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โดยองค์รวมการศึกษาของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง

ศึกษา จนมาถึงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา มีการเปลี ่ยนแปลง
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สิ ่งเหล่านี ้ ไม่ใช่เป็นหน้าที ่ของใคร คนใดคนหนึ ่ง แต่เป็นภาระหน้าที ่ของทุกคนใน
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

พงศกร  เณรจ่าพี 

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 



 
สารบัญ 

 

                       หน้า 

ค าน า 
บทท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์      1-13 

          - ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
          - วัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์สู่ความส าเร็จ  

          - องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ ์

          - จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 
 - กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์   

          - กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์  

          - นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ   

บทท่ี 2 หลักการเขียนข่าว 14-18 

 - ความหมายของข่าว 

 - องค์ประกอบของข่าว 

 - คุณสมบัติของข่าว 

 - โครงสร้างของข่าวและการใช้ภาษา 

 - รูปแบบการเขียนข่าว 

 - หลักการเขียนความน าข่าวทางสถานวิทยุท่ีดี 

 - วิธีการเขียนเนื้อหาข่าว   

บทท่ี 3 การเขียนบทสารคดีโทรทัศน์      19-27 

บทท่ี 4 หลักการถ่ายรูป          28-37 

บทท่ี 5 ส่ือประชาสัมพันธ์        38-49 

- ความส าคัญของส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์  

- ลักษณะของส่ือประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท  

บทท่ี 6 การปฏิบัติงาน        50-53 

 

 

 



บทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประชาสัมพนัธ์ 

 
1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
          นักวิชาการและนักวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์ได้ให้ความหมายของค าว่า การประชาสัมพันธ์ 
ดังนี้  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย "การประชาสัมพันธ์"  
ว่าเป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีถูกต้องต่อกัน  

วิรัช ลภิรัตนกุล ค าว่า "การประชาสัมพันธ์" หากวิเคราะห์ตามรูปศัพท์แล้ว เป็นค าท่ีแปลมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า "Public Relations" 

Public แปลว่า ประชา ได้แก ่ประชาชน สาธารณชน กลุ่มชน 
Relations แปลว่า สัมพันธ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องด้วยหรือการผูกพัน  
ดังนั้น ค าว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สาธารณชนหรือ

กลุ่มชน  
หนังสือศัพทานุกรมส่ือสารมวลชนได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า กิจกรรมท่ีปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องตามแผนท่ีได้วางไว้  เพื่อเสริมสร้างความเช่ือถือ  ศรัทธาในบุคคลและสถาบัน                
การประชาสัมพันธ์อาจแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น การประชาสัมพันธ์โรงเรียน การประชาสัมพันธ์
ส าหรับโรงพยาบาล การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล  ซึ่งการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย กระบวนการ     
4 ประการ คือ การค้นคว้าหาข้อมูล การวางแผน การส่ือสารและการติดตามผลประเมินผล  

ความหมายของนักวิชาชีพ 
           ไอวีแอล ลี (Ivy Ledbetter Lee) นักวิชาชีพทางด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นบิดา                 
ของการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ ได้ให้ความหมายของ การประชาสัมพันธ์ ว่าการด าเนินงานอะไรก็ตาม                        
ได้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนเผยแพร่ออกไปให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการด าเนินงาน               
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ประชาชนจะให้การสนับสนุนผลงานนั้น 

ความหมายของนักวิชาการ 
           เอ็ดเวิร์ด แอล เบอร์เนย์ (Edward L. Bernays) นักประชาสัมพันธ์ที่น าผลงานประชาสัมพันธ์เข้า
สู่สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1923 แสดงความคิดว่า การประชาสัมพันธ์ 
มีความหมาย 3 ประการ อ้างใน วิรัช ลภิรัตนกุล 

1. เผยแพร่ช้ีแจงให้ประชาชนทราบ 
2. ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย และเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงาน                

ของสถาบัน 
3. ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและวิธีการ

ด าเนินงานของสถาบัน 
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อาจารย์สะอาด ตัณศุภผล อ้างในวิรัช ลภิรัตนกุล ให้ค าจ ากัดความว่า การประชาสัมพันธ์ คือ 
วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและการกระท าท่ีต่อเนื่องกัน ในอันท่ีจะสร้างหรือพึงให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีกับกลุ่มประชาชนเพื่อให้สถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันนั้น ๆ ด าเนินงานไปได้ผลดี สมความ
มุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานส าคัญด้วย จากค าจ ากัดความดังกล่าว อธิบายได้ ดังนี้ 

สถาบัน (Institution on organization) คือ กิจการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลได้จัดท าขึ้น                  
โดยประสงค์ท่ีจะด าเนินการใด ๆ ในสังคมให้ลุล่วงไปตามความปรารถนาของบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น 
กิจการต่าง ๆ เช่น กิจการด้านการปกครอง สถาบันก็อาจมีรูปเป็นรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยราชการต่าง ๆ ถ้าเป็นกิจการด้านสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ องค์การสาธารณะกุศลต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ 
หรือสภาสงเคราะห์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจการด้านธุรกิจ เช่น บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร รวมท้ัง
สถาบันการศึกษาด้วย เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน  หน่วยงาน และองค์การสถาบันเหล่านี้
จะต้องด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของสถาบันดังกล่าวข้างต้นจะต้องด าเนินงานถูกต้อง
ตามกฎหมายมีระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับและเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับประชาชน          

กลุ่มประชาชน (The Public) หมายถึง กลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน กลุ่มประชาชน  
อาจแบ่งตามลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสนใจ ระดับการศึกษา ความรู้ เพศ วัย ฐานะ และ รายได้ ฯลฯ 
กลุ่มของประชาชนจะเป็นกลุ่มใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของสถาบันนั้น ๆ 
กลุ่มของประชาชน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

กลุ่มประชาชนภายนอก (External Public) ได้แก่ กลุ่มประชาชนภายนอกองค์การหรือสถาบัน 
และสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ประชาชน ผู้บริโภค ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ฯลฯ           

กลุ่มประชาชนภายใน (Internal Public) ได้แก่ กลุ่มประชาชนภายในองค์การ หรือสถาบัน เช่น 
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ กลุ่มพนักงาน 
           กลุ่มประชาชนดังกล่าวข้างต้น มีความส าคัญต่อสถาบันมาก เพราะมีอิทธิพลท่ีจะท าให้สถาบัน
เจริญก้าวหน้า ถ้ามีความร่วมมือและสนับสนุน ตรงกันข้าม ถ้าไม่ให้ความร่วมมือสถาบันก็ไม่ก้าวหน้าไปได้ 
ดังนั้นสถาบันจะต้องยืดหยุ่น เปล่ียนแปลงให้เข้ากับกลุ่มประชาชนและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ 

ความสัมพันธ์อันดี (Good Relationship) ได้แก่ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างองค์การ 
สถาบันกับกลุ่มประชาชนของตน กิจการใด ๆ ของสถาบันท่ีได้จัดท าขึ้น นับต้ังแต่เริ่มจัดต้ังสถาบัน 
จนกระท่ังได้ด าเนินงานใด ๆ ของสถาบันไป ควรจะให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนกล่าวคือ ท าให้
กลุ่มประชาชนมีความนิยม เกิดความพึงพอใจความเข้าใจในนโยบาย และการด าเนินงานของสถาบัน 
รวมท้ังเต็มใจท่ีจะให้ความสนับสนุนร่วมมือด้วย การท่ีจะให้ด าเนินงานได้ผลดีเช่นนั้น องค์การสถาบัน
จ าต้องศึกษาถึงสภาพของกลุ่มประชาชนตลอดจนความรู้สึกนึกคิดต่าง  ๆ ท่ีประชาชนมีต่อสถาบันและ
กิจการของสถาบัน สรุปแล้วก็คือ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดี (Good Understanding) ซึ่งกันและกัน
นั่นเอง  เมื่อเกิดความเข้าใจอันดี หรือความสัมพันธ์อันดีแล้ว โอกาสท่ีจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก
ประชาชนก็จะเกิดขึ้น 
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ประชามติ (Public Opinion) คือความคิดเห็นของกลุ่มประชาชน ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีมี
ความส าคัญร่วมมือ ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลย่อมมีความเห็นต่อส่ิงเดียวกันหรือสถาบันแตกต่าง
กันหรือเหมือนกัน ดังนั้นสถาบันควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชน  สนใจหรือเห็นด้วยให้ความ
สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน โดยการคัดค้านหรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบ เมื่อสถาบันได้ศึกษาสภาพความคิดเห็น
ของประชาชนแล้ว ก็จะได้หาทางแก้ไขความขัดแย้ง  หรือความเข้าใจผิดของประชาชนบางคนในกลุ่ม                
ให้หมดไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์สู่ความส าเร็จ 
 

วัตถุประสงค์ท่ัวไปของการประชาสัมพันธ์ 
1. เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน 
2. เพื่อปกป้อง และรักษาช่ือเสียงสถาบันมิให้เส่ือมเสีย 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน 

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน สถาบัน องค์การต่างๆ 
           1. เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน และประเภทของการด าเนินธุรกิจ 
ของหน่วยงานนั้นๆ ให้กลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพื่ออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (management) ได้ทราบถึง ทัศนคติ มติ หรือ 
ความรู้สึก นึกคิดของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน 

3. เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าและค้นหาจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากท่ีเกิดขึ้นภายใน 
หน่วยงาน 

4. เพื่อให้ประชาชนยอมรับ ซึ่งถ้าเป็นหน่วยงานธรุกิจภาคเอกชน เช่น บริษัทห้างร้าน เพื่อให ้
ลูกค้ายอมรับในบริษัทตน รวมทั้งยอมรับในผลิตภัณฑ์และบริการท่ีบริษัทจ าหน่ายอยู่ ท้ังมีส่วนเพิ่ม 
ปริมาณการขายทางอ้อม  

5. เพื่อท าหน้าท่ีขจัดปัญหาต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
6. เพื่อแนะน าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องเพื่อความ 

เจริญก้าวหน้าและช่ือเสียงท่ีดีของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ 
1. เพื่อดึงดูดความสนใจ 
2. เพื่อสร้างความเช่ือถือ 
3. เพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจ 
ซึ่งท้ังสามประการนี้จะท าให้องค์การสถาบันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  นั้นคือ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสนใจ เช่ือถือ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนพร้อมท้ังโน้นน้าวชักจูง                  
ให้ประชาชนเห็นด้วยกับการกระท าขององค์การสถาบัน 
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1.3 องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ 
คุณสมบัติ/หน้าที่ 
 
หน่วยงาน องค์การสถาบัน 
          องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ในอันดับแรกและส าคัญมากคือ ต้องมีหน่วยงาน องค์การ 
สถาบัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบประกอบของการส่ือสารก็คือ ผู้ส่งสาร (Sender) 
ภายในหน่วยงาน องค์การ สถาบัน มีปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้เผยแพร่หรือเป็นผู้ส่งสาร คือนัก
ประชาสัมพันธ์  
 
ความหมายของค าว่า “นักประชาสัมพันธ”์ 
          วิรัช ลภิรัตนกูล ได้ให้ความหมายของค าว่า นักประชาสัมพันธ ์“นักประชาสัมพันธ ์คือ บุคคล              
ผู้ด าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์และธ ารงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หน่วยงาน องค์การ สถาบันกับกลุ่ม
ประชาชน" 
 
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ 
          เอ็ดเวิร์ด แอล เบอร์เนย์ (Edward L. Rernays) อ้างในวิรัช ลภิรัตนกูล อธิบายถึงคุณสมบัติของ 
นักประชาสัมพันธ ์
          1. ต้องเป็นผู้ท่ีมีนิสัยรักหรือชอบในอาชีพนี้  
          2. ต้องเป็นคนท่ีมีความต้ังใจในการท างานด้านนี้อย่างแน่วแน่ 
          3. ต้องเป็นผู้ท่ีมีความสุขุมรอบคอบ 
          4. มีความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นเสมอ 
          5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
งานของนักประชาสัมพันธ ์
          สมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา (PRSA) ได้จ าแนกประเภทงานของนัก
ประชาสัมพันธ์หรือผู้ท่ีท างานด้านนี้ไว้ดังนี้ คือ 

1. งานด้านการเขียน (Writing) นักประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรู้ความสามารถใน                                
ด้านการเขียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนทางด้านการประชาสัมพันธ์ หรือการเขียนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

2. งานบรรณาธิการ (Editing) นักประชาสัมพันธ์ อาจต้องรับหน้าท่ีในการผลิตส่ิงพิมพ์                          
เพื่อการประชาสัมพันธ์ ส าหรับเผยแพร่ประชาชนท้ังกลุ่มประชาชนภายในและภายนอกหน่วยงาน 

3. งานการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ (Placement) นักประชาสัมพันธ ์จะต้องติดต่อกับ
ส่ือมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ ์วิทย ุโทรทัศน์ นิตยสารต่างๆ ฯลฯ นักประชาสัมพันธ์จะต้องทราบถึง
ต าแหน่งหน้าท่ีต่างๆ ในการส่งข่าวหรือติดต่อกับส่ือมวลชนเหล่านี้ 
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4. งานด้านการส่งเสริม (Promotion) นักประชาสัมพันธ์จะต้องจัดงานต่างๆ เป็น เช่น                  
งานเหตุการณ์พิเศษ (special events) งานนิทรรศการ งานฉลองครบรอบปี งานแสดงพิเศษต่างๆ  
งานเล้ียงและแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชน งานเปิดส านักงานหรือเปิดบริษัทใหม่ 

5. งานด้านการพูด (Speaking) นักประชาสัมพันธ์จะต้องพร้อมเสมอท่ีจะพูดแถลงช้ีแจงกับ
ประชาชน เพื่อเป็นการติดต่อส่ือสารสร้างความเข้าใจ 

6. งานด้านการผลิต (Production) นักประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือหรือ
เครื่องมือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์บางประเภท เช่น การถ่ายภาพ โปสเตอร์ และจุลสาร 

7. งานด้านการวางโครงการ (Programming) นักประชาสัมพันธ์จะต้องรู้จักการวางโครงการ 
ประชาสัมพันธ์ตามท่ีประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดหมายขององค์การ 

8. งานด้านการโฆษณาสถาบัน (institutional Advertising) นักประชาสัมพันธ์จะต้อง                  
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้การโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Advertising) หรืออีกใน
หนึ่งก็คือ การโฆษณาเพื่อหวังผลทางด้านการประชาสัมพันธ์ ในด้านช่ือเสียง ศรัทธา และภาพลักษณ์ 
(Image) ของหน่วยงาน 
 
หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ ์

1. ท าหน้าท่ีเป็นผู้รับฟังความคิดเห็น (Listener) นักประชาสัมพันธ์จะต้องการส ารวจวิจัยหรือรับ
ฟังความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของประชาชน เพื่อจะได้สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
ถูกต้อง และสอดคล้องกับประชามติ 

2. ท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา (Counselor) นักประชาสัมพันธ์จะต้องท าหน้าท่ี 
ให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (Management) 
ของหน่วยงาน เพื่อให้องค์การสถาบันก าหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

3. ท าหน้าท่ีเป็นผู้ติดต่อส่ือสาร (Communicator) นักประชาสัมพันธ์จะต้องท าหน้าท่ีเป็น 
“ส่ือกลาง” หรือผู้ติดต่อส่ือสาร เพื่อเช่ือมโยงความเข้าใจ ให้แก่กลุ่มประชาชนท้ังภายในสถาบันและนอก
องค์การสถาบัน 

4. ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินผล (Evaluator) นักประชาสัมพันธ์ต้องติดตาม ประเมินผลทุกครั้งท่ีได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 
1.4 จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์        

จริยธรรม หรือจรรยาบรรณ ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ของสมาคม                    
การประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CODE OF PROFESSIONAL STANDARDS FOR THE PRACTICE 
OF PUBLIC RELATIONS SOCIETY OF AMERICA) กล่าวไว้ดังนี้ 

1. สมาชิกมีหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีชอบธรรมต่อลูกค้าของตน หรือต่อนายจ้าง ไม่ว่า 
จะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันต้องให้ความเป็นธรรมต่อเพื่อนสมาชิกด้วยกันและต่อประชาชนด้วย  

2. สมาชิกจะต้องด าเนินชีวิตในการประกอบวิชาชีพนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ส่วนรวม 



6 
 

3. สมาชิกมีหน้าท่ียึดมั่นในมาตรฐานแห่งวิชาชีพนี้ ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องแม่นย า การยึดมั่นในสัจจะและการมีรสนิยมท่ีดี 

4. สมาชิกจะต้องไม่ท าตนเป็นผู้ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ท่ีมีผลประโยชน์แข่งขันหรือขัดกันอยู่ 
โดยมิได้รับค ายินยอมจากคู่กรณีท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้สมาชิกยังมิบังควรน าตนเองเข้าไป อยู่ในฐานะ    
หาประโยชน์ใส่ตน หรือใช้ต าแหน่ง หน้าท่ี กระท าการอันเป็นการขัดกับภาระหน้าท่ีแล ความรับผิดชอบ 
ท่ีตนมีอยู่กับลูกค้า นายจ้าง เพื่อนสมาชิก หรือประชาชนโดยมิได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงท้ังหลายอันเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของตนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

5. สมาชิกจะต้องประพฤติและปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีจะสร้างหรือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นใจให้แก่ลูกค้าหรือ
นายจ้างของตน ท้ังในอดีตและปัจจุบัน และจะต้องไม่รับรางวัลสินจ้างหรือรับจ้างท างานซึ่งอาจมีผลท าให้
ต้องเปิดเผยหรือความลับดังกล่าวมาเปิดเผยจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอคติแก่ลูกค้าหรือ
นายจ้างของตน 

6. สมาชิกจะต้องไม่ปฏิบัติตนไปในทางท่ีทุจริตต่อบูรณภาพ และช่องทางแห่งการติดต่อส่ือสาร
ไปยังประชาชน 

7. สมาชิกจะต้องไม่จงใจท่ีจะเผยแพร่ข่าวสารท่ีผิดพลาดหรือช้ีแนะให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น และ
สมาชิกจะต้องระมัดระวังด้วยการหลีกเล่ียงมิให้มีการเผยแพร่ข่าวสารท่ีผิดพลาดจากความเป็นจริงหรือ
ข่าวสารท่ีชวนให้เกิดการเข้าใจผิดกันขึ้น 

8. สมาชิกจะต้องพร้อมท่ีจะระบุให้ประชาชนทราบว่าแหล่ง ท่ีมาของข่าวสารท่ีตน                           
เป็นผู้รับผิดชอบนั้นมาจากแหล่งใด ซึ่งหมายรวมถึงช่ือของผู้เป็นลูกค้าหรือนายจ้างท่ีเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดหาข่าวสารนั้นๆ ให้ด้วย 

9. สมาชิกจะไม่ใช้บุคคลหรือองค์การท่ีตนฝักใฝ่มาปฏิบัติงานเป็นตัวแทน ในกิจการใดกิจการ
หนึ่งท่ีตนได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้เป็นการแน่นอนแล้ว หรือปฏิบัติคล้ายกับว่าจะด าเนินการโดยอิสระไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่โดยแท้จริงแล้วกลับแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์อันไม่เปิดเผยของตน
หรือลูกค้าหรือนายจ้างของตน 

10. สมาชิกจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการจงใจท่ีจะท าให้ช่ือเสียงหรือการปฏิบัติงานของ
สมาชิกผู้อื่นเกิดความเส่ือมเสียมัวหมอง แต่ถ้าหากปรากฏว่าสมาชิกมีหลักฐานว่าสมาชิกผู้อื่นเป็นผู้กระท า
ผิดกฎหมาย หรือปฏิบัติขัดต่อจรรยาบรรณหรือมีการกระท าอันไม่ชอบธรรม ซึ่งหมายรวมถึงการประพฤติ
ละเมิดจรรยาบรรณนี้ สมาชิกมีหน้าท่ีจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของสมาคมทราบเพื่อให้ด าเนินการอันควร
แก่กรณี 
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1.5 กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
     ข้อมูลพร้อม กิจกรรมดี มีการประเมินผล 
 
การรวบรวมข้อมูล (Fact – Finding) 
          การรวบรวมข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์จะต้องต้ังค าถาม 4 ข้อดังนี้ 

(1) หน่วยงาน องค์การ สถาบัน ประสบปัญหาอะไร  
นักประชาสัมพันธ์จะต้องศึกษาข้อมูล ท้ังจากภายในและภายนอก หน่วยงาน องค์การและ

สถาบันควรอาศัยหลักดังนี้ 
1. นักประชาสัมพันธ์เฝ้าดูความเป็นไปในหน่วยงานด้านความสัมพันธ์และในสภาวะแวดล้อม  

ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ในการเฝ้าดูควรจะท าให้ลักษณะ “ Radar Scanning ” คือคอยเฝ้าระวัง
เหตุอยู่ตลอดเวลาท้ังนี้เพื่อประโยชน์ท้ังในการเตรยีมตัวแก้ปัญหา และเมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นจะได้
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

2. นักประชาสัมพันธ์จะต้องสามารถตัดสินใจได้ว่า จะหาข้อมูลด้วยวิธีไหน จึงจะเหมาะสมกับ
เนื้อหาในเรื่องอะไร ประเด็นปัญหาว่าอะไร 

3. รวบรวมข้อมูล 
4. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับหน่วยงาน เพื่อให้สามารถน าผลท่ีได้ไปใช้กับหน่วยงานได้โดยตรง 
5. น าข้อมูลนั้นไปไว้ในมือของผู้ท่ีจะใช้โดยตรง 
6. ข้อมูลท่ีจะเก็บไว้ใช้ควรเก็บอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกเมื่อต้องการ 
7. มีระบบในการน าข้อมูลกลับมาใช้ 
8. น าข้อมูลท่ีหาได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ถ้าสามารถท าได้ 
9. น าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  
นอกจากข้อมูลท่ีท าการหาแล้วนักประชาสัมพันธ์ยังควรจัดท าแฟ้มข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่ 

ประกอบด้วย 
1. ตัวเลขต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานสถิติทุกชนิดท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
2. กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน 
3. ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆรวมทั้งสุนทรพจน์ท่ีหน่วยงานเผยแพร่ออกไป 
4. ภาพถ่ายขนาดต่าง ๆ ท้ังภาพสีและขาวด า ภาพท่ีมีไว้ได้แก่ภาพเกี่ยวกับอาคารของหน่วยงาน  

อุปกรณ์ท่ีผลิต หรือผลงาน กิจกรรมท่ีผ่านมา  
5. ประวัติและภาพผู้บริหารคนส าคัญ 
6. เอกสาร  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ท่ีหน่วยงานได้จัดท าขึ้น 
7. รายงานการเคล่ือนไหว ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การจากส่ือมวลชนต่าง ๆ  
8. หนังสืออ้างอิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
9. รายช่ือคนท่ีสนใจในหน่วยงานของเรา 
10. รายช่ือองค์การท่ีน่าสนใจ 
11. รายช่ือหน่วยงานราชการต่าง ๆ และข้าราชการท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 



8 
 

12. รายช่ือบุคคลในวงการส่ือสารมวลชน ท้ังท่ีเป็นบรรณาธิการ นักข่าวและนักวิจารณ์ท่ัวไป 
13. ข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลและสถาบันที่มีความเห็นเป็นปฏิปักษ์หน่วยงาน 
(2) จ านวนและแหล่งที่มา ของทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กร มีอะไรบ้าง และทรัพยากรอะไรเอื้อ 

ต่อการท างานอะไร 
(3) ก าหนดเวลา นักประชาสัมพันธ์ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านเวลา ว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหน 

เวลายังมีความส าคัญมากในการวางแผน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานในระยะส้ันและ             
ระยะยาว 

(4) จัดระบบ ปัญหาท้ังในหน่วยงานและปัญหาภายนอกท่ีอาจมีต่อหน่วยงานอย่างไร ท้ังนี้เพื่อ
น ามาเป็นองค์ประกอบในการวางแผนเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อด าเนินงาน และใช้เทคนิคทางด้าน
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพท่ีสุด น ามาใช้ในการวางแผน และด าเนินงาน 
 
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท ากิจกรรมพิเศษ 
1. เพื่อกระตุ้นและเรียกร้องความสนใจจากประชาชน 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆท่ีเราต้องการให้ทราบ 
3. เพื่อเพิ่มพูนและ ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน 
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
5. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
6. เพื่อตอบสนองความพอใจ และความต้องการของประชาชนท่ีอยากจะมีส่วนร่วมด้วย  

ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน องค์การ สถาบันจัดขึ้น 
7. เพื่อสร้างช่ือเสียง และความนิยมในหมู่ประชาชน 
8. เพื่อเผยแพร่ บอกกล่าวถึงความเจริญ และการพัฒนาของหนว่ยงาน องค์การ สถาบัน  

ให้สาธารณชนได้ทราบ  

การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ 
1. การตั้งช่ืองาน ( Naming the event) 
2. การเลือกวันจัดงาน ( Choosing the Date) 
3. แขกท่ีรับเชิญ ( The Guests) 
4. การจัดรถรับส่งและสถานท่ีจอดรถ ( Transportation and Parking) 
5. การต้อนรับ ( Reception) 
6. การเตรียมพาเท่ียวภายในบริเวณงาน ( Tour Preparation) 
7. เครื่องด่ืมและของท่ีระลึก(Refreshments and Souvenirs) 
8. การเตรียมการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า (Pre-Event publicity) 
9. ความร่วมมือจากชุมชน ( Co-operation of the Community)  
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การประเมินผล 
1. การตอบรับเชิญ 
2. บรรยากาศในงาน 
3. ผู้รับเชิญขอร่วมกิจกรรม 
4. ความพึงพอใจของผู้มาร่วมงาน 

5. สอบถามขอเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน 

6. รวบรวมปัญหา และอุปสรรค์ 
7. สรุป เป็นแนวทางการจัดงานครั้งต่อไป   

 
1.6 นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 
 

1) นักประชาสัมพันธ์กับกลไกสร้างคุณภาพงาน 
           ในสภาวะปัจจุบันหน่วยงานทุกหน่วยงานต่างตระหนักถึง “คุณภาพ” เป็นส่ิงส าคัญ ท้ังคุณภาพ
ในผลผลิต คุณภาพในสินค้า คุณภาพทางด้านการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคธุรกิจเอกชน 
พยายามบริหารธุรกิจเพื่อบรรลุผลชัยชนะ ซึ่งหมายถึงการครองส่วนแบ่งการตลาด หรือเป็นเจ้าของ
ผู้บริโภค หรือผู้ ใช้บริการให้มากท่ีสุด ยิ่งนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้น ท่ีส าคัญท่ีจะท าให้หน่วยงานหรือธุรกิจ
ประสบผลส าเร็จต้องมีปัจจัยดังนี้ 

1. มีเทคนิคและวิธีการท างานท่ีล้ ายุค 
2. มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
3. มีจิตส านึกการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน 
4. มีบริการท่ีเย่ียมยอด 

           ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพนั้นสามารถ
จะท าให้มีปัจจัยอื่น ๆ ตามมาได้ ดังนั้นแนวคิดการพัฒนาคนในหน่วยงานให้มี คุณภาพหรือมืออาชีพจึง
เกิดขึ้น ท้ังนี้หน่วยงานต่างตระหนักและเห็นความส าคัญ ท่ีจะปรับเปล่ียนกลยุทธ์ ในการด าเนินงาน                 
ท่ีมุ่งมั่นให้กิจการก้าวล้ าสู่แนวหน้า และสามารถธ ารงรักษาความส าเร็จได้อย่างยาวนาน ประกอบกับ
แนวความคิดใหม่ ๆ ในการท างานร่วมกัน และคุณภาพท่ีดีเยี่ยมของบุคลากรสามารถสร้างสรรค์
ความส าเร็จให้เกิดขึ้นได้  การพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่บุคลากรท่ีดีกว่า หรือ สู่มืออาชีพ และกระท า
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จะท าให้องค์การก้าวไกลอยู่เหนือคู่แข่งขัน และน าไปสู่ ความเป็นเลิศได้เพราะ 
“คนคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งของการพัฒนา” 
  “นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” ซึ่งหมายถึงบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โดยมีคุณลักษณะ
พิเศษ ดังนี้  

1. มีความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีเย่ียม  
2. มีความสามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นในทีมงาน หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างดีเลิศ 
3. มีการบริหารหรือการจัดการงานอย่างเป็นระบบ  
4. มีคุณธรรมประจ าใจในการปฏิบัติงาน 
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5. เป็นคนเก่ง กล่าวคือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งเรียน และการเป็นคนดี คุณลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นจะท าให้นักประชาสัมพันธ์ เป็นนักประชาสัมพันธ์ท่ีดีกว่า หรือเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพได้
แล้ว ยังส่งผลติดตามมาอีก 5 ด้านคือ 

1. ผู้ท าหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์สามารถพัฒนาตนเองเป็น “มืออาชีพ”  
จากการปรับปรุงตนเอง ใช้เทคนิควิธีการคิด การท างานอย่างมีระบบแบบแผน มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ            
ก็จะท าให้เกิดคุณค่าในตัวนักประชาสัมพันธ์  เป็นท่ีต้องการของหน่วยงาน มี ผู้ให้ความร่วมมือ             
ให้ความส าคัญ  แต่หากนักประชาสัมพันธ์ขาดความรู้ ขาดความต้ังใจท างาน ไม่ยอมท างานด้วยตนเอง  
คุณค่าในตัวนักประชาสัมพันธ์จะด้อย และไม่ได้รับการยอมรับ ในกลุ่มผู้ร่วมงาน หรือภายในหน่วยงาน 
ดังนั้น การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวนักประชาสัมพันธ์เอง  

2. การท างานในหน้าที่ การท่ีนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถระดับมืออาชีพ 
จะท าให้ผลงาน ในหน้าท่ีรับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ์นั้นดีตามมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ย่อมเป็นท่ีคาดหวังของฝ่ายบริหารในอันท่ีจะเป็นเครื่องมือทางการบริหาร หากงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ออกมาดี ย่อมส่งผลต่อทุก ๆ ด้านในหน่วยงาน 

3. ผู้บริหาร ในเมื่อนักประชาสัมพันธ์ท างานในหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย                 
การบริหารงานในองค์กรก็ราบรื่นไม่ติดขัด หรือสะดุดหยุดลง เพราะการประชาสัมพันธ์ท่ีด าเนินงานโดย               
ผู้ท่ีไม่เข้าใจงานอย่างแท้จริง ก็จะท าให้ลดตัวแปรไปด้านหนึ่งผู้บริหารหมดความกังวลใจ และสามารถ     
ทุ่มเวลาในการท างานบริหารในทางด้านอื่น ๆ ได้ 

4. หน่วยงาน การมีพนักงานหรือบุคลากรท่ีมีคุณภาพถึงขั้นมืออาชีพนั้น นับว่าเป็นส่ิงท่ี
หน่วยงานต้องการ ท้ังในด้านผลงาน และเป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ในการท าศึกสงครามมักกล่าวกัน
ว่า “การมีทหารฝีมือดีหนึ่งคน ย่อมดีกว่าทหารเลวหลายสิบคน” 

5. ด้านวิชาชีพ การท่ีมีนักประชาสัมพันธ์ท่ีมีคุณภาพระดับ “มืออาชีพ” ย่อมส่งผล              
ต่อผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้โดยส่วนรวม ท าให้วิชาชีพด้านนี้ได้รับการยอมรับและมีความส าคัญมากขึ้น 

2) คุณสมบัติพื้นฐานของนักประชาสัมพันธ์ 
นักประชาสัมพันธ์ จะต้องพร้อมยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น จะเห็นอยู่เสมอในพิธีการต่างๆหากเกิด

ความผิดพลาดผู้รับผิดคือนักประชาสัมพันธ์ แต่ถ้างานส าเร็จทุกฝ่ายมีความพอใจ  ผู้ปฏิบัติงานอื่นจะได้
รับค าชมเชย ฉะนั้นผู้ท่ีจะท าหน้าท่ี เป็นนักประชาสัมพันธ์ จะต้องค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

1. เป็นงานท่ีต้องเริ่มจากความรัก 
2. เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ 
3. เป็นงานท่ีท าอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบส้ิน 
4. เป็นงานท่ีต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 
5. เป็นงานท่ีใช้การส่ือสารสองทาง 
6. เป็นงานท่ีต้องท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและส่ิงแวดล้อม 
7. เป็นงานท่ีเป็นเครื่องทางการบริหารและการจัดการขององค์กร 
8. เป็นงานท่ีต้องท าท้ังเชิงรุก เชิงรับ 
9. เป็นงานท่ีสร้างภาพลักษณ์ 
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10. เป็นงานท่ีต้องใช้เวลากว่าจะเกิดผล 

จากลักษณะงานดังกล่าว ผู้ท่ีท าหน้าท่ี นักประชาสัมพันธ์ จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้  
1. มีใจรักงานประชาสัมพันธ์ การท าอะไรก็ตามถ้าเริ่มจากใจรักก็จะมีแรงจูงใจภายใน เพื่อ

ผลักดันความส าเร็จต่าง ๆ ในงานได้งานด้านการประชาสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ผู้ท่ี
สนใจงานด้านนี้จะต้องส ารวจตัวเองว่ารักงานเหล่านี้หรือไม่ หรือ ลองทดสอบ 
ตอบค าถามเหล่านี้ดูว่า ท่านเหมาะสมเพียงใด 

1.1  ชอบติดต่อพบปะกับบุคคลอื่น 
1.2  ชอบการอธิบาย การพูดเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคคลอื่น 
1.3  ชอบคิดหลาย ๆ ด้านหลาย ๆ ทางไม่ยอมแพ้ในการคิด 
1.4  ชอบท างานงานหนักอย่างต่อเนื่อง 
1.5  ชอบงานขอความร่วมมือกับบุคคลอื่น 
1.6  ชอบหรือเต็มใจรับค าติชม หรือวิพากษ์วิจารณ์ 
1.7  ชอบบริการบุคคลอื่น  
1.8  ชอบแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.9  ชอบท างานเพื่อคนอื่นมิใช่ตัวเอง 
1.10 ชอบวิเคราะห์หาเหตุหาผลในการแก้ปัญหาหากตอบว่าใช่เกินกว่า 7 ข้อ แสดงว่าความรัก 

ความชอบ ในงานด้านนี้พอเป็นพื้นฐานในการก้าวสู่วิชาชีพนี้ได้ 
2. มีความรอบรู้ และลุ่มลึก หากมีแต่ใจรัก คือ แรงผลักดันเต็มเปี่ยมแต่ปราศจากความรู้ในงาน

ด้านนี้อาจจะกล่าวได้ว่า “ไปไม่ถึงดวงดาว” หรือ “หาความส าเร็จได้ยาก” เพราะความรู้ เป็นส่ิงท่ี             
นักประชาสัมพันธ์จะต้องตักตวงมาเป็นข้อมูลให้มากท่ีสุด เพราะกลุ่มเป้าหมายต่างคาดหวังว่า            
นักประชาสัมพันธ์น่าจะรู้ดีในเรื่องต่าง ๆ การรอบรู้นั้น หมายความว่า นักประชาสัมพันธ์จะต้องเปิดหู                 
เปิดตาเปิดประสาทสัมผัสต่าง ๆ ดูดซับข้อมูล ความรอบรู้จะต้องเป็นความรู้ท่ีเกื้อหนุนในงานท่ีท า เช่น 
เป็นนักประชาสัมพันธ์ของธนาคาร จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องธุรกิจการเงิน หุ้น การลงทุน ความ
เปล่ียนแปลงของตลาดการเงิน  

ในปัจจุบันข่าวสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งนักประชาสัมพันธ์จะต้องแสวงหาข้อมูลเหล่านี้ ไว้อาจ              
จะกล่าวได้ว่า “การรอบรู้” ของนักประชาสัมพันธ์นั้นคือ “รู้บางเรื่องในทุก ๆ ส่ิง” คือ รู้ไม่ลึก นอกจาก
รอบรู้แล้ว “ลุ่มลึก” ยัง เป็นส่ิง ท่ีนักประชาสัมพันธ์จะต้องรู้ ลึกอย่างละเอียดมาก  กล่าวคือ                            
นักประชาสัมพันธ์จะต้อง “รู้ทุก ๆ ส่ิงในบางเรื่อง” เรื่องท่ีน่าจะรู้ลึกคืองานท่ีรับผิดชอบ ภาระหน้าท่ีของ
ตัวเอง และความเป็นไป ความเคล่ือนไหวของหน่วยงานของตัวเอง นักประชาสัมพันธ์จะต้องลุ่มลึกในเรื่อง 
การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อน าการส่ือสารมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ 

มาถึงตรงนี้ส ารวจตัวเองหรือยังว่า "รอบรู้ และลุ่มลึกขนาดไหน" หากยังไม่มากพอ ในส่วนนี้
พอท่ีจะเติมให้เพิ่มข้ึนได้ด้วยการศึกษาค้นคว้าฝึกอบรมหรือแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอื่น ๆ ท่ีท าให้ส่วนนี้
มีความสมบูรณ์ท่ีสุด และอย่าถือค ากล่าวที่ว่า “ความรู้สามารถเรียนทันกันหมด เพียงแต่ขอเวลาเท่านั้น” 
หากยึดถือวิธีการนี้ท่านก็จะไปไม่ทัน หรือคนอื่นเขาแซงหน้าท่านไปหมดแล้ว เริ่มต้ังแต่บัดนี้ ในการเติม 
“ความรอบรู้และลุ่มลึก” ให้กับตัวท่านเอง 
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3. มีความสามารถในการถ่ายทอด นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพจะต้องมีความสามารถสูง 
ในด้านนี้ ท้ังถ่ายทอดด้วยการพูด การเขียน ผ่านส่ืออื่น ๆ รวมท้ังภาษาท่าทางต่าง ๆ ในการส่ือ
ความหมายให้ บุคคลอื่นได้เข้าใจ เมื่อมีใจรัก มีความรอบรู้และลุ่มลึกแล้ว จะไม่มีประโยชน์ใด ๆ  ถ้าหาก
นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถถ่ายทอดในส่ิงท่ีตัวเองรู้ ตัวเองคิด หรือส่ิงท่ีคนอื่นรู้และคนอื่นคิดได้ แทบทุก
คนต่างคาดหวังในตัวนักประชาสัมพันธ์ว่า เป็นนักถ่ายทอด การเป็นนักถ่ายทอดท่ีดีนั้นจะต้องมีพื้นฐาน
จากการมีความรู้ การจัดล าดับความคิด การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจส่ิงแวดล้อมรู้วิธีการใช้ส่ือต่าง ๆ ท่ี
จะก่อให้เกิดการส่ือความหมายท่ีดี 

4. มีความคิดสร้างสรรค์ ในการท างานแทบจะทุกหน้าท่ีถ้าขึ้นช่ือว่าเป็น “พนักงานระดับมือ
อาชีพ” แน่นอนท่ีสุดผู้ท่ีเป็นมืออาชีพนั้น จะต้องเป็นบุคคลท่ีคิดพัฒนาวิธีการท างาน ระบบงาน เนื้องานท่ี
รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา ในงานประชาสัมพันธ์ยิ่งมีความส าคัญกว่า ในการมีความคิดสร้างสรรค์เพราะ 
พฤติกรรมบริโภคข่าวสารของคนเรานั้นมีปัจจัยหลาย ๆด้านมาเป็นอุปสรรคท าให้ข่าวสารทางด้าน
ประชาสัมพันธ์อาจจะไม่บรรลุผล นักประชาสัมพันธ์จะต้องพัฒนาความคิดใหม่ ๆ น ากลยุทธ์ ยุทธวิธี
แปลก ๆ ใหม่มาปรับเปล่ียนในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเปรียบได้เหมือนพ่อครัวท่ีต้องคิดสูต ร
ท าอาหารใหม่ๆ เพื่อมิให้ผู้บริโภคอาหารจ าเจและปฏิเสธ การประชาสัมพันธ์ ก็เช่นเดียวกัน ความคิด
สร้างสรรค์ จะท าให้งานประชาสัมพันธ์พัฒนาส าเร็จ  ท าให้นักประชาสัมพันธ์ไม่จ าเจ กับกรอบเดิมๆ     
วิธีเดิม ๆ รวมท้ังการติดยึดกับบางอย่างจนหนีออกนอกกรอบไม่ได้ การตีบตันทางความคิดจะเกิดขึ้นได้  
หากไม่มีการพัฒนาการใช้สมองส่วนหน้าในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การใช้ความคิดบ่อย ๆ จะท าให้
สมองมีความคิดท่ีสร้างสรรค์  

5. มีภาวะผู้น า ในการท างานด้านประชาสัมพันธ์ จะต้องท าหน้าท่ีในการน าความคิด หรือ  
ขายความคิดข่าวสารของหน่วยงานต่อกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน    
หรือการประชาสัมพันธ์ภายนอก นักประชาสัมพันธ์ท่ีมีภาวะผู้น า (Leadership) จะสามารถสร้าง                 
ความน่าเช่ือถือไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายมาก ซึ่งมีผลต่อการส่ือสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้
การมีภาวะผู้น า จะเป็นแบบอย่างท่ีดีของหน่วยงาน เมื่อใครมาพบเห็นอาจจะกล่าวหรือเข้าใจได้ว่า                   
“นี่ขนาดนักประชาสัมพันธ์ยังมีภาวะความเป็นผู้น าขนาดนี้แล้ว ถ้าเป็นผู้บริหารของหน่วยงาน  หรือ 
บุคลากรอื่น ๆ ก็คงมีความเป็นผู้น าด้วยเช่นเดียวกัน” นี่คือส่ิงสะท้อนต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน               
ท่ีส่งผ่าน โดยนักประชาสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา  

6. มีบุคลิกภาพดี การประชาสัมพันธ์จะต้องสร้างส่ิงต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเข้าใจอัน
ดีระหว่างกัน ผู้ท่ีท าหน้าท่ีท่ีเรียกกันว่า “นักประชาสัมพันธ์” หรือเป็น “ทูต” ความสัมพันธ์จะต้อง
สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ติดต่อสัมพันธ์ด้วย ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นบุคคลท่ีมี 
บุคลิกภาพดีท้ังทางกายภาพทางจิตภาพและทางสังคม 

7. มีคุณธรรมและจริยธรรม การท างานด้านประชาสัมพันธ์ ส่ิงส าคัญท่ียึดถือคือ "ความ โปร่งใส" 
กล่าวคือ ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ไม่ใส่สีเติมกล่ินต่าง ๆ ให้บิดเบือน การท างานท่ีปราศ จากความคิด อคติ
กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือ โอนเอนไปในทางท่ีจะเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของหน่วยงาน                   
ย่อมน าพาไปสู่การน าวิชาชีพด้านนี้ไปใช้ในแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง นักประชาสัมพันธ์จะต้องยึดถือ ประโยชน์
ท่ีเกิดขึ้นกับหน่วยงานเป็นส าคัญ และพึงหลีกเล่ียงในการท าประชาสัมพันธ์เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง หรือ
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ประชาสัมพันธ์ตัวเอง หากนักประชาสัมพันธ์ท างานดีย่อมเป็นท่ีประจักษ์ และประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่าง 
หลีกเล่ียงไปไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้น การมีคุณธรรม และ จริยธรรมในวิชาชีพนี้จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์
นั้น เป็นเครื่องมือน าไปสู่การท างานการบริหารงานท่ีถูกต้องได้ “ไม่มีงานประชาสัมพันธ์ช้ินใด ท่ีส าเร็จได้
โดยไม่มีความสัมพันธ์กับคนอื่น” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
หลักการเขยีนข่าว 

 
2.1 ความหมายของข่าว  
          คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลส าคัญ       
ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งประชาชนให้ความส าคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คน 
จ านวนมาก 
 
2.2 องค์ประกอบของข่าว  

องค์ประกอบของข่าว ต้องตอบค าถามพื้นฐาน 6 ข้อให้ได้   
1. ใคร (Who) เป็นค าถามเกี่ยวกับบุคคล เช่น ใครท าอะไร ใครคือบุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับข่าว  
2. ท าอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระท าหรือเหตุการณ์ใดของข่าวท่ีเป็นเรื่องราวและ

เหตุการณ์ท่ีส าคัญ  
3. ท่ีไหน (Where) การกระท าหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นที่ไหน  
4. เมื่อไร (When) การกระท าหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นวันเวลาใด  
5. ท าไม (Why) ท าไมถึงต้องท า 

6. อย่างไร ( How) เรื่องราวหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร  
 
2.3 คุณสมบัติของข่าว  
          ในการพิจารณาคัดเลือกข่าว นอกจากจะต้องพิจารณาเรื่ององค์ประกอบของข่าวแล้ว ยังต้อง
พิจารณาด้านคุณภาพ คือ ถูกต้องครบถ้วน มีความสมดุลและเป็นธรรม มีความเท่ียงตรง (Objectivity) 
เข้าใจง่าย กะทัดรัด และชัดเจน  ใหม่ สด ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวต้องมี 5W 1H ได้แก่ Who What 
Where When Why และ How เพื่ออธิบายว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อใด ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 
และเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างไร 
 
2.4 ประเภทของข่าว  
          การแบ่งประเภทของข่าวสามารถพิจารณาได้หลายแง่มุมด้วยกัน ได้แก่  

1. ประเภทของข่าวซึ่งพิจารณาในแง่ระดับข่าว ซึ่งแบ่งเป็น “ข่าวหนัก” ซึ่งเน้นเนื้อหาสาระ
ความรู้มากกว่าความบันเทิง และ “ข่าวเบา” ซึ่งเน้นความบันเทิง หรือผลต่ออารมณ์ความรู้สึก 
ของผู้อ่านเป็นหลัก  

2. ประเภทของข่าวซึ่งพิจารณาในแง่ระดับความรู้สึกตอบสนองของผู้อ่านได้แก่ ข่าวท่ีผู้อ่านรู้สึก
ตอบสนองได้ทันที แต่เป็นการตอบสนองในระยะส้ันๆ ได้แก่ ข่าวบันเทิง อาชญากรรม อุบัติเหตุ และข่าว
ท่ีผู้อ่านรู้สึกตอบสนองช้า เพราะต้องใช้ความคิดพิจารณา ได้แก่ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา  
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3. ประเภทของข่าวซึ่งพิจารณาจากวิธีการน าเสนอข่าว ซึ่งแบ่งเป็น ข่าวที่เสนอโดยเน้นเหตุการณ์ 
คือ เสนอเฉพาะข้อเท็จจริง และข่าวท่ีเสนอโดยเน้นท่ีกระบวนเกี่ยวเนื่องของข่าว คือเน้นการอธิบาย 
ตีความ ใช้ลีลาการเขียนแบบสารคดี เพื่อให้รายละเอียดท่ีเร้าใจ ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน 
 
2.5 โครงสร้างของข่าวและการใช้ภาษา  
          ข่าวประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน มีลักษณะการใช้ภาษาดังนี้คือ 

1. พาดหัวข่าว (Headline ) คือการน าประเด็นส าคัญของข่าวมาพาดหัวหนังสือพิมพ์ 
เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยใช้ตัวอักษรตัวใหญ่กว่าธรรมดา ใช้เพื่อข้อความส้ันๆ      
แต่สามารถเสนอสาระส าคัญให้แก่ผู้อ่านได้พิจารณาเลือกอ่านรายละเอียดข่าวท่ีตนสนใจได้ ท้ังยังสามารถ
บอกภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ ด้วย การพาดหัวข่าวจะต้องใช้ทักษะ การเลือกถ้อยค าภาษา
อย่างมาก เพราะต้องดึงดูดความสนใจและกระทบต่อความรู้สึกของผู้อ่านไปพร้อมๆ กับการใช้ถ้อยค า    
ท่ีส้ันท่ีสุดให้สามารถอธิบายเนื้อความข่าวได้มากท่ีสุด โดยอาจใช้ค าท่ีรุนแรง ค าแสลง ภาษาเฉพาะกลุ่ม 
ใช้ส านวน หรือเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ เช่น “ปรับครม.เละ” “แห่จองพระรุ่นสร้างเขต” เป็นต้น 

2. ความน าข่าว (Leads) หรือวรรคน า คือสาระส าคัญของเนื้อหาข่าวท่ีเขียนโดยย่อเพื่อสร้าง
ความเข้าใจท่ัวๆ ไปแก่ผู้อ่าน ภาษาท่ีใช้ในการเขียนความน าข่าวต้องเขียนด้วยข้อความท่ีกระชับรัดกุม 
เลือกสรรค า โดยเฉพาะค ากริยา วิเศษณ์ ท่ีท าให้เห็นภาพ แฝงอารมณ์ ความรู้สึก ใช้ค าส้ันๆ คล้ายกับพาด
หัวข่าว 

3. ส่วนเชื่อมความน าข่าวกับเนื้อเร่ือง (Neck) เป็นข้อความส้ันๆ ท่ีเช่ือมระหว่างความน าข่าว
กับเนื้อเรื่อง เพื่อให้การเขียนข่าวนั้นเช่ือมโยงอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ 

4. เนื้อเร่ืองหรือเนื้อข่าว (Body) คือส่วนท่ีอธิบายหรือขยายรายละเอียดของส่วนประกอบอื่น ๆ 
ข้างต้น เพื่อให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวและเข้าใจล าดับความส าคัญของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจน  
 
2.6 รูปแบบการเขียนข่าว 

การเขียนข่าวโดยท่ัวไป ไม่ว่าข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าว ข่าววิทยุโทรทัศน์ มี 3 รูปแบบดังนี้ 
1. แบบปีรามิดหัวกลับ (inverted Pyramid) ประกอบด้วย วรรคน า ส่วนเช่ือม และส่วนของ 

เนื้อเรื่อง เรียงตามล าดับความส าคัญ เป็นการเขียนข่าว โดยเริ่มด้วยความน าท่ีเป็นประเด็นส าคัญของเรื่อง 
และส่วนเช่ือมท่ีโยงความสัมพันธ์ระหว่างความน ากับเนื้อหา ท่ีมีความส าคัญรองลงมา 

2. แบบปีระมิดหัวต้ัง (Upright Pyramid) ไม่ค่อยนิยมใช้ในปัจจุบัน ผู้เขียนข่าวจะเรียงล าดับ
ข้อมูลท่ีมีความส าคัญจากน้อยไปหามากท่ีสุด (climax) เพื่อให้ผู้อ่านกระหายใคร่รู้ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นท่ีมี
ความส าคัญมากนัก แล้วค่อยๆเพิ่มประเด็นท่ีส าคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระท่ังถึงประเด็นส าคัญท่ีสุด      
ความน า เนื้อเรื่องข่าว climax 

3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืน แบบผสม (Combination) มักใช้เขียนข่าวที่ไม่ค่อยส าคัญ  
ข่าวส้ันๆ เริ่มจากส่วนเช่ือม หรือจากเนื้อเรื่องข่าว หลังจากพาดหัวข่าวแล้ว ไม่มีความน า ความส าคัญของ
ข่าวมีความเท่าเทียมกันต้ังแต่ต้นจนจบ  พาดหัวข่าว  ส่วนเช่ือม เนื้อเรื่องข่าวมักจะเขียนแบบเสนอ
ข้อเท็จจริง เนื้อเรื่องข่าว หรือแบบเป็นค าพูด 



16 
 

 
การเขียนข่าวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม จะต้องค านึงถึงโครงสร้างของการเขียนข่าว  

ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ ความน า หรือ วรรคน า(Lead) ส่วนเชื่อม หรือ ความเชื่อม 
(Neck,Bridge) และเนื้อข่าว หรือ เนือ้เร่ือง  

การเขียนความน าโดยท่ัวไปแบ่งเป็น 6 ประเภท ซึ่งสามารถน าเหตุการณ์ท้ัง 6 ประเภทนี้เป็น 
ประเด็นจ่ัวหัวหรือความน าได้ เช่น 

1. ความน า “ใคร” (Who Lead) คือความน าซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลมีคุณค่าในข่าว ในด้าน 
ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป หรืออาจมีอาชีพ เพศ อายุ และคุณลักษณะอื่นๆ  
ท่ีมีความเด่น ดัง ตัวอย่าง “ผู้ว่าฯสุพรรณชี้ เด็กชั้นป.1บนดอย อ่านออก เขียนได้ทุกคน ถึงแม้จะอยู่ 
ในพื้นที่ห่างไกล” 

2. ความน า “อะไร” (What Lead) คือความน าของข่าวที่บอกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หรือก าลัง 
จะเกิดมีความส าคัญขึ้น และน่าสนใจกว่าข้อมูลท่ีว่าใครเกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ ดังตัวอย่าง   
“สอนแบบแจกลูกสะกดค าสุดเจ๋ง เด็กสุพรรณบุรี เขต 3 รวมถึงเด็กชนเผ่าอ่านออก เขียนได้ทุกคน” 

3. ความน า “ที่ไหน” (Where Lead) คือ ความน าสถานท่ี ท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นๆมีคุณค่าข่าวสูง 
เป็นท่ีน่าสนใจของผู้ฟัง ตัวอย่าง  “สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 วุ่นคนนับพันรุมแย่งพระไพศาลี รุ่นสร้าง
ส านักงาน” 

4. ความน า”เม่ือไร”(When Lead) เป็นความน าซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาท่ีเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์มีความส าคัญมากกว่าข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น  “อัศจรรย์ เที่ยงวันนี้พระอาทิตย์ทรงกรด              
ขณะท าพิธีเปิดส านักงานเขตหลังใหม่ที่สุพรรณบุรี” 

5. ความน า”ท าไม” (Why Lead) เป็นความน าซึ่งข้อมูลท่ีเป็นเหตุจูงใจ หรือสาเหตุของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีคุณค่าข่าวสูง และเป็นข้อมูลท่ีดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ดีกว่าข้อมูลอื่นๆ                 
ดังตัวอย่าง “ผู้ปกครองเมืองเหน่อปลื้ม นโยบายผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 คืนครูสู่ห้องเรียน ท าให้
เด็กอ่านออก เขียนได้”  

6. ความน า”อย่างไร” (How Lead) เป็นความน าซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของเหตุการณ์          
ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ผลกระทบต่อประชาชน ความแปลกประหลาด ภัยพิบัติและ
ความก้าวหน้า ซึ่งมีคุณค่าของข่าวสูง สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง ท่ีต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ม
มากขึ้น ดังตัวอย่าง“ผุดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งแรก ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน หลังจาก 
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างส านักงานเขตหลังใหม่เป็นตึก 4 ชั้นแทน
อาคารเดิมที่เก่าทรุดโทรม” จากประเภทของความน าโดยท่ัว ๆ ไปแล้ว ยังมีความน าแบบพิเศษ         
เป็นความน าทางเลือก หรือ ความน าเบา ซึ่งมีมากมายหลายประเภท ดังนี้ 
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1. ความน าแบบพรรณนาหรือสร้างภาพพจน์ (Narrative or Picture or Colorful Lead)  
การน าประเภทนี้ใช้กับเหตุการณ์ประเภทท่ีมีสีสันหรืออารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยอาจจะบรรยายหรือ
พรรณนา ให้ผู้อ่านได้รับรู้เหตุการณ์เสมือนว่าได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วย การเขียนประเภทนี้ผู้เขียน
ต้องมีความสามารถทางภาษาในระดับสูง จึงจะสามารถเลือกใช้ค าท่ีจะท าให้ผู้ฟังได้เห็นภาพได้ เช่น  
“ครูน้ าตาไหล เห็นภาพสะเทอืนใจลูกศิษย์ว่ิงไปอุ้มลูกสุนัขที่ก าลังด้ินทุรนทุรายกลางถนนหลัง       
ถูกรถชน” 

2. ความน าแบบอ้างค าพูดหรืออัญพจน์ (Quote or Quotation Lead) ความน าประเภทนี้  
เป็นความน าท่ีอ้างค าพูดของบุคคลในข่าวมาข้ึนต้น โดยข้อความนั้นต้องเป็นข้อความท่ีส าคัญ อาจจะเป็น
ประโยคยาวหรือข้อความส้ันๆก็ได้ แต่ต้องไม่ยาวจนเกินไปเช่น “สมศักด์ิศรีครู ให้แต่งเคร่ืองแบบวัน
จันทร ์เลขาธิการกพฐ.สั่งกลางที่ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ”  

3. ความน าแบบเผ็ดร้อน (Punch Lead)เป็นความน าท่ีใช้กับเรื่องหนัก จริงจัง ความน า
ประเภทนี้จะใช้ค าท่ีมีความหมายหนักแน่น ท่ีตรงกับลีลาและน้ าหนักของเรื่องเช่น “เอาจริง สั่งฟันวินัย
ทันทีครูละทิ้งเวร ปล่อยให้เยาวชนมั่วสุมหลังเลิกเรียน” 

4. ความน าแบบเปรียบเทียบ (Contrast Lead) ความน าประเภทนี้เหมาะท่ีจะใช้กับข่าวท่ีมี
องค์ประกอบด้านความขัดแย้งมาขึ้นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวการเมือง ท่ีเกี่ยวเนื่องกับปัญหานโยบายหรือ
สังคม มากกว่า 2 ฝ่ายข้ึนไป และเป็นเรื่องท่ียังไม่มีข้อยุติแน่นอนเช่น“ปมขัดแย้งสร้างเขื่อนบานปลาย 
หลังชาวบ้านท้ายเขื่อนต้ังม็อบต้าน” 

5. ความน าแบบค าถาม (Question Lead) ความน าแบบนี้ เริ่มด้วยค าถามตามด้วยค าตอบ 
หรือแนวทางท่ีจะหาค าตอบให้แก่ค าถามดังกล่าว เหมาะท่ีจะใช้กับรายงานข่าวเบาๆ สนุกสนาน หรือ
ขบขันเช่น “ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา น้ าตาไหลเพราะอะไร กับงานเปิดกีฬาสีภายในสหวิทยา
เขตสามชุก” 

6. ความน าแบบให้ภูมิหลัง (Background Lead) เป็นความน าท่ีใช้กับรายงานเหตุการณ์ท่ีมี
ความต่อเนื่องมาจากอดีต แล้วเริ่มคล่ีคลาย หรือมีความคืบหน้าสมควรแก่การรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้ทราบ 
และเพื่อให้ ผู้ฟังเข้าใจท่ีมาหรือความเดิมของเรื่องจึงต้องเติม “ภูมิหลัง”ไว้ในความน าด้วยเช่น                 
“ฝีมือขั้นเทพ หลังจากดร.ไพศาล ปันแดน เข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการแค่เพียง 4 เดือนเศษ 
สภาพอาคาร บ้านพักที่ถูกทิ้งร้างมานาน ถูกพัฒนาปรับปรุงใหม่ กลายเป็นบ้านครูหรูหราน่าพักนอน”  

7. ความน าแบบหลักการ (“None of the Above” Lead) หมายถึงความน าแปลกใหม่ท่ีไม่มี
หลักการ  ท่ีกล่าวมาข้างต้น การเขียนความน าประเภทนี้ ไม่มีข้อจ ากัดตายตัว สามารถพลิกแพลงได้ตาม
เหตุการณ์ ท่ีต้องการน าเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจ และเปล่ียนแปลงบรรยากาศให้เหมาะสมกับลีลาของ
เรื่องส าหรับข่าววิทยุ ผู้ฟังจะได้รับความสนุกสนาน ความท่ึง เร้าใจ พร้อม ๆ กับข่าวสารท่ีเราต้องการ
น าเสนอด้วย 
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2.7 หลักการเขียนความน าข่าวทางสถานีวิทยุที่ดีซ่ึงมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. ต้องกระชับ (Be Concise) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น โดยมีความยาวไม่เกิน 2-3 

บรรทัดพิมพ์ ถ้าเกินกว่าถือว่ายาวไป ควรตรวจสอบใหม่และตัดค าหรือข้อความท่ีซ้ าซาก และรายละเอียด
บางอย่างไว้ในย่อหน้าต่อไป ความน าควรรายงานเฉพาะจุดเด่น หรือ (Highlight) ของเรื่อง เฉพาะท่ีส าคัญ 
เพื่อแสดงความคิดของตัวเองให้กระชับท่ีสุด 
 

2. มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง (Be Specific) ท่ีมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจและเฉพาะเจาะจง 
ชัดเจน ท าให้ผู้ฟังจากสถานีวิทยุนึกถึงภาพเหตุการณ์ หรือสามารถจินตนาการถึงภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ได้  

3. ใช้ค าที่มีความหมายหนักแน่น (Strong Words) ซึ่งการใช้ค าเพียงค าเดียว สามารถ
เปล่ียนแปลงความน าธรรมดาให้เป็นความน าท่ีน่าสนใจ หรือเร้าความสนใจของผู้ฟัง และอาจสร้าง               
ความต่ืนเต้นมีสีสันหรือภาพพจน์ให้เกิดข้ึนได้ 

4. เน้นถึงความส าคัญของข่าว เช่น การระบุรายละเอียดต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบ         
ท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น จากการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริง 

5. ควรเน้นเร่ืองที่ไม่ปกติ (Unusual) หรือส่ิงท่ีคาดไม่ถึง ไม่คาดฝัน ท่ีมีความส าคัญหรือ 
มีแนวโน้มว่า จะมีความส าคัญต่อไปในอนาคต และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ 

6. ความน าควรมีเร่ืองใกล้ตัวกับผู้ฟัง ซึ่งควรระบุท้องท่ีหรือถิ่นท่ีอยู่ท่ีมีความเกี่ยวข้อง                 
กับเรื่องหรือเกี่ยวข้องกับผู้ฟัง รวมทั้งระบุบุคคล สถานท่ี และเหตุการณ์ท่ีผู้ฟังคุ้นเคย 

7. ความน าที่ดีที่สุดต้องเข้าใจง่ายและตรงประเด็น(To the Point) เพื่อให้ผู้ฟังจับใจความ 
ได้เร็ว ไม่ต้องรอฟังเนื้อหาข่าวโดยละเอียด 
 

2.8 วิธีการเขียนเนื้อหาข่าว  
การเขียนส่วนเช่ือม ส่วนใหญ่จะใช้ช่ือบุคคลท่ีให้ข่าว ช่ือสถานท่ี แหล่งข่าว วัน เวลา ท่ีเกิด

เหตุการณ์เป็นข่าว หรืออาจเท้าความโดยย่อจากเรื่องราวที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ และในบทนี้             
จะกล่าวถึงรูปแบบและวิธีการเขียนเนื้อหาข่าว เนื้อหาข่าว (Body or Details) คือส่วนท่ีเขียนขึ้นเพื่อ
อธิบายข้อเท็จจริงในความน าอย่างละเอียด  
 

 

 



บทที่ 3 
การเขยีนบทสารคดีโทรทัศน์ 

ใช้ได้กับการเขียนบทวีทีอาร์ เพื่อน าเสนอ บรรยายสรุปผลงาน 
 
          งานประชาสัมพันธ์ มีความจ าเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องหลักการเขียนบท การเรียบเรียงถ้อยค า      
ในการจัดท าสารคดี เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบทวีทีอาร์ของส านักงาน และสถานศึกษา หรือการ
แนะน าผลงานของผู้บริหาร เพื่อน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือน าเสนอให้สาธารณชนท่ัวไปได้รับทราบ 
นายชนินทร์ ชมะโชติ กรรมการผู้จัดการบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ ผู้ผลิตรายการสารคดีช้ันน าของ
ประเทศไทย ผู้บุกเบิกสารคดีโทรทัศน์ในบริษัทแปซิฟิก อินเตอร์คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด ได้กล่าวถึงเรื่องสาร
คดีไว้อย่างน่าสนใจ น่าศึกษา ดังต่อไปนี้ 
สารคดีโทรทัศน์คืออะไร 

การน าเรื่องราวต่างๆท่ีเป็นเรื่องจริง เคยเกิดข้ึนจริง มีอยู่จริงมาถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงอย่าง
สร้างสรรค์ จนสามารถเกิดผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ของผู้ดูได้ 

หลักส าคัญของงานสารคดี ต้องถ่ายทอดความเป็นจริงอย่างสร้างสรรค์ ต้องให้มีผลต่อความรู้สึก 
นึกคิด และอารมณ์ของผู้ดู 

สารคดีคุณภาพ ไม่ใช่งานเขียนบทประกอบภาพ ไม่ใช่งานใส่ภาพประกอบเพลง แต่คือ งานท่ี 
บท ภาพ เพลง ถูกวางแผนจัดการมาเรียงร้อยกันอย่างสอดคล้องและสร้างสรรค์ 

ถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ มีลูกเล่น มีจังหวะ มีอารมณ์ มีผลต่อความรูสึก นึกคิด และอารมณ์
ร่วมของผู้ดู คนดูจบแล้ว  
มีความรู้สึกร่วมและสามารถน าไปคิดต่อได้ ท้ังคล้อยตาม หรือขัดแย้ง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 

ประเภทของสารคดี สารคดีสาระความรู้ สารคดีเชิงข่าว สารคดีเชิงสถานการณ์ สารคดีเชิงประวัติและ
อัตชีวประวัติ สารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ สารคดีเพื่อการศึกษา 
รูปแบบของสารคดี บรรยาย เล่าเรื่อง สัมภาษณ์ ละคร แอนนิเมช่ันผสม 

ก่อนท าสารคดีต้องต้ังค าถาม ท าเพื่ออะไร  เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวความคิดสารคดีท า
ไปท าไม  เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดรูปแบบน าเสนอดูแล้วจะได้อะไร เพื่อก าหนดผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ ก าหนดเทคนิค และกลวิธีในการน าเสนอ 

ขั้นตอนการผลิตสารคดี Pre-production หาข้อมูล ส ารวจสถานท่ี เขียนบท วางแผนการถ่ายท า 
Production บันทึกเสียงPost-Production ล าดับภาพ Graphic ดนตรีประกอบ บรรยาย Mix เสียง 
คุณภาพการท าสารคดี เรื่องท่ีจะท า เทคนิคการน าเสนอ การเขียนบท การถ่ายท า การบันทึกเสียง          
การล าดับภาพ การท าGraphicการท าดนตรีประกอบ การลงเสียงบรรยาย การ Mix เสียง 
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สารคดีโทรทัศน์ สารคดีโทรทัศน์ไม่เหมือนการอ่านหนังสือ เมื่อผ่านไปแล้ว ผ่านเลย ไม่สามารถย้อนกลับ
ไปดู ในช่วงท่ีไม่เข้าใจได้บทท่ีซับซ้อน ยอกย้อน ซ่อนเงื่อน จะท าให้คนดูเข้าใจยาก  ดูแล้วไม่สนุก คนดู
สามารถใช้ความคิดกลับไปได้เพียงประโยคท่ีผ่านมาก่อนหน้าเล็กน้อยเท่านั้น 

สารคดีที่ดีและงดงาม บทความและภาพผลัดกันท าหน้าท่ีส่ือสารกับคนดูอย่างสอดคล้อง กลมกลืน 

การเขียนสารคดีที่ดีได้จะต้อง ต้องมีนิสัยรักการอ่าน  และอ่านให้หลากหลาย รักท่ีจะเรียนรู้ศาสตร์และ
ศิลป์ต่างๆอยู่เสมอหมั่นทบทวนข้อผิดพลาดในการคิดเรื่อง จับประเด็น แก้ไข ฝึกฝนการใช้ภาษา ถ้อยค า 
ให้ถูกอักขระ ถูกความหมาย และสละสลวยยิ่งขึ้น 
ให้ค านึงถึงเรื่องจินตนาการ ให้มากกว่าเรื่องความรู้ 
เร่ืองที่จะท า เรื่องท่ีน่าสนใจ อยู่ในความสนใจของสังคม ไม่เคยมีใครท ามาก่อน ไม่มีท่ีอื่น เรื่องเก่าประเด็น
ใหม ่

เทคนิคการน าเสนอ น่าสนใจ มีลูกล่อ ลูกชน ใช้ประโยชน์จากภาพ และเสียง น่าติดตาม มีจังหวะ เร้าใจ 
โยนค าถาม ทอดอารมณ์ 

การเขียนบท เมื่อเขียนบทให้นึกถึงการใช้ประโยชน์จากภาพ เมื่อเขียนบทให้นึกถึงการใช้ประโยชน์    
จากเสียง 
ขั้นตอนการเขียนบท หาข้อมูล เอกสาร บุคคล ภาพและวัสดุ การหาข้อมูล ต้องหาให้ได้มากท่ีสุด อย่า
พอใจกับหนังสือเล่มเดียว หรือข้อมูลจากคนเดียว ก าหนดแก่นของเรื่อง จับประเด็น เรียงประเด็น เนื้อหา
วางโครงเรื่อง เขียนบท 

หลักการเขียนบท หาข้อมูลแล้ว ต้ังข้อสงสัย ต้ังค าถามให้กว้าง ให้ลึก และถูกต้องท่ีสุด 
ประเด็น คือ เนื้อหาท่ีเป็นสาระส าคัญตามแก่น (Theme) ของเรื่องเป็นองค์ประกอบท าให้เรื่องราว
สมบูรณ์ขึ้น จับประเด็นต้องเกี่ยวข้องกับแนวคิด และแก่นของเรื่องอะไรเป็นประเด็นหลัก อะไรเป็น
ประเด็นรอง 
โครงเร่ือง คือ เส้นทางเดินของเนื้อเรื่อง ไปตามแก่นของเรื่อง (Theme) ต้ังแต่ต้นจนจบ 
การวางโครงเร่ือง ไม่ให้หลุดไปจากกรอบความคิด ท่ีต้องการน าเสนอ การวางแผนการผลิต เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และรอบครอบความเข้าใจตรงกับทีมงานเพื่อง่ายในการเขียนบท และ ถ่ายท า การวางโครงเรื่อง 
ต้องมีแก่นเรื่อง  ท่ีชัดเจน สามารถเดินเรื่องท้ังหมดอยู่บนแก่นเรื่องนั้น ร้อยเรียงประเด็นเข้าด้วยกัน 
ค านึงถึงความเกี่ยวข้อง การเช่ือมโยง 
การเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ งานเขียนท่ีเล่าเรื่องคู่กับภาพ ท าหน้าท่ีบอกเล่าเรื่องราว ใส่เกร็ดแทรก
ข้อมูล  สร้างสีสัน บทไม่บรรยายภาพ ต้องคิดเสมอว่าภาพเล่าเรื่องอะไรได้บ้าง ต้องคิดเสมอว่า ภาพเล่า
เรื่องได้ชัดเจนหรือไม่ อ่านทบทวนเป็นระยะ เพื่อความต่อเนื่อง  
ใช้ภาษาง่ายๆ  ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน 
ตัวอย่างเร่ือง 

“จัดซื้อเม็ดพลาสติกชีวภาพมาทดลองขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์ก่อน กับเครื่องจักรท่ีมีอยู่ในประเทศ
ก่อน เพราะประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้เอง” 
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สมควรเขียนว่า 
“ระยะแรกท่ีประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้เอง ก็ได้ซื้อเม็ดพลาสติก

ชีวภาพมาทดลองขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก่อน” 
หลีกเลี่ยงใช้ค าพรรณาโวหาร ให้ภาพท าหน้าที่แทน 

ตัวอย่างเร่ือง 
“อาทิตย์ก าลังอ่อนแสง จมดวงลับหายไปตรงจุดท่ีขอบฟ้า และขอบน้ ามาบรรจบกัน พอความมืด

เข้ามาเยือน นกกาบินกลับรังนอน หากแต่ชาวเลแห่งบ้านหัวแหลม ก าลังสาละวนกันอยู่กับประเพณี              
อันส าคัญของพวกเขา บางกลุ่มนั่งอธิษฐาน ขอให้ส่ิงท่ีไม่ดี พ้นไปจากตัวและชุมชน”  
สมควรเขียนว่า 

“ใกล้ค่ าแล้ว ชาวเลแห่งบ้านหัวแหลม ยังสาละวนอยู่กับส่ิงหนึ่งท่ีเขาเช่ือว่า จะน าพาเอาเคราะห์
กรรมท้ังปวงไปให้ไกลจากชีวิต บางคนพร่ าอธิษฐานให้ส่ิงเลวร้ายออกไปจากชีวิตและชุมชนของพวกเขา” 
แต่ค าพรรณนาโวหาร สร้างอารมณ์ได้ดีกับภาพที่ไร้ชีวิต อดีตที่ตายแล้ว 
ตัวอย่างเร่ือง 

“ไม่มีใครรู้ว่า ด้วยเหตุผลใด ท่ีชาวขอมโบราณ จึงสามารถไปเคล่ือนย้าย ก้อนหินหนักหลายตัน  
จากภูเขาท่ีอยู่ห่างเป็นร้อยกิโลเมตร มาสร้างเป็นปราสาทเขาพระวิหารได้อย่างงดงาม จนเป็น             
ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกเช่นนี้ได้” 
สมควรเขียนว่า 

“แล้วด้วยพลังอ านาจใดเล่า ท่ีสามารถขับเคล่ือนก้อนศิลามหาศาล จากเทือกเขาอันไกลโพ้น  
มาสรรสร้างเป็นงานประติมากรรมบรรเจิดวิจิตร ประดุจปราสาทเทพดาบนโลกมนุษย์เช่นนี้ได้” 
ไม่ควรอธิบายภาพ 
ตัวอย่างเร่ือง 

“ไม่นานนัก จึงได้ยินเสียงคลิกดังขึ้นหลังใบหู ผมปอยแรกถูกหยิบผ่านตาไปยังพานใส่ใบบัว 
เหลือบมองขึ้นไป จึงได้เห็นสีหน้าของแม่ ก าลังใช้กรรไกรขลิบผมอยู่ ดวงตาของท่านดูปลาบปล้ืมเป็น 
อย่างยิ่งจากนั้นญาติผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ท่ีเคารพนับถือ จึงช่วยกันขลิบผมออกทีละปอย จนเกือบหมดศีรษะ” 
สมควรเขียนว่า 

“ไม่นานนัก สัญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่เพศบรรพชิตก็เริ่มต้นขึ้น ไม่มีอะไรท่ีท าให้แม่ของผม
ปลาบปล้ืมใจได้เท่านี้อีกแล้วซึ่งก็คงเป็นความรู้สึกท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก กับญาติผู้ใหญ่ของผมในขณะนี้” 
ขยายความผิดที่  ไม่น่าสนใจ เรียงประโยคผิด ไม่น่าสนใจ  
ตัวอย่างเร่ือง 

“พลาสติก ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษท่ีช่ือ Alexander Parkes เมื่อปี ค.ศ.1862 
ซึ่งมีน้ าหนักเบา ราคาถูก ทนความช้ืน ไม่เป็นสนิม และขึ้นรูปง่าย” 
สมควรเขียนว่า 

“พ.ศ. 2405 Alexander Parkes นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ค้นพบสารชนิดใหม่ มีน้ าหนัก
เบา ทนความช้ืน ไม่เป็นสนิม ขึ้นรูปง่าย และราคาถูก มีช่ือว่า พลาสติก” 
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ข้อความไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน และสื่อความหมายผิด 
ตัวอย่างเร่ือง 

“งานสังคโลกเป็นงานท่ีละเอียดอ่อน ช่างปั้นและช่างเขียนลายเล่าว่า ถึงจะปั้นและเขียนลายกัน
ตลอดท้ังวันคืน แต่ก็ยังเพลิดเพลินไม่เคยหยุด กว่าจะรู้สึกก็สายเสียแล้ว” 
สมควรเขียนว่า 

“สังคโลกเป็นงานท่ีอยู่ในสายเลือดของคนท่ีนี่ ช่างปั้นและช่างเขียนลายเล่าว่า ถึงจะปั้นและเขียน
ลายกันตลอดท้ังวันคืนก็ยังเพลิดเพลินไม่หยุด กว่าจะรู้สึกตัวก็เช้าเสียแล้ว” 
ข้อความไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเท่าที่ควร และดูตรงเกินไป 
ตัวอย่างเร่ือง 

“จากภาพยนตร์เรื่องต านานสมเด็จพระนเรศวร ท่ีก าลังฉายอยู่ในขณะนี้ ท าให้เด็กไทยจ านวน  
ไม่น้อย หันมาสนใจประวั ติศาสตร์ไทยมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้  ผมจึงหา มาท่ีวัด สุวรรณดาราม                                
จ.พระนครศรีอยุธยา  เพราะท่ีนี่มีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวร ท่ีมีความน่าสนใจ
ทีเดียวครับ” 
สมควรเขียนว่า 

“ภาพยนตร์เรื่องต านานสมเด็จพระนเรศวร เริ่มท าให้ผมอยากรู้เรื่องราวของพระองค์มากขึ้น                      
ก็พยายามมองหาว่าท่ีไหน มีประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรอยู่บ้าง ก็มาเจอท่ีนี่แหละครับ            
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดสุวรรณดาราม จ.พระนครศรีอยุธยา บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวร
ได้อย่างน่าสนใจ” 
ระวังเร่ืองความหมายของค า 
ตัวอย่างเร่ือง 

“ท่วงทีฝีแปรงปาดป้ายอย่างอิสระ สร้างลวดลายอันวิจิตรแบบเฉพาะตัวของคนเมืองเก่า                
ล้วนบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนท่ีนี่ ตามค าสอนของพ่อขุนรามค าแหงท่ีว่า ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว” 
สมควรเขียนว่า 

“ท่วงทีฝีแปรงปาดป้ายอย่างอิสระ สร้างลวดลายอันวิจิตรแบบเฉพาะตัวของคนเมืองเก่า                    
ล้วนบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนท่ีนี่ ตามค ากล่าวของพ่อขุนรามค าแหงท่ีว่า ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว” 
หลีกเลี่ยงค าว่า  “ท่ี ซ่ึง อัน ได้แก่ เช่น   เป็นต้น” บรรดานักเขียนถือว่าเป็นค าส้ินคิด 

ตัวอย่างเร่ือง 
“ในปีท่ีผ่านมา การส่งออกผักผลไม้ของไทย เพิ่มจ านวนมากขึ้น ท่ีซึ่งจะท าให้มูลค่าการส่งออก

เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย พืชผักอนามัยยุคใหม่ อันได้แก่ ผักปลอดสารพิษท้ังหลาย ก าลังเป็นท่ีนิยมในตลาด
ต่างประเทศอย่างมาก รวมถึงผลไม้สุก เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก
เช่นกัน” 
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สมควรเขียนว่า 
“ในปีท่ีผ่านมา การส่งออกผักผลไม้ของไทย เพิ่มจ านวนมากขึ้น ท าให้มูลค่า การส่งออกเพิ่ม

สูงขึ้นตามไปด้วย มะม่วง ทุเรียน มังคุด และผักปลอดสารพิษ ก าลังเป็นท่ีนิยมในตลาดต่างประเทศ    
อย่างมาก” 
การใช้  “การ  ในการ  ความ”ท าให้ประโยคดูเป็นทางการและเยิ่นเย้อ 
ตัวอย่างเร่ือง 

“คนไทย มีความคุ้นเคยกับการใช้ประโยชน์ของต้นลานมาแต่โบราณ ในการน ายอดใบลานอ่อน
ใช้จารหนังสือ อักขระต่างๆ ท้ังยังเป็นวัสดุส าคัญ ในการท าผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม เครื่องจักสานของไทย” 
สมควรเขียนว่า 

“คนไทย คุ้นเคยและใช้ประโยชน์จากต้นลานมาแต่โบราณ ยอดใบลานอ่อนใช้จารหนังสือ อักขระ
ต่างๆ และเป็นวัสดุส าคัญท าผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม เครื่องจักสานของไทย” 
ตัวอย่างเร่ือง 

“ในกรณีท่ีมีบาดแผลในร่างกาย ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียเลือด เกล็ดเลือดจะไปรวมตัว และจับตัว
กับเม็ดเลือดแดง เพื่อสร้างเส้นใยเป็นก้อนแข็ง ช่วยอุดเส้นเลือดท่ีเป็นบาดแผล” 
สมควรเขียนว่า 

“ถ้าร่างกายมีบาดแผลและสูญเสียเลือด เกล็ดเลือดจะเข้าไปจับตัวกับเม็ดเลือดแดง 
สร้างเส้นใยเป็นก้อนแข็ง ช่วยอุดเส้นเลือดท่ีเป็นบาดแผล” 
หลีกเลี่ยง การใช้ค าเชื่อมฟุ่มเฟือย ท าให้ประโยคดูเยิ่นเย้อ 
ตัวอย่างเร่ือง 

“จุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ คือหลังคาท่ีเรียกว่า วิหารซด ซึ่งจะมีลักษณะซ้อนเกยกันตามลักษณะ
ของการก่อสร้าง หอค าหลวงในอดีต เป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีบ่งบอกถึงความเป็นท่ีประทับของกษัตริย์
ผู้ปกครองเมือง ท่ีชาวบ้านท่ัวไปจะไม่สามารถปลูกสร้างบ้านเรือนเช่นนี้ได้ครับ” 
สมควรเขียนว่า 

“จุดเด่น คือหลังคาซ้อนเกยกัน ท่ีเรียกว่า วิหารซด เป็นลักษณะการก่อสร้าง หอค าหลวง                   
ท่ีประทับของกษัตริย์ในอดีต โดยเฉพาะชาวบ้านท่ัวไปไม่สามารถปลูกสร้างบ้านเรือนแบบนี้ได้ครับ” 
บทเยิ่นเย้อ ขยายความในประโยค จนความเป็นเหตุเป็นผลหายไป และใช้ภาษาเป็นทางการมาก 
ตัวอย่างเร่ือง 

“ปัจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์อยู่ถึงเกือบ 900 แห่ง ซึ่งมีจ านวนมากเป็นอันดับ 2 รองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์มากมายท่ีอยู่ในประเทศไทยนั้น มีท้ังท่ีอยู่ในความรับผิดชอบก ากับ และ
ดูแลโดยรัฐบาล หรืออาจเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐวิสาหกิจ และของเอกชน ส าหรับพิพิธภัณฑ์ของรัฐ จัดต้ัง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติ โดยจะมีค าว่า”แห่งชาติ”ก ากับ อาทิพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาซึ่งมีอยู่ด้วยกันท้ังหมด 44 แห่งท่ัวประเทศ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทุกแห่ง 
กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบดูแลรักษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือพิพิธภัณฑ์
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สถานแห่งชาติส่วนกลาง ท่ีต้ังอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ซึ่งต้ังอยู่
ตามจังหวัดต่างๆท่ัวประเทศ” 
สมควรเขียนว่า 

“ปัจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ท้ังของรัฐและเอกชนอยู่ถึงเกือบ 900 แห่ง มากเป็นอันดับ 2 
รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์ท่ีอยู่ในความดูแลของรัฐ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ โดยจะมี
ค าว่า”แห่งชาติ”ก ากับอยู่ด้วย มีท้ังหมด 44 แห่งท่ัวประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทุกแห่ง ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมศิลปากร” 
อย่าใช้ค า ที่ดูเป็นทางการเกินไป 
ตัวอย่างเร่ือง 

“ส.ค.ส. เป็นงานศิลปะที่งดงามและมากด้วยคุณค่า โดยเฉพาะ ส.ค.ส.ท่ีเราท าขึ้นเองนั้น ยังเป็น
การแสดงออกถึงความต้ังใจ และไมตรีจิตท่ีดีต่อผู้รับด้วย” 
สมควรเขียนว่า 

“ส.ค.ส. ก็เหมือนงานศิลปะที่งดงามและมากด้วยคุณค่า เช่นเดียวกับงานศิลปะอื่นๆ  
ยิ่งถ้าเราท าด้วยแล้ว จะแสดงถึงความต้ังใจ และไมตรีจิตท่ีดีให้ผู้รับด้วยครับ” 
ไม่ควรใช้ค าประเภท ถูก(กระท า) และขยายความในประโยค 
ตัวอย่างเร่ือง 

“คงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจของชาวโลก ท่ีได้นั่งรถหน้าตาประหลาด แต่ช่างสนุกสนานเช่นนี้    
แล้วคิดขึ้นได้ว่า มันถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือคนไทย” 
สมควรเขียนว่า 

“คงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจของชาวโลก ในขณะท่ีก าลังสนุกสนานอยู่บนรถหน้าตาประหลาด        
แล้วคิดขึ้นได้ว่า นี่คือผลงานสร้างสรรค์ของคนไทย” 
บทควรจะเรียงล าดับตามตรรก(Logic) 
ตัวอย่างเร่ือง 

“ใครจะคาดคิดว่า ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ เคยถูกท าลายจนแทบไม่เหลือซาก ในยุคท่ี 
ธุรกิจการเผาถ่านเจริญรุ่งเรือง ป่าชายเลน ไม่เพียงถูกท าลายด้วยธุรกิจเผาถ่าน หากยังถูกท าลายด้วย       
การประมงท่ีโหดร้าย ความโลภของมนุษย์ สรรค์สร้างอุปกรณ์จับปลาอย่างอวนรุน อวนลาก และระเบิด
ปลา สัตว์น้ าถูกจับในปริมาณมาก อย่างไม่ค านึงถึงอนาคต ลมหายใจของท้องทะเลหายใจแผ่วลงไปทุก
ขณะ นายบ่าวนุ้ย หมาดท้ิง อดีตหัวหน้าคนงานเผาถ่าน ทว่าเมื่อได้รับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ท าให้เขาหันมา
ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนบ้านทุ่งทอง” 
สมควรเขียนว่า 

“คงไม่มีใครคิดว่า ป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ เคยผ่านการท าลายจนแทบไม่เหลือซาก                   
ในยุคท่ีธุรกิจการเผาถ่านเจริญรุ่งเรือง  มิหน าซ้ า สัตว์น้ า กุ้ง หอย ปู ปลา ยังถูกจับในปริมาณมากด้วย
เครื่องมือประมงแบบ ท าลายล้าง อย่างไม่ค านึงถึงอนาคต  ลมหายใจของท้องทะเล หายใจแผ่วลงไป               
ทุกขณะ นายบ่าวนุ้ย หมาดท้ิง อดีตหัวหน้าคนงานเผาถ่านเริ่มมองเห็นหายนะ หลังจากท่ีได้รับต าแหน่ง
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ผู้ใหญ่บ้าน  เขาตระหนักถึงปัญหา ท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชนบ้านทุ่งทอง และมองหาหนทางฟื้นฟูแก้ไข                     
อย่างจริงจัง” 
บทพิธีกร ไม่ควรบอกว่า ก าลังท าอะไร ก าลังคิดอะไร 
ตัวอย่างเร่ือง 

“อะอ๊า....อย่าคิดว่าเนสหนีเท่ียวนะครับ ไม่ใช่... ท่ีมาคลานอยู่ริมหาดอยู่ท่ีนี่ ก็เพราะมาตามดู
ความมหัศจรรย์ของกระดองเต่าทะเลครับ มันน่าท่ึงไหมล่ะครับเนี่ย ท่ีเต่ามีบรรพบุรุษเป็นสัตว์เล้ือยคลาน
พวกแรก ในบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังครึ่งบกครึ่งน้ า ท่ีมีอายุราวคราวเดียวกับไดโนเสาร์ ท่ีอยู่ในโลกนี้
มากกว่า 200 ล้านปีมาแล้ว มันก็ยังคงรูปร่างหน้าตาแบบต้นตระกูลเต่า แทบไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง               
มาจนถึงวันนี้” 
สมควรเขียนว่า 

“มันน่าท่ึงไหมล่ะครับเนี่ย ท่ีเต่ามีบรรพบุรุษเป็นสัตว์เล้ือยคลานพวกแรก ในบรรดาสัตว์มีกระดูก
สันหลังครึ่งบกครึ่งน้ า ท่ีมีอายุราวคราวเดียวกับไดโนเสาร์ ท่ีอยู่ในโลกนี้มากกว่า 200 ล้านปีมาแล้ว   
แล้วมันก็ยังคงรูปร่างหน้าตาแบบต้นตระกูลเต่า แทบไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง มาจนถึงบัดนี้” 
หลีกเลี่ยงการใช้ค าเชื่อมประเภท “นอกจาก.....แล้ว....ยังมี(เป็น)....อีกด้วย ”บรรดานักเขียนถือว่าเป็น
ประโยคส้ินคิด 

ตัวอย่างเร่ือง 
“ป่าชายเลน นอกจากจะเป็นแหล่งหากิน หลบภัย และเล้ียงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ านานาชนิด

แล้ว ยังเป็นแหล่งอาหารท่ียิ่งใหญ่ของมนุษย์อีกด้วย” 
สมควรเขียนว่า 

“ป่าชายเลน เป็นแหล่งหากิน หลบภัย และเล้ียงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ านานาชนิด ท่ีจะ
กลายเป็นแหล่งอาหารท่ียิ่งใหญ่และให้ประโยชน์กับตัวมนุษย์เองในท่ีสุด” 
ตัวอย่างเร่ือง 

“เครื่องหอมไทย มีความผูกพันกับคนไทยมาช้านาน เพราะนอกจากให้กล่ินหอมช่ืนใจแล้ว      
ยังเป็นสมุนไพร ท่ีสามารถน ามารักษาผิวพรรณได้อีกด้วย”  
สมควรเขียนว่า 

“เครื่องหอมไทย มีความผูกพันกับคนไทยมาช้านาน เพราะความหอมช่ืนใจและเป็นสมุนไพร  
ท่ีสามารถน ามารักษาผิวพรรณได้”  
ไม่ควรใส่ตัวเลขที่มีรายละเอียดมากเกินไป 
ตัวอย่างเร่ือง 

“มีเผ่าพันธุ์ของนกหากินในบริเวณทุ่งน้ าจืดสามร้อยยอด อยู่เป็นจ านวนมากถึง 316 ชนิด และ
ในจ านวนนี้มีอยู่ 157 ชนิดหรือราวๆครึ่งเป็นนกอาศัยในพื้นท่ีชุ่มน้ าโดยเฉพาะ และพบว่าเป็นนก
เฉพาะถิ่นทุ่งสามร้อยยอด 116 ชนิดเป็นอย่างต่ า” 
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สมควรเขียนว่า 
“ท่ัวทุ่งน้ าจืดสามร้อยยอด มีนกอาศัยอยู่กว่า 300 ชนิด ในจ านวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นนกอาศัย 

ในพื้นท่ีชุ่มน้ าโดยเฉพาะ และส่วนใหญ่ยังเป็นนกเฉพาะถิ่นทุ่งสามร้อยยอด” 
ตัวอย่างเร่ือง 

“ในกรุงเทพมหานครมีรถยนต์มากถึง 2,850,216 คัน ในจ านวนนี้เป็นรถมอเตอร์ไซด์ถึง 
1,680,428 คัน” 
สมควรเขียนว่า 

“ในกรุงเทพมหานครมีรถยนต์มากถึงกว่า 2 ล้านคัน ในจ านวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็น             
รถมอเตอร์ไซด์” 
การใช้ค าที่เป็นลูกเล่น โดยไม่จ าเป็นต้องอธิบายภาพตรงๆ 
ตัวอย่างเร่ือง 
 “เมื่อพวกเราเดินทางเข้าไปถึงกระโจมของชาวคาซัค เธอเดินออกมาต้อนรับเรา เธอยิ้มแย้ม  
หมาตัวใหญ่สีด าเห่าพวกเราด้วยเสียงอันดังน่ากลัว”  
สมควรเขียนว่า 
 “ถึงแม้พวกเราจะเป็นอาคันตุกะแปลกหน้า เธอก็ยังเดินออกมาต้อนรับเรา ด้วยความยิ้มแย้ม 
ยกเว้นเจ้าตัวใหญ่เสียงน่าเกรงขามตัวนี้” 
ใช้ค าถาม ค าชวนคิด ค ากระตุ้นอารมณ์ เพื่อชวนให้คนดูติดตามเร่ือง อย่างน่าสนใจ  
ตัวอย่างเร่ือง 

“ไม่ว่าเรา จะด าน้ าไปทางไหน ก็จะมองเห็นแต่สีขาวของสาหร่ายเห็ดหูหนู เต็มไปหมด                     
แนวปะการังท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของประเทศ ถูกสาหร่ายเห็ดหูหนู ปกคลุมอย่างส้ินเชิง ความเสียหายในครั้งนี้ 
เกิดจากการปล่อยน้ าเสียลงทะเล จนสาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว” 
สมควรเขียนว่า 

“ทุกหนทุกแห่ง ท่ีเราผ่านไป ทุกทิศทุกทางท่ีเรามองเห็น เต็มไปด้วยสีขาวของสาหร่าย มรณะ 
พวกมันเข้าครอบคลุมพื้นท่ีแทนปะการังอย่างส้ินเชิง เกิดอะไรขึ้นกับแนวปะการัง ท่ีเคยสมบูรณ์ท่ีสุด                
ของประเทศ สาหร่ายพวกนี้มาจากไหนเป็นไปได้หรือไม่ว่านี่คือการท าลายล้างท่ีเกิดจากน้ ามือของมนุษย์” 
การข้ึนต้น ไม่สับสน 
ตัวอย่างเร่ือง 

“ปริศนาได้เริ่มต้นขึ้น จากม้วนด้ายม้วนนี้ ค าตอบของปริศนา อยูท่ี่แม่หญิงชาวไทล้ือ กลุ่มหนึ่งใน
บ้านธาตุภูซาง ต.ฮวก จ.พะเยา ยามว่างจากงานในท้องนา หญิงไทล้ือบ้านธาตุภูซาง จะออกมาหามุมสงบ
ในบริเวณบ้าน ท างานฝีมือช้ินงาม ตามแต่ใครจะคิดค้น ประดิดประดอย” 
สมควรเขียนว่า 

“หลายสิบปีก่อน อาจไม่มีใครคาดคิดว่า ช่ือเสียงของหมู่บ้านธาตุภูซาง จะเริ่มต้นขึ้นจากม้วนด้าย
เล็กๆ และความเช่ียวชาญในงานถักทอของแม่หญิงชาวไทล้ือกลุ่มนี้  ยามว่างจากงานในท้องนา                
พวกเธอจะออกมาหามุมสงบในบริเวณบ้านท างานฝีมือช้ินงาม ตามแต่ใครจะคิดค้น ประดิดประดอย”  
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เลิกใช้บทนามธรรม  หันมาใช้บทเล่นกับภาพ 

ตัวอย่างเร่ืองที่ 1 
“ความส าเร็จของแหล่งท่องเท่ียวไทย ท่ีสร้างช่ือเสียงไปท่ัวโลกส่งผลให้ นักท่องเท่ียวเดินทางเข้า

มาปีละนับ 10 ล้านคน รายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านบาทในแต่ละปี สร้างอาชีพและรายได้ให้คนไทย
หลายล้านชีวิต เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีก าลังเติบโต ด้วยจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีจะเพิ่มขึ้นเป็น 
20 ล้านคน มีมูลค่าการท่อง เท่ียวไม่น้อยกว่ า 7 แสนล้านบาท และก้าวขึ้น เป็นศูนย์กลาง                                      
การท่องเท่ียวที่ส าคัญของภูมิภาค” 
สมควรเขียนว่า 

“กว่า 2 ปีแล้ว ท่ีกัลยาหันมาเปิดบ้านเป็น Home Stay เพื่อบริการนักท่องเท่ียว เมืองในขุนเขา 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท าให้ขุนยวม ได้เปรียบกว่าแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ แต่แน่นอน                    
ความสวยงามตามธรรมชาติ และวัฒนธรรม ไม่ใช่ส่ิงเดียว ท่ีจะมัดใจนักท่องเท่ียวเอาไว้ได้”   
ตัวอย่างเร่ือง 2 

“ขณะท่ีหลายประเทศต่างเร่งพัฒนาบริการ และจัดมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวทุกด้าน                            
ประเทศไทยก็จ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ ในการจัดการท่องเท่ียว ภายใต้”ยุทธศาสตร์ การพัฒนา                      
การท่องเท่ียวอย่างหยั่งยืน” โดยมีส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา                    
ซึ่งจัดต้ังขึ้นในปี 2545 เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งด าเนินภารกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว” 
สมควรเขียนว่า 

“กัลยาทราบดีว่า บริการท่ีดีและเป็นมาตรฐาน เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด ท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวหวน
กลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเนื่อง และนั่นเป็นส่ิงท่ีเจ้าของกิจการ Home Stay ทุกแห่งต้องการมิใช่หรือ   
ไม่นานมานี้ เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียวได้เข้าอธิบาย และท าความเข้าใจถึงค าว่า 
มาตรฐานและบริการท่ีดี ให้พวกเขาฟังและก็ได้ผล หลังจากท่ีเธอปรับการบริการเข้าสู่มาตรฐาน 
นักท่องเท่ียวก็เข้าพักท่ีขุนยวม Home Stay ของเธอมากขึ้น” 
 

การเขียนบทสารคดีควรหลีกเล่ียงการใช้ค าศัพท์เฉพาะถิ่น หรือค าศัพท์ต่างประเทศท่ีไม่จ าเป็น 
ค านึงถึงความต่อเนื่องของอารมณ์คนดู ภาพไม่จ าเป็นต้องตรงกับบทเสมอไป  บทท่ีดี ต้องมีเอกภาพ                      
ไม่หลุดออกจากแก่นของเรื่องท่ีต้องการจะเล่า  ไม่ควรใช้ค าศัพท์ทางวิชาการท่ียากต่อการท าความเข้าใจ 
การเรียงประโยค จะต้องไม่สับสน เข้าใจยาก ไม่ควรมีประโยคซ้อนประโยคขยายความมากเกินไป                            
ในหนึ่งย่อหน้า ควรมีประเด็นเดียว 

 

 



บทที่ 4 
หลักการถ่ายรูป 

 
ในการท่ีจะถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ให้ได้สวยน่าประทับใจนั้น เราต้องฝึกคิดนอกกรอบและมองภาพ

เบ้ืองหน้าให้แตกต่างจากคนอื่น การจัดองค์ประกอบภาพนั้นมีส่วนส าคัญมากในการท่ีจะท าให้เราถ่ายรูป
วิวทิวทัศน์ซึ่งบางครั้งดูธรรมดาให้เกิดความสวยงามแตกต่างจากคนอื่นได้ ลองน าเทคนิคดังต่อไปนี้มาใช้ 

เส้นน าสายตา 
ส าหรับภาพวิวทิวทัศน์นั้น สายตาของผู้ชมภาพจะกวาดไปรอบๆภาพ เพื่อมองหาจุดสนใจในภาพ 

หากเรามีเส้นน าสายตาก็จะช่วยให้สายตาของผู้ชมภาพนั้นพุ่งไปหาจุดสนใจท่ีเราต้องการน าเสนอได้ง่าย
ขึ้น โดยเส้นน าสายตานั้น อาจจะเป็นถนน เส้นขอบฟ้า หรือแนวภูเขา หรือเส้นอะไรก็ได้ท่ีน าสายตาผู้ชม
ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

ความเรียบง่าย 
บางครั้งภาพวิวทิวทัศน์ท่ีน่าประทับใจนั้น คือ ภาพท่ีเรียบง่าย มีจุดสนใจให้โดดเด่นขึ้นมาเพียง 

จุดเดียว ซึ่งวิธีการก็เช่น จัดองค์ประกอบภาพให้เรียบง่าย หรือ การใช้รูรับแสงกว้างๆเพื่อเบลอฉากหลัง
ออกไป 
 

 
 

จัดภาพเป็นชั้นๆ (Layers) 
ภาพวิวทิวทัศน์นั้นเป็นท่ีรู้กันว่ามักจะประกอบด้วยชั้นต่างๆ เช่น ช้ันฉากหน้า ฉากกลาง และฉาก

หลังเป็นต้น ส่วนใหญ่ภาพท่ีมีองค์ประกอบแบบนี้ก็จะเตะตาผู้ชม  
 

 
 

http://www.photowithjack.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0394.jpg
http://www.photowithjack.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9920-Edit.jpg
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ลวดลาย (Patterns) 
อีกวิธีหนึ่งท่ีจะให้ภาพเราดูน่าสนใจ คือ การจัดภาพให้มีลวดลายซ้ าๆกันในภาพ ไม่ว่าจะเป็น

ลวดลายของพื้นผิว ลวดลายของสี หรือวัตถุท่ีวางซ้ าๆกันในภาพ 
 

 
 
ฉากหน้า 

ฉากหน้าท่ีน่าสนใจนั้น สามารถท าให้ภาพวิวทิวทัศน์ของเราดูน่าสนใจขึ้นอย่างมาก โดยสายตา
ของผู้ชมนั้นจะสะดุดตาท่ีฉากหน้าก่อน แล้วสายตาจึงกวาดไปมองหาจุดสนใจจุดอื่นในภาพต่อไป จากนั้น
จึงเกิดความประทับใจกับท้ังภาพ ซึ่งการหาฉากหน้าในภาพนั้นส่วนใหญ่ช่างภาพวิวทิวทัศน์มือใหม่มักจะ
มองข้าม โดยมักจะจัดองค์ประกอบไปท่ีจุดท่ีตนสนใจในฉากหลัง เช่น ดวงอาทิตย์ท่ีก าลังตก หรือ ทิวเขา 
ท่ีสวยงามด้านหลัง คราวหน้าเวลาออกไปถ่ายรูป ลองเดินส ารวจหาฉากหน้าเพื่อมาเสริมความน่าสนใจ
ให้แก่ฉากหลังท่ีเราต้องการเน้นด้วย 
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การแพนกล้อง 
“การถ่ายรูปวัตถุเคล่ือนไหว” เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปเพื่อหยุดการเคล่ือนไหวของวัตถุไป

แล้ว มาคราวนี้เรามาเรียนรู้ท่ีจะถ่ายภาพนิ่ง แต่ให้ความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวของวัตถุ โดยวิธีการท่ีจะได้
ภาพแบบนี้นั้นท าได้โดย “การแพนกล้อง” นั่นเอง 

การแพนกล้อง ก็คือการท่ีเราถ่ายภาพวัตถุท่ีเคล่ือนไหวแล้วเราท าการหันกล้องตามวัตถุนั้นไป
ด้วย ซึ่งภาพท่ีได้จะเป็นภาพท่ีวัตถุท่ีเคล่ือนไหวท่ีเราแพนกล้องตามนั้นมีความคมชัด ส่วนฉากหลังในภาพ
จะเบลอเป็นเส้น ตามทิศทางการแพนกล้องของเรานั่นเอง 

 

ซึ่งการท่ีเราจะสามารถถ่ายภาพแบบนี้ได้ เราจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ ท่ีไม่สูงมากนัก 
ตัวอย่างเช่น หากเราถ่ายภาพคนวิ่งแข่ง เราอาจจะเริ่มท่ี 1/30 วินาที แล้วลองถ่ายภาพโดยวิธีแพนกล้อง 
หากภาพท่ีได้ฉากหลังไม่เบลอแสดงว่าความเร็วสูงเกินไป ก็ลองลดความเร็วดู แต่หากเบลอท้ังวัตถุและ
ฉากแสดงว่าความเร็วชัตเตอร์ต่ าเกินไป ก็ลองเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ดูครับ ความเร็วชัตเตอร์ท่ีเหมาะสมนั้น
ขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ี ต้องลองผิดลองถูกดูครับ โหมดกล้องท่ีเหมาะกับการแพนกล้องก็หนี
ไม่พ้น โหมด Tv (Time Value) ส าหรับกล้องแคนนอน หรือ โหมด S (Shutter Priority) ในกล้องนิคอน
นั่นเอง 
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ส่วนวิธีการแพนกล้องกไ็ม่ยากเย็นอะไรครับ เพียงแค่เราแค่กดชัตเตอร์เมื่อวัตถุจะเริ่มผ่านเราไป 
จากนั้นก็หมุนกล้องตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุนั้น เทคนิคเล็กน้อยคือ เมื่อชัตเตอร์ปิดแล้วให้เรา
ยังคงหมุนกล้องตามวัตถุไปอีกนิดหนึ่ง เพื่อให้ภาพของการเคล่ือนไหวท่ีราบรื่นนั่นเอง 
 
ระยะโฟกัสการถ่ายภาพ 

เนื่องจากมีผู้สงสัย ว่า “ระยะโฟกัสท่ี 1/3 ระหว่างกล้องและฉากหลัง” คืออะไร เพื่อขยายความ
ขอท าความเข้าใจดังนี้ 

 

 
 

จากภาพเราจะเห็นว่าส่วนประกอบหลักๆของภาพวิวมีด้วยกัน 3 ส่วนคือ ฉากหน้า , ฉากกลาง
และฉากหลัง ซึ่งภาพวิวท่ีสมบูรณ์ควรจะมีท้ัง 3 ส่วนนี้ (แต่ไม่ได้หมายความว่ามีครบแล้วจะสวยเสมอไป
ต้องรู้จักเลือกด้วย) และภาพวิวท่ีสมบูรณ์ก็ควรจะมีความคมชัดท้ัง 3 องค์ประกอบ อย่างในภาพตัวอย่างนี้ 
จะเห็นว่าภาพคมชัดต้ังแต่ต้นหญ้าหน้ากล้อง ไปจนถึงก้อนเมฆท่ีฉากหลัง ซึ่งการท่ีจะได้มาเพื่อความคมชัด
แบบนี้ ผมเลือกจุดโฟกัสอยู่ในเส้นระนาบท่ีระยะ 1/3 ดังในภาพ เพราะเป็นระยะท่ีจะท าให้ภาพ          
มีความชัดลึกท้ังภาพ จากท าการล๊อคโฟกัสและจัดองค์ประกอบภาพต่อไป 
 
การถ่ายรูปวัตถุเคลื่อนไหว 

การถ่ายรูปวัตถุท่ีเคล่ือนไหวนั้นไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะการถ่ายภาพกีฬาแต่อย่างเดียว หากแต่ใน
ชีวิตประจ าวันของเรานั้น ส่ิงต่างๆเคล่ือนไหว ไม่วา่จะเป็นเด็กๆที่เล่นอยู่ในสวนสาธารณะ, คล่ืนท่ีเคล่ือนท่ี
เข้ากระทบฝ่ัง, สัตว์ต่างๆ ต้ังแต่สัตว์เล้ียงของคุณไปจนถึงสิงสาราสัตว์ในป่าใหญ่ การรู้จักพลิกแพลงในการ
ถ่ายรูปวัตถุลักษณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น การหยุดการเคล่ือนไหว, การเบลอฉากหลังเพื่อแสดงถึงความเร็วของ
วัตถุท่ีเราถ่ายรูป หรือแม้กระท่ังการเบลอตัววัตถุนั้นเอง เทคนิคต่างๆเหล่านี้จะท าให้ภาพถ่ายของคุณ                 
มีความหลากหลาย และท าให้ภาพของคุณเป็นยิ่งกว่า “ภาพนิ่ง” ธรรมดาๆท่ัวไป การหยุดการเคล่ือนไหว 
(Freezing the Action) หลักการท่ัวๆไปท่ีเรามักจะใช้ในการถ่ายรูปวัตถุเคล่ือนไหวนั้นคือ                          



33 
 

การหยุดการเคล่ือนไหวนั้น เพื่อให้เราได้ภาพท่ีคมชัดนั่นเอง โดยการท่ีเราจะท าแบบนี้ได้ เราต้องการ                      
“ความเร็วชัตเตอร์สูงๆ” 

 

ความเร็วชัตเตอร์ท่ีเพียงพอในการหยุดการเคล่ือนไหวของวัตถุกัน ส าหรับในสถานการณ์ท่ัวๆไป
นั้น เช่น คุณถ่ายรูปเด็กๆก าลังวิ่งเล่นอยู่ในสวน หากเด็กวิ่งตรงเข้าหากล้อง ความเร็วชัตเตอร์ท่ีเหมาะสม
เพื่อหยุดการเคล่ือนไหวนั้นไม่ควรต่ ากว่า 1/500 วินาที แต่หากเด็กนั้นวิ่งผ่านหน้ากล้อง ความเร็ว       
ชัตเตอร์ท่ีเหมาะสมเพื่อหยุดการเคล่ือนไหวนั้นไม่ควรต่ ากว่า 1/1000 วินาที และหากเราต้องการถ่ายรูป
ให้ตัวเด็กนั้นเต็มเฟรม ความเร็วชัตเตอร์ท่ีเหมาะสมเพื่อหยุดการเคล่ือนไหวนั้นไม่ควรต่ ากว่า 1/2000 
วินาที วิธีการถ่ายท าก็ท าได้โดยให้คุณแพนกล้องตามวัตถุท่ีก าลังเคล่ือนไหวนั้นแล้วจับจังหวะถ่ายรูปเพื่อ
หยุดการเคล่ือนไหวท่ีคุณต้องการ หรือ จะใช้วิธีถ่ายรัวต่อเนื่องแล้วมาเลือกรูปเอาทีหลังก็ได้ 
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วิธีการท่ีง่ายท่ีสุดในการถ่ายรูปลักษณะนี้คือการใช้โหมด Tv (Time Value) ในกล้องแคนนอน 
หรือโหมด S (Shutter Priority) ในกล้องนิคอน แล้วท าการต้ังค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ได้ตามสถานการณ์ 
หากกล้องฟ้องว่าต้ังค่าไม่ได้ ให้ลองเพิ่มค่า ISO จนได้ความเร็วชัตเตอร์ท่ีต้องการ จากนั้นลองถ่ายภาพดู 
และปรับแต่งความเร็วชัตเตอร์ตามสถานการณ์ครับ ส่วนโหมดการโฟกัสภาพนั้นควรใช้ Ai Servo      
เพื่อกล้องจะล๊อคโฟกัสไว้ที่วัตถุท่ีเคล่ือนไหวและติดตามไปเรื่อยจนกว่าเราจะกดชัตเตอร์นั่นเอง 

 

 
 

สรุป  
 ถ่ายรูปวัตถุเคล่ือนไหว พุ่งเข้าหากล้อง ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/500 วินาที 
 ถ่ายรูปวัตถุเคล่ือนไหว วิ่งผ่านหน้ากล้อง ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/1000 วินาที 
 ต้องการหยุดการเคล่ือนไหวอย่างส้ินเชิง ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/2000 วินาที 
 โหมดกล้อง Tv หรือ S 
 โหมดการโฟกัส Ai Servo 

พื้นฐานการถ่ายรูปด้วยแฟลช 
การถ่ายรูปโดยไม่ใช้แฟลชนั้นจะให้ภาพท่ีมีแสงเงาน่าชวนมองและได้อารมณ์มากกว่า  แต่ใน

หลายๆสถานการณ์เราก็จ าเป็นท่ีจะต้องใช้แฟลช เช่น ในกรณีท่ีเราถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยๆ แล้วเรา 
ไม่มีเลนส์ท่ีมีรูรับแสงกว้างๆ หรือ เราเร่ง ISO จนสุดแล้ว ความเร็วชัตเตอร์ก็ยังไม่ได้ หรือ ภาพท่ีเรา     
จะถ่ายในสภาพแสงน้อยนั้น ตัวแบบมีการเคล่ือนไหวแทบจะตลอดเวลา หรือบางครั้งเราต้องการลบเงา  
ในภาพ ฯลฯ 
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การใช้แฟลชบนหัวกล้อง 

แฟลชบนหัวกล้องนั้น ความหมายก็ตรงตัว คือแฟลชท่ีติดต้ังอยู่บนหัวกล้อง โดยอาจจะเป็น
แฟลชป๊อปอัพ หรือ แฟลชนอก (External Flash) ท่ีเราน ามาเสียบเข้าไว้กับ Hot Shoe โดยแฟลชแบบนี้
หากเราใช้ไม่เป็น ภาพท่ีได้ก็จะเป็นภาพท่ีมีเงาแข็งๆเกิดขึ้น ดูหน้ามันบ้าง ไรบ้าง จนท าให้ช่างภาพมือใหม่
หลายๆคน พาลโทษไปเลยว่า การใช้แฟลชถ่ายภาพนั้นไม่ดี จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกครับ เพราะเค้าใช้
ไม่เป็นนั่นเอง 
กรณีที่ 1 แสงแข็ง มีเงาแข็งๆในภาพ 

อาการแบบนี้เกิดจากการส่องแฟลชบนหัวกล้องเข้าหาตัวแบบตรงๆ ภาพท่ีได้จะดูแข็งๆ หน้า
มันๆ และขอให้สังเกตเงาท่ีเกิดบนฉากหลัง และเงาบริเวณใต้คางท่ีเป็นสีด าเข้ม ดูหน้านางแบบแล้ว
เหมือนตกใจอะไรซักอย่างมา ส าหรับคนท่ียังไม่เข้าใจว่า “แสงแข็ง” คืออะไร ขออธิบายอย่างง่ายๆว่ามัน
คือแสงท่ีมาจากแหล่งก าเนิดท่ีเล็ก ไม่ว่าคุณจะใช้แฟลชนอกตัวท็อป ถ้าส่องเข้าหาแบบตรงๆ มันก็เป็นแสง
แข็งอยู่ดี เพราะลองเทียบขนาดหัวแฟลชกับตัวคนละกัน ว่าอันไหนใหญ่กว่ากัน ภาพท่ีได้ก็แบบนี้แหล่ะ 
แข็งๆ แบนๆ 
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วิธีการแก้ไข 
กรณีนี้หากเราถ่ายภาพในห้องท่ีมีเพดานสูงไม่เกิน 3 เมตร และเป็นสีขาวก็ง่ายเลยครับ เพียงแค่

คุณปรับหัวแฟลชจากยิงตรงเข้าหาแบบ ก็ให้แหงนขึ้น 45-60 องศา เพื่อให้แสงแฟลชส่องขึ้นไปสะท้อน 
ท่ีเพดานก่อนแล้วค่อยตกมากระทบตัวแบบ 

สังเกตจากภาพท่ีได้ หนึ่งคือเงาบนฉากหลังจะมองไม่เห็นอีกต่อไป และสองให้สังเกตเงาท่ีใต้คาง
นางแบบ จะเห็นว่าเงาจางลง และภาพดูมีมิติมากขึ้น แบบนี้เค้าเรียกว่า “แสงนุ่ม” สาเหตุท่ีแสงนุ่มลงได้
เพราะตอนนี้แหล่งก าเนิดแสงของเราไม่ใช่หัวแฟลชเล็กๆอีกต่อไป หากแต่เป็นเพดานห้องสีขาวขนาดใหญ่ 
เมื่อแหล่งก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่ขึ้น แสงก็นุ่มลงทันตาเห็น นี่คือประโยชน์ของแฟลชท่ีปรับให้หัวกระดก
ขึ้นได้ ส าหรับคนท่ีก าลังคิดจะซื้อหาแฟลชนอกมาใช้งาน ก็คงพอจะทราบแล้วว่าควร 
จะซื้อแฟลชแบบไหน เพราะหากคุณคิดอยากจะประหยัดงบแล้วไปซื้อแฟลชแบบหัวปรับไม่ได้ ก็ไม่ต่าง
อะไรมากกับการใช้แฟลชป๊อปอัพ เพราะถ่ายยังไงแสงก็แข็งอยู่ดี 
 

 

ส่วนใหญ่กรณีคนท่ีมีแฟลชนอกอยู่แล้ว อาจจะอยากให้แสงนุ่มลงอีกโดยการไปหาซื้อตัวกระจาย
แสงแฟลช ไม่ว่าจะเป็นประเภทถ้วยมาม่า, หรือพลาสติกมาครอบหัวแฟลช หรือบางคนก็เอากระดาษทิชชู่
มาบังแฟลช ตอนแรกๆก็ติด แต่เด๋ียวนี้ไม่ใช้แล้วเพราะ หนึ่งมันท าให้แฟลชท างานหนักขึ้น และสองผลท่ี
ได้ไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่หรอกครับ 
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กรณีที่ 2 ฉากหลังมืด 
 

 
 

ภาพนี้ถ่ายในห้องท่ีเปิดไฟสว่าง แต่สังเกตว่าพื้นท่ีห้องด้านหลังของนางแบบดูไม่ค่อยสว่าง เพราะ
ภาพนี้ถ่ายโดยต้ังความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่ 1/200 วินาที ท่ี f/4.0 ท่ี ISO 1600 ซึ่งสภาพแสงจริงๆควรจะ
เป็น 1/15 วินาที f/4.0 ท่ี ISO 1600 ภาพนี้ยิงแฟลชตรงเข้าหานางแบบ ผลท่ีได้ก็แบบนี้แสงก็แข็ง 
แถมใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง ฉากหลังก็เลยไม่สว่างเหมือนจริง 
 
วิธีการแก้ไข 

อาการนี้ หนึ่งแสงแข็งก็แก้ได้เหมือนในกรณีแรก ส่วนเรื่องฉากหลังไม่สว่างเพราะว่าเมื่อเราต้ัง
ความเร็ว ชัตเตอร์เร็วกว่าแสงท่ีมีอยู่ในบริเวณท่ีเราถ่ายรูป กล้องยังไม่ทันได้แสงพอ ชัตเตอร์ก็ปิดซะแล้ว 
มันก็เลยสว่างไม่พอ ส่วนตัวแบบท่ีสว่างพอดี ก็เพราะแสงแฟลชครับ วิธีการแก้ไขก็คือให้ใช้ความเร็ว      
ชัตเตอร์ให้เพียงพอท่ีจะเก็บแสงฉากหลังได้อย่างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยเกินไป  
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

    



บทที่ 5 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

 
ความส าคัญของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  

ส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความส าคัญ คือ 
1. เพื่อการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
3. เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ท่ีดีขององค์กร 

 

ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท  
1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)  

สื่อประเภทสิ่งพิมพ ์(The Printed Words)  
1.1 ส่ือเพื่อการสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (House or Home Journal) เป็นหนังสือวารสาร 

ส่ิงพิมพ์ท่ีใช้ส่ือสัมพันธ์ในหน่วยงานให้รู้หรือเข้าใจและแจกจ่ายกันเฉพาะภายในหน่วยงาน 
1.2 ส่ือสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน (External Publication) เป็นวารสารส่ิงพิมพ์ท่ีใช้เพื่อ

สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน จัดท ารูปเล่ม ประณีต ใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษา 
เป็นทางการ การระมัดระวังมากกว่าหนังสือสัมพันธ์ภายใน 

1.3 ส่ือสัมพันธ์แบบผสม (Combination) เป็นการจัดท าส่ิงพิมพ์ ส่ือสัมพันธ์ในลักษณะผสมใช้
อ่านได้ท้ังคนภายในและภายนอกหน่วยงานในเล่มเดียวกัน การเตรียมส่ิงพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
(Preparation for Publication) ก่อนจะท าส่ิงพิมพ์ควรมีการวางแผนให้เรียบร้อย การวางแผนท่ีดี              
ต้องค านึงถึงส่ิง 3 ประการด้วยกัน คือ วัตถุประสงค์ (Purpose) ผู้อ่าน (Reader) และรูปแบบ (Format) 

 
1.1 หนังสือพิมพ์ (Newspaper) 

หนังสือพิมพ์ เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ เพราะหนังสือพิมพ์ 
เป็นส่ือมวลชนท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนจ านวนมาก และมีระยะเวลาก าหนดออกท่ีแน่นอนเป็นประจ า
สม่ าเสมอ หนังสือพิมพ์ผิดกับส่ือชนิดอื่น ๆ ตรงท่ีว่าหนังสือพิมพ์นั้นอาจจะเป็นเครื่องเร่งเร้าก่อให้เกิ ด
ประชามติขึ้นในหมู่ประชาชนได้ และขณะเดียวกันก็จะส่ือประชามติของประชาชนสะท้อนออกมาให้เห็น
อีกด้วย เราจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า  หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งในวงการ
ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ สามารถเสนอข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ หลายด้านปะปนผสมผสานกั นไป      
ในฉบับเดียวกัน มี ท้ังข่าวสาร เรื่องราว ท่ีประชาชนเฉพาะกลุ่มและประชาชนท่ัวไปสนใจ เช่น                     
ข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง เป็นต้น หนังสือพิมพ์เป็นส่ือในการติดต่อ                   
2 ทาง (Two-Way Communication) เพราะเป็นส่ือในการถ่ายทอดความคิดเห็น นโยบาย                           
การด าเนินงานของกิจการ แล้วยังเป็นส่ือแสดงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรด้วย เช่น                
การวิจารณ์การปฏิบัติงานหรือนโยบายของรัฐบาล เพื่อองค์การท่ีถูกวิจารณ์จะได้ปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้น 
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หรือรัฐบาลใช้หนังสือพิมพ์ เป็นส่ือช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยังเป็นส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้
เป็นส่ือแถลงนโยบาย ข้อคิดเห็นทางการเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ใช้ในการเผยแพร่
วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักของประเทศต่าง ๆ หรือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว          
ชาวต่างประเทศ 

ข้อดีของหนังสือพิมพ ์
1. หนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีเสนอข่าวที่น่าสนใจสม่ าเสมอและรวดเร็ว จึงเป็นส่ือท่ีมวลชนยอมรับข่าว

ในการเผยแพร่ 
2. มีความคงทนถาวรกว่าส่ือมวลชนประเภทอื่น เพราะเมื่อผู้อ่านไม่เข้าใจตอนใดก็ย้อนกลับมา 

อ่านใหม่ได้ 
3. เสนอเรื่องราวข่าวสารหลายประเภท มีท้ังเรื่องราวข่าวสารท่ีประชาชนเฉพาะกลุ่ม และ

ประชาชนท่ัวไปสนใจ จึงสามารถเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่มหลายอาชีพ 
4. เสนอข่าวหรือเรื่องราวต่าง ๆ ครั้งละมาก ๆ ได้ รวมทั้งเสนอข่าวประจ าวันทุกวันเป็นประจ า  

ท าให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
5. มีภาพถ่ายประกอบช่วยดึงดูดความสนใจและเข้าใจข่าวสารได้ยิ่งขึ้น 
6.ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และมีหลายภาษา 

ข้อจ ากัดของหนังสือพิมพ์ 
1. ไม่สามารถเข้าถึงผู้อ่านท่ีอ่านหนังสือไม่ออก หรือผู้สูงอายุท่ีสายตาไม่ดี 
2. หนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีไม่มีสีสันสวยงาม ไม่มีส่ิงใดสะดุดตาผู้อ่านนอกจากพาดหัวข่าวซึ่งควร

เป็นข้อความท่ีกะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย และสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องของข่าว 
3. มีอายุส้ัน ผู้อ่าน อ่านครั้งเดียวแล้วจะท้ิงไป ประชาชนไม่นิยมเก็บหนังสือพิมพไ์ว้เป็นเวลานาน  
4. มีช่วงอายุท่ีส้ัน เมื่อคนอ่านเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะผ่านไป เพราะข่าวต่าง ๆมีผ่านเข้ามาทุกวัน 
5. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์จะอ่านเพียงบางเรื่องหรือบางคอลัมน์ท่ีเขาเกี่ยวข้องหรือสนใจเท่านั้น 
6. ไม่มีสีสันหรือภาพสีท่ีสวยงามสะดุดตาชวนอ่าน นักประชาสัมพันธ์ ควรรู้จักผูกพันกับ

หนังสือพิมพ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหนังสือพิมพ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์  
มีข้อแนะน าในการปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับวงการหนังสือพิมพ์ เช่น นโยบาย จุดมุ่งหมาย  
ความต้องการของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับซึ่งแตกต่างกันไป และต้องศึกษาบุคคลในวงการหนังสือพิมพ์เพื่อ
ท าความรู้จักสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย 

2. ต้องให้ข่าวหนังสือพิมพ์ เช่น ข่าวเกี่ยวกับนโยบาย ความมุ่งหมาย โครงการ ผลงาน และ
เหตุการณ์ เพื่อให้หนังสือพิมพ์น าไปลงเผยแพร่ ท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ความรู้ ความเข้าใจ และนิยม
เล่ือมใสในสถาบัน 
          3. ต้องอ านวยความสะดวกแก่นักข่าว หรือนักเขียนท่ีมาติดต่อ 
          4. ต้องผูกสัมพันธ์ และสังสรรค์กับบรรดานักข่าว และนักเขียนให้ใกล้ชิดสนิทสนม 
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5. ต้องคอยตัดข่าว บทวิจารณ์ และสารคดีท่ีหนังสือพิมพ์ต่าง ๆลง เพื่อติดตามวัดผลงาน 
6. แพร่ข่าวให้หนังสือพิมพ์ ตรวจกระแสข่าว ตรวจข่าวและความคิดเห็นท่ีเป็นความเข้าใจผิด 

 
1.2 วารสาร (Journal)  

จัดท าเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ จัดท าเป็นรูปเล่ม                         
มีระยะเวลาออกที่แน่นอน และมีความต่อเนื่อง 
ข้อดีของวารสาร 

1. รูปเล่มแข็งแรงและสวยงาม 
2. สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายได้ตามความประสงค์เจาะจงหรือต้องการ 
3. มีผลทางด้านช่วยย้ าเตือนความทรงจ าและประทับใจ เพราะออกติดต่อกันต่อเนื่องโดย

สม่ าเสมอ 
4. มีเนื้อที่เพียงพอท่ีจะส่ือสารหรือช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ 
5. มีความยืดหยุ่นสูง เพราะอาจเปล่ียนแปลงเนื้อหา รูปเล่มให้เป็นไปตามความต้องการและ

งบประมาณของ องค์กรสถาบันได้ง่าย 

ข้อจ ากัดของวารสาร 

1. คุณภาพของวารสารมักไม่ค่อยดีและขาดคุณภาพ เพราะจัดท ากันเองในองค์กรเป็นส่วนใหญ่ 
2. งบประมาณเป็นอุปสรรคส าคัญในการจัดท า 
3. ยุบเลิกได้ง่าย หากผู้บริหารไม่เห็นด้วย หรือเมื่อไม่ได้รับงบประมาณ 
4. ผู้จัดท าไม่มีเวลาเพียงพอ เพราะต้องมีงานภาระอืน่ ๆ ภายในองค์การอีกมากมาย 
5. หากวารสารท่ีออกนั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีไม่แน่ชัดหรือขาดความรู้ท่ีน่าสนใจและสารประโยชน์   

ท่ีแท้จริงแล้ว วารสารนั้นก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน  
 

1.3 นิตยสาร (Magazines) 

นิตยสาร เป็นเครื่องมือหรือส่ือในการประชาสัมพันธ์ประเภทส่ิงพิมพ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง นิตยสารมี
รูปเล่มท่ีกะทัดรัดสวยงาม และมีระบบการพิมพ์ท่ีประณีต มีสีสวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้
เป็นอย่างดี  
ข้อดีของนิตยสาร 

1. การจัดท านิตยสารมักท าในรูปของธุรกิจโดยทีมงานขององค์กร 
2. มีการวางแผนงานจัดท าอย่างเป็นระบบ ท าให้มีรูปเล่มท่ีสวยงามและเนื้อหาแปลกใหม่ ไม่ซ้ า

หรือน่าเบ่ือ 
3. สามารถน าเสนอรายละเอียดเรื่องราวได้มาก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ 
4. จ านวนการผลิตไม่มาก มีการบอกเงื่อนไขการรับเป็นสมาชิก ท าให้ไม่สูญเปล่า 
5. ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารนานกว่าหนังสือพิมพ์ 
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ข้อจ ากัดของนิตยสาร 
1. ราคาต่อหน่วยของนิตยสารแพงกว่าหนังสือพิมพ ์
2. การจัดจ าหน่ายและเผยแพร่อยู่ในวงจ ากัดเฉพาะกลุ่ม 
3. ขาดความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพราะอาจออกเป็นรายเดือนหรือรายปักษ์ 
4. มีราคาแพง ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่สามารถซื้อหรือจับจ่ายได้ 
5. มีจ านวนจ าหน่ายและเผยแพร่คอนข้างน้อย 

 
1.4 หนังสือรายงานประจ าป ี 

มักจัดท าเป็นรูปเล่ม และมีขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีเรื่องราวส าคัญและความสนใจ 
ขององค์กร เรียกว่า Annual Report 
 
1.5 หนังสือรายงานประจ างวด (Imperium Report)  

ท าเป็นรูปเล่มคล้ายกับหนังสือรายงานประจ าปี โดยออกเป็นงวด ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน
ต่อครั้ง เพื่อรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรประจ างวด หรือรายงานผลโครงการท่ีได้ด าเนินการไป
แล้ว 
 
1.6 จดหมาย (News Letter)  

มีลักษณะเป็นแผ่นปลิวชนิดหนึ่ง เพื่อส่งให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมาย หรือคาดคะเนว่าจะเป็น
ลูกค้าได้ในอนาคต มีหัวจดหมายท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนหรือองค์กร 
 
1.7 ป้ายประกาศและโปสเตอร์  

เป็นส่ือท่ีใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนท่ีมีความเด่นและสะดุดตา จัดท าด้วยสีสันสวยงาม 
มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย แม้อยู่ไกล 
 
1.8 แผ่นพบั (Folder)  

เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการขององค์กร  
 
1.9 เอกสารแจก  

มักท าเป็นเอกสารท่ีรวมเป็นเล่ม เพื่อเผยแพร่หรือแจกให้อ่าน 
 
1.10 จุลสาร (Booklet and Bulletin) 

เป็นเอกสารเชิงความรู้ทางวิชาการ มีลักษณะ คล้ายแผ่นพับแต่เย็บเป็นเล่ม 
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1.11 ใบปลิว (Leaflet)  
มีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นเดียว บรรจุข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 
 
2. สื่อบุคคล (Personal Media) 

ส่ือบุคคลเป็นวิธีการส่ือสารท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ใช้กันต้ังแต่เริ่มมีมนุษย์ข้ึนในโลก เป็นส่ือท่ีใช้กันมาก 
ในกลุ่มประชาชนท่ัวไป เครื่องมือของส่ือบุคคลมีท้ังท่ีเป็นค าพูด กริยาท่าทาง การแสดงออก 
ทางอากัปกิริยาวิธีการส่ือสารด้วยบุคคลจะเป็นการใช้ค าพูดเป็นหลัก ด้วยวิธีการสนทนา อภิปราย 
บรรยาย สาธิต ประชุม  

ค าพูด (Spoken Word) เป็นเครื่องมือส่ือสารท่ีทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว และทุกคนต้องใช้ค าพูด
ในชีวิตประจ าวัน ในงานอาชีพ ในชีวิตส่วนตัว ส่ือค าพูดจึงเป็นส่ือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดชนิดหนึ่ง นอกจากนี้หาก
ค าพูดนั้นพูดโดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสังคมยกย่องนับถือก็จะยิ่งเพิ่มน้ าหนักในค าพูดนั้นมากขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว การพูดจึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดชักน าความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมาให้ผู้อื่นได้ทราบและ
เข้าใจ ค าพูดจึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีจะท าให้มนุษย์เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยค าพูด ประกอบด้วย 
- แบบท่ีเป็นทางการ (Formal oral communication) เช่น การอภิปราย การบรรยาย การ

ประชุม การประกาศข่าวการให้สัมภาษณ์การสัมมนา 
- แบบท่ีไม่เป็นทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัย    

ในการพูดท่ีเป็นทางการนั้น ผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ ประทับใจ เกิดศรัทธา แล้วยังอาจจะมี
วัตถุประสงค์อื่น ๆ ในทางการพูดด้วย เช่น เพื่อให้ข่าวสารความรู้ เพื่อชักจูงใจ เพื่อกระตุ้นเร้าอารมณ์ 
เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติการหรือท าให้รู้สึกซาบซึ้ง ท้ังนี้อาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมาย จะมี 2 ลักษณะ คือ 
จุดมุ่งหมายท่ีเปิดเผย หรือจุดมุ่งหมายท่ีปกปิด 

ประเภทของค าพูดที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ ์

1. การพบปะพูดจาธรรมดา 
2. การจัดต้ังหน่วยติดต่อ-สอบถาม 
3. การพูดติดต่อทางโทรศัพท์ 
4. การแสดงปาฐกถา 

ลักษณะของสื่อบุคคล 

2.1 การพูดสนทนา เป็นการส่ือสารของบุคคลโดยท่ัวไปในวงสนทนา ซึ่งเป็นการส่ือสารกัน 
ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป  

2.2 การอภิปราย เป็นการส่ือความโดยกลุ่มคนต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการให้ความรู้  
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน 
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2.3 การบรรยาย เป็นการส่ือความ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
ผู้ฟังเป็นผู้รับสารและผู้บรรยายเป็นผู้ให้สาร 

2.4 การประชุม เป็นการร่วมกันปรึกษาหารือกันในกลุ่มหรือทีมงานอย่างมีระบบและระเบียบวิธี
ทางการประชุม เช่นการยกมือก่อนพูดแสดงความคิดเห็น มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และมี
ประธานการประชุม 

2.5 การฝึกอบรม เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคล เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น  
และมีความสามารถข้ึนในเรื่องท่ีได้รับการฝึกและอบรมมา 

2.6 การสัมมนา เป็นกระบวนการส่ือสารสองทาง ท้ังให้และรับความรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา 

2.7 การพูดในท่ีชุมชน เป็นการพูดในท่ีสาธารณะหรือชุมชนในวาระหรือโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็น 
การสร้างความเข้าใจ ความรู้ ยกย่อง และยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเรื่องราวต่าง ๆ 

ข้อดีของสื่อบุคคล 
1. เป็นส่ือท่ีทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องส้ินเปลืองในการซื้อส่ือแบบส่ืออื่น ๆ 
2. ท าให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้ าเสียงประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพล 

ในการชักจูงและเร้าความสนใจได้มากกว่า 
3. เป็นการส่ือสารสองทาง ท้ังผู้พูดและผู้ฟังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที 
4. ผู้พูดสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ฟังได้ทันท่วงที 
5. เหมาะกับการเผยแพร่เรื่องราวท่ีไม่สลับซับซ้อนหรือติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว  

ข้อจ ากัดของสื่อบุคคล 
1. ไม่มีความคงทนถาวร พูดแล้วก็ผ่านเลยไป 
2. ไม่สามารถครอบคลุมผู้ฟังจ านวนมาก ๆได้  
3. หากผู้พูดขาดความสามารถในการพูดจูงใจ ก็จะท าให้การพูดล้มเหลวได้ 
4. เนื้อหาสาระท่ีน ามาพูดหากสลับซับซ้อนเกินไป ท าให้ผู้ฟังไม่เข้าใจ ต้องมีอุปกรณ์ประกอบการ 

พูด เช่น ภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ 
5. เป็นส่ือท่ีไม่มีหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

 
3. สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Media) 

เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ที่มีการใช้ท้ังภาพและเสียง มีลักษณะ คือ 
3.1 ภาพยนตร์ (Films) หรือวีดีโอ (Video)  

ภาพยนตร์มีท้ังภาพและเสียงประกอบอื่น ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเล่ือนเป็นชุด ภาพโปร่งแสง  
ท้ังนี้เป็นเทคนิคต่าง ๆท่ีจะให้นักประชาสัมพันธ์เลือกใช้ให้เหมาะกับงานแต่ละแบบ ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีใช้
ประสาทสัมผัสทางตา นับว่าเป็นส่ือท่ีให้ความประทับใจและท าให้ผู้คนจดจ าเรื่องราวเนื้อหาได้นาน เพราะ
ผู้ชมจะได้ดูและได้ฟังค าบรรยายไปพร้อม ๆกัน 
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ข้อดีของภาพยนตร์ 
1. มีท้ังแสง สี เสียง และภาพเคล่ือนไหวประกอบดนตรี ท าให้ประทับใจและจดจ า 
2. สามารถเร่งเร้าความสนใจของผู้ชมได้ตลอดเวลาท่ีภาพยนตร์ฉายอยู่ 
3. สามารถสอดแทรกความคิดเห็น และเป็นส่ือในการเปล่ียนแปลงทัศนคติพฤติกรรมได้ง่าย 
4. สามารถเสนอภาพในอดีตท่ีเราไม่สามารถย้อนกลับไปชมได้อีก 
5. ใช้เทคนิคสร้างเหตุการณ์ประกอบฉากการถ่ายท าได้อย่างสมจริงสมจังท่ีสุด 
 

ข้อจ ากัดของภาพยนตร์ 
1. ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการถ่ายท าภาพยนตร์สูงมาก 
2. ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มชนเป้าหมายจ านวนมาก ๆ ได้ ชมได้ในจ านวนจ ากัด เพราะผู้ชมอยู่                 

ในห้องฉายภาพยนตร์เท่านั้น 
3. มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และห้องฉายภาพยนตร์ 
 

3.2 วิทยุ (Radio) 

เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ที่ส่งข่าวสารได้รวดเร็ว และเผยแพร่ข่าวไปได้ไกลมาก เป็นที่นิยมท่ัวไปท้ัง 
ในและต่างประเทศ ประชาชนมีใช้มากแม้ในชนบทท่ีอยู่ห่างไกลและยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มีหลากหลายรายการ 
ท้ังข่าวสาร บันเทิง รายการเพลง รายการละคร 

ข้อดีของวิทยุ  
1. มีราคาถูก มีความรวดเร็ว แม้จะอยู่ห่างไกลจากสถานีก็ตาม 
2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ท่ีอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถรับฟังได้ ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ี

กว้างขวางมาก 
3. ให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ฟัง สร้างความใกล้ชิด ซ้ ายังพกติดตัวได้ตลอดเวลา 
4. ให้ความรู้สึกเร้าอารมณ์ และเป็นส่ือท่ีจูงใจได้ง่าย เพราะเน้นจังหวะ ลีลาท่ีใส่อารมณ์ท าให้

ผู้ฟังจินตนาการ และมีความรู้สึกร่วมด้วย 
5. สามารถฟังไปด้วยและท างานอื่นไปด้วยได้ 

ข้อจ ากัดของวิทยุ 
1. ไม่สามารถเสนอรายละเอียดได้มาก เพราะต้องพูดให้ส้ัน กระชับ เข้าใจง่าย  
2. ไม่มีความคงทนถาวร ถ้าผู้ฟังพลาดรายการไปก็ไม่สามารถจะรับฟังได้อีก 
3. ถ้ามีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก 
4. ต้องฟังอย่างมีสมาธิจึงจะได้ใจความท้ังหมด 
5. เป็นการส่ือสารทางเดียว ไม่สามารถไต่ถามเรื่องราวที่ไม่เข้าใจได้ 
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การเขียนบทโทรทัศน์ 
 

โทรทัศน์เป็นส่ือท่ีเกี่ยวกับภาพ หรือประเภททัศนวัสดุ (Television is a Visual medium)    
บทโทรทัศน์เปรียบเสมือนคัมภีร์ (Bible) ท่ีผู้ร่วมรายการ ท้ังฝ่ายผลิตฝ่ายแสดงฝ่ายจัดการต่างๆ ต้อง
เข้าใจตรงกัน ดังนั้นผู้เขียนบทต้องมีความสามารถในการสร้างจินตนาการจากค าพูดให้ออกมาเป็นภาพ
ส่ือสารให้ทุกคนท่ีร่วมรายการได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ผู้เขียนบทต้องมีคุณลักษณะของศิลปินท่ีรวมเอาท้ังค า
บรรยายและภาพใส่ไว้ในบท แต่ควรระลึกเสมอว่าบทโทรทัศน์อาจเป็นจินตนาการท่ีได้จากค าพูดเพียง
เล็กน้อยแล้วน ามาขัดเกลาสร้างสรรค์ ใหม้ีความเหมาะเจาะท้ังภาพ เสียงดนตรีประกอบ ดังนั้นผู้เขียนบท 
โทรทัศน์จึงเป็นท้ังผู้เขียนบทและผู้ก ากับรายการในบางโอกาส 
 
การเขียนบทโทรทัศน์มุ่งเพื่อการฟัง (A Script Must Be Written to Be Heard) 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าโทรทัศน์เป็นส่ือประเภททัศนวัสดุท่ีน ามาใช้เพื่อการดูเมื่อรายการส าเร็จ และ
น าเสนอบทโทรทัศน์ท่ีน ามาใช้ในการผลิตรายการจ าเป็นต้องสอดคล้องกันนั่นคือผู้ชมได้ยินได้ฟังเพราะ
ผู้ชมไม่มีโอกาสท่ีจะได้อ่านบท แต่จะได้ยินได้ฟังจากผู้แสดงท่ีปรากฏบนจอภาพนั้นบทท่ีอ่านได้อย่าง
สละสลวยอาจไม่เหมาะสมกับการพูดการแสดง ดังนั้นการเขียนบทควรใช้ประโยคส้ันๆไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เป็นประโยคท่ีตรงจุดตรงประเด็นใช้ภาษาพูดแทนภาษาเขียน ควรให้ผู้แสดงได้ทดลองอ่านบท หรือ
เรียกว่าพูดบทดัง ๆ แล้วลองฟังดูว่าระรื่นหูหรือไม่นั่นหมายความว่า เหมาะส าหรับการฟังหรือไม่เพียงใด 
การใช้ข้อมูลตัวเลขรายช่ือหรือหลาย ๆ ประเด็นความคิดลงในประโยคค าพูดนั่นอาจไม่เหมาะในการเขียน
บทโทรทัศน์ควรแก้ไขปรับปรุง 
 
บทโทรทัศน์สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี ้

1. แบบไม่เข้าตารางหรือแบบเรียงล าดับ เป็นแบบท่ีไม่แบ่งคอลัมน์ภาพ และคอลัมน์ เสียง 
หากแต่เขียนเรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีการระบุฉากลักษณะภาพลักษณะเสียงและเวลาตามล าดับ  

2. แบบเข้าตาราง เป็นการวางรูปแบบบทโทรทัศน์ให้ส่วนของภาพอยู่ซีกซ้ายเรียกว่าคอลัมน์ภาพ
และส่วนของเสียงอยู่ซีกขวาเรียกว่าคอลัมน์เสียงคอลัมน์ภาพใช้ส าหรับเขียนลักษณะภาพตัวหนังสือ
อธิบายข้อแนะน ามุมการถ่ายภาพหรืออาจวาดเป็นภาพร่าง (Storyboard)ลงไปในคอลัมน์ภาพก็ได้ส่ิงท่ี
ส าคัญก็คือค าศัพท์เกี่ยวกับภาพท่ีน ามาใช้นั้นต้องเป็นท่ีเข้าใจของผู้ร่วมงานการผลิตท้ังหมด และควรเหลือ
เนื้อที่ส าหรับผู้ก ากับรายการได้เขียนเพิ่มเติมส่ิงท่ีจ าเป็นด้วย ส่วนคอลัมน์เสียงใช้ส าหรับเขียนค าบรรยาย
เพลงเสียงประกอบเสียงพิเศษอื่นๆ นอกจากนั้นใช้เขียนค าอธิบายส่ิงต่าง ๆให้กับผู้แสดง และผู้บรรยาย
ด้วย เช่น การใช้อารมณ์ชนิดต่างๆ การเคล่ือนไหวการควบคุมเสียงเปล่งเสียงหรือการทอดเสียงเป็นต้น 
อย่างไรก็ดีรูปแบบนี้อาจขยายคอลัมน์ภาพและคอลัมน์เสียงให้สามารถก าหนดรายละเอียดมากยิ่งกว่าเดิม
ได้ ท้ังนี้ท้ังนั้น สุดแท้แต่ละหน่วยงานการผลิต หรือสถานีโดยยึดถือความเข้าใจของทุกคนท่ีร่วมผลิต และ 
ความสะดวกสบายเป็นหลัก 
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บทแบบสมบูรณ์ 
เป็นบทแสดงรายละเอียดของภาพท่ีจ าเป็นและทางด้านเสียงจะบอกค าพูดทุกค าท่ีผู้พูดจะพูด 

ในรายการตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมกับบอกรายละเอียดด้านภาพและเสียงโดยสมบูรณ์บางครั้ง 
จึงเรียกรายการท่ีใช้บทประเภทนี้ว่าFully Scripted Showรายการท่ีใช้บทประเภทนี้ได้แก่รายการละคร 
รายการตลก รายการข่าวและรายการโฆษณาสินค้าท่ีส าคัญในรายการเพื่อการศึกษาบทประเภทนี้จะ
น ามาใช้เมื่อมั่นใจว่าผู้แสดงรู้จักการพูดบทแทนการอ่านบทในขณะแสดง มิฉะนั้นจะท าให้รายการน่าเบื่อ
ได้ประโยชน์ของการเขียนบทประเภทนี้  

ก็คือสามารถมองภาพของรายการได้อย่างทะลุปรุโปร่งเพราะมีการก าหนดมุมกล้องขนาดของ
ภาพ ลักษณะของเลนส์ท่ีใช้การเคล่ือนไหวกล้องอย่างชัดเจนแต่ก็มีข้อเสียคือเป็นการก าหนดตายตัวโดยมิ
เปิดโอกาสให้ผู้ก ากับได้ใช้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ก าหนดมุมภาพหรือการด าเนินเรื่องอย่าง
อิสระและเมื่อใดก็ตามท่ีผู้แสดงลืมบท ผู้คุมกล้องลืมมุมกล้องตามท่ีก าหนดไว้จะท าให้กระทบกระเทือน 
และหยุดถ่ายท าซ้ าแล้วซ้ าอีกท าให้เกิดความสับสนเบ่ือหน่าย 

บทแบบก่ึงสมบูรณ์ หรือแบบย่อ  
เป็นบทท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบสมบูรณ์ส่วนมากไม่ก าหนดรายละเอียดของมุมกล้อง  

แต่ว่างไว้เพื่อให้ผู้ก ากับรายการได้ก าหนดเอง แต่บางรายการอาจก าหนดค าส่ังลงบนด้านภาพบ้าง 
ทางด้านค าพูด ค าบรรยายบ้าง บทสนทนาก็ไม่ได้ระบุหมดทุกตัวอักษรหรือทุกค าเพียงแต่ให้ประโยค
เริ่มต้นประเด็นท่ีจะพูด และประโยคสุดท้ายเพื่อเป็นสัญญาณช้ีแนะเท่านั้นจึงเรียกรายการท่ีใช้บทประเภท
นี้ว่า "Semi - Scripted Show" รายการท่ีใช้บทประเภทนี้ ได้แก่ รายการเพื่อการศึกษา รายการปกิณกะ 
รายการสัมภาษณ์ รายการนิตยสาร และรายการประเภทต่าง ๆ ท่ีผู้พูดผู้สนทนา หรือผู้บรรยายพูดเอง 
เป็นส่วนใหญ่ไม่มีระบุในบท 

บทแบบก าหนดการแสดง และช่วงเวลา 

เป็นบทท่ีเขียนบอกเฉพาะค าส่ังของส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคัญในรายการฉากท่ีส าคัญล าดับรายการและ
ก าหนดเวลาของรายการแต่ละตอน เรียกรายการท่ีใช้บทประเภทนี้ว่า The Show Format รายการท่ีใช้
บทประเภทนี้ ได้แก่ รายการประจ าของสถานี อาทิ รายการสนทนารายการข่าวส้ัน ๆรายการปกิณกะ  
รายการอภิปราย รายการนิตยสารและ Variety Show  

บทแบบเรียงล าดับเร่ืองที่เสนอ  
เป็นบทท่ีเขียนเพื่อแสดงรายการท่ีจะน าเสนอทางหน้ากล้องตามล าดับก่อนหลังโดยระบุส่ิงท่ี

จะต้องบรรยายโดยคร่าวๆไม่มีค าส่ังหรือรายละเอียดเกี่ยวกับภาพ และเสียงโดยเฉพาะใช้ เพื่อบันทึก
รายการสดปกติ บริษัทโฆษณาจะเขียนและเตรียมบทประเภทนี้ให้กับผู้ผลิตรายการว่าต้องการให้มีภาพ
สินค้าอะไรบ้างท่ีออกอากาศและมีค าพูดโฆษณาอย่างไรบ้างพอสังเขป ผู้ก ากับรายการจ าเป็น ต้องน าบท
ประเภทนี้มาตบแต่ง ปรับเปล่ียนเป็นบทบอกการแสดงและช่วงเวลาก่อน เพื่อให้ผู้ร่วมผลิตรายการ
ท้ังหมดได้เข้าใจว่าเขาควรจะท างานตามขั้นตอนอย่างไรบทประเภทนี้ไม่นิยมน าไปใช้เพื่อผลิตรายการ
เพราะอาจท าให้ผลงานท่ีออกมาไม่น่าพอใจ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดมากพอในการผลิตรายการ 
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บทแบบเปิด  

เป็นบทท่ีมีการเรียงล าดับประเด็นท่ีพูดหรือสัมภาษณ์ เช่น ประเด็นท่ีพิธีกรจะถาม และประเด็น 
ส าหรับวิทยากรหรือผู้ให้สัมภาษณ์ตอบเป็นต้น บทแบบนี้ไม่มีการก าหนดรายละเอียดใดเลยเกี่ยวกับภาพ
และเสียงมักใช้ในรายการท่ีมีความยาวกว่าการโฆษณาสด ๆ การน าบทประเภทนี้ไปใช้ในการผลิตรายการ
มักจะได้รายการท่ีไม่มีคุณภาพ เป็นรายการท่ีผลิตอย่างลวก ๆ สุกเอาเผากินจึงไม่ควรน ามาใช้นอกเสีย
จากจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะหาก เตรียมการผลิตไม่ดีบท
แบบเปิดมีแนวโน้มท่ีจะเป็นบทวางคือไม่มีสาระอันใดเลยมีแต่ความวกวน สับสนว่างเปล่า Empty Script 
บ่งบอกถึงความไม่เอาไหนของการผลิต  
ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย  

การเขียนบทก็เช่นเดียวกันกับการเขียนเพื่อการ ส่ือสารจ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ของการเขียนเขียนไปเพื่ออะไรนั่นคือเราต้องการให้อะไรกับผู้ชม เช่น ความคิดความรู้ความบันเทิงเปล่ียน
เจตคติ สร้างค่านิยมท่ีดีปลูกฝังความส านึกท่ีดีงาม หรือให้เกิดทักษะความช านาญในด้านใดเสร็จแล้ว ต้อง
วิเคราะห์ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายนั่น ก็คือเขียนเพื่อใครต้องการผู้ชมเพศใดมีช่วงอายุเท่าใด การศึกษาสภาพ 
สังคมเศรษฐกิจและคุณลักษณะอื่น ๆ เช่นไร  
 
ขั้นวิจัยเนื้อหาและก าหนดประเด็น  

เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้เขียนบทต้องศึกษาค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระต่างๆ มาวิเคราะห์แยกย่อย หัวเรื่องประเด็น ก าหนดขอบเขตเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย อนึ่งข้อมูลท่ีวิจัยรวบรวมมานี้ จะใช้เป็นวัสดุเนื้อหาหรือ
วัสดุรายการได้ในตอนหลังอาทิ สถิติ แผนผัง แผนภูมิ ค าพูดอุปมาอุปมัยค าพังเพย และแนวคิดต่าง ๆ 
 
3.3 โทรทัศน์ (Television) 

เป็นส่ือท่ีเจริญรุดหน้ามาก สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ท้ังโดยค าพูด ข้อเขียน และรูปภาพ 
เป็นท้ังภาพสี ขาวด า และภาพนิ่ง ภาพยนตร์และอื่น ๆ ถ่ายทอดข่าวสารได้เร็วมาก และส่งภาพในระยะ
ทางไกล ๆ ได้ด้วย รายการทางโทรทัศน์จะคล้ายกับวิทยุ มีความหลากหลาย โทรทัศน์จึงเป็นส่ือท่ีมี
บทบาทและมีผู้นิยมมาก 
 
ข้อดีของโทรทัศน์ 

1. ดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะสามารถทดแทนได้ท้ัง หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนตร ์
2. ผู้ชมเก็บข่าวสารได้มากเพราะมีท้ังภาพและเสียง 
3. ถ่ายทอดข่าวสารได้รวดเร็ว ท าให้ข่าวเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
4. สามารถเสนอรายการบางรายการได้ดีกว่าวิทยุและหนังสือพิมพ์ เช่น รายการสารคดี  

การสาธิตทางวิชาการต่าง ๆ 
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ข้อจ ากัดของโทรทัศน์ 
1. ราคาแพงกว่าส่ือประเภทอื่น 
2. เมื่อพลาดรายการก็ไม่สามารถจะชมได้อีก นอกจากบันทึกเป็นวีดีโอเทป 
3. เป็นการส่ือสารทางเดียว 

 
3.4 เคร่ืองฉายแผ่นใส เป็นส่ือท่ีใช้ประกอบการบรรยายเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
3.5 เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นส่ือท่ีใช้ประกอบการบรรยาย เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นภาพนิ่ง  
เล่ือนภาพทีละหนึ่งภาพ ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้มีการฉายแบบ Multi ท าให้ฉายได้ทีละ 3 เครื่อง 
 
3.6 เคร่ืองรับ – ส่งแฟกซ์ เป็นเครื่องโทรศัพท์ท่ีสามารถส่งข่าวสารท่ีมีลักษณะคล้ายการถ่ายเอกสารต้น
ทางมายังเลขหมายโทรศัพท์ปลายทาง โดยมีสัญญาณในการรับข่าวสารหรือแฟกซ์ 
 
4. สื่อกิจกรรม 

ส่ือกิจกรรมต่าง ๆท่ีจัดในลักษณะกิจกรรมตามวาระหรือโอกาสต่าง ๆ โดยมากจัดในรูป 
ของนิทรรศการ การออกร้าน งานฉลอง การประกวด การแข่งขัน ประงานสถาปนาองค์กร หรือ 
การเปิดให้เข้าชมกิจการในวันส าคัญ มีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจ านวนมากมาเข้าร่วมงาน 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานและองค์กรให้เป็นที่รู้จักของประชาชน 
3. ประชาชนท่ีมาร่วมงานได้รับสารประโยชน์ ส่วนองค์กรได้สร้างภาพพจน์ท่ีดีในสายตา 

ประชาชนเพิ่มขึ้น 

การเขียนบท (Writing a script) การเขียนบทเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากขั้นการก าหนด
แนวความคิด จนถึงการวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลและได้รับประเด็นหลักและประเด็นย่อยของรายการ 
โดยอาจท าเป็นแผนผังของรายการก่อน เมื่อก าหนดแผนผังการเดินเรื่องแล้ว ผู้เขียนจึงจะน าไปเขียนบท
ละเอียดตามแผนผังรายการเป็นบทสมบูรณ์ ท่ีมีการก าหนดล าดับก่อนหลังของการเสนอภาพและเสียง
ด้วย ผู้ชมจะได้รับเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยระบุลักษณะภาพและเสียงไว้เด่นชัด          
การวางโครงร่าง (outline) ส าหรับการเขียนบทท่ีดี จะต้องประกอบด้วย บทน า (introduction)           
การด าเนินเรื่อง (development) การหักมุม (turn) และการสรุป (conclusion) บทน า ต้องส้ัน กระชับ 
เข้าใจง่าย  เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ชมให้เข้าสู่เนื้อเรื่องการด าเนินเรื่อง คือการน าแก่นของเรื่อง หรือ
ความคิดรวบยอดของเรื่องมาคล่ีคลายให้เห็นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนจุดหักมุม เป็นจุดท่ีเค้าโครงเรื่อง
ท่ีด าเนินการเกิดหักมุมอย่างไม่คาดคิด หรือเป็นการเสนอทัศนะจากมุมมองอื่นท่ีแตกต่างออกไป เพื่อช่วย
เสริมจุด climax ให้เด่นขึ้น เป็นการพัฒนาแก่นของเรื่องสูงสุด  การสรุป หรือการขมวดปมของเรื่อง
ท้ังหมดลงอย่างย่นย่อและมีศิลปะ ส่วนสรุปจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและบทน า การสรุปท่ีดี คือการท าให้
ผู้ชมเกิดความประทับใจและการน าไปพิจารณาต่อ  
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การก าหนดฉาก วัสดุประกอบฉากและวัสดุประกอบกรายการ เมื่อเขียนบทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ผลิตรายการจะต้องมาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับฉากและวัสดุประกอบฉาก โดยเขียนรายละเอียดของ
ฉากทุกช้ินทุกชุดท่ีต้องใช้ และวัสดุประกอบฉากทุกประเภทลงในแบบฟอร์มการก าหนดฉากและวัสดุ
ประกอบฉากโดยแยกช้ินหรือชุดละแผ่น เพื่อจะได้ส่งไปให้ฝ่ายฉากด า เนินออกแบบ สร้างโมเดลและ
จัดสร้างและจัดหาให้วัสดุรายการ (program materials) หมายถึง วัสดุเนื้อหาประเภทรูปภาพ แผนภูมิ 
ข้อมูลทางสถิติ ภาพยนตร์ ภาพแอนิเมชัน เป็นต้นท่ีจะน ามาใส่หรือประกอบไว้ในรายการ ส าหรับวัสดุ
รายการท่ีมีอยู่แล้ว ก็ให้ใส่รายช่ือและแหล่งท่ีมาได้ ส่วนวัสดุรายการท่ีต้องผลิตขึ้นใหม่ ก็ต้องใส่รายช่ือและ
ก าหนดความต้องการให้ชัดเจน เช่นงานกราฟิกประเภทแผนภูมิ รูปภาพ การ์ตูน เป็นต้น 

การก าหนดผู้แสดงที่ปรากฏตัวและไม่ปรากฏตัว เมื่อมีการศึกษาบทโทรทัศน์อย่างถี่ถ้วน 
ก็เป็นขั้นตอนการก าหนดตัวผู้แสดงทางโทรทัศน์ เช่น ผู้ด าเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้อภิปรายและ  
ผู้ร่วมรายการ เป็นต้น โดยเขียนไว้ในแบบฟอร์มผู้แสดง ผู้ผลิตควรก าหนดตัวผู้ก ากับรายการไว้แล้วก่อน
การก าหนดตัวแสดง และมีการประชุมลงมติกันก่อน เพราะผู้ก ากับจะแนะน าได้ว่าผู้แสดงคนใด            
มีความสามารถมากน้อยเพียงไร 
 
5.สื่อโซเชียล 

ปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือ นับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตของครอบครัวและประชาชน 
ชาวไทย ส่ือโซเชียลผ่านโทรศัพท์มือถือจึงมีความส าคัญมากในการติดต่อส่ือสาร ส่ือโซเชียลประเภทนี้มี
ความรวดเร็วและเข้าถึงผู้รับในทุกสถานท่ี ทุกเวลา ทุกคนสามารถเป็นท้ังผู้ส่ง และผู้รับข่าวสารได้โดยตรง 
ประชาคมโลกให้ความนิยม ส่ือโซเชียล เป็นส่ือไร้พรหมแดนประชาชนท่ัวโลกสามารถติดต่อซึ่งกันและกัน
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่ือโซเชียลจึงมีความส าคัญต่องานประชาสัมพันธ์อย่างยิ่ง 
ข้อดี 

1. ประหยัด ไม่จ ากัดสถานท่ี สามารถประชาสัมพันธ์ได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลาอย่างรวดเร็ว 
2. สามารถส่ือสารได้ 2 ทางเป็นท้ังผู้ส่ง และผู้รับข่าว 
3. สามารถวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น พูดจาตอบโต้ได้ทันที 
4. สามารถแสดงรูปภาพท้ังภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหวได้ 

ข้อเสีย 
1. เป็นข้อมูลสาธารณะ มีความยากในการตรวจสอบแหล่งข่าว 
2. ข้อมูล ข่าวสารนอกเหนือการควบคุม การก ากับติดตาม 
3. ไม่มีองค์กรรับผิดชอบในกรณีข่าวมีความผิดพลาด 
4. เป็นช่องทางการหาผลประโยชน์ 

  
 



บทที่ 6 

การปฏิบัติงาน 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ตามค าส่ังของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 
 1. ติดตามผู้บัง คับบัญชาเพื่อถ่ายรูป ท าข่าว น าโครงการ กิจกรรม และผลงานของ                        
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน 
ตลอดจนผู้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะเผยแพร่นโยบาย แนวทางการพัฒนาการศึกษา คุณภาพ
ของโรงเรียน นักเรียนเผยแพร่ ในหนังสือพิมพ์ E-NEW, E-NETWORK หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ์ส่วนกลางต่อไป 
 2. รวบรวมรูปภาพ ต้ังประเด็น เขียนข่าว เขียนบทความ ส่งข่าวเสนอหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น     
เป็นประจ าทุกเดือน 

3. ประกาศเสียงตามสายเผยแพร่ข่าวสารให้บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้รับทราบข่าวสารความเคล่ือนไหว 
 4. จัดท าแผ่นพับ แนะน าส านักงานฯ เผยแพร่โครงการและ กิจกรรมท่ีดีเด่น ให้ผู้ท่ีเดินทางมา
ติดต่อราชการได้รับทราบ 
 5. จัดท าสมุดบันทึก รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีส าคัญ ให้บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัด
ผู้อ านวยการโรงเรียนและคุณครูบางส่วน การด าเนินงานนับว่าเกิดประโยชน์ เป็นท่ีพึงพอใจ ซึ่งทาง
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และบุคลากรส านักงานอื่น ๆ มาขอสมุดบันทึกจ านวนมาก 
 6. เป็นพิธีกรในการประชุม อบรมตามโอกาส 
 7. น าข่าวสาร สาระ ความรู้ ข่าวความเคล่ือนไหวของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน ตลอดจนผู้สนับสนุนการศึกษา ไป
จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 93.25 MHz ในรายการ แสงเทียน ทุกวันเสาร์ต้ังแต่เวลา 
08.00-10.00 น. 
 8. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จัดภูมิทัศน์ บริเวณสถานท่ี 
 9. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนร่วมงานกับบุคลากรทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ 
 
ปัญหาอุปสรรค์ในการด าเนินงาน 

- ไม่มี – 
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นักประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 
ในอดีตท่ีผ่านมา นักประชาสัมพันธ์กับส่ือมวลชนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และมีความจ าเป็นต้อง

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นักประชาสัมพันธ์เองก็จ าเป็นต้องอาศัยส่ือมวลชนเป็นส่ือหรือช่องทาง              
ในการเผยแพร่ข่าวสารองค์การของตนเองเพื่อหวังให้ประชาชนได้รู้และสร้างความเข้าใจ อันจะก่อให้เกิด
ภาพพจน์ท่ีดีแก่องค์การ ซึ่งจะท าให้องค์การนั้นต้ังอยู่ได้โดยได้รับความนิยมชมชอบและความศรัทธา           
จากประชาชน  

ในขณะเดียวกัน ส่ือมวลชนก็ต้องอาศัยนักประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งข่าวท่ีจะน ามาเผยแพร่เพื่อให้
สาธารณชนรับรู้ มีความเข้าใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน ปัญหาท่ีน่าจะเป็นอุปสรรคของ
บุคคลท้ัง 2 ฝ่ายก็คือความไม่เข้าใจถึงความต้องการของกันและกัน นักประชาสัมพันธ์ต้องการให้ข่าว      
ของตนได้รับการเสนอให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ในขณะท่ีส่ือมวลชนอาจจะมีข้อจ ากัดหลายประการ 
เช่น มีเนื้อที่จ ากัดแต่มีข่าวที่จะต้องเผยแพร่เป็นจ านวนมาก ซึ่งในการเผยแพร่นั้นส่ือมวลชนต้องการส่ิงท่ีมี
คุณค่าของความเป็นข่าว (Newsworthy) ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้อ่าน หรือผู้ฟัง     
แต่นักประชาสัมพันธ์อาจจะไม่เข้าใจข้อจ ากัดต่าง ๆ เหล่านั้นของส่ือมวลชนจึงเขียนข่าวโดยไม่ค านึงถึง
นโยบายหรือปราศจากซึ่งคุณค่าของข่าวตามท่ีส่ือมวลชนต้องการ จึงท าให้ข่าวท่ีส่งไปตีพิมพ์นั้นไม่ได้รับ
การเผยแพร่ อันอาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากเนื้อหาของข่าวไม่สมบูรณ์ เขียนข่าวยาวเกินไป ไม่น่าสนใจ  
ส่งข่าวช้า ส่งข่าวจ านวนมากเกินไป ขาดความสัมพันธ์ท่ีดีกับส่ือมวลชน ไม่มีความเท่ียงตรงในข่าว มุ่งแต่
จะโฆษณาสถาบันเท่านั้น ดังนั้น ส่ือมวลชนสัมพันธ์จึงเป็นส่ิงท่ีนักประชาสัมพันธ์ควรให้ความส าคัญ รู้จัก
ระมัดระวังและพยายามเรียนรู้การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยผ่านส่ือมวลชน
และใช้วิธีการเขียนข่าวแบบตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือมีเงื่อนง า นอกจากนั้น นักประชาสัมพันธ์ควรจะรู้
และเข้าใจถึงจิตใจของส่ือมวลชนแต่ละฉบับ แต่ละประเภทว่ามีนโยบายอย่างไร ต้องการข่าวประเภทใด
เพื่อข่าวขององค์การจะได้รับการเผยแพร่ตามเป้าหมายท่ีนักประชาสัมพันธ์ต้องการ 

เนื่องจากงานส่ือมวลชนสัมพันธ์เป็นงานท่ีส าคัญของอาชีพนักประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้น 
นักประชาสัมพันธ์จึงควรได้รู้และเข้าใจถึงลักษณะการปฏิบัติงานของส่ือมวลชนโดยท่ัวไป มีจุดมุ่งหมาย 
ดังนี้ 

1. เพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวที่เกิดข้ึน 
2. เสนอข่าวให้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารโดยเร็ว 
ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าใจว่า ส่ิงส าคัญของการให้ข่าวแก่ส่ือมวลชน คือ การให้

ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ยุติธรรม และเปิดเผย ส่วนข่าวสารท่ีนักประชาสัมพันธ์น าเสนอไปนั้น            
จะได้รับการเปิดเผยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของส่ือมวลชน ประการหนึ่งของการสร้าง
ความสัมพันธ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ คือ ความสนิทสนมหรือความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวกับส่ือมวลชน 
ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้กับการด าเนินงาน องค์การหรือสถาบันบางแห่งยังคงใช้วิธีว่าจ้างนักข่าว
หรือส่ือมวลชนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก หรือมีความสนิทสนมคุ้นเคยมาเป็นนักประชาสัมพันธ์ขององ ค์การ 
เพื่อใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ท่ีเคยมีในองค์การมาด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมาย          
ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ที่มีช่ือเสียงในต่างประเทศส่วนมากก็ล้วนแต่เคยเป็นอดีตนักข่าว หรือนักหนังสือพิมพ์
มาก่อนท้ังส้ิน เช่น Ivy Lee เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของความร่วมมือในปัจจุบันเริ่มเปล่ียนแปลงไป ส่ือมวลชนและ           
นักประชาสัมพันธ์ต่างมีความร่วมมือในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารมากขึ้น ส่ือมวลชนเองก็มีความยินดี
และเต็มใจท่ีจะช่วยเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์การต่าง ๆ จะเห็นได้ในแต่ละวัน
ส่ือมวลชนแต่ละประเภทหรือหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับได้น าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์องค์การเป็นจ านวน
มากหากข่าวนั้นเป็นข่าวที่มีคุณค่าของความเป็นข่าว เป็นท่ีน่าสนใจ และมีประโยชน์แก่สาธารณชนท่ัวไป 
เขียนข่าวมีความถูกต้องตามหลักและวิธีการเขียนข่าว เน้นความจริงตรงไปตรงมา และนักประชาสัมพันธ์
จะต้องค านึงไว้เสมอว่า ส่ือมวลชนนั้นต้องท างานแข่งกับเวลา ดังนั้น ข่าวใดก็ตามท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีคุณค่าของความเป็นข่าวส่ือมวลชนก็ย่อมคัดเลือกข่าวนั้น 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงาน กิจกรรม ความเคล่ือนไหวต่าง  ๆ ให้กับประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง

ได้รับทราบ โดยยึดหลักการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 4 ขั้นตอน The Four – step Process)  
ซึ่งจะหมุนเวียนต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา ดังนี้  

1. การส ารวจและก าหนดปัญหา (Defining the Problem / Fact Finding)  
เป็นการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน หน่วยงาน ท้ังในแง่ความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรม 
ท่ีเป็นผลมาจากนโยบายการด าเนินงานของสถาบัน ซึ่งอาจพบได้โดยการศึกษาข้อเท็จจริงจากการติดตาม
ข่าวสารทางส่ือมวลชนและการวิจัยเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มประชาชนเป้าหมาย เพื่อดูว่า    
“อะไรก าลังเกิดขึ้นในขณะนี้” 

2. การวางแผนและก าหนดแผนงานการปฏิบัติ (Planning & Programming) เมื่อทราบปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในสถาบันแล้ว จึงน ามาตัดสินใจวางแผน โดยก าหนดกลุ่ม ประชาชนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การ
ปฏิบัติการและกลยุทธ์การส่ือสารต่าง ๆ โดยพิจารณาว่า “เราควรจะท าอะไร และท าเพื่ออะไร?” 

3. การปฏิบัติการและการสื่อสาร (Taking Acting & Communicating) ขั้นตอนนี้เป็น        
การลงมือปฏิบัติและท าการวางแผนตามท่ีวางแผนและก าหนดไว้แล้วในขั้นตอนท่ีสอง เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างโรงเรียน ประชาชนและชุมชน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกันเช่น จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) เผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) เป็นขั้นตอนท่ี
จะต้องพิจารณาว่า “เราจะท าอย่างไร และจะพูดอย่างไร?” เพื่อให้เหมาะสม 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluating the Program) เป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมท้ังประเมินประสิทธิผลของการ เตรียมแผนงานและการสนับสนุนแผนงาน โดยการ
ส ารวจผลและความคิดเห็นจากกลุ่มประชาชนจากวัฏจักร 4 ขั้นตอนดังกล่าว จะเห็นได้อย่างชัดแจ้งถึง
ลักษณะส าคัญของการประชาสัมพันธ์คือ การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication)          
ซึ่งจะพบได้จากการให้ความส าคัญแก่ข้ันตอนการแสวงหาข้อมูลเพื่อระบุปัญหาและด าเนินการแก้ไข 

วัตถุประสงค์การเผยแพร่ผลงานโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
1. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง  
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ช่ือเสียง และศรัทธา ให้เกิดกับ โรงเรียน 
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4. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้ทราบการด าเนินงาน และกิจกรรม 
ของโรงเรียน  

5. ช่วยในการชักจูง โน้มน้าวใจ ให้เกิดการยอมรับ สนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียน 
6. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนเป็นเจ้าของ และให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 
7. เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน 

การสร้างเครือข่ายภายนอกหน่วยงานการศึกษา 

1. เครือขา่ยระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

กับหน่วยงานราชการอื่น 

งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้สร้าง
เครือข่ายด้วยการประชุม และการติดต่อประสานงาน เรื่องข้อมูลข่าวสารในด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น 
งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 กับส านักงานแรงงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี ,สาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาล,เกษตรจังหวัด,วัฒนธรรมจังหวัด,ประชาสัมพันธ์
จังหวัด,จังหวัดสุพรรณบุรี,มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีประกาศรับสมัครนักศึกษาในการศึกษาเรียนต่อ 

2. เครือข่ายระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
กับองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้ประสานงาน 
สร้างเครือข่ายร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแฝกในการเสนอข่าว ครู นักเรียนท่ีโรงเรียนทุ่งแฝก 
พิทยาคม ทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องหอยเชอรี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ  
ในการเสนอข่าวหมอดินท่ีทดลองการหมักพืชและหอยเชอรี่แก้ปัญหานาข้าว เทศบาลต าบลด่านช้าง     
ในการเสนอข่าวที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในการเสนอข่าวเด็กนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยใช้วิชาการเรียนภาษาต่างประเทศ ไปหารายได้
เสริมเป็นผู้แนะน านักท่องเท่ียว เพื่อเป็นทุนการศึกษาท่ีบึงฉวาก 

3. เครือข่ายระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

กับผู้ปกครอง 
งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้พยายาม

สร้างเครือข่ายด้วยการพบปะพูดคุยกับบรรดาผู้ปกครองเป็นกลุ่มๆ เพื่อขอทราบปัญหาอุปสรรค และ
ความรู้สึก ความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในพื้นท่ีเช่นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 

4. เครือข่ายระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

กับสื่อมวลชนในท้องถ่ิน 
งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้สร้าง

เครือข่ายกับส่ือมวลชนในท้องถิ่น ด้วยการติดต่อพูดคุย ประสานงาน การส่งข่าวสารข้อมูล หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น ผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ผู้ส่ือข่าวจากหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ผู้ ส่ือข่าวพิเศษ
สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ 
 




