คานา
เอกสารฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผูเ้ ขียนได้นาความรู้และประสบการณ์ในการทางานวิชาชีพด้านการ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้ปฏิบตั ิงานมาหลายปี มาเรี ยบเรี ยงเป็ นองค์ความรู้ เพื่อเป็ นแนวคิด แนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน อันประกอบไปด้วย ขอบข่าย ภาระงาน หน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนวิธีการดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงความรู ้ดา้ นการผลิตสื่ อ การเขียนข่าว และอื่นๆที่มีความจาเป็ นในการดาเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์หรื อสื่ อสารองค์กรได้อย่างดี
และมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมนี้ ผเู ้ ขียนและเรี ยบเรี ยงได้นาเอกสารฉบับนี้จดั ทาเป็ นหนังสื ออิเลคทรอนิคส์ และ
นาไปไว้บนเว็บไซต์ของงานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อเป็ น
ประโยชน์และเอกสารอ้างอิงต่อไป.

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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ข

การประชาสั มพันธ์ และขอบข่ าย
งานประชาสัมพันธ์เป็ นลักษณะที่มีหลักปฏิบตั ิงานแบบเฉพาะทางในเชิงสร้างสรรค์ การคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์จึงเป็ นคุณลักษณะจาเป็ นของผูท้ ี่จะเข้ามาทางานด้านการประชาสัมพันธ์ สาหรับผูท้ ี่จะทางานด้าน
ประชาสัมพันธ์ ต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติควรมีคือ
1.มีความสามารถในการสื่ อสารไม่วา่ จะเป็ นการพูดหรื อการเขียน เนื่องจากงานด้านประชาสัมพันธ์จะต้อง
เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร เช่น การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเป็ นพิธีกร การประสานงาน เป็ นต้น
2.มีมนุษย์สัมพันธ์ เพราะเป็ นงานที่ตอ้ งพบปะผูค้ น อีกทั้งต้องทางานร่ วมกับคนจานวนมาก การมีมนุษย์
สัมพันธ์ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการทางานด้านนี้
3.มีการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งเป็ นนักเรี ยนรู ้ ตลอดเวลา งานด้านประชาสัมพันธ์มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของเครื่ องมือต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่สามารถนามาใช้
เป็ นต้น
ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์องค์กรจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญอันดับต้นๆ ในการทางานขององค์กรแต่ละ
องค์กร เราจะสังเกตว่า บางหน่วยงานทางานหนักมีผลงานมากมายแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ผูค้ นมักจะไม่
ทราบว่าหน่วยงานนั้นได้ทาอะไรไปบ้าง แต่ตรงกันข้ามอีกหน่วยงานหนึ่งทางานน้อยกว่ามีผลงานน้อยกว่า แต่
หน่วยงานนั้นมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารออกไปยังสื่ อต่างๆ หน่วยงานนั้นจะเป็ นที่รู้จกั ของ
ประชาชนและเกิดการยอมรับในที่สุด
ขอบข่ ายงานประชาสั มพันธ์ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
งานประชาสัมพันธ์ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีภาระ3 ด้าน ดังนี้
1.งานสร้างเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างความร่ วมมืออย่างเป็ นระบบอันเกิดจากการ
รวมตัวของบุคคลในองค์กร หรื อสถาบันทางสังคมต่างๆ เพื่อการประสานเชื่อมโยงนาไป สู่ การเพิ่มพลังและ
ปั จจัยให้ผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็ จในเป้ าหมายสู งสุ ดร่ วมกัน งานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่ฯมี
เครื อข่ายด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อหลายช่องทาง คือ ด้านสังคมออนไลน์ (FACEBOOK เครื อข่าย
ปชส.สพป.รบ.1 , Line กลุ่มเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1,กลุ่มนักข่าวและสื่ อมวลชนในท้องถิ่นจังหวัด
ราชบุรี

การประชาสัมพันธ์

1

วิธีการสร้ างเครือข่ ายประชาสั มพันธ์
ด้านสังคมออนไลน์ (FACEBOOK,LINE) มีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1. ตั้งกลุ่มเครื อข่ายโดยประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่ ฯ
2. แจ้งคุณครู ที่ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเป็ นตัวแทนเข้าร่ วมกลุ่มในสังคมออนไลน์
และเปิ ดให้คุณครู และผูบ้ ริ หารที่สนใจเข้าร่ วมในกลุ่มฯ
3. อบรมให้ความรู ้เรื่ องการเขียนข่าว การส่ งข่าว การส่ งภาพข่าว และวิธีการส่ งข้อมูลข่าวผ่าน
กลุ่มเครื อข่ายเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
4. รวบรวมข้อมูลข่าว เพื่อนามาผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อไป
ด้านเครื อข่ายสื่ อมวลชนท้องถิ่น รวบรวมรายชื่ อ เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อของ ทาทะเบียนเป็ นแฟ้ ม
รายชื่อสื่ อมวลชน ที่ติดต่อไว้ ข้อมูล หาได้จากศูนย์ข่าว ณ ห้องแถลงข่าวประชาสัมพันธ์จงั หวัดราชบุรี เพื่อ
ประโยชน์ในการประสานเรื่ องข่าวกับสื่ อมวลชนท้องถิ่น

แผนภูมิการสร้ างเครือข่ ายประชาสั มพันธ์ สังคมออนไลน์ สพป.รบ.1
แจ้งผูท้ ี่ ที่รบั ผิดชอบประชาสัมพันธ์
ตัง้ กลุ่มในเครือข่าย FACEBOOK

หรือผูส้ นใจในสถานศึกษาเข้าร่วม
เป็ นสมาชิ กกลุ่ม

กลุ่ม LINE เครือข่าย

การประชาสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้ในการ
เขียนและส่งข้อมูลข่าว

นาข้อมูลข่าว ไปเผยแพร่ใน

ประชาสัมพันธ์

ช่องทาง

สพป.รบ.1

ประชาสัมพันธ์ของ สพป.รบ.1
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2.งานด้ านเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารและผลงาน
งานด้านเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงาน เป็ นงานนาข้อมูลข่าวมาผลิตเป็ นสื่ อเพื่อใช้สื่อสาร
กิจกรรมที่เป็ นนโยบายขององค์กร ให้ภายในและภายนอกองค์กร ได้รับรู ้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ กันและแก้ความเข้าใจผิดที่จะเป็ นภาพลบต่อองค์กร อันจะนาไปสู่ ความเข้าใจอันดี
ในความรู ้มือร่ วมใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จะเป็ นพลังในการขับเคลื่อนการดาเนิ นการ
ทางด้านการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
วิธีดาเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มี 4 ขั้นตอนดังนี้
1.นานโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนโยบายระยะ
ยาว นโยบายเร่ งด่วน นามาประมวลกับข้อมูลกิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดที่ได้ดาเนินการตั้งแต่ก่อนดาเนินการ ขณะดาเนินการ และผลสาเร็ จของการดาเนิ นการ มาเรี ยบเรี ยง
จัดเตรี ยมเป็ นข้อมูล (ข้อมูลที่เป็ น TEXT และข้อมูลภาพ Clip Video (ข้อมูลจากการดาเนินการของเขตพื้นที่
การศึกษาและจากการรายงานของเครื อข่ายที่สร้างไว้)
2.วางแผนการผลิตและตัดสิ นใจ ประมวลการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมายว่าจะใช้สื่อช่องทางใดของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สร้างไว้เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ เพื่อ่ให้ตรงถึงกลุ่มเป้ าหมาย อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้ าหมาย
3.ผลิตสื่ อในการเผยแพร่ สานักงานมีสื่อในการใช้เผยแพร่ คือ ในสังคมออนไลน์ FACEBOOK ,LINE ,
วารสารออนไลน์ ,เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ,สถานีข่าวแบบ Live สด ข่าวการศึกษาออนไลน์,คลิ๊ปข่าวฯลฯ
4.เผยแพร่ และประเมินผล
แผนผังการดาเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารและผลงาน

เตรียมข้อมูล

การประชาสัมพันธ์

วางแผนการผลิ ต
เลือกสื่อ

ผลิตสื่อ

เผยแพร่
ประเมินผล
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3.งานบริการข้ อมูลข่ าวสาร
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็ นพื้นที่ของหน่วยงานที่
จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเพื่อ สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการเองได้ในเบื้องต้น
ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 มีสถานที่ต้ งั อยูท่ ี่บริ เวณชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ถ. ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี แสดงขอบเขตมีป้ายและพื้นที่ แฟ้ มเอกสาร ผูร้ ับผิดชอบ สาหรับให้บริ การ
ประชาชนได้ตรวจสอบและเข้าถึง อย่างชัดเจน
วิธีดาเนินการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูล ข่าวสารฯและงานบริ การข้อมูลข่าวสาร สรุ ปได้ดงั นี้
1. สถานที่ต้ งั
-ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก เป็ นสัดส่ วน
-มีป้ายชื่อศูนย์ฯ/ป้ ายบอกทางเห็นชัดเจน
2. วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และสิ่ งอานวยความสะดวก
-โต๊ะ/เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน
-ตู/้ ชั้น ใส่ แฟ้ มเอกสาร เครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์/โทรสาร
-แบบฟอร์ม เครื่ องเขียน
-แผนภาพขั้นตอนการให้บริ การ แผ่นพับ ฯลฯ
3. การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
-ผ่านการอบรม/มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ
-มีจิตบริ การ (Service mind)
-จัดท าดัชนี/จัดท าแฟ้ มข้อมูลได้
-สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ประจาศูนย์ได้อย่างต่อเนื่ อง
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4. การจัดทาดัชนี
-ดัชนีรวม
-ดัชนี/สารบัญประจา
5. การกาหนดระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้บริ การ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน/
การศึกษาดูงาน
-กาหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ (บอร์ ด ฯลฯ)
-กาหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ณ ศูนย์ขอ้ มูลฯ และเว็บไซต์)
-การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของศูนย์ฯ
-จัดทารายงานเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
คู่มือการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ในขอบข่ายและหน้าที่มีวธิ ี การปฏิบตั ิและการดาเนิ นการอันเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นการครบทั้ง 3 งานที่ผสู ้ นใจสามารถนาไปอ้างอิงและใช้เป็ นคู่มือปฏิบตั ิงานได้ ส่ วนที่
เป็ นความรู ้ในเรื่ องของการผลิตที่เป็ นองค์ประกอบเพิ่มเติมในองค์ความรู ้ที่คนทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เช่น
การเขียนข่าว การผลิตสื่ อในรู ปแบบต่างๆ และสื่ อที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เป็ นช่องทางสื่ อสาร ได้ใช้พ้ืนที่ในภาคผนวกเผยแพร่ เอกสารความรู ้ที่กล่าวมาแล้วนั้น อันเนื่องมาจากการใช้
ประสบการณ์เฉพาะทางในด้านประชาสัมพันธ์ และได้มีโอกาสไปเป็ นวิทยากรให้ความรู ้กบั นัก
ประชาสัมพันธ์และครู ในหลายเขตพื้นที่การศึกษา เรี ยบเรี ยงเป็ นเอกสารไว้เป็ นองค์ความรู ้ในการศึกษา
เพิ่มเติม...
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การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายเป็ นข้อมูลข่าวชนิดหนึ่งทีน่ กั ประชาสัมพันธ์จาเป็นต้องใช้เพื่อนามาประกอบการนาเสนอ
ข่าว ทักษะด้านการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์จงึ เป็นองค์ความรูท้ ่ี พัฒนาทักษะบุคลากรในเขตพืน้ ที่
ให้สามารถถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ได้ ภาพถ่ายเป็นองค์ประกอบทีช่ ่วยให้การนาเสนอข่าวสารมี
ความน่ าสนใจ
ปญั หาทีพ่ บบ่อยๆในผูท้ เ่ี พิง่ จะเริม่ ถ่ายภาพ การควบคุมกล้องเป็ นปญั หาอันดับต้นๆ ทาให้ถ่ายที่
ได้มาไม่ชดั เบลอซะส่วนใหญ่ นาไปใช้การไม่ได้ ปญั หารองลงมาก็ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากันคือ การจัดวาง
องค์ประกอบไม่ดพี อ และมุมมองการเล่าเรือ่ งด้วยภาพ ถ่ายทอดออกมาให้น่าดูน่าติดตามส่งเสริมเนื้อหา
ข่าว
จึงขอหยิบยกหลักสาคัญ 3 ประการ ทีส่ ามารถนาไปพัฒนาตัวท่านเอง เพื่อให้เป็นช่างภาพ(จาเป็ น)
ทีด่ ี ได้ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ทไ่ี ด้ไม่ได้คุณภาพพอ
1. การปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
2. ปญั หาทีพ่ บบ่อยและการแก้ไขปญั หา
3. การถ่ายภาพเพื่อถ่ายทอดเรือ่ งราว
1. การปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
ในงานๆหนึ่งใช่ว่าจะมีแต่นกั ข่าว ช่างภาพมืออาชีพเพียงกลุ่มเดียว บ่อยครัง้ ที่ “ท่าน” ได้รบั
มอบหมายให้ไปงานในฐานะตัวแทนของหน่วยงานเพียงคนเดียว หรือบางคนบังเอิญไปเป็นแขกเสียด้วยซ้า
แต่ดว้ ยปญั หาติดขัดบางประการ นักประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอาจติดงานใดงานหนึ่ง
อยูม่ าไม่ได้ ท่านในฐานะเครือข่ายทีต่ อ้ งรับบทบาททาหน้าทีแ่ ทน ทีจ่ ะทาให้ท่านเป็ นช่างภาพมืออาชีพ
ภายใน 5 นาที(ถ้าอ่านจบแล้วทาตามได้ทุกข้อนะครับ)
กฏ 10 ข้อ
กฏนี้ช่างภาพทีด่ ที ุกคนควรปฏิบตั ติ าม
ข้อ 1. การตรวจเช็คงาน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานทีจ่ ดั งานอย่างละเอียดหลังจากไปรับหนังสือ
คาสัง,่ หนังสือเชิญ, คาพูดชักชวนทันที เพื่อตรวจเช็คคิวงาน
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ข้อ2. ยืนยันวัน เวลา สถานทีจ่ ดั งานจากต้นเรือ่ งอีกครัง้ ก่อนวันงาน 3 วัน
ข้อ3. หากสถานทีจ่ ดั งานนัน้ ท่านไม่เคยไป ให้ไปถึงทีห่ มายก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
ข้อ4.ต้องตรวจเช็คความพร้อมอุปกรณ์เ ก่อนออกไปยังทีห่ มายเสมอ
ข้อ5. ประการแรกทีไ่ ปถึงทีห่ มายคือ ไปหาผูป้ ระสานงานทันทีเพื่อเช็คกาหนดการ
ข้อ6.อยูใ่ กล้ๆทางเข้างาน ผูป้ ระสานงานหรือพิธกี ร อยูเ่ สมอ
ข้อ7.อย่าปรีเ่ ข้าหาของกินในงานก่อนแขกคนอื่น และยืนปกั หลักตรงโต๊ะอาหารเด็ดขาด
ข้อ8.ประธานเปิดงานเสร็จอย่าเพิง่ กลับ หากไม่มงี านต่อควรอยูเ่ ก็บภาพจนงานเลิก
ข้อ9.ให้เกียรติผทู้ จ่ี ะเข้าไปถ่ายภาพ หรือผูใ้ หญ่บริเวณนัน้ เสมอ ด้วยการคานับก่อนเข้าไปถ่ายภาพ
ข้อ10.หากไม่ลาบาก ควรส่งภาพให้เจ้าของงานด้วย แล้วสิง่ ดีๆจะตามมาอีกเพียบ
2. ปญั หาทีพ่ บบ่อยและการแก้ไขปญั หา
ข้อมูลทีน่ าเสนอเป็นหลักการเท่าทีจ่ าเป็น และใช้งานได้จริง ในลักษณะการถามตอบ(Q&
A) การใช้คาบางคา อาจไม่เป็นทางการนัก เนื่องจากผูเ้ ขียนมุง่ หวังให้ท่านอ่านคู่มอื นี้อย่างเพื่อนทีเ่ ข้าใจ
กันชีช้ ่องอย่างง่ายทีส่ ุด มิใช่อ่านไป เวียนหัวไปกับศัพท์ทางการทีเ่ ข้าใจยาก ยิง่ อ่าน ยิง่ ไม่รเู้ รือ่ ง
ทัง้ นี้บางข้อมูลอาจไม่ใช่บทชีน้ าทีต่ อ้ งนาไปใช้ตายตัวเสมอไป ผูอ้ บรมควรนาหลักการไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายทีม่ คี ุณภาพ นาไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้หลากหลาย
รูปแบบ
A : ไปถึงงานแล้วไม่เจอใคร มีแต่เต้นกับขยะ ?
Q : เพราะท่านไม่ตรวจสอบและยืนยัน วันเวลา สถานทีจ่ ดั งานให้ชดั เจนก่อน อย่างรับเรือ่ งมาแล้ววางไว้
จนถึงวันงานทีท่ ่านคิดว่ามันคือวันงาน มิฉะนัน้ อาจงานเข้า!!! เพราะถ้างานเลื่อนออกไปท่านยังสามารถมา
ใหม่หรือรอได้ แต่ถา้ งานเลื่อนเข้ามา คงเป็นไปไม่ได้ทจ่ี ะให้จดั พิธเี ปิดอีกรอบเพื่อให้ท่านถ่ายรูป
A : ไปถึงทีห่ มายแล้วทาอะไรก่อนดี ?
Q : รีบเข้าไปหาผูป้ ระสานงาน หรือพิธกี รเพื่อเช็คกาหนดการ พร้อมทัง้ สอบถามสถานการณ์ดว้ ยว่ามี
ปญั หาอะไรบ้าง
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A : ถ่ายแล้วไม่ได้มมุ เลย มุมไม่สวย
Q : ข้อดีของการไปถึงงานก่อนเวลาอีกอย่างคือท่านจะมีเวลาสารวจสถานที่ ว่ากว้างแคบขนาดไหน
แสงพอหรือไม่ พิธกี รยืนอยู่ตรงไหน ประธานเดินมาทางไหน เปิดงานตรงไหน ฯลฯ ท่านจะได้กะถูกว่า
ควรยืนอยูท่ ใ่ี ดบ้าง และหาทีน่ งได้
ั ่ เหมาะสม ลุกนังเข้
่ าออกไปถ่ายรูปได้ง่าย หรือบางทีล่ ุกนังล
่ าบาก
ท่านก็จะได้เลือกมุมนัง่ ทีส่ ามารถเก็บภาพได้ดที ส่ี ุดก่อนใคร ไม่มหี วั ใครบัง เห็นหน้าประธานหรือคนที่
ท่านต้องการถ่ายได้ชดั เจน
A : เวลาถ่ายภาพคนมองเยอะจัง?
Q : อย่าเพิง่ ดีใจว่าคนอื่นคิดว่าเราเท่ห์ ดูดว้ ยนะครับว่าเค้ามองแล้วยิม้ หรือมองไปหน้าบึง้ ไป เพราะถ้า
ท่านถ่ายภาพดีๆมักไม่มใี ครมองเท่าไหร่ ให้สงั เกตุตวั เองดังนี้
-

แต่งตัวไม่เรียบร้อย

-

ยืนบังช่างภาพคนอื่น

-

ยืนปกั หลักตาแหน่ งเดิมนานเกินไป

-

ยกกล้องไปบังหน้าคนนังข้
่ างๆ หรือค้าหัวใครอยู่

-

เดินดุ่มๆ เข้าไปไม่สนโลก ในเวลาทีก่ าลังพูดเรื่องสาคัญอยู่

-

เข้าไปถ่ายภาพด้วยทีท่าขาดความนอบน้อม ไม่ให้เกียรติผพู้ ดู หรือผูร้ ว่ มงานคนอื่น

-

ถ่ายภาพไปคุยกับช่างภาพข้างๆไป หรือคุยโทรศัพท์ไป

-

ถ่ายภาพด้วยท่าทางเหนือชัน้

-

ยืนบัง หรือเดินลัดโปรเจ็คเตอร์ฯลฯ

A : มันเป็นยังไงเหรอถ่ายด้วยท่าทางเหนือชัน้ ?
Q : เช่น ถ่ายด้วยมือเดียว โกงตูดยืดแขน กดชัตเตอร์รวั หมุนรอบตัว 360องศา ฯลฯ พูดง่ายๆคือถ่าย
ด้วยท่าทางกวนโอ๊ย หรือเว่อร์เกินไปนัน่ เอง ซึง่ ท่านอาจไม่รตู้ วั หรือไม่รจู้ ริงๆ ไม่เป็นไรครับ หลังจาก
อ่านบทความนี้แล้วท่านน่าจะมีท่าทางทีส่ ง่างามขึน้
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A : ถ่ายแล้วมืดจัง เบลออีกต่างหาก?
Q : แสงไม่พอครับ เปิดแฟลชด้วย บางคนบอกภาพไม่สวย แต่มนั ชัดและสว่างพอทีจ่ ะนาไปใช้งาน จา
เอาไว้ว่า ชัดแต่แสงไม่ค่อยสวย ดีกว่าแสงสวยแต่เบลอนะครับ เพราะถ้าภาพเบลอ ยังไงแสงสวยก็ใช้
ไม่ได้อยูด่ ี
A : ก็ยงั คิดว่าเบลอหน่อยๆอยูด่ ?ี
Q : งัน้ ตัวช่วยสุดท้ายครับ ให้ใช้ค่า ISO สูงสุดเท่าทีก่ ล้องมีครับ กล้องใหม่ๆบางตัวได้ถงึ 6400 แต่ตอ้ ง
แลกมาด้วยน๊อยซ์ทม่ี ากเป็ นเงาตามตัว แนะนาให้ใช้เท่าทีจ่ าเป็น ทีต่ อ้ งการให้ได้ภาพแน่นอนชนิดพลาด
ไม่ได้เท่านัน้ ถ้ายังเบลออีกซือ้ กล้องซือ้ เลนส์ดๆี แพงๆใช้ครับ
A : มีคนยืนบังทุกช็อตเลย ทาไงดี?
Q : ใจเย็นๆครับ ให้ใช้หลักอหิงสา ถ่ายรูปข้างๆเค้ากันพลาด 1 ช็อต พอเค้าถ่ายเสร็จเราค่อยถ่ายมุม
นัน้ หรืออีกวิธ ี คุกเข่าลงแล้วไปซ้อนอยูด่ า้ นหน้าเขา กล้องก็จะไม่บงั กัน แค่มุมของเราจะต่ากว่านิดเดียว
เท่านัน้ เอง แค่ถา้ โดนบังชนิดสกัดดาวรุง่ สุดฤทธิ ์คงต้องสกิดบอกอย่างมีมารยาทตอนงานเลิกจะดีกว่า
ครับ ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ไม่แนะนาให้สร้างศัตรู พยายามผูกมิตรเข้าไว้ คราวหลังพอรูจ้ กั กันแล้วเค้าจะค่อยๆ
เขยิบให้เราเอง
A : มุมนี้ดจี งั บังมังดี
่ กว่า ?
Q : ......เห็นคนอื่นทาไม่ดเี ป็นตัวอย่างก็อย่าไปทาตามสิท่าน แต่ถา้ จาเป็ นหรือบังคนอื่นโดยไม่รตู้ วั
ให้รบี ถ่ายแล้วหลบฉากออกมาให้คนอื่นได้ถ่ายบ้างครับ ใจเขาใจเรา อยากได้ภาพดีๆ คนอื่นเค้าก็อยาก
ได้เหมือนกัน คนทางานแบบเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกันเข้าไว้ครับ
A : ถ่ายๆไปแบตเตอรีห่ มด กล้องตก การ์ดเจ๊ง ?
Q : จาทีผ่ มแนะนาให้ท่านผูกมิตรช่างภาพคนอื่นได้หรือไม่ นันละครั
่
บตัวช่วย ถ้าพลาดจะได้ขอภาพมา
ใช้งานได้ แน่นอนว่าถ้าเค้าพลาดเราก็ควรช่วยเหลือบ้างเช่นเดียวกัน เพราะไม่รวู้ ่าเราจะหวยออกงาน
ไหน พลาดขึน้ มาจะได้มตี วั ช่วยบ้างให้อุ่นใจ
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A : เรียกถ่ายรูปหมูแ่ ล้วมัวไปหมด?
่
Q : ต้องหัดสังการครั
่
บ เราเป็ นช่างภาพ จะได้สทิ ธิ ์ในการสังการโดยอั
่
ตโนมัตแิ ละไม่มใี ครว่า บางงานถ้า
ไม่สงการจั
ั่
ดขบวนแถวจะโดนว่าซะอีก แต่อย่าสังแบบคนบ้
่
าอานาจ ให้บอกด้วยน้ าเสียงเป็นมิตร
บางครัง้ อารมณ์ขนั ก็ช่วยให้งานราบรืน่ นะครับ
A : ถ่ายตอนตัดริบ้ บิน้ ไม่ทนั ?
Q : ควรบอกให้ท่านค้างท่าก่อนตัดไว้ครับ ถ้าเวลานัน้ ไม่มใี ครพูด ท่านต้องกล้าพูดถ่วงเวลา ไปก่อน
“ค้างไว้ก่อนนะครับท่าน อีกนิดนึงครับท่าน อีกกล้องนึงครับ”ก็ว่ากันไป เพราะยังมีอกี หลายคนทีไ่ ด้ท่าน
ช่วยชีวติ ไว้ ไม่งนั ้ พวกกล้องเล็กๆจะถ่ายไม่ทนั ทัง้ นี้ไม่ควรให้คา้ งนานเกินไป อย่าให้เกิน 30 วินาที ไม่
งัน้ ท่านจะโดนด่าเอานะครับ และเป็นมารยาทท่านเองควรเป็นคนกล่าว ”ขอบคุณครับท่าน” อย่าปล่อยให้
ผูใ้ หญ่ท่านโดนสังแต่
่ ไม่ขอบคุณซักคา ให้จากฏเหล็กข้อ 9 เรือ่ งการให้เกีรติผถู้ ูกถ่ายเอาไว้ให้ขน้ึ ใจครับ
A : ใช้ความละเอียดภาพเท่าไหร่ด?ี
Q : ตัง้ ให้สงู สุดเท่าทีก่ ล้องท่านสามารถถ่ายได้ครับ บางครัง้ เราต้องนาภาพไปใช้ทาสื่ออื่นด้วยเช่น
หนังสือ หรือคัตเอาท์ใหญ่ๆ ไฟล์ภาพทีค่ วามละเอียดสูงกว่ามักนาไปใช้งานได้กว้างและหลากหลายกว่า
ครับ
3. การถ่ายภาพเพื่อถ่ายทอดเรือ่ งราว
ตามปกติแล้วการไปเก็บข่าวทัง้ เขียนหรือบันทึกภาพก็ดมี กั ยืนอยูบ่ นพืน้ ฐาน ใคร? ทาอะไร? ทีไ่ หน?
อย่างไร? ในทีน่ ้เี ป็นการสรุปองค์ความรูใ้ นรูปแบบปฏิบตั กิ าร ผูเ้ ขียนจึงเรียบเรียงกระบวนการทางานใน
แบบของตัวเอง เพื่อความคล่องตัวเป็นขัน้ เป็นตอน ตัง้ แต่กา้ วแรกทีเ่ ดินเข้างาน โดยยังยืนอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ใคร? ทาอะไร? ทีไ่ หน? อย่างไร? ดังต่อไปนี้
1. บรรยากาศ ตอบโจทย์ ทีไ่ หน?
ก้าวแรกทีเ่ ข้างานท่านก็จะพบประเด็นนี้ก่อน เช่น ป้ายงาน บรรยากาศทางเข้า การ
ลงทะเบียน การบรรเลงดนตรีหรือการแสดงก่อนงานเริม่ การพบปะพูดคุยของคนทีอ่ ยูภ่ ายในงาน เป็ น
ต้น ประเด็นนี้ยงั ครอบคลุมถึงข้อ 3,4,5 ด้วย..ภาพบรรยากาศทางเข้างาน ภาพบรรยากาศบริเวณงาน
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2. คนสาคัญ / ภาพสาคัญ ตอบโจทย์ ใคร? ทาอะไร?
เข้ามาในงานได้ระยะเวลาหนึ่งก็จะถึงเวลาเปิดงาน ช่วงนี้คอื ช่วงเวลาของคนสาคัญ(เจ้าของ
งาน,ประธานเปิดงาน,วิทยากร) และภาพสาคัญ(ตัดริบ้ บิน้ ตีฆอ้ ง เปิดป้าย ถ่ายรูปหมู่ ฯลฯ) ประเด็นนี้
แหละครับทีม่ กั เอาไปใช้ประชาสัมพันธ์ส่งข่าวมากทีส่ ุด ท่านจะพลาดช่วงอื่นได้แต่ช่วงนี้พลาดไม่ได้
บางครัง้ คนสาคัญเหล่านี้กเ็ ชื่อมโยงไปถึงโจทย์ทาอะไร?ด้วย
ภาพคนสาคัญ(ประธานเปิดงาน) และผูร้ ว่ มเป็นเกียรติ
3. ผูร้ ว่ มงาน ตอบโจทย์ ใคร? ทาอะไร? อย่างไร?
ผูร้ ว่ มงานครัง้ นัน้ เช่นผูเ้ ข้าฟงั การบรรยาย ผูร้ ่วมอบรมปฏิบตั กิ าร บุคลากรจากหน่ วยงานท่าน
เองหรือแม้แต่ตวั ท่านเอง(เป็ นเครดิตของท่านเอง หลักฐานว่าผมก็มานะครับหัวหน้า )
ภาพผูม้ าร่วมงาน
4. กิจกรรม ตอบโจทย์ ใคร? ทาอะไร? อย่างไร?
ง่ายๆครับถ้าท่านไปงานประชุมสัมมนาก็ถ่ายวิทยากรบรรยาย คนฟงั บรรยาย ถ้าอบรมทาขนม
ท่านก็ถ่ายตอนสอนทาขนม ไปงานแฟชันก็
่ ถ่ายเสือ้ ผ้า นางแบบ ฯลฯ ตามเนื้องานทีท่ ่านไปครับ ข้อนี้ช่วย
ฝึกฝนฝีมอื การถ่ายภาพทีไ่ ม่ใช่ภาพหน้าตรงกระดานเรียงหนึ่งถือป้ายผ้า ซึง่ มันแข็งมาก จืดชืด แต่กย็ งั
ชอบเอาลงข่าวกันเนาะ(ก็มนั มีรปู เจ้านายพีน่ ่หี ว่าไอ้น้อง.....อันนี้ไม่เถียงครับ)
แต่ขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าหนังสือพิมพ์บางหัวมักโยนภาพแบบนี้ลงถังนะครับเพราะไม่ตรง
ประเด็น เช่นงานสัมมนา เรียงแถวหน้ากระดานถือป้ายผ้า งานอบรมช่างยนต์ เรียงแถวถือป้ายผ้า งาน
ไหว้ครูผบู้ ริหารนัง่ เรียงแถวนักเรียนนังพั
่ บเพียบฉากหลังเป็ นป้ายงาน ทีน้ีมนั ก็จะเกิดคาถามขึน้ ว่าจะอะไร
กันนักกันหนากับเรียงแถวถ่ายกับป้ายผ้า,ป้ายงาน ทาไมงานอบรมทาขนมท่านไม่ส่งรูปทุกคนคาดผ้ากัน
เปื้อนมีตราโลโก้หน่วยงานทีจ่ ดั อบรมกาลังทาขนมกันอย่างมีความสุขบ้าง ภาพเหล่านี้สร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีให้องค์กร,บุคคลากรมากกว่านะครับ บอกอ้อมๆว่าผูบ้ ริหารหน่วยงานท่านไม่เอาหน้านะจ๊ะ นี่...เราลง
พืน้ ทีท่ าให้ชาวบ้านจริงๆ ดูสยิ ม้ิ กันใหญ่เลย
ลองส่งภาพแบบนี้ไปให้ส่อื ทีท่ ่านส่งข่าวให้เค้าได้เลือกดูครับ งานของท่านอาจไม่ลงถังขยะอีก
ต่อไป อาจจะนะครับเพราะขึน้ อยูก่ บั ว่าภาพนัน้ จะ ได้คุณภาพตามมาตรฐานและสื่อสารได้ชดั เจนรึเปล่า
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อย่าเพิง่ ท้อครับ ถ่ายบ่อยๆ พยายามถ่ายไป ปรับปรุงไป พัฒนามุมมองไป เดียวก็สวย เคยเห็นเยอะแยะ
ครับคนทีถ่ ่ายกล้องป๋องแป๋งสวยกว่าคนถือกล้องตัวเป็ นหมืน่
5. สีสนั ตอบโจทย์ ใคร? ทาอะไร? อย่างไร
ข้อนี้คล้ายกันมากกับข้อ 4 ครับ เหตุผลก็เหตุผลเดียวกันเลย แต่ขอ้ นี้ผมแยกมาเพื่อเน้นความมี
สีสนั จริงๆ เพราะประโยชน์ของภาพพวกนี้ส่วนมากจะได้เอาไปใช้ในสื่ออื่น หรือเป็ นสต๊อคภาพเพื่อใช้งาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทาแผ่นพับ หนังสือแนะนาหน่ วยงาน ป้ายเชิญชวน แบนเนอร์เว็บไซต์เป็ นต้น
หัวข้อนี้แนะนาให้คนทีไ่ ด้ทาสื่อเองควรปฏิบตั คิ รับ มันจะทาให้งานท่านง่ายขึน้ เยอะ ไม่ตอ้ งวิง่ ไปถ่ายใหม่
จัดเซตใหม่ให้วุ่นวาย งานบางงานยากนะครับกว่าจะจัดขึน้ มาได้ บางอย่างเราจะไม่มโี อกาสได้พบได้เจอ
เลยถ้าไม่มาในงานนี้....
การจะเป็ นนักถ่ายภาพเป็นง่าย แต่การจะเป็นนักถ่ายภาพทีด่ เี ป็ นยาก..ข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านอ่าน
พัฒนาทักษะการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่ในชีวติ ประจาวันได้บา้ ง
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าว ก็คอื การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตลอดจนความคิดเห็น ของ
บุคคลสาคัญซึง่ เป็นเรือ่ งราวทีน่ ่าสนใจและประชาชนให้ความสาคัญสนใจ รวมทัง้ มี ผลกระทบต่อผูค้ น
จานวนมาก สาหรับนักประชาสัมพันธ์ ข่าวก็คอื หัวใจของงานประชาสัมพันธ์ทจ่ี ะรายงานภารกิจ
ความก้าวหน้าของหน่ วยงานให้สาธารณชนทราบ การเขียนข่าวเป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ และต้องมีเทคนิค
ในการสร้างความเข้าใจ และความสนใจแก่ประชาชนความสาเร็จ หรือความล้มเหลวของการ
ประชาสัมพันธ์ ยังขึน้ อยูก่ บั ความถีข่ องผลงานข่าว ทีน่ าเสนอในสื่อต่างๆ
แหล่งทีม่ าของข่าวในงานประชาสัมพันธ์
1. นโยบายของผูบ้ ริหารกระทรวงและรัฐบาล
2. กิจกรรมขององค์กร/หน่วยงานต่างๆ
3. การปฎิบตั ริ าชการของรัฐมนตรีและผูบ้ ริหารกระทรวง
4. กิจกรรมพิเศษ หรือการจัดงานในโอกาสและวันสาคัญต่างๆ
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องค์ประกอบของข่าว
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสารทีจ่ ะสื่อออกไปยังสื่อมวลชน ควรมีสาระสาคัญหรือ
องค์ประกอบ ทีเ่ รียกว่า “5 W 1 H” ดังต่อไปนี้
1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับข่าว
2. ทาอะไร (What) เกิดอะไรขึน้ การกระทาหรือเหตุการณ์ใดทีส่ าคัญ
3. ทีไ่ หน (Where) การกระทาหรือเหตุการณ์นนั ้ ๆ เกิดขึน้ ทีไ่ หน
4. เมือ่ ไร (When) การกระทาหรือเหตุการณ์นนั ้ ๆ เกิดขึน้ วัน เวลาใด
5. ทาไมและอย่างไร (Why and How) ทาไมเหตุการณ์นนั ้ จึงเกิด และเกิดขึน้ ได้อย่างไร
6. ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็ นมา
ขัน้ ตอนในการเขียนข่าว
1. หาข้อมูล โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์
2. วางแผนการเขียน ศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของสื่อทีจ่ ะส่งเผยแพร่
3. ร่างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน
4. ประเมินผล โดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องช่วยอ่าน
เทคนิ คและวิ ธีการเขียนเนื้ อหาข่าว
1. การเขียนเนื้อข่าวตามโครงสร้างแบบปีรามิดหัวกลับ (Inverted pyramid) เป็ น การ
นาเสนอข่าวโดยลาดับประเด็นสาคัญจากมากไปหาน้อยซึง่ สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในการ
อยากรูอ้ ยากเห็นสิง่ สาคัญก่อน ส่วนรายละเอียดไว้ทหี ลังประกอบ ด้วย ข่าวพาดหัว วรรคนา ส่วนเชื่อม
และส่วนของเนื้อเรือ่ ง เรียงตามลาดับความสาคัญ เป็นการเขียนข่าว โดยเริม่ ด้วยความนาทีเ่ ป็นประเด็น
สาคัญของเรือ่ ง และส่วนเชื่อมทีโ่ ยง ความสัมพันธ์ระหว่างความนากับเนื้อหา ทีม่ คี วามสาคัญรองลงมา
ส่วนเนื้อหาจะเป็ น ส่วนประกอบทีใ่ ห้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
2. การเขียนเนื้อหาข่าวตามโครงสร้างแบบปีรามิดหัวตัง้ (Upright pyramid) การเขียน
เนื้อหาข่าวแบบนี้ จะให้รายละเอียดของข้อมูลข่าวในลักษณะทีค่ ่อยๆ เพิม่ ความสาคัญขึน้ เรือ่ ยๆ
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โดยประเด็นสาคัญทีส่ ุดของเรือ่ ง จะเปิดเผยให้รใู้ นตอนสุดท้ายของเรือ่ ง คล้ายๆกับการเขียนเรือ่ งสัน้ มัก
ใช้กบั เรือ่ งราวทีไ่ ม่จริงจังมากนัก เพราะหากนาประเด็นสาคัญไว้ในความนา หรือ วรรคนา ผูฟ้ งั อาจไม่
ติดตาม รับฟงั จนจบ
3. การเขียนเนื้อข่าวตามโครงสร้างแบบผสม การเขียนเนื้อข่าวในลักษณะนี้ อาจมีประเด็นสาคัญ
หรือ จุดทีม่ คี วามตื่นเต้นเร้าใจมากกว่า 1 ประเด็น มักนิยมใช้ในกรณีทเ่ี หตุการณ์นนั ้ ดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง หรือเหตุการณ์ยงั ไม่สน้ิ สุด
ข้อควรระวังในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
1. ชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้อง เพราะว่าถ้าผิดพลาดอาจกลายเป็ นคนละบุคคล หรือเกิด
ความเสียหายได้
2. ยศ ตาแหน่ง ต้องระบุให้ตรงกับความเป็นจริงขณะนัน้ เช่น อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. คานาหน้าชื่อ และบรรดาศักดิ ์ต้องระบุเรียงลาดับให้ถูกต้อง
4. การใช้อกั ษรย่อ หรือตัวย่อต่างๆ ควรตรวจสอบให้ดี
5. ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป
6. การเขียนตัวเลขถ้ามีจานวนมากอาจใช้ตวั อักษรแทน ถ้าไม่ใช่ตวั เลขทีแ่ น่นอน ควรใช้คาว่า
ประมาณ
7. หลีกเลีย่ งการใช้ศพั ท์เทคนิคทีเ่ ข้าใจยาก
ข่าวแจก หรืออาจเรียกว่าข่าวสาหรับสื่อมวลชน ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และใช้คาย่อว่า
ข่าว พี.อาร์. (P.R.) ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า press release หรือ news release เป็น
ข่าวสารทีห่ น่ วยงาน องค์กร และสถาบันส่งให้ส่อื มวลชนเพื่อใช้เผยแพร่ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
โดยส่วนมากจะเป็ นข่าวสารทีแ่ จกจ่ายให้ส่อื มวลชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานให้ประชาชนได้ทราบถึง
กิจกรรม และความเป็ นไปของหน่วยงานทุกระยะ รวมทัง้ สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับสื่อมวลชนด้วย
ข่าวแจกนี้สามารถส่งไปได้ทงั ้ ทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และยังสามารถ
ส่งผ่านทางอีเมล์ (e - mail) หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ (web site) ของหน่วยงาน องค์กร
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ข่าวจะมีลกั ษณะพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1. มีความน่ าสนใจ คือเรือ่ งหรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ อยูใ่ นความสนใจ หรือกาลังเป็นทีส่ นใจของ
ผูอ้ ่านส่วนใหญ่ ความน่าสนใจของข่าวจะเกิดขึน้ จากองค์ประกอบหลายประการ เช่นความใหม่ ความสาคัญ
ความแปลกประหลาด ความมีเงือ่ นงา และขัดแย้ง เป็นต้น
2. มีความใหม่ คือต้องเป็นเรือ่ งใหม่ เหตุการณ์ใหม่ หรือเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่มแี ง่มุมหรือ
ประเด็นใหม่ มีความคืบหน้าใหม่ ๆ โดยปกติความใหม่มกั จะมาพร้อมกับความรวดเร็วในการนาเสนอข่าว
3. มีความสาคัญ คือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ มีผลกระทบทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชน และผลกระทบดังกล่าวจะมีผลในวงกว้าง เช่น การรับเด็กเข้าเรียน การระวังภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ
นักเรียน แผ่นดินไหว และการปฏิรปู การศึกษา เป็นต้น
4. ข้อเท็จจริง คือเหตุการณ์หรือเรือ่ งราวทีน่ ามารายงานนัน้ เกิดขึน้ จริง ๆ ไม่ใช่จนิ ตนาการหรือแต่งขึน้
ลักษณะของข่าวแจก
ข่าวแจกเป็นข่าวซึง่ หน่วยงาน องค์กร และสถาบันส่งหรือแจกแก่ส่อื มวลชน เพื่อให้ส่อื มวลชน
เผยแพร่ไปสู่ประชาชน ข่าวแจกจึงมักจะเป็ นข่าวเรือ่ งราว นโยบายของหน่วยงาน ผลงาน และกิจกรรมต่าง
ๆ ดังนัน้ ข่าวแจกจะมีลกั ษณะดังนี้
1. เป็นข่าวเพื่อบอกกล่าวหรือชีแ้ จงเผยแพร่ให้ทราบ ข่าวแจกเป็นข่าวทีม่ งุ่ เน้นบอกกล่าวชีแ้ จงให้
ประชาชนทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การดาเนินการ และผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข่าว
คราวความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันให้ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบ และรูเ้ ห็นถึง
ความเป็ นไป ซึง่ นับเป็นการปูพน้ื ฐานให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในตัวหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน
และเกิดความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นไปในทางทีด่ ตี ่อหน่วยงานนัน้
2. เป็นข่าวทีม่ งุ่ ให้เกิดความนิยมและศรัทธาต่อหน่วยงาน องค์กร ความสาเร็จของหน่วยงาน องค์กร
ส่วนหนึ่งจะขึน้ อยูก่ บั การยอมรับ และให้การร่วมมือสนับสนุนด้วยความนิยมศรัทธาจากประชาชน การที่
ประชาชนได้รบั ทราบข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงาน องค์กร ทาให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี ไม่ทาให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างหน่วยงานกับประชาชน หน่วยงาน องค์กร จึงจาเป็นต้องให้ขา่ วสาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพทีด่ บี น
พืน้ ฐานของความจริง เพื่อให้ประชาชนเกิดความนิยมศรัทธา
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3. เป็ นข่าวเพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด ความเข้าใจผิดในวงการต่าง ๆ ย่อมเกิดขึน้ ได้ทงั ้
โดยความตัง้ ใจให้เกิด เช่น การใส่รา้ ยป้ายสี หรืออาจจะเกิดด้วยความบังเอิญ เช่น เกิดจากข่าวลือ เมือ่ การ
เข้าใจผิดเกิดขึน้ ก็จาเป็ นต้องมีการแถลงแจ้งข่าวเพื่อแก้ไขการเข้าใจผิดนัน้ เพื่อไม่ให้แพร่กระจายลุกลาม
ต่อไป และทานองเดียวกันก่อนทีจ่ ะเกิดการเข้าใจผิดก็ควรป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่ วยงาน องค์กร
และสถาบันก่อน
การเปรียบเทียบข่าวแจกกับข่าวทัวไป
่
1. มีจุดมุง่ หมายของการเผยแพร่ขา่ วทีแ่ ตกต่างกันข่าวประชาสัมพันธ์ หรือข่าวแจกมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อเผยแพร่ขา่ วสารของหน่ วยงาน องค์กร และสถาบัน แต่ขา่ วโดยทัวไปมี
่ จดุ มุง่ หมายในการนาเสนอ
ข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์แก่คนทัวไป
่
2. ทิศทางของผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ แตกต่างกัน ข่าวแจกหวังผลดีต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันทีเ่ ป็นข่าว แต่ขา่ วทัวไปอาจก่
่
อให้เกิดผลดีหรือผลเสียแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสถาบันที่
เป็นข่าวก็ได้ เช่น ข่าวเครือ่ งบินตก จะเป็นข่าวทัวไป
่ ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษทั การบินทีต่ กเป็ นข่าว
แต่ถา้ เป็นข่าวแจกในกรณีเดียวกันนี้ หากนักประชาสัมพันธ์ของบริษทั ต้องการจะเขียนข่าวแจกเรือ่ งนี้
จะต้องเขียนในเชิงทีบ่ ริษทั การบินนัน้ ยินดีรบั ผิดชอบต่อผูเ้ สียหายอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นความผิดของ
ทางบริษทั หรือไม่กต็ าม โดยชีแ้ จงว่ามีการรับผิดชอบอย่างไรบ้าง เป็ นต้น
3. ลักษณะของแหล่งข่าวหรือการได้ข่าวแตกต่างกัน ข่าวแจกเป็นข่าวทีน่ กั ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันจัดส่งไปให้ส่อื มวลชน แต่ขา่ วทัวไปนั
่ กข่าวต้องหาข่าวเอง และเขียนข่าวเอง
ดังนัน้ หากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันมีนกั ประชาสัมพันธ์ทเ่ี ก่งและสามารถทาตัวเป็นแหล่งข่าวทีด่ ขี อง
นักข่าวแล้วก็จะเอือ้ ต่อการส่งข่าวแจกเพื่อเผยแพร่ในสื่อมวลชนด้วย
4. กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน ข่าวแจกมุง่ เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงของ
หน่ วยงาน องค์กร และสถาบัน แต่กลุ่มเป้าหมายของข่าวทัวไป
่ คือ ผูอ้ ่านทีเ่ ป็ นประชาชนทัวไป
่ แม้จะมี
การเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย แต่กไ็ ม่รงั เกียจทีผ่ ทู้ ไ่ี ม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจะรับสารนัน้ ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามนัก
ประชาสัมพันธ์จะต้องเลือกสื่อมวลชนทีม่ กี ลุ่มเป้าหมายเดียวกับหน่ วยงาน องค์กร และสถาบันในการส่ง
ข่าว เพื่อข่าวแจกหรือข่าวประชาสัมพันธ์จะได้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
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5. ขอบเขตของข่าวเนื้อหาของข่าวแจกจะเป็ นเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันทีส่ ่ง
ข่าวไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่เนื้อหาของข่าวทัวไปมี
่ ความหลากหลายและกว้างขวางกว่ามาก โดยไม่ได้จากัด
อยูแ่ ต่เฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันเท่านัน้
6. ความรวดเร็วหรือความทันเหตุการณ์ ข่าวแจกส่วนใหญ่สามารถรอเวลาในการเผยแพร่ได้ระยะ
หนึ่ง แต่ขา่ วทัวไปต้
่ องรีบนาเสนออย่างรวดเร็วในทันที เพื่อชิงความสดใหม่ของข่าว
คุณสมบัติของข่าวแจกที่ ดี
ข่าวแจกทีด่ จี ะมีคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับข่าวทัวไป
่ ซึง่ เงือ่ นไขในการกาหนดคุณค่าของข่าว (news
worthiness) ทีด่ จี ะประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ (พนม วรรณศิร,ิ 2544, หน้า 23 - 27)
1. ความถูกต้อง (Accuracy)ความถูกต้อง คือ ควรเขียนข่าวให้ถูกต้องตามข้อมูลทีม่ ปี รากฏอยู่
จริง โดยมีความถูกต้องด้านเนื้อหาเป็นประการแรก นอกจากนี้ยงั จะต้องมีความถูกต้องด้านการสะกดคา
รวมทัง้ ความถูกต้องในเรือ่ งชื่อ นามสกุล ยศ ตาแหน่ง อาชีพ ของบุคคลทีเ่ ป็นข่าวด้วย
2. ความสมดุลย์ (Balance) ความสมดุลย์ หมายถึง การเน้นหนักทัง้ ในข้อเท็จจริงและความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อเท็จจริงทีไ่ ด้มามากน้อยตามความสาคัญ
3. ความชัดเจนและกะทัดรัด (Clear and Concise)ความชัดเจนและกะทัดรัด หมายถึง การ
เขียนข่าวต้องมีความเป็นเอกภาพ กะทัดรัด ชัดเจน ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ตรงไปตรงมาไม่ออ้ มค้อม วกวน
4. คุณสมบัตเิ กีย่ วกับเวลา (Timeliness)คุณสมบัตเิ กีย่ วกับเวลา คือ มีความสด ความรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ ภาษาหนังสือพิมพ์จงึ ใช้ วันนี้ เป็ นเครือ่ งบอกเวลาในข่าว ถ้าข่าวช้าก็จะไม่เกินเมือ่ คืนนี้ หรือเมือ่
วานนี้
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1 เตรียมทาต้นฉบ้บไฟล์เป็ นหน้าๆขนาดเท่าๆกันไว้โดยเตรียมเป็นหน้าเดีย่ วหรือจะเป็นไฟล์
word หรือ(Ms.Publisher) อะไรก็ได้นะทีส่ ามารถแปลงเป็น PDF ได้
2 รวมไฟล์ทงั ้ หมดเป็ น PDF
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3 สมัครสมาชิกเว็บ www.issuu.com

เหมือนการสมัครสมาชิกเว็บทัวไป
่
4 Upload ไฟล์ PDF ขึน้ เว็บ Issuu
4.1 คลิกที่ Upload document
4.2 เลือกไฟล์ดว้ ยการคลิกปุม่ browse -> ใส่รายละเอียดของไฟล์ลงไป -> คลิก upload
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ถ้า upload เรียบร้อย flip book ของเราก็จะไปอยูบ่ นชัน้ (My Library)

5 เอา link ไปเผยแพร่ต่อได้เลย
5.1 คลิกทีห่ นังสือของเราจะมีคาว่า Open พอคลิกที่ Open แล้วจะขึน้ อีกหน้าจอเปิด
หนังสือเราขึน้ มา เช่น แบบนี้ http://issuu.com/annkemon/docs/photobook
5.2 ถ้าจะเอาไปใส่บนเว็บเราก็คลิกที่ Embed
เลือก option ข้างล่าง (ถ้า click ที่ more theme จะมีพน้ื หลังให้เลือกเพิม่ อีกล่ะ)
แล้ว copy code ในช่อง Embed ไปใช้ได้เลย
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คณะผูจ้ ดั ทา

ที่ปรึกษา
1.นายยรรยงค์ เจริญศรี ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1
2.นายทรงสิทธิ ์ ศิลปะธารากุล รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี
เขต1
3.นางสุนันท์ อยูพ่ งษ์พทิ กั ษ์ ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ
ผูจ้ ดั ทา
นายไพรัช นวลขา

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

ปก
นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ านวยการกลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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