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การเขียนข่าวและรายงานข่าว 
 

พรพิทักษ์ แม้นศิริ  
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์* 

                      

 ข่าวสารนับเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์ การที่จะสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชน จ าเป็นต้องมีข่าวสารที่ดี ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม การเลือกข่าวสารส าหรับเผยแพร่ จึง
จะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่ข่าวสารทุกครั้ง ขณะเดียวกัน สิ่ง
ที่ควบคู่กับข่าวสารก็คือ เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการเลือกให้ถูกต้องเช่นกัน ข่าวสารที่มีมี คุณค่า
ต่อสังคม และใช้เทคนิคในการเขียนให้สอดคล้องกับแบบฉบับของสื่อแต่ละประเภท ย่อมจะได้รับการเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง 

 ข่าว คือการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลส าคัญ ซึ่ง
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งประชาชนให้ความส าคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมาก ส าหรับ
นักประชาสัมพันธ์ ข่าวก็คือหัวใจของงานประชาสัมพันธ์ ที่จะรายงานภารกิจ ความก้าวหน้าของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ และต้องมีเทคนิคในการสร้างความเข้าใจและความ
สนใจแก่ประชาชน ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์ ยังขึ้นอยู่กับความถี่ของผลงานข่าว 
ที่น าเสนอในสื่อต่างๆ 
 
แหล่งที่มาของข่าว  

ข่าวเกิดจากเหตุการณ์และกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
 2. กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
 3. ความพยายามของผู้สื่อข่าว 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นข่าวเชิงบวกและสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของความจริงที่เกิดจากกิจกรรมของ
หน่วยงาน 
 
องค์ประกอบของข่าว  

การเขียนข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ หรือสารที่จะสื่อออกไปยังสื่อมวลชน ควรมีสาระส าคัญหรือ
องค์ประกอบ ที่เรียกว่า “5 W 1 H ” ดังต่อไปนี้ 

1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับข่าว 
2. ท าอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระท าหรือเหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
3. ที่ไหน (Where) การกระท าหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึนที่ไหน  
4. เมื่อไร (When) การกระท าหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึนวัน เวลาใด  
5. ท าไมและอย่างไร ( Why and How) ท าไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
6. ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็นมา 
 
* รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์  
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ขั้นตอนในการเขียนข่าว  

การเขียนข่าว ผู้เขียนควรปฎิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. หาข้อมูล โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ ์
2. วางแผนการเขียน ศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของสื่อท่ีจะส่งเผยแพร่ 
3. ร่างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน  
4. ประเมินผล โดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยอ่าน  

 
องค์ประกอบการเขียนข่าว 
 การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ ต้องบอกสิ่งส าคัญที่สุดก่อน แล้วจึงบอกสิ่งส าคัญรองลงมา ซึ่งการเขียน
ข่าวมีองค์ประกอบส าคัญเรียงล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. พาดหัวข่าว (headline) เป็นการบอกประเด็นส าคัญของข่าว มักใช้ประโยคที่เป็นข้อความสั้นๆ 
เพ่ือช่วยให้รู้ว่าเป็นข่าวอะไร และมีประเด็นใดน่าสนใจ วิธีการพาดหัวข่าวให้พิจารณาความส าคัญของข่าว
นั้นๆ ว่าใคร ท าอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และท าไมจึงท าเช่นนั้น ตัวอย่างการเขียนพาดหัวข่าว  

     1.1 แบบ Who น า เช่น “นายกรัฐมนตรีประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.” “แฝดสยามเพศหญิง
เสียชีวิตแล้ว” “กกต.ยืนกรานห้ามจดใหม่ พรรคถูกยุบ” 

     1.2 แบบ What น า เช่น “เกิดเพลิงไหม้ที่ย่านชุมชนกลางตลาด” ซึ่งส่วนใหญ่ความส าคัญของ
ข่าวอยู่ที่ การกระท าและผลกระทบ 

     1.3 แบบ When น า เช่น “31 พ.ค.ชี้ชะตายุบพรรค” ซึ่งข่าวนี้ความส าคัญอยู่ที่เงื่อนไขของ
เวลา  

     1.4 แบบ Where น า เช่น “เชียงใหม่กลายเป็นเมืองในหมอกจากไฟป่า” ซึ่งคุณค่าของข่าวอยู่ที่
สถานที ่

     1.5 แบบ Why น า เช่น “เร่งหาสาเหตุหนุ่มคลั่งยิงกราด 3 ศพ กลางตลาดไท” ความส าคัญ
ของข่าวอยู่ที่การตั้งข้อสังเกต เพ่ือเพ่ิมความอยากรู้ อยากเห็น 

     1.6 แบบ How น า เช่น “อยากได้มือถือรุ่นใหม่ วัยรุ่นหาเงินด้วยการขายตัว” ความส าคัญของ
ข่าวอยู่ที่ความเป็นเหตุเป็นผล 

2. วรรคน า เป็นประเด็นส าคัญของเรื่อง คือต้องตอบสนองความสนใจของผู้อ่านว่า Who What 
When Where Why เขียนด้วยประโยคสรุปเรื่องหรือสรุปประเด็นส าคัญและกระชับ เพ่ือขยายพาดหัวข่าว มี
ความยาวประมาณ 3-6 ประโยค เช่น “สดศรียืนกรานพรรคถูกยุบจดชื่อเดิมไม่ได้ ทนายบอก แม้วพร้อม
แก้ปัญหา หาก ทรท.ถูกยุบ ด้านประธาน คมช.ติวเข้มต ารวจ-ทหาร สั่งห้ามใช้อาวุธรับมือม๊อบ” 

3. ส่วนเชื่อม เป็นตัวเชื่อมระหว่างวรรคน ากับเนื้อข่าว ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่ขยายประเด็นของ
เรื่อง จะมีหรือไม่มีก็ได้ มักใช้กับข่าวใหญ่ เช่น “ทั้งนี้เป็นการประชุมลับ ห้ามไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้อง
ประชุมศาลฎีกา” 

4. เนื้อข่าว เป็นการบอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว้แล้วในวรรคน า เป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุนหรือ
ขยายความ หรือช่วยให้วรรคน าได้ใจความชัดเจนขึ้น เป็นเรื่องราวทั้งหมดของข่าวที่ตอบค าถาม 5 W และ 1 
H มี 2-5 ย่อหน้าตามความเหมาะสม โดยย่อหน้าแรกๆ เป็นรายละเอียดตามวรรคน า ย่อหน้าสอง อ้างค าพูด
ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้บริหาร เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ ย่อหน้าสุดท้าย เสริมข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็น เช่น 
“รายงานข่าวแจ้งว่า……………….” นอกจากนี้ตัวอย่างการน าค าพูดมาใช้ในเนื้อข่าว เช่น “ผู้ก่อความไม่สงบ
ก าลังสูญเสียมวลชน เขาหมดโอกาสที่จะเดินไปสู่ความส าเร็จในการแบ่งแยกดินแดน” พันเอกอัคร ทิพโรจน์ 
โฆษกกองทัพบก กล่าว หรือ ประโยคอ้อม “พันเอกอัคร ทิพโรจน์ กล่าวว่าผู้ก่อความไม่สงบก าลังสูญเสีย
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มวลชน และหมดโอกาสที่จะเดินไปสู่ความส าเร็จในการแบ่งแยกดินแดน” หรือประโยคตรง พันเอกอัคร ทิพ
โรจน์ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า “ผู้ก่อความไม่สงบก าลังสูญเสียมวลชน เขาหมดโอกาสที่จะเดินไปสู่
ความส าเร็จในการแบ่งแยกดินแดน” 

5. ทิ้งท้ายข่าว เป็นการสรุปประเด็นเพ่ือดึงดูดความสนใจ ตอกย้ าจุดหมาย ส่วนใหญ่มี ความยาว
ประมาณ 4-6 ประโยค เช่น “เชิญร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ และร่วมกันท า
ความดีถวายในหลวงด้วยการงดสูบบุหรี่”  
 
รูปแบบการเขียนข่าว 

โดยทั่วไปการเขียนข่าวจะมีเพียง 3 ส่วนเท่านั้น ได้แก่ พาดหัวข่าวหรือโปรยหัวข่าว (headline) 
วรรคน า เป็นการสรุปเรื่องราว (lead) เนื้อข่าว เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์และเรื่องราว (detail) 
นอกจากนี้รูปแบบการเขียนข่าวทั่วๆ ไป ไม่ว่าข่าวหนังสือพิมพ์ หรือข่าววิทยุโทรทัศน์ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ปี
รามิดหัวกลับ ปีรามิดหัวตั้ง และสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม ซึ่งใช้ในรูปแบบของข่าวที่แตกต่างกันดังนี้  

1. แบบปิรามิดหัวกลับ (inverted pyramid) เป็นการน าเสนอข่าวโดยล าดับประเด็นส าคัญจาก
มากไปหาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในการอยากรู้อยากเห็นสิ่งส าคัญก่อน ส่วนรายละเอียดไว้
ทีหลัง ประกอบด้วย ข่าวพาดหัว วรรคน า ส่วนเชื่อม และส่วนของเนื้อเรื่อง เรียงตามล าดับความส าคัญ เป็น
การเขียนข่าว โดยเริ่มด้วยความน าที่เป็นประเด็นส าคัญของเรื่อง และส่วนเชื่อมที่โยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความน ากับเนื้อหา ที่มีความส าคัญรองลงมา ส่วนเนื้อหา จะเป็นส่วนประกอบที่ให้รายละเอียดของเหตุการณ์
หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 

รูปแบบโครงสร้างของข่าวในหน้ากระดาษ 
 
 

............................................................พาดหัว........................................................... ...........  
วรรคน า ............................................................................................................................. .... 
ค าเชื่อม .................................................................................................................... .............. 
เนื้อข่าวส าคัญ .............................................................................................................. .......... 
เนื้อข่าว ................................................................................................ .................................. 
เนื้อข่าวส าคัญน้อย ..................................................................................................................  
 
    
 
2. แบบปิระมิดหัวตั้ง (upright pyramid) จะเรียงล าดับข้อมูลที่มีความส าคัญน้อยไปหามากที่สุด (climax) 
เพ่ือให้ผู้อ่านมีความอยากรู้ เริ่มจากประเด็นที่ไม่มีความส าคัญมากนัก แล้วค่อยๆ เพ่ิมประเด็นที่ส าคัญขึ้น
เรื่อยๆ จนกระท่ังถึงประเด็นส าคัญที่สุด มักจะใช้ในเรื่องที่มีเง่ือนง า เชิงสืบสวน สอบสวน ปัจจุบันไม่นิยมใช้ 

พาดหวั 
วรรคน า 

รายละเอียด
ละเอียดด 
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3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม (combination) มักใช้เขียนข่าวที่ไม่ค่อยส าคัญ เป็นข่าว

สั้นๆ เริ่มจากส่วนเชื่อม หรือจากเนื้อเรื่องข่าว หลังจากพาดหัวข่าวแล้ว ไม่มีความน า ความส าคัญของข่าวเท่า
เทียมกัน ตั้งแต่ต้นจนจบเนื้อเรื่องของข่าว  มักจะเขียนแบบเสนอข้อเท็จจริง  
 
ข้อควรระวังในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้อง เพราะว่าถ้าผิดพลาดอาจกลายเป็นคนละบุคคล หรือเกิด
ความเสียหายได้  

2. ยศ ต าแหน่ ง  ต้ องระบุ ให้ ตรงกับความเป็นจริ งขณะนั้ น  เช่น  อดีตรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย  

3. ค าน าหน้าชื่อ และบรรดาศักดิ์ต้องระบุเรียงล าดับให้ถูกต้อง 
4. การใช้อกัษรย่อ หรือตัวย่อต่างๆ ควรตรวจสอบให้ดี 
5. ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป 
6. การเขียนตัวเลขถ้ามีจ านวนมากอาจใช้ตัวอักษรแทน ถ้าไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน ควรใช้ค าว่าประมาณ 
7. หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก 

 
การพิจารณาคัดเลือกข่าวเพื่อน าเสนอ  

ข่าวที่งานประชาสัมพันธ์คิดว่าส าคัญและเด่น และน ามาเสนอ แต่สื่ออาจจะเห็นว่าไม่ส าคัญและไม่
น่าสนใจ หรือข่าวที่งานประชาสัมพันธ์เห็นว่า เป็นข่าวที่สังคมควรรู้ แต่อาจเป็นข่าวที่เขาไม่อยากรู้  ดังนั้น
ประเด็นของข่าวจึงควรอยู่ในกระแสสังคมและมีผลกับคนส่วนใหญ่ 

 
เทคนิคการเขียนข่าวให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อมวลชน 

การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบ เขียนอย่างสร้างสรรค์และ
มีประสิทธิภาพ ความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่ง คือการได้รับการเผยแพร่ข่าวของหน่วยงานผ่าน
สื่อมวลชน ปัจจุบันการส่งข่าวเพ่ือเผยแพร่ท าได้ยากขึ้น เนื่องจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ล้วนส่งข่าวไปยัง
สื่อมวลชนแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการเขียนข่าวให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อมวลชนต้องค านึงถึงเทคนิค
ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดของสื่อให้เข้าใจ เช่น ชื่อของบรรณาธิการ เนื้อหาของสื่อ เพ่ือที่จะด าเนินการ
ส่งข่าวได้อย่างน่าสนใจ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ขอ้มูล 
รายละเอียด 

ประเด็นส าคญั 
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 2. รายละเอียด เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกประเด็นและมีเนื้อหาน่าสนใจรวมทั้งต้องมีความ
ครบถ้วนในตัวเอง และต้องไม่ผิดพลาดทั้งในด้านเนื้อหา วัน เวลา สถานที่ และชื่อบุคคล เพราะหากมีความ
ผิดพลาด สื่อมวลชนจะจ าความผิดพลาดนั้นไปตลอด 
 3. ข่าวมีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง  

4. ความรวดเร็วของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากรายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ คุณค่าของข่าวจะมากขึ้น  
เพราะการรายงานข่าวสดๆ ร้อนๆ ผู้อ่านมักชื่นชอบและให้ความสนใจ 

5. ต้องค านึงเสมอว่า การส่งข่าวต้องถูกคน ถูกหน้า ถูกฉบับ  ถูกเวลา เพราะโอกาสได้รับการตีพิมพ์
จะมีสูง นักประชาสัมพันธ์ควรทราบก าหนดของการปิดต้นฉบับของแต่ละสื่อ เพ่ือก าหนดเวลาในการส่งข่าวได้
อย่างถูกต้อง 

6. ต้องกระตุ้นความสนใจของผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการ โดยการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ โดยทั่วไป
สื่อมวลชนมีความต้องการข่าวจากหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นการเขียนข่าวต้องสร้างความน่าสนใจเพ่ือดึงดูดใจ
บรรณาธิการให้ได้ เช่น “ม.อ.จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร” เปลี่ยนเป็น “ม.อ.ถวายปริญญาในหลวง” 
“คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาล ม.อ. สรุปปัญหาวัยรุ่น” เปลี่ยนเป็น “คลินิกวัยรุ่น ม.อ.สะท้อนปัญหาวัยโจ๋” 
นอกจากนี้สิ่งที่ท าให้ข่าวน่าสนใจเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ความใกล้ชิดของข่าวกับผู้บริโภคทั้งกายและใจ ความส าคัญ
หรือความเด่นของบุคคลในข่าว ขนาดของเหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ ย่อมได้รับความสนใจมากกว่า ข่าวที่มี
ผลกระทบต่อคนจ านวนมาก ย่อมมีความส าคัญมากกว่า ข่าวมีเงื่อนง า มักได้รับความสนใจ หรือข่าวแปลก 
พิสดาร จะได้รับความสนใจมาก เป็นต้น 
 7. ข่าวที่ส่งไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและมีข้อมูลเพียงพอ 
 8. ไม่เขียนยกย่องจนออกนอกหน้า เพราะหากหนังสือพิมพ์เขียนข่าวยกย่องมากเกินไป อาจถูก
เพ่งเล็งว่าได้รับผลประโยชน์  

9. ต้องมีกระดาษหัวข่าว ซึ่งมีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รวมทั้งผู้ให้ข่าว ที่พร้อมจะให้สื่อมวลชน
ติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 

10. เลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหาข่าว ต้องพิจารณาดูว่า เขียนไปลงหนังสือพิมพ์อะไร การเขียนข่าวของ
หนังสือพิมพ์นั้นเป็นอย่างไร ควรรู้นโยบายและการท างานของหนังสือพิมพ์ ว่าน าเสนอข่าวแนวไหน ท าข่าว
ประเภทใด ท าให้ข่าวที่เขียนส่งไปมีโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น เช่น ข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องเชิญมาท าข่าว
หรือ ส่งให้สื่อหรือนักข่าวในสายนี้เพื่อจะได้สื่อตรงกลุ่มเป้าหมาย  

11. เนื้อข่าวไม่จ าเป็นต้องเขียนยาวมาก ควรพิมพ์จบในกระดาษ เอ 4 หน้าเดียว  
 
เทคนิคและข้ันตอนในการถามค าถามเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเขียนข่าว 
 ความส าเร็จของการได้ข้อมูลขึ้นอยู่กับความสามารถในการถามค าถาม และท าให้ผู้ที่ถูกถามพึงพอใจ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย และวางแผนที่จะถามค าถามในสิ่งที่คนทั่วไปอยากรู้ 
 2. ศึกษาคนที่เราจะไปถาม 
 3. เริ่มจากค าถามกว้างๆ ไปเจาะประเด็นค าถามท่ีแคบเข้าหรือประเด็นที่อยากรู้ 
 4 .อาศัยค าตอบก่อนหน้านี้ของผู้ให้สัมภาษณ์ มาเป็นพ้ืนฐานในการถามค าถามต่อไป 
 5. ค าถามควรกระชับ ไม่ควรถามค าถามที่ยาวเกินไป 
 6. ขออนุญาตก่อนถาม โดยหลักจิตวิทยา ถ้าขออนุญาตถามค าถาม คนทั่วไปจะตอบรับที่จะตอบ 
 7. หลังจากถามค าถามแล้วให้หยุดฟัง 
 8. จดบันทึก หรืออัดเทปค าให้สัมภาษณ์ไว้ เพื่อน าข้อมูลมาเขียนข่าว 
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ค าถามทั่วไปท่ีสามารถน ามาใช้สัมภาษณ์  

ค าถามพ้ืนฐานที่สามารถน ามาใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะท าข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ได้แก่ 
รายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างไร เป้าหมาย ความคาดหวังหรือ
ประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมคืออะไร ความคืบหน้าในการด าเนินการไปถึงข้ันไหน ปัญหาและอุปสรรค
ในการท างานมีอะไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ข้อควรระวัง คือ หลีกเลี่ยงค าถามที่น าไปสู่ความ
ขัดแย้ง หรือความไม่พอใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ เช่น ค าถามว่า มีความขัดแย้งในการท างานใช่หรือไม่ เรื่องนี้มี
การเมืองเข้ามาแทรก หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ ยกเว้นว่าได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น
อย่างดีแล้ว และมีความเชี่ยวชาญในการท าข่าวเจาะลึก  

กรณีเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์มีโอกาสที่จะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ เช่น การให้สัมภาษณ์
ทางโทรทัศน์ การพูดเข้าสายในรายการวิทยุ หรือการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ควรคิด
ว่า การให้สัมภาษณ์เป็นโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นโอกาสได้ชี้แจง
หรืออธิบายเหตุผลในสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งได้ชมเชยเพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ
งาน นอกจากนี้เมื่อได้ฟังค าถาม ไม่ควรรีบตอบ แต่พยายามท าความเข้าใจค าถามก่อน อย่าท่องจ าค าตอบ ให้
พยายามท าความเข้าใจเรื่องที่จะให้สัมภาษณ์ พูดอย่างเป็นธรรมชาติ ถ้าไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัดเจน ให้ขอ
ค าถามอีกครั้ง และถ้าผู้สัมภาษณ์อ้างถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้กล่าวแก้ไข อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป 

 
ภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 ภาพถ่ายช่วยให้ข่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา รายละเอียดของเรื่อง 
รวมทั้งนิยมชมชอบต่อบุคคลและหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น  ภาพถ่ายจึงเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญในการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 ประเภทของภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ประเภทของภาพข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ภาพบุคคล เน้นบุคคล
ส าคัญในเหตุการณ์ 2) ภาพกิจกรรม เน้นกิจกรรมที่น่าสนใจ 3) ภาพสถานที่ เน้นสถานที่ส าคัญในข่าว 4) 
ภาพเหตุการณ์ เน้นเหตุการณ์ตามธรรมชาติ  
 
เทคนิคในการถ่ายภาพให้ไดล้งข่าว  

เทคนิคในการถ่ายภาพให้ได้ลงข่าวมีข้อควรพิจารณาดังนี้ 
1. มีความสอดคล้องกับเนื้อหาข่าว ข่าวและภาพควรจะกลมกลืนกัน มีเนื้อหา มีชีวิตชีวา มีความ

ชัดเจน สามารถบอกเรื่องราวให้ผู้ดูรู้เรื่องและเข้าใจได้ชัดเจน และควรมีค าอธิบายภาพ ซึ่งมีรายละเอียดว่า
ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท าไม อย่างไร โดยพิมพ์ด้วยกระดาษต่างหากไว้ใต้ภาพ ไม่ควรเขียนข้างหลังภาพ 

2. การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกบุคคลที่น่าสนใจ จะตามใจผู้ที่ต้องการเป็นข่าว
ไม่ได้ ต้องมีศิลปะและใช้วิจารณญาณในการถ่ายภาพและคัดเลือกภาพให้เหมาะสม หากภาพถ่ายไม่น่าสนใจ 
ไม่มีความแปลกใหม่ อาจไม่ได้รับการตีพิมพ์ 

3. ภาพถ่ายประกอบข่าวของบุคคลผู้เป็นแหล่งข่าวในภาพ ไม่ควรนั่งตัวตรง (แข็งเหมือนภาพจาก
บัตรประชาชน) ควรอยู่ในอิริยาบถต่างๆ เช่น กอดอก ก าลังจับปากกา ก าลังพูดอธิบาย ซึ่งท าให้ภาพข่าว
น่าสนใจขึ้น 
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วิธีการถ่ายภาพ  

ภาพถ่ายที่จะน าไปประกอบข่าวนั้น ปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น เพราะเทคโนโลยีของ
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการท างาน ซึ่งมีข้อแนะน าในการถ่ายภาพดังต่อไปนี้ 
 1. วางนิ้วไว้บนปุ่มชัตเตอร์แล้วกดลงไปเบาๆ ประมาณครึ่งทาง อย่าเพ่ิงกดลงไปจนสุด กล้องจะเริ่ม
โฟกัสภาพและค านวณแสง จากนั้นค่อยกดปุ่มชัตเตอร์ลงไปอีกครึ่งหนึ่งจนสุดอย่างแผ่วเบา กล้องก็จะ
บันทึกภาพทันที ภาพที่ได้จะไม่สั่นและได้จังหวะที่ต้องการ 
 2. การถ่ายภาพย้อนแสง สามารถเปิดแฟลชช่วย เพ่ือไม่ให้ภาพที่ออกมามืด 
 3. การถ่ายภาพบุคคลครึ่งตัว ผู้ถ่ายภาพควรย่อตัวเล็กน้อย เนื่องจากหากถ่ายจากส่วนสูง                 
ปกติแล้ว ภาพที่อยู่ในมุมที่กดลง จะท าให้ศรีษะดูใหญ่ และช่วงตัวดูสั้น เป็นสาเหตุให้ได้ภาพที่ล าตัวและขา
สั้นแต่ศรีษะโตเมื่อถ่ายภาพบุคคลเต็มตัว 
 4. การถ่ายภาพบุคคล ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ ด้านแสง ฉากหน้า ฉากหลัง โดยเฉพาะฉากหลังที่
ดีต้องไม่รกรุงรัง และรบกวนสายตาในการมอง เช่น มีใบไม้หรือเสาโผล่ขึ้นมาจากศรีษะ ต้องหลีกเลี่ยงฉาก
ดังกล่าว หรือถ่ายให้ฉากหลังเบลอ ด้วยการปรับรูรับแสงให้กว้าง ความเร็วชัตเตอร์สูง  
 
เคล็ดลับในการถ่ายภาพหมู่เพื่อน าไปเป็นภาพประกอบข่าว  

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์นั้นต้องใช้ภาพหมู่เพ่ือประกอบในการเผยแพร่ข่าวค่อนข้างมาก ซึ่งมี
ข้อแนะน าในการถ่ายภาพหมู่ดังนี้ 
 1. พยายามให้น้ าหนักของภาพดูสมดุล ไม่หนักไปทางซ้ายหรือขวา ซึ่งเป็นหน้าที่ของช่างภาพ
เนื่องจากเป็นผู้ที่เห็นองค์ประกอบทั้งหมด ผู้ที่ถูกถ่ายจะไม่ทราบว่าภาพดูสมดุลดีหรือไม่ 
 2. การถ่ายภาพหมู่บ่อยครั้งต้องถ่ายในที่มีแสงน้อย ต้องใช้แฟลชช่วย ควรให้ภาพที่ออกมาเห็น
ชัดเจนทุกคน  
 3. หากไม่ต้องการให้ผู้ถูกถ่ายภาพหมู่บางคนหลับตา อาจใช้วิธี บอกให้ทุกคนหลับตาก่อน แล้วจึง
นับ 1-2-3 ให้เปิดตาได้ แล้วจึงท าการกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ จะได้ภาพที่ไม่มีใครหลับตา  
 4. การถ่ายภาพหมู่ไม่จ าเป็นต้องถ่ายภาพเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม อาจถ่ายตอนเริ่มต้นกิจกรรมหรือ
ระหว่างการท ากิจกรรม เพราะหากรอเสร็จสิ้นกิจกรรม สมาชิกอาจอยู่ไม่ครบหรือสื่อมวลชนบางท่านไม่
สามารถรอจนจบกิจกรรม อาจกลับไปก่อนได้ 

……………………………………………………………… 
เอกสารอ้างอิง 
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