
บทท่ี 8 การเขียนขา่ว
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์



หลักการ เทคนิค วิธีการเขียน และน าเสนอข่าวทาง

วิทยุกระจายเสียงคล้ายคลึงกับหลักการเขียนข่าวทาง

หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จะแตกต่างกันตรงธรรมชาติของ

สื่อวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เสียงในการสื่อความหมาย ดังนั้น 

การเขียนบทข่าววิทยุกระจายเสียงจึงต้องเป็นการเขียนเพื่อฟัง

การเขียนข่าว



โครงสร้างของข่าวและการใช้ภาษา

1.  พาดหัวข่าว (Headline ) 

2.  ความน าข่าว (Leads) 

3.  ส่วนเชื่อมความน าข่าวกับเนื้อเรื่อง (Neck) 

4. เนื้อเรื่องหรือเนื้อข่าว (Body) 



- ข้อความส้ันๆ  

- ทักษะการเลือกถ้อยค าภาษา

- ดึงดูดความสนใจ

- กระทบต่อความรู้สึกของผู้อ่าน

1.  พาดหวัขา่ว (Headline )



ด้วยข้อจ ากัดในเร่ืองพื้นท่ี ท าให้

การใช้ค าพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ต้องตัดให้

สั้นหรือย่นย่อลงเพื่อกระชับค าให้พิมพ์ลงใน

เน้ือท่ีท่ีจ ากัดได้ เช่นหนุน=สนับสนุน, ยัน=

ยืนยัน, มะกัน=สหรัฐอเมริกา

1.1 การใช้ค าตัดส้ัน หรือกร่อนค า



การพาดหัวข่าวนิยมเขียน
ประโยคท่ีขึ้นต้นด้วยค ากริยาเพื่อ
บอกผู้อ่ านว่าเกิดอะ ไรขึ้น โดย
ความส าคัญของ เร่ืองท่ีเป็นข่าว
ไม่ได้อยู่ท่ีประธาน เพื่อให้ผู้อ่าน
อ่านรายละเอียดในความน าหรือ
เน้ือเร่ืองของข่าวต่อไป

1.2 การละประธานของประโยค



พาดหัวข่าวมักจะใช้ประโยค
เด่ียวมากกว่าประโยคซ้อน เช่น ค า
ว่า “อีกท้ัง” “ซึ่ง” “กับ” “ต่อ”

แต่ท้ังน้ีส่วนท่ีละไว้ต้องไม่ท า
ใ ห้ประโ ยคเหล่ า น้ีมี คว ามหมา ย
ผิดเพี้ยนไป

1.3 การละเว้นค าเช่ือม ค าสันธาน หรือส่วนท่ีขยายประโยค



ภาษาท่ีใช้จึงเป็นค าท่ีอยู่ใน
กระแสความนิยม มีสีสัน เกินจริง ค า
สแลง หรือภาษาเฉพาะสมัยในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สาวอึ๋ม หมายถงึ ผู้หญิงท่ีมี
หน้าอกใหญ่ วืด หรือ ชวด เป็นต้น

1.4 การใช้ค าสแลง ค าเฉพาะสมัย หรือค าท่ีสร้างภาพลักษณ์เกินจริง



เป็นการส ร้างสีสันใ ห้
พาดหัวข่ าว เพื่อ ดึง ดูดความ
สนใจคนอ่าน ชื่อเล่นของบุคคล
ห รื อ ฉ า ย า มั ก สั้ น ก ว่ า ชื่ อ
จ ริ ง  ส า ม า ร ถพิ มพ์ ล ง ใ น
คอลัมน์ท่ีมีความกว้างยาวจ ากัด
ได้

1.5 การใช้ฉายาหรือช่ือเล่นของบุคคล



2. ความน าข่าว (leads)

เขี ยนด้วยประโยคส รุปประเด็นส าคัญและ
กระชับ เพื่อขยายพาดหัวข่าว มีความยาวประมาณ 3-6 
ประโยค เช่น 

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐ แถลง
ท่ีท าเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ (1 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น
ว่า จะสั่งให้กองก าลังทหารสหรัฐพร้อมอาวุธหนักเข้า
จัดการทันทีหากรัฐและเมืองต่าง ๆ ล้มเหลวในการ
ควบคุมการประท้วงไม่ให้บานปลาย



5W 1H 

Who What      Where      When      Why        How

ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือใด
ท าไมจึงเกิด

เหตุการณ์น้ันขึ้น

เหตุการณ์น้ัน

เกิดขึ้นอย่างไร

“ความน าข่าวแบบสรุป”



เ ขี ย นบร รยา ยห รื อ
พ ร ร ณน า ภ า พ เ ห ตุ ก า ร ณ์ 
เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
ท าให้ผู้อ่านเห็นในเหตุการณ์น้ัน
อย่างแจ่มแจ้ง โดยผู้เขียนจะเร่ิม
จากการเขียนความน าแบบสรุป 
แล้ ว เพิ่ มค าก ริยา ท่ีมีความ
เคลื่อนไหว เช่น ข่าวอุบั ติเหตุ 
ข่าวชุมนุมประท้วง เป็นต้น

“ความน าขา่วแบบภาพพจน”์



เป็นความน าท่ีตัดตอน
ถ้อยค าของบุคคลส าคัญ ข้อความใน
ประกาศ แถลงการณ์ มาเขียนไว้ใน
เคร่ืองหมายอัญประกาศ “………”
เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถ้อยค าของ
บุคคลส าคัญ อย่างแท้จริง

“ความน าข่าวแบบอญัพจน์”



คือ ความน าท่ีเร่ิมจากความน าแบบสรุป แล้วเพิ่มค ากริยา ค าขยายท่ีแสดงความหนัก
แน่นของอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน

“ความน าข่าวแบบกระแทกกระทั้น”

“ความน าข่าวแบบใหภู้มิหลงั”

คือความน าข่าวท่ีให้ข้อมูลเบื้องต้นของข่าวท่ีจะน าเสนอต่อไป เพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองราวได้ชัดเจนกระจ่างขึ้น

คือความน าข่าวท่ีเขียนแสดงภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่ 2 เหตุการณ์ ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกัน หรือขัดแย้งกัน เป็นประเด็นดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

“ความน าข่าวแบบเปรียบเทียบหรือแบบขัดแยง้”



เป็นข้อความสั้นๆ ท่ีเชื่อมระหว่างความน าข่าวกับเน้ือเร่ือง เพื่อให้การ
เขียนข่าวน้ันเชื่อมโยงอย่างต่อเน่ือง อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เช่น "ท้ังน้ีเป็นการ
ประชุมลับ ห้ามไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องประชุมศาลฎีกา”

3.  ส่วนเชือ่มความน าขา่วกบัเนือ้เรือ่ง (Neck) 

ความน า

เน้ือข่าว

ส่วนเชื่อม



4. เนื้อเรื่องหรือเนือ้ขา่ว (Body) 

คือส่วนท่ีอธิบายหรือขยายรายละเอียด

ของส่วนประกอบอื่นๆของข่าวท้ังหมด เพื่อให้

ผู้อ่านทราบเร่ืองราวและเข้าใจล าดับความส าคัญ

ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เน้ือหาข่าว

แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ



ใช้ภาษาเขียนแบบอธิบายความ หรือบรรยายข้อเท็จจริงของเร่ืองท่ีเกิดขึ้น 
การใช้ภาษานิยมใช้เชิงบรรยายโวหาร และกึ่งทางการ เหมาะส าหรับข่าวท่ีมีข้อมูล
มาก เช่น รายงานผลการประชุมคณะรัฐมนตรี การประกาศนโยบายของรัฐ ข้อมูล 
งบประมาณ ตลาดหุ้น เป็นต้น

3.1 แบบให้ข้อเท็จจริง (Fact story) 



เหมาะกับข่าว หรือเหตุการณ์ท่ีมีความเคลื่อนไหว มักใช้ภาษาเชิง
พรรณนาใ ห้เห็นภาพเหตุการณ์หรือการกระท าท่ี เกิดขึ้น โดยเฉพาะข่าว
อาชญากรรม ข่าวสงคราม การแข่งขันกีฬา เพลิงไหม้ หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น

3.2 แบบแสดงการเคล่ือนไหว (Action story)



การเขียนท่ีใช้ภาษาสนทนามากกว่าภาษาเขียน เน้ือความข่าวแบบน้ี
อ้างอิงค าพูดของบุคคลในข่าวเป็นส่วนใหญ่ เหมาะส าหรับข่าวการสัมภาษณ์ 
การอภิปราย สาระของข่าวอยู่ท่ีค าพูดของบุคคลในข่าว

3.3 แบบกล่าวอ้างค าพูด (Qoute story) 



ลักษณะการใชภ้าษาในเนือ้ขา่ว

1. ระดับภาษา 

ภาษาเป็นทางการ - ข่าวทั่วไป 

ภาษาข่าวเชิงพรรณนา- ข่าวที่มีลีลาเคลื่อนไหว 

ภาษาสนทนาภาษาสแลง - ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา



2. รูปแบบประโยค

ไม่ควรเขียนเย่ินเย้อ นิยมใช้ประโยคสั้นมากกว่าประโยคยาว 

หรือประโยคซ้อน ขณะเดียวกันก็ไม่นิยมใช้ค าตัดสั้น ค ากร่อน หรือค า

ย่อที่ไม่เป็นไปตามแบบแผน หากเป็นค าใหม่ก็ใช้ค าเต็มและวงเล็บค าย่อ

ตามหลังในการใช้คร้ังแรก จากนั้นก็ใช้ค าย่อในการเขียนคร้ังต่อไป

ลักษณะการใชภ้าษาในเนือ้ขา่ว (ต่อ)



3. การใช้ภาษาเชิงวิพากษ์

ข่าวเป็นการรายงานข้อเท็จจริง จึงควรหลีกเลี่ยงภาษา

เชิงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าลักษณะใด ๆ เช่น กระทบกระเทียบ 

ประชดประชัน เสียดสี เนื่องจากผิด คุณลักษณะข่าวที่ถูกต้อง

ลักษณะการใชภ้าษาในเนือ้ขา่ว (ต่อ)



เป็นการสรุปประเด็นเพื่อดึงดูดความสนใจ ตอกย้ าจุดหมาย ส่วนใหญ่มี ความยาวประมาณ 4-6 ประโยค

การท้ิงท้ายข่าว 

การแก้ปัญหาข้อความขยะ หรือข้อความไม่พึงประสงค์ กสทช.ได้แนะน าให้
ประชาชนกด *137 โทรออก ซ่ึงทุกค่ายมือถือจะบล็อกข้อความท่ีไม่ต้องการให้ได้ และ
แนะน าประชาชนอย่ากดลงิก์เมือ่ได้รับข้อความ เพื่อช่วยป้องกันได้อีกทางหนึ่ง



1. แบบพีระมิดหัวกลับ ( Inverted Pyramid) 
ผู้เขียนข่าวจะรายงานสาระส าคัญท่ีสุดของข่าว
ก่อน แล้วจึงเขียนส่วนส าคัญรองๆ ลงไป
2. ลักษณะ จัดล าดับตามความส าคัญ และ
จัดล าดับตามเวลาหรือเหตุการณ์

รูปแบบการเขยีนขา่ว

ความน า

-----------

ส่วนเช่ือม(ถ้ามี)

----------

เนื้อข่าว



ความน า
-------

เนื้อข่าว
--------

Climax

2.  แบบพีระมิดหัวต้ัง (Upright Pyramid) 
ไม่ค่อยนิยมใช้ในปัจจุบัน ผู้ เขียนข่าวจะ
เรียงล าดับข้อมูลท่ีมีความส าคัญจากน้อยไป
หามากท่ีสุด (climax) เพื่อให้ผู้อ่านกระหาย
ใคร่รู้ และติดตามเน้ือหาจนจบ 

รูปแบบการเขยีนขา่ว



รูปแบบการเขยีนขา่ว

3.  แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืน
(combination) มักใช้เขียนข่าวท่ีไม่
ค่อยส าคัญ ข่าวสั้นๆ เร่ิมจากส่วนเชื่อม 
หรือจากเน้ือเร่ืองข่าว หลังจากพาดหัว
ข่าวแล้ว ไม่มีความน า ความส าคัญของ
ข่าวมีความเท่าเทียมกันต้ังแต่ต้นจนจบ

พาดหัว

---------

ส่วนเชื่อม

---------

เนื้อข่าว


