




  ค�ำน�ำ

จากการท�าสไตล์บุ ๊คมาจากการท�าโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

รายวิชา 870-401 การฝึกประการณ์วิชาชีพ(intership) ตามหลักสูตร

นเิทศศาสตร์บณัฑติ คณะวทิยาการสือ่สารซึง่เป็นส่วนการประมวลหลกัการ

ท�างานของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้(DSJ)ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์

ภาคใต้(DSW) ผ่านการด�าเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการการหมายข่าวและ

สไตล์บุค๊ของโรงเรยีนนกัข่าวชายแดนใต้ เพือ่ให้เป็นรปูแบบการท�างานของ

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้เพื่อให้เห็นรูปแบบการท�างานของโรงเรียน

นกัข่าวชายแดนใต้ ในการปฎิบตังิานในการท�าข่าว และวธิกีารเขยีนข่าวต่างๆ 

เป็นต้น 

ส�าหรับรายละเอียดของสไตล์บุ๊คมาจากการสอบถาม สังเกต และ

การปฎบิตังิานในแต่ครัง้ของโรงเรยีนนกัข่าวชายแดนใต้จากการท�าสไตล์บุค๊

เล่มนี้ขึ้นมาได้ก็เนื่องจากทางโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ได้ให้โอกาสได้มา

ศึกษาองค์กรในการฝึกงานและขอขอบคุณทีมงานของโรงเรียนนักข่าว

ทุกท่านที่ได้ท�าให้เกิดสไตล์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้
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  คุณสมบัติของนักข่ำว

1. มีความอยากรู้อยากเห็น

2. ต้องเป็นคนที่เสาะแสวงหาข่าว

3. ต้องเป็นคนที่มีสามัญส�านึก หรือโมภาพ (News Sens) รู้ว่าอะไร

ควรเป็นข่าว ข่าวใดส�าคัญและรวบรวมตัดต่อให้เป็นเรื่องราวได้

4. ต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ (อ่าน ค้นคว้า และฟังให้มาก)

5. มีไหวพริบ ปฎิภาน มีความฉลาด ละเอียด สุขุม สามารถท�างาน

ภายใต้เหตุการณ์เร่งหรือสภาพแวดล้อมที่เคร่งเครียดได้อย่างรีบเร่งและ

รวดเร็ว

6. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม

7. เป็นผู้ที่มีความจ�าดี

8. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเขียนข่าว (Story Telling Ablity)
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  นักข่ำวที่มีควำมสำมำรถมีลักษณะอย่ำงไร

1. การเสนอข่าวทุกครั้ง ทุกข่าวจะต้องเสนอความด้วยเที่ยงตรง

2. การขุดค้นแหล่งข่าวตลอดจนการเสนอข่าวจะต้องท�าด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตใจไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

3. นกัข่าวทีดี่จะต้องแสดงตนและให้ความมัน่ใจกับแหล่งข่าวจะไม่ทอดท้ิง 

หักหลังและพร้อมที่จะต่อสู้ร่วมกัน

4. ในบางกรณี นักข่าวจ�าเป็นจะต้อแสดงความส�าคัญของตัวเองขึ้นมา 

เพราะบางครั้งไม่รู้จักแหล่งข่วดีพอ และเพื่อเป็นการอ่านิสัยในคอว่าเป็น

อย่างไร ซื้อสัตย์เชื่อถือได้หรือไม่

5. นกัข่าวต้องถามความสมคัรใจของผูใ้ห้ข่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข่าว

เกี่ยวกับราชการควรจะตกลงกันก่อนว่าจะให้ลงเป็นข่าวหรือไม่

6. โดยมารยาทของนักข่าว เมื่อเสร็จเรื่องแล้วก็แนะน�าให้ไปอ่านใน

บล็อกขององค์กร

7. ใช้ความพยายามในการปรบัปรงุตวัเองให้เป็นกนัเอง พยายามสร้าง

ความสัมพันธ์มิตรภาพให้เกิดกับแหล่งข่าวและผู้ร่วมงานทั่วไป

8. นักข่าวประจ�าย่อมมีความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวท่ีตนติดต่ออยู่ 

นกัข่าวอาจจะมบีนัทึกเก่ียวกับรายชือ่ของแหล่งข่าวหรอืผลทีจ่ะได้รบัความ

ร่วมมอืจากแหล่งข่าวนัน้ในสมดุบนัทึกเพือ่นนกัข่าวไปท�าข่าวเก่ียวกับบคุคล

ที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถที่จะเอารายชื่อจากเพื่อนร่วมงานได้

9. นักข่าวที่ดีจะต้องช่วยเหลือนักข่าวด้วยกันเองและแหล่งข่าว
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  คุณสมบัติของนักข่ำวโรงเรียนนักข่ำวชำยแดนใต้

1. ต้องมีใจในด้านข่าว

2. มีความอยากรู้อยากเห็น

3. ต้องเป็นคนที่เสาะแสวงหาข่าว (Nows for News) 

4. ต้องเป็นคนที่มีสามัญส�านึก หรือมีมโนธรรม (News Senes) รู้ว่า

อะไรควรเป็นข่าว ข่าวใดส�าคัญและรวบรวมตัดต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวได้

5. ต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

6. มีไหวพริบ ปฎิภาณ มีความฉลาด ละเอียด สุขุม สามารถท�างาน

ภายใต้เหตุการณ์เร่งหรือสภาพแวดล้อมท่ีเคร่งเครียด ได้อย่างเร่งรีบและ

รวดเร็ว

7. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

8. เป็นผู้มีความจ�าดี

9. เป็นผู้มีความสามารถในการเขียน (Story Telling Abliy) ถ่ายทอด

ให้เป็นเรื่องราวตามความส�าคัญของเหตุการณ์
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  กำรปฎิบัติของนักข่ำว

1. การท�าข่าวของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ต้องไปท�าข่าวคนเดียว

เพื่อฝึกการเป็นนักข่าว แต่การท�าข่าวบางข่าวท่ีมีความซับซ้อนก็ต้องไป

มากกว่าหนึ่งคน

2. นกัข่าวจะต้องเตรยีมค�าถามไว้ทกุครัง้เพือ่ถามข่าวผูท่ี้เก่ียวข้องหรอื

ผู้เห็นเหตุการณ์นั้น

3. ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการท�าข่าว

4. การติดต่อกับแหล่งข่าว จะต้องบอกว่าตนเองเป็นนักข่าวประจ�า

องค์กรไหน

5. สืบหาหลักฐานในการสัมภาษณ์ทันที และจะต้องซักถามให้ได้

รายละเอียดให้มากท่ีสุด(เพื่อป้องการลืม และต้องระบุผู้ให้ข่าว ต�าแหน่ง

หน้าที่ถ้าเขายินยอม)

6. รีบจดข้อซักถามหรือข้อสัมภาษณ์ทันที

7. พยายามหาเนื้อหาให้ได้มากที่สุด และรวบรวมส่งหัวหน้าข่าว

8. เมื่อเขียนข่าวเสร็จให้บรรณาธิการรีไรท์ข่าว
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  โครงสร้ำงของข่ำว

ข่าวแต่ละชิ้น มักมีสามส่วนส�าคัญสามส่วนด้วยกันคือ 

1. พาดหัวข่าว (Headline)

2. ความน�า (Lead)

3. เนื้อหา (Body)

ก่อนท่ีจะน�าความเข้าสู่เนื้อเรื่องของข่าวหรือบางครั้ง ก็เขียนบอกเล่า

รายละเอียดหรือลักษณะพิเศษของเหตุการณ์ท่ีเป็นข่าว หรือของบุคคลที่

เป็นข่าว เช่น บอกประวัติ ความส่วนนี้เรียกว่า ส่วนเชื่อม(Neck)

  รูปแบบของกำรเขียนข่ำว

การเขียนข่าว มีรูปแบบในการเขียนข่าวหลายอย่างคือ

1. แบบปิรามดิหวักลบั (Inverted Pyramid) การเขยีนแบบนี ้จะเริม่ต้น

จากความน�า (Lead) ซึง่สรปุข้อเทจ็จรงิ ทีเ่ป็นประเด็นส�าคัญๆ ของเหตกุารณ์

คือ น�าเหตุการณ์ที่ส�าคัญ มาเขียนไว้ในย่อหน้าแรก แล้วตามด้วยเรื่องของ

ข่าว ซึง่จะให้รายละเอยีดในเหตกุารณ์ท่ีน่าสนใจลดหลัน่กันลงมาในย่อหน้า

ต่อๆ มา

การเขยีนแบบนีจ้ะช่วยให้สะดวกแก่ผูอ่้าน ในเวลาเร่งรบี โดยไม่จ�าเป็น

ต้องอ่านข่าวทัง้เรือ่ง การเขยีนข่าวในรปูแบบนีใ้ช้ได้กับข่าวทุกชนดิ ทกุเรือ่ง

2. แบบปิรามดิหวัตัง้ (Unright Pyramid หรอื ทีเ่รยีกว่า Carefe) การเขยีน

แบบนี้กลับกันกับการเขียนแบบปิรามิดหัวกลับ แทนท่ีจะสรุปเอาประเด็น

ส�าคัญไว้ในย่อหน้าแรก กลับยิบเอาแก่น หรือสาระท่ีส�าคัญที่สุดของ

เหตกุารณ์มาเป็นแกนน�าเรือ่ง จากนัน้กค่็อยเขยีนรายละเอยีดตัง้แต่ต้น โดย

เพิ่มความส�าคัญขึ้นทีละน้อยจนจบรายละเอียดที่เป็นไคลแมกซ์ของ

เหตุการณ์ที่เป็นข่าว
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3. แบบบรรยาย หรือแบบแท่ง(Straight Narrative) หรือเรียกกันว่า 

(Block From) การเขียนข่าวแบบนี้มักจะใชก้ับข่าวจ�าพวก Human interest 

story นานๆจะเหน็สกัครัง้หนึง่ เนือ่งจากผูเ้ขยีนต้องใช้ความสามารถในการ

เขียนสูงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ ตรึง อยู่กับเรื่องและติดตาม

อ่านจบ

  กำรเขียนควำมน�ำ (Lead)

ความน�าของข่าว ไม่ใช่ค�าน�า หรือค�าขึ้นต้นเรื่อง เพื่อน�าไปสู่เนื้อเรื่อง 

หรือเพื่อจะให้ผู้อ่านได้เตรียมใจว่า จะได้อ่านเรื่องอะไร

ความน�าคือ เนื้อเรื่องส่วนย่อของข่าว ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ตอบค�าถาม 

5ws+1H ให้ผูอ่้านได้เข้าใจเรือ่งราวของข่าวโดยสรปุ แต่ข่าวในเวบ็ไซต์ข่าว

บางข่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ 

5w คือ What Who Where When Why 1H คือ How 

ความน�าท่ีดี ต้องอ่านแล้วเข้าใจอย่างกระจ่างชดั และง่าย ผูอ่้านสามารถ

เข้าใจ เรื่องราวได้เพียงจบเดียว
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  หลักในกำรเขียนควำมน�ำอย่ำงง่ำยๆ

การเขยีนความน�าง่ายๆ ก็ให้ดงึเอา W ตวัทีส่�าคัญทีส่ดุ ของเหตกุารณ์

ขึ้นมาน�าประโยค ในย่อหน้าที่เป็นความน�านั้น 

1. ถ้าหากบุคคล (Who) คือผู้ที่ตกเป็นข่าว เป็นผู้ที่รู้จักกันทั่วไป Who 

ก็จะถกูดงึมาน�าความน�าในกรณทีีม่สีอง Who ชือ่ท่ีดังว่า จะน�ามาก่อนเสมอ 

ความน�าในลักษณะนี้เรียกว่า Who Lead 

2. ถ้าเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ (What) มคีวามส�าคัญเก่ียวข้องก็ให้ดึง What 

ขึ้นมาน�าความน�าอย่างนี้เรียกว่า What Lead

3. ถ้าสถานที่ที่เกิดขึ้นเป็นข่าว(Where) มีความส�าคัญมากพอท่ีจะ

บดบังความส�าคัญของ Who และ What ก็ใช้ Where เป็นตัวน�าความน�า

เรียกว่า Where Lea 

4. บางกรณ ี“เวลา” ขณะทีเ่กิดขึน้(When) มคีวามเด่นมาก เด่นกว่า W 

ตัวอื่นใดทั้งหมด ก็ดึง When มาน�าความน�า When Land

5. ถ้าสาเหตุหรือมูลเหตุที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์(Why) มีความน่าสนใจ

มากก็ดึง Why ขึ้นมาน�าความน�า เรียกว่า Why Lead

6. ค�าอธิบายว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างไร (How) นั้นหากมีความ

ส�าคัญมากพอที่จะชี้ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงผลกระทบ ที่เกิดต่อชีวิตความเป็น

อยูข่องผูอ่้านแล้วก็สามารถดงึ How ขึน้มาน�าความน�าได้เรยีกว่า How Lead

11
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  หลักกำรพำดหัวข่ำว

ข้อเขียนที่น�าเสนอในรูป “ข่าว” จะต้องมีพาดหัวข่าวเสมอ ท้ังนี้เพื่อ

ท�าให้ผู้อ่านรู้ประเด็นข่าวอย่างตรงไปตรงมา ตามความหมายในเนื้อข่าว 

ทั้งนี้มีเกณฑ์ดังนี้

1. หัวข่าวที่จะใช้ต้องสามารถแสดงล�าดับความส�าคัญของข่าวได้ ทั้งนี้

ด้วยการจัดวางต�าแหน่ง และด้วยขนาดของหัวข่าว

2. ข้อความที่พาดหัวข่าว ต้องมีความเป็นธรรมไม่ละเมิดสิทธิส่วน

บุคคล ไม่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงาม

3. การพาดหัวข่าวต้องไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้พาดหัวข่าวหรือผู้ที่

ท�าข่าว

4. หัวข่าวจะต้องมีค�ากริยา หรือค�าอื่นท่ีแสดง “การกระท�า” อยู่ด้วย

เสมอ

5. หลกีเลีย่งการใช้ซ�า้ในการหวัข่าวเดียวกันและหวัข่าวอืน่ทีอ่ยูใ่นหน้า

เดียวกัน

6. ถ้าไม่มีความจ�าเป็น ห้ามใช้ค�าว่า “ไม่” ในหัวข้อ

7. ห้ามใช้ค�าที่ไม่สุภาพ “พาดหัวข่าว” แม้ว่าในเนื้อข่าวจะมีถ้อยค�านั้น12
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การใช้เครื่องหมายอศัเจรีย(์!) และปรศันีย ์(?) 

ไม่มีใครนิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ในการพาดกหัวข่าว การใช้

เครื่องหมายปัรศนีย์ก็เช่นกันใช้เฉพาะกับบทวิเคราะห์กับสารคดีเท่านั้น 

ตัวอย่ำง 
ปดูพืน้ทีส่เีขยีนร่างผงัเมอืง “ชมุพร” สร้าง ‘โรงเหลก็-ปิโตรเคม-ี 

ไฟฟ้า’ ได้

 เวลา 17.00-19.00 วนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีห้อง CR3 ชัน้ 1 

ศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

งานประชุมวิชาการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 4 พ.ศ.2554 

“รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” มีการประชุมวิชาการในหัวข้อ

“เมืองไม่เสี่ยงภัย ใครก�าหนด?” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายวางแผนและ

ผังเมืองเพื่อสังคม 

นางภารณี สวัสดิ์รักษ์ ประดานเครือข่าววางแผนและผังเมือง

เพื่อสังคมเปิดเผยว่า ปัจจุบันกฎหมายเก่ียวกับผังเมืองมีช่องว่าง

ให้มีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก�าหนดพื้นท่ีท�าอุตสาหกรรม กรณีรายงาน

การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Eia) โรงไฟฟ้าแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี ผ่านแม้จะขัดกับผังเมืองแต่อยู่ในช่วงที่ผังเมืองหมด

อายุและการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ขณะผังเมืองยังไม่ประกาศใช้

นางภารณี เปิดเผยอีกว่า ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร พ.ศ....

มาตราส่วน 1:250,000 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อประกาศเป็น

พระราชกฤษฎีกา เอกสารแนบท้ายได้ก�าหนดพื้นท่ีสีเขียน (พื้นท่ี

เกษตรกรรม) สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรม

ปิโตรเคม ีโรงไฟฟ้าได้ด้วย ขณะทีผ่งัประเทศไทย 2600 พืน้ทีส่เีขยีว

ก็สามารถเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เช่นกัน
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  กำรเขียนข่ำว

กฎเบือ้งต้นในการเขยีนข่าวหรอืรายงานข่าว ข้อมลูต้องถกูต้อง นกัข่าว

ต้องตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจว่าไม่มีความผิดพลาดหรือสับสน

1. ชื่อและต�าแหน่งของแหล่งข่าวจะต้องถูกต้อง

2. ข่าวที่เขียนจะต้องรอบด้าน เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกพาดพิงถึง จะต้อง

ไม่เขียนข่าวด้านเดียวเป็นอันขาด

3. ต้องล�าดับข้อมูลที่ส�าคัญมากไปหาน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อข่าว

ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการตัดข่าว

  แนวทำงกำรเขียนข่ำว

ขอให้นกัข่าวปฎิบตัติามแนวทางการเขยีนข่าวต่อไปนี ้เพือ่ให้ข่าวต่างๆ

ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้มีสไตล์ท่ีเหมือนกัน และถูกต้องหลักการ

เขียนข่าว

การใช้ค�าสรรพนาม “ตน”  “เขา” และ “เรา” 

ในการเขยีนข่าวหรอืรายงานขอให้หลกีเลีย่งการใช้สรรพนาม “ตน” หรอื 

“เรา” เนื่องจากจะท�าให้รูปประโยครุ่มรามโดยไม่จ�าเป็น 

ตัวอย่ำง 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันท่ี 31 มกราคม 2555 ท่ีห้องประชุม

ที่ว่าการอ�าเภอละงู จังหวัดสตูล ชาวบ้านเครือข่ายประชานติดตาม

แผนพัฒนาจังหวัดสตูลประมาณ 30 คน ได้เข้าพบนายเอกรัฐ 

หลเีสน็ นายอ�าเภอละง ูเพือ่ยืน่หนงัสอืคดัค้านโครงการท่าเรอืน�า้ลกึ

ปากบาราละโครงการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล

 นายเอกรฐักล่าวกบัชาวบ้านว่า ตน เป็นข้าราชการจ�าเป็นต้อง

ปฎิบัติตามค�าสั่งของผู ้บังคับบัญชา ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะ
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ประสานงาน และด�าเนินการตามข้อเสนอของชาวบ้านเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจระหว่างกันและกันมากขึ้น

จากตัวอย่าง ตน เป็นนามที่เรียกแทนชื่อแหล่งข่าว

การเขียนข่าว จะใช้ค�าว่า “กล่าวว่า” และ “เปิดเผยว่า” ตัวอย่าง

ที่ใช้ “กล่าวว่า”

 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2555 ที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ีมกีารจดังาน "สทิธใินกระบวนการ

ยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความ

มั่นคง” โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมโครงการ Langrin learn Rights 

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้และ กลุ ่ม Bintang Photo 

ในการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการพร้อมกับเปิดตัวหนังสือ 

“รอยแผลบนดวงจนัทร์” และเสวนาเรือ่งกระบวนการยตุธิรรมส�าหรบั

เด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง

นางสาว ปรดีา ทองชมุนมุ จากมลูนธิผิสานวฒันธรรม กล่าวว่า 

จากการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายกับเด็กและเยาวชนทั้งใน

ประเทศและระหว่างประเทศ ประเด็นการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม 

ควบคุม และซกัถาม รวมถงึการควบคุมหรอืกักขงัเดียวจะต้องได้รบั

การคุ้มครอง และด�าเนนิการภายใต้หลกัประกันเก่ียวกับสทิธเิสรภีาพ

ของเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่าง “เปิดเผยว่า”

นายประยูรเดช คณานุรักษ์ ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน

ปัตตานีหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า ใน

วันนี้ทางศาลเจ้าได้ติดป้ายประกาศแสดงความขอบคุณรัฐบาลและ

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้ความส�าคัญ

ส่งเสรมิประเพณวีฒันธรรมจนีในพืน้ท่ีด้วยการประกาศให้วนัตรษุจนี

เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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 “ถอืเป็นของขวญัทีร่ฐับาลมอบให้ชาวจีนใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส�าคัญกับประชากรกลุ่มน้อย

ในพื้นที่อย่างชาวจีน”นายประยูรเดชกล่าว

นายประยูรเดช เปิดเผยว่า เพื่อนท่ีอยู่ในประเทศจีนแผ่นดิน

ใหญ่ ต่างแสดงความยินดีที่รัฐบาลไทยให้เป็นวันหยุดราชการ

ในจงัหวดัชายแดนใต้ ส่วนทีป่ระเทศจนีเอง รฐับาลได้ประกาศให้เป็น

วันหยุดราชการถึง 3 สัปดาห์ คือตั้งแต่วันท่ี 22 มกราคม ถึง 15 

กุมภาพันธ์ 2555 มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเนื่องจากเป็น

ปีมังกรทอง

“ทางเทศบาลเมอืงปัตตานไีด้ตดิต่อขอเชญิคณะเชดิสงิโตมงักร

ทองมาแสดงทีปั่ตตานแีต่ถกูปฎิเสธท้ังหมดเพราะไม่มคีณะเชดิสิงโต

เจ้าไหนมีคิวว่างมาประเทศไทยเลย” นายประยูรเดช กล่าว

การเขียนข่าวท่ีเก่ียวกบัต�าแหน่งบคุคล

สิง่ท่ีนกัข่าวหรอืรไีรท์เตอร์ทุกคนต้องตระหนกัก็คือ ผูอ่้านไม่ใช่

ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าใจค�าย่อ หรือต�าแหน่ง หรือข้อมูลทางเทคนิค 

เหมือนที่คนเขียนเข้าใจ

จะมีคนอ่านในเว็บบล็อกสักกี่คนที่รู ้ ค�าย่อ ของต�าแหน่งท่ี

นักข่าวได้เขียนย่อ ต�าแหน่งของแหล่งข่าว ว่ายอมาจากอะไร           

ถ้าหลกีเลีย่งค�าย่อได้จะเป็นการดีทีส่ดุ แต่ในกรณท่ีีท�าไม่ได้ให้เขยีน

ต�าแหน่งเต็มของแหล่งข่าวหรือบุคคลที่ตกเป็นข่าวเมื่อเอ่ยถึง       

ครั้งแรก พร้อมวงเล็บค�าย่อไว้ในกรณีที่ต้องเอ่ยถึงในข่าวเดียวกัน

ตัวอย่ำง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ใช้ความ

พยายามอย่างยิ่งในการหาพื้นที่ที่จะตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน และ         

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งในภาคอื่นๆ และภาคใต้อีก 9 โรง ในวันนี้

การน�าเสนอโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แผ่วเบาลง เพื่อกลบกระแสความ    
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น่ากลัวของผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีเกิดขึ้นในญี่ปุ่นแต่

กลบัมาโหมกระพอืโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีน่�าเข้าจากประเทศอนิโดนเีซยี 

และออสเตรเลีย โดย กฟผ.บอกอยู่เสมอว่า

“ประเทศไทยจ�าเป็นต้องส�ารองพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้า

ใช้ตลอดไปและพยายามหาพื้นท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสะดวกในการขนส่ง 

โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และถ้าต้นทุนถูกลง”

เจ้าหน้าท่ี กฟผ. ใช้วาทกรรมดังกล่าว กรอกหปูระชาชนในพืน้ท่ี

ในทุกวันทุกกิจกรรมที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่

โรงเรียน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการส่ือสารกับ             

ผู้ปกครองท้องที่ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนายกเทศมนตรี 

แจกอปุกรณ์เครือ่งเขยีน อปุกรณ์กีฬา อปุกรณ์ทัง้หลายทีม่กีจิกรรม

เกิดขึ้นในชุมชน วันเด็ก วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น

  ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับกำรเขียน “หลีด” ในกำรท�ำข่ำว 

หลีดเป็นส่วนหนึ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดในการเขียนข่าว แต่ส�าหรับข่าวใน

เว็บไซต์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีหลีด

จะน�าไปสู่เนื้อหาและเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเขียนหลีด จึงควร

เขยีนให้กระชบั สัน้ ตรงไปตรงมาและได้ใจความเกีย่วกบัเรือ่งราวทีจ่ะเสนอ

ข้อควรระมดัระวงัในการเขียน “หลีด” 

1. อันดับแรกของเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้น

2. การระบุแหล่งข่าว

3. จ�านวนข้อความที่มากเกินไป
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ข้อปฎิบติัและค�าถามส�าหรบันักข่าวในการเขียน “หลีด” 

1. อะไร คือสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในเนื้อหา รวมทั้งประเด็นหลักของเรื่อง

2. เป็นเรื่องหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไร

3. เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงอันไหนที่จะส่งผลกระทบถึงผู้อ่านสนใจ

4. เหตุการณ์และข้อมูลเท็จจริงเรื่องไหนที่แปลกและมีความพิเศษ

ใคร (WHO) 

ชาวบ้านเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลประมาณ 

30 คน ได้เข้าพบนายเอกรัฐ หลีเส็น นายอ�าเภอละงู

อย่างไร (How)

ต้องการให้นายอ�าเภอละงู เปิดพื้นท่ีส่ือสารเพื่อชี้แจงเหตุผล และ      

เปิดเผยข้อมูลโครงการที่รัฐยังไม่เปิดเผย ต่อที่ประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน

ประจ�าเดือน และควรเปิดเวทีแจ้งข้อเทจ็จรงิจากทกุฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา

ให้กับประชาชนรับรู้เพื่อให้คนอ�าเภอละงู จังหวัดสตูลได้ใช้เป็นฐานใน      

การตัดสินใจ

ท่ีไหน (WHERE) 

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอละงู จังหวัดสตูล

ท�าไม (WHY)

ต้องการให้นายอ�าเภอละงเูคารพสทิธขิองชาวบ้านท่ีออกมาเคลือ่นไหว

ตามสทิธทิีบ่ญัญตัไิว้ในการรฐัธรรมนญู พร้อมกับขอให้เปิดเผยข้อมลูข้อเทจ็

จริง ตลอดถึงความคืบหน้าการด�าเนินโครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา และ

โครงการอื่นๆในจังหวัดสตูล

เมื่อไร (WHEN)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2555

อะไร (WHAT)

เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านโครงการท่าเรือน�้าลึกปากบาราและโครงการที่

เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล
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ตรงตามเป้าหมายและจุดประสงค์

ไม่ควรใส่ความคิดเห็นลงส่วนตัวหรือเพิ่มข้อมความไม่เป็นจริงเข้าไป

ในหลีดข้อยกเว้นใน กรณีที่สามารถโค้ดค�าพูดมาใช้ในการเขียนหลีดได้คือ

1. การสรุปเรื่องราวทั้งหมด

2. การย่อสรุปข้อความ

3. การอธิบายเนื้อหาทั้งหมด

การเขียนหลีดด้วยวิธีการตัง้ค�าถาม 

การเขียนด้วยการใช้วิธีการตั้งค�าถามจะใช้วิธีการตั้งค�าถามจะใช้บาง

กรณีเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อแน่ใจแล้วว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้

อ่านได้และท�าให้อยากติดตามเรื่องราว  เช่น สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ  “ เอา

มั้ย!ท�าแผนพัฒนาภาคใต้ฉบับพหุภาคี”

  ลักษณะเว็บไซต์ที่น่ำสนใจ 

1. สีที่ใช้ในเว็บไซต์จะต้องสีที่มองแล้วสบายตา

2. ในเว็บไซต์ของ deepsouth watch มีการแบ่งพื้นท่ีในการสื่อสาร

อย่างชัดเจน

3. สัญลักษณ์ของเว็บไซต์ทุกคนเห็นแล้วสามารถจ�าได้

4. สามารถลิ่งข้อมูลไปในเว็ปไซต์ต่างๆได้

5. รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์อ่านแล้วสามารถมองเห็นอักษรได้

ชัดเจน

6. เวบ็ไซต์มกีารบอกทีม่าขององค์กร เพราะแสดงความน่าเชือ่ถอืของ

ข้อมูล

7. เวบ็ไซต์ทีเ่ป็นข่าวส่วนประกอบทีส่�าคัญของข่าวทีจ่ะส่ือก็คอืภาพข่าว

8. ภาพข่าวที่อยู่ในเว็บไซต์การก�าหนดขนาดของภาพให้ชัดเจน 
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