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 คํานํา (3) 

คํานํา 

 
 ในฐานะของประชาชนคนไทยซึ่งตองบริโภคขาวเพ่ือเปนผูที่มีความรอบรูและเทาทันในเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  สวนผูที่ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนจะตองมีความรูในเรื่องการส่ือขาวและการเขียนขาว 
เพ่ือเปนประโยชนตอการประกอบวิชาชีพใหดีย่ิงขึ้น   เพราะฉะนั้นในการเรียนรูเรื่องดังกลาวนอกจากจะเปนการ
เรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเชิงทฤษฎีแลว  ยังเปนการฝกทักษะการคิดวิเคราะหอันเปนคุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่สําคัญของการเปนผูส่ือขาวในองคกรสื่อหนังสือพิมพ 
 ดังน้ันตํารา  “การส่ือขาวและการเขียนขาว” เลมน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชในการเรียนการสอนสําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ในรายวิชาการส่ือขาวและการเขียนขาว (News Reporting and Writing) โดยตําราเลมน้ี
จะครอบคลุมเน้ือหาเฉพาะที่เก่ียวของกับขาว การสื่อขาว และการเขียนขาวหนังสือพิมพสําหรับผูที่จะกาวไปสูการ
เปนผูส่ือขาวในอนาคต โดยไมครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวกับภาพขาวและการบรรณาธิกรณขาว เน่ืองจากผูเรียน
สามารถศึกษารายละเอียดของเน้ือหาจากรายวิชาในขั้นสูงตอไป 
 การเขียนตําราเลมน้ีมีลักษณะท่ีพิเศษ  3  ลักษณะคือ  1) การจัดหมวดหมูสาระในกรณีที่มีการ
จัดแยกกลุม/ประเภท  โดยผูเขียนจะพยายามนําสาระท่ีไดจากการศึกษาคนความาจัดหมวดหมูตามหลักวิชาการ
หรือหลักเหตุผลและนําเสนอแยกเปนลําดับ   2) มีตัวอยางของขาว  เน่ืองจากเร่ืองขาวเปนประเด็นสําคัญ  ผูเขียน
จึงพยายามใหตัวอยางของขาวประกอบคําอธิบาย  รวมทั้งการวิเคราะหลักษณะของขาวที่นําเสนอเปนตัวอยาง  
เพ่ือฝกใหผูเรียนเกิดความคิดหลากหลาย/การคิดตอยอด/หรือการคิดแตกตางท่ีจะชวยทําใหเกิดการพัฒนาทักษะ
การคิดที่หลากหลายซ่ึงเปนทักษะการคิดข้ันสูง   และ 3)  เน้ือหาสาระของตําราเลมน้ีจะตางจากตําราท่ัวไปท่ีจะมี
การอางอิงผลงานวิจัยจากตางประเทศ  โดยเฉพาะงานวิจัยและบทความใหมๆ เพ่ือสะทอนใหเห็นแนวคิดที่แตกตาง
หลากหลายอันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 

นอกจากน้ันผูเขียนใชวิธีการสังเคราะหเอกสาร ทั้งจากหนังสือและผลงานวิจัยของนักวิชาการ
วารสารศาสตรทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงนอกจากจะใหความรูตามศาสตรของขาว การส่ือขาว และการเขียน
ขาวหนังสือพิมพแลว ยังมีการใหขอคนพบจากการวิจัยเพ่ือนําไปสูแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป อันจะเปนการ
ขยายองคความรูในศาสตรน้ีใหลุมลึกมากยิ่งขึ้น 

เน้ือหาสาระในตําราเลมน้ี  ผูเขียนแบงการนําเสนอเน้ือหาออกเปน 7 บท โดยมีสาระสังเขปดังน้ี 
 บทที่ 1 เปนบทที่วาดวยเร่ืองของความเชื่อมโยงระหวางขาว การส่ือขาว และการเขียนขาว
หนังสือพิมพ   ในบทน้ีผูเขียนมุงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของขาว   ตลอดจนชี้ใหเห็นวาขาว  การส่ือขาว และการ
เขียนขาวหนังสือพิมพมีความเชื่อมโยงกันอยางไร เพ่ือนํามาสูพ้ืนฐานความรูความเขาใจในงานขาวหนังสือพิมพ
โดยภาพรวม 
 บทที่ 2 เปนบทที่วาดวยเร่ืองของแนวคิดเก่ียวกับขาว  ในบทน้ีผูเขียนมุงใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับขาวทั้งในแงความหมายของขาว  ประเภทของขาว การประเมินคุณคาขาว และคุณภาพขาว ซ่ึงจะทําให
เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนเบื้องตนของขาว 
 
 



(4) การส่ือขาวและการเขียนขาว 

 บทที่ 3 เปนบทที่วาดวยเร่ืองของผูสื่อขาวหนังสือพิมพ   ในบทน้ีผู เขียนมุงชี้ใหเห็นถึง
ความหมายของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ   ความสําคัญของผูสื่อขาวหนังสือพิมพ   ประเภทของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  
คุณลักษณะของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับคําวา “ผูส่ือขาว” ซ่ึงเปนผูที่คลุกคลีและใกลชิดอยูกับเหตุการณ/สถานการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นมากที่สุด 
 บทที่ 4 เปนบทที่วาดวยเร่ืองของแหลงขาวหนังสือพิมพ    ในบทน้ีผูเขียนมุงอธิบายถึง
ความหมายของแหลงขาวหนังสือพิมพ  ประเภทของแหลงขาวหนังสือพิมพ  การประเมินความนาเชื่อถือของ
แหลงขาวหนังสือพิมพ และการสรางความสัมพันธและการใชประโยชนจากแหลงขาวหนังสือพิมพ เพ่ือชี้ใหเห็นวา
แหลงขาวมีความเก่ียวของอยางไรตองานขาวของผูส่ือขาว 
 บทที่ 5 เปนบทที่วาดวยเร่ืองของกระบวนการส่ือขาวหนังสือพิมพ   ในบทน้ีผูเขียนมุงนําเสนอ
สาระเกี่ยวกับความหมายของการส่ือขาวหนังสือพิมพ   ความสําคัญของการสื่อขาวหนังสือพิมพ   กระบวนการสื่อ
ขาวหนังสือพิมพ  ปญหาการสื่อขาวหนังสือพิมพ และจริยธรรมในการส่ือขาวหนังสือพิมพ ซ่ึงจะเปนการบูรณาการ
ความรูเก่ียวกับขาวและแหลงขาวหนังสือพิมพเพ่ือนําไปสูความรูความเขาใจ ตลอดจนทักษะที่สําคัญและจําเปน
อยางย่ิงในกระบวนการสื่อขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  รวมทั้งฝกปฏิบัติการส่ือขาวในสถานการณจริง 
 บทที่ 6 เปนบทที่วาดวยเร่ืองของการเขียนขาวหนังสือพิมพ ในบทน้ีผูเขียนมุงอธิบายถึง
โครงสรางการเขียนขาวหนังสือพิมพ  รูปแบบการเขียนขาวหนังสือพิมพ  การใชภาษาในการเขียนขาวหนังสือพิมพ  
และจริยธรรมในการเขียนขาวหนังสือพิมพ รวมทั้งฝกปฏิบัติการเขียนขาวจากขอมูลที่ไดมาจากสถานการณจริง 
 บทที่ 7 เปนบทที่วาดวยเร่ืองของอนาคตของขาว การส่ือขาวและการเขียนขาวหนังสือพิมพ  ใน
บทน้ีผูเขียนมุงอธิบายเกี่ยวกับสถานการณส่ือหนังสือพิมพในตางประเทศ  ปจจัยที่สงผลกระทบตอส่ือหนังสือพิมพ  
และอนาคตของของขาว การสื่อขาวและการเขียนขาวหนังสือพิมพ เพ่ือที่จะไดมองเห็นภาพในอนาคตในมิติของ
ขาว การสื่อขาว และการเขียนขาวหนังสือพิมพตอไป 
 ในการจัดทําตําราเลมน้ี  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย 
ที่ไดกรุณาสละเวลาในการใหคําปรึกษาและชี้แนะในการเขียนตําราเลมน้ี   ขอขอบคุณ อาจารยขจรจิต บุนนาค 
อาจารยปริณดา เริงศักด์ิ  ท่ีชวยในการสืบคนขอมูล  อาจารยธรรมยุทธิ์ จันทรทิพย ในการออกแบบปกตํารา  และ
อาจารยสุมาลี เล็กประยูร ที่ไดชวยเหลือผูเขียนเสมอมา  รวมท้ังขอขอบคุณนักวิชาการและนักเขียนทุกทานดังที่ได
ปรากฏรายชื่อในบรรณานุกรม  และสุดทายน้ีขอขอบคุณครอบครัวของผูเขียน ตลอดจนผูใกลชิดทุกทานที่มีสวน
ผลักดันอันสําคัญย่ิงในการใหขอเสนอแนะ  สนับสนุน และเปนกําลังใจในการทํางานวิชาการแกผูเขียนเสมอมา  
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