บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานการวิจยั เรื่ อง การเปิ ดรั บ ข่าวบันเทิ งของหนังสื อพิ มพ์ส ยามรัฐ ประจาปี 2557 ผู้
ศึ ก ษามุ่ ง วิ เคราะห์ รู ป แบบพฤติ ก รรมของผู ้รั บ สารว่ า มี ค วามรู ้ สึ กอย่ า งไรต่ อ ข่ า วบัน เทิ ง ใน
หนังสื อพิมพ์สยามรัฐ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข่ าว และการรายงานข่ าว
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถ่ ายภาพข่ าวหนังสื อพิมพ์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของผู้อ่านหนังสื อพิมพ์
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับข่ าวบันเทิง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับข่ าว
ความหมายของคาว่า “ข่าว” อาจแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ว่าแต่ละคนจะให้ความสาคัญแก่สิ่ง
ที่จะนามารายงานอย่างไร ทาให้คานิ ยามของข่าวเป็ นไปอย่างกว้างขวางตามคุ ณลักษณะที่ปรากฏ
ในตัวของมันเอง ความพยายามในการจากัดความปรากฏออกมาหลายรู ปแบบเช่ น เหตุการณ์หรื อ
ข้อเท็จจริ ง หรื อเรื่ องราวที่ประชนให้ความสนใจอยากมาก หรื อรายงานของเหตุการณ์ปัจจุบนั ที่มี
ความยุติธรรมข่าว คื อ รายงานของเหตุ การณปั จจุ บนั ที่ มีความยุติธรรม ทันเหตุ การณ์ ถู กต้อง
กะทั ด รั ด และเที่ ย งตรง สิ่ งที่ ป ระชาชนสนใจ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ นและมี ค วามส าคัญ สิ่ งที่
บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ตดั สิ นใจเลือ กลงพิมพ์ เพื่อสนองต่อผูอ้ ่าน สิ่ งที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์
(ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 2536) ได้สรุ ปความหมายของคาว่า ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริ งหรื อ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคลระดับต่างๆ ซึ่ งมีความสาคัญ และเป็ นที่
น่าสน อันมีผลกระทบต่อคนหมู่มากในชุมชนหรื อสังคม
ข่าว คื อ การรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็ นที่ เกิ ดขึ้นเมื่ อไม่นานมานี้ เหตุ การณ์
ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เหตุการณ์ ข้อเท็จจริ ง และข้อคิดเห็นที่นามารายงาน
นั้นจะต้องอาศัยหลักการพิจารณาว่ามีคุณค่าข่าวหรื อไม่ถา้ เหตุการณ์ ใดมีคุณค่าข่าวก็เลื อกรายงาน
แต่ถา้ ไม่มีคุณค่าข่าวก็ตดั ทิ้งไป จากแนวคิดเกี่ยวกับข่าวสรุ ปได้วา่ ข่าว คือ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อ
เหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ไม่ น านมานี้ รวมทั้งความเห็ น ของบุ ค คล ซึ่ งมี ค วามส าคัญ เป็ นที่
น่าสนใจของผูร้ ับสาร หรื อมีผลกระทบต่อสาธารณชน
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2.1.1 ข้ อสั งเกตเกีย่ วกับข่ าว
 ข่าวอาจมีความสาคัญมีคุณค่าแต่ไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมารายงานในสื่ อ
 เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่เป็ นข่าวที่มีคุณค่าสู งที่สุดในวันนี้ อาจไม่เป็ นข่าวใน
วันพรุ่ งนี้ได้
 เหตุการณ์ หนึ่ งข่าวอาจเป็ นข่าวที่ มีคุณค่าสู งที่ สุดในวันนี้ แต่อาจไม่เป็ น
ข่าวของหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่งก็ได้
 สิ่ งที่สาคัญที่สุดของข่าว ควรประกอบด้วยความน่าสนใจ และความสาคัญ
ในขณะที่ความเป็ นจริ ง ข่าวที่น่าสนใจอาจไม่มีความสาคัญเลยและข่าวที่สาคัญมักไม่น่าสนใจ
 ข่าวไม่จาเป็ นต้องรายงานของเหตุ การณ์ ปัจจุบนั เท่านั้น เป็ นเหตุการณ์ ที่
เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หรื อเหตุการณ์ที่ในอดีตก็อาจเป็ นข่าวได้
2.1.2 ลักษณะการสื่ อสารกับแหล่งข่ าว
 การสื่ อ สารแบบเผชิ ญ หน้ า เป็ นการสื่ อ สารที่ ผูส้ ่ ง สารและผู ้รั บ สารมี
โอกาสเผชิ ญหน้า ผูร้ ับสารมีโอกาสแสดงปฏิ กิริยาตอบสนองในทันทีที่ได้รับสารจากผูส้ ่ งสาร ผู ้
ส่ งสารก็ได้ทราบปฏิกิริยาตอบสนองของผูร้ ับสารในทันทีเช่นกัน ทั้งสองฝ่ ายมีการโต้ตอบกันอย่าง
ต่อเนื่อง
 การสื่ อสารแบบไม่เผชิ ญหน้าเป็ นการสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารไม่มี
โอกาสเผชิ ญหน้ากัน แต่สื่อสารกันด้วยการผ่านสื่ อหรื อตัวกลางนาสาร ได้แก่ สื่ อหนังสื อพิมพ์
สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ สื่ อมนุ ษย์ สื่ อเฉพาะกิ จผูร้ ับสารไม่มีโอกาสตอบสนองกลับไปยังผูส้ ่ งสารได้
ในทันที
2.1.3 คุณสมบัติของนักข่ าว
 ความถูกต้องแม่นยา คือข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่ปรากฏในเนื้ อหาของข่าวนั้น
ต้องไม่ถูกบิ ดเบือน สามารถพิสูจน์ได้ โดยเฉพาะเรื่ องราวที่เกี่ ยวกับผลประโยชน์ของประชาชน
เรื่ องราวที่มีการกล่าวหาในเรื่ องร้ ายๆ ผ่านสื่ อมวลชนหรื อสาธารณชนก็ดี ผูส้ ื่ อข่าวต้องระวังเป็ น
พิเศษ การรายงานข่าวผิดๆ ถูกๆ จะโดยเจาะจงหรื อไม่ก็ตามจะทาให้ผรู ้ ับข่าวสับสน อาจนาไปสู่
ความเข้าใจผิดได้ ทาให้การตัดสิ นของสังคมผิดพลาดไปหมด ผูส้ ื่ อข่าวควรจะระลึกเสมอว่า ความ
จริ งในข่าวที่ถูกบิดเบือนเสริ มแต่ง เท็จบ้างจริ งบ้าง นอกจากนาความเสื่ อมเสี ยมาให้บุคคล สังคม
อาจสู ญเสี ยคนดีๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่สังคมส่ วนรวมได้ ความถูกต้องนี้ รวมถึงข้อเท็จจริ งที่ได้จาก
การสัมภาษณ์บุคคลโดยไม่ใช่วธิ ี พลิกเพลงตัดต่อ
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 ความสมดุล และเป็ นธรรมชาติ วิธีการนาเสนอข่าวจะต้องคานึ งว่าผูไ้ ม่อยู่
ในเหตุการณ์สามารถมองเห็ นเข้าใจเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นทุกๆ ด้าน เหมือนกับได้อยูใ่ นเหตุการณ์ น้ นั
เสี ยเอง ข่าวนั้นต้องลาดับเหตุการณ์ หรื อเรื่ องราวอย่างมีความสัมพันธ์ต่อเนื่ อง หากมีการสัมภาษณ์
บุคคลเพื่อให้ข่าวนั้นมีความสมบูรณ์ จะต้องคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
เป็ นเชื่ อถื อได้ ต้องยึดหลักความสมดุลและความเป็ นธรรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้แต่ละ
ฝ่ ายแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเปิ ดเผย
 ความเป็ นภาวะวิสัย คือการทาความจริ งให้ปรากฏโดยไม่ลาเอียง อคติใดๆ
โดยยึ ดหลัก ที่ ว่า รายงานข่ า วจากสิ่ งที่ ไ ด้เห็ น ได้ยิน ได้ฟั ง อย่า งไม่ มี อคติ ส่ วนตัว อะไรที่ เป็ น
ข้อเท็จจริ ง มีคุณค่าทางข่าวให้รายงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรใช้ความรู ้สึกส่ วนตัวไปผูกพันกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและลาเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง
 สั้น เข้าใจง่าย และชัดเจน การรายงานข่าวนอกจากจะต้องคานึ งถึ งปั จจัย
ทั้ง 3 ประการควรน ารู ป แบบในการเขี ยนข่ าวไปช่ วยปรุ ง แต่ งให้ ข่ าวนั้น น่ าอ่ าน เข้าใจง่ ายและ
เหมาะสมกับเวลาว่างของผูอ้ ่านที่มีจากัดในแต่ละวัน
2.1.4 องค์ ประกอบของข่ าว
การเขียนข่าวหรื อสารที่จะสื่ อออกไปยังสื่ อมวลชน ควรมีสาระสาคัญหรื อองค์ประกอบ ที่
เรี ยกว่า 5W 1H
 ใคร (Who) บุคคลสาคัญที่เกี่ยวกับข่าว
 อะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทาหรื อเหตุการณ์ใดที่สาคัญ
 ที่ไหน (Where) การกระทาหรื อเหตุการณ์น้ นั ๆเกิดขึ้นที่ไหน
 เมื่อไร (When) เหตุการณ์น้ นั ๆเกิดขึ้นวัน เวลาใด
 ทาไม (Why) ทาไมเหตุการณ์น้ นั จึงเกิดขึ้น
 อย่างไร (How) เกิดขึ้นได้อย่างไร
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรายงานข่ าว
ขั้นตอนในการเขียนข่าว
 หาข้อมูล โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์
 วางแผนการเขียน ศึกษากลุ่มเป้ าหมายและนโยบายของสื่ อที่จะส่ งเผยแพร่
 ร่ างเนื้อหา รู ปแบบ ภาษา ทบทวน
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 ประเมิ นผล โดยการอ่ านทบทวนด้วยตนเองหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องช่ วยอ่ าน
องค์ประกอบการเขียนข่าว การเขียนข่าวลงหนังสื อพิมพ์ตอ้ งบอกสิ่ งสาคัญที่สุดก่อน แล้วจึงบอกสิ่ ง
สาคัญรองลงมา
2.1.6 โครงสร้ างของข่ าว
 พาดหั ว ข่ า ว คื อ หั ว ข้อ ข่ า ว หรื อ ชื่ อ เรื่ อ งของข่ า ว ในการเขี ย นต้อ งน า
ประเด็นสาคัญของข่าวมาสรุ ปและเขียน เพื่อให้ผอู ้ ่านสนใจและทราบว่าวันนี้ เกิดอะไรขึ้นบ้าง โดย
ใช้ตวั อักษรตัวใหญ่กว่าตัวธรรมดา ใช้เพียงข้อความสั้น ๆ แต่สามารถเสนอสาระสาคัญให้แก่ผอู ้ ่าน
ได้พิจารณาเลือกอ่านรายละเอียดข่าวที่ ตนสนใจ การพาดหัวข่าวจะต้องใช้ทกั ษะการเลือกถ้อยคา
ภาษาอย่างมาก เพราะต้องดึ งดูดความสนใจและกระทบต่อความรู ้สึกของผูอ้ ่านไปพร้ อมๆกันกับ
การใช้ถอ้ ยคาที่ ส้ ันที่ สุดให้สามารถอธิ บายเนื้ อความข่าวได้มากที่สุด “โดยอาจใช้คาที่รุนแรง คา
แสลง ภาษาเฉพาะกลุ่ม ใช้เรื่ องสานวน หรื อ เครื่ องหมายวรรคตอนต่างๆ”
 ความน าข่ าว คื อสาระส าคัญ ของเนื้ อข่ าวที่ เขี ยนโดยย่อเพื่ อสร้ างความ
เข้าใจทัว่ ๆไปแก่ ผอู ้ ่าน ภาษาที่ ใช้ในการเขี ยนความนาข่าวต้องเขียนด้วยข้อความที่ กระชับรัดกุม
เลือกสรรคา โดยเฉพาะคากริ ยา วิเศษณ์ ที่ทาให้เห็นภาพแฝงอารมณ์ ความรู ้สึก ใช้คาสั้น ๆ คล้าย
กับพาดหัว ความยาวประมาณ 1-2 บรรทัด
 ส่ วนเชื่อมความนาข่าวกับเนื้อเรื่ อง เป็ นข้อความสั้นๆที่เชื่ อมระหว่างความ
นาข่าวกับเนื้อเรื่ องเพื่อให้การเขียนข่าวนั้นเชื่ อมโยงอย่างต่อเนื่ อง อาจจะมีหรื อไม่มีก็ได้
 เนื้ อเรื่ องหรื อเนื้ อข่ า ว คื อ ส่ วนที่ อ ธิ บ ายหรื อขยายรายละเอี ย ดของ
ส่ วนประกอบอื่น ๆ ข้างต้นเพื่อให้ผอู ้ ื่นทราบเรื่ องราวและเข้าใจลาดับความสาคัญของเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน รู ปแบบการเขียนข่าว ทัว่ ๆ ไป ไม่วา่ ข่าวหนังสื อพิมพ์ หรื อข่าววิทยุโทรทัศน์ มี
3 รู ปแบบ ได้แก่ ปี รามิดหัวกลับ ปี รามิดหัวตั้ง และสี่ เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม ซึ่ งใช้ในรู ปแบบ
ของข่าวที่แตกต่างกันดังนี้
(1) แบบปี รามิดหัวกลับ (Inverted Pyramid) เป็ นการนาเสนอข่าวโดยลาดับ
ประเด็นสาคัญจากมากไปหาน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุ ษย์ในการอยากรู ้อยากเห็นสิ่ ง
สาคัญก่อน ส่ วนรายละเอียดไว้ทีหลัง ประกอบด้วย ข่าวพาดหัว วรรคนา ส่ วนเชื่ อม และส่ วนของ
เนื้อเรื่ อง เรี ยงตามลาดับความสาคัญ เป็ นการเขียนข่าว โดยเริ่ มด้วยความนาที่เป็ นประเด็นสาคัญของ
เรื่ อง และส่ วนเชื่ อมที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างความนากับเนื้ อหา ที่มีความสาคัญรองลงมา ส่ วน
เนื้อหา จะเป็ นส่ วนประกอบที่ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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รู ปที่ 2.1 การเขียนเนื้ อเรื่ องแบบปี รามิดหัวกลับ (Inverted Pyramid)
(2) แบบปิ ระมิดหัวตั้ง (Upright Pyramid) จะเรี ยงลาดับข้อมูลที่มีความสาคัญน้อย
ไปหามากที่สุด (Climax) เพื่อให้ผอู ้ ่านมีความอยากรู ้ เริ่ มจากประเด็นที่ไม่มีความสาคัญมากนัก แล้ว
ค่อยๆ เพิ่มประเด็นที่สาคัญขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ถึงประเด็นสาคัญที่สุด มักจะใช้ในเรื่ องที่มีเงื่อนงา
เชิงสื บสวน สอบสวน ปั จจุบนั ไม่นิยมใช้

รู ปที่ 2.2 การเขียนเนื้ อเรื่ องแบบปี ระมิดหัวตั้ง (Upright Pyramid)
(3) แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม (Combination) มักใช้เขียนข่าวที่ไม่ค่อย
สาคัญ เป็ นข่าวสั้นๆ เริ่ มจากส่ วนเชื่อม หรื อจากเนื้อเรื่ องข่าว หลังจากพาดหัวข่าวแล้ว ไม่มีความนา
ความสาคัญของข่าวเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ตน้ จนจบเนื้อเรื่ องของข่าว มักจะเขียนแบบเสนอข้อเท็จจริ ง
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พาดหัวข่ าว

ส่ วนเชื่อม

เนือ้ เรื่องข่ าว
รู ปที่ 2.3 การเขียนเนื้ อเรื่ องแบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม
2.1.7 ข้ อควรระวังในการเขียนข่ าว
 ชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้อง
 ยศ ตาแหน่ง ต้องระบุให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
 คานาหน้าชื่ อ และบรรดาศักดิ์ตอ้ งระบุเรี ยงลาดับให้ถูกต้อง
 การใช้อกั ษรย่อ หรื อตัวย่อต่างๆ ควรตรวจสอบให้ดี
 ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่ วนตัวเข้าไป
 การเขียนตัวเลขจานวนมากอาจใช้ตวั อักษรแทน ถ้าไม่ใช่ตวั เลขที่แน่นอนใช้
คาว่าประมาณ
 หลีกเลี่ยงการใช้ศพั ท์เทคนิคที่เข้าใจยาก
2.1.8 เทคนิคและขั้นตอนในการถามคาถามเพือ่ จะได้ ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ มาเขียนข่ าว
ความสาเร็ จของการได้ขอ้ มูลขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการถามคาถามและทาให้ผทู ้ ี่ถูกถาม
พึงพอใจ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
 ถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย และวางแผนถามในสิ่ งที่คนทัว่ ไปอยากรู ้
 ศึกษาคนที่เราจะไปถาม
 เริ่ ม จากค าถามกว้างๆ ไปเจาะประเด็ นค าถามที่ แคบเข้าหรื อประเด็ น ที่
อยากรู้
 อาศัยค าตอบก่ อนหน้านี้ ข องผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ มาเป็ นพื้ นฐานในการถาม
คาถามต่อไป
 คาถามควรกระชับ ไม่ควรถามคาถามที่ยาวเกินไป
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 ขออนุ ญาตก่อนโดยหลักจิตวิทยาถ้าขออนุ ญาตถาม คนทัว่ ไปจะตอบรับที่
จะตอบ
 หลังจากถามคาถามแล้วให้หยุดฟัง
 จดบันทึก หรื ออัดเทปคาให้สัมภาษณ์ไว้ เพื่อนาข้อมูลมาเขียนข่าว
2.1.9 คาถามทัว่ ไปทีส่ ามารถนามาใช้ สัมภาษณ์
คาถามพื้นฐานที่สามารถนามาใช้ได้ทวั่ ไป ในการทาข่าวหนังสื อพิมพ์ ได้แก่ รายละเอียด
เป็ นอย่างไร วัตถุประสงค์เป็ นอย่างไร เป้ าหมาย ความคาดหวังหรื อประโยชน์หรื อกิจกรรมคืออะไร
ความคืบหน้าในการดาเนิ นการไปถึงขั้นไหน ปั ญหาและอุปสรรคในการทางานมีอะไรบ้าง และจะ
แก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ ขอ้ ควรระวัง คือ หลีกเลี่ยงคาถามที่นาไปสู่ ความขัดแย้ง หรื อความไม่พอใจ
ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เช่ น คาถามว่า มี ความขัดแย้งในการทางานใช่ หรื อไม่ เรื่ องนี้ มีการเมืองเข้ามา
แทรก หรื อมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นหรื อไม่ ยกเว้นว่าได้สร้างความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ูกสัมภาษณ์เป็ นอย่างดี
แล้ว และมีความเชี่ยวชาญในการทาข่าวเจาะลึก
2.1.10 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ข่ าวและการรายงานข่ าว สามารถนามาประยุกต์ ใช้ กับ
รายงานการวิจัยครั้งนี้ คือ
สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข่าวและการรายงานข่าวฉบับนี้ ไป
ประยุกต์ใช้กบั การเขียนข่าวบันเทิงในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐได้ ช่ วยในการสร้างความเข้าใจต่างๆ
เกี่ ย วกั บ ข่ า ว การเขี ย นข่ า ว คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ข่ า ว เพราะการไปปฏิ บ ัติ ง าน สหกิ จ ศึ ก ษาที่
หนังสื อพิมพ์สยามรัฐนั้น ต้องใช้ความรู ้ ความเข้าใจอย่างมาก เพราะที่นี่เน้นให้ปฏิบตั ิงานจริ ง ใน
สถานที่ และสถานการณ์ จริ ง แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ ข่ าวและการรายงานข่ าวฉบับ นี้ ช่ วยให้
ปฏิบตั ิงานได้ง่ายมากยิง่ ขึ้น
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการถ่ ายภาพข่ าวหนังสื อพิมพ์
2.2.1 การถ่ ายภาพข่ าว
(กฤษณ์ ทองเลิศ, 2554) “ภาพข่าวเป็ นภาพนิ่ งประเภทหนึ่ งที่สามาถบอกเรื่ องราวของเสี้ ยว
วินาที แห่ งวิกฤตการณ์ หนึ่ งได้ ภาพข่าวที่ ได้รับรางวัล นอกจากจะจารึ กเรื่ องราวทั้งดี ท้ งั ร้ ายไว้ให้
อนาคตรับรู้แล้ว ภาพข่าวเป็ นดัชนีช้ ีวดั อารยธรรมของความเป็ นมนุษย์ ณ เวลานั้น….”
ภาพข่าวเป็ นการรายงานเหตุการณ์ ที่ตอ้ งแข่งขันกับเวลา ความเร็ ว และการจับจังหวะภาพ
เหตุ การณ์ ในชั่วขณะ อาจเป็ นภาพเดี่ ยวหรื อภาพชุ ดเล่าเรื่ องเหตุ การณ์ ภาพข่าวต้องเป็ นภาพที่ สื่ อ
ความหมายได้โดยตรงสะท้อนความเป็ นจริ งและต้องเป็ นภาพจริ งในเหตุการณ์ (Realistic) อาจเป็ น
ภาพบุคคล ภาพพฤติกรรมการกระทาหรื อภาพที่แสดงความขัดแย้ง เป็ นต้น
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2.2.2 คุณภาพของภาพข่ าว
(กฤษณ์ ทองเลิ ศ , 2554) ได้ ก ล่ า วเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของภาพข่ า วไว้ว่ า ภาพข่ า วต้ อ ง
ประกอบด้วยองค์ป ระกอบของข่ าวที่ ส ามารถสื่ อ ความหมายเป็ นเรื่ องราวในเชิ ง ข่ า วได้ชัด เจน
ในขณะที่ภาพถ่ายทัว่ ไปจะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบของความสวยงามทางด้านศิลปะมากกว่า
ประเด็นข่าว ดังนั้น ภาพข่าวที่ ดีจึงมิได้หมายความว่าจะต้องเป็ นภาพที่สวยงามเสมอไป แต่จะให้
ความรู ้ สึกของเหตุการณ์ ข่าวที่เป็ นปั จจุบนั มีความเคลื่อนไหว และมีสัมผัสทางอารมณ์ ในเรื่ องราว
ของภาพ ทั้งนี้ ภาพข่าวที่เหมาะสมสาหรับการตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสาร ประกอบด้วย
คุณสมบัติพ้นื ฐานดังต่อไปนี้
 ภาพข่าวควรจะมีองค์ประกอบของความน่ าสนใจ ดึ งดูดให้ผอู ้ ่านอยากดู
ภาพนั้นทันที
 ภาพข่าวต้องมีสาระเนื้ อหาพอที่ จะบอกเรื่ องราวและเหตุ การณ์ ให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจได้ง่าย
 ภาพข่าวต้องสื่ อความหมายในเรื่ องที่ตอ้ งการสื่ อให้ชดั เจน ด้วยคาบรรยาย
ที่กระชับ
 ภาพข่าวควรตอบคาถาม ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร คล้ายกับการอ่าน
ความนาข่าว
 ภาพข่าวควรมีคุณภาพดี พอที่จะเก็บรายละเอียดของเรื่ องราวได้ครบถ้วน
แน่นอน
2.2.3 คาอธิบายภาพข่ าว (Caption)
เพื่ อ ให้ ภ าพข่ า วมี ค วามหมายที่ ชัด เจน ค าอธิ บ ายภาพข่ า วที่ ดี ต้อ ง สั้ น กระชับ ใช้รู ป
ประโยคความตรง ใช้คาย่อ ทั้งนี้ ควรมี การตั้งชื่ อภาพและมี คาบรรยายตามลักษณะองค์ประกอบ
5W+ 1H (Who, What, Where, When, Why and How)
2.2.4 การถ่ ายภาพข่ าวในสถานการณ์ต่างๆ
การถ่ า ยภาพข่ า วแต่ ล ะประเภทนั้น มี เทคนิ ค วิ ธี ก ารแตกต่ า ง หากพิ จ ารณาจากสภาพ
เงื่ อ นไขและเทคนิ ค ทางการถ่ า ยภาพอาจจ าแนกลัก ษณะสถานการณ์ ก ารถ่ า ยภาพข่ า วได้ 3
สถานการณ์ดงั นี้
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 สถานการณ์ ปกติทวั่ ไปสาหรับการบันทึกภาพ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
ของสภาพแสงทางการถ่ ายภาพ เช่ น ข่ าวการจัด กิ จ กรรมการรั บ น้ อ งใหม่ ใ นสถานศึ ก ษา ข่ า ว
อุบตั ิเหตุทวั่ ไป ข่าวการชุมนุมประท้วงเป็ นต้น
 ภาพข่าวกี ฬาหรื อสถานการณ์ ที่ภาพข่าวเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ ที่เคลื่ อนไหว
อย่างรวดเร็ ว
 สถานการณ์ การถ่ายภาพในสถานที่ แสงสว่างน้อย เช่ น ข่าวกิ จกรรมการ
แสดงในอาคารต่างๆ การถ่ายภาพในเวลากลางคืนหรื อการประดับประดาไฟ เป็ นต้น สถานการณ์
ข่าวแต่ละกรณี ต่างมีเงื่อนไขทางการบันทึกภาพที่แตกต่างกัน
2.2.5 การถ่ ายภาพข่ าวในสถานการณ์ทวั่ ไป
เป็ นเหตุการณ์ ภาพข่าวในเงื่อนไขที่มีสภาพแสงปกติในเวลากลางวัน เช่น สถานการณ์ การ
ชุ ม นุ ม ประท้วง ขบวนแห่ ในพิ ธีต่างๆ ข่ าวพิ ธีก รรม เทศกาล ข่ าวอุ บ ัติเหตุ เป็ นต้น สถานการณ์
ดังกล่าว เป็ นสถานการณ์ ที่ช่างภาพต้องอาศัยความฉับไวในการจับจังหวะภาพชัว่ ขณะ (Decisive
Moment) เพื่อให้ได้ภาพในช่วงจังหวะที่ดีของเหตุการณ์
อุป กรณ์ การถ่ ายภาพที่ จาเป็ นในกรณี น้ ี ควรเป็ นเลนส์ ที่ส ามารถเปลี่ ยนทางยาวโฟกัส ได้
(Zoom Lens) ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการเลือกขนาดระยะภาพช่างภาพจะไม่มีเวลาพอในการที่จะ
เลือกเปลี่ยนเลนส์ เพราะเหตุการณ์ดาเนินไปอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา
การแก้ไขปั ญหาทางด้านสภาพแสง ในกรณี การบันทึ กภาพเหตุ การณ์ ที่ มีแสงสว่างน้อย
ช่างภาพอาจจาเป็ นต้องตั้งค่าความไวแสงค่อนข้างสู ง เช่ น ASA 400 ขึ้นไป เพราะในหลายๆ กรณี
การใช้ไฟแฟลชไม่สามารถท าได้เพราะเหตุ การณ์ อาจอยู่พน้ จากตาแหน่ งที่ ระยะแสงแฟลชส่ อง
สว่างถึง
2.2.6 การถ่ ายภาพข่ าวกีฬาหรื อสถานการณ์ ที่บุคคลหรือเหตุการณ์ มีความเคลื่อนไหวอย่ าง
รวดเร็ว
ภาพข่าวกีฬาเป็ นภาพข่าวที่ตอ้ งใช้ทกั ษะทางการถ่ายภาพในระดับสู งช่างภาพต้องเข้าใจกา
กติกาของกีฬาประเภทนั้นๆ และต้องรู ้วา่ ช่วงใดของเหตุการณ์ของเหตุการณ์ที่มีคุณค่าของภาพข่าว
ในระดับสู ง อีกทั้งต้องเฝ้ าสังเกตอากัปกริ ยาของผูด้ ูในสนามแข่งขันอีกด้วย หลักการสาคัญสาหรับ
การถ่ายภาพข่าวกีฬาและลักษณะของภาพข่าวกีฬาที่ดีพอจะประมวลได้ดงั นี้
สนัน่ ปั ทมะทิน (อ้างถึงใน กฤษณ์ ทองเลิ ศ, 2554) ในส่ วนขององค์ประกอบของภาพข่าว
กีฬานั้น ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาพข่าวกี ฬาที่ดีวา่ ภาพข่าวกี ฬาที่นิยมนาลงพิมพ์ควรจะเข้า
ลักษณะดังต่อไปนี้
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 ภาพที่ แสดงให้เห็ นท่าทางของนักกี ฬาในระหว่างเล่นกี ฬาเฉพาะตอนที่
เด่นๆ ในขณะที่มีความเคลื่ อนไหวอย่างรวดเร็ ว เพราะภาพเช่ นนี้ จะสามารถรายงานข่าวสู่ สายตา
ของผูด้ ูภาพด้วยความหมายที่ปรากฏในภาพเอง
 ภาพที่แสดงเรื่ องราวตอนสาคัญของการเล่นหรื อของการแข่งขันกีฬา เพื่อ
บรรยายเหตุการณ์ที่น่าสนใจในระหว่างการแข่งขันกีฬา
 ภาพที่ แสดงกระบวนการเล่ นกี ฬ าโดยต่ อเนื่ องกัน เฉพาะตอนที่ ช วนดู
ตอนที่ เข้าใจยาก และตอนที่ ขบั เคี่ ยวกันอย่าง “ถึ งพริ กถึ งขิ ง” เพื่อผูอ้ ่านจะได้เข้าใจเรื่ องราวและ
บรรยากาศของการแข่งขันได้โดยต่อเนื่องกัน
 ภาพที่เสนอตัวนักกีฬาที่เด่นๆ ในขณะเล่นกีฬา เพื่อแนะนาให้ผอู ้ ่านรู ้จกั
 ภาพที่ แสดงให้เห็ น เหตุ ก ารณ์ รอบๆ สนามในระหว่างการแข่ งขันและ
ภายหลังการแข่งขัน เช่ นภาพคนดูที่แสดงอารมณ์ และบรรยากาศของนักกี ฬาฝ่ ายแพ้และฝ่ ายชนะ
ภาพนักกีฬาที่เนื้อตัว เลอะเทอะเปี ยกปอนเดินคอตกเพราะแพ้กีฬา เป็ นต้น
(กฤษณ์ ทองเลิศ, 2554) กล่าวว่า นักถ่ายภาพกีฬาที่มีความชานาญมักปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์
พื้นฐานที่สามารถนาไปใช้ในการถ่ายภาพเหตุการณ์ต่างๆ ของกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอยูเ่ สมอดังนี้
 นักข่าวต้องรู ้ถึงกีฬาประเภทนั้นๆ ดีพอประมาณ ผูเ้ ล่นคนไหนสาคัญ การ
เล่นจะเป็ นไปในรู ปใดยิ่งเป็ นผูท้ ี่หลงใหลในกีฬาประเภทนั้นๆ แล้วยิ่งทาได้ง่ายและดี กว่าการไม่รู้
อะไรเลย
 นักข่าวสามารถใช้กล้องและอุปกรณ์ อย่างชานาญ เพื่อที่จะได้มุ่งจับภาพ
เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นในกีฬานั้นๆ เพียงอย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องการใช้กล้อง
 นักข่าวต้องวางแผนการถ่ายภาพไว้ล่วงหน้าว่า ต้องไปอยู่ ณ ตาแหน่ งใด
ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและอื่นๆ อีกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก่อนการแข่งขันจะเริ่ มขึ้น
 นักข่าวต้องไม่เข้าใกล้นัก กี ฬาและผูต้ ดั สิ น หลี ก เลี่ ยงการกี ดขวางการดู
ของผูช้ มและอยูน่ อกสนามแข่งขันเสมอ
 นักข่าวต้องว่องไวมีความพร้อมอยูเ่ สมอ จับตามองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
แต่บอกเรื่ องราวได้ เช่ นนักวิ่งอาจล้มก่ อนถึ งเส้น จ๊อกกี้ ตกจากหลังม้า นักขับกระเด็นออกจากรถ
และอื่นๆ อีกเป็ นต้น เหตุการณ์ ในกีฬาเป็ นสิ่ งที่ทานายได้ยากก็จริ ง แต่นกั ถ่ายที่มีการคาดการณ์ ไว้
ล่วงหน้าและเตรี ยมความพร้อมที่จะจับภาพได้ทนั ท่วงทีตลอดเวลาจะสามารถรับผลตอบสนองด้วย
ภาพที่น่าตื่นเต้น
(กฤษณ์ ทองเลิ ศ , 2554) กล่ า วว่าหลัก การปฏิ บ ัติ ที่ จะช่ วยให้ ก ารถ่ า ยภาพเป็ นไปอย่า ง
ราบรื่ นและสามารถช่วยให้ได้ภาพที่ดีมีดงั นี้คือ
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 นักข่าวต้องทาความคุ น้ เคยกับการทางานของกล้องและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่
จะใช้เพื่อให้สามารถทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่เกมกีฬาและการบันทึกภาพ
 นักข่าวต้องเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับกติกาของเกมกี ฬาที่จะไปบันทึกภาพให้เข้าใจ
เสี ยก่อน
 นักข่าวต้องวางแผนการถ่ ายไว้ล่วงหน้าและควรไปดูสถานที่ หรื อสนาม
การแข่งขัน
 นักข่าวต้องมีมุมมองอยูใ่ นใจ อาจทาเป็ นบทภาพไว้ แล้วถ้าจะให้ดีควรมี
เป้ าหมายของเรื่ องราวที่จะเสนอในภาพไว้ดว้ ย
 นักข่าวต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าจะสามารถเข้าไปในสนามเพื่อถ่ายภาพ
ได้เพื่อกันความผิดหวัง เช่น มีบตั รอนุญาต มีบตั รผ่านประตู
 นักข่าวต้องไปถึ งสนามก่ อนเวลาและวางแผนการถ่ ายตลอดจนหาที่ ต้ งั
กล้องและเครื่ องมือล่วงหน้าเท่าที่จะทาได้
 นักข่าวต้อง ระมัดระวังอย่าเข้าไปเกะกะขวางทางนักกี ฬาหรื อกรรมการ
ในระหว่างการทางาน และอย่าบังคนดู
 นั ก ข่ า วต้อ งไม่ ม ัว แต่ ต้ ัง หน้ า ตั้ง ตาบัน ทึ ก ภาพจนตัว เองอาจประสบ
อุบตั ิเหตุไม่คาดคิด เช่น ตกอัฒจันทร์
(กฤษณ์ ทองเลิศ, 2554) นอกจากหลักการดังกล่าวแล้ว การจับจังหวะการเคลื่ อนไหวของ
นักกี ฬาก็น่าจะให้ความสาคัญ ได้ให้ความคิดเห็ นว่า ภาพนิ่ งที่ให้ความหมายเคลื่อนไหว ภาพนิ่ งที่
ถ่ า ยบัน ทึ ก ในขณะเคลื่ อ นไหวจริ งๆ บางภาพอาจมองเห็ น ท่ าทางเหมื อ นกับ อยู่นิ่ ง ๆ หรื อมิ ไ ด้
เคลื่อนไหวเลยภาพเช่นนี้ ไม่ให้ความหมายอันแสดงความเคลื่ อนไหวนับว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ลง
พิมพ์ ภาพที่ ให้ความว่ากาลังเคลื่ อนไหว อาจเป็ นภาพที่นิ่งคมชัดทัว่ ทั้งสิ่ งที่ถ่าย แต่อยูใ่ นลักษณะ
ท่ าทางที่ แสดงให้เห็ นว่าก าลังเคลื่ อนไหวประเภทหนึ่ งกับ ภาพนิ่ งที่ ม องเห็ น ส่ วนที่ เคลื่ อนไหว
รวดเร็ ว ไหว พร่ า มัวหรื อไม่ชดั ภาพเช่ นนี้ เรี ยกร้องสายตาของผูด้ ุ ภาพได้ดีกว่าภาพที่คมชัดทัว่ ทุก
ส่ วน จากแนวคิดที่ได้ประมวลมานี้ อาจสรุ ปได้วา่ หลักการถ่ายภาพข่าวกีฬาที่สาคัญมีดงั นี้
 หลักของการคาดทานายเหตุ การณ์ ของช่ างภาพ ความสามารถในการคา
ทานายเหตุ การณ์ ของช่ างภาพ เป็ นผลมาจากประสบการณ์ ทางการกี ฬา ที่ มีอยู่ในตัวช่ างภาพการ
ถ่ายภาพข่าวกีฬาเพื่อให้ได้งานภาพที่มีคุณภาพสู งนั้นช่ างภาพจะต้องมีความรู ้ เกี่ ยวกับเกมกี ฬานั้น
อย่างเพียงพอ รู ้ จุดสนใจของการถ่ ายภาพกี ฬาแต่ละประเภทเช่ น กี ฬาที่ เล่นเป็ นที มและมี อุปกรณ์
กีฬาที่มีเส้นชัย กีฬาที่มีจงั หวะความเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพื่อที่ช่างภาพสามารถจัดการวางตาแหน่งและ
การกาหนดมุมกล้องได้อย่างเหมาะสม
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 หลักการจับ ภาพกิ ริยาท่ าทางในจังหวะที่ สุดยอด (Peak Action) ซึ่ งเป็ น
เทคนิ คการถ่ ายภาพแบบ Stop Action นั้นคือ การบันทึ กภาพโดยใช้ความเร็ วชัตเตอร์ ที่ไม่ต่ ากว่า
1/500 วิน าที ทั้งนี้ อาจใช้เลนส์ ถ่ ายไกลในการบัน ทึ ก ภาพ เนื่ องจากระยะห่ างระหว่างกล้องกับ
นักกี ฬามี ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่ พบในงานภาพถ่ายกี ฬาที่ใช้ความเร็ วชัตเตอร์ สูงคื อ
สภาพแสงในสนามแข่งขันอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ความเร็ วชัตเตอร์ ดงั กล่าว ดังนั้นช่ างภาพต้อง
เลื อกใช้ค่าช่ องรับแสง (F-Stop) ที่กว้างที่ สุดและอาจต้องเลื อกใช้ค่าความไวแสง (ASA) ที่สูงร่ วม
ด้วย
 หลักศิลปะของการถ่ายทอดความรู ้ สึกเคลื่ อนไหวของเหตุการณ์ ทางการ
กี ฬ า เป็ นเทคนิ ค การบัน ทึ ก ภาพแบบหัน กล้องตามการเคลื่ อนไหวของประธานแสง (Panning)
ร่ วมกับการใช้ความเร็ วชัตเตอร์ ต่า การบันทึกภาพลักษณะนี้ ช่างภาพต้องใช้ความเร็ วชัตเตอร์ ไม่เกิน
1/60 วินาทีหรื อต่ากว่าจนถึง 1/15 วินาที ผลทางภาพที่ได้จะทาให้ฉากหลังเป็ นเส้นพร่ ามัวจนไม่เห็น
รายละเอียดของฉากหลัง ในขณะที่ประธานภาพจะดูโดดเด่น ให้ความรู ้สึกถึงความเคลื่อนไหวที่ดี
การถ่ า ยภาพในลัก ษณะนี้ ช่ า งภาพจะต้อ งมี ค วามช านาญในการเคลื่ อ นกล้ อ งเคี ย งคู่ ก ับ การ
เคลื่อนไหวของประธานภาพ โดยที่ขณะทาการกดชัตเตอร์ น้ นั กล้องก็ยงั คงเคลื่อนตามประธานภาพ
ด้วย
นอกจากเทคนิ คการ Pan กล้องแล้ว ยังมีเทคนิ คการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อผลพิเศษให้
เกิ ดความพร่ ามัว ของภาพกิ ริย าท่ าทาง (Blur Action) นัก กี ฬ า เทคนิ ค วิ ธี ก ารคื อ การก าหนดค่ า
ความเร็ วชัตเตอร์ ที่ต่า วางกล้องบนขาตั้งกล้อง ทาการบันทึกภาพเหตุการณ์โดยไม่เคลื่อนไหวกล้อง
ผลทางภาพที่ได้จะได้ภาพบรรยากาศในสนามแข่งขันที่คมชัด แต่ภาพนักกีฬาที่เคลื่อนไหวนั้นจะ
พร่ ามัวไปตามทิศทางการเคลื่อนไหว เทคนิ คดังกล่าวนี้ ไม่พบมากนักในงานภาพข่าวกีฬาที่เป็ นภาพ
ข่าวเดี่ ยว แต่ก็เป็ นลักษณะข่าวกี ฬาที่แสดงคุ ณค่าทางศิลปะของภาพกีฬาได้ดีและสามารถนามาใช้
ในงานประมวลภาพชุดเล่าเรื่ องของงานข่าวกีฬาได้
การถ่ ายภาพข่ าวกี ฬ านับ ว่าจะมี พ ฒ
ั นาการไปมากทั้ง ในแง่ ข องเทคนิ ค อุ ป กรณ์ ท างการ
บันทึกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึ กภาพด้วยกล้องดิ จิตอล SLR ซึ่ งมี ผลทางการถ่ ายภาพที่ ดี
มาก สามารถปรับตั้งค่าความไว้แสง (ASA) ได้ซ่ ึ งช่วยให้การบันทึกภาพกีฬาในสภาพที่มีแสงสว่าง
น้อยท าได้ง่ายขึ้ น โดยไม่ จอ้ งกังวลกับ ค่าความไวแสงของฟิ ล์ม ที่ ต่ าเกิ น ไปส าหรั บ การถ่ ายภาพ
เหตุการณ์ในสนามที่แสงสว่างน้อย นอกจากหลักการข้างต้นแล้ว ช่างภาพพึงให้ความสาคัญปั จจัย
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทเช่ น ปฏิกิริยาของผูช้ มการแข่งขัน นักกีฬา
เด่ น หรื อบรรยากาศอื่นๆ ในสนามแข่งขัน ซึ่ งเป็ นภาพที่อาจนามาประมวลเข้ากันเป็ นภาพชุ ดเล่ า
เรื่ องเหตุการณ์ข่าวกีฬาได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข่าวมหกรรมการกีฬาใหญ่ๆ ที่มกั มีพ้นื ที่สาหรับการ
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2.2.7 การถ่ ายภาพข่ าวในสถานการณ์ทมี่ ีแสงสว่างน้ อย
ภาพข่าวกิจกรรมการแสดงในอาคาร อาจเป็ นกิจกรรมงานเลี้ยง งานเดินแฟชัน่ กิจกรรมการ
แสดงดนตรี ละคร ซึ่ งมัก เป็ นการถ่ า ยภาพตามสภาพแสงสว่างที่ ผูจ้ ัดงานได้เตรี ย มไว้ รวมทั้ง
สถานการณ์ที่มีแสงน้อยอื่นๆ เช่น ภาพข่าวการชุมนุมประท้วงในเวลากลางคืน ข่าวอุบตั ิเหตุในเวลา
กลางคืน เป็ นต้น ปั ญหาสาคัญของการถ่ายภาพข่าวกิจกรรมการแสดงในอาคารคือสภาพแสงสว่าง
ไม่เพียงพอ หากเป็ นกิจกรรมงานเลี้ยง การใช้ไฟแฟลซช่วยในการบันทึกภาพสามารถกระทาได้ แต่
หากเป็ นการแสดงดนตรี หรื อการละเล่น การใช้ไฟแฟลซเป็ นสิ่ งที่ไม่สมควร เนื่ องจากแสงแฟลซ
รบกวนนักแสดงและบรรยากาศในการรับชมของผูท้ ี่ร่วมอยูใ่ นเหตุการณ์ หรื อในบางกรณี เช่น ภาพ
ข่าวการชุ มนุ มประท้วงที่เกิ ดตอนกลางคืน อาจจะอยู่ในระยะที่แสงแฟลซไม่สามารถส่ องสว่างถึ ง
บุคคลในเหตุการณ์ได้
เทคนิควิธีการที่สาคัญในการถ่ายภาพข่าวการแสดงโดยที่ไม่ใช้แฟลซ คือการตั้งค่าความไว
แสงสู ง ไม่ควรมีค่า ASA ต่ากว่า 400 โดยอาจสู งถึง 1600 หรื อ ในกรณี การบันทึกภาพการแสดงให้
ดูหยุดนิ่ง อาจจะใช้ความเร็ วชัตเตอร์ ที่ 1/60 และใช้ขนาดของช่องรับแสงที่กว้างที่สุด ซึ่งในเงื่อนไข
นี้ ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ขาตั้งกล้อง แต่ปัญหาที่สาคัญกว่านั้นคือ การทางานของระบบวัดแสง ใน
กรณี การแสดงที่ มีไฟส่ องนักแสดงเฉพาะจุ ด ช่ างภาพต้องเลื อกระบบการวัดแสงแบบเฉพาะจุ ด
(spot) ด้วย มิฉะนั้น จะทาให้ภาพนักแสดงสว่างเกินไป (over) อันเป็ นผลมาจาการที่เครื่ องวัดแสดง
ค านวณสภาพแสงความื ด จากนอกเข้ามาร่ วมด้วย ในส่ วนของการเลื อกใช้เลนส์ ถ่ า ยภาพ ควร
เลื อกใช้เลนส์ ที่สามารถปรับเปลี่ ยนทางยาวโฟกัสได้เช่ น เลนส์ ซูมที่มีระยะทางยาวโฟกัสในระยะ
ปานกลาง เพราะหากเป็ นเลนส์ ที่มีความยาวโฟกัสสู ง มักมีปัญหาในเรื่ องของขนาดของช่องรับแสง
ที่แคบไปหรื อเลนส์ดูดกลืนแสงมากไป อาจทาให้ไม่สามารถบันทึกภาพในสภาพแสงน้อยได้
2.2.8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การถ่ ายภาพข่ าวหนังสื อพิมพ์ สามารถนามาประยุกต์ ใช้
กับรายงานการวิจัยครั้งนี้ คือ
สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข่าวและการรายงานข่าวฉบับนี้ ไป
ประยุกต์ใช้กบั การเขียนข่าวบันเทิงในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐได้ ช่ วยให้มีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพข่าวเบื้องต้น ตั้งแต่คุณภาพของภาพข่าว คาอธิ บายภาพข่าว การถ่ายภาพ
ข่าวในสถานการณ์ ต่างๆ เพราะการนาเสนอข่าวบันเทิ งในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐนั้น รู ปภาพที่ใช้
จะต้องสวยงามครบองค์ประกอบภาพ สามารถสื่ อความหมายได้ดี
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของผู้อ่านหนังสื อพิมพ์
ชวรัตน์ เลิศชัย (อ้างถึงใน ภัทริ นทร์ วังรัตนาศิริกุล, 2550) ในการสื่ อสารนั้น สื่ อมวลชนใน
ฐานะของผูส้ ่ งสารจะสามารถดาเนิ นบทบาทให้ลุล่วงไปได้เพียงใดนั้น ขึ้ นอยู่กบั พฤติ กรรมการ
เปิ ดรับข่าวสารของผูร้ ับสาร โดยปั จจัยพื้นฐานที่เป็ นแรงผลักดันให้บุคคลเลือกเปิ ดรับสื่ อ 4 ประการ
ด้วยกัน คือ
1) ความเหงา ด้วยเหตุ ผลที่ ว่าโดยปกติมนุ ษย์ตอ้ งการเพื่อน ไม่สามารถอยู่
ตามลาพังเพราะจะเกิดความรู ้สึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว จึงต้องหันมาสื่ อสารกับผูอ้ ื่น และใน
บางครั้ งคนบางส่ วนพอใจที่ จะอยู่ก ับ สื่ อมากกว่าที่ จะอยู่ก ับ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งด้วยซ้ า เพราะ
สื่ อมวลชนเป็ นเพื่อนแก้เหงาที่ไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนา หรื อทางสังคมให้แก่ตนเอง
2) ความอยากรู ้ อยากเห็ น เป็ นคุ ณสมบัติพ้ืนฐานของมนุ ษ ย์ที่ ตอ้ งการที่ จะ
รับรู ้ ข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการอยากรู ้ ของตนเอง ไม่ว่าสิ่ งที่ อยากรู ้ น้ นั มี ผลกระทบต่อ
ตนเองหรื อไม่
3) ประโยชน์ใช้ส อย มนุ ษย์มกั เป็ นผูท้ ี่ เห็ นแก่ ตวั มักจะแสวงหาและเลื อก
รับรู ้ ข่าวสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง ทั้งในแง่การเสริ มบารมี การช่ วยให้สะดวกสบาย หรื อเพื่อ
ความสนุ ก สนานบัน เทิ ง โดยจะเลื อ กสื่ อ ที่ ใ ช้ ค วามพยายามน้ อ ยที่ สุ ด (Least Effort) และได้
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุด (Promise or Reward) ข่าวสารเหล่านี้ไม่วาจะให้คุณค่าในทางปฏิบตั ิ
หรื อแม้แต่ความคิดก็สามารถหาได้จากสื่ อมวลชน
4) ลักษณะเฉพาะของสื่ อมวลชนทัว่ ไป นอกจากองค์ประกอบเกี่ ยวกับอายุ
เพศ การศึ กษา สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสังคม ทัศนคติ ความคาดหวัง ความกลัว เป็ นต้น ไม่
สามารถสนองตอบความต้องการ ผูร้ ับสารแต่ละคนจะหันเข้าหาลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่ อที่จะ
สนองความต้องการและทาให้ตนเกิดความพึงพอใจ
จากสาเหตุ ข ้างต้นย่อมให้แสดงให้เห็ นว่า โดยธรรมชาติ น้ ันบุ ค คลมี แนวโน้ม ในการท า
กิ จ กรรมต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจ าวัน อี ก ทั้ง บุ ค คลยัง ต้ อ งการแลกเปลื่ ย นข่ า วสาร ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ซ่ ึ งกันและกัน ข่าวสารจึ งเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ ใช้ป ระกอบการตัดสิ นใจของบุ คคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลเกิดความไม่แน่ใจในเรื่ องหนึ่ งมากเท่าใดความต้องการข่าวสารก็จะยิ่ง
เพิ่มขึ้น
เดอ เฟลอร์ (อ้างถึ ง ใน พิ ม พลอย ปั จชัย โย,2550) ได้ส รุ ป เรื่ องความต่ า งระหว่างบุ ค คล
(Individual Difference) เอาไว้ว่า อย่างไรก็ตามมนุ ษย์เรานอกจากจะเลื อกเปิ ดรั บสารแล้วยังมี การ
แสวงข่าวสาร (Information Seeking) เพื่อสนองความต้องการของตนเอง เพราะทุกคนมีธรรมชาติที่
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จะเปิ ดรับข่าวสารตลอดเวลา เพียงแต่จะเปิ ดรับสื่ อใด อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่อไปนี้ ที่จะเป็ น
ตัวกาหนด
 ปั จจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่ วนบุคคล แนวคิดนี้ เป็ นตัวกาหนดว่า
มนุ ษย์มีความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านโครงสร้ างจิตวิทยาส่ วนบุคคล
อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากลักษณะการอบรมเลี้ ยงดู ที่แตกต่างกัน การดารงชี วิตในสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่ ไม่เหมื อนกัน ได้กลายเป็ นปั จจัยส าคัญที่ ส่ งผลกระทบถึ งระดับ สติ ปั ญญา ความคิ ด
ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการรับรู้ การเรี ยนรู้ และการจูงใจ
 ปั จจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่ องจากมนุ ษย์มกั จะยึดติดกับ
กลุ่ ม สั ง คมที่ สั ง กัด อยู่ เป็ นกลุ่ ม อ้า งอิ ง (Reference Group) เพราะฉะนั้ น ในการตัด สิ นใจที่ จ ะ
แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมใด ๆ ก็ตามมักจะคล้อยตามกลุ่ มในแง่ความคิ ด ทัศนคติ และพฤติ กรรม
เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม
 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่ อสาร แม้ว่าจะมีความแตกต่าง
ของสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนความแตกต่างทาง เพศ อาชี พ ระดับการศึกษา และรายได้ แต่ก็เป็ นอี ก
ปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้เกิดความคลายตัวในการเปิ ดรับเนื้ อหาของการสื่ อสาร รวมถึงการตอบสนองต่อ
เนื้อหาที่ไม่แตกต่างกัน
พีระ จิระโสภณ (อ้างถึง ภัทริ นทร์ วังรัตนาศิริกุล,2550) เมื่อบุคคลมีค่านิ ยม ประสบการณ์
ความต้องการที่ แตกต่างกันออกไป สิ่ งที่ต่างๆ เหล่ านี้ จะให้บุคคลเกิ ดกระบวนการเลื อกสรรรับรู ้
ข่าวสารต่าง กระบวนการเลื อกสรร เปรี ยบเสมื อนเครื่ องกรองสารในการรับรู ้ (Perception Filter)
ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลัน่ กรอง 3 ชั้นดังนี้
1) การเปิ ดรั บ หรื อเลื อกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)
เป็ นแนวโน้มที่ผรู ้ ับสารจะเลือกสนใจ หรื อเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งสารใดแหล่งหนึ่ งที่มีอยูด่ ว้ ยกัน
หลายแห่ ง โดยทัว่ ไปผูร้ ับสารมักเลือกเปิ ดข่าวสารที่มีเนื้ อหาสอดคล้องกับความเชื่ อทัศนคติ ความ
สนใจ และสิ่ งที่ ส นับ สนุ น ความคิ ดเดิ ม ของตน ก็ จะก่ อให้เกิ ดภาวะไม่ ส มดุ ลทางจิ ตใจที่ เรี ยกว่า
Cognitive Dissonance ซึ่ งบุ ค คลอาจจะลดภาวะไม่ ส มดุ ล นี้ ได้โดยเปลี่ ย นทัศ นคติ ความรู ้ หรื อ
พฤติกรรมการแสดงออก หรื อเลือกสรรข่าวสารที่ตรงกับความคิดเดิมของตนเอง
2) ก า ร เลื อ ก รั บ ห รื อ ตี ค ว า ม ( Selective Perception or Selective
Interpretation) เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองขั้นต่อมา กล่ าวคื อ เมื่ อบุ คคลเลื อกเปิ ดรับข่าวสารจาก
แหล่ ง หนึ่ งแหล่ ง ใดแล้ว ผูร้ ั บ สารจะเลื อ กรั บ รู ้ ห รื อเลื อกตี ค วามหมายตามความเข้าใจ ทัศนคติ
ประสบการณ์ ความเชื่ อ ความต้องการ การคาดหวัง ตามแรงจูงใจของตนเอง และตามสภาวะของ
ร่ างกายหรื ออารมณ์ เป็ นต้น
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3) การเลื อ กจดจ า (Selective Retention) เป็ นแนวโน้ ม ในการเลื อ กจดจ า
ข่าวสารเฉพาะสารที่มีเนื้ อหาตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของตนเอง และมักลืมใน
ส่ วนที่ตนเองไม่สนใจ เรื่ องที่ขดั แย้งหรื อเรื่ องที่คา้ นกับความคิดของตนเอง การเลื อกจดจาเนื้ อหา
ของสารที่ได้รับ จึงเป็ นการช่วยเสริ มทัศนคติหรื อความเชื่ อเดิ มของผูร้ ับสารให้มีความมัน่ คงยิ่งขึ้น
และเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น ดังนั้น กระบวนการเลือกสรรของผูร้ ับสาร จึงเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรอง
(Filter) ข่าวสารในการรับของผูร้ ับสาร
2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของผู้อ่านหนังสื อพิมพ์ สามารถ
นามาประยุกต์ ใช้ กบั รายงานการวิจัยครั้งนี้ คือ
สามารถนาความรู ้ที่ได้จากแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของผูอ้ ่าน
หนังสื อพิ มพ์ฉ บับนี้ ไปประยุกต์ใช้กบั การเขี ยนข่าวบันเทิ งในหนังสื อพิ มพ์ส ยามรัฐได้ ช่ วยให้
ข้า พเจ้ามี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเพิ่ ม ขึ้ น เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อของผูอ้ ่ า น ว่า ผูอ้ ่ า นนั้น มี
พฤติกรรมอย่างไร และเราควรจะนาเสนอข่าวอย่างไร ให้เข้าถึ งผูอ้ ่านได้มากที่ สุด เพื่อที่จะนาไป
ปรับปรุ งในการนาเสนอข่าวบันเทิงต่อไป
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับข่ าวบันเทิง
(วันทนา คณานุ รักษ์ ,2554) ข่าวบันเทิ ง คื อ การนาเสนอข่าวเกี่ ยวกับวงการบันเทิ ง ดารา
นักแสดง นักร้อง การถ่ายทาภาพยนตร์ ละคร รวมถึงแฟชัน่ การแต่งกายที่ดารานักแสดงหรื อนักร้อง
เป็ นผูน้ ามาเผยแพร่
การนาเสนอข่าวบันเทิ งนั้น นอกจากต้องการที่ จะแจ้งข่าวสารความเคลื่ อนไหวต่างๆ ใน
วงการบันเทิงแล้ว ยังต้องการให้ความบันเทิงแก่ผอู ้ ่านอีกด้วยจึงพบว่าผูเ้ ขียนข่าวมักจะสอดแทรก
ความรู ้ สึกส่ วนตัวลงไปในข่าวในรู ปแบบของการวิจารณ์ กระทบกระเที ยบ ติชม และเสนอแนะ
เพื่อให้ผอู ้ ่านคล้อยตามผูเ้ ขียน ซึ่ งแตกต่างจากข่าวอื่นๆ เช่ น ข่าวการเมืองหรื อข่าวอาชญากรรม ที่
ต้องเสนอแต่ ขอ้ เท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้ นเท่านั้น ข่าวบันเทิ งมัก จะมี การนาเสนอภาพข่ าวในลัก ษณะเพื่ อ
ประเมินคุณค่าของข่าว
รู ปแบบการนาเสนอข่าวบันเทิงออกออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ (1) รู ปแบบข่าวเพื่อนาเสนอ
ข่าวความเคลื่ อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิ ง และ (2) รู ปแบบคอลัมน์ เพื่อนาเสนอ
ความคิดเห็นของคอลัมนิ สต์ (Columnist) ในการวิพากษ์วิจารณ์ ติชม ผลงานศิลปวัฒนธรรม และ
บันเทิง
สุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ (อ้างถึ งใน วันทนา คณานุ รักษ์,2554) ประเด็นการนาเสนอข่าวบันเทิง มี
ทั้งในเชิงสร้างสรรค์ที่ควรนาไปปฏิบตั ิและที่ไม่สร้างสรรค์พุงหลีกเลี่ยงมีดงั ต่อไปนี้
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2.4.1 ประเด็นข่ าวบันเทิงทีส่ ร้ างสรรค์
 ประเด็นข่าวเกี่ ยวกับผลงาน ได้แก่ การกล่ าวถึ งรายละเอี ยดของผลงาน
ของดารา ศิลปิ น นักร้อง นักแสดง และประเด็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการทางานของดารา ศิลปิ น
นักร้อง นักแสดง ตลอดจนประเด็นเรื่ องความใฝ่ ฝัน ทิศทางในอนาคตของธุ รกิจหรื อการสร้างสรรค์
ผลงาน รวมทั้งการนาเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต
 ประเด็นข่าวทางธุ รกิ จอุตสาหกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และทางบันเทิ ง
ได้แก่ การขยายองค์กร การเปิ ดธุ รกิ จใหม่ การทาธุ รกิ จระหว่างประเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิง
 ประเด็นเกี่ยวกับผลของงานที่มีต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรง
บันดาลใจหรื อการเป็ นแบบอย่างที่ดี (Idol) ให้กบั เด็กและเยาวชน
2.4.2 ประเด็นข่ าวบันเทิงทีไ่ ม่ สร้ างสรรค์ หรือสุ่ มเสี่ ยงผิดจรรยาบรรณ
 ประเด็นการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่อยูใ่ นรายการข่าวหรื อละคร
ในลักษณะ “โฆษณาแฝง” (Advertorial) ทั้งนี้ในส่ วนนี้ ไม่เกี่ยวกับการซื้ อพื้นที่การโฆษณาตามปกติ
ในรายการซึ่ งมีสปอต (Spot) ชัดเจนอยูแ่ ล้ว แต่ในปั จจุบนั มีการทาให้สินค้าบันเทิงเป็ นข่าวมากขึ้น
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเสี ยประโยชน์ในโอกาสที่จะได้รับชมความบันเทิงโดยไม่มีโฆษณาแฝง
 ประเด็นเกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวของศิลปิ น ดารา นักร้อง นักแสดง
 เรื่ องชูส้ าวดารา เช่น การแอบแต่งงาน การแอบหมั้น การแอบจดทะเบียน
การมี พฤติ กรรมรั กร่ วมเพศ-เป็ นทอม ดี้ เกย์ เป็ นเลสเบี้ ยน เป็ นกระเทย แปลงเพศ (สาวประเภท
สอง) การเป็ นเด็กเสี่ ย การขายตัว เป็ นต้น
 เรื่ องการเที่ยวกลางคืน เสเพลของดารา นักร้อง ศิลปิ น นักแสดง เป็ นต้น
 เรื่ องยาเสพติ ด ของดารา นักร้ อง ศิ ลปิ น นักแสดง เช่ น การค้ายาเสพติ ด
การติดยาเสพติด การปาร์ ต้ ียาเสพติด เป็ นต้น
 เรื่ องการทาศัลยกรรมร่ างกายของดารา นักร้อง ศิลปิ น นักแสดง เป็ นต้น
 เรื่ องสาส่ อนทางเพศ ของดารา นักร้อง ศิลปิ น นักแสดง
 เรื่ องการทะเลาะวิวาท ของดารา นักร้อง ศิลปิ น นักแสดง
2.4.3 ประเด็นร้ อนแรงหรือประเด็นฉาวโฉ่
 นางแบบโชว์เต้า นมระหว่ า งเดิ น แบบ ดาราแต่ ง ตัว โป๊ ะไปร่ ว มงาน
ประกาศผลรางวัล ท้องก่อนแต่ง การทาแท้ง ภาพคลิป ภาพตกแต่งหรื อรี ทชั เป็ นต้น
ประเด็นข่าวที่ไม่สร้ างสรรค์เหล่านี้ ไม่ใช่ ไม่สามารถนาเสนอได้ แต่เมื่อนาเสนอควรให้มี
ลัก ษณะและรู ป แบบของการน าเสนอข่ าวและการให้ ป ระโยชน์ ในแง่ ข ้อคิ ดอุ ท าหรณ์ แก่ ผูอ้ ่ า น
มากกว่าการนาเสนอโดยปราศจากให้ขอ้ คิด เนื่ องจากแม้ข่าวประเด็นเหล่านี้ มีคุณค่าข่าวสู ง ผูอ้ ่าน
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อยากรู ้ อ ยากเห็ น ก็ ต าม แต่ เป็ นประเด็ น ที่ สุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล และการผิ ด
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พของสื่ อมวลชนรวมทั้งการไม่ได้เป็ นตัวอย่างที่ดีให้สังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ของเด็กและเยาวชน
(ดวงกมล เทวะพิทกั ษ์,2554) ข่าวบันเทิงมีลกั ษณะของการบอกเล่าเหตุการณ์ ความเป็ นจริ ง
ที่เกิดขึ้นในสังคมดารา นักแสดง ศิลปิ นแขนงต่างๆ มีการจัดระเบียบ การเรี ยงลาดับความเหมาะสม
เพื่ อ ดึ ง ดู ดความสนใจของผูร้ ั บ ชมอย่างมี ระเบี ย บแบบแผน แนวคิ ด ในการก าหนดคุ ณ ลัก ษณะ
Journalistic จึงมีประโยชน์อย่างมากในการวิจยั เนื่ องจากจะเป็ นกรอบช่วยให้นิยามหรื อคาจากัดคา
ว่า ลัก ษณะเนื้ อ หาข่ า วสาร ได้ชัด เจนขึ้ น เพื่ อ แบ่ ง แยกต่ อ ไปว่า อะไรบ้า งในข่ าวบัน เทิ งที่ เป็ น
ลักษณะเนื้อหาข่าวสาร และสามารถอธิ บายได้อย่างกว้างสาหรับใช้ประกอบงานของผูเ้ ขียนต่อไป
ปุ ณ ณรั ตน์ พิ ง คานนท์ (อ้างถึ งใน ภัท ริ น ทร์ วังรั ตนาศิ ริกุ ล ,2550) ข่ าวบัน เทิ ง เป็ นการ
รายงานข่าวเกี่ยวกับความบันเทิงหลายรู ปแบบ เช่ นกิ จกรรมความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ เพลง ละคร
ภาพยนตร์ หนังสื อ หรื อการทากิจกรรมของบุคคลที่อยูใ่ นวงการบันเทิง เช่น นักร้อง ดารานักแสดง
นักเขียน หรื อบุคคลอาชี พอื่นซึ่ งมามีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง เช่นนักกี ฬา นักการเมือง เป็ น
ต้น ส่ วนใหญ่การรายงานข่าวมักเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับการผลิต หรื อออกผลงานชิ้นใหม่ของศิลปิ นที่
นาเสนอต่อสาธารณชน หรื อผลงานดีเด่นของดารา นักร้อง นักแสดง ซึ่ งมักจะเน้นในเรื่ องของการ
จาหน่ายผลงาน การแจ้งให้ทราบถึงการแสดง การเผยแพร่ ผลงานผ่านสื่ อมวลชนเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ
มาลี บุ ญ ศิริ พ นั ธ์ (อ้างถึ งใน ภัท ริ นทร์ วังรั ตนาศิ ริกุ ล ,2550) แม้หนังสื อพิ มพ์จะเป็ นสื่ อ
ข่าวสาร แต่ภาระหน้าที่หลักอีกประการหนึ่ ง คือ การให้ความบันเทิง ผูอ้ ่านได้รับความบันเทิงจาก
การอ่านเนื้ อหาในหนังสื อพิมพ์ เป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดทางอารมณ์ และความรู ้ สึก และ
พักผ่อนสมองไปในเวลาเดียวกัน
ภัทริ นทร์ วังรัตนาศิริกุล (2550) เนื้ อหาด้านบันเทิง หมายถึง ข้อเขียน และภาพการนาเสนอ
ในหน้าบันเทิงของหนังสื อพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้ความบันเทิง ผูท้ ี่คลุกคลีในวงการบันเทิง ผูผ้ ลิต
อุตสาหกรรมบันเทิง ผลงานด้านบันเทิง รวมทั้งความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆในวงการศิลปะ
บันเทิงในหน้าบันเทิงของหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์
รู ปแบบการนาเสนอ หมายถึ ง ลักษณะการนาเสนอเนื้ อหาหน้าบันเทิงในหน้าบันเทิง โดย
แบ่งเป็ นรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
 ข่ า ว คื อ การรายงานข้อ เท็ จ จริ ง หรื อ เหตการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น หรื อ ความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการบันเทิง ทั้งนี้รวมถึงภาพประกอบข่าวด้วย
 ภาพข่ าว คื อ ภาพที่ บ อกเล่ า เรื่ องราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ ในวงการบัน เทิ ง ที่
เกิดขึ้นจริ ง และมีคาบรรยายภาพว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร

21
 บทสัมภาษณ์ คือ การเรี ยบเรี ยงคาพูดจากบทสัมภาษณ์ ซึ่ งมีท้ งั ผูถ้ ามและ
ผูต้ อบ หรื อคาถามเดียวกันแต่มีผตู ้ อบหลายคน
 คอลัมประจา คือ งานที่เขียนขึ้นโดผูเ้ ขียนประจา (Columnist) ซึ่ งเจ้าของ
คอลัมน์จะสอดแทรกความคิดเห็ นลงไป โดยมีเนื้ อหาที่เกี่ ยวกับวงการบันเทิงในทุกแง่ทุกมุม เช่ น
คอลัมน์บนั เทิงไทยรัฐ
 คอลัมน์ซุบซิ บ คือ งานเขียนที่มีเนื้ อหาล้อเลียน กระเซ้าเย้าแหย่ผทู ้ ี่อยูใ่ น
วงการบันเทิงโดยไม่มีแหล่งข่าวที่ ชดั เจน เช่ น คอลัมน์ยิ่งยงแหย่ดารา ในไทยรัฐ คอลัมน์ วงเวียน
ดารา ในเดลินิวส์
 รายงานพิเศษ คือ รายงานที่สืบเนื่ องจากข่าว หรื อรายงานเหตุการณ์ความ
เคลื่อนไหวในวงการบันเทิงที่น่าสนใจ โดยผูส้ ื่ อข่าวเขียนด้วยภาษาที่มีสีสันเร้าอารมณ์ เช่น รายงาน
เบื้องหลังการถ่ายทา
 คอมลัมน์ตอบจดหมาย คือ การตอบจดหมายของผูอ้ ่านที่เขียนเข้ามาถาม
หรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงการบันเทิงเช่น คอลัมน์กุ๊กกิ๊กช่วยเกา ในไทยรัฐ
 อื่ นๆ เช่ น รายงานอันดับ หนังทาเงิ น (Box Office) ของอเมริ กา รายงาน
อันดับเพลง

