
ด ำรงค ์ รกัษจ์รรยำวงศ์
333 หมู ่6 ต.วงัสะพงุ องวงัสะพงุ จ.เลย
- มือถือ.0819649747
- ID LINE 0829649747
e-mail: tfcdumrong@gmail.com

ภาพรับรางวลัรองชนะเลิศ ภาพ
เศรษฐกิจของสมาคมชา่งภาพ
สื่อมวลชนแหง่ประเทศไทย ครัง้
ท่ี 14 เม่ือวนัท่ี 5 สงิหาคม 2553 
ถ่ายทอดสด ทางชอ่ง 7 สี เวลา 
16.30-18.00 น.





ภาพรบัรางวลัรองชนะเลิศ ภาพเศรษฐกิจของ
สมาคมช่างภาพส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 
14 เมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2553 ถ่ายทอดสด ทางช่อง 
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การเขียนข่าว
ข่าว หมายถึง เร่ืองราว เหตกุารณ์หรือเร่ืองท่ีประชาชนสนใจ อาจเป็นข้อเทจ็จริงหรือข้อคิดเหน็ท่ี

เกิดขึน้ในปัจจบุนั มาจากแหล่งท่ีมาต่างๆ แล้วถกูน าเสนอในรปูแบบอ่ืนๆ เช่น การเขียน การพดู เพ่ือให้
ประชาชนได้รบัรู้และติดตาม

องคป์ระกอบของข่าว

1. ใคร (Who) บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัข่าว

2. ท าอะไร (What) เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ การกระท าท่ีเกิดขึน้

3. ท่ีไหน (Where) เหตกุารณ์หรือการกระท านัน้ๆเกิดขึน้ท่ีไหน

4. เม่ือไร (When) เหตกุารณ์หรือการกระท านัน้ๆเกิดขึน้เวลาใด

5. ท าไมและอย่างไร (Why and How) ท าไมเหตกุารณ์จึงเกิดขึน้ เกิดขึน้ได้อย่างไร



ภาษา การใช้ภาษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เม่ือท าการเขียนข่าว เราควรระมดัระวงัการใช้
ภาษาของเราให้ดี เพราะค าพดูเพียงบางค าท่ีมีได้หลายแง่ของความหมาย อาจจะท าให้ข่าว
นัน้บิดเบอืนไปจากความจริงหรือท าให้ผูอ่้านเข้าใจความหมายผิดได้

เทคนิคการเขียนข่าวอย่างย่อๆ
1. หากข่าวนัน้ไม่ใช่ประเดน็ใหญ่ๆท่ีประชาชนก าลงัให้ความสนใจ กค็งจะไม่มีคนเลือก

หยิบข่าวนัน้ขึน้มาอ่าน ดงันัน้เราจะต้องหาข่าวท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชนหยิบขึน้มา
เขียน เช่น ข่าวน ้าท่วมท่ีก าลงัเกิดขึน้ในตอนน้ี กจ็ะท าให้ประชานชนสนใจ
2. ความสด ใหม่  เพราะหากข่าวท่ีถกูเขียนผา่นมาหลายวนัแล้วกค็งจะไม่มีใครสนใจอีก

เช่นกนั
3. หวัข้อของข่าว กช่็วยดึงดดูความสนใจของผูอ่้านได้มาก หวัข้อข่าวจึงต้อง ตรงประเดน็ 

สัน้ อ่านแล้วเข้าใจทนัทีว่ารายละเอียดของข่าวเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอะไร



โครงสร้างข่าวมีส่วนประกอบ 4 ส่วน

1. พาดหวัข่าวหรอืหวัเรือ่ง (Headline) เป็นสว่นทีใ่ชด้งึดดูควำมสนใจ และบอกใหรู้ว้ำ่ขำ่วนัน้มปีระเดน็
ส ำคญัอะไรบำ้ง ซึง่จะตอ้งเป็นภำษำทีส่ ัน้และกระชบั อ่ำนแลว้สำมำรถเขำ้ใจไดง้ำ่ย ถำ้ผูอ้่ำนสนใจกจ็ะตดิตำมไปอ่ำน
รำยละเอยีดต่อไป

2. ส่วนความน า (Lead) คอืสว่นทีส่ ำคญัทีส่ดุของขำ่ว เพรำะเมือ่อ่ำนสว่นค ำน ำแลว้ผูอ้่ำนจะทรำบทนัทวีำ่มี
เหตุกำรณ์อะไรเกดิขัน้บำ้ง เนื้อหำในสว่นน้ีจะตอ้งตอบค ำถำมทีค่นอยำกรูก้่อน โดยใชห้ลกั 5W+H คอื ใคร (Who) 
ท ำอะไร (What) ทีไ่หน (Where) เมือ่ไหร่ (When) ท ำไม (Why) และอยำ่งไร (How) โดยอำจเลอืกตอบเฉพำะประเดน็
ทีม่คีวำมส ำคญั ทีค่ำดวำ่ผูอ้่ำนอยำกรูม้ำกทีส่ดุก่อนกไ็ด้

3. ส่วนเช่ือม (Neck) คอืสว่นทีเ่ชือ่มโยงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงควำมน ำและเนื้อหำขำ่ว โดยทัว่ไปจะมคีวำม
ยำวเป็นยอ่หน้ำสัน้ๆเพือ่ใชข้ยำยควำม หรอืเพิม่เตมิขอ้มลูจำกสิง่ทีป่รำกฎในควำมน ำ เพือ่ไม่ใหค้วำมน ำยำวเกนิไป



4. ส่วนเน้ือหา (Body) เป็นสว่นทีเ่ล่ำรำยละเอยีดของเหตุกำรณ์ทัง้หมด เพื่อใหผู้อ้่ำน
เขำ้ใจเรือ่งรำวทัง้หมดตำมล ำดบัควำมส ำคญัของเหตุกำรณ์ หรอืล ำดบัเวลำ หรอืล ำดบั
เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ สว่นเนื้อหำจงึเป็นสว่นขยำยสว่นควำมน ำ โดยขำยรำยละเอยีดและ
ขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดร้ะบุถงึในควำมน ำเพิม่เตมิ

โดยสรปุโครงสรำ้งของขำ่วจะประกอบดว้ยสว่น พำดหวัขำ่ว สว่นควำมน ำ ส่วน
เชือ่ม และสว่นเนื้อหำ แต่ปัจจุบนัขำ่วทีพ่บเหน็โดยทัว่ไปจะไมม่สีว่นเชื่อมเน่ืองจำกสว่น
ของเนื้อหำดงักล่ำวจะสำมำรถต่อสว่นของควำมน ำไดโ้ดยไมต่อ้งกำรค ำอธบิำยใดๆเพิม่เตมิ



ข่าวอาชญากรรม 
เป็นขำ่วทีส่ะทอ้นควำมผดิปกตขิองสงัคม มบีทบำทเป็นยำมรกัษำกำรณ์

เตอืนภยัใหผู้อ้่ำนไดร้ะมดัระวงัตวั โดยใชก้ำรเลำ่เรือ่งอยำ่งมขี ัน้ตอนคอื กำรเริม่
เรือ่ง กำรพฒันำเหตุกำรณ์ ขัน้ภำวะวกิฤต ิขัน้ภำวะคลีค่ลำย และขัน้ตอนยตุิ
เรือ่งรำว สว่น ภำษำทีใ่ชม้กัจะเป็นภำษำทีห่วอืหวำ เรำ้ใจ ใชค้ ำไม่สภุำพ รุนแรง 
เหน็ภำพ และก่อใหเ้กดิอำรมณ์รว่ม 

นอกจำกนัน้ขำ่วอำชญำกรรมยงั สง่ผลใหเ้กดิกำรเลยีนแบบตำมมำได ้
หำกน ำเสนอรำยละเอยีดขัน้ตอนประกอบอำชญำกรรมมำกจนเกนิไป อกีทัง้
ผูอ้่ำนยงัมคีวำมเหน็วำ่ นบัวนัขำ่วอำชญำกรรมจะมจี ำนวนมำกและรุนแรงยิง่ขึน้ 
ซึง่หนงัสอืพมิพค์วรจะลดปรมิำณของขำ่วอำชญำกรรมทีเ่กีย่วกบัควำมรุนแรง 
และขม่ขนืใหล้ดน้อยลง



ข่าวประชาสมัพนัธ์
สือ่ประชำสมัพนัธท์ีน่ิยมใชม้ำกทีส่ดุในกำรเผยแพรผ่ำ่นสือ่มวลชนหลกัๆ 

เชน่ หนงัสอื- พมิพ ์นิตยสำร วทิยุและโทรทศัน์ คอื กำรจดัท ำเอกสำร

“ขำ่วแจก” หรอื “ขำ่วประชำสมัพนัธ”์ หมำยถงึ ขำ่วสำรซึง่องคก์ำร สถำบนั
หรอืหน่วยงำนจดัท ำขึน้ โดยจดัพมิพใ์นรปูของเอกสำรขำ่ว 

มวีตัถุประสงคเ์พือ่ให ้หนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนอื่น ๆ น ำไปเผยแพร่
ขำ่วสำรดงักลำ่วสูป่ระชำชน เพือ่ใหท้รำบและเขำ้ใจในหน่วยงำน 
เกดิกำรยอมรบัและเกดิภำพลกัษณ์ทีด่ ีในใจของประชำชน



เขียนข่าวสกูป๊

กำรเขยีนสกู๊ปเป็นอกีรปูแบบหนึ่งของกำรเล่ำเรือ่งรำวทีก่ ำลงัไดร้บัควำมนิยมกนัในปัจจุบนั บนพืน้ทีส่ ือ่
หนงัสอืพมิพร์วมไปถงึสือ่ออนไลน์

โดยสกู๊ปจะสำมำรถบอกเล่ำเรือ่งรำวไดล้ะเอยีดวำ่เน้ือหำขำ่วธรรมดำ ผูอ้่ำนสำมำรถเหน็ภำพรวมของเรือ่งรำวที่
เล่ำผำ่นสกู๊ปไดช้ดัเจนมำกยิง่ขึน้ ลกัษณะคลำ้ยกบักำรเขยีนสำรคด ีแต่วำ่มคีวำมกระชบัและสัน้กวำ่

ตอ้งมทีกัษะทัง้กำรเขยีนและกำรใชภ้ำษำในกำรด ำเนินเรือ่งรำวในกำรถ่ำยทอดออกมำไดเ้ป็นอยำ่งดี สกู๊ปเรือ่ง
หนึ่ง ๆ จะมคีวำมยำวประมำณ 4 หน้ำกระดำษ A4

เมือ่เรำตอ้งกำรจะเขยีนสกู๊ปขึน้มำสกัเรือ่งหน่ึง อนัดบัแรกคอืจะตอ้งพจิำรณำวำ่เรำตอ้งกำรจะเลำ่เรือ่งอะไร 
โดยยดึเน้ือหำจำกประเดน็ทีก่ ำลงัเป็นทีส่นใจในขณะนัน้และเป็นประโยชน์กบัผูท้ีไ่ดอ้่ำนหรอืไดร้บัฟัง

เมือ่ก ำหนดเรือ่งรำวทีต่อ้งกำรจะเขยีนสกู๊ปไดแ้ลว้ จงึน ำเรือ่งทีเ่รำตอ้งกำรจะเขยีนมำท ำกำรตัง้ประเดน็เกีย่วกบั
เน้ือหำทีต่อ้งกำรจะเลำ่ ท ำกำรวำงโครงเรือ่ง โดยกำรเรยีบเรยีงประเดน็ ก่อน หลงั ตอนตน้ ตอนกลำง ตอนทำ้ย 
พจิำรณำดคูวำมส ำคญัของเน้ือหำทีม่คีวำมส ำคญัมำกไปหำน้อย



ก าหนดประเดน็
ในกำรเขยีนสกู๊ป จ ำเป็นตอ้งท ำกำรคดิประเดน็ของเน้ือหำทีเ่รำตอ้งกำรน ำเสนอ โดยจะตอ้งเป็นเรือ่งทีม่ ี

ควำมส ำคญั และมคีวำมน่ำสนใจ หรอือำจจะเป็นเรือ่งรำวทีก่ ำลงัเป็นทีนิ่ยมในปัจจุบนักไ็ด้

ตัง้หวัข้อสกูป๊
ท ำกำรก ำหนดจุดประสงค ์เลอืกโจทยท์ีต่อ้งกำร ก ำหนดโครงเรือ่งใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำย ก ำหนดขอ้ควำม

พำดหวัขำ่ว เพือ่บอกใหผู้อ้่ำนทรำบไดว้ำ่เรำตอ้งกำรใหอ้่ำนในเรือ่งเกีย่วกบัอะไร เรือ่งน้ีมคีวำมส ำคญัมำกแคไ่หน 
มคีวำมน่ำสนใจมำกเพยีงใด ซึง่กำรพำดหวัขำ่วทีด่นีัน้จะตอ้งสำมำรถสรุปใจควำมส ำคญัของเน้ือหำไดท้ัง้หมด

วางแผนการท างาน
เมือ่ก ำหนดหวัขอ้ไดเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนถดัมำคอืกำรวำงแผนกำรท ำงำน โดยตอ้งก ำหนดแผน จดัตัง้

ทมีงำน (กรณีท าข่าวทีวี)เตรยีมขอ้มลู เตรยีมงบประมำณทีต่อ้งใชจ้ำ่ย ท ำกำรประชุมเพือ่วำงแผนงำน
สรปุข้อมลูท่ีจะต้องใช้ในสกูป๊ เช่น แหล่งข้อมลูอ้างอิง ท่ีมา คนท่ีจะเข้าไปสมัภาษณ์ การถ่ายภาพ

ประกอบ ต้องท าการก าหนดแนวทางในการเขียน การท างาน ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลู และ
จดัแบ่งงานให้เหมาะสม



ท าการเกบ็ข้อมลู
เมือ่วำงแผนกำรท ำงำนเรยีบรอ้ยดแีลว้ กเ็ป็นในสว่นของขัน้ตอนกำรลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มลู ส ำหรบัตอบ

ค ำถำมและเพิม่เตมิในสว่นทีย่งัขำดหำยไป โดยยดึจำกโครงเรือ่งทีไ่ดก้ ำหนดเอำไว ้บุคคลที่ก ำหนดไวเ้พือ่
ท ำกำรสมัภำษณ์ จะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวำมรู ้หรอืมคีวำมเชีย่วชำญ หรอืมคีวำมเกีย่วขอ้งในเรือ่งนัน้ ๆ

การเรียบเรียงข้อมลู
หลงัลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูและบทสมัภำษณ์ต่ำง ๆ รวมไปถงึขอ้เทจ็จรงิ ขอ้คดิเหน็ ควำมรูส้กึ 

ขอ้ชีแ้นะ ใหน้ ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำท ำกำรเรยีบเรยีง โดยเริม่จำกสว่นไหนก่อนกไ็ดแ้ต่ถำ้หำกอยำกใหเ้น้ือหำดมูี
ควำมน่ำสนใจ จะตอ้งท ำกำรเรยีบเรยีงขอ้มลูในเรือ่งทีอ่ยูใ่กลต้วัมำกทีส่ดุก่อน โดยใชต้วัละครทีม่คีวำม
ใกลช้ดิหรอืไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกเรือ่งนัน้ๆ  จำกนัน้จงึคอ่ยน ำเสนอประเดน็ในภำพรวม เพือ่น ำไปสู่
กำรอธบิำยโดยใชข้อ้มลูหรอืทฤษฏอีำ้งองิ จำกนัน้จงึลงไปสูแ่นวทำงแกไ้ข และจบดว้ยอนำคตที่น่ำจะเกดิขึน้
วำ่เป็นอยำ่งไร



สดุท้ายสรปุเน้ือหา
เมือ่น ำเสนอขอ้มลูของเรำเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ กำรสรุปเน้ือหำถอืเป็นสว่นทีส่ ำคญั 

เพรำะตอ้งบอกคนดแูละบอกตวัเรำไดว้ำ่เน้ือหำทีเ่รำไดน้ ำเสนอไปนัน้ ตอบโจทยท์ี่เรำไดต้ัง้
เอำไวใ้นตอนแรกหรอืไม ่อยำ่งไรเมือ่ไดทุ้กอยำ่งตอบโจทยต์ำมทีต่อ้งกำรแลว้ จงึลงมอื
เขยีนสกู๊ปเพือ่เลำ่เรือ่งรำว ภำษำทีใ่ชใ้นกำรเขยีนสกู๊ปไมม่กีฎกตกิำทีช่ดัเจน เป็นกำรเขยีนที่
ไมเ่ป็นทำงกำรมำกเทำ่กำรเขยีนขำ่วหรอืสำรคด ีเพรำะจะเป็นในลกัษณะของกำรเขยีนเล่ำ
เรือ่งรำว ทีอ่ำจมกีำรสอดแทรกควำมรูส้กึนึกคดิของผูเ้ขยีนเขำ้ไปในระหว่ำงเน้ือหำ โดยใช้
ค ำพดูหรอืประโยคทีเ่ป็นส ำนวนของผูเ้ขยีนสกู๊ปเองแต่ในบำงเนื้อหำ กอ็ำจต้องใชภ้ำษำที่
คอ่นขำ้งเป็นทำงกำร หรอืใชภ้ำษำพดูทีค่อ่นขำ้งสภุำพ หรอืเป็นทำงกำรพอสมควร ไมใ่ช่
ภำษำพดูในลกัษณะทีใ่ชก้นัของดเีจตำมสถำนีวทิยุต่ำง ๆ



ในส่วนของงานหนังสือพิมพ ์
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