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คํานํา 

  
 ตํารา การเขียนงานเชิงวารสารศาสตร (Journalistic Writing) เรียบเรียงขึ้นเพ่ือประกอบการสอนในวิชา      
JR 431 การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ (Editorial and Critique Writing) และวิชา JR 459 การเขียน  
สารคดีและบทความ (Feature Article Writing) มีวัตถุประสงคใหนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและผูที่สนใจศึกษาเทคนิค
และวิธีการนําเสนองานเขียนผานทางสื่อมวลชน ใหเกิดความรูความเขาใจถึงกระบวนและขั้นตอนการเขียนงานใน
รูปแบบตางๆ เพื่อถายทอดสาระความรู และสะทอนมุมมองทางความคิดของผูเขียนสูผูรับสารในสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 เน้ือหาของตําราเลมน้ีแบงเปน 2 สวน คือ สวนแรกจะกลาวถึงความสําคัญของงานเขียนเชิงวารสารศาสตร 
ประเภทของงานเขียน ลักษณะและธรรมชาติของส่ือวารสารศาสตร ตลอดจนการทลายกําแพงความกลัวเพ่ือเร่ิมตน
สูการเปนนักเขียนที่มุงมั่นผลิตผลงานที่สรางสรรคจนสามารถผานการพิจารณาจากบรรณาธิการแลวไดรับการ
เผยแพรสูสาธารณชนผูรับสาร สวนที่สองจะเปนประเภทของการเขียนที่มีรูปแบบเฉพาะ เชน สารคดี บท
บรรณาธิการ บทความ บทวิเคราะห บทวิจารณ วามีความแตกตางกันอยางไร รวมทั้งการคิดประเด็นเร่ือง การเลือก
เร่ืองที่เปนที่สนใจท้ังตลาดผูอานทั่วไปและเฉพาะกลุม การใชถอยคําภาษาที่มีเหตุมีผล มีนํ้าหนักนาเชื่อถือ การส่ือ
ความหมายไดตรงกันทั้งผูเขียนและผูอาน โดยนักศึกษาจะฝกปฏิบัติพรอมกันในหองเรียนเพื่อเกิดทักษะและเพิ่ม
ความชํานาญดานการเขียนย่ิงขึ้น 
 นอกจากน้ัน ยังเนนถึงกฎหมายและจริยธรรมของนักเขียน ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงานสําหรับนัก
วารสารศาสตร ที่ตองพึงตระหนักถึงทั้งกอนลงมือเขียนและนําเสนองานของตนเองสูสาธารณชน เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอผูอานและสังคมในฐานะสื่อมวลชนที่ดี 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาชวยตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและใหขอเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงตําราเลมดังกลาวน้ีจนครบถวนและสมบูรณ 
 ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวา ตําราเลมน้ีจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจงานดานวารสารศาสตร และผูที่ตองการ
พัฒนาการเขียนของตนเองสูนักเขียนมืออาชีพ 
 หากตําราเลมนี้มีขอบกพรอง ผูเขียนยินดีนอมรับคําติชมเพื่อพัฒนาใหตําราเลมดังกลาว มีความสมบูรณ 
โดยสงมาที่ wattanee.p@bu.ac.th 
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