


ความหมาย ประเภท  และคุณสมบัตขิองข่าว

2



ความหมายของข่าว

หนังสือพมิพ์  วทิยุ โทรทัศน์ และ
อนิเตอร์เน็ท (Wikipedia, 2013 )

น่าสนใจ ทนัเหตุการณ์ และเป็น
ประโยชน์ (กวี  จงกจิถาวร,
สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2545)

ความหมายของข่าว

ข่าว คือ การรายงานอย่างทันท่วงที
(Event)

ข้อเทจ็จริง (Fact) และความคิดเหน็
ของแหล่งข่าว (Opinion)
จาํนวนมากให้ความสนใจ
(Rivers, 1984: 4)

ตัดสนิใจว่าคนส่วนใหญ่สนใจ

(Ward, 1985: 12)



ความหมายของข่าว (ต่อ)

ความหมายของข่าว VS.
1. ข่าวต้องเป็นข้อเทจ็จริงหรือความคดิเหน็ของแหล่งข่าวหรือ

2.

ความหมายของข่าว (ต่อ)

ความหมายของข่าว VS.
1. ข่าวต้องเป็นข้อเทจ็จริงหรือความคดิเหน็ของแหล่งข่าวหรือ

2.



ความหมายของข่าว (ต่อ)
3.

4.
แต่เหตุการณ์เดยีวกันอาจไม่ปรากฏเป็นข่าวของ

5. ข่าวควรประกอบด้วยความน่าสนใจและความสาํคัญ

ความหมายของข่าว (ต่อ)
3.

4.
แต่เหตุการณ์เดยีวกันอาจไม่ปรากฏเป็นข่าวของ

5. ข่าวควรประกอบด้วยความน่าสนใจและความสาํคัญ



ประเภทของข่าว

1. ข่าวเบา (Soft News)
สนองอารมณ์ ความอยากรู้ของประชาชนได้ในทนัที

2. ข่าวหนัก (Hard News)
ความรู้ ความคดิเหน็สร้างภมูิปัญญามากกว่าการให้แต่
ความบันเทงิเพียงอย่างเดยีว

ประเภทของข่าว
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2. ข่าวหนัก (Hard News)
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ประเภทของข่าว แบ่งตาม
1.ข่าวการเมือง
2. ข่าวการศกึษา
3.ข่าวต่างประเทศ
4.
5. ข่าวเศรษฐกจิ
6. ข่าวกีฬา
7. ข่าวบันเทงิ
8. ข่าวอาชญากรรม
9. ข่าวภมูิภาค
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คุณสมบตัขิองข่าว

1.
(Accuracy)

2.ความสมดุลและเป็นธรรม
(Balance and Fairness)

3.ความเป็นกลาง
(Objectivity)

4.
(Concise and Clear)

5. ทนัต่อ
เหตุการณ์
(Recentness)



1. (Accuracy)

บดิเบือนแต่งเตมิ

• ใช้แหล่งข่าวปฐมภมูิ

• (fact) กับ
แหล่งข่าวหลายแหล่ง เช่น ตวัเลขผู้ชุมนุม  ตวัเลขการแพร่ระบาด

ต้องระวัง

• ทดสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานต่างๆ กับ

1. (Accuracy)

บดิเบือนแต่งเตมิ

• ใช้แหล่งข่าวปฐมภมูิ
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คลิป



2. ความสมดุลและเป็นธรรม (Balance and Fairness)

ex. “เผชิญหน้าข.จ.ก.”

ระวังว่าการรายงานภาพหรือคาํพูดของผู้เคราะห์ร้ายอาจมี
ผลกระทบทางอารมณ์ต่อผู้ฟัง ผู้ชม ผู้อ่านอย่างเกินเลยต่อ

สมดุลของข่าวใน
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สมดุลของข่าวใน



3. ความเป็นกลาง (Objectivity)

การรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคต ิหรือใส่ความรู้สึก

ex. การรายงานข่าวการโต้เถยีงหรือความขัดแย้งทาง

พอควรแก่พรรคการเมืองต่างๆ
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4. (Concise and Clear)

•

•

ex. ข่าวเอสเอม็อีแบงก์ได้ทาํโครงการออกบัตรเงนิฝากอัตรา
(Floating Rate Certificate of

Deposite) วงเงนิรวม 300 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (หรือกว่า 10,000
ล้านบาท ) เอฟอาร์ซีดี

สาร
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ล้านบาท ) เอฟอาร์ซีดี

สาร



4. (ต่อ)

• เขียนข่าวเชงิอธิบายความ

•
ex. เขียนว่า “ผู้ชุมนุมมีความสุข” ทาํให้ผู้อ่านนึกภาพไม่
ออก ควรเขียนว่า “
แกนนําท่ามกลางสายฝน” หรือ “รัฐบาลทุ่มงบประมาณ
จาํนวนมหาศาลในการแก้ปัญหา... “ ควรเขียน “ทุ่ม
งบประมาณจาํนวน..... (ระบุเม็ดเงนิอย่างชัดเจน)ในการ
แก้ปัญหา.... “

4. (ต่อ)

• เขียนข่าวเชงิอธิบายความ

•
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4. (ต่อ)

•

ex. ตวัเลขผู้เสียชีวิตจากการตดิไข้หวัดนกสายพนัธ์ุเอช 7
เอน็ 9 2013 กับปัจจุบัน โดยการ
รายงานตวัเลขอย่างเดยีวไม่พอ ควรอธิบายสาเหตุ

เฉพาะตวัเลขสาํคัญและทาํตารางหรือกราฟประกอบ

4. (ต่อ)
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5. ทนัต่อเหตุการณ์ (Recentness)

การเสนอข่าวได้รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ เพราะประชาชนต้องการ

ex.
เสนอคาํเตอืนต่างๆ
หรืออยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินจะช่วยลดความเสียหายลงได้
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รูปแบบการเขยีนข่าวรูปแบบการเขยีนข่าว:: ข่าววทิยกุระจายเสียงข่าววทิยกุระจายเสียง
ข่าววทิยโุทรทศัน์ และข่าวหนังสือพมิพ์ข่าววทิยโุทรทศัน์ และข่าวหนังสือพมิพ์

รูปแบบการเขยีนข่าวรูปแบบการเขยีนข่าว:: ข่าววทิยกุระจายเสียงข่าววทิยกุระจายเสียง
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การรายงานข่าว วทิยุกระจายเสียงการรายงานข่าว วทิยุกระจายเสียง

• ข่าววทิยุคนได้ยนิแต่ “เสียง”

•

•

• ข่าววทิยุคนได้ยนิแต่ “เสียง”

•

•



ประเภทของรายการข่าววทิยุประเภทของรายการข่าววทิยุ

• (1) ข่าวตรง (straight news)
•
จาวนั (routine news) สรุปข่าว (news bulletin) หรือ

ตน้

• (1) ข่าวตรง (straight news)
•
จาวนั (routine news) สรุปข่าว (news bulletin) หรือ

ตน้



ประเภทการรายงานข่าววทิยุประเภทการรายงานข่าววทิยุ

(2) วจิารณ์ข่าว
• เป็นการเสนอข่าวแบบให้ข่าวสาร (information) บวกการเสนอ

ข่าวประกอบความคดิเห็น (opinion news
commentary)

•

(2) วจิารณ์ข่าว
• เป็นการเสนอข่าวแบบให้ข่าวสาร (information) บวกการเสนอ

ข่าวประกอบความคดิเห็น (opinion news
commentary)

•



ประเภทการรายงานข่าววทิยุประเภทการรายงานข่าววทิยุ

(3) วเิคราะห์ข่าว (news analysis)
•

• มักเป็นลกัษณะของข่าวสาคญั เช่น ข่าวการเมือง ข่าวการศึกษา
• เป็นต้น

(3) วเิคราะห์ข่าว (news analysis)
•

• มักเป็นลกัษณะของข่าวสาคญั เช่น ข่าวการเมือง ข่าวการศึกษา
• เป็นต้น



บุคลากรในฝ่ายข่าวของบุคลากรในฝ่ายข่าวของ
วทิยุกระจายเสียงวทิยุกระจายเสียง

• 1. บรรณาธิการข่าว (news editor)
:

• : รวบรวม เรียบเรียง (rewrite)

• 1. บรรณาธิการข่าว (news editor)
:

• : รวบรวม เรียบเรียง (rewrite)



บุคลากรในฝ่ายข่าวของวทิยกุระจายเสียงบุคลากรในฝ่ายข่าวของวทิยกุระจายเสียง

2. ผู้เขียนบท (script writer)
• :

(radio script)
• : ต้องมคีวามรู้และความเข้าใจถึงคุณสมบตัแิละสภาพการทางานของ

ห้องส่ง ห้องบนัทกึเสียง การใช้ไมโครโฟน เสียงประกอบ และดนตรี
เป็นต้น

2. ผู้เขียนบท (script writer)
• :

(radio script)
• : ต้องมคีวามรู้และความเข้าใจถึงคุณสมบตัแิละสภาพการทางานของ

ห้องส่ง ห้องบนัทกึเสียง การใช้ไมโครโฟน เสียงประกอบ และดนตรี
เป็นต้น



บุคลากรในรายการวทิยุบุคลากรในรายการวทิยุ

• 3. ผู้กากบัรายการ (program director) : กากบัดูแลด้านงาน
บริหาร งานอานวยการ การตรวจรายการ และควบคุมการฝึกซ้อมก่อนออกอากาศ

• :

• 3. ผู้กากบัรายการ (program director) : กากบัดูแลด้านงาน
บริหาร งานอานวยการ การตรวจรายการ และควบคุมการฝึกซ้อมก่อนออกอากาศ

• :



บุคลากรายการวทิยโุทรทศัน์บุคลากรายการวทิยโุทรทศัน์

• 4. ผู้ประกาศข่าว (news reader หรือ announcer)
• :

ออกอากาศจริง
• :
• : “คณะกรรมการกจิการกระจาย

เสียง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช

• 4. ผู้ประกาศข่าว (news reader หรือ announcer)
• :

ออกอากาศจริง
• :
• : “คณะกรรมการกจิการกระจาย

เสียง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช



• 5. (reporter)
• :

ข่าว

• 5. (reporter)
• :

ข่าว



• 6. (technician or sound
engineer) : ดูแลและปฏิบัตงิานด้านควบคุมเสียงจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น จากผู้ร่วมรายการ จากแผ่นเสียง

• :
ฝ่ายต้องการ

• 6. (technician or sound
engineer) : ดูแลและปฏิบัตงิานด้านควบคุมเสียงจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น จากผู้ร่วมรายการ จากแผ่นเสียง

• :
ฝ่ายต้องการ



ประเภทรายการวทิยุประเภทรายการวทิย-ุ-โทรทศัน์โทรทศัน์

• รายการข่าวจากการอ่านข่าวของผู้ประกาศ คอืลกัษณะรายการข่าวประจาของแต่ละสถานี
• เช่น ช่วง “ข่าว

ภาคค่า” เป็นต้น



• (2)

เช่น รายการ “
” เป็นต้น

• (2)

เช่น รายการ “
” เป็นต้น



(3) รายการวเิคราะห์ข่าว
•

เช่น ช่วง "ตอบโจทย์ Thai
PBS" เป็นต้น

(3) รายการวเิคราะห์ข่าว
•

เช่น ช่วง "ตอบโจทย์ Thai
PBS" เป็นต้น



ประเภทของรายการข่าวโทรทศัน์ประเภทของรายการข่าวโทรทศัน์
(4) รายงานพเิศษ (Scoops)

•

(exclusive) หรือการรายงานข่าวเชิงลกึ (depth
reporting)
ผลกระทบในวงกว้างกไ็ด้ เช่น รายงานพเิศษ Thai PBS
NEWS “ปัญหาการเข้าถงึยาไอซ์ กรณนัีกแสดง
"ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น" 26

(4) รายงานพเิศษ (Scoops)

•

(exclusive) หรือการรายงานข่าวเชิงลกึ (depth
reporting)
ผลกระทบในวงกว้างกไ็ด้ เช่น รายงานพเิศษ Thai PBS
NEWS “ปัญหาการเข้าถงึยาไอซ์ กรณนัีกแสดง
"ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น" 26



(5) รายการข่าวถ่ายทอดสด
• คอืการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สาคญั ๆ เป็นรายการถ่ายทอดสดนอก

เช่น
การแข่งขันกฬีานัดสาคญั งานพระราชพธีิ เป็นต้น

(5) รายการข่าวถ่ายทอดสด
• คอืการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สาคญั ๆ เป็นรายการถ่ายทอดสดนอก

เช่น
การแข่งขันกฬีานัดสาคญั งานพระราชพธีิ เป็นต้น



รายการข่าวด่วน
• (Spot News หรือ Breaking News)
•

(immediacy)

รายการข่าวด่วน
• (Spot News หรือ Breaking News)
•

(immediacy)



บทข่าวโทรทศัน์บทข่าวโทรทศัน์”” ((Script) :Script) : หัวใจหัวใจ
ของงานข่าวโทรทศัน์ของงานข่าวโทรทศัน์

• ใช้เป็นแนวทางในการผลติรายการข่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใช้

ฝ่ายตดัต่อข่าว ผู้ประกาศข่าว เป็นต้น
•

งาน

• ใช้เป็นแนวทางในการผลติรายการข่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใช้

ฝ่ายตดัต่อข่าว ผู้ประกาศข่าว เป็นต้น
•

งาน



การเขยีนข่าววทิยุกระจายเสียง และวทิยุการเขยีนข่าววทิยุกระจายเสียง และวทิยุ
โทรทศัน์โทรทศัน์

•
ประกอบด้วย 5W และ 1H

• 4C
อ้างองิจาก The United Press International

(UPI) Broadcast Stylebook

•
ประกอบด้วย 5W และ 1H

• 4C
อ้างองิจาก The United Press International

(UPI) Broadcast Stylebook



44cc

1. ความถูกต้อง (Correctness)
2. ความชัดเจน

(Clarity)
ความคลุมเครือ หรือกากวม เพราะผู้ฟังหรือผู้ชมไม่สามารถย้อนกลบัไป

(ยกเว้นการบันทกึเทปไว้ หรือการย้อนกลบัไปดู
จากคลปิรายการย้อนหลงั เป็นต้น)

1. ความถูกต้อง (Correctness)
2. ความชัดเจน

(Clarity)
ความคลุมเครือ หรือกากวม เพราะผู้ฟังหรือผู้ชมไม่สามารถย้อนกลบัไป

(ยกเว้นการบันทกึเทปไว้ หรือการย้อนกลบัไปดู
จากคลปิรายการย้อนหลงั เป็นต้น)



44cc

• 3. ความกระชับ (Conciseness)
การเขียนข่าว

สาคญัของข่าวได้

• 3. ความกระชับ (Conciseness)
การเขียนข่าว

สาคญัของข่าวได้



44cc

4. สีสัน (Color)

• สีสัน”
แต่หมายถึง

4. สีสัน (Color)

• สีสัน”
แต่หมายถึง



รูปแบบการเขยีนข่าวรูปแบบการเขยีนข่าว

• 3 ส่วน คอื
• 1. ความนา (Lead)
• 2. (Body)
• 3. ส่วนท้าย (End) “แบบ

รูปไข่”

• 3 ส่วน คอื
• 1. ความนา (Lead)
• 2. (Body)
• 3. ส่วนท้าย (End) “แบบ

รูปไข่”



11.. ความนาความนา ((LeadLead))

• เป็นส่วนสาคญัในการดงึความสนใจจากผู้ฟังหรือผู้ชม
• ความนาข่าวหนักและข่าวเบามีข้อแตกต่างกนับางส่วน
•

•

• เป็นส่วนสาคญัในการดงึความสนใจจากผู้ฟังหรือผู้ชม
• ความนาข่าวหนักและข่าวเบามีข้อแตกต่างกนับางส่วน
•

•



11.. ความนําความนํา((Lead)Lead)

• 2 ประเภท ได้แก่
• ความนา (Lead)
• (Lead-in)

• 2 ประเภท ได้แก่
• ความนา (Lead)
• (Lead-in)



11..11 ความนาความนา ((LeadLead))

•

• (5W 1H)

• 2 หรือ 3
(what)

• (where) เป็นต้น

•

• (5W 1H)

• 2 หรือ 3
(what)

• (where) เป็นต้น



ตวัอยา่งความนาํตวัอยา่งความนาํ

• สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรถ้าผลกึแร่แคล

แม่ฮ่องสอน (
(Nation Channel) 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2544

• สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรถ้าผลกึแร่แคล

แม่ฮ่องสอน (
(Nation Channel) 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2544



11..22 ((LeadLead--in)in)
1 คอืปรากฏในประโยคหรือ

สองประโยคแรกของข่าว
•

รายงานข่าว (อาจจะเป็นการรายงานสด หรือเป็นเทปบันทกึ)
•

1 คอืปรากฏในประโยคหรือ
สองประโยคแรกของข่าว

•
รายงานข่าว (อาจจะเป็นการรายงานสด หรือเป็นเทปบันทกึ)

•



11..22 ((LeadLead--in)in)

•
•

(ข่าว
สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 29 กนัยายน พ.ศ.2542

•
•

(ข่าว
สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 29 กนัยายน พ.ศ.2542



““โปโปรโมทรโมทข่าวข่าว””))

•
( )
และนาเข้าสู่เวลาโฆษณา

•

• เช่นคาว่า อกีสักครู่ หรือ ติดตามความคบืหน้าในช่วงต่อไป เป็นต้น

•
( )
และนาเข้าสู่เวลาโฆษณา

•

• เช่นคาว่า อกีสักครู่ หรือ ติดตามความคบืหน้าในช่วงต่อไป เป็นต้น



สักครู่ กลบัมาติดตามข่าวสักครู่ กลบัมาติดตามข่าวตารวจตารวจ
(ศูนย์ผลติ

2 มกราคม
พ.ศ.2545)

•
(ข่าวการเมือง สถานีวิทยโุทรทศัน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 1
พฤศจิกายน พ.ศ.2544

(ศูนย์ผลติ
2 มกราคม

พ.ศ.2545)

•
(ข่าวการเมือง สถานีวิทยโุทรทศัน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 1
พฤศจิกายน พ.ศ.2544



22.. ((Body)Body)

•
สาคญัของข่าว

•
•

เวลาในการนาเสนอมีอยู่อย่างจากดั
•

•
สาคญัของข่าว

•
•

เวลาในการนาเสนอมีอยู่อย่างจากดั
•



33.. ส่วนท้ายส่วนท้าย ((End)End)

เป็นส่วนสุดท้ายของข่าว สามารถปิดท้ายข่าวได้หลายลกัษณะ เช่น
อาจเป็น (summing-up)

(wrapping-
up) (

) เป็นต้น

เป็นส่วนสุดท้ายของข่าว สามารถปิดท้ายข่าวได้หลายลกัษณะ เช่น
อาจเป็น (summing-up)

(wrapping-
up) (

) เป็นต้น



รูปแบบการเขยีนข่าวสาหรับข่าวหนังสือรูปแบบการเขยีนข่าวสาหรับข่าวหนังสือพมิพพมิพ
(1) แบบพรีะมดิหัวกลบั (Inverted Pyramid)
•
• เพราะเหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการนาเสนอข่าว

•
เป็นลาดับรอง หรือเป็นรายละเอยีดให้เขียนเป็นลาดับรองลงไป

(1) แบบพรีะมดิหัวกลบั (Inverted Pyramid)
•
• เพราะเหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการนาเสนอข่าว

•
เป็นลาดับรอง หรือเป็นรายละเอยีดให้เขียนเป็นลาดับรองลงไป



• (2) (Upright Pyramid)
•
•

•
อยู่ในย่อหน้าสุดท้ายของข่าว หรือตอนจบข่าว

• นิยมในการเขียนงานเขียนประเภทบันเทงิคดี เช่น นิยาย นวนิยาย

• (2) (Upright Pyramid)
•
•

•
อยู่ในย่อหน้าสุดท้ายของข่าว หรือตอนจบข่าว

• นิยมในการเขียนงานเขียนประเภทบันเทงิคดี เช่น นิยาย นวนิยาย



(
•

บางส่วน
•

• และส่วนสุดท้ายอาจมคีวามยดืหยุ่น เป็นได้ในหลายลกัษณะ
• เช่น เป็นฉากสุดท้ายของเหตุการณ์ หรือเป็นการเขียนสรุปโดย

ย้อนกลบัไปองิข้อความเดิมในตอนต้นกไ็ด้

(
•

บางส่วน
•

• และส่วนสุดท้ายอาจมคีวามยดืหยุ่น เป็นได้ในหลายลกัษณะ
• เช่น เป็นฉากสุดท้ายของเหตุการณ์ หรือเป็นการเขียนสรุปโดย

ย้อนกลบัไปองิข้อความเดิมในตอนต้นกไ็ด้



••



ความความสาคญัสาคญัแบบพรีะมดิหัวกลบัแบบพรีะมดิหัวกลบั

• 1. ให้ความสะดวกในการอ่าน
• 2.
• 3.
• 4.

• 1. ให้ความสะดวกในการอ่าน
• 2.
• 3.
• 4.



การรายงานข่าวการรายงานข่าว



โครงสร้างข่าวทีวีโครงสร้างข่าวทีวี

• รายการข่าว (News Program)
รายการ

• ข่าวหลกัของสถานี
ข่าวหลกัมกัจะมีความยาว 20 – 30นาที

• ข่าวส่วนกลาง ข่าวต่างประเทศ ข่าวพยากรณ์อากาศ ข่าวกฬีา
2 – 3 3 – 5 นาที

•

รายการกไ็ด้

• รายการข่าว (News Program)
รายการ

• ข่าวหลกัของสถานี
ข่าวหลกัมกัจะมีความยาว 20 – 30นาที

• ข่าวส่วนกลาง ข่าวต่างประเทศ ข่าวพยากรณ์อากาศ ข่าวกฬีา
2 – 3 3 – 5 นาที

•

รายการกไ็ด้



• นิวส์ทอลค์ (News Talk or Talk News)

•
เปิดโอกาสใหผู้ฟั้ง

• โทรศพัทเ์ขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็น

• นิวส์ทอลค์ (News Talk or Talk News)

•
เปิดโอกาสใหผู้ฟั้ง

• โทรศพัทเ์ขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็น



• การสมัภาษณ์ข่าว (News Interview)

•
รายการประเภทอภิปราย

• การสมัภาษณ์ข่าว (News Interview)

•
รายการประเภทอภิปราย



• รายการนิตยสารข่าว (News Magazine) เป็นการนาํเสนอข่าว

• 20 นาที อาจจะประกอบดว้ย
การรายงานข่าวประจาํวนั

•

• สนทนาในรายการ

• รายการนิตยสารข่าว (News Magazine) เป็นการนาํเสนอข่าว

• 20 นาที อาจจะประกอบดว้ย
การรายงานข่าวประจาํวนั

•

• สนทนาในรายการ



• รายการสารคดีข่าว (News Documentary)

•
การนาํเอาเสียงจริงของคน

•
คาํบรรยาย หรืออาจจะมี

•

• รายการสารคดีข่าว (News Documentary)

•
การนาํเอาเสียงจริงของคน

•
คาํบรรยาย หรืออาจจะมี

•



• รายการวิเคราะห์ข่าว (News Analysis) เป็นการรายงานข่าว

•

• รายการวิเคราะห์ข่าว (News Analysis) เป็นการรายงานข่าว

•



บทข่าวโทรทศัน์บทข่าวโทรทศัน์

• 2 ส่วน ทางดา้น
• ซา้ยมือใชส้าํหรับบอกลาํดบัภาพ ทางขวาสาํหรับเขียนคาํบรรยาย ส่วนดา้นบนของ

บทข่าวจะ
•
•
• การใชป้ระโยค คาํ และวลีในข่าว ตอ้งใหร้วบรัดและรัดกมุ
• ไม่ควรฉีกคาํระหวา่งบรรทดั เช่น โรงเรียน ไม่ควรเขียนคาํวา่ โรง – บรรทดับน
• แลว้มาต่อคาํวา่ เรียน ในบรรทดัล่าง ควรยกคาํวา่ โรงเรียน ลงไปบรรทดัล่าง

• 2 ส่วน ทางดา้น
• ซา้ยมือใชส้าํหรับบอกลาํดบัภาพ ทางขวาสาํหรับเขียนคาํบรรยาย ส่วนดา้นบนของ

บทข่าวจะ
•
•
• การใชป้ระโยค คาํ และวลีในข่าว ตอ้งใหร้วบรัดและรัดกมุ
• ไม่ควรฉีกคาํระหวา่งบรรทดั เช่น โรงเรียน ไม่ควรเขียนคาํวา่ โรง – บรรทดับน
• แลว้มาต่อคาํวา่ เรียน ในบรรทดัล่าง ควรยกคาํวา่ โรงเรียน ลงไปบรรทดัล่าง



•
•
•

30 วินาที
• /บรรทดั แลว้จบัเวลา ผูป้ระกาศข่าวส่วน
• ใหญ่จะอ่านข่าวดว้ยอตัราความเร็วปกติ 7 บรรทดัใน 1 นาที2 หรือประมาณ

120 - 150 คาํ
• 1-3 นาที

•
•
•

30 วินาที
• /บรรทดั แลว้จบัเวลา ผูป้ระกาศข่าวส่วน
• ใหญ่จะอ่านข่าวดว้ยอตัราความเร็วปกติ 7 บรรทดัใน 1 นาที2 หรือประมาณ

120 - 150 คาํ
• 1-3 นาที



• ผูเ้ขียนบทใหม่มีสาเหตุสาํคญั 2 ประการคือ
•
• (
• )
• 2

อ่านไดง่้าย
เช่น 948,000,000,000 บาท เขียนเป็น 9 แสน 4 8 พนัลา้น
•

จะเขียนเป็นตวัเลข

• ผูเ้ขียนบทใหม่มีสาเหตุสาํคญั 2 ประการคือ
•
• (
• )
• 2

อ่านไดง่้าย
เช่น 948,000,000,000 บาท เขียนเป็น 9 แสน 4 8 พนัลา้น
•

จะเขียนเป็นตวัเลข



• หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขทะเบียนรถยนต ์ข่าวโทรทศัน์จะเสนอ

หมายเลข
• โทรศพัท์ 413598 – – สาม – หา้ – เกา้ –

แปด

• หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขทะเบียนรถยนต ์ข่าวโทรทศัน์จะเสนอ

หมายเลข
• โทรศพัท์ 413598 – – สาม – หา้ – เกา้ –

แปด



--ตาํแหน่งตาํแหน่ง
•

• -
• ตวัอยา่งเช่น ประธานาธิบดีจอร์จ ดบัเบิลย ูบุช
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การประเมนิคุณค่าข่าว (News Evaluation)

2



การประเมิน
คุณค่าข่าว

1. เหตุการณ์สาํคัญ
+น่าสนใจโดยความ

น่าสนใจพจิารณาจาก
องค์ประกอบของข่าว

- ความรวดเร็ว
- ความใกล้ชดิ
- ความเด่น
- ผลกระทบ
-
- ความแปลก
- ประหลาด
- ความขัดแย้ง
- เพศ
- อารมณ์
- ความก้าวหน้า

2.
สัมพันธ์กับการ
ประเมนิคุณค่าข่าว
-
-ทัศนคตกิอง บก.
- ระดับผู้อ่าน
-
-
-
- อทิธิพลของโฆษณา
-การเซน็เซอร์ของ
ราชการ

-

การประเมิน
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1. เหตุการณ์สาํคัญ
+น่าสนใจโดยความ

น่าสนใจพจิารณาจาก
องค์ประกอบของข่าว

- ความรวดเร็ว
- ความใกล้ชดิ
- ความเด่น
- ผลกระทบ
-
- ความแปลก
- ประหลาด
- ความขัดแย้ง
- เพศ
- อารมณ์
- ความก้าวหน้า

2.
สัมพันธ์กับการ
ประเมนิคุณค่าข่าว
-
-ทัศนคตกิอง บก.
- ระดับผู้อ่าน
-
-
-
- อทิธิพลของโฆษณา
-การเซน็เซอร์ของ
ราชการ

-



ความสาํคัญ(Significance)
และความน่าสนใจ(Interest) อยู่ในตวัของมัน

ความสาํคัญ (Significance)
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม

ex. การปรับอัตราภาษีมีผลกระทบต่อรายได้ค่าครองชีพของ
ประชาชน การเสียดุลการค้ากับต่างประเทศมีผลกระทบต่อภาวะ

ความปลอดภยั

ความสาํคัญ(Significance)
และความน่าสนใจ(Interest) อยู่ในตวัของมัน

ความสาํคัญ (Significance)
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม

ex. การปรับอัตราภาษีมีผลกระทบต่อรายได้ค่าครองชีพของ
ประชาชน การเสียดุลการค้ากับต่างประเทศมีผลกระทบต่อภาวะ

ความปลอดภยั



ความน่าสนใจ (Interest)

สนใจของผู้อ่านโดยพจิารณาตามองค์ประกอบของข่าว
(The Elements of News)

1. ความรวดเร็ว (Immediacy) 2. ความใกล้ชิด (Proximity)
3. ความเด่น(Prominence) 4. ผลกระทบ (Consequence)
5. (Suspense) 6. ความแปลกประหลาด(Oddity)
7. ความขัดแย้ง (Conflict) 8. เพศ (Sex)
9. อารมณ์(Emotion) 10. ความก้าวหน้า (Progress)

ความน่าสนใจ (Interest)

สนใจของผู้อ่านโดยพจิารณาตามองค์ประกอบของข่าว
(The Elements of News)

1. ความรวดเร็ว (Immediacy) 2. ความใกล้ชิด (Proximity)
3. ความเด่น(Prominence) 4. ผลกระทบ (Consequence)
5. (Suspense) 6. ความแปลกประหลาด(Oddity)
7. ความขัดแย้ง (Conflict) 8. เพศ (Sex)
9. อารมณ์(Emotion) 10. ความก้าวหน้า (Progress)



1. ความรวดเร็ว (Immediacy)

คลิปการรายงานข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี

1. ความรวดเร็ว (Immediacy)

คลิปการรายงานข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี



2. ความใกล้ชิด (Proximity)

และความคดิ
ออกไป

ความใกล้ชิดอาจเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านจติใจ

ผู้อ่าน
ex.
สหรัฐอเมริกามากกว่าชาวไทย

.มากกว่า
ชาวต่างจังหวัด

2. ความใกล้ชิด (Proximity)

และความคดิ
ออกไป

ความใกล้ชิดอาจเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านจติใจ

ผู้อ่าน
ex.
สหรัฐอเมริกามากกว่าชาวไทย

.มากกว่า
ชาวต่างจังหวัด



3. ความเด่น(Prominence)

บุคคลเด่น มักเป็นบุคคลสาธารณะ

การถล่มตกึเวิล์ดเทรด ในสหรัฐอเมริกา

1 35 วัน
การปล้นรถเมล์ในชุมชนช่วงกลางวันแสกๆ

ช่วงเวลาของการโยกย้ายตาํแหน่ง

3. ความเด่น(Prominence)

บุคคลเด่น มักเป็นบุคคลสาธารณะ

การถล่มตกึเวิล์ดเทรด ในสหรัฐอเมริกา

1 35 วัน
การปล้นรถเมล์ในชุมชนช่วงกลางวันแสกๆ

ช่วงเวลาของการโยกย้ายตาํแหน่ง



คลปิกระต่ายมิสแมก็ซมิ2013หลุดแชทหวานฟลุคเกริกพล



4. ผลกระทบ (Consequence)

โดยตรงและทางอ้อม

ex.

รัฐประหาร พระสงฆ์ประพฤตตินไม่เหมาะสม

4. ผลกระทบ (Consequence)

โดยตรงและทางอ้อม

ex.

รัฐประหาร พระสงฆ์ประพฤตตินไม่เหมาะสม



คลิปข่าวโครงการรับจาํนําข้าว



5. (Suspense)

คลิปการฆาตกรรมนายเอกยุทธ อัญชัญบุตร



6. ความแปลกประหลาด (Oddity)
เหตุการณ์ผิดปกตไิม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ex. สินค้าใหม่จากสาวจีน " " ป้องกันพวกกามวิตถาร

คนกัดสุนัข

6. ความแปลกประหลาด (Oddity)
เหตุการณ์ผิดปกตไิม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ex. สินค้าใหม่จากสาวจีน " " ป้องกันพวกกามวิตถาร

คนกัดสุนัข คลปิคนกัดหมา



7. ความขัดแย้ง (Conflict)

ระดบัชาต ิและระดบัโลก

ex. การแย่งอาํนาจกันระหว่างผู้นําพรรคการเมืองต่างๆ
ปัญหาการสู้รบแย่งชงิดนิแดนระหว่างอสิราเอลและปาเลสไตน์
ปัญหาการรวมแผ่นดนิระหว่างจีนแผ่นดนิใหญ่และทเิบต
การแย่งชิงแคว้นแคชเมียร์ระหว่างปากีสถานและอนิเดยี

7. ความขัดแย้ง (Conflict)

ระดบัชาต ิและระดบัโลก

ex. การแย่งอาํนาจกันระหว่างผู้นําพรรคการเมืองต่างๆ
ปัญหาการสู้รบแย่งชงิดนิแดนระหว่างอสิราเอลและปาเลสไตน์
ปัญหาการรวมแผ่นดนิระหว่างจีนแผ่นดนิใหญ่และทเิบต
การแย่งชิงแคว้นแคชเมียร์ระหว่างปากีสถานและอนิเดยี

คลปิข่าวดาราเกาเหลา



8. เพศ (Sex)

ex.
การหย่าร้าง ชู้สาว รักร้าวของคนดงั
ดาราถ่ายภาพโป๊

การข่มขืนเดก็ /คนชรา
เกย์เฟสตวัิล
ปัญหาความผิดปกตทิางเพศ

คลิปดาราแต่งงาน

8. เพศ (Sex)

ex.
การหย่าร้าง ชู้สาว รักร้าวของคนดงั
ดาราถ่ายภาพโป๊

การข่มขืนเดก็ /คนชรา
เกย์เฟสตวัิล
ปัญหาความผิดปกตทิางเพศ

คลปิเกย์เฟสตวัิล



9. อารมณ์ (Emotion)

บุคคลในข่าว เช่น มีความรู้สึกเหน็ใจ เข้าใจ สงสาร อยากช่วยเหลือ
ex. – ข่าวอุบตัเิหตุเศร้ารถตู้โรงเรียนอนุบาลลืมนักเรียนไว้ในรถตู้

- ข่าวพ่อและญาตผู้ิชายข่มขืนเดก็วัย 8 ขวบจนเดก็ตดิเอดส์ตาย

ex.

9. อารมณ์ (Emotion)

บุคคลในข่าว เช่น มีความรู้สึกเหน็ใจ เข้าใจ สงสาร อยากช่วยเหลือ
ex. – ข่าวอุบตัเิหตุเศร้ารถตู้โรงเรียนอนุบาลลืมนักเรียนไว้ในรถตู้

- ข่าวพ่อและญาตผู้ิชายข่มขืนเดก็วัย 8 ขวบจนเดก็ตดิเอดส์ตาย

ex.



10. ความก้าวหน้า (Progress)
การเปิดเผยถงึความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  วงการแพทย์

ex.

การสาํรวจอวกาศขององค์การนาซ่า

10. ความก้าวหน้า (Progress)
การเปิดเผยถงึความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  วงการแพทย์

ex.

การสาํรวจอวกาศขององค์การนาซ่า



1.
2.ทศันคตขิองกองบรรณาธิการ
3.ระดบัผู้อ่าน
4.
5.
6.
7.อทิธิพลของโฆษณา
8.การเซน็เซอร์ข่าวของราชการ
9.

1.
2.ทศันคตขิองกองบรรณาธิการ
3.ระดบัผู้อ่าน
4.
5.
6.
7.อทิธิพลของโฆษณา
8.การเซน็เซอร์ข่าวของราชการ
9.



1.
หนังสือพมิพ์เชิงปริมาณมักเสนอข่าวประเภท Sensational

News เช่น ข่าวอาชญากรรม  ข่าวบันเทงิ
ส่วนหนังสือพมิพ์เชิงคุณภาพมักให้ความสาํคัญแก่

ของหนังสือพมิพ์ เช่น หนังสือพมิพ์ข่าวสดให้ความสาํคัญ
แก่ข่าวศาสนา  บางกอกโพสต์ให้ความสาํคัญกับข่าว
ต่างประเทศ

1.
หนังสือพมิพ์เชิงปริมาณมักเสนอข่าวประเภท Sensational

News เช่น ข่าวอาชญากรรม  ข่าวบันเทงิ
ส่วนหนังสือพมิพ์เชิงคุณภาพมักให้ความสาํคัญแก่

ของหนังสือพมิพ์ เช่น หนังสือพมิพ์ข่าวสดให้ความสาํคัญ
แก่ข่าวศาสนา  บางกอกโพสต์ให้ความสาํคัญกับข่าว
ต่างประเทศ



2. ทศันคตขิองกองบรรณาธิการ

ผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่มาก
ex.

อาหารหลัก ช่วงแรกบรรณาธิการมองไม่เหน็ความสาํคัญจงึ
กลายเป็นข่าวหน้าใน

บรรณาธิการชาวมุสลิมอาจไม่พอใจ
นโยบายการปราบปรามผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้

2. ทศันคตขิองกองบรรณาธิการ

ผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่มาก
ex.

อาหารหลัก ช่วงแรกบรรณาธิการมองไม่เหน็ความสาํคัญจงึ
กลายเป็นข่าวหน้าใน

บรรณาธิการชาวมุสลิมอาจไม่พอใจ
นโยบายการปราบปรามผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้



3. ระดบัผู้อ่าน
ความสนใจของผู้อ่านแต่ละระดบัย่อมแตกต่างกันไปตาม

สภาพแวดล้อม การศึกษา สังคมและเศรษฐกจิ การประเมิน
คุณค่าของข่าวต้องคาํนึงถงึระดบัความสนใจของผู้อ่าน

ความสนใจข่าวหนัก

3. ระดบัผู้อ่าน
ความสนใจของผู้อ่านแต่ละระดบัย่อมแตกต่างกันไปตาม

สภาพแวดล้อม การศึกษา สังคมและเศรษฐกจิ การประเมิน
คุณค่าของข่าวต้องคาํนึงถงึระดบัความสนใจของผู้อ่าน

ความสนใจข่าวหนัก



4.



ยกวา่

5.

ย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับปริมาณการเสนอข่าว หากหนังสือพมิพ์มี

ผังรายการโทรทศัน์ให้เวลากับข่าวน้อยกว่ารายการบันเทงิ
ยกวา่

5.

ย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับปริมาณการเสนอข่าว หากหนังสือพมิพ์มี

ผังรายการโทรทศัน์ให้เวลากับข่าวน้อยกว่ารายการบันเทงิ



6.

ex.

6.

ex.



7. อทิธิพลของโฆษณา

ประกอบกับปัจจุบันมีโฆษณาแฝง (advertorial)
นิตยสารและหนังสือพมิพ์

7. อทิธิพลของโฆษณา

ประกอบกับปัจจุบันมีโฆษณาแฝง (advertorial)
นิตยสารและหนังสือพมิพ์



8. การเซน็เซอร์ข่าวของราชการ
การตรวจพจิารณาข่าวของทางราชการทาํให้ข่าวบางข่าวอาจ

ผลกระทบ หลังการยกเลิกพระราชบัญญัตกิารพมิพ์ พ.ศ.
2484
โดยรัฐบาล ทาํให้คุณค่าข่าวด้อยลง

8. การเซน็เซอร์ข่าวของราชการ
การตรวจพจิารณาข่าวของทางราชการทาํให้ข่าวบางข่าวอาจ

ผลกระทบ หลังการยกเลิกพระราชบัญญัตกิารพมิพ์ พ.ศ.
2484
โดยรัฐบาล ทาํให้คุณค่าข่าวด้อยลง



9.

ปัญหาความขัดแย้งในเชงิศาสนาและชนกลุ่มน้อย





การสัมภาษณ์ (Interview)

2



ความหมายความหมาย



การสัมภาษณ์มี 2

1. สัมภาษณ์โดยมิได้นัดหมาย
2.

การสัมภาษณ์มี 2

1. สัมภาษณ์โดยมิได้นัดหมาย
2.



1. สัมภาษณ์โดยมิได้นัดหมาย

•
ต้องการสัมภาษณ์จะต้องไปเช่น รัฐสภา ทาํเนียบรัฐบาล

รัฐบาล ฯลฯ

•

1. สัมภาษณ์โดยมิได้นัดหมาย

•
ต้องการสัมภาษณ์จะต้องไปเช่น รัฐสภา ทาํเนียบรัฐบาล

รัฐบาล ฯลฯ

•

-สัมภาษณ์
.ต.ท.ทักษิณชนิวัตรและพล.อ.



•

•

การเมืองไปรอดกัสัมภาษณ์พล.อ. สนธิ บุณยรัตกลิน อดตีผบ.ทบ.

•

•

การเมืองไปรอดกัสัมภาษณ์พล.อ. สนธิ บุณยรัตกลิน อดตีผบ.ทบ.



2.

•

•

หรือนัดหมายผ่านเลขานุการหรือประชาสัมพันธ์

2.

•

•

หรือนัดหมายผ่านเลขานุการหรือประชาสัมพันธ์



••



วิธีการสัมภาษณ์
1. การสัมภาษณ์โดยเข้าถงึตวัผู้ให้สัมภาษณ์

วิธีการสัมภาษณ์
1. การสัมภาษณ์โดยเข้าถงึตวัผู้ให้สัมภาษณ์

ข้อดี ข้อเสีย
1.

มีประโยชน์

1.

สัมภาษณ์
2.
ท่าทางของผู้ให้สัมภาษณ์



การสัมภาษณ์โดยเข้าถงึตวัผู้ให้สัมภาษณ์มีหลายรูปแบบคือ
- (Many  interviewers,

one interviewee)
รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทห้างร้านและ

หลังจากการแถลง

ช่วยกันถามและแชร์คาํตอบกัน
- (Many  interviewers,

many  interviewees) ) มักพบในการถกเถียงทางการเมือง(Political Debate)

-
(One interviewer, many  interviewees) มักพบในการ

ต้องระวังในการจดบันทกึว่าใครให้สัมภาษณ์

การสัมภาษณ์โดยเข้าถงึตวัผู้ให้สัมภาษณ์มีหลายรูปแบบคือ
- (Many  interviewers,

one interviewee)
รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทห้างร้านและ

หลังจากการแถลง

ช่วยกันถามและแชร์คาํตอบกัน
- (Many  interviewers,

many  interviewees) ) มักพบในการถกเถียงทางการเมือง(Political Debate)

-
(One interviewer, many  interviewees) มักพบในการ

ต้องระวังในการจดบันทกึว่าใครให้สัมภาษณ์



2. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

เหมือนสัมภาษณ์ตวับุคคลโดยตรง ถ้าไม่ใช่

ณ์
ข้อดี ข้อเสียข้อดี ข้อเสีย

แต่แหล่งข่าวอยู่ไกล บรรยากาศในระหว่างเวลาการสัมภาษณ์
แหล่งข่าวบางคนไม่ไว้ใจจะให้ข้อมูลเชงิลกึเพราะ

มาก่อนและเป็นเพียงการพูดคุยกันทางโทรศัพท์

คลิปตัวอย่างการสัมภาษณ์ตัวแทน
รัฐบาลทางโทรศัพท์
ในการลดราคาจาํนําข้าว



3.

ทวิตเตอร์

ข้อดี ข้อเสีย
อีเมล์ 1.

2.
อักษร

อีเมล์
สังเกตสีหน้า แววตา

การสัมภาษณ์

อีเมล์ 1.

2.
อักษร

อีเมล์
สังเกตสีหน้า แววตา

การสัมภาษณ์

1. สัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็ว
2.

คลปิพ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร

ผ่านSkype



เป้าหมายการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์มีเป้าหมาย 3 ประการคือ
1.
2.
3.

เป้าหมายการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์มีเป้าหมาย 3 ประการคือ
1.
2.
3.



1.

•
ผู้ให้สัมภาษณ์
•

-
- ผู้รู้เหน็เหตุการณ์
- ข่าวลือหรือคาํบอกเล่า
-

1.

•
ผู้ให้สัมภาษณ์
•

-
- ผู้รู้เหน็เหตุการณ์
- ข่าวลือหรือคาํบอกเล่า
-



ex.

•

•

ex.

•

•



2.

•

•
สนใจของประชาชน

2.

•

•
สนใจของประชาชน



•

การแก้ปัญหาการศึกษา เศรษฐกจิ หรือสังคมของรัฐบาลในสายตา
ของประชาชน
• การสัมภาษณ์แบบ The Vox  Pop (ภาษาละตนิ แปลว่า เสียงร้อง)

Website Video

•
คดิเหน็อย่างเป็นธรรม  สัมภาษณ์ความคดิเหน็บุคคลหลายฝ่ายทาํให้

•

การแก้ปัญหาการศึกษา เศรษฐกจิ หรือสังคมของรัฐบาลในสายตา
ของประชาชน
• การสัมภาษณ์แบบ The Vox  Pop (ภาษาละตนิ แปลว่า เสียงร้อง)

Website Video

•
คดิเหน็อย่างเป็นธรรม  สัมภาษณ์ความคดิเหน็บุคคลหลายฝ่ายทาํให้

คลิปTheVoX Pop ความเหน็ของคนต่อการทาํศัลยกรรม



•
ตอบในลักษณะให้ข้อเทจ็จริง แต่หลายคาํถามเป็นการถาม

ex. “ท่านมีความคดิเหน็อย่างไรต่อกรณี........”
“ท่านคดิว่าแนวทางการแก้ปัญหา.... .ควรเป็นอย่างไร”

•
ตอบในลักษณะให้ข้อเทจ็จริง แต่หลายคาํถามเป็นการถาม

ex. “ท่านมีความคดิเหน็อย่างไรต่อกรณี........”
“ท่านคดิว่าแนวทางการแก้ปัญหา.... .ควรเป็นอย่างไร”



3.

•
ถูกสัมภาษณ์ เช่น ประวัตส่ิวนตวั ครอบครัว การศกึษา ผลงาน
ความสนใจพเิศษ นิสัยและรสนิยมส่วนตวั

•
มากกว่าข่าว

3.

•
ถูกสัมภาษณ์ เช่น ประวัตส่ิวนตวั ครอบครัว การศกึษา ผลงาน
ความสนใจพเิศษ นิสัยและรสนิยมส่วนตวั

•
มากกว่าข่าว



2 กรณีคือ

1.

2.

2 กรณีคือ

1.

2.



คลปิ Katie  Couric ABC TV เล่าเทคนิคการสัมภาษณ์
(How to conduct  a good interview)



1. เลือก
ประเดน็
สัมภาษณ์

2.เลือก
บุคคลผู้ให้
สัมภาษณ์

3. เลือก
วธีิการ

สัมภาษณ์

4.การนัด
สัมภาษณ์

5.การ
เตรียมตัว

ก่อน
สัมภาษณ์

6.การ
ดาํเนินการ
สัมภาษณ์

7.สรุปการ
สัมภาษณ์

1. เลือก
ประเดน็
สัมภาษณ์

2.เลือก
บุคคลผู้ให้
สัมภาษณ์

3. เลือก
วธีิการ

สัมภาษณ์

4.การนัด
สัมภาษณ์

5.การ
เตรียมตัว

ก่อน
สัมภาษณ์

6.การ
ดาํเนินการ
สัมภาษณ์

7.สรุปการ
สัมภาษณ์



1.

ผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมและยังไม่ได้นําเสนอให้
ประชาชนรับทราบ

1.

ผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมและยังไม่ได้นําเสนอให้
ประชาชนรับทราบ



2. เลือกบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์

2.1
2.2
2.3
2.4

2. เลือกบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์

2.1
2.2
2.3
2.4



3. การเลือกวิธีการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์แต่ละวธีิมีข้อดข้ีอเสีย ต้องเลือกให้
เหมาะกับสถานการณ์



4. การนัดสัมภาษณ์

•

•
หรืออาจนัดกับแหล่งข่าวโดยตรงหรือต้องนัดผ่านเลขานุการ

4. การนัดสัมภาษณ์

•

•
หรืออาจนัดกับแหล่งข่าวโดยตรงหรือต้องนัดผ่านเลขานุการ



•

ต้องการสัมภาษณ์

•

ผู้กาํหนด

•

ต้องการสัมภาษณ์

•

ผู้กาํหนด



5. การเตรียมตวัก่อนสัมภาษณ์

4.1 เตรียมในส่วนผู้สัมภาษณ์เอง

4.2 ประวัตขิองผู้ให้สัมภาษณ์
มีผลต่อทศิทางการให้ข้อเทจ็จริงและความคดิเหน็ของแหล่งข่าว

4.3

5. การเตรียมตวัก่อนสัมภาษณ์

4.1 เตรียมในส่วนผู้สัมภาษณ์เอง

4.2 ประวัตขิองผู้ให้สัมภาษณ์
มีผลต่อทศิทางการให้ข้อเทจ็จริงและความคดิเหน็ของแหล่งข่าว

4.3



• ผู้สัมภาษณ์ควรเตรียมคาํถามให้ตรงเป้าหมาย สามารถดงึคาํตอบจาก

•
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ถูกถามตอบได้ยาวๆ มีใจความ

พยายามหลีก

•

แหล่งข่าวตอบว่าใช่หรือไม่

• ผู้สัมภาษณ์ควรเตรียมคาํถามให้ตรงเป้าหมาย สามารถดงึคาํตอบจาก

•
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ถูกถามตอบได้ยาวๆ มีใจความ

พยายามหลีก

•

แหล่งข่าวตอบว่าใช่หรือไม่



6. การดาํเนินการสัมภาษณ์

•

•

6. การดาํเนินการสัมภาษณ์

•

•



••



ใน

6.1 - On the record
/ Off the record

6.2
ของผู้ให้สัมภาษณ์

6.3
อ่อนน้อม

6.4 ผู้สัมภาษณ์ควรสบตาแสดงความจริงใจกับผู้ให้สัมภาษณ์บ้าง

ใน

6.1 - On the record
/ Off the record

6.2
ของผู้ให้สัมภาษณ์

6.3
อ่อนน้อม

6.4 ผู้สัมภาษณ์ควรสบตาแสดงความจริงใจกับผู้ให้สัมภาษณ์บ้าง



6.5 การจดโน้ตได้เปิดเผย   เช่น ตวัเลข Quotation
6.6

ได้รับไม่ชัดเจน
6.6

6.7
กับประเดน็ข่าวหรือไม่

6.5 การจดโน้ตได้เปิดเผย   เช่น ตวัเลข Quotation
6.6

ได้รับไม่ชัดเจน
6.6

6.7
กับประเดน็ข่าวหรือไม่



6.8

6.9
6.10 หากแหล่งข่าวไม่ตอบคาํถามแรกก็ข้าม

6.11

โกหกกคื็อ ข่าว

6.8

6.9
6.10 หากแหล่งข่าวไม่ตอบคาํถามแรกก็ข้าม

6.11

โกหกกคื็อ ข่าว



6.12

•

6.12

•



การถามใหม่ถามแล้วถามอีก



• แหล่งข่าวทวนคาํถามหรือย้อนถามคาํถามกับ

•

สุภาพ
•

ยอมให้ข้อมูลจะช่วยทาํให้ไม่เกิดความเสียหาย การสูญเสียผลประโยชน์
และการคุกคามต่อสิทธิ สวัสดภิาพต่อส่วนรวม

• แหล่งข่าวทวนคาํถามหรือย้อนถามคาํถามกับ

•

สุภาพ
•

ยอมให้ข้อมูลจะช่วยทาํให้ไม่เกิดความเสียหาย การสูญเสียผลประโยชน์
และการคุกคามต่อสิทธิ สวัสดภิาพต่อส่วนรวม



เงยีบมักทาํให้แหล่งข่าวอดึอัดและจาํเป็นต้องพูดอะไรออกมาบ้าง
• แหล่งข่าวขอความเหน็ใจ โดยอ้างปัญหาส่วนตวั เช่น ไม่

แหล่งข่าวว่าเราจะกลับมาสัมภาษณ์เขาอีก

เงยีบมักทาํให้แหล่งข่าวอดึอัดและจาํเป็นต้องพูดอะไรออกมาบ้าง
• แหล่งข่าวขอความเหน็ใจ โดยอ้างปัญหาส่วนตวั เช่น ไม่

แหล่งข่าวว่าเราจะกลับมาสัมภาษณ์เขาอีก



• ในกรณีการสัมภาษณ์หมู่ แหล่งข่าวทาํเป็นไม่

คาํถามเดมิ
•

• ในกรณีการสัมภาษณ์หมู่ แหล่งข่าวทาํเป็นไม่

คาํถามเดมิ
•



7. สรุปการสัมภาษณ์

• ผู้สัมภาษณ์ควรทบทวนข้อความสาํคัญ
•

•

สัมภาษณ์

7. สรุปการสัมภาษณ์

• ผู้สัมภาษณ์ควรทบทวนข้อความสาํคัญ
•

•

สัมภาษณ์



• กรณีการสัมภาษณ์ทางวิทยุหรือโทรทศัน์ ผู้สัมภาษณ์ควรใช้
ไหวพริบในการหาโอกาสบอกผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “เวลาได้
หมดแล้ว”

สังคม

• ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรลืมกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

• กรณีการสัมภาษณ์ทางวิทยุหรือโทรทศัน์ ผู้สัมภาษณ์ควรใช้
ไหวพริบในการหาโอกาสบอกผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “เวลาได้
หมดแล้ว”

สังคม

• ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรลืมกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์



อารมณ์ไม่ถามคาํถามกวนอารมณ์แหล่งข่าวกรณีนายชูวทิย์ กมลวศิิษฐ์

ทันเหตุการณ์

42

อารมณ์ไม่ถามคาํถามกวนอารมณ์แหล่งข่าวกรณีนายชูวทิย์ กมลวศิิษฐ์

ทันเหตุการณ์



ความผิดพลาดจากการสัมภาษณ์
1.

ต้องการสัมภาษณ์
2. ขาดการเตรียมตวัอย่างเพยีงพอ
3.

4.
5.

6. เข้าไม่ถงึแหล่งข่าวอย่างถูกต้อง

ความผิดพลาดจากการสัมภาษณ์
1.

ต้องการสัมภาษณ์
2. ขาดการเตรียมตวัอย่างเพยีงพอ
3.

4.
5.

6. เข้าไม่ถงึแหล่งข่าวอย่างถูกต้อง



7.
8. ขาดการสังเกตตดิตามการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์
9.

10. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้พูดอธิบายให้ครบใจความ
11.

7.
8. ขาดการสังเกตตดิตามการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์
9.

10. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้พูดอธิบายให้ครบใจความ
11.



1



แหล่งข่าว

1. ความหมายและความสาํคัญของแหล่งข่าว

2. ประเภทของแหล่งข่าว

3.

4. การใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าว

1. ความหมายและความสาํคัญของแหล่งข่าว

2. ประเภทของแหล่งข่าว

3.

4. การใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าว



ความหมายความหมาย



ความสาํคัญ

การรายงานข่าว ( + การเขียนข่าว) จาํเป็นต้องมี
“แหล่งข่าว” อ้างองิ   เพราะ

1.

2.

ความสาํคัญ

การรายงานข่าว ( + การเขียนข่าว) จาํเป็นต้องมี
“แหล่งข่าว” อ้างองิ   เพราะ

1.

2.



ความสาํคัญ

ข้อเทจ็ และข้อจริง

การตรวจสอบ (cross-checking) ข้อเทจ็ และข้อจริงกันเองจาก
แหล่งข่าวหลายๆ แหล่งจนเกิดความรอบด้านและทาํให้ความจริง
ปรากฏในภายหลัง

ความสาํคัญ

ข้อเทจ็ และข้อจริง

การตรวจสอบ (cross-checking) ข้อเทจ็ และข้อจริงกันเองจาก
แหล่งข่าวหลายๆ แหล่งจนเกิดความรอบด้านและทาํให้ความจริง
ปรากฏในภายหลัง



1.
(select  sources for relevance ,to focus each story)

2.
(check sources for accuracy  ,to ensure all fact or statements)

3. (balance
sources for fairness, to represent  all sides  of every issue)

4.
(cultivate sources for tips and story  in the future )

1.
(select  sources for relevance ,to focus each story)

2.
(check sources for accuracy  ,to ensure all fact or statements)

3. (balance
sources for fairness, to represent  all sides  of every issue)

4.
(cultivate sources for tips and story  in the future )



ประเภทของแหล่งข่าว

1. แหล่งข่าวบุคคล(Human Sources)

2.
(Documentary Sources)

3. แหล่งข่าวข้อมูลออนไลน์จากอนิเตอร์เน็ท (Online Sources)

ประเภทของแหล่งข่าว

1. แหล่งข่าวบุคคล(Human Sources)

2.
(Documentary Sources)

3. แหล่งข่าวข้อมูลออนไลน์จากอนิเตอร์เน็ท (Online Sources)



1. แหล่งข่าวบุคคล1. แหล่งข่าวบุคคล



•
• ผู้ได้ประโยชน์
•

พาดพงิถงึ
•
• (Citizen Journalism)
• ประจักษ์พยานเหน็(eyewitness)

•
• ผู้ได้ประโยชน์
•

พาดพงิถงึ
•
• (Citizen Journalism)
• ประจักษ์พยานเหน็(eyewitness)



ผู้บอกเบาะแสข่าว (News Hints / News Tips)
เป็นเพียง
ไม่ใช่แหล่งข่าว

แต่การหา “แหล่งข่าว” (News Sources)

ผู้บอกเบาะแสข่าว (News Hints / News Tips)
เป็นเพียง
ไม่ใช่แหล่งข่าว

แต่การหา “แหล่งข่าว” (News Sources)



แหล่งข่าวตามลักษณะการเผยแพร่รายละเอียดของแหล่งข่าวว่า

2 ลักษณะ

1. แหล่งข่าวเปิด(Open News Source)

2. แหล่งข่าวปิด(Confidential News Source)

แหล่งข่าวตามลักษณะการเผยแพร่รายละเอียดของแหล่งข่าวว่า

2 ลักษณะ

1. แหล่งข่าวเปิด(Open News Source)

2. แหล่งข่าวปิด(Confidential News Source)



1. แหล่งข่าวเปิด(Open News Source)

–สกุล ยศ
ตาํแหน่งของแหล่งข่าวผู้ให้สัมภาษณ์อย่างเปิดเผย

เพราะประชาชน

ex.
…………

1. แหล่งข่าวเปิด(Open News Source)

–สกุล ยศ
ตาํแหน่งของแหล่งข่าวผู้ให้สัมภาษณ์อย่างเปิดเผย

เพราะประชาชน

ex.
…………



คลปิการให้สัมภาษณ์ของแหล่งข่าวเปิด(open news sources)



2. แหล่งข่าวปิด (Confidential News Source)

และตาํแหน่งของตน เพราะ เกรงว่าจะมีผลกระทบทางลบ
……กล่าวว่า …… แหล่งข่าว

ระดบัสูงจาก……กล่าวถงึกรณี………ว่า ……..
แหล่งข่าวใกล้ชิด……กล่าวว่า……..

เค้าของความจริง แต่ไม่มีแหล่งข่าวบุคคลยืนยันข้อมูลมักใช้คาํ
ว่า “รายงานข่าวแจ้งว่า” / “รายงานข่าวระบุว่า” ถือเป็นแหล่งข่าว

2. แหล่งข่าวปิด (Confidential News Source)

และตาํแหน่งของตน เพราะ เกรงว่าจะมีผลกระทบทางลบ
……กล่าวว่า …… แหล่งข่าว

ระดบัสูงจาก……กล่าวถงึกรณี………ว่า ……..
แหล่งข่าวใกล้ชิด……กล่าวว่า……..

เค้าของความจริง แต่ไม่มีแหล่งข่าวบุคคลยืนยันข้อมูลมักใช้คาํ
ว่า “รายงานข่าวแจ้งว่า” / “รายงานข่าวระบุว่า” ถือเป็นแหล่งข่าว



2. แหล่งข่าวปิด (Confidential News Source)

ควรใช้แหล่งข่าวปิด
เฉพาะในกรณี มีคุณค่าข่าวสูงจริงๆ
สาธารณชนไม่ชอบให้อ้างแหล่งข่าวปิด และสาธารณชนสงสัยว่า

อคตทิางการเมือง หรือข้อเขียนใน (news media) มักอ้าง
เป็นข้อมูลจากตวัผู้เขียน

เอง

จาํเป็นต้องอ้างแหล่งข่าวปิดจะทาํอย่างไรให้มีความโปร่งใส

2. แหล่งข่าวปิด (Confidential News Source)

ควรใช้แหล่งข่าวปิด
เฉพาะในกรณี มีคุณค่าข่าวสูงจริงๆ
สาธารณชนไม่ชอบให้อ้างแหล่งข่าวปิด และสาธารณชนสงสัยว่า

อคตทิางการเมือง หรือข้อเขียนใน (news media) มักอ้าง
เป็นข้อมูลจากตวัผู้เขียน

เอง

จาํเป็นต้องอ้างแหล่งข่าวปิดจะทาํอย่างไรให้มีความโปร่งใส



2.
(Documentary Sources)

ของประเดน็ข่าวจากตวัเลขหรือข้อมูลในเอกสาร

2.
(Documentary Sources)

ของประเดน็ข่าวจากตวัเลขหรือข้อมูลในเอกสาร



การเลือกใช้เอกสารมาประกอบการเสนอข่าว

• เอกสารบันทกึของศาล ได้แก่ คาํพพิากษาคดี

• เอกสารบันทกึของตาํรวจ ได้แก่ บันทกึประจาํ
วันของตาํรวจ   บันทกึทางการแพทย์
บันทกึอาชญากรรม

การเลือกใช้เอกสารมาประกอบการเสนอข่าว

• เอกสารบันทกึของศาล ได้แก่ คาํพพิากษาคดี

• เอกสารบันทกึของตาํรวจ ได้แก่ บันทกึประจาํ
วันของตาํรวจ   บันทกึทางการแพทย์
บันทกึอาชญากรรม



•

การก่อสร้างโครงการต่างๆ ในอนุญาตการจดทะเบียนบริษัท
รายงานเครดติทางการเงนิ รายงานประจาํปี ผลสรุปการ

รายงานการแสดงทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ รายงานการเสียภาษี เอกสาร

•

การก่อสร้างโครงการต่างๆ ในอนุญาตการจดทะเบียนบริษัท
รายงานเครดติทางการเงนิ รายงานประจาํปี ผลสรุปการ

รายงานการแสดงทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ รายงานการเสียภาษี เอกสาร



•
การตาย การศึกษา การสมรส บันทกึส่วนตวั จดหมาย บันทกึ
แฟ้มประวัตบุิคคล หนังสือรุ่นการศึกษา สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร
พนัิยกรรม ทะเบียนประกอบอาชีพ(ทะเบียนแพทย์ ทนายความ)
เอกสารการเกณฑ์ทหาร

•
(ENVIRONMENT IMPACT REPORT –EIA)

•
การตาย การศึกษา การสมรส บันทกึส่วนตวั จดหมาย บันทกึ
แฟ้มประวัตบุิคคล หนังสือรุ่นการศึกษา สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร
พนัิยกรรม ทะเบียนประกอบอาชีพ(ทะเบียนแพทย์ ทนายความ)
เอกสารการเกณฑ์ทหาร

•
(ENVIRONMENT IMPACT REPORT –EIA)



•
สาํรวจความคดิเหน็ (POLL)

• แถลงการณ์   ใบปลิว

•
สาํรวจความคดิเหน็ (POLL)

• แถลงการณ์   ใบปลิว



รวบรวม เช่น  รูปถ่าย เทปลับบันทกึเสียง
ภาพบันทกึจากกล้องวงจรปิด
รวบรวม เช่น  รูปถ่าย เทปลับบันทกึเสียง
ภาพบันทกึจากกล้องวงจรปิด



3.แหล่งข่าวข้อมูลออนไลน์จากอนิเตอร์เน็ท

ความเหน็จากทุกมุมของโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แหล่งข่าวข้อมูลออนไลน์จากอนิเตอร์เน็ท แบ่งเป็น 2

ลักษณะคือ
3.1 เว็บไซด์

โดย 1.ใช้ directory เช่น yahoo!Directory หรือ d.moz.org
2. ใช้ search engine อย่าง Google .com
หรือ bing.com

3.แหล่งข่าวข้อมูลออนไลน์จากอนิเตอร์เน็ท

ความเหน็จากทุกมุมของโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แหล่งข่าวข้อมูลออนไลน์จากอนิเตอร์เน็ท แบ่งเป็น 2

ลักษณะคือ
3.1 เว็บไซด์

โดย 1.ใช้ directory เช่น yahoo!Directory หรือ d.moz.org
2. ใช้ search engine อย่าง Google .com
หรือ bing.com



หลากหลายเว็บไซด์
• เว็บไซด์ของหน่วยงานภาครัฐ
• เว็บไซด์ขององค์กรเอกชน
•

หลากหลายเว็บไซด์
• เว็บไซด์ของหน่วยงานภาครัฐ
• เว็บไซด์ขององค์กรเอกชน
•



3.2

แหล่งข่าวสืบค้นข้อมูลมีมากมาย เช่น Blogs,
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, Wikipedia,
Webboard อย่าง Yahoo! Answer, Pantip,Yelp

Social Media

แทบ็เล็ต

3.2

แหล่งข่าวสืบค้นข้อมูลมีมากมาย เช่น Blogs,
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, Wikipedia,
Webboard อย่าง Yahoo! Answer, Pantip,Yelp

Social Media

แทบ็เล็ต



Social Media จะทาํให้ ใกล้ชิดกับ
ผู้รับสารและใช้Social Media
ในการตามข่าวด่วน หรือต่อยอดข้อมูลให้มีความถกูต้องและรอบ

Facebook
หรือ Twitter

Social Media จะทาํให้ ใกล้ชิดกับ
ผู้รับสารและใช้Social Media
ในการตามข่าวด่วน หรือต่อยอดข้อมูลให้มีความถกูต้องและรอบ

Facebook
หรือ Twitter



1. ก่อนการเขียน (before you write a story )โดยการหาข้อมูล
ว่าสังคมออนไลน์มีการพูดถงึประเดน็ข่าวหรือไม่อย่างไร

2. ระหว่างการเขียนข่าว (while you’ re  writing  a story ) เช่น

“Crowdsourcing”

interactive

3. หลังจากการเขียนข่าว (after you publish a story)

1. ก่อนการเขียน (before you write a story )โดยการหาข้อมูล
ว่าสังคมออนไลน์มีการพูดถงึประเดน็ข่าวหรือไม่อย่างไร

2. ระหว่างการเขียนข่าว (while you’ re  writing  a story ) เช่น

“Crowdsourcing”

interactive

3. หลังจากการเขียนข่าว (after you publish a story)



Twitter
1.

account

2.
ทวีทข้อมูลต่างๆ  โดยเน้นความถูกต้องควบคู่กับความรวดเร็ว  หาก

ex. การขอเลือดช่วงเมษาเลือด ปี 2553

3.
ใช้ภาษาหยาบคายในการทวีท

Twitter
1.

account

2.
ทวีทข้อมูลต่างๆ  โดยเน้นความถูกต้องควบคู่กับความรวดเร็ว  หาก

ex. การขอเลือดช่วงเมษาเลือด ปี 2553

3.
ใช้ภาษาหยาบคายในการทวีท



1.
2.
3. การอาํพรางข้อมูล

1.
2.
3. การอาํพรางข้อมูล



การใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าว

1.

ข้อมูลสู่ประชาชน

การใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าว

1.

ข้อมูลสู่ประชาชน



“Off the Record”

•

•
ส่วนใดสามารถเผยแพร่ได้และข้อมูลส่วนใดไม่สามารถเผยแพร่ได้

“Off the Record”

•

•
ส่วนใดสามารถเผยแพร่ได้และข้อมูลส่วนใดไม่สามารถเผยแพร่ได้



• แม้แหล่งข่าวห้ามไม่ให้นําข้อมูลไปเผยแพร่ (Off the Record)

•
สามารถไปหา

ex. ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ล้านบาท”

ขอ “Off the Record”

ประเดน็ข่าวดงักล่าวแทน

• แม้แหล่งข่าวห้ามไม่ให้นําข้อมูลไปเผยแพร่ (Off the Record)

•
สามารถไปหา

ex. ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ล้านบาท”

ขอ “Off the Record”

ประเดน็ข่าวดงักล่าวแทน



คลปิพระรักเกียรตอิดีตรมต.สธ.จาํเลยคดีงาบยาสาธารณสุข 1,400 ล้านบาท



2. การรู้จักปกป้องแหล่งข่าว

-

ทราบ
ฟ้องร้องโดยฝ่ายตรงข้ามก็ตาม

ex. คดี “วอเตอร์เกต”
“ดพี โธรต"

2. การรู้จักปกป้องแหล่งข่าว

-

ทราบ
ฟ้องร้องโดยฝ่ายตรงข้ามก็ตาม

ex. คดี “วอเตอร์เกต”
“ดพี โธรต"



.Washington
Post



คลปิมาร์ก  เฟลต์  อดีตรองหัวหน้าเอฟบีไอ หรือแหล่งข่าวปิด “Deep Throat”
ในคดี “วอเตอร์เกต”

"วีรบุรุษของคนอเมริกัน"
3 2517

2546

คลปิมาร์ก  เฟลต์  อดีตรองหัวหน้าเอฟบีไอ หรือแหล่งข่าวปิด “Deep Throat”
ในคดี “วอเตอร์เกต”

"วีรบุรุษของคนอเมริกัน"
3 2517

2546



3.

ทอนลงแต่เพียงบางส่วน หรือไม่ตพีมิพ์เลยแล้วแต่ความ
เหมาะสมของเวลาและสถานการณ์
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