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คํานํา 
 
  กรมประชาสัมพันธ์  ไ ด้ ดําเนินโครงการพัฒนามาตรฐานกระบวนการสร้างคุณค่า                  
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA หมวด 6 
การจัดการกระบวนการ โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้กําหนดให้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าของกรมประชาสัมพันธ์  5 กระบวนการ  ประกอบด้วย  กระบวนการผลิตและเผลแพร่ข่าว
วิทยุกระจายเสียง กระบวนการถ่ายทอดสดโทรทัศน์ กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ 
กระบวนการจัดสื่อมวลชนสัญจร และกระบวนการจัดฝึกอบรม 
 

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ              
ในการจัดทํา คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โดยได้จัดทําร่างคู่มือ                 
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทดลองนําไปปฏิบัติ และให้รายงานผลการทดลองใช้คู่มือ พร้อมปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ มานําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคู่มือให้ได้มาตรฐานแล้ว
จัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญกรมประชาสัมพันธ์ พิจารณาปรับปรุงให้ความเห็นเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ แล้วนําเข้าที่ประชุม
ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้เป็น คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิต
และเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง สําหรับหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่ข่าว
วิทยุกระจายเสียง ของกรมประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินงาน ต่อไป 
 
          
 

คณะทาํงานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 
PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ กรมประชาสัมพันธ ์

ประจําปีงบประมาณ 2553 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง 

 
วัตถุประสงค์ 

 

      คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน           
ด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟังตรงตามกําหนดเวลา  
โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นกลาง อ้างอิงได้ เพื่อเป็นผู้นําในการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
   

ขอบเขต 
 

     คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนการผลิตและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง  ต้ังแต่การวางแผน      
การประชุมโต๊ะข่าว การมอบหมายงาน การสื่อข่าว การผลิตและเผยแพร่ การควบคุม/ ประเมินผลของ
ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรม
ประชาสัมพันธ์   

 
คําจํากัดความ 

 

ผ.สสข.   หมายถึง  ผู้อํานวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการขา่ว (ส่วนกลาง) 
หน.กลุ่มบรรณาธิการขา่วหมายถึง บุคคลผู้รับผิดชอบควบคมุการทํางานของบรรณาธิการขา่ว  
บรรณาธิการข่าว   หมายถึง  บุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดทํา ควบคุม  

และลําดับความสําคัญของข่าวในการเผยแพร่ 
ทางวิทยุกระจายเสียง 

ผู้เรียบเรียงขา่ว   หมายถึง  บุคคลที่ทําหนา้ที่เรียบเรียงข่าว ตรวจสอบและแก้ไขการ 
ใช้ภาษาในข่าวเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

นักสื่อสารมวลชน/ผูส้ื่อขา่ว หมายถึง บุคคลผู้รับผิดชอบ และ/หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงใน
สังกัดกรมประชาสัมพันธ์   

 
 
 

๑ 



 

 
 
 
การสื่อข่าว  หมายถึง  การแสวงหา รวบรวมข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์  

หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป โดยอาศัยเทคนิคและ 
วิธีการ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสืบสวน สอบสวน  
การอธิบายความ และการรายงานเชิงวิจัยเพื่อรายงานหรือ
นําเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบ 

การรายงานข่าว  หมายถึง  การนําเสนอข่าวผ่านสื่อ ไปยังผู้อ่าน ผู้ฟัง หรือ ผู้ชม  
โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เป็นข่าว 
เพื่อรายงานให้ผู้ฟังทราบ โดยมีการรายงานข่าวอย่างเป็น
ขั้นตอน  มีลีลาในการนําเสนอ และออกเสียงภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง 

แหล่งข่าว  หมายถึง  บุคคลที่ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการนําเสนอข่าว   
ข่าว  หมายถึง  เหตุการณ์ หรือ ข้อเท็จจริง หรือ เรื่องราวที่ประชาชน 

สนใจใคร่รู้ 
ประเด็นข่าว  หมายถึง  ความเคลื่อนไหวใหม่ที่เกิดขึ้น แตกต่างไปจากเหตุการณ์ 

ปกติที่ผ่านมาและประชาชนให้ความสนใจ 
การเจาะข่าว  หมายถึง  การทําข่าวเชิงลึก หรือผู้สื่อข่าวมีประเด็นที่จะทําการ 

ขยายผลเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ 
สายข่าว  หมายถึง  สายข่าวการเมือง, สายข่าวมั่นคง, สายข่าวเศรษฐกิจ,  

สายข่าวสังคม,สายข่าวไอทีและสิ่งแวดล้อม, สายข่าวพิเศษ
และภูมิภาค, สายข่าวต่างประเทศและสายข่าวกีฬา 

การติดตามประเมินผล หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ําเสมอ  

ผู้รับบริการ   หมายถึง  ประชาชนผู้รับชมหรือรับฟังข่าวสารที่ต้องการทราบ 
ข้อเท็จจริงและความเคลื่อนไหวในสิ่งที่สนใจที่เกิดขึ้น
ประจําวัน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง  
และทางอ้อมจากการดําเนนิการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสยีง  

 
 
 
 

๒ 



 

 
 
 
ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ 

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ 
หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 

แผนสํารองความเสี่ยง  หมายถึง  แผนที่เป็นระบบในการบริหารและควบคุมกระบวนการ 
ผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในทุกขั้นตอน 

แผนสํารองฉุกเฉิน หมายถึง  แผนที่คาดหมายข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น โดยนํามา 
กําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตรายการ 
ข่าววิทยุกระจายเสียง   

 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ผู้อํานวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว 
มีหน้าที่ 
1. บริหาร ควบคุมงานข่าวให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  
2. กําหนดแผน และวิธีการทํางานข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. กําหนดนโยบายในการทํางานข่าว และบุคลากรข่าวให้มีคุณภาพ  

หัวหน้ากลุ่มบรรณาธิการข่าว 
มีหน้าที่ 
1. ควบคุมการทํางานของบรรณาธิการข่าวให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของ 
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 
2. ควบคุมแผน และวิธีการทํางานข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์   
ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ควบคุมนโยบายในการทํางานข่าว และบุคลากรข่าวให้มีคุณภาพ  

 
 
 
 
 

๓ 



 

 
 
 
บรรณาธิการข่าว 

มีหน้าที่ 
1. ควบคุมการทํางานข่าวในกองบรรณาธิการข่าวให้เสร็จสิ้น จนข่าวได้รับการเผยแพร่               
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 
2. วางแผนการปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการข่าวให้มีประสิทธิภาพ 
3. รับผิดชอบข่าวที่นําออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 
มีหน้าที่ 
1. ช่วยควบคุมการทํางานข่าวในกองบรรณาธิการข่าวให้เสร็จสิ้น จนข่าวได้รับการเผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 
2. ช่วยวางแผนการปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการข่าวให้มีประสิทธิภาพ             

ผู้เรียบเรียงข่าว 
มีหน้าที่ 
1. เรียบเรียงตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของข่าวในระบบถังข่าว ทั้งรูปแบบการ             
เขียนข่าว ภาษา เนื้อหา ช่ือ ยศ  ตําแหน่งของแหล่งข่าว 
2. เรียบเรียงข่าวที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง          
ในสงักัดกรมประชาสัมพนัธ ์

มีหน้าที่ 
1. หาข่าวในพื้นที่ หรือ สื่อข่าวตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. รับผิดชอบเนื้อหาข่าวที่เขียนและการรายงานข่าวอย่างถูกต้อง ชัดเจน  

๔ 



แผนผังกระบวนการผลติและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
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ขั้นตอนการผลิตและเผยแพรข่่าววิทยุกระจายเสยีง 
 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมโต๊ะข่าว (ระยะเวลา 30 นาที) 
       ผ.สสข. หรือ หน.กลุ่มบรรณาธิการข่าว  เป็นประธานประชุมโต๊ะข่าว โดยมี บรรณาธิการข่าว, 
ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว, หัวหน้าสายข่าว ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ กระแสข่าว นโยบาย วาระข่าว 
ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณาทิศทางและประเด็นในการนําเสนอข่าวประจําวัน 
กําหนดประเด็นข่าวหลัก ข่าวรอง การต่อยอดประเด็นข่าว และปฏิทินข่าวล่วงหน้า พร้อมจดบันทึกและระบุ
สายงานที่รับผิดชอบ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบประเด็นข่าววันถัดไป รวมท้ัง ทบทวนการปฏิบัติงาน 
ในรอบวันที่ผ่านมาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดในที่ประชุมโต๊ะข่าวหรือไม่ กรณีมีปัญหา/
อุปสรรค ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กําหนดที่ประชุมต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้สามารถดําเนินงานสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี หรือปรับทิศทางการทํางานใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบของ ผ.สสข. ในฐานะผู้บริหารงานข่าว  
 

ขั้นตอนที่ 2 มอบหมายงาน (ระยะเวลา 15 นาที) 
       2.1 ที่ประชุมโต๊ะข่าวมอบหมายประเด็นข่าวที่เลือกสรรแล้ว ให้กองบรรณาธิการข่าวประจําวัน
ติดตามและให้หัวหน้าสายข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศดําเนินงานให้ได้ผลตาม
เป้าหมายที่ต้องการ 

     2.2 หัวหน้าสายข่าวนําประเด็นจากที่ประชุม สั่งงาน ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในสายงานข่าวทันที 
โดยเฉพาะข่าวเดี่ยวหรือข่าวเจาะพิเศษ   ต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับช้ินงานข่าวที่ต้องการ ภายใต้
เงื่อนไขเวลาที่จํากัด  ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  

     2.3  อาศัยศักยภาพของผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิต
รายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือเรื่องทิศทางข่าว
ระหว่างกันให้ติดตามประเด็นข่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ขั้นตอนที่ 3 สื่อข่าว (ระยะเวลา ทันที) 
       3.1 ประสานหน่วยงานสนับสนุนการสื่อข่าว 

              ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบเวลาและสถานที่ ให้แน่ชัด 
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมเตรียมอุปกรณ์และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ไปถึงสถานที่ก่อน
กําหนดเวลา  หากเป็นการสัมภาษณ์พิเศษ หรือทําข่าวเด่ียว ต้องประสานแหล่งข่าวล่วงหน้า 
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3.2 การเตรียมตัวของผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการ
ข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์   
              ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  หาข้อมูลเบ้ืองต้นโดยพิจารณาจากประเด็นข่าว  แหล่งข่าว 
ความสําคัญของข่าว   และมุมมองที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  นอกจากจะรายงานข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว  
ยังต้องยึดหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพนักสื่อสารมวลชน และประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนตาม
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2550  (ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน) 
 

ขั้นตอนที่ 4 ผลิตข่าวเผยแพร่ ภายใต้แผนป้องกันความเสี่ยง(เสร็จก่อนออกอากาศจริง 10 นาที/ภาคข่าว)  
     4.1 วิธีการตรวจสอบ และเผยแพร่ข่าวทางสถานีฯ 
            4.1.1 บรรณาธิการข่าวจัดทําบทข่าววิทยุ โดยคัดเลือกข่าวจากระบบถังข่าวและข่าว

ประกอบเสียง ที่ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ส่งเข้ามาในระบบ ซึ่งต้องเป็นข่าวที่สด ทันต่อเหตุการณ์             
และตรงกับความสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

           4.1.2 ตรวจ แก้ไขบทข่าว ในส่วนของเนื้อหา และการใช้ภาษาให้มีความถูกต้อง 
           4.1.3 มอบหมายช่างตัดต่อดําเนินการตัดต่อข่าวประกอบเสียงให้พร้อมออกอากาศ โดยมี 

ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวควบคุมความถูกต้อง ทั้งเนื้อหา เสียงรายงานของผู้สื่อข่าว และเสียงแหล่งข่าว   
           4.1.4 ผู้ประกาศมีการอ่านทบทวนบทข่าวก่อนการบันทึกเสียงซึ่งในขณะบันทึกเสียง     

บรรณาธิการข่าวจะฟังไปพร้อมกับการทบทวนบทข่าวตามไปด้วย เพื่อป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะชื่อ 
ยศ ตําแหน่งของแหล่งข่าว รวมถึงการออกเสียงคําที่เป็นคําเฉพาะ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จากนั้น 
เป็นขั้นตอนการนําเสียงรายงานข่าวของผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิต
รายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มาตัดต่อรวมเป็นแต่ละประเด็นข่าว เพื่อให้ข่าวแต่
ละข่าวมีความน่าสนใจ และมีความหลากหลาย  

     4.2 วิธีการตรวจสอบ และเผยแพร่ข่าวทางอินเตอร์เน็ต 

            4.2.1 ผู้เรียบเรียงข่าว เรียบเรียง ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของข่าวในระบบถังข่าว
ทั้งรูปแบบการเขียนข่าว ภาษา เนื้อหา ช่ือ ยศ ตําแหน่ง ของแหล่งข่าว   

            4.2.2 หากพบความไม่ถูกต้องของข่าว จะสอบถามย้อนกลับไปที่ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์หรือ
สอบถามจากแหล่งข่าวโดยตรง  
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  4.2.3 หากพบความไม่เหมาะสมของข่าวจะไม่นําเผยแพร่ เนื่องจากข่าวของกรม

ประชาสัมพันธ์ได้รับการยอมรับว่า มีความถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถใช้อ้างอิงและนําไปใช้เป็นหลักฐานในการ
ฟ้องร้องได้ 

    4.3 แผนป้องกันความเสี่ยง (ก่อนออกอากาศทุกภาคข่าว) 
             4.3.1  แผนป้องกันความเสี่ยงในขั้นตอนการผลิตข่าว 

- บรรณาธิการข่าววิเคราะห์ ประมวล  และเรียบเรียงข่าวที่จะนําออกอากาศ  
  โดยจัดทําเป็นบทข่าวในระบบถังข่าวกลาง 
- ทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาข่าว ช่ือ ยศ ตําแหน่งของแหล่งข่าว 
- คัดลอกบทข่าวที่จัดทําสําเร็จแล้ว  สํารองไว้ใน Microsoft Office ป้องกัน    
  เหตุการณ์ไม่สามารถเข้าไปทํางานในระบบถังข่าวได้ 
- พิมพ์บทข่าวสํารอง 1 ชุด ป้องกันไฟฟ้าดับหรือระบบถังข่าวกลางไม่สามารถเข้าไป    
  ทํางานในระบบได้ 
- บรรณาธิการข่าว  หรือผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว ควบคุมขณะผู้ประกาศลงเสียง 
  ป้องกันความผิดพลาดในการออกเสียง 

                  - ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว ควบคุมขณะช่างตัดต่อเสียง เพื่อเป็นการคัดกรอง 
  เสียงแหล่งข่าวให้มีประเด็นและมีความชัดเจน 

           - แจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมโต๊ะข่าวทราบ ทุกครั้ง 
           4.3.2  แผนป้องกันความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์ในการออกอากาศขัดข้อง 

หรือปิดปรับปรุง  
          -  จัดเตรียมเครื่องบันทึกเสียง สํารองในห้องตัดต่อทุกห้อง 

        -  จัดเตรียมเครื่องส่งไฟล์ข่าว  เพื่อออกอากาศที่ห้องส่ง   
         -  จัดทําระบบเชื่อมโยงถังเก็บข้อมูลข่าว 
         -  จัดเตรียมเครื่องบันทึกรายการออกอากาศ 
         -  จัดทําระบบถังเก็บข้อมูลข่าว 
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กรณีใช้การส่งไฟล์ข่าวด้วยซีดี วางแผนและจัดเตรียมการทํางานดังนี้ 

1. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมบันทึกเสียง   
2. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องบันทึก ซีดี   
3. จัดเตรียมระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลิตข่าว 
4. จัดระบบสื่อสารระหว่างสถานีฯ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตรายการข่าว  
    วิทยุกระจายเสียง 
5. จัดเตรียมแผ่น ซีดี เปล่า และปากกาเขียนแผ่นซีดี 
 

ผังการทาํงานระบบสํารอง (กรณีส่งไฟล์ขา่วด้วย ซีดี) 

 
 
กรณีใช้การส่งไฟล์ข่าวด้วย FTP วางแผนและจัดเตรียมการทํางานดังนี้  

1. จัดเตรียมเครื่อง Server FTP 
2. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมบันทึกเสียง    
3. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมส่งไฟล์ FTP   
4. จัดเตรียมระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลิตข่าว 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม FTP ดึงรายการข่าวที่จะออกอากาศแต่ละสถานีฯ

 6. ส่งข้อมูลให้สถานีฯ เพื่อออกอากาศ  
7. จัดระบบสื่อสารระหว่างสถานีฯ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตรายการข่าว  
     วิทยุกระจายเสียง 

เครื่องรับข่าวทางโทรศัพท์ เครื่องบันทึก ซีดี 

สถานีส่งออกอากาศ 
เครื่องเล่น ซีดี 

FTP server 

ห้องบันทึกเสียง 

๙ 



 

 
 ผังการทาํงานระบบสาํรอง (กรณีส่งไฟลข์่าวด้วย FTP) 

 
ขั้นตอนที่ 5 ควบคุมการออกอากาศ/ ประเมินผล  (ดําเนินการทันที) 

    5.1 ผู้ควบคุมที่ได้รับมอบหมายต้องติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารที่กองบรรณาธิการข่าวผลิต
ระหว่างการออกอากาศทันที โดยตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นเนื้อหา เวลาออกอากาศ และลําดับผัง
รายการข่าว  

    5.2 จดบันทึกข้อบกพร่อง ข้อสงสัย หรือกรณีที่ไม่เข้าใจเนื้อหาข่าว หรือข่าวผิดพลาด ทันทีระหว่าง
การออกอากาศ และสอบถามข้อเท็จจริงจากบรรณาธิการข่าวในวันนั้นๆ โดยตรง  

    5.3 ตรวจสอบคุณภาพการออกอากาศเรื่องความชัดเจนของระบบเสียง ทั้งการอ่านข่าว                
ของผู้ประกาศและเสียงแหล่งข่าว 

    5.4 ประเมินข้อดีข้อเสีย หลังการผลิตข่าวออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นประจําทุกวัน           
สรุปเป็นสถิติของหน่วยงาน เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังหรือนําไปใช้เป็นข้อมูลกําหนดแผนงานในอนาคต 

 
 

เครื่องรับข่าวทางโทรศัพท์ ห้องบันทึกเสียง 

สถานีส่งออกอากาศ 
โปรแกรม   FTP 

FTP  server 

๑๐ 



 
แผนผังกระบวนการผลติและเผยแพร่ข่าวต่างประเทศ 

 
 
 

 

ติดตามข่าวตา่งประเทศทั่วไป 
เลือกขา่วจากสํานักข่าวต่างๆ มาแปล 
เรียบเรียง พิมพ์ ตรวจทาน ส่งออก
อากาศ นาํเข้าระบบ 

กรณีไฟฟา้ดับ คอมพิวเตอรเ์สีย
ให้ย้ายทีป่ฏิบตัิงานไปที่อื่นที่ยัง

ปฏิบัติงานได้ 

ใช้ข่าวทีเ่ก็บไว้ในแฟ้มข่าวอีก
ครั้ง 

เตรียมข่าวจากแหล่งอื่นเช่น
หนังสือพิมพ์กรณีผลิตขา่วเอง

ไม่ได้ 

ปฏิบัติหนา้ที่ตามแนวทาง
ของข่าวในประเทศ 

ติดตามข่าวตา่งประเทศในประเดน็ขา่ว 
ที่กําลังเปน็ที่สนใจใน ขณะนี ้เพื่อเป็น
หัวข้อในรายงานพเิศษและนําข้อมลู
ต่างๆ ทีค่้นไดม้าประกอบเขา้ในรายงาน
พิเศษนี้และสง่ออกอากาศ 

แผนฉุกเฉินกรณีวิกฤติ 
 

แผนป้องกนัความเสี่ยง 

ติดตามข่าวตา่งประเทศทั่วไป 
เลือกขา่วจากสํานักข่าวต่างๆ มาแปล 
เรียบเรียง พิมพ์ ตรวจทาน ส่งออก
อากาศ นาํเข้าระบบ 

หน้าทีร่ับผิดชอบ 

งานอืน่ที่ได้รับ เช่น หนังสือขอวีซ่า 
หนังสือรับรองการเปน็เจา้หน้าที่ของ 
กปส. , ส่งเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าทีข่องข่าวในประเทศกรณีการ
ประชุมระหว่างประเทศ 

นําแผนปองกนัความเสี่ยงมา
ปฏิบตั ิ

แปล-เรียบเรียงข่าว
ต่างประเทศ 

รายงานพเิศษ 

สรุปข่าวรอบโลก 

งานอืน่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

รายงานข่าวตามวิทยุ-โทรทัศน์ 

๑๑ 



 

 
 
หน้าทีข่องกลุม่งานขา่วต่างประเทศ 

1. แปลและเรียบเรียงข่าวต่างประเทศจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยคัดเลือกข่าวจาก
สํานักข่าวต่างประเทศที่ทําสัญญาซื้อข่าว ได้แก่ สํานักข่าวรอยเตอร์ และสํานักข่าว เอเอฟพี หรือแหล่งข่าว
อ่ืนๆ ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนําออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  

2. จัดทําบทวิเคราะห์ข่าว รายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศออกอากาศทาง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  และใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง 

3. ข่าวต่างประเทศที่ออกอากาศแล้ว จะมีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตของสํานักข่าวทุกวัน 
4. การทําข่าวนอกพื้นที่ จะให้ผู้สื่อข่าวที่เชี่ยวชาญด้านภาษาออกปฏิบัติการร่วมกับทีมข่าว 

ในประเทศด้วย โดยทําหน้าที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว แปลข่าว และเรียบเรียงข่าว จนจบสิ้นภารกิจในพื้นที่ 
   ปัญหาและอุปสรรค 

1. กรณีมีข่าวด่วน ซึ่งต้องแปลให้เสร็จภายในเวลาจํากัด  อาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้  
        2. เครื่องรับข้อมูลข่าวจากสํานักข่าวต่างประเทศมีปัญหา ทําให้รับข่าวนํามาแปลไม่ทัน 

เวลาออกอากาศ   
    

 
มาตรฐานงาน 

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ 
- ผลิตข่าวและรายงานพิเศษตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 
- เนื้อหาข่าวและรายงานพิเศษมีความสมบูรณ์ 
- ผู้อ่านข่าว หรือรายงานพิเศษ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
- การออกเสียงชัดเจน เสียงมีคุณภาพ 
- รายงานข่าวสดทันเหตุการณ์ และต่อเนื่องน่าฟัง 
- ผู้รับฟังข่าวสารพึงพอใจ 

 
ระบบการตดิตามประเมินผล 

 

- บรรณาธิการข่าวประจําวัน ประเมินผลหลังจบรายการข่าวทันทีว่า มีข้อบกพร่องต้องแก้ไข 
หรือสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด  เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขในภาคข่าวต่อ ๆ ไป 

- ที่ประชุมโต๊ะข่าวนําประเด็นปัญหาอุปสรรคหลังประเมินผลมาพิจารณาวิเคราะห์หาแนว
ทางแก้ไขทุกวัน 

- จ้ างหน่ วยงานภายนอกสํ ารวจผลการรับฟังข่ าวจากสถานี วิทยุแห่ งประเทศไทย 
ภาคบังคับ ตามตัวช้ีวัดที่  3.1.4: ร้อยละของจํานวนผู้ฟังข่าววิทยุที่เพิ่มขึ้น 

- นําผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้ฟังมาปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจของผู้ฟังข่าวมากขึ้น 
 

๑๒ 



 

 
 

 
แผนสํารองฉุกเฉิน 

 
      ในอดีตแผนสํารองฉุกเฉินยังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจไม่มากนักสําหรับการทําข่าว 

ในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ โดยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุ เช่น น้ําท่วม แผ่นดินไหว 
เครื่องบินตก การก่อการร้าย และอื่นๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อการนําเสนอข่าวที่รวดเร็ว ทันเวลาและเที่ยงตรง   

      ปัจจุบันผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ให้ความสําคัญในเรื่องแผนสํารองฉุกเฉินในการทําข่าวมากขึ้น 
โดยตระหนักถึงการนําเสนอข่าวที่สามารถแข่งขันกับสื่ออื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะภัยพิบัติและเหตุการณ์
ต่างๆ รวมถึงปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ไม่พร้อมในการทํางาน อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน  

     แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อรองรับการทํางาน กําหนดดังนี้ 
     1. กรณีไฟดับ หรือระบบฐานข้อมูลมีปัญหา ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกอากาศ 

ใช้งานไม่ได้  
     2. กรณีการชุมนุมประท้วง  และบุกยึดสถานีฯ 
     3. การรายงานข่าว  การนําเสนอข่าวในภาวะวิกฤต   
     4. กรณีการรายงานสดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  หรือเหตุการณ์สําคัญในสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วน 
     5. กรณีติดต่อสัมภาษณ์สดไม่ได้ตามท่ีนัดหมาย 
 
 

    
 

                                            
  

 
 

๑๓ 



 

 
 
 

1. แผนสํารองฉุกเฉิน 
กรณีไฟดับ หรือระบบฐานข้อมูลมีปญัหา  ทําให้ระบบคอมพวิเตอร ์

ในการออกอากาศใช้งานไม่ได ้
 

        ปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง ทําให้ไม่
สามารถออกอากาศได้ตามเวลาที่กําหนดนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการออกอากาศที่ใช้
รวบรวม จัดเก็บ บันทึก และถ่ายโอนข้อมูลระหว่างห้องปฏิบัติการข่าวกับห้องส่ง มีปัญหาจากระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง  เพราะทางห้องปฏิบัติการข่าวขาดระบบสํารองไฟฟ้า หรือเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา   
       กรณีระบบไฟฟ้าดับ  ทําให้ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังห้องส่ง   ต้องดําเนินการ ดังนี้ 

      1. บรรณาธิการข่าวจัดทําบทข่าวและพิมพ์บทข่าวสํารองให้ผู้ประกาศอ่านสดในห้องส่ง และ
ให้ช่างห้องส่งที่ควบคุมการออกอากาศ  
       2. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ นําข้อมูลเสียงที่บันทึกไว้มาทําการตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่ออื่นและ
บันทึกลงแผ่น ซีดี พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง  
      3. บรรณาธิการข่าว หรือ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว นําแผ่น ซีดี ที่บันทึกข้อมูลข่าวเรียบร้อย
แล้วไปให้ช่างห้องส่ง  

           4. ช่างห้องส่งเปิดเสียงในแผ่น ซีดี ตามบทข่าว โดยการควบคุมของบรรณาธิการข่าว หรือ 
ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 

      5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  นําความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหา
โอกาสต่อไป 

 

๑๔ 



 

 
 

2. แผนสํารองฉุกเฉิน 
กรณีการชุมนุมประท้วง และบุกยดึสถานีฯ 

    

         จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองทุกครั้งที่ผ่านมาวิทยุกระจายเสียงในสังกัด 
กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสื่อของรัฐ  มักจะถูกกลุ่มผู้ชุมนุมมาปิดล้อมสถานีและบางครั้งเข้ามายึดพ้ืนที่             
ทําให้ไม่สามารถออกอากาศได้  จึงต้องมีแผนสํารองไว้ให้พร้อมออกอากาศได้ทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คาดว่า
จะนําไปสู่การปิดล้อมหรือบุกยึดสถานีฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้.- 

     ก่อนเกิดเหตุ 
      1. ประชุมเตรียมความพร้อม ระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติ 
      2. จัดทีมกองบรรณาธิการข่าวประจําวัน เป็นแบบคู่ขนาน โดยทีมหลัก ประจําการ ณ  สถานีฯ 

ทีมสํารองประจําการ ณ สถานที่ที่กําหนดให้เป็นสถานีสํารองในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถออกอากาศได้
ทันที หากสถานีฯ หลักไม่สามารถออกอากาศได้ 
            3. จัดบุคลากร และอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตข่าว เช่น โทรศัพท์ เครื่องรับข่าว                 
เครื่องตัดต่อ  ความพร้อมเครื่องส่งออกอากาศ  รถถ่ายทอดเคลื่อนที่ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสาร และ  
ผู้ประกาศ สํารองพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที 

 

     ขณะเกิดเหตุ 
      1. ทีมกองบรรณาธิการข่าว ณ สถานีสํารอง ดําเนินการผลิตรายการข่าวเพื่อออกอากาศแทน

สถานีฯ หลัก ทันที   
      2. ทีมกองบรรณาธิการข่าว ณ สถานีสํารอง ประสาน สั่งการบังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบ และ/

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  
ภาคสนาม  แทนทีมกองบรรณาธิการข่าว ณ สถานีฯ หลัก ทันที 

      3. ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อข่าวอยู่ในภาคสนาม รายงานข่าวไปยังสถานี
สํารอง แทนการรายงานเข้าสถานีฯ หลัก        

 
 

๑๕ 



 

 
 

3. แผนสํารองฉุกเฉิน 
การรายงานข่าว การนําเสนอข่าวในภาวะวิกฤต   

 

        เมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤต หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ความรุนแรง การชุมนุม  
การประท้วง การจลาจล การปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การก่อการร้าย และภาวะสงคราม มีขั้นตอน 
การปฏิบัติ ดังนี้.- 

      1. ประชุมเตรียมความพร้อม ระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติ 
      2. ประชุมโต๊ะข่าวประจําวัน เพื่อกําหนดประเด็น และมอบหมายผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ติดตาม
สถานการณ์ รายงานข่าวเข้ามายังสถานีเพื่อเตรียมออกอากาศ  

      3. จัดทีมเวรเสริมเพิ่มเติมจากคําสั่งเดิม ทั้งทีมกองบรรณาธิการข่าว  และทีมผู้รับผิดชอบ 
และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  

      4. ทีมกองบรรณาธิการข่าว ประสาน สั่งการบังคับบัญชา มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ และ/
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข้อมูลเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหว และความคิดเห็นต่างๆ                
มานําเสนอออกอากาศทางสถานีฯ โดยต้องกําชับให้ใช้ความระมัดระวัง ใช้วิจารณญาณในการเข้าไปใน               
พ้ืนที่เสี่ยงและให้คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก 

 แนวทางปฏิบัติในการทําข่าว เสนอรายงาน หรือผลิตรายการเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
          1. หลีกเลี่ยงการรายงานความขัดแย้ง โดยไม่นําเสนอความเคลื่อนไหว หรือความคิดเห็นของ
กลุ่มที่มีความขัดแย้ง หรือฝ่ายตรงข้ามกันเท่านั้น แต่ควรนําเสนอข้อมูล ความคิดเห็นของฝ่ายอ่ืนๆ  
ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้วย 
         2. หลีกเลี่ยงการรายงานที่เน้นย้ําถึงความทุกข์ หรือความหวาดกลัวของกลุ่มที่มีความขัดแย้ง
เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องให้ความสําคัญกับความทุกข์ของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
         3. หลีกเลี่ยงการใช้คําที่รุนแรงและสยดสยอง เช่น คําว่า การล้างผลาญ โศกนาฏกรรม เพื่อ
อธิบายสิ่งที่กลุ่มความขัดแย้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทํา หรือถูกกระทํา ยกเว้น กรณีที่เป็นการอ้างอิงจากคําพูด
ของแหล่งข่าว 
         4. หลีกเลี่ยงการใช้คําที่เร้าอารมณ์และมีความหมายคลุมเครือ ที่ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน ทั้งในข้อเท็จจริงและความหมายที่แท้จริงของคําที่ใช้  

5. หลีกเลี่ยงการแทรกความเห็นของผู้ รับผิดชอบ  และ/หรือผู้ที่ ไ ด้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ลงไปในข้อเท็จจริง  
ยกเว้นเป็นความเห็นของแหล่งข่าว ที่ต้องอ้างถึงในการรายงานข่าว 

 
 
 

๑๖ 



 

 
 

    
การรายงานข่าวการชุมนุม การประท้วง การจลาจล 

         1. ระมัดระวังการรายงานจํานวนหรือตัวเลขของผู้เข้าร่วมชุมนุม เพราะยังไม่มีวิธีการใดที่
สามารถคํานวณจํานวนผู้เข้าร่วมชุมนุมได้อย่างแม่นยํา 
         2. ถ้ามีหลายแหล่งข่าวที่ให้ตัวเลข หรือจํานวนผู้ชุมนุมที่มีความแตกต่างกันให้รายงานตัวเลข
มากสุดและน้อยสุด โดยอ้างแหล่งข้อมูลของตัวเลขนั้นๆ ด้วย 
         3. ไม่ควรรายงานข่าวแบบคาดคะเนสถานการณ์ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น                 
เพราะอาจจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดเหตุร้าย หรือเหตุรุนแรงมากขึ้น 
         4. ผู้ปฏิบัติงานต้องถอนตัวออกจากบริเวณพื้นที่การชุมนุมทันที หากการสื่อข่าว หรือการ
รายงานข่าวในพื้นที่การชุมนุม ไปมีส่วนทําให้ผู้ชุมนุมต้องการแสดงออกด้วยอาการฮึกเหิม ก้าวร้าว รุนแรง 

การรายงานข่าวการปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การก่อการร้าย และภาวะสงคราม 
       1. ต้องระบุแหล่งที่มา หรือต้นตอของข่าวอย่างชัดเจน 
        2.ผู้ รับผิดชอบ  และ/หรือผู้ที่ ไ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบั ติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ต้องรายงานข่าวอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ด้วยความถูกต้อง 
เที่ยงตรงและด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องระมัดระวังในการเลือกใช้ถ้อยคํา คําพูด และน้ําเสียง                 
ที่ไม่ใส่อารมณ์ หรือไม่สอดแทรกอารมณ์ อคติ ค่านิยม และไม่ปรุงแต่ง 
        3. การใช้คําเพื่อบ่งชี้ถึงผู้ก่อเหตุ ต้องพยายามให้เป็นไปตามลักษณะการกระทํา หรือการก่อเหตุ 
หลีกเลี่ยงการใช้คําที่เป็นการกล่าวหา หรือการด่วนตัดสิน ในกรณีที่มีช่ือเฉพาะของกลุ่มควรระบุช่ือเฉพาะนั้น 
พึงหลีกเลี่ยงการใช้ช่ือกลุ่มแบบเหมารวม ที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและความรู้สึกของผู้ที่ถูกระบุอย่างเหมารวม 

     การรายงานข่าวเหตุหายนะ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ ภัยธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉิน 
         1. ต้องให้ความสําคัญกับแหล่งที่มา และความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะตัวเลข                   
ของผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต รวมทั้งความเสียหาย  
       2. ก่อนการรายงานชื่อผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ หรือผู้สูญหาย ควรตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ข่าวแก่ญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ หรือผู้สูญหาย แล้วหรือยัง หากยังไม่ได้แจ้ง หรือเจ้าหน้าที่ยังไม่
สามารถแจ้งได้ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ ไ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์   ต้องรายงานอย่างระมัดระวัง    
        3. การรายงานเหตุการณ์รุนแรง เสี่ยงภัย ที่มีการสูญเสียเลือดเนื้อ ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์                
ต้องระมัดระวัง และคํานึงถึงอารมณ์และขวัญของผู้ฟังด้วย โดยเฉพาะผู้ฟังที่มีญาติพ่ีน้อง หรือคนรู้จัก               
ต้องเสียชีวิต หรือตกอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บทุกข์ร้อนทรมาน 
 

๑๗ 



 

 
 

ตัวอย่างการรายงานข่าว การนําเสนอข่าวในภาวะวิกฤต   
 

โฆษก ศอฉ. ระบุ ปฏิบัติการวันนี้ มีผู้เสียชีวิต 6 คน ได้รับบาดเจ็บ 59 คน 
         โฆษกศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบุ ปฏิบัติการวันนี้  มีผู้เสียชีวิต 6 คน ได้รับ
บาดเจ็บ 59 คน  
         พ.อ.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.              
แถลงสรุปภาพรวมของเหตุการณ์ที่มีการใช้กําลังตามที่  ศอฉ. ได้เข้ากดดันพื้นที่การชุมนุมที่แยกราชประสงค์
และพื้นที่ใกล้เคียง  จนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ว่า ในวันนี้มีผู้หลงผิดที่เข้าร่วมการชุมนุมและ
เดินกลับภูมิลําเนาแล้วประมาณ 400 คน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ ศอฉ. หยุดการเคลื่อนกําลังพล ปรากฏว่า 
กลุ่มก่อการร้ายที่แฝงตัวก็ได้ออกมาก่อเหตุความวุ่นวาย ทุบทําลายกระจกห้างร้าน และวางเพลิงสถานที่
สําคัญๆ  โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า  สถานีโทรทัศน์ และที่อ่ืนๆ รวมกว่า 20 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
สามารถเข้าควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้ว ยกเว้น อาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ โดยมีกลุ่มก่อการ
ร้ายติดอาวุธแอบลอบทําร้ายเจ้าหน้าที่ ที่กําลังดําเนินการในบริเวณดังกล่าว และคาดว่าจะเข้าควบคุมเพลิง
ทั้งหมดได้ในเร็วๆ นี้ ขณะที่สถานการณ์ในส่วนภูมิภาคและต่างจังหวัดก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว
เช่นกัน  
         พ.อ.สรรเสริญ แก้วกําเนิด  กล่าวว่า จนถึงเวลา 20.00 น.ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น  
59 คน เสียชีวิต 6 คน เป็นทหาร 1 นาย ชาวต่างชาติสัญชาติอิตาลี 1 คน และประชาชนอีก 4 คน นอกจากนี้ 
ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังหลงเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ โรงแรมอัมรินทร์ และพื้นที่วัดปทุมวนาราม ซึ่งตํารวจ
จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการพิจารณาดําเนินการและส่งตัวผู้ชุมนุมกลับ
ภูมิลําเนาต่อไป 
 

----------------- 

 

๑๘ 



 

 
 

4. แผนสํารองฉุกเฉิน 
กรณีการรายงานสดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

หรือเหตุการณ์สําคัญในสถานการณ์ปจัจุบันทันด่วน 
 

     กรณีการรายงานสดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์สําคัญในสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วน               
เช่น  เสธ.แดง  ถูกลอบยิง การชุมนุมในพื้นที่อันตราย  ไฟไหม้  ตึกถล่ม  ภัยธรรมชาติ  จุดลอบวางระเบิด 
ฯลฯ  การต้ังรับเหตุการณ์ในกรณีเหล่านี้ หากมีการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ปฏิบัติไว้อย่างดี จะทําให้การ
ทํางานข่าวเป็นไปอย่างราบรื่น  และปราศจากปัญหาอุปสรรคที่ยากไปได้ด้วยดี   

 
     หากปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ   สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องควรทํา คือ.- 
     1. รีบขออนุมัติจัดทีมเฉพาะกิจ (คัดเลือกผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านรายงานจับประเด็นได้ไว 

เสียงดี มีไหวพริบ) 
     2. ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง

ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ประสานการรายงานกับบรรณาธิการข่าวอย่างต่อเนื่อง (นอกจากรายงานสดเข้า
ไปในกองบรรณาธิการแล้ว ยังต้องให้ความสําคัญรายงานเข้าไปในรายการสดของสถานีฯ ด้วย เพื่อความสด
ของข่าว) 

     3. ในกรณีพ้ืนที่อันตราย ผ.สสข., หัวหน้ากลุ่มบรรณาธิการข่าว, หัวหน้าสายข่าว, บรรณาธิการ
ข่าวประจําวัน  ต้องนําเรื่องนี้เข้าโต๊ะประชุมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และหาแนวทางการทํางานเพื่อให้ได้เนื้องาน
และผู้รับผิดชอบ และ/ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงใน
สังกัดกรมประชาสัมพันธ์  มีความปลอดภัย  

     4. ให้ความรู้ หรือให้การอบรมผู้รับผิดชอบ และ/ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการ
ผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญการทํางานข่าวในกรณีเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ 

     5. ควรฝึกผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนให้มีคุณสมบัติพร้อมทํางานได้ทันทีในทุกสถานการณ์  

     6. มีอุปกรณ์ใช้งานป้องกันภัยเช่นเดียวกับสื่ออื่น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
     7. ควรมีหมายเลขโทรศัพท์สําคัญ เช่น ผู้ ว่าราชการจังหวัด สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง 

โรงพยาบาล ฯลฯ โดยจัดหมวดหมู่ให้นํามาใช้ได้สะดวกและรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
       8. ผ.สสข., หัวหน้ากลุ่มบรรณาธิการข่าว, บรรณาธิการข่าว และผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ควรประชุม
ประเมินผลทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการทําข่าวทุกวัน เพื่อวัดคุณภาพงานและผลสัมฤทธ์ิของงานที่ได้ 
 
 

 

๑๙ 



 

 
 
    
  หากปัญหาเกิดขึ้นในภูมิภาค  สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องควรทํา คือ .- 
     1. กองบรรณาธิการข่าวจะต้องประสานภูมิภาคทุกครั้ง เพื่อร่วมทีมการทําข่าวอย่างมีเอกภาพ

และนําเสนอข่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     2. ส่วนกลางต้องจัดทีมทําข่าวให้ในกรณีภูมิภาคประสานขอความร่วมมือ 
     3. ในส่วนของจังหวัด ต้องประสานกับบรรณาธิการข่าวประจําวันโดยตรง เพื่อวางแผนการทํางาน

และตัดสินใจ 
     4. ส่วนภูมิภาคควรมีแหล่งข่าวที่ชัดเจนและพร้อมให้ข้อมูลทีมบรรณาธิการส่วนกลาง เพื่อสัมภาษณ์

ตรงจากส่วนกลางไปภูมิภาค 
     5. ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง

ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในภูมิภาคต้องแม่นประเด็น รวมทั้งการส่งเสียงรายงานข่าวต้องกระชับและเสียง
แหล่งข่าวต้องชัดเจน 

     6. สรุปประเมินผล ร่วมกันระหว่างทีมบรรณาธิการส่วนกลาง และภูมิภาค 
     7. การทํางานข่าวทุกครั้งต้องเก็บข้อมูล เพื่อนํามาใช้ในครั้งต่อไปหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก เพื่อให้

ง่ายต่อการทํางาน 
 
 

  

๒๐ 



 

 
 

การรายงานสดเหตุการณ์สําคัญจากนอกพื้นที่ 
      

การรายงานสดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ข่าวจากนอกสถานที่เข้ามาออกอากาศทางสถานีฯ                
เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งช่วยให้การผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงของกองบรรณาธิการข่าว มีความน่าสนใจ เนื่องจาก
สามารถนําเสนอได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์  จึงตอบสนองความต้องการของผู้ฟังได้มากที่สุด  ดังนั้นการ
รายงานสดแต่ละครั้ง ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  จึงต้องถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น             
ณ  ขณะนั้น ให้ออกมาให้อย่างเห็นภาพที่สุด  การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจึงมีความสําคัญ              
อย่างมาก นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ควรศึกษาที่มา เรื่องราว และองค์ประกอบของเหตุการณ์               
ซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้การรายงานสดนั้นๆ มีคุณภาพและคุณค่าของข่าวมากที่สุด  

ขั้นตอนการรายงานสด 
1. กองบรรณาธิการข่าว หรือ ห้องส่ง สถานีฯ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  
ภาคสนาม เพื่อกําหนดรายละเอียด ช่วงเวลาที่จะให้มีการรายงานเข้ามาออกอากาศสด 

2. ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งอาจมีการ
บันทึกเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าว บุคคล หรือ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เตรียมไว้ประกอบการรายงานสด ซึ่งจะช่วย
สร้างความน่าสนใจ  สร้างสีสัน  หรือความน่าเชื่อถือให้กับข่าวมากขึ้น  

3. ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ควรเรียบเรียงเนื้อหาแบบคร่าวๆ ไว้ สําหรับการรายงานสด   
เพื่อให้การลําดับขั้นตอนรายงานสดเป็นไปอย่างราบรื่น  ไม่สับสน  หรือรายงานวกวนไปมา 

4. เมื่อกองบรรณาธิการข่าว หรือห้องส่ง สถานีฯ โทรศัพท์แจ้งให้เตรียมความพร้อม
รายงานสด ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง
ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ควรยุติภารกิจอ่ืน โดยเตรียมข้อมูลและมีสมาธิเพื่อรอเข้ารายการ หากเป็นไปได้
ควรสอบถามถึงชื่อผู้ดําเนินรายการ  รูปแบบที่จะให้รายงาน รวมทั้งแนวคําถาม และระยะเวลาของการ
รายงาน  เพื่อให้การนําเสนอออกมาอย่างสมบูรณ์  ไม่เกิดปัญหา“ตายกลางอากาศ” 

๒๑ 



 

 
 

ตัวอย่างการรายงานสดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 

ทหารเริ่มปฏิบัติการขอคืนพื้นที่สีลม-สวนลุมพินีแล้ว และประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที ่
       ทหารเริ่มปฏิบัติการขอคืนพื้นที่สีลม-สวนลุมพินีแล้ว พร้อมทั้งประกาศให้กลุ่มผู้ ชุมนุม 
ออกจากพื้นที่  โดยนํารถหุ้มเกราะเคลื่อนเข้าถนนราชดําริ  
        จากการที่เจ้าหน้าที่ทหาร ได้นํารถหุ้มเกราะเพื่อเข้าปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ต้ังแต่ช่วงเช้ามืด วันนี้ 
(19 พ.ค.) โดยการนํารถหุ้มเกราะ ไปจอดยังบริเวณแยกศาลาแดง 2 คัน จอดอยู่บนถนนสีลมบริเวณหน้า
อาคารซีพี ทาวน์เวอร์ 2 คัน และจอดอยู่ที่แยกนราธิวาสราชนครินทร์ อีก 2 คัน ขณะที่ ทหารได้กระจายกําลัง
ไปตามซอยต่างๆ ของถนนสีลม และได้ประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่การชุมนุม ล่าสุด เมื่อเวลา           
08.40 น.  ทหารได้เข้ายืดพ้ืนที่บริเวณแยกศาลาแดง สวนลุมพินี หน้าตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ได้แล้ว ส่งผลให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังคงมีการยิงตอบโต้กับ
เจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ ถอยร่นออกไปอยู่บริเวณแนวบังเกอร์อีกจุดหนึ่งบริเวณแยกสารสิน และเมื่อเวลา
ประมาณ 09.50 น. เจ้าหน้าที่สามารถยึดพ้ืนที่คืนตลอดถนนสารสิน ถนนวิทยุ และถนนพระราม 4 ได้แล้ว  
        จากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในแต่ละจุด  มีผู้ได้รับบาดเจ็บเริ่มทยอยเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลตํารวจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้บาดเจ็บจํานวน 8 คน ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 คน และมี
ผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน ทราบชื่อคือ นายวัฒนชัย เอี่ยมนาค อาศัยอยู่ย่านถนนเจริญกรุง บางลําพูล่าง ถูกยิง              
ที่แยกสารสิน จากการตรวจสอบพบมีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอก.  
    
 

------------------ 

๒๒ 



 

 
 

5. แผนสํารองฉุกเฉิน 
กรณีติดต่อสมัภาษณ์สดไม่ได้ตามที่นัดหมาย 

 

ผู้ รับผิดชอบและ  /หรือผู้ ที่ ไ ด้ รับมอบหมายให้ปฏิ บั ติงานด้านการผลิตรายการข่ าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  นอกจากจะต้องดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติแล้ว  ยังจําเป็นต้องวางแผนรองรับความเสี่ยง จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย ซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ  
เช่น ในกรณีที่มีการโทรศัพท์ติดต่อขอนัดสัมภาษณ์สดแหล่งข่าวทางโทรศัพท์  มีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้ 

      1. ขอคํายืนยันจากแหล่งข่าว  รวมท้ังขอหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด 
โดยขอสํารองไว้มากกว่า 1 หมายเลข  

2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่โทรศัพท์ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งข่าว และสัญญาณโทรศัพท์          
อีกครั้ง  โดยดําเนินการก่อนเข้ารายการประมาณครึ่งชั่วโมง   

การแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดเหตุขัดข้อง  
1. แจ้งบรรณาธิการข่าวประจําวัน  เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือแนวทางแก้ไขปัญหา 
2. จัดเตรียมแหล่งข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราว หรือเนื้อหาที่จะมีการสัมภาษณ์สด 

ในวันนั้นไว้ล่วงหน้าประมาณ 1 - 2 คน และติดต่อไปทันทีเพื่อขอให้เข้าสายสัมภาษณ์แทน 
      3. ประสานผู้ประกาศข่าวเพ่ือรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งบุคคลท่ีจะมาเป็นแหล่งข่าว

ใหม่ในการเข้าสายพูดคุยแทน เพื่อให้การประกาศชื่อหรือพูดคุยทักทายหน้าไมค์เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิด
ข้อผิดพลาด 

4. กรณีแหล่งข่าวคนเดิมโทรศัพท์กลับเข้ามาในเวลาที่กระชั้นชิดกับการเข้ารายการ  โดยที่ผู้
ปฏิบัติหน้าที่สามารถประสานแหล่งข่าวคนใหม่ได้แล้ว ให้อธิบายด้วยถ้อยคําสุภาพตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
รวมทั้งความจําเป็นที่ต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 

5. กรณีที่แหล่งข่าวขอเลื่อนเวลาเข้ารายการสัมภาษณ์ออกไป และเป็นการแจ้งกะทันหัน    
ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะพิจารณานํารายงานพิเศษที่กําหนดไว้ในบทข่าวลําดับถัด ๆ ไป มาออกอากาศแทนแล้วจึง
ประสานสัมภาษณ์สดในช่วงหลัง  

6. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อนัดหมายแหล่งข่าว หรือ แหล่งข่าวสํารองคนใดได้เลย ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ต้องจัดเตรียมรายงานพิเศษ  หรือข่าวอ่ืนสํารองไว้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ลุล่วงไปได้  ทั้งนี้ต้องมีการ
ประสานบรรณาธิการข่าว  ช่างเทคนิคที่ทําหน้าที่ควบคุมเสียง รวมทั้งผู้ประกาศข่าวประจําวันอย่างใกล้ชิด 

๒๓ 



 

 
 

วิธีการเขียนข่าว 
 

     โปรยหัวข่าว 
      เป็นส่วนที่มีความสําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของข่าว เพราะเป็นจุดเรียกร้อง หรือดึงดูดความสนใจ                 
ข่าวนั้นเป็นด่านแรก ถ้าโปรยหัวข่าวดี  ผู้ฟังจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ แม้ว่าเนื้อข่าวอาจไม่
น่าสนใจนัก แต่ลองคิดดูว่า  ถ้าเนื้อหาข่าวเรื่องนั้นเป็นเรื่องดี  สําคัญ  น่าสนใจ แต่ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์โปรยหัว
ไม่ดี  ไม่น่าสนใจ การเสนอข่าวนั้นอาจไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ 

1. โปรยประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุดเสมอ โดยเฉพาะประเด็นที่มีผู้ติดตามมาก 
                 2. หาจุดเด่น จุดสนใจ หรือจุดสําคัญ ของเรื่องมานําเสนอ ข่าวจะมีคุณค่ามากขึ้น 
  3. ถ้าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบ โปรยหัวด้วยประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับผลที่กลุ่มคนจะได้รับ
ผลกระทบ หรือผลประโยชน์นั้น  ข่าวจะน่าสนใจมากขึ้น 
  4. โปรยหัวข่าวไม่ต้องยาว และไม่ต้องห่วงประเด็นอื่นๆ ในข่าวทั้งหมด เลือก 1 หรือ 2 
ประเด็นมาโปรยเท่านั้น 

5. การโปรยหัวแบบต้ังคําถาม เช่น “จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ไปติดตามจาก .... ” หรือ “เป็น
เพราะอะไร ติดตามจาก ...... ” 

6. ไม่จําเป็นต้องโปรยหัวด้วยตัวบุคคล นําเรื่อง หรือประเด็นสําคัญ โปรยขึ้นได้เลย  
 

  เนื้อข่าว 
                 หลังจากโปรยหัวข่าวให้ดึงดูดความสนใจผู้ฟังแล้ว   การขึ้นต้นเนื้อหา และร้อยเรียงถ้อยคํา 
ในบทข่าวที่ดีจะทําให้การนําเสนอข่าวช้ินนั้นๆ มีความสมบูรณ์  
  1. อย่านําท่อนแรกของโปรยมาเป็นท่อนแรกของเนื้อข่าว เพราะการซ้ําดังกล่าว จะทําให้ข่าว
น่าเบื่อและเยิ่นเย้อ 

      2. อย่าขึ้นต้นด้วยการย้อนเวลา  หรือเล่าที่มาที่ไป  แม้ว่าจะสร้างความเข้าใจในเนื้อหาข่าว 
ที่ ดี แต่จะไม่ค่อยดึงดูดความสนใจขึ้นต้นด้วยเรื่องใหม่ ประเด็นล่าสุดก่อน และถ้าจะเล่าที่มาที่ ไป                  
หรือสาเหตุ ให้นําไปเขียนไว้ช่วงหลัง 

      3. เสียงสัมภาษณ์ของบุคคลในข่าว จะทําให้ข่าวน่าเชื่อถือมากขึ้น และทําให้ข่าวในสีสันมาก
ขึ้น ดังนั้นผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง
ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ไม่ควรมองข้าวความสําคัญของเสียงแหล่งข่าว  พยายามอัดเสียงให้ชัดเจน            
เสียงไม่แตก  ไม่เบาเกินไป และปล่อยเสียงสัมภาษณ์ไม่ยาวเกินไป ที่สําคัญเสียงแหล่งข่าวต้องไม่พูดซ้ํากับ           
เนื้อข่าวที่เขียน  ปล่อยเสียงให้เป็นการขยายความ หรือเน้นให้เนื้อข่าวนั้นมีความสําคัญมากขึ้น 

 
 
 
 
    

๒๔ 



 

   
 
 

การใช้ภาษา 
      1. คําที่ใช้ต้องถูกความหมาย โดยเฉพาะราชาศัพท์ และคําศัพท์เฉพาะในบางสายข่าว เช่น 

ข่าวเศรษฐกิจ 
     2. ตําแหน่ง จะต้องเช็คให้ถูกต้อง การเขียนตําแหน่งเป็นสิ่งที่ต้องระวัง และไม่ควรใช้ตัวย่อ 

ควรเขียนให้เต็ม  แล้ววงเล็บคําย่อ  เพราะต้องคํานึงถึงผู้ประกาศที่จะอ่านข่าวด้วย 
      3. ใช้ตําแหน่งให้เกี่ยวข้องกับข่าว เช่น นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี บางครั้ง 

ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมือง ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ควรใส่ตําแหน่งหัวหน้าพรรค จะดีกว่า รวมถึง
รัฐมนตรี และแหล่งข่าวอ่ืนๆ   ที่มีหลายตําแหน่ง 

      4. เวลาที่ปรากฏในเนื้อข่าว ต้องสัมพันธ์กับเวลาที่นําเสนอ เช่น ข่าวจะออกอากาศภาค  
19.00 น.  แต่เนื้อหาเขียนว่า “จะประกาศผลเวลา 17.00 น.”  
       5. ประโยคอ่านแล้วต้องเข้าใจชัดเจน   ไม่ควรขยายความมากเกินไป เพราะอาจทําให้คนฟัง 
ไม่เข้าใจ  
  6. ตัดคําฟุ่มเฟือยทิ้ง  เช่น  คําว่า มีการ...    มีความ...  
  7. คําไหนไม่มั่นใจว่าผู้ประกาศจะอ่านถูกหรือไม่   ให้เขียนคําอ่านลงไปด้วย โดยเฉพาะคํา
เฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษ 
 
     

 

๒๕ 



 

 
 
 
 

ตัวอย่างข่าวอ่าน 
                   

        เด็กไทย สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 5 เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจําปี 
2553 ประเทศโครเอเชีย   
                   นางพรพรรณ ไวทยางกูร   ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หรือ สสวท. เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจําปี 2553 ณ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 
นี้ ผลปรากฏว่า ทีมเด็กไทยทั้ง 5 คน คว้าเหรียญทองได้ทั้งหมด 5 เหรียญทอง ประกอบด้วย   นายนครินทร์ 
โลหิตศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายชยากร พงษ์ศิริ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิรภัทร จงอร่าม
รุ่งเรือง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  นายอิสระพงศ์ เอกสินชล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   และ นายวีรภัทร 
พิทยครรชิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ ที่เด็กไทยสามารถคว้าเหรียญทอง
กลับบ้านได้ครบทุกคนเป็นวิชาแรก ทั้งที่เป็นวิชาที่ยาก ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเด็กไทย
และครูอาจารย์ที่ช่วยฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเด็กที่มีศักยภาพดังกล่าว มักจะอยู่เฉพาะในโรงเรียน
ใหญ่ในเมือง  

   ดังนั้น ปีนี้ สสวท. จึงได้ดําเนินโครงการชั้นเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเพิ่มห้องเรียนพิเศษ ระดับ
มัธยมศึกษาต้น ประจําอําเภออีก  850 แห่ง 

สําหรับคณะผู้แทนประเทศไทย จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคมน้ี 
เวลา 14.20 น. เที่ยวบิน OS 025 โดย นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะจะจัดพิธีต้อนรับแสดงความยินดี ที่ช้ัน 2 ด้านในประตูที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.    
 

------------------ 
  

๒๖ 



 

 
 
 

 
ตัวอย่างข่าวประกอบเสียง 

                  
          นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยตรงกับความต้องการ
ของรัฐบาล แต่ยังไม่สามารถยกเลิกการประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
ในทันที เพราะคนภายนอกอยากเห็นการกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วแต่สําหรับผู้ปฏิบัติยังมีความกังวล 
                    นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลัง นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ
สภาความม่ันคงแห่งชาติ เข้าพบเพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ 16 จังหวัด ที่ยังคงประกาศใช้พระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ถึงกรณีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยเสนอให้ยกเลิก
ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินทุกพ้ืนที่ ว่า รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ และจะยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตามลําดับ   
เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้า รัฐบาลเตรียมพิจารณายกเลิก 
พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีก โดยไม่ต้องรอการประชุมคณะรัฐมนตรี หากฝ่ายความมั่นคง รายงานว่าสถานการณ์เป็นปกติ
ไม่มีความเคลื่อนไหวก็ยกเลิกได้  ......... เทป.......... 
                    ด้าน นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ระบุว่าการจะยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ต้องรอสภาความมั่นคงแห่งชาติประเมินปัจจัยสําคัญ             
7  ประการ เช่น การปองร้ายผู้นํา หรือ การข่มขู่เจ้าหน้าที่แต่เชื่อว่าจะสามารถยกเลิกได้ก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งนายก- 
รัฐมนตรีก็ไม่ต้องการให้ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นความเคยชินและเสพติด 
              ขณะที่ พ.อ.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.   
ยืนยันว่า ศอฉ. พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมายอมรับ
ว่าฟังรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงเท่านั้น 

ล่าสุดคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน เสนอความเห็นให้ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ผ่านมาทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในฐานะรองผู้อํานวยการ ศอฉ. จึงได้มอบหมายให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการ ศอฉ. ไปพิจารณา  
        ผู้อํานวยการรักษาความปลอดภัยการเลือกต้ัง มั่นใจ การเลือกต้ังซ่อม สส.กทม.เขต 6  
ในวันนี้ ( 25 กค.) จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังเตรียมกําลัง 1,700 นาย ดูแลความเรียบร้อย 
ตามหน่วยเลือกต้ัง และบริเวณโดยรอบอย่างเข้มงวด ผู้สื่อข่าวรายงาน .......... เทป .......... (จินตนา/รายงาน) 
   

-------------------------- 

๒๗ 



 

 
 

วิธีการเขียนรายงานพิเศษ 
 

รายงานพิเศษ เป็นสีสันหนึ่งในรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียง นอกเหนือจากการรายงาน
ข่าวไปตามเหตุการณ์ต่างๆ   ที่เกิดขึ้น เพราะรายงานพิเศษสามารถถ่ายทอดสาระ หรือแง่มุมบางอย่างที่มี
มากกว่าในเนื้อข่าวที่นําเสนอไปสู่ผู้ฟังจะได้รับทราบ และเข้าใจเรื่องนั้นๆ   มากขึ้น  
         การเขียนรายงานพิเศษไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายชนิดที่นําข่าวที่เขียนมาลงเสียง  
แล้วบอกว่าเป็นรายงานพิเศษ   สิ่งสําคัญของการเขียนรายงานพิเศษก็คือ การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลภูมิหลังที่มาของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น การเขียนนั้นอาจเป็นการเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหา หรืออาจจะนําเสนอให้เกิดความคิดคล้อยตาม โน้มน้าวให้เกิดความคิดเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น 
โครงการรณรงค์ต่างๆ ที่ปัจจุบันมีน่าสนใจอยู่หลายโครงการ ความยาวในการนําเสนอส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ   
2 - 3 นาที  
        บางคนอาจคิดว่าการรายงานพิเศษ เป็นการวิเคราะห์ข่าวได้หรือไม่ คําตอบคือ ได้แต่ต้องเข้าใจ
คําว่า “การวิเคราะห์” ด้วยว่า เป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงหรือประเด็นปัญหา ตามหลักวิชาการช้ีให้เห็นข้อดี
และข้อเสีย และผลกระทบ โดยอ้างเหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้านส่วน “การวิจารณ์” 
จะเน้นในความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นหลัก ซึ่งมาจากความรู้และประสบการณ์ที่มีโดยมองปัญหารอบด้านใน
ทุกมิติเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่เที่ยงตรง แต่ไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ หรือวิจารณ์จะต้องมีการค้นคว้าอย่าง             
รอบด้านรวมทั้งสอบถามผู้รู้ที่จะทําให้ผู้ฟังเชื่อถือได้ 
       สําหรับผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ที่เขียนข่าวอยู่ทุกวัน   การเขียนรายงานพิเศษไม่ใช่เรื่องยาก  
โครงสร้างการเขียนไม่ได้สลับซับซ้อนใดๆ   ให้นึกถึงการเขียนเรียงความที่ได้เรียนมาต้ังแต่ช้ันประถม คือ             
มีความนํา เนื้อเรื่องและปิดท้ายด้วยบทสรุป นั่นเอง 
      ความนํา  
       เป็นส่วนที่สําคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มเรื่องที่จูงใจผู้ฟังให้ติดตามเนื้อเรื่องต่อไปจนจบ อาจเริ่มด้วย
ประเด็นปัญหา ที่มาที่ไปของเรื่อง หรือจะเริ่มด้วยผลกระทบที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้  
      เนื้อเรื่อง   
       มีบทบาทในการนําเสนอประเด็นของเรื่องอย่างละเอียด ควรเขียนให้น่าติดตาม และอย่าแตก
ประเด็นจนออกนอกเรื่อง ที่สําคัญเนื้อเรื่องต้องมาจากข้อมูลที่ผ่านการค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ โดยอาจได้จากการสัมภาษณ์ การซักถามสอบถามผู้รู้ จากการสืบเสาะว่าที่ใดมีอะไรบ้าง ไปดูสถานที่ ไป
พบบุคคล ไปดูเหตุการณ์ ดูจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ จากหนังสือต่างๆ จากบุคคลต่างๆ และจาก
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



 

 
 
 

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ควรวางโครงเรื่อง หรือกําหนดแนวทางการเขียน ว่าจะนําเสนอ
สาระสําคัญ  หรือประเด็นอะไรบ้าง จะมีตัวอย่าง มีเหตุผล  เพื่อสนับสนุนประเด็นหลักอย่างไรบ้าง วิธีที่ง่าย
ที่สุดสําหรับมือใหม่ก็คือ การเขียน Mind mapping ซึ่งเป็นการวางโครงเรื่องที่เห็นภาพ ช่วยให้เขียนเรื่อง 
ได้ง่ายและเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่สับสน วกวน และไม่เขียนออกนอกเรื่อง 
         เมื่อวางแนวทางการเขียนแล้ว ถึงเวลาที่จะลงมือเขียน ก็เริ่มขยายความข้อมูลในแต่ละประเด็น
ที่วางไว้ อย่าใช้ภาษาที่เลิศเลอนัก จะทําให้เข้าใจยาก เพราะการเสนอทางสื่อวิทยุ ผู้ฟังฟังแล้วไม่สามารถ
กลับมาฟังซ้ําได้ ที่สําคัญ หากมีเสียงแหล่งข่าวในรายงานพิเศษด้วย  จะทําให้เนื้อหารายงานชิ้นนั้นแน่นขึ้น   
และมีความน่าเชื่อถือของรายงานพิเศษมากขึ้น 
         บทสรุป  

        เมื่อเขียนเนื้อเรื่องจบ บทสรุปในตอนท้ายของเรื่องก็เป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะเป็นการเสริมยํ้า
ประเด็น สรุปสาระสําคัญของเรื่อง สร้างความประทับใจให้ผู้ฟัง อาจเป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมด การให้แง่คิด  
หรือข้อเสนอแนะ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องที่นําเสนอ ซึ่งบทสรุปจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่
นําเสนอมาแต่แรก  
         เมื่อเขียนเสร็จทุกขั้นตอน ลองนั่งอ่านออกเสียงสักครั้ง อ่านเอง ฟังเอง แล้วเข้าใจหรือไม่  
ถ้าเขียนเอง ฟังแล้ว ไม่เข้าใจ ต้องทบทวนข้อความนั้นจนเข้าใจ เพราะหากคนเขียนไม่เข้าใจ ผู้ฟัง จะเข้าใจได้
อย่างไร   
       ขั้นตอนที่สําคัญอีกอย่างไม่แพ้การเขียนก็คือ การอ่านรายงานพิเศษออกอากาศ หากสามารถ
อ่านออกอากาศได้เอง จะเป็นการดี  เพราะการเขียนเอง จะรู้ดีว่า จะเน้นหรือให้ความสําคัญกับเนื้อเรื่อง
ตรงไหน  แต่หากไม่มั่นใจ ให้ผู้อ่ืนนําเสนอแทนก็ได้   เพราะการเขียนเรื่องดี มีการนําเสนอที่ดี  จะทําให้งาน
นั้นมีคุณค่า   
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วิธีการทําข่าวงานสัมมนา 

   

     การทําข่าวงานสัมมนา  ถือเป็นกระบวนการทําข่าวที่ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากในการสัมมนา 
แหล่งข่าว  หรือหน่วยงานผู้จัดต้องการเปิดประเด็น และขยายความเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเข้าใจ  
ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้รู้อย่างแท้จริง โดยใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาวิเคราะห์  วิจารณ์ 
ให้ความรู้ ในเรื่องนั้นๆ   

     ความสําคัญของข่าวประเภทนี้  เนื้อหา หรือประเด็นที่อยู่ในหัวข้อการอภิปราย ซึ่งหัวหน้า 
สายข่าวที่รับผิดชอบจะเป็นผู้พิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ไปทําข่าว ซึ่งอาจคัดเลือกประเด็นในการ
นําเสนอข่าว  ได้ดังนี้.- 

      1. บรรณาธิการข่าวประจําวัน สามารถนําเสนอข่าวการสัมมนาได้โดยมีเนื้อหา ใครทําอะไร 
ที่ไหน อย่างไร (เป็นข่าวสั้นๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น) 

      2. เนื้อหาการอภิปรายที่สําคัญ สามารถนํามาใช้ตัดต่อประเด็น เขียนข่าวใช้ออกอากาศ 
ได้ต่อเนื่องในวันนั้นๆ เช่น ข่าวต้นชั่วโมง หรือ สรุปประเด็นเพื่อนําเสนออีกครั้งในข่าวภาคหลัก 

      3. ในกรณีประเด็นข่าวไม่ตาย ผู้อภิปรายได้พูดให้ความรู้ในเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ (แทรกใน
การสัมมนา ซึ่งจะมีบ่อยครั้ง) กรณีนี้สามารถเก็บมาใช้นําเสนอในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้อีก  

      4. ประเด็นที่ผู้อภิปรายอาจมีความสําคัญ สามารถนําไปขยายผล ต่อยอดสัมภาษณ์เป็นข่าว
นําเสนอให้ประโยชน์ต่อผู้ฟังได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของ หัวหน้าสายข่าว โต๊ะข่าว หรือ บรรณาธิการข่าว
ประจําวัน 

     การทําข่าวประเภทนี้ ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิต
รายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ต้องให้ความสําคัญและถือเป็นข้อปฏิบัติ 
ในการทํางาน ดังนี้ 

      1. ควรไปถึงสถานที่การสัมมนาก่อนเริ่มเปิดงาน หรือ เริ่มการอภิปราย (เพื่อทําความเข้าใจ
กับหัวข้ออภิปราย และผู้อภิปราย) 

      2. ควรประสานกับแหล่งข่าวหรือหน่วยงานผู้จัดเพื่อขออัดเทปเสียง เพื่อให้ได้เสียงแหล่งข่าว
ที่ชัดเจน และได้ประเด็นที่ผู้อภิปรายพูดนํามาตัดต่อใช้เป็นข่าวประกอบเสียงที่มีความสมบูรณ์และน่าฟัง            
ซึ่งนอกจากเนื้อหาข่าวจะเกิดประโยชน์กับผู้ฟังแล้ว ข่าวยังมีความน่าเชื่อถือ และไม่ผิดพลาด 
                  3. ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ต้องใส่ใจในประเด็นที่ผู้อภิปรายกําลังบรรยาย เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง  
 
 
 
 

    

๓๐ 



 

 
   

4. การทําข่าวทุกครั้ง ต้องประสานกับหัวหน้าสายข่าว รวมทั้ง บรรณาธิการข่าวประจําวัน 
เพื่อเลือกประเด็นข่าวที่จะนํามาเขียนรายงานข่าวเข้าไปในกองบรรณาธิการข่าว (การลําดับความสําคัญของ
ประเด็นข่าว) 

      5. กรณีผู้เปิดงานสัมมนาเป็นบุคคลสําคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ซึ่งหลัง               
กล่าวเปิดงาน อาจมีการรอสัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการผลิต
รายการข่าววิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จะต้องให้ความสําคัญทั้งการสัมภาษณ์นอกรอบ 
การอภิปรายในงานสัมมนา และการสัมภาษณ์ต่อยอดประเด็นกับผู้อภิปราย เมื่อจบการสัมมนาแล้ว                
ถึงจะเรียกว่าการทําข่าวสมบูรณ์แบบ และไม่ตกประเด็น 
                  การทําข่าวงานสัมมนาฯ  นอกจากประชาชนผู้รับฟังข่าวสารจะได้ประโยชน์จากเรื่องราว 
ที่ผู้จัดต้องการสื่อสารในหัวข้อนั้นๆ  ได้อย่างถ่องแท้แล้ว  ในด้านของสื่อเองก็จะได้ประโยชน์จากการผลิตข่าว
ที่เป็นผลงานคุณภาพ และเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านข้อมูลข่าว  อีกทั้งยังได้แหล่งข่าวที่เป็นทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ และเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เป็นเครือข่ายในการให้สัมภาษณ์
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในระยะยาว และตลอดไป 

                                                                               
 

เอกสารอ้างอิง 

  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 41 
- ข้อกําหนดว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง 

กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2545 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 



 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานที่สร้างคุณค่า 

กรมประชาสัมพันธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 
 

กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่รายการข่าววทิยุกระจายเสียง 
สวท. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 

กระบวนงานการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ 
สทท. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 

กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต ์
สนข. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 

กระบวนงานการจัดกจิกรรมสื่อมวลชนสัญจร 
สพป. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 

กระบวนงานการจัดฝึกอบรม 
สปช. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 

 
 


