




คํานํา 

 
 เอกสารประกอบการสอน การสื่อขาวและเขียนขาว (News Reporting and Writing)  เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช
ประกอบการเรียนวิชา วส. 300 การสื่อขาวและการเขียนขาว ซึ่งเปนวิชาเอกบังคับของนักศึกษาภาควิชาวารสาร
ศาสตร และวิชาโทของนักศึกษาในคณะนิเทศศาสตร 
 เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนเลมนี้  จะชวยใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญของการสื่อขาวและการ
เขียนขาว ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับขาว  องคประกอบคุณคาขาว  คุณภาพของขาว  บทบาทหนาที่ของผูสื่อขาว 
แหลงขาว  โครงสรางและรูปแบบการเขียนขาว และการสื่อขาวประเภทตางๆ ตลอดจนจริยธรรม และความ
รับผิดชอบในการสื่อขาว  ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความรูเขาใจและสามารถสื่อขาวอยางถูกตอง  ดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม 
 นอกเหนือจากการเรียนการสอนทางทฤษฎ

ี

แลว  นักศึกษายังตองฝกปฏิบัติการสื่อขาวและการเขียนขาว 
เพื่อฝกฝนตนเองใหเกิดทักษะความชํานาญ  และนําไปพัฒนาในการสื่อขาวและเขียนขาวขั้นสูงตอไป 
 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการสอนเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูสนใจและศึกษาในดานการ
สื่อขาวและเขียนขาว 
 ผูเขียนขอขอบคุณ  คุณจักรกฤษ  เพ่ิมพูน  บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิมพคมชัดลึก  ที่กรุณา
ชวยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงจนเอกสารประกอบการสอนเลมนี้ครบถวน
สมบูรณ   
 หากเอกสารประกอบการสอนเลมดังกลาวนี้มีขอบกพรอง ผูเขียนยินดีนอมรับคําติชมเพื่อพัฒนาใหเอกสาร
ประกอบการสอนมีความสมบูรณโดยสงมาที่  wattanee.p@bu.ac.th
 
 
                                               ผูชวยศาสตราจารยวัฒณี  ภูวทิศ 
                                                                                  ภาควิชาวารสารศาสตร 
                                                                        คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 การสื่อขาวและการเขียนขาว  (3)   



สารบัญ 

 
บทที่ 1 ความสําคัญของการสื่อขาว 1   
 ความเปนมาและความหมายของการสื่อขาว 1 
  –  งานขาวในสื่อหนังสือพิมพและนิตยสาร 2 
  –  งานขาวในสื่อวิทยุและโทรทัศน 3 
  –  งานขาวในสื่อออนไลน 3 
 ความสําคัญของการสื่อขาว 4 
 ประเภทของการสื่อขาว 5 
 คําถามทายบท 8 
 
บทที่ 2 ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับขาว 10 
 ความหมายของขาว 10 
 องคประกอบคณุคาขาว 11 
 ปจจัยอื่นที่มีผลตอการพิจารณาคัดเลือกขาว 15 
 คุณภาพขาว 16 
 ประเภทของขาว 18 
 ชนิดของขาว 19 
 คําถามทายบท 21  
บทที่ 3 ผูส่ือขาว 23 
 ความสําคัญของผูสื่อขาว 23 
 ประเภทของผูสื่อขาว 23 
 คุณสมบัติของผูสื่อขาว 25 
 บทบาทหนาที่ของผูสื่อขาว 26 
 ปญหาของผูสือ่ขาวในการสื่อขาวและเขียนขาว 27 
 คําถามทายบท 29  
บทที่ 4 การแสวงหาและรวบรวมขอมูลขาว 31 
 ความสําคัญของแหลงขาว 31 
 ความหมายของแหลงขาว 31 
 ประเภทของแหลงขาว 32 
 การสรางและใชประโยชนจากแหลงขาว 34 
 อิทธิพลของแหลงขาวตอการสื่อขาวและเขียนขาว 35 
 การแสวงหาและรวบรวมขอมูลขาว 36 

 การสื่อขาวและการเขียนขาว  (7) 



 การใชอุปกรณในการแสวงหาและรวบรวมขอมูลขาว 37 
 เสนทางเดินของขาว 40 
 คําถามทายบท 41 
  
บทที่ 5 ความรับผิดชอบในการสื่อขาวและเขียนขาว 43 
 ความหมายของความรับผิดชอบ 43 
 ความรับผิดชอบของผูสื่อขาว 43 
 จริยธรรมในการสื่อขาวและเขยีนขาว 45 
 คําถามทายบท 48 
  
บทที่ 6 รูปแบบและโครงสรางการเขียนขาว 50  
 องคประกอบโครงสรางขาว 50 
 การเขียนความนําขาวหรือวรรคนําขาว 51 
 บทบาทหนาที่ของความนําขาว 52 
 ประเภทของความนําขาว 52 
 ขอแนะนําในการเขียนความนําขาว 55 
 การเขียนสวนเชื่อม 56 
 การเขียนเนือ้ขาว 56 
 รูปแบบในการเขียนขาว 59 
 ลักษณะของเนือ้ขาวที่ดี 62 
 การใชภาษาในการเขียนขาว 62 
 ปจจัยที่ทําใหการเขียนขาวนาอาน 63 
 คําถามทายบท 66 
 
บทที่ 7 การเตรียมตนฉบับขาว 68 
 ความหมายของตนฉบับขาว 68 
 การเตรียมตนฉบับขาว 68 
 การเรียบเรียงขาวเพื่อเตรียมเปนตนฉบับขาว 69 
 การบรรณาธิการตนฉบับ 69 
 เครื่องหมายตรวจแกตนฉบับ 72 
 การใชแผนภูม ิตารางประกอบขาว 73 
 คําถามทายบท 75 
 

 
 
 

(8) การสื่อขาวและการเขียนขาว  



บทที่ 8 การส่ือขาวประเภทตางๆ 77 
 การส่ือขาวสนุทรพจน 77 
  –  การเตรียมตัวในการรวบรวมขอมูลขาวสุนทรพจน 77 
  –  รูปแบบและเทคนิควิธีในการสื่อขาวสุนทรพจน 79 
 การส่ือขาวแจก 80 
  –  ขอแนะนําในการใชขอมูลขาวแจก 80 
  –  รูปแบบและเทคนิควิธีในการสื่อขาวขาวแจก 81 
 การส่ือขาวจากการประชุมแถลงขาว 81 
  –  การเตรียมตัวในการรวบรวมขอมูลการประชุมแถลงขาว 81 
  –  รูปแบบและเทคนิควิธีในการสื่อขาวการประชุมแถลงขาว 82 
  –  โครงสรางของการเขียนขาวการประชุมแถลงขาว 83  
 การส่ือขาวมรณกรรม 83 
  –  การรวบรวมขอมูลขาวมรณกรรม 84 
  –  รูปแบบและเทคนิควิธีในการสื่อขาวมรณกรรม 84 
 การส่ือขาวอตัวินิบาตกรรม 85   
  –  การรวบรวมขอมูลขาวอัตวินิบาตกรรม 85 
  –  รูปแบบและเทคนิควิธีในการสื่อขาวอัตวินิบาตกรรม 86 
 การส่ือขาวอบุัติเหตุและขาวไฟไหม 86 
  –  การรวบรวมขอมูลขาวอุบัติเหตุและขาวไฟไหม 86 
  –  รูปแบบและเทคนิควิธีในการสื่อขาวอุบัติเหตุและขาวไฟไหม 87 
 การส่ือขาวการเมือง 88 
  –  ความหมายของขาวการเมือง 89 
  –  ขอบขายของขาวการเมือง 89 
  –  แหลงขาวประจําของผูสื่อขาวการเมือง 90 
  –  รูปแบบและเทคนิควิธีในการสื่อขาวการเมือง 90 
  –  บทบาทของผูสื่อขาวการเมือง 91 
  –  คุณสมบัติของผูสื่อขาวการเมือง 91 
  –  แนวทางการสื่อขาวการเลือกต้ังและจัดตั้งรัฐบาล 91 
 การส่ือขาวเศรษฐกิจ 93 
  –  บทบาทสําคัญของการรายงานขาวเศรษฐกิจ 94 
  –  ประเภทของขาวเศรษฐกิจ 94 
  –  ความแตกตางของขาวเศรษฐกิจและขาวอื่นๆ 95 
  –  ประเภทของแหลงขาวเศรษฐกิจ 95 
  –  การรวบรวมขอมูลขาวเศรษฐกิจ 96 
  –  ขอแนะนําในการเขียนขาวเศรษฐกิจ 97 
  –  คุณสมบัติของผูสื่อขาวเศรษฐกิจ 97 
  –  บทบาทของผูสื่อขาวเศรษฐกิจตอการพัฒนาประเทศ 97 

 การสื่อขาวและการเขียนขาว  (9) 



 การส่ือขาวอาชญากรรม 98 
  –  ความหมายและประเภทของขาวอาชญากรรม 99 
  –  แหลงขาวสําหรับผูสื่อขาวอาชญากรรม 99 
  –  การรวบรวมขอมูลขาวอาชญากรรม 100 
  –  แนวทางในการสื่อขาวอาชญากรรมอยางมีคุณภาพและมีจริยธรรม 100 
  –  คุณสมบัติของผูสื่อขาวอาชญากรรม 103 
 คําถามทายบท 104 
 
บรรณานกุรม 107  
ภาคผนวก ก  109 
ภาคผนวก ข  112 
ภาคผนวก ค  114 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

(10) การสื่อขาวและการเขียนขาว  
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