
 
 การเขยีนขา่ว

เพื�อ
การประชาสมัพนัธ์

 



การเขยีนขา่ว คือ 

การรายงานขอ้เท็จจรงิของเหตกุารณ์
ที�เกิดขึ�น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคล
สาํคัญ ซึ�งเป�นเรื�องราวที�นา่สนใจ และ
ประชาชนให้ความสาํคัญ สนใจ มผีลกระทบ
ต่อผูค้นจาํนวนมาก

 



 มคีวามกระชบั กะทัดรดั 
เขยีนให้ตรงจุด ตรง

ประเด็น การเขยีนจะต้อง
สื�อให้รูเ้รื�อง ถกูต้องชดัเจน

 

ลักษณะของขา่วที�ดี คือ 



การเขยีนขา่วประชาสมัพนัธ ์
5 W 1 H 

ทําอะไร (What) เกิดอะไรขึ�น การกระทําหรอืเหตกุารณใ์ดที�สาํคัญ

ที�ไหน (Where) การกระทําหรอืเหตกุารณน์ั�นๆ เกิดขึ�นที�ไหน

ใคร (Who) ใครคือบุคคลสาํคัญที�เกี�ยวขอ้งกับขา่ว

ทําไม (Why) ทําไมเหตกุารณ์นั�นจงึเกิด

เมื�อไร (When) การกระทําหรอืเหตกุารณน์ั�นๆ เกิดขึ�นวนั เวลาใด

จะอยูใ่นความนาํ หรอื วรรคนาํ 
โปรยเป�นประเดน็สาํคัญ
ของเรื�อง 



การเขยีนขา่วประชาสมัพนัธ ์
5 W 1 H 

อยา่งไร (How) เกิดขึ�นไดอ้ยา่งไร

จะอยูใ่นความนาํ หรอื วรรคนาํ 
โปรยเป�นประเดน็สาํคัญ
ของเรื�อง 



โครงสรา้งการเขยีนขา่วมี
5 สว่นดังนี�

ความนาํหรอืวรรคนาํโปรย (Lead) 

สว่นเชื�อมโยง ( Neck) 

เนื�อเรื�อง หรอื เนื�อขา่ว(Body) 

พาดหวัขา่ว/หวัขา่ว (Headline/Title) 1

2

3

4

5  ทิ�งท้ายขา่ว 



U2T สาํนักบรกิารวชิาการ จดักิจกรรม : 

สาํนกัหอสมุด มข.เป�ดโลกการเรยีนรูลํ้�ายุคผา่นประสบการณ์

มข. จบัมอื กระทรวงวฒันธรรม และ TACGA ป�� น
Character สูส่ากล

อุทยานวทิยถ่์ายทอดเทคโนโลยสีูชุ่มชน ยกระดับวตัถดุิบ

จากไมไ้ผสู่ง่านจกัสาน แลกเปลี�ยนภมูปิ�ญญาพื�นถิ�น 
มุง่สูก่ารพฒันาที�ยั �งยนื

ในโลกเสมอืน (Metaverse experience)

ท้องถิ�นผดุ ‘เสน้โปรตีนไรก้ลเูตน’ รบัตลาด 
Functional Food

กรรม : จากไมไ้ผสู่ง่านจกัสาน
การพฒันาที�ยั �งยนื
ยนรูลํ้�ายุคผา่นประสบการณ์ในโลก
ence)
และ TACGA ป�� น Character

มชน ยกระดับวตัถดุิบท้องถิ�นผดุ
Functional Food

1.พาดหัวขา่ว
Headline
Title 
เป�นการบอกประเด็นสาํคัญ
ของขา่ว 
มกัใชป้ระโยคที�เป�นขอ้ความสั�นๆ 
เพื�อชว่ยใหรู้ว้า่เป�นขา่วอะไร 
และมปีระเด็นใดน่าสนใจ



2.ความนาํหรอืวรรคนาํโปรย (LEAD) เป�นประเด็นสาํคัญของเรื�องราว
โดยผูอ่้านจะสามารถทราบใน เวลารวดเรว็วา่มอีะไรเกิดขึ�น 
ที�ไหน เวลาเท่าไร อยา่งไร และทําไมต้องเกิดขึ�น 
เป�นสว่นประกอบที�มุง่ใหความสาํคัญต่อ 5 W’S กับ 1 H 
ควรเขยีนด้วยประโยคสรุปเรื�อง หรอื สรุปประเด็นสาํคัญ 
กระชบั เพื�อขยายพาดหัวขา่ว มคีวามยาวประมาณ 3-6 ประโยค

 



ตัวอยา่ง

 วนันี� (ศุกรที์� 29 ตลุาคม 2564 ) เวลา 09.00 – 12.00 น.
มหาวทิยาลัยขอนแก่น รว่มกับกระทรวงวฒันธรรม จดักิจกรรมอบรมเชงิปฏิบติั
การ Character Licensing Workshop ครั�งที� 7 โดยมี
นายประสพ เรยีงเงิน รองปลัดกระทรวงวฒันธรรม กล่าวเป�ดงาน
รศ.นพ.ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแก่น 
กล่าวต้อนรบั และนายนพ ธรรมวานชิ นายกสมาคม นายกสมาคมผูป้ระกอบการ
แอนเิมชั�นและคอมพวิเตอรก์ราฟฟ�กสไ์ทย (TACGA) พรอ้มผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย
ขอนแก่น และวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น กวา่ 50 คน 
ณ หอ้งออดทิอเรยีม คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น และประชุม
ออนไลน ์zoom meeting

 



3.สว่นเชื�อมโยง ( NECK) เป�นสว่นประกอบที�โยงความสมัพนัธ์
ระหวา่งวรรคนาํ กับ เนื�อหาความยาวขึ�นอยูกั่บเนื�อหา หรอืเป�นขอ้ความ
สั�นๆ ที�เป�นตัวเชื�อมระหวา่งความนาํ หรอื วรรคนาํขา่วกับเนื�อขา่ว เพื�อให้
การเขยีนขา่วนั�นเชื�อมโยงอยา่งต่อเนื�องสว่นใหญเ่ป�นขอ้ความที�ขยาย
ประเด็นของเรื�องในสว่นนี�สามารถใสเ่นื�อหาวตัถปุระสงค์ของโครงการก็ได้

 



ตัวอยา่ง

  การอบรมเชงิปฏิบติัการออกแบบ Character Licensing Workshop
สาํหรบัสนิค้าลิขสทิธิ� ครั�งที� 7 เป�นกิจกรรมที�จดัขึ�นภายใต้งานนทิรรศการ
ความคิดสรา้งสรรค์แหง่ประเทศไทย 2564 หรอืที�เรยีกวา่ Thailand
Creative Showcase 2021: TCS2021ที�มวีตัถปุระสงค์เพื�อสง่เสรมิ
การสรา้งองค์ความรู ้นาํทนุทางวฒันธรรมมาต่อยอดใหบุ้คลากรสาขาภาพยนตร์
และวดีทัิศนข์องไทย ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจสรา้งสรรค์ผลงานที�มคีณุค่ามมีาตรฐาน
เทียบเท่าในระดบัสากล

 



4.เนื�อเรื�อง หรอื เนื�อขา่ว(BODY) เป�นสว่นประกอบที�ให้รายละเอียด
ของเหตกุารณ ์หรอืเรื�องราวให้ผูอ่้านได้ทราบและเขา้ใจลําดับความสาํคัญ
ของเหตกุารณที์�เกิดขึ�นทั�งหมด เป�นการเขยีนในสว่นที�จะให้ขอ้มูล และ
ความละเอียดมากกวา่ในวรรคนาํ และ สว่นเชื�อม ในสว่นนี� สามารถใส่
ขอ้ความสมัภาษณข์องผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งในขา่ว 

 



ตัวอยา่ง

   รศ.นพ.ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแก่น กล่าว
ต้อนรบัวา่ Character Licensing Workshop จดัขึ�นที�จงัหวดัขอนแก่น
โดยเลือกรว่มมอืกับมหาวทิยาลัยขอนแก่น เป�นเรื�องที�นา่ยนิดอียา่งยิ�ง
มหาวทิยาลัยขอนแก่นมคีวามพรอ้มทั�งเรื�องบุคลากรและสถานที� ในฐานะตัวแทน
ขอขอบคณุทกุภาคสว่น และขอต้อนรบัรองปลัดกระทรวงวฒันธรรม 
วฒันธรรมจงัหวดั และนายกสมาคมผูป้ระกอบการแอนเิมชนัและคอมพวิเตอร์
กราฟฟ�กสไ์ทย รวมถึงผูเ้จา้รว่มอบรม โดยเฉพาะนกัศึกษาของเราเองที�จะเขา้รว่ม
โครงการ ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณจ์ากวทิยากรมอือาชพี ขอเป�นกําลังใจและ
ใหท้กุท่านสาํเรจ็ลลุ่วงตามวตัถปุระสงค์

 



5.ทิ�งท้ายขา่ว เป�นการสรุปประเด็นเพื�อดึงดดูความสนใจ ตอกยํ�าจุดหมาย
สว่นใหญม่คีวามยาวประมาณ 4-6 ประโยค 

 

  เชน่ “เชญิรว่มกิจกรรมวนังดสบูบุหรี�โลก ในวนัที� 31 พฤษภาคมนี� ”
 



ตัวอยา่งขา่ว

อธกิารบดี ตรวจเยี�ยมนศ.ฝ�กภาคสนามรว่ม ณ ชุมชน อ.บา้นฝาง
https://th.kku.ac.th/43692/

TCDC ขอนแก่น ณ มข. เป�ดแล้ว! นาํทนุอีสาน มาสรา้งสรรค์ แล้วผลัก
ดันขบัเคลื�อนไทย
https://khonkaenuniversity.in.th/18473/

https://th.kku.ac.th/43692/
https://khonkaenuniversity.in.th/18473/

