
การเขียนบทบรรณาธิการ



ความหมายของบทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ หมายถึง ความเรียงท่ีมุ่งน าเสนอทศันะ ขอ้คิดและ
ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราว ปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

โดยมีบรรณาธิการหรือผูเ้ขียน เขียนข้ึนในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของส่ือ
หรือตวัแทนคณะผูจ้ดัท าส่ือฉบบันั้น เพื่อบอกถึงความเป็นตวัตน จุดยนื 
นโยบายและทิศทางของส่ืออยา่งตรงไปตรงมาและชดัเจน



ความหมายของบทบรรณาธิการ

ผูเ้ขียนบทบรรณาธิการตอ้งมีความรับผดิชอบสูงมาก คือ
- ต้องท าหน้าทีศึ่กษา ตรวจสอบข้อมูล ข้อเทจ็จริง

- พร้อมกบัน าเสนอทศันะและความคดิเห็นอย่างซ่ือสัตย์ต่อผู้อ่าน
โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องประชาชนส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



บทบรรณาธิการของหนังสือพมิพ์  อาจน าเสนอทศันะและความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ปัญหาหน่ึงๆ ไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้มหรือสวนกระแสเลยกไ็ด ้ทั้งน้ี   
อาจเป็นเพราะ
✓ มีแนวทางการแกไ้ขหรือทางออกของปัญหาท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
✓ หรือเป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง หรือจุดยนืของหนงัสือพิมพฉ์บบันั้น 

ความหมายของบทบรรณาธิการ



บทบรรณาธิการนิตยสารจะเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารกบัผูอ่้านอยา่ง
ตรงไปตรงมา 
• เพื่อใหข้อ้แนะน าเก่ียวกบัการอ่านนิตยสารฉบบันั้น 
• บอกเล่าถึงท่ีมาท่ีไป ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัขอ้เขียนหรือตวัผูเ้ขียน
แต่ละคนในเล่ม 

• ใหข้อ้คิดหรือวพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสงัคม

ความหมายของบทบรรณาธิการ



ให้ข้อแนะน าเกีย่วกบัการอ่าน

ให้ข้อคดิ ชักชวนให้ร่วมกันปฏิบัติ



ความส าคญัของบทบรรณาธิการ

โลกทุกวนัน้ีเตม็ไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ผูรั้บสารจ านวนมากตอ้งการ
ใครสกัคนท่ีจะช่วย “จ าแนกแยกแยะ” และก าหนดวาระข่าวสารวา่เร่ืองใด
เป็นเร่ืองส าคญั 

บทบรรณาธิการจึงมคีวามส าคญัส าหรับผู้อ่านในการช่วยสรุป
ประเดน็ปัญหา  ให้ข้อเทจ็จริงทีถู่กต้อง หลายมุมมอง หรือให้ข้อคดิเห็นที่
เป็นประโยชน์   ซ่ึงผา่นการคิด วเิคราะห์และทบทวนมาแลว้อยา่งเป็นระบบ



ความส าคญัของบทบรรณาธิการ

บทบาทหนา้ท่ีหลกัของบทบรรณาธิการ คือ
1. การเป็น “ผูค้ดักรองสาร” 
2. การก าหนดวาระข่าวสาร
3. การเป็น “สุนขัเฝ้าบา้น” 



1. การเป็น “ผู้คดักรองสาร” 

• การเป็นผูก้ลัน่กรอง แยกแยะ ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีใหข้อ้เทจ็จริง 
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

• การคดัเลือกวา่ข่าวสารใดบา้งท่ีมีความส าคญั 
• การคดัเลือกวา่ประเดน็ปัญหาใดท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนหรือ
สาธารณชน



การจัดล าดบัความส าคญัและก าหนดหัวข้อต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนหรือ
สาธารณชนรับทราบ ตระหนกั ขบคิด ทบทวนหรือปฏิบติัตาม

บทบรรณาธิการจึงใหท้ั้งขอ้คิดและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงเป็น
งานเขียนท่ีผา่นการคิด วเิคราะห์และทบทวนมาแลว้อยา่งเป็นระบบ

2. การก าหนดวาระข่าวสาร 



• การสงัเกต เฝ้าระวงัและติดตามเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
• พร้อมทั้งบอกกล่าวและร้องเตือนใหป้ระชาชนทราบ ในกรณีท่ีเกิดความ
ไม่ชอบมาพากล

3. การเป็น “สุนัขเฝ้าบ้าน” 





• บทบรรณาธิการ จึงมีความส าคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีช้ีน าวา่ อะไรหรือ   
เร่ืองใดเป็นเร่ืองส าคญัท่ีประชาชนควรรู้ ควรทราบหรือควรตระหนกั 
พร้อมทั้งช้ีใหเ้ห็นถึงเหตุผลวา่ ท าไม และใหอ้ธิบายวา่ ควรท าอย่างไร
จึงจะดีและไดป้ระโยชนสู์งสุด

ความส าคญัของบทบรรณาธิการ



ส่วนความคดิเห็นของผู้เขยีนบทบรรณาธิการจะมีความน่าเช่ือถือ
หรือไม่นั้นกข้ึ็นอยูก่บั

ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง และหลกัฐานท่ีเลือกน ามาใชแ้ละอา้งอิง        

ความสามารถในการใชภ้าษาเขียนเพื่อโนม้นา้วและจูงใจดว้ย 

ถา้มีปัจจยัน้ีบทบรรณาธิการกจ็ะทรง “อิทธิพล” ทางความคิดต่อ
ผูอ่้านได้

ความส าคญัของบทบรรณาธิการ



วตัถุประสงค์ของบทบรรณาธิการ

เน่ืองจากนโยบายและวาระของหนังสือพมิพ์รายวนักบันิตยสารมี
ความแตกต่างกนั การเขียนบทบรรณาธิการจึงมีวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะ
บางประการแตกต่างกนัไปดว้ย ดงัน้ี

1. วตัถุประสงค์ของบทบรรณาธิการในหนังสือพมิพ์

2. วตัถุประสงค์ของบทบรรณาธิการในนิตยสาร



1. วตัถุประสงค์ของบทบรรณาธิการในหนังสือพมิพ์

บทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพมี์วตัถุประสงคห์ลกั จ าแนกได้ 3 ประการ 
1.1 การก าหนดประเดน็ปัญหา 
1.2 การช้ีน าทางความคิด
1.3 การแสดงความคิดเห็นทัว่ไป



คือ การมุ่งเน้นจุดประกายความคดิหรือสร้างกระแสความสนใจในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงให้แก่กลุ่มผู้อ่าน โดยช้ีใหเ้ห็นวา่เร่ืองท่ีหยบิยกมาเขียนน้ีเป็นเร่ืองท่ี
ก าลงัอยูใ่นความสนใจของประชาชนส่วนใหญ่

เพราะเร่ืองท่ีมีความส าคญับางเร่ือง อาจถูกประชาชนมองขา้มความส าคญั 
ไม่เห็นประเดน็ปัญหาหรือถูกละเลยจากส่ือดว้ยกนัเอง 

1.1 การก าหนดประเดน็ปัญหา



ส่ิงส าคญัประการหน่ึงของบทบรรณาธิการประเภทหนงัสือพิมพน้ี์ คือ 
- การอธิบาย ขยายความ ตีความข่าว ให้รายละเอยีด
- การแสดงภูมหิลงัเกีย่วกบัความเป็นมาของข่าวหรือประเดน็ปัญหา

เร่ืองราวน้ัน 
ไม่เช่นนั้น ผูอ่้านกไ็ม่เขา้ใจไดว้า่ ข่าวสารประเดน็ปัญหาหรือเร่ืองราว

ดงักล่าวมีความส าคญัอยา่งไร

1.1 การก าหนดประเดน็ปัญหา (ต่อ)



คือ การหยบิยกสถานการณ์บา้นเมือง  นโยบายของรัฐบาล เหตุการณ์ส าคญัของ
ประเทศและประชาคมโลกเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาพิจารณา พินิจ พิเคราะห์ 
➢ อาจแสดงความคิดในรูปของการสนับสนุน  เห็นด้วย หรือคดัค้าน 
➢ พร้อมกบัช้ีน าทางความคดิวา่ประเดน็ปัญหาท่ีหยบิยกข้ึนมานั้นควรจะแกไ้ข
อยา่งไร ใครหรือฝ่ายใดควรจะด าเนินการอยา่งไร 
➢ หรือช้ีให้เห็นข้อบกพร่องท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อส่วนรวม พร้อมกบั
เสนอแนะและเรียกร้องใหเ้กิดการกระท าตามแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม 

1.2 การช้ีน าทางความคดิ 



คือ เน้นที่การแสดงความคดิเห็นต่อเหตุการณ์  อาจจะในเชิงบวกหรือเชิงลบ 
เช่น หยบิยกการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  องคก์รใดองคก์รหน่ึงมา

กล่าวช่ืนชม ยกยอ่ง สรรเสริญ เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ หรือต าหนิติเตียนเพ่ือมิใหเ้ป็นแบบอยา่ง

ส่วนเน้ือหาข่าวสารที่น ามาเป็นประเด็นของบทบรรณาธิการหนังสือพมิพ์น้ัน 
ส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือหาด้านการเมืองการปกครอง  ด้านสังคม  และด้านเศรษฐกจิ 

1.3 การแสดงความคดิเห็นทั่วไป 



แสดงภูมหิลงัเกีย่วกบัความเป็นมาของข่าวหรือประเดน็ปัญหาเร่ืองราวน้ัน 



ช้ีให้เห็นข้อบกพร่องทีอ่าจก่อให้เกดิผลเสียต่อส่วนรวม 

การหยบิยกสถานการณ์บ้านเมืองมาพจิารณา 



แสดงความคดิเห็นต่อเหตุการณ์ด้วยการเปรียบเทยีบกบับ้านเมืองอ่ืน เพ่ือให้เกดิความตระหนักรู้



การหยบิยกสถานการณ์บ้านเมืองมาพจิารณา 



ช้ีให้เห็นสาเหตุของปัญหาหมูแพง และต าหนิกรมปศุสัตว์ทีห่ละหลวมในการตรวจสอบเช้ือโรค



เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาหมูแพง และต าหนิข้อเสนอแนะของรัฐบาลทีใ่ห้ไปบริโภคเน้ือสัตว์อ่ืนๆแทน

ผู้เขียนเสนอแนะ โดยเปรียบเทียบการแก้ปัญหาของประเทศอ่ืน



2. วตัถุประสงค์ของบทบรรณาธิการในนิตยสาร

บทบรรณาธิการในนิตยสารมีวตัถุประสงคห์ลกั จ าแนกได ้3 ประการ 

2.1 การบอกเล่า 

2.2 การสร้างบรรยากาศ 

2.3 การแสดงความคิดเห็น 



คือ การเนน้ท่ีการทกัทาย บอกกล่าว ใหข้อ้มูลข่าวสารส าคญั 

• แนะน าเร่ืองราวทีน่่าสนใจในฉบับ 

• ช้ีประเดน็หรือก าหนดปัญหาที่น่าพจิารณา

2.1 การบอกเล่า 







คือ เนน้การสร้างบรรยากาศเพ่ือ
• ให้ก าลงัใจหรือกระตุ้นให้เกดิความหวงัใหม่ 
• ให้ระลกึถงึความร่าเริง สนุกสนานในเทศกาลประจ าปีต่างๆ ท่ีก าลงัจะมาถึง เช่น   

ปีใหม่ สงกรานต ์ลอยกระทง 
• ให้เห็นวนัส าคญัต่างๆ ทางพระพทุธศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา วนัวสิาขบูชา 
• ให้เห็นกระแสสังคมในช่วงเวลาน้ันๆ เช่น การแข่งขนัฟตุบอลโลก  กีฬาโอลิมปิก 

2.2 การสร้างบรรยากาศ 



คือ การหยบิยกเหตุการณ์ในชีวติประจ าวนั เร่ืองราว ปัญหาทัว่ไป
ในสงัคมหรือเหตุการณ์ท่ีประชาชนใหค้วามสนใจมาพิจารณา พินิจ
พิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในแง่มุมท่ีหลากหลาย 

2.3 การแสดงความคดิเห็น 



1. อาจแสดงความคดิในเชิงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ดว้ยการหยบิยก
เหตุผลและตวัอยา่งต่างๆ มาประกอบ 

2. อาจแสดงความคดิเห็นเพ่ือให้เกดิการฉุกคดิ ยบัย ั้งชัง่ใจ โนม้นา้วใจ
ใหค้ลอ้ยตามหรือเกิดการปฏิบติัตาม

3. อาจแสดงความคดิเห็นทีน่ าไปสู่เร่ืองเด่นประจ าฉบับกไ็ด้

2.3 การแสดงความคดิเห็น 



โครงสร้างบทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการของส่ือส่ิงพิมพ ์ไม่วา่จะเป็นหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร
มีโครงสร้างคลา้ยกบับทความทัว่ไปซ่ึงประกอบดว้ย ความน า เน้ือเร่ือง 
และสรุป แต่อาจมีรายละเอียดปลีกยอ่ยแตกต่างกนับา้งในแต่ละส่ือ ดงัน้ี

1. โครงสร้างบทบรรณาธิการในหนังสือพมิพ์

2. โครงสร้างบทบรรณาธิการในนิตยสาร



1. โครงสร้างบทบรรณาธิการในหนังสือพมิพ์

บทบรรณาธิการของ
หนังสือพมิพ์ มักมี
ความยาวเฉลีย่อยู่ที ่

4-6 ย่อหน้า ซ่ึง
ประกอบด้วย 

1.1 ช่ือเร่ือง 

1.2 ความน า 

1.3 เน้ือเร่ือง 

1.4 ส่วนสรุป



1.1 ช่ือเร่ือง 
บทบรรณาธิการของหนงัสือพิมพร์ายวนั ส่วนใหญ่มีช่ือเร่ืองช่ือสั้นๆ มี 

2 ประเภท คือ
1) ระบุเพยีงว่าเกีย่วข้องกบัอะไร 
2) “ส่ือ” นัยของความคดิเห็นทางบวกหรือลบ เช่น สนบัสนุน  

เห็นดว้ย  คดัคา้น  ยกยอ่ง  สรรเสริญ ต าหนิ ติเตียน วพิากษว์จิารณ์ 
ตลอดจนช้ีแนะ ตกัเตือน น าเสนอทางออกหรือทิศทางท่ีควรจะเป็น



เป็นการมุ่งเขา้สู่เร่ืองราวหรือช้ีประเดน็ปัญหาโดยทนัที ตรงประเดน็
และตรงไปตรงมา 

โดยทัว่ไปไม่มกีารอารัมภบทด้วยการทกัทายหรือถามไถ่สารทุกข์สุกดบิ 

1.2 ความน า 



1.3 เน้ือเร่ือง 

เป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเดน็ปัญหา โดยส่วนใหญ่มี       
3 องคป์ระกอบ คือ 

1) การน าเสนอข้อมูลภูมหิลงัอนัเป็นทีม่าของปัญหาทีจ่ะกล่าวถึง 
หรือการรายงานความคืบหนา้และความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ เพื่อ
เป็นการปูพื้นความรู้ความเขา้ใจขั้นพื้นฐาน



2) การแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัประเด็นปัญหาที่กล่าวถึงดว้ยการ
แจกแจง ตีความ วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์ ตามหลกัฐานส าคญัต่างๆ ท่ียก
มาอา้งอิงทั้งจากบุคคลส าคญัหรือผลการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การช้ีแนะหรือเสนอทางออก  อนัสืบเน่ืองมาจากขอ้มูลและ 
ความคิดเห็นดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมด อาจจะปรากฏในรูปของการกระตุน้    
ใหคิ้ด หรือเรียกร้องใหเ้กิดการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง

1.3 เน้ือเร่ือง 



1.4 ส่วนสรุป 

ส่วนสุดทา้ยมกัตอกย  ้าหรือเนน้ประเดน็ส าคญัของเร่ือง อาจจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ
1) การจบแบบตรงไปตรงมา คือ การท้ิงทา้ยแบบตรงประเดน็ เรียบง่าย ไม่

ส าบดัส านวน 
2) การจบแบบท้าทาย คือ การท้ิงทา้ยใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกเห็นดว้ยหรือ     

ไม่เห็นดว้ย  หรือเกิดความตอ้งการท่ีจะปฏิบติัตามหรือไม่ปฏิบติัตาม 
3) การจบแบบอ้างถงึค ากล่าวใดๆ ทีเ่ป็นทีรู้่จกัของผู้อ่าน เช่น ส านวน สุภาษิต      

ค  าพงัเพย  วาทะส าคญั ท่ีสอดรับกบัเร่ืองราวท่ีกล่าวถึง



ความน า : อารัมภบทด้วยการอวยพรปีใหม่

มุ่งเข้าสู่เร่ืองราวและช้ีแนะทางออก



เน้ือเร่ือง: น าเสนอข้อมูลอนัเป็นทีม่าของปัญหา

หลกัฐานส าคญัสนับสนุนความคดิเห็น



เน้ือเร่ือง: น าเสนอข้อมูลอนัเป็นทีม่าของปัญหา

เน้ือเร่ือง: วพิากษ์วจิารณ์รัฐบาล



สรุป : อ้างสถิต ิตั้งค าถามกบัผู้อ่าน และกระตุ้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม



2. โครงสร้างบทบรรณาธิการในนิตยสาร

บทบรรณาธิการ
ในนิตยสารมีทั้งแบบส้ันๆ
และแบบยาวประมาณ 1-2

หน้ากระดาษ ซ่ึง
ประกอบด้วย 

1.1 ช่ือเร่ือง 

1.2 ความน า 

1.3 เน้ือเร่ือง 

1.4 ส่วนสรุป



บทบรรณาธิการของนิตยสารหลายฉบบัไม่ปรากฏช่ือเร่ือง มีแต่
ช่ือคอลมันป์ระจ าท่ีบ่งบอกวา่เป็นบท เช่น

a day ใชช่ื้อวา่ Wake up
กลุสตรี ใชช่ื้อวา่ EDITOR’S TALK 
แพรว ใชช่ื้อวา่ ทกัทาย
ครัว ใชช่ื้อวา่ From the Editor

2.1 ช่ือเร่ือง



เป็นการอารัมภบทเพื่อเตรียมผูอ่้านเขา้สู่เน้ือหาหรือประเดน็ส าคญัของเร่ือง เช่น 
➢การเอ่ยทักทายอย่างตรงไปตรงมาดว้ยค าวา่ “สวสัดี” การถามไถ่สารทุกขสุ์กดิบ 
➢การอ้างค าพงัเพย  สุภาษติ วาทะส าคญั 
➢การสรุปข่าวสาร เหตุการณ์ เร่ืองราวส าคญัทีเ่กดิขึน้เพื่อใหผู้อ่้านทราบขอ้มูล

เบ้ืองตน้ 
ความสั้นหรือยาวไม่ใช่ประเดน็ส าคญั  ความน าอาจจะสั้นเพียงหน่ึงหรือสอง

ประโยค หรืออาจจะยาวหน่ึงถึงสองยอ่หนา้กไ็ด้

2.2 ความน า 



เป็นส่วนของเน้ือหาหรือสาระส าคญัของบทบรรณาธิการ ด าเนินเร่ืองต่อจาก
ความน าดว้ยการมุ่งเขา้สู่วตัถุประสงคข์องการเขียนโดยทนัที เช่น 
• การบอกเล่าเร่ืองราว  การแนะน า โดยการใหภู้มิหลงัและความเป็นมา
• การแสดงความคดิเห็นซ่ึงอาจน าขอ้มูลเชิงสถิติมาประกอบดว้ย  เพื่อใหมี้เหตุผล    

หนกัแน่นและสร้างความเช่ือถือใหก้บัผูอ่้าน
• การแสดงผลกระทบ คาดการณ์ถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
• การเสนอแนะแนวทาง การแก้ไข 

2.3 ส่วนเน้ือเร่ือง 



เป็นส่วนทา้ยสุดท่ีปิดเร่ืองราวท่ีกล่าวมาทั้งหมด ส่วนใหญ่จบดว้ย
- จบด้วยข้อความชวนคดิ หรือเร้าใจให้ผู้อ่านต้องการอ่านบทความในเล่ม 

เช่น  “โปรดอย่ารอคอย แต่จงติดตามด้วยความระทึกในดวงหทัยพลนั” 
- จบแบบตอกย า้จุดยืนของนิตยสาร เช่น “...จะสานต่องานการสรรหาความรู้

มาให้คุณผู้อ่านตลอดไป” 

2.4 ส่วนสรุป  (1)



- จบในเชิงผูกมัดเป็นสัญญาใจระหว่างกนั  เช่น 
“ฉบับหน้าเตรียมพบกบัพระเอก-นางเอกสุดฮอตแห่งปีทีจ่ะมาประกบคู่ขึน้ปก

แค่เล่มเราเป็นพเิศษ จะเป็นใคร รอติดตามฉบับหน้าครับ บอกได้ค าเดยีวว่าห้ามพลาด” 
“แล้วพบกนัฉบับหน้าครับ”  

- จบแบบอวยพร เช่น 
“รักษาสุขภาพ ใช้ชีวติไม่ประมาทและขอให้มีความสุขในการอ่านหนังสือ”

2.4 ส่วนสรุป  (2)



ตวัอย่างการวเิคราะห์โครงสร้างบทบรรณาธิการ  จากนิตยสาร คู่สร้างคู่สม 
ปีที่ 38 ฉบับที่ 987

เรียนท่านผู้อ่าน  
ดงัท่ีประเทศไทยเราไดเ้ขา้สู่ “สงัคมสูงวยั”  มานบัตั้งแต่ปี 2548 แลว้นั้น 

“คส.คส.” จึงไดเ้ปิดคอลมัน์ใหม่ “โลก (โรค) ของผู้สูงอายุ” และคอลมัน์ “สูงวยั...
ไม่ไร้น า้ยา”  ข้ึน เพ่ือน าขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ ทั้งสุขภาพ  ข่าวสาร เกร็ดความรู้ท่ี
เก่ียวกบัผูสู้งอายมุาน าเสนอใหท่้านผูอ่้าน ดงัในฉบบัท่ีผา่นๆ มา และในฉบบัต่อไป 
เรากจ็ะมีเร่ืองราวเก่ียวกบัผูสู้งอายท่ีุน่าสนใจแตกแขนงออกไปอีก อาทิ  

ความน า

เน้ือเร่ือง



- รวม “ดาราอาวุโส” ในวงการบนัเทิง
- สมัภาษณ์ “อดตีดาราดงั” ท่ีทุกวนัน้ีกลายเป็นต านานท่ียงัมีชีวิต
- เร่ืองน่ารักๆ และเคลด็ลบัการใช้ชีวติคู่ จาก “คู่สร้าง-คู่สม” ท่ีอยูก่นัมา

จนถือไมเ้ทา้ยอดทอง 

โปรดตดิตาม

เน้ือเร่ือง

สรุป



ความน า

สรุป

เน้ือเร่ือง : แสดงความคดิเห็น
ต่อเหตุการณ์ของสังคม แนะน าเร่ืองราวทีน่่าสนใจในฉบบั 



ระดับภาษา ท่วงท านองและโวหาร

1. หนังสือพมิพ์

ระดบัภาษาในหนงัสือพิมพม์กัใชภ้าษาระดบักึง่ทางการหรือกึง่แบบแผน 
โดยเลือกค าท่ีมีความหมายตอกย  ้าใหเ้ห็นภาพหรือแสดงอารมณ์ความรู้สึกชดัเจน 

ท่วงท านองการเขียน มีลกัษณะแขง็กร้าว เคร่งขรึม จริงจงั ไม่ใคร่
แสดงออกซ่ึงความเป็นส่วนตวั 

โวหาร มกัใชบ้รรยายโวหารเป็นหลกั โดยมีสาธกโวหารและอุปโวหารมา
ประกอบเพื่อฉายใหเ้ห็นภาพและรายละเอียดท่ีชดัเจน



ระดับภาษา ท่วงท านองและโวหาร (2)
2. นิตยสาร

ระดบัภาษาในนิตยสารใชภ้าษาปากและภาษากึง่แบบแผน 

ท่วงท านองการเขยีน มกัใชท่้าทีท่ีเป็นมิตร  มีความคุน้เคย  มีความเป็นส่วนตวัและ   
เป็นกนัเองกบัผูอ่้าน เร่ิมตั้งแต่การทกัทายไปจนถึงการลงทา้ย  อาจมีความแตกต่างกนั
ตามประเภทของนิตยสาร เช่น บางฉบับก าลงัชวนคุยแบบเรียบๆ /  บางฉบับชวนคุย
อย่างอกึทกึ ออกรส สนุกสนาน /บางฉบับก ็“คุยไป บ่นไป” 

โวหารในการเขียนนั้น พบวา่มีทั้งการบรรยาย พรรณนา สาธก และอุปโวหาร



สรุปความแตกต่างของบทบรรณาธิการ (1)
ประเภทส่ือ วตัถุประสงค์ โครงสร้าง ภาษา
หนังสือพมิพ์ ①การก าหนด

ประเด็นปัญหา
②การช้ีน าทาง
ความคิด
③การแสดงความ
คิดเห็นทัว่ไป

①ส่วนใหญ่มีช่ือเร่ือง 
②โครงสร้างประกอบดว้ยความน า 
เน้ือเร่ือง ส่วนสรุป ในส่วนเน้ือเร่ือง
ประกอบดว้ยส่วนท่ีใหข้อ้มูล ส่วน
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ใจความส าคญัอยูใ่นส่วนสรุป 
③เน้ือหาสาระโดยภาพรวมค่อน  
ขา้งหนกั

①ภาษาก่ึงแบบแผน
②ท่วงท านองแขง็
กร้าว เคร่งขรึม จริงจงั
ไม่มีความเป็นส่วนตวั 
③โวหาร เนน้บรรยาย 
มีสาธกและอุปมา
ประกอบ



สรุปความแตกต่างของบทบรรณาธิการ (2)
ประเภทส่ือ วตัถุประสงค์ โครงสร้าง ภาษา
นิตยสาร ①การบอกเล่า

②การสร้างบรรยากาศ   
③การแสดงความคิดเห็น

①มีทั้งแบบท่ีมีช่ือเร่ืองและ
ไม่มีช่ือเร่ือง
②โครงสร้างประกอบดว้ย
ความน า เน้ือเร่ือง ส่วนสรุป
ใจความส าคญัมกัอยูใ่นส่วน
เน้ือเร่ือง
③เน้ือหาสาระโดยภาพรวม
ค่อนขา้งเบาและผอ่นคลาย

①ภาษาก่ึงแบบแผน
ผสมกบัภาษาปาก
②ท่วงท านองคุน้เคย 
เป็นมิตร เป็นกนัเอง 
③โวหารหลากหลาย 
ทั้งการบรรยาย พรรณนา 
สาธกและอุปมา



คุณลกัษณะของผู้เขยีนบทบรรณาธิการ (1)

ผูเ้ขียนบทบรรณาธิการพึงมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
1. มีความเป็นพหูสูต คือ เป็นผูร้อบรู้ในศาสตร์หลายสาขาวิชา และตอ้ง      

“รู้ลึก” มากกวา่คนทัว่ไป ซ่ึงตอ้งเป็นผูท่ี้ศึกษามาก อ่านมาก คน้ควา้หาความรู้และ
เกบ็เก่ียวประสบการณ์อยูเ่สมอ 



คุณลกัษณะของผู้เขยีนบทบรรณาธิการ (2)

2. มีปัญญารู้เท่าทนั คือรู้เท่าทนัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลาและ
สามารถท าความเขา้ใจต่อเร่ืองราวหรือสถานการณ์ต่างๆ นั้นไดเ้ป็นอยา่งดี

3. มีความสามารถในการแสวงหาและเข้าถึงข้อเท็จจริงที่น่าเช่ือถือ 
4. มีความสามารถในการกลัน่กรองข้อมูล วเิคราะห์ปัญหา แสดงความคดิเห็น 



คุณลกัษณะของผู้เขยีนบทบรรณาธิการ (3)

5. มีความสามารถในการช้ีน าและให้ข้อเสนอแนะบนพ้ืนฐานของการยดึมัน่
ในคุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ในทางท่ีชอบของประชาชน

6. มีความสามารถในการเช่ือมโยง  เรียงร้อยความคดิและถ่ายทอดเป็น
ภาษาเขยีนเพ่ือใหผ้ลงานมีคุณภาพ  ส่ือสาระไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีพลงั
ในการส่ือขอ้คิดและความเห็นต่างๆ


