีเทคนิคพลิกแพลง
ไปเร่ือย บางคร้ังจะระเบิดชาวบานคนหน่ึง พอทราบวาเจาหนาท่ีจะตองเดินทางเขา ก็จะวางระเบิด
อีกแบบหนึ่ง โดยเจาหนาท่ี ทหาร ตํารวจ เจาหนาท่ีในพื้นท่ี และนักขาวก็ตองจะระวังตัวเอง ติดตาม
เรียนรูวิธีการกอการ และสังเกตมากข้ึน เพราะวาไมสามารถทราบไดวาผูกอการรายจะกอการรายใน
รูปแบบใด  
  สําหรับการทํางานในสถานการณความไมปลอดภัยนั้น การปองกันอันตรายระหวาง
การทําขาว สามารถทําไดหลากหลายวิธี ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...เราตองฟงเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีจะคอยใหคําแนะนํา หลังจากเจาหนาท่ีชุดจูโจมเขาไป 
จะมีเจาหนาท่ีอีกสวนหนึ่งคอยอยูวงนอก แนะนํานักขาว วาควรอยูอยางไร ควรอยูตรงไหน อยูจุด
ไหนจะไดไมอันตราย สมมติพบวัตถุตองสงสัยเจาหนาท่ีชุดเก็บกูระเบิดจะมีเคร่ืองตัดสัญญานเขา
ไปตัดสัญญาน ปองกันการเกิดเหตุระเบิด เราก็อยูหลังชุดนั้นอีก เราจะถูกกันไวหาง คิดวาปลอดภัย 
จุดท่ีปลอดภัย...  (สมบัติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2553)  
 ...ก็มีเกิดเหตุระเบิด เราเก็บไปเก็บรายละเอียดถายภาพ สายตาก็พยายามดูความเปนไป
ไดท่ีจะมีลูกที่สองวาเปนไปไดสูงขนาดไหน ถาเรารูสึกวามันปลอดภัยก็โอเค แตบางทีลูกท่ีสองนั้น
คาดไมถึง...  (สันติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฏาคม 2553) 
 ...การปองกันอันตราย ตั้งกลองข้ึนแลวหมอบ เซตขาต้ังกลองถาหมอบ... (สัญญา นาม
สมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวาการปองกันอันตรายระหวาง
การทําขาวของนักขาวนั้นอาจจะทําไดดวยการฟงคําแนะนําของเจาหนาท่ีเพื่อความปลอดภัย สังเกต 
และศึกษาหาความรูขอมูลของลักษะการกอเหตุตาง ๆ เพื่อท่ีจะสามารถรูเทาทันผูกอเหตุและ
ระมัดระวังตัวได สําหรับการถายภาพของชางภาพนั้นมีเทคนิคในการปองกันอันตรายในการทําขาว
ทามกลางสถานการณความขัดแยง คือ การเซตขาต้ังกลอง ตั้งกลองข้ึน แลวหมอบ หรืออาจจะใช
วิธีการดึงภาพหรือซูมภาพเขามา เพื่อจะไดไมตองเขาไปใกลในจุดท่ีเส่ียงอันตราย ซ่ึงเทคนิคนี้เปน
การรักษาความปลอดภัยที่ไดผลอีกวิธีหนึ่ง 
  สําหรับการปองกันอันตรายหรือการรักษาความปลอดภัยของนักขาวนั้น นักขาวจะ
ใชการสังเกตเปนสําคัญ ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
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 ...เราใชการสังเกตวาในจุดท่ีเรายืนใกลอะไรบาง เชน มีมอเตอรไซด 10 คัน เราก็ไมรูวา
จะมีคารบอมบลูกท่ี 2 คันไหน ถาเกิดเราสามารถเลือกมุมไดก็จะพยายามยืนหางมอเตอรไซดให
ไดมากท่ีสุด ถาเราเปล่ียนมุมไมได พี่จะสังเกตปายทะเบียน ถาเราอยูใน 3 จังหวัด ถามีทะเบียน
แปลก ๆ ทะเบียนตางถ่ินรถนั้นจะตองสงสัย แลวก็สังเกตสภาพรถ...  (สุทธิพงษ นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...การปองกันอันตรายระหวางทําขาวใหปลอดภัย คือ สังเกตใหมาก ตองระวัง ตองคอย
ดู เตรียมพรอมสําหรับเหตุการณดวนไวเสมอ โทรศัพทใหเตรียมพรอมไว ดูเสนทางอันไหนท่ีเส่ียง
ก็อยาเขาไป มีเบอรโทรหนวยทหารในพื้นท่ีท่ีเราจะเขาไป เผ่ือเกิดเหตุฉุกเฉินจริง ๆ เราจะไดโทร
ขอความชวยเหลือจากเคาได ...  (สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวานักขาวมักจะใหความสําคัญกับ
การสังเกตส่ิงท่ีอยูรอบ ๆ ตัว เชน ในพื้นท่ีท่ีนักขาวกําลังยืนอยู นักขาวจะสังเกตวาอยูใกลอะไรบาง 
เชน มีรถจักรยานยนต 10 คัน ซ่ึงก็จะไมรูวาจะมีระเบิดคารบอมบลูกท่ี 2 ท่ีคันไหน หากนักขาว
สามารถเลือกมุมในการยืนได ก็จะพยายามยืนใหหางจากจักรยานยนต ใหไดมากท่ีสุด แตหากไม
สามารถเปล่ียนมุมได ก็จะสังเกตท่ีปายทะเบียน ถามีรถทะเบียนแปลก ๆ เชนพัทลุง สงขลา หรือรถ
ท่ีไมใชทะเบียนใน 3 จังหวัด รถตางถ่ินคันนั้นก็จะตองสงสัย นอกจากนี้ตองยังดูไปถึงสภาพรถดวย 
ท้ังนี้และท้ังนั้น นักขาวจะตองเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณดวนไวเสมอ เตรียมโทรศัพทใหพรอม 
เสนทางท่ีเส่ียงก็ไมเขาไป หากจะเดินทางไปท่ีใดควรมีหมายเลขโทรศัพทหนวยทหารในพื้นท่ี เผ่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินจะไดโทรขอความชวยเหลือได  
  ในการถายภาพในทัศนะของชางภาพบางคน หากสถานท่ีเกิดเหตุมีตํารวจทหารอยู
มากก็อยาเพิ่งเขาไปในเวลานั้น หากเปนไปไดใหตั้งกลองบนขาขาต้ังกลอง และใชวิธีซูมเขาไป
เพื่อใหไดภาพแทน วิธีนี้มักใชในขาวเหตุการณเก็บกูระเบิด เปนตน บางคร้ังนักขาวจะรูโดย
ความรูสึกและประสบการณในการเขาพื้นท่ีหรือเหตุการณเส่ียงภัยตาง ๆ วาควรจะตองทําอยางไร 
ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปนี้  
 ...การถายภาพของเรา ถามีตํารวจทหารอยูเยอะ ๆ อยาเพิ่งเขาไปตอนนั้น เราสามารถใช
วิธีซูมเอาก็ได เพราะพ่ีเคยไปทําขาวเก็บกูระเบิด ซูมท้ังนั้น เราไมเขาไปใกลเราตองใชวิธีการซูมเขา
ไป มันเปลืองตัว เรารูโดยเซนทของเรา... 
 ...บางคร้ังถึงมีเซนทก็พลาด โอกาสพลาดมันมี...  (สุทธิพงษ นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 
มิถุนายน 2553) 
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  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวานักขาวและชางภาพจะมีวิธีการ
ทํางานท่ีสามารถรักษาความปลอดภัยใหกับตนเองไดในระดับหนึ่ง เชน เม่ือกลไกทางความรูสึกท่ี
อาจจะเปนความรูสึกเบ้ืองลึก หรือเปนความรูสึกท่ีมาจากการส่ังสมประสบการณ ท่ีจะบอกวา
เหตุการณเชนนี้ควรมีความระมัดระวังเปนพิเศษ นักขาวและชางภาพก็จะไมเขาไปใกลสถานท่ีเกิด
เหตุมาก หากแตจะใชเทคนิคพิเศษเพ่ือใหไดภาพ เชน การซูมกลองเขาไปใหไดภาพในระยะใกล 
แมอาจจะไมไดภาพที่ชัดเจนเทากับการเขาไปอยูในสถานท่ีจริง แตก็สามารถไดภาพที่ตองการและก็
อยูในลักษณะการทํางานท่ีมีความปลอดภัย เพราะบางคร้ังความรูสึกก็เช่ือไมไดท้ังหมด โอกาส
พลาดก็อาจจะเกิดข้ึนไดเชนกัน  
  จากประสบการณของนักขาวและชางภาพในการทําขาวกรณีเหตุการณความไมสงบ 
หรือในสถานการณท่ีอันตราย ส่ิงสําคัญก็คือ การสังเกต และเรียนรูจากขาวท่ีผานมา และ
ประวัติศาสตรของขาวใน 3 จังหวัด เพื่อเรียนรูการเกิดเหตุ และหลีกเล่ียงความเส่ียงนั้น ทํางานดวย
ความระมัดระวัง และสังเกตส่ิงผิดปกติรอบ ๆ ตัว หากใชเทคนิคพิเศษในการไดมาซ่ึงภาพขาวไดก็
ควรใชเพื่อลดความเส่ียง และส่ิงท่ีสําคัญคือ การเคล่ือนท่ีและทํางานอยางรวดเร็ว ไมควรยืนท่ีจุดใด
จุดหนึ่งเปนระยะเวลานาน เม่ือทํางานเสร็จควรรีบกลับ เพื่อความปลอดภัย และลดความเส่ียง
อันตรายจากสถานการณอันตรายอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในภายหลัง 
 4. แรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจแรงจูงใจในการเปนนักขาวในทัศนะของนักขาวแต
ละคนนั้นจะมีความแตกตางกัน แตสวนใหญจะมีความคิดวา อาชีพ นักขาวเปนอาชีพท่ีทาทายใน
การทํางาน และก็เปนเร่ืองของการแสวงหาความเปนจริงความถูกตอง แสวงหาขอเท็จจริงใหกับ
สังคม ถึงแมวาในขณะน้ีจะยังไมรูวาจะเปนความจริงคืออะไรแตกระบวนการทํางานของนักขาวจะ
นําไปสูความจริงซ่ึงเปนเร่ืองท่ีตองแสวงหา และนําส่ิงท่ีไดพบ ไดเห็น ไดทราบออกมานําเสนอให
สังคมไดรับรู นักขาวบางคนมองวาอาชีพนี้เปนอาชีพท่ีทําคุณประโยชนกับสังคม ไดชวยเหลือคน 
ไดทําใหสังคมรับรูขอเท็จจริงของเหตุการณตาง ๆ สําหรับบางคนก็เปนความใฝฝนมาต้ังแตเด็ก 
ศึกษาเรียนมาโดยตรงทางดานนิเทศศาสตรหรือวารสารศาสตร ขณะท่ีบางคนเปนเพียงแคเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...นักขาวเปนอาชีพท่ีทาทายในการทํางาน และก็เปนเร่ืองของการแสวงหาความเปนจริง
ความถูกตอง แสวงหาขอเท็จจริงใหกับสังคม ... (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 
2553) 
 ...ก็อยากเปนต้ังแตเด็ก ความฝนตั้งแตเด็ก ทํางานก็สนุก เปนความสนุกบนความทุกข
ของคนอ่ืน เราทํามาเกือบ 20 ป ก็ไมไดยาก ทําเปนอาชีพไปเลย ทํางานคลองตัวมาก มันถอยไมได
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แลว ไปเปล่ียนอาชีพไมไดแลว ตองไปเริ่มตนใหม แตวาอาชีพนี้เราทํามานาน รูหมดแลว คลองตัว
มากกวาไปทําอยางอ่ืน...  (สันติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฏาคม 2553) 
 ...ในความคิดของเรา เราหางานอะไรก็ไดใหดีกวาตอนนี้ท่ีเราเปนอยู มันไมใชความ
ใฝฝนของเราแตเด็ก มันเปนเศรษฐกิจมากกวา เราคิดถึงเศรษฐกิจมากกวา วาเราจะทําอยางไรให
ครอบครัวไหว...  (สุทธิพงษ นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวา แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
นักขาวของนักขาวมีหลากหลาย ท้ังจากความชอบสวนบุคคล คุณประโยชนของอาชีพ และ เหตุผล
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจากเหตุผลตาง ๆ นี้ยอมจะนําไปสูแรงเสริมในการทํางานท่ีแตกตางกัน เพราะ
จุดประสงคและลักษณะความตองการในการทํางานท่ีแตกตางกัน  
  สําหรับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานในสถานการณความขัดแยง เหตุการณความไม
สงบ หรือในพื้นท่ีท่ีเส่ียงอันตรายนั้น สืบเนื่องมาจากการที่นักขาวตองการและอยากไดขาวสาร 
ขอมูล ขอเท็จจริง จึงเปนหนาท่ีของนักขาวท่ีจะตองเขาไปในสถานการณ เพื่อทําหนาท่ีแสวงหา
ขอมูลดวยความอยากรู ดวยแรงขับจากการทํางานและความอยากรูอยากเห็นเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ 
แมวาจะเปนพื้นท่ีที่เส่ียงอันตราย แตความอยากรูวาเกิดอะไรข้ึนนั้นจะทําใหไมกลัวท่ีจะเขาไปใน
พื้นท่ี ในคร้ังคนอ่ืน ๆ อาจมองวาไมอยากทํา แตในความเปนจริง คือความอยากทําในหนาท่ี ดังคํา
สัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...เปนช่ือเสียงของตัวเราเองและชองของเรา เปนความภาคภูมิใจ เหมือนวาชองเรามีขาว 
มีสกูปตัวนี้ เราไดรูจักแหลงขาวคนนั้น คนนี้...  (สุทธิพงษ นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 
2553) 
 ...เราอยากไดความจริง ท่ีตองเขาไปในสถานการณ เราจะตองทําหนาท่ี แรงจูงใจ และ
แรงขับสําคัญคือเราตองทําหนาท่ี เขาไปรายงานเร่ืองนั้นดวยความอยากรูดวยแรงขับจากการทํางาน
เปนแรงจูงใจสําคัญ และความอยากรูอยากเห็นของเรา เปนพื้นฐานสําคัญ แมวาจะเปนพื้นท่ีท่ีเส่ียง 
แตเราก็อยากรูวาเกิดอะไรข้ึน ตองเขาพื้นท่ีใหได ตองไมกลัวท่ีจะเขาไป...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
 ...มันอยูท่ีจิตใจของเราอยูแลว หนาท่ีของเราเราตองไป เราก็ม่ันใจวามี เจาหนาท่ี คอย
ดูแล เคลียรพื้นท่ี พอเกิดเหตุปุปตองไปอยูแลว แตวาจุดหนึ่งท่ีเราสํานึกไว วาปลอดภัยไวดีท่ีสุด 
ระวังตัว ปลอดภัยไวดีท่ีสุด รับฟงการใหขอมูลของเจาหนาท่ี ฟงวิทยุ ฟงเหตุการณ วารุนแรงไม
สามารถเขาไปได เราตองระวังตัวเองตรงจุดนั้น เราถือวาจิตวิญญาณผูส่ือขาวตองเขาไป...  (สมบัติ 
นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2553) 
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  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวา แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน 
กรณีเหตุการณความไมสงบ หรือในสถานการณอันตราย มีแรงจูงใจหลัก 2 ประการ คือ 1) 
แรงจูงใจทางดานคุณลักษณะของนักขาวคือความอยากรูอยากเห็น อยากเขาไปแสวงหาความจริง    
2) แรงจูงใจทางดานหนาท่ีในการทํางาน ท่ีเปนแรงผลักดันใหนักขาวท้ังหลายตัดสินใจเขาไปปฎบัิติ
หนาท่ีในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงอันตราย   
  สําหรับสวัสดิการ หรือส่ิงตอบแทน สิทธิพิเศษของนักขาวศูนยขาวและผูส่ือขาว
พิเศษหรือนักขาวทองถ่ินนั้นจะมีความแตกตางกัน ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
  นักขาวศูนยขาว 
 ...จะไดเปนเงินเดือน สวัสดิการ คาเส่ียงภัย โอที ประกันภัย สวนท่ีเปนคาท่ัวไปก็เบิก
กับราชการได...  (สุทธิพงษ นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  ผูส่ือขาวพิเศษ 
 ...สิทธิพิเศษ ไมมี เพราะวา คาตอบแทนเคาก็ใหคุม เขาก็ใหเยอะ มีอบรมสัมมนามีทุกป 
เวียนไมไดจํากัดพื้นท่ี บางทีก็จัดภูเก็ตบาง หาดใหญบาง กรุงเทพก็มี เปนการอบรมเฉพาะผูส่ือขาว 
ของตนสังกัดเคาจัด จะมีการพบปะกันปละคร้ัง...  (สันติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฏาคม 
2553) 
 ...คาขาวของบริษัทท่ีผูส่ือขาวพิเศษจะไดรับจากบริษัทจะสูงกวาชองอ่ืนมาก และทุกป
จะมีการประกวดผลงาน ของสถานีเปนการภายใน เพื่อมอบแกผู ส่ือขาวพิเศษท่ีมีผลงานดี 
นอกจากนี้บริษัท อสมท. ไดจัดทําประกันชีวิตใหกับผูส่ือขาวพิเศษทุกคนเพื่อเปนสวัสดิการเพ่ิมเติม
สวนหนึ่งหากเกิดปญหาข้ึน และหากนักขาวไดรับบาดเจ็บทางบริษัทจะพิจารณาชวยเหลือเปนพเิศษ 
โดยมีการขออนุมัติเงินชวยเหลือเพิ่มเติมแลวแตกรณี...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 
มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เราจะเห็นไดวานักขาวในศูนยขาวซึ่งถือวา
เปนพนักงานของบริษัทสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน อสมท. จะไดรับเงินเดือน คาเสี่ยงภัย 
คาลวงเวลา และ สิทธิพิเศษตาง ๆ ตามที่บริษัทจะมีใหได ขณะที่ผู สื ่อขาวพิเศษหรือนักขาว
ทองถิ่น ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของทีมขาวที่บริษัทใหความสําคัญเชนเดียวกับทีมขาวที่เปน
พนักงานประจํา จะไมไดร ับเงินเดือน แตรับคาขาวเปนรายชิ ้นตามจํานวนชิ้นที่ไดรับการ
ออกอากาศ โดยคาขาวที่ผูสื่อขาวพิเศษจะไดรับจากบริษัทจะสูงกวาสถานีโทรทัศนอื่น ๆ มาก 
และทุกปจะมีการประกวดผลงานเปนการภายใน โดยมีทั้งเงินรางวัลและโลรางวัลของสถานี เพื่อ
มอบแกผูสื่อขาวพิเศษที่มีผลงานดี และหากผลงานเปนที่นาสนใจจะมีการสงเขาประกวดกับ
สถาบันสื่ออื่น ๆ ตอไป ซึ่งบอยครั้งที่ผูสื่อขาวในสามจังหวัดไดรางวัล นอกจากนี้บริษัท อสมท. 
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ไดจัดทําประกันชีวิตใหกับผูส่ือขาวพิเศษทุกคนเพื่อเปนสวัสดิการเพ่ิมเติมสวนหนึ่งหากเกิดปญหา
ขึ้น และหากนักขาวไดรับบาดเจ็บทางบริษัทจะพิจารณาชวยเหลือเปนพิเศษ โดยมีการขออนุมัติ
เงินชวยเหลือเพิ่มเติมตามแตกรณีดวย ซึ่งเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหนักขาวทองถิ่นซึ่ง
ทํางานในพื้นที่ไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ทางบริษัทมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรูและ
พัฒนาศักยภาพใหกับนักขาวอยางสมํ่าเสมอในทุก ๆ ปดวย  
 
ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี       

3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 การทํางานในสถานการณความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น จากการศึกษา
สามารถสรุปปญหาและอุปสรรค ได 5 ประการ ดังตอไปนี้  
 1. ปญหาและอุปสรรคทางดานความอันตรายของพ้ืนที่ 
 2. ปญหาและอุปสรรคทางดานภาษาและการส่ือสาร 
 3. ปญหาและอุปสรรคทางดานจิตวิญญาณของวิชาชีพนักส่ือสารมวลชน 
 4. ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับกับแหลงขาวและการรายงานขาว 
 5. ปญหาและอุปสรรคในเร่ืองความเขาใจระหวางกัน  
 
 1. ปญหาและอุปสรรคทางดานความอันตรายของพ้ืนท่ี การทํางานในสถานการณเส่ียง
ภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ปญหาและอุปสรรคเกิดไดจากความอันตรายของพื้นท่ี ซ่ึงสงผล
โดยตรงกับสภาพความปลอดภัยของนักขาวในการทํางาน และยังสงผลถึงกระบวนการทําขาวและ
การไดมาซ่ึงขาวสารและภาพขาวของนักขาวดวย เนื่องจากการทํางานในพ้ืนท่ีท่ีมีความอันตราย
ยอมสงผลตอการลดทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ดวยปจจัยตาง ๆ ท่ีแทรกเขา
มาระหวางกระบวนการ เชน การท่ีเจาหนาท่ีกันไมใหเขาไปในเขตพื้นท่ีท่ีอันตราย เพื่อความ
ปลอดภัยแกตัวนักขาวเอง ทําใหบางคร้ังนักขาวไมไดเนื้อขาวหรือภาพขาว ตลอดจนอาจทําใหการ
ไดมาซ่ึงขอมูลขาวเกิดความลาชา ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
 ...มีความอันตรายของพื้นท่ี บางทีเจาหนาท่ีก็กัน  ก็ตองตามเคา ตามเคา ยังไงก็ไมได   
อยูดี ...  (สุรศักดิ์ นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...การเขาพื้นท่ีมันก็ยากมากข้ึน มันไมปลอดภัย มันมีความส่ียง การเขาไปทํางานมันยาก 
เราก็ตองดูอยางมากวาควรจะไปติดตามขาวนี้หรือไม บางทีถาเราเขาไปแลวไมปลอดภัย มันก็เปน
ปญหาท่ีจะเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริง...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
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 ...บางพื้นที่ทหารก็ไมใหเขาพื้นที่แคนั้นเอง ถาไมหนักหนาจริง ๆ ก็ไมตองเขา แตถา
มันรายแรงจริง ๆ เราก็รอเขาไปกับผูใหญก็ได รอใหเคาเคลียรพื้นที่ก็ได ที่เขาไมใหเขาเพราะเขา
เปนหวง พื้นที่มันยังไมเคลียร แตบางครั้งเราจะรอเจาหนาที่ไมได มันนาน ใชเวลาหลายชั่วโมง 
มันจะไมทันนําเสนอขาว เพราะวาทําทีวีมันตองเร็ว...  (สันติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 
กรกฏาคม 2553) 
  จากคําใหสัมภาษณของผูใหสัมภาษณหลัก แสดงใหเห็นวา ปญหาและอุปสรรค
ทางดานความอันตรายของพื้นท่ีนั้นสงผลตอกระบวนการทํางานของนักขาว เนื่องจากมีปจจัยแทรก
ท่ีเขามาเสริมจนทําใหนักขาวไมสามารถบรรลุจุดประสงคในการทํางานได เชน การที่เจาหนาที่กัน
ไมใหนักขาวเขาพื้นท่ีอันตราย เพื่อความปลอดภัย ทําใหบางคร้ังนักขาวไมไดภาพขาวมานําเสนอ 
หรือในกรณีท่ีการท่ีนักขาวตองรอเจาหนาท่ีตรวจเคลียรพื้นท่ีใหเรียบรอยกอนท่ีจะเขาพ้ืนท่ีนั้น 
อาจจะทําใหการไดมาซ่ึงขาวสารนั้นลาชา ไมทันกับสถานการณ ซ่ึงสําหรับส่ือโทรทัศนแลวภาพ
ขาว และความรวดเร็วถือวาเปนส่ิงสําคัญ  
 2. ปญหาและอุปสรรคทางดานภาษาและการส่ือสาร ในการลงพื้นท่ีทองถ่ินใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะพบเห็นไดท่ัวไป คือ ปญหาเกี่ยวกับภาษา
และการส่ือสาร เนื่องจากประชากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นสวนมากจะส่ือสารดวยภาษายาวี 
ดังนั้นนักขาวท่ีรูภาษายาวีก็จะมีความไดเปรียบทางดานการส่ือสาร เขาถึงขอมูล และ ความเปน
กันเองกับบุคคลในทองถ่ิน เนื่องจากการส่ือสารภาษาถ่ินจะใหความรูสึกท่ีคุนเคยท่ีมากกวา ดังคํา
ใหสัมภาษณจากผูใหสัมภาษณหลัก ดังตอไปนี้ 
 ...พุทธนอยมาก บางหมูบาน 7% 5%  ถาใครรูภาษายาวีจะไดเปรียบมากในการทําขาว...  
(สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
 ...บางคนไมเขาใจในการส่ือสาร หาลาม ทําใหเปนกันเองมากท่ีสุด...  (สัญญา นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําใหสัมภาษณของผูใหสัมภาษณหลัก สะทอนใหเห็นวาการรูและเขาใจภาษา
ยาวีซ่ึงเปนภาษาถิ่นนั้นเปนขอไดเปรียบสําหรับนักขาวบางคน เนื่องจากการท่ีส่ือสารดวยภาษาท่ี
เปนท่ีเขาใจกันระหวางนักขาวและประชาชน เปนส่ิงท่ีชวยในการลดชองวางระหวางกัน ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการเขาถึงขอมูล และการไววางใจระหวางกันท่ีมากกวา  
 3. ปญหาและอุปสรรคทางดานจิตวิญญาณของวิชาชีพนักส่ือสารมวลชน ปญหาและ
อุปสรรคท่ีสําคัญของวิชาชีพนักส่ือสารมวลชนคือจิตวิญญาณความเปนนักขาวซ่ึงเปนผลดีตอหนาท่ี
การงานเนื่องจากเปนแรงเสริมใหเกิดผลงานท่ีดี แตอยางไรก็ตามในสถานการณท่ีไมปลอดภัยนั้น 
อาจจะสงผลในทางลบตอนักขาวไดเชนกัน ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ตอไปน้ี  
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 ...นักขาวบางทีเวลาไปเจอภาพสวย ๆ ก็ลืมระวังตัว ภาพไฟกําลังลุกไหมจากเหตุการณ
ระเบิด ก็พยายามจะไปเก็บภาพสด ๆ ก็เลยลืมวามีลูกท่ีสอง ลืมความระวังตัว เผลอไปหนอย มัน
เหมือนเปนจิตวิญญาณของนักขาว บางทีผมเองก็ลืมตัว บางทีเพื่อนก็สะกิด บางทีเพื่อนรวมงานก็
พูด...  (สันติ นามสมมติ, สัมภาษณ, 19 กรกฏาคม 2553) 
 ...ถาเปนขาวเราไป บางทีบางช้ินบางงงานถาเราเห็นวาไมปลอดภัย เราเซฟตัวเองไว แต
พอเอาเขาจริง ๆ มันอยูในวิญญาณ เปนการแขงขันดวย เราไปทําแลวชองอ่ืนไมมี มันเปนความ
ภาคภูมิใจเราดวย เปนความภาคภูมิใจของชองเรา หรือถาทุกชองทําเหมือนกันนะ แตเราไดออก
กอน มันเหมือนเปนการแขงขัน ถาเราทําได เหมือนเราแขงกับตัวเอง เหมือนเราเลนเกมสชนะแลว
เราวิน...  (สุทธิพงษ นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
  จากคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก สะทอนใหเห็นวาจิตวิญญาณความเปน
นักขาวซ่ึงเปนผลดีตอประสิทธิภาพในการทํางาน มีแนวโนมท่ีจะเปนปญหาและอุปสรรคตอการ
ทํางานของนักขาวท่ีตองทํางานในสถานการณเส่ียงภัย เพราะภายใตสถานการณท่ีไมปลอดภัยนั้น 
จิตวิญญาณความเปนนักขาวมักจะแปรผกผันกับความปลอดภัย เนื่องจากนักขาวสวนมากจะคิดถึง
งานเปนความสําคัญลําดับแรกในขณะปฎิบัติงาน ดังนั้นในการทํางานนักขาวก็จะก็จะต้ังใจทํางาน
อยางมาก และดวยการที่อยากใหงานออกมาดี อยากไดภาพขาวท่ีสวยงาม สมจริง ชักนําใหนักขาว
พาตัวเขาไปอยูในสถานการณท่ีเปนอันตราย โดย ลืมท่ีจะคิดถึงความไมปลอดภัย อันจะสงผลเสีย
ตอตัวนักขาวเอง 
 4. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกับแหลงขาวและการรายงานขาว ปญหา และอุปสรรค 
จากการติดตอกับแหลงขาว จากสาเหตุตาง ๆ เชน การที่แหลงขาวมีเวลาวางไมตรงกับชวงเวลาการ
นัดหมาย การท่ีแหลงขาวไมใหความรวมมือ หรือ การมีเวลานอยในการสัมภาษณแหลงขาว เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับการรายงานขาวซ่ึงเปนส่ิงสําคัญและอาจเปนปญหาและอุปสรรคใน
การทําขาวไดดวยเชนกัน  
  สําหรับการรายงานขาวนั้น นักขาวจะมี 2 สถานะ คือสถานะความเปนนักขาว กับ
สถานะความเปนพลเมืองของชาติ นักขาวควรตองตระหนักวาจะเอาความเปนนักขาวไปทําลาย
ความมั่นคงของชาติไดหรือไม หรือวาควรจะทําเทาท่ีทําได บางเร่ืองก็ปลอยใหเปนเร่ืองของฝาย
ความม่ันคงไป นักขาวตองคํานึงถึงความมั่นคงของชาติและกฎหมายดวย ดังทัศนะของนักขาวคน
หนึ่งท่ีวา 
 ...การรายงานขาว เรามี 2 สถานะ คือสถานะความเปนนักขาว กับสถานะความเปน
พลเมืองของชาติ... เราจะเอาความเปนนักขาวของเราไปทําลายความมั่นคงของชาติรึเปลา หรือวา
เราจะทําแคที่เราทําได บางเรื่องก็ปลอยใหเปนเรื่องของฝายความมั่นคงไป ตัวพี่ก็ยังขัดแยง...  
(สุทธิโชค นามสมมติ, สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2553) 
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  จากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักนี้ สะทอนใหเห็นบทบาทท่ีทับซอนกันของ
นักขาว ซ่ึงบางคร้ังกลายเปนบทบาทท่ีขัดแยงจนกลายเปนปญหา จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีนักขาวแตละ
คนจะตองตัดสินใจเลือกทางเดินและการแสดงออกทางบทบาทใดบทบาทหน่ึงใหชัดเจน ภายใต
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง 
 5. ปญหาและอุปสรรคในเร่ืองความเขาใจระหวางกัน  ปญหาและอุปสรรคในเร่ือง
ความเขาใจระหวางกัน เชน เร่ืองของความไมเขาใจกันในทีมซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดอยูเสมอ เพราะในการ
ทํางานในแตละทีมตองมีการติดตอ ส่ือสาร เช่ือมโยงกันตลอดเวลาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคใน
วัตถุประสงคหนึ่ง เชน ความตองการท่ีไมตรงกัน นําไปสูปญหาในการทํางาน เพราะบางคร้ังคนท่ี
อยูในพื้นท่ีกับคนท่ีอยูในสวนกลางอาจจะมีมุมมองท่ีแตกตางกัน ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูล
หลัก ตอไปน้ี 
 ...เร่ืองของความไมเขาใจในทีมดวยกัน อาจจะเปนปญหาเหมือนกัน ความตองการของ
เขากับเราอาจจะไมตรงกัน การประสานงานอาจจะมีปญหาในบางครั้ง บางคร้ังคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีกับ
คนท่ีอยูในกรุงเทพอาจจะมีมุมมองท่ีแตกตางกัน สวนกลางอาจจะบอกวานี่สําคัญสําหรับสวนกลาง 
แตเรามองวาไมนาจะทํา ก็อาจจะมีปญหา หรือเร่ืองความไมเขาใจในพ้ืนท่ี เพราะวาสวนกลางบาง
คนก็ไมไดออกพื้นที่ ก็ไมเขาใจพื้นท่ีพอ สภาพพื้นท่ี ทําใหเกิดปญหาข้ึนได...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, 
สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหสัมภาษณหลัก แสดงใหเห็นวา ประเด็นปญหาความไม
เขาใจกันอาจจะเกิดข้ึนไดจากการที่มีทัศนคติ และมุมมองท่ีแตกตางกัน  เชน การที่บางคนไมไดเขา
ไปในพื้นท่ี อาจจะทําใหไมเขาใจพ้ืนท่ีหรือสภาพพื้นท่ีท่ีมากพอ จึงอาจจะทําใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงทางแนวความคิดข้ึนได เพราะในบางสถานการณ ความคิดท่ีเชิงทฤษฎีหรือเชิงท่ีควรจะเปนก็
อาจจะไมสามารถปฎิบัติไดจริงในทางปฎิบัติ เนื่องดวยปจจัยสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึง
ควรพิจารณาจากหลากหลายปจจัย ขอจํากัดทางความคิดของกลุมคนท่ียืนอยูคนละจุด หรือ มองจาก
คนละมุม อาจจะทําใหไมสามารถเขาใจปญหาไดอยางลึกซ้ึงเพียงพอ ดังนั้นวิธีการแกปญหาคือการ
ส่ือสาร ปรึกษาหารือ ทําความเขาใจ และรับฟงเหตุผลของกันและกัน 
  นอกจากนี้ยังมีปญหาและอุปสรรคกับนักขาวในพื้นท่ี เชน กรณีท่ีนักขาวทองถ่ิน
มองวาขาวนี้ไดมาอยางยากลําบาก แตไมไดออกอากาศ เหตุการณนี้ตองพิจารณาจากนโยบายของ
สถานี นโยบายขาวประจําวัน นโยบายภาพรวม วาชวงนี้จะเนนขาวอะไร ดังทัศนะของนักขาวคน
หนึ่ง ท่ีวา 
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 …เชน ชวงนี้ขาวเนนหนักเร่ืองในกรุงเทพ ขาวใน 3 จังหวัดก็ลดลงไป ไมไดรับการ
หยิบข้ึนมา  หรือวามีขาวเร่ืองอ่ืน  ขาวบางทีท่ีควรจะเปนขาวภูมิภาคก็ถูกตัดออกไป  ขาวก็ไมได
ออก ทําใหเคารูสึกหมดกําลังใจ ขาวไมไดออกอากาศ เพราะวาถาไมไดออกอากาศเคาก็ไมไดเงิน 
รายไดก็ตก ท้ังเส่ียงท้ังไมมีรายไดก็แย...  (สุทธิชัย  นามสมมติ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2553) 
  จากคําสัมภาษณของผูใหสัมภาษณหลัก แสดงใหเห็นวาปญหาและอุปสรรค
ทางดานความไมเขาใจระหวางกันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกระดับของการทํางาน เชน ระดับองคกร
สวนกลาง ศูนยขาวภูมิภาค ทีมขาว หรือตลอดจนระดับปจเจกบุคคลดวยกันเอง  ซ่ึงวิธีการลดทอน
ความขัดแยงหรือความไมเขาใจระหวางกัน ทําไดดวยการสื่อสาร เสริมสรางความเขาใจ และการให
ความเปนธรรม จึงมีการดูแลกําลังใจกับนักขาวดวย เชน หากนักขาวทองถ่ินหาขาวมานําเสนอได
อยางนาสนใจ ก็ใหเงินคาขาว ถึงแมวาขาวจะไมไดรับการออกอากาศก็ตาม แตก็ไมสามารถใหคา
ขาวทุกเร่ืองได ไมเชนนั้นตนทุนการทําขาวก็จะสูง ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีจะตองพิจารณา 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

 ในบทนี้เปนการอธิบายถึงบทสรุป และอภิปรายผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการหา
ขาวของนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตประเทศไทย” ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการหาขาว ประสบการณการ
ทํางาน ปญหาและอุปสรรคในการหาขาวของนักขาวสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีสถานการณ
ความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการนําขอมูลท้ังหมดจากการศึกษามาประมวล
ความรูผานการนําเสนอผลการศึกษาในบทที่ 5 นี้ และคิดคนขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อหาแนวทางใน
การปฎิบัติงานอย างมีประสิทธิผล  เ พ่ือประโยชน สูงสุดกับบุคคลากรผูปฎิบัติ งานและ
สถานีโทรทัศนโมเดิรไนน โดยสรุปผลการศึกษาเรียงตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ คือ 
 1. กระบวนการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 2. ประสบการณการทํางานของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. ปญหาและอุปสรรคในการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 กระบวนการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 จากการสัมภาษณ นักขาวในศูนยขาวภาคใต และผูส่ือขาวพิเศษประจําจังหวัด หรือ 
ผูส่ือขาวทองถ่ิน (Stringer) พบวากระบวนการหาขาวเหตุการณ กรณีสถานการณความไมสงบใน
พืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของบุคลากรขาว สามารถแบงไดเปนลําดับข้ันตอนตามกระบวนการ
ได 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
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 1. กระบวนการกําหนดประเด็น หรือ การรับแจงขาวจากแหลงขาว จากการศึกษา
พบวางานขาวในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ชายแดนภาคใตนั้น อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ขาวท่ัวไป กับ 
ขาวเหตุการณ ซ่ึงแหลงท่ีมาของขาวท้ังสองประเภทนั้นจะมีความแตกตางกัน กลาวคือ แหลงท่ีมา
ของขาวท่ัวไปนั้น จะมาจากการกําหนดประเด็นของนักขาวในศูนยขาวเอง หรือ จากการไดรับ
มอบหมาย แตสําหรับขาวเหตุการณนั้น จะมาจากการรับแจง หรือทราบขาวจากแหลงขาวตาง ๆ 
เชน การโทรศัพทแจงขาวจากประชานชน จากเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี จากเพื่อนส่ือดวยกัน หรือ จากวทิยุ
ส่ือสารเครือขายประชาชน เครือขายทหาร หรือเครือขายตํารวจในพื้นท่ี เปนตน หากเปนนักขาวใน
ศูนยขาวนั้นจะมีแหลงขาวเพิ่มเติม คือ ผูส่ือขาวพิเศษท่ีประจําอยูในแตละจังหวัดอีกดวย  
 2. กระบวนการคนควาขอมูลเพิ่มเติม และ การคัดเลือก และการประเมินสถานการณ  
เม่ือนักขาวไดรับแจงขาวจากแหลงขาว หรือ กําหนดประเด็นไดแลว นักขาวจะทําการคนควาขอมูล
เพิ่มเติม จากส่ือและแหลงขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลจากบุคคล อินเตอรเน็ต หนังสือหรือเอกสาร     
ตาง ๆ ท่ีมีขอมูล ท้ังจากหนวยงานราชการ และ ภาคเอกชน หลังจากนั้นนักขาวก็จะมีการประเมิน
สถานการณวาจะลงพ้ืนท่ีหรือไม หากตัดสินใจท่ีจะลงพื้นท่ีก็จะนําไปสูกระบวนการข้ันตอไปซ่ึงก็
คือ กาวางแผนและเตรียมพรอมกอนลงพ้ืนท่ี แตหากตัดสินใจท่ีจะไมลงพื้นท่ี ก็จะนําไปสูการ
เปล่ียนประเด็นการทําขาว หรือ หาขาวใหมตอไป 
 3. กระบวนการวางแผนและการเตรียมพรอมกอนลงพื้นท่ี สําหรับเร่ืองการออกพื้นท่ี
นั้น ถาเปนขาวท่ัวไปนักขาวจะมีเวลาในการเตรียมความพรอมกอนออกพ้ืนท่ี เชน วางแผนการ
ทํางาน นัดหมายระบบการทํางานกับทีมงาน วางแผนการเดินทาง เตรียมประเด็นสัมภาษณ  นัด
หมายแหลงขาว  ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ และ เตรียมสภาพรางกายและจิตใจใหพรอม
สําหรับการทํางาน เปนตน  
  สําหรับขาวสถานการณนั้น นักขาวจะตองเดินทางลงไปในพื้นท่ีอยางรวดเร็ว เพื่อ
หาขอมูลและเก็บภาพเพื่อนํากลับมาออกอากาศใหเร็วท่ีสุด โดยนักขาวโดยเฉพาะผูส่ือขาวพิเศษ
ประจําจังหวัด หรือผูส่ือขาวทองถ่ิน จะมีการเตรียมพรอมอยูเสมอสําหรับขาวสถานการณซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนไดทุกเม่ือ เชน เตรียมอุปกรณการถายภาพ การทําขาว ไฟสองสวางใหพรอมใชงานและวาง
ไวใกลตัว เพื่อสามารถใชหยิบใชงานไดทุกเม่ืออยางทันทวงที เปนตน  
 4. การลงพ้ืนท่ีเพื่อเก็บขอมูล การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูลของนักขาวโดยปกติจะเปนการ
ลงพื้นท่ีเปนทีม ซ่ึงใน 1 ทีมประกอบดวย นักขาว ชางภาพ และผูชวยชางภาพ แตหากเปนกรณีขาว
เหตุการณในจังหวัดตาง ๆ โดยมากมักจะทําโดยนักขาวทองถ่ิน ซ่ึงเปนประชาชนผูอยูอาศัยในพื้นท่ี 
โดยมีการทํางานคนเดียว เม่ือไดขาวและรายละเอียดของขาวก็จะนํามาเสนอทางสถานีโทรทัศน ซ่ึง
ทางสถานีโทรทัศนจะใหคาตอบแทนเปนคาขาวเปนรายช้ินไป 
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 5. การประเมินคุณคา ตรวจสอบความถูกตอง และการนําสงขาวเพื่อออกอากาศ การ
ประเมินคุณคาสําหรับกรณีขาวท่ัวไปนั้น จะพิจารณาถึงความสําคัญของขาว สําหรับศูนยขาวนั้น 
ขาวเหตุการณจะมีความสําคัญท่ีสุด  ซ่ึงหลักในการประเมินคุณคาขาวเหตุการณนั้น จะพิจารณาจาก 
ความสด ใหม ทันเหตุการณ ถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุม เปนเร่ืองท่ีคนสนใจ และตรงกับนโยบาย 
ซ่ึงในการทํางานขาวนั้น นักขาวจะตองจะตองตรวจสอบความถูกตองของขาว เพราะ ความถูกตอง
นั้นเปนพื้นฐานของการทํางาน นักขาวตองไปใหถึงท่ีเกิดเหตุใหเร็วท่ีสุด เพื่อท่ีไดขอมูลเหตุการณท่ี
เปนความจริงท่ีสุด ในสถานท่ีเกิดเหตุจริง หากนักขาวเขาพื้นท่ีชาอาจทําใหไมสามารถไดขาวท่ี
ถูกตองแมนยํา และการทํางานขาวยังมีวิธีตรวจสอบขอมูลจากหลาย ๆ แหลง เชน จากโรงพยาบาล 
จากตํารวจ หรือ ทหารอีกดวย นอกจากนี้ส่ือตาง ๆ จะมีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน เพื่อยืนยัน
ความถูกตองของการทํางานอีกดวย 
  ตอนท่ี 2 ประสบการณการทํางานของนักขาวสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีขาว
สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 สําหรับตอนท่ี 2 นี้ แบง ไดเปน 4 ประเด็นดังนี้คือ  
 1. ประสบการณการทํางาน ในการทํางานของนักขาว เพื่อจะไดมาซ่ึงขอมูลและภาพ
ขาวเหตุการณความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน เพื่อนํามาเสนอออกสูสังคม ตามบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชน 
ในการทําหนาท่ีเปนผูพิทักษ ผูใหความหมาย และ ผูตอบสนองตอสังคมน้ัน นักขาวมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองนําพาตัวเองเขาไปอยูในสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ เพื่อใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงทางดาน
ขอมูลและภาพขาว จึงนํามาซ่ึงประสบการณท่ีหลากหลายของนักขาวแตละคน ซ่ึงในบางคร้ัง
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นนั้นก็มีความเส่ียงตอชีวิตและความปลอดภัยของนักขาวเปนอยางมาก 
 2. ความปลอดภัยระหวางการทํางาน วิธีการรักษาความปลอดภัยหรือความปลอดภัย
ในการทํางานของนักขาวนั้น ไมไดมีเปนขอกําหนดกฎเกณฑท่ีเฉพาะเจาะจง หากแตข้ึนอยูกับ 
สภาพแวดลอม สังคม ทัศนคติ ทักษะ และประสบการณในการทํางานของนักขาวแตละคนท่ีจะตอง
ดูแลความปลอดภัยสําหรับตัวเอง ตองตัดสินใจใหไดวาสถานการณเชนนี้ควรจะทําอยางไร  
 3. ลักษณะการใชชีวิตในสถานการณความขัดแยง ในการใชชีวิตในสถานการณความ
ขัดแยง นักขาวจะไดรับอุปกรณสําหรับรักษาความปลอดภัยที่ทางสวนกลางจัดสรรให คือ เส้ือ
เกราะ แตอยางไรก็ตามอุปกรณเหลานี้ สามารถใชปองกันอันตรายไดในระดับหนึ่ง ไมไดใหความ
ปลอดภัยใหกับนักขาวหนึ่งรอยเปอรเซ็นต เนื่องจากสถานการณและพ้ืนท่ียังไมมีความปลอดภัย 
นักขาวก็ยังคงตองอยูในสถานการณท่ีเส่ียงตอความปลอดภัยอยูเชนเดิม 
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  อยางไรก็ตามนักขาวแตละบุคคลก็จะมีกลวิธีในการรักษาความปลอดภัยท่ีแตกตาง
กัน เชน การใชวิธีการสังเกต ในสถานการณตาง ๆ หรือ ใชเทคนิคการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ 
เชน กลวิธีการขับรถในเลนกลาง เปนตน  
 4. แรงจูงใจในการทํางาน สําหรับแรงจูงใจในการเปนนักขาวนั้น สามารถแบงไดเปน 3 
ประเด็น คือ   ความชอบสวนบุคคล   คุณประโยชนของวิชาชีพ และเศรษฐกิจ 
 จากการศึกษาพบวากลุมผูใหสัมภาษณหลักนั้นมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพและ
การทํางานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงปจจัยความแตกตางนี้อาจจะสงผลตอทัศนะคติและลักษณะการทํางานท่ี
แตกตางกัน 
 ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 การทํางานในสถานการณความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น จากการศึกษา
สามารถสรุปปญหาและอุปสรรค ได 5 ประการ ดังตอไปนี้  
 1. ปญหาและอุปสรรคทางดานความอันตรายของพ้ืนท่ี ปญหาและอุปสรรคทางดาน
ความอันตรายของพื้นท่ีนั้นสงผลตอกระบวนการทํางานของนักขาว เนื่องจากมีปจจัยแทรกท่ีเขามา
เสริมจนทําใหนักขาวไมสามารถบรรลุจุดประสงคในการทํางานได เชน การท่ีเจาหนาท่ีกันไมให
นักขาวเขาพื้นท่ีอันตราย เพื่อความปลอดภัยของตัวนักขาววเอง ทําใหบางคร้ังนักขาวไมไดภาพขาว
มานําเสนอ หรือในกรณีท่ีการท่ีนักขาวตองรอเจาหนาท่ีตรวจเคลียรพื้นท่ีใหเรียบรอยกอนท่ีจะเขา
พื้นท่ีนั้น อาจจะทําใหการไดมาซ่ึงขาวสารน้ันลาชา ไมทันกับสถานการณ ซ่ึงสําหรับส่ือโทรทัศน
แลวภาพขาว และความรวดเร็วถือวาเปนส่ิงสําคัญ 
  นอกจากนี้ความเปนอันตรายของพื้นท่ีอาจสงผลตอขอจํากัดของตัวนักขาว ทําให
ลดทอนประสิทธิภาพของการทํางานลง เพื่อความปลอดภัย  
 2. ปญหาและอุปสรรคทางดานภาษาและการสื่อสาร ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับภาษา
และการส่ือสาร เกิดข้ึนไดเนื่องจากประชากรภาคใตนั้นสวนมากจะส่ือสารดวยภาษายาวี ดังนั้น
นักขาวท่ีรูภาษายาวีก็จะมีความไดเปรียบทางดานการส่ือสาร เขาถึงขอมูล และ ความเปนกันเองกับ
บุคคลในทองถ่ิน เนื่องจากการส่ือสารภาษาถ่ินจะใหความรูสึกท่ีคุนเคยท่ีมากกวา 
 3. ปญหาและอุปสรรคทางดานจิตวิญญาณของวิชาชีพนักส่ือสารมวลชน ปญหาและ
อุปสรรคทางดานจิตวิญญาณความเปนนักขาวซ่ึงในสถานการณปกติมักจะเปนผลดีตอการปฎิบัติ
วิชาชีพขาวของนักขาว เพราะนําไปสูการมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีแนวโนมท่ีจะเปนปญหา
และอุปสรรคตอการทํางานของนักขาวท่ีตองทํางานในสถานการณเส่ียงภัย  เพราะภายใต
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สถานการณท่ีไมปลอดภัยนั้น จิตวิญญาณความเปนนักขาวมักจะแปรผกผันกับความปลอดภัย 
เนื่องจากนักขาวสวนมากจะคิดถึงงานเปนความสําคัญลําดับแรกในขณะปฎิบัติงาน ดังนั้นในการ
ทํางานนักขาวก็จะก็จะต้ังใจทํางานอยางมาก และดวยการที่อยากใหงานออกมาดี อยากไดภาพขาวท่ี
สวยงาม สมจริง ชักนําใหนักขาวพาตัวเขาไปอยูในสถานการณท่ีเปนอันตราย โดย ลืมท่ีจะคิดถึง
ความไมปลอดภัย อันจะสงผลเสียตอตัวนักขาวเอง 
 4. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกับแหลงขาวและการรายงานขาว ปญหา และอุปสรรค
เกี่ยวกับการติดตอกับแหลงขาวอาจเกิดข้ึนไดจากสาเหตุตาง ๆ เชน การที่แหลงขาวมีเวลาวางไม
ตรงกับชวงเวลาการนัดหมาย การที่แหลงขาวไมใหความรวมมือ ไมอยากใหขอมูล หรือ การมีเวลา
นอยในการสัมภาษณแหลงขาว เปนตน  
 5. ปญหาและอุปสรรคในเรื่องความเขาใจระหวางกัน ปญหาและอุปสรรคในเร่ืองความ
เขาใจระหวางกัน เชน เร่ืองของความไมเขาใจกันในทีมซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดอยูเสมอ เพราะในการ
ทํางานในแตละทีมตองมีการติดตอ ส่ือสาร เช่ือมโยงกันตลอดเวลาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคใน
วัตถุประสงคหนึ่ง เชน ความตองการท่ีไมตรงกัน นําไปสูปญหาในการทํางาน เพราะบางคร้ังคนท่ี
อยูคนละสวนการทํางานอาจจะมีมุมมองท่ีแตกตางกัน จนบางคร้ังอาจนําไปสูการมีความเห็นท่ี
ขัดแยงกันได โดยวิธีการลดปญหาความขัดแยงหรือความไมเขาใจระหวางกัน สามารถทําไดดวย
การพูดคุย ส่ือสาร เสริมสรางความเขาใจ และการใหความเปนธรรม   
 
การอภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงคท้ัง 3 ตอน เร่ืองกระบวนการหาขาว ประสบการณการทํางาน การ
รักษาความปลอดภัยระหวางการทํางาน และการใชชีวิตในสถานการณความขัดแยง และ ปญหาและ
อุปสรรคในการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
นั้น อาจสรุปไดเปนแผนภาพ ดังตอไปนี้ 
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 จากแผนภาพแสดงกระบวนการหาขาว ประสบการณ ปญหาและอุปสรรคท่ีไดมาจาก
การสรุปผลการศึกษา สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธกันระหวาง กระบวนการทํางานของนักขาว
ในข้ันตอนตาง  ๆ เชน  การกําหนดประเด็นและรับแจงขาว  การประเมินสถานการณ การ
เตรียมพรอม การลงพื้นท่ี และ การนําสงขาว วาในทุกกระบวนการลวนมีความสําคัญตอการทํางาน 
การประสบผลสําเร็จของงานท้ังส้ิน นอกจากนี้กระบวนการทํางานท่ีมีความชัดเจนและถูกตอง
รัดกุม ยอมจะสงผลตอความปลอดภัยของนักขาวผูปฎิบัติงานดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ันตอนการ
ประเมินสถานการณเพื่อลงพื้นท่ี ถือเปนความสําคัญอันดับแรกสําหรับความปลอดภัยในการทํางาน 
โดยสําคัญข้ันตอไปของการทํางานในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสถานการณความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ซ่ึงเปนพื้นท่ีพิเศษนี้นั้น สัมพันธกับประสบการณหรือทักษะการทํางาน ความปลอดภัยระหวางการ
ทํางาน ลักษณะการใชชีวิต และแรงจูงใจของนักขาวแตละบุคคลดวย ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีสวน
สําคัญท่ีกําหนดพฤติกรรมและกระบวนการทํางานของนักขาวท่ีแตกตางกัน  
 ดวยเหตุนักขาวตองทําหนาท่ีในการผลิตและเผยแพรขาวสารออกสูสังคม ตามบทบาท
และหนาท่ีพื้นฐานของส่ือมวลชน (Media Functions Basic) คือ การทําหนาท่ีเปนผูพิทักษ โดยการ
ทําหนาท่ีรายงานและสอดสองสังคม (Surveillance) ทําใหนักขาวตองมีการทํางานในทุกพื้นท่ี ไม
เวนแมแตในพื้นท่ีท่ีเส่ียงอันตราย นําพาตัวเองเขาไปอยูในเหตุการณ เพื่อคนหาความจริงออกมา
ถายทอดสูสังคม เพื่อใหประชาชนไดรับทราบสถานการณความเปนไป ตลอดจนปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคม เพื่อท่ีคนในสังคมจะสามารถกําหนดและตัดสินใจดําเนินชีวิตตอไปขางหนาได 
การทํางานอยางเปนกระบวนการ และมีข้ันตอนการทํางานท่ีรัดกุมจึงเปนส่ิงสําคัญตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความปลอดภัยในการทํางานของนักขาว 
 อยางไรก็ตามการทํางานของนักขาวนั้นมีสวนสัมพันธแนวคิดทฤษฎีการใชและความ
พึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory) ซ่ึงแนวคิดนี้จะใหความสนใจเกี่ยวกับหนาท่ีของ
ส่ือมวลชนในการใหบริการแกผูใชส่ือ เพื่อสนองความพึงพอใจของมนุษย เปนแนวคิดท่ีเช่ือวาผูรับ
สารคือตัวจักรในการตัดสินใจ โดยอาศัยพื้นฐานความตองการของตนเองเปนหลัก ซ่ึงต้ังอยูบน
สมมติฐานเบ้ืองตน ดังนี้ (นรินทร นําเจริญ 2549 :  110)  
 1. ผูรับสารจะเปนผูแสวงหาขาวสารจากส่ือมวลชน เพื่อสนองความพึงพอใจ 
 2. ผูรับสารจะเปนผูเลือกส่ือจากส่ือท้ังหมดท่ีมีอยู 
 3. ผูรับสารจะตระหนักวาส่ือนั้นจะสนองความตองการ ความสนใจ และมีความ
เกี่ยวของมากเพียงพอ 
 4. ผูรับสารจะใชส่ือใด ๆ โดยไมรวมถึงการตัดสินใจจากพฤติกรรมการบริโภคส่ือตาม
ความเคยชิน 
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 ซ่ึงจากทฤษฎีนี้สะทอนใหเห็นวาในการทํางานของส่ือนั้น ไมไดทํางานเพียงเพื่อบรรลุ
หนาท่ีของส่ือ และ ความคาดหวังของสังคมเทานั้น หากแตมีความเปนไปตามกลไกของการตลาด
ดวย โดยเฉพาะ ส่ือประเภทเดียวกันท่ีมีการแขงขันกันตลอดเวลาตามธรรมชาติขององคกรธุรกิจ ซ่ึง
ในทางหนึ่งก็จะนําไปสูการพัฒนาองคกรเพื่อบรรลุสูความสําเร็จ แตในอีกทางหน่ึงกลับทําให
บุคลากรผูปฎิบัติงานตองเผชิญกับความยากลําบากมากข้ึนเพื่อชัยชนะทางการตลาด  
 การเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการหาขาว ประสบการณ ปญหาและอุปสรรคของนักขาวท่ี
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น จะนําไปสูการ
ประปรุงกระบวนการ การคิด วิเคราะห และ การตระหนักถึงการทํางาน และ ความปลอดภัยของตัว
ผูปฎิบัติงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปฎิบัติงานและองค นําไปสู การประสานผลประโยชน
ระหวางกัน  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการสรุป และอภิปรายผลการศึกษาเร่ือง “กระบวนการหาขาวของนักขาวสังกัด
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศ
ไทย” พบขอเท็จจริงจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ท่ีมีผลตอกระบวนการหาขาวของ
นักขาวหลายดานตามวัตถุประสงคการศึกษา ดังนั้นผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาเร่ือง “กระบวนการหาขาว
ของนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตประเทศไทย” เพื่อใหเกิดความเปนรูปธรรมใหชัดเจนมากข้ึน ผูศึกษาจึงขอ
เสนอแนะจากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคในการศึกษา และกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
ดังตอไปนี้ 
 1. ดานกระบวนการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยมีความเห็นวาองคกรควรมีการกําหนดข้ันตอนกระบวนการการหาขาว
อยางเปนข้ันเปนตอน เพื่อความมีระเบียบ เปนข้ันเปนตอนในการทํางาน และเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฎิบัติงานใหกับนักขาวในการดําเนินกระบวนการหาขาวอยางเปนรูปธรรมและเปนมาตรฐาน 
หากองคกรมีข้ันตอนการทํางานท่ีเปนระเบียบแบบแผน เม่ือเกิดปญหาและอุปสรรคในข้ันตอนใด 
สามารถทําใหเกิดการวิเคราะหแกไขและปรับปรุงกระบวนการ ในข้ันตอนนั้น ๆ ไดอยางทันทวงที 
ซ่ึงยอมจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกวาการท่ีนักขาวแตละคนปฎิบัติงานโดย
ไมมีข้ันตอนและแบบแผน นอกจากนี้ หากไมมีข้ันตอนกันทํางานท่ีชัดเจน อาจจะนําไปสูความ
ขัดแยงระหวางกันเอง เนื่องดวยไมเขาใจลักษณะหรือข้ันตอนการทํางานของบุคคลอ่ืน ๆ  
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 2. ดานประสบการณการทํางาน ของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยมีความเห็นวาควรมีการรวบรวมประสบการณการทํางานของนักขาว
ในองคกรอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนประโยชนในการถายทอดความรู ประสบการณ 
เทคนิคการใชชีวิต การเอาตัวรอด ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหนักขาวรุนใหมได
รับรู ซ่ึงยอมจะเปนผลดีตอตัวนักขาว และองคกรเอง สําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
 3. ดานปญหาและอุปสรรคในการหาขาวของนักขาว กรณีสถานการณความไมสงบใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยมีความเห็นวาควรมีการส่ือสารระหวางกันภายในองคกรอยู
ตลอดเวลาเพ่ือลดความขัดแยงระหวางกัน และควรมีการณอบรมนักขาวท่ีมีการณปฎิบัติงานใน
พื้นท่ีความขัดแยง ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยในสถานการณความขัดแยง เชน
เรียนรูลักษณะของอาวุธท่ีใชกอการราย ความรุนแรงของอาวุธ วิธีปองกันตัวจากอาวุธชนิดตาง ๆ 
และวิธีการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน เม่ือไดรับบาดเจ็บ เปนตน 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาเร่ือง “กระบวนการหาขาวของนักขาวสังกัด
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศ
ไทย”  
 ผูวิจัยมีความเห็นวาทางองคกรควรมีนโยบายท่ีชัดเจนสําหรับนักขาวท่ีทํางานในพื้นท่ี
ความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ควรมีการส่ือสารและเพื่อความเขาใจระหวางกันภายใน
องคกร กําหนดกฎเกณฑการทํางานเพื่อความปลอดภัยใหชัดเจน เพื่อลดการบาดเจ็บหรือสูญเสีย 
และเพื่อความเขาใจในการปฎิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป การศึกษาเร่ือง “กระบวนการหาขาวของนักขาว
สังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณีเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ประเทศไทย” ทําใหผูศึกษาพบวายังมีอีกหลายประเด็นท่ีเกี่ยวกับนักขาวท่ีควรจะตองศึกษา เพื่อเปน
ประโยชนในการเขาใจนักขาว ในแงของจุดประสงคในการทํางาน ความตองการ และแรงจูงใจการ
ทํางานเพื่อเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคลองกับความตองการของท้ังสองฝาย คือ องคกร และ ผูปฎิบัติงาน นําไปสูการพัฒนานโยบาย
เพื่อความสอดคลองซ่ึงยอมจะเปนประโยชนกับท้ัง 2 ฝาย คือองคกร และผูปฎิบัติงาน  
 ดังนั้น  ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป ดังน้ี 
 1. การศึกษาคร้ังตอไปอาจศึกษาในเร่ืองแรงจูงใจในการประกอบอาชีพนักขาวของ
นักขาว เนื่องจากการที่นักขาวแตละคนมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน ยอมจะ
นําไปสูความตองการทางดานแรงเสริมในการทํางานท่ีแตกตางกัน การศึกษาในประเด็นนี้ยอมจะ
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นําไปการประนีประนอมและสนองตอบความตองการของนักขาวอยางถูกตอง อันจะนําไปสูการ
เสริมแรง เพื่อใหนักขาวมีการปฎิบัติงานตามที่องคกรตองการอยางมีประสิทธิผล อันจะเปน
ประโยชนอยางสูงสุดกับองคกรและนักขาวผูปฎิบัติงาน  
 2. การศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาทางเชิงปริมาณในประเด็นความตองการดานตาง ๆ 
ของนักขาว เพื่อการจัดทํานโยบายในการสนองตอบความตองการของผูปฎิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิผล และองคความรูในประเด็นนี้ยอมเปนประโยชนกับองคกรทางดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 3. ศึกษาประเ ด็น เกี่ ยวกับกฎหมายในแงของการในความคุมครองวิชา ชีพ
ส่ือสารมวลชนภายใตสถานการณความขัดแยง หรือ สถานการณความไมสงบ ท่ีบุคคลกรวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชนเหลานี้ตองปฎิบัติงานอยูในสถานการณท่ีไมมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง 

กระบวนการหาขาวของนักขาว 
กรณีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทย 

 
ลักษณะของแบบสัมภาษณ 

 
แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางนี้จะมี 3 ตอนดังนี้ คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการหาขาวของนักขาว 
 ตอนท่ี 2 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกปญหา 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการหาขาวของนักขาว 
 

บทสัมภาษณ แนวคําตอบ 

 
1. การคนควาและแสวงหาขอมูล 
         
 1.1 กระบวนการคนควาและแสวงหาขอมูล  
มีกระบวนการอยางไร 

 
 
 
............................................................................ 
............................................................................ 
 

 
2. การออกพื้นท่ีภาคสนาม 
     
 2.1 กระบวนการเตรียมความพรอมกอน
ออกพื้นท่ีสถานการณความไมสงบ 
      
 2.2 การออกพ้ืนท่ีหาขาว กรณีสถานการณ
ความไมสงบ 
 
 2.3 กระบวนการคุมครองความปลอดภัยใน
การออกพ้ืนท่ีของนักขาว 
 
 2.4 วิธีการปองกันอันตรายระหวางการทํา
ขาวสถานการณความไมสงบ  
 
 2.5 แรงจูงใจในการประกอบอาชีพนักขาว 
       
     
 2.6 แรงจูงใจในการปฎิบัติงานใน
สถานการณเส่ียงภยั 
 

 
 
 
........................................................................... 
............................................................................ 
  
........................................................................... 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
.......................................................................... 
........................................................................... 
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 2.7 สวัสดิการ หรือส่ิงตอบแทน ของ
สถานีโทรทัศนแกนักขาวท่ีปฎิบัติงาน กรณี 
สถานการณความไมสงบ 

 
.......................................................................... 
........................................................................... 

 
3. การประเมินคุณคาเพื่อคัดเลือกขาว  
     
 3.1 หลักการ 
 
       
 3.2 กระบวนการการคัดเลือก  
 

 
 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

 
4. การตรวจสอบความถูกตองและความ

ครบถวนของขาวสาร 
        
 4.1 หลักการ 
 
 
 4.2 กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง 
 

 
 
 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
.......................................................................... 
........................................................................... 
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ตอนท่ี 2 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกปญหา 
 

คําสัมภาษณ แนวคําตอบ 

 
1. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการคนควาและ

แสวงหาขอมูล 
       

 
........................................................................... 
.......................................................................... 

 
2. การออกพื้นท่ีภาคสนาม 
          
 2.1 ปญหาและอุปสรรคทางดาน
กระบวนการเตรียมความพรอมกอนออกพ้ืนท่ี 
      
 2.2 ปญหาและอุปสรรคระหวางการออก
พื้นที่หาขาว กรณีสถานการณความไมสงบเปน
อยางไร 
 
 2.3 ปญหาและอุปสรรคทางดาน
กระบวนการคุมครองความปลอดภัย 
 
 2.4 ปญหาและอุปสรรคทางดานความ
อันตรายในการทํางานขาวสถานการณความไม
สงบ  
 
 2.5 ปญหาและอุปสรรคทางดานแรงจูงใจ
ในการประกอบอาชีพนักขาว 
       
 2.6 ปญหาและอุปสรรคทางดานแรงจูงใจ
ในการปฎิบัติงานในสถานการณเส่ียงภยั 
 

 
 
 
............................................................................ 
............................................................................ 
  
........................................................................... 
........................................................................... 

 
 

........................................................................... 

........................................................................... 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
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 2.7 ปญหาและอุปสรรคทางดานสวัสดิการ 
หรือส่ิงตอบแทน ของสถานีโทรทัศนแกนกัขาว
ท่ีปฎิบัติงาน กรณี สถานการณความไมสงบ 

 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

 
3. การประเมินคุณคาเพื่อคัดเลือกขาว 
  
 3.1 ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับหลักการใน
การประเมินคุณคาและคัดเลือกขาว 
 
 3.2 ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
คัดเลือกขาว 
 

 
 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
........................................................................... 

 
4. การตรวจสอบความถูกตองและความ

ครบถวนของขาวสาร 
 
 4.1 ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับหลักการ
ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของ
ขาวสาร 
 

 
 
 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 

บทสัมภาษณ แนวคําตอบ 

1. เพศ (    )  ชาย (    )  หญิง 
 

2. ตําแหนง 
 

กลุมผูบริหาร (    ) หวัหนาฝายขาวโทรทัศน 
 (    ) บรรณาธิการขาว 
 (    ) ผูชวยบรรณาธิการขาว 
 (    ) อ่ืน ๆ.................................. 
กลุมผูปฎิบัติการ (    ) ผูส่ือขาว 
 (    ) ชางภาพ 
 (    ) ผูชวยชางภาพ 
 (    ) อ่ืน ๆ.................................. 
 

3. อายุ (    )  21 – 30 (    )  41 - 50 
(    )  31 – 40 (    )  51 – 60 
 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

(    )  ต่ํากวาปริญญาตรี 
(    )  ปริญญาตรี 
(    )  ปริญญาโท 
(    )  ปริญญาเอก 
 

5. ระยะเวลาการประกอบอาชพีนักขาว  
 

(    )  1 - 5 ป (    )  16 - 20 ป                   
(    )  6 - 10 ป (    )  20 - 30 ป 
(    )  11 - 15 ป (    )  30 ป ข้ึนไป 
 

6. จํานวนครั้งในการปฎิบตัิหนาท่ี กรณี
เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตประเทศไทย 

(    ) 1 - 2 คร้ัง (    ) 5 - 10 คร้ัง 
(    ) 3 - 5 คร้ัง (    ) มากกวา 10 คร้ัง 
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ภาคผนวก ข 
ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณหลัก 
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ขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูใหสัมภาษณหลัก 
 การศึกษา“กระบวนการหาขาวของนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน กรณี
เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทย”นี้ ผูวิจัยมีความจําเปนตอง
เก็บขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูใหสัมภาษณหลักการจากสัมภาษณในภาคสนามเปนความลับ เพ่ือ
รักษาสถานภาพ และปองกันผลกระทบตอผูใหสัมภาษณหลัก ท้ัง 10 คน โดยในการจัดทําขอมูลจะ
ใชนามสมมติแทนตัวผูใหสัมภาษณหลักตลอดการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูใหสัมภาษณหลัก 
 
ลําดับท่ี ช่ือ (นามสมมติ) ตําแหนง วัน/เดือน/ป (ท่ีสัมภาษณ) 

1 คุณสุทธิชัย - 30 มิถุนายน 2553 
2 คุณสุทธิโชค - 29 มิถุนายน 2553 
3 คุณสมบัติ - 19 กรกฎาคม 2553 
4 คุณสันติ - 19 กรกฎาคม 2553 
5 คุณสรณัฐ - 20 กรกฎาคม 2553 
6 คุณสุทธิพงษ - 29 มิถุนายน 2553 
7 คุณสุรศักดิ ์  29 มิถุนายน 2553 
8 คุณสัญญา - 29 มิถุนายน 2553 
9 คุณสมชาย - 29 มิถุนายน 2553 
10 คุณสมัคร - 30 มิถุนายน 2553 
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ภาคผนวก ค 
จดหมายในการขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากองคกร 
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