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เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการ “จบัประเดน็เขียนเป็นข่าว”	

วนัท่ี 4 - 5	มิถุนายน 2556	

สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 

 
เทคนิคการเขียนข่าว  

องค์ประกอบการเขียนขา่ว  
การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ ต้องบอกสิง่สําคัญที่สุดก่อน แล้วจึงบอกส่ิงสําคัญรองลงมา ซ่ึงการ

เขียนข่าวมีองค์ประกอบสําคัญเรียงลําดับ ดังต่อไปนี้  
 
1. พาดหัวข่าว (headline) เป็นการบอกประเด็นสําคัญของข่าว มักใช้ประโยคที่เปน็ข้อความ

ส้ันๆ เพื่อช่วยให้รู้ว่าเปน็ข่าวอะไร และมีประเด็นใดน่าสนใจ วิธีการพาดหัวข่าวให้พิจารณาความสําคัญ
ของข่าวนั้นๆ ว่าใคร ทําอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และทําไมจึงทําเช่นนัน้ ตัวอย่างการเขียนพาดหัวข่าว  

 
1.1 แบบ Who นํา เช่น “นายกรฐัมนตรีประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.” “แฝดสยามเพศหญิง

เสียชีวิตแล้ว” “กกต.ยืนกรานห้ามจดใหม่ พรรคถกูยบุ”  
1.2 แบบ What นาํ เช่น “เกิดเพลิงไหม้ที่ย่านชุมชนกลางตลาด” ซ่ึงส่วนใหญ่ความสําคัญของ

ข่าวอยู่ที่ การกระทําและผลกระทบ  
1.3 แบบ When นํา เช่น “31 พ.ค.ชี้ชะตายุบพรรค” ซ่ึงข่าวนี้ความสําคัญอยู่ที่เงื่อนไขของเวลา  
1.4 แบบ Where นํา เช่น “เชียงใหม่กลายเป็นเมืองในหมอกจากไฟป่า” ซ่ึงคุณค่าของข่าวอยู่ที่

สถานที ่ 
1.5 แบบ Why นํา เช่น “เร่งหาสาเหตุหนุ่มคล่ังยิงกราด 3 ศพ กลางตลาดไท” ความสําคัญของ

ข่าวอยู่ที่การตั้งข้อสังเกต เพื่อเพิ่มความอยากรู ้อยากเห็น  
1.6 แบบ How นํา เช่น “อยากได้มือถือรุ่นใหม่ วัยรุ่นหาเงินด้วยการขายตัว” ความสําคัญของ

ข่าวอยู่ที่ความเปน็เหตุเปน็ผล  
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2. วรรคนํา เป็นประเด็นสําคัญของเรื่อง คือต้องตอบสนองความสนใจของผู้อ่านว่า Who What 
When Where Why เขียนด้วยประโยคสรปุเรื่องหรือสรปุประเด็นสําคัญและกระชับ เพื่อขยายพาดหัวข่าว 
มีความยาวประมาณ 3-6 ประโยค เช่น “สดศรียืนกรานพรรคถกูยบุจดชื่อเดิมไม่ได ้ทนายบอก แม้ว
พร้อมแก้ปัญหา หาก ทรท.ถูกยุบ ด้านประธาน คมช.ติวเข้มตํารวจ-ทหาร ส่ังห้ามใช้อาวุธรับมือม๊อบ”  

3. ส่วนเชื่อม เปน็ตัวเชื่อมระหว่างวรรคนํากับเนื้อข่าว ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่ขยายประเด็นของ
เรื่อง จะมีหรือไม่มีก็ได้ มักใช้กับข่าวใหญ่ เช่น “ทั้งนี้เป็นการประชุมลับ ห้ามไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
ห้องประชุมศาลฎีกา”  

4. เนื้อข่าว เป็นการบอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว้แล้วในวรรคนํา เป็นข้อเทจ็จริงที่สนบัสนนุหรือ
ขยายความ หรือช่วยให้วรรคนําได้ใจความชัดเจนข้ึน เป็นเรื่องราวทั้งหมดของข่าวที่ตอบคําถาม 5 W 
และ 1 H มี 2-5 ย่อหน้าตามความเหมาะสม โดยย่อหน้าแรกๆ เป็นรายละเอียดตามวรรคนํา ย่อหน้าสอง 
อ้างคําพูดผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ย่อหน้าสุดท้าย เสริมข้อมูลเฉพาะที่
จําเปน็ เช่น “รายงานข่าวแจ้งว่า……………….” นอกจากนี้ตัวอย่างการนําคําพูดมาใช้ในเนื้อข่าว เช่น 
“ผู้ก่อความไม่สงบกําลังสูญเสียมวลชน เขาหมดโอกาสที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จในการแบ่งแยกดินแดน” 
พันเอกอัคร ทิพโรจน์ โฆษกกองทัพบก กล่าว หรือ ประโยคอ้อม “พันเอกอัคร ทิพโรจน์ กล่าวว่าผู้ก่อ
ความไม่สงบกําลังสูญเสียมวลชน และหมดโอกาสทีจ่ะเดินไปสู่ความสําเร็จในการแบ่งแยกดินแดน” หรือ
ประโยคตรง พันเอกอัคร ทิพโรจน์ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า “ผู้ก่อความไม่สงบกําลังสูญเสียมวลชน 
เขาหมดโอกาสที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จในการแบ่งแยกดินแดน” 

5. ทิ้งท้ายข่าว เปน็การสรปุประเด็นเพื่อดึงดูดความสนใจ ตอกย้ําจดุหมาย ส่วนใหญ่มี ความ
ยาวประมาณ 4-6 ประโยค เช่น “เชิญร่วมกิจกรรมวันงดสูบบหุรีโ่ลก ในวันที ่31 พฤษภาคมนี้ และ
ร่วมกนัทําความดีถวายในหลวงด้วยการงดสูบบุหรี”่ 
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ข้อควรระวังในการเขียนข่าวประชาสมัพันธ ์ 
 

1. ช่ือและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้อง เพราะว่าถ้าผิดพลาดอาจกลายเป็นคนละบุคคล หรือเกิด
ความเสียหายได้ 

2. ยศ ตําแหน่ง ต้องระบใุห้ตรงกบัความเปน็จริงขณะนั้น เช่น อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

3. คํานําหน้าชื่อ และบรรดาศักด์ิต้องระบุเรียงลําดับให้ถูกต้อง 
4. การใช้อักษรย่อ หรือตัวย่อต่างๆ ควรตรวจสอบให้ดี 
5.ไม่สอดแทรกความคิดเหน็ส่วนตัวเข้าไป 
6. การเขียนตวัเลขถ้ามีจํานวนมากอาจใช้ตัวอักษรแทน ถ้าไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน ควรใช้คําว่า

ประมาณ 
7. หลีกเล่ียงการใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก 
 

การพิจารณาคัดเลือกข่าวเพือ่นําเสนอ  
ข่าวที่งานประชาสัมพันธ์คิดว่าสําคัญและเด่น และนํามาเสนอ แต่ส่ืออาจจะเหน็ว่าไม่สําคัญและ

ไม่น่าสนใจ หรือข่าวที่งานประชาสัมพันธ์เหน็ว่า เป็นข่าวที่สังคมควรรู ้แต่อาจเป็นข่าวทีเ่ขาไม่อยากรู ้
ดังนั้นประเด็นของข่าวจึงควรอยู่ในกระแสสังคมและมีผลกับคนส่วนใหญ่  

 
เทคนิคการเขียนข่าวให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อมวลชน  

การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป ์มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกบัรปูแบบ เขียนอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่ง คือการได้รับการเผยแพร่ข่าวของ
หน่วยงานผ่านส่ือมวลชน ปัจจบุันการส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ทําได้ยากข้ึน เนื่องจากองค์กรและสถาบันต่างๆ 
ล้วนส่งข่าวไปยังส่ือมวลชนแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการเขียนข่าวให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางส่ือมวลชนต้อง
คํานึงถึงเทคนิคดังต่อไปนี้  

1. ศึกษารายละเอียดของสื่อให้เข้าใจ เช่น ช่ือของบรรณาธิการ เนื้อหาของสื่อ เพื่อที่จะ
ดําเนินการส่งข่าวได้อย่างน่าสนใจ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. รายละเอียด เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกประเด็นและมีเนื้อหาน่าสนใจรวมทั้งต้องมี
ความครบถ้วนในตัวเอง และต้องไม่ผิดพลาดทั้งในด้านเนื้อหา วัน เวลา สถานที ่และช่ือบุคคล เพราะ
หากมีความผิดพลาด ส่ือมวลชนจะจําความผิดพลาดนั้นไปตลอด 

 3. ข่าวมีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง  
4. ความรวดเร็วของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากรายงานทันทีเมือ่มีเหตุการณ ์คุณค่าของข่าวจะมาก

ข้ึน เพราะการรายงานข่าวสดๆ ร้อนๆ ผู้อ่านมักช่ืนชอบและให้ความสนใจ  
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5. ต้องคํานึงเสมอว่า การส่งข่าวต้องถกูคน ถูกหน้า ถูกฉบบั ถูกเวลา เพราะโอกาสได้รับการ
ตีพิมพ์จะมีสูง นักประชาสัมพันธ์ควรทราบกําหนดของการปิดต้นฉบบัของแต่ละส่ือ เพื่อกําหนดเวลาใน
การส่งข่าวได้อย่างถูกต้อง 

6.  ต้องกระตุ้นความสนใจของผู้ส่ือข่าวหรือบรรณาธิการ โดยการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ 
โดยทั่วไปส่ือมวลชนมีความต้องการข่าวจากหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นการเขียนข่าวต้องสร้างความน่าสนใจ
เพื่อดึงดูดใจบรรณาธิการให้ได้ เช่น “มก.จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร” เปล่ียนเป็น “มก.ถวาย
ปริญญาในหลวง” “คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลจุฬา สรุปปัญหาวยัรุน่” เปล่ียนเปน็ “คลินิกวยัรุ่นจุฬา
สะท้อนปัญหาวัยโจ๋” นอกจากนี้สิง่ทีท่ําให้ข่าวน่าสนใจเพิ่มข้ึน ได้แก่ ความใกล้ชิดของข่าวกับผู้บริโภคทัง้
กายและใจ ความสําคัญหรือความเด่นของบุคคลในข่าว ขนาดของเหตกุารณ์ ซ่ึงเหตกุารณ์ใหญ่ ย่อม
ได้รบัความสนใจมากกว่า ข่าวที่มีผลกระทบต่อคนจํานวนมาก ย่อมมีความสําคัญมากกว่า ข่าวมีเงื่อนงํา 
มักได้รับความสนใจ หรือข่าวแปลก พิสดาร จะได้รบัความสนใจมาก เป็นต้น 

7. ข่าวที่ส่งไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและมีข้อมูลเพียงพอ  
8. ไม่เขียนยกย่องจนออกนอกหน้า เพราะหากหนังสือพิมพ์เขียนข่าวยกย่องมากเกินไป อาจถูก

เพ่งเล็งว่าได้รบัผลประโยชน์  
9. ต้องมีกระดาษหัวข่าว ซ่ึงมีที่อยู ่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รวมทั้งผู้ให้ข่าว ที่พร้อมจะให้สื่อมวลชน

ติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา  
10. เลือกส่ือให้ตรงกบัเนื้อหาข่าว ต้องพิจารณาดูว่า เขียนไปลงหนงัสือพิมพ์อะไร การเขียนข่าว

ของหนังสือพิมพ์นั้นเป็นอย่างไร ควรรู้นโยบายและการทํางานของหนังสือพิมพ์ ว่านําเสนอข่าวแนวไหน 
ทําข่าวประเภทใด ทําให้ข่าวที่เขียนส่งไปมีโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่มากข้ึน เช่น ข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมต้อง
เชิญมาทําข่าวหรือ ส่งให้ส่ือหรือนักข่าวในสายนี้เพื่อจะได้สื่อตรงกลุ่มเป้าหมาย 

11.  เนื้อข่าวไม่จําเป็นต้องเขียนยาวมาก ควรพิมพ์จบในกระดาษ เอ 4 หน้าเดียว 
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ภาษาข่าวและเทคนิคการพาดหัวข่าว 

หลักการใช้ภาษาพาดหัวข่าว มีดังนี้ 

ลักษณะการใช้ภาษาในพาดหัวข่าวจะแตกต่างจากส่วนอ่ืนๆของข่าว ดังน้ี 

1. การใชค้ําตัดสัน้หรือกร่อนคาํ  ด้วยข้อจํากัดในเรื่องพ้ืนที่  คือความกว้างยาวของคอลัมน์ข่าว  ทําให้
การใช้คําพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ต้องตัดให้สั้นหรือย่นย่อลงเพ่ือกระชับ คําให้พิมพ์ลงในเน้ือที่ที่จํากัดได้
เช่น หนุน ใช้แทน  สนับสนุน ยัน ใช้แทน ยืนยัน มะกัน ใช้แทน สหรัฐอเมริกา  เป็นต้น  

2. การละประธานของประโยค  การพาดหัวข่าว นิยมเขียนประโยคท่ีขึ้นต้นด้วยคํากริยา  เพ่ือบอกผู้อ่าน
ว่าเกิดอะไรข้ึน  ละประธานของประโยคในฐานะที่เข้าใจได้ โดยเฉพาะเมื่อความสําคัญของเร่ืองที่เป็น
ข่าวไม่ได้อยู่ที่ประธานของประโยค  เพ่ือให้ผู้อ่านอ่านรายละเอียด ในความนําหรือเน้ือเรื่องของข่าว
ต่อไป  

3. การละเว้นคําเชื่อม คําสนัธาน หรือส่วนทีข่ยายประโยค นอกจากการละประธาน ของประโยค
แล้ว  พาดหัวข่าวมักจะใช้ประโยคเด่ียวมากกว่าประโยคซ้อน  การใช้ภาษาจึงหลีกเลี่ยงคําเช่ือม  และ
ส่วนขยายประโยคที่ไม่จําเป็น เช่น คําว่า  “อีกทั้ง”  “ซึ่ง”  “กับ”  “ต่อ”  เป็นต้น แต่ทั้งน้ีส่วนที่ละไว้
ต้องไม่ทําให้ประโยคเหล่าน้ีมีความหมายผิดเพ้ียนไป 

4. การใชค้ําสแลง คําเฉพาะสมัย หรอืคําทีส่ร้างภาพลักษณ์เกินจริง พาดหัวข่าวต้องดึงดูดความสนใจ
คนอ่านร่วมสมัย ดังน้ันภาษาท่ีใช้จึงเป็นคําที่อยู่ในกระแสความนิยม มีสสีัน เกินจริง คําสแลง  หรือ
ภาษาเฉพาะสมัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นภาษาสนทนา หรอืคําแสดงภาพพจน์ รวมทั้งสร้างคําใหม่ ๆ 
ขึ้นมาใช้ เช่น วัยจ๊าบ ซึ่งหมายถึงวัยรุ่น สาวอยากอ๋ึม ซึ่งหมายถึงผู้หญิง ที่ต้องการมีหน้าอกใหญ่ขึ้น วืด
หรือ ชวด  ซึ่งหมายถึงพลาดเป้าหมายหรือไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังไว้ เป็นต้น 

5. การใช้ฉายาหรือชื่อเล่นของบุคคล เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสีสันให้พาดหัวข่าว  เพ่ือดึงดูดความ
สนใจคนอ่าน ช่ือเล่นของบุคคลหรือฉายาทีต้ั่งให้ใหม่น้ันมกัสั้นกว่าช่ือจริง ทําให้พาดหัวข่าวกระชับและ
สั้นลง  สามารถพิมพ์ลงในคอลัมน์ที่มคีวามกว้างยาวจํากัดได้  แต่ทั้งน้ี มักเป็นช่ือเรียกหรือฉายาที่เป็นที่
รู้จักกันโดยทั่วไปเพ่ือไม่ให้ผู้อ่านสับสน  

 

หลักการใช้ภาษาความนําขา่วหนังสือพิมพ์ 

 
ลักษณะการใช้ภาษาในความนําข่าวจะแตกต่างจากพาดหัวข่าวดังน้ี  

1. การใช้ประโยคสมบรูณ์แบบสั้น กระชับ ได้ใจความ ความนําข่าวที่ดีไม่ควรยืดยาวเกิน และไม่
จําเป็นต้องเขียนรายละเอียดทั้งหมดในย่อหน้าเดียวก็ได้  แต่ควรเน้นประเด็นสําคัญ ที่ผู้อ่านอยากรู้มาก
ที่สุดเป็นหลัก      นอกจากน้ีการใช้ประโยคสั้นกระชับ มีผลทําให้การใช้คําตัดสั้น คําย่อ หรือการกร่อน
คํา ในความนําข่าวจะไม่ละประธานของประโยค คําเช่ือม หรือส่วนขยายต่าง ๆ เพราะไม่มีข้อจํากัดใน
เรื่องจํานวนบรรทัดและความกว้างยาวของคอลัมน์ ดังน้ันการเขียนความนําส่วนใหญ  ่จงึมักเขียนในรปู
ประโยคที่สมบูรณ์ 

2. การใชค้ําแสดงภาพลักษณ ์และภาษาเฉพาะสมัย ความนําข่าวมีจุดประสงค์ดึงดูดความสนใจของคน
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อ่านให้อยากติดตามข่าวอย่างต่อ เน่ืองจนจบ ดังน้ันจึงใช้ภาษาแสดงภาพลักษณ์หรือให้สีสันเกินจริง 
ตลอดจนคําสแลงหรือภาษาเฉพาะ สมัยสอดแทรกไว้คล้ายในพาดหัวข่าว  และมักพบในข่าวเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่มีความเคลือ่นไหว มุ่งเร้าอารมณ์ผู้อ่าน เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวอุบัติเหตุ ข่าว
สงคราม เป็นต้น  

3. การใช้ฉายาหรือชื่อเล่นของบุคคล  เพ่ือ ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน จึงมีการใช้ฉายา  หรือช่ือเล่น
บุคคลที่เป็นข่าวเหมือนกับที่ใช้ในพาดหัว แต่หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ มักจะใช้ภาษาลักษณะน้ี ในความ
นําข่าวน้อยกว่าโดยเฉพาะข่าวหนัก อาทิ ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ หรอืข่าวสิ่งแวดล้อม จะมีการใช้
ฉายาหรือช่ือเล่นของบุคคลในข่าวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับข่าวสังคม ข่าวกีฬาและข่าวบันเทิงที่เป็นข่าวเบา

4. การใช้ภาษาสนทนา โดยทั่วไปภาษาข่าว มกัเป็นภาษากึ่งทางการหรือก่ึงแบบแผน แต่อาจใช้ภาษา
สนทนา หรือภาษาพูดแทนภาษาเขียน ส่วนใหญม่ักพบในความนําข่าวที่หยิบยกคําพูด ของบุคคลที่ตก
เป็นข่าวมาเขียนเป็นความนํา เพ่ือสะท้อนอารมณ์ของเรื่อง หรือแสดงความรู้สึก ของบุคคลที่เป็นข่าวได้ 

หลักการใช้ภาษาเนื้อข่าวหนงัสือพิมพ ์ 

1. ลักษณะเนื้อหาข่าว แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

1.1 แบบให้ข้อเท็จจริง (Fact story) ใช้ภาษาเขียนแบบอธิบายความ หรือบรรยายข้อเท็จจริงของเรื่องที่
เกิดขึ้น การใช้ภาษานิยมใช้เชิงบรรยายโวหาร และกึ่งทางการ เหมาะสําหรับข่าวที่มีข้อมูลมาก เช่น 
รายงานผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีการประกาศนโยบายของรัฐ รายงานการวิจัยทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวเลขสถิติ ข้อมูล งบประมาณ ตลาดหุ้น เป็นต้น 

1.2 แบบแสดงการเคลื่อนไหว (Action story) เป็นการเขียนที่เหมาะกับข่าว  หรือเหตุการณ์ที่มีความ
เคลื่อนไหว มักใช้ภาษาเชิงพรรณนาให้เห็นภาพเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะข่าว
อาชญากรรม ข่าวสงคราม การแข่งขันกีฬา เหตุอุทกภัย เพลิงไหม้ ระเบิด หรืออุบัติเหตุ  เป็นต้น 

 

1.3 แบบกล่าวอ้างคําพูด (Qoute story) เป็นการเขียนที่ใช้ภาษาสนทนามากกว่า 
ภาษาเขียน เพราะเน้ือความข่าวแบบน้ีอ้างอิงคําพูดของบุคคลในข่าวเป็นส่วนใหญ ่เหมาะสําหรับข่าว
งานสัมมนา การสัมภาษณ์ การอภิปราย สาระของข่าวอยู่ที่คําพูดของบุคคลในข่าว 

2. ลักษณะการใช้ภาษาในเน้ือข่าว 
   
         การใช้ภาษาในเน้ือข่าวแม้จะคล้ายความนําข่าวมากกว่าพาดหัวข่าวแต่ก็มีความแตกต่างบางประการดังน้ี  

2.1 ระดับภาษา เน้ือข่าวโดยท่ัวไปใช้ภาษาเป็นทางการ แต่ข่าวแบบที่มีลีลาเคลื่อนไหวใช้ภาษาก่ึง
ทางการและเขียนเชิงพรรณนามากกว่า บรรยายสอดแทรกในเน้ือเรื่องของข่าว เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจหรือ
เห็นภาพเหตุการณ์ได้มากขึ้น ส่วนภาษาสนทนาตลอดจนภาษาสแลง คําเฉพาะสมัยทีใ่ช้ในการสนทนา
ระหว่างบุคคลที่คุ้นเคย จะพบในรายงานข่าวบางประเภทท่ีเป็นไปเพ่ือความบันเทิง  และความ  เร้าใจ 
เช่น ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง ข่าวสังคม เป็นต้น 
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2.2 รูปแบบประโยค แม้เน้ือขา่วจะเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดทั้งหมดของสิ่งที่ควรปรากฏเป็นข่าว แต่
ผู้สื่อข่าวไม่ควร เขียนให้เย่ินเย้อ มากเกินความจําเป็นจนกลายเป็นบทพรรณนา  นิยมใช้ประโยคสั้น
มากกว่า ประโยคยาว หรือประโยคซ้อน ขณะเดียวกันก็ไม่นิยมใช้คําตัดสั้น คํากร่อน หรือคําย่อที่ไม่
เป็นไปตามแบบแผน หากเป็นคําใหม่ก็ใช้คาํเต็มและวงเล็บคําย่อตามหลังในการใช้ครั้งแรก จากน้ันก็ใช้
คําย่อในการเขียนคร้ังต่อไป  

2.3 การใช้ภาษาเชิงวิพากษ์ ข่าวเป็นการรายงานข้อเท็จจริง จึงควรหลีกเลี่ยงภาษาเชิงวิพากษ์วิจารณ์ไม่
ว่าลักษณะใด ๆ เช่น กระทบกระเทียบ ประชดประชัน เสียดสี เน่ืองจากผิด คุณลักษณะข่าวที่ถูกต้อง 
 
 

รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 

การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารบนพืน้ท่ีส่ือมวลชน (ส่ือสิง่พิมพ์) สามารถดําเนินการได้ 4 รูปแบบคือ 

1. ขา่วประชาสมัพนัธ์หรือขา่วแจก (news release or press release) 
2. ภาพขา่วประชาสมัพนัธ์ (ภาพขา่วแจก) 
3. สกู๊ปขา่ว  
4. บทความ 

1.ข่าวประชาสัมพนัธ์หรือข่าวแจก (news release or press release) 
ขา่วแจกคือขา่วท่ีองค์กร สถาบนัหรือหน่วยงานใช้สง่หรือ แจกจ่ายให้กบัส่ือมวลชน เพ่ือให้ส่ือมวลชน

นําไปเผยแพร่สูป่ระชาชน ขา่วแจก มกัเป็น เร่ืองราวเก่ียวกบัโครงการ กิจกรรม และ 
การดําเนินงานขององค์กร 

 โครงสร้างการเขียนข่าวแจก 

ขา่วแจกมกันิยมเขียนแบบปิรามิดหวักลบั (inverted pyramid) เป็นโครงสร้างท่ีนิยมเขียนมาก ให้
ความสําคญัแก่สว่นบนสดุของสามเหล่ียม โดยการบอกเลา่ประเดน็สําคญัสดุของเหตกุารณ์ก่อน เร่ิมด้วย
ความนําแบบสรุปความ ตอ่ด้วยรายละเอียดตามลําดบัความสําคญั สิง่ท่ีสําคญัน้อยท่ีสดุจะอยูส่ว่นท้าย 

 
ขา่วประกอบด้วย 3 สว่นคือ  

1. พาดหวัขา่ว (Headline) ข้อความสัน้ๆไมเ่กิน 1 ประโยคท่ีสรุปประเดน็สําคญัท่ีสดุของเร่ือง 

2. ความนํา (Lead) ยอ่หน้าแรกท่ีอยูต่อ่จากพาดหวัขา่ว สรุปประเดน็สําคญัของเร่ืองไว้อยา่ง
กระชบั เป็นยอ่หน้าสัน้ๆ ประกอบด้วย 5 W+1H (Who, What, When, Where, Why, How) คือ 
ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทําไมและอยา่งไร 



 

 
 

 
 

หลัก
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

3. เนือ้เร่ือง
ขยายคว

กการเขียนข่
การเขียนขา่ว
อยา่งไร ซึง่ค
เสมอ 
เขียนโดยชปู
ดงักลา่วได้อ
เขียนเฉพาะสิ
เขียนแตล่ะย่
เข้าใจ 
การอ้างอิงช่ือ
ตําแหนง่เสม
ขา่วแจกควรพ
ควรมีขนาด 8
DOUBLE - S
ขา่วแจกควรพ
หน้ากระดาษ

พ

 (Body )  คือ
วามนําให้สมบ

ขาวแจก 
วแจก ยดึหลกั
วรตอบคําถา

ระเดน็สําคญั
ยา่งชดัเจน 
สิง่ท่ีเป็นข้อเท็
อหน้าอยา่งก

อ-นามสกลุขอ
อเพ่ือความชั
พมิพ์เป็นเอก
8 .5 นิว้ คณู 
SPACE เพ่ือค
พมิพ์หน้าเดีย
ษพร้อมกบัระบ

พาดหั

คว

เ

อ รายละเอียด
บรูณ์ เนือ้เร่ือง

กการเขียนขา่
มเหลา่นีไ้ด้ใน

ญของเร่ืองให้ไ

ท็จจริงอยา่งต
กระชบั ใช้ประ
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ดัเจนและนา่
สารให้เรียบร้
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ความเป็นระเ
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บเุลขท่ีหน้าด้

หัวขาว 

วามนํา

เนื้อเรื่อง

~ 10 ~ 

ดของเร่ืองตาม
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ณีท่ีมีขา่วตอ่ค
้วย 

(Hea

า (Lea

ง (Body
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กของยอ่หน้าแ

ขยายผลให้เห็

ไมส่อดแทรก
ถ้อยคํางา่ยๆ

หลง่ขา่วหรือผ้
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adline

ad)
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ร ทําอะไร ท่ีไห
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ห็นความสําคญั

ความคดิเห็น
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ผู้ให้สมัภาษณ

หวัหรือช่ือของ
ช้กนัทัว่ไป แล
ย 
า “ -ยงัมีตอ่-

)

มากไปน้อย ทํ

 

หน เม่ือไหร่ ทํ
วยรายละเอีย

ญัหรือข้อดีขอ

นสว่นตวัของผู้
พท์วชิาการท่ีค

ณ์ต้องระบคุว

งองค์กร กระ
ละควรพิมพ์แบ

-” ไว้ท่ีสว่นลา่

ทําหน้าท่ี

ทําไม และ
ดท่ีตามมา

องเร่ือง

ผู้ เขียน 
คนทัว่ไปไม่

บคูก่บั

ดาษพิมพ์
บบ

างของ
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8. การเขียนขา่วแจกต้องระบช่ืุอ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ของผู้สง่ขา่วแจก เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดิตอ่ 
กรณีท่ีส่ือมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามรายละเอียดบางอยา่งเพิ่มเตมิ 

9. เนือ้ขา่วควรเขียนให้สัน้ กระชบั ได้ใจความสมบรูณ์ 
 

ขัน้ตอนการเขียนข่าวแจก 
1. เลือกเร่ืองท่ีจะนํามาเขียนเป็นขา่วประชาสมัพนัธ์ โดยเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานอยากเผยแพร่และมัน่ใจ

วา่เป็นเร่ืองท่ีมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน 
2. รวบรวมท่ีจะนํามาเขียนเป็นขา่ว โดยมุง่ตอบคําถามใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทําไปทําไม และทํา

อยา่งไร โดยคดัเลือกเนือ้หาท่ีสําคญัและนา่สนใจ  
3. จบัประเดน็ท่ีสําคญัท่ีสดุและประเดน็รองของเร่ืองท่ีจะเลา่ให้ได้วา่คืออะไร 
4. เขียนโครงร่างของขา่วโดยเร่ิมจากประเดน็สําคญัท่ีสดุ แล้วไลล่งมาตามลําดบัจนถึงประเดน็ท่ีสําคญั

น้อยท่ีสดุ 
5. เขียนรายละเอียดของขา่วตามโครงเร่ืองท่ีวางไว้ 
6. อา่นทบทวนเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องก่อนพมิพ์ 

- เนือ้หาชดัเจน ถกูต้อง ตรงประเดน็ 
- ลีลาและวิธีการเขียนเหมาะสมกบัส่ือท่ีจะนําไปเผยแพร่หรือไม ่
- เขียนได้สัน้ กระชบัและได้ใจความ 
- ตวัสะกดช่ือบคุคล สถานท่ีในขา่วถกูต้องหรือไม ่
- ใสช่ื่อ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ของผู้สง่ขา่วไว้ชดัเจน ครบถ้วน 
 
ทาํไมข่าวแจกบางข่าวจงึไม่เป็นข่าว 
1. ไมเ่ขียนในรูปของขา่ว แตเ่ป็นการรายงานเหตกุารณ์ไปเร่ือยๆ โดยไมเ่รียงลําดบัความสําคญั 
2. เนือ้หาไมน่า่สนใจ เกิดจากเร่ืองท่ีเขียนไมมี่ความน่าสนใจหรือผู้ เขียนจบัประเดน็ท่ีน่าสนใจนํามา

เขียนไมเ่ป็น 
3. ใช้ศพัท์วชิาการท่ีคนทัว่ไปไมเ่ข้าใจ  
4. ใช้คําฟุ่ มเฟือย เยิน่เย้อ และวกวน 
 
สรุปขา่วแจกท่ีดีคือ ขา่วท่ีมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์สําหรับผู้อา่น มีเนือ้หาสัน้ กระชบั ได้

ใจความ และท่ีสําคญัผู้อา่นอา่นแล้วเข้าใจง่าย โดยพงึตระหนกัเสมอวา่ต้องเป็นขา่วท่ีผู้อา่นอยากรู้ ไมใ่ช่เป็น
ขา่วท่ีผู้ เขียนอยากบอก 

 



 

พังงา/กรุ

กิจกรรมค

และสมัผั

พังงา ซึ่ง

รัตนราชส

นายนพพ

ฯมีความ

มีการดํา

กิจกรรมห

9  ครั ง้  มี

ทรัพยาก

สําคญัใน

“การจดักิ

การอนรัุก

อย่างพอ

เยาวชนค

ท่ีสําคญัก

กรม

สร้างเครื

รุงเทพฯ - วัน

คา่ยเยาวชนก

ผสัป่าชุมชนแล

งเป็นป่าชุมช

สดุาฯ สยามบ

พล มิลินทาง

มุ่งมัน่ท่ีจะสง่เ

เนินการอย่าง

หนึง่ท่ีบริษัทฯ 

มี เยาวชนเข้

กรธรรมชาติแล

นการดแูลรักษา

กิจกรรมค่ายเย

กษ์ทรัพยากรธ

เพียง ตลอดจ

คนรุ่นใหม่ท่ีพร้

การดําเนินกิจ

ตวั

มป่าไม้-รา

รือข่ายเยา

นที่ 10 พฤษภ

ล้ายิม้ภาคใต้ 

ละธรรมชาติ ต

ชนท่ีได้รับราง

รมราชกมุารี ป

งกูร กรรมการ

เสริมและสนบั

งต่อเน่ือง สําห

 และกรมป่าไม้

า ร่วมกิจกรร

ละสิ่งแวดล้อ

าและฟืน้ฟปู่า

ยาวชนกล้ายิม้

ธรรมชาติและสิ

นสามารถดําร

ร้อมจะเติบโต

จกรรมค่ายเย

วอย่างข่าวป
 
 
 
 
 
 

 

าชบุรีโฮลดิ

าวชนรุ่นใ

ภาคม 2555: ก

 โครงการ “คน

ตลอดจนวิถีก

งวัลป่าชุมชน

ประจําปี 2554

ผู้จดัการใหญ่ 

สนนุการอนรัุก

หรับกิจกรรม

ม้ได้ดําเนินการ

รมรวมกว่า  

ม สร้างความ

ในอนาคต 

ม้ นอกจากจะ

สิ่งแวดล้อม ต

รงชีวิตอยู่ร่วม

เป็นกําลงัสําคั

าวชนกล้ายิม้
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ประชาสัมพ

ดิง้ จัดค่า

ใหม่ดูแลป่

กรมป่าไม้ และ

นรักษ์ป่า ป่ารัก

ารอยู่ร่วมกันร

นดีเด่นระดับป

4 

 บริษัท ผลติไฟ

กษ์ป่าไม้ โดยถื

ค่ายเยาวชนก

รร่วมกนัมานบั

750 คน  เ พ่ื

มเข้มแข็งร่วม

ะมุ่งเน้นให้เยา

ตระหนกัถึงควา

กนัระหว่างคน

คญัในการอนรัุ

มในปีนี ้จะมุ่ง

พนัธ์ (ข่าวแ

ยเยาวชน

ปาชุมชนแ

ะ บริษัท ผลติไ

กชมุชน” ประจ

ระหว่างชุมชน

ประเทศ ถ้วย

ฟฟ้าราชบรีุโฮ

ถือเป็นภารกิจ

กล้ายิม้ ในโค

บตัง้แตปี่ 2551

อส่ง เส ริมให้

เป็นเครือข่าย

าวชนได้มีควา

ามสําคญัของ

นกบัป่าอย่างส

รักษ์ทรัพยากร

เน้นการสร้าง

แจก) 

กล้ายิม้ภา

และรักษ์สิ่ง

ไฟฟ้าราชบรีุโฮ

จําปี 2555 เปิ

นกับป่า ณ ป่า

ยรางวัลพระร

ลดิง้ จํากดั (ม

จหลกัด้านควา

รงการ "คนรัก

1 ตอ่เน่ืองสูปี่ที

ห้ เยาวชนเกิด

ในการดูแลป่

มรู้ ความเข้าใ

ป่าไม้ การใช้ป

สมดลุและยัง่ยื

รธรรมชาติให้ก

ความตระหนั

าคใต้ 

งแวดล้อม

ฮลดิง้ จํากดั (ม

ดโอกาสให้เย

าชุมชนบ้านกล

ราชทานสมเด

มหาชน) เปิดเผ

ามรับผิดชอบต

กษ์ป่า ป่ารักช

ท่ี 5 มีการจดัค

ดจิตสํานึกก

ปาชุมชน พร้อ

ใจและเกิดทศั

ประโยชน์จาก

ยืน เพ่ือสร้างเป็

กบัประเทศชา

นักรู้ในเร่ืองกา

ม 

มหาชน) จดั

าวชนเรียนรู้

ลาง จงัหวดั

ด็จพระเทพ

ผยว่า บริษัท

ตอ่สงัคมท่ีได้

ชุมชน" เป็น

คา่ยแล้วรวม 

ารอนุ รักษ์

มเป็นกําลัง

ศนคติท่ีดีต่อ

ป่าชมุชนได้

ป็นเครือข่าย

าติต่อไปแล้ว 

ารรักษาและ
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น เน่ืองจากสภาวะโลกร้อนท่ีทุกภาคส่วนกําลังประสบอยู่ในปัจจุบันเกิดจาก

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ท่ีถูกบุกรุกทําลายได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับมายงัมนุษยชาติอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ในรูปแบบของภยัพิบตัิธรรมชาติท่ีเกิดขึน้บ่อยครัง้ทัว่ทกุภาคของประเทศและทัว่โลกอยู่ในปัจจบุนั” 

นายนพพล กลา่ว 

ค่ายเยาวชนกล้ายิม้ภาคใต้ จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 10-13 พฤษภาคม 2555 ณ ป่าชุมชนบ้านกลาง จงัหวดัพงังา เป็น

กิจกรรมหนึ่งในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจําปี 2555 โดยได้คดัเลือกตวัแทนเยาวชนจากภาคใต้ อายุ

ระหว่าง 13-15 ปี จํานวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิม้ โดยเยาวชนกล้ายิม้จะได้เรียนรู้เก่ียวกับป่า

ชุมชนและธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึน้ อาทิ กิจกรรมสร้างความตระหนักผ่านผัสสะหก “ฉันกับเธอ 

(ธรรมชาติ) อยู่บ้านเดียวกัน” กิจกรรม “ศึกษาป่าชุมชน” กิจกรรม “ปลกูป่าชายเลน” กิจกรรม “เรียนรู้สู้ โลกร้อน”  

กิจกรรม “รู้ทนัภยัธรรมชาต”ิ และกิจกรรม "ประหยดัพลงังาน" เป็นต้น   

สําหรับป่าชุมชนบ้านกลาง ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าชุมชนท่ีได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น

ระดบัประเทศ ถ้วยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2554 ของ

โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" เป็นป่าชายเลนท่ีได้รับการฟื้นฟูขึน้จากพืน้ท่ีว่างเปล่าอันเน่ืองมาจากการ

สมัปทานเหมืองแร่ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อการดํารงชีวิตของชุมชน โดยชุมชนบ้านกลางได้ทุ่มเททัง้แรงกาย

แรงใจในการฟืน้ฟูและพฒันาระบบนิเวศชายฝ่ังขึน้ตัง้แต่ปี 2535 มีการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างเข้มแข็งและ

พอเพียง โดยใช้หลกัคําสอนทางศาสนาและกฎกติกาป่าชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนควบคู่ไปกับการใช้

ประโยชน์จากป่าชมุชนในลกัษณะการพึง่พากนัและกนั ภายใต้ความร่วมมือของชมุชน ผู้ นําทางศาสนา โรงเรียนและ

หน่วยงานท้องถ่ิน รวมทัง้หลกัคําสอนทางศาสนาท่ีมุ่งเน้นในการให้ความรักและการให้เกียรติซึ่งกนัและกนัแม้จะมี

ความแตกต่างทางศาสนาและความคิด ทําให้ป่าชมุชนบ้านกลางในวนันีมี้ความอดุมสมบรูณ์ดงัเดิมและเป็นแหล่ง

อนบุาลสตัว์นํา้ตามธรรมชาติ โดยพนัธุ์ไม้ชายเลนชนิดตา่งๆเอือ้ประโยชน์ในการดํารงชีพของชมุชน สามารถใช้เป็น

แหลง่อาหารและแหลง่ดํารงชีวิต 

#### 

ส่ือมวลชนสัมพันธ์ 

อาซิแอม เบอร์สนั-มาร์สเตลเลอร์ 

หงสนินัท์ สมบรูณ์วรรณะ / สาธิดา ศรีธญัญาธรณ์   

โทร 0 2252 9871 อีเมล์ : hongsinunt.s@abm.co.th 
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 ทัง้น้ี สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกโครงการ ชุมชนพอเพยีง นัน้ โครงการตอ้งมคีวามยัง่ยนืของการ

ดาํเนินโครงการ โดยมผีลต่อเน่ืองไมส่ิน้สดุในครัง้เดยีวและตอ้งเขา้หลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี:          

1. รองรบัผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงานในชุมชนให้สามารถพฒันาไปสู่ความพออยู่ พอกิน พอใช้ ซึ่งเป็น
เป้าหมายขัน้ตน้ของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

2. สนับสนุนและส่งเสรมิการลดตน้ทุนและปจัจยัในการผลติดา้นต่าง ๆ อาท ิดา้นการเกษตร ทัง้น้ี เพือ่เพิม่
ศกัยภาพในการประกอบอาชพี เพิม่รายได ้ลดรายจ่าย สรา้งโอกาสในอาชพี และเพิม่ความสามารถใน
การพฒันาเศรษฐกจิระดบัฐานราก  

3. สนบัสนุนและสง่เสรมิการใชแ้ละการอนุรกัษ์พลงังาน หรอืพลงังานทดแทน หรอืพลงังานทางเลอืก  
4. สนับสนุนและส่งเสรมิการอนุรกัษ์และรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม ศลิปวฒันธรรมและการ

ท่องเทีย่ว โดยการดาํเนินโครงการ ชุมชนสามารถร่วมลงทุนกบัชุมชนใกลเ้คยีง หรอืองคก์ารภาครฐัและ
เอกชนในพืน้ทีห่รอืนอกพืน้ทีไ่ด ้ 
 
ดงันัน้ ในการดําเนินการให้ชุมชนเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงนัน้ ได้รบัการส่งเสริม 

สนับสนุนจากองค์กรเครอืข่ายต่างๆ เป็นภาคชี่วยกนัถ่ายทอดองค์ความรูเ้รื่องแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ได้แก่ คุณมชียั วรีะไวทยะ นายกสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน นายววิฒัน์ ศลัยกําธร ประธานสถาบนั

เศรษฐกจิพอเพยีง และเครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้น จดัการอบรมใหก้บัผูนํ้าประชาชน ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

รวมทัง้วทิยากรของเครอืขา่ยองคค์วามรูอ้กีกว่า 100 เครอืขา่ย เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัการอบรมทัง้หมดน้ีไปถ่ายทอดให้

ความรู้กับชาวบ้านทัง้หมดกว่า 82,000 ชุมชนต่อไป ขณะเดียวกัน ในส่วนภาครัฐบาลจะจัดให้มีการ

ประชุมสมัมนาทําความเขา้ใจการดําเนินโครงการชุมชนพอเพยีงสําหรบัผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอําเภอทัว่

ประเทศเดอืนมนีาคมน้ี  

 ดร. สมุทิ แชม่ประสทิธิ ์ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานชุมชนพอเพยีง กลา่วเสรมิวา่ “สาํหรบัการวดัผลโครงการ

ชุมชนพอเพยีง จะวดัจากความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Community Happiness - GCH) เป็นหลกั จากความ

พออยู่ พอกิน พอใช้ โดยดูจากบัญชีรายรับรายจ่ายชุมชนว่ามีความสมดุล เพียงใด ต้องปรับเปลี่ยนใน

กระบวนการอย่างไร ทัง้น้ีหากชุมชนมคีวามสุข มคีวามพอเพยีง กส็ามารถวดัผลติภณัฑม์วลรวมในระดบัชุมชน

ของ 82,000 ชุมชนทัว่ประเทศ (Gross Community Product – GCP) ไดด้ว้ย” 

พรอ้มกนัน้ี รฐับาลไดจ้ดัตัง้สํานักงานชุมชนพอเพยีงใหเ้ป็นผูบ้รหิารโครงการซึ่งอยู่ในสงักดัสํานักงาน

ปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีโดยสํานักงานชุมชนพอเพยีงจะพจิารณาคดัเลอืกโครงการเพื่อจดัสรรงบประมาณ

โดยตรงไปยงัชุมชนทัว่ประเทศตามระเบยีบคณะกรรมการบรหิารโครงการชุมชนพอเพยีง โดยมจีุดประสงคใ์หทุ้ก

ชุมชนไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึแหล่งงบประมาณของภาครฐัอยา่งรวดเรว็และครอบคลุมทัว่ถงึ โดยยดึตามกรอบ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 “โครงการ ชุมชนพอเพยีง จะเริม่ตน้ความพอเพยีงพรอ้มกนัทุกชุมชนทัว่ประเทศ เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิ

ระดบัชุมชน สู่ความยัง่ยนืใหก้บัระบบเศรษฐกจิของประเทศ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยรฐับาลจะ
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เริม่จดัสรรงบประมาณไปยงัชุมชนต่าง ๆ ตัง้แต่เดอืนมนีาคมน้ี ซึง่จะมกีารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจกบันายอําเภอ

ทัว่ประเทศในวนัที ่8-9 มนีาคมน้ี จากนัน้จะเป็นการเปิดตวัโครงการชุมชนพอเพยีง อยา่งเป็นทางการในวนัที ่19 

มนีาคม น้ี” นายกอรป์ศกัดิ ์กลา่วสรุป  

----------------------------------------- 

ขอขอบคณุท่ีเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ ์

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

สาํนักงานชมุชนพอเพียง โทร. 0-2288-4050 แฟกซ ์0-2288-4049  www.chumchon.go.th 

2.ภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ (ภาพข่าวแจก) 
ภาพขา่วประชาสมัพนัธ์ (ภาพขา่วแจก) เป็นอีกรูปแบบหนึง่ของการประชาสมัพนัธ์เร่ืองท่ีจะเลา่ และ

ใช้ประกอบสําหรับขา่วแจก จดัทําขึน้เพ่ือให้ส่ือสิง่พิมพ์สามารถนําไปใช้ประกอบการตีพิมพ์ขา่วได้ ภาพขา่ว
ควรมีความชดัเจน มีชีวิตชีวา สามารถบอกเลา่เร่ืองราวให้ผู้ รับสารเข้าใจได้ นอกจากนีค้วรมีคําอธิบายภาพ 
(caption) ซึง่มีรายละเอียดวา่ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทําไมและอยา่งไร บรรยายข้างใต้ภาพด้วย 

 
โครงสร้างภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
ภาพขา่วประชาสมัพนัธ์ประกอบด้วย 3 สว่น 

1. หวัภาพ ทําหน้าท่ีคล้ายกบัพาดหวัขา่วในการบอกประเดน็ท่ีสําคญัท่ีต้องการบอกเลา่ 
2. ภาพ คดัเลือกภาพท่ีมีความชดัเจน เข้าใจง่ายในการบอกเลา่ ทําหน้าท่ีเลา่ด้วยภาพ 
3. คําบรรยายใต้ภาพ (caption) ทําหน้าท่ีบอกเลา่รายละเอียดวา่ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทําไมและ

อยา่งไร เพ่ือทําหน้าท่ีขยายความเข้าใจในการเลา่เร่ืองด้วยภาพ 
 
 
 

หลักการเขียนคาํบรรยายใต้ภาพ (Caption) 
 

เขียนประโยค 1 ประโยคท่ีสรุปประเดน็สําคญัของเร่ืองจากภาพไว้อยา่งกระชบั ประกอบด้วย 5 
W+1H (Who, What, When, Where, Why, How) คือ ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทําไมและอยา่งไร  
ความยาวประมาณ  3 - 5 บรรทดั 
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ขัน้ตอนการเขียนสกู๊ปข่าว  

1. ต้องกาํหนดประเดน็ข่าว การคดิประเดน็ของสกู๊ปขา่ว จะต้องเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัและ
น่าสนใจ 

2. เร่ิมตัง้หวัข้อสกู๊ปข่าว กําหนดจดุประสงค์ เลือกโจทย์ กําหนดโครงเร่ืองตามเป้าหมาย กําหนด
พาดหวัขา่ว การพาดหวัขา่วจดุประสงค์ต้องการบอกผู้อา่นวา่ ต้องการให้อา่นอะไร มีความสําคญัแค่
ไหน และน่าสนใจเพียงใด การพาดหวัขา่วท่ีดีต้องสามารถสรุปได้ทัง้หมด  

3. วางแผนการทาํงาน กําหนดแผน ทีมงาน ข้อมลู และงบประมาณ ประชมุวางแผน สรุปข้อมลูท่ี
จะต้องใช้ในขา่วเช่น ข้อมลูอ้างอิง แหลง่ท่ีมา คนท่ีจะไปทําการสมัภาษณ์ และภาพถ่ายประกอบ 
กําหนดแนวทางการเขียน แนวทางการทํางาน ดวูา่มีข้อมลูอะไร และยงัไมมี่ข้อมลูอะไร ต้องไปหา
จากท่ีไหน ใครจะไปทําในเร่ืองไหน 

4. เก็บข้อมูลในพืน้ที่และสัมภาษณ์บุคคล เร่ิมเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี เพ่ือตอบคําถาม และหาข้อมลูท่ี
ยงัขาด เรียงลําดบัข้อมลูตามการโครงเร่ืองท่ีกําหนด กําหนดบคุคลท่ีสมัภาษณ์ ต้องเป็นผู้ รู้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในด้านตา่งๆ เชน่ คนต้นเร่ือง ผู้ เก่ียวข้องทัง้ในระดบันโยบาย กํากบัดแูล และผู้ ท่ีปฏิบตัิ
โดยตรง และผู้ได้รับผลกระทบ สมัภาษณ์บคุคลตา่งๆ ท่ีทัง้เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย 

5. เรียบเรียงข้อมูลที่ได้ เม่ือรวบรวมข้อมลูและบทสมัภาษณ์ซึง่มีทัง้ข้อมลูข้อเท็จจริง ความคดิเห็น 
ความรู้สกึ และข้ออ้างอิงมาแล้ว ก็เร่ิมเรียงเร่ืองเร่ิมจากไหนก็ได้ แตห่ากให้มีความน่าสนใจต้องเร่ิม
จากความรู้สกึใกล้ตวั ด้วยตวัละครใกล้ชิดกบัผู้อา่นท่ีได้รับผลหนกัๆ จากนัน้นําไปสูภ่าพรวมของการ
ให้บริการ แล้วก็ไปสูก่ารอธิบายในเชิงทฤษฎี แล้วตอ่ด้วยวธีิแก้ไข ของผู้บริหาร จบด้วยอนาคตของ
ผู้ รับผลกระทบวา่เป็นอยา่งไร สง่ผลกระทบอะไรดีหรือเสีย  

6. การสรุปเนือ้หา ต้องบอกตวัเราและคนดขูา่ววา่เนือ้หานัน้ ตอบคําถามท่ีตัง้ไว้หรือไม ่ อยา่งไร 
จากนัน้ก็เขียนสกู๊ปเลา่เร่ือง จะเปิดหวัอยา่งไรก็ได้ ภาษาท่ีใช้ในการเขียนสกู๊ปขา่วท่ีจริงไมมี่กตกิา
ชดัเจน จะเป็นภาษาเขียนท่ีไมท่างการมากเท่ากบัการเขียนขา่ว เพราะสกู๊ปเป็นการเร่ืองเลา่ ท่ีมี
สํานวนมีความเห็นของคนเขียน บางครัง้บางเร่ืองก็ใช้ภาษาพดูได้แตเ่ป็นภาษาพดูท่ีคอ่นทางสภุาพ 
เป็นทางการพอสมควร ไมใ่ช่ภาษาพดูแบบท่ีพวกดีเจใช้กนัตามสถานีวทิย ุ การนําเสนอเร่ืองเนือ้
หาสกู๊ปขา่วมกัจะขึน้ต้นไมอ้่อมค้อมเช่น ขึน้ต้นด้วยคําถาม เหตกุารณ์ หรือบคุคล ต้องเป็นเร่ืองจริง 
มีแหลง่อ้างอิงเช่น บคุคล หนงัสือ หรือเป็นสิง่ท่ีผู้ เขียนประสบมาด้วยตวัเอง 

  



 

โครงสร้

 

ร้างสกู๊ปข่าว 

1. ช่ือเร่ือง 

2. บทนํา (I
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4.บทความ 
 บทความเป็นอีกหนึง่รูปแบบหนึง่ของการเผยแพร่ผลการศกึษาท่ีนกัวจิยันิยมกนัมากท่ีสดุ ด้วย
องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนใกล้เคียงกบัการเขียนบทความวิชาการท่ีนกัวิจยัคุ้นเคยในการเผยแพร่
ผลงาน เพียงแตบ่ทความท่ีเผยแพร่ลงในส่ือมีความยาวประมาณ  2 หน้ากระดาษ A4 และใช้ภาษาท่ีคน
ทัว่ไปเข้าใจ  
 บทความท่ีเผยแพร่ลงในหนงัสือพิมพ์มีหลายรูปแบบ แตใ่นสว่นของนกัวิชาการจะเผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิชาการ ท่ีมีเนือ้หาแสดงข้อเท็จจริง ข้อความรู้ทางวิชาการเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ ซึง่อาจ
นําเสนอเฉพาะเนือ้หาสาระทางวิชาการ หรือเสนอทัง้เนือ้หาสาระ ข้อเท็จจริง และแสดงความคดิเห็นในเชิง
วิเคราะห์ วิจารณ์ร่วมด้วยก็ได้ หรืออาจจะเสนอผลการวิจยัก็ได้ 
 
  คุณสมบัตขิองบทความ 

บทความมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งกบังานเขียนร้อยแก้วโดยทัว่ไป ซึง่พอสรุปลกัษณะท่ีสงัเกตได้
ดงันี ้ 

1.ข้อเท็จจริงท่ีนํามาเขียนบทความจะต้องเป็นข้อเท็จจริงท่ีมีสาระ มีหลกัฐานท่ีเช่ือถือได้ให้ความรู้ ให้
ความคดิเห็นแก่ผู้อา่น  
2.บทความเป็นเร่ืองไมจํ่าเป็นต้องสมบรูณ์ในตวั ความรู้และความคดิท่ีเสนอเป็นสว่นหนึง่ของเนือ้หา
ทัง้หมด ซึง่บทความอาจเสนอประเดน็ปัญหาในบางแง่มมุเทา่นัน้ 
3. บทความจะต้องเสนอเร่ืองท่ีกําลงัเป็นท่ีสนใจของคนโดยทัว่ไป โดยมีจดุเดน่ของเร่ืองมี
ความสําคญัตอ่ความรู้และความรู้สกึนกึคดิ 
4. บทความจะต้องเขียนชวนให้อา่นตามยทุธวิธีท่ีเร้าความสนใจ โดยเฉพาะการใช้ภาษาและลีลา
การเขียน 
5. บทความต้องเสนอแนวคดิท่ีแปลกใหม ่แตจ่ะต้องมีสาระและเหตผุล 
 
 
คุณลักษณะของบทความที่ด ี

 

บทความท่ีดีไมไ่ด้หมายถึงบทความท่ีมีการใช้ภาษาท่ีดีเลศิ หรือมีการใช้วลีท่ีไพเราะเหมือนบทกวี
หรือนวนิยาย แตบ่ทความท่ีดีต้องเป็นบทความท่ีอา่นแล้วเข้าใจงา่ยและชดัเจนเพียงพอท่ีผู้อา่นจะได้รับสาระ
อยา่งท่ีผู้ เขียนต้องการ บทความท่ีดีควรมีลกัษณะดงันี ้ 

1. มีเอกภาพ (unity) เนือ้หาบทความมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั มีทิศทางของเนือ้หาเป็นไป
ในทางเดียวกนัเพ่ือมุง่สูป่ระเดน็หลกัท่ีต้องการนําเสนอ  
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2. มีสัมพันธ์ภาพ (connectivity) เนือ้หาบทความต้องมีความตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนัโดยตลอด ทัง้ใน
ด้านการเรียบเรียงถ้อยคา ข้อความ และการจดัลาดบัเร่ือง ทกุประโยคในแตล่ะยอ่หน้าและทกุ
ยอ่หน้าในแตล่ะเร่ืองต้องเช่ือมโยงเข้าด้วยกนั  

3. มีความต่อเน่ือง (continuity) เนือ้หาบทความ มีความตอ่เน่ืองกนัในทกุสว่นตัง้แตบ่ทนําจนถึง
บทสรุป  

4. มีความถูกต้อง (accuracy) เนือ้หาบทความมีความถกูต้องทัง้ในด้านวิชาการและการใช้ภาษา
ท่ีถกูต้องเป็นมาตรฐาน  

5. มีความกระจ่าง (clarity) เนือ้หาบทความต้องมีความกระจ่าง คือ ผู้อา่นอา่นแล้วเข้าใจ ไมมี่
การตีความหมายท่ีแตกตา่งกนัในผู้อา่นแตล่ะคน มีการบรรยายท่ีละเอียดตรงไปตรงมา  

6. มีความกะทดัรัด (conciseness) บทความมี เนือ้หาชดัเจนเหมาะสม โดยเน้นความกะทดัรัด
ของถ้อยคาสํานวน ประโยค และความยาวของแตล่ะยอ่หน้าเหมาะสมไมเ่ยิ่นเย้อเกินไปจนทําให้
ผู้อา่นไมส่นใจท่ีจะตดิตามอา่นเนือ้หาจนจบเร่ือง 

7.  มีความคงเส้นคงวา (consiseness) เนือ้หาบทความในบทความมีความสม่ําเสมอและ
สอดคล้องของการใช้คําหรือภาษา  

8. ใช้ภาษาที่เหมาะสม (Ianguage appropriate) ภาษาท่ีใช้ในบทความมีความเหมาะสมในการ
ท่ีจะส่ือให้ผู้อา่นท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายเข้าใจ ในบทความเร่ืองเดียวกนัแตก่ลุม่ผู้อา่นคนละกลุม่
ภาษาท่ีใช้อาจแตกตา่งกนั  

9. มีความน่าอ่าน (attractiveness) เนือ้หาบทความตัง้แตย่อ่หน้าแรกถึงยอ่หน้าสดุท้ายจะต้อง
ดงึดดูใจผู้อา่นให้เกิดความต้องการตดิตามอา่นจนจบบทความ  

10. มีการให้ความรู้ (knowledge) บทความควรมีการสอดแทรกความรู้หรือประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์
ให้แก่ผู้อา่น  

โครงสร้างของบทความ  
โครงสร้างของบทความโดยทัว่ไปหากจําแนกตามลําดบัการเสนอเนือ้หา สามารถแบง่ได้เป็น 
1. ช่ือเร่ือง ช่ือเป็นสิง่ท่ีผู้อา่นจะเห็นก่อนสว่นอ่ืน ๆ ผู้ เขียนจะต้องมีความมัน่ในวา่ช่ือเร่ือง

นัน้กะทดัรัด ชดัเจน และน่าสนใจหรือไม ่ช่ือเร่ืองจะเป็นสิง่บง่บอกวา่ผู้ เขียนจะให้ผู้อา่น
ทราบวา่ได้เขียนอะไรไว้ 

2.  ความนํา ความนํามีวิธีการเขียนหลายแบบ แตโ่ดยทัว่ไปเป็นการสรุปประเดน็สําคญัของ
เหตกุารณ์ หรือสาระสําคญัให้ได้ในความกะทดัรัด ชดัเจน โดยครอบคลมุเนือ้หา
เหตกุารณ์หรือประเดน็สําคญัทัง้หมด 
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3.  เนือ้เร่ือง เนือ้เร่ืองถ้าเป็นบทความเพ่ือให้ขา่วสารจะเป็นไปในลกัษณะข้อเท็จจริงและ
ข้อมลูอยา่งกว้าง ๆ ถ้าเนือ้เร่ืองท่ีเป็นบทความเชิงอธิบายความจะเสนอทัง้ข้อมลูและการ
อธิบายขยายตอ่ให้สมบรูณ์ เป็นต้น อยา่งไรก็ดี เนือ้เร่ืองสว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีตอ่เน่ืองกบั
ความในสว่นนีจ้ะเร่ิมด้วยข้อเท็จจริง หรือความคดิเห็นอยา่งมีเหตมีุผล มีข้อมลูสถิต ิ

4.  ความสรุป เป็นสว่นท้ายของการเขียนบทความ สามารถเขียนได้หลายประเภท ซึง่ 
อาจเป็นประเดน็ปัญหาท่ีกลา่วมาหรือเสนอแนะประเดน็ตา่ง ๆ  

 

ตวัอย่างบทความวชิาการที่เผยแพร่ลงในหนังสือพมิพ์ 

กวาวเครือแดงสู้ไวอะกร้า รักษาอาการหย่อนด้วยสมุนไพร 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวม กัน
พัฒนาสูตรลับจับใจบุรุษเพศ สกัดกวาวเครือแดง หาสารออกฤทธิ์รักษา
อาการเสื่อม 

กวาว เครือขาวเคยสรางความฮือฮาและความหวังเพิ่มขนาดทรวงอกใหกับผูหญิง
มารแลว ดวยสารไฟโตเอสโตรเจนที่มีฤทธิ์ใกลเคียงกับฮอรโมนเพศหญิง 

สวนกวาวเครือแดง เคยมีงานวิจัยศึกษาพบสารออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดไดเปน
อยางดี ทําใหนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ จุฬาลงกรณวิทยาลัยหันไปให
ความสนใจกับฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดภายในแกน องคชาต หวังเพิ่มมูลคาพืช
สมุนไพรเปนยารักษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ 

"ที่ผานมา นักวิจัยใหความสนใจฤทธิ์ของกวาวเครือแดงไม วาจะเปน การยับยั้ง
เซลลมะเร็ง ลดไขมันในเลือด หรือตานอนุมูลอิสระ ชะลอความชรา แตยังไมมีใคร
ทําในแงของการเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ ถึงขั้นของการทดสอบใน
สัตวทดลอง" ผศ.ชัยณรงค โตจรัส อาจารยจากคณะแพทยศาสตร สาขาวิชากาย
วิภาคศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาว 

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงรวมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคัดหาสารออกฤทธิ์ของกวาวเครือแดงที่เกี่ยวของกับการ
แข็งตัวของแกนองคชาตโดยเฉพาะ 

ในระยะแรกของงานวจัิย นักวิจัยทดสอบประสิทธิภาพในการขยายหลอดเลือด
ภายในแกนองคชาต โดยสกัดรากกวาวเครือแดงแลวปอนสารสกัดกวาวเครือแดงที่ 
อยูในรูปของสารละลายใหกับหนู และทําการทดสอบประสิทธิภาพการขยายหลอด
เลือดภายในแกนองคชาต 2 วิธี คือการวัดความดันเลือดในแกนองคชาต แลวนํา
แกนองคชาตออกมาดูการหด-ขยายของหลอดเลือดภายใน 
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ผลการทดสอบพบวา สารสกัดกวาวเครือแดงมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดภายใน
แกนองคชาตของหนูไดอยางดี และตีพิมพงานวิจัยลงในวารสารวิชาการในป 2548 

สําหรับงานวิจัย "สารองคประกอบกวาวเครือแดงตอ การแข็งตัวขององคชาตในหนู
แรท" ระยะ 2 ที่กําลังศึกษาอยูปจจุบันมีเปาหมายเพื่อระบุสารออกฤทธิ์ที่ทําให
หลอดเลือด ขยายตัว สงผลใหองคชาตแข็งตัว และเช่ือวาเปนฤทธิ์ที่ใกลเคียงกับ
ยาไวอากรา 

"ทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะทําการแยกสารออกฤทธิ์ตามท่ีตองการ
ออกมา ซ่ึงตอนนี้ อยูระหวางขั้นตอนการแยกที่ซับซอน ภายใน 6 เดือนตอจากนี้จะ
รูผลวามีสารกี่ชนิด อะไรบางที่ออกฤทธิ์ตอการขยายตัวของหลอดเลือด" ผศ.ดร.ชัย
ณรงค กลาว และหลังจากทราบผลแลวจะนํามาทดสอบเปรียบเทียบฤทธิ์กับยาไว
อากราอีกครั้ง 

กวาวเครือแดงเปน พืชที่พบในปา ทําใหอาจเกิดปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีที่
มีการขยายไปสูเชิงพาณิชย ผศ.ดร.ชัยณรงคช้ีวา เพื่อแกปญหาดังกลาว ทีมวิจัย
จะตองปรับสูตรโครงสรางของสารออกฤทธิ์ เพื่อใหสามารถผลิตสารสังเคราะหที่มี
โครงสรางทางเคมีเหมือนกับสารสกัดกวาว เครือโดยไมตองไปตัดเอารากกวาวเครือ
แดงมาจากในปา 

  

งานวิจัยดังกลาวไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทีมวิจัย
ยังมีแผนศึกษาในระยะ 3 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ในกวาวเครือ
แดงในสัตวทดลอง และทดสอบทางคลินิกตอไป หากทําตอเนื่องไป คาดวาภายใน 
3 ป สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑสูตลาด 

 

ที่มา:	ไอท-ีนวตักรรม : วทิยาศาสตร์	

วนัท่ี 15 เมษายน 2552 04:00 กรุงเทพธุรกิจ 
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Social Release 
 
การปรากฎขึน้ของ Social Release ในยคุ Social Media พบวา่การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารมีการ

เปล่ียนแปลงไปเป็นอยา่งมากจากการพฒันาของ อินเตอร์เน็ต น่ีคือยคุท่ีอินเตอร์เน็ตถกูนํามาใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจ เรียกวา่ “การประชาสมัพนัธ์ทางเน็ต”  

ปัจจบุนัได้เกิดธุรกิจการจดัสง่ข้อมลูขา่วสารผา่น Application Social Post  สง่ขา่วผา่น Facebook 
Twitter และเวบไซต์ช่ือดงัตา่งๆ  นกัการตลาดวิเคระห์วา่ประสทิธิภาพของการประชาสมัพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต
นัน้ใหญ่มากเม่ือเทียบกบัการประชาสมัพนัธ์หรือการโฆษณาเทา่ท่ีผา่นมา 

 
ประโยชน์ของ Social Release 
 
1. ผล Real - Time 
สามารถโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในเครือขา่ยท่ีแตกตา่งกนัและสามารถตรวจสอบได้วา่มีข้อมลูอยู่

ท่ีใดท่ีหนึง่บนอินเทอร์เน็ต ข้อมลูไมไ่ด้เก็บไว้เฉพาะช่วงเวลาท่ีระบ ุข้อมลูจะถกูเก็บไว้ตลอดเวลา การสะสม
ของข้อมลูหากยิ่งทวีมากขึน้ จะสง่ผลกระทบตอ่การประชาสมัพนัธ์ในธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองและเข้าถึงกลุม่ผู้ ใช้
งานได้อยา่งกว้างขวาง 

 
2. ผลการจัดเกบ็ข้อมูล 
ทกุคนสามารถชมข้อมลูได้บนอินเตอร์เน็ต ผู้ ท่ีพบเห็นข้อมลูสามารถสง่ตอ่ข้อมลูของทา่นในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึง่ให้กบั บคุคลท่ีสาม ข้อมลูท่ีท่านเผยแพร่ออกไปอาจถกูนําไปตีพิมพ์บนนิตยสาร หรือพดูกนั
ปากตอ่ปากในพืน้ท่ีท่ีท่านอาจไมรู้่จกั ก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการรับรู้อยา่งท่ีคาดไมถ่ึง 

 
3. ผลการตลาดแบบไวรัส 
อินเตอร์เน็ตเป็นสิง่ท่ีสง่ขา่วสารข้อมลูออกไปในโลกได้ในแบบเรียลไทม์ และก็ยงัรับข้อมลูได้แบบ

เรียลไทม์เชน่กนั ข้อมลูสามารถสง่ออกไปได้ในเวลาท่ีต้องการ ด้วยเนือ้หาท่ีต้องการในแบบเรียลไทม์ ไปถึงผู้
ท่ีต้องการสง่ข้อมลูให้ในแบบเรียลไทม์เชน่กนั เกิดประสทิธิภาพจากการสง่ข้อมลูและการรับข้อมลูด้วย
ความเร็วสงูในสงัคม ข้อมลูขา่วสารอยา่งแท้จริง 
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