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คํานํา
เอกสารประกอบการสอนนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา CJR 2201 การ
เขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร (Creative Writing in Journalism) ของนักศึกษากลุมสาขาวิชา
นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยผูสอนเลือกหัวขอหลักๆ 9
หัวขอ ที่สอดคลองกับเนื้อหาหลักๆ ที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชามาอธิบายโดยสรุปยอ ไมไดลง
รายละเอียดแตอยางใด ดังนั้น เอกสารประกอบการสอนนี้จะใชเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชา
เทานั้น ไมสามารถนําไปอางอิงทางวิชาการได
อนึ่ ง รายวิ ช า CJR 2201 การเขี ย นสร า งสรรค เชิ งวารสารศาสตร เป น วิ ช าเฉพาะ
ประเภทบังคับเลือกของนักศึกษาสาขาวิชาวารสารสนเทศ แตเปนวิชาเลือกของนักศึกษาสาขาอื่นๆ
ในกลุมวิชานิเทศศาสตร มีหนวยกิตที่เนนการฝกภาคปฏิบัติ ดังนั้น การเรียนการสอนในรายวิชานี้ จึง
มีการภาคปฎิบัติ คือ การฝกเขียนงานประเภทตางๆ ดวย
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
9 มิถุนายน 2558
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บทที่ 1.
การเขียน ความคิดสรางสรรค และสื่อวารสารศาสตร
การเรี ย นรายวิช า “การเขี ย นสรางสรรคเชิ งวารสารศาสตร” เป น การเรีย นเกี่ ย วกั บ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค การเขียนเชิงวารสารศาสตร และสามารถนําความคิ ด
สรางสรรคมาใชในการเขียนเชิงวารสารศาสตรรูปแบบตางๆ ทั้งการเขียนขาว สารคดีเชิงขาว สารคดี
บทวิจารณ บทความและวรรณกรรม โดยเนนการฝกภาคปฏิบัติ และใหนักศึกษามีความตระหนักใน
จริยธรรมแหงวิชาชีพ
ความหมาย
การเขี ยน (writing) หมายถึง การถายทอดความคิ ด ความรู อารมณ ความรูสึก และ
ความตองการ เพื่อ “สื่อความหมาย” ใหบุคคลอีกฝายเกิดความเขาใจ ระหวางผูสงและผูรับสาร โดย
ใช “ภาษาเขียน” ที่เปนลายลักษณอักษรสื่อความหมายไปยังผูรับสาร ใหเกิดความเขาใจ

สื่ อความหมาย : ความคิด ความรู อารมณ ความรูสึก และความตองการ

การเขียนเปนทั้งศาสตรและศิลปะ กลาวคือ
การเขียนเปนศาสตร (science) หลักวิชาเกี่ยวกับการเขียน ที่สามารถถายทอดหลักการ
เขียน เปนเนื้อหาสาระที่สามารถเรียนรูกันได เปนกรอบที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการลงมือเขียน
การเขียนเปนศิลปะ (arts) ที่ตองอาศัยการฝกฝน เรียนรูโดยการลงมือเขียน โดยมีกรอบ
หลักการซึ่งเปนศาสตรมาปรับประยุกตในการเขียน
ดังนั้น ผูที่เรียนหลักวิชาเกี่ยวกับการเขียนมาอยางแตกฉาน แตไมเคยลงมือเขียน หรือไม
หมั่นฝกฝนเขียนบอยๆ ก็ไมสามารถเขียนงานดีๆ ได เชนเดียวกัน ผูเขียนที่ไมผานการทําความเขาใจ
เรียนรูหลักวิชามา ก็เขียนไดไมเปนระบบ งานเขีนนที่ออกมาจะไมสมบูรณ
ความคิ ด สร า งสรรค (creative) หมายถึ ง ความคิ ด ของมนุ ษ ย ที่ มี ลั ก ษณะหรื อ
องคประกอบ ดังตอไปนี้
1. ความคิดที่เปนบวก (positive thinking) เปนความคิดที่ทําใหเกิดสิ่งที่เปนบวก และ
คํานึงถึงความสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
2. ความคิดที่ใหม แตกตาง หรือพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูแตเดิม และตองดีกวา
3. ความคิดที่ริเริ่ม ที่ไมเคยปรากฎมากอน
4. ความคิดที่มีคุณคา สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในทางปฎิบัติ (practical)
5. ความคิดที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคม
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การเขียนสรางสรรค (Creative Writing) หมายถึง งานเขียนที่แสดงใหเห็นถึงความคิด
สรางสรรคของผูเขียนที่เขียนดวยสํานวนภาษา ที่มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง หรือมีรูปแบบการ
เขียนที่มีความแปลกใหม มีคุณคาและเปนที่ยอมรับของสาธารณชน (ถวัลย มาศจรัส, 2546 : 4)
สื่อวารสารศาสตร (Journalistic Medium) หมายถึง สื่อที่ใชเปนชองทางการสื่อสาร
งานขาว ที่ “งานขาว” ในยุคสื่อดิจิทัล ผานชองทางการสื่อสาร หลากหลายสื่อ ไดแก หนังสือพิมพ
นิตยสาร หนังสือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน รวมไปถึง สื่อเว็บไซต สื่อสังคมออนไลน สื่อบล็อก
ฯลฯ ที่ เป ดโอกาสให ผูรับ สาร (Audience) มีการตอบโต สื่อสารปฎิกิริยาสะท อนกลับ (Active or
Interactive) กับนักขาวไดมากขึ้น (Lievrouw and Livingstone, (Edited). 2006 : 216)
สื่ อ วารสารศาสตร จึ ง มิ ไ ด ค รอบคลุ ม การศึ ก ษาเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ห รื อ
หนั งสื อพิ มพ เท า นั้ น แต ครอบคลุ ม ถึงการสื่ อสาร “งานข าว” ในสื่อวารสารศาสตรทุกรูป แบบทุ ก
ประเภท ทั้งสื่อดั้งเดิม เชน งานขาวหนังสือพิมพ นิตยสารขาว วารสาร งานขาวในวิทยุกระจายเสียง
งานขาววิทยุโทรทัศน และงานขาวในสื่อใหม หรืองานขาวในสื่อดิจิทัล เชน สื่อสังคมออนไลน สื่อ
เว็บ ไซต สื่อบล็อก ฯลฯ ที่ มีลักษณะการหลอมรวมสื่อ หรือคอนเวอรเจน ซ (convergence) ทํ าให
ขอบขายการศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตรในปจจุบันและอนาคต มีแนวโนมเปน “วารสารสนเทศ”
(Information Journalism) มากยิ่งขึ้น
การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร (Creative Writing in Journalism) หมายถึง
การเขียนถายทอดความคิด เรื่องราวที่ผานการประมวลความคิดอยางเปนระบบ แบบแผน มีเหตุมีผล
ซึ่งงานเขียนสามารถสงผลในทางที่ดี เปนบวก มีคุณคาหรือมีประโยชน สามารถนําไปใชไดจริงในทาง
ปฎิบัติ นําเสนอผานสื่อวารสารศาสตรหลากหลายชองทาง
ความสําคัญของการเขียนสรางสรรค
การเขียนสรางสรรค ของนั กวารสารศาสตรมีสวนชวยเหลือแกไข และพัฒ นาสั งคมได
ปญหาสังคมแตละปญหายอมมีความแตกตางกัน ความซับซอนของปญหา หรือสถานการณแตกตาง
กั น แม ว า บางครั้ งจะมี ลั ก ษณะร ว มคล า ยกั น โดยเฉพาะงานวารสารศาสตรที่ มี ภ ารกิ จ เคี ย งข า ง
ประชาชน ความยุ ติธรรมและความถูกตอง นักวารสารศาสตรจําเปน ตองมีมีมุมมองคิด นําเสนอ
ความคิดใหมๆ อันจะเปนประโยชนในการชวยแกไข บรรเทา และพัฒ นาสังคม (อังธิดา ลิมปปทม
ปาณี. 2546 : 12)
ความเกี่ยวของ : ภาษา การคิด การสื่อสาร
ภาษา (Language) หมายถึง เครื่องมือที่ใชติดตอสื่อ “ความหมาย” (Meaning) ใหผูอื่น
เขาใจ มนุษยรูจักเปลงเสียงหรือ “ถอยคํา” (word) ออกมาใหมีความหมาย ซึ่งเรียกวา ภาษาพูด ซึ่ง
บางครั้งผูพูดอาจใชสัญลักษณแทนคําพูดนั้น กลาวคือ ใช “ตัวอักษร” ที่เปนภาษาเขียนแทนภาษาพูด
นั่นเอง
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การคิ ด หรื อ ความคิ ด (thouht) หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า ง
ตอเนื่องกัน ซึ่งในขั้นแรกจะเริ่มดวย “การรับรูทางประสาทสัมผัส” อันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย จาก
อวั ย วะเหล า นี้ จะมี เ ส น ประสาทเชื่ อ มโยงต อ ไปยั ง สมอง สมองจะพิ จ ารณาสิ่ ง ที่ รั บ รู โดยใช
ประสบการณเดิมเขามาพิจารณาตัดสินทําใหเกิด “มโนภาพ” (concept) ขึ้น การคิดและมโนภาพจะ
นําไปเชื่อมโยงกับ “สัญลักษณ” (symbol) เพื่อแทนความหมายของสิ่งตางๆ (thing or reference)
ที่ มนุ ษ ย มีการรั บ รู ทํ าให ภ าษาเกิ ดมี ความหมายขึ้น ดังนั้ น หากไมมีก ารคิดของมนุษ ยผูรับ สิ่ งเร า
เหลานั้น ถอยคําจะไมมีความหมายใดๆ เลย เพราะถอยคําไมไดมีความหมายในตัวเอง แตถอยคําจะมี
ความหมาย เมื่อมนุษย “ใหความหมาย” แกถอยคําเหลานั้น
การสื่ อ สาร (Communication) หมายถึ ง การติ ด ต อ และถ า ยทอดความคิ ด ความรู
อารมณ ความรูสึก และความตองการ เพื่อใหบุ คคลอีกฝายเกิดความเขาใจความหมาย “รวมกัน ”
(common) ระหว า งผู ส ง และผู รั บ สาร โดยมี ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น ที่ เ ป น วั จ นภาษา (verbal
language) และภาษาอวัจนาภาษา (non - verbal language) เชน ภาษาทาทาง เปนเครื่องมือ
กระบวนการสื่ อ สาร (Communication Process) หมายถึง ขั้น ตอนของการสื่ อสาร
จากผูสงสาร (sender) ไปยังผูรับสาร (receiver) โดยผานชองทางในการสื่อสาร (channel) และจะมี
ปฏิกิริยาสะทอนกลับ (feedback) ในกระบวนการสื่อสารนั้น ผูสงสารจะทําหนาที่สงสารบางขณะ
และจะทําหนาที่เปนผูรับสารบางขณะ กระบวนการสื่อสาร ประกอบดวย 8 สวน ไดแก แหลงขาวสาร
ผูรับ เครื่องรับความรูสึก ตัวนําสารสาร การตอบสนอง ปฏิกิริยาสะทอนกลับ สถานการณหรือบริบท
แสดงใหเห็นวาการสื่อสารมีลักษณะไมหยุดนิ่งอยูกับที่ เปนกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ที่มีการสื่อสารเกิดขึ้น
กอนที่มนุษยจะมีภาษาใชในการติดตอสื่อสาร มนุษยสื่อความหมายโดยใชภาษาทาทาง
และภาษาพู ด โดยการเลียนเสียงธรรมชาติเป นหลัก เมื่อมนุษยคิดคนสัญลักษณ ขึ้นมาแทนการสื่อ
ความหมาย มนุษยก็มีภาษาเขียนเปนเครื่องในการถายทอดความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก และ
ความตองการ จนในยุคสังคมอุดมปญญา และเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทและความสําคัญเชนทุก
วัน นี้ มนุษยสื่อสารโดยใชภ าษาดิจิตอลเปน เครื่องมือสื่อสารที่สําคัญในรูปแบบของสื่อสารรูปแบบ
ตางๆ ที่แทบจะแยกกันไมออกระหวางสื่อดั้งเดิม (traditional media) และสื่อใหม (new media)
ภาษากั บ การคิ ด เป น กระบวนการที่ เชื่ อ มโยงกั น อย า งแยกไม อ อก มี ค วามใกล ชิ ด
เปรียบเสมือนลมหายใจของมนุษย เมื่อสมองคิดแลว การใชภาษาสื่อความหมาย เพื่อแสดงความคิด
ของตนใหผูอื่นทราบ ตองจัดการเตรียมการใชภาษาที่เหมาะสม ที่จะตองใชสมองหรือการคิดเชนกัน
เพื่อพิจารณาวาการเลือกสรรถอยคําใดที่จะมีความเหมาะสมสื่อความหมายไดดีตามที่ตองการ
นักนิเทศศาสตร หรือนักสื่อสารมวลชน จึงจําเปนตองทําความเขาใจกระบวนการของ
ภาษา การคิด วามีขั้นตอนการเกิดขึ้น และมีความสําคัญ ความสัมพันธกับกระบวนการสื่อสารอยางไร
ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาในการถายทอดขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารนั่นเอง
ความคิดสรางสรรค
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บทที่ 2.
กระบวนการเขียน
การเขี ย นเกิ ดจากการมี แรงบั น ดาลใจของผูเขีย นที่จ ะเขีย นดวยตัวเอง และบางกรณี
ผูเขียนไดรับมอบหมายใหเปนผูเขียน หลังจากผูเขียนตัดสินใจจะเขียนแลว ก็อาจสํารวจโอกาสตางๆ
ที่จะทําใหงานเขียนมีโอกาสประสบความสําเร็จ รวมไปถึง การแสวงหาแหลงเผยแพรงานเขียน การ
เขียนเปนกระบวนการที่มีขั้นตอน อยางนอยที่สุด จะตองมีการกําหนดจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค
ของการเขียน การเลือกเรื่อง การวางโครงเรื่อง การหาขอมูล การลงมือเขียน การปรับแกไข และ
นําเสนอผลงานเขียน งานเขียนจึงจะมีความสมบูรณ และเสร็จทันเวลา กระบวนการเขียน โดยพื้นฐาน
มี 4 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผนการเขียน 2. การวางโครงเรื่อง 3. การเขียน และ 4. การตรวจแกไข
การกําหนดจุดมุงหมาย
การกําหนดจุดมุงหมาย หรือการกําหนดวัตถุประสงค (Objectivity) ในการเขียนเปน
ขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการเขียน จุดมุงหมายในการเขียน มีอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
รวมกัน ดังตอไปนี้
1. เขีย นเพื่ อเล าเรื่อง อธิบ ายเรื่ องราว ถ ายทอดความรู และหรือประสบการณ ตาม
ความเปนจริง
2. เขียนเพื่ออธิบายใหเกิดความเขาใจ อยางเปนขั้นเปนตอน
3. เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น มีเหตุมีผล นาเชื่อถือ
4. เขียนเพื่อโนมนาว ชักจูงใจ ใหคลอยตาม
5. เขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจ หรือจินตนาการ
การวางแผนการเขียน
การวางแผนในการเขียนเรื่อง หมายถึง การกําหนดแผนการทํางานภายหลังไดมี “การ
เลือกหัวขอเรื่อง” แลว เปนขั้นตอนกอนลงมือทํางาน โดยกําหนดวาลักษณะตนฉบับมีลักษณะอยางไร
เช น ความยาวของต น ฉบั บ เท าใด, การหาขอมูลจะใชวิธีใด (การสัมภาษณ บุ คคล หรือสืบ คน จาก
เอกสาร หรือวิธีอื่นๆ), กําหนดปดตนฉบับเมื่อไหร, การแบงงานกันรับผิดชอบในกรณีทํางานเปนทีม
ฯลฯ
การวางแผนการเขียนเปนการเตรียมตัวกอนเขียน โดยมีรายละเอียดที่ควรพิจารณา ดังนี้
1. การพิจารณาถึงสื่อที่จะนําเสนองานเขียน และผูอานงานเขียน หรือการวิเคราะห
ผูอาน
2. การเลือกหัวขอเรื่อง และการกําหนดประเด็นในการเขียน
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ |การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร (Creative Writing in Journalism)

10

11
3. การวางโครงเรื่อง เปนการกําหนดขอบเขต หรือประเด็นหลักและประเด็นรองของ
ประเด็นหลัก
การวิเคราะหผูอาน
ประเด็นที่ควรวิเคราะหผูอาน ไดแก
1. ผูอานมีความรู ความเขาใจเรื่องนั้นๆ อยูกอนแลวหรือไม เพียงใด อยางไร
2. ผูอานคาดหวังอะไรจากเรื่องที่จะเขียน
3. ผูอานมีทัศนคติ หรือความเชื่อในเรื่องนั้นๆ อยางไร
4. ผูอานสนใจเรื่องนั้นเพราะเหตุผลใด หรือผูอานไมสนใจเรื่องนั้นเพราะเหตุผลใด
5. จะมีวิธีเขียนอยางไรใหผูอานสนใจอาน
การเลือกหัวขอเรื่อง
การเลือกหัวขอเรื่อง หมายถึง การเลือกหัวขอที่จะนํามาเปนหัวขอที่จะเขียน ไมใชการตั้ง
ชื่อเรื่อง แตเปนใจความสําคัญของเนื้อหาที่หยิบยกมาเขียน
การเลือกหัวขอเรื่องที่จะเขียนยอมเปนขั้นตอนการวางแผนที่เกิดขึ้นกอนลงมือเขียน แต
การเลือกหัวขอเรื่องอาจมาทีหลังการไดหาขอมูล หรือไดทีหลังการมีขอมูลอยูแลวก็ได การเลือกหัวขอ
เรื่องเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในการเขียน
หลักการเลือกหัวขอเรื่อง
1. เลือกเรื่องที่ผูเขียนสนใจและถนัด การเขียนเรื่องที่ตนเองสนใจและถนัดจะทําใหมี
ความสุขในการเขียน และสามารถสรางสรรค งานเขี ยนที่ มีคุณ คาได นอกจากนั้ น ความสนใจของ
ผูเขียนยังเปนแรงบันดาลใจอยางหนึ่งที่จะทําใหผูเขียนมีความมานะพยายามในการเขียน ผูเขียนแตละ
คนจะมีความถนัดแตกตางกันไป การเลือกเรื่องควรเริ่มจากเรื่องที่มีความสนใจมากที่สุดกอน
2. เลือกเรื่องที่ผูเขียนมีขอมูลพียงพอ ที่งขอมูลในเชิงประสบการณ ความรู
ความสามารถ หรือความถนัดเปนอยางดี การเขียนตองมีขอมูล แมไมมีขอมูลก็ตองหาขอมูล ซึ่งหาได
จากแหลงตางๆ ผูเขียนตองรูวาควรหาขอมูลอะไร จากแหลงใด ขอมูลที่หามาไดก็ตองรูจักเลือกขอมูล
ที่มีความนาเชื่อถือ นอกจากนั้น ผูเขียนแตละคนยอมมีขอมูลในเชิงประสบการณ ความรู ความเขาใจ
3. เลือกเรื่องที่ผูอานสนใจ เนื่องจากผูอานมีความแตกตาง มีความหลากหลาย ผูเขียน
ที่ฉลาดตองสามารถเดาใจผูอานไดดี จะทําใหสามารถเลือกหัวขอเรื่องที่ตรงกับความสนใจ หรือความ
ตองการของผูอานไดดี
ปจจัยที่มีผลตอความสนใจของผูอาน อาทิ วัย เพศ ระดับความรู อาชีพ กระแสสังคม
ฯลฯ ผูอานมีทั้งผูอานที่คาดหวังอยางจริงจังกับงานเขียน หรือผูอานที่อานแตเพลิดเพลิน ผูเขียนตอง
เอาจริงเอาจังกับการตอบสนองความตองการของผูอานทั้ง 2 ประเภท หากผูเขียนสามารถตอบสนอง
ความสนใจของผูอานได ผูเขียนกับผูอานคนนั้นๆ ก็จะเปนมิตรภาภที่ถาวรตอกัน
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4. เลือกเรื่องที่สรางสรรค เปนประโยชน และมีคุณคาในทางสรางสรรคตอผูอานหรือ
สังคม เปนเรื่องที่ทําใหเกิดสิ่งที่เปนบวก เกิดประโยชนตอผูอาน ทั้งดานความรู ความคิด และดานการ
จรรโลงสิ่งดีงาม ผูเขียนตองเลือกเรื่องที่เปนประโยชนเทานั้น
หากไมสามารถตอบไดวาเรื่องที่จะเขียนมีประโยชนกับผูอาน กับใคร อยางไรแลว ก็ไม
ควรหยิบเรื่องนั้นมาเขียน ผูเขียนตองตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
5. เลือกเรื่องที่สามารถกําหนดขอบเขตใหจบได จนทําใหเขียนจบในเวลาที่กําหนดได
ขอบเขตของเรื่องที่เลือกควรไมกวาง หรือแคบมากเกินไป ซึ่งในหลักขอนี้ จะสอดคลองกับการวาง
โครงเรื่อง กลาวคือ เลือกเรื่องที่สามารถกําหนดเคาโครงของเรื่องไดชัดเจน ไมกวาง ไมแคบจนเกินไป
เขาทํานอง “แคบนัก มักคับขยับยาก กวางนัก ไมมีอะไร จะใสถม” จะทําใหงานเขียนคลอคลุมเนื้อหา
และมีความสมบูรณ
นอกจากนั้น การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตรเปนการเขียนเพื่อการนําเสนอผาน
ชองทางสื่อวารสารศาสตร ซึ่งจําตองเขียนเรื่องที่เลือกไดเสร็จตามกําหนด “เสนตาย” (death line)
เอกสารอางอิง
เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. (2540). การเขียนสําหรับสื่อการสื่อสาร. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพดวงกมล.
บุปผา บุญทิพย. (2550). การเขียน. (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
ปณิธาน บรรณาธรรม. (2548). “ความรูพื้นฐานเรื่องการเขียน”. ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศ
ศาสตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพัฒนาศึกษา.
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บทที่ 3.
การวางโครงเรื่อง
การวางโครงเรื่องเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการเขียน หลังจากผูเขียนไดตัดสินใจ
เลือกหัวขอเรื่องที่จะเขียน และไดรวบรวมขอมูล รวมทั้ง วิเคราะหขอมูลมาแลว ผูเขียนตองจัดระบบ
ขอมูลหรือความคิดทั้งหมด แลวกําหนดขอบขายของเนื้อหาที่จะเขียน ทําใหการเขียนมีความสมบูรณ
ตรงตามวัตถุประสงคของการเขียน และเหมาะสม ตรงกับกลุมผูอานที่วิเคราะหมาแลวอยางดี
ความหมายของการวางโครงเรื่อง
การวางโครงเรื่อง (Structure) หมายถึง การกํ าหนดแนวทางหรื อโครงสรางของงาน
เขี ยนที่ จัดกระทํ าก อนลงมื อเขี ยน เปน การกําหนดขอบเขต หรือประเด็นหลัก (Main Ideas) และ
ประเด็นรอง (Sub Ideas) ของประเด็นหลักอยางเปนระบบ อยางมีความเชื่อมโยง สัมพันธ หรือตรง
กั บ หั ว ข อ เรื่ อ งหรื อวั ต ถุ ป ระสงค ในการเขี ย น เป น ลํ าดั บ สั ม พั น ธ สอดคล อง ต อ เนื่ อ งกัน ในแต ล ะ
ประเด็นหลักหรือประเด็นรอง
การวางโครงเรื่องเปนการจัดลําดับความคิดกอนลงมือเขียน เปนการนําเอาสาระสําคัญ
หรือหัวขอตางๆ มาเรียบเรียงใหเกี่ยวของตอเนื่องตามลําดับ (ประดับ จันทรสุขศรี, 2542 : 77)
ความสําคัญของการวางโครงเรื่อง
ตางๆ ดังนี้

การวางโครงเรื่องมีความสําคัญตอความสมบูรณของงานเขียน เพราะมีประโยชนในดาน

1. ผูเขียนมีทิศทางในการเขียน ทําใหผูเขียนนําเสนอความคิดไดอยางกระชับ ตรง
ประเด็น มีความครอบคลุมตรงตามเนื้อหาที่กําหนดไว ไมออกนอกประเด็น ในที่สุด ทําใหผูอานเขาใจ
เนื้อหาไดงาย ไมวกวน จนทําใหผูอานสับสน
2. ชวยทําใหผูเขียนสามารถตรวจสอบความคิดกอนลงมือเขียนจริงวา ครบถวนหรือไม
พิจารณาวาเนื้อหาแคบ หรือกวางเกินไปหรือไม การเขียนที่ไมมีการวางโครงเรื่องไวกอน ทําใหผูเขียน
ตองทะยอยเติมเนื้อหาเมื่อนึกขึ้นได ทําใหงานเขียนไมสอดคลอง สัมพันธ ตอเนื่อง เปนระบบ งาน
เขียนที่ไมมีโครงเรื่อง มักจะขาดความตอเนื่อง (continue) ของการนําเสนอความคิด และการใช
ภาษาที่ขาดความสม่ําเสมอ (consist)
3. งานเขียนเสร็จทันกําหนดที่กําหนดไว โดยสวนใหญ การเขียนสรางสรรคเชิงวารสาร
ศาสตรเปนการเขียนเพื่อการนําเสนอผานชองทางสื่อวารสารศาสตร ซึ่งจําตองเขียนเรื่องที่เลือกได
เสร็จตามกําหนด “เสนตาย” (death line)
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ขั้นตอนการวางโครงเรื่อง
ตอไปนี้

การวางโครงเรื่องสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอน (ปรีชา ชางขวัญยืน, 2542 : 49-50)

1. เริ่มจากการระดมความคิดกําหนดประเด็นใหญและประเด็นรองใหครบถวน เพื่อ
นําไปแบงเปนหัวขอใหญและหัวขอรองในโครงเรื่อง
2. การลําดับหัวขอ อาจเลือกลําดับความคิดตามความเหมาะสมของขอมูลความรูที่เรา
มีอยู นําหัวขอมาวางเรียงกัน โดยอาจเลือกรูปแบบการวางลําดับความคิดในโครงเรื่องใหสอดคลองกับ
เนื้อหาที่จะเขียน
3. แบงหัวขอใหญ ออกเปนหัวขอยอย โดยพิจารณาตามความเกี่ยวของ หรือการ
สนับสนุนหัวขอใหญ หรือจัดหัวขอยอยๆ ที่วางไว ซึ่งมีความเกี่ยวของ สอดคลองมาเขารวมกุลมกับ
หัวขอใหญ บางกรณีหัวขอที่ไมเกี่ยวของก็ตองตัดทิ้งไปได
4. จัดหัวขอแตละหัวขอใหมีน้ําหนักใกลเคียงกัน หัวขอใหญก็ตองมีน้ําหนักพอๆ กับ
หัวขอใหญ อื่นๆ ถานอยไปก็ตองปรับไปเปนหัวขอยอยเสีย นอกจากนั้น ในแตละหัวขอใหญ ควรมี
จํานวนหัวขอยอย ใกลเคียงกัน เพื่อไมใหความยาวของเนื้อหาแตกตางกันมาก
รูปแบบการวางลําดับความคิดในโครงเรื่อง
รูป แบบการวางโครงเรื่องมีห ลายรูปแบบ พิ จารณาตามลักษณะของเนื้อหาที่ตองการ
นําเสนอ แนะนําวิธีการจัดลําดับความคิดในการวางโครงเรื่อง (ประดับ จันทรสุขศรี, 2542 : 77-78)
ดังนี้
1. การจัดวางโครงเรื่องตามลําดับของเหตุการณ ใชในการอธิบายที่เกิดขึ้นเปนลําดับ
กอนและหลัง รวมทั้ง การเลานิทาน การเลาชีวรประวัติ อัตชีวประวัติ ฯลฯ
2. การจัดวางโครงเรื่องตามลําดับของสถานที่ ใชในการบอกกลาววามีสิ่งใดใน
สถานที่นั้นๆ มักใชในการเขียนเลาเรื่องทางประวัติศาสตร การเขียนสารคดีทองเที่ยว แนะนําสถานที่
ตางๆ ฯลฯ
3. การจัดวางโครงเรื่องตามลําดับของความสําคัญ อาจลําดับความสําคัญมากที่สุด
ไปสูนอยที่สุด หรือนอยที่สุดไปหามากที่สุดก็ได
4. การจัดวางโครงเรื่องตามลําดับของเหตุผล ลําดับเนื้อหาสวนที่เปนสาเหตุขึ้นมากลาว
กอน แลวคอยกลาวถึงผลที่เกิดขึ้น
5. การจัดวางโครงเรื่องตามลําดับจากสวนรวมไปหาสวนยอย หรือจากสวนยอยไปหา
สวนรวม หรือจากสิ่งเล็กๆ ไปหาสิ่งที่ใหญ หรือจากสิ่งที่ใหยไปหาสิ่งที่เล็ก เชน การกลาวถึงลักษณะ
ของบุ ค คล ก็ กล าวถึ งภาพรวมๆ ก อ น แล ว จึ งบอกถึ งหน าตา รายละเอี ย ดบนใบหน า การแสดง
ความรูสึกที่เห็นไดจากใบหนา
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6. การจัดวางโครงเรื่องตามหมวดหมู หรือกลุม จากความเหมือนแลวจัดเขาพวก หรือ
จากความตางแลวจัดเขาพวก
7. การจั ดวางโครงเรื่องจากสิ่งใกลตัว แลวไปสิ่งไกลตัว ทําใหผูอานมองเห็น จากสิ่ง
ใกลๆ ตัว แลวอธิบายเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่ไกลตัว
ตัวอยางการวางโครงเรื่อง
ชื่อเรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา : จากวนอุทยาน สูสถานศึกษา
เปดเรื่อง................................(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงขาวโครงการเฉลิม
ฉลองในวาระครบรอบ 80 ป ของการกอตั้งมหาวิทยาลัย)...................................................................
...........................................................................................................................................................
ประเด็นหลัก 1 ...... (สวนสุนันทาในฐานะเปนวัง - ประวัติความเปนมา)..........
ประเด็นรอง 1 ....(พระราชดําริการจัดตั้งวนอุทยานสวนสุนันทาใน รัชกาลที่ 5)………….
ประเด็นรอง 2 ....(เจานายที่ทรงประทับในสวนสุนันทาในอดีต)………………………………..
ประเด็นรอง 3 ....(การเปลี่ยนแปลงหลังเปลี่ยนการปกครอง 2475).............................
ประเด็นหลัก 2 .....(สวนสุนันทาในฐานะสถานศึกษา – มรภ.สวนสุนันทาในปจจุบนั ).......
ประเด็นรอง 1 ....(การจัดการศึกษาที่หลากหลาย)………………………………………………….
ประเด็นรอง 2 ....(นักศึกษา บุคลากร และผูบริหาร)……………………………………………….
ประเด็นรอง 3 ....(ผลการดําเนินงาน และศิษยเกาที่สรางคุณประโยชน)........................
ประเด็นหลัก 3 .....(สวนสุนันทาในฐานะองคกรแขงขัน – มรภ.สวนสุนันทาในอนาคต)..........
ประเด็นรอง 1 ....(การประกันคุณภาพการศึกษา)………………………………………………….
ประเด็นรอง 2 ....(การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก)…………………………………………
ประเด็นรอง 3 ....(ทิศทางและโครงการในอนาคต)......................................................
สวนจบ............(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากความเปนวัง สูความเปน
สถานศึกษา ความภาคภูมิใจตลอด80 ปที่ผานมา).............................................................................
...........................................................................................................................................................
เอกสารอางอิง
ประดับ จันทรสุขศรี. (2542). การเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปรีชา ชางขวัญยืน. (2542). เทคนิคการเขียนและผลิตตํารา. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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บทที่ 4.
การยอหนา
การเขียนงานเขียนทุกชนิด ยกเวนรอยกรองที่มีการกําหนดฉันทลักษณไวชัดเจนตาม
หลักฉั นทลักษณ แลว ลวนต องมีการเขียนโดยกําหนดยอหนาที่ เหมาะสม ทั้งนี้ ไมมีการกําหนดถึ ง
ความสั้นยาวของการยอหนาไวตายตัว แตผูเขียนตองทราบดวยตัวเองวาเมื่อใดควรขี้นยอหนาใหม
โดยปกติผูเขียนจะคํานึงถึงการสื่อความเนื้อหาที่ตองการอธิบายเปนหลักในการกําหนดยอหนา การยอ
หนาที่เหมาะสมจะชวยใหผูเขียนสามารถสื่อความไดครบถวน ไมตกหลน และชวยใหผูอานทําความ
เขาใจเนื้อหาไดไมยาก รวมทั้ง นาติดตามอานอีกดวย
ความหมายของการยอหนา
การยอหนา (Paragraphs) หมายถึง ขอความชุดหนึ่งๆ ในงานเขียนประเภทรอยแกวที่
สื่อความหมายของใจความสําคัญเพียงประการเดียว ออกมาเปนประโยคๆ หลายๆ ประโยค โดยมี
ประโยคหลักและประโยคขยาย ที่มีความสอดคลอง และสนับสนุนใจความสําคัญเพียงประการเดียว
ประโยชนของการยอหนา
ประโยชนของการยอหนา มีดังตอไปนี้ (ทวีศักดิ์ ปนทอง, 2555 : 125)
1. ชวยใหผูอานจับประเด็นหรือใจความสําคัญของเรื่องไดงายขึ้น เนื่องจากแตละยอ
หนามีใจความสําคัญเพียงประการเดียว ทําใหผูอานสามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องไดงายขึ้น โดย
ดูจากใจความสําคัญของแตละยอหนา หากเขียนติดตอกันไปโดยไมมีการขึ้นยอหนาใหม จะทําใหผู
ผานสับสนไมทราบวาอะไรคือใจความสําคัญของยอหนานั้น
2. ทําใหผูอานไดพักสายตาในการอาน การอานขอความเปนเรื่องราวติดตอกันเปนพรืด
ไมขึ้นยอหนาใหม ทําใหผูอานเกิดความรูสึกลําบากในการอาน หากมีการแบงยอหนาเปนชวงๆ จะ
ชวยใหผูอานไดพักสายตา และไมรูสึกเบื่อที่จะอาน
3. ทําใหผูอานมีโอกาสคิดทบทวนเนื้อหาของยอหนาที่ไดอาน หากเนื้อหามีเนื้อหา
เขาใจงาย อาจไมมีปญหาตอการอาน แตหากเนื้อหามีใจความซับซอน เขาใจยาก การไดหยุดคิด
ทบทวนก็อาจชวยทําใหผูอานจับประเด็นไดงายขึ้น
4. ทําใหเนื้อหามีความสวยงาม มีการแบงสัดสวนของเรื่อง จะทําใหเนื้อหามีสัดสวนที่
ชัดเจน สวยงาม เชน สวนนํา เนื้อเรื่อง สวนสรุป โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนเพื่อตีพิมพใน
หนังสือพิมพและนิตยสารที่มีการจัดแบงเปนแถวแนวคอลัมน
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ใจความสําคัญของยอหนา
ใจความสําคัญของยอหนา (Main Idea) หมายถึง เนื้อหาสวนที่เปนสาระหลักที่สําคัญ
ที่สุดของยอหนา มักเปนประโยคใดประโยคหนึ่งในการเขียนยอหนาแตละยอหนา ทั้งนี้ ทุกๆ การ
เขียนยอหนาจะตองมีใจความสําคัญหนึ่งเดียวเทานั้น เพื่อใหผูอานเขาใจเนื้อหาไดงาย ไมสับสน
รูปแบบการวางประโยคใจความสําคัญในยอหนา
รูปแบบการวางใจความสําคัญในยอหนา มี 4 รูปแบบ คือ
1. การวางประโยคใจความสําคัญของยอหนาอยูตนยอหนา เปนการกลาวถึง
จุดสําคัญของเนื้อเรื่องกอน แลวคอยขยายความ เปนรูปแบบการวางใจความสําคัญที่นิยม และงาย
ที่สุด ทั้งสําหรับผูเขียนและผูอาน
ประโยคใจความสําคัญ Main Idea
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
2. การวางประโยคใจความสําคัญของยอหนาอยูกลางยอหนา เปนการเขียนเริ่มตน
จากประโยคขยายความ หรือใหรายละเอียดของเนื้อเรื่องขึ้นมากอน หลังจากนั้น กลาวถึงใจความ
สําคัญ แลวไปอธิบายเสริมเพิ่มเติมตามมาอีกครั้ง
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคใจความสําคัญ Main Idea
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
3. การวางประโยคใจความสําคัญของยอหนาอยูตนและทายยอหนา เปนการกลาวถึง
จุดสําคัญและใหรายละเอียดขยายความ กอนมาย้ําจุดสําคัญ หรือสรุปความสําคัญของเนื้อเรื่องให
หนักแนนขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประโยคที่อยูทายสุดของยอหนา
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ประโยคใจความสําคัญ Main Idea
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคใจความสําคัญ Main Idea
4. การวางประโยคใจความสําคัญของยอหนาอยูทายยอหนา เปนการกลาวถึง
รายละเอียดขยายความ เพื่อเชื่อมโยงไปเนนย้ําความสําคัญไปยังประโยคใจความสําคัญเปนประโยคที่
อยูทายสุดของยอหนา
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคขยายความ
ประโยคใจความสําคัญ Main Idea
วิธีการขยายใจความสําคัญในยอหนา
การขยายใจความสําคัญในยอหนา ผูเขียนมีหลายวิธี อาจเลือกวิธีใดๆ ดังตอไปดังนี้
1. การขยายความในยอหนาดวยการอธิบาย โดยใหรายละเอียดของใจความสําคัญ
เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจ หรือรูเรื่องราวนั้นๆ ไดอยางสมบูรณ
2. การขยายใจความสําคัญดวยการยกตัวอยาง มาประกอบ ชวยใหผูอานเขาใจ การ
ยกตัวอยางทําใหผูอานเขาใจไดงาย ทําใหเห็นภาพชัดกลาวการกลาวโดยไมยกตัวอยาง
3. การขยายใจความสําคัญดวยการเปรียบเทียบ อาจเปรียบเทียบสิ่งใกลๆ ตัวที่ผูอาน
คุนเคย หรือเปรียบเทียบสิ่งที่ตรงกันขาม หรือเปรียบเทียบจากสิ่งที่ผูอานรูกับสิ่งที่ยังไมรู ทําใหผูอาน
นึกภาพออก ชวยทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาที่ยากๆ ไดงายยิ่งขึ้น
4. การขยายใจความสําคัญดวยการกลาวถึงเหตุผล ที่มีความสมเหตุสมผล หรือมีความ
เปนไปได ทําใหการเขียนมีน้ําหนักยิ่งขึ้นดวย
หลักการเขียนยอหนาที่ดี
เปลื้อง ณ นคร (2512 : 2-3) ระบุวาหลักการเขียนยอหนาที่ดี มีลักษณะดังนี้
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1. ความมีเอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้อหา
ประโยค หรือขอความตางๆ ตองมีความเกี่ยวของกับความมุงหมายที่ตั้งไวอยางเดียวเทานั้น
หากยอหนาใดมีมากกวาหนึ่งใจความสําคัญ จะทําใหยอหนานั้นขาดเอกภาพหรือขาด
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (ทวีศักดิ์ ปนทอง, 2555 : 127)
2. ความมีสัมพันธภาพ (Coherence) หมายถึง ความเกี่ยวโยงของขอความตางๆ ใน
ยอหนา ดําเนินเปนลําดับตอเนื่องกัน ขอความหรือประโยคในยอหนาเดียวกันตองมีลําดับรับกัน ตอ
กันประดุจลูกโซ อยาใหเนื้อความขาดหวน และตองชัดเจน ไมคลุมเครือ
ความมีสัมพันธภาพ (Relation) ยอหนาเดียวกันตองมีใจความเชื่อมโยงสอดคลอง เปน
เหตุเปนผล ลําดับความไดถูกตอง ไมวกวน ไมสับสนวกไปวนมา ความมีสัมพันธภาพนี้ แบงไดเปน
สัมพันธภาพในยอหนาเดียวกัน และสัมพันธภาพระหวางยอหนา (ทวีศักดิ์ ปนทอง, 2555 : 128)
3. ความมีสารัตภาพ (Emphasis) หมายถึง การเนนใจความที่สําคัญ ขอความใดที่
สนับสนุนเนื้อเรื่องใหเดนชัด จะตองอยูในที่ที่เดน และตองใหมีเนื้อที่มาก คือตองพูดใหยาว สวน
ปลีกยอยกลาวถึงแตนอย เพื่อไมใหแยงที่ขอความสําคัญ
ความมีสารัตภาพ (Essentiality) เปนการเนนย้ําใจความสําคัญของเรื่อง อาจทําได 2 วิธี
(ทวีศักดิ์ ปนทอง, 2555 : 131) คือ 1. การเนนย้ําดวยการใชคํา หรือวลีประโยคซ้ําๆ กัน และ 2. การ
เนนย้ําดวยสัดสวนเนื้อหา โดยการที่ผูเขียนกลาวถึงเรื่องที่เปนใจความสําคัญของเรื่องมากกวาใจความ
อื่นๆ ในยอหนานั้นๆ
4. ความสมบูรณ (Completion) หมายถึง ความสมบูรณดวยเนื้อหาสาระครบถวน
ครอบคลุมความคิดหลัก นอกเหนือจากมีความมีเอกภาพ ความเชื่อมโยง และการเนนย้ําใจความ
สําคัญ (ทวีศักดิ์ ปนทอง, 2555 : 132)
นาสังเกตวา หลักการความสมบูรณนี้ เปนหลักการที่แสดงถึงการมีหลักการอื่นๆ มากอน
แลว และมีการกลาวถึงหลักความสมบูรณของการเขียนยอหนาที่ดีในตํารายุคหลังๆ
หลักการขึ้นยอหนาใหม
ในการเขี ยนงานเขียนทุ กประเภท ผู เขีย นตองตระหนักวายอหนาหนึ่งๆ ตองนําเสนอ
ขอความโดยสื่อความเพียงใจความสําคัญเดียวเทานั้น ดังนั้น หลักการทั่วๆ ไปในการพิจารณาในการ
ขึ้นยอหนาใหม ไดแก
1, เมื่อตองการจะกลาวถึงสาระสําคัญอื่นตอไป
2. เมื่อตองการยกตัวอยาง
3. เมื่อตองการเนนจุดสําคัญในยอหยาแรก ดวยการขยายความ หรือใหรายละเอียด
4. เมื่อตองการเนนใจความตรงกันขามจากยอหนาที่แลว
5. เมื่อตองการสรุปความคิดของยอหนาแรก
6. เมื่อตองการแยกใหเห็นบทสนทนา
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โดยสวนใหญเมื่อผูเขียนเขียนงานเสร็จควรสํารวจงานเขียนของตัวเองอีกครั้ง วาครบถวน
ใจความสําคั ญ ที่ ต องการสื่ อความหรือไม การยอหน าเหมาะสมหรือไม การจัด วางลําดับ ความคิ ด
ใจความสําคัญแตละยอหนาชัดเจน ประโยคขยายสัมพันธ สอดคลองกันหรือไม มีประโยคซ้ําซอนกัน
อยูหรือไม เพื่อใหแนใจวาไดเขียนยอหนาของงานเขียนนั้นๆ มีความเหมาะสม
สํานวนโวหารในการเขียน
โวหาร หมายถึง กลวิธีในการใชภาษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เปนความสามารถ
ของผู เขีย นในการเลื อกใช ถอยคํา (words) มาเขียนเรีย บเรียงเปน ปยะโยคที่ส ะกิดใจผูอานใหเกิด
จินตนาการได โวหารเปนลักษณะการเรียบเรียงเนื้อหา มี 5 รูปแบบ (เปลื้อง ณ นคร, 2512 : 8-20)
คือ
1. การพรรณา (Description) หมายถึง การวาดภาพดวยตัวอักษร ทําใหผูอานไดเห็น
ภาพตางๆ ตามที่ผูเขียนตองการ เปนการสรางมโนภาพใหกับผูอาน โดยอาจแทรกอารมณความรูสึก
ของผูเขียนประกอบใหผูอานเห็นภาพ
2. การเทศนา (Persuasion) หมายถึง การเขียนใหผูอานเห็นคลอยตาม ใหเชื่อถือ ให
ปฏิ บั ติตาม ผู เขีย นต องมี ขอความที่มีเหตุผล มีหลักฐานอางอิง มี อุทาหรณ การเทศนามุงโนมนาว
ผูอานเปนสําคัญ
3. การอธิบาย (Explanation) หมายถึง การเขียนทําใหอานแลวเขาใจ อาจเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับความรู ทฤษฎี หรือหลักเกณฑที่ตองอาศัยคําอธิบายใหผูอานเขาใจ โดยทั่วไป การ
อธิบายจะตองใชการพรรณารวมอยูดวย เพียงแตการพรรณานั้นทําใหผูอานเห็นภาพ แตการอธิบาย
ทําใหผูอานเกิดความรูและความเขาใจ
4. การโตแยง (Argumentation) หมายถึง การเขียนอภิปราย โตแยง แถลงคารม เพื่อ
หักลางความคิดเห็นของผูอื่น หรือการแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อชัดจูงใหผูอื่นเห็นดวยกับเรา
5. การบรรยาย (Narration) หมายถึง การเขียนเลาถึงประสบการณที่เกิดขึ้นติดตอกัน
อาจไดแก ชี วประวัติ ประวัติ ตํานาน ฯลฯ การเขี ยนดว ยโวหารลั กษณะนี้ มักมีโวหารลักษณะอื่ น
ประกอบดวย
กลาวไดวา สํานวนโวหารขางตน ผูเขียนสามารถเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ทั้งนี้ อาจ
ใชสํานวนโวหารอยางใดอยางหนึ่งเปนพิเศษใหมีความโดดเดน แตกระนั้น ก็สามารถมีสํานวนโวหาร
ลักษณะอื่นประกอบดวยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในปจจุบัน ยังมีสํานวนโวหารอื่นๆ ที่นิยมกัน คือ
อุปมาโวหาร สําหรับการเปรียบเทียบ หรือสาธกโวหาร สําหรับการยกตัวอยาง เปนตน
เอกสารอางอิง
ทวีศักดิ์ ปนทอง. (2555). การพัฒนาทักษะการเขียน. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เปลื้อง ณ นคร. (2512). ตําราเรียงความชั้นสูง. (พิมพครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา
พานิช.
สมพร มันตะสูตร แพงพิพัฒน. (2540). การเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนส
โตร.
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บทที่ 5.
การตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่องเปรียบเสมือนการโชวสินคาของรานคา เปนการเชิญชวนใหผูพบเห็นแวะ
เวียนเขามาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินคา เชนเดียวกัน ชื่อเรื่องที่นาสนใจก็สามารถถึงดูดใหผูพบเห็นเลือก
อานเรื่องนั้นๆ ไดเชนเดียวกัน
ความหมายของการตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่อง หมายถึง การกําหนดชื่อเรื่อง (Title) ใหกับขอเขียนรูปแบบตางๆ เชน
บทความ รายงานพิเศษ บทบรรณาธิการ สารคดี บทสัมภาษณ นวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี คอลัมน
เบ็ดเตล็ด เปนตน
ความสําคัญของชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่องมีความสําคัญตอการสรางความโดดเดน และความนาสนใจใหเรื่องนั้นๆ
เพราะชื่อเรื่องที่ดี สะดุดตา สะกิดใจ สามารถดึงความสนใจใหผูอานไดอยางดี การตั้งชื่อเรื่อง เปน
หน าที่ ของผูเขีย นชิ้ นงานนั้ นๆ แมวา ในกระบวนการบรรณาธิกร จะมีผู เรียบเรียง หรือรีไรทเตอร
(Rewriter) หรือบรรณาธิการมาชวยปรับแก ไขชื่อเรื่องให ก็ตาม แต ผูเขียนเปนผูตั้งชื่อเรื่อง เพราะ
ทราบถึงสาระหรือหัวใจของเรื่องดีที่สุด
ลักษณะสําคัญของชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องที่ดี มีความสรางสรรค ควรมีลักษณะสําคัญ ดังตอไปนี้
1. “สื่อความหมาย” ถึงใจความสําคัญของขอเขียนไดเปนอยางดี
2. “สอดคลอง” กับสาระ หรือเนื้อหาของขอเขียนไดเปนอยางดี
3. “สามารถดึงความสนใจ” ใหผูอานสนใจอานขอเขียนนั้นไดดี เชน สั้นๆ, จดจํางาย, ใช
คําคลองจอง หรือคําสัมผัส เปนตน
แนวทางการตั้งชื่อเรื่อง
แนวทางในการตั้งชื่อเรื่อง 5 ประการ ที่เปนคําแนะนําตอไปนี้ ผูเขียนหรือบรรณาธิการ
สามารถนําไปใชป ระกอบกับการพิ จารณาเลือกรูปแบบของการตั้งชื่อเรื่องทั้ ง 15 รูป แบบในหัวขอ
ตอไป
1. ตั้งชื่อเรื่องใหเดน แปลก นาทึ่ง เชน หมอลําซัมเมอร เปนตน
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2. ตั้งชื่อเรื่องอย าให ยาวจนเกิน ไป ทํ าใหจดจํายาก ถาตั้งชื่อเรื่องยาวก็ ควรมี ลักษณะ
พิเศษ ใหจดจําไดงาย เชน ผูหญิงคนนั้นชื่อบุญรอด เปนตน
3. ตั้งชื่อเรื่องใหมีลักษณะเปรียบเทียบ เปรียบเปรยแสดงความหมายโดยนัย เพื่อยั่วยุ
ผูอานใหติดตามคนหา เชน น้ําผึ้งขม เปนตน
4. ตั้ งโดยคํานึ งถึงประโยชน ของผูอาน ไมส รางทัศนคติที่ไม ถูกตองแกผูอาน ไมเสนอ
ตัวอยางดานการใชภาษาที่ไมเหมาะสมแกผูอาน
5. ตั้งโดยยึดถือรสนิยมที่ดี รักษาและสรางเสริมรสนิยมที่เหมาะสมแกผูอาน การสราง
รสนิยมที่ดีนี้อาจเปนเอกลักษณไดดวย
รูปแบบการตั้งชื่อเรื่อง
รูปแบบการตั้งชื่อเรื่องใน 15 รูปแบบตอไปนี้ มีความหลากหลายมากพอสมควรที่จะเปน
แนวทางแกผูเขียนหรือบรรณาธิการเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาของขอความที่มีความหลากหลาย
1. ตั้งตามชื่อตัวเอกของเนื้อเรื่อง หรือบุคคลที่โดดเดนที่สุดในเหตุการณ เชน องคุลี
มาล, ขุนชางขุนแผน, เขาชื่อกานต, น้ําพุ เปนตน
2. ตั้งตามสุภาษิต คําพังเพย คําคม หรือคําประพันธ เชน เย็นศิรเพราะพระบริบาล,
วาแตเขาอิเหนาเปนเอง เปนตน
3. ตั้งเปนคําถาม เชน ใครฆาจิม ทอมปสัน, ซัมดัม ตายแลว?, บริหารเงินของคุณ
อยางไรใหงอกเงย เปนตน
4. ตั้งตามสถานที่สําคัญ หรือสถานที่ที่เกิดเหตุการณสําคัญ เชน กรุงเทพเมื่อวันวาน
, ราชดําเนินถนนสายประชาธิปไตย เปนตน
5. ตั้งชื่อเรื่องใหขัดแยง หรือตรงขามกับความเปนจริง เชน กุหลาบสีดํา, เกลือเปน
หนอน, เปนตน
6. ตั้งชื่อเรื่องตามคําให สัมภาษณ ห รือคําพูด ของบุ คคลที่ใหสัมภาษณ เช น “ทั กษิ ณ
ประกาศนายกในใจคนไทย” เปนตน
7. ตั้งชื่อเรื่องตามเหตุการณหรือสถานการณของเรื่องที่จะนําเสนอ
8. ตั้งชื่อเรื่องโดยใชถอยคําหรือวลีที่เนนใหเห็นภาพพจน และเกิดจินตนาการคลอย
ตาม เชน 100 ปชาตกาลศรีบูรพา, สยามเมืองยิ้ม, จนกวาเราจะพบกันอีก เปนตน
9. ตั้งชื่อเรื่องโดยใชคําสันธาน ที่ใชบอยๆ อาทิ “จาก…….ถึง” เพื่อบอกความ
สัมพันธจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เชน จากเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถึงปฏิรูปการเมือง เปนตน
10. ตั้งชื่อเรื่องตามจุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดหรือแกนของเรื่องนั้นๆ เชน เสียภาษีกอน
เมษา เปนตน
11. ตั้งชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรองประกอบ เชน อิศรา อมันตกุล : บิดาขาวเจาะไทย
เปนตน
12. ตั้งชื่อเรื่องเปนประโยคปฏิเสธ เชน อยาปฏิเสธความรัก เปนตน
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13. ตั้งชื่อเรื่องแบบเปรียบเทียบหรือจับคูกัน เชน สังคมไทยกับวันประชาธิปไตย เปนตน
14. ตั้งชื่อเรื่องตามระยะเวลาของเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนั้น หรือกําลัง
จะเกิดขึ้น เชน อีโบลา โรครายแหงป เปนตน
15. ตั้งชื่อเรื่องตามลักษณะของเนื้อเรื่องที่มีความขัดแยง เชน ฉันอยูนี่.....ศัตรูที่รัก เปนตน
สําหรับ นักเขียน กับนักขาวนั้น พึงตระหนักวา การตั้งชื่อเรื่องแตกตางจากการเขียนพาด
หั ว ข า วในหนั ง สื อ พิ ม พ แม ว า จะมี ห น า ที่ ค ล า ยๆ กั น ก็ ต าม กล า วคื อ เป น การสรุ ป และนํ า เสนอ
สาระสําคัญของเนื้อหา เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูอานเหมือนๆ กันก็ตาม ในขณะที่ การเขียนพาดหัว
ขาวในหนังสือพิมพมีรูปแบบที่ชัดเจนและหลากหลาย ขณะที่การตั้งชื่อเรื่องไมมีรูปแบบที่ตายตัวมาก
นัก แตกลับมีลักษณะของการคิดสรางสรรคอยูมาก นอกจากนั้น การตั้งชื่อเรื่องขอเขียนเปดโอกาสให
ทั้ง “ผูเขียน” หรือ “บรรณาธิการ” ผูทําหนาที่บรรณาธิกรณ สามารถใชสํานวนลีลา (style) ที่เปน
เอกลักษณเฉพาะบุคคลมากกวาการเขียนพาดหัวขาว
เอกสารอางอิง
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2550). เรียนรูวิธีการและงาน : บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ. กรุงเทพฯ : ศูนย
หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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บทที่ 6.
การเขียนขาว
ขาวถือเปนจุดกําเนิดของสื่อมวลชน ในปจจุบันขาวมีความสําคัญตอความเปน ไปของ
สังคม ขาวมีปรากฎอยูในทุกๆ สื่อ งานขาวในศตวรรษที่ 21 ภูมิทัศนของสื่อ (Media landscape) มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และตอเนื่อง สื่อมวลชนมีลักษณะการหลอมรวมสื่อ หรือคอน
เวอรเจ น ซ (convergence) ทํ าให ก ารเสนอข าวในป จ จุ บั น และอนาคต มี แนวโน ม เป น “วารสาร
สนเทศ” (Information Journalism) มากยิ่งขึ้น
ความหมายของการเขียนขาว
การเขี ย นข าว (News Writing) คื อ กระบวนการใช ค วามคิ ด ของผู สื่ อ ข า วที่ ส ามารถ
นําไปสูการปฏิบัติงานขาวในขั้นตอนการเขียนบอกเลาขอเท็จจริง (fact) เพื่อใหเกิดประโยชน ในการ
รับใช หรือสะทอนสังคม ซึ่งแตกตางไปจากการเขียนของนักเขียนทั่วๆ ไป เพราะการเขียนขาวของ
ผูสื่อขาวมีความสําคัญตอการแสวงหาความจริง (truth) ของสังคม ที่ตองอาศัยรูปแบบ โครงสรางของ
การเขียนขาวมาชวยนําเสนอขอเท็จจริงอยางมีระบบ
องคประกอบของขาว
ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อขาว อธิบายความไววา ขาว (News) คือ เหตุการณ (event)
ความคิด (ideas) ความคิดเห็น (opinion) อันเปนขอเท็จจริง (fact) ที่ไดรับการหยิบยกขึ้นมารายงาน
(reporting) ผานทางชองทางสื่อ (media) ที่เปนทางการ (formal)
นักหนังสือพิมพที่มีชื่อเสียงทานหนึ่งชื่อ จอหน บี โบการท กลาววา “เมื่อสุนัขกัดคนไม
เปนขาว เพราะเปนเหตุการณปกติที่เกิดขึ้นบอยๆ แตเมื่อคนกัดสุนัข นั่นคือขาว” คํากลาวนี้แสดงให
เห็นวาเรื่องราวที่ปกติไมมีความนาสนใจมากพอที่จะเปนขาว แตถาเปนเรื่องที่นานกวาจะอุบัติขึ้นทีก็
จะเปนขาวไดงาย
อย า งไรก็ ต าม เหตุ ผ ลเพี ย งเท า นี้ ก็ ยั ง สรุ ป ไม ได เพราะเมื่ อ สุ นั ข กั ด คนสํ า คั ญ เช น
นายกรัฐมนตรี เหตุการณ เชน นี้กลั บกลายเปน ขาว ดั งนั้ น คํ าตอบของเรื่องราวที่ เปน ขาวจึงมี แนว
ทฤษฎีพื้นฐานไววา “องคประกอบของขาว” หรือ สิ่งที่จะเปนขาว (Element of news) ไดคือสิ่งที่มี
ลักษณะ ดังนี้
1. ความทันดวนของขาว (timeliness)
2. ผลกระทบของข า ว (impact หรื อ consequence) คื อ มี นั ย (significant) มี
ความสําคัญ (importance)
3. มีความเดน (prominance)
4. ความใกลชิดของขาวตอผูอานหรือผูชม (proximity) ทั้งทางกายและทางใจ
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5. เรื่องราวหรือเหตุการณที่กําลังอยูในกระแสความสนใจของสาธารณชน หรือเรียกวา
ประเด็นสาธารณะ (talk of town)
ความหมายของประเด็นขาว
จากการศึกษาพบวา มีผูกลาวถึงประเด็น และประเด็นขาว ไวดังนี้
พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2542 ให ค วามหมายคํ าว า ประเด็ น ว า
หมายถึง ขอความสําคัญของเรื่อง ที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
คณะกรรมการบั ญ ญั ติ ศั พ ท วิ ช าการหนั งสื อ พิ ม พ แห งสํ านั ก ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ให
ความหมายคําวา “News peg” หมายถึง ประเด็นขาว และความหมายเฉพาะของคําวา “peg” วา
หมายถึง ประเด็นของเรื่อง ซึ่งผูเขียนมองวาคํานี้นาจะมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “มุมมอง” หรือ
“แงมุม” ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษคือคําวา “point of view” ในที่นี้ก็คือ มุมมองหรือแงมุมที่เปน
ขาวนั่นเอง
สมหมาย ปาริ จ ฉั ต ต นั กหนั งสื อพิ มพ อาวุ โส กล าวถึ ง “ประเด็น ขาว” ไวในหนั งสื อ
“ขาวเจาะ เจาะขาว” วา หมายถึง ความเคลื่อนไหวใหมที่เกิดขึ้น แตกตางไปจากเหตุการณปกติที่ผาน
มา
ไอติล และ แอนเดอรสัน นักวิชาการวารสารศาสตรที่มีชื่อเสียงของอเมริกา กลาวถึ ง
“Issue Reporting” ไว ใ นภาคผนวกส ว นอธิ บ ายคํ า ศั พ ท ข องหนั ง สื อ “News Writing and
Reporting for Today’s Media.” วา หมายถึ ง การรายงานข าวที่ มี ก ารตรวจสอบในเรื่อ งราวที่
สลับซับซอน มีความนาสนใจมากกวาการรายงานขาวเหตุการณ ที่นําเสนองายๆ เพียงวา ใคร อะไร ที่
ไหน เมื่อใด ทําไม และอยางไร

ลักษณะสําคัญของประเด็นขาว 6 ประการ
กลาวโดยสรุปไดวา ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นขาว คือประเด็นขาวอาจมีลักษณะ
ที่สําคัญๆ 6 ประการดังนี้
1. มีมุมมองหรือแงมุม (peg) ตอเรื่องนั้นๆ ที่ชัดเจน (point of view)
2. อาจเริ่มตนจากขอสันนิษฐาน หรือสมมุติฐาน (hypothesis) หรือขอสงสัยที่ชัดเจน
ซึ่งอาจเกิดจากคําวา “มีจมูกขาว” (nose for news) ขอสงสัยนี้ชวยใหทิศทาง (direction) ในการ
แสวงหาคําตอบอันเปนขอเท็จจริง
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3. ประเด็ น ที่ คิด ไว สามารถเปลี่ ย นแปลงได เสมอ (changed) เมื่ อพบขอ มู ล ใหม ใน
ภาคสนาม โดยเฉพาะเมื่ อ พบข อ มู ล ที่ ใหม ก ว า รวมทั้ ง ข อ สงสั ย เริ่ ม ต น ที่ ป ราศจากข อ มู ล ก็ ยิ่ ง
จําเปนตองปรับประเด็นใหตรงกับขอเท็จจริงที่ไดจากการปฏิบัติการหาขาว (news gathering)
4. การคิดประเด็นขาวสําหรับผูสื่อขาวใหม อาจจะเริ่มตนจากการหาความสัมพันธของ
สิ่งตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้นไป เชนความสัมพันธของบุคคล เหตุการณ องคกร กิจกรรม ปรากฏการณ ที่
เกิดขึ้น เปนตน ลักษณะของความสัมพันธอาจพิจารณาในดานเปนเหตุเปนผลกันอยางไร
5. ผูส่ือขาวพึงพิจารณาวาการกําหนดประเด็นยังไมใชการตั้งชื่อเรื่อง (Topic) ในงาน
บทความหรือคอลัมน เพราะอาจรวบรัดจนเกินไป จนอาจไมมีทิศทางที่ชัดเจนในการหาขาวไดเลย
6. สาระสําคัญของประเด็นขาวมักจะปรากฏในพาดหัวขาวเสมอ เพราะพาดหัวขาวเปน
การสรุปใจความสําคัญของขาว และผูสื่อขาว รวมทั้งบรรณาธิการพิจารณาแลววามีความสําคัญและมี
ความนาสนใจขึ้นมาเขียนเปนพาดหัวขาว ขณะที่ประเด็นขาวก็เปนสาระสําคัญของเรื่องที่หยิบยกขึ้น
มานําเสนอ ซึ่งมีความคลายคลึงและสอดคลองกัน
การคิดประเด็นขาว จึงยังเปนสิ่งที่อาศัยประสบการณของผูสื่อขาวเปนพื้นฐานที่สําคัญ
กลาวคือ ผูสื่อขาวที่อยูในหรือนอกเหตุการณตองสามารถรูไดทันทีวาจุดใด สาระใดที่ผูอานจะสนใจ
มากที่สุด
กระบวนการทํางานนักขาว
ขาวเปนสิ่งที่อยูรอบตัวนักขาว ที่นักขาวอาจสามารถพัฒนาทักษะในการบวนการงานขาว
ไดงายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. สังเกต คือ การสังเกตเห็นสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวของนักขาว นักขาวจะตองไมมองสิ่ง
รอบตัว ผานไป โดยไม มีความสนใจ หรือสงสัยอะไรเลย แตตองมีการใหความสําคัญ กับ สิ่งรอบตัว
ตลอดเวลา และไมมองผานสิ่งรอบตัววาเปนเรื่องปกติ ถือเปนคุณสมบัติในการมี “ จมูกขาว” (Nose
for News)
2. สนใจ คือ ความสนใจของนักขาวที่มีตอสิ่งที่สังเกตเห็น นักขาวจําเปนตองฝกฝนให
ตัวเอง มีความสนใจ อาจเปนความสนใจกวางๆ และพัฒนาเปนความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3. สงสัย คือ ความชางสงสัย ของนักขาวจากสิ่งที่ สังเกตเห็ น และไดเลื อกที่จ ะสนใจ
เอาไวแลว ซึ่งขอสงสัยนี้ มีประโยชนในการชวยใหนักขาวขบคิดไดวาเรื่องราวที่สนใจมีความสําคัญ มี
ผลกระทบ มีความนาสนใจ กับผูอานอยางไร ความชางสงสัยเปนคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของ
นักขาว
4. สันนิษฐาน หรือสมมติฐาน คือ การกําหนดความสัมพันธ เหตุผล ที่สามารถใชเปน
ทิศทางหรือไกดไลนในการหาคําตอบ อาจไดแก การกําหนดประเด็นยอยในการทําขาว นําไปสูการตั้ง
คําถามในประเด็นที่ตองการหาคําตอบ
5. แสวงหาคําตอบ คือ ขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อหาขอมูล ซึ่งสวนใหญนักขาว จะใช
วิธีการสัมภาษณแหลงขาวที่เปนผูรู และรวมถึง การหาขอมูลจากเอกสารสําคัญ หรือทางเวบไซต
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6. เสนอ คือ ขั้นตอนการสรุปขอเท็จจริง ขอมูลที่หามาไดจากการสัมภาษณ แลวนํามา
เรียบเรียง เขียนขาว ตามโครงสรางของขาว
โครงสรางพื้นฐานของขาว
โครงสร า งของข า ว (news story structure) ที่ เ ป น ข า วประเด็ น เดี ย ว (single –
element story) ประกอบดวยสวนประกอบพื้นฐาน 4 สวน คือ
1. สวนพาดหัวขาว (Headline) หมายถึง ประโยค วลี หรือขอความสั้นๆ ที่เปนสาระ
หรือใจความสําคัญของเนื้อขาว พิมพดวยตัวอักษรขนาดใหญ และมักอยูดานบนของเนื้อขาว พาดหัว
ขาวมีหนาที่ใหสาระสําคัญของขาว ดึงดูดความสนใจของผูอานใหอานเนื้อขาว และชวยในการจัดหนา
หนังสือพิมพ
2. สวนโปรยขาว ความนํา หรือวรรคนํา (Lead) คือ ขอความสวนสรุปใจความสําคัญ
ของเนื้อขาว อาจมีสาระสําคัญหลายประการ จะนําเสนอเรียงตามลําดับความสําคัญ นับเปนเนื้อหา
สวนแรกของเนื้อขาว ซึ่งผูอานจะเห็นกอนสวนอื่น และเป นสวนที่มีส าระความหมาย ซึ่งสามารถ
กระตุนความรูสึกอยากรู อยากเห็น ดึงดูดความสนใจ และสรางอารมณคลอยตามจนตองอานเนื้อขาว
ตั้งแตตนจนจบ ในวงการวิชาชีพหนังสือพิมพเรียกวรรคนําวา “โปรยขาว”
3. สวนเชื่อม (Neck หรือ bridge) คือ ขอความสวนเชื่อมตอระหวาง สวนความนํา
กับสวนเนื้อขาวที่เปนรายละเอียด สวนเชื่อมนั้นอาจจะเสนอรายละเอียดของบุคคลสถานที่ เหตุการณ
หรือเวลาที่ปรากฏในสวนความนํา หรือใหความเปนมาของขาวที่มีการนําเสนอตอเนื่อง รวมทั้ง การให
ขอมูลในลักษณะภูมิหลังของเนื้อขาว สวนเชื่อมจึงมีความสําคัญเปรียบเสมือนสะพานในการเชื่อมโยง
ใหผูอานขาวเขาใจความหมายของขาวที่ตองการสื่อไดมาก
4. เนื้อขาว (Body) คือ สวนที่ใหรายละเอียดของเหตุการณหรือเรื่องราวแกผูอาน ทํา
ใหผูอานเขาใจและติดตามเหตุการณทั้งหมด โดยอาจเรียงเนื้อเรื่องแบบใดแบบหนึ่ง คือ แบบลําดับ
ตามความสําคัญ (significant order) หรือแบบลําดับเวลาหรือเหตุการณ (chronological order)
โครงสร างพื้ น ฐานของข าวข างต น เป น ส ว นประกอบพื้ น ฐานในการเขี ย นข าว ที่ แ ต ล ะข าวควรมี
ส ว นประกอบพื้ น ฐาน 4 ส ว น อย า งไรก็ ต าม ในการนํ า เสนอข อ เท็ จ จริ ง ของข า ว ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ประชาสัมพันธอาจกําหนดแนวทางการเขียนขาวขึ้นอยูกับลักษณะประเด็นของขาวนั้นๆ
สวนความยาวของขาวนั้น ในเบื้องแรก ไมมีการจํากัดจํานวนความยาวของขาว แตจะ
พิจารณาขึ้นอยูกับการเขียนในครอบคลุม ครบถวน รอบดานมากที่สุด เวนเสียแตวา มีการกําหนด
ความยาวของเนื้อขาว อันเนื่องมาจากการมีพื้นที่ขาวที่จํากัด ตามสไตลบุคของหนังสือพิมพ
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พาดหัวขาว (Headline)
โปรยขาว (Lead)
สวนเชื่อม (Neck/Bridge)
เนื้อขาว (Body)

แสดงโครงสรางพื้นฐานของขาว
วิธีการเขียนขาว
วิธีการเขียนขาวที่นิยมในปจจุบัน คือ แบบปรามิดหัวกลับ (Inverted Style) คือ การ
กลาวถึงใจความสําคัญที่สุดกอน แลวคอยกลาวถึงใจความสําคัญที่สําคัญลดหลั่นกันไปทีหลัง ตอไปนี้
เปนวิธีการที่ใชเขียนขาวโดยทั่วๆ ไป

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ |การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร (Creative Writing in Journalism)

28

29
ใจความสําคัญที่สุด
ใจความสําคัญรอง
ใจความสําคัญรอง
ใจความสําคัญรอง
แสดงลักษณะการเขี ย นขาวแบบป รามิด หั วกลับ (Inverted Style) กลาวถึงใจความ
สําคัญที่สุดกอน แลวลดหลั่นไปยังใจความสําคัญนอยกวา
ขั้นตอนที่ 1 : เขียนโปรยขาว
สําหรับมือใหม แนะนําใหเริ่มตนเขียนขาวจากโปรยขาว แลวคอยกลับมาเขียนพาดหัว
ขาว การเริ่มตนเขียนขาวจากโปรยขาวจะชวยใหเราสรุป เลือกประเด็นสําคัญในเนื้อหาไปพรอมๆ กัน
ทําใหเขียนเนื้อขาวไดเปนลําดับงายขึ้น มืออาชีพจะสามารถเขียนขาว โดยเริ่มตนจากการเขียนพากด
หัวขาวเลย
การเขียนขาวเริ่มตนจากการกําหนดความคิดหลัก (theme) หรือใจความสําคัญ (central
idea) และการกําหนดเคาโครงเนื้อขาว เพื่อที่จะอธิบายความคิดหลักนั้น ผูเขียนจะเริ่มตนการเขียน
ขาว โดยการกําหนดความคิดหลักขึ้นในใจ ซึ่งอยูในลักษณะการกําหนดสวนที่เรียกวา “ความนํา”
(lead of the piece) หรือโปรยขาว
มีผูคนมากมายเขาใจผิดวาการเขียนความนํา เปนการเกริ่นนํา ทําใหเยิ่นเยอ ไมเขาสูเนื้อหา
ใจความสําคัญหรือประเด็นหลักของเรื่อง แตมัวเขียนอารัมภบท ชักแมน้ําทั้งหา เชน หากตองการ
นําเสนอประเด็นนักศึกษาโดดเรียนติดเลนเกมสออนไลนที่รานอินเตอรเน็ตขางมหาวิทยาลัย ไมควร
เสียเวลาเกริ่นนํา ในลักษณะนี้ ..................
นักศึกษาจํานวนมากปจจุบันมาจากตางจังหวัดจึงอยูหอพักรอบๆ มหาวิทยาลัย ทําใหผูป กครองมี
ความเปนหวง เพราะยานหอพักรอบๆ มหาวิทยาลัยเต็มไปดวยแหลงบันเทิง อบายมุข ไมวาจะเปนผับ
ดิสโกเทค รานอิน เตอรเน็ ต โตะสนุ กเกอร ซึ่งลูกคาที่เขามาใช บ ริการสวนใหญ เป น นักศึ กษา ที่ นา
จะตองสนใจเรียนมากกวามาใชเวลากับสิ่งยั่วยุเหลานี้
แตควรเขาสูเนื้อหาประเด็นหลัก เชน ……………
อธิการบดีนําทีมฝายกิจการนักศึกษาเขาเยี่ยมรานอินเตอรเน็ตขางมหาวิทยาลัย หวังสรางความ
รวมมือกับรานเกมส ชวยจัดระบบผูเลนนักศึกษา กําหนดเวลาเลน ไมเกิน 2 ชั่วโมง และไมเกิน 5
ทุม
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การเขียนโปรยขาว จะตองสรุปใจความสําคัญของประเด็นหลักที่อยูในเนื้อขาว และมีการ
เรียงลําดับความสําคัญตามที่จะเขียนในเนื้อขาวเอาไวดวย
การเขียนโปรยขาว จึงตองกระชับ สั้น ไดใจความ ชวนใหติดตามอานในเนื้อขาว ดวยเหตุนี้
โปรยขาว จะมีความยาวประมาณ 3 -5 บรรทัด ทั้งนี้ ยืดหยุน ขึ้นอยูกับประเด็นสําคัญของขาวดวยวา
มีมากนอย
การเขี ย นโปรยข า ว อาจใช คํ า ย อ ฉายานาม หรือ คํ าที่ เป น ที่ รูจัก หรือรับ รู เขาใจอย าง
กวางขวางของผูอานได เชน บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) อาจเขียนวา บางจาก
วิธีการเขียนโปรยขาว คือ ใหเขียนสิ่งที่ตองการนําเสนอออกมาใหไดครบถวน หลังจากนั้น มาอาน
ทวนซ้ําเพื่อดูวากระชับหรือไม ลองตัดขอความ หรือคําที่เยิ่นเยอออกไป หากความหมายที่ตองการสื่อ
ยังคงมีอยู ไมเปลี่ ยนแปลง แสดงวาสามารถตัดคํ านั้ นๆ ออกไปได วิธีนี้จะชวยให โปรยขาวมีความ
กระชับยิ่งขึ้น การวางโปรยขาวไมนิยมเขียนเวนยอหนา จะชิดคอลัมนเพื่อใหรูวานี่คือโปรยขาว ซึ่งโดด
เดน
ขั้นตอนที่ 2 : เขียนสวนเชื่อม
เป น ส วนที่ จ ะบอกที่ มาที่ ไปของขาว หรือ Background ของข าว ส วนเชื่ อม อาจจะมี
หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวาขาวนั้น มีอะไรที่จะบอกกับผูอานหรือไมวา มีความเปนมา หรือบริบทของขาว
หรือไม เชน ขาวการสัมมนา อาจมีสวนเชื่อมในลักษณะนี้ .....................
ในการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การเขี ย นข า ว – สารคดี เ ชิ ง ข า วเพื่ อ การ
ประชาสั ม พั น ธ สํา หรั บ พนั กงานบางจาก”จั ด โดย สถาบั น อิ ศ รา มู ลนิ ธิ พั ฒ นาสื่ อมวลชนแห ง
ประเทศไทย สนับสนุน โดย บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2551 ณ โรงแรมสวิส 2551 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก มีผูเขารวม
สัมมนา 23 คนนั้น ไดมีการเชิญนายสมหมาย ปาริจฉัตต กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด
(มหาชน) ในเรื่อง “บทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธมืออาชีพ”
สวนขาวที่มีลักษณะติดตามประเด็นขาว (Follow up Story) ก็อาจมีสวนเชื่อมไดเชนกัน
เชน ...................
กรณี ก ระทรวงพาณิ ช ย โ ดยนายมิ่ ง ขวั ญ แสงสุ ว รรณ รองนายกรรั ฐ มนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไดรวมมือกับรานคา และศูนยการคาหลายแหงจัดจําหนายเนื้อ
หมูลดลงที่ราคา กิโลกรัมละ 98 บาท และไดรับการรองเรียนของกลุมผูประกอบการคาสุกรบาง
รายวาไมสามารถจําหนายในราคาดังกลาวได เพราะมีราคาหนาฟารมเทาเดิม เนื่องจากผูเลี้ยง
แจงวาตนทุนอาหารสัตวเพิ่มขึ้นนั้น
จะเห็นไดวาการเขียนสวนเชื่อม มีเปาหมายเพื่อใหผูอานขาวไดมีขอมูลเพื่อเสริมความ
เขาใจในขาวนั้นๆ ไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเขียนสวนเชื่อม จะเขียนโดยมีการเวนวรรคยอหนาเอาไวให
ผูอานทราบ
ขั้นตอนที่ 3 : เขียนเนื้อขาว
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การเขี ย นเนื้ อหาข าว จะมีความยาวทั้ งหมดกี่บ รรทั ดขึ้น อยูกับ เนื้ อหาเป น สําคัญ วามี
รายละเอียดมากนอยหรือไมอยางไร เนื้อขาวที่มีรายละเอียดมากๆ จะมีหลายยอหนา ทั้งนี้ แตละยอ
หนา จะมีความยาวจํานวนบรรทัดประมาณ 3 -5 บรรทัดเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจเนื้อหาในแตละ
ยอหนาไดอยางสมบูรณ จึงไมควรมีจํานวนบรรทัดยาวๆ การเขียนเนื้อหาจะมีการเวนวรรคเมื่อขึ้นยอ
หนาใหม
การเขียนเนื้อขาวจะใชภาษาระดับทางการ จะยกเวนใหใชภาษาพูด ไดในกรณีเปนการ
อางอิงคําพูดแหลงขาวโดยตรง (Direct Quotation) เทานั้น
* การขึ้นยอหนาใหม ในเนื้อขาว มี 2 แนวทาง แบงตามลักษณะของเนื้อหาวาเปนไปใน
ทิศทางใด
1. เพื่อนําเสนอเนื้อหา ในทางเสริม เพิ่มเติม อธิบาย ยกตัวอยาง มีคําที่ใชในการเริ่มตน
ขึ้นยอหนาใหม ไดแก ดังนั้น, นอกจากนั้น, ทั้งนี้, โดย
2. เพื่อนําเสนอเนื้อหา ในทางตรงขาม แยง ตางแงมุม มีคําที่ใชในการเริ่มตนขึ้นยอหนา
ใหม ไดแก อยางไรก็ตาม, กระนั้น, ในขณะที่, สวนทางดาน
* การใหขอมูลจําเพาะของแหลงขาว หรือผู บริหาร (Identification : ID) หมายถึ ง
การบอกชื่อ นามสกุล ตําแหนง ยศ หรือฉายานาม เชน
นายประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา กลาวบรรยายเรื่อง
“เขียนขาวประชาสัมพันธอยางไรไมใหลงตะกรา” วา.....................................
หรือ กรณี แหลงขาว มีห ลายตําแหนง (ไมไดจําเพาะเจาะลงวาขอมูลที่ใหขาวเกี่ยวกับ
ตําแหนงใดโดยตรง) อาจเขียนดังนี้
นายประสงค เลิ ศ รั ต นวิ สุ ท ธิ์ ประธานกรรมการบริ ห าร สถาบั น อิ ศ รา และรอง
บรรณาธิการอํานวยการหนังสือพิมพ มติชน กลาววา ................................................
บางกรณีแหลงขาวมีหลายตําแหนงหนาที่ แตใหสัมภาษณในฐานะที่เจาะจง อาจเขียน
ดังนี้
นายประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ รองบรรณาธิการอํานวยการหนังสือพิมพ มติชน ในฐานะ
ประธานกรรมการบริ ห าร สถาบั น อิ ศ รา กล า วในพิ ธี เ ป ด การอบรมเชิ ง ป ฏิ บั ติ ก าร ว า
.......................................
ฉายานาม อาจมีการนํามาใชในการเขียนขาว แตสวนมาก มักจะอยูในโปรยขาว หรือ
พาดหัวขาว ที่อนุโลมใหใชภาษาหนังสือพิมพได
การกล าวถึ งชื่ อแหล งขาว ในการกลาวถึงครั้งแรกในเนื้อขาวใหใชชื่อ นามสกุล และ
ขอมูล ID แบบเต็ม แตการกลาวถึงครั้งตอๆ ไป ใหกลาวถึงเฉพาะชื่อ หรือตําแหนงอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น เชน นายสมหมาย กลาววา .....................
* การใชคําแสดงกริยาของแหลงขาว นิยมใชคําวา “กลาววา” เชน นายชวรงค ลิมป
ปทมปาณี ผูอํานวยการบริหาร สถาบันอิศรา กลาววา ................. บางกรณีการเขียนขาวเพื่อชี้แจง
ความเขาใจ อาจใชคํากริยา วา นายชวรงค กลาวชี้แจงวา ..........................
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* การอางอิงขอมูลคําใหสัมภาษณ ของแหล งข าวประเภทบุค คล ที่มีความนาสนใจ
สามารถใช 2 รูปแบบ กลาวคือ
1. การอางอิงคําให สัมภาษณ โดยตรง (Direct Quotation) เปน การยกคํ าพู ดมาอาง
ตรงๆ เหมือนกับวาแหลงขาวพูดใหฟง จึงตองใชสรรพนามบุรุษที่ 1 แทนแหลงขาว ไมใชพร่ําเพรื่อ ใช
ในกรณีดังนี้
1. เพื่อยืนยันคําพูดของแหลงขาว
2. เพื่อใหขอมูลขาวนั้นๆ มีความนาเชื่อถือวามีที่มาชัดเจน
3. เพื่อใหผูอานรูสึกรวมในขาวนั้นๆ เหมือนกับมีชีวิต
ดังนั้น จะใชการอางอิงคําใหสัมภาษณโดยตรง เฉพาะที่จําเปนเทานั้น อาจใหมีประมาณ
1 – 3 ยอหนาในแตละชิ้นขาว เชน
“ผมคิ ด ว านั ก ประชาสั ม พั น ธ มื อ อาชี พ ต อ งมี ค วามจริ งในในการประสานร ว มมื อ กั บ
สื่อมวลชนใหการเผยแพรขาวสารขององคกรไปถึงประชาชน” นายสมหมาย กลาว
2. การอ างอิ งคําให สัมภาษณ โดยออม (Indirect Quotation) เปนการนําคําพูดของ
แหลงขาวมาเรียบเรียงใหกระชับ สื่อความหมายไดตรงกับที่แหลงขาวใหสัมภาษณ สวนใหญในขาวแต
ละชื้นจะใชการอางอิงโดยออม ใชสรรพนามบุรุษที่ 3 ในการกลาวถึงแหลงขาว เชน
นายสมหมาย กลาววา นักประชาสัมพั นธมืออาชีพตองมี ความจริงในในการประสาน
รวมมือกับสื่อมวลชนใหการเผยแพรขาวสารขององคกรไปถึงประชาชน
(สังเกต - ไมใชเครื่องหมายอัญประกาศ “.............” ในกรณี อางชื่อแหลงขาวขางหนา
ขอมูลที่ใหสัมภาษณ จะใชเครื่องหมายอัญประกาศ “.............” ในกรณีอางชื่อแหลงขาวหลังขอมูลคํา
ใหสัมภาษณเทานั้น)
หากเปนแหลงขาวเอกสาร ก็สามารถระบุไดวามาจากที่ใด เชน
จากรายงานดัชนีผูบริโภค ประจําเดือนมีนาคม 2551 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา
...................
* การใชคํายอในเนื้อขาว การกลาวถึงชื่อองคกรในเนื้อขาว ในการกลาวถึงครั้งแรกใน
เนื้อขาวเขียนคําเต็มและวงเล็บคํายอกํากับไว แตการกลาวถึงครั้งตอๆ ไป ใหกลาวคํายอได ทั้งนี้ ไม
นับ รวมการกล าวคํายอในโปรยข าว หรือพาดหั วขาวเช น สํ านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
(สกอ.)
* การใหขอมูลเสริมในเนื้อขาว อาจสามารถเขียนไวในตอนทายขาว เพื่อไมใหเนื้อขาวมี
ความเยิ่นเยอ เชน ขอมูลเกี่ยวกับองคกร ผูบริหาร ผลิตภัณฑ ซึ่งกองบรรณาธิการสามารถนําไปทํา
เปน “ขอมูลประกอบขาว” (Side Bar) หรือ “เคียงขาว” ได
* การให ข อมู ล เพื่ อ การติ ด ต อเพิ่ มเติ ม กรณี นั กประชาสัม พัน ธเขีย น “ขาวเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ” ควรใหชื่อบุคคล สถานที่ หรือวิธีการติดตอ ที่ติดตอสะดวก เอาไวทายขาวดวย กรณี
สื่อมวลชนมีความสนใจเพิ่มเติม หรือไมชัดเจนในเนื้อขาว
ขั้นตอนที่ 4 : เขียนพาดหัวขาว
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เป น การสรุ ป ใจความสํ าคั ญ ของเนื้อขาวให กระชับ ที่ สุด และที่สําคัญ ตองสามารถสื่ อ
ความหมายได วิธีการอยางงายที่สุดในการเขียนพาดหัวขาวคือ สรุปมาจากโปรยขาวอีกตอหนึ่ง เพาะ
โปรยขาวเปนการคัดเลือกเนื้อหาขาวที่มีความสําคัญจากเนื้อขาวอยูแลว
รูปแบบการเขียนที่นํามาใชได คือ การเขียนในลักษณะสรุป (Summary Leads) ที่มีการ
ระบุวา ใคร (Who) ทําอะไร (What) เมื่อไหร (When) ที่ไหน (Where) ทําไม (Why) อยางไร (How)
โดยอาจเลือกวาเนื้อขาวเกี่ยวของกับองคประกอบใดมีความสําคัญและมีความโดดเดนมากที่สุด ก็นํา
องคประกอบนั้นมาขึ้นเปนพาดหัวขาว
เชน พาดหัวขาว ที่เนื้อขาวนี้ องคกรเปนจุดเดน
บางจากฯดึงมืออาชีพขาวสถาบันอิศราเวิรคชอปพนักงาน
หวังเสริมศักยภาพสื่อสารองคกร
วิธีการเขียนพาดหัวขาว ก็เหมือนกับโปรยขาวที่ใหเขียนสิ่งที่ตองการนําเสนอออกมาให
ครบถวน หลังจากนั้น มาอานทวนซ้ําเพื่อดูวากระชับหรือไม ลองตัดขอความ หรือคําที่เยิ่นเยอออกไป
หากความหมายที่ตองการสื่อ ยังคงอยู ไมเปลี่ยนแปลง แสดงวาตัดคํานั้นๆ ออกไปได จะชวยใหพาด
หัวขาวมีความกระชับยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 : อานซ้ํา เพื่อขัดเกลาภาษา
เมื่อเขียนครบทุกสวนแลว ไดแก พาดหัวขาว โปรยขาว สวนเชื่อม และเนื้อขาว ใหนั่งลง
มี ส มาธิ ในการอ านทวนซ้ํ า ว ามี ส ว นใดที่ จ ะขัด เกลาภาษาให เขาใจดียิ่งขึ้น การใชภ าษาเปน ศิล ปะ
ทางการสื่อสาร สามารถปรับเปลี่ยนไดไมมีจุดจบสิ้น บางกรณีอาจใหผูอื่นชวยอานงานเขียนของเรา
เพื่อใหชวยดูจุดบกพรอง ผูอื่นจะพบจุดบกพรองของเรางายกวาที่เราอานเองเพียงคนเดียว
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บทที่ 7.
การเขียนบทความและคอลัมน
การจั ดทํ าหนั งสื อพิ มพ นิ ตยสาร รวมทั้ ง สื่อสิ่งพิ มพ เฉพาะกิจ ประเภทจดหมายขาว
(Newsletter) มั กมี ก ารนํ าเสนอบทความและคอลั มน ดั งนั้ น จึ งควรทํ าความเข าใจ ความหมาย
ประเภท และการใชภาษาของการเขียนบทความ และคอลัมน เพื่อจะไดตนฉบับใหมีความสมบูรณ
สําหรับจัดพิมพตอไป
ความหมายของบทความและคอลัมน
บทความ (Article) หมายถึง รูปแบบงานเขียนประเภทหนึ่งที่มีจุดมุงหมายในการเขียน
คื อ เพื่ อ เสนอความรู ความคิ ด และให ค วามเพลิ ด เพลิ น ในการอ า น บทความมั ก เขี ย นขึ้ น เพื่ อ
จุดมุงหมายเปนการนําเสนอแนวทางที่ควรปฏิบัติ เสนอความรูแกผูอานที่แหลมคม ลึกซึ้ง และเพื่อ
เสนอแนวความคิดที่แปลกใหมที่สังคมควรยอมรับ
คอลั มน (Column) หมายถึง ข อเขี ยนประเภทหนึ่งในประเภทของบทความ ที่ มีการ
ตีพิมพเปนประจําสม่ําเสมอในหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือวารสาร มีพื้นที่ประจําสําหรับตีพิมพ สวน
ใหญมักเปนบทความแสดงความคิดเห็น ผูเขียนคอลัมน จะเรียกกันวา “คอลัมนิสต” (Columnist)
ในทางการคําวาคอลัมนไมไดมีการใหรายละเอียดไว
อยางไรก็ตาม ทีมงานกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสาร จะมีการ
กําหนดใหมีต นฉบับ ประเภทคอลัมน เอาไว คําวาคอลัมน ในทางวิชาชี พยังใชสื่อความหมายเปนคํ า
กลางๆ ของตนฉบับสําหรับพิมพ ครอบคลุมถึงตนฉบับประเภทบทความ ปกิณกะ เปนตน
บทความมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ (ประดับ จันทรสุขศรี, 2542 : 86 - 87)
1. เปนงานเขียนรอยแกว ที่เขียนจากเรื่องจริง มีขอเท็จจริงเปนหลักฐาน
2. เนื้อหาสาระที่ใหความรู และความคิดที่ทันสมัยตอผูอาน มีบันเทิงแทรกปน
3. มีการเสนอแนวคิดที่นาสนใจ ชวนติดตามและกระตุนใหผูอานคิดเห็นคลอยตาม หรือ
ขัดแยงก็ได
4. มีกลวิธีในการนําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจ ตั้งแตการเปดเรื่อง การเสนอเนื้อหา แนวคิด
และการปดเรื่องที่ชวนติดตาม
บทความถือเป นสวนหนึ่ งของสารคดี (Features) เพราะบทความ หมายถึง เรื่องที่ ให
สาระข อเท็ จ จริง ส ว นสารคดี หมายถึ ง เรื่ องที่ เขี ย นขึ้ น จากเค าความจริงไม ใช จิน ตนาการ คํ าว า
บทความกั บ คํ าว าสารคดี สองคํ านี้ ใช สั บ สนจนแยกกั น ไม อ อก แต โ ดยทั่ ว ไปแล ว เราจะใช คํ าว า
บทความกับงานเขียนขนาดสั้น ลักษณะยอหนาแตละยอหนามีขนาดสั้น อาจมีเพียง 2 - 3 บรรทัด มี
เพียงบรรทัดเดียวหรือคําเดียวก็ได
สวนสารคดีจะมียอหนาขนาดยาวกวา นอกจากนี้ บทความยังมีลักษณะเฉพาะอีก คือ มี
เนื้อหาที่ใหความรูและความคิด มีสวนที่เปนการแสดงความคิดเห็นของผูเขียน มีเนื้อเรื่องเกีย่ วของกับ
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เรื่องราวที่กําลังเปนที่สนใจของคนทั่วไป โดยเลือกเสนอในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และมีวิธีการเขียน
ใหชวนอาน ชวนติดตาม (ทิพวรรณ นาคะสุวรรณ, 2540 : 102 - 104)
ประเภทของบทความ
ความแตกตางของบทความแต ละประเภท อยูที่จุดมุงหมายในการเขียน ปริมาณของ
ขอมูลความรูกับความเพลิดเพลินและวิธีการเขียน การแบงประเภทของบทความมีความแตกตางกัน
ออกไป
1. บทความวิ ชาการ และบทความกึ่งวิ ชาการ เขียนใหส าระความรูเฉพาะดาน มั ก
ตีพิมพในวารสารวิชาการ แนวการเขียนมักใชลักษณะแนวอธิบาย
2. บทความวิ เคราะห เขี ย นเพื่ อ วิเคราะห แ ยกแยะเนื้ อ หาเรื่อ งที่ เขี ย น ภาษาที่ ใช มี
ลักษณะทางการ มีเนื้อหาสมบูรณ และวิเคราะหอยางมีหลักเกณฑ มีระบบ โดยอาจมุงวิเคราะหดาน
ใดดานหนึ่ง เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน ในการเขียนอาจมีขอมูลประกอบเพื่อใหเกิดความ
นาเชื่อถือ
3. บทความแสดงความคิดเห็น เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ป ญ หาใดป ญ หาหนึ่ ง ความคิ ดเห็ น ที่นํ าเสนออาจเปน ขอเสนอของผูเขีย นเอง หรือโตแยงกับ ผูอื่น
บทความแสดงความคิดเห็นที่ดีตองนําเสนอความคิดเห็น ทัศนะที่มีเหตุผล สรางสรรค ไมใชมุงทําลาย
จึงควรกลาวถึงสวนที่ดี และมีกลาวถึงสวนบกพรอง ใหขอมูลทั้งสองดานแกผูอาน
4. บทความเชิ ง วิ จ ารณ เขี ย นเพื่ อ วิ พ ากษ วิ จ ารณ เ รื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง โดยการใช
หลักเกณฑหรือทฤษฏีมาเปนแนวทางในการพิจารณา โดยทั่วไปคําวาวิจารณ มีความหมายรวมถึงการ
วิเคราะห (แยกแยะ) การวินิจ (พิจารณา) และการวิพากษ (การประเมินคุณคา) บทความเชิงวิจารณที่
พบบอย เชน บทวิจารณหนังสือ บทวิจารณภาพยนตร ละคร ภาพเขียน หรืองานศิลปะอื่นๆ
5. บทความสารคดี เปน ขอเขียนที่มิไดเปนเรื่องสมมติหรือเกิดจากจินตนาการ แตมี
วัตถุประสงคที่จะใหความรู ความคิด แกผูอานเปนสําคัญ เปนเรื่องจริง แสดงความถูกตอง สวนความ
เพลิดเพลินนิยมแทรกไปในขอเขียน นับเปนงานเขียนที่มุงใหรายละเอียดมากกวาความคิดเห็น มักใช
โวหารแบบบรรยายโวหาร และพรรณนาโวหาร
6. บทความสั มภาษณ เป น การเขี ย นแนวอธิบ าย เสนอความรู และเขีย นเชิ งแสดง
ความเห็นของบุคคลที่สัมภาษณมา สวนใหญบทสัมภาษณมักเลือกนําเสนอบุคคลที่มีความโดดเดน มี
ความสําคัญ มีชื่อเสียง เพื่อใหเห็นถึงบุคลิกภาพ (Personality) หรือปรัชญาแนวคิดของบุคคลนั้นๆ
ใหเห็นเปนแบบอยางแกผูอานได
โครงสรางของบทความ
การเขียนบทความคอลัมนที่ดี กอนลงมือเขียน ผูเขียนควรวางโครงเรื่องกอน เพื่อใหการ
ลําดับเรื่องมีความกระชับ ชัดเจน และตอเนื่องในการอาน โดยทั่วไปแลว โครงสรางของบทความและ
คอลัมน นอกจาก “ชื่อเรื่องของบทความ” แลว ประกอบดวย
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1. คํานํา หรือการเปดเรื่อง (Introduction) เปนการนําขอมูล หรือสรุปความสําคัญของ
เรื่อง บางกรณี อาจเป ดเรื่ องโดยการบอกให ท ราบวา เรื่องที่ นํ ามาเขี ย นสืบ เนื่ องมาจากเรื่องหรือ
เหตุการณ ใด การเปดเรื่องที่ดีตองสามารถเรียกความสนใจใหผูอานอยากติดตามอานเนื้อหาตอไป
ความยาวของคํานํา อาจมีประมาณ 5 – 6 บรรทัด
2. ตัวเนื้อเรื่อง (Content) เปนการอธิบาย การใหรายละเอียดลงไป เชน ภูมิหลังของ
ปญหา แนวโนมที่เกิดขึ้น ความสําคัญของเรื่อง หรือปญหา ผลกระทบของเรื่องหรือปญหา อาจแสดง
ความเห็นดวย โตแยง หรือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา หรือเพียงแตอธิบายแงมุม
การนําเสนอเนื้อเรื่อง มีหลายยอหนา เพื่อใหผูอานเขาใจไดงาย จึงมักไมเขียนยอหนาให
มีความยาวมากๆ ยอหนาหนึ่งๆ มักมีประมาณ 6 – 8 บรรทัด บทความหนึ่งๆ อาจมีหลายยอหนา
รวมกัน
3. การจบหรือปดเรื่อง (Summary) ผูเขียนตองเลือกรูปแบบการปดเรื่องใหเหมาะสม
กับ เนื้ อหาที่ เขี ยน อาจป ดเรื่ องโดยสรุป ความคิดเห็น สรุป ขอเสนอแนะ ตั้งความหวัง หรืออาจทิ้ ง
ป ญ หาให ผู อ านและผู เกี่ ย วข อ งนํ าไปพิ จ าณาต อ ไป บางครั้ งอาจย อ นกลั บ (Flash Back) โดยนํ า
ขอความที่เขียนไวตอนตน เมื่อเริ่มเรื่องมากลาวซ้ําอีกครั้ง บทความหรือคอลัมนที่ดีตองมีสรุปที่หนัก
แนน มีวัตถุประสงคอยางเดนชัดวาตองการอะไร และมีเหตุผลที่เชื่อถือได
ยอหนาสรุปเรื่องของบทความ และคอลัมนจะตองเขียนใหมีความกระชับ ไมควรเยิ่นเยอ
เปนอันขาด เพราะจะทําใหผูอานเกิดความเบื่อหนายได อยางไรก็ตาม กลาวสําหรับคอลัมน อาจเขียน
ในลักษณะเฉพาะของผูเขียนแตละคนที่เปนเอกลักษณของตัวเองก็ได
วิธีการเขียนความจบเรื่อง สําหรับการเขียนบทความ มีดังตอไปนี้
1. จบแบบสรุปใจความสําคัญทั้งหมดของเนื้อเรื่อง
2. จบแบบฝากขอคิด คําคม อุทาหรณ สุภาษิต คําพังเพยใหกับผูอาน
3. จบแบบตั้งคําถามใหผูอานคิดเอง
4. จบแบบใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ
5. จบแบบวิงวอน ขอรอง ขอความเห็นใจ
6. จบแบบหักมุม ที่ผูอานไมคาดคิด
7. จบแบบเสียดสี
8. จบแบบตั้งความหวัง
การใชภาษาในการเขียนบทความ ขึ้นอยูกับประเภทของบทความนั้นๆ ถาเปนบทความ
วิช าการลี ล าการเขี ย นจะเป น ทางการ หนั กแนน จริงจัง บทความวิเคราะห บทความแสดงความ
คิ ด เห็ น บทความวิ จ ารณ บทความสารคดี และบทความสั มภาษณ มี ลีล าการเขีย นเป น ลั กษณะ
ปรึกษาหารือ ใหมีความเพลิดเพลิน บางครั้ง อาจมีการใชคําแทนตัว เชน ผม ผูเขียน แตก็ไมควรใชจน
พร่ําเพรื่อ อาจมีการแทรกอารมณขัน เสียดสี ลอเลียน สนุกสนาน เพื่อใหบทความมีชีวิตชีวานาอาน
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บทที่ 8.
การเขียนบทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการเปรียบเสมือนธงชัยเฉลิมพลของหนังสือพิมพและนิตยสารในการแสดง
เจตนารมณหรือจุดยืนตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีความสําคัญและอยูในความสนใจของประชาชนโดยรวม ซึ่ง
ถือวาการนําเสนอบทบรรณาธิการจะกอใหเกิดการกระตุนใหประชาชนมีความสํานึกตอสังคมและชาติ
บานเมืองดวยการเสนอความคิดเห็นในทรรศนะที่หลากหลาย มีการแสดง สาธารณมติจากผูอาน ทํา
ใหผูอานเกิดความรอบรูในการศึกษาปญหาอยางเจาะลึก อีกทั้งยังเปนการโนมนาวใจใหผูอานเกิดการ
กระทํ าในสิ่ งใดสิ่งหนึ่ งที่ ถูกต อง ที่ จ ะส งผลให กอประโยชนแกสว นรวมรวมกัน อยางไรก็ตาม บท
บรรณาธิการยังถือเปนสื่อกลางที่คอยเปนเสียงสะทอนแทนประชาชนและชวยประสานรอยราวและ
ความเขาใจอันดีของหนวยตางๆ ในสังคมใหเปนไปในทิศทางที่ดีและเดียวกัน
ความหมายของบทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (Editorial) หมายถึง ขอเขียนบทความประเภทหนึ่ง ที่ปรากฏในหนา
หนังสือพิมพและนิตยสารอาจเขียนโดยบรรณาธิการ หรืออาจเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกอง
บรรณาธิการเป นผู เขียนเพื่อแสดงทรรศนะและจุดยืนต อเรื่องใดเรื่องหนึ่ งซึ่งกําลังเป น ที่ สนใจของ
ประชาชน อีกทั้งชี้ใหเห็นปญหาและการเสนอแนวทางการแกไขปญหา เพื่อฝากเปนขอเตือนใจหรือให
เจาหนาที่บานเมืองที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ ไดดําเนินการแกไขตอไป
ทั้งนี้ บทบรรณาธิการจําเปนตองผานกระบวนการวิเคราะหขอมูลอยางรอบคอบแสดง
ความยุ ติ ธ รรม มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาด ว ยความเป น กลาง จึ ง อาจกล า วได ว า บทบรรณาธิ ก าร
เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ใหเห็นถึงนโยบายของหนังสือพิมพและนิตยสารนั้นๆ (มาลี บุญศิริพันธ, 2527
: 7)
บทบรรณาธิการ เปนความเรียงขนาดสั้น ซึ่งหนังสือพิมพเสนอทันตอเหตุการณตางๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น บทบรรณาธิ ก ารเป น ส ว นที่ ห นั งสื อ พิ ม พ ใช สํ า หรั บ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ข าวหรื อ
เหตุการณทั่วไปโดยเฉพาะ (ชวรัตน เชิดชัย, 2520 : 322)
อนึ่ ง บทบรรณาธิ ก ารนี้ บางครั้ ง เรี ย กว า “บทนํ า ” ซึ่ ง มี ค วามหมายเหมื อ นกั น
หนังสือพิมพแตละฉบับจะตีพิมพบทบรรณาธิการหรือบทนํานี้ ในตําแหนงพื้นที่บนหนาหนังสือพิมพที่
กําหนดไวเปนประจํา ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงตีพิมพ ซึ่งหนังสือพิมพแตละฉบับจะนําเสนอรวมกันไว
กับบทความแสดงความคิดเห็น จดหมายจากผูอาน การตูน ฯลฯ ในหนาที่เรียกกันวา “หนาบทนํา”
หรือ “หนาบทบรรณาธิการ” หรือ “หนาบทความ”
นอกจากนั้น จะมีหัวของหนังสือพิมพหรือชื่อของหนังสือพิมพไวดานบนบทบรรณาธิการ
เสมอ รวมทั้ง ไมมีการลงชื่อผูเขียนบทบรรณาธิการ สรรพนามที่ใชแทนผูเขียน ก็จะไมใชสรรพนาม
บุรุษที่ 1 แทนตัวเองวา ผม, ขาพเจา, ผูเขียน แตหากจะใชสรรพนามแทนตัวเอง ก็จะใชแทนในนาม
หนังสือพิมพฉบับนั้นๆ ไปเลย เชน หนังสือพิมพไทยรัฐ เห็นวา...
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ความสําคัญของบทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูอานที่จะไดรับทราบถึงจุดยืนของหนังสือพิมพ
และนิตยสารนั้นๆ วามีความคิดเห็นตอสถานการณนั้นอยางไร อีกทั้งยังเปนการยกระดับผูอานใหทัน
ตอเหตุการณในโลกปจจุบันไดเปนอยางดี ตอไปนี้จะเปนภาพรวมความสําคัญของบทบรรณาธิการอัน
ไดแก
1. เปนขอเขียนที่สามารถสรางความนาเชื่อถือและความศรัทธาตอประชาชน
2. เปนจุดยืนของหนังสือพิมพและนิตยสารที่พรอมจะสะทอนใหเห็นในแงมุมใดมุมหนึ่ง
3. เปนบทความประเภทหนึ่งที่บงบอกแนวทางความคิดเห็นและชี้ทางออกในเหตุการณ
หนึ่งเหตุการณใดที่เกิดขึ้น
4. ชวยใหหนังสือพิมพและนิตยสารกาวไปขางหนาตามแนวทางที่กําหนดไว และสงผล
ใหเกิดเอกภาพทางความคิด
5. เปนสวนที่ชวยสรางประชามติที่มีพลังตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง
6. เปนเครื่องชี้บอกทิศทางของหนังสือพิมพอยางเดนชัดวาจะมีจุดยืนหรือนโยบายใน
การนําเสนออยางไร
7. เป น กระบอกเสี ย งต อสู และเรีย กรองสิทธิเพื่อประชาชนและยังเปน การยกระดับ
ความคิดประชาชนใหเปนผูที่ทันตอโลก ทันตอเหตุการณปจจุบัน
8. เมื่ อ ผู ร ว มงานมี จุ ด ยื น ร ว มกั น ก็ ส งผลให ก ารบริ ห ารเป น ไปอย างมี เอกภาพและ
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการเขียนบทบรรณาธิการ
การจัดใหมีงานเขียนประเภทบทบรรณาธิการขึ้นก็เพื่อใหผูอานไดรับความรูและความ
ประเทื อ งป ญ ญา โดยมาลี บุ ญ ศิ ริ พั น ธ (2534 : 559-561) ได ก ล า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องบท
บรรณาธิการการ ดังนี้
1. การให ขาวสารและอธิบ าย การเขีย นบทบรรณาธิการแตกตางจากการเขีย นข าว
ผูเขียนบทบรรณาธิการมีความประสงคในการใหขอมูลขาวสารอยางละเอียดในเรื่องที่เปนขาวเพื่อให
ผูอานไดเขาใจสาเหตุความเปนมาและบรรยากาศของเหตุการณอยางชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องที่เปน
ประเด็นสําคัญของขาว นอกจากนั้นยังพยายามศึกษาวิเคราะหใหคําอธิบายเกี่ยวกับประเด็นที่สับสน
สามารถมองเห็นความเกี่ยวของสัมพันธของเหตุการณที่เกิดขึ้นกับปจจัยอื่นๆ ในสังคม ชี้ใหผูอานเห็น
ปญหา พรอมกับใหขอมูลที่จะชวยใหผูอานเกิดการตัดสินใจที่ถูกตองได
การอธิ บ ายเหตุ ก ารณ ภู มิ ห ลั ง ของข า วนั บ เป น หน า ที่ จํ า เป น ประการหนึ่ ง ของบท
บรรณาธิการเฉพาะอยางยิ่งในสังคมประชาธิปไตยที่มีสื่อมวลชนมีบทบาทในการชวยสนับสนุนหรือ
คัดคานการกระทําที่เปนประโยชนหรือขัดประโยชนของประชาชน
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2. การให ความสนั บ สนุ น หรือกระตุน ในการให ขอมู ลข าวสารทางบทบรรณาธิการ
ผูเขียนสามารถใสความคิดเห็นกระตุนใหเกิดการกระทําหรือปฏิกิริยาอยางหนึ่งอยางใดตอสิ่งนั้นๆได
เช น ป ญหาเกี่ย วกับ การขึ้ นภาษีสินค าบางประเภท บทบรรณาธิการอาจใหขอมูล รายละเอี ยดแก
ผูอานเกิดความเขาใจ แตขณะเดียวกัน ถาหนังสือพิมพมองเห็นวาการขึ้นภาษีดังกลาวไมยุติธรรมแก
ประชาชนสวนใหญแลว ก็สามารถจะแสดงขอมูลที่เปนความจริง เพื่อใหผูอานไดวินิจฉัยปญหานั้นเพื่อ
ตัดสินดวยตนเอง หรือถาการกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่ชอบธรรมดวยเหตุและผล บทบรรณาธิการก็
สามารถแสดงความคิดเห็นสนับสนุนใหเสียภาษีตางๆได ทั้งนี้ผูเขียนบทบรรณาธิการตองปฏิบัติหนาที่
อยางเที่ยงธรรม มีความบริสุทธิ์ตอหนาที่ของตนในฐานะสื่อมวลชนตอผูอาน ตองมีความเปนกลาง
พอที่จะใชขอมูลขาวสารที่เปนความจริงที่เกี่ยวของใหกับผูอานอยางไมอําพราง เพียงเพื่อตองการให
ผูอานเขาใจขางตนเทานั้น
ผูเขียนบทบรรณาธิการตองตระหนักอยูเสมอวา ในปญหาหนึ่งปญหาใดอาจมีทั้งผูเห็น
ดวยและไมเห็นดวยเสมอ ดังนั้นจึงไมจําเปนที่ผูอานทุกคนจะเห็นคลอยตามบทบรรณาธิการทุกบท
ผูเขียนจึงตองใหขอเท็จจริงที่ถูกตอง สมบูรณที่สุดกับผูอานเสมอ
3. การใหความเพลิด เพลิน ท ามกลางความสับสนของสั งคมป จจุบัน บางครั้งป ญหา
บางอยางอาจเครงเครียด แตในหลายโอกาสที่มีเหตุการณหรือโอกาสพิเศษที่ทําใหบรรยากาศผอน
คลายได บทบรรณาธิการก็มีสวนชวยสรางบรรยากาศของความเพลิดเพลินผอนคลายได เชน บท
บรรณาธิการเกี่ยวกับวันสงกรานต วันปใหม หรือการฉลอง 200 ปกรุงรัตนโกสินทรหรือแมแตเรื่อง
เกี่ยวกับความเปนมนุษยชาติ เชน เด็กตัวเล็กๆ ขอรองนายกรัฐมนตรีใหรองเพลงใหฟง ก็อาจเปนบท
บรรณาธิการที่มีคุณคาไมหนักจนเกินไปได
นอกจากนั้น ผูเขียนบทบรรณาธิการที่มีอารมณขัน สามารถใชภาษาสํานวนที่ชวนฟงมี
ความรื่นรมย มุขตลกอยูในที ก็จะทําใหผูอานมีอารมณเพลินเพลิดผอนคลายความตึงเครียดได
4. การให ความคิดเห็ น ขอเสนอแนะ ขอนี้ดูเหมือนจะเปนวัตถุป ระสงคห ลักของการ
เขี ย นบรรณาธิ ก ารส ว นใหญ คื อ นอกจากจะให ข าวสารอธิ บ ายแล ว มั ก จะให ข อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
เหตุการณนั้นๆดวย ทั้งนี้เพราะหนังสือพิมพเปนแหลงรวมของขอมูลทั้งหมด ผูอานยอมอยากฟงความ
คิดเห็นของหนังสือพิมพ และหนังสือพิมพเองก็อยากจะชี้ขอเท็จจริง แนวโนมของความเปนไปของ
เหตุการณใหผูอานทราบดวย ดังนั้น ผูเขียนบทบรรณาธิการจึงมักจะศึกษาวิเคราะหเหตุการณอยางถี่
ถวนกอนแสดงความคิดเห็น ชี้แนวทางหรือกระตุนใหเกิดการกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ประเภทของบทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการมีหลากหลายประเภทโดยสรุปไดดังนี้
1. การแบงประเภทตามวัตถุประสงคของผูเขียน แบงออกเปน 6 ประเภทใหญ คือ
1.1 ประเภทเสนอข าว เป น บทบรรณาธิการที่ มี ลัก ษณะย้ําขาวหรือ เหตุ การณ ที่
นาสนใจในชวงขณะนั้น โดยไมไดมีการอธิบายตีความมากนัก อาจสืบเนื่องจากการที่ไมมีเวลาพอที่จะ
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พิจารณา หรือตัดสินใจอยางแนนอนวาหนังสือพิมพหรือนิตยสารของตนจะมีจุดยืนอยางไรหรือปญหา
เรื่องราวนั้นยังไมชัดแจง มีรายละเอียดยังไมเพียงพอที่จะตีความ
1.2 ประเภทใหขาวสารและคําอธิบายขยายความ (inform and interpret) เปนบท
บรรณาธิการที่ผูเขียนตองการใหความกระจางแกผูอานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใหรายละเอียดเพิ่มเติม
และมีการอธิบายขยายความอยางเปนลําดับขั้นตอนและชี้ประเด็นสําคัญที่มีแงมุมซับซอนเขาใจยาก
บทบรรณาธิการประเภทนี้ไมไดมีจุดมุงหมายที่จะใหผูอานเกิดปฏิกิริยาหรือเปนการกระตุนความคิด
แตอยางใด แตเปนเพียงเพื่ อตองการใหผูอานเขาใจป ญหาและรูจักวิเคราะห ไดถูกวิธี ดังนั้นจึงเป น
หนาที่ของผูเขียนบทบรรณาธิการที่ตองมีความสามารถในการโยงความสัมพันธของขาวนั้นจากหนา
หนังสือพิมพตา งๆ เขาดวยกันอยางมีเอกภาพ พรอมทั้งการวิเคราะหใหเห็นผลของความสัมพันธนั้นได
อยางถองแท
1.3 ประเภทแสดงความคิดเห็น เปนบทบรรณาธิการที่ผูเขียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอขาวหรือเหตุการณนั้นๆ ไดอยางเต็มที่ โดยเล็งเห็นวาเหตุการณนั้นอาจจะสงผลกระทบตอ
สังคมและชาติบานเมืองได ซึ่งการแสดงความคิดเห็นอาจเปนไปในรูปแบบสนับสนุนหรือโตแยงก็ได
แตทั้งนี้บทบรรณาธิการแสดงความคิดเห็นจะเปนไปในลักษณะเนนการแสดงความคิดเห็นเทานั้น ยัง
ไมมีการใหขอเสนอแนะแตอยางใด
1.4 ประเภทแสดงทัศนะและเสนอแนะ เปนบทบรรณาธิการที่ผูเขียนนอกจากจะ
แสดงความคิดเห็นแลว ยังจะตองมีการใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเพื่อใหผูที่เกี่ยวของตอ
ความรับ ผิ ดชอบนั้ น ๆ และผู อา นไดรับ ทราบและนํ าไปพิ จ ารณาตอ ไป แตทั้งนี้การจะแสดงความ
คิดเห็นและใหขอเสนอแนะผูเขียนจะตองมีขอมูลอยางครบถวน เพื่อความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับ
1.5 ประเภทโนมนาวและเรียกรองใหเกิดการกระทํา เปนบทบรรณาธิการที่เขียนขึ้น
เพื่อตองการโนมนาวและเรียกรองใหเกิดพฤติกรรมที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน แตทั้งนี้ผูเขียนจะตองชี้ใหเห็นวาปญหาของเหตุการณนั้นมีความรุนแรงเพียงใด
ตลอดจนชี้ใหทราบเหตุผลที่ตองเรียกรองใหมีการปฏิบัติ
1.6 ประเภทชี้แจงหรือแถลงนโยบาย เปนบทบรรณาธิการในลักษณะการชี้แจงหรือ
แถลงนโยบายตอจุดยืนของหนังสือพิมพหรือนิตยสารนั้นๆ
2. การแบงประเภทตามเนื้อหาของบทบรรณาธิการ แบงออกเปน 6 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทการเมือง เปน เรื่องราวเกี่ยวกับ ปญ หาทางการเมือง ไมวาจะเปน ใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับระหวางประเทศ
2.2 ประเภทเศรษฐกิจ เปนเรื่องราวเกี่ยวกับปญหาทางการคาและการลงทุนตางๆ
ในประเทศและตางประเทศ อาทิ การขึ้นราคาน้ํามัน ราคาหุนตกต่ํา การคว่ําบาตรทางการคา เปนตน
2.3 ประเภทสั งคม เช น ป ญ หาอาชญากรรม ป ญ หาแรงงาน ป ญ หายาเสพติ ด
ปญหาเด็กกําพรา ปญหาการขายบริการทางเพศ ปญหาคนวางงาน เปนตน
2.4 ประเภททั่วไป เชน ปญหาการจราจร ปญหามลภาวะดานตางๆ หรือปญหาใดก็
ตามที่เกี่ยวของกับประชาชนสวนใหญ
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2.5 ประเภททั่ ว ไป (Campaigns) เป น บทบรรณาธิ ก ารที่ เ ขี ย นเพื่ อ กระตุ น ให
ประชาชนมีความสํานึกของความรับ ผิดชอบตอสังคม อาทิ การรณรงคใหประชาชนรวมมือในการ
รักษาความสะอาด การรณรงคใหรูจักประหยัดไฟ ประหยัดน้ํา เปนตน
2.6 ประเภทเจาะหาความจริง (Crusades) เปนบทบรรณาธิการที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
แสวงหาขอเท็จจริงบางอยางที่มีเงื่อนงํา ซับซอน มีความนาสงสัย อาทิ ปญหาการทุจริต ความไมชอบ
มาพากลในเรื่องตางๆ มาตีแผสูสาธารณชนเพื่อใหทราบทั่วกัน
โครงสรางของบทบรรณาธิการ
โดยทั่ ว ไปโครงสร า งของบทบรรณาธิ ก ารจะเหมื อ นกั บ บทความ กล า วคื อ จะต อ ง
ประกอบดวย 5 สวน ไดแก
1. ชื่อเรื่องหรือหัวเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องจะต องครอบคลุมรายละเอีย ดของเนื้ อเรื่องไดอยางครบถวน เป น การบอกให
ทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ชื่อเรื่องตองมีความนาดึงดูดใจ สั้น และตรงประเด็น
2. ความนํา (Lead or Introduction)
เปนการอธิบายเหตุการณหรืออารัมภบทเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว เพื่อใหผูอานไดทราบถึง
ที่มาของเหตุการณกอนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือขยายความเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ในยอหนาถัดไปทั้งนี้
ในการเขียนความนําจะเปนการสรุปประเด็นสําคัญของเนื้อขาวทั้งหมด
3. สวนเชื่อม (Bridge)
ทําหนาที่เชื่อมโยง ขอมูลหรือขอความที่จูงความคิดของผูอานจากสวนความนํากับเนื้อ
เรื่อง ไมใหเกิดการสะดุด หรือขาดตอนไป
4. เนื้อเรื่อง (Content)
เปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูอานไดทราบรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมด อาจเริ่มจากการ
ใหภูมิหลังของเหตุการณหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งกอใหเกิดปญหา อีกทั้งมีการแสดงความคิดเห็น
แทรกดวย พรอมกับการอางอิงหลักฐานขอมูลจากแหลงตางๆ สวนเนื้อเรื่อง อาจประกอบดวยสวนสํา
คัย 2 สวน คือ
1. สวนที่แสดงใหเห็นถึง “จุดยืน” ของบรรณาธิการและของหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
ต อสภาพป ญ หา หรื อข าว เหตุการณ ที่ห ยิบ ยกมานํ าเสนอ ในสวนนี้ ผูเขีย นต อง
นําเสนอความคิดเห็น ที่มีตอปญหาใหผูอานรับรูดวย
2. สวนรายละเอีย ด (details) ที่นําเสนอ แสดงเหตุผ ลสนับ สนุน จุดยืน ของเนื้อหาที่
กลาวมากอนในสวนที่แลว เพื่อจะเชื่อมโยงไปยังสวนจบของบทบรรรณาธิการตอไป
4. สวนจบ (Conclusion)
เปนสวนที่สรุปความคิดเห็น ชี้เหตุและผล รวมทั้งการใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข
ปญหา หรือแมแตการกระตุน เสนอแนะทางเลือก หรือทิศทางที่ผูเกี่ยวของกับปญหาควรปฏิบัติ หรือ
โนมนาวใหเกิดการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง และเปนการแสดงจุดยืนย้ําเจตนาอยางมั่นคง
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วิธีการเขียนความจบเรื่อง สําหรับการเขียนบทบรรณาธิการ มีดังตอไปนี้
1. จบแบบสรุปใจความสําคัญทั้งหมดของเนื้อเรื่อง
2. จบแบบฝากขอคิด คําคม อุทาหรณ สุภาษิต คําพังเพยใหกับผูอาน
3. จบแบบตั้งคําถามใหผูอานคิดเอง
4. จบแบบใหคาํ แนะนํา ขอเสนอแนะ
5. จบแบบวิงวอน ขอรอง ขอความเห็นใจ
6. จบแบบหักมุม ที่ผูอานไมคาดคิด
7. จบแบบเสียดสี
8. จบแบบตั้งความหวัง
ขั้นตอนการเขียนบทบรรณาธิการ
จากหลักการเขียนบทบรรณาธิการที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้จะเปนสวนชวยใหผูที่เริ่มฝก
เขี ย นบทบรรณาธิการ ได มีแนวทางที่ถูกตองเพื่อใหการเขีย นประสบผลสําเร็จ แตทั้งนี้ผูเขียนบท
บรรณาธิการ ก็ควรอยางยิ่งที่จะแสดงความรับผิดชอบทุกครั้งในการเขียนบทบรรณาธิการ
มาลี บุ ญ ศิ ริ พั น ธ (2527 : 27-32) ระบุ ว า ขั้ น ตอนการเขี ย นบทบรรณาธิ ก าร มี 5
ขั้นตอนดังนี้
1. การประชุมกองบรรณาธิการประจําวัน
2. ที่ประชุมกองบรรณาธิการพิจารณาเลือกสรรเรื่องและประเด็นปญหา จากที่ประชุม
กองบรรณาธิการประจําวัน
3. การกําหนดผูเขียน
4. การศึกษา รวบรวมขอมูลจากแหลงขาวที่เชื่อถือได ผูที่ไดรับมอบหมายใหเขียนบท
บรรณาธิการรับ ผิ ดชอบในการศึ กษา รวมรวมข อมู ล แลว วิเคราะหขอมูล ลําดับ
ขอมูลและความคิดในสวนที่สัมพันธกับประเด็น เปนขั้นตอนการจัดวางโครงเรื่อง
5. การเขียนอยางชัดเจน เขาใจงาย และนาสนใจ โดยพิจารณารูปแบบการเขียน และ
โครงสราง
ลักษณะของบทบรรณาธิการที่ดี
บทบรรณาธิการที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้
1. ตองทันตอเหตุการณ และความสนใจของผูอาน (timely)
2. ตองสะทอนความเชื่อมั่น (convinction) ของผูเขียนได
3. ตองมีพลัง (force) โดยเขียนดวยคําที่มีพลัง หรือคําใหญ ที่สามารถสื่อถึงจิตใจของ
ผูอาน กระตุนความรูสึกตอบสนองในใจของผูอานได
4. ตองเปนปญหาที่มีผลกระทบตอผูอาน (consequence)
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5. ตองเปนปญหาที่มีความเกี่ยวของ (relavance) กับความวิตกกังวลกับผูอาน
6. ตองมีความกระชับ (brevity)
บทบรรณาธิการที่จะนําเสนอมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค แสดงถึง
ความเปน “จุดยืน” ของหนังสือพิมพไดดี ตองมีลักษณะหลายๆ ลักษณะขางตน
เอกสารอางอิง
ชวรัตน เชิดชัย. (2520). การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพและนิตยสาร. กรุงเทพฯ : คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มาลี บุญศิริพันธ. (2527). การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน. รายงาน
วิจัยเสริมหลักสูตร. กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
----------------. (2534). “การเขียนบทบรรณาธิการ”. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการขาวและ
บรรณาธิกรณ. หนวยที่ 8. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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บทที่ 9.
การเขียนรายงานพิเศษ
การทําหนาที่ของสื่อมวลชนกระแสหลัก (Mainstream Media) ในการสื่อขาว และการ
รายงานขาว ไดรับความคาดหวังจากสังคมสูงมาก โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการดําเนินการปฏิรูปในทุกๆ
ดาน ไมวาจะเปนปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทําใหระบบคิดของสังคมมีการปรับเปลี่ยน และ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกรทุกภาคสวนของสังคมมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น การเขียนขาวแต
เพียงหนาที่เดียวไมเพียงพอเสียแลว
อนึ่ง การทํ าหนาที่ ของผูสื่อขาว ในฐานะที่เป น “สื่อทางเลือก” (Alternative Media)
ของประชาชน ก็ยอมที่จะตองมีมุมมองในการนําเสนอขอเท็จจริงแตกตางไปจากกระแสใหได
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ไมวาคุณเปนผูสื่อขาวของสื่อมวลชนกระแสหลัก หรืออยูในสื่อ
ทางเลือก หรือสื่อภาคประชาชน คุณก็ควรรูจักวิธีการนําเสนอรายงานพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
คุณ เปน ผูสื่อขาวของสื่อภาคประชาชนก็ยิ่งจําเปน เพราะผลงานของคุณยอมมีคุณคามากพอ ที่จะ
เปรียบใหเปนการเปดทางแหงปญญาใหแกประชาสังคม
ความหมายของรายงานพิเศษ หรือ “สกูป” SCOOP
ความหมายของคําวา “รายงานพิเศษ” อาจพิจารณาไดจากคําวา SCOOP ซึ่งเปนคําที่
ในวงการผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับขาวมักใชเรียกกันมาก อาจจะมากกวาคําวา รายงานพิเศษดวย
ซ้ํา
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ใหความหมายของคําวา SCOOP วา หมายถึง ฉวยเอาเรื่องมา
นําเสนอกอนฉบับอื่น ซึ่งจากความหมายตรงตามตัวอักษรเชนนี้ รายงานพิเศษ หมายถึง ผลงานการ
สื่อขาวที่ผูสื่อขาวไดมาเพียงคนเดียว แลวนําเสนอตัดหนาฉบับอื่นๆ อาจทําใหฉบับอื่นๆ ตกขาวได
ความหมายนี้มีความใกลเคียงในแงวิธีการทํางานขาวที่เรียกวา การไดขาวซีฟ หรือ Exclusive อยูมาก
ซึ่งความหมายในลักษณะนี้เปนการพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการทํางานของผูสื่อขาวมากกวา
การเขียนรายงานพิเศษ ในความหมายเชิงรูปแบบการเขียนนั้น ในทางวิชาการวารสาร
ศาสตร มีการกลาวถึงรูปแบบการเขียนรายงานพิเศษไวนอยมาก เรามักจะพบการกลาวถึง การเขียน
ในรูปแบบนี้ในทางวิชาชีพมากกวา อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษารูปแบบการเขียนรายงานพิเศษจะพบวา
การเขียนรายงานพิเศษมีความใกลเคียงกับการเขียนสารคดี (Feature) รูปแบบหนึ่ง นั่นคือการเขียน
สารคดีเชิงขาว (News Feature)
ทั้งนี้ มีนักวิชาการวารสารศาสตร 2 คน คือ นอรแมน บี. มอยส และ เดวิด แมนนิ่ง ไวท
กล าวไว ว า “งานเขี ย นใดๆ ก็ ต ามสําหรับ สื่ อ มวลชน หากไม ส ามารถจัด เขาเป น การรายงานข าว
ตรงไปตรงมา (straight news) และการโฆษณาไดแลว งานเขียนนั้นถือเปนสารคดีทั้งสิ้น”
รายงานพิเศษ จึงหมายถึง ขอเขียนรายงานขาว อันเปนผลงานชิ้นหนึ่งที่ไดมาจากการ
สื่อขาวของผู สื่อขาวอยางลึก (in depth) การนําเสนอไมไดมีโครงสรางการเขียนที่เจาะจง แต การ
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นําเสนอจะขึ้นอยูกับประเด็นเนื้อหา หรือขอมูลอันเปนขอเท็จจริงเปนหลัก การเขียนรายงานพิเศษมี
ความคลายคลึงกับสารคดีเชิงขาวอยูมาก
ความสําคัญของการเขียนรายงานพิเศษ
ดังตอไปนี้

การเขียนรายงานพิเศษมีความสําคัญในการทําหนาที่ของสื่อภาคประชาชน ดวยเหตุผล

1. ใหมูลคาเพิ่มแกขาวหรือขอเท็จจริง คือ มีทั้งการรายงานขาวแบบตรงไปตรงมา และ
การรายงานในเชิงสืบสวนสอบสวน และการรายงานตีความ หรือวิเคราะห การนําเสนอรายงานพิเศษ
เปนการใชประโยชนจากขอเท็จจริงที่ไดจากการสื่อขาวอยางคุมคา ในลักษณะ “มูลคาเพิ่ม” (value
added) ใหกับขอเท็จจริงที่ผูสื่อขาวมีอยูในมือ ในหลายกรณี การนําเสนอขาว (news) ไมสามารถ
นําเสนอขอเท็จจริงไดทั้งหมด โดยเฉพาะขอเท็ จจริงที่ตองมีการอธิบาย หรือวิเคราะห การตีความ
ประกอบ การเขียนขาวไมสามารถตอบไดทั้งหมด
2. เป น สื่อทางเลือกให กับ ประชาชน(Alternative Media) เพราะสื่อมวลชนกระแส
หลัก อาจจะมุงเนนตอบคําถาม หรือเลือกนําเสนอประเด็น ที่จําเพาะเจาะจงที่อยูในความสนใจหรือ
เป น กระแสหลักของสังคมเป นส วนใหญ โดยมีขอจํากัดมากมาย เชน ระยะเวลาการปดขาว พื้น ที่
นําเสนอในสื่อ และกลุมผูอานเปาหมายที่กวางขวางในลักษณะมวลชน (mass) เปนตน
3. ทําหนาที่ผูสื่อขาวใหสมบูรณแบบ โดยการเปนผูสื่อขาวที่รูจักใชเทคนิควิธีการสื่อขาว
ชั้นสูง ในลักษณะขาวเชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative Reporting) ที่ศึกษาวิเคราะหขอมูลอยาง
เปนระบบ และมีการวางแผนงานขาว สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงความไมถูกตองในสังคมได โดย
มีรูป แบบการนํ าเสนอที่ ไมจํ าเพาะวาตองเขีย นเปน ข าวเท านั้ น แต สามารถรายงานในหลากหลาย
รูปแบบ เชน รายงานพิเศษ, ขอมูลเคียงขาว (side bar), สารคดีเชิงขาว, บทความวิเคราะห เปนตน
ทุกวันนี้ การสื่อขาวแทบทุกชิ้นตองอาศัยวิธีคิดในลักษณะสืบสวนสอบสวนแทบทั้งสิ้น งานขาวจึงจะ
สมบูรณ
เปรียบเทียบการเขียนรายงานพิเศษกับการเขียนอื่นๆ
ในการสื่ อข า วและรายงานข า วของผู สื่อ ขาวนั้ น มั ก จะพบวามี ความยากลําบากมาก
สํ า หรั บ ผู สื่ อ ข า วใหม ในการนํ า เสนอข อ มู ล ที่ ต นเองมี อ ยู ในมื อ เนื่ อ งจากในแต ล ะสื่ อ โดยเฉพาะ
สื่ อมวลชนประเภทสื่ อ สิ่ งพิ มพ เช น หนั งสื อพิ มพ นิต ยสารขาว หรือวารสารก็ตาม มีรูป แบบการ
นําเสนอขอเขียนที่หลากหลาย ในความหลากหลายนั้น มีความแตกตางกันอยูมาก
ไมวาจะเปนดานประเด็นเนื้อหาที่เหมาะๆ สําหรับการเขียนในแตละรูปแบบ หรือภาษาที่
ใชในการนําเสนอหรือเขียนแตละรูปแบบ หรือแมกระทั่ง ความยาวของตนฉบับที่เหมาะสมสําหรับการ
เขี ยน เพราะหากไมมีความเหมาะสมในเรื่องเหลานี้ แลว ผลงานการเขี ยนนั้ น ๆ ก็ จะแปลกแยกใน
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มุมมองของผูอาน และขอเขียนนั้ นๆ ก็จะไม สามารถสื่อสารความหมายที่ ผูเขีย นตองการจะสื่อกั บ
ผูอานไดอยางแนนอน
เปรี ย บเที ย บรู ป แบบการเขี ย นแต ล ะประเภทในสื่ อ หนั งสื อ พิ ม พ จ ะพบว า การเขี ย น
รายงานพิเศษมีความแตกตางและมีความเหมือนกับการเขียนรูปแบบอื่น ดังนี้ มีความแตกตางในแง
เนื้อหา คือเนื้อหาของรายงานพิเศษจะใหทั้งขอเท็จจริง (fact) และความคิดเห็น (opinion) ทั้งจาก
แหลงขาว และผูสื่อขาว ไมเจาะจงวาจะตองเกี่ยวของกับขาวในกระแส (current) หรือไม แตรวมถึง
เรื่องเฉพาะเรื่องที่มีความนาสนใจ มีประเด็นในลักษณะของการใหรายละเอียดมากขึ้น (กรณีเกี่ยวของ
กับขาวในกระแสความสนใจของประชาชนในเวลานั้น) การเปดประเด็นใหม (กรณีไมเกี่ยวของกับขาว
ในกระแสความสนใจ)
ภาษาที่ใชในการเขียนรายงานพิเศษ แมวาเปนประเภทเดียวกันกับการเขียนรูปแบบอื่น
คื อ ภาษากึ่ งทางการ แต อ ย า งไรก็ ต าม สํานวนภาษาในการเขีย นรายงาน ต องมีสี สัน มีชี วิตชี ว า
(colour and vivid) เพื่อดึงดูดผูอานใหสนใจ และนาติดตาม ชวนอานแบบเดียวกับการเขียนสารคดี
เชิงขาว มากกวาการเขียนบทความที่เนนบอกขอมูล ขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือ
การจัดวางโครงเรื่องของรายงานพิเศษก็ไมไดมีความเจาะจงรูปแบบที่ตายตัวลงไป แต
ควรคํานึงวาโครงเรื่องที่จะนํามาเขียนนั้น ควรชวยใหผูอานเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาที่
มีความซับซอน ทําความเขาใจไดยาก ซึ่งมีความสําคัญพอๆ กับโครงเรื่องที่นาติดตาม นาสนใจ เชน
ผูสื่อขาวบางคน อาจสมมติเปนตัวละครขึ้นมา แลวใหตัวละครเปนผูเดินเรื่อง
ความยาวของตนฉบับรายงานพิเศษก็มีความใกลเคียงกับสารคดีเชิงขาว คือ ไมจํากัด แต
ใหขึ้นอยูกับเนื้อหาหรือขอมูลเปนหลัก สวนมากมักมีความยาวตนฉบับประมาณ 3 – 4 หนากระดาษ
ทั้ ง นี้ ความยาวของต น ฉบั บ ยั ง อาจขึ้ น อยู กั บ ข อ กํ า หนดของกองบรรณาธิ ก ารที่ กํ า หนดไว คู มื อ
บรรณาธิกร (style book) ของหนังสือพิมพ หรือสํานักขาวนั้นๆ อีกดวย
ประเภทของรายงานพิเศษ
ความสําเร็จของการเขียนรายงานพิ เศษ เป นการเขียนเชิงวารสารศาสตรที่ตองอาศั ย
ความคิดสรางสรรคของผูสื่อขาวมากเปนพิเศษในทุกขั้นตอนการทํางาน เพราะฉะนั้น ประเภทของ
รายงานพิเศษที่แนะนําใหตอไปนี้ เป นแตเพียงแนวทางใหลองฝกปรือฝมือเทานั้น ขอแบงประเภท
รายงานพิเศษ เปน 5 ประเภทคือ
1. เรื่องเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของบุคคล (Personality profiles)
เปนการใหขอมูลเรื่องราวของคนๆ หนึ่ง ทั้งที่เปนบุคคลในขาว และไมไดเปนบุคคลใน
ขาว ใหผูอานทราบเหมือนกับวาเปนคนรูจักใกลชิด โดยมีสีสันในการเลาเรื่องจนเห็นภาพของบุคคล
นั้นๆ รายงานพิเศษประเภทไดรับความสนใจจากผูอานอยางมาก เพราะคนทั่วไปมักมีความสุขที่ได
อานเรื่องราวของผูอื่น
2. เรื่องของคน ที่คนทั่วๆ ไปใหความสนใจเปนพิเศษ (Human Interest stories)
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เป น เรื่ อ งราวที่ มี ค วามเป น “มนุ ษ ย ” กล า วคื อ เนื้ อ หาให น้ํ า หนั ก กั บ อารมณ และ
ความรูสึกของผูอาน ทั้งในทางบวก เชน ดีใจ ประสบความสําเร็จ โชคดี และทางลบ เชน สลดหดหู
ผิดหวัง โชคราย เปนตน
3. เรื่องของแนวโนมที่กําลังเกิดขึ้น (Trend stories)
เปนเรื่องราวของแนวโนมของบุคคล สิ่งของ เหตุการณ หรือองคกร ที่มีผลกระทบหรือ
ความเกี่ยวพันกับผูอาน รายงานพิเศษประเภทนี้ผูอานใหความสนใจ เพราะคํานึงถึงความเปนคนทัน
เหตุการณ เชน แนวโนมของผูมีชื่อเสียง แนวโนมแฟชั่น แนวโนมของวิถีชีวิตคนในเมือง แนวโนมของ
การทํามาหากินของคนในชนบท เปนตน
4. เรื่องราวเจาะลึก (In-depth stories)
เปนผลงานที่เกิดจากการสื่อขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ในลักษณะการศึกษาคนควาอยาง
กวางขวาง การสั มภาษณ อย างเจาะลึ ก เพื่ อใหขอเท็จ จริงเกี่ ยวกับ การกระทํ าผิดของบุคคล หรือ
หนวยงาน เปนตน
5. เรื่องราวเบื้องหลังเหตุการณขาว (Backgrounders)
เปนผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะหจากเหตุการณ หรือสถานการณปจจุบัน ใหเห็นถึง
เบื้องหนาเบื้องหลังอยางชัดเจน
ขั้นตอนการเขียนรายงานพิเศษ
ผู สื่ อข าวที่ มี ป ระสบการณ ป ฏิ บั ติงานขาวภาคสนามมามาก ยอมสามารถเป น ผู เขีย น
รายงานพิเศษไดไมยากนัก แตสําหรับผูสื่อขาวที่เพิ่งมีความสนใจที่จะเขียนรายงานพิเศษ ก็สามารถฝก
ใชความคิดในลักษณะคิดสรางสรรค และคิดวิเคราะหใหมากๆ เขาไว เพื่อใหเกิด “มุมมอง” (peg)
หรือ “ประเด็น” (the issue) ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของการเขียนรายงานพิเศษเชนเดียวกับการสื่อขาว
มุมมองหรือประเด็น อาจเกิดจากแงมุมที่แตกตางจากความปกติที่คนทั่วไปคิดได แตในการหา
แงมุม หรือประเด็นขอใหคํานึงความสรางสรรคไวเสมอ เพื่อใหรายงานพิเศษที่จะเกิดขึ้นเกิดประโยชน
ตอการรับรูของประชาชน
ขั้นตอนการทํางานของผูสื่อขาวในการเขียนรายงานพิเศษ อาจประยุกตไดจากคําแนะนํา
ในการเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร (อังธิดา ลิมปปทมปาณี, 2546 : 80 – 81) ดังนี้
1. มีขอมูลที่มีแงมุมหรือมุมมองในใจ มีใจอยากเขียน เปนแงมุมที่นาสนใจ
2. สะสมขอมูล เก็บขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการเขียนรายงานพิเศษ
3. พิจารณาวาผูอานตองการอะไร ผูอานจะไดอะไรจากการอานรายงานพิเศษเรื่องนี้
4. ทําโครงรางเนื้อหาคราวๆ
5. เข าห องสมุ ด อ านขอมูล ที่ เกี่ย วของ รวมถึงขาวตัด (clipping) และขอมูล พื้นฐาน
ตางๆ (profile)
6. ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจริง จากบรรยากาศ เหตุการณ รวมทั้ง สัมภาษณแหลงขาว
บุคคล
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7. จัดระบบขอมูลที่มีอยูในมืออีกรอบ วาเพียงพอ ครอบคลุมโครงรางเนื้อหาที่กําหนด
ไวในตอนแรกหรือไม ในขั้นตอนนี้อาจปรับเปลี่ยนโครงเรื่องได หากมีขอเท็จจริงใหมๆ ที่นาสนใจ
8. ลงมือเขียนรอบแรก นิยมพิมพเพื่อสะดวกในการเรียบเรียง นําเสนอความคิด
9. ตรวจแกไขความถูกตองของขอมูล และภาษา
10. นําสงหัวหนา หรือบรรณาธิการเพื่อพิจารณา
11. อาจมีคําสั่งใหเพิ่มเติม ปรับปรุงตนฉบับ (ซึ่งอาจตองกลับไปเริ่มตนขั้นตอนกอนหนา
นี้ใหม)
จากขั้ น ตอนการเขี ย นรายงานพิ เศษขางตน ผูสื่อขาวตองคํานึงเวลาในการทํ างาน ที่
ผูสื่อขาวอาจมีมากนอย ขึ้นอยูกับ เงื่อนไขการปดต นฉบับ (death line) ดวย โดยตองวางแผนการ
ทํางานในแตละขั้นตอนใหเหมาะสมกับระยะเวลา เพื่อใหไดตนฉบับรายงานพิเศษที่สมบูรณมากที่สุด
เทาที่จะสามารถทําได
การนําเสนอรายงานพิเศษ
การนําเสนอรายงานพิเศษในสื่อ อาจขึ้นอยูกับเนื้อหา กลาวคือ แบงเปน 2 รูปแบบ คือ
1. หากมี เนื้ อ หาเป น การเป ด ประเด็ น ใหม ก็ อ าจนํ า เสนอโดดเด น เดี่ ย วๆ บนพื้ น ที่
หนังสือพิมพหนาแรก ในฉบับเดียว หรือหลายฉบับติดตอกันเปนชุด ตอเนื่องไปเรื่อยๆ จนจบประเด็น
เนื้อหา
2. หรือหากเปนเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับขาว ก็อาจนําเสนอเปนรายงานพิเศษในลักษณะ
ข อมู ล เคี ย งข า ว (sidebar) ให กั บ ข าวเดน ในกระแสความสนใจของประชาชน มี ลักษณะให ขอมู ล
เพิ่มเติมแกผูอาน หรือบอกเบื้องหลังขาว เปนตน
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