
บทท่ี 8 การเขียนขา่ว
วิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ์(ต่อ)



ข่าววทิยกุระจายเสยีง

โดยธรรมชาติข่าววิทยุกระจายเสียงนั้น จะ
ได้ยินแค่ “เสียง” ผู้ฟังจ าเป็นต้องจินตนาการภาพ
เอาเอง ดังนั้นจะเน้นการเขียนข่าวที่เข้าใจง่าย 
สื่อสารไม่ซับซ้อน ตรงประเด็น ไม่เขียนยืดยาว เน้น
ประโยคหรือค าพูดที่ท าให้ข่าวเข้าใจง่ายขึ้น



รูปแบบการเขยีนขา่ววทิยกุระจายเสยีง

1. รายการข่าว (news program) 

สถานีวิทยุกระจายเสียงจ าเป็นต้องมีรายการข่าว
หลักของสถานี ซึ่งจะน าเสนอเป็นประจ าในช่วงเวลา
เดียวกันของทุกๆวัน ในช่วงเช้า กลางวัน และเ ย็น
ประมาณ 20-30 นาที  ซึ่งการผลิตข่าวแต่ละสถานีจะมี
รูปแบบการน าเสนอแตกต่างกันไป อาจมีผู้ประกาศข่าว
อ่านตามบทข่าวที่จัดเตรียมไว้



รูปแบบการเขยีนขา่ววทิยกุระจายเสยีง

2. รายการข่าวสั้นหรือข่าวด่วน (breaking news)

ข่าวสั้นหรือข่าวด่วนนั้นจะออกอากาศตลอดวัน 
โดยมักจะออกข่าวสั้นทุกต้นชั่วโมงประมาณ 5 นาที หาก
มีข่าวด่วนหรือเกิดเหตุการณ์ส าคัญมักจะมีการแทรก
ระหว่างรายการปกติได้ทันที



รูปแบบการเขยีนขา่ววทิยกุระจายเสยีง

3. รายการสนทนาข่าว (news talk) 

เป็นรายการที่น าเสนอประเด็นข่าวที่ประชาชนให้
ความสนสนใจขณะนั้น โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาดังกล่าวมาร่วมสนทนาในประเด็นข่าวนั้นๆ และ
อาจเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้ร่วมเสนอความคิดเห็น
ผ่านทางโทรศัพท์ได้



รูปแบบการเขยีนขา่ววทิยกุระจายเสยีง

4. การสัมภาษณ์ข่าว (news interview) 

เป็นการเชิญบุคคลที่ เ กี่ ยวข้องกับข่าวมาให้
สัมภาษณ์ในประเด็นข่าวนั้นอย่างละเอียดและเจาะลึก  
โดยที่ผู้สัมภาษณ์จะไม่สรุปประเด็น และให้ผู้ฟังทางบ้าน
สรุปจากการให้สัมภาษณ์เอง



รูปแบบการเขยีนขา่ววทิยกุระจายเสยีง

5. รายการนิตยสารข่าว (news magazine) 

เป็นการน าเสนอข่าว โดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็นหลายช่วง บางคร้ังเรียกว่า รายการปกิณกะข่าว 
โดยแต่ละช่วงจะใช้วิธีการน าเสนอที่แตกต่างกัน แต่อยู่
บนพื้นฐานเร่ืองเดียวกัน



รูปแบบการเขยีนขา่ววทิยกุระจายเสยีง

6. รายการสารคดีข่าว (news documentary) 

เป็นการน าเอาเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนั้น มาเรียบ
เรียงน าเสนอด้วยวิธีการที่น่าสนใจ เนื้อหาในรายการสารคดีข่าว
มักจะท าในลักษณะของการเสนอเบ้ืองหลังข่าวว่ามีข้อเท็จจริงและ
เร่ืองราวเป็นมาอย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร ผู้เขียนข่าวจะต้อง
พยายามวิเคราะห์เนื้อหาออกมาให้เห็นถึงปัญหาหลายๆด้าน การ
เลือกเนื้อหาที่จะมาจัดท าเป็นรายการสารคดีข่าว มักจะเลือกเอาเร่ือง
ที่ยังมีปัญหาอยู่



รูปแบบการเขยีนขา่ววทิยกุระจายเสยีง

7. รายการวิเคราะห์ข่าว (news analysis) 

เป็นการน าเสนอข่าว โดยผู้รายงานได้แยกแยะให้
เห็นสาเหตุความเป็นมาแนวโน้มและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นมุมมองของผู้รายงานเอง โดยจะมีการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆ มาสนับสนุนความคิดและมุมมอง
ของข่าวดังกล่าว



หลักส าคญัในการการเขยีนขา่ววิทยกุระจายเสยีง

1. ใช้ส านวนและถ้อยค าที่เรียบง่าย (simplicity)
2. การด าเนินเร่ือง ต้องกะทัดรัด (brevity)
3. การด าเนินเร่ืองตรงไปตรงมา (directness)
4. รสนิยมดี ไม่สร้างเร่ืองเกินจริง (good taste)
5. มีความยุติธรรม (fairness)
6. เป็นข้อเท็จจริง (objectivity)
7. การเพิ่มสีสันของเร่ือง (color)
8. ความเที่ยงตรง (accuracy)



โครงสร้างการเขียนข่าวทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ส าหรับโครงสร้างการเขียนข่าวของท้ังสื่อวิทยุกระจายเสียง

และสื่อ วิทยุโทรทัศน์ยังคงใช้โครงสร้างแบบพีระมิดหัวกลับ

เช่นเดียวกับการเขียนในสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งการเขียนข่าวลักษณะ

พีระมิดหัวกลับเป็นการเขียนข่าวโดยใช้วิธีการท่ีส าคัญท่ีสุด (Climax) 

มาเสนอไว้เป็นอันดับแรก ท่ีเรียกว่า ส่วนความน า (Lead) ซึ่งจะให้

อยู่ข้อมูลสรุปว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร ท าไม และอย่างไร 

(who, what, where, why and how) จากน้ันค่อยน าเสนอ

รายละเอียดตามล าดับความส าคัญมากไปสู่ น้อย ( ltule, and 

Anderson, 2007: 62) 



ย่อหน้าแรก สรุปสาระส าคัญของข่าว

ย่อหน้าต่อ ๆ  มา อธิบายความเดิมของ

ข่าวหรือลักษณะของบุคคลในข่าว

รายละเอียดของข่าว เรียงล าดับจาก

ข้อมูลที่มีความส าคัญและนา่สนใจ

มากที่สุด ไปจนถึงย่อหน้าสุดท้ายที่มี

ความส าคัญน้อยที่สุด

ความน า (lead)

โครงสร้างการเขียนข่าวทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

เน้ือข่าว 
(body)



ส าหรับการเขียนข่าวทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุ

โทรทัศน์น้ันมีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ 

หัวข่าว (headline) ความน า (lead) 

และเน้ือข่าว (body)



การเขียนความน าข่าวมีหน้าท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 
การกระตุ้นความสนใจของผู้ รับสาร และเพื่อให้ ติดตาม
รายละเอียดในเน้ือข่าว ด้านสื่อหนังสือพิมพ์จะเขียนพาดหัวและ
ความน าแยกจากกันอย่างชัดเจน เพราะพาดหัวใช้เรียกความ
สนใจของคนอ่านเมื่อวางอยู่บนแผงหนังสือขณะท่ีความน าใช้
สรุปสาระส าคัญข่าว ส่วนข่าววิทยุกระจายเสียงและข่าววิทยุ
โทรทัศน์จะแตกออกไป เพราะข่าวส าหรับข่าวสื่อกระจายเสียง
น้ันเขียนเพื่อฟังและชม จะไม่ใช้ค าหวือหวามาก อีกท้ังข่าวส่วน
ใหญ่มักใช้เวลาไม่เกิน 2-3 นาทีต่อ 1 ข่าว

1. พาดหัวข่าว (headline)



หัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์

“บิ๊กป้อก” ป๊ิงไอเดียเลิกใช้ก าลังแก้ปัญหาใต้ หันมาดึงชาวบ้านเป็นพวก

หัวข้อข่าววิทยุหรือโทรทัศน์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เสนอแนวคิดให้รัฐเปลี่ยนวิ ธี
แก้ปัญหาความรุนแรงทางภาคใต้จากการใช้ก าลังมาเป็นการให้ชาวบ้าน
ร่วมมือกับทางการ

ตัวอย่าง



ความน า (lead) 

1.1 การเขียนความน าแบบสรุป (summary lead) 

ตามหลัก 5W1H ผู้เขียนข่าวรวบรวมข่าวแล้วต้อง
พิจารณาว่า บุคคลท่ีส า คัญท่ีสุดน า ด้วยใคร (who) ถ้ า
เหตุการณ์ส าคัญก็น าด้วยอะไร (what) ถ้าสถานท่ีส าคัญก็น า
ด้วยท่ีไหน (where) ถ้าเวลาส าคัญก็น าด้วยเมื่อไหร (when) 
ถ้าสาเหตุส าคัญก็น าด้วยท าไม (why) หรือถ้าวิธีการส าคัญก้
น าด้วยอย่างไร (how) เช่น



ส าคัญในข่าวขึ้นมากเป็นความน าของข่าว โดยอาจจะบอก

ถึงแหล่งท่ีมาและโอกาสท่ีบุคคลน้ันกล่าวขึ้นมาประกอบเพื่อเกิดความ

ชัดเจน เช่น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว .

กลาโหม ให้สัมภาษณ์ท่ีท าเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับกรณีกระแสข่าว

รัฐประหาร ว่า “เลอะเทอะ อย่าเอาทหารมาถามอย่างน้ี”

1.2 การเขียนความน าด้วยค าพูดส าคัญ (quotation lead) 



2. เนื้อข่าว (body) 

เน่ืองจากสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีเน้น

การฟังและการชม อีกท้ังเวลาการน าเสนอค่อยข้างมีจ ากัด ซึ่งไม่เอื้อต่อ

การให้รายละเอียดของข่าวมากนัก ดังน้ัน การน าเสนอข่าวทางสื่อท้ัง 2

ประเภทจึงควรเน้นเฉพาะของเท็จจริงเท่าท่ีส าคัญ โดยไม่น าเสนอ

รายละเอียดมากนัก การเขียนควรใช้ภาษาท่ีง่าย สั้น กระชับ และชัดเจน 

แต่ละข่าวควรมีเพียงประเด็นเดียว ผู้เขียนบทข่าวควรตระหนักเสมอว่า 

การเขียนข่าวทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ควรเป็นไปเพื่อ

การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากกว่าเพื่อเร้าอารมณ์ความรู้สึก



การเขียนบทข่าววิทยุกระจายเสียงและบทข่าววิทยุโทรทัศน์



1. การใช้ภาษา 

การเขียนข่ าวทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่ อวิทยุ

โทรทัศน์ควรเขียนในลักษณะการสนทนา หรือการเขียนเพื่อฟัง 

กล่าวคือ การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์เป็นการเขียนเพื่ออ่าน ซึ่งหาก

ผู้อ่านไม่เข้าใจจุดใดย่อมสามารถกับมาอ่านในจุดน้ันซ้ าอีกคร้ังได้ 

แต่ส าหรับสื่อกระจายเสียงน้ัน หากผู้ รับสารไม่เข้าใจก็จะไม่

สามารถย้อนกลับมากฟังหรือชมใหม่ได้ ดังน้ันควรเขียนให้ชัดเจน

และเรียบง่าย เมื่อฟังแล้วจะต้องเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดซ้ า



ต้องระบุให้ชัดเจนท้ังชื่อสกุลและต าแหน่ง หากมียศหรือ
บรรดาศักด์ิก็ต้องใส่ให้ถูกต้อง ซึ่งผู้เขียนข่าวต้องตรวจสอบให้
ถูกต้อง เพราะอาจมีความผิดพลาดอาจท าให้ข่าวน้ันขาดความ
น่าเชื่อถือ และอาจเกิดความไม่พอใจเพราะถือว่าไม่ให้เกียรติ 

เมื่อข่าวน้ันต้องเอ่ยถึงบุคคลน้ันเป็นคร้ังท่ีสอง ให้ใช้
สรรพนามท่ีเป็นต าแหน่งหรือบรรดาศักด์ิแทน เพื่อไม่ให้เกิดการ
ใช้ค าซ้ าจนฟังดูน่าเบื่อ 

2. การระบุชื่อบุคคลและต าแหน่ง 



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมให้สัมภาษณว่์า....

พล.อ.ประยุทธ์ โบกมือพร้อมกล่าวเสียงดังว่า....

กล่าวคร้ังที่2



3. การระบุอายุบคุคล 

โดยท่ัวไปจะไม่มีการระบุ ยกเว้นว่าอายุน้ันเป็นประเด็น

ส าคัญ หรือมีผลต่อเหตุการณ์ หรือกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น

ได้ เช่น หญิงชราอายุ 85 ปีถูกโจรอายุ 30 ปีปล้นบ้าน แต่หญิง

ชราน้ันก็ต่อสู้จนโจรน้ันได้รับบาดเจ็บ หรือกรณีเด็กอายุ 9 ขวบ

โทรศัพท์แจ้ง 191 ขณะบ้านไฟไหม้ ซึ่งท าให้คนฟังหรือชมข่าว

เกิดวามสงสัยว่า ท าไมเด็กขนาดน้ีถึงรู้ว่าควรจะแจ้งต ารวจ 





4. การระบุสถานที่หรือที่อยู่บคุคลในข่าว 

ผู้เขียนข่าวควรระบุเท่าท่ีจ าเป็น เช่น การระบุ

จังหวัด อ าเภอ หรือขอบเขตบริเวณท่ีเป็นท่ีรู้จักของคน

ท่ัวไป ฯลฯ เพราะเวลาในการน าเสนอข่าวมีจ ากัดอีกท้ัง

การใส่รายละเอียดมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะ

กับคนต่างถิ่นซึ่งอาจจะไม่รู้จักรายละเอียด





ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “เม่ือคืนน้ี” “เม่ือวานน้ี” “ที่น่ี” “ที่น้ัน”
“สถานที่ดังกล่าว” “วันและเวลาดังกล่าว” ให้ระบุชื่อสถานท่ีหรือวัน
เวลาท่ีชัดเจนไปเลย เช่น ช่วงเช้า ช่วงบ่าย หรือช่วงค่ า ท้ังน้ีเพราะว่า
ข่าวท่ีน าเสนอทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มักจะถูก
คาดหวังจากผู้ฟังหรือผู้ชมว่าตองมีความสดหรือความรวดเร็ว

ควรจะหลีกเลี่ยง



ส่วนมากจะใช้ค าเต็ม เช่น โรงเรียน จะไม่อ่านว่าว่า ร.ร.  
ท้ังน้ีมีข้อยกเว้นเฉพาะค าย่อ ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายและ
เหมาะสม เช่น ส านักงาน ก.พ. การประชุม ครม. หรือ ส.ส.เป็น
ต้น  

5. การใช้ค ายอ่ 



จะใช้การเขียนเป็นเคร่ืองหมายค าแบบหนังสือพิมพ์
ไม่ได้ แต่ผู้เขียนข่าวจะต้องถอดความออกมาและใช้ค าเชื่อมโยง
ท่ีเหมาะสม 

6. การอ้างค าของพูดของบคุคลส าคัญในข่าว 



"ธัญญ่า ธัญญาเรศ" ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิงอิง
โพสต์โชว์แหวนท่ีน้ิวนางข้างซ้าย ผ่านสื่อว่า "ได้เห็นรูปแล้ว แต่ก็
เฉยๆ เพราะว่าพี่เป๊กเป็นคนไม่ซื้อของอะไรแบบน้ีให้อยู่แล้ว เรา
มั่นใจ ไม่ได้เป็นคนซื้อให้ โอเค..อาจจะให้เงิน แล้วอาจจะไปซื้อเอง"

ด้าน ธัญญ่า ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า รู้สึกเฉยๆ เพราะมั่นใจพี่
เป็กไม่ซื้อของอะไรแบบน้ีให้ใครอยู่แล้ว หากจะให้ ก็จะให้เป็นเงินแล้ว
ไปซื้อเองมากกว่า

หนังสือพิมพ์

วิทยุโทรทัศน์



การเขียนชื่อเฉพาะท่ีอ่านยากๆ หรือค าศัพท์บาง
ค าท่ีไม่คุ้นตา ควรวงเล็บค า อ่านให้ชัดเจน เพื่อผู้อ่านข่าว 
จะได้ออกเสียงไม่ผิดพลาด 

7. การเขียนชื่อเฉพาะที่อ่านยากๆ 



- เลขท่ีต่ ากว่า10 ให้เขียนเป็นตัวหนังสือ 
- เลข10-999 ให้เขียนเป็นตัวเลข 
- เลขต้ังแต่ 1,000 ขึ้นไป ให้เขียนเป็นตัวหนังสือ 

กรณตัีวเลขมีรายระเอียดมากเกินไปให้ใช้วิธีประมาณการ เช่น 
คนมาร่วมประชุม 987 คน ใช้ว่า คนมาร่วมประชุมประมาณหน่ึงพันคน

8. การเขียนตัวเลข



เมื่อต้องมีการให้ผู้อ่านเว้นจังหวะในการอ่านข่าว
จากต้นฉบับ ให้ใช้เคร่ืองหาย // ค่ันไว้ 

และเมื่อจบข่าวแล้วให้ใส่เคร่ืองหมายจบเร่ือง  _ _ 
.. _ _ หรือ # หรือ ________

9. เคร่ืองหมาย



ข้อควรค านึงการเขียนข่าวทางวิทยุกระจายเสียง

1. กระดาษท่ีใช้พิมพ์มักใช้ ขนาด A4

2. นิยมเว้นสามช่วงบรรทัด เพ่ือให้อ่านง่าย และไม่หลงบรรทัด และ
ควรพิมพ์ด้วยตัวอักษรใหญ่กว่าปกติ

3. บอกก าหนดวันท่ีจะเผยแพร่ข่าวไว้ให้ชัดเจน

4. ต้องแจ้งแหล่งท่ีส่งข่าว ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อ

5. ควรใส่ก าหนดความยาวของข่าวไว้ท่ีมุมบนขวาด้วย

6. เป็นการเขียนเพ่ือฟัง ไม่ใช่เขียนเพ่ืออ่าน

7. ไม่ใช้ตัวอักษรย่อ ยกเว้นค าย่อน้ันจะเป็นท่ีเข้าใจกันเป็นอย่างดี



ขอ้ควรค ำนึงกำรเขียนข่ำวแจกทำงวิทยกุระจำยเสียง
8. ค าใดท่ีอ่านออกเสียงยาก หรือเป็นค าท่ีไม่คุ้นเคย 

ต้องเขียนค าอ่านก ากับไว้ด้วย

9. ใช้ตัวหนังสือท่ีอ่านง่าย ชัดเจน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ

ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด เพื่อให้อ่านง่าย

10. ความยาวไม่ควรเกิน 200 ค า หรือ 11-12 บรรทัด (ใช้เวลาในการ
อ่านประมาณ 1 นาที)

11. ใช้ย่อหน้าสั้นๆ แยกแต่ละประโยคเป็นแต่ละย่อหน้า

12. แยกประโยคยาวๆ ออกจากกันเพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าจะหยุดหายใจได้
ตรงไหน

ข้อควรค านึงการเขียนข่าวแจกทางวิทยุกระจายเสียง (ต่อ)



ตัวอย่างบทข่าววิทยุกระจายเสียง



ตัวอย่างบทข่าววิทยุโทรทัศน์



ตัวอย่างบทข่าววิทยุกระจายเสียง


