
บทท่ี 9 การส่ือข่าวและงานขา่ว
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์(ต่อ)



เป็นการน าเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีกระชับ ฉับไว 

ทางคลื่นวิทยุ โดยข่าวสารน้ันจะเป็นการให้ภาพท่ีกว้างกว้าง

ครอบคลุมเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถเจาะลึกได้มากนัก 

เน่ืองจากติดข้อจ ากัดเร่ืองกรอบของเวลาหรือตัวเลขสถิติท่ีจะน ามา

ประกอบ ตามปกติข่าววิทยุน้ันจะออกอากาศเป็นช่วงเวลาเช่นทุก1

ชัว่โมงหรือข่าวประจ าวนั

ข่าววิทยุกระจายเสียง 



แนวคิดในการท าข่าว อาจได้มาจากข่าวท่ีไม่มีหมาย 

หรือข่าวท่ีมีหมายก็ได้ นักข่าวจะเลือกแหล่งข่าวต่างๆและท า

ข่าวหลายเร่ืองหลายประเภท โดยตรวจสอบจากข่าวสารจาก

สื่อต่างๆ หนังสือพิมพ์ ฟังข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์อื่นๆ เพื่อจะ

ไ ด้ทราบเ ร่ื องรา ว ท่ี น่า สนใจ นักข่ า วจะหาแง่มุ ม ใหม่ ๆ 

ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็น และหาแหล่งข่าวใหม่ เพื่อขยาย

เร่ืองราวข้อมูลให้แก่ผู้ฟังได้ทราบ ซึ่งแหล่งข้อมูลน้ันจะต้อง

แตกต่างจากสถานีอื่น และเป็นมุมมองใหม่ แหล่งข่าวใหม่

1. แนวคิดในการท าข่าว



เมื่อได้แนวคิดข่าวแล้ว ผู้สื่อข่าวจะเขียนข่าวและเป็นผู้อ่านข่าวเอง

ท้ังหมดน้ันเรียกว่า voicer นักข่าวจะเขียนความน าหรือโปรยให้ผู้ประกาศ
เป็นผู้อ่าน แล้ววาง voicer ของตนเองท่ีอัดไว้ในตะกร้าข่าวเพื่อรอการ
ออกอากาศต่อไป

ในขั้นตอนของการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงจะเห็นได้ว่า หากเรา
พิจารณาถึงวิธีการสื่อข่าววทิยุ ผู้สื่อข่าวจะต้องเขียนข่าวเพื่อการฟัง อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าเสียงจะเป็นเคร่ืองมือในการเน้นและสามารถสร้างความต่ืนเต้น
หรืออารมณ์ต่างๆได้ แต่การพูดโดยมีโอกาสใช้กริยาท่าทางมักจะได้เปรียบ

มากกว่า

2. การเขียนข่าว วิทยุกระจายเสียง



การรายงานข่าววทิยกุระจายเสยีงต้องใช้วธิ ีดังนี้

1. รายการข่าวจะต้องเสนอข่าวท่ีง่าย ฟังง่ายเข้าใจง่ายเหมาะส าหรับ

โสตประสาทของผู้ฟัง

2. จุดมุ่งหมายของการเขียนข่าววิทยุ คือ เขียนแบบลีลาของการ

สนทนา เสนอข้อเท็จจริง ซึ่งบางเร่ืองอาจจะซับซ้อนและต้องน าเสนอ

ในเวลาท่ีจ ากัด ผู้เขียนข่าวจะต้องยึดหลักการเขียนแบบเป็นกันเองกับ

ผู้ฟัง เล่าเร่ืองราวสู่หูผู้ฟังเหมือนเสียงพูดคุยกันธรรมดา 



การรายงานข่าววทิยกุระจายเสยีงต้องใช้วธิ ีดังนี้ (ต่อ)

3. ในการเขียนเพื่อการกระจายเสียง อาจน าเสนอ

จุดส าคัญของเร่ืองในตอนต้นข่าวได้ แต่ต้องเป็น

ประโยคสั้นๆ หลายประโยค ต้องใช้ลีลาแบบการ

สนทนา  เช่น



วุฒิสมาชิก เอ็ดเวิด เอ็ม เคนเนด้ี แห่งมนต์รัฐเมสสาชูเสท สังกัดพรรคเดโมแครต

ก าลังนอนป่วยอยู่ท่ีโรงพยาบาลดิกคินสัน เน่ืองจากกระดูกสันหลังหัก วุฒิสมาชิกเคนเนด้ี

ได้รับบาดเจ็บเน่ืองจากเคร่ืองบินสองเคร่ืองยนต์ท่ีเขาโดยสารมาเกิดอุบัติเหตุตกพินาศย่อยยับ 

เขาก าลังเดินทางไปกับผู้ร่วมเดินทางอีกสามคน เพื่อไปร่วมประชุมพรรคเดโมแครต ท่ีเมืองสปิง

ฟิลด์

ตัวอย่าง ข่าวน้ีเม่ือในหนังสือพิมพ์

วุฒิสมาชิก เอ็ดเวิด เคนเนด้ี แห่งมนต์รัฐเมสสาชูเสท ได้รับบัตรเจ็บสาหัสเน่ืองจาก

เคร่ืองบินเกิดอุบัติเหตุตกเมื่อบ่ายวานน้ี 

น้องชายอดีตประธานาธิบดี จอร์จ เอฟ เคนเนด้ี ก าลังรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล

เมืองเซาท์แทมพ์ตัน แพทย์แจ้งว่ากระดูกสันหลังหัก

ข่าวน้ีเม่ือเป็นรายการข่าววิทยุ



วิธีการน าเสนอข่าววทิยกุระจายเสียง 6 รูปแบบ



รูปแบบการจัดรายการวิธี น้ี จะใช้เสียงของผู้สื่อข่าว

หรือโฆษกรายงานข่าวในห้องส่งของสถานีหลังจากท่ีได้

รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานอ้างอิง มาขียนให้น่าสนใจ 

ตรวจแก้ให้ข่าวน้ันกระชับ ไม่เย่ินเย้อ

1. รายงานด้วยเสียงของผู้ส่ือข่าว (Voice Report) 



หากรายการข่าวยาวเกิน 10 นาที การรายงานข่าวด้วยการใช้

เสียงของผู้สื่อข่าวหรือโฆษก อาจท าให้ผู้ฟังรู้สึกเบื่อหน่ายได้ การจัด

รายการข่าวจึงต้องมักแทรกเร่ืองราวท่ีเป็นเสียงพูดของผู้ ร่วม

อภิปรายคนส าคัญ ค ากล่าวเสียงของบุคคลในข่าวในโอกาสต่างๆ 

หรือแม้แต่เสียงซึ่งบันทึกไว้เพื่อประกอบข่าวให้เหมาะสม ฯลฯ

2. รายงานด้วยเสียงท่ีท าให้เกิดภาพพจน์ (Ilustrated Voice Repor) 



3. ข่าวสัมภาษณ์ (News Interview) 

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์จะใช้

เมื่อต้องการให้ผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศ ไปสู่การถาม – ตอบปัญหาท่ี

ผู้ฟังสนใจและต้องการทราบอย่างมาก ซึ่งการสัมภาษณ์น้ีอาจเป็นการ

สัมภาษณ์บุคคลในข่าว โดยทีมงานข่าวของทางสถานีจัดขึ้นเป็นพิเศษ

หรือเป็นการให้สัมภาษณ์ในลักษณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน แล้วเปิด

โอกาสให้ผู้แทนสื่อมวลชนชักถาม สัมภาษณ์



4. เสียงจริงท่ีเกิดข้ึน (Actuality) 

การจัดท ารายการข่าวบางคร้ัง เพื่อให้ผู้ฟังสนใจและ

ติดตามรับฟังรายการต่อเน่ืองกันไปโดยตลอดต้ังแต่ต้นจนจบ 

จะต้องใช้เสียงจริงประกอบรายการบ้าง เช่น เสียงจากโรงงาน 

คนงานก าลังก่อสร้างอาคาร การจราจรติดขัด



5. การถ่ายทอดสด (Remote Feeds or Outside Broadcast) 

ในท่ีน้ีหมายความรวม ท้ังการถ่ ายทอดสด ผู้ฟั ง

สามารถ รับฟัง ได้ ในขณะเกิดเหตุการณ์น้ันขึ้น หรือการ

ถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี เช่น นอกห้องส่งของสถานีแล้ว

บันทึกเสียงไว้ แล้วน ามาออกอากาศให้ผู้ฟงัได้รับฟังกัน รูปแบบ

น้ีเป็นท่ีนิยมมากในการเสนอข่าวการแข่งขันกีฬา พิธีการส าคัญ

ทางราชการ ศาสนา และงานราชพิธีต่างๆ



6. ความคิดเห็นของผู้ฟัง (Audience Opinion) 

ข่าวบางข่ าวอาจจ า เป็นต้องมีความคิดเห็นของ

ประชาชนในการเสนอบ้าง การจัดรายการรูปแบบน้ีจึงต้องให้

ช่วงเวลาส าหรับประชาชนท่ีจะแสดงความคิดเห็นสั้นๆ ท้ังท่ีเห็น

ด้วยและไม่เห็นด้วยหรือความเห็นอื่นๆ ต่อปัญหาต่อเร่ืองราว

เดียวกัน (vox pop or voice of people)



ปัจจัยส าคัญผู้สื่อข่าวจะต้องมีเคร่ืองมือ หรือ 

เคร่ืองบันทึกเสียง โทรศัพท์ และมีแหล่งข่าว ท่ีส าคัญ

คนท าข่าวจะต้องมีประเด็นและความรู้ในเร่ืองน้ันน้ัน

ลึกซึ้งเพียงพอ เมื่อได้ข่าวแล้วส่วนมากจะส่งข่าวไปยัง

บรรณาธิการข่าวให้ ดู ท้ังเ น้ือหาสาระ และความ

น่าเชื่อถือ

วิธีการท าข่าววทิยกุระจายเสียง โดยสังเขป



ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมข่าวแล้ว ก็จะต้องให้ผู้ประกาศ

ซักซ้อมอ่านข่าวน้ันน้ันก่อน(ยกเว้นข่าวสดข่าวด่วน) ตามปกติข่าวต้น

ชั่วโมงจะมีประมาณ 5 - 8 ข่าว ขึ้นอยู่กับความยาวของแต่ละข่าว 

จะเป็นข่าวรัฐบาล การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ประมาณ 3 - 4 ข่าว 

ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา พยากรณ์อากาศ ประมาณ 1 –2 ข่าว 

ความยาวข่าวแต่ละข่าวจะอยู่ประมาณ 45 วินาทีถึง 1 นาทีหรือ

อาจจะมากกว่า 1 นาทีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

วิธีการท าข่าววทิยกุระจายเสียง โดยสังเขป (ต่อ)



การเตรียมตัวท าข่าว

ในทางปฏิบัติจะต้องจัดระเบียบในการจับประเด็น 

เรียงล าดับความคิดว่าอยากรู้อะไรในข่าว ผู้สื่อข่าวต้องท า

การบ้านมาก่อน โดยปกติแล้วการท าข่าวมีปัญหามากมายกว่าน้ี 

เช่น ในเร่ืองของผู้ ร่วมงาน เคร่ืองมือ สภาพดินฟ้าอากาศ 

ฉะน้ันผู้ท าข่าวจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้



ประเด็นของการท าข่าววทิยุ

จะต้องเน้นย้ าเพื่อให้เห็นปัญหาของข่าวน้ัน 

โดยส่วนมากจะเป็นข่าวเกี่ยวกับสภาวการณ์ เช่น น้ า

ท่วม ไฟไหม้  เป็นต้น



ช่องทางการการหาประเด็นข่าว คือ มีผู้ส่งข่าวมา

ให้เอง ข่าวแจก มีคนร้องเรียน  ผู้สื่อข่าวต้องค้นหา

ประเด็นท่ีน่าสนใจเอง แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าข่าวท่ีส่งมา

ไม่มีอะไรบิดพลิ้วจะต้องท าตามน้ี  

1. โทรกลับไปถามเจ้าของข่าวหรือต้นแหล่งข่าว  

2. โทรกลับไปถามคู่แข่งโดยไม่ต้องบอกว่าใครส่งข่าวมา 

3. คนท่ีให้ข่าวอาจจะใส่สีตีไข่ให้เร่ืองดูใหญ่โต  แต่อย่างไร

ก็สามารถตรวจสอบได้เป็นระยะ

ประเด็นของการท าข่าววทิย ุ(ต่อ)



เมื่อเราได้แนวคิดของข่าวแล้ว จะต้อง

มองว่าเน้ือข่าวสอดคล้องกับใคร หน่วยงาน

ไหน เพื่ อ ท่ีจะหาข้อมูลเพิ่ ม เติม หรือน า

ประเด็นไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวท่ีน่าเชื่อถือ

การหาแหล่งข่าว



กว่ าจะ ไ ด้ข่ า วแต่ละข่ าว มักจะมีอุปสรรค

พอสมควร เช่น การเรียบเรียงค าพูด บางคร้ังอาจจะต้อง

อัดหลายเทค หลังจากน้ันผู้สื่อข่าวจะส่งข่าวมายังสถานี

ด้วยไฟล์เสียง เมื่อก่อนอินเตอร์เน็ตยังไม่เผยแพร่ผู้สื่อข่าว

จะต้องส่งเป็นเทปฝาก Messenger มายงัสถานี 

ปัญหาในการส่งขา่ว 



คือการทบทวนเน้ือหาของข่าว ให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด ได้มี

การศึกษาและก าหนดวิธีการวัดต้นฉบับข่าววิทยุออกเป็น 2 ประเภท

1. วิธีการวัดต้นฉบับข่าววิทยุด้วยการนับจ านวนค า

ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากในการนัดแต่ผลท่ีได้มีความเท่ียงตรงกว่า  

เช่น ค าว่า  “สามารถพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดี” ถ้านับตาม

ตัวอักษรจะได้ 25 ตัวอักษร หากนับตามเสียงพยางค์การอ่านจะได้

จ านวน 11 ค า (สา-มาด-พัด-ทะ-นา-ตัว-เอง-ได้-เป็น-อย่าง-ดี)

การวัดต้นฉบับข่าว 



2. วิธีการวัดต้นฉบับข่าววิทยุด้วยการนับจ านวนบรรทัด

ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าแบบท่ีหน่ึงแต่จะได้ผลใกล้เคียง

กับความยาวของเวลาท่ีต้องการ

การวัดต้นฉบับข่าว (ต่อ) 

ข่าวทุกข่าวเมื่อได้มีการตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ควรจะเขียน

จ านวนค าไว้บนมุมขวาของต้นฉบับ  จะช่วยให้บรรณาธิการไม่ต้องนับ

ค าของข่าวทุกเร่ือง และค านวณความยาวของข่าวท่ีจะออกอากาศได้



ในการน าเสนอท้ัง 2 แบบข้างต้น ยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามา
เป็นตัวก าหนดร่วม เช่น การอ่านช้าหรือเร็วของผู้ประกาศข่าว  
หากผู้ประกาศอ่านได้เฉลี่ย 15 บรรทัดต่อ 1 นาที ก็เอาจ านวน
บรรทัดคูณด้วยจ านวนหน้าท่ีของรายการ = จะต้องเตรียมจ านวน
ข่าว 225 บรรทัด (15x15=225)   

หากนับจ านวนค า เช่น ผู้ประกาศข่าวอ่านได้นาทีละ 100 
ค า กเ็อามาคูณความยาว 15 นาที เท่ากับจะต้องมีข่าว 1500 
ค า (100x15 =1500)

การวัดต้นฉบับข่าว (ต่อ) 



บรรณาธิการท่ีดีย่อมรู้ว่านักเขียนท่ีดีท่ีสุดยังมีความผิดพลาดดังน้ันเพื่อเป็นการ

ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบรรณาธิการควรปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

1. ด าเนินการตรวจสอบต้นฉบับทันทีท่ีได้รับ ไม่ควรรอจนถึงเวลาท่ีจะรวมข่าวเพื่อจัด

รายการเพราะเวลาจะกระชั้นชิดเกินไป

2. ตรวจสอบความผิดพลาดท้ังในเร่ืองเหตุผล ข้อเท็จจริง 

3. ตรวจสอบความผิดพลาดในทางภาษา ตัวสะกด การันต์ การใช้ถ้อยค าท่ีผิด การ

สร้างรูปประโยคท่ีไม่ถูกต้อง 

4. เร่ืองจะต้องมีส านวนการเขียนแบบการสนทนา เมื่อลองอ่านออกเสียงดูแล้วต้องใช้ได้

5. รู้จักการใช้เคร่ืองหมายในการตรวจแก้ต้นฉบับส าหรับข่าววิทยุ 

6. ตรวจดูต้นฉบับข่าวท้ังหมดเรียบร้อยถูกต้องก่อนท่ีจะส่งมาให้ผู้ประกาศข่าว

ภาพรวมของงานบรรณาธกิาร



ผู้สื่อข่าววิทยกุระจายเสียงที่ดนีั้นต้องเป็นอยา่งไร

1. ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ

2. ต้องไม่รอคอยให้เขามาหา แต่ต้องออกไปหาข่าว มีความอยากรู้อยากเห็น

3. จะต้องเป็นนักสัมภาษณ์ท่ีดี และรู้จักวิธีเข้าถึงบุคคลต่างๆ เพื่อรวบรวม

ข้อเท็จจริง

4. จะต้องเป็นผู้เข้าใจความหมายของข่าว ไม่ใชเ่พียงแต่เป็นผู้ท่ีแจ้งเร่ืองราวท่ี

เกิดขึ้นให้ผู้ฟังทราบเท่าน้ัน ต้องพยามอธิบายเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจด้วยภาษาข่าว 

5. ต้องเป็นนักเขียนท่ีดี



ผู้สื่อข่าววิทยกุระจายเสียงที่ดนีั้นต้องเป็นอยา่งไร (ต่อ)

6. น้องมีความสามารถท างานภายใต้ความกดดันเร่งรีบ และสามารถตัดสินใจ

ได้อย่างรวดเร็ว

7. ต้องรู้จักใช้เคร่ืองมือในการสื่อข่าว

8. สามารถท างานได้หลายด้าน นอกจากเขียนข่าว หาข่าวแล้ว ต้องรู้จักตรวจ

แก้ข่าวและสามารถท ารายการข่าวได้

9. ต้องมีความเข้าใจในการด าเนินงานทุกด้านของสถานี มีความรู้เกี่ยวกับ

เคร่ืองมืออุปกรณ์และกระบวนการผลิตข่าว


