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บทคดัย่อ 

การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในประเทศเนปาลเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2558 ที่มี

ผู้เสยีชีวิตทนัทถีึง 1,500 คน บาดเจบ็สูญหายอีกจ านวนมาก ถือเป็นอีกหน่ึงภัยพิบัติที่สร้างความเสียหาย

ขึ้นอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ และสร้างความสนใจต่อสงัคมโลกรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงในโลก 

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เป็นหน่ึงในสื่อมวลชนที่สนใจต่อเสนอเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน จึงท าหน้าที่

รายงานข่าวทั้งการรายงานเป็นข่าวด่วนแทรกรายการปกติ จัดท ารายการพิเศษด้วยการยกเลิกผังรายการ

ปกติของสถานี การน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ของสถานีทั้งเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเวบ็ไซต์ รวมทั้งการจัดส่ง

ทีมข่าวลงพ้ืนที่ประเทศเนปาล เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานความเคล่ือนไหวอย่างใกล้ชิด 

ประกอบการเกดิขึ้นของเทคโนโลยีทางดิจิทลั  ท าให้เกิดกระบวนการท างานของสื่อที่รวดเรว็ กว้างไกล ลด

ข้อจ ากดัเร่ืองเวลาและสถานที่ 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ท าวิจัยต้องการศึกษาถึงบทบาทการรายงานข่าว ศึกษากระบวนการรายงาน

ข่าว และศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีใน

ฐานะสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางการท างาน และบทบาทที่เหมาะสม ของ

สื่อมวลชนยุคดิจิทัลในการรายงานข่าวภัยพิบัติ หรือภาวะวิกฤตอื่นๆที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  โดยใช้การ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ด้วยการการส ารวจเอกสาร การศึกษาจากหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ทุกช่วงรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี รวมทั้งการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากทมีข่าว และกองบรรณาธกิาร รวมถึงผู้บริหารองค์กร  

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรายงานข่าวของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีในฐานะสื่อมวลชนยุค

ดิจิทัล ไปตามรูปแบบข้ันตอนการรายงานข่าว แต่มีการปรับเปล่ียนวิธีการและลดข้ันตอนการท างาน

บางอย่างลงด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลมาเป็นตัวช่วย ส่วนกระบวนการผลิตเน้ือหา ทั้งการ

เป็นนายประตูข่าวสาร การก าหนดวาระข่าวสาร และการให้คุณค่าข่าว เป็นไปตามทฤษฏ ีนายประตูข่าวสาร 

(Gatekeeper) อีกทั้ง สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการรายงานข่าว

มากข้ึน และคุณค่าข่าวที่เน้นเร่ืองความใกล้ชิดกบัผู้รับสาร ความเป็นที่สนใจของผู้ชม อย่างเหน็ได้ชัด 

ขณะที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี

ในฐานะสื่อมวลชนยุคดิจิทัล ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ที่มีทั้งนโยบายขององค์กรและผู้บริหาร ปัจจัย

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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ด้านบุคคลากรงานข่าว และปัจจัยด้านเทคโนโลยี เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าข่าว ส่วนปัจจัยภายนอก 

อสถานการณ์ที่เกดิข้ึน  ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และปัจจัยทางด้านธุรกจิ  

ด้านบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนยุคดิจิทลัของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีในการรายงานข่าวแผ่นดินไหว

ในประเทศเนปาล สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี ได้แสดงถึงบทบาทสื่อมวลชนครอบทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ 1.การท า

หน้าที่ให้ข้อมูล 2.การให้ความรู้ 3.การประสานสังคม และ4.การรณรงค์ช่วยเหลือ โดยการแสดงออกถึง

บทบาทหน้าที่แต่ละด้านจะมีความเด่นชัดตามช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์  รวมทั้งยังพบว่า แม้ทมีข่าว

ในพ้ืนที่อาจจะน าเสนอประเดน็ต่างๆที่สะท้อนการท าหน้าที่มาไม่ครบทั้งหมด แต่ “กองบรรณาธิการ” จะ

สามารถท าหน้าที่เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไป ท าให้การน าเสนอเน้ือหารอบด้านมากย่ิงข้ึน  

ในส่วนบทบาทการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวีี พบว่า มี

ความสัมพันธ์โดยตรงกับส่วนกระบวนการรายงานข่าว  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรายงานข่าว และการเป็น

สื่อมวลชนยุคดิจิทัล ที่มีผลให้การท าหน้าที่รายงานข่าวแผ่นดินไหวเป็นไปอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ

นโยบายขององค์กร และเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันบทบาทที่แสดงออกน้ัน ยังเป็นไป

ตามหน้าที่ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลัอย่างที่ควรจะเป็น กล่าวคือ มีการรายงานข่าวทั้งในมิติความลึกและมิติ

ความเรว็ สะท้อนออกมาเป็นบทบาทสื่อมวลชนทุกด้าน  

 

1. บทน า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปล่ียนอย่างรวดเรว็และต่อเน่ือง ก าลังเปล่ียนแปลงสื่อและการ

ท าข่าวอย่างเหน็ได้ชัด ส่งผลให้กระบวนการท างานของสื่อมีความรวดเรว็ กว้างไกล ลดข้อจ ากัดเร่ืองเวลา

และสถานที่ และก าลังจะมีบทบาทมากย่ิงขึ้ น เมื่อโลกการสื่อสารเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล” ที่ช่องทางการสื่อสาร

ผ่านโลกออนไลน์ ทั้งจากเวบ็ไซต์(Website) ทวิตเตอร์(Twitter) บล๊อก(Blog) เฟซบุ๊ค( Facebook ) ถูก

เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายสังคม(Social network) การใช้อีเมล์(E-mail) ส่งข้อมูล และการส่งข้อความสั้น 

(SMS : Short Message) หรือแม้กระทั่งการส่งต่อข้อมูลผ่าน ห้องแชต(Chat Room) ในแอพลิเคช่ันไลน์ 

(Line) อย่างที่คนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย นิยมใช้กันน้ัน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร และการส่งต่อ

ข้อมูลไปในวงกว้างอย่างรวดเรว็ มีประสทิธภิาพ 

ในยุคของสื่อดิจิทลัน้ีเอง ที่สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media)ได้เกิดขึ้น และกลายเป็นช่องทาง

การสื่อสารที่มีบทบาทส าคัญ ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  Andreas Kaplan และMichael 

Haenlein ให้นิยามสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นแอพลิเคช่ันในอินเทอร์เนต็ที่ถูกสร้างข้ึนด้วยรากความคิดของ

เทคโนโลยี Web 2.0 ซ่ึงอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแลกเปล่ียนข้อมูลกันเองได้ ด้วยคุณสมบัติน้ีท า

ให้สื่อในยุคดิจิทัลมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารและสังคมในวงกว้าง ดังน้ันการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร

ต่างๆต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง และต้องน าเสนอเน้ือหาสาระ อย่างมีหลักการ ไม่ใช่เพียงค านึงถึง

คุณค่าข่าว ความสดใหม่ ความน่าสนใจ ความก้าวหน้า ความขัดแย้ง ความแปลกประหลาด และการมี

ผลกระทบต่อประชาชนเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นการน าเสนอโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่

กฎหมาย และจริยธรรม กฎกติกา รวมถึงจรรยาบรรณ น่ีที่ต้องตระหนักอยู่เสมอในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลสูง 
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ซ่ึงมีผลต่อความอ่อนไหวของผู้รับสารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมที่มีความหลากหลายทั้งใน

เชิงประชากรศาสตร์ และในเชิงความนึกคิดของปัจเจก                 

กรณีแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในประเทศเนปาลเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่มีผู้เสียชีวิต

ทนัทถีึง 1,500 คน บาดเจบ็สูญหายอีกจ านวนมาก ถือเป็นอีกหน่ึงภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายข้ึนอย่าง

ใหญ่หลวงต่อประเทศเนปาล และส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก นอกจากน้ียังท าให้โบราณสถานหลายแห่งซ่ึง

บางส่วนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถูกท าลายเสียหาย เช่น ธาราฮารา หอคอยเก่าแก่ที่สูงที่สุดใน

เนปาล สถูปโพธานารถ เทวสถานส าคัญทางพุทธศาสนาในเนปาล สถูปเจดีย์เก่าแก่ ภายในจัตุรัส

กาฐมาณฑดูุร์บาร์ และสถานที่ส าคัญอื่นๆ 

ภัยพิบัติคร้ังน้ีเป็นภัยพิบัติที่ สร้างผลกระทบในวงกว้าง จึงเป็นอีกหน่ึงเหตุการณ์ที่ได้รับความ

สนใจจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก สื่อจากแทบทุกส านักจากนานาชาติ  ติดตามรายงานความเสียหาย ผลกระทบ

ที่เกดิข้ึนอย่างใกล้ชิด  

สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี คือหน่ึงในสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ที่สนใจน าเสนอเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

ทั้งการตัดสนิใจรายงานข่าวน้ีโดยเป็นข่าวด่วนแทรกรายการปกติ และจัด ารายการพิเศษด้วยการยกเลิกผัง

รายการปกติของสถานี การน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ของสถานีทั้งเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเวบ็ไซต์ รวมทั้ง

การจัดส่งทมีข่าวลงพ้ืนที่ประเทศเนปาล เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานความเคล่ือนไหวอย่างใกล้ชิด 

และท าหน้าที่ประสานงานเพ่ือช่วยเหลือส่งคณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศไทย ตลอดจนประสาน

ขอความช่วยเหลือในการติดตามนักศึกษาไทย 6 คนที่ขาดการติดต่อกับผู้ปกครองในช่วงที่เกิดเหตุ

แผ่นดินไหว  

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงบทบาทของสื่อโทรทศัน์ในยุคดิจิทลัต่อการรายงาน

ข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยศึกษาจากกระบวนการท างานของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้และแนวทางการท างาน และบทบาทที่เหมาะสม ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลัในการรายงานข่าวภัย

พิบัติ หรือภาวะวิกฤตอื่นๆที่อาจเกดิข้ึนในอนาคต   

 

2. ค าถามการวิจยั 

 1 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี มีบทบาทการรายงานข่าว แผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในฐานะสื่อ

โทรทศัน์ยุคดิจิทลั อย่างไร 

 2 สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี มีกระบวนการในการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประทศเนปาลอย่างไร  

 3.ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของ สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  

 

3. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

3.1 เพ่ือศึกษาบทบาทการรายงานข่าว แผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในฐานะสื่อโทรทัศน์ยุค

ดิจิทลั ของ สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  
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3.2 เพ่ือศึกษากระบวนการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของ สถานีโทรทศัน์พีพี

ทวีี 

3.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของ สถานี

สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี 

 

4. นยิามศพัท ์ 

สื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล หมายถึง สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีที่ท  าหน้าที่ในการรายงานข่าว และ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนให้สาธารณะชนรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารหลัก คือ ช่อง 36 และสื่อสังคมออนไลน์

อย่างเป็นทางการ ในที่น้ีหมายถึงเฟสบุค๊ และทวิตเตอร์  

ข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล   หมายถึงข่าวเกี่ยวกบัเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 

ที่สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี น าเสนอ ระหว่างวันที่ วันที่ 25 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2558  

กระบวนการรายงานข่าว หมายถึง ในที่น้ีหมายถึง กระบวนท างานเพ่ือรายงานข่าวแผ่นดินไหว

ในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี ทั้งการหาข้อมูล การประเมินคุณค่าข่าว ตลอดจนการเผยแพร่

ข่าวผ่านระบบการออกอากาศหลักทางทวีีดิจิทลั ช่อง 36 ในช่วงรายการ เป็นเร่ืองเป็นข่าว  

กระบวนการคัดเลือกข่าวสาร หมายถึง การที่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเป็นผู้ท าหน้าที่คัดเลือก

ประเดน็เนื้ อหาข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลใด  และน าเสนอประเดน็ไหน โดยพิจารณาจากคุณค่าข่าวใดบ้าง 

คุณค่าข่าว หมายถึง องค์ประกอบพ้ืนฐานของความเป็นข่าวที่สื่อมวลชนใช้พิจารณาในการ

น าเสนอข่าวน้ันๆ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบในการพิจารณา  คือ 1. ความสด 2.ความใกล้ชิด 3. 

ความต่อเน่ือง-มีผลกระทบ 4. เร่ืองที่คนสนใจ 5.ความก้าวหน้า 6.ความเด่น 7.ความแปลก 8.ความ

ขัดแย้ง 9.ความมีเง่ือนง า 10.องค์ประกอบทางเพศ โดยในการวิจัยคร้ังน้ี จะศึกษา เฉพาะ 5 องค์ประกอบ

หลัก คือ 1.ความสด  2.ความใกล้ชิด 3.ความต่อเน่ือง-มีผลกระทบ 4.เร่ืองที่คนสนใจ 5.ความแปลก 

การก าหนดวาระข่าวสาร  หมายถึง การท าหน้าที่ในการก าหนดประเดน็ข่าวสารที่จะน าเสนอ 

โดยการเน้น หรือให้น ้าหนักความส าคัญ ให้ความถี่ ในการน าเสนอ หัวข้อ ประเด็น เน้ือหาเกี่ยวกับ

แผ่นดินไหวในเนปาล การศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาจากหัวข้อข่าวที่ปรากฏในตารางออกอากาศ และ แฟน

เพจเฟสบุ๊คจองสถานีโทรทัศน์พีพีที วี  ว่าในการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลน้ัน 

สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี รายงานข่าวโดยเน้นให้ความส าคัญกบัประเดน็ข่าวใดและอย่างไรบ้าง  

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการรายงานข่าว หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศ

เนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  ทั้งปัจจัยภายใน (ปัจจัยด้านการจัดการ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน

บุคคลากร)ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยด้านสงัคม และการเมือง  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านผู้รับสาร )  

บทบาทสือ่มวลชน   หมายถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลัที่มีต่อสังคมในการรายงาน

ข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในลักษณะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ข่าว  บทบาทรวบรวมผลิตสื่อ 

น าเสนอข้อมูลข่าวสารและบทบาทในการท าหน้าที่ต่อสงัคมหรือต่อผู้รับสารในด้าน การให้ข่าวสาร  การให้

ความรู้  การตีความหรืออธบิายความหมาย และการรณรงค์ช่วยเหลือ  
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5. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1.ผลการวิจัยจะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรายงานข่าว ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงาน

ข่าว และบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม ของสื่อมวลชนยุคดิจิทัลโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึนจากภัย

ธรรมชาต ิ

2.ผลการวิจัยจะเป็นการประมวลประสบการณ์เพ่ือเป็นบทเรียนของสถานีโทรทัศน์ยุคดิจิทัล

อื่นๆในการท าข่าวลักษณะเช่นนี้ ในอนาคต 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวคิดกระบวนการผลิตและรายงานข่าว ทฤษฎีผู้เฝ้าประตูข่าวสาร (Gate Keeper)  

ทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting)  แนวคิดคุณค่าข่าว แนวคิดการสื่อสารยุค

สื่อดิจิทลั แนวคิดการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการน าเสนอข่าว  ทฤษฎีบทบาท

หน้าที่สื่อมวลชน  ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของสื่อสารมวลชน ทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) 

บทบาทหน้าที่ของสื่อยุคดิจิทลั 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธวิีจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ในการศึกษาโดยใช้การส ารวจเอกสาร 

การศึกษาจากหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ทุกช่วงรายการข่าวของ

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ประกอบด้วย รายการ”ยกทัพข่าวเช้า”  รายการ”เที่ยงทนัข่าว” รายการ”เข้มข่าว

ค ่า” รายการ”เป็นเร่ืองเป็นข่าว” และรายการ”นาทีข่าว” โดยศึกษาต้ังแต่เกิดเหตุการณ์ในวันที่ 25 

เมษายน 2558 จนถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2558  หรือ 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น 

รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากทีมข่าว และกองบรรณาธิการ รวมถึง

ผู้บริหารองค์กร  

 

7. ผลการศึกษา 

กระบวนการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของสถานโีทรทศันพ์ีพทีีวี   

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรายงานข่าวของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีในฐานะสื่อมวลชนยุค

ดิจิทัล หากพิจารณาเฉพาะส่วนรกระบวนการหลักๆในการายงานข่าว  เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนการ

รายงานข่าวโดยทั่วไป กล่าวคือ เร่ิมต้นจากกระบวนการหาข้อมูล ตรวจสอบข้อเทจ็จริง ลงพ้ืนที่ หาข้อมูล

เพ่ิมเติม รายงานข่าว และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลายนอกเหนือจากการน าเสนอ

บนจอโทรทศัน์  แต่มีการปรับเปล่ียนวิธีการ และลดข้ันตอนการท างานบางอย่างลง ด้วยการใช้เทคโนโลยี

การสื่อสารยุคดิจิทัลมาช่วยเป็นตัวช่วย ท าให้ให้การรายงานข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ นใน         

ทุกขั้นตอน  
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สถานีโทรทศัน์พีพีทวีีใช้ช่องทางในการหาข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาน าเสนอและ

รายงานเป็นข่าว ทั้งข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรง โดยกระบวนการ

ได้มาของข้อมูลเกดิขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ทมีงานจะเดินทางไปยังจุดเกดิเหตุการณ์ด้วยการใช้วิธีติดต่อสื่อสารและ

ส่งข้อมูลกันข้ามประเทศแบบเป็นปัจจุบัน(Real Time) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ

ของ”กองบรรณาธิการ” ส าหรับส่งทีมข่าวลงพ้ืนที่เกิดเหตุการณ์ รวมถึงยังเป็นวิธีเดียวกันกับที่ใช้ในการ

ค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการน ามาเรียบเรียงส าหรับรายงานให้สาธารณะชนรับทราบ  

กระบวนการผลิตเน้ือหา 

ส่วนกระบวนการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวีี ในมิติของ

ประเดน็การผลิตเน้ือหา ทั้งการเป็นนายประตูข่าวสาร การก าหนดวาระข่าวสาร และการให้คุณค่าข่าว จาก

การศึกษาพบว่า การคัดเลือกข้อมูลข่าวสารตามทฤษฏ ีนายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) เป็นไปตามที่ค า

จ ากดัความของนักวิชาการที่ให้ความหมายเอาไว้ว่า “สื่อมวลชน จะเป็นผู้ท าหน้าที่คัดกรอง ข่าวสารก่อนจะ

ถูกเรียบเรียงและน าเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือ ผู้รับชมข่าวสารน้ัน ไม่ได้เป็นการคัดเลือกแบบปกติ

โดยทั่วไปที่คัดเลือก พิจารณาน าเสนอจากประเด็นแวดล้อมที่อยู่รอบตัวในสถานที่เกิดเหตุเท่าน้ัน  

ตลอดจนข้อมูลที่ถูกรายงานผ่านสื่อไปน้ัน บางคร้ังยังไม่ได้มาจากทีมข่าวเพียงเท่าน้ัน แต่ยังมาจากการ

แลกเปล่ียนข้อมูลกบัผู้รับสาร จนท าให้เกดิการส่งต่อข้อมูล หรือความช่วยเหลือด้านต่างๆอกีด้วย” 

โดยสรุปแล้วพบว่า การรายงานข่าวแผ่นดินไหวในเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ในฐานะ

สื่อมวลชนยุคดิจิทลั  เฉพาะส่วนการผลิตเน้ือหาที่ปรากฏในตารางออกอากาศรายการ “เป็นเร่ืองเป็นข่าว” 

มีความน่าสนใจทั้งในแง่มุมการท าหน้าที่ นายประตูข่าวสาร การก าหนดวาระข่าวสาร ที่สื่อสังคมออนไลน์

เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการรายงานข่าวมากข้ึน และคุณค่าข่าว ที่เน้นเร่ืองความใกล้ชิดกับผู้รับ

สาร ความเป็นที่สนใจของผู้ชม อย่างเหน็ได้ชัด 

ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศันพ์ีพีทีวีใน

ฐานะสือ่มวลชนยุคดิจิทลั 

จากการศึกษาพบว่า ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ต่างก็มีผลต่อการรายงานข่าว

แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี โดยปัจจัยภายในที่มีผลต่อการรายงานข่าวคร้ังน้ี 

มีทั้งนโยบายขององค์กรและผู้บริหาร ปัจจัยด้านบุคคลากรงานข่าว และปัจจัยด้านเทคโนโลยี เคร่ืองมือที่

ใช้ในการท าข่าว ส่วนปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการรายงานข่าว คือสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และปัจจัยทางด้านธุรกจิ  

ปัจจยัภายใน  ประกอบด้วย 

นโยบายองค์กร/ผูบ้ริหาร เป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญที่ท  าให้เกิดการรายงานข่าวแผ่นดินไหว

ประเทศเนปาล โดยเฉพาะการตัดสนิใจที่รวดเรว็และการประสานงานระหว่างองค์กรด้วยความสัมพันธ์ทาง

ธุรกจิเอื้อให้การรายงานข่าวแผ่นดินไหวเนปาลเป็นไปได้โดยสะดวก รวมถึงส่งผลให้สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี

เป็นที่รู้จักมากข้ึนจากการที่รายงานข่าวจากพ้ืนที่เนปาลเป็นกลุ่มแรก ก่อนสื่ออื่นๆของไทยถึง 3 วัน  
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บุคลากร  บุคคลากรข่าวของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่มีความส าคัญ 

โดยเฉพาะทกัษะการสื่อสารหลากหลายช่องทาง  และทักษะทางวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ส าหรับทมีที่ลงพ้ืนที่ 

เพรา หากบุคคลากรไม่มีความเช่ียวชาญ ไม่มีความช านาญ และศักยภาพในการลงพ้ืนที่รายงานข่าว จะมี

ผลให้งานข่าวที่ถูกผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ ตามไปด้วย  

เทคโนโลยีทีใ่ชใ้นการท าข่าว ส่วนส าคัญตั้งแต่ต้นจนจบส าหรับกระบวนการสื่อข่าว โดยเฉพาะ

การเป็นช่องทางในการหาข้อมูล การตรวจสอบข้อเทจ็จริงก่อนลงพ้ืนที่ เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง

ทมีข่าวในพ้ืนที่กบักองบรรณาธกิาร ตลอดจนใช้ส่งภาพข่าว และเป็นอกีช่องทางส าคัญในการเผยแพร่  

ปัจจยัภายนอก 

 สถานการณ์ที่เกิดข้ึนถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหน่ึงที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหว

ของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  เพราะแผ่นดินไหวในเนปาลเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและมีผลกระทบมี

ความเสียหายค่อนข้างมาก รวมถึงเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ชิดกับคนไทยทั้งในมิติระยะทางและความใกล้ชิด

ทางวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีจึงถือเป็นอีกส่วนที่ มีความส าคัญต่อการรายงานข่าว

แผ่นดินไหวในเนปาล เพราะเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ จากเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนท าให้ระบบไฟฟ้า และระบบ

สาธารณปูโภคที่ไม่ค่อยเสถียรอยู่แล้วมีปัญหามากขึ้น โดยในบางช่วงเวลาและในบางสถานที่ซ่ึงห่างไกลจาก

ตัวเมือง ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนต็ส าหรับส่งภาพ ส่งผลให้การรายงานข่าวล่าช้า และการท างานจึงต้อง

ปรับเปล่ียนจากก าหนดเดิมที่วางแผนไว้  

 ปัจจัยด้านธุรกิจ ทั้งคู่แข่งทางธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าผู้ซ้ือโฆษณา แม้จะไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผล

โดยตรงต่อการท างาน เน่ืองจากการท าข่าวของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ไม่ได้น าเง่ือนไขเกี่ยวกับคู่แข่งทาง

ธุรกจิ หรือสื่อมวลชนอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาการรายงานข่าว เพราะยึดหลักการตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานของคุณค่าข่าว แต่การรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลกลับส่งผลต่อธุรกจิทางอ้อม ใน

แง่การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  และท าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน  

 บทบาทหน้าที่ สื่อมวลชนยุคดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์พีพีที วีในการรายงานข่าว

แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 

 จากการศึกษาพบว่าการรายงานข่าวแผ่นดินไหวของของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ได้แสดงถึง

บทบาทสื่อมวลชนครอบทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ 1.การท าหน้าที่ให้ข้อมูล 2.การให้ความรู้ 3.การประสาน

สังคม และ4.การรณรงค์ช่วยเหลือ โดยการแสดงออกถึงบทบาทหน้าที่แต่ละด้านจะมีความเด่นชัดตาม

ช่วงเวลาของการเกดิเหตุการณ์  โดยพบว่าแม้ทมีข่าวในพ้ืนที่อาจจะน าเสนอประเดน็ต่างๆที่สะท้อนการท า

หน้าที่มาไม่ครบทั้งหมด แต่ “กองบรรณาธิการ” จะสามารถท าหน้าที่เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไป ท าให้

การน าเสนอเน้ือหารอบด้านมากยิ่งขึ้น  ในส่วนของบทบาทการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของ

สถานีโทรทศัน์พีพีทีวีน้ัน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับส่วนกระบวนการรายงานข่าว  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

รายงานข่าว และการเป็นสื่อมวลชนยุคดิจิทัล ที่มีผลให้การท าหน้าที่รายงานข่าวแผ่นดินไหวเป็นไปอย่าง

รอบด้าน โดยเฉพาะนโยบายขององค์กร  และเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันบทบาทที่
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แสดงออกน้ัน ยังเป็นไปตามหน้าที่ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลัอย่างที่ควรจะเป็น กล่าวคือ มีการรายงานข่าว

ทั้งในมิติความลึกและมิติความเรว็ สะท้อนออกมาเป็นบทบาทสื่อมวลชนทุกด้าน  

 

8. ขอ้เสนอแนะ  

ส าหรับการศึกษาวิจัยในหัวข้อเร่ือง”บทบาทหน้าที่สื่อมวลชนยุคดิจิทลั”คร้ังต่อไป ผู้ศึกษาควร

เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นองค์กรสื่อมวลชนลักษณะอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทยีบให้เหน็ภาพของ การท าหน้าที่ของ

สื่อมวลชนยุคดิจิทลัที่ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งควรเพ่ิมจ านวนเอกสาร ตารางการออกอากาศของรายการข่าว

ให้มากขึ้ น และอาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมในทุกช่วงข่าว เพ่ือให้เหน็การแสดงบทบาทของสื่อมวลชนในยุค

ดิจิทลัของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีที่ชัดเจนมากข้ึน  
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