
การเขียนข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ข่าวสารนบัเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหน่ึง ต่อการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ การท่ีจะสร้าง

ความเขา้ใจแก่ประชาชน จาํเป็นตอ้งมีข่าวสารท่ีดี ท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม การเลือกข่าวสารสําหรับเผยแพร่ 

จึงจะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงัใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์จากการเผยแพร่ข่าวสารทุกคร้ัง ขณะเดียวกนั 

ส่ิงท่ีควบคู่กบัข่าวสารก็คือ เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสม ซ่ึงตอ้งมีการเลือกให้ถูกตอ้งเช่นกนั ข่าวสารท่ีมีมี

คุณค่าต่อสังคม และใชเ้ทคนิคในการเขียนใหส้อดคลอ้งกบัแบบฉบบัของส่ือแต่ละประเภท ยอ่มจะไดรั้บการ

เผยแพร่อยา่งต่อเน่ือง ข่าว คือการรายงานขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคล

สาํคญั ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ซ่ึงประชาชนใหค้วามสําคญัและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผูค้นจาํนวน

มาก สาํหรับนกัประชาสัมพนัธ์ ข่าวก็คือหวัใจของงานประชาสัมพนัธ์ ท่ีจะรายงานภารกิจ ความกา้วหนา้ของ

หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ และตอ้งมีเทคนิคในการสร้างความ

เข้าใจและความสนใจแก่ประชาชน ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการประชาสัมพนัธ์ ยงัข้ึนอยู่กับ

ความถ่ีของผลงานข่าว ท่ีนาํเสนอในส่ือต่างๆ  

แหล่งทีม่าของข่าว ข่าวเกดิจากเหตุการณ์และกจิกรรมดังต่อไปนี ้ 

1. เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  

2. กิจกรรมท่ีวางแผนไว ้ 

3. ความพยายามของผูส่ื้อข่าว ข่าวประชาสัมพนัธ์ เป็นข่าวเชิงบวกและสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของความ

จริงท่ีเกิดจากกิจกรรมของหน่วยงาน  

องค์ประกอบของข่าว  

   การเขียนข่าวสารท่ีจะประชาสัมพันธ์ หรือสารท่ีจะส่ือออกไปยงัส่ือมวลชน  ควรมี

สาระสาํคญัหรือองคป์ระกอบ ท่ีเรียกวา่ "5 W 1 H ” ดงัต่อไปน้ี 

1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าว 

2. ทาํอะไร (What) เกิดอะไรข้ึน การกระทาํหรือเหตุการณ์ใดท่ีสาํคญั  

3. ท่ีไหน (Where) การกระทาํหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึนท่ีไหน  

4. เม่ือไร (When) การกระทาํหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึนวนั เวลาใด  

5. ทาํไมและอยา่งไร ( Why and How) ทาํไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  

6. ขอ้มูลประกอบอ่ืนๆ เช่น ความเป็นมา  

ข้ันตอนในการเขียนข่าว  

การเขียนข่าว ผูเ้ขียนควรปฎิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. หาขอ้มูล โดยการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และสมัภาษณ์  

2. วางแผนการเขียน ศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของส่ือท่ีจะส่งเผยแพร่  

3. ร่างเน้ือหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน  

4. ประเมินผล โดยการอ่านทบทวนดว้ยตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งช่วยอ่าน องค์ประกอบการเขียนข่าว 

การเขียนข่าวหนงัสือพิมพ ์ตอ้งบอกส่ิงสาํคญัท่ีสุดก่อน แลว้จึงบอกส่ิงสาํคญัรองลงมา  

 



การเขียนข่าวมีองค์ประกอบสําคัญเรียงลาํดับ ดังต่อไปนี ้ 

1. พาดหวัข่าว (headline) เป็นการบอกประเด็นสําคญัของข่าว มกัใชป้ระโยคท่ีเป็นขอ้ความสั้นๆ เพื่อ

ช่วยให้รู้ว่าเป็นข่าวอะไร และมีประเด็นใดน่าสนใจ วิธีการพาดหัวข่าวให้พิจารณาความสําคญัของ

ข่าวนั้นๆ ว่าใคร ทาํอะไร เม่ือไร ท่ีไหน อยา่งไร และทาํไมจึงทาํเช่นนั้น ตวัอย่างการเขียนพาดหัว

ข่าว 1.1 แบบ Who นาํ เช่น "นายกรัฐมนตรีประชุมช้ีแจงเจา้หน้าท่ี ศอ.บต.” "แฝดสยามเพศหญิง

เสียชีวติแลว้” "กกต.ยนืกรานหา้มจดใหม่ พรรคถูกยบุ”  

1.2 แบบ What นาํ เช่น "เกิดเพลิงไหมท่ี้ยา่นชุมชนกลางตลาด” ซ่ึงส่วนใหญ่ความสําคญัของข่าวอยู่

ท่ี การกระทาํและผลกระทบ  

1.3 แบบ When นาํ เช่น "31 พ.ค.ช้ีชะตายบุพรรค” ซ่ึงข่าวน้ีความสาํคญัอยูท่ี่เง่ือนไขของเวลา  

1.4 แบบ Where นํา เช่น "เชียงใหม่กลายเป็นเมืองในหมอกจากไฟป่า” ซ่ึงคุณค่าของข่าวอยู่ท่ี

สถานท่ี  

1.5 แบบ Why นาํ เช่น "เร่งหาสาเหตุหนุ่มคลัง่ยิงกราด 3 ศพ กลางตลาดไท” ความสําคญัของข่าวอยู่

ท่ีการตั้งขอ้สังเกต เพื่อเพิ่มความอยากรู้ อยากเห็น  

1.6 แบบ How นาํ เช่น "อยากไดมื้อถือรุ่นใหม่ วยัรุ่นหาเงินดว้ยการขายตวั” ความสําคญัของข่าวอยู่

ท่ีความเป็นเหตุเป็นผล 

2. วรรคนาํ เป็นประเด็นสําคญัของเร่ือง คือตอ้งตอบสนองความสนใจของผูอ่้านวา่ Who What When 

Where Why เขียนดว้ยประโยคสรุปเร่ืองหรือสรุปประเด็นสําคญัและกระชบั เพื่อขยายพาดหวัข่าว มี

ความยาวประมาณ 3-6 ประโยค เช่น "สดศรียืนกรานพรรคถูกยบุจดช่ือเดิมไม่ได้ ทนายบอก แมว้

พร้อมแกปั้ญหา หาก ทรท.ถูกยุบ ดา้นประธาน คมช.ติวเขม้ตาํรวจ-ทหาร สั่งห้ามใช้อาวุธรับมือม๊

อบ”  

3. ส่วนเช่ือม เป็นตวัเช่ือมระหวา่งวรรคนาํกบัเน้ือข่าว ส่วนใหญ่เป็นขอ้ความท่ีขยายประเด็นของเร่ือง 

จะมีหรือไม่มีก็ได ้มกัใชก้บัข่าวใหญ่ เช่น "ทั้งน้ีเป็นการประชุมลบั ห้ามไม่ให้ผูไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้ไป

ในหอ้งประชุมศาลฎีกา”  

4. เน้ือข่าว เป็นการบอกเร่ืองท่ีเหลือจากท่ีบอกไวแ้ลว้ในวรรคนาํ เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีสนบัสนุนหรือขยาย

ความ หรือช่วยใหว้รรคนาํไดใ้จความชดัเจนข้ึน เป็นเร่ืองราวทั้งหมดของข่าวท่ีตอบคาํถาม 5 W และ 

1 H มี 2-5 ย่อหน้าตามความเหมาะสม โดยยอ่หน้าแรกๆ เป็นรายละเอียดตามวรรคนาํ ย่อหน้าสอง 

อา้งคาํพูดผูใ้ห้สัมภาษณ์ หรือผูบ้ริหาร เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ ยอ่หน้าสุดทา้ย เสริมขอ้มูลเฉพาะท่ี

จาํเป็น เช่น "รายงานข่าวแจง้ว่า……………….” นอกจากน้ีตวัอย่างการนาํคาํพูดมาใช้ในเน้ือข่าว 

เช่น "ผูก่้อความไม่สงบกาํลงัสูญเสียมวลชน เขาหมดโอกาสท่ีจะเดินไปสู่ความสาํเร็จในการแบ่งแยก

ดินแดน” พนัเอกอคัร ทิพโรจน์ โฆษกกองทพับก กล่าว หรือ ประโยคออ้ม "พนัเอกอคัร ทิพโรจน์ 

กล่าวว่าผูก่้อความไม่สงบกาํลงัสูญเสียมวลชน และหมดโอกาสท่ีจะเดินไปสู่ความสําเร็จในการ

แบ่งแยกดินแดน” หรือประโยคตรง พนัเอกอคัร ทิพโรจน์ โฆษกกองทพับก กล่าววา่ "ผูก่้อความไม่

สงบกาํลงัสูญเสียมวลชน เขาหมดโอกาสท่ีจะเดินไปสู่ความสาํเร็จในการแบ่งแยกดินแดน”  



5. ทิ้งท้ายข่าว เป็นการสรุปประเด็นเพื่อดึงดูดความสนใจ ตอกย ํ้าจุดหมาย ส่วนใหญ่มี ความยาว

ประมาณ 4-6 ประโยค เช่น "เชิญร่วมกิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก ในวนัท่ี 31 พฤษภาคมน้ี และ

ร่วมกนัทาํความดีถวายในหลวงดว้ยการงดสูบบุหร่ี”  

รูปแบบการเขียนข่าว  

            โดยทัว่ไปการเขียนข่าวจะมีเพียง 3 ส่วนเท่านั้น ไดแ้ก่ พาดหวัข่าวหรือโปรยหวัข่าว (headline) วรรค

นํา เป็นการสรุปเร่ืองราว (lead) เน้ือข่าว เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์และเร่ืองราว (detail) นอกจากน้ี

รูปแบบการเขียนข่าวทัว่ๆ ไป ไม่ว่าข่าวหนงัสือพิมพ ์หรือข่าววิทยุโทรทศัน์ มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ปีรามิดหัว

กลบั ปีรามิดหวัตั้ง และส่ีเหล่ียมผนืผา้ทรงยนืแบบผสม ซ่ึงใชใ้นรูปแบบของข่าวท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี  

1. แบบปิรามิดหวักลบั (inverted pyramid) เป็นการนาํเสนอข่าวโดยลาํดบัประเด็นสาํคญัจากมากไปหา

นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษยใ์นการอยากรู้อยากเห็นส่ิงสาํคญัก่อน ส่วนรายละเอียดไว้

ทีหลัง ประกอบด้วย ข่าวพาดหัว วรรคนํา ส่วนเช่ือม และส่วนของเน้ือเร่ือง เรียงตามลําดับ

ความสําคญั เป็นการเขียนข่าว โดยเร่ิมดว้ยความนาํท่ีเป็นประเด็นสําคญัของเร่ือง และส่วนเช่ือมท่ี

โยงความสัมพันธ์ระหว่างความนํากับเน้ือหา ท่ีมีความสําคัญรองลงมา ส่วนเน้ือหา จะเป็น

ส่วนประกอบท่ีใหร้ายละเอียดของเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  

2.  แบบปิระมิดหัวตั้ ง (upright pyramid) จะเรียงลําดับข้อมูลท่ีมีความสําคัญน้อยไปหามากท่ีสุด 

(climax) เพื่อให้ผูอ่้านมีความอยากรู้ เร่ิมจากประเด็นท่ีไม่มีความสําคญัมากนัก แล้วค่อยๆ เพิ่ม

ประเด็นท่ีสาํคญัข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงประเด็นสําคญัท่ีสุด มกัจะใชใ้นเร่ืองท่ีมีเง่ือนงาํ เชิงสืบสวน 

สอบสวน ปัจจุบนัไม่นิยมใช ้

3.  แบบส่ีเหล่ียมผืนผา้ทรงยืนแบบผสม (combination) มกัใช้เขียนข่าวท่ีไม่ค่อยสําคญั เป็นข่าวสั้ นๆ 

เร่ิมจากส่วนเช่ือม หรือจากเน้ือเร่ืองข่าว หลงัจากพาดหวัข่าวแลว้ ไม่มีความนาํ ความสําคญัของข่าว

เท่าเทียมกนั ตั้งแต่ตน้จนจบเน้ือเร่ืองของข่าว มกัจะเขียนแบบเสนอขอ้เทจ็จริง  

  

บรรณานุกรม  

1.  เวบไซตก์รมประชาสัมพนัธ์ www/prd.go.th (19 มิย 2561 : 09.22 น.) 

2. http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=12 (19 มิย 2561 : 13.52 น.) 

 

http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=12

