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๕๔๒๐๘๓๐๒ : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพฒันาอาชีพ 

คาํสาํคญั :  ภาษาข่าว/กลวิธีการนาํเสนอข่าว 

  ชุติมา  สาตร์ร้าย  : ภาษาข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก M2F. อาจารยท่ี์ปรึกษาการ

คน้ควา้อิสระ  : ผศ.ดร.วีรวฒัน์  อินทรพร.  ๑๕๓ หนา้. 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ ๑) เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาของข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพ์

แจก M2F ๒) เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการนาํเสนอและการใชภ้าษาข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก 

M2F โดยศึกษาจากหนงัสือพิมพแ์จก M2F ฉบบัเดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 ผลการศึกษาพบว่าเน้ือหาของข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก M2F ประกอบดว้ยข่าว 

๑๓ ประเภท ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบนัเทิง ข่าวศาสนาและความเช่ือ ข่าวสุขภาพ                  

ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ ข่าวอุทกภัยและธรณีพิบัติ  ข่าวอุบัติ เหตุ ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ                 

ข่าวในพระราชสํานัก ข่าวการเมือง ข่าวพยากรณ์อากาศ และข่าวการศึกษา ทั้ งน้ีข่าวท่ีเลือก             

มานาํเสนอจดัอยู่ในประเภทข่าวเบาท่ีผูค้นให้ความสนใจ และเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีเหมาะกบัวิถีชีวิต

ของคนเมือง ดา้นกลวิธีการนาํเสนอข่าวหนา้หน่ึง พบว่ามีความโดดเด่นในดา้นการใชต้วัอกัษรสี 

การพาดหัวข่าว การวางรูปภาพ การวางตวัอกัษรให้สัมพนัธ์กบัความหมายของคาํ และการตกแต่ง

ตวัอกัษรเพื่อช่วยส่ือความหมายของคาํ ซ่ึงเป็นการดึงดูดความสนใจจากผูรั้บหนงัสือพิมพ ์เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการส่งสารไปยงัผูรั้บสารดว้ยจากแจกฟรีในชัว่โมงเร่งด่วน ดา้นการใชภ้าษาข่าวหนา้

หน่ึงพบว่าเป็นภาษาท่ีเขา้ถึงคนไดทุ้กเพศทุกวยั มีการสร้างคาํใหม่ท่ีเขา้กับเหตุการณ์ในสังคม

ปัจจุบนั เพื่อให้ผูอ่้านรับข่าวสารไดง่้ายยิ่งข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะการเล่าข่าวมากกว่าการรายงานข่าว

ดงัเช่นหนงัสือพิมพท์ัว่ไป 
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This independent study aims to analyze the detail of front-page news in M2F, a free 

newspaper and analyze the presentation methods as well as language used in the front page of the 

newspaper dated from September to December 2012. 
 
 

 The result of this research shows that there are 13 types of news stories in the front page 

of M2F free newspaper. They are crime reporting, entertainment news, religion and belief news, 

health news, odd news, natural disaster news, accident news, social news, economic news, royal 

news, politics news, weather forecast and education news. The selected news in this research is 

soft news in which people take interest as it is close to their urban lifestyle. Regarding the 

presentation methods, M2F newspaper has very distinctive usage of colored letters, headlining, 

image placement, letter placement and letter design that helps convey the meaning of words. 

These methods, therefore, will effectively attract the attention of the recipients during the rush 

hour distribution. About the front-page language, it can be seen that the applied language suits 

people of all genders and ages. Moreover, new words are created to match the current situations 

in order to make it easier for readers to digest the news which the writing style is more similar to 

news talk than normal news report that can be seen in other newspaper. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

สงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่งการติดต่อส่ือสาร มีการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมาก       

การรับรู้ข่าวสารของมนุษย์ก็ง่ายข้ึน การรับรู้ข่าวสารน้ีก็เพ่ือช่วยในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม             

การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ รับรู้เหตุการณ์ความเป็นไปในสังคม กระทั่งเพื่อให้มี

เร่ืองราวในการพูดคุยกนัในวงสังคม ปัจจุบนัมนุษยรั์บรู้ข่าวสารไดจ้ากหลายช่องทางทั้งวิทย ุ

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และอินเทอร์เน็ต 

ข่าว หมายถึงการรายงานขอ้เท็จจริง ขอ้มูลรายละเอียดและเหตุการณ์ต่างๆ ให้ปรากฏสู่

สาธารณชนโดยเร่ืองท่ีรายงานตอ้งเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจของประชาชนหรือของผูร้ายงานอาจเป็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนแลว้ในอดีต กาํลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งท่ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้น

เพียงวนัเดียวหรือระยะยาวนานเป็นเดือนเป็นปี ปุณณรัตน์ พิงคานนท ์(2548 : 6) กล่าวว่า สามารถ

จําแนกประเภทของข่าวได้หลายประเภท เช่น ข่าวสัมภาษณ์ ข่าวการประชุม ข่าวปาฐกถา                

ข่าวอุบติัเหตุและเพลิงไหม ้ข่าวอาชญากรรม ข่าวศาล ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าววิทยาศาสตร์

และวิจัย ข่าวการศึกษา ข่าวสังคมและข่าวสตรี ข่าวกีฬา ข่าวบนัเทิง ข่าวเชิงตีความ และข่าว             

เชิงสืบสวน 

แมเ้ทคโนโลยีจะขยายอยา่งต่อเน่ืองทาํให้มนุษยส์ามารถรับรู้ข่าวสารจากทางอินเทอร์เน็ต

ไดง่้ายข้ึน แต่การเสนอข่าวผา่นทางหนา้หนงัสือพิมพก์ย็งัคงมีอยูใ่นรูปแบบของหนงัสือพิมพร์ายวนั       

รายสัปดาห์ ฯลฯ  พระราชบญัญติัการพิมพ ์พ.ศ. 2484 มาตรา 4 ไดนิ้ยามความหมายของ

หนังสือพิมพ์ไว้ว่าหมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมี ช่ือจ่าหน้าเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออก       
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ตามลําดับ เ ร่ือยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีความต่อเ น่ืองกันหรือไม่ก็ตาม 

(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2528 : 61) ปัจจุบนัหนงัสือพิมพก์็ยงัเป็นท่ีนิยมของผูรั้บสารเป็น

จาํนวนมาก  เน่ืองจากความสะดวกหลายประการ เช่น เป็นส่ือท่ีสะดวกในการพกพา เป็นส่ือท่ีไม่

ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในการรับสาร เพียงแค่ผูรั้บสารสามารถอ่านออกเขียนได ้เสียค่าใชจ่้ายในการ     

รับสารนอ้ย และสามารถยอ้นกลบัมาตรวจสอบขอ้มูลไดส้ะดวก เป็นตน้   

หากแบ่งหนังสือพิมพ์ตามลกัษณะเน้ือหาของข่าวจะสามารถแบ่งหนังสือพิมพ์ได้เป็น         

2 ประเภท ประเภทแรก ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพ (Quality Newspapers) คือหนงัสือพิมพท่ี์

เน้นหนักในการเสนอความรู้ความเขา้ใจและปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 

และสงัคม หนงัสือพิมพป์ระเภทน้ีอาจจะมีผูอ่้านไม่กวา้งขวางนกั และอาจมียอดพิมพจ์าํหน่ายไม่สูง

มาก ประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณ (Popular Newspapers) คือ หนงัสือพิมพท่ี์มุ่งเนน้

ตลาดทัว่ไปจะเนน้นาํเสนอข่าวเบาๆ ไดแ้ก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวศาล ข่าวบนัเทิงต่างๆ โดยไม่ได้

เนน้ถึงสารประโยชน์หนงัสือพิมพป์ระเภทน้ีจึงมีจาํนวนจาํหน่ายสูง (ดรุณี หิรัญรักษ ์2537 : 1) 

ปัจจุบนัหนงัสือพิมพใ์นประเทศไทยมีหลายช่ือ ไดแ้ก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชดัลึก แนวหนา้ 

บา้นเมือง โดยมีแนวการนาํเสนอข่าวแตกต่างกนัไปตามนโยบายของหนงัสือพิมพ ์และมีช่องทางใน

การเผยแพร่ดว้ยการจาํหน่าย ส่วนใหญ่เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนั และมีบางฉบบัท่ีออกเป็นวาระ เช่น   

ราย 3 วนั รายสปัดาห์ หรือรายปักษ ์เป็นตน้ 

นอกจากหนงัสือพิมพจ์ะมีวางจาํหน่ายอยูท่ ัว่ไปแลว้ ช่องทางการแจกก็เป็นอีกช่องทางหน่ึง

ท่ีจะไดเ้ผยแพร่หนงัสือพิมพอ์อกไปสู่สาธารณชน  หากเผยแพร่ดว้ยการจดัจาํหน่าย รายไดห้ลกัของ

หนังสือพิมพก์็จะมาจากยอดขาย ซ่ึงผูบ้ริโภคก็จะซ้ือหนังสือพิมพแ์ต่ละฉบบัตามความสนใจใน

แนวการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์นั้ น ๆ  และยงัมีรายได้รองมาจากการขายพื้นท่ีในหน้า

หนังสือพิมพใ์ห้แก่บริษทัห้างร้านต่าง ๆ เพื่อลงโฆษณาสินคา้ภายในหนงัสือพิมพแ์ต่ละหนา้  แต่

หากเป็นหนงัสือพิมพท่ี์เผยแพร่ดว้ยการแจกแลว้ รายไดห้ลกัของหนงัสือพิมพป์ระเภทน้ีก็จะมาจาก

การขายพื้นท่ีโฆษณาสินคา้ในหนา้หนงัสือพิมพโ์ดยตรง มุ่งหวงัใหผู้บ้ริโภคไดเ้ห็นโฆษณาเพื่อเกิด

ความตอ้งการในตวัสินคา้ต่อไป  หนงัสือพิมพแ์จกนั้น ถา้ไม่มีข่าวท่ีน่าสนใจมีแต่โฆษณา ผูอ่้านก็
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อาจไม่เปิดหนังสือพิมพ์อ่านก็ได้  ทาํให้จาํนวนผูอ่้านไม่สูง ก็จะมีผลต่อการขายพื้นท่ีโฆษณา         

ไปดว้ย  ดงันั้น หนงัสือพิมพแ์จกท่ีไม่มีรายไดจ้ากยอดจาํหน่าย จึงจาํเป็นตอ้งสร้างความน่าสนใจใน

ดา้นการนาํเสนอข่าวสารเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านให้ติดตามข่าวสารในหนังสือพิมพแ์จก

ฉบบันั้น ๆ 

หนงัสือพิมพแ์จกท่ีน่าสนใจฉบบัหน่ึงท่ีเพิ่งจดัพิมพไ์ดไ้ม่นาน คือ หนงัสือพิมพ ์M2F ซ่ึง

เป็นหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทย ท่ีเผยแพร่ด้วยการแจกให้แก่ผูอ่้านทัว่ไปในย่านชุมชนเมือง 

หนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีจดัทาํโดยบริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) ในเครือเดียวกบัหนงัสือพิมพ์

บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์และหนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคล่ี กลุ่มเป้าหมายของ

หนงัสือพิมพคื์อกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร การแจกหนงัสือพิมพจ์ะแจกตามสถานีขนส่ง

มวลชน BTS, MRT, BRT และยา่นธุรกิจต่างๆ กว่า 250 จุดใจกลางกรุงเทพมหานครโดยจะแจกทุก    

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เร่ิมแจกคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หนังสือพิมพ ์M2F มี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้อ่้านไดรั้บข่าวสารทนัเหตุการณ์ กระชบัและรวดเร็วซ่ึงประกอบดว้ยเร่ืองน่ารู้                  

ข่าวต่างประเทศ ข่าวทั่วไป ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง  ข่าวเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจและ

เก่ียวขอ้งกบัชีวิตคนทาํงานผูท้นัสมยัท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง นอกจากน้ียงัมีเร่ืองราวเก่ียวกบัการทาํงาน

และ        วิถีชีวิตซ่ึงให้ขอ้มูลครอบคลุมการกิน ด่ืม การท่องเท่ียว ชีวิตในท่ีทาํงาน งานอาชีพ และ

แฟชัน่ นอกจากน้ียงัมีเร่ืองซุบซิบดาราและคนมีช่ือเสียงในสงัคมทั้งในและต่างประเทศอีกดว้ย 

ช่ือหนงัสือพิมพ ์M2F มาจาก Monday to Friday ตรงกบัลกัษณะการแจกหนงัสือพิมพคื์อ

แจกทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ขนาดของหนังสือพิมพเ์ป็นขนาดแทบลอยด์ (tabloid newspapers)        

มีขนาดประมาณคร่ึงหน่ึงของขนาดแผน่ใหญ่คือกวา้งประมาณ 11.5 น้ิวและยาวประมาณ 1.5 น้ิว 

หรือเรียกว่าขนาดพบัคร่ึง หนงัสือพิมพใ์น 1 ฉบบั มีจาํนวน 24 หนา้ เน้ือหาในฉบบัประกอบดว้ย

คอลมัน์ทั้งหมด 15 คอลมัน์ ไดแ้ก่ คอลมัน์ News Update รายงานข่าวท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจใน

ปัจจุบนัของคนในสังคม World รายงานข่าวต่างประเทศ Thailand รายงานข่าวในประเทศ 

Bangkok ข่าวสารด้านต่างๆในกรุงเทพมหานคร เช่น ด้านคุณภาพชีวิต การคมนาคม และ

สุขอนามยั Crime ข่าวอาชญากรรมเพ่ือเตือนภยัคนในสังคม Star news & Gossip รายงานข่าว
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บนัเทิง TV แนะนาํรายการโทรทศัน์ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม Working Hours แนะนาํเคล็ดลบัในเร่ือง

การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ Style & Fashion รวบรวมเร่ืองราวแฟชัน่การแต่งกายท่ีกาํลงัเป็นท่ี

นิยมทั้งสาํหรับผูห้ญิงและผูช้าย Shopping แนะนาํสถานท่ีซ้ือสินคา้และสินคา้ลดราคาต่างๆ Movie 

แนะนําภาพยนตร์ คอนเสิร์ต และละครเวทีท่ีน่าสนใจ Eating Out แนะนําร้านอาหารใน

กรุงเทพมหานคร Gadget รายงานข่าวเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั Social คอลมัน์ท่ีบรรณาธิการ

เล่าเร่ืองราวท่ีน่าสนใจทั้งต่างประเทศและในกรุงเทพมหานคร 

หนังสือพิมพ ์M2F ไดรั้บการตอบรับท่ีดีทั้งในแง่ของการตอบกลบัของผูอ่้านจากการ

โฆษณาและส่งเสริมการขาย จากรายงานประจาํปีของบริษทั โพสต์ พบัลิชช่ิง จาํกัด (มหาชน) 

รายงานว่ายอดพิมพข์องหนงัสือพิมพ ์M2F สูงถึงวนัละ 400,000 ฉบบัต่อวนั ทั้งน้ีไดรั้บการรับรอง

ตรวจสอบจาํนวนการพิมพแ์ละแจกจ่ายจากสถาบนั Hong Kong ABC โดยใชห้ลกัเกณฑก์าร

ตรวจสอบหนังสือพิมพป์ระเภทแจกจ่ายฟรีท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติและมี

การประกาศรับรองผลคร้ังแรกเม่ือเดือนพฤษภาคม 2555 ส่งผลให้ผูล้งโฆษณามีความมัน่ใจว่า

สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูอ่้านท่ีตรงตามความตอ้งการอยา่งแน่นอน 

ข่าวในหนังสือพิมพ ์M2F น่าสนใจมากโดยเฉพาะข่าวหน้าหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจาก

หนงัสือพิมพฉ์บบัอ่ืนๆ คือในหน่ึงฉบบัจะเสนอข่าวหนา้หน่ึงเพียงข่าวเดียวเท่านั้น ดงันั้นกลวิธีการ

นําเสนอข่าวจึงยิ่งตอ้งดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านยิ่งข้ึนทั้ งด้านการเลือกประเภทของข่าวและ

ลกัษณะการใชภ้าษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“ปฐพีพิโรธพม่า 6.8 ริกเตอร์ คนกรุงสะดุง้ตึกสูง  

  อลหม่าน”       

  เล่นเอาหวาดผวาไปทั่วเ ม่ือแรงสั่นสะเทือนจาก

แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ทางตอนกลางของพม่าเขย่าตึกสูงใน

กรุงเทพฯ จนตอ้งล้ีภยัลงมากนัดว้ยใจตุม๊ๆ ต่อมๆ                                                                                                                               

  แมจ้ะไม่สร้างความเสียหายในเมืองไทยแต่หลายคน

อดนึกถึงคาํทาํนายของหมอดูอีทีไม่ได้เพราะหมอดูคนดัง     

ชาวพม่าเตือนไวว้่าปีหนา้เมืองไทยเส่ียง  เจอธรณีเขย่ากบัเขา

เหมือนกนั 

         (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ประเภทของข่าวขา้งตน้เป็นข่าวภยัพิบติั โดยเน้ือหาข่าวรายงานเก่ียวกบัเร่ืองแผน่ดินไหวท่ี

เกิดข้ึนในประเทศพม่า แต่ก็มีผลกระทบมาถึงประเทศไทย เพราะผูท่ี้อยู่บนตึกสูงในกรุงเทพฯ        

กรู้็สึกไดถึ้งความสัน่สะเทือนน้ีเช่นกนั  
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ดา้นกลวิธีการพาดหัวข่าวเป็นแบบ  Flash left&right คือชิดซ้ายและชิดขวา มีการใช้

ตวัอกัษรสีแดงเพื่อใหเ้ห็นเด่นชดั และเกิดความน่าสนใจยิง่ข้ึน  การเขียนความนาํเป็นความนาํแบบ

ให้ภูมิหลงั (Background Lead) ตามเน้ือหาข่าวเป็นการให้ภูมิหลงัโดยการกล่าวถึงการเกิดแผ่นท่ี

ประเทศพม่า ก่อนจะกล่าวถึงผลกระทบท่ีส่งผลมายงัประเทศไทยในเวลาต่อมา 

กลวิธีการใชภ้าษาในส่วนของพาดหัวข่าว มีการใชภ้าพพจน์ คือถอ้ยคาํท่ีทาํให้ผูอ่้านเกิด

จินตนาการ คือการใชภ้าพพจน์แบบ บุคลาธิษฐาน คือการเปรียบส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ให้เหมือนมีชีวิต      

มีอารมณ์ความรู้สึก จากตวัอยา่งคือ “ปฐพีพิโรธ” ท่ีหมายความวา่ พื้นดินโกรธ เป็นการทาํใหพ้ื้นดิน

ท่ีไม่มีชีวิต กลบัมามีความรู้สึกโกรธนัน่เอง  และมีการใชก้ารตดัคาํ คือคาํว่า คนกรุง มาจากคาํว่า       

คนกรุงเทพ ทั้งยงัมีการใชค้าํจินตภาพคือคาํว่า อลหม่าน เป็นคาํท่ีทาํให้มองเห็นภาพว่าเกิดความ

วุน่วายข้ึนในกรณีแผน่ดินไหวคร้ังน้ี 

ส่วนกลวิธีการใชภ้าษาในเน้ือหาข่าว มีการใชโ้วหารแบบสาธกโวหาร เป็นการเขียนท่ีมีการ

ยกตวัอยา่งเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน จากตวัอยา่งเป็นการยกตวัอยา่งเร่ืองของหมอดูไอทีท่ีเคย

ทาํนายวา่จะเกิดแผน่ดินไหวเอาไว ้

จากการศึกษาเบ้ืองตน้เห็นไดว้่าข่าวหนา้หน่ึง ในหนงัสือพิมพ ์M2F มีความน่าสนใจใน

เร่ืองของการเลือกประเภทของข่าว กลวิธีการนาํเสนอข่าว ตลอดจนการใชภ้าษาในข่าวหนา้หน่ึง 

แสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกประเภทของข่าวท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจของคนในสงัคม ดา้นการใชภ้าษามีการ

ใชค้าํท่ีกระชบัเพราะตอ้งคาํนึงถึงพื้นท่ีในการเขียนท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัจึงมีการใชก้ารตดัคาํ มีกลวิธีใน

การใชภ้าษาให้ผูอ่้านมองเห็นภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามข่าวดว้ยการใชค้าํจินตภาพ ตลอดจนการ

ใชโ้วหารและภาพพจน์ต่างๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพแ์จก M2F 

ดงักล่าว เพื่อวิเคราะห์ให้เน้ือหาข่าวของหนังสือพิมพแ์จกว่ามีประเภทของเน้ือหาข่าวท่ีนาํเสนอ

อยา่งไรบา้ง  รวมถึงจะไดช้ี้ให้เห็นลกัษณะเด่นของภาษาและกลวิธีการนาํเสนอเน้ือหาข่าวของข่าว

แจกท่ีจะดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านหนงัสือพิมพแ์จกฉบบัน้ีดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาของข่าวหนา้หน่ึง ในหนงัสือพิมพแ์จก M2F   

 2. เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการนาํเสนอและการใชภ้าษาข่าวหนา้หน่ึง ในหนงัสือพิมพแ์จก M2F 

 

1.3 สมมุติฐานการวจัิย  

1. เน้ือหาของข่าวหนา้หน่ึง ในหนงัสือพิมพ ์M2F มีเน้ือหาท่ีใกลต้วัคนท่ีอาศยัอยูใ่นสังคม

เมือง 

2. กลวิธีการนาํเสนอและการใชภ้าษาข่าวหนา้หน่ึง ในหนงัสือพิมพแ์จก M2F มีลกัษณะ

การนาํเสนอและการใชภ้าษาดว้ยการเล่าข่าวมากกวา่การรายงานข่าวโดยทัว่ไป 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

สาํรวจและเก็บขอ้มูลจากหนงัสือพิมพ ์M2F ตั้งแต่ฉบบัเดือนกนัยายน ถึงเดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2555 จาํนวน 82 ฉบบั โดยศึกษาเฉพาะข่าวหนา้หน่ึง ของหนงัสือพิมพ ์

 

1.5 วธีิการดําเนินการศึกษา 

1. รับหนงัสือพิมพแ์จกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย ์ตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2555 จาํนวน 82 ฉบบั 

2. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัแบ่งประเภทและศึกษาวิเคราะห์ ดา้นเน้ือหาข่าว ไดแ้ก่ การแบ่ง

ประเภทของข่าว ดา้นการนาํเสนอข่าวหน้าหน่ึง มีการแบ่งประเภทการพาดหัวข่าวและกลวิธีการ



8 

 

 

 

วางตวัอกัษรบนพาดหัวข่าว มีการแบ่งประเภทการเขียนความนาํ การแบ่งประเภทส่วนเช่ือม และ

การแบ่งประเภทกลวิธีการเขียนเน้ือหาข่าว ดา้นการใชภ้าษา ไดแ้ก่ การศึกษาภาษาระดบัคาํ โดยมี

การใช้คาํตัด  การใช้คาํคาํทับศัพท์ การใช้อักษรย่อ  การใช้คาํฉายา การใช้คาํสแลง การใช ้                

คาํคลอ้งจอง  การใชค้าํจินตภาพ การศึกษาภาษาระดบัความ การแบ่งสาํนวนต่างๆ การแบ่งประเภท

ของการเช่ือมโยงความ และการแบ่งประเภทโวหาร 

4. สรุปผลการศึกษาและใหข้อ้เสนอแนะ 

5. จดัพิมพแ์ละนาํเสนอผลงานตามรูปแบบของการคน้ควา้อิสระ 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ทราบถึงประเภทของเน้ือหาของข่าวหนา้หน่ึง ในหนงัสือพิมพแ์จก M2F  

2. ทราบถึงกลวิธีการนาํเสนอและการใชภ้าษาของข่าวหนา้หน่ึง ในหนงัสือพิมพแ์จก M2F 

 

1.7 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1. การวิเคราะห์ข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก M2F ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะเลือกเฉพาะ

หนา้ท่ีเป็นส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นข่าวเท่านั้น ไม่นบัรวมหนา้หน่ึงท่ีเป็นการโฆษณาสินคา้ 

2. กรณีท่ีข่าวหนา้หน่ึงไม่จบในหนา้เดียว ผูศึ้กษาจะศึกษาเน้ือหาของข่าวหนา้หน่ึงท่ีเขียน

ต่อหนา้ในของหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 

 

 



9 

 

 

 

1.8 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิทฤษฎกีารเขียนข่าว 

ประเภทของข่าว 

ประเภทของข่าว ข่าวมีหลากหลายประเภทเพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการ

นาํเสนอข่าวและเพื่อใหผู้อ่้านไดรั้บข่าวสารท่ีหลากหลาย ปุณณรัตน์ พิงคานนท ์(2548 : 35) ไดแ้บ่ง

ประเภทข่าวตามชนิดของข่าวไวด้งัน้ี 

1. ข่าวในพระราชสาํนกั มกัเป็นข่าวเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศา-    

นุวงศต์ามลาํดบัชั้น นบัตั้งแต่องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินี    

นารถ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี  สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาพรวลยัลกัษณ์ อคัราชกุมารี  และบรมวงศานุวงศท่ี์สาํคญั 

เป็นตน้ 

2. ข่าวการเมือง เป็นเก่ียวกับการบริหารงานของรัฐบาล ข่าวเก่ียวกบัพรรค

การเมืองฝ่ายรัฐบาล พรรคฝ่ายคา้น ข่าวเก่ียวกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร นายกรัฐมนตรี ประธาน

รัฐสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ข่าวเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง 

กรม รัฐวิสาหกิจ ความเคล่ือนไหวต่างๆ ข่าวติดตามความกา้วหนา้ การดาํเนินงานตามนโยบายและ

แผนงานทั้งของพรรคการเมืองและรัฐบาลในดา้นต่างๆ ท่ีประชาชนควรจะไดรั้บทราบ รวมทั้งข่าว

เก่ียวกบัฝ่ายนิติบญัญติัคือรัฐสภา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกพระราชบญัญติัหรือกฎหมาย  

   3. ข่าวเศรษฐกิจ เป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบั การดาํเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม การเงินและ

ธนาคาร การส่งออกสินคา้ และแรงงาน ข่าวประเภทน้ีโดยสรุปแลว้มีเน้ือหาสาระดงัน้ี 

ธุรกิจ ไดแ้ก่ การคา้ขายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคา้ปลีก คา้ส่ง การทาํสัญญา

ธุรกรรมต่างๆ  
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การเงินและการธนาคาร ไดแ้ก่ ข่าวเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้น อตัราส่วนและอตัรา

ดอกเบ้ีย การแลกเปล่ียนเงินตรา สินเช่ือ ความกา้วหน้าและบริการดา้นต่างๆ ของธนาคาร การ

อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ผลิตภณัฑสิ์นคา้ การบริการ การขายกิจการ การเปิดกิจการใหม่ วตัถุดิบการผลิต 

การดาํเนินกิจการของโรงงานต่างๆ  

แรงงาน ไดแ้ก่ ข่าวเก่ียวกบัการเดินรถ เดินเรือ เดินอากาศ หรือรูปแบบทิศทางการ

คมนาคม การใชเ้สน้ทางคมนาคม รวมทั้งอตัราค่าโดยสาร และการขนส่งต่างๆ 

4. ข่าวการเกษตร เป็นข่าวเก่ียวกบัเกษตรกร พืชผกัผลไม ้ราคาสินคา้ ผลิตผล

การเกษตร ปริมาณการขาย วิธีการเกษตรกรรมต่างๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม เป็นตน้ 

การส่งออกของพืชผลทางการเกษตร การเล้ียงสัตว ์การขยายพนัธ์ุพืชและสัตว ์โรคระบาดของพืช

และสัตว ์ความแห้งแลง้หรืออาจรวมถึงข่าวพยากรณ์อากาศประจาํวนัและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการ

ผลิต เช่น พืชตดัแต่งพนัธุกรรมหรือจีเอม็โอ เป็นตน้ 

5. ข่าวการศึกษา ศิลปะ และวฒันธรรม สาํหรับข่าวการศึกษา เป็นข่าวท่ีเก่ียวกบั

ระบบการทาํงานและการบริหารงานของสถานศึกษาในทุกระดับ เช่น โรงเรียน วิทยาลยัและ

มหาวิทยาลัย ทั้ งภาคเอกชนและภาครัฐ การรายงานความก้าวหน้าและความเคล่ือนไหวใน              

วงการศึกษาในทุกๆ ด้าน ทั้ งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารงาน ผูส้อน ผูเ้รียน 

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในแต่ละดา้น การใชเ้ทคโนโลยีเขา้ช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ข่าวเก่ียวกบัศิลปะแขนงต่างๆ ศิลปิน และการอนุรักษท์าํนุบาํรุงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของ

ชาติ เป็นตน้ 

6. ข่าววิทยาศาสตร์และวิจยั เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการคน้ควา้วิจยั การคน้พบในศาสตร์

แขนงต่างๆ โดยทัว่ไปจะมีเน้ือหาเก่ียวกบั การคน้พบหลกัการ หรือทฤษฎี และขอ้เท็จจริงใหม่ๆ 

เพิ่มเติมจากความรู้เดิม เป็นการพิสูจน์ ประยุกตใ์ชห้ลกัการ ทฤษฎีของแต่ละศาสตร์ การทดลอง 

คน้ควา้พฒันา ประดิษฐส่ิ์งใหม่ๆ เช่น การทดลองวคัซีนโรคเอดส์ การคน้ควา้เก่ียวกบัระบบจกัรวาล 
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การพฒันาเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์อนัจะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของมวล

มนุษยชาติ เป็นตน้ 

7. ข่าวสังคมและสตรี ข่าวหนา้สังคมและสตรีน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคลท่ีมี

ความเด่นและดงัในสังคม ซ่ึงจะนาํมาเขียนในรูปของข่าวและคอลมัน์โดยเฉพาะ มกัจะมีเน้ือหา

เก่ียวกับกิจกรรมท่ีหรูหราในวงสังคม ความมัง่คัง่ และความสวยงามท่ีควบคู่กนัไป นอกจากน้ี 

ไดแ้ก่ ข่าวการหมั้นหมาย สมรส หย่าร้าง และการมีบุตร ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในสังคม 

นอกจากน้ี ข่าวท่ีพบในหนา้สังคมและสตรี โดยมัง่ไปไดแ้ก่  บุคคลในข่าวความบนัเทิงต่างๆ การ

เล้ียงตอ้งรับ การเล้ียงส่ง การจดังานร่ืนเริง การเตน้รํา การแสดง ข่าวสังคมซุบซิบ ข่าวและคอลมัน์

เก่ียวกบัแฟชัน่ การทาํอาหาร การจดัและตกแต่งบา้น การเล้ียงลูก การเอาใจใส่ครอบครัว  และข่าว

เก่ียวกบัธุรกิจของสตรีและการประกอบอาชีพ 

8. ข่าวกีฬา ส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานรายละเอียดของเกมการแข่งขนักีฬา และ

ผลของการแข่งขนักีฬานานาประเภท นอกจากนั้น ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระของข่าวเก่ียวกบัประวติัความ

เป็นมาของเกมการแข่งขนั ผูแ้ข่งขนัแต่ละฝ่าย สถิติของการแข่งขนั สภาพอากาศ การทาํนายผลการ

แข่งขนัล่วงหน้า การฝึกซ้อมก่อนการแข่งขนั ความพร้อมของผูแ้ข่งขนัหรือของแต่ละฝ่าย เงิน

รางวลั รวมทั้งการสัมภาษณ์ขอ้คิดเห็นต่อการแข่งขนัของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนักีฬาประเภท

นั้นๆ ก็สามารถนาํมารายงานเป็นข่าวได ้เช่น ผูส้นบัสนุนการแข่งขนั ผูจ้ดัการแข่งขนั ผูจ้ดัการทีม 

และผูฝึ้กสอน เป็นตน้  

9. ข่าวบนัเทิง มกัจะเป็นการรายงานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงการบนัเทิงทั้งในวงการ

ภาพยนตร์ ดนตรี หนังสือ ศิลปกรรม วิทยุโทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง และการละคร เป็นต้น 

โดยทัว่ไปข่าวบนัเทิงมีแนวโนม้ท่ีจะเสนอข่าวกิจกรรมความเคล่ือนไหวในวงการดงักล่าวรวมทั้ง

เม่ือมีผลงานหรือผลผลิตออกมาใหม่ เช่น การสร้างภาพยนตร์เร่ืองใหม่ การผลิตรายการละครทาง

วิทยโุทรทศัน์ การผลิตเพลงชุดใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ีจะเป็นเน้ือหาสาระของข่าวเก่ียวกบับุคคลท่ี

สาํคญัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวงการบนัเทิง ทั้งท่ีเป็นผูท่ี้อยู่ในวงการบนัเทิงโดยตรงหรือไม่ก็ตาม 
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เช่น ดาราหรือนักแสดง นักร้อง ผูก้าํกับ ผูอ้าํนวยการสร้าง เป็นต้น ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งใน

ประเดน็ต่างๆ เช่น การเตรียมตวัของดาราหรือนกัแสดงนกัร้องเพื่อผลิตงานชุดใหม่ 

10. ข่าวส่ิงแวดลอ้ม มกัจะเป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัและ

อนาคต เช่น สภาพป่า แม่นํ้ า ลาํคลอง หนองบึง ทะเล ป่าชายเลน เป็นตน้ รวมถึงเร่ืองนิเวศวิทยา 

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยของเสียชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ นํ้ าเสีย อากาศพิษ ฝุ่ นผงละออง ขยะ เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีเร่ืองทรัพยากรประเภทต่างๆ ท่ีมีการค้นพบและนําออกมาใช้ มักเป็นการใช้

ทรัพยากรอยา่งไม่รู้คุณค่านาํมาซ่ึงความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก จน

เกิดกลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติต่างๆ ข้ึนมาแลว้รณรงคเ์พื่อการอนุรักษ ์พิทกัษ ์ตลอดจนการนาํทรัพยากร

มาใชอ้ยา่งประหยดั 

11. ข่าวเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ มกัจะเป็นข่าวท่ีเกิดจากการคิดคน้พฒันา 

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีดา้นต่างๆ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมประยุกต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 

อินเทอร์เน็ต (internet) อินทราเน็ต (intranet) เป็นตน้ 

ทั้งน้ียงัรวมถึงข่าวท่ีเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีการส่ือสารอนัทนัสมยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

การส่ือสารผา่นดาวเทียม การส่ือสารแบบเส้นใยนาํแสง (optic fiber) และการส่ือสารแบบไร้สาย

ระบบดิจิทลั (digital) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นข่าวท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งสูงในยคุปัจจุบนั 

โครงสร้างของข่าว 

เม่ือผูส่ื้อข่าวไดข้อ้เท็จจริงมาแลว้ จากนั้นนาํขอ้มูลมาเขียนเป็นข่าว ในการเขียน

ข่าวผูเ้ขียนจะเขียนตามโครงสร้างของข่าวตามหลกัสากลนิยมท่ีจะแบ่งข่าวเป็นส่วนๆ ประกอบดว้ย 

พาดหัวข่าว ความนาํ (หรือวรรคนาํหรือโปรยข่าว) ส่วนเช่ือม และเน้ือข่าว หรือเน้ือเร่ืองท่ีเป็น

รายละเอียดของข่าว อย่างไรก็ดี มิไดห้มายความว่าข่าวทุกข่าวจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนประกอบ

ครบถว้น ดงัน้ี   
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1. หัวข่าว  (Headline) เป็นส่วนแรกของข่าวท่ีสรุปความสําคญัหรือประเด็นท่ี

สาํคญัท่ีสุดของแต่ละข่าว มกัเลือกใชถ้อ้ยคาํท่ีถูกกลัน่กรองอยา่งละเอียดเพื่อใหค้วามหมายกะทดัรัด 

ส่ือความหมายและดึงดูดความสนใจชวนใหผู้อ่้านติดตามอ่านรายละเอียดดา้นในเน้ือข่าวต่อไป และ

มกัใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ท่ีสุดในข่าวแต่ละข่าวดว้ย (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77) 

2. พาดหัวรอง  (Secondary Interest)  เป็นการขยายพาดหัวข่าวให้ชดัเจนยิ่งข้ึน 

อาจจะมีหรือไม่มีกไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัประเดน็ข่าว และพื้นท่ีในการพาดหวัข่าว (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 

77) 

3. ความนาํหรือวรรคนาํหรือโปรยข่าว (Lead) เป็นส่วนท่ีต่อจากหวัข่าวท่ีช่วยสรุป

ประเด็นสําคญัของข่าวเพิ่มเติมจากหัวข่าว เป็นการประหยดัเวลาของผูอ่้านโดยปกติมกัจะตอบ

คาํถามวา่ใคร  (Who) ทาํอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือใด (When) ทาํไม (Why) อยา่งไร (How) 

หรือเรียกว่า สรุป  5W1H ในกรณีท่ีเป็นข่าวท่ีมีความยาวและมีประเด็นสาํคญัหลายประเด็นแต่ไม่

สามารถนาํเสนอทุกประเดน็ในหวัข่าว  (Headline)  ได ้เพราะมีพื้นท่ีจาํกดัก็ถูกนาํเสนอในส่วนของ

ความนาํน้ี (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77) 

4. ส่วนเช่ือม (Neck) มีความสาํคญัเพื่อใหก้ารดาํเนินการเขียนข่าวนั้นเป็นไปอยา่ง

ดีและราบร่ืน Neck น้ีอาจเป็นย่อหนา้เดียวท่ีประกอบดว้ยสองสามประโยคหรือสองสามย่อหนา้ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสาํคญัของข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน Neck ทาํหนา้ท่ีสาํคญัๆ หลายอยา่ง เช่น 

อาจจะเป็นการใหร้ายละเอียดของบุคคล สถานท่ี เพิ่มเติมจากวรรคนาํหรืออธิบายขยายความ W ตวั

ใดตวัหน่ึง และเพื่อเทา้ความใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนดียิง่ข้ึน (ดรุณี หิรัญรักษ,์ 2537 : 6) 

5. เน้ือข่าว (Body หรือ Details) เป็นส่วนรายละเอียดเน้ือหาของข่าว นาํเสนอ

รายละเอียดของเหตุการณ์ โดยมกัจะเรียงลาํดบัความสาํคญัของรายละเอียดหรือประเด็นขอ้เทจ็จริง 

(ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77) 
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รูปแบบการเขียนข่าว 

รูปแบบการเขียนข่าวเป็นกลวิธีอยา่งหน่ึงของหนงัสือพิมพท่ี์ใชใ้นการดึงดูดความ

สนใจจากผูอ่้านโดยการนําจุดสําคญัของข่าวมานาํเสนอก่อน แลว้จึงให้รายละเอียดของข่าวใน

ตอนทา้ย ดงัเช่นรูปแบบพีระมิดหวักลบั 

พีระมิดหวักลบั (Inverted Pyramid) การเขียนข่าวตามรูปแบบพีระมิดหวักลบัเป็น

รูปแบบการเขียนข่าวท่ีนําเอาประเด็นขอ้เท็จจริงท่ีมีความสําคญัท่ีสุดของข่าวข้ึนมาเขียนก่อน 

จากนั้นจึงนาํประเด็นท่ีมีความสําคญัรองมาเขียนเรียงตามลาํดบัจากความสําคญัมากไปหาน้อย 

ผูส่ื้อข่าวจึงรายงานข่าวในลกัษณะสรุปยอ่ขอ้เทจ็จริงสาํคญัๆ อนัประกอบดว้ย ใคร (Who) ทาํอะไร 

(What)  เม่ือไหร่ (When) ท่ีไหน (Where) และอยา่งไร (How) เป็นความนาํของข่าวไปก่อน แลว้จึง

ค่อยขยายรายละเอียดของขอ้เท็จจริงเหล่านั้นตามลาํดับความสําคญัในเน้ือข่าวต่อไป (ภาคภูมิ         

หรรนภา, 2554 : 80) 

ภาษาของการเขียนข่าว  

เน่ืองจากแต่ละข่าวประกอบไปดว้ยขอ้เท็จจริงและรายละเอียดจาํนวนมากและ

แตกต่างกนัออกไป นอกจากน้ี เวลาและเน้ือท่ีในการนาํเสนอข่าวก็เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจาํกดัรูปแบบ

การเขียนข่าว ทาํใหภ้าษาท่ีใชใ้นการเขียนข่าวแตกต่างจากภาษาท่ีใชใ้นการเขียนขอ้เขียนในลกัษณะ

อ่ืนๆ เช่น ตอ้งใชถ้อ้ยคาํและขอ้ความท่ีกะทดัรัด การใชถ้อ้ยคาํท่ีส่ือความหมายตรงหรือชดัเจน การ

เลือกใชค้าํท่ีสร้างภาพในใจผูอ่้าน และการเขียนดว้ยประโยคหรือวรรคสั้นๆ เป็นตน้ (ปุณณรัตน์   

พิงคานนท,์ 2548 : 144) 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการใช้ภาษาในข่าว 

 จากการสาํรวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาในข่าวพบว่ามีผูศึ้กษาเร่ืองของ

การใช้ภาษาในข่าวไว้เป็นจํานวนมาก ผูศึ้กษาจะขอนําเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยท่ีพบ 

ดงัต่อไปน้ี 

นิตยสุ์ดา อภินนัทนาภรณ์ (2534) ศึกษาเร่ืองลกัษณะการเช่ือมโยงความในรายงาน

ข่าวอาชญากรรมของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ การศึกษาภาษาระดบัความ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการ

เช่ือมโยงขอ้ความเพื่ออา้งถึงนามวลี และศึกษาถึงการเช่ือมโยงขอ้ความโดยการใช้คาํเช่ือม ผล

การศึกษาการเช่ือมโยงความโดยการอา้งถึงนามวลี สรุปไดว้่าประเภทของนามวลีในการรายงาน

ข่าวอาชญากรรมมี 6 ประเภท คือ ช่ือเฉพาะ คาํนามทัว่ไป คาํสรรพนามบอกบุรุษ คาํเรียกญาติ ฉายา

นาม และคาํแสดงสถานภาพทางสังคม การแสดงการอา้งถึงนามวลีท่ีปรากฏในข่าวจาํแนกได ้2 

ลกัษณะ คือ การแสดงการอา้งถึงนามวลีท่ีปรากฏในข่าวอาชญากรรมในแต่ละส่วนของข่าว สรุปได้

ว่าในส่วนพาดหวัข่าวปรากฏการแสดงการอา้งอิงถึงนามวลี คิดเป็นร้อยละ 4.01 จาํแนกไดคื้อ การ

ละนามวลี, การใชค้าํสัมพนัธ์กนัและการใชค้าํแทน, ในส่วนวรรคนาํ ปรากฏการแสดงการอา้งถึง

นามวลีคิดเป็นร้อยละ 14.32 จาํแนกไดคื้อ การละนามวลี, การซํ้ ารูป, การซํ้ าความหมาย, การใชค้าํ

สมัพนัธ์กนั, การใชค้าํแทน, การใชค้าํสรรพนามและการใชน้ามวลีบ่งช้ี การแสดงการอา้งถึงนามวลี

ท่ีปรากฏในข่าวอาชญากรรมระหวา่งส่วนต่างๆ ของข่าว ปรากฏการแสดงการอา้งถึงนามวลี คิดเป็น

ร้อยละ 35.00 จาํแนกไดคื้อ การละนามวลี, การซํ้ ารูป, การซํ้ าความหมาย, การใชค้าํสัมพนัธ์กนั,    

การใชค้าํแทน, การใชค้าํสรรพนาม และการใชน้ามวลีบ่งช้ี ลกัษณะความสัมพนัธ์ของรูปภาษาท่ีใช้

อา้งถึงนามวลีและนามวลีท่ีถูกอา้งถึง มี 2 ลกัษณะ คือ ความสัมพนัธ์แบบตามเป็นความสัมพนัธ์ท่ี

รูปภาษาใช้อา้งถึงนามวลีปรากฏในประโยคท่ีอยู่ตามหลงัประโยคท่ีมีนามวลีท่ีถูกอา้งถึงและ

ความสัมพนัธ์แบบนาํเป็นความสัมพนัธ์ท่ีรูปภาษาใชอ้า้งถึงนามวลีปรากฏในประโยคท่ีมีนามวลีท่ี

ถูกอา้งถึง 
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ผลการศึกษาการเช่ือมโยงขอ้ความโดยการใชค้าํเช่ือมพบว่าประเภทของคาํเช่ือมท่ี

แสดงการเช่ือมโยงขอ้ความตามความสัมพนัธ์ของประโยคท่ีต่อเน่ืองกนั จาํแนกตามองคป์ระกอบ

ของข่าว ในส่วนพาดหัวข่าวพบว่ามีการเช่ือมโยงโดยไม่ปรากฏรูปภาษาท่ีเป็นคาํเช่ือมแสดงการ

เช่ือมประโยค แต่อาจตีความไดจ้ากประโยคท่ีต่อเน่ืองกนันั้น มีความสัมพนัธ์กนั 9 ลกัษณะ คือ 

แสดงลกัษณะหรือวิธีการ, แสดงความมุ่งหมาย, แสดงการสรุปความหรือแสดงผล, แสดงเหตุ, 

แสดงการขยายความ, แสดงการลาํดบัเหตุการณ์, แสดงความคลอ้ยตามกนั, แสดงความขดัแยง้และ

แสดงความเป็นเจา้ของ ในส่วนของวรรคนาํพบว่ามี 2 ลกัษณะ คือ ปรากฏรูปภาษาท่ีเป็นคาํเช่ือม

แสดงการเช่ือมประโยคให้ต่อเน่ืองกนั 12 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แสดงลกัษณะหรือวิธีการ, แสดงความ    

มุ่งหมาย, แสดงผล, แสดงเหตุ, แสดงการขยายความ, แสดงการลาํดับเหตุการณ์, แสดงความ      

คลอ้ยตามกัน, แสดงความขดัแยง้, แสดงความต่างตอนกนั, แสดงส่ิงกาํหนดและไม่ปรากฏรูป

คาํเช่ือมมี 2 ลกัษณะ คือ คาํเช่ือมท่ีมีตาํแหน่งตน้ประโยค และคาํเช่ือมท่ีมีตาํแหน่งตน้และกลาง

ประโยค 

ศศิธร ทัศนัยนา (2535) ศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะภาษาของข่าวบันเทิงใน

หนังสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยปี พ.ศ. 2531 ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะภาษาของข่าวบนัเทิงใน

หนังสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยมีลกัษณะเฉพาะท่ีเด่นและน่าสนใจหลายประการ เช่น การใช้คาํ

เรียกช่ือ การใชส้มญานาม การใชค้าํศพัท์เฉพาะ และการใชส้ํานวนใหม่เป็นตน้ ลกัษณะรูปแบบ

ภาษาท่ีผูเ้ขียนข่าวใชไ้ม่ไดแ้ตกต่างจากภาษาทัว่ไปเพียงแต่ไดเ้พิ่มลกัษณะภาษาพิเศษ ไดแ้ก่การใช้

คาํท่ีมีเสียงสัมผสัคลอ้งจอง การใชค้าํภาษาปาก การใชค้าํภาษาต่างประเทศ และการใชค้าํในบริบท

ท่ีต่างไปจากปกติ รูปแบบของประโยคและการใชห้น่วยประโยคแตกต่างจากภาษามาตรฐานบา้ง 

เช่น การใช้ประโยคกรรมวาจก หรือประโยคขนานความ การใช้ประโยคท่ีมีสํานวนแปลภาษา

ต่างประเทศ การใชว้ลีบอกจาํนวนท่ีเปล่ียนรูปแบบ การใชก้ริยาวลีแทนกริยา และการใช ้บุพบท

โดยไม่จาํเป็น นอกจากน้ียงัมีการใชส้าํนวนและภาพพจน์ดว้ย 

ประภสัสร ภทัรนาวิก (2539) ศึกษาเร่ือง “ภาษาพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพร์ายวนั

ภาษาไทย พ.ศ. 2474 และ พ.ศ. 2475” ผลการวิจยัสรุปว่า พาดหัวข่าวทั้งหมดจาํนวน 3,962              
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พาดหัวข่าวแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ข่าวบุคคล  ข่าวการบริหารบา้นเมือง และข่าวเหตุการณ์ 

พบว่ามีลกัษณะภาษาท่ีเป็นคาํ กลุ่มคาํ ประโยคและกลุ่มประโยค พาดหัวข่าวท่ีเป็นคาํอาจแตกต่าง

จากพาดหวัข่าวในปัจจุบนัเพราะในปัจจุบนัไม่พบพาดหวัข่าวท่ีเสนอเป็นเพียงคาํเดียว พาดหวัข่าวท่ี

เป็นคาํให้เน้ือหาสาระของข่าวนอ้ยมากจนผูอ่้านมิอาจทราบว่าเป็นข่าวเก่ียวกบัอะไร ต่างจากพาด

หวัข่าวท่ีเป็นกลุ่มประโยคท่ีจะใหร้ายละเอียดของข่าวชดัเจนมาก  

นิเทศ ไชยคาํภา (2543) ศึกษาเร่ืองภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพร์ายวนั เพื่อ

ศึกษาลกัษณะของภาษาพาดหัวข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพร์ายวนัไทยรัฐและเดลินิวส์ รวม 12 

เดือน 730 ฉบบั โดยศึกษารูปแบบประโยค การใชถ้อ้ยคาํ การส่ือความหมาย และภาพสะทอ้นทาง

สังคม ผลการวิจยัสรุปว่ารูปประโยคท่ีใชพ้าดหัวข่าวมี 5 รูปแบบ โดยพบว่า รูปประโยคท่ีข้ึนตน้

ดว้ยบทกริยามากท่ีสุด รองลงมาเป็นบทประธาน บทขยาย ข้ึนตน้ตวัเลข และบทกรรมตามลาํดบัใน

ดา้นการใชถ้อ้ยคาํพบว่า มีการใชห้ลายลกัษณะทั้งคาํยอ่ คาํทบัศพัท ์คาํภาษาปาก คาํสาํนวน คาํเชิง

เปรียบเทียบและคาํตดั ทั้งน้ีเพื่อส่ือความหมายโดยตรงใหเ้กิดภาพ พร้อมกนัน้ียงัแสดงภาพสะทอ้น

ทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน 

สิรนันท ์ห่อหุ้ม (2548) ศึกษาเร่ืองลกัษณะการใชพ้าดหัวข่าวของหนงัสือพิมพ์

ปริมาณและหนงัสือพิมพคุ์ณภาพ ผลการศึกษาสรุปไดว้่า เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะการใชภ้าษาใน

การพาดหวัข่าวของหนงัสือพิมพป์ริมาณและหนงัสือพิมพคุ์ณภาพทั้งดา้นการใชค้าํ การใชป้ระโยค 

และการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนพบว่า มีทั้งลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั โดยหนงัสือพิมพ์

นิยมใชค้าํ ประโยคและเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีช่วยประหยดัพ้ืนท่ีในการนาํเสนอข่าวและเร้าความ

สนใจจากผูอ่้านในพื้นท่ีอนัจาํกดั ส่วนหนังสือพิมพคุ์ณภาพนิยมใชค้าํ ประโยค และเคร่ืองหมาย

วรรคตอนท่ีช่วยเพิ่มและเนน้รายละเอียดสาํคญัของข่าวใหม้ากท่ีสุด  

 สุรศักด์ิ พรหมจรรย์ (2554) ศึกษาเร่ืองลักษณะภาษาพาดหัวข่าวการเมืองใน

หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาลกัษณะการพาดหวัข่าวการเมืองใน 3 ประเด็นไดแ้ก่ 

ประเภทของภาษาพาดหัวข่าวการเมือง โครงสร้างของภาษาพาดหัวข่าวการเมือง และรูปแบบของ
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ประโยคท่ีใชก้บัภาษาพาดหัวข่าวการเมือง พาดหัวข่าวการเมืองท่ีเลือกนาํมาวิเคราะห์และศึกษา

ทั้งหมด 77 พาดหัวข่าว ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 

ถึง เดือนพฤศจิกายน 2551  

ผลท่ีได้จากงานวิจัยน้ีปรากฏว่า ประเภทของภาษาพาดหัวข่าวการเมืองแบบ

ตรงไปตรงมามีการใชม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.08 และประเภทของภาษาพาดหวัข่าวการเมืองท่ี

ใชน้้อยท่ีสุดคือ พาดหัวข่าวแบบอา้งอิง คิดเป็นร้อยละ 7.60 โครงสร้างของภาษาพาดหัวข่าว

การเมืองท่ีพบมากท่ีสุด คือโครงสร้างแบบคาํนามตามดว้ยคาํกริยา คิดเป็นร้อยละ 61.04 และมีการ

ใชรู้ปประโยคร้อยละ 82.35 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบการใช้ภาษาพาดหัวข่าวใน

หนงัสือพิมพร์ายวนั ลกัษณะภาษาในข่าวบนัเทิงและการเช่ือมโยงความในข่าวอาชญากรรมซ่ึงพบ

ลกัษณะของการใชร้ะดบัภาษา การใชค้าํ รูปแบบประโยค การเช่ือมโยงความ การส่ือความหมาย

และการสะทอ้นภาพสังคม การศึกษางานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีจึงเป็นประโยชน์ต่อการใชเ้ป็น

แนวทางในการวิจยั เป็นการเพิ่มความรู้ในการวิจยัเร่ืองภาษาของหนงัสือพิมพเ์น่ืองจากยงัไม่มีผูใ้ด

ศึกษาภาษาข่าวในหนงัสือพิมพแ์จกมาก่อน ผูว้ิจยัจึงประสงคจ์ะศึกษาเร่ือง ภาษาข่าวหนา้หน่ึงใน

หนงัสือพิมพแ์จก M2F เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาภาษาส่ือมวลชนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

 

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

หนังสือพิมพ์แจก (free newspapers) คือหนังสือพิมพป์ระเภทให้เปล่า หนังสือพิมพ์

ประเภทน้ีมกัจะมีโฆษณามากกวา่เน้ือหา เพราะค่าใชจ่้ายในการพิมพแ์ละการจดัทาํไดม้าจากการลง

โฆษณาทางเดียว เน้ือหาจะเป็นเร่ืองเฉพาะดา้น เช่น เร่ืองจากท่องเท่ียว แหล่งอาหารการกิน แหล่ง

สาํราญกลางคืน ฯลฯ หนงัสือพิมพด์งักล่าวน้ีมกัจะวางแจกตามโรงแรมหรือสถานท่ีท่องเท่ียวทัว่ไป 
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นอกจากน้ีอาจพบเห็นหนงัสือพิมพแ์จกท่ีจดัทาํโดยมูลนิธิหรือสมาคมต่างๆ บางทีเรียกหนงัสือพิมพ์

ประเภทน้ีวา่หนงัสือพิมพส์าํหรับผูซ้ื้อ  

 

ข่าวหน้าหน่ึง คือข่าวในหน้าแรกของหนังสือพิมพ ์ประกอบดว้ย ช่ือหนังสือพิมพพ์ร้อม

สญัลกัษณ์หวัหนงัสือพิมพ ์รายละเอียดข่าวประจาํฉบบัของหนงัสือพิมพ ์คือ ปีท่ี ฉบบัท่ี วนัท่ี เดือน 

ปี ท่ีออกหนังสือพิมพ ์เป็นพื้นท่ีสําหรับรายงานข่าวท่ีมีคุณค่าของความสดใหม่เป็นอนัดบัหน่ึง     

โดยผ่านการพิจารณาคุณค่าข่าวตามลาํดับความสําคัญจากการประชุมของกองบรรณาธิการ 

เอกลกัษณ์ของข่าวหนา้หน่ึง คือ การให้ความสําคญักบัการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจในขนาดต่างๆ  

เพ่ือดึงดูดสายตาสร้างความสนใจ (มาลี บุญศิริพนัธ์, 2537 : 65) นอกจากหัวข่าวแล้วยงั

ประกอบดว้ย ความนาํ รายละเอียดของข่าวรวมถึงข่าวในหน้าในท่ีมีเน้ือหาข่าวต่อจากหน้าหน่ึง 

และภาพข่าว 
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บทที ่2 

วเิคราะห์เนือ้หาของข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพมิพ์แจก M2F 

 

ข่าวหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพจ์ะตอ้งมีความน่าสนใจและดึงดูดใจผูอ่้านให้ตดัสินใจซ้ือ

หรือ รับแจกหนังสือพิมพฉ์บบันั้น ทั้งน้ีอาจทาํไดด้ว้ยการใชข้นาดตวัหนงัสือท่ีใหญ่ การเน้นสีท่ี

ตวัอกัษร ดา้นการใชภ้าษาอาจใชค้าํสแลงท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในสังคม ใชค้าํฉายา ฯลฯ และการดึงดูด

ความสนใจจากผูอ่้านอีกทางหน่ึงนัน่คือการเลือกประเภทของข่าวท่ีน่าสนใจ เร่ืองราวท่ีกาํลงัอยูใ่น

กระแสสงัคมในขณะนั้น หรือข่าวท่ีแปลกประหลาด เป็นตน้ 

2. ประเภทของข่าวอาชญากรรมในหนังสือพมิพ์แจก M2F  

การศึกษาข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก M2F จาํนวน 82 ฉบบั ผูว้ิจยัพบประเภทของ

ข่าวทั้งหมด 13 ประเภทไดแ้ก่ 1.ข่าวอาชญากรรม 2.ข่าวบนัเทิง 3.ข่าวศาสนาและความเช่ือ 4.ข่าว

สุขภาพ 5. ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ  6.ข่าวอุทกภยัและธรณีพิบติั  7.ข่าวอุบติัเหตุ  8.ข่าวสังคม   9.ข่าว

เศรษฐกิจ  10.ข่าวในพระราชสาํนกั 11.ข่าวการเมือง 12.ข่าวพยากรณ์อากาศ 13.ข่าวการศึกษา  

2.1 ข่าวอาชญากรรม เป็นข่าวท่ีเก่ียวกบัการฆาตกรรม การปลน้จ้ี การลกัพาหรือ

เรียกค่าไถ่ การลกัลอบคา้ยาเสพติด การปลอมแปลง และการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย เป็นตน้ ข่าว

อาชญากรรมมกัจะสะทอ้นให้เห็นสภาพของสังคมในแต่ละยคุสมยัซ่ึงมีผลดีต่อสาธารณชนในการ

ไดรู้้วิธีการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตนเองสักวนัหน่ึงก็ได ้(ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 

38 - 39) ในจาํนวนน้ีพบข่าวอาชญากรรมมากท่ีสุดจาํนวน 23 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 28.05   
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จากคาํจาํกดัความของข่าวอาชญากรรมขา้งตน้นั้นหมายถึงการกระทาํใดๆ ท่ีถือ

เป็นส่ิงกฎหมาย การกระทาํท่ีผิดกฎหมายสามารถน้ีมีหลากหลายรูปแบบจึงสามารถจาํแนกเน้ือหา

ของข่าวไดด้งัต่อไปน้ี 

   2.1.1 ข่าวอาชญากรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการหลอกลวง ต้มตุ๋น การปล้น ผูอ่ื้น

ซ่ึงเป็นภยัต่อคนในสังคมพบมากท่ีสุดจาํนวน 12 ข่าว  เน้ือหาของข่าวเป็นพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย

ของคนในสังคมในแง่การปลน้การหลอกลวงหรือก่อความวุ่นวายให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น 

ยกตวัอยา่งเช่น 

             “อา้งหลานบ๊ิกบินไทย – ศาล กปัตนัเก๊ ตม้สาวๆ 

  ตุ๋นเงินแสน” 

พฤติกรรมสุดแสบของนายทวีวฒัน์ ธนธีระเศรษฐ ์ 

18 มงกุฎ ท่ีใชโ้ซเชียลมีเดียเขา้ตีสนิทสาวๆ เร่ิมตน้ดว้ยการ

ปลอมช่ือนามสกุลตระกูลไฮโซ อา้งตวัเป็นกัปตนัการบิน

ไทย และเป็นหลานชายบ๊ิกการบินไทยและเป็นญาติอดีต

ประธานศาลฎีกา สามารถฝากให้เป็นแอร์โฮสเตสการบิน

ไทยเม่ือเหยือ่สาวหลงกลก็เร่ิมปฏิบติัการชัว่หว่านลอ้มปลอม

เอกสารใหเ้ช่ือวา่เส้นใหญ่ สาวๆ โดนกนัไปหลายราย รายละ

นบัแสนบาท 

      (10 ตุลาคม พ.ศ. 2555)  

   ตวัอยา่งน้ีเป็นข่าวท่ีชายคนหน่ึงแอบอา้งว่าเป็นหลานผูบ้ริหารสายการบิน

อีกทั้งอา้งว่าเป็นญาติกบัประธานศาลฎีกา อา้งว่าสามารถฝากผูห้ญิงให้ทาํงานเป็นแอร์โฮสเตสท่ี

บริษทัการบินไทยได ้หญิงสาวหลายคนถูกหลอกเสียเงินไปนบัแสนบาท  
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 “ทุกขถู์กหวยรวย 54 ลา้น มารศาสนาไล่รีดทรัพย”์ 

 เจ้าคณะตาํบลบางพระ ชลบุรี ทนลูกออ้นไม่ไหว 

ยอมซ้ือล็อตเตอร่ีจากพ่อค้าป่ันขายในวัดก่อนหวยออก 

ปรากฏถูกรางวลัท่ี 1 แจ็กพอต 54 ลา้นบาท เกรงไม่งาม

พยายามปิดข่าว กลบัถูกพ่อคา้ลอ็ตเตอร่ีเจา้เก่าจบัเป็นจุดอ่อน 

ไล่บ้ีข่มขู่ได ้2 ลา้น  

แมแ้ต่ผูจ้ดัการแบงก์ยงัร่วมผสมโรงตวัแสบยงัไม่

พอใจ ตั้งแก๊งรีดไถใส่ไคลส้าหสัสากรรจ ์ตบทรัพยร์ายวนัจน

พระครูอยูไ่ม่เป็นสุข  

มิหนาํซํ้ าพยายามนาํผูห้ญิงให้มากระทาํไม่ดี บงัเอิญ

ลูกศิษยพ์ระครูพบเห็นถ่ายคลิปพฤติกรรมมารศาสนา ร้องส่ือ

และทนายดาํเนินการช่วยเหลือ 

     (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)  

   ตวัอย่างน้ีเป็นข่าวของพระสงฆ์รูปหน่ึงถูกคนขายล็อตเตอร่ีหลอกให้

ซ้ือลอ็ตเตอร่ี  ของตน หลวงพ่อจึงซ้ือลอ็ตเตอร่ีฉบบันั้น ปรากฏว่าเลขท่ีซ้ือนั้นถูกรางวลัเป็นเงิน 54 

ลา้นบาท พอ่คา้ตามมาขู่ขอเงินหลวงพอ่ไดไ้ป 2 ลา้นบาท และยงัพาผูห้ญิงมาใหห้ลวงพ่อทาํไม่ดีแต่

มี แต่มีลูกศิษยม์าเห็นพฤติกรรมดงักล่าวจึงไดถ่้ายคลิปวิดีโอไว ้หลวงพ่อและลูกศิษยจึ์งร้องเรียนส่ือ

พร้อมทั้งใหท้นายดาํเนินการช่วยเหลือ 

   ทั้งสองตวัอย่างขา้งตน้เป็นข่าวการก่ออาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัการตม้ตุ๋น

หลอกลวงผูอ่ื้น เน้ือหาข่าวเป็นเร่ืองราวท่ีมีความน่าสนใจ น่าติดตามถึงรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนว่า

เร่ืองราวทั้งหมดนั้นเป็นเช่นไร 
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   2.1.2 ข่าวอาชญากรรมที่เกีย่วกบัการฆาตกรรม พบจาํนวน 6 ข่าว ลว้น

เป็นข่าวอาชญากรรมสะเทือนขวญัท่ีดึงดูดความสนใจแก่ผูอ่้านเป็นอยา่งมาก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   ข่าวอาชญากรรมท่ีผูค้นให้ความสนใจในขณะนั้นข่าวหน่ึงคือข่าวของ 

พ.ต.อ. นายแพทยสุ์พฒัน์ เลาหวฒันะ ท่ีฆ่าสองสามี ภรรยาคนงานในไร่ของตนเอง จนมุมเม่ือถูก

ตาํรวจจบัไดห้ลงัหนีไปกบดานอยูย่า่นหาดปึกเตียน ตาํรวจเช่ือว่ายงัศพอ่ืนฝังอยูใ่นไร่อีก ขณะท่ีเจา้

ตวัยงัปฏิเสธวา่ตนไม่ใช่คนร้ายตามข่าว ดงัเน้ือหาข่าว 

 “ตาํนานโหดจนมุมคน้พบศพท่ี 4 หมอไขสือฆ่าหมกไร่”  

 ในท่ีสุด พ.ต.อ. นายแพทย์สุพัฒน์ เลาหวัฒนะ 

ผูต้อ้งหาฆ่าโหด 2 สามีภรรยาหมกไร่ก็จนมุม หลงัถูกตาํรวจ

ร่วม 600 นาย กดดนัระหว่างหนีไปกบดานในรีสอร์ตย่าน

หาดปึกเตียน เช่ือยงัมีศพอ่ืนท่ีถูกฝังในไร่หลังพบศพท่ี 3 

ขณะท่ีเจา้ตวัปฏิเสธไม่รู้เห็น ไม่ใช่คนโหดร้ายตามข่าวอา้ง

เร่ืองน้ีมีเบ้ืองหลงัลึกลบัมากมาย 

     (24 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

   อีกตวัอย่างหน่ึงเป็นข่าวการฆาตกรรมท่ีทาํอย่างอุกอาจกลางธนาคารใน

ตอนกลางวนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 “โศกนาฏกรรมคนเคยรัก สามีลัน่ไกดบัภรรยาคาแบงก”์ 

คู่สามีภรรยาเจา้ของโรงเรียนกวดวิชาย่านกลางกรุง

 ก่อเหตุสะเทือนขวญั ฝ่ายชายยิงเมียดบักลางธนาคารหลงัมี

ปากเสียงสนัน่เม่ือเวลาใกลเ้ท่ียงของวานน้ี ก่อนหลบหนีไป 

ท้ิงลูกสาววยั 10 ขวบเป็นกาํพร้า 
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 เบ้ืองตน้พบทั้งคู่แยกกนัอยูโ่ดยพฤตินยั แต่ยงัตอ้งทาํ

ธุรกรรมร่วมกนัเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนกวดวิชาช่ือดงั ฝ่ายชาย

ดูแลและบริหารแต่มีช่ือของฝ่ายหญิงเป็นเจา้ของ 

                 (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ขา้งตน้เป็นเร่ืองของชายคนหน่ึงท่ีใชปื้นยิงอดีตภรรยาของตนเองหลงัมี

ปากเสียงกนั ทั้งสองเป็นเจา้ของโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงเบ้ืองตน้พบว่าแยกกนัอยูแ่ต่

ยงัตอ้งทาํธุรกรรมร่วมกนัเก่ียวกบัโรงเรียนกวดวิชา   

   2.1.3 ข่าวอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ  ผูว้ิจยัพบข่าว

ประเภทน้ีจาํนวน 3 ข่าว ข่าวแรกเป็นข่าวชายหนุ่มข่มข่ืนหญิงชรา ดงัตวัอยา่ง  

 “พน้คุก – บุกปลํ้าซํ้ าอีก หนุ่มล่าสวาทนางในฝันแม่เฒ่า 72” 

 แม่เฒ่าวยั 72 ปี ซวยสุดๆ บุกปลุกปลํ้าทาํอนาจารถึง

สองคร้ังสองครา แฉประวติัแสบก่อคดีกบัผูเ้ฒ่ารายน้ีหนแรก

เม่ือปี 2546 จนตอ้งไปรับโทษติดคุก 6 เดือน พน้โทษออกมา

ยงัพยายามก่อกรรมซํ้ารอยกบัแม่เฒ่าคนเดิม  เจา้ตวัอา้งเมาแลว้

เกิดอารมณ์เลยตดัสินใจบุกมุดมุง้ จนถูกชาวบา้นลอ้มจบัได้

ทนัควนั 

     (29 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ขา้งตน้เป็นเร่ืองราวของหนุ่มวยั 29 ปี ท่ีข่มขืนหญิงชราวยั 72 ปีถึงสอง

คร้ัง คร้ังแรกถูกจบัจาํคุกไปแลว้เม่ือรอดมาไดย้งัก่อเหตุดงักล่าวอีกถือเป็นการกระทาํท่ีแปลกอยา่ง

หน่ึงแทนท่ีจะข่มขืนผูห้ญิงสาวแต่กลบัข่มขืนหญิงชราคราวยาย 
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   อีกข่าวหน่ึงเป็นข่าวการก่ออาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศ

ท่ีชายคนหน่ึงท่ีบุกเขา้ไปในห้องหญิงสาวท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนั 3 คน เพื่อหวงัจะข่มขืน ดงัเน้ือหา

ต่อไปน้ี  

 “โจ๋โฉดหวงัปู้ยีปู้่ยาํเสียบปลัก๊ชอร์ต 3 สาว ปางตาย” 

 ตํารวจสําโรงใต้โชว์ฝีมือตามตะครุบโจรวัย 18 

พฤติกรรมโหดลอบบุกห้องนอนเหยื่อสาว 3 คน กลางดึก 

ประกอบอาวุธแฮนด์เมดต่อไฟฟ้าจ้ีชอร์ต 3 เหยื่อสาว            

ขณะกาํลงัหลบัสนิทหมายลกัทรัพยแ์ละข่มขืน 

  เหยือ่ 2 รายช็อกสลบนํ้าลายฟมูปาก ขณะท่ีอีกราย 

   รู้สึกตวัขดัขืนร้องตะโกนใหค้นช่วย ทาํใหอ้าชญากรวยัโจ๋ 

   เผน่หนี ถูกจบัอา้งฤทธ์ิยาบา้ไม่ไดต้ั้งใจฆ่าเหยือ่ 

     (25 กนัยายน พ.ศ. 2555)  

ข่าวท่ียกมาน้ีเป็นเร่ืองราวของผูช้ายคนหน่ึงท่ีหวงัจะข่มขืนหญิงสาวสาม

คนท่ีนอนหลบัอยู่ในห้องโดยใช้วิธีการใช้ไฟฟ้าชอร์ต เคร่ืองมือท่ีใช้ชอร์ตนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ี

ประกอบข้ึนเอง ปรากฏว่าเหยื่อถึงกับสลบแต่เหยื่อรายหน่ึงรู้สึกตวัจึงร้องเรียกให้คนช่วยจนผู ้       

ก่อเหตุถูกจบักมุได ้ 

นอกจากน้ียงัพบข่าวการล่วงละเมิดทางเพศท่ีพบในต่างประเทศ เหตุเกิดท่ีประเทศ

ไตห้วนั ดงัตวัอยา่ง 
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 “มอมยาขืนใจถ่ายคลิป ลูกเจา้สวัขยี้ 60 ดารา” 

 อุทาหรณ์สอนใจสาวๆ ทัว่โลก ภาพชายหนุ่มตรงหนา้

อาจดูราวเทพบุตรผูม้ ัง่คัง่ หากแต่เบ้ืองหลงัอาจเลวร้ายกว่า

ซาตาน 

หนุ่มไฮโซทายาทเจ้าสัวผู ้มั่งคั่ง เจ้าของสถาบัน

การเงินชั้นนาํแห่งไตห้วนั จนมุมตาํรวจหลงัหลบหนีไดน้าน 

23 วนั ในขอ้หาลงมือวางยาและข่มขืนหญิงสาวไม่ตํ่ากว่า 60 

คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นดาราและนางแบบช่ือดงั ซํ้ ายงัลอบถ่าย

คลิปและภาพน่ิงเก็บไว้เป็นหลักฐานประจานความผิดใน

คอมพิวเตอร์ของตวัเอง ขนาดไฟลร์วมกนัถึง 27.5GB 

จากการสืบสวนยงัพบว่า ในบางเดือนมีสาวๆ ตกเป็น

เหยื่อมากถึง 16 คน ทุกคนกลายเป็นดาราจาํเป็นใน คลิปฉาว

อยา่งไม่รู้ตวั 

     (10 กนัยายน พ.ศ. 2555)  

ขา้งตน้เป็นข่าวของชายหนุ่มในสังคมชั้นสูงชาวไตห้วนัคนหน่ึงมีคลิป

วิดีโอท่ีถ่ายตนขณะกาํลงัร่วมเพศกบัดารานางแบบสาวชาวไตห้วนัหลายคนท่ีตนหลอกมาหลุด

ออกมาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ ชายคนดงักล่าวหลบหนีอยู่นานจนกระทัง่ตาํรวจจบัไดแ้ละแจง้

ขอ้หาวางยาและข่มขืนหญิงสาวมากกวา่ 60 คน  

   2.1.4 ข่าวการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรม พบจาํนวน 2 

ข่าว ซ่ึงทั้งสองข่าวเป็นข่าวเก่ียวกบักลุ่มวยัรุ่นท่ีข่ีรถจกัรยานยนตป่์วนเมืองหรือท่ีเรียกว่าเด็กแวน้  

ดงัตวัอยา่ง  
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 “สน.พญาไทไดใ้จคนกรุง ตุก๊ตุก๊ ร่วมทบัปราบแวน้” 

 ตาํรวจพญาไททาํใหค้นกรุงเทพฯ รักตาํรวจข้ึนอีกอ้ือ 

ดว้ยแนวคิดลํ้าๆ ร่วมมือกบัโชเฟอร์รถสามลอ้เคร่ืองหรือตุ๊กตุ๊ก

60 คนั จดัการกลุ่มเด็กแวน้ท่ีใช้ถนนเพชรบุรีเป็นสนาม

ประลองความเร็ว สกดัจบัทั้งแวน้และสก๊อยเบด็เสร็จ 62 คน 

 ขณะชาวสังคมออนไลน์หมดความอดทนพวกป่วน

เมือง ใช้เฟซบุ๊กต่อตา้นพฤติกรรมของเด็กแวน้ข้ึนมาหลายๆ 

 กลุ่ม อาทิ สมาคมต่อตา้นเด็กแวน้และสก๊อยฯ พร้อมประโยค 

“สังคมไทยอยูย่ากข้ึน ถา้เราไม่ร่วมมือกนัทาํประโยชน์ดีๆๆ สู่

สงัคม” 

     (8 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ขา้งตน้เป็นข่าวท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมท่ีพบนั้นเป็น

กรณีของการข่ีรถจกัรยานยนตป่์วนเมืองของวยัรุ่นหรือท่ีเรียกว่ากลุ่มเด็กแวน้จึงเกิดความร่วมมือ

ระหว่างสถานีตาํรวจพญาไทกบัคนขบัรถตุ๊กตุ๊กช่วยกนัสกดัจบักลุ่มเด็กแวน้ยา่นถนนเพชรบุรี อีก

ทั้งยงัมีประชาชนในสงัคมออนไลน์ตั้งกลุ่มในเวบ็ไซตเ์ฟสบุก๊ดอทคอมเพื่อต่อตา้นเดก็แวน้อีกดว้ย    

ส่วนอีกข่าวหน่ึงเป็นข่าวเก่ียวกบัเด็กแวน้ข่ีจกัรยานยนตป่์วนเมืองเช่นกนั 

แต่ข่าวน้ีเป็นการปราบปรามผูก่้อเหตุดงักล่าว ดงัเน้ือหาข่าว  

 “กวาดลา้งทั้งประเทศ อดุลย.์..ฮ่ึม! แวน้ซ่ิงพอ่แม่คุก” 

ขู่กแ็ลว้ จบัมัง่ปล่อยมัง่กแ็ลว้ แต่ดูเหมือนเดก็แวน้ 

   สาวสก๊อยจะอ่านขาด ไม่มีท่าทีขยาดคุณตาํรวจ ล่าสุดเดก็ 

   แวน้เหิมซ่ิงจกัรยานยนตซ์อ้นสก๊อยวยั 17 ปี พุง่ชนตาํรวจ 

   ทองหล่อท่ีเขา้ตรวจสกดัจนไดรั้บบาดเจบ็สาหสั 



28 

 

 

 

ผูบ้งัคบับญัชาการตาํรวจแห่งชาติถึงกบันัง่ไม่ติด  

   ออกคาํสัง่ด่วนใหต้าํรวจทัว่ประเทศกวาดลา้งเดก็แวน้แบบ 

   จดัหนกั จบัไดแ้จง้ขอ้หาหนกั รวมถึงพอ่แม่ผูป้กครองโทษ 

   ถึงคุก 

     (25 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ตามข่าวเน่ืองจากเกิดเหตุเด็กแวน้ข่ีรถจกัรยานยนต์ชนตาํรวจบาดเจ็บ

สาหสัท่ียา่นทองหล่อ ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติถึงกบัออกคาํสั่งให้กวาดลา้งเด็กแวน้โดยการแจง้

จบัขอ้หาหนกัรวมทั้งผูป้กครองกจ็ะไดรั้บโทษดว้ย  

  ข่าวอาชญากรรมท่ีพบขา้งตน้นั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่              

1.ข่าวอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหลอกลวง ตม้ตุ๋น 12 ข่าว ข่าวประเภทน้ีจะรายงานถึง

พฤติกรรมการตม้ตุ๋น เล่ห์เหล่ียม กลโกงของคนร้ายท่ีเกิดข้ึนในสงัคมเมือง บางข่าวเป็นพฤติกรรมท่ี

คาดไม่ถึงทาํใหดึ้งดูดความสนใจของผูอ่้านไดดี้ และทั้งน้ีอาจเพื่อใหผู้อ่้านท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายซ่ึงอยู่

ในสงัคมเมืองเช่นกนัสามารถระวงัภยัจากหลายๆ รูปแบบดงัข่าวท่ีรายงานดว้ย 2.ข่าวอาชญากรรมท่ี

เก่ียวกบัการฆาตกรรม พบจาํนวน 6 ข่าว ข่าวการฆาตกรรมท่ีพบนั้นเป็นข่าวสะเทือนขวญั บุคคลใน

ข่าวหลายๆ ข่าวเป็นผูมี้ช่ือเสียงหรือเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีการงานดีในสังคมอีกทั้งเง่ือนงาํความซบัซอ้น

ต่างๆ ในคดีก็เป็นส่ิงเร้าความสนใจของผูอ่้านไดเ้ช่นกัน  3.ข่าวอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการล่วง

ละเมิดทางเพศ 3 ข่าว ข่าวการล่วงละเมิดทางเพศท่ีพบนั้นจะมีเร่ืองราวแปลกๆ ในวิธีการกระทาํผดิ

เช่น การช็อตดว้ยไฟฟ้า การล่วงละเมิดคนชรา หรือการขืนใจนกัแสดงกว่า 60 คนแลว้บนัทึกภาพ

เก็บไว ้ 4.ข่าวการป้องกนัและปราบปรามการก่ออาชญากรรม พบจาํนวน 2 ข่าว เป็นข่าวการ

ป้องกนัอาชญากรรมประเภทเดียวกนัคือกลุ่มเด็กข่ีรถจกัรยานยนต์ป่วนเมืองท่ีกาํลงัเป็นปัญหา

สงัคมในปัจจุบนัท่ียงัแกไ้ม่ตก ตามข่าวทั้งสองไดมี้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการ

แกปั้ญหาดงักล่าว 
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2.2 ข่าวบันเทงิ มกัจะเป็นการรายงานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงการบนัเทิงทั้งในวงการ

ภาพยนตร์ ดนตรี หนังสือ ศิลปกรรม วิทยุโทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง และการละคร เป็นต้น 

โดยทัว่ไปข่าวบนัเทิงมีแนวโนม้ท่ีจะเสนอข่าวกิจกรรมความเคล่ือนไหวในวงการดงักล่าว รวมทั้ง

เม่ือมีผลงานหรือผลผลิตออกมาใหม่ เช่น การสร้างภาพยนตร์เร่ืองใหม่ การผลิตรายการละครทาง

วิทยโุทรทศัน์ การผลิตเพลงชุดใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ีจะเป็นเน้ือหาสาระของข่าวเก่ียวกบับุคคลท่ี

สาํคญัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวงการบนัเทิง ทั้งท่ีเป็นผูอ้ยูใ่นวงการโดยตรงหรือไม่ก็ตาม เช่น ดารา

หรือนักแสดง นักร้อง ผูก้าํกบั ผูอ้าํนวยการสร้าง เป็นตน้ ซ่ึงจะมีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นต่างๆ 

เช่น การเตรียมตวัของดาราหรือนกัแสดงนกัร้องเพ่ือผลิตงานชุดใหม่ (ปุณณรัตน์ พิงคานนท,์ 2548  

: 38) 

จากการศึกษาข่าวบนัเทิงในหนงัสือพิมพแ์จก M2F พบข่าวบนัเทิงจาํนวน 10 ข่าว             

จาก 82  ข่าว คิดเป็นร้อยละ 12.20 แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ ข่าวบนัเทิงท่ีเก่ียวกบัดารานกัแสดง 

ข่าวบนัเทิงท่ีเก่ียวกบัส่ืออินเทอร์เน็ต และข่าวบนัเทิงท่ีเก่ียวกบัส่ือโทรทศัน์ 

2.2.1 ข่าวบันเทิงเกีย่วกบัดารานักแสดง พบจาํนวน 7 ข่าว ประกอบดว้ย 4 

หัวขอ้ใหญ่คือ เร่ืองส่วนตวัของดารานักแสดง ฉายาของดารานักแสดง ข่าวบนัเทิงเก่ียวกับส่ือ

อินเทอร์เน็ต และข่าวบนัเทิงเก่ียวกบัส่ือโทรทศัน์ 

  2.2.1.1 เร่ืองส่วนตัวของดารานักแสดง พบจาํนวน 6 ข่าวใน

หัวขอ้เร่ืองส่วนตวัของนกัแสดงนั้นไม่ว่าคนกลุ่มน้ีจะทาํอะไรกบัใครท่ีไหนก็ลว้นเป็นข่าวไปเสีย

ทุกอย่าง   ข่าวท่ีพบมากในเร่ืองส่วนตวัไดแ้ก่ เร่ืองเก่ียวกบัความรัก การงาน การกระทาํผิดของ

นกัแสดง เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 “นางเอกเซ็กซ่ี ตัก๊– บงกช คงมาลยั เจา้ของฉายา “อ๋ึมผา่ซาก”  

 เตรียมเขา้พิธีหมั้นสายฟ้าแลบกับเจา้สัวหม่ืนลา้น 

บุญชยั เบญจรงคกุลเส้นทางชีวิตท่ีผา่นมาของทั้งสองต่างเตม็
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ไปดว้ยสีสันของความรักเจา้สัวคนดงัเองก็มีภรรยามาแลว้ถึง 

5 คน แต่สุดทา้ยรสนิยมชอบปฏิบติัธรรมเหมือนๆ กนัก็ชกั

นําให้เจา้สัวและนางเอกสาวรุ่นราวคราวลูกตอ้งร้องเพลง 

‘หยดุ’  

สร้างบ๊ิกเซอร์ไพรส์ใหค้นทั้งประเทศ 

     (30 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

  ตวัอย่างเป็นเร่ืองราวความรักของนางเอกสาวกบันักธุรกิจหม่ืน

ล้านท่ีประกาศหมั้นอย่างกะทันหันหลังจากคบหากันได้ไม่นาน ข่าวน้ีสร้างความสนใจแก่

ประชาชนเป็นอยา่งมาก กลายเป็นประเดน็ท่ีพดูถึงกนัในสงัคมขณะนั้นอยา่งกวา้งขวาง 

  2.2.1.2 ฉายาของดารานักแสดง พบจาํนวน 1 ข่าว ฉายาของดารา

นักแสดงนั้นทางส่ือมวลชนจะมีการตั้งสมญานามให้เป็นประจาํทุกปีในช่วงส้ินปีโดยจะตั้งจาก

เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัดาราแต่ละคนในปีนั้นๆ ดงัเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

 “มติคนกรุงเฟ้น ซุป’ตาร์ปี 55 ส่ือบนัเทิงแจก 10 ฉายา” 

นกัข่าวบนัเทิงให้ฉายาแสบๆ คนัๆ 10 ดารานกัร้อง

ประจาํปี 55 พลอย เฌอมาลย ์โดนจดัเตม็ ‘ปากปลาร้าหนา้

เป๊ะ’ จากการออกฤทธ์ิเป็นข่าวหลายหน ‘อั้ม พชัราภา’ รับ

ฉายา ‘ซุป’ตาร์เกษียณเตา้’ ขณะท่ี ‘อ๋ึมผา่ซาก’ เจา้เก่าไดเ้วลา

เปล่ียนเป็น ‘อ๋ึมหม่ืนลา้น’ ทางดา้นเอแบคโพลล์สํารวจ

ความเห็นคนกรุงล้านๆ เฟ้นหาสุดยอดบันเทิงแห่งปี 55 

‘ณเดช– แอน’ ควงคู่เป็นดาราคู่ขวญั ‘ป๋าเบิร์ด’ ยงัแรงไม่ตก

ยงัคงเป็นนกัร้องยอดนิยมชาย ส่วนละคร ‘แรงเงา’ นอนมา 

     (26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 
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  ข้างต้นเป็นข่าวการตั้ งฉายาให้กับดารานักแสดงท่ีจาํทาํเป็น

ประจาํทุกปี โดยฉายาท่ีส่ือมวลชนไดต้ั้งใหด้ารานั้นส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของดารา

คนนั่นๆ เช่น ซุป’ตาร์เกษียณเตา้ ท่ีเป็นฉายาของอั้ม พชัราภา นั้นก็หมายถึงอั้มเป็นดาราท่ีอยู่ใน

วงการมานานแลว้ และไม่ค่อยไดถ่้ายภาพวาบหวิวแลว้ และฉายาของดาราสาวตัก๊ บงกช ท่ีเคยได้

ฉายาว่า อ๋ึมผ่าซาก นั้นมาจากลกัษณะทางกายภาพของเจา้ตวัท่ีมีหน้าใหญ่ แต่ปัจจุบนัเม่ือนางเอก

สาวไดแ้ต่งงานกบัเศรษฐีไปแลว้ จึงไดฉ้ายาใหม่วา่ อ๋ึมหม่ึนลา้น แทน   

2.2.2 ข่าวบันเทิงเกี่ยวกับส่ืออินเทอร์เน็ต พบจาํนวน 2 ข่าวปัจจุบนัส่ือ

อินเทอร์เน็ตเป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีเขา้ถึงง่ายและคนในสังคมนิยมเสพส่ือจากอินเทอร์เน็ตกนัมากข้ึน 

โดยเฉพาะในเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีสามารถหาดูไดจ้ากส่ืออินเทอร์เน็ตเท่านั้น เช่น youtube, google, 

facebook บางคร้ังความมีช่ือเสียงของนกัแสดงหรือผลงานของพวกเขาอาจวดัไดจ้ากยอดผูเ้ขา้ชม

เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีดว้ยเช่นกนั ดงัตวัอยา่ง 

“ ‘ไซ’ ควํ่า ‘จสัติน บีเบอร์’ กงันมั สไตล ์แรงไดอี้ก ถล่ม                                      

       ยทููบ 815 ลา้นววิ” 

เพลง “กงันมั สไตล”์ ผลงานฮิตสะทา้นโลกของ

แร็พเปอร์ “ไซ” (PSY) จากแดนกิมจิ ทาํลายสถิติเพลง Baby 

ของจสัติน บีเบอร์ ข้ึนแท่นคลิป  วีดีโอท่ีมียอดผูเ้ขา้ชมสูงสุด

ตลอดกาลในเว็บไซต์ยูทูบเป็นท่ีเรียบร้อย ด้วยสถิติผูช้ม

ล่าสุดมากกวา่ 815 ลา้นวิว  

ยทููบแถลงว่า เพลงกงันมั สไตล ์ไดรั้บความนิยม

อยา่งลน้หลามในระดบัโลกซ่ึงไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นน้ีมา

ก่อน “ทุกๆ วนัจะมีผูค้ลิกดู MV เพลงกงันมั สไตล ์ประมาณ 

7 – 10 ลา้นคลิก ขณะท่ีเพลงของบีเบอร์มียอดผูเ้ขา้ชมต่อวนั

ประมาณ 350,000 – 500,000 คลิก” 
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     (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างน้ีเป็นการลบสถิติความนิยมในบทเพลงของนักร้องเกาหลีจาก

ยอดผูเ้ขา้ชมในเวบ็ไซตย์ทููบท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดจนลบสถิติเดิมท่ีเป็นของนกัร้องวยัรุ่นชาวองักฤษ 

โดยนกัร้องเกาหลีมีจาํนวนผูเ้ขา้ชมถึงวนัละ 7 – 10 ลา้นคน ในขณะท่ีนกัร้ององักฤษมีผูเ้ขา้ชม          

3 – 5  แสนคนต่อวนั และอีกตวัอยา่งหน่ึงเป็นความนิยมของละครไทยเร่ืองแรงเงาในโลกออนไลน์ 

ดงัเน้ือหาข่าว 

 “อากู๋กเูกิลเป็นประกนั แรงเงาแรงแซงกงันมั”  

 เว็บไหน เทรนด์ไหนท่ีว่าแน่ยงัตอ้งพ่ายให้กบัความ

แรงของ “แรงเงา”  ท่ีดับทุกกระแส แซงโค้งช่วงปลายปี 

กลายเป็นคาํคน้หายอดฮิตแห่งศกน้ีจากการสํารวจโดยกูเกิล 

เป็นรองแค่เพียงเว็บ 4shared ส่วนกังนัม สไตล์ ขวญัใจ

ชาวโลกตกมา้ตายท่ีเมืองไทยทาํไดแ้ค่อนัดบั 4 เท่านั้น 

     (14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 การวดัความนิยมท่ีมีต่อผลงานบนัเทิงจากเวบ็ไซต ์google.co.th ซ่ึงเป็น

เวบ็ไซตค์น้หาขอ้มูลต่างๆ จากทัว่โลก จากข่าวน้ีเป็นการแสดงถึงความนิยมท่ีมีต่อละครเร่ืองแรงเงา 

ซ่ึงกลายเป็นคาํคน้หาท่ีมีความนิยมจาํนวนมากโดยผลสํารวจจากกูเกิล แมแ้ต่เพลงเกาหลีท่ีเป็นท่ี

นิยมไปทัว่โลกอยา่ง กงันมั สไตล ์ยงัอยูแ่ค่อนัดบัท่ี 4 เท่านั้น 

2.2.3 ข่าวบันเทิงเกีย่วกับส่ือโทรทัศน์ พบจาํนวน 1 ข่าว ปัจจุบนัแมก้าร

รับส่ือดา้นอินเทอร์เน็ตจะแพร่หลายมากข้ึนแต่ส่ือโทรทศัน์ก็ยงัคงเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมอยู ่

เห็นไดจ้ากข่าวการประมูลลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของช่องโทรทศัน์ต่างๆ  ผล

ปรากฏว่าบริษทั เคเบิล ไทย โฮลด้ิง หรือซีทีเอช ไดรั้บลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดฟุตบอลดงักล่าวตาม

เน้ือหาข่าวดงัน้ี 
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 “ซีทีเอชควา้ลิขสิทธ์ิ ทรูวิชัน่ส์ แพน็้อกพรีเมียร์ลีก” 

 เคเบิล ไทย โฮลด้ิง หรือซีทีเอช ของวิชยั ทองแตงและ

ตระกลูวชัรพล    ทุ่มเงิน 7 – 8 พนัลา้นบาท ควา้ลิขสิทธ์ิการ

ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 3 ปี เชือด 2 คู่แข่งสาํคญัทรู

วิชัน่ส์ เจา้ของลิขสิทธ์ิเก่า 5 ปีซอ้น และแกรมม่ี โดยนายวิชยั

ทองแตง และนายวชัร วชัรพล สองผูบ้ริหารใหญ่รับประกนั

แฟนบอลชาวไทย ไดรั้บชมทัว่หนา้ในราคายอ่มเยา 

ขณะท่ีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เบอร์ 1 ทรูวิชั่นส์            

ขออภยัทาํใหส้มาชิกทรูฯ ผดิหวงัในเร่ืองการรับชมพรีเมียร์ลีก  

     (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

การศึกษาข่าวในหวัขอ้ข่าวบนัเทิงแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 1.ข่าวบนัเทิง

เก่ียวกบัดารานกัแสดงพบจาํนวน 7 ข่าว ข่าวท่ีเก่ียวกบัดารานกัแสดงนั้นมกัจะนาํเสนอเร่ืองส่วนตวั

เช่นเร่ืองความรัก กระทาํความผดิของดารา หรือแมก้ารทัง่ดาราจะไปทาํอะไรท่ีไหนก็จะไดรั้บความ

สนใจไปเสียหมด เห็นไดจ้ากปัจจุบนัมีนิตยสารประเภทแอบถ่าย การรายงานภาพและเขียนข่าว

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของดาราท่ีไม่อยากเปิดเผยให้เห็นอยู่จาํนวนมากบนแผงหนังสือและยงัคง

ดาํเนินกิจการไปไดด้ว้ยดี แสดงให้เห็นว่าผูอ่้านนิยมเร่ืองส่วนตวัของดารานักแสดงโดยเฉพาะ

ประเด็นเร่ืองความรักแบบชูส้าวท่ีนิยมนาํเสนออยูเ่ป็นประจาํ 2.ข่าวบนัเทิงเก่ียวกบัส่ืออินเทอร์เน็ต 

พบจาํนวน 2 ข่าว ปัจจุบนัส่ืออินเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในสังคมไทย การเขา้ถึงเป็นไป

ไดง่้ายข้ึนการเผยแพร่ส่ือทางอินเทอร์เน็ตก็มากข้ึนเป็นลาํดบัเช่นกนั ดา้นข่าวบนัเทิงก็สามารถวดั

ความนิยมไดจ้ากจาํนวนผูเ้ขา้ชมผลงานนั้นๆ ทั้งในรูปแบบภาพเคล่ือนไหวอยา่งเวบ็ไซตย์ทููบ และ

วดัไดจ้ากคาํคน้หาท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นเวบ็ไซตก์เูกิลดว้ยเช่นกนั 3.ข่าวบนัเทิงเก่ียวกบัส่ือโทรทศัน์พบ

จาํนวน  1 ข่าว ส่ือในรูปแบบโทรทศัน์นั้นมีมายาวนานแลว้ แต่กย็งัไดรั้บความนิยมอยู ่จากข่าวท่ีพบ
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เก่ียวกบัส่ือโทรทศัน์นั้นเป็นข่าวการประมูลลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดฟุตบอลจากต่างประเทศท่ี

ประชาชนใหค้วามสนใจอยูม่าก 

2.3 ข่าวศาสนาและความเช่ือ พบจาํนวน 9 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ10.98 

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีอยู่คู่กบัพุทธศาสนาและความเช่ือต่างๆ ทั้งความเช่ือในทอ้งถ่ินไทยเองและ

ความเช่ือท่ีรับมาจากทอ้งถ่ินอ่ืนๆ สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ ข่าวศาสนา ข่าวความเช่ือ

ทอ้งถ่ินไทย และความเช่ือเร่ืองวนัส้ินโลก  

2.3.1 ข่าวศาสนา พบจาํนวน 4 ข่าว ข่าวแรกเป็นข่าวเก่ียวกบัเทศกาลกินเจ

ท่ีจดัเป็นประจาํทุกปีของคนไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย ดงัเน้ือหาข่าว 

 “มหากศุลเร่ิมตน้วนัน้ี กินเจ หยดุบาป รับศีล” 

วนัท่ี 1 เดือน 9 ถึงวนัท่ี 9 เดือน 9 ตามจนัทรคติของ 

   ปฏิทินจีน หมายถึงวาระเทศกาลกินเจไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ ซ่ึงปีน้ี 

   ตรงกบัวนัท่ี 15 – 23  ต.ค. ตามปฏิทินสากล 

เทศกาลกินเจเร่ิมข้ึนแลว้ในวนัน้ี ในทศันะของคน 

   กินเจ การกินท่ีทาํใหชี้วิตผูอ่ื้นตอ้งเดือดร้อนลม้ตายนั้น “มนั 

   มากเกินไป” นัน่คือ ชีวิตควรมีช่วงเวลาหน่ึงในแต่ละปีเป็น 

   อยา่งนอ้ยท่ีเราควรสมาทานศีล 5 รักษาจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ เวน้ 

   กิจโลกียวตัรไม่ทานเน้ือสตัวเ์พื่อหยดุการฆ่า รักษาไวซ่ึ้งชีวิต

   ของสตัว ์9 วนั 9 คืน 

     (15 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ขา้งตน้เป็นการรายงานข่าวเทศกาลกินเจท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงในปี 

2555 ตรงกบัวนัท่ี 15 – 23 ตุลาคม การกินเจถือเป็นการทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิงดเวน้การรับประทาน

เน้ือสตัวจึ์งถือเป็นการทาํบุญอยา่งหน่ึง  
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ข่าวด้านศาสนาอีกประเภทหน่ึงท่ีพบคือข่าวเก่ียวกับการแสดงความ

คิดเห็นของพระสงฆท่ี์มีต่อการเผยแพร่คาํสอนผา่นวิทยกุระจายเสียง ดงัเน้ือหาข่าว  

 “มติสงฆจ์ตุรทิศศิษยห์ลวงปู่มัน่ คว ํ่าบาตร ปธ. กสทช.” 

พระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ มีมติลงนิคหกรรมควํ่า

บาตรมิให้รับบิณฑบาต มิให้รับนิมนต ์มิให้รับไทยธรรมจาก 

“พ.อ.นที ศุกลรัตน์” ปฏิบติัหน้าท่ีประธาน กสทช.ระบุเหตุ

ออกขอ้บงัคบัวิทยุใหม่จาํกดัสิทธิประชาชนเขา้ถึงวิทยุเสียง

ธรรมกีดกนัและบ่อนทาํลายศาสนาและไม่ยอมรับกฎเกณฑ ์

กสทช. ถวายชีวิตปกป้องมรดกธรรม พร้อมติดคุกเพื่อพิทกัษ์

สถานีเสียงธรรมบา้นตาด  

     (5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ข้างต้น คือข่ าว ท่ีคณะพระสงฆ์คว ํ่ าบาตรประธาน กสทช.  หรือ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ีหน่วยงาน

ดงักล่าวออกขอ้บงัคบัวิทยุใหม่จาํกดัสิทธ์ิประชาชนเขา้ถึงวิทยุเสียงธรรมกีดกนัและบ่อนทาํลาย

ศาสนา 

นอกจากข่าวทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทท่ีคนส่วนใหญ่ใน

สงัคมไทยนบัถือแลว้ยงัมีข่าวท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนาลทัธิอ่ืนๆ ดว้ยดงัเช่นข่าวต่อไปน้ี 

 

“นะจ๊ะรุกหนองหาร สกลตา้น จานบินยดึเกาะ” 

วดัพระธรรมกายหรือสาํนกัจานบิน เปิดประเด็นใหม่

หลงับุกพบ สตีฟจ็อบส์ บนสวรรคคิ์ดไปเป็นชาวเกาะใหญ่ส่ง
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สานุศิษยย์่องครอบครองเกาะใหญ่กลางทะเลสาบหนองหาร 

สร้างโบสถ ์กฏิุ  

ชาวสกลตะลึง พบป้ายประกาศใหไ้ปคดัคา้นในวนัท่ี 

6 ก.ย. เป็นวนัสุดทา้ย ไม่เช่นนั้น จะออกโฉนดเอกสารสิทธ์ิท่ี

ธรณีสงฆใ์หว้ดัพระธรรมกายลัน่ชุมชนตา้นถึงท่ีสุด 

     (7 กนัยายน พ.ศ.2555) 

เน้ือหาข่าวขา้งตน้เป็นข่าวของลทัธิหน่ึงในพุทธศาสนาท่ีมีการสอนท่ี

แปลกประหลาดไปจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทท่ีประชาชนไทยนบัถือเป็นส่วนใหญ่ ลทัธิดงั

กล่าวคือลทัธิธรรมกาย ตามเน้ือหาข่าวเป็นการแสดงอภินิหารว่าเจา้สาํนกัไดไ้ปพบกบัสตีฟจ็อบส์    

ผูท่ี้เพิ่งเสียชีวิตซ่ึงเขาเป็นผูก่้อตั้งบริษทัแอปเปิล เป็นบริษทัผลิตและขายสินคา้ประเภทเทคโนโลยี

เช่น คอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์มือถือ นอกจากน้ีลทัธิธรรมกายยงัมีความคิดว่าจะส่งลูกศิษยไ์ป

ครอบครองเกาะกลางทะเลสาบหนองหาร จงัหวดัสกลนครเพื่อสร้างโบสถ ์กุฏิ ในขณะเดียวกนัชาว

สกลนครพบป้ายประกาศให้ไปคดัคา้นการกระทาํของลทัธิธรรมกายมิเช่นนั้นวดัพระธรรมกายจะ

ไดรั้บเอกสารสิทธ์ิโฉนดท่ีดินดงักล่าว ส่วนคาํว่า “นะจ๊ะ” ท่ีปรากฏในตอนตน้ของข่าวเป็นคาํลง

ทา้ยท่ีเจา้สาํนกัธรรมกายมกัใชใ้นการพูดลงทา้ยก่อนจบถอ้ยคาํของตน ซ่ึงคาํว่า “นะจ๊ะ” น้ีถือเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของเจา้สาํนกัผูน้ี้ท่ีส่ือหนงัสือพิมพไ์ดน้าํคาํน้ีมาใชใ้นการเขียนข่าวดว้ย 

ข่าวสุดทา้ยเป็นข่าวเก่ียวกบัการลบหลู่พระพทุธศาสนาท่ีนางแบบสาวจาก

ต่างประเทศถ่ายแบบให้กบันิตยสารช่ือดงัในสภาพเปลือยกายท่ามกลางหมู่พระสงฆ ์ดงัเน้ือหาข่าว

ต่อไปน้ี 

 “แมก็ซิมทาํพิเรนทร์ นางแบบโพสหวิว หมู่พระพทุธรูป” 

พุทธศาสนา ศาสนาประจาํชาติของคนไทยไดรั้บการ

ทดสอบอีกคร้ังจากนิตยสารหวิวช่ือดัง แม็กซิม แพร่ภาพ
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นางแบบเปลือยอกโชวห์วิวกลางหมู่พระพุทธรูป ในท่าทางท่ี

ชาวพทุธรับไม่ได ้ผา่นเวบ็ไซตข์องนิตยสารดงักล่าว 

ก ร ะ ท ร ว ง วัฒ น ธ ร ร ม เ ต้น ป ร ะ ส า น สํ า นัก ง า น

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกระทรวงต่างประเทศ ทาํหนงัสือแจง้เตือนถึง

การกระทาํดูหม่ินหัวใจของพุทธศาสนิกชนและกระทบต่อ

ความรู้สึกชาวพทุธอยา่งมาก 

     (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ข้างต้นข่าวภาพดังกล่าวได้แพร่ไปทั่วสังคมออนไลน์จนกระทรวง

วฒันธรรมร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทาํหนังสือแจ้งเตือนว่าเป็นการดูหม่ิน

พระพทุธศาสนาและชาวพทุธอยา่งมาก 

2.3.2 ความเช่ือตามท้องถ่ินไทย พบจาํนวน 2 ข่าว ความเช่ือท่ีมีในทอ้งถ่ิน

ไทยดงักล่าวน้ีไดแ้ก่ความเช่ือในเร่ืองล้ีลบั เร่ืองท่ียงัพิสูจน์ไม่ได ้ไดแ้ก่เร่ืองผ ีปีศาจ ดงัตวัอยา่ง 

 “แคน้ปอบคร่าชีวิต 13 ราย ชาวบา้นลงขนัสงัหารผ”ี 

                วิทยาศาสตร์อยู่ไหนให้อยูท่ี่นัน่ไปก่อน เพราะน่ีคือ

ความเช่ือของชาวบา้นลว้นๆ  หลงัเกิดปรากฏการณ์คนในบา้น

หนองกุงไทย หมู่ 6 เมืองกาฬสินธ์ุ ทยอยตายไป 13 ศพ ผูเ้ฒ่า

ของหมู่บ้านฟันธงฝีมือปอบท่ียกทัพมายึด ทาํเอาชาวบ้าน

หวาดผวาไม่กลา้ออกไปทาํมาหากิน สุดทา้ยไดข้อ้ยุติ ลงขนั

บา้นละ 100 นิมนตเ์กจิอาจารยช่ื์อดงัพร้อมทีมปราบปอบลุย

แหลกเม่ือวานน้ี 
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เช่ือหรือไม่ ข่าวว่าจบัผีปอบไดม้ากกว่า 200 ตน 

ขณะสาธารณสุขกงัวลใจ สั่งเจา้หนา้ท่ีและนกัจิตวิทยาลงพื้นท่ี

ไปดูแลสุขภาพของประชาชนอยา่งเร่งด่วน 

    (24 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นข่าวความเช่ือในเร่ืองผปีอบท่ีชาวบา้นเช่ือวา่มีผปีอบท่ี

หมู่บา้นแห่งหน่ึงในจงัหวดักาฬสินธ์ุ หลงัจากมีผูเ้สียชีวติในหมู่บา้นไป 13 คน ผูเ้ฒ่าของหมู่บา้น

สรุปวา่เป็นเพราะผปีอบ จนกระทัง่คนในหมู่บา้นลงขนันิมนตพ์ระอาจารยช่ื์อดงัมาปราบผ ี ตามข่าว

อา้งวา่จบัผไีดก้วา่ 200 ตน ขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขกงัวลจึงส่งนกัจิตวิทยาลงพื้นท่ีดูแล

สุขภาพจิตชาวบา้นอยา่งเร่งด่วน 

   อีกข่าวหน่ึงท่ีเก่ียวกบัความเช่ือในทอ้งถ่ินไทยนั้นคือข่าวความเช่ือเร่ือง

พญานาคท่ีอยูก่บัสงัคมไทยมายาวนานทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาดว้ยทั้งในพทุธประวติั

และนิทานชาดกกป็รากฏเร่ืองของพญานาคอยูท่ ั้งส้ิน ดงัเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี  

 “อศัจรรยแ์ม่นํ้าโขงบั้งไฟพญานาคมาตามนดัรัวเป็นชุด” 

คล่ืนนักท่องเ ท่ียวริมโขงได้เฮสมใจ เ ม่ือบั้ งไฟ

พญานาคมาตามนดัเช่นเคยผดุถ่ียบิ 300 กว่าลูก ภายในเวลาแค่ 

3 ชัว่โมงเศษ ซํ้ าตอนกลางวนั  คนโพนพิสัยตอ้งตะลึงขนลุกซู่

เม่ือปรากฏเงาดาํลึกลบัทาบแม่นํ้ าโขง ทั้งท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใสไร้

เมฆ 

     (31 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ตามข่าวเป็นความเช่ือเก่ียวกบัพญานาคท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัเทศกาลบั้ง

ไฟพญานาคท่ีจดัข้ึนทุกปีในช่วงวนัออกพรรษาบริเวณริมแม่นํ้าโขง อ.โพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย 

ท่ีแห่งน้ียงัมีปรากฏการณ์มหศัจรรยท่ี์เกิดข้ึนประจาํทุกปีคือจะมี     ดวงไฟผดุข้ึนจากแม่นํ้าโขงเป็น
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ร้อยๆ ลูก และปีน้ีกเ็ช่นกนัลูกไฟผดุข้ึนมากวา่ 300 ลูก ทั้งยงัมีชาวบา้นมองเห็นเงาดาํลึกลบัทาบ

แม่นํ้าโขงทั้งๆ ท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ชาวบา้นเช่ือวา่เป็นเงาของพญานาค  

2.3.3 ความเช่ือเร่ืองวันส้ินโลก พบจาํนวน 2 ข่าว ในช่วงใกลส้ิ้นปี พ.ศ. 

2555 น้ีมีข่าวเก่ียวกบัวนัส้ินโลกเกิดข้ึนมากเน่ืองจากมีการทาํนายว่าวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 จะ

เป็นวนัส้ินโลก ในหนงัสือพิมพ ์M2F น้ีพบข่าวเก่ียวกบัวนัส้ินโลก 2 ข่าว ดงัต่อไปน้ี 

“สติหลุดหลายมุมโลก อลหม่าน ศุกร์น้ี วนัส้ินโลก” 

 อิทธิพลจากกระแสคลัง่วนัโลกาวินาศตามคาํทาํนาย

ของชนเผา่มายาสร้างความโกลาหลไปทัว่สารทิศ บางคนหมด

อาลยัตายอยากถึงขั้นใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ย ั้งคิด บางคนหนกัถึง

ขั้นอาการคลุม้คลัง่ ไล่ทาํร้ายผูอ่ื้น แต่ท่ีฮิตท่ีสุดเห็นจะเป็น

อาการวิตกจริต แห่กันกักตุนเสบียงไว้เล้ียงตัวเองในยาม

ฉุกเฉิน ในกรณีท่ีโลกพินาศจริงๆ 

     (19 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ขา้งตน้เป็นข่าวของผูค้นท่ีคลัง่ไปกบักระแสวนัส้ินโลก จากกรณีท่ีมีคาํ

ทาํนายจากชนเผา่มายาว่าโลกจะส้ินสุดลงในส้ินปี พ.ศ. 2555 เป็นเหตุใหค้นจาํนวนหน่ึงแตกต่ืนกบั

กระแสข่าวดงักล่าวโดยแสดงออกดว้ยพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป เช่น การกกัตุนอาหาร ใชจ่้ายสุลุ่ย

สุร่าย หรือกระทัง่คลุม้คลัง่ทาํร้างผูอ่ื้น 

อีกข่าวหน่ึงเป็นข่าวความเช่ือเก่ียวกบัวนัส้ินโลกเช่นกนั แต่ข่างน้ีมีความ

คิดเห็นทางดา้นวิทยาศาสตร์จากองคก์รระดบัโลกมาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเช่ือน้ีดว้ย ดงัเน้ือหา

ข่าวต่อไปน้ี 

“นบัถอยหลงัวนัส้ินโลก นาซาฟันธง โลกไม่แตก”  

 หนาวๆ กนัมาตลอดปีว่าโลกจะถึงกาลอวสานตามคาํ
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ทาํนายของชนเผา่มายาหรือไม่ ล่าสุด องคก์ารนาซายนืยนัเป็น

ท่ีชดัเจนแลว้ว่าวนัท่ี 21 ธ.ค. โลกจะยงัคงอยูดี่มีสุขไม่ดบัสูญ

ไปตามกระแสหวาดวิตกอย่างแน่นอนแต่ยงัเตือนว่าโลกของ

เราอาจพินาศไดเ้ช่นกนั หากมนุษยไ์ม่หยดุตั้งหนา้ตั้งตาทาํลาย

ดว้ยตวัเอง 

     (3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ข่าวขา้งตน้กล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกับวนัส้ินโลกท่ีผูค้นกาํลงัให้ความ

สนใจ จนองคก์ารนาซาไดอ้อกมาแสดงความคิดเห็นและยนืยนัว่าโลกไม่แตกแน่นอน แต่โลกของ

เราจะเส่ือมลงนั้นกเ็พราะผมืีอมนุษยท่ี์ทาํลายโลกเราเสียเอง 

ข่าวในหัวขอ้ศาสนาและความเช่ือท่ีพบแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่         

1.ข่าวดา้นศาสนาจะพบข่าวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการทาํบุญ การแสดงความคิดเห็นของพระสงฆท่ี์มีต่อ

องคก์รดา้นส่ือสารมวลชนแห่งหน่ึงท่ีดาํเนินการไม่ยุติธรรมเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิของประชาชน

ในการเขา้ถึงการเผยแพร่คาํสอนผา่นวิทย ุและมีการนาํเสนอข่าวเก่ียวกบัการลบหลู่พุทธศาสนาดว้ย

การถ่ายรูปกบัพระพุทธรูปในท่าทางท่ีไม่เหมาะสม 2.ข่าวดา้นความเช่ือทอ้งถ่ินไทย ในสังคมไทย

ปัจจุบนัยงัคงพบความเช่ือเร่ืองผีในกรณีน้ีคือผีปอบท่ีชาวบา้นเช่ือว่ามีอยู่จริงและคร่าชีวิตคนใน

หมู่บา้นไปเป็นจาํนวนมาก อีกฝ่ายหน่ึงดา้นสาธารณสุขก็เป็นห่วงถึงสุขภาพจิตของชาวบา้นหาทาง

แกไ้ขโดยการส่งจิตแพทยไ์ปดูแลรักษา ในดา้นความเช่ือทอ้งถ่ินไทยยงัมีการรายงานข่าวความเช่ือ

เก่ียวกบัพญานาคของชาวอาํเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย ท่ีในวนัเขา้พรรษาของทุกปีจะมีลูกไฟ

พุ่งข้ึนจากทอ้งแม่นํ้ าโขง ชาวบา้นเช่ือว่าเป็นลูกไฟท่ีเกิดจากพญานาคท่ีอาศยัอยู่บริเวณนั้นซ่ึงตาม

ความเช่ือของชาวไทยพุทธแลว้พญานาคก็มีเร่ืองราวอยู่ในพระพุทธศาสนาทั้งในพุทธประวติัและ

นิทานชาดกต่างๆ เป็นความเช่ือดั้งเดิมของไทยท่ีมีมาแต่คร้ังโบราณ 3.ความเช่ือเร่ืองวนัส้ินโลก การ

รายงานข่าวในเร่ืองน้ีอนัเน่ืองมาจากคาํทาํนายของชนเผ่ามายนัท่ีทาํนายไวว้่าวนัท่ี 21 ธันวาคม    

พ.ศ. 2555 จะเป็นวนัส้ินสุดของโลกทาํให้ผูค้นทัว่โลกพากนัต่ืนตวักลวัว่าคาํทาํนายน้ีจะเป็นจริง 
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บางคนคิดวา่จะตอ้งตายจึงใชเ้งินสุรุ่ยสุร่าย บา้งกกัตุนอาหารไวเ้ผือ่ในยามขาดแคลน ทั้งน้ีหน่วยงาน

ดา้นวิทยาศาสตร์อยา่งองคก์ารนาซากอ็อกมาย ํ้าวา่คาํทาํนายดงักล่าวไม่เป็นความจริง  

2.4 ข่าวสุขภาพ พบจาํนวน 7 ข่าวเป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตือนภยัเร่ืองสุขภาพ

เช่นดา้นการรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพใหป้ลอดจากโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น อีกทั้ง

ยงัมีเร่ืองการออกกาํลงักายเพื่อรักษาโรคดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

ข่าวแรกเก่ียวกับการเตือนภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเ ร่ืองการ

รับประทานอาหารป้ิง – ยา่ง ดงัเน้ือหาข่าว  

 “อร่อยตอ้งลอกหนงั อั้ยหยาดุกยา่งเส่ียงมะเร็ง” 

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ปิดเผยผลการสุ่มสํารวจ

อาหารท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเปิดการปนเป้ือนซ่ึงก่อให้เกิด

มะเร็ง ไดแ้ก่ ไก่ย่าง ปลาดุกย่าง และหมูป้ิงโดยเก็บตวัอย่าง

จากตลาดสดใน กทม. 42 แห่ง 

  อะจ๋ึยย! ปลาดุกยา่งพบสารปนเป้ือนสูงสุด มากกว่า

หมูป้ิง – ไก่ยา่ง เกินเท่าตวัสะกิดนกัเปิบเพ่ือลดความเส่ียงให้

ลอกหนงัก่อนกินช่วยไดเ้ยอะ  

  ส่วน “นองซิม” บะหม่ีดงัแดนกิมจิ กาํลงัเร่งวิเคราะห์

หาสารปนเป้ือนต่อไป 

     (9 พฤศจิกายน 2555) 

ขา้งตน้เป็นข่าวเอนภยัเก่ียวกบัการรับประทานอาหารป้ิง-ยา่งโดยเฉพาะปลาดุกยา่ง

ท่ีมีความเส่ียงว่าจะพบสารปนเป้ือนมากกว่าหมูย่างหรือไก่ย่างเป็นเท่าตวั ดงันั้นจึงมีคาํแนะนาํให้

ลอกหนงัปลาดุกยา่งออกก่อนจะรับประทาน   
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นอกจากน้ียงัมีการนาํเสนอข่าวการออกกาํลงักายท่ีสามารถรักษาโรคไดด้งัตวัอยา่ง

ของชายชาวองักฤษคนหน่ึง ดงัเน้ือหาข่าว  

 “หมอฟันธงตายใน 5 ปี มวยไทยมหศัจรรยคื์นชีวิตหนุ่ม 

    องักฤษ” 

เจมส์ เมสนั หนุ่มองักฤษวยั 27 ปี ทุกขท์รมานดว้ยโรค

อว้นจากนํ้ าหนักตวั 250 กก. หลายโรครุมเร้า แพทยล์ง

ความเห็นจะมีชีวิตอยูไ่ดไ้ม่เกิน 5 ปี เจมส์พาสภาพร่างกายท่ี

ย ํา่แยแ่ทบเดินไม่ไดบิ้นมาฝึกมวยไทยในค่ายมวยไทยแห่งหน่ึง

ท่ีภูเกต็ ยงัไม่ทนัเร่ิมตน้ เขาลม้ป่วยร่วมปีและตอ้งกลบัองักฤษ 

 เขากลบัมาใหม่เพ่ือมาฝึกมวยไทยอย่างจริงจงั วนัน้ี

เขาแข็งแรง สมาร์ต จนญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงท่ีองักฤษจาํแทบ

ไม่ได้เจมส์ บอกว่า วนัน้ีเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะฝึกมวยไทย 

กาํลงัใจจากคนไทย “ผมคิดว่าถึงเวลาแลว้ท่ีผมตอ้งทาํอะไร

บางอยา่งใหก้บัแผน่ดินไทยบา้ง” 

     (21 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ชายชาวองักฤษท่ีเป็นข่าวน้ีมีนํ้ าหนกัตวัถึง 250 กิโลกรัมและมีโรคประจาํตวัหลาย

โรคกระทัง่หมอแจง้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไดไ้ม่เกิน 5 ปี แต่หลงัจากชายผูน้ี้มาฝึกมวยไทยท่ีประเทศไทย

แลว้ทาํใหเ้ขามีรูปร่างดีและกลบัมาแขง็แรงอีกคร้ัง  

 ข่าวสุขภาพในชีวิตประจาํวนัท่ีพบทั้งหมดน้ีมีทั้งข่าวการเตือนภยัในเร่ืองสุขภาพ

ทั้งดา้นอาหารการกิน สุขอนามยั และโรคภยัต่างๆ ทั้งยงัมีการนาํเสนอข่าวเก่ียวกบัการเล่นกีฬาท่ี

สามารถรักษาโรคบางอย่างได ้ทั้งน้ีทั้งหมดก็เพื่อเป็นการเตือนภยัในเร่ืองของสุขภาพ การแนะนาํ



43 

 

 

 

ในการอุปโภคบริโภคให้ถูกสุขอนามยัและสังเกตไดว้่าเร่ืองราวส่วนใหญ่เป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีเหมาะ

กบัการใชชี้วิตของคนเมืองอยา่งคนกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของหนงัสือพิมพด์ว้ย 

2.5 ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ พบจาํนวน 8 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 7.76 ข่าว

เหตุการณ์ไม่ปกติน้ีคือข่าวท่ีมีความแปลกประหลาดท่ีไม่ค่อยพบในชีวิตประจาํวนัของคนในสังคม

จึงเป็นข่าวท่ีน่าสนใจ ชวนติดตามอีกประเภทหน่ึง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“ชีวิตเร่ิมตน้ท่ีกองขยะ ฝาโออิชิพลิกชะตาคนเกบ็ขยะ”       

ลุงวนัชยั ฉวีอินทร์ อดีตคนเก็บขยะ กทม. วยั 63 ปี 

บางคืนถึงกบัเดินร้องไห้เพราะหน้ีสิน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีทาํมาโดย

ตลอดคือ มองกองขยะเพื่อเก็บสะสมฝาขวด กล่องโออิชิกว่า 

2,000 ช้ิน 

จู่ๆ มีเสียงโทรศัพท์แจ้งมายงัลุงวนัชัยถึงโชคใหญ่

ไดรั้บรางวลัทองคาํมูลค่า 1 ลา้นบาท พร้อมรถยนตม์าสดา้2 

จากโออิชิ ส่ิงท่ีลุงทาํทนัที คือ ชาํระหน้ี  แก่เจา้หน้ีทุกคนแลว้

บอกลากรุงเทพฯ พร้อมตน้ทุนในการดาํเนินชีวิตท่ีพิจิตร 

บา้นเกิด 

     (12 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งน้ีเป็นข่าวของชายชราผูมี้อาชีพเกบ็ขยะ ส่ิงท่ีชายผูน้ี้ทาํมาตลอดคือการเก็บ

สะสมฝานํ้ าด่ืมยี่ห้อหน่ึงจากกองขยะเพ่ือส่งชิงโชคโดยชายชราไดส่้งไปทั้งหมด 2,000 ช้ิน กระทัง่

วนัหน่ึงเขาก็ไดรั้บข่าวว่าถูกรางวลัจากฝานํ้ าด่ืมเหล่านั้นเป็นทองคาํมูลค่าหน่ึงลา้นบาทและรถยนต์

อีกหน่ึงคนั ถือเป็นเร่ืองท่ีโชคดีและไม่เกิดข้ึนบ่อยนกักบัคนหาเชา้กินคํ่าอยา่งชายชราผูน้ี้ 
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อีกตวัอยา่งหน่ึงเป็นเร่ืองแปลกท่ีเกิดข้ึนกบัเศรษฐีชาวฮ่องกงท่ีมีลูกสาวท่ีมีรสนิยม

ชอบเพศเดียวกนั ผูเ้ป็นพ่อจึงประกาศตั้งรางวลั 2,000 ลา้นบาทหากชายใดพิชิตใจลูกสาวของตน

และทาํใหก้ลบัมารักชอบผูช้ายได ้พร้อมทั้งจะยกธุรกิจท่ีมีใหลู้กเขยในอนาคตอีกดว้ย ดงัเน้ือหาข่าว 

“ทา้หนุ่มพิชิตลูกสาว 2 พนัลา้น เอาไป ถา้นายแน่”

มหาเศรษฐีเจา้ของบริษทัอสังหาริมทรัพยฮ่์องกง ประกาศตั้ง

รางวลั 2,000 ลา้นบาท มอบแก่ชายผูส้ามารถทาํใหลู้กสาวคน

สวยเปล่ียนใจมาชอบผู ้ชายโดยไม่รังเกียจหนุ่มหรือแก่ 

ยากไร้หรือร่ํารวย ถา้ช่วยลูกสาวให้กลบัมาเป็นผูห้ญิงจริงๆ 

ธุรกิจท่ีมีกย็นิดียกใหลู้กเขยในอนาคตคนน้ีสืบทอด . . . 

  ลูกหลานขนุแผน. . . สนมั้ย? 

     (28 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ขา้งตน้เป็นเร่ืองราวของเศรษฐีท่ีตอ้งการหาสามีให้ลูกสาวท่ีเป็นทอม ให้กลบั

กลายมาเป็นผูห้ญิงท่ีรักเพศชายตามปกติ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองแปลกถึงขั้นจะยอมยกสมบติัให้จาํนวนถึง 

2,000 ลา้นบาท 

ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกตินั้นเป็นการรายงานข่าวท่ีมีความแปลกประหลาดไม่ค่อยพบ

ในชีวิตประจาํวนัดงัตวัอย่างท่ีชายชราจากคนเก็บขยะธรรมดาวนัหน่ึงส่งฝาขวดนํ้ าด่ืมไปชิงโชค

แลว้ไดร้างวลัจึงสามารถปลดหน้ีให้ตวัเองและกลบัไปอยู่บา้นเกิดอย่างสุขสบาย หรืออีกตวัอย่าง

หน่ึงเก่ียวกบัการประกาศหาลูกเขยของชายฮ่องกงคนหน่ึงท่ีหวงัจะหาผูช้ายมาเปล่ียนใจลูกสาวท่ี

ชอบผูห้ญิงดว้ยกนัใหก้ลบัมาชอบผูช้าย โดยจะมอบทรัพยสิ์นทั้งหมดใหเ้ลยหากมีชายใดพิชิตใจลูก

สาวได ้เร่ืองราวเหล่าน้ีคือการรายงานข่าวท่ีมีเน้ือหาแปลกซ่ึงผูเ้สพข่าวนั้นย่อมตอ้งการอยากรู้ส่ิง

แปลกใหม่ท่ีไม่ค่อยพบเจอทาํให้รู้สึกต่ืนเตน้และประหลาดใจได ้ทาํให้อยากติดตามอ่านข่าวไป   

จนจบ 
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  2.6 ข่าวอุทกภัยและธรณีพบิัติ พบจาํนวน 6 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 7.32 

เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีเก็บขอ้มูลอยู่ในช่วงท่ีมีพายุและฝนตกหนักจึงมีข่าวนํ้ าท่วมและการเตือนภยั

เร่ืองนํ้าท่วม  

2.6.1 ข่าวอุทกภัย พบจาํนวน 5 ข่าว ข่าวอุทกภยัท่ีพบน้ีลว้นเป็นข่าวท่ี

เกิดข้ึนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครหรือมีผลมาถึงกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน ดงัเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

ข่าวแรกเป็นข่าวการเตือนภยันํ้ าท่วมระหว่างวนัท่ี 14 – 17 กนัยายน พ.ศ. 

2555 เน่ืองจากพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดฝนตกหนกัประกอบกบันํ้ าทะเลหนุนสูงจึงแจง้เตือน 27 

ชุมชนใหข้นของข้ึนท่ีสูง ดงัเน้ือหาข่าว 

  “ลุน้ระทึก 14 – 17 ก.ย. กทม. เตือน 27 ชุมชน ยกของหนีนํ้า”             

ฝันร้ายเร่ิมแลว้กรุงเทพมหานครออกโรงเตือน 14 – 

17 ก.ย.จะเกิดฝนตกหนาแน่นและนํ้ าทะเลหนุนสูงให้

ประชาชนท่ีอยู่นอกแนวคนักั้นนํ้ าแม่นํ้ าเจา้พระยา 27 ชุมชน 

เตรียมพร้อมยกของข้ึนท่ีสูง   

หันไปดูนายกรัฐมนตรีว่าอยา่งไร ไดค้วามว่า ถา้เจอ

ปริมาณนํ้ าฝนมาก ไม่ขอรับประกนั มีสิทธินํ้ าท่วมฉบัพลนัใน

บางพื้นท่ีนนทบุรี ปทุมธานี 

ขณะท่ีชุมชนสามโคกริมนํ้าเจา้พระยาเจอเขา้ใหแ้ลว้  

           50 ซม.  

     (13 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ข่าวท่ีสองเป็นข่าวแจง้เตือนของกรุงเทพมหานครถึงพื้นท่ีเส่ียงเกิดนํ้ าท่วม

หลงัจากฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนัไดแ้ก่เขต บางแค รัชดา ทุ่งครุและเขตบางบอน ดงัเน้ือหาข่าว 
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 “บางแค – รัชดา – ทุ่งครุ – บางบอนเส่ียง! กรุงเทพฯ สาํลกั 

                ฝน” 

  ม.ร .ว .  สุขุมพัน ธ์ุ  บริพัตร ผู ้ว่ าฯ  กทม. 

ยอมรับระบายนํ้าไดช้า้กวา่ปกติ จากปริมาณฝนท่ีกระหนํ่าหนกั

ติดต่อกนัหลายวนั ตกหนกัถึงวนัละ 130 – 150 มม./ชม. เกิน

ศกัยภาพของระบบระบายนํ้ าเตือนประชาชนในจุดเส่ียงเขต

บางแค – รัชดา – ทุ่งครุ – บางบอน  

      ยงัมัน่ใจ กทม. ปลอดภยันํ้ าเหนือไม่มากเหมือน

ปีก่อนพร้อมกล่อม 27 ชุมชนริมนํ้ าใหอ้อกจากพ้ืนท่ีเพ่ือเร่ง

สร้างแนวคนักั้นนํ้าเจา้พระยาป้องกนัไวก่้อน 

      ดา้นสุโขทยักระอกัระลอก 2 พนงักั้นนํ้ าพงั นํ้ า

อดัสวนตามท่อเขา้ตวัเมือง 

     (17 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

นอกจากข่าวการเตือนภยันํ้ าท่วมแลว้ยงัพบรายงานข่าวการเกิดนํ้ าท่วม

ขงับนถนนกวา่สิบสายในกรุงเทพมหานครทาํใหเ้กิดการจราจรติดขดัอยา่งมาก กรมอุตุนิยมวิทยายงั

แจง้เตือนอีกว่าจะเกิดฝนตกหนกัเช่นน้ีอีกในวนัท่ี 23 – 25 กนัยายน ให้ประชาชนเตรียมพร้อม

รับมือ ดงัเน้ือหาข่าว 

 “ฟ้าร่ัววินาศสนัตะโร คนกรุงจ๊าก! นํ้าท่วมแฉะ” 

 ถนนกลางสิบสายในกรุงเทพฯ ได้แปรสภาพเป็น

คลอง หลงัเผชิญฝนตกกระหนํ่าต่อเน่ืองท่ีเร่ิมเม่ือช่วงบ่าย

วานน้ี การจราจรในเมืองหลวงกลายเป็นอมัพาต คาํปลอบ

ประโลมจากรองอธิบดีกรมอุตุฯ ขอให้ทาํใจวนัน้ีชาวกรุงยงั
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โดนเหมือนเม่ือวาน และหนกัใน 23 – 25 ก.ย. คุณพร้อม    

หรือยงั? 

     (19 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ต่อมาเป็นข่าวท่ีทางรัฐบาลมีคําสั่ งให้หน่วยงานราชการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลิกงานเร็วกว่าปกติเน่ืองจากฝนตกหนกัเกรงว่าจะเกิดนํ้ าท่วมและ

เป็นการแกปั้ญหารถติดท่ีจะตามมา โดยใหมี้การทาํงานชดเชยในวนัถดัไป ตามเน้ือหาข่าว 

 “ขา้ราชการเฮ! ฝนมาฟ้าร่ัวกลวัรถติดรึ รัฐบาลป๊ิงใหเ้ลิกงาน” 

 ขา้ราชการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดเ้ฮ รัฐบาล

รับลูกข้อเสนอแก้ปัญหาจราจรรับมือฝนตกนํ้ าท่วมให้ทุก

หน่วยงานติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ เช่น ในช่วงบ่าย

ถา้พบว่ามีฝนตกมากในพ้ืนท่ี หัวหนา้ส่วนราชการสามารถให้

เลิกงานเร็วกว่ากาํหนด แลว้ไปทาํชดเชยวนัถดัไป นายกฯ สั่ง

ทาํแผนใหเ้สร็จในการประชุม ครม. องัคารหนา้ 

     (26 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ข่าวสุดทา้ยเป็นข่าวเตือนว่าจะมีพายุเขา้และอาจส่งผลให้เกิดปัญหานํ้ า

ท่วมตามมา ทางกรุงเทพมหานครจึงประชุมด่วน 50 เขต ดงัเน้ือหาข่าว 

“กรุงเทพสะทา้น พายแุกมีถล่มไทยพรุ่งน้ี” 

              ท่ามกลางความวิตกถึงความเส่ียงวิกฤตนํ้ าท่วมข่าว

ร้ายก็ปรากฏพร้อมกบัการเกิดพายุแกมี (GAMI) ท่ีอาละวาด

ในทะเลจีนใต ้กาํลงัข้ึนฝ่ังเวียดนาม มุ่งสู่ประเทศไทยดว้ย

ความรุนแรงน่าวิตก 
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               ข่าวร้ายกวา่นั้นคือ พายแุกมีจะเขา้ไทยเร็วข้ึนในเวลา 

2 ทุ่มคืนวนัศุกร์ มีทิศทางผ่านกรุงเทพฯ ทาํให้ กทม. ตอ้ง

ประชุมด่วน 50 เขต เพื่อรับมือขณะท่ีกรมชลฯ กรมเจา้ท่า

ตอ้งทาํงานอยา่งหนกั 

     (4 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

2.6.2 ข่าวธรณีพิบัติ พบจาํนวน 1 ข่าว ข่าวธรณีพิบติัท่ีพบเกิดข้ึนท่ี

ประเทศพม่าแต่แรงสัน่สะเทือนนั้นรู้สึกไดถึ้งกรุงเทพมหานคร ดงัเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

 “ปฐพีพิโรธพม่า 6.8 ริกเตอร์ คนกรุงสะดุง้ตึกสูงอลหม่าน”       

        เล่นเอาหวาดผวาไปทัว่ เม่ือแรงสั่นสะเทือนจาก

แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ ทางตอนกลางของพม่าเขย่าตึกสูงใน

กรุงเทพฯ จนตอ้งล้ีภยัลงมากนัดว้ยใจตุม๊ๆ ต่อมๆ                                                                                                                               

       แมจ้ะไม่สร้างความเสียหายในเมืองไทย แต่หลาย

คนอดนึกถึงคาํทาํนาย ของหมอดูอีทีไม่ไดเ้พราะหมอดูคนดงั

ชาวพม่าเตือนไวว้่าปีหนา้เมืองไทยเส่ียง  เจอธรณีเขยา่กบัเขา

เหมือนกนั 

     (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

   หวัขอ้ข่าวอุทกภยัและธรณีพิบติัขา้งตน้จะพบวา่ข่าวนั้นมีทั้งการแจง้เตือน

ภยันํ้ าท่วมและการรายงานข่าวนํ้ าท่วม ข่าวแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนแลว้ ข่าวนํ้ าท่วมนั้นเป็นข่าวท่ี

เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน และแมข้่าวแผน่ดินไหวจะเกิดข้ึนท่ีประเทศเพ่ือนบา้นผูเ้ขียนข่าว

ก็ยงัเขียนให้เช่ือมโยงมาถึงกรุงเทพมหานครว่าก็ไดรั้บรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีอาจ

เพื่อให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายผูรั้บหนงัสือพิมพท่ี์เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เม่ือมีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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สังคมของตนจะทาํให้ผูอ่้านนั้นสนใจ เพื่อท่ีตนเองจะไดเ้ตรียมตวัรับมือกบัภยัท่ีจะเกิดข้ึน จึงเป็น

การดึงดูดความสนใจใหมี้ผูอ่้านหนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีมากข้ึน 

2.7 ข่าวอุบัติเหตุ พบจาํนวน 6 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 7.32 ข่าวอุบติัเหตุท่ี

พบลว้นเป็นข่าวสะเทือนขวญัท่ีสร้างความเสียใจให้แก่ครอบครัวผูเ้สียหาย สามข่าวแรกเป็น

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก ข่าวแรกเป็นข่าวอุบติัเหตุการจมนํ้ าของเด็กสองพี่นอ้งขณะกาํลงัว่ายนํ้ าใน

สระวา่ยนํ้าแห่งหน่ึงทั้งๆ ท่ีมีผูฝึ้กสอน แต่เดก็ทั้งสองกย็งัจมนํ้าจนเสียชีวิต ดงัเน้ือหาข่าว 

 “ปร่ิมวา่จะขาดใจแม่ร่ําไห ้2 ลูกนอ้ยจมกน้สระ” 

ยากท่ีใครจะเขา้ถึงความเจ็บปวดของแม่ ท่ีตอ้งไปรับ

ร่างไร้วิญญาณของลูกสาวสองคน วยั 7 ขวบและ 9 ขวบ จาก

การพาลูกรักไปเรียนว่ายนํ้ าซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีดูแลฝึกสอนเธอ     

ขอ้งใจ ทาํไมสระซ่ึงมีคนเล่นอยู่และมีผูดู้แล ไม่มีใครเห็น

เหตุการณ์ 

     (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ข่าวท่ีสองเป็นข่าวอุบติัเหตุท่ีมีเด็ก 3 ขวบติดอยูใ่นรถยนตน์าน 6 ชัว่โมง เน่ืองจาก

รถจอดอยูก่ลางแดดความร้อนจึงทาํใหเ้ด็กเสียชีวิต แพทยอ์อกมาเตือนไม่ใหป้ล่อยเด็กอยูใ่นรถตาม

ลาํพงั ความร้อนอาจทาํใหเ้สียชีวิตไดภ้ายใน 30 นาที ดงัเน้ือหาข่าว 

 “หมอเตือน 30 นาทีตาย เดก็ 3 ขวบ แดดเผาดบัคารถ” 

หนูนอ้ยวยั 3 ขวบพลดัหลงจากปู่ท่ียนืซ้ือเงาะตามท่ี

เจา้หนูร้องขอในเวลาเท่ียงเศษ เกิดการคน้หาจา้ละหวัน่ 6 ชม. 

ผา่นไป มีผูพ้บร่างไร้ลมหายใจของหนูนอ้ยรายน้ีท่ีเบาะหลงั

รถยนตค์นัหน่ึงซ่ึงจอดอยูใ่กลเ้คียงกบัร้านเงาะ 
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รถยนตค์นัน้ีไม่ไดล้อ็คประต ู

รศ.นพ. อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ ์เตือนห้ามปล่อย

เด็กอยูใ่นรถตามลาํพงัเด็ดขาด ความร้อนทาํใหต้ายไดภ้ายใน

 เวลาแค่ 30 นาที 

     (20 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ข่าวท่ีสามเป็นข่าวอุบติัท่ีเกิดกบัเด็กเช่นกนัเม่ือมีเด็กอาย ุ8 ขวบ เล่นแขวนคอตาย

เลียนแบบฉากหน่ึงในละครท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น โดยเด็กอยู่ในอาการสาหัสเพราะสมอง

ขาดอากาศหายใจนานนบั 10 นาที ดงัเน้ือหาข่าว 

 “8 ขวบร่อแร่ แขวนคอตายเลียนแบบละคร” 

สลดเด็กหญิงวยั 8 ขวบ เล่นแขวนคอตวัเองใตต้น้    

หูกวางแมจ้ะรอดมาได้ แต่ก็อยู่ในสภาพสาหัส สมองขาด

อากาศนานนบั 10 นาทีแพทยอ์า้งถึงคาํให้การของผูเ้ป็นพ่อ 

ระบุเป็นอิทธิพลจากละครทีวีฮอต “แรงเงา” ท่ีมีฉากผูกคอ

ตาย และรายการทีวี “คนอวดผี” ซ่ึงเด็กน้อยดูแลว้อินสุดๆ 

เ รียกร้องผู ้ปกครองให้ตระหนักพิษภัย ส่ือต่างๆ ต้อง

ควบคุมดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้านนางเอกธัญญ่า  ซัด

ผู ้ปกครองบกพร่อง ขณะท่ีทีมงานคนอวดผี ตรวจเทป

ยอ้นหลงัวุน่วาย ยนัไร้ภาพผกูคอตาย 

     (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ข่าวอุบติัเหตุอีกประเภทหน่ึงท่ีพบคืออุบติัเหตุทางรถยนต ์พบจาํนวน 2 ข่าว ซ่ึง

เป็นข่าวท่ีมีความต่อเน่ืองกนัคือข่าวลูกเจา้ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมยี่ห้อหน่ึงไดก่้อเหตุขบัรถชน
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ตาํรวจเสียชีวิต ตามข่าวอา้งว่าผูก่้อเหตุขบัรถยนตช์นรถจกัรยานยนตข์องตาํรวจและลากร่างไปไกล

กวา่ 200 เมตรก่อนหลบหนีไป ดงัเน้ือหาข่าว 

  “ลูกบ๊ิกกระทิงแดงซ่ิงสยองชนยบัดบัตาํรวจ” 

วรยุทธ อยู่วิทยา ลูกชายคนเล็กเจา้ของธุรกิจแสนลา้น

เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง ก่อเหตุสะเทือนขวญัเชา้มืดซ่ิงเฟอร์ราร่ีชน

จกัรยานยนตส์ายตรวจ ลากร่างดาบตาํรวจไปกว่า 200เมตร และ

ขบัหนีไปกบดานในคฤหาสนบ๊ิ์กตาํรวจกรุงตอ้งออกโรงกดดนัจน

เกือบเท่ียงวนักวา่จะออกมามอบตวั 

    (4 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

วนัต่อมาหนงัสือพิมพล์งข่าววา่ตาํรวจไม่ไดด้าํเนินคดีกบัผูก่้อเหตุขอ้หาพยายามฆ่า

ทั้งท่ีมีพยานบุคคลเหตุเพราะพบหลกัฐานใหม่จากกลอ้งวงจรปิดว่าเป็นการขบัชนจนตาํรวจนายนั้น

กระเด็นไปกระแทกกระจกและตกลงท่ีพื้นมิไดล้ากร่างตาํรวจผูน้ั้นไปตามท่ีเป็นข่าว ส่ิงท่ีลากไป

เป็นเพียงรถจกัรยานยนตเ์ท่านั้น ดงัเน้ือหาข่าว 

 “คดีเรดบลูโอละพอ่ เปร้ียงร่วง จบนิยายลาก 200 ม.” 

สังคมกาํลงัขอ้งใจ ไฉนไม่ดาํเนินคดีทายาทกระทิง

แดงในฐานะพยายามฆ่าตามท่ีพยานบอกเล่า แจง้เฟอร์ราร่ีชน

แลว้ลากร่างดาบตาํรวจไปไกลร่วม 200 ม. ก่อนสลดัหลุด

แลว้หลบหนี 

M2F พบขอ้มูลเด็ดถึงบางออ้ ไดพ้ยานตวัจริง

พร้อมภาพจากกลอ้งวงจรปิด ทายาทกระทิงแดงซ่ิงชนตาํรวจ

เคราะห์ร้ายร่างลอยกระแทกกระจกตกพื้นทนัที ท่ีติดไปกบั
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รถคือรถจกัรยานยนต์ดว้ยระยะทางห่างจากจุดเกิดเหตุ 6.7 

เมตร 

     (5 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

นอกจากน้ียงัมีข่าวท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและเพิ่งจะพบความคืบหนา้คือ

ข่าวอุบติัเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเม่ือ 5 ปีท่ีแลว้แต่เพิ่งจะมาพบซากเฮลิคอปเตอร์พร้อมกบัซากศพของ

นกับินทั้งสองคนหลงัจากการคน้หาทุกวิถีทางก็ไม่พบเช่ือว่าเป็นอาถรรพแ์ห่งป่าเขาใหญ่ ดงัเน้ือหา

ข่าว 

“เขาใหญ่คลายอาถรรพ ์พบศพนกับิน ซากเซสน่าหลงฟ้า 5 ปี” 

ปริศนาการสูญหายอย่างลึกลับของเคร่ืองบินเล็ก 

เซสน่า 172 พร้อม 2 นกับินหนุ่มระหว่างทาํการฝึกบินเหนือ

น่านฟ้า บนผืนป่านํ้ าตกเจ็ดคตโป่งกอ้นเส้า ภายในเขตอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่เม่ือ 5 ปีท่ีผา่นมา ไดถู้กคล่ีคลายหลงัเจา้หนา้ท่ี

ป่าไมพ้บซากเคร่ืองบินลาํดังกล่าวโดยบังเอิญ ระหว่างเดิน

ตรวจพื้นท่ีป่าซ่ึงห่างจากศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 20 กม. และ

เจา้หน้าท่ีไดเ้ขา้ไปตรวจสอบพร้อมนาํกระดูกของผูเ้สียชีวิต

ออกจากป่า ท่ามกลางความดีใจของครอบครัวท่ีเฝ้าคอยมากว่า 

5 ปี หลงัจากทุ่มคน้หาทุกวิถีทางแต่กลบัลม้เหลวมาโดยตลอด 

จนกล่าวกนัวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นอาถรรพแ์ห่งป่าเขาใหญ่ 

     (13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

  ข่าวอุบัติเหตุท่ีพบเป็นข่าวสะเทือนขวญัท่ีสร้างความเสียใจให้แก่ครอบครัว

ผูเ้สียหายอยา่งมาก พบทั้งอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก อุบติัเหตุ
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บนทอ้งถนนหรือแมก้ระทัง่อุบติัเหตุทางอากาศ ทั้งน้ีอาจเป็นอุทาหรณ์เพื่อเตือนให้ผูอ่้านมีความ

ระมดัระวงัในการใชป้ระจาํวนัและใส่ใจคนรอบขา้งใหม้ากข้ึน 

  2.8 ข่าวสังคม พบจาํนวน 3 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.66 ข่าวแรกเก่ียวกบั

การจดัอนัดบัเศรษฐีหุ้นไทยท่ีจดัอนัดบัทั้งท่ีเป็นบุคคลและแบบตระกูลคือนามสกุลใดรวยหุ้นมาก

ท่ีสุด ดงัเน้ือหาข่าว 

 “รวยซะใหเ้ขด็เศรษฐีหุน้ไทย ‘ทองมา’ แชมป์เด่ียว  มาลีนนท ์               

    แชมป์ตระกลู” 

       ผลการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย ปรากฏว่ามหา

เศรษฐีหนา้เดิมพาเหรดข้ึนแท่นกนัพร้อมหนา้ ทองมา วิจิตร 

พงศพ์นัธ์ุ แห่งบา้นพฤกษา ครองแชมป์ 3 สมยัซอ้น ตามดว้ย  

คีรี กาญจนพาสน์ แห่งบีทีเอส และอนันต์ อศัวโภคิน แห่ง

แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ตระกูลท่ีรวยหุ้นท่ีสุด มาลีนนท์ ครอง

แชมป์เป็นปีท่ี 14 ดว้ยมูลค่าหุ้น 70,262.43 ลา้นบาท รวย

เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 36,456.96 ลา้นบาท ขณะท่ี ตระกูล                

จิราธิวตัน์ แห่งเซ็นทรัล ขยบัจากท่ี 3 ข้ึนมาเป็นท่ี 2 จากการ

ถือหุ้นมูลค่า 40,865.74 ลา้นบาท รวยเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

19,524.93 ลา้นบาท 

     (13 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ข่าวสงัคมข่าวท่ีสองเป็นการแถลงข่าวการจดัแรลล่ีจกัรยานในโครงการป่ันใหไ้กล          

เพื่อปัญญาไทย สู่เมืองหนงัสือ โดยหนงัสือพิมพ ์M2F ร่วมกบักรุงเทพมหานครเป็นผูจ้ดัโครงการ       

ดงัเน้ือหาข่าว 
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“แรลล่ีจกัรยาน M2F – กทม. ปลุกเมืองหนงัสือโลก โหวตสุด 

ยอดเขต” หนังสือพิมพ ์M2F นาํโดยนายศุภกรณ์   

เวชชาชีวะ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั โพสต ์    

พบัลิชช่ิง จาํกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นาํโดย  

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผูว้่าฯ กทม. แถลงข่าว “ป่ันให้ไกล 

เพื่อปัญญาไทย สู่เมืองหนงัสือ” ในวนัท่ี 11 พ.ย. 2555 

     (3 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

  นอกจากน้ียงัมีข่าวเก่ียวกบัวนัครบรอบหน่ึงปีของหนงัสือพิมพ ์M2F ซ่ึงเป็นเพียง

ขอ้ความสั้นๆ วา่ครบรอบหน่ึงปีและขอบคุณครับ ดงัตวัอยา่ง 

   1st {anniversary} 

   ขอบคุณครับ 

     (12 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ข่าวสังคมท่ีพบเป็นข่าวสังคมทั้งของกลุ่มชนชั้นสูงในประเทศหน่ึงข่าวเก่ียวกบั

การจัดลําดับบุคคลและตระกูลท่ีมีจํานวนหุ้นมากท่ีสุดในประเทศและข่าวเ ก่ียวกับการ

ประชาสมัพนัธ์องคก์รของหนงัสือพิมพ ์M2F เองคือการจดังานแรลล่ีจกัรยานและวนัครบรอบหน่ึง

ปีของหนงัสือพิมพ ์M2F 

2.9 ข่าวเศรษฐกจิ พบจาํนวน 3 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.66 ข่าวเศรษฐกิจ

ท่ีพบเป็นข่าวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทั้งหมด ข่าวแรกคือข่าวการจดังานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ท่ี

จดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีท่ีลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ย่านราชประสงค์ คาดว่าจะมีเงินสะพดักว่า                    

1.3 หม่ืนลา้นบาท ดงัเน้ือหาข่าว 
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 “ราชประสงคล์ัน่สญัญาณอลงัการปีใหม่เคาตด์าวน์แสงสีทั้งยา่น” 

ราชประสงค์ผนึกกาํลงั ลัน่สัญญาณจัดส่งทา้ยปีเก่า

ตอ้งรับปีใหม่อลงักาล กรุงเทพฯ แห่งความสุข ประดบัไฟแสง

สีบนเน้ือท่ีมากกว่า 2 แสนตารางเมตรพร้อมมหกรรมลดราคา

ทั้งยา่นมากกว่า 3,000 ร้านคา้เร่ิม 21 พ.ย. เนรมิตตน้คริสตม์าส

ประดับมากท่ีสุดในประเทศ เคาต์ดาวน์ปีใหม่ใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศท่ีลานเซ็นทรัลเวิลด์คาดคนร่วมคร่ึงลา้นเงินสะพดั     

1.3 หม่ืนลา้นบาท 

    (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ข่าวท่ีสองเป็นข่าวท่ีองคก์รการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติออกมาเปิดเผยว่า

ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัหน่ึงของการท่องเท่ียวในอาเซียนโดยมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มข้ึน

กว่าสามลา้นคนและกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศไทยมากท่ีสุดคือชาวเยอรมนั อเมริกาและ

จีน ตามลาํดบั ดงัเน้ือหาข่าว 

 “แชมป์แห่งอาเซียน เท่ียวไทยโดนใจต่างชาติ” 

องค์กรการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผย

ตวัเลขประเทศไทยครองแชมป์การท่องเท่ียวในอาเซียน ยอด

ชาวต่างชาติเดินทางเขา้ท่องเท่ียวสูงสุด ดว้ยจาํนวนนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติเพิ่มข้ึนสูงท่ีสุดกวา่ 3 ลา้นคน 

 ส่วนแชมป์นักช็อปเป็นของชาวเยอรมนัตามดว้ยนักท่องเท่ียว

ชาวอเมริกนัและจีน 

     (19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 



56 

 

 

 

ข่าวดา้นเศรษฐกิจข่าวสุดทา้ยเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเช่นกนัคือข่าวเก่ียวกบัการจดั

งานเทศกาลวนัลอยกระทงท่ีจดัข้ึนอยา่งยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีคาํขวญัท่ีว่า “1 ครอบครัว                 

1 กระทง” สาํหรับครอบครัว  “1 คู่ 1 กระทง รักยืนยงไม่หลงทาง” สาํหรับคู่รักและ “1 แก๊ง                  

1 กระทง รักกนัมัน่คงตลอดไป” สาํหรับกลุ่มเพ่ือนท่ีมาลอยกระทงดว้ยกนัทั้งน้ีเพ่ือลดปัญหาขยะ 

กรุงเทพมหานครจะจดังานวนัลอยกระทง 28 แห่ง คาดว่าจะมีเงินสะพดัมากกว่าหม่ืนลา้นบาท      

ดงัเน้ือหาข่าว 

 “ลอยกระทงรักษโ์ลก 1 แก๊ง 1 กระทง รักกนัมัน่คง  

ปีน้ีอูฟู้่ ท่ีสุดใน 7 ปี” 

ลอยกระทงปีน้ีอูฟู้่ ท่ีสุดในรอบ 7 ปี คาดเงินสะพดั

เกินหม่ืนล้าน  ขณะอธิบดีด้านส่ิงแวดล้อมตั้ งรับขยะจาก

กระทงปีก่อนถา้ต่อเรียงกนัยาวจากกรุงเทพฯ ยนัลพบุรี แนะ

วิธีการลอยกระทงแบบเท่ๆ “1 ครอบครัว 1 กระทง” บุญ

หนุนส่งใหสุ้ขใจ” หรือถา้มากนัแบบคู่รักก็ลอยดว้ยกนั “1 คู่ 

1 กระทง รักยนืยงไม่หลงทาง” แต่ถา้มากบัเพ่ือนๆ ก็ “1 แก๊ง 

1 กระทง รักกนัมัน่คงตลอดไป”  

กทม. เปิดสวนสาธารณะทัว่กรุง 28 แห่งให้

ประชาชนคนไทยหายชํ้า 

     (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ในหัวขอ้ข่าวเศรษฐกิจท่ีพบเป็นข่าวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทั้งหมดอาจเพราะดา้น

การท่องเท่ียวเป็นรายไดห้ลกัอยา่งหน่ึงของประเทศไทยและในเน้ือหาของข่าวสองข่าวนั้นเก่ียวกบั

การจัดเทศกาลการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นทั้ งการประชาสัมพนัธ์งานเทศกาล

ดงักล่าวไปดว้ย 



57 

 

 

 

2.10 ข่าวในพระราชสํานัก พบจาํนวน 3 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.66 เป็น

ข่าวเก่ียวกบัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 2 ข่าวและข่าวเก่ียวกบัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 1 ข่าว ดงัเน้ือหาข่าวต่อไปน้ี 

“ขา้พเจา้ปล้ืมใจ 

มีกาํลงัใจมากข้ึน”  

พระราชดาํรัสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

   5 ธนัวาคม 2555 

      (5 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ขา้งตน้เป็นข่าววนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีทรง

มีพระราชดาํรัสวา่ “ขา้พเจา้ปล้ืมใจ มีกาํลงัใจมากข้ึน”  

  อีกข่าวหน่ึงเป็นข่าวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ สวนจิตรลดาเพ่ือ

ทอดพระเนตรโครงการในพระราชดาํริ พระองคท์รงมีพระพกัตร์ท่ีแจ่มใสมากข้ึนหลงัจากท่ีทรง

พระประชวร ดงัเน้ือหาข่าว 

   “พระพกัตร์แจ่มใส” 

   ในหลวงเสดจ็ฯ สวนจิตรลดา 

   ทอดพระเนตรโครงการ 

     (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ข่าวสุดทา้ยเป็นข่าวการเสด็จฯ กลบัพระราชวงัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         

สยามบรมราชกมุารี หลงัจากทรงพระประชวรและพกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาล ดงัเน้ือหาข่าว 
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   “ปีติพระเทพฯ เสดจ็กลบัวงั” 

     (28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ข่าวในพระราชสํานักท่ีพบทั้ งสามข่าวนั้ นเป็นข่าวท่ีเก่ียวกับวันสําคัญของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและข่าวเก่ียวกับพระอาการประชวรของทั้งพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จะเห็นวา่ข่าวหนา้หน่ึงในส่วนของ

ข่าวในพระราชสาํนักนั้นเน้ือหาจะมีนอ้ยเพียงแค่สองถึงสามบรรทดัเท่านั้น เน้นท่ีประเด็นสําคญั

ของข่าวเลยแลว้ประกอบดว้ยพระบรมฉายาลกัษณ์ 

2.11 ข่าวการเมือง พบจาํนวน 2 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 2.44 ข่าวการเมือง

ท่ีพบเป็นข่าวต่างประเทศและเกิดกบัประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งสองข่าว ข่าวแรกเป็นข่าวการชนะ

การเลือกตั้งของนายบารัก โอบามา เป็นสมยัท่ีสองในคร้ังน้ี ดงัเน้ือหาข่าว 

 “ผูท้รงอิทธิพล 2012 โอบามา อนัดบั 1 2 ปีซอ้น” 

ด้วยชัยชนะอย่างถล่มทลายจากศึกชิงตําแหน่ง

ประธานาธิบดีสหรัฐ ทําให้ บารัก โอบามา สามารถร้ัง

ตาํแหน่งผูท้รงอิทธิพลหมายเลข 1 ของโลกจากการจดัอนัดบั

โดยนิตยสารฟอร์บส์เอาไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 

แต่ไม่แน่ว่าปีหน้า โอบามาอาจตอ้งเผชิญหน้ากับ

การทา้ทายจากผูน้าํแดนมงักรสายเลือดใหม่ 

      (7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ข่าวท่ีสองเป็นข่าวท่ีมีภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงของสหรัฐอเมริกามีเน้ือหาหม่ินศาสดา

ของศาสนาอิสลาม เป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมต่อตา้นหลายประเทศถึงขั้นมีการสังหารทูตสหรัฐฯ           

ในลิเบีย สุดทา้ยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตอ้งส่งทหารออกไปกาํราบ 
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“โลกเดือดหนงัหม่ินอาหรับแคน้สหรัฐเคล่ือน”สถานทูต    

               สหรัฐและประชาชนสหรัฐ โดยเฉพาะในโลก   

อาหรับตกเป็นเป้าโจมตีทันที หลังมวลชนท่ีโกรธแค้น

ภาพยนตร์หม่ินศาสดาก่อหวอตข้ึนในหลายประเทศถึงขั้น

สังหารทูตสหรัฐในลิเบียจนโอบามาตอ้งส่งนาวิกโยธินเขา้

กาํราบเปิดฉากการเผชิญหนา้อีกคร้ัง 

     (14 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ข่าวการเมืองทั้งสองข่าวขา้งตน้เป็นข่าวต่างประเทศท่ีเกิดกบัประเทศสหรัฐอเมริกา

ซ่ึงเป็นประเทศมหาอาํนาจประเทศหน่ึงของโลก ซ่ึงควรจะเป็นเร่ืองราวท่ีบุคคลทัว่ไปให้ความ

สนใจติดตามอ่าน เพื่อใหรู้้ทนัสถานการณ์โลกในปัจจุบนั 

2.12 ข่าวพยากรณ์อากาศ พบจาํนวน 1 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 1.22 เป็น

การรายงานข่าวสภาพอากาศบริเวณดอยอินทนนท์ท่ีมีอุณหภูมิหนาวเยน็ข้ึน อยู่ท่ีระดบัระดบั 1 

องศาเซลเซียส   ส่วนท่ีดอยอ่างขางอุณหภูมิตํ่าถึง 0 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีเพราะความกดอากาศสูง

กาํลงัปานกลางกาํลงัเคล่ือนเขา้ไทย แลว้จะต่อดว้ยความกดอากาศสูงกาํลงัแรงช่วงปลายสัปดาห์นั้น 

ตามข่าวกล่าววา่คนกรุงเทพฯ มีลุน้วา่ปีน้ีอากาศจะเร่ิมหนาวเยน็ข้ึนแลว้ ดงัเน้ือหาข่าว 

 “อินทนนท–์1 อ่างขาง 0 ลุน้หนาวถึงกรุง” 

คนกรุงไดลุ้น้อีกเฮือก จะไดส้ัมผสัหนาวแรกในรอบ

ปีเสียทีเม่ืออากาศทางเหนือหนาวลงอีกดอยอินทนนท ์ท่ีก่ิวแม่

ปานยะเยือกสุดๆ ถึงระดบั -1 องศา นํ้ าคา้งแขง็หรือแม่คะน้ิง

จบัพราวตลอดสองขา้งถนน ละลานตาเป็นระยะทางร่วม 2 กม. 

ส่วนท่ี ดอยอ่างขาง ตามมาติดๆ หนาวแตะ 0 องศา แลว้อุตุฯ   

ช้ีความกดอากาศสูงกาํลงัปานกลางกาํลงัเคล่ือนเขา้ไทย แลว้จะ

ต่อดว้ยความกดอากาศสูงกาํลงัแรงช่วงปลายสปัดาห์น้ี 

     (17 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 
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ตามข่าวเป็นข่าวพยากรณ์อากาศท่ีเกิดข้ึนท่ีดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ ว่า

อากาศเร่ิมหนาวเยน็ อุณหภูมิลดตํ่าลงซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบักรุงเทพฯ แต่ผูเ้ขียนข่าวก็เช่ือมโยงโดย

การกล่าวว่าคนกรุงเทพฯ กําลังลุ้นและตั้ งหน้าตั้ งตารออากาศหนาวแรกของปี อาจเพราะ

กลุ่มเป้าหมายของหนงัสือพิมพท่ี์เป็นคนกรุงเทพฯ ผูเ้ขียนจึงใชว้ิธีการดงักล่าวดึงดูดความสนใจ 

1.13 ข่าวการศึกษา พบจาํนวน 1 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 1.22 ข่าว

การศึกษาท่ีพบเป็นข่าวการจดัอนัดบัมาตรฐานการศึกษาระดบัภูมิภาคเอเชียโดยประเทศไทยได้

อนัดบัท่ี 37 จาก 40 ประเทศ ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบา้นอย่างสิงคโปร์และประเทศแถบเอเชีย

ตะวนัออกติดอนัดบั 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชีย ดงัเน้ือหาข่าว 

 “ราตรีสวสัด์ิการศึกษาไทยบา้นเราใกลบ้ว๊ย ท่ี 37 จาก 40 ปท.”  

มาตรฐานการศึกษาเมืองไทยถูกท้ิงแบบไม่เห็นฝุ่ น

เม่ือเทียบกบัเพ่ือนบา้นในภูมิภาคเดียวกนั หลงัผลการสาํรวจ

ของสถาบนัช่ือดงัเผย ไทยมาตรฐานติดลบ  หวิดร้ังทา้ยการ

จัดอันดับเหนือกว่าก็เพียงแค่อินโดนีเซียเท่านั้ น ขณะท่ี

สิงคโปร์ควงแขนประเทศเอเชียตะวนัออกครองตาํแหน่ง       

ทอ็ป 5 กนัถว้นหนา้ ดว้ยอานิสงส์จากความใส่ใจของภาครัฐ

ในการเสาะหาครูอาจารย์ท่ีมีคุณภาพ อีกทั้ งครอบครัวยงั

กระตือรือร้นกบัการศึกษาของลูกหลาน 

     (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ผลการศึกษาประเภทของข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพแ์จก M2F ท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้แลว้นั้น ผูว้ิจยัขอนําเสนอประเภทของข่าวท่ีคิดเป็นร้อยละในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง

ต่อไปน้ี 

 



61 

 

 

 

แผนภูมิแสดงประเภทของข่าว 

 

 

 จากแผนภูมิแสดงประเภทของข่าวท่ีพบในหนังสือพิมพ์แจก M2F ทั้งหมดจาํนวน                

13 ประเภท เรียงลาํดบัจากประเภทท่ีพบมากท่ีสุดไปหาประเภทท่ีพบน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ         

ไดด้งัน้ี 1.ข่าวอาชญากรรม 28.05%  2.ข่าวบนัเทิง 12.20%  3.ข่าวศาสนาและความเช่ือ 10.98%       

4.ข่าวสุขภาพ 8.54%  5.ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ 7.76%  6.ข่าวอุทกภยัและธรณีพิบติั 7.32%                     

7.ข่าวอุบติัเหตุ 7.32%  8.ข่าวสังคม 3.66%  9.ข่าวเศรษฐกิจ 3.66%  10.ข่าวในพระราชสาํนกั 3.66%  

11.ข่าวการเมือง 2.44%  12.ข่าวพยากรณ์อากาศ 1.22%  13.ข่าวการศึกษา 1.22% 

 จากข้อมูลพบว่าข่าวอาชญากรรมมีจาํนวนมากท่ีสุดอาจเพราะข่าวอาชญากรรมเป็น

เหตุการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ ชวนติดตามจึงเหมาะสาํหรับการเลือกมาเป็นข่าวหน้าหน่ึงเพื่อดึงดูดความ
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สนใจจากผูอ่้าน ทั้งยงัเป็นเร่ืองท่ีอาจเกิดข้ึนกบัคนในสังคมไดจึ้งเป็นการเตือนภยัผูอ่้านใหต้ระหนกั

ถึงภยัจากการก่ออาชญากรรม และสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการป้องกนัตนเองไดอี้กทางหน่ึง

ดว้ย 

 นอกจากน้ีย ังพบข่าวจํานวนหน่ึงท่ีมีเน้ือหาข่าวเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของคน

กรุงเทพมหานครแทรกอยู่ไม่ว่าจะในข่าวประเภทข่าวอาชญากรรม  ข่าวอุทกภยัและธรณีพิบติั     

ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ  ข่าวเศรษฐกิจ  ข่าวสังคม   และข่าวพยากรณ์อากาศ ลว้นเป็นเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครเพื่อดึงดูดความสนใจและเขา้ถึงผูอ่้านท่ีเป็นคนเมืองในกรุงเทพมหานคร

ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของสาํนกัพิมพ ์ 
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บทที ่3 

กลวธีิการนําเสนอข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพมิพ์แจก M2F 

 

3.1 กลวธีิการนําเสนอเนือ้หาข่าว 

ความน่าสนใจของข่าวในหนงัสือพิมพน์ั้นนอกจากเน้ือหาข่าวและประเภทของข่าวท่ีกล่าว

มาในบทท่ี 2 แลว้นั้น กลวิธีการนาํเสนอข่าวก็มีส่วนทาํใหข่้าวน่าสนใจไดอี้กทางหน่ึงไม่ว่าจะเป็น

ดา้นโครงสร้างของข่าวแบบพีระมิดหัวกลบัท่ีนาํเอาส่วนสาํคญัท่ีสุดของข่าวมานาํเสนอก่อน ตาม

ดว้ยพาดหัวรอง ส่วนเช่ือม และรายละเอียดของข่าวท่ีมีความสาํคญัลดหลัน่ลงมา นอกจากน้ีการใช้

ภาษาในข่าวก็เป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยให้ผูอ่้านเห็นภาพเหตุการณ์จากข่าวไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ในบทน้ี

ผูว้ิจยัจะศึกษากลวิธีการนาํเสนอเน้ือหาข่าวและกลวิธีการใชภ้าษาของข่าว 

3.1.1 โครงสร้างและรูปแบบของการนําเสนอข่าว 

โครงสร้างของข่าวมีรูปแบบเฉพาะตวัต่างจากงานเขียนประเภทอ่ืน เช่น บทความ 

หรือ สารคดี โครงสร้างของข่าวประกอบดว้ยส่วนประกอบของข่าว ไดแ้ก่ พาดหวัข่าว พาดหวัรอง 

ความนาํ ส่วนเช่ือม และเน้ือข่าว  

1. หัวข่าว  (Headline) เป็นส่วนแรกของข่าวท่ีสรุปความสําคญัหรือประเด็นท่ี

สาํคญัท่ีสุดของแต่ละข่าว มกัเลือกใชถ้อ้ยคาํท่ีถูกกลัน่กรองอยา่งละเอียดเพื่อใหค้วามหมายกะทดัรัด 

ส่ือความหมายและดึงดูดความสนใจชวนใหผู้อ่้านติดตามอ่านรายละเอียดดา้นในเน้ือข่าวต่อไป และ

มกัใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ท่ีสุดในข่าวแต่ละข่าวดว้ย (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77) 
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2. พาดหัวรอง  (Secondary Interest)  เป็นการขยายพาดหัวข่าวให้ชดัเจนยิ่งข้ึน 

อาจจะมีหรือไม่มีกไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัประเดน็ข่าว และพ้ืนท่ีในการพาดหวัข่าว (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 

77) 

3. ความนาํหรือวรรคนาํหรือโปรยข่าว (Lead) เป็นส่วนท่ีต่อจากหวัข่าวท่ีช่วยสรุป

ประเด็นสําคญัของข่าวเพิ่มเติมจากหัวข่าว เป็นการประหยดัเวลาของผูอ่้านโดยปกติมกัจะตอบ

คาํถามวา่ใคร  (Who) ทาํอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือใด (When) ทาํไม (Why) อยา่งไร (How) 

หรือเรียกว่า สรุป  5W1H ในกรณีท่ีเป็นข่าวท่ีมีความยาวและมีประเด็นสาํคญัหลายประเด็นแต่ไม่

สามารถนาํเสนอทุกประเดน็ในหวัข่าว  (Headline)  ได ้เพราะมีพื้นท่ีจาํกดัก็ถูกนาํเสนอในส่วนของ

ความนาํน้ี (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77) 

4. ส่วนเช่ือม (Neck) มีความสาํคญัเพื่อใหก้ารดาํเนินการเขียนข่าวนั้นเป็นไปอยา่ง

ดีและราบร่ืน Neck น้ีอาจเป็นย่อหนา้เดียวท่ีประกอบดว้ยสองสามประโยคหรือสองสามย่อหนา้ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสาํคญัของข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน Neck ทาํหนา้ท่ีสาํคญัๆ หลายอยา่ง เช่น 

อาจจะเป็นการใหร้ายละเอียดของบุคคล สถานท่ี เพิ่มเติมจากวรรคนาํหรืออธิบายขยายความ W ตวั

ใดตวัหน่ึง และเพื่อเทา้ความใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนดียิง่ข้ึน (ดรุณี หิรัญรักษ,์ 2537 : 6) 

5. เน้ือข่าว (Body หรือ Details) เป็นส่วนรายละเอียดเน้ือหาของข่าว นาํเสนอ

รายละเอียดของเหตุการณ์ โดยมกัจะเรียงลาํดบัความสาํคญัของรายละเอียดหรือประเด็นขอ้เทจ็จริง 

(ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77) 

ส่วนรูปแบบการเขียนข่าวท่ีนิยมเขียนกันทัว่ไป คือ การเขียนข่าวตามรูปแบบ

พีระมิดหัวกลบั รูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลบัน้ีเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดในการเขียนข่าว

หนงัสือพิมพ ์ 

การเขียนข่าวตามรูปแบบพีระมิดหวักลบัเป็นรูปแบบการเขียนข่าวท่ีนาํเอาประเดน็

ขอ้เท็จจริงท่ีมีความสําคญัท่ีสุดของข่าวข้ึนมาเขียนก่อน จากนั้นจึงนําประเด็นท่ีมีความสําคญั

รองลงมาเขียนเรียงตามลาํดบัจากความสาํคญัมากไปหานอ้ย ผูส่ื้อข่าวจึงรายงานข่าวในลกัษณะสรุป
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              พาดหวัข่าว 

                

               พาดหวัรอง 

              

ย่อขอ้เท็จจริงสําคญัๆอนัประกอบดว้ย ใคร (Who) ทาํอะไร (What) ท่ีไหน (Where) และอย่างไร 

(How) เป็นความนาํของข่าวไปก่อน แลว้จึงค่อยขยายรายละเอียดของขอ้เทจ็จริงเหล่านั้นตามลาํดบั

ความสาํคญัในเน้ือข่าวต่อไป (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 80) 

 

 

 

 

                                                                                      ความนาํ 

                                                                      

                                                         ส่วนเช่ือม            

                                                      รายละเอียด 

                    

                                    การเขียนข่าวรูปแบบพีระมิดหวักลบั 

 

การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก M2F นั้น

พบว่าไม่มีข่าวใดเลยท่ีมีองคป์ระกอบของโครงสร้างข่าวครบทั้ง 5 ส่วน พบเพียงข่าวท่ีไม่เป็นไป

ตามโครงสร้าง เช่น อาจไม่มีส่วนพาดหัวรอง หรือส่วนเช่ือม ส่วนรูปแบบของข่าวส่วนใหญ่เป็น

การนาํเสนอในรูปแบบพีระมิดหัวกลบั มีเพียงข่าวเดียวท่ีมิไดน้าํเสนอในรูปแบบพีระมิดหัวกลบั

ตามแบบฉบบัการนาํเสนอข่าวทัว่ไป 
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 3.1.1.1 โครงสร้างและรูปแบบข่าวแบบพีระมิดหัวกลับเช่นเดียวกับข่าวทั่วไป     

คือ ข่าวท่ีมีรูปแบบการนาํเสนอแบบพีระมิดหัวกลบั โดยนาํเสนอเร่ิมจาก พาดหัวข่าว พาดหัวรอง 

ความนาํ ส่วนเช่ือม และรายละเอียดตามลาํดบั  ผูว้ิจยัจะนาํเสนอตวัอยา่งของข่าวท่ีท่ีมีรูปแบบข่าว

แบบพีระมิดหวักลบัเช่นเดียวกบัข่าวทัว่ไป ดงัน้ี 

โครงสร้างข่าว                 เน้ือหาข่าว 

พาดหวัข่าว    “สน.พญาไทไดใ้จคนกรุง  

ตุก๊ตุก๊  

ร่วมทพั 

ปราบแวน้”  

พาดหวัรอง                                                                   - 

ความนาํ  ตาํรวจพญาไททาํให้คนกรุงเทพฯ รักตาํรวจข้ึน

อ้ือ ด้วยแนวคิดลํ้ าๆ    ร่วมมือกับโชเฟอร์รถสามล้อ

เคร่ืองหรือตุ๊กตุ๊ก 60 คนั จดัการกลุ่มเด็กแวน้ท่ีใชถ้นน

เพชรบุรีเป็นสนามประลองความเร็ว สกัดจับทั้ งแวน้

และสก๊อยเบด็เสร็จ 62 คน 

ส่วนเช่ือม 

รายละเอียด   ขณะชาวสังคมออนไลน์หมดความอดทนพวก

ป่วนเมือง ใช้เฟซบุ๊กต่อต้านพฤติกรรมของเด็กแว้น

ข้ึนมาหลายๆ กลุ่ม อาทิ สมาคมต่อต้านเด็กแว๊นและ  

สก๊อยฯ พร้อมประโยค “สังคมไทยอยู่ยากข้ึน ถา้เราไม่

ร่วมมือกนัทาํประโยชน์ดีๆๆ สู่สงัคม” 

      (8 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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ขา้งตน้เป็นตวัอยา่งข่าวรูปแบบพีระมิดหวักลบัท่ีมีโครงสร้างไม่ครบ คือมี

เฉพาะ พาดหัวข่าว ความนาํ และรายละเอียดของข่าวเท่านั้น โครงสร้างของข่าวในส่วนท่ีพบนอ้ย

ท่ีสุดไดแ้ก่ พาดหวัรอง พบเพียง 1 ข่าว และพบส่วนเช่ือมเพียง 2 ข่าว จากข่าวทั้งหมด 82 ข่าว  

3.1.1.2 โครงสร้างและรูปแบบข่าวแบบพีระมิดหัวกลับที่มีลักษณะการ

เขียนบทความ คือ แมมี้โครงสร้างประกอบดว้ย พาดหัวข่าว พาดหัวรอง ความนาํ และรายละเอียด

ของข่าว ซ่ึงเป็นรูปแบบการเขียนข่าวทัว่ไป แต่เม่ือพิจารณาอยา่งละเอียดแลว้พบว่ามีลกัษณะคลา้ย

การเขียนบทความ ดงัตวัอยา่ง  

                         โครงสร้างข่าว              เน้ือหาข่าว 

พาดหวัข่าว   ระวงั!! 

ภยัเงียบ 

ในหอ้งนํ้า 

พาดหวัรอง   แน่ใจแลว้หรือ?  

หอ้งนํ้าคุณสะอาดปลอดภยัอยา่งท่ีตาเห็น  

เพราะเช้ือโรคท่ีมองไม่เห็นน่ากลวักวา่ท่ีคุณคิด 

ความนาํ  ห้องนํ้ า คือ หน่ึงในส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจาํวนัของทุกคน

ตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเขา้นอน ห้องนํ้ าท่ีสะอาด

น่าใชน้ั้นไม่ควรมีกล่ินเหมน็ ไม่มีคราบสกปรก 

ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนห้อง ผนังห้องหรือสุขภัณฑ์

ต่างๆ เช่น โถส้วม ท่ีรองนั่ง สายฉีดนํ้ าชําระ 

อ่างลา้งหน้า ฯลฯ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าห้องนํ้ าท่ี
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คุณคิดว่าสะอาด ไม่ไดส้ะอาดปลอดภยัอย่างท่ี

ตาเห็นจากผลการวิจัยของบริษัท เอแอลเอส 

แลบราทอรีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จาํกัด เผยให้

เห็นว่าทุกห้องนํ้ าท่ีเห็นว่าสะอาด ปลอดภยัจาก

เช้ือโรคและก่อให้เกิดโรคได ้แลว้อย่างน้ีจะทาํ

อยา่งไรให้หอ้งนํ้ าสะอาด ปลอดภยัจากเช้ือโรค

วนัน้ีเรามีคาํตอบ 

รายละเอียด   พญ.อุไรวรรณ โลหะอนนัตพ์งศ ์กล่าว

ว่า “สภาพห้องนํ้ าคนไทยส่วนใหญ่มีความ      

อบัช้ืน ซ่ึงอาจเป็นการสะสมของเช้ือโรคต่างๆ 

ทั้ ง ท่ีมองเห็นเป็นคราบบนพ้ืน รวมถึงผนัง

ห้องนํ้ าและท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช้ือโรค

เหล่าน้ีเกิดจากสภาพท่ีอบัช้ืน และส่ิงปฏิกลูท่ีเรา

ขบัถ่ายซ่ึงสามารถแพร่กระจายไปสู่พ้ืนผิวต่างๆ 

ในห้องนํ้ าได้ ทั้งเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส และ 

เช้ือรา หากนํามือไปสัมผสัเช้ือแบคทีเรียบาง

ชนิด และนาํมาหยิบจบัอาหารรับประทาน อาจ

ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารไดเ้ช่น          เช้ือ

ซาลโมเนลล่า (Salmonella) สามารถทาํให้เกิด

โรคไขร้ากสาดนอ้ย หรือไขไ้ทฟอยด ์อาการของ

โรค คือ ถ่ายเป็นนํ้ า อาเจียน ปวดทอ้ง และมีไข ้

ถา้มีอาการติดเช้ือท่ีรุนแรงอาจทาํให้เกิดการติด

เช้ือแบคทีเรียในกระแสเลือดในเด็กเล็กและผูมี้
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ภูมิตา้นทานตํ่าสามารถเกิดเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ

ได”้  

สภาพท่ีอับช้ืนในห้องนํ้ าเป็นสภาวะ

เหมาะสมของเช้ือรา โดยเฉพาะสปอร์ของเช้ือรา

ท่ีมีนํ้ าหนักเบาและขนาดเล็กกระจายอยู่ใน

อากาศ หากสูดดมเขา้ไปอาจทาํให้ร่างกายเกิด

ภูมิแพ ้เช่น โรคหอบ (Asthma) ปอดอกัเสบ     

ติดเช้ือ นอกจากน้ีเช้ือรายงัสามารถก่อโรคทาง

ผิวหนงั ขน เล็บ และเยื่อบุต่างๆ ไดอี้กดว้ย การ

ติดเช้ือรอยโรค มกัเร่ิมเกิดท่ีซอกน้ิวแลว้จึงลาม

ไปท่ีฝ่าเทา้ บางคร้ังอาจมีการติดเช้ือแบคทีเรีย

ซํ้ าซ้อน หรืออาจมีลกัษณะเป่ือยขาวจากการถูก

ความช้ืนมาก มีกล่ินเหมน็หรือท่ีเรียกว่า “ฮ่องกง

ฟุต” มกัเป็นๆ หายๆ อีกลกัษณะมกัเกิดข้ึนในผูท่ี้

มีลกัษณะไม่มีการตอบสนองทางภูมิคุม้กันต่อ

เช้ือรา จึงมีการติดเช้ือลุกลามทัว่ฝ่าเทา้ หนาตวั

ข้ึนและลอกออก อาจลุกลามไปทาํใหเ้กิดการติด

เช้ือราท่ีเลบ็ได”้ 

การใช้ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนํ้ าเป็นวิธี

หน่ึงในการป้องกนัเช้ือโรคในห้องนํ้ า แต่ทราบ

หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ล้างห้องนํ้ าส่วนใหญ่ท่ีมี

ส่วนผสมเป็น “กรด” ซ่ึงอาจฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา

แ ละ สปอร์ของ เ ช้ือราไ ด้บา งชนิ ด เ ท่ านั้ น  

นอกจากน้ีฤทธ์ิของกรดหากใชใ้นปริมาณท่ีไม่
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เหมาะสมหรือใช้อย่างไม่ระวัง ถ้าสัมผัสถูก

ผิวหนังอาจทาํให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 

บวม แดง เจ็บแสบ ไอระเหยหรือละอองไอของ

กรดก็ทาํให้เกิดการระคายเคืองตาได ้ในปริมาณ

มากๆ อาจทาํใหเ้กิดแผลไหมห้รือตาบอดได ้การ

สูดดมไอระเหยเป็นระยะเวลานานยงัทาํให้มี

ผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจอาจทาํให้เกิด

อาการแสบจมูก แสบลําคอ ไปจนถึงหายใจ

ลาํบาก 

ดงันั้นห้องนํ้ าท่ีเห็นว่าสะอาดถึงแมว้่า

จะทาํความสะอาดห้องนํ้ าด้วยผลิตภัณฑ์ล้าง

ห้องนํ้ าท่ีมีส่วนผสมของกรดก็อาจไม่ไดส้ะอาด

อย่างแท้จ ริง  เพ ราะอาจ ยัง มี เ ช้ือบางชนิ ด

หลงเหลืออยู่ อีกทั้ งยงัตอ้งใช้อย่างระมดัระวงั 

มิฉะนั้นอาจเป็นอนัตรายต่อร่างกายอีกดว้ย 

จากผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ล้าง

หอ้งนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพในการ  ฆ่าเช้ือโรค และ

ยัง เป็นสารท่ีได้รับการรับรองจากองค์การ

อนามยัโลกควรมีส่วนผสมของสารโซเดียมไฮ

โปคลอไรท์ ซ่ึงสามารถกําจัดเช้ือโรคได้ทั้ ง 3 

ประเภทอนัไดแ้ก่ เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส และ

เ ช้ือราโดย เ ฉพ าะ สปอร์ของ    เ ช้ื อรา เ ช่น 

ผลติภัณฑ์โปรแมกซ์ ดว้ยคุณสมบติัท่ีเป็น “ด่าง” 

และนํ้ายาที่ข้น  กว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด



71 

 

 

 

ห้องนํ้าทั่วไปถึง 5 เท่าของผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ 

ทําให้เกาะพืน้ผิวได้ดีกว่าจึงปราบเช้ือโรคและยัง

ขจัดคราบสกปรกได้ นอกจากน้ีไม่มีกล่ินฉุนท่ี

รุนแรงไม่ทาํลายยาแนวพื้นกระเบ้ืองและไม่ทาํ

ให้เกิดรอยด่างบนพื้นผิวอีกดว้ยสามารถใช้ได้

กับทุกพื้นผิวในห้องนํ้ า ทาํให้คุณมั่นใจได้ว่า

ห้องนํ้ าท่ีใช้อยู่ทุกวนันั้นสะอาดปราศจากเช้ือ

โ ร ค อ ย่ า ง แ ท้จ ริ ง คุ ณ พ ร ทิ พ ย์   ปั ต ย ะ ก ร 

นกัวิชาการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑก์ล่าวปิดทา้ย 

                                                             (19 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการเขียนข่าวท่ีมีเน้ือหาคลา้ยบทความแต่ยงัคงวางรูปแบบ

เหมือนการเขียนข่าวทัว่ไป คือ มีองคป์ระกอบของข่าวท่ีประกอบดว้ย พาดหวัข่าว พาดหวัรอง และ

รายละเอียดของข่าว ซ่ึงยงัเป็นรูปแบบของการเขียนข่าว แต่หากพิจารณาอยา่งละเอียดแลว้จะพบว่า

เป็นการเขียนท่ีลักษณะคลา้ยบทความทั่วไป  เพราะส่ิงท่ีนํามาเขียนนั้นมิได้เป็นเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบนัซ่ึงเป็นลกัษณะของข่าว แต่เป็นเพียงขอ้มูลทัว่ๆ ไป

ท่ีมานาํเสนอเป็นความรู้ ส่วนของการเขียนพาดหวัข่าวนั้นมิไดเ้ป็นการเขียนในลกัษณะของพาดหวั

ข่าวท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่เป็นการเขียนในลกัษณะของการตั้ งช่ือบทความ ในส่วนของ      

พาดหัวรองท่ีพบในข่าวน้ีเป็นลักษณะของการตั้ งขอ้สังเกตเก่ียวกับเช้ือโรคและความสะอาด

ปลอดภยัภายในห้องนํ้ า ซ่ึงมิไดเ้ป็นการขยายความในส่วนของพาดหัวหลกั แต่เป็นการเช่ือมโยง

ระหว่างพาดหัวหลกักบัรายละเอียดของข่าวเช่นเดียวกบัการเขียนในรูปแบบของบทความ ในส่วน

ของการเขียนความนาํกมิ็ไดเ้ป็นการสรุปเอาใจความสาํคญัของข่าว แต่เป็นการเกร่นนาํก่อนจะเขา้สู่

รายละเอียดเหมือนการเขียนบทความทัว่ไป และเม่ืออ่านเน้ือหาท่ีเป็นรายละเอียดแลว้ในตอนทา้ย

จะพบว่ามีการโฆษณาแฝงเน่ืองจากปรากฏช่ือของผลิตภณัฑ์ชนิดหน่ึงซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับ

บทความท่ีเขียนข้ึน และเม่ือเปิดไปหนา้ถดัไปกย็งัพบภาพโฆษณาสินคา้ชนิดนั้นอยา่งเตม็รูปแบบ   
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3.1.2 วธีิการเขียนข่าว 

 ข่าว ตามหลกัสากลนิยม จะแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ การพาดหวัข่าว (Headlines) 

วรรคนาํ (Leads) ส่วนเช่ือมระหวา่งวรรคนาํกบัเน้ือเร่ือง (Neck) และเน้ือหาข่าว (Body) ดงัต่อไปน้ี 

 3.1.2.1 การเขียนพาดหัวข่าว (Headlines) 

 การพาดหัวข่าว คือ การนาํประเด็นท่ีสําคญัของข่าวมาพาดหัว ทั้งน้ีเพื่อ

บอกให้ผูอ่้านข่าวทราบว่าวนัน้ีมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง การพาดหัวข่าวหนา้หน่ึงหรือการพาด

หวัข่าวหนา้ในจะใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่กวา่เน้ือข่าว ส่วนพาดหวัตวัใหญ่หรือตวัเลก็ข้ึนอยูก่บัคุณค่า

ของข่าว  

 1) รูปแบบการเขียนพาดหัวข่าว รูปแบบของการพาดหวัข่าวหนงัสือพิมพ์

นั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งขนาด รูปลกัษณ์ และความกวา้งของคอลมัน์ ซ่ึงสามารถเลือกให้เหมาะสม

กบัข่าวแต่ละประเภทได ้โดยทัว่ไปแลว้รูปแบบการพาดหัวข่าวแบ่งไดเ้ป็น 14 ประเภท ดงัน้ี 

(ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 97 - 105)   

 1. การพาดหัวข่าวแบบ Flash Left เป็นหัวขอ้ข่าวท่ีมีความยาวตั้งแต่          

2 บรรทดัข้ึนไป โดยตวัอกัษรตวัแรกของแต่ละบรรทดัจะอยู่ชิดคอลมัน์ด้านซ้ายสุดเสมอ              

ส่วนดา้นขวาอาจวางเหล่ือมกนัอยา่งไรกไ็ดโ้ดยจาํนวนตวัอกัษรไม่จาํเป็นตอ้งเท่ากนั       

 2. การพาดหัวข่าวแบบ Flash right  เป็นลกัษณะท่ีตรงขา้มกบัแบบ        

Flash left คือ หวัข่าวจะมีก่ีบรรทดัก็ตาม (2-4) จะเร่ิมตรงไหนก็ไดท่ี้ไม่ใช่ดา้นซา้ยสุด แต่ตวัอกัษร

ตวัสุดทา้ยของหวัข่าวของแต่ละบรรทดัจะวางชิดคอลมัน์ทางดา้นขวาสุดเสมอ  

 3. การพาดหัวข่าวแบบ Flash left and right  หัวข่าวแบบน้ีมกัจะมี                 

3 บรรทดั โดยบรรทดัแรกของหวัข่าวตวัอกัษรตวัแรกจะวางชิดดา้นซา้ย บรรทดักลางจะเยื้องเขา้มา

เลก็นอ้ย ส่วนบรรทดัท่ีสามตวัอกัษรตวัสุดทา้ยของหวัข่าวจะวางไวชิ้ดแนวคอลมัน์ทางดา้นขวาสุด 
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 4. การพาดหวัข่าวแบบหนา้กระดาน (Cross line หรือ Barline) เป็นการ

พาดหัวข่าวแบบเตม็คอลมัน์ โดยในแต่ละบรรทดัมีจาํนวนตวัอกัษรเท่ากนั และยาวเตม็ความกวา้ง

ของคอลมัน์ท่ีกาํหนด   

 5. การพาดหัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ (Banner) จะมีขนาดใหญ่พิเศษ คือ         

มีขนาดเตม็ความกวา้งของหนา้หนงัสือพิมพ ์สาํหรับข่าวใหญ่ท่ีมีคุณค่าทางข่าวสูงมาก อาจจะพาด

บรรทดัเดียวหรือสองบรรทดั  

 6. หัวข่าวแบบพีระมิดหัวตั้ง (Upright Pyramid) หัวข่าวแบบน้ีมีหลาย

บรรทดัวางเรียงลงมาเป็นรูปพีระมิด โดยบรรทดัแรกจะเป็นยอดท่ีมีตวัอกัษรน้อยท่ีสุด บรรทดั

ต่อมากว็างเยื้องกนัและบรรทดัสุดทา้ยจะเป็นฐานพีระมิดพาดเตม็ความกวา้งคอลมัน์ 7. การพาด

หวัข่าวแบบ Kicker หวัข่าวแบบน้ีจะเพิ่ม Kicker หรือ Eyebrow เขา้มาเป็นส่วนประกอบ หมายถึง 

ขอ้ความท่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยขยายหวัข่าวโดยจะวางไวต้รงบรรทดับนสุดชิดซา้ย ใชต้วัอกัษรท่ีมี

ขนาดเลก็กว่าหวัข่าวหลกั (รูปแบบใดก็ได)้ และเพ่ือให้สะดุดตานิยมขีดเส้นใตท่ี้ Kicker ความยาว

ของ Kicker  ไม่ควรยาวเกิน 2 ใน 3 ของหวัข่าวหลกั  

 8. การพาดหวัข่าวแบบ Center middle line มีจาํนวน 3 บรรทดั โดยการ

กาํหนดจาํนวนตวัอกัษรบรรทดัท่ีหน่ึงและสามจะเท่ากันพาดเต็มความกวา้งของคอลมัน์ ขณะ

บรรทดัท่ีสองจะอยูต่รงกลางมีตวัอกัษรนอ้ยท่ีสุด   

 9.การพาดหัวข่าวแบบ Centered Top Line หวัข่าวแบบน้ีมกัมีจาํนวน 3 

บรรทดัเช่นกนั แต่จะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัแบบ Center middle line คือ บรรทดัท่ี 1 และ 3 จะมี

ตวัอกัษรเท่ากนัแต่นอ้ยกว่าบรรทดัท่ี 2 ท่ีมีจาํนวนตวัอกัษรมากท่ีสุดและพาดเตม็ความกวา้งของ

คอลมัน์  

 10. การพาดหวัข่าวแบบหวัข่าวรอง (Read out) ในกรณีท่ีข่าวท่ีมีประเด็น

สาํคญัหลายประเด็น บางคร้ังการพาดหัวข่าวแลว้ยงัไม่สามารถสรุปประเด็นไดก้็จะใชห้ัวข่าวรอง

เขียนต่อพาดหวัข่าวหลกั โดยมีขนาดคอลมัน์และตวัอกัษรเลก็กวา่ช่วยขยายความใหช้ดัเจนข้ึน       



74 

 

 

 

 11. การพาดหวัข่าวแบบหนา้กระดาน (Cross line) เป็นการพาดหวัข่าว

แบบเตม็คอลมัน์ โดยในแต่ละบรรทดัมีจาํนวนตวัอกัษรเท่ากนั และยาวเตม็ความกวา้งของคอลมัน์

ท่ีกาํหนด   

 12. การพาดหัวข่าวแบบพีระมิดหัวกลบั (Inverted Pyramid) จะมี 2-3 

บรรทดั โดยจะวางเยื้องกนัใหล้ดหลัน่ลงมา มีลกัษณะคลา้ยพีระมิดหวักลบั คือ บรรทดัแรกเป็นฐาน

พีระมิดขนาดเต็มความกวา้งของคอลมัน์ และบรรทดัสุดทา้ยมีจาํนวนตวัอกัษรน้อยท่ีสุดเป็นยอด

พีระมิด  

 13. การพาดหัวข่าวแบบสุดขอบฟ้า (Skyline Banner) เป็นหัวข่าวท่ีพาด

เตม็ความกวา้งของหนา้หนงัสือพิมพเ์ช่นกนั แต่ใชต้วัอกัษรขนาดเลก็กว่าแบบ Banner จะวางติดอยู่

ขอบกระดาษดา้นบนสุดของหนงัสือพิมพ ์นิยมใชเ้ป็นดชันีบอกเร่ืองหนา้ในใหผู้อ่้านทราบและพาด

บรรทดัเดียว   

 14. พาดหวัข่าวสลบัระหว่างเน้ือข่าว (Sub - Head) นิยมนาํหวัข่าวแบบน้ี

มาใชใ้นกรณีท่ีเน้ือหาข่าวยาวมาก มีหลายประเด็น แหล่งข่าวหลายคน หากจะเขียนรายละเอียด

เน้ือหาข่าวตลอดก็อาจทาํใหผู้อ่้านเบ่ือหน่ายจึงนิยมใช ้Sub – Head สรุปประเด็นของข่าวในแต่ละ

ย่อหน้าคัน่ระหว่างเน้ือหาข่าวแต่ละประเด็น เป็นการช่วยพกัสายตาของผูอ่้านและชวนให้ติดตาม

อ่านข่าวจนจบ  

 การพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพ ์M2F มีรูปแบบท่ีต่างจากการพาดหวัข่าว

แบบเดิมๆ คือไม่ตรงตามหลกัเกณฑท์ั้งหมดของผูท่ี้เคยศึกษาไวแ้ลว้ ส่วนใหญ่จะมีจาํนวนบรรทดัท่ี

มากกว่า มีการแทรกรูปภาพบริเวณพาดหัวข่าว ทั้ งยงัมีการเล่นคาํและความหมายกับรูปภาพ

ประกอบอีกดว้ย 

 ทั้งน้ีการพาดหวัข่าวแบบต่างๆ นั้นยงัมีแบบท่ีไม่ไดต้รงกบัหลกัเกณฑทุ์ก

ประการ โดยส่วนใหญ่จะมีมากกว่า 3 บรรทดั ทั้งยงัมีการจดัการพาดหัวข่าวให้สอดคลอ้งกบั
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รูปภาพประกอบดว้ยการเล่ียงเวน้ส่วนของรูปภาพเอาไว ้มีรูปภาพมาแทรกส่วนใดส่วนหน่ึงของ

พาดหวัข่าว ดงัลกัษณะการพาดหวัข่าวต่อไปน้ี 

 1.1) การพาดหัวข่าวแบบ Flash Left  พบหัวขอ้ข่าวท่ีมีความยาว                     

3 บรรทดัข้ึนไป โดยตวัอกัษรตวัแรกของแต่ละบรรทดัจะอยู่ชิดคอลมัน์ดา้นซ้ายสุดเสมอ ส่วน

ดา้นขวาอาจวางเหล่ือมกนัโดยจาํนวนตวัอกัษรเท่ากนั พบจาํนวน 38  ข่าว ดงัตวัอยา่ง 

 

             

  

 

 

    

                                

      

       (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 1.2) การพาดหัวข่าวแบบ Flash left and right  หวัข่าวแบบน้ีมกัจะมี            

4 บรรทดั โดย 2 บรรทดัแรกของหวัข่าวตวัอกัษรตวัแรกจะวางชิดดา้นซา้ย 2 บรรทดัหลงัตวัอกัษร

ตวัสุดทา้ยของหวัข่าวจะวางไวชิ้ดแนวคอลมัน์ทางดา้นขวาสุด พบจาํนวน 15 ข่าว 
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     ( 21 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 จากตวัอย่างเป็นหัวข่าวท่ีชิดดา้นซ้ายและขวา แต่บรรทดักลางนั้นไม่ได้

วางเยื้องออกมาโดยเป็นการวางสองบรรทดัแรกชิดดา้ยซา้ยสุด ส่วนสองบรรทดัหลงัวางชิดดา้นขวา

สุดเท่านั้น 

 1.3) การพาดหัวข่าวแบบการวางตัวอักษรบางบรรทัดไว้อยู่กึ่งกลาง 

กล่าวคือเป็นการวางขอ้ความพาดหัวข่าวท่ีมีทั้งการชิดหน้าหรือชิดหลงั และมีบางบรรทดัท่ีวาง

ขอ้ความไวอ้ยูก่ึ่งกลางบรรทดัดว้ย พบจาํนวน 9 ข่าว ดงัตวัอยา่ง 

                                         

(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 
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 1.4) การพาดหัวข่าวแบบ Center middle line ในหนงัสือพิมพ ์M2F 

พบว่าการพาดหวัข่าวประเภทน้ีมีทั้งหมด 4 บรรทดั โดยบรรทดัท่ี 1 กบับรรทดัท่ี 4 จะใชต้วัอกัษร

ขนาดเลก็และบรรทดัท่ี 2 และ 3 ท่ีอยูต่รงกลางจะใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ พบจาํนวน 6 ข่าว ดงั

ตวัอยา่ง  

 

 

 

       

       (8 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งการพาดหวัข่าวแบบ Center middle line จะแตกต่างจากผูท่ี้เคย

ศึกษามาแลว้คือการพาดหวัข่าวของหนงัสือพิมพ ์M2F จะมี 4 บรรทดั ซ่ึงต่างจากทฤษฎีท่ีจะมีเพียง 

3 มดั โดยใน M2F ในบรรทดักลาง คือบรรทดัท่ีสองและสามจะมีจาํนวนตวัตวัอกัษรนอ้ยกว่า

บรรทดัแรกและบรรทดัสุดทา้ย 

 1.5) การพาดหัวข่าวแบบ Kicker คือเป็นการพาดหวัข่าวท่ีมีขอ้ความส่วน

หน่ึงอยูด่า้นซา้ยมือของบรรทดับนสุดท่ีมกัจะมีขนาดตวัอกัษรเลก็กว่าบรรทดัท่ี 2 – 3 บรรทดัล่าง 

พบจาํนวน  3 ข่าว ดงัตวัอยา่ง 
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      (24 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 1.6) การพาดหัวข่าวแบบใหญ่พเิศษ (Banner) จะมีขนาดใหญ่พิเศษ คือ มี

ขนาดเตม็ความกวา้งของหนา้หนงัสือพิมพ ์อาจจะพาดบรรทดัเดียวหรือสองบรรทดั ทั้งน้ีการใชก้าร

พาดหัวข่าวขนาดใหญ่พิเศษมิไดท้าํเพื่อแข่งกบัข่าวอ่ืนๆ เน่ืองจากข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพ ์

M2F นั้นมีเพียงข่าวเดียว จึงอาจเป็นกลวิธีเพื่อนให้พาดหัวข่าวเห็นเด่นชดัและสะดุดตายิ่งข้ึน 

จาํนวน 3 ข่าว ดงัตวัอยา่ง 

                                     

     (7 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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 ตวัอยา่งเป็นการพาดหัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ แต่การพาดหัวข่าวแบบใหญ่

พิเศษของ M2F นั้นพบวา่มีสามบรรทดัโดยบรรทดัแรกจะมีตวัอกัษรเลก็กวา่บรรทดัท่ีสองและสาม 

 1.7) การพาดหัวข่าวแบบแบ่งเป็นสองช่วง คือ วางขอ้ความไวส่้วนบน

ของหนา้หนังสือพิมพก์ลุ่มหน่ึง ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงวางไวส่้วนล่างสุดของหนงัสือพิมพ ์พบจาํนวน    

3 ข่าว ดงัตวัอยา่ง 

                                     

     ( 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

1.8) การพาดหัวข่าวแบบ Flash right  เป็นลกัษณะท่ีตรงขา้มกบัแบบ 

Flash left คือ หวัข่าวจะมีก่ีบรรทดัก็ตาม (2-4) จะเร่ิมตรงไหนก็ไดท่ี้ไม่ใช่ดา้นซา้ยสุด แต่ตวัอกัษร

ตวัสุดทา้ยของหัวข่าวของแต่ละบรรทดัจะวางชิดคอลมัน์ทางดา้นขวาสุดเสมอ พบจาํนวน 2 ข่าว   

ดงัตวัอยา่ง 
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(31 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 1.9) การพาดหัวข่าวแบบหน้ากระดาน Cross line เป็นการพาดหัวข่าว

แบบเตม็คอลมัน์ โดยในแต่ละบรรทดัมีจาํนวนตวัอกัษรเท่ากนั และยาวเตม็ความกวา้งของคอลมัน์

ท่ีกาํหนด พบจาํนวน 1 ข่าว 

                                                        

      (12 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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 1.10) การพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวรอง (Read out) ในกรณีท่ีข่าวท่ีมี

ประเด็นสําคญัหลายประเด็น บางคร้ังการพาดหัวข่าวแลว้ยงัไม่สามารถสรุปประเด็นไดก้็จะใช ้     

หัวข่าวรองเขียนต่อพาดหัวข่าวหลกั โดยมีขนาดคอลมัน์และตวัอกัษรเล็กกว่าช่วยขยายความให้

ชดัเจนข้ึน พบจาํนวน 1 ข่าว ดงัตวัอยา่ง 

                                        

(19 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

2) การสร้างความสนใจในพาดหัวข่าวด้วยวิธีต่างๆ นอกจากการพาดหัว

ข่าวตามตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น จากการศึกษายงัพบการนาํวิธีการต่างๆ ท่ีดึงดูดความสนใจของ

ผูอ่้านมาใชใ้นการพาดหวัข่าวอีกดว้ย เช่น การใชต้วัอกัษรท่ีเป็นสี การวางตวัอกัษรในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรูปภาพ การใช้เทคนิคในการตกแต่งตวัอกัษรเพ่ือส่ือความหมายให้ชัดเจน

ยิง่ข้ึน การวางตวัอกัษรในลกัษณะต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรูปภาพ เช่น การใชต้วัอกัษรโคง้ การ

ใชต้วัอกัษรเอียง ดงัต่อไปน้ี 

 2.1) การใช้ตัวอักษรสี เพ่ือเนน้ให้พาดหัวข่าวมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน

โดยในหนงัสือพิมพ ์M2F มีการใชต้วัอกัษรสีแดงเพื่อเนน้ขอ้ความตรงกบัคาํว่า ประหาร และช่ือผู ้

ก่อเหตุ ซ่ึงสีแดงนั้นอาจส่ือถึงความอนัตราย ความน่ากลวัของการประหารชีวิต  ดงัตวัอยา่ง 
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     (26 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 2.2) การวางตัวอักษรในลักษณะต่างๆ การวางตวัอกัษรในลกัษณะโคง้

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรูปภาพข่าว เส้นโคง้อาจส่ือถึงความสนุกสนานเพ่ือให้เขา้กบัเน้ือหาข่าวท่ีเป็น

การจดักิจกรรมแรลล่ีจกัรยานปลุกเมืองหนังสือโลก และสีเขียวยงัส่ือถึงธรรมชาติและความมี

ชีวิตชีวาเพื่อใหเ้ขา้กบัการข่ีจกัรยานอีกดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

                                     

     (3 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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 ตวัอยา่งเป็นการวางตวัอกัษรให้มีลกัษณะโคง้สอดคลอ้งกบัรูปภาพคลา้ย

โลกกลมๆ ท่ีมีคนข่ีจักรยานอยู่ในภาพ ทั้ งน้ีในพาดหัวข่าวยงัมีคาํว่า “โลก” ท่ีสัมพนัธ์กับภาพ       

อยูด่ว้ย 

 2.3) การวางตวัอกัษรในลกัษณะต่างๆ เพือ่ส่ือความหมายของคาํ ยงัพบวา่

เป็นการส่ือความหมายของคาํอีกทางหน่ึง ดงัตวัอยา่ง                                     

     

     (5 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นพาดหัวข่าวท่ีวางตัวอักษรคาํว่า “ร่วง” ให้อยู่ใน

ลกัษณะเฉียงลง เพื่อให้สัมพนัธ์กบัความหมายของคาํว่า “ร่วง” คือตวัอกัษรนั้นมีลกัษณะเหมือน

กาํลงัร่วงหล่นเช่นกนั  

 การวางตวัอกัษรให้สัมพนัธ์กบัความหมายของคาํอีกตวัอยา่งหน่ึง พบใน

ข่าวบนัเทิงท่ีรายงานข่าวของละครท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมและมีผูก้ล่าวถึงมากในช่วงเวลานั้น ไดมี้การ

วางตวัอกัษรในลกัษณะท่ีส่ือความหมายรวมกบัความหมายของคาํเอาไวด้ว้ย ดงัตวัอยา่ง  
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       (14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างขา้งตน้เป็นการวางตวัอกัษรคาํว่า “แรง” ท่ีมีการวางในลกัษณะ

เอียง ทั้งยงัมีเงาของตวัอกัษรต่อทา้ยอยู่ดว้ย ทาํให้ดูเหมือนคาํนั้นกาํลงัเคล่ือนไหวไปดว้ยความเร็ว 

จึงสัมพนัธ์กบัความหมายของคาํว่าแรงซ่ึงอาจหมายถึงแรงและเร็ว ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัช่ือ

ละครเร่ือง “แรงเงา” ตามข่าวท่ีไดก้ล่าวถึง ในเน้ือหาข่าวยงักล่าวถึงความแรงของละครท่ีแรงแซง

เพลงเกาหลีอยา่งกงันมั สไตล ์ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในขณะนั้นเสียอีก  

 2.4) การตกแต่งตัวอักษรให้สัมพันธ์กับความหมายของคํา เพื่อส่ือ

ความหมายให้เขา้กบัเน้ือหาของข่าวโดยใชว้ิธีการตกแต่งภาพตวัอกัษรเพื่อช่วยส่ือความหมายของ

คาํนั้นใหผู้อ่้านรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก ไดอี้กทางหน่ึง ดงัตวัอยา่ง                                 
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     (17 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างขา้งตน้เป็นพาดหัวข่าวท่ีกล่าวถึงคนกรุงเทพฯ ท่ีลุน้ว่าอากาศจะ

หนาวเย็นในช่วงปลายปี โดยมีการใช้เทคนิคการตกแต่งตวัอกัษรให้มีลกัษณะเหมือนมีนํ้ าแข็ง      

ปกคลุมอยูท่ี่คาํวา่ “หนาว” ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ห็นภาพของความหนาวเยน็ท่ีกาํลงัเกิดไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 3.1.2.2 การเขียนความนํา (Leads) 

 การเขียนความนาํ วรรคนาํ หรือโปรย คือ สาระสาํคญัของเน้ือข่าวท่ีเขียน

เพื่อสร้างความเขา้ใจโดยใชป้ระโยคท่ีสั้นกะทดัรัดเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน เม่ืออ่านความนาํ

แลว้จะเขา้ใจเร่ืองอยา่งกวา้งๆ ว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร และจะทาํใหผู้อ่้านอยากจะอ่านเน้ือหาข่าว 

(ภาคภูมิ หรรภา, 2554 1: 123 - 124)  โดยทัว่ไปการเขียนความนาํในข่าวนั้นมีทั้งหมด 8 ประเภท 

ไดแ้ก่  

 1. ความนาํแบบสรุปเร่ือง (summary lead) เป็นการเขียนสรุปประเด็น

สาํคญัท่ีสุดของข่าว ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดและให ้ รับรู้ทนัทีว่า

มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง โดยยดึหลกัส่ิงท่ีมนุษยอ์ยากรู้อยากเห็นมากท่ีสุด คือ ใคร (Who) ทาํอะไร (What)  

ท่ีไหน (Where)  เม่ือไร (When) อยา่งไร (How)  
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 2. ความนาํข่าวแบบภาพพจน์ (Picture Lead) เป็นความนาํข่าวท่ีเขียน

บรรยายหรือพรรณนาภาพเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนให้ผูอ่้านเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเห็น

ภาพเคล่ือนไหว รวมทั้งผูอ่้านสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลต่างๆ ในข่าวไดอ้ย่าง

ชดัเจน  

 3. ความนาํข่าวแบบใหภู้มิหลงั (Background Lead) เป็นการเขียนความนาํ

ท่ีพยายามเนน้ให้ทราบว่าขอ้เทจ็จริงใหม่ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้

หรือภูมิหลงัของข่าวอย่างไร ส่วนมากนิยมใชเ้ป็นอนุประโยคหรือวลีสั้นๆ เพื่อเป็นส่วนขยายให้

ผูอ่้านทราบและทาํความเขา้ใจเหตุการณ์ไดก้ระจ่างชดัข้ึน  

 4. ความนาํแบบสีสัน (Colorful Lead) เป็นการเขียนความนาํท่ีพยายามหา

ถอ้ยคาํหรือคาํคุณศพัทม์าอธิบายเหตุการณ์หรือบุคคลในข่าวทาํใหผู้อ่้านเห็นภาพพจน์ไปดว้ย (ดรุณี 

หิรัญรักษ,์ 2528 อา้งถึงใน ภาคภูมิ หรรนภา, 2544 : 123) ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะ

เคล่ือนไหว การเพิ่มสีสันดว้ยการเลือกใชภ้าษาเชิงพรรณนาโวหารเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมข้ึนจากความ

นาํแบบสรุปเร่ืองซ่ึงส่วนใหญ่จะระบุเฉพาะประเดน็ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงเท่านั้น   

 5. ความนาํแบบกระแทกกระทั้น (Punch Lead) การเขียนความนาํแบบ

กระแทกกระทั้น เป็นการเขียนความนาํท่ีเหมาะสาํหรับการรายงานเหตุการณ์ท่ีมีบรรยากาศขึงขงัเอา

จริงเอาจัง (serious) ในการน้ีผูเ้ขียนข่าวจะต้องพยายามหาคาํท่ีเหมาะสมกับบรรยากาศของ

สถานการณ์มาใช ้(ประชนั วลัลิโก, 2536 อา้งถึงใน ภาคภูมิ หรรนภา, 2544 : 123) ไดก้ล่าวไวว้า่การ

เขียนความนาํชนิดน้ีไดดี้จะตอ้งเขา้ในระดบัของคาํ จะตอ้งเลือกระดบัคาํแขง็ (strong words) มาใช้

แทนคาํธรรมดาหรือคาํอ่อน (weak words)  

 6.ความนาํข่าวแบบอญัพจน์ (Qoutation Lead) เป็นการเขียนความนาํ

คาํพูดหรือวลีท่ีมีความสาํคญัหรือน่าสนใจเป็นพิเศษ หรือขอ้ความจากการให้สัมภาษณ์ขณะกาํลงั

อภิปราย แถลงนโยบายหรือกล่าวสุนทรพจน์ รวมทั้ งการยกข้อความจากเอกสาร รายงาน 

แถลงการณ์ ประกาศ หรือคาํสัง่ เพื่อใหผู้อ่้านมีความรู้สึกเหมือนไดรั้บฟังจากผูพ้ดูเอง       
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   7. ความนาํแบบคาํถาม (Question Lead) เป็นการเขียนความนาํท่ีเร่ิมตน้

ประโยคแรกดว้ยคาํถามแทนท่ีจะนาํดว้ยรูปของการบอกเล่า ซ่ึงการเขียนลกัษณะดงักล่าวเหมาะสม

กบัเหตุการณ์ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถให้ความหมายของข่าวสั้นๆ แก่ผูอ่้านไดอ้ย่าง

รวดเร็วและยงัเป็นการแนะวา่คาํตอบกาํลงัตามมาหลงัจากนั้น 

 8. ความนาํแบบเปรียบเทียบ (Contrast Lead) เป็นการเขียนความนาํท่ีนิยม

นาํมาเขียนกบัเหตุการณ์ท่ีมีความขดัแยง้กนัและในความขดัแยง้นั้นมีความน่าสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัองคป์ระกอบข่าวในขอ้ “ความขดัแยง้” (ฉอา้น วุฒิกรรมรักษา, 2536 อา้งถึงใน ภาคภูมิ หรรภา, 

2554 : 124) สรุปไวว้่าความขดัแยง้ท่ีพบอาจเป็นความขดัแยง้ระหว่างบุคคล คณะบุคคล หรือ

สถาบนั โดยมีประเด็นท่ีดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน ดงันั้นการนาํประเด็นเหตุการณ์สาํคญัมาเขียน

จึงประกอบไปดว้ยประเด็นข่าวสองประเด็น และตอ้งระมดัระวงัในการนาํเสนอท่ีมีนํ้ าหนกัของทั้ง

สองข่าวท่ีขดัแยง้กนัอยา่งสมดุล  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของการรายงานข่าวท่ีดีดว้ย 

 การศึกษาผูว้ิจยัพบการเขียนความนาํในหนงัสือพิมพแ์จก M2F ทั้งหมด 6 

ประเภท ไดแ้ก่  ความนาํแบบสรุปเร่ือง ความนาํข่าวแบบให้ภูมิหลงั ความนาํข่าวแบบภาพพจน์ 

ความนาํแบบสีสนั ความนาํข่าวแบบอญัพจน์ และความนาํแบบเปรียบเทียบ ซ่ึงเรียงลาํดบัจากกลวิธี

ท่ีพบมากท่ีสุดไปหากลวิธีท่ีพบนอ้ยท่ีสุดดงัต่อไปน้ี 

 1) ความนําแบบสรุปเร่ือง (summary lead) เป็นการเขียนสรุปประเด็น

สาํคญัท่ีสุดของข่าว ทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด ผูว้ิจยัพบความนาํ

แบบสรุปเร่ืองทั้งหมดจาํนวน  47 ข่าว  ดงัตวัอยา่ง  

“อะฮา้! ใครเห็นใครหลง ปู ไปรยา ลงนะหนา้ทอง” 

ดาราสาวเซ็กซ่ีแห่งนิตยสาร FHM 2012 “ปู ไปรยา 

สวนดอกไม”้ นางเอกวิก 7 สี บุกกราบเกจิอาจารยด์งั ลงนะ

หนา้ทอง เสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมรดนํ้ามนตข์บัไล่ข่าวคาว 

ปฏิเสธข่าวตั้งทอ้งกับไฮโซหนุ่ม ระหว่างพิธี นางเอกสาว   
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เซ็กซ่ีตั้งจิตอธิษฐานขอไม่มาก แค่ขอให้แคลว้คลาดเคราะห์ 

หมดข่าวท่ีไม่ดี มีงานการแสดงโชวต์วัมาก และขอให้รวยๆ 

พร้อมกบัโชคดี 

โอ.้..วา้วววส์ อยากไดจ้ดัไป 

    (5 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการเขียนความนาํแบบสรุปเร่ืองแบบบอกให้รู้ว่าใคร (Who) 

ตามข่าวเป็นเร่ืองราวของนางเอกสาว ปู ไปรยา สวนดอกไม ้ท่ีไดไ้ปลงนะหน้าทอง เสริมเสน่ห์

เมตตามหานิยมกบัอาจารยด์งั หลงัจากท่ีมีข่าวคราวไม่ดีเก่ียวกบัตนเองมากในช่วงนั้น  ดงัขอ้ความ

ในข่าวต่อไปน้ี “ดาราสาวเซ็กซ่ีแห่งนิตยสาร FHM 2012 “ปู ไปรยา สวนดอกไม ้นางเอกวิก 7 สี”  

 2) ความนําข่าวแบบให้ภูมิหลัง (Background Lead) เป็นการเขียนความ

นาํท่ีพยายามเน้นให้ว่าขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือภูมิหลงัของข่าว

อย่างไร ส่วนมากนิยมใชเ้ป็น อนุประโยคหรือวลีสั้นๆ เพื่อเป็นส่วนขยายให้ผูอ่้านทราบและทาํ

ความเขา้ใจเหตุการณ์ไดก้ระจ่างชดัข้ึน ผูว้ิจยัพบความนาํแบบให้ภูมิหลงัทั้งหมดจาํนวน 18 ข่าว     

ดงัตวัอยา่ง   

 “ราตรีสวสัด์ิการศึกษาไทยบา้นเราใกลบ้ว๊ย ท่ี 37 จาก 40 ปท.” 

มาตรฐานการศึกษาเมืองไทยถูกท้ิงแบบไม่เห็นฝุ่ น

เม่ือเทียบกบัเพื่อนบา้นในภูมิภาคเดียวกนั หลงัผลการสํารวจ

ของสถาบนัช่ือดงัเผย ไทยมาตรฐานติดลบ หวิดร้ังทา้ยการจดั

อนัดบัเหนือกว่าก็เพียงแค่อินโดนีเซียเท่านั้น ขณะท่ีสิงคโปร์

ควงแขนประเทศเอเชียตะวนัออกครองตาํแหน่งท็อป 5 กนั

ถ้วนหน้า ด้วยอานิสงส์จากความใส่ใจของภาครัฐในการ

เสาะหาครูอาจารยท่ี์มีคุณภาพ อีกทั้งครอบครัวยงักระตือรือร้น

กบัการศึกษาของลูกหลาน 

      (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 25555) 
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 ตวัอยา่งน้ีเป็นข่าวเก่ียวกบัการศึกษาไทยท่ีมีมาตรฐานร้ังทา้ยเม่ือเทียบกบั

ประเทศในภูมิภาคเดียวกนั โดยตามข่าวไดมี้การให้ภูมิหลงัของข่าวไวว้่าประเทศไทยมีมาตรฐาน

การศึกษาร้ังท้ายอันเน่ืองมาจากผลการสํารวจของสถาบันช่ือดัง ดังข้อความในข่าวต่อไปน้ี 

“มาตรฐานการศึกษาเมืองไทยถูกท้ิงแบบไม่เห็นฝุ่ นเม่ือเทียบกบัเพื่อนบา้น  ในภูมิภาคเดียวกนั หลงั

ผลการสาํรวจของสถาบนัช่ือดงัเผย ไทยมาตรฐานติดลบ  หวิดร้ังทา้ย” 

 3) ความนําข่าวแบบภาพพจน์ (Picture Lead) เป็นความนาํข่าวท่ีเขียน

บรรยายหรือพรรณนาภาพเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนให้ผูอ่้านเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเห็น

ภาพเคล่ือนไหว รวมทั้งผูอ่้านสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลต่างๆ ในข่าวไดอ้ย่าง

ชดัเจน ผูว้ิจยัพบความนาํแบบภาพพจน์ทั้งหมดจาํนวน 7 ข่าว ดงัตวัอยา่ง 

 “อศัจรรยแ์ม่นํ้ าโขงบั้งไฟพญานาคมาตามนดัรัวเป็นชุด” 

คล่ืนนักท่องเ ท่ียวริมโขงได้เฮสมใจ เ ม่ือบั้ งไฟ

พญานาคมาตามนดัเช่นเคยผดุถ่ียบิ 300 กว่าลูก ภายในเวลาแค่ 

3 ชัว่โมงเศษ ซํ้ าตอนกลางวนัคนโพนพิสัยตอ้งตะลึงขนลุกซู่

เม่ือปรากฏเงาดาํลึกลบัทาบแม่นํ้ าโขง ทั้งท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใสไร้

เมฆ 

      (31 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างเป็นการเขียนความนําแบบภาพพจน์ในข่าวบั้ งไฟพญานาคท่ี

บรรยายให้เห็นภาพผูค้นท่ีไปชมงานอย่างเนืองแน่น อีกทั้งบั้งไฟพญานาคท่ีผุดจากผิวนํ้ ากว่า 300 

ลูกในเวลา 3 ชัว่โมง ดงัขอ้ความในข่าวต่อไปน้ี “คล่ืนนกัท่องเท่ียวริมโขงไดเ้ฮสมใจ เม่ือบั้งไฟ

พญานาคมาตามนดัเช่นเคย ผดุถ่ียบิ 300 กวา่ลูก ภายในเวลาแค่ 3 ชัว่โมงเศษ” 
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 4) ความนําแบบสีสัน (Colorful Lead) เป็นการเขียนความนาํท่ีพยายาม

หาถอ้ยคาํหรือคาํคุณศพัทม์าอธิบายเหตุการณ์หรือบุคคลในข่าวทาํให้ผูอ่้านเห็นภาพพจน์ไปดว้ย 

ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะเคล่ือนไหว มีการเพิ่มสีสันดว้ยการใช้ภาษาเชิงพรรณนา

โวหารซ่ึงต่างจากความนาํแบบสรุปท่ีจะระบุเฉพาะประเด็นท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงเท่านั้น ผูว้ิจยัพบความ

นาํแบบสีสนัทั้งหมดจาํนวน  3 ข่าว ดงัตวัอยา่ง 

 “นบัถอยหลงัวนัส้ินโลก นาซาฟันธง โลกไม่แตก” 

ร้อนๆ หนาวๆ กนัมาตลอดปีว่าโลกจะถึงกาลอวสาน

ตามคาํทาํนายของชนเผ่ามายาหรือไม่ ล่าสุดองค์การนาซา

ยนืยนัเป็นท่ีชดัเจนแลว้ว่าวนัท่ี 21 ธ.ค. โลกจะยงัคงอยูดี่มีสุข

ไม่ดบัสูญไปตามกระแสหวาดวิตกอยา่งแน่นอน 

 แต่ยงัเตือนว่าโลกของเราอาจพินาศได้เช่นกัน หาก

มนุษยไ์ม่หยดุตั้งหนา้ตั้งตาทาํลายดว้ยตวัเอง 

     (3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 จากตัวอย่างเป็นการเขียนความนําแบบมีสีสัน โดยในข่าวมีการใช้

คาํคุณศพัทคื์อคาํวา่ หนาวๆ ร้อนๆ ใหเ้ห็นภาพพจน์ของชาวโลกว่าลุน้กบัคาํทาํนายของชนเผา่มายา

เก่ียวกบัวนัส้ินโลกท่ีกาํลงัจะมาถึงว่าจะจริงหรือไม่ ดงัขอ้ความต่อไปน้ี “ร้อนๆ หนาวๆ กนัมา

ตลอดปีวา่โลกจะถึงกาลอวสานตามคาํทาํนายของชนเผา่มายาหรือไม่”  

 5) ความนําข่าวแบบอัญพจน์ (Qoutation Lead) เป็นการเขียนความนาํ

คาํพูดหรือวลีท่ีมีความสาํคญัหรือน่าสนใจเป็นพิเศษ หรือขอ้ความจากการให้สัมภาษณ์ขณะกาํลงั

อภิปราย แถลงนโยบายหรือกล่าวสุนทรพจน์ รวมทั้ งการยกข้อความจากเอกสาร รายงาน 

แถลงการณ์ ประกาศ หรือคาํสั่ง เพื่อให้ผูอ่้านมีความรู้สึกเหมือนไดรั้บฟังจากผูพู้ดเอง ผูว้ิจยัพบ

ความนาํแบบอญัพจน์ทั้งหมดจาํนวน 2 ข่าว ดงัตวัอยา่ง 
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“กําชับร้านอาหารเชียงใหม่ ปลาติดเ ช้ือ  เหยื่อมรณะ      

นกัศึกษาสาว” 

กินร้อน ช้อนกลาง ลา้งมือให้สะอาด กินอาหารสุก 

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เร่งมือประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เร่งสร้างคุณภาพร้านอาหารรับฤดูท่องเท่ียว หลงัเกิด

เหตุการณ์นักศึกษาสาวปริญญาโทกินหมูกระทะดบั โดยผล

ตรวจเบ้ืองต้นเน้ือปลามีเช้ือโรคปนเป้ือนแบคทีเรียมรณะ        

ท่ีผา่นมามีตายแลว้สองราย และป่วยอีกหลายราย 

ย ํ้าอนัตรายของเช้ือมาจากอาหารท่ีไม่สุก และความ

สะอาดของภาชนะอย่าให้ปนเป้ือนอาหารไม่สุกก่อนตัก        

เขา้ปาก 

    (11 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 จากตวัอยา่งเป็นข่าวการเสียชีวิตของนกัศึกษาท่ีตามข่าวรายงานว่าเกิดจาก

การติดเช้ือจากอาหารท่ีรับประทานดงันั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงไดมี้การรณรงคใ์ห้รับประทาน

อาหารท่ีสะอาดโดยไดมี้การยกขอ้ความรณรงคจ์ากสาธารณสุข ดงัขอ้ความต่อไปน้ี “กินร้อน ชอ้น

กลาง ลา้งมือให้สะอาด กินอาหารสุก สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่เร่งมือประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เร่งสร้างคุณภาพร้านอาหารรับฤดูท่องเท่ียว” 

 6) ความนําแบบเปรียบเทียบ (Contrast Lead) เป็นการเขียน ความนาํท่ี

นิยมนํามาเขียนกับเหตุการณ์ท่ีมีความขดัแยง้กนัและในความขดัแยง้นั้นมีความน่าสนใจ ความ

ขดัแยง้ท่ีพบอาจเป็นความขดัแยง้ระหว่างบุคคล คณะบุคคล หรือสถาบนั โดยมีประเด็นท่ีดึงดูด

ความสนใจของผูอ่้าน ดงันั้นการนาํประเดน็เหตุการณ์สาํคญัมาเขียนจึงประกอบไปดว้ยประเด็นข่าว

สองประเด็น ซ่ึงจะตอ้งระมดัระวงัในการนาํเสนอท่ีมีนํ้ าหนักของทั้งสองข่าวท่ีสมดุลกนัเพื่อให้
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สอดคลอ้งกบัลกัษณะของการรายงานข่าวท่ีดี ผูว้ิจยัพบความนาํแบบเปรียบเทียบทั้งหมดจาํนวน 1 

ข่าว ดงัตวัอยา่ง  

 “แคน้ปอบคร่าชีวิต 13 ราย ชาวบา้นลงขนัสงัหารผ”ี 

วิทยาศาสตร์อยูไ่หนใหอ้ยูท่ี่นัน่ไปก่อน เพราะน่ีคือ

ความเช่ือของชาวบา้นลว้นๆ  หลงัเกิดปรากฏการณ์คนใน

บา้นหนองกุงไทย หมู่ 6 เมืองกาฬสินธ์ุ ทยอยตายไป 13 ศพ 

ผู ้เฒ่าของหมู่บ้านฟันธงฝีมือปอบท่ียกทัพมายึด ทําเอา

ชาวบา้นผวาไม่กลา้ออกไปทาํมาหากิน สุดทา้ยไดข้อ้ยุติ ลง

ขนับา้นละ 100 นิมนตเ์กจิอาจารยช่ื์อดงัพร้อมทีมปราบปอบ

ลุยแหลกเม่ือวานน้ี 

เช่ือหรือไม่ ข่าวว่าจบัผีปอบไดม้ากกว่า 200 ตน 

ขณะสาธารณสุขกังวลใจ สั่งเจ้าหน้าท่ีและนักจิตวิทยาลง

พื้นท่ีไปดูแลสุขภาพของประชาชนอยา่งเร่งด่วน 

(24 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นข่าวความเช่ือเร่ืองผีของชาวบา้นในหมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีเช่ือว่า

คนในหมู่บา้นตายไป 13 คนดว้ยฝีมือผีปอบ ทั้งน้ีผูเ้ขียนข่าวไดน้าํเสนอถึงความเช่ือเร่ืองผีของ

ชาวบา้นพร้อมกนันั้นก็ไดก้ล่าวถึงวิทยาศาสตร์ว่าอยู่ท่ีไหนให้อยู่ท่ีนัน่ไปก่อนอาจเพราะคงมิอาจ

ทดัทานความเช่ือของชาวบา้นได ้ โดยในช่วงทา้ยของข่าวก็ไดมี้การกล่าวถึงดา้นวิทยาศาสตร์คือ

สาธารณสุขท่ีจะจดัส่งนักจิตวิทยามาดูแลสภาพจิตใจของชาวบา้นดว้ย จึงถือเป็นการรายงานข่าว

ของสองประเด็นท่ีมีความขดัแยง้กัน และได้มีการเขียนความนําท่ีนําคู่ขดัแยง้มากล่าวในคราว

เดียวกนัดว้ย ดงัขอ้ความในข่าวต่อไปน้ี “วิทยาศาสตร์อยูไ่หนให้อยูท่ี่นัน่ไปก่อน เพราะน่ีคือความ

เช่ือของชาวบา้นลว้นๆ” 
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 นอกจากน้ียงัพบว่ามีข่าวท่ีไม่มีความนาํ ผลการศึกษาพบว่ามีข่าวท่ีไม่มี

ความนาํเลยทั้งหมดจาํนวน 4 ข่าว โดยข่าวเหล่าน้ีเป็นข่าวท่ีสั้นมากไดแ้ก่ข่าวในพระราชสํานัก        

3 ข่าว ท่ีรายงานเก่ียวกบัวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ข่าวรายงานพระอาการ

ประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และข่าวสังคมอีกข่าวหน่ึงซ่ึงเป็นข่าวครบรอบ 1 ปีของหนงัสือพิมพ ์M2F เอง โดยข่าวทั้งสีข่าวนั้น

มีเพียงพาดหวัข่าวดว้ยขอ้ความสั้นๆ 2-3 บรรทดั จึงไม่ปรากฏส่วนของความนาํ ดงัตวัอยา่ง 

 

                                   

                                              (12 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นข่าววนัครบรอบ 1 ของหนงัสือพิมพแ์จก M2F มีเพียง

พาดหวัท่ีวา่ ขอบคุณครับ เท่านั้นจึงไม่มีส่วนท่ีเป็นความนาํ 
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     (28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นข่าวของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ท่ีทรงหายจากการประชวรจนเสด็จกลบัวงัได ้โดยข่าวน้ีปรากฏเพียงพาดหวัข่าว 2 บรรทดัว่า 

ปีติพระเทพฯ เสดจ็กลบัวงั จึงไม่มีส่วนท่ีเป็นส่วนเช่ือม 

 3.1.2.3 การเขียนส่วนเช่ือม (Neck) 

 ส่วนเช่ือม (Neck) มีความสาํคญัเพื่อใหก้ารดาํเนินการเขียนข่าวนั้นเป็นไป

อยา่งดีและราบร่ืน Neck น้ีอาจเป็นยอ่หนา้เดียวท่ีประกอบดว้ยสองสามประโยคหรือสองสามย่อ

หนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสาํคญัของข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน Neck ทาํหนา้ท่ีสาํคญัๆ หลายอยา่ง 

เช่น อาจจะเป็นการใหร้ายละเอียดของบุคคล สถานท่ี เพิ่มเติมจากวรรคนาํหรืออธิบายขยายความ W 

ตวัใดตวัหน่ึง และเพื่อเทา้ความใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนดียิง่ข้ึน (ดรุณี หิรัญรักษ,์ 2537 : 6) 

 ผูว้ิจยัพบส่วนเช่ือมในหนงัสือพิมพแ์จก M2F จาํนวน 2 ข่าว ซ่ึงอยูใ่น    

ข่าวอาชญากรรม ดงัตวัอยา่ง 
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  “ญ่ีปุ่นลดัฟ้าจบัหนุ่มไทยหนี 19 ปี คดีฆ่าโหดสาวโตเกียว” 

นักแสวงโชควยัละอ่อนจากแดนใต ้มุ่งสู่ญ่ีปุ่นหวงัขุด

ทองในดินแดน     มัง่คัง่ เพียงไม่ถึง 1 เดือน เขาบินกลบัไทย

พร้อมชนักปักหลัง ฆาตกรรมสาวญ่ีปุ่นอย่างโหดเห้ียมใน

หอ้งพกัของฝ่ายหญิง 

คดีน้ีคนญ่ีปุ่นอาจลืมไปแล้ว แต่ทางการญ่ีปุ่นไม่ลืม 

และพยายามติดตามจบักุมฆาตกรมาเกือบ 20 ปี กระทัง่ล่าสุด

รัฐบาลญ่ีปุ่นส่งนายตาํรวจใหญ่จากกรุงโตเกียว เขา้ประสานงาน

กบักองปราบปรามโดยตรง 

วีรศกัด์ิ เอ่ียมพงศ์ษา นักแสวงโชควยัละอ่อน ซ่ึงวนัน้ี

กลายเป็นหนุ่มใหญ่อายุ 39 ปี หลบหนีมาได ้19 ปี ถูกจบักุม

ขณะอายุความเหลือเพียงอีก 5 เดือนท่ีกฎหมายจะเอาผิดเขา

ไม่ได ้

จบัหนุ่มไทยหนีคดีฆาตกรรมสาวแดนปลาดิบกวา่ 19 ปี 

เหลืออีก 5 เดือนขาดอายคุวาม รัฐบาลญ่ีปุ่นประสานอยัการ-กอง

ปราบฯ รวบผูต้อ้งหาขณะอยูบ่นรถทวัร์ เผยเป็นคดีแรกในไทยท่ี

ก่อเหตุในต่างประเทศแต่มาขอศาลออกหมายจบัในเมืองไทย 

   (9 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอย่างขา้งตน้เป็นข่าวของการจับกุมผูช้ายไทยคนหน่ึงท่ีเคยก่อคดี

ฆาตกรรมท่ีประเทศญ่ีปุ่นแลว้หลบหนีกลบัไทยมาไดเ้ป็นเวลา 19 ปี ก่อนจะถูกจบักุมในขณะท่ีอายุ

ความของคดีเหลือเพียง 5 เดือนเท่านั้น ข่าวน้ีพบส่วนเช่ือมระหว่างความนาํกบัเน้ือหาข่าว ซ่ึงเป็น

ขอ้ความท่ีขยายความของ W ตวัหน่ึงคือ Who (ใคร) ในท่ีน้ีคือผูต้อ้งหาดว้ยขอ้ความท่ีว่า  “วีรศกัด์ิ        
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เอ่ียมพงศษ์า นกัแสวงโชควยัละอ่อน ซ่ึงวนัน้ีกลายเป็นหนุ่มใหญ่อาย ุ39 ปี หลบหนีมาได ้19 ปี ถูก

จบักุมขณะอายคุวามเหลือเพียงอีก 5 เดือนท่ีกฎหมายจะเอาผดิเขาไม่ได”้ ขอ้ความดงักล่าวเป็นการ

ขยายความรายละเอียดของผูก่้อเหตุมีการบอกช่ือ นามสกุล อาย ุและอายคุวามของคดีท่ีเหลืออีกไม่

นาน ก่อนจะเขียนเน้ือหาของข่าวต่อไป 

อีกข่าวหน่ึงท่ีมีการใช้ส่วนเช่ือมจดัอยู่ในข่าวอาชญากรรมเช่นกนั คือ

ข่าวลูกชายเจา้ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศไตห้วนัก่อเหตุวางยา ข่มขืนผูห้ญิงพร้อมทั้ง

ถ่ายวิดีโอเกบ็ไวด้ว้ย ดงัตวัอยา่ง 

 “มอมยาขืนใจถ่ายคลิป ลูกเจา้สวัขยี้ 60 ดารา” 

อุทาหรณ์สอนใจสาวๆ ทัว่โลก ภาพชายหนุ่มตรงหนา้

อาจดูราวเทพบุตร    ผูม้ ัง่คัง่ หากแต่เบ้ืองหลงัอาจเลวร้ายกว่า

ซาตาน 

หนุ่มไฮโซทายาทเจ้าสัวผู ้มั่งคั่ง  เจ้าของสถาบัน

การเงินชั้นนาํแห่งไตห้วนั จนมุมตาํรวจหลงัหลบหนีไดน้าน 

23 วนั ในขอ้หาลงมือวางยาและข่มขืนหญิงสาวไม่ตํ่ากว่า 60 

คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นดาราและนางแบบช่ือดงั ซํ้ ายงัลอบถ่าย

คลิปและภาพน่ิงเก็บไว้เป็นหลักฐานประจานความผิดใน

คอมพิวเตอร์ของตวัเอง ขนาดไฟลร์วมกนัถึง 27.5GB 

จากการสืบสวนยงัพบว่า ในบางเดือนมีสาวๆ ตกเป็น

เหยื่อมากถึง 16 คน ทุกคนกลายเป็นดาราจาํเป็นในคลิปฉาว

อยา่งไม่รู้ตวั 

    (10 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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 ตวัอยา่งขา้งตน้พบส่วนเช่ือมท่ีขยายความ H คือ How (อยา่งไร) เป็นการ

กล่าวถึงรายละเอียดในการก่อเหตุจากขอ้ความท่ีว่า “ลงมือวางยาและข่มขืนหญิงสาวไม่ตํ่ากว่า       

60 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นดาราและนางแบบช่ือดงั ซํ้ ายงัลอบถ่ายคลิปและภาพน่ิงเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน

ประจานความผิดในคอมพิวเตอร์ของตวัเอง ขนาดไฟล์รวมกนัถึง 27.5GB” ซ่ึงบอกถึงรายละว่า

นอกจากจะวางยาหญิงสาวและลงมือข่มขืนแลว้ ผูก่้อเหตุยงัไดถ่้ายคลิปวิดีโอและภาพน่ิงไวใ้น

คอมพิวเตอร์จาํนวนมากถึง 27.5 GB  

 การพบส่วนเช่ือมในหนงัสือพิมพแ์จก M2F นั้น พบจาํนวนเพียง 2 ข่าว

เท่านั้น ทาํใหข่้าวส่วนใหญ่นั้นขาดรายละเอียดของการเกิดเหตุ เช่น เวลาเกิดเหตุ ผูรั้บแจง้เหตุการณ์ 

ข่าวจึงเหมือนเป็นขอ้ความท่ีกล่าวข้ึนมาลอยๆ จึงไม่ค่อยมีนํ้าหนกั และขาดความน่าเช่ือถือ  

 3.1.2.4 การเขียนเนือ้หาข่าว (Body) 

 การเขียนเน้ือหาข่าวนั้นเป็นการเขียนขอ้เท็จจริงท่ีรวบรวมไว ้นิยมเขียน

ขอ้ความเพื่ออธิบายขยายรายละเอียดประเด็นต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคนาํให้หมดทุกประเด็น    

การเขียนเน้ือหาข่าวไม่ควรเขียนต่อกนัยาวๆ ควรเขียนแบ่งเป็นยอ่หนา้สั้นๆ หลายๆ ยอ่หนา้ โดยแต่

ละย่อหน้าเสนอประเด็นเพียงประเด็นเดียว เพื่อให้ผูอ้่านสามารถอ่านไดอ้ย่างรวดเร็วและเขา้ใจ

เร่ืองราวไดง่้ายๆ การศึกษาการเขียนเน้ือหาข่าวในหนงัสือพิมพ ์M2F พบว่ามีการเขียนเน้ือหาข่าว

ทั้งหมด 3 ประเภท ไดแ้ก่ การเขียนเน้ือหาข่าวแบบการรายงานขอ้เทจ็จริง (fact story)  การเขียน

เน้ือหาข่าวแบบแทรกคาํพดู (quote story)  และการเขียนเน้ือหาข่าวแบบเคล่ือนไหว (action story) 

โดยเรียงลาํดบัจากประเภทท่ีพบมากท่ีสุดไปหาประเภทท่ีพบนอ้ยท่ีสุดดงัน้ี 

1) การเขียนเนื้อหาข่าวแบบการรายงานข้อเท็จจริง (fact story) คือ        

การเขียนข่าวท่ีมาจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงของหน่วยงานต่างๆ ท่ีไดม้าจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลทางสถิติท่ีไดม้าจากการสาํรวจ ขอ้มูลจากงานวิจยัต่างๆ ประเด็นท่ีนาํเสนอจึงเป็น

การรายงานขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง ดงันั้นลีลาการเขียนข่าวจึงเรียบๆ ไม่มีการเคล่ือนไหว เน้ือหา
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ง่ายๆ ไม่สลบัซับซ้อน จากการศึกษาพบการเขียนเน้ือหาข่าวแบบขอ้เท็จจริงจาํนวน 53 ข่าว              

ดงัตวัอยา่ง 

 “ไทยผวาไวรัสโคโรนา ไทยคุมเขม้ มฤตยพูนัธ์ุใหม่” 

 ไวรัสมรณะตัวใหม่กลุ่มโคโรนา คร่าชีวิตมนุษย์

เฉียบพลัน ท่ีมีการเร่ิมแพร่ระบาดในตะวันออกกลาง ซ่ึง

องคก์ารอนามยัโลกกาํลงัจบัตาดูใกลชิ้ด สร้างความกงัวลไป

ทัว่โลก 

กระทรวงสาธารณสุขไทยสั่งประชุมด่วนเม่ือวาน 

ประกาศมาตรการเขม้ตรวจคดักรองผูป่้วยตั้งแต่เดินทางลง

จากเคร่ืองบินทุกแห่งด่านขา้มแดน เพ่ือป้องกนัการระบาด

เขา้สู่ประเทศ 

     (27 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการนาํเสนอข่าวท่ีมาจากขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัไวรัส

สายพนัธ์ุใหม่ชนิดหน่ึงท่ีกาํลงัระบาดอยู่ในประเทศแถบตะวนัออกกลาง ในประเทศไทยเองทาง

กระทรวงสาธารณสุขก็ไดมี้มาตรการในการป้องกนัการระบาดของเช้ือไวรัสชนิดน้ีดว้ย จากการ

นาํเสนอข่าวนั้นขอ้มูลในการนาํเสนอข่าวเป็นขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนโดยมีแหล่งขอ้มูลจากกระทรวง

สาธารณสุข ผูเ้ขียนเขียนดว้ยลีลาท่ีเรียบง่ายไม่สลบัซบัซอ้น และไม่มีการเคล่ือนไหว 

2) การเขียนเนือ้หาข่าวแบบเคลือ่นไหว (action story) คือ การเขียนข่าว

เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การชุมนุมประทว้ง การแข่งขนักีฬา การปลน้ การฆ่าข่มขืน เพ่ือแสดงให้เห็น

ภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูเ้ขียนจะเก็บรายละเอียดความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ การเขียนลกัษณะ

น้ีมีวตัถุประสงค์สําคญัท่ีนอกจากจะทาํให้ทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ยงัต้องการให้ผูอ่้านมี
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ความรู้สึกร่วม ต่ืนเตน้ และจินตนาการถึงภาพเหตุการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจนเสมือนอยูใ่นเหตุการณ์นั้น

จริงๆ จากการศึกษาพบการเขียนเน้ือหาข่าวแบบเคล่ือนไหวจาํนวน 26 ข่าว  ดงัตวัอยา่ง 

 “สปาร์ตา้ฆ่าแม่ เดก็อาย ุ14 ก่อคดีสยอง หา้มเล่นเกม – เกบ็กด” 

เด็กชายวยั 14 ก่อเหตุสะเทือนขวญั บา้คลัง่ควา้มีดส

ปาร์ตา้ไล่ฆ่าแม่ดบัอนาถ ไม่หนาํใจหันไปไล่ฟันพี่สาวอีกคน 

แต่หนีเขา้ห้องล็อกกลอนทนัรอดจากการเป็นศพท่ี 2 อย่าง

หวุดหวิด แฉพฤติกรรมติดเกมงอมแงมโดยเฉพาะเกมต่อสู้

รุนแรงเป็นของโปรด ก่อนเกิดเหตุนัง่เล่นคอมพย์นัดึกด่ืนพอ

แม่มาไล่ให้ไปนอนแลว้ดุด่าซํ้ าเร่ืองไม่ค่อยช่วยงานบา้น เลย

คลุม้คลัง่ฟิวส์ขาดหลงัลงมือโหดถือมีดเป้ือนเลือดให้ ตร.คุม

ตวัในสภาพเหม่อลอยจิตแพทยช้ี์เกบ็กดจนระเบิด 

     (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งเป็นข่าวเดก็ติดเกมคนหน่ึงท่ีกาํลงัเล่นเกมอยูแ่ลว้แม่ไล่ใหไ้ปนอน

พร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวเร่ืองไม่ช่วยงานบา้น เด็กทนไม่ไหวจึงควา้มีดสปาร์ตา้มาฟันแม่ตนเองจน

เสียชีวิต แลว้หันจะไปฟันพี่สาวแต่พี่สาวหนีเขา้ห้องไดท้นั จากการเขียนข่าวน้ีเป็นการเขียนข่าว

แบบเคล่ือนไหวท่ีเล่าเร่ืองให้ผูอ่้านสามารถจินตนาการตามไปดว้ยได ้ตั้งแต่เด็กเล่นเกมอยู่ ถูกแม่    

ดุด่า จนเด็กไปคว้ามีดมาไล่ฟันแม่ตนเอง แล้วยงัหันไปไล่ฟันพ่ีสาว แต่พ่ีสาวหนีไปได้ทัน            

การนําเสนอดงักล่าวทาํให้ผูอ่้านคิดตามไปกับเร่ืองนั้นจึงทาํให้รู้สึกต่ืนเตน้เหมือนเขา้ไปอยู่ใน

เหตุการณ์นั้นเองจริงๆ 

3) การเขียนเนือ้หาข่าวแบบแทรกคําพูด (quote story) คือ การเขียนข่าว

ในลกัษณะท่ีผูเ้ขียนจะนาํคาํพูดท่ีน่าสนใจของบุคคลสําคญัมาตดัตอนเลือกเอาเฉพาะขอ้ความท่ี

สาํคญัและน่าสนใจมาเขียน และนาํมาเรียบเรียงเพ่ือนาํเสนอข่าว การเขียนลกัษณะน้ีมกัใชค้วามนาํ
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แบบอญัพจน์หรือแบบสรุป จากการศึกษาพบการเขียนเน้ือหาข่าวแบบแทรกคาํพูดจาํนวน 3 ข่าว   

ดงัตวัอยา่ง 

 “สลดครอบครัวตอ้งคาํสาป ด.ญ.กตญั�ู เล้ียง 6 ปาก พอ่แม่พิการ” 

 เด็กหญิงยอดกตญั�ูเมืองช้าง ดูแลพ่อแม่พิการ แม่

และพี่ชายสติไม่ดี ยงัมีนอ้งๆ ตวัเลก็อีก 3 ชีวิตท่ีขาดนม ขณะท่ี

ตวัเองขาไม่แขง็แรง ตอ้งรับดูแลทั้ง6 ชีวิตอย่างลาํเคญ็ อาศยั

ขา้วกน้บาตรประทงัชีวิต และบางม้ือจากเพื่อนบา้นท่ีสงสาร

เห็นใจ มีรายไดเ้พียงทางเดียวแค่ 500 บาทต่อเดือน จากเบ้ีย   

ยงัชีพคนพิการ ไร้ซ่ึงหน่วยงานใดๆ เขา้มาเหลียวแล 

“หนูอยากเป็นหมอ ก็คงจะเป็นได้แค่ความฝันเพราะ

ตอนน้ีหนูคิดอย่างเดียวทาํอย่างไรจะมีรายได ้บางคร้ังก็รู้สึก

นอ้ยใจตวัเอง ถึงแมพ้่อแม่จะเป็นแบบน้ี หนูก็รักและเป็นห่วง

มาก วนัๆ คิดเพียงอย่างเดียว ทาํอย่างไร วนัน้ีจะมีขา้วให้พ่อ

แม่และนอ้งๆ ไดกิ้น” 

    (11 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอย่างเป็นการเขียนข่าวแบบแทรกคาํพูด คือเป็นข่าวของครอบครัว

เดก็หญิงคนหน่ึงท่ีตอ้งดูแลพอ่แม่ท่ีพิการ พี่ชายสติไม่ดี และนอ้งๆ อีก 3 คน ผูเ้ขียนไดน้าํขอ้ความท่ี

เดก็หญิงคนน้ีพดูถึงชีวิตของตวัเองอยา่งนอ้ยเน้ือตํ่าใจวา่ “หนูอยากเป็นหมอ ก็คงจะเป็นไดแ้ค่ความ

ฝันเพราะตอนน้ีหนูคิดอยา่งเดียวทาํอยา่งไรจะมีรายได ้บางคร้ังก็รู้สึกนอ้ยใจตวัเอง ถึงแมพ้่อแม่จะ

เป็นแบบน้ี หนูกรั็กและเป็นห่วงมาก วนัๆ คิดเพียงอยา่งเดียว ทาํอยา่งไร วนัน้ีจะมีขา้วใหพ้่อแม่และ

นอ้งๆ ไดกิ้น” ถือเป็นการเขียนข่าวแบบแทรกคาํพดูท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความลาํบากของเด็กหญิงคน

ดงักล่าวมากยิง่ข้ึนจากขอ้ความท่ีไดย้กมา 
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3.2 กลวธีิการใช้ภาษา 

กลวิธีการใชภ้าษาจะแยกกล่าวเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การใชภ้าษาในส่วนท่ี

เป็นพาดหัวข่าว และการใชภ้าษาในส่วนเน้ือหาข่าว เพราะในการใชภ้าษาของทั้งสองส่วนนั้นมี

ความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยส่วนของพาดหัวข่าวมกัใชค้าํท่ีสั้นกระชบั แต่ส่ือความหมาย

ไดดี้เน่ืองจากตอ้งคาํนึงถึงพื้นท่ีบนหนา้กระดาษหนงัสือพิมพท่ี์มีอยูอ่ยา่งจาํกดั ส่วนการใชภ้าษาใน

เน้ือหาข่าวนั้ นมีเน้ือท่ีในการเขียนมากกว่าในการเขียนรายละเอียดของข่าวจึงมีการใช้คาํได้

หลากหลายกว่า รวมถึงมีการใชภ้าษาในระดบัขอ้ความโดยการใชส้าํนวน การเช่ือมโยงความ และ

โวหารอีกดว้ย 

 3.2.1 การใช้ภาษาในส่วนทีเ่ป็นพาดหัวข่าว 

 การใชภ้าษาในส่วนของการพาดหวัข่าวมกัใชค้าํท่ีกระชบั สั้น แต่สามารถ

ส่ือความหมายไดต้รงตามจุดประสงคข์องผูเ้ขียน โดยการใชก้ารติดคาํ อกัษรยอ่ หรือการใชส้าํนวน  

นอกจากน้ียงัมีการใชภ้าษาให้เกิดความน่าสนใจ สะดุดตาผูอ่้านดว้ยการใช้คาํสแลง คาํทบัศพัท์

ภาษาองักฤษ และคาํคลอ้งจองอีกดว้ย  

  3.2.1.1 การใช้คาํซ้อน เป็นกลวิธีการสร้างคาํอยา่งหน่ึง คือนาํคาํท่ี

มีความหมายใกลเ้คียงกนัหรือเป็นไปในแนวเดียวกนัมาซ้อนกนั ไดค้าํท่ีมีความหมายใหม่ เรียก       

คาํซ้อน เช่น ข่มข่ี ข่มขู่ นอกจากน้ี บางคร้ังคาํซ้อนยงัช่วยกาํหนดความหมายคาํเดิมให้ชดัเจนข้ึน 

เช่น หนาแน่น หน้าตา น้าอา เยียวยา หยูกยา หรือสร้างสรรค ์พรรคพวก เขียวขจี เป็นตน้ (ธเนศ          

เวศร์ภาดา, 2533 : 190)  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   ลุน้ระทึก14-17ก.ย. 

   กทม.เตือน 

   27ชุมชน 
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   ยกของหนีนํ้า 

     (13 กนัยายน พ.ศ.2555) 

ตวัอย่างเป็นข่าวการแจง้เตือนให้คนกรุงเทพฯ รับมือกบัภาวะนํ้ า

ท่วมท่ีอาจเกิดข้ึนในไม่ชา้โดยการให้ขนของข้ึนท่ีสูง ตามข่าวพบคาํซ้อนว่า ลุน้ระทึก  โดยคาํว่า   

ลุน้ หมายถึง เอาใจช่วยเตม็ท่ี ส่วนคาํวา่ระทึก หมายถึง อาการท่ีใจเตน้ตึกๆ ซ่ึงคาํวา่ ลุน้ระทึกเป็นคาํ

ซอ้นท่ีเนน้ให้ความหมายเดินมีความชดัเจนยิ่งข้ึน ในบริบทหมายถึงคนกรุงเทพใจเตน้ดึกๆ ลุน้ให้

นํ้ าไม่ท่วมกรุงเทพฯ ข่าวน้ีเป็นข่าวท่ีแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการส่ือสารกบัคนกรุงเทพซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมายของหนังสือพิมพ์ในการแจก และคาํซ้อนว่าลุ้นระทึกน้ียงัเป็นการใส่อารมณ์

ความรู้สึกของผูเ้ขียนเขา้ไปดว้ย โดยเป็นการคิดแทนคนกรุงเทพฯ ว่ากาํลงัลุน้ระทึก แทนท่ีจะเป็น

การรายงานข่าวเพื่อเตือนภยัเท่านั้น จึงถือเป็นการเขียนข่าวแบบการเล่าข่าวอยา่งหน่ึง 

  3.2.1.2 การใช้อักษรย่อ อกัษรย่อ หมายถึง อกัษรท่ีมาจาก

พยญัชนะตน้ของแต่ละพยางค ์มีทั้งยอ่จากช่ือเฉพาะและยอ่คาํนามทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นอกัษรยอ่ท่ี

หน่วยงานนั้นๆ กาํหนดข้ึนใช ้(บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 4, 2552 : 96)  

การใชอ้กัษรย่อในพาดหัวข่าวนั้นเพราะพื้นท่ีในการเขียนข่าวมี

อยู่จาํกัดจึงตอ้งใช้อกัษรย่อเพื่อให้ขอ้ความนั้นกระชับและสั้ นลง ผูศึ้กษาพบการใช้อกัษรย่อใน     

พาดหวัข่าว ดงัต่อไปน้ี 

ปิดฉากคดีฆ่าพญ.นิชรี 

ศาลฎีกา 

ประหาร 

ส.ว.สุขมุ 

  (26 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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  ตวัอยา่งเป็นอกัษรยอ่ พ.ญ. ยอ่มาจากคาํวา่ แพทยห์ญิง และอกัษร

ยอ่  ส.ว. ยอ่มาจากคาํวา่ สมาชิกวฒิุสภา 

  ตวัอยา่งถดัมาเป็นอกัษรยอ่ท่ีพบในข่าวการก่ออาชญากรรมโดยผู ้

ก่อเหตุเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีวางแผนกับพี่สาวปลน้อาจารยข์องตนเอง          

ดงัตวัอยา่ง 

     อุกอาจ‘ม.รังสิต’ 

   นศ.วิศวะ 

   ปลน้อจ.สาว 

     (27 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

  ตัว อ ย่ า ง ข้า ง ต้น พ บ ก า ร ใ ช้อัก ษ ร ย่อ  ม .  ย่อ ม า จ า ก คํา ว่ า 

มหาวิทยาลยั อกัษรยอ่ นศ. ยอ่มาจากคาํวา่ นกัศึกษา และอกัษรยอ่ อจ. ยอ่มาจากคาํวา่ อาจารย ์

  3.2.1.3 การใช้คาํฉายา คือคาํคุณศพัทห์รือวลีท่ีบอกคุณภาพ หรือ

ลกัษณะของบุคคลหรือส่ิงของ เช่น London John, Dusty Miller, Chalky White, Nobby Clark, 

Richard the Lionheart, Ivan the Terrible  

ตวัอยา่งภาษาไทย เช่น พระยาพิชยัดาบหกั นายจนัทร์หนวดเข้ียว 

บุญเพง็หีบเหลก็ (พจนานุกรมศพัทว์รรณกรรม องักฤษ-ไทย, 2545 : 163) ผูศึ้กษาพบการใชฉ้ายา

ดงัต่อไปน้ี 

อากู๋กเูกิลเป็นประกนั  

    แรงเงา 

    แรง 
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    แซงกงันมั    

       (14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างคาํว่า อากู๋  เป็นคาํฉายาท่ีใชเ้รียกเวบ็ไซตก์ูเกิล (google.com) ซ่ึง

เป็นเวบ็ไซตส์าํหรับคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต ใชแ้ค่คาํว่า อากู๋  คาํเดียว หรือเรียกคู่กนัเป็น อากู๋      

กเูกิล กมี็ 

    จ้ิงจอกราตรีติดกบั  

    สาวนมสลบ  

    ส้ินฤทธ์ิ 

     (3 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างเป็นฉายาท่ีหนงัสือพิมพส์ร้างข้ึนใหม่เองจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในข่าว คือ สาวนมสลบ โดยตามข่าวคือผูห้ญิงคนหน่ึงล่อลวงผูช้ายไปชิงทรัพยด์ว้ยการชวนไปมี

เพศสัมพนัธ์ดว้ย แลว้ทายาสลบไวท่ี้หัวนมของตน เม่ือผูช้ายสลบไปแลว้จึงชิงทรัพยแ์ลว้หนีไป     

จนเป็นท่ีมาของฉายาดงักล่าว 

3.2.1.4 การใช้คําตัด คาํตดั1 ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะหมายถึง การตดัส่วนใดส่วน

หน่ึงของคาํออก อาจเป็นการตดัคาํเด่ียว หรือการตดัส่วนใดส่วนหน่ึงของคาํประสมหรือคาํซ้อน   

ดงัตวัอยา่ง 

                                                        

1 หนงัสือบรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 4 ไดเ้รียกการตดัส่วนใดส่วนหน่ึงออกไปทาํให้คาํสั้ นลงวา่ คาํยอ่ 

เช่น แอร์ มาจาก แอร์โฮสเตส หรือ เส มาจาก เสนาธิการ (บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 4, 2552 : 95)  และไดอ้ธิบาย

การตดัส่วนของคาํซอ้นวา่เป็นการตดัคาํซ้อนออกแลว้ใชเ้ป็นคาํเด่ียว เช่น มีการตดัคาํกริยา พวัพนั เหลือเพียง พนั  

และการตดัคาํประสม เช่น การตดัคาํ ปลาแดดเดียว เหลือเพียง แดดเดียว  (บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 4, 2552 : 97)  

งานวจิยัน้ีผูว้จิยัจะใชร้วมกนัไปวา่ การใชค้าํตดั 
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ปฐพีพิโรธพม่า 6.8 ริกเตอร์  

    คนกรุงสะดุง้  

    ตึกสูง 

    อลหม่าน 

     (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการตดัส่วนหน่ึงของคาํเด่ียวคาํวา่ กรุงเทพ เหลือเพียง กรุง 

    มติคนกรุงเฟ้น  

    ซุป’ตาร์ปี 55  

    ส่ือบนัเทิง 

    แจก 10 ฉายา 

     (26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตัวอย่างเป็นการตัดคาํเด่ียวคาํว่า กรุงเทพ เหลือเพียง กรุง และคาํว่า 

ส่ือมวลชน เหลือเพียง ส่ือ และมีการตดัคาํประสมคือคาํว่า ซุปเปอร์สตาร์ ซ่ึงเป็นคาํทับศัพท์

ภาษาองักฤษมาจากคาํวา่ super star เหลือเพียง ซุป’ตาร์  และยงัมีการตดัตวัเลขจาก พ.ศ. 2555 เหลือ

เพียง 55 อีกดว้ย  

การตดัคาํประสม คือ การตดัส่วนใดส่วนหน่ึงของคาํประสมออก อาจ

เหลือคาํเพียงคาํเดียวหรือสองคาํ แต่ความหมายยงัคงเดิม ดงัตวัอยา่ง  

    อดีตแชมป์โลกตกอบั  

    ไฟตล์ะลา้น  

    วนัน้ีพึ่งรัฐ 
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    เดือนละ 600 

     (24 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการตดัส่วนหน่ึงของคาํประสมคาํวา่ รัฐบาล เหลือเพียง รัฐ 

แพทยย์ื้อชีวิตพริตต้ี  

    จบัแน่วนัน้ี  

    หมอป๊อป 

    ศลัยเ์ถ่ือน 

       (21 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอย่างเป็นการตดัส่วนหน่ึงของคาํประสมคาํว่า ศลัยกรรม เหลือเพียง 

ศลัย ์

    5 ลา้นคนหลงกลเวบ็แสบ  

    DSI จบั 30 ลา้น  

    เคร่ืองสาํอาง 

    ปลอมยีห่อ้ดงั 

     (18 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างเป็นการตดัส่วนหน่ึงของคาํประสมคาํว่า เว็บไซต์ (คาํทบัศพัท์

ภาษาองักฤษคาํวา่ web site) เหลือเพียง  เวบ็ 

 การตดัคาํซอ้น คือการตดัส่วนใดส่วนหน่ึงของคาํซอ้นออก ใหเ้หลือเพียง

คาํเดียวแต่ความหมายยงัคงเดิม ดงัตวัอยา่ง   
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    ตั้งแชร์หวยตุ๋น 17 ลา้น  

    คนพิการ 

    แห่แจง้จบั  

    2 ผวัเมีย 

     (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการตดัส่วนหน่ึงของคาํซอ้นคาํวา่ ตม้ตุ๋น เหลือเพียง ตุ๋น 

    จอมอาคมงานเขา้  

    สมภารซดั  

    หนู กนัภยั  

    กัก๊เงินวดั? 

     (19 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งเป็นการตดัส่วนหน่ึงของคาํซอ้นคาํวา่ ซดัทอด เหลือเพียง ซดั          

ตาํนานโหดจนมุม  

    คน้ศพท่ี 4  

    หมอไขสือฆ่าหมกไร่ 

     (24 กนัยายน พ.ศ. 2555)  

 ตวัอยา่งเป็นการตดัส่วนหน่ึงของคาํซอ้นคาํวา่ คน้พบ เหลือเพียง คน้ 
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 3.2.1.5 การใช้คาํทบัศัพท์ คาํทบัศพัท ์หมายถึง การถ่ายเสียงท่ีมาจากรูปคาํ

ในภาษาอ่ืนแลว้นํามาเขียนในรูปแบบของภาษาไทย เพื่อให้ผูใ้ช้ภาษาออกเสียงได้ถูกตอ้งหรือ

ใกลเ้คียงกบัภาษาเดิมท่ีสุด หรืออาจเป็นช่ือเฉพาะก็ได ้การพาดหัวข่าวในท่ีน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็น

การใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษ และพบคาํทบัศพัทภ์าษาจีนบา้ง ดงัตวัอยา่ง 

    แรลล่ีจกัรยาน 

    M2F –กทม. 

    ปลุกเมืองหนงัสือโลก 

    โหวต 

    สุดยอดเขต 

       (3 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งคือคาํทบัศพัทภ์าษาองักฤษคาํว่า แรลล่ี มาจากรูปคาํภาษาองักฤษ

ว่า rally แปลว่า การชุมนุมแข่งรถยนตท์างไกล และคาํว่า โหวต มาจากรูปคาํภาษาองักฤษว่า vote 

แปลวา่ ลงคะแนน 

    แมก็ซิมทาํพิเรนทร์ 

    นางแบบ 

    โพสหวิว 

    หมู่พทุธรูป 

     (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 
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 ตวัอย่างเป็นการใช้คาํทบัศพัท์คาํว่า แม็กซิม มาจากรูปภาษาองักฤษว่า 

maxim เป็นช่ือนิตยสารฉบบัหน่ึง และคาํว่า โพส มาจากรูปภาษาองักฤษว่า pose แปลว่า วางท่า

เป็นแบบ 

 นอกจากคาํทบัศพัทภ์าษาองักฤษแลว้ยงัพบคาํทบัศพัทภ์าษาจีน คือคาํว่า 

บว๊ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

    ราตรีสวสัด์ิการศึกษาไทย 

    บา้นเรา 

    ใกลบ้ว๊ย 

    ท่ี37 จาก40ปท. 

     (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 คาํทบัศพัทภ์าษาจีนคาํวา่ บว๊ย แปลวา่ ท่ีสุดทา้ย หรือ ลา้หลงัท่ีสุด 

 3.2.1.6 การใช้คําสแลง สแลง หมายถึง ภาษาท่ีใชพู้ดกนัในหมู่เพื่อนฝงู

เฉพาะกลุ่มหน่ึง ทอ้งถ่ินหน่ึง หรือชัว่ระยะหน่ึง โดยมิไดรั้บการรับรองว่าเหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็น

ทางการแมจ้ะใชก้นัมากในการสนทนาหรือในบรรดากลุ่มเพ่ือนฝูงก็ตาม จุดประสงค์ในการใช้

ภาษาสแลงกเ็พื่อส่ือความคิดท่ีใหภ้าพชดัจุใจและแปลกใหม่ ภาษาสแลงเหมาะท่ีจะใชเ้พ่ือจะใหเ้กิด

ความขบขนั การกล่าวเกินจริง ประสิทธิผลทางการเลยีนเสียงธรรมชาติ หรือการผสมผสานลกัษณะ

ทั้ง 3 น้ี ภาษาสแลงมกัมีรูปแบบท่ียน่ยอ่และประหยดัเวลา มีคาํพิเศษท่ีใชก้นัในอาชีพต่างๆ ในการ

กีฬา ในทอ้งท่ีต่างๆ ในกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความสนใจร่วมกนั และในโลกของอาชญากรรม (พจนานุกรม

ศพัทว์รรณกรรม องักฤษ-ไทย, 2545 : 400) ผูศึ้กษาพบการใชค้าํสแลง เช่น งานเขา้ แวน้ ดงัตวัอยา่ง 
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    กวาดลา้งทั้งประเทศ  

    อดุลย ์. . .ฮ่ึม!  

    แวน้ซ่ิง  

    พอ่แม่คุก 

     (25 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตัว อ ย่ า ง คํา ว่ า  แ ว้น  เ ป็ น คํา ส แ ล ง ท่ี ใ ช้ เ รี ย ก ก ลุ่ ม วัย รุ่ น ช า ย ท่ี ข่ี

รถจกัรยานยนตใ์นเวลากลางคืน สร้างความรําคาญใหแ้ก่ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกนั้น 

    จอมอาคมงานเขา้  

    สมภารซดั 

    หนู กนัภยั  

    กัก๊เงินวดั? 

       (19 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างเป็นข่าวอาจารยผ์ูมี้ช่ือเสียงในด้านการสักยนัต์ถูกกล่าวหาว่า

ยกัยอกเงินของวดั ผูว้ิจยัพบคาํสแลงคือคาํวา่ งานเขา้ เป็นคาํสแลงท่ีหมายถึง เกิดเร่ืองหรือมีเร่ือง ใน

ท่ีน้ีหมายถึงอาจารยห์นูมีเร่ืองเก่ียวกบัการถูกกล่าวหาว่ายกัยอกเงินวดัมาเป็นของตน และคาํว่า กัก๊ 

แปลว่าไม่อยากเลือกหรือเก็บเอาไวเ้ผื่อเลือก ในท่ีน้ีหมายถึงการท่ีอาจารยห์นูเอาเงินวดัมาเป็น       

ของตน 

    ‘ไซ’ ควํ่า จสัติน บีเบอร์  

    กงันมั สไตล ์ 
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    แรงไดอี้ก  

    ถล่มยทููป  

    815 ลา้นวิว    

       (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างคาํว่า คว ํ่า เป็นคาํสแลงท่ีหมายถึง การเอาชนะอีกฝ่ายหน่ึงได ้    

ในท่ีน้ีตามข่าวเป็นข่าวนักร้องชาวเกาหลีท่ีมียอดผูเ้ขา้ชมมิวสิกวีดีโอในเว็บไซต์ ยูทูปดอทคอม 

มากกวา่นกัร้องจากประเทศแคนาดาซ่ึงเคยเป็นท่ีหน่ึงสาํหรับมิวสิกวิดีโอท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุด คาํว่า 

คว ํ่า ในท่ีน้ีจึงหมายถึงการเอาชนะหรือลม้ผูท่ี้เคยเป็นท่ีหน่ึง 

    ไทยผลิต 

    ไวอะกร้า  

    ผูช้ายลั้ลลา  

    เมด็ละ 25  

    ฟ้ืนเซ็กส์    

       (6 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งคาํว่า ผูช้ายลั้ลลา เป็นคาํสแลงท่ีหมายถึง ผูช้ายรักสนุก ในบริบท

ของข่าวในท่ีน้ี จะหมายถึงรักสนุกเร่ืองการมีเพศสมัพนัธ์ เพราะเน้ือหาข่าวกล่าวถึงยาไวอะกร้าท่ีใช้

กินเพื่อช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 
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 3.2.1.7 การใช้คําคล้องจอง คาํคลอ้งจอง หมายถึง การใชค้าํท่ีมีเสียงรับ

สัมผสักนั ทั้งสระและพยญัชนะ (บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 4, 2552 : 88) สัมผสัสระหมายถึงคาํ

สองคาํท่ีอยู่ใกลก้นั มีเสียงสระเดียวกนั และเสียงพยญัชนะทา้ยเดียวกนั ส่วนสัมผสัอกัษรหมายถึง 

คาํท่ีมีเสียงพยญัชนะตน้เดียวกนั การใชค้าํคลอ้งจองน้ีจะทาํให้เกิดจงัหวะ  เป็นวิธีการสร้างความ

น่าสนใจ ความสนุกสนานใหแ้ก่ผูอ่้าน และยงัทาํใหผู้อ่้านจดจาํข่าวนั้นไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

    เพชร 3 กะรัต + หวัใจ  

    เจา้สวับุญชยั  

    หวานใส่  

    หมั้นสาวตัก๊ 

     (20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นคาํคลอ้งจองดว้ยการสัมผสัเสียงสระใอ และมีเสียงพยญัชนะ

ทา้ยคือเสียง ย ไดแ้ก่คาํวา่ ใจ  ชยั และ ใส่  

พน้คุก บุก ปลํ้า ซํ้าอีก  

    หนุ่มล่าสวาท 

    นางในฝัน  

    แม่เฒ่า 72  

       (29 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างเป็นคาํคลอ้งจองดว้ยการสัมผสัสระอุ และมีเสียงพยญัชนะทา้ย

เดียวกนัคือเสียง ก ไดแ้ก่คาํวา่ คุก กบั บุก และสมัผสัสระอาํ คือคาํวา่ ปลํ้า กบั ซํ้ า  
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    นึกวา่ซวย หวยเหลือบาน  

    รวยไม่รู้ตวั  

    รางวลัท่ี 1 

    8 คู่ 42 ลา้น 

       (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นคาํคลอ้งจองดว้ยการสัมผสัเสียงสระอวั และมีเสียงพยญัชนะ

ทา้ยเดียวกนัคือเสียง ย ไดแ้ก่คาํวา่ ซวย หวย และรวย และการสมัผสัพยญัชนะคือเสียง ร ไดแ้ก่คาํว่า 

รวย รู้ และรางวลั 

ขา้ราชการเฮ!  

    ฝนมา ฟ้าร่ัวรถติดรึ  

    รัฐบาลป๊ิงใหเ้ลิกงาน 

     (26 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างเป็นคาํคลอ้งจองดว้ยการสัมผสัสระอา คือคาํว่า มา กบั ฟ้า และ

การสมัผสัพยญัชนะเสียง ร ไดแ้ก่คาํวา่ ร่ัว รถ และรัฐบาล 

     เจา้ของฟาร์มรันทด  

    กวางแสบ  

    แอบสบึมแม่ววั 

     M2F 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 ตวัอยา่งเป็นคาํคลอ้งจองดว้ยการสมัผสัสระคือคาํวา่ แสบ กบั แอบ  
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3.2.1.8 การใช้สํานวน คือสาระหรือเน้ือความท่ีถอ้ยคาํหรือสาํนวนนั้นๆ 

โยงถึงหรือเปรียบถึง ซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะ นิสยั ความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ของคนอนัมีลกัษณะเป็น

นามธรรม รวมไปถึงเร่ืองราวเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ดว้ย (วีรฉตัร วรรณดี, 2556 : 79)      

การใชส้าํนวนในพาดหวัข่าวหนงัสือพิมพแ์จก M2F พบวา่มีใชส้าํนวนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

    อศัจรรยริ์มโขง  

      บั้งไฟพญานาค  

    มาตามนดั  

    รัวเป็นชุด 

     (31 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างเป็นข่าวนักท่องเท่ียวเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาคเป็นจาํนวน

มาก ผูว้ิจยัพบสาํนวน คือ มาตามนดั หมายถึงการเกิดข้ึนเป็นประจาํอยา่งท่ีคาดหมายไว ้ตามข่าวท่ี

นกัท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาค สาํนวน มาตามนดัจึงหมายถึงบั้งไฟพญานาค

ปรากฏใหเ้ห็นดงัเช่นทุกปีท่ีเคยเป็นมา 

พน้คุก บุก ปลํ้า ซํ้ าอีก  

    หนุ่มล่าสวาท 

    นางในฝัน  

    แม่เฒ่า 72  

     (29 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นข่าวการก่ออาชญากรรมท่ีชายหนุ่มข่มขืนหญิงชรา ผูว้ิจยัพบ

สาํนวน คือ นางในฝัน หมายถึงผูห้ญิงในอุดมคติของผูช้าย ท่ีจินตนาการเอาไวว้่าคนรักของตนจะ
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เป็นคนแบบท่ีคิดเอาไว ้ตามข่าวคือชายคนหน่ึงถูกจบัหลงัจากข่มขืนหญิงชรามาแลว้ถึงสองคร้ังโดย

ใหก้ารวา่หญิงชราผูน้ั้นเป็นนางในฝันของเขา 

    ‘นางนกต่อ’ รถเสีย  

    อ่อยเหยือ่  

    ลงปลน้  

    พลเมืองดี 

         (25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นข่าวการหลอกผูข้บัข่ีรถยนตโ์ดยมีผูห้ญิงทาํทีเป็นรถเสีย เม่ือมี

พลเมืองดีจอดช่วยเหลือหญิงผูน้ั้ นกับพวกกลับปล้นทรัพย์แล้วหลบหนีไป สํานวนท่ีพบคือ           

นางนกต่อ หมายถึง ผูห้ญิงท่ีทาํหน้าท่ีหลอกลวงให้คนมาติดกบั ในท่ีน้ีหมายถึงผูห้ญิงท่ีทาํทีเป็น    

รถเสียเพื่อล่อเหยือ่ใหม้าติดกบันัน่เอง 

    “ราตรีสวสัด์ิการศึกษาไทย 

    บา้นเรา 

    ใกลบ้ว๊ย  

    ท่ี 37 จาก 40 ปท.” 

(29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ตัวอย่างเป็นข่าวท่ีรายงานการจัดอันดับการศึกษาในภูมิภาคเอเชียท่ี

ประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 37 จาก 40 ประเทศ พบสาํนวนคือ ราตรีสวสัด์ิ หมายถึง ลาก่อน โดยมิได้

หมายถึงการสวสัดีก่อนนอนตามความหมายเดิม ในท่ีน้ีหมายถึงลาก่อนการศึกษาไทยท่ีวนัน้ีอยูใ่น

อนัดบัเกือบร้ังทา้ยในภูมิภาคเอเชีย 
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    ผูเ้ฒ่าแทก็ซ่ีสิงคโปร์  

    หวัใจหล่อ  

    เกบ็ 27 ลา้น  

    คืนคนไทย 

     (21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นข่าวของคนขบัแทก็ซ่ีชาวสิงคโปร์คนหน่ึงท่ีเก็บเงินท่ี

ผูโ้ดยสารคนไทยลืมไวใ้นรถของตอนไดจ้าํนวน 27 ลา้นบาท แลว้ส่งคืนเจา้ของ สาํนวน หวัใจหล่อ

ท่ีวา่จึงหมายถึงชายคนขบัแทก็ซ่ีท่ีมีจิตใจงดงาม ซ่ือสตัย ์ท่ีนาํเงินท่ีพบมาคืน ถึงแมค้นท่ีหนา้ตาไม่ดี

หรือหนา้ตาธรรมดาอยา่งลุงคนขบัแทก็ซ่ีก็สามารถเป็นคนดีได ้จึงเป็นท่ีมาของสาํนวน หัวใจหล่อ 

นัน่เอง 

 3.2.1.9 การใช้คําจินตภาพ  “จินตภาพ” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Imagery 

หมายถึงการใชค้าํศพัทพ์ิเศษ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงการใชค้าํ การใชค้วามเปรียบ และสัญลกัษณ์ในการ

เขียนชั้นหน่ึงๆ เพื่อแทนความคิด อารมณ์ และประสบการณ์ทางดา้นความรู้สึก  อนัก่อให้เกิดภาพ

ในจิต หรือขอ้คิด (สุวฒันา วรรณรังษี, 2540 : 10) ดงันั้นคาํจินตภาพจึงเป็นการแทนความคิด 

อารมณ์ ความรู้สึก เพื่อให้ผูอ่้านจินตนาการเห็นภาพ แสง สี เสียง รวมถึงการมีอารมณ์ร่วมไปกบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในข่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

    อศัจรรยริ์มโขง  

    บั้งไฟพญานาค  

    มาตามนดั  

    รัวเป็นชุด 

     (31 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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 ตวัอย่างเป็นการรายงานข่าวบั้งไฟพญานาคท่ีเกิดท่ี อ.โพนพิสัย จงัหวดั

หนองคายทุกปี โดยจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาคเป็นจาํนวนมาก และในการเขียน

พาดหัวข่าวน้ีผูว้ิจยัพบการใชค้าํจินตภาพคือคาํว่า  รัว  เป็นคาํกริยาซ่ึงประกอบกบัคาํอ่ืนกลายเป็น

วลีท่ีว่า รัวเป็นชุด แสดงให้เห็นภาพของบั้งไฟพญานาคท่ีเป็นลูกไฟลอยข้ึนมาจากแม่นํ้ าโขงเป็น

จาํนวนมาก และคาํวา่เป็นชุดนั้นกแ็สดงใหเ้ห็นถึงลูกไฟท่ีลอยข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก และลอยข้ึนมา

ติดๆ กนัไม่ขาดสาย  

กรุงเทพสะทา้น  

    พายแุกมี  

    ถล่มไทย 

    พรุ่งน้ี 

     (4 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการรายงานข่าวพายท่ีุช่ือพายแุกมีท่ีกาํลงัจะเคล่ือนเขา้

สู่ประเทศไทย โดยการรายงานข่าวไดก้ล่าวถึงพายท่ีุกาํลงัจะส่งผลถึงจงัหวดักรุงเทพฯ โดยพบการ

ใชค้าํจินตภาพคือคาํว่า สะทา้น เป็นคาํกริยาท่ีแสดง ความเยือกเยน็และเสียงท่ีดงักอ้ง ทาํให้ผูอ่้าน

จินตนาการถึงพายท่ีุรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกหนาวเยน็ ประกอบกบัเสียงฝนท่ีดงัสนัน่ไปทัว่ทั้ง

เมือง และพบคาํว่า ถล่ม หมายถึงการทาํให้พงัทลายลง ซ่ึงเน้นให้ผูอ่้านเห็นยิ่งเห็นภาพพายุฝนท่ี     

กาํลงัจะเขา้สู่ประเทศไทยว่าเป็นพายุท่ีรุนแรงมาก  ในการกล่าวถึงกรุงเทพฯ นั้นก็เป็นการส่ือสาร

กบัคนกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของหนงัสือพิมพแ์จก M2F ท่ีมีกลุ่มผูรั้บหนงัสือพิมพเ์ป็น    

คนกรุงเทพฯ นัน่เอง 

    ราชประสงคล์ัน่สญัญาณ  

    อลงัการปีใหม่  
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    เคาตด์าวน์ 

    แสงสีทั้งยา่น 

     (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างเป็นข่าวการจดังานวนัข้ึนปีใหม่ท่ีถนนราชประสงคซ่ึ์งมีการจดั

ข้ึนเป็นประจาํทุกปี ในปี พ.ศ. 2555 กเ็ช่นกนัมีการจดัเตรียมงานอยา่งยิง่ใหญ่ พบการใชค้าํจินตภาพ

คือคาํวา่ อลงัการ หมายความว่า งามดว้ยเคร่ืองประดบัตกแต่ง ทาํใหผู้อ่้านจินตนาการเห็นภาพถนน

ราชประสงคท่ี์ประดบัตกแต่งอย่างสวยงาม และยงัมีการใชค้าํว่า แสง และ สี ทาํให้เห็นภาพการ

ประดบัตกแต่งดว้ยแสงไฟสีสนัต่างๆ อยา่งสวยงามเตม็สองขา้งทางของถนนราชประสงคอี์กดว้ย 

    ปร่ิมวา่จะขาดใจ  

    แม่ร่ําไห ้ 

    2 ลูกนอ้ย  

    จมกน้สระ 

     (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

   ตวัอยา่งเป็นข่าวอุบติัเหตุการท่ีรายงานการเสียชีวิตของเด็กสองคนพ่ีนอ้ง

ท่ีไปว่ายนํ้ าท่ีสระว่ายนํ้ า โดยผูเ้ป็นแม่นั้นมีความเสียใจกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก ผูว้ิจยัพบการ

ใชค้าํจินตภาพคือคาํว่า ร่ําไห้ หมายความว่า การร้องไห้เป็นเวลานาน ร้องไห้ไม่หยุด ทาํให้ผูอ่้าน

เห็นภาพความเศร้าโศกเสียใจของผูเ้ป็นแม่ท่ีตอ้งลูกไป และยงัอาจทาํให้ผูอ่้านรู้สึกถึงความเสียใจ

นั้นตามไปดว้ย การพาดหัวข่าวน้ียงัแสดงถึงการเล่าข่าวเพราะมีการใส่อารมณ์ความรู้สึกเขา้ไปใน

ข่าวดว้ยเห็นไดจ้ากคาํว่า ร่ําไห้ หรือวลีท่ีว่า ปร่ิมว่าจะขาดใจ ซ่ึงเป็นการใส่อารมณ์ความรู้สึกของ

ผูเ้ขียนท่ีมีต่อเหตุการณ์น้ีเขา้ไปดว้ย ซ่ึงมิไดเ้ป็นลกัษณะของการรายงานข่าวทัว่ไป ท่ีจะรายงานถึง

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนวา่ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เท่านั้น 
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3.2.2 การใช้ภาษาในส่วนทีเ่ป็นเนือ้หาของข่าว 

การใชภ้าษาในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาข่าวและรายละเอียดของข่าวนั้น แบ่งออกเป็นการ

ใชภ้าษาระดบัคาํและการใชภ้าษาระดบัขอ้ความ การใชภ้าษาระดบัคาํพบว่ามีการใชค้าํซอ้น อกัษร

ยอ่ คาํฉายาและคาํสมญานาม การตดัคาํ การใชค้าํคลอ้งจอง คาํสแลง คาํจินตนาการ  และคาํทบัศพัท์

ภาษาองักฤษ ส่วนภาษาระดบัความมีการใชส้าํนวน พบทั้งการใชส้าํนวนไทยและสาํนวนท่ีสร้างข้ึน

ใหม่ และการเช่ือมโยงความ 

 3.2.2.1 การใช้ภาษาระดับคาํ 

 การใชภ้าษาระดบัคาํในส่วนของเน้ือหาข่าวมีการใชค้าํท่ีหลากหลายแมจ้ะ

ยงัคงตอ้งคาํนึงถึงพื้นท่ีบนหนา้หนงัสือพิมพท่ี์มีอยูอ่ยา่งจาํกดั แต่ในส่วนของเน้ือหาข่าวก็มีเน้ือท่ีใน

การเขียนมากกวา่ส่วนของพาดหวัข่าวจึงสามารถใชค้าํรวมทั้งสาํนวนโวหารไดห้ลากหลายกวา่ดว้ย 

 1) การใช้คาํซ้อน  เป็นกลวิธีการสร้างคาํอยา่งหน่ึง คือนาํคาํท่ีมีความหมาย

ใกลเ้คียงกนัหรือเป็นไปในแนวเดียวกนัมาซอ้นกนั ไดค้าํท่ีมีความหมายใหม่ เรียก คาํซอ้น เช่น ข่มข่ี 

ข่มขู่ นอกจากน้ี บางคร้ังคาํซอ้นยงัช่วยกาํหนดความหมายคาํเดิมให้ชดัเจนข้ึน เช่นเดียวกบัคาํซอ้น

ในพาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่ง 

M2F ไล่หาคาํตอบจาก “อ” ร่วม 10 คน ทุกคนยืนยนัใน                       

 ความบริสุทธ์ิ แต่มีพระเอกช่ือ “อ” อีกหลายคนซ่ึง       

ตอ้งตามคน้หากนัต่อไป 

     (17 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งคาํซอ้นคือคาํว่า คน้หา คาํสองคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั โดย

คาํวา่ คน้หมายถึง เสาะ แสวง ส่วนคาํวา่ หา หมายถึง มุ่งพบ 
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อิทธิพลจากละครทีวีฮอต “แรงเงา” ท่ีมีฉากผกูคอตาย 

และรายการทีวี “คนอวดผ”ี ซ่ึงเด็กนอ้ยดูแลว้อินสุด เรียกร้อง

ผูป้กครองให้ตระหนักพิษภยัส่ือต่างๆ ตอ้งควบคุมดูแลเด็ก

อยา่งใกลชิ้ด  

     (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างคาํซอ้นคือคาํว่า เรียกร้อง เป็นสองคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั 

โดยคาํวา่ เรียก หมายถึง เปล่งเสียงเพื่อใหม้าหรือใหไ้ป ส่วนคาํวา่ ร้อง หมายถึง เปล่งเสียงดงั 

เวลาผา่นไป 16 ปี กระบวนการยติุธรรมถึงปลายทาง 

ศาลฎีกาสัง่ประหารชีวิตผูจ้า้งวาน ท่ีขณะก่อเหตุดาํรงตาํแหน่ง 

ส.ว. นกัธุรกิจพนัลา้นท่ีมากอิทธิพล 

     (26 ตุลาคม พ.ศ. 2555)   

 ตวัอยา่งคาํซอ้นคือคาํวา่ จา้งวาน เป็นคาํสองคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั 

โดยคาํว่า จา้ง หมายถึง ให้ทาํงานหรือทาํของโดยให้ค่าตอบแทน ส่วนคาํว่า วาน หมายถึง ขอให้

ช่วยทาํแทนตวั ซ่ึงทั้งสองคาํมีความหมายวา่ใหค้นอ่ืนทาํแทน ไม่ไดท้าํดว้ยตนเองทั้งส้ิน 

2) การใช้อักษรย่อ การใชอ้กัษรยอ่นั้นเหมือนกบัการใชอ้กัษรยอ่ในส่วน

ของการพาดหวัข่าว ผูศึ้กษาพบการใชอ้กัษรยอ่ในเน้ือหาข่าว ดงัตวัอยา่ง 

รศ.นพ. อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ ์เตือนหา้มปล่อยเด็ก

อยูใ่นรถตามลาํพงัเด็ดขาด ความร้อนทาํให้ตายไดภ้ายในเวลา

แค่ 30 นาที 

     (20 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งอกัษรยอ่ รศ.นพ. ยอ่มาจากคาํวา่ รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์
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หัวหนา้ส่วนราชการสามารถให้เลิกงานเร็วกว่ากาํหนด แลว้

ไปทาํชดเชยวนัถดัไป นายกฯ สั่งทาํแผนให้เสร็จในการประชุม ครม. 

องัคารหนา้ 

     (26 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งอกัษรยอ่ ครม. ยอ่มาจากคาํวา่ คณะรัฐมนตรี 

ฝันร้ายเร่ิมแลว้ กรุงเทพมหานครออกโรงเตือน 14-17 

ก.ย.  น้ีจะเกิดฝนตกหนาแน่นและนํ้ าทะเลหนุนสูง ให้

ประชาชนท่ีอยูน่อกแนวคนักั้นนํ้ าแม่นํ้ าเจา้พระยา 27 ชุมชน 

เตรียมพร้อมยกของข้ึนท่ีสูง 

     (13 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งอกัษรยอ่ ก.ย. ยอ่มาจากเดือน กนัยายน  

ผูว้่าฯ กทม. ยอมรับระบายนํ้ าได้ช้ากว่าปกติ จาก 

ปริมาณนํ้ าฝนท่ีกระหนํ่าหนักติดต่อกนัหลายวนั ตกหนักถึง  

วนัละ 130 – 150 มม./ชม. เกินศกัยภาพของระบบระบายนํ้า 

     (17 กนัยายน พ.ศ. 2555)  

ตัวอย่างอักษรย่อ กทม. ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร มม. ย่อมาจาก 

มิลลิเมตร และ ชม. ยอ่มาจาก ชัว่โมง  
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3) การใช้คาํฉายา คือคาํคุณศพัทห์รือวลีท่ีบอกคุณภาพ หรือลกัษณะของ

บุคคลหรือส่ิงของ เช่นเดียวกบัคาํฉายาในพาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่ง  

เวนิส บ.ข.ส. อดีตยอดมวยสากลผูรุ่้งเรือง มีเงิน

หลายสิบลา้นบาทจากค่าตวัการชกมวยกว่าลา้นบาทต่อไฟต์

เม่ือ 40 ก่อน วนัน้ีอยู่ในสภาพส้ินเน้ือประดาตวั ครอบครัว

แตกแยก ลูก 2 คนไปอยูก่บัอดีตภรรยาท่ีต่างประเทศ 

     (24 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งฉายา เวนิส บ.ข.ส. เป็นช่ือของอดีตนกัมวยไทยแชมป์โลก ซ่ึงเป็น

ช่ือท่ีรู้จกักนัดีในวงการมวยไทย โดย บ.ข.ส. เป็นช่ือค่ายมวยท่ีเวนิส บ.ข.ส. สงักดัอยู ่ 

ภาวนา ชนะจิต อดีตนางเอกภาพยนตร์ช่ือดงั เจา้ของ

ฉายาไข่มุกแห่งเอเชีย วยั 69 ปี เสียชีวิตอยา่งปริศนา ท่ีบ่อนํ้ าพุ

บริเวณขอบบ่อในบา้นพกัยา่นนครชยัศรี 

     (11 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งเป็นฉายา ไข่มุกแห่งเอเชีย ซ่ึงเป็นช่ือเรียกอดีตนกัแสดงหญิงคน

หน่ึง ฉายาไข่มุกแห่งเอเชียน้ีไดม้าจากการท่ีเธอเคยไดแ้สดงนาํในภาพยนตร์ของประเทศฮ่องกง

หลายเร่ือง 

ส่วน “นองซิม” บะหม่ีแดนกิมจิกาํลงัเร่งวิเคราะห์หา

สารปนเป้ือนมะเร็งต่อไป 

     (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งฉายา แดนกิมจิ เป็นสมญานามท่ีใชเ้รียกแทนประเทศเกาหลี ซ่ึง

กิมจิ เป็นช่ืออาหารประจาํชาติของประเทศเกาหลีนัน่เอง 



123 

 

 

 

แต่ไม่แน่ใจว่าปีหน้า โอบามาอาจตอ้งเผชิญหน้ากบั

การทา้ทายจากผูน้าํแดนมงักรสายเลือดใหม่ 

     (7 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 ตัวอย่างฉายา แดนมังกร เป็นช่ือเรียกประเทศจีน มาจากมังกรท่ีเป็น

สญัลกัษณ์ของประเทศจีน โดยชาวจีนมีความเช่ือวา่มงักรเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสุขและความอุดม

สมบูรณ์ของบา้นเมือง 

4) การใช้คาํตัด คาํตดัในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะหมายถึง การตดัส่วนใดส่วนหน่ึงของ

คาํออก อาจเป็นการตดัคาํเด่ียว หรือการตดัส่วนใดส่วนหน่ึงของคาํประสมหรือคาํซอ้นเช่นเดียวกบั

คาํตดัในพาดหวัข่าว 

การตดัคาํเด่ียว เป็นการตดัคาํเด่ียวโดยตดัส่วนใดส่วนหน่ึงของคาํให้สั้น

ลง แต่ความหมายยงัคงเดิม ดงัตวัอยา่ง   

คนพิการหูหนวกเป็นใบ ้9 คน เดินข้ึนกองปราบฯ 

แจง้จบัผวัเมียตวัแสบท่ีหลอกให้ร่วมลงทุนในแชร์โควตากอง

สลากจนหลงเช่ือ 

     (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตัวอย่างเป็นการตัดคํา เ ด่ียวจากคําว่า  กองปราบปราม เหลือเพียง              

กองปราบฯ 

สถานทูตสหรัฐ และประชาชนสหรัฐ โดยเฉพาะใน

โลกอาหรับตกเป็นเป้าโจมตีทนัที หลงัมวลชนท่ีโกรธแคน้

ภาพยนตร์หม่ินศาสดา 

     (14 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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 ตวัอยา่งเป็นการตดัคาํเด่ียวคาํวา่ สหรัฐอเมริกา เหลือเพียง สหรัฐ 

คนกรุงดุน้อีกเฮือก จะไดส้ัมผสัหนาวแรกในรอบปี

เสียทีเม่ืออากาศทางเหนือหนาวลงอีก 

     (17 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการตดัคาํเด่ียวคาํวา่ กรุงเทพ เหลือเพียง กรุง 

เว็บไหน เทรนด์ไหนท่ีว่าแน่ยงัตอ้งพ่ายให้กบัความ

แรงของ “แรงเงา” ท่ีดับทุกกระแสแซงโค้งช่วงปลายปี 

กลายเป็นคาํคน้หายอดฮิตแห่งศกน้ี 

     (14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการตดัคาํเด่ียวคาํวา่ เวบ็ไซต ์เหลือเพียง ไซต ์

หนุ่มเมืองผูดี้หวิดไร้ทายาท หลงัแพทยว์ินิจฉัย รังสี

ความร้อนจากคอมพท์าํอสุจิฝ่อ จนไม่สามารถมีลูกได ้

     (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการตดัคาํเด่ียวคาํว่า คอมพิวเตอร์ เหลือเพียง คอมพ ์ท่ีเป็นคาํ

ทบัศพัทภ์าษาองักฤษคาํว่า computer โดยการตดัคาํเด่ียวน้ีมีการใส่ทณัฑฆาตบนพยญัชนะตวั

สุดทา้ยของคาํคือ พ ์ซ่ึงเป็นพยญัชนะตวัแรกของพยางคถ์ดัไปในรูปคาํภาษาองักฤษ ทั้งน้ีเพื่อเป็น

การรักษารูปคาํเดิมในภาษาองักฤษเอาไว ้

 การตดัคาํซ้อน คือการตดัส่วนใดส่วนหน่ึงของคาํซ้อนออกให้สั้ นลง      

แต่ความหมายยงัคงเดิม ดงัตวัอยา่ง    

 ก ร ะ ท ร ว ง วัฒ น ธ ร ร ม เ ต้น ป ร ะ ส า น สํ า นัก ง า น

พระพทุธศาสนาแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
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การส่ือสารกระทรวงการต่างประเทศ ทาํหนงัสือแจง้เตือนถึง

การกระทําดูหม่ินหัวใจของพุทธศาสนิกชน และกระทบ

ความรู้สึกของชาวพทุธอยา่งมาก 

     (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการตดัคาํซอ้นคาํวา่ วิ่งเตน้ เหลือเพียง เตน้ 

5) การใช้คําคล้องจอง คือ การใชค้าํท่ีมีเสียงรับสัมผสักนั ทั้งสระและ

พยญัชนะ เช่นเดียวกบัคาํคลอ้งจองในพาดหวัข่าวท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดงัตวัอยา่ง 

พระเจา้ช่วย! รวยไม่รู้เร่ือง ถูกรางวลัท่ี 1 ถึง 8 คู่ 42 

ลา้นบาทรางวลัขา้งเคียงอีก 8 แสนบาท ประกาศทาํบุญใหญ่

เล้ียงพระ จดัโตะ๊จีนเล้ียงลูกคา้ 

    (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นคาํคลอ้งจองท่ีสมัผสัสระอวั โดยมีเสียงพยญัชนะทา้ยเดียวกนั

คือเสียง ย ไดแ้ก่คาํวา่ ช่วย กบั รวย และสมัผสัเสียงพยญัชนะ ร คือคาํวา่ รวย รู้ เร่ือง และรางวลั 

กินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือให้สะอาด กินอาหารท่ีสุก

สารธารณสุขจังหวดัเชียงใหม่ เร่งมือประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเร่งสร้างคุณภาพร้านอาหารรับฤดูท่องเท่ียว 

     (11 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นคาํคลอ้งจองดว้ยการสัมผสัสระ ออ โดยมีเสียงพยญัชนะทา้ย

เดียวกันคือเสียง น ได้แก่คาํว่า ร้อน กับ ช้อน และการสัมผสัสระ อา โดยมีเสียงพยญัชนะทา้ย

เดียวกนัคือเสียง ง ไดแ้ก่คาํวา่ กลาง กบั ลา้ง  
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 6)  การใช้คําจินตภาพ เพื่อแทนความคิด อารมณ์ และประสบการณ์

ทางดา้นความรู้สึก  อนัก่อให้เกิดภาพในจิต หรือขอ้คิด เพื่อให้ผูอ่้านจินตนาการเห็นภาพ แสง สี 

เสียง ทาํให้ผูอ่้านมีอารมณ์ ความรู้สึกร่วมไปกบัขอ้ความท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกบั  

คาํจินตภาพในพาดหวัข่าวท่ีกล่าวมาแลว้ ในส่วนของเน้ือหาข่าวพบการใชค้าํจินตภาพดงัต่อไปน้ี 

 ลูกชายคนเลก็เจา้ของธุรกิจแสนลา้นเคร่ืองด่ืมกระทิง

แดง ก่อเหตุสะเทือนขวญัเชา้มืดซ่ิงเฟอร์รารี ชนจกัรยานยนต์

สายตรวจ ลากร่างตาํรวจไปกว่า 200 และขบัหนีไปกบดานใน

คฤหาสน์ 

     (4 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นข่าวของลูกชายเจา้ของกิจการเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัชนิดหน่ึงขบัรถ

ชนตาํรวจและลากร่างของตาํรวจผูน้ั้นไปไกลกว่า 200 เมตร ผูว้ิจยัพบการใชค้าํจินตภาพคือคาํว่า 

ชน ลาก ขบัหนี และกบดาน เป็นการแสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์รถชน แลว้ลากร่างของตาํรวจไป

ไกลกวา่ 200 เมตร แลว้ผูก่้อเหตุจึงขบัรถหนีไป คาํวา่ กบดาน ยงัหมายถึงการหลบซ่อนตวั แสดงให้

เห็นวา่ผูก่้อเหตุจงใจจะหลบหนีความผดิท่ีไดก้ระทาํลงไป 

คล่ืนนักท่องเท่ียวได้เฮสมใจ เม่ือบั้ งไฟพญานาค       

มาตามนดั ผดุถ่ียบิ 300 กวา่ลูก ภายในเวลาแค่ 3 ชัว่โมงเศษ 

     (31 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตัวอย่างเป็นเน้ือหาของข่าวนักท่องเท่ียวจํานวนไปเท่ียวชมบั้ งไฟ

พญานาคท่ีจงัหวดัหนองคาย ผูว้ิจยัพบคาํจินตภาพคือคาํวา่ คล่ืน ท่ีขยายคาํว่า นกัท่องเท่ียว แสดงให้

ผูอ่้านไดเ้ห็นภาพนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากราวกบัคล่ืนในทะเล เดินทางมาชมบั้งไฟพญานาค คาํว่า    

ถ่ียิบ หมายถึงถ่ีมาก  แสดงให้เห็นภาพของบั้งไฟพญานาคหรือดวงไฟท่ีผุดข้ึนจากแม่นํ้ าโขงใน

ระยะเวลากระชั้นชิดกนัเป็นจาํนวนมากถึง 300 กว่าลูกตามข่าว และวลีท่ีว่า ไดเ้ฮสมใจ คาํว่า เฮ นั้น
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แปลว่า เสียงหรืออาการแสดงความสนุกสนานคร้ืนเครง ทาํให้แสดงภาพของนกัท่องเท่ียวท่ีแสดง

อาการดีใจสนุกสนานดว้ยการส่งเสียงร้องเม่ือไดเ้ห็นบั้งไฟพญานาคผดุข้ึนเป็นจาํนวนมากเช่นนั้น 

นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงการเขียนข่าวแบบการเล่าข่าวท่ีผูเ้ขียนไดแ้สดงอารมณ์ความรู้สึกลงไป

ในข่าวแทนนกัท่องเท่ียวเห็นไดจ้ากคาํว่า สมใจ ซ่ึงเหมือนเป็นการคิดแทนว่านกัท่องเท่ียวจะตอ้ง     

ดีใจท่ีไดเ้ห็นบั้งไฟพญานาคอยา่งท่ีหวงัไว ้

 7) การใช้คําทับศัพท์ การถ่ายเสียงท่ีมาจากรูปคาํในภาษาอ่ืนแลว้นาํมา

เขียนในรูปแบบของภาษาไทย เพื่อให้ผูใ้ชภ้าษาออกเสียงไดถู้กตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัภาษาเดิมท่ีสุด 

หรืออาจเป็นช่ือเฉพาะกไ็ด ้เช่นเดียวกบัคาํทบัศพัทใ์นพาดหวัข่าวท่ีกล่าวมาแลว้ ดงัตวัอยา่ง 

พฤติกรรมโหดลอบบุกห้องนอนเหยื่อสาว 3 คน 

กลางดึก ประกอบอาวุธแฮนดเ์มดต่อไฟฟ้าจ้ีชอร์ต 3 เหยือ่สาว 

ขณะกาํลงัหลบัสนิทหมายลกัทรัพยแ์ละข่มขืน 

     (25 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 ตัวอย่างคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษคือคําว่า  แฮนด์เมด มากจากรูป

ภาษาองักฤษว่า handmade แปลว่า  ทาํดว้ยมือ และ ชอร์ต มาจากรูปภาษาองักฤษว่า short circuit 

แปลวา่ ไฟฟ้าลดัวงจร แต่คนไทยนาํมาใชเ้ป็นคาํทบัศพัทว์า่ ชอร์ต ในท่ีน้ีหมายถึงการจ้ีอุปกรณ์ท่ีทาํ

ดว้ยมือดงักล่าวใหก้ระแสไฟเขา้สู่ร่างกายเหยือ่ 

 เป้ิล – นาคร ศิลาชยั โพสตล์งในเฟซบุ๊ก พร้อมถอ้ยคาํ

ตดัพอ้ว่าถูกปลดกลางอากาศ ก่อใหเ้กิดเสียงวิพากษว์ิจารณ์ทั้ง

บวกและลบต่อ 3 หนุ่มสาระแน 

     (20 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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 ตวัอยา่งคาํทบัศพัทภ์าษาองักฤษคือคาํว่า โพสต ์มาจากรูปภาษาองักฤษว่า 

post แปลวา่ ประกาศ และ เฟสบุก๊ มาจากรูปภาษาองักฤษวา่ facebook ซ่ึงเป็นช่ือเฉพาะของเวบ็ไซต์

เครือข่ายสงัคมออนไลน์แห่งหน่ึง 

ใครคือพระเอกคนนั้น? เป็นคาํถามแลกเปล่ียนใน     

โซเชียลเน็ตเวิร์กอยา่งอึงคะนึง 

     (17 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างคาํทบัศพัทภ์าษาองักฤษคือคาํว่า โซเชียลเน็ตเวิร์ก มาจากรูป

ภาษาองักฤษวา่ social network แปลวา่ เครือข่ายทางสงัคม 

8) การใช้คําสแลง คาํสแลง หมายถึง คาํท่ีใชเ้ฉพาะกลุ่มหรือชัว่ระยะเวลา

หน่ึง ไม่ใชใ้นภาษาราชการหรือภาษามาตรฐาน เช่นเดียวกบัคาํสแลงในพาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่ง 

แพทยอ์า้งถึงคาํให้การของผูเ้ป็นพ่อ ระบุเป็นอิทธิพล

จากละครทีวีฮอต “แรงเงา” ท่ีมีฉากผูกคอตาย และก็รายการ

ทีวี “คนอวดผ”ี ซ่ึงเดก็นอ้ยดูแลว้อินสุดๆ  

     (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ตัวอย่างคําสแลงคือคําว่ า  อิน หมายถึง  การมีอารมณ์ร่วมไปกับ                     

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาก 

ขู่ก็แล้ว จับมัง่ปล่อยมั่งก็แล้ว แต่ดูเหมือนเด็กแวน้

สาวสก๊อยจะอ่านขาด ไม่มีท่าทีขยาดคุณตาํรวจ 

     (25 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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 ตัวอย่างคําสแลงคือคําว่า เด็กแว้น หมายถึง กลุ่มเด็กผู ้ชายท่ีออก                    

ข่ีรถจกัรยานยนตต์อนกลางคืนส่งเสียงดงัรบกวนชาวบา้น ราชบณัฑิตยสถานยงัไดใ้ห้ความหมาย

ของคําว่า เด็กแว้น ไว้ในพจนานุกรมคําใหม่ มีความหมายว่า ว ัยรุ่นผู ้ชายท่ีชอบเร่งเคร่ือง

มอเตอร์ไซคใ์หมี้เสียงดงัแวน้ ๆ (พจนานุกรมคาํใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2550 : 70) ส่วนคาํว่า 

เด็กสก๊อย เป็นช่ือเรียกเด็กผูห้ญิงท่ีซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตม์ากบัเด็กแวน้นัน่เอง พจนานุกรมคาํ

ใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายว่า วยัรุ่นผูห้ญิงท่ีซอ้นทา้ยมอเตอร์ไซคข์องเด็กแวน้ใน

ลกัษณะกอดรัด มกันุ่งกางเกงยนีส์ขาสั้นมากๆ (พจนานุกรมคาํใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2550  

: 70) 

เ ม่ือจ้ิงจอกสาวฉายาสาวนมสลบ ถูกจับกุมได้ท่ี

หาดใหญ่หลงัก่อคดีล่าสุดตีซ้ีหมอหนุ่มในสถานบนัเทิงแลว้

หลอกล่อชวนไปฟีเจอร่ิงในหอ้งพกัก่อนวางยาสลบ 

     (3 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างคาํสแลงคือคาํว่า ฟีเจอร่ิง หมายถึงการมีเพศสัมพนัธ์กนัระหว่าง

บุคคล 

 3.2.2.2 การใช้ภาษาระดับข้อความ 

 นอกจากการใชภ้าษาระดบัคาํแลว้ ส่ิงสาํคญัของการใชภ้าษาในข่าวหนา้

หน่ึงก็คือ การใชภ้าษาระดบัขอ้ความ ในหนงัสือพิมพแ์จก M2F นั้น ผูว้ิจยัพบการใชภ้าษาระดบั

ความท่ีประกอบดว้ย การใชส้าํนวน การเช่ือมโยงความ และการใชโ้วหาร ดงัต่อไปน้ี 

 1) การใช้สํานวน  สาํนวน คือสาระหรือเน้ือความท่ีถอ้ยคาํหรือสาํนวน

นั้นๆ โยงถึงหรือเปรียบถึง ซ่ึงได้แก่ ลกัษณะ นิสัย ความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ของคนอนัมี

ลกัษณะเป็นนามธรรม รวมไปถึงเร่ืองราวเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับการใช้

สาํนวนในพาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่ง 
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 เวนิส บ.ข.ส. อดีตยอดมวยสากลผูรุ่้งเรือง มีเงินหลาย

สิบลา้นบาทจากค่าตวัการชกมากกว่าลา้นบาทต่อไฟตเ์ม่ือ 40 

ปีก่อน วนัน้ีอยูใ่นสภาพส้ินเน้ือประเดาตวั ครอบครัวแตกแยก 

ลูก 2 คนไปอยูก่บัอดีตภรรยาท่ีต่างประเทศ 

     (24 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งสาํนวนคือ ส้ินเน้ือประดาตวั หมายถึงไม่มีสมบติัติดตวั ตามข่าว

หมายถึงอดีตนักมวยท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึงท่ีเคยชนะการแข่งขนัชกมวยไดร้างวลัจาํนวนหลายลา้น

บาท แต่ปัจจุบนัครอบครัวแตกแยกครอบครัวยากจนถึงขั้น ส้ินเน้ือประดาตวั ตามสาํนวนดงักล่าว 

หลงัเกิดปรากฏการณ์คนในบา้นหนองกุงไทย หมู่ 6 

เมืองกาฬสินธ์ุ ทยอยตายไป 13 ศพ ผูเ้ฒ่าของหมู่บา้นฟันธง

ฝีมือผีปอบท่ียกทัพมายึดทาํเอาชาวบ้านหวาดผวาไม่กล้า

ออกมาทาํมาหากิน 

     (3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งสาํนวนคือ ฟันธง หมายถึง ตดัสิน พูดอย่างเด็ดขาด ตามข่าวเป็น

เร่ืองราวของความเช่ือของคนในหมู่บา้นแห่งหน่ึงในจงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีเช่ือว่าในหมู่บา้นของตนมี    

ผีปอบอยู่ สาํนวนว่า ฟันธง นั้นมาจากการตดัสินบอกกล่าวของผูเ้ฒ่าหรือคนชราในหมู่บา้นท่ีผูค้น

นบัถือวา่ในหมู่บา้นแห่งน้ีนั้นมีผปีอบอยูจ่ริง 

M2F พบขอ้มูลเดด็ถึงบางออ้ ไดพ้ยานตวัจริงและภาพ

จากกลอ้งวงจรปิด ทายาทซ่ิงชนตาํรวจเคราะห์ร้ายร่างลอย

กระแทกกระจกตกพื้นทนัที 

     (5 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างสาํนวนคือ ถึงบางออ้ หมายถึง เขา้ใจ ตามข่าวเป็นเร่ืองราวของ

ชายคนหน่ึงก่อเหตุขบัรถชนตาํรวจ ในวนัแรกข่าวท่ีรายงานคือชายผูน้ั้นขบัรถชนตาํรวจแลว้ลาก
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ร่างไปไกลกว่า 200 เมตร แต่เม่ือพบหลกัฐานเพิ่มเติมจากกลอ้งวงจรปิดวนัถดัมาจึงมารายงานข่าว

เพิ่มเติมว่าเม่ือรถคนัดงักล่าวชนตาํรวจแลว้ตาํรวจผูน้ั้นร่างลอยไปกระแทกพ้ืน มิไดถู้กลากไปตาม

ข่าวในวนัแรก แต่ท่ีลากไปเป็นเพียงรถจกัรยานยนต์เท่านั้น จึงเป็นท่ีมาของสํานวน ถึงบางออ้ 

เพราะไดเ้ขา้ใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงๆ จากหลกัฐานท่ีพบ 

เขาบินกลบัไทยพร้อมชนักปักหลงั ฆาตกรรมสาวญ่ีปุ่นอย่าง

โหดเห้ียมในหอ้งพกัของฝ่ายหญิง 

     (9 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งสาํนวนคือ ชนกัปักหลงั หมายถึง การมีความผิดติดตวั ตามข่าว

เป็นเร่ืองราวของชายคนหน่ึงท่ีก่อเหตุฆาตกรรมท่ีประเทศญ่ีปุ่น แลว้หนีกลบัมาเมืองไทยได ้แต่ก็ยงั

มี ชนกัปักหลงั ซ่ึงถึงความผดิท่ีติดตวัมาดว้ยอยู ่

2) การเช่ือมโยงความ 

ทศันีย ์เจริญพร (2534 : 48) กล่าวถึงลกัษณะการเช่ือมโยงความใน

ภาษาระดบัขอ้ความว่า ประโยคท่ีเรียงต่อเน่ืองกนันั้นจะมีกลไกทางภาษาบางประการท่ีเรียกว่าการ

เช่ือมโยงเช่ือมโยงความ (Cohesion) ซ่ึงอาจจะเป็นการเช่ือมโยงความทางความหมาย การเช่ือมโยง

ความทางโครงสร้างไวยากรณ์ และการต่อเน่ืองทางความหมายแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างประโยค

เหล่านั้นโดยการเช่ือมโยงจะเกิดข้ึนเม่ือการตีความรูปภาษาหน่ึงตอ้งอาศยัรูปภาษาอ่ืนในบริบท

ภาษา                 

การเช่ือมโยงความท่ีพบในข่าวหน้าหน่ึงหนังสือพิมพ ์M2F ไดแ้ก่         

การอา้งถึงการใชค้าํท่ีมีความสมัพนัธ์กนั  การละ และการใชค้าํเช่ือมสมัพนัธสาร  

2.1) การอ้างถึง หมายถึง ลกัษณะทางภาษาท่ีใชเ้พ่ือแสดงความ

ต่อเน่ืองของขอ้ความโดยแสดงความสัมพนัธ์ในแง่ความหมาย เป็นรูปแทนนามวลีท่ีอา้งถึง บุคคล 

ส่ิงของ สถานท่ี หรือเหตุการณ์ (นิตยสุ์ดา อภินนัทาภรณ์, 2534 : 17) 
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การอา้งถึงท่ีพบคือการอา้งถึงโดยการใชค้าํแทนท่ี การอา้งถึงโดยการใชบุ้รุษสรรพ

นาม และการอา้งถึงโดยการซํ้านามวลีเดิม  

1) การอ้างถึงโดยการใช้คําแทนที่ หมายถึงคาํท่ีใชแ้ทนคาํ

หรือขอ้ความอ่ืนใชแ้ทนนามวลี กริยาวลี หรือประโยคท่ีมาขา้งหน้า คาํแทนท่ีมกัเป็นคาํนามหรือ

คาํกริยาซ่ึงมีความหมายเปรียบเทียบ เก่ียวเน่ือง หรือขยายความของคาํหรือขอ้ความท่ีแทน เช่น เร่ือง 

ส่ิง    (บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 126) ดงัตวัอยา่ง 

 “ผูเ้ฒ่าแทก็ซ่ีสิงคโปร์หวัใจหล่อ เกบ็ 27 ลา้น คืนคนไทย” 

 “ลุงเซีย” โชเฟอร์แทก็ซ่ีสิงคโปร์วยั 70 ปี กาํลงัโด่งดงั

ไปทัว่โลกดว้ยวีรกรรมเยี่ยงวีรบุรุษผูส้ัตยซ่ื์อ หลงัเก็บเงิน 27 

ลา้นบาท ซ่ึงผูโ้ดยสารคู่สามีภรรยาไดลื้มถุงเงินไวท่ี้เบาะหลงั

ลุงเซียเดินตามหาเจา้ของ พร้อมคืนเงินแก่สามีภรรยาชาวไทยผู ้

โชคดีกบัการไดโ้ดยสารรถแท็กซ่ีผูซ่ึ้งมีโชเฟอร์สัตยซ่ื์ออย่าง

ลุงเซีย 

     (21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอย่างเป็นการอา้งถึงโดยการใชค้าํแทนท่ีในท่ีน้ีคือคาํท่ีใช้

แทนท่ีคู่สามีภรรยาท่ีลืมเงินไวบ้นรถแทก็ซ่ี โดยมีการใชค้าํแทนท่ีไดแ้ก่คาํว่า คนไทย คู่สามีภรรยา 

เจา้ของ และสามีภรรยาชาวไทย ซ่ึงคาํเหล่าน้ีใชแ้ทนท่ีบุคคลทั้งสองเหมือนกนั 

 “อดีตแชมป์โลกตกอบั ไฟตล์ะลา้น วนัน้ีพึ่งรัฐ เดือนละ 600” 

เวนิส บ.ข.ส. อดีตยอดมวยสากลผูรุ่้งเรือง มีเงิน

หลายสิบลา้นจากค่าตวัการชกมากกว่าลา้นบาทต่อไฟตเ์ม่ือ 40 

ปีก่อน วนัน้ีอยูใ่นสภาพส้ินเน้ือประดาตวั ครอบครัวแตกแยก 

ลูก 2 คนไปอยูก่บัอดีตภรรยาท่ีต่างประเทศ 
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วนัน้ีอดีตยอดมวยอยู่ในวยั 62 ปี อาศยัอยู่กินกบั

ภรรยาคู่ชีวิตคนใหม่ท่ียึดการทาํนาหาเงินเล้ียงชีวิต และพ่ึงพา

เพียงเงินยงัชีพคนชราเดือนละ 600 บาท อดีตยอดมวย ยอมรับ

ความผิดพลาดในการดาํเนินชีวิตท่ีไม่มีการวางแผน ไม่มีการ

อดออม วนัน้ีชีวิตท่ีเหลืออุทิศให้กับการฝึกมวยให้เด็กใน

ทอ้งถ่ิน 

( 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอย่างขา้งตน้เป็นการอา้งถึงโดยการใชค้าํแทนท่ีไดแ้ก่คาํว่า 

อดีตแชมป์โลก เวนิส บ.ข.ส. อดีตยอดมวยสากล และอดีตยอดมวย ซ่ึงหมายถึงอดีตนกัมวยแชมป์

โลกผูมี้ช่ือเสียงคนหน่ึงคือ เวนิส บ.ข.ส.   

2) การอ้างถึงโดยการใช้บุรุษสรรพนาม คาํบุรุษสรรพนาม 

หมายถึง   คาํสรรพนามท่ีใชอ้า้งถึงคน สัตว ์หรือส่ิงของท่ีเป็นของผูพู้ดเอง (บุรุษท่ีหน่ึง) เช่น ฉัน 

ผม ฯลฯ ผูท่ี้เราพดูดว้ย (บุรุษท่ีสอง) และผูท่ี้เราพดูถึง (บุรุษท่ีสาม) เช่น เขา (บรรทดัฐานภาษาไทย 

เล่ม 3, 2552 : 120) ดงันั้นการอา้งถึงโดยการใชบุ้รุษสรรพนามจึงหมายถึง การนาํคาํสรรพนาม มา

ทาํหนา้ท่ีแทนคาํนามหรือนามวลี ดงัตวัอยา่ง 

 “หมอฟันธงตายใน 5 ปี มวยไทยมหศัจรรยคื์นชีวิตหนุ่มองักฤษ” 

 เจมส์ เมสัน หนุ่มองักฤษวยั 27 ปี ทุกขท์รมานดว้ย

โรคอว้นจากนํ้ าหนกัตวั 250 กก. หลายโรครุมเร้า แพทยล์ง

ความเห็นจะมีชีวิตอยูไ่ม่ไดเ้กิน 5 ปี เจมส์พาสภาพร่างกายท่ี

ย ํา่แยแ่ทบเดินไม่ไดบิ้นมาฝึกมวยไทยในค่ายมวยไทยแห่งหน่ึง

ท่ีภูเก็ต ยงัไม่ทนัเร่ิมตน้ เขาลม้ป่วยร่วมปีและตอ้งกลบัองักฤษ

เขากลบัมาใหม่เพื่อมาฝึกมวยไทยอยา่งจริงจงั วนัน้ีเขาแขง็แรง 

สมาร์ต จนญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงท่ีองักฤษจาํแทบไม่ได้ เจมส์ 



134 

 

 

 

บอกว่า วนัน้ีเขามีชีวิตอยูไ่ดเ้พราะฝึกมวยไทย กาํลงัใจจากคน

ไทย “ผมคิดว่าถึงเวลาแลว้ท่ีผมตอ้งทาํอะไรบางอย่างให้กบั

แผน่ดินไทยบา้ง” 

     (21 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นข่าวของหนุ่มชาวองักฤษคนหน่ึงท่ีมีสุขภาพร่างกาย

ไม่แขง็แรงและมีโรคประจาํตวัจนกระทัง่เขามาเรียนต่อยมวยท่ีประเทศไทยจนกลบัมามีสุขภาพดี

หายจากโรคภยั ในการเขียนข่าวน้ีไดมี้การใชค้าํบุรุษสรรพนามคาํว่า เขา มาอา้งถึงนามวลี เจมส์     

เมสนั หนุ่มองักฤษ ท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

 3) การอ้างถึงโดยการซ้ํานามวลเีดิม เป็นการอา้งถึงขอ้ความท่ีมา

ขา้งหนา้อาจทาํไดโ้ดยการซํ้ารูปนามวลีเดิม (บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 118) ดงัตวัอยา่ง 

 “เอะ๊พระเอกคนไหน ใครคือ ‘อ’ พอ่มือใหม่” 

เล่นเอาวงการบนัเทิงไทยร้อนฉ่าเม่ือเกิดกระแสข่าว 

พระเอกช่ือยอ่ “อ” ยอ่งพาสาวแอร์โฮสเตสไปตรวจครรภแ์ลว้

พบว่าท้องอ่อนๆ ใครคือพระเอกคนนั้ น? เป็นคําถามท่ี

แลกเปล่ียนในโซเชียลเน็ตเวิร์กอยา่งอึงคะนึง 

M2F ไล่หาคาํตอบจาก “อ” อีกหลายคนจึงตอ้งตาม

คน้หากนัต่อไป ใครหนอคุณพอ่รายล่าสุด 

     (17 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

 ตวัอยา่งเป็นการซํ้ านามวลีเดิมในคาํว่า พระเอก ซ่ึงในเน้ือหาข่าว

เป็นข่าวท่ีพระเอก ช่ือเล่นมีอกัษร อ นาํหนา้คนหน่ึงในวงการบนัเทิงไดพ้าแฟนสาวไปตรวจครรภ์

แลว้พบวา่ทอ้ง ผูร้ายงานข่าวจึงตั้งขอ้สันนิษฐานไปต่างๆ นานา และคาํว่าพระเอกนั้นจึงเป็นนามวลี

ท่ีกล่าวซํ้าหลายคร้ังในข่าวน้ี 
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2.2) การใช้คาํศัพท์ทีสั่มพนัธ์กนั การเช่ือมโยงความดว้ยการใชค้าํศพัท ์ทาํ

ไดด้ว้ยการใชค้าํศพัทท่ี์สัมพนัธ์กนั อาจเป็นคาํศพัทท่ี์มีความหมายสัมพนัธ์กนัในแง่ต่างๆ (บรรทดั

ฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 137) เช่น คาํท่ีมีความหมายขดัแยง้กนั คาํหน่ึงท่ีเป็นส่วนยอ่ยของอีกคาํ

หน่ึง คาํหน่ึงอธิบายลกัษณะอาการของอีกคาํหน่ึง หรือการใช้คาํในทาํเนียบภาษาเดียวกัน  ดัง

ตวัอยา่ง 

“มติสงฆจ์ตุรทิศศิษยห์ลวงปู่มัน่ คว ํ่าบาตร ปธ. กสทช.” 

พระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ มีมติลงนิคหกรรมควํ่า

บาตรมิให้รับบิณฑบาต มิให้รับนิมนต ์มิให้รับไทยธรรมจาก 

“พ.อ.นที ศุกลรัตน์” ปฏิบติัหนา้ท่ีประธาน กสทช. ระบุเหตุอก

ขอ้บงัคบัวิทยุใหม่จาํกดัสิทธิประชาชนเขา้ถึงวิทยุเสียงธรรม

กีดกนัและบ่อนทาํลายศาสนาและไม่ยอมรับกฎเกณฑ ์กสทช. 

ถวายชีวิตปกป้องมรดกธรรม  

พร้อมติดคุกเพื่อพิทกัษส์ถานีเสียงธรรมบา้นตาด  

(5 พฤศจิกายน 2555) 

คําท่ีขีดเส้นใต้ข้างต้นได้แก่ค ําว่า สงฆ์ พระกรรมฐาน นิคหกรรม 

บิณฑบาต รับนิมนต์ ไทยธรรม เสียงธรรม และศาสนา เป็นคาํท่ีเก่ียวขอ้งกับพระพุทธศาสนา 

เน่ืองจากเน้ือหาของข่าวเป็นข่าวศาสนาการใชค้าํนั้นจึงเป็นคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามา

อธิบายใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีเกินข้ึนกบัพระสงฆห์รือแวดวงพระพทุธศาสนาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 “โลกเดือดหนงัหม่ินอาหรับแคน้สหรัฐเคล่ือน” 

สถานทูตสหรัฐและประชาชนสหรัฐ โดยเฉพาะใน

โลกอาหรับตกเป็นเป้าโจมตีทนัที หลงัมวลชนท่ีโกรธแคน้

ภาพยนตร์หม่ินศาสดาก่อหวอตข้ึนในหลายประเทศถึงขั้น
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สังหารทูตสหรัฐในลิเบีย จนโอบามาตอ้งส่งนาวิกโยธินเขา้

กาํราบเปิดฉากการเผชิญหนา้อีกคร้ัง 

     (14 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งเป็นข่าวการเมืองเป็นความขดัแยง้ระหว่างประเทศคาํท่ีใชจึ้งเป็น

คาํท่ีเก่ียวข้องกับการต่อสู้ดังคาํท่ีขีดเส้นใต้ได้แก่คาํว่า โจมตี ก่อหวอต สังหาร กําราบ และ

เผชิญหนา้ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ห็นถึงภาพความขดัแยง้ และการสูร้บท่ีเกิดข้ึน 

2.3) การละ หมายถึง การละไวใ้นฐานะท่ีเขา้ใจ หรือการตดัขอ้ความท่ีผู ้

พดูกบัผูฟั้งรู้ดีอยูแ่ลว้ออก ทาํใหเ้กิดช่องว่างท่ีมีการเช่ือมโยงกบัขอ้ความท่ีมาขา้งหนา้ ขอ้ความท่ีละ

อาจเป็นนามวลี กริยาวลี หรืออนุประโยคกไ็ด ้(บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 127) ดงัตวัอยา่ง 

“เขาใหญ่คลายอาถรรพ ์พบศพนกับิน ซากเซสน่าหลงฟ้า 5 ปี” 

ปริศนาการสูญหายอย่างลึกลับของเคร่ืองบินเล็ก    

เซสน่า 172 พร้อมนักบินหนุ่มระหว่างทาํการฝึกบินเหนือน่าน

ฟ้า บนผืนป่านํ้ าตกเจ็ดคตโป่งก้อนเส้าภายในเขตอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่เม่ือ 5 ปีท่ีผ่านมา ได้ถูกคล่ีคลายหลัง

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้พบซากเคร่ืองบินลําดังกล่าวโดยบังเอิญ 

ระหว่างเดินตรวจพื้นท่ีป่าซ่ึงห่างจากศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 20 

กม. และเจา้หน้าท่ีได้เขา้ไปตรวจสอบพร้อมนํากระดูกของ

ผูเ้สียชีวิตออกจากป่า ท่ามกลางความดีใจของครอบครัวท่ี

เฝ้าคอยมากว่า 5 ปี หลงัจากทุ่มค้นหา Ø ทุกวิถีทางแต่กลบั

ลม้เหลวมาโดยตลอด จนกล่าวกนัว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นอาถรรพ์

แห่งป่าเขาใหญ่ 

      (13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 
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ตวัอย่างเป็นการละนามวลีท่ีกล่าวถึงไปแลว้คือนามวลีท่ีว่า “2 นักบิน

หนุ่ม” ซ่ึงในตอน ทา้ยของขอ้ความไดใ้ชก้ารละ จากตวัอยา่งใชส้ญัลกัษณ์ Ø แทนนามวลีท่ีละเอาไว้

คือ “หลงัจากทุ่มคน้หา Ø ทุกวิถีทางแต่กลบัลม้เหลวมาโดยตลอด” 

 “ซีทีเอชควา้ลิขสิทธ์ิ ทรูวิชัน่ส์ แพน็้อกพรีเมียร์ลีก” 

เคเบิล ไทย โฮลด้ิง หรือซีทีเอช ของวิชัย ทองแตง 

และตระกลูวชัรพล    ทุ่มเงิน 7 – 8 พนัลา้นบาท ควา้ลิขสิทธ์ิ

การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลกี 3 ปี เชือด 2 คู่แข่งสาํคญั 

ทรูวิชัน่ส์ เจา้ของลิขสิทธ์ิเก่า 5 ปีซอ้น และแกรมม่ี โดยนาย

วิชัยทองแตง และนายวัชร วัชรพล สองผู ้บ ริหารใหญ่

รับประกันแฟนบอลชาวไทย ได้รับชม Ø ทั่วหน้าในราคา

ยอ่มเยา 

ขณะท่ีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เบอร์ 1 ทรูวิชั่นส์            

ขออภยัทาํใหส้มาชิกทรูฯ ผดิหวงัในเร่ืองการรับชมพรีเมียร์ลีก  

       (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอย่างเป็นการละนามวลี “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก” จากขอ้ความ “แฟน

บอลชาวไทย ไดรั้บชม Ø ทัว่หนา้ในราคายอ่มเยา” ซ่ึงเป็นนามวลีท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

2.4) การใช้คําเช่ือมสัมพนัธสาร หมายถึง คาํท่ีใชเ้ช่ือมระหว่างประโยค

เพ่ือให้ขอ้ความมีความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั การใชค้าํเช่ือมสัมพนัธสารเป็นอีกกลวิธีหน่ึงท่ีทาํ

ใหเ้กิดการเช่ือมโยงความ (บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 129) ผูว้ิจยัพบคาํเช่ือมสมัพนัธสารท่ี

ทาํหนา้ท่ีต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 
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 2.4.1) คําเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมตัวอย่าง ทาํหนา้ท่ีเช่ือมขอ้ความ

ท่ีเป็นตวัอยา่งหรืออุทาหรณ์ของขอ้ความท่ีมาขา้งหนา้ เช่นคาํว่า เช่น ยกตวัอยา่งเช่น ตวัอยา่ง อาทิ           

(บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 130) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 “ขา้ราชการเฮ! ฝนมาฟ้าร่ัวกลวัรถติดรึ รัฐบาลป๊ิงใหเ้ลิกงาน” 

ขา้ราชการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดเ้ฮ รัฐบาล

รับลูกข้อเสนอแก้ปัญหาจราจรรับมือฝนตกนํ้ าท่วมให้ทุก

หน่วยงานติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ เช่น ในช่วงบ่าย

ถา้พบว่ามีฝนตกมากในพ้ืนท่ี หวัหนา้ส่วนราชการสามารถให้

เลิกงานเร็วกว่ากาํหนด แลว้ไปทาํชดเชยวนัถดัไป นายกฯ สั่ง

ทาํแผนใหเ้สร็จในการประชุม ครม. องัคารหนา้ 

     ( 26 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งจากข่าวขา้งตน้คือคาํว่า “เช่น” ใชเ้ช่ือมขอ้ความเพ่ือบอก

ตวัอยา่ง ในท่ีน้ีตามข่าวเป็นการเสนอทางแกไ้ขปัญหาฝนตกรถติดในกรุงเทพมหานครคือขอ้ความ

ท่ีว่า “ในช่วงบ่ายถา้พบว่ามีฝนตกมากในพ้ืนท่ี หัวหน้าส่วนราชการสามารถให้เลิกงานเร็วกว่า

กาํหนด แลว้ไปทาํชดเชยวนัถดัไป” 

2.4.2) คําเช่ือมสัมพันธสารเช่ือมความเพิ่ม ทาํหน้าท่ีเช่ือม

ขอ้ความท่ีเติมขอ้มูลใหก้บัขอ้ความท่ีมาขา้งหนา้ เช่นคาํว่า นอกจากน้ี นอกจากนั้น อีกทั้ง ยิง่ไปกว่า

นั้น นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ฯลฯ (บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 133) ดงัตวัอยา่ง 
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 “แชมป์แห่งอาเซียน เท่ียวไทยโดนใจต่างชาติ” 

 องคก์รการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผย

ตวัเลขประเทศไทยครองแชมป์การท่องเท่ียวในอาเซียน ยอด

ชาวต่ างชา ติ เ ดิ นทาง เข้า ท่อง เ ท่ีย ว สูง สุด  ด้วยจํานว น

นกัท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มข้ึนสูงท่ีสุดกวา่ 3 ลา้นคน 

 ส่วนแชมป์นักช็อปเป็นของชาวเยอรมันตามด้วย

นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัและจีน 

    (19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งข่าวขา้งตน้พบคาํเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมความเพิ่ม คือคาํ

ว่า “ส่วน” เป็นการเพิ่มรายละเอียดของขอ้ความท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ตามข่าวเป็นข่าวเศรษฐกิจท่ี

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวไดร้ายงานว่าประเทศไทยเป็นอนัดบัหน่ึงในอาเซ่ียนดา้นการท่องเท่ียว และ

หลงัจากคาํวา่ “ส่วน” เป็นการใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าผูค้นประเทศท่ีจบัจ่ายใชส้อยและนิยมไป

ท่องเท่ียวต่างประเทศมากท่ีสุดคือชาวเยอรมนั ชาวอเมริกนั และจีน เป็นลาํดบั 

 2.4.3) คําเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมความลาํดับเวลา ทาํหนา้ท่ีเช่ือง

ขอ้ความท่ีแสดงลาํดบัเวลาก่อนหลงั เช่นคาํว่าแลว้ หลงัจากนั้น ก่อนหนา้นั้น ในท่ีสุด สุดทา้ย ฯลฯ 

หรือเช่ือมข้อความซ่ึงแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดในเวลาไล่เ ล่ียกันหรือเวลาเดียวกัน เช่นคําว่า 

ขณะเดียวกนั ขณะท่ี เม่ือ เวลานั้น ฯลฯ (บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 133 - 134)  ดงัตวัอยา่ง 

 “เจา้ของฟาร์มสุดทน กวางแสบแอบสบึมแม่ววั” 

 กวางแอลต์ร่างยกัษ์ในแคตานาเกิดอาการกลัดมัน    

บุกตะลุยเขา้ไปในฟาร์มเล้ียงววัแลว้ระเริงรักกบัววัสาวตวัแลว้

ตวัเล่า จนเจา้ของฟาร์มเอือมระอาสุดๆ แต่กลบัเรียกแขกเขา้มา

ชมฉากร่วมรักขา้มสายพนัธ์ุจากทัว่สารทิศ  
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สุดทา้ยเจา้ของฟาร์มทนไม่ไหว ตดัสินใจ “ตดัเขา” 

ปล่อยป่า ไม่ใหม้าลวนลามววัในสงักดัอีกต่อไป 

     (22 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งข่าวขา้งตน้พบคาํเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมความลาํดบัเวลา 

คือคาํว่า “สุดทา้ย” จากขอ้ความบรรยายถึงกวางตวัใหญ่ท่ีลอบเขา้ไปผสมพนัธ์ุกบัววัในฟาร์มแห่ง

หน่ึง ผูเ้ขียนบรรยายเร่ืองราวไปเร่ือยๆ จนถึงคาํวา่ “สุดทา้ย” เป็นการลาํดบัเวลาวา่เร่ืองไดม้าถึงตอน

สุดทา้ยและไดบ้รรยายตอนจบวา่เร่ืองราวเป็นอยา่งไร 

3) การใช้โวหาร 

โวหาร คือ ถอ้ยคาํท่ีใชใ้นการส่ือสารดว้ยการเรียบเรียงอยา่งมีวิธีการ มีชั้นเชิงและ

มีศิลปะเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราว เกิดจินตภาพและความรู้สึกตรงตามท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการ  

โวหารมี 5 ประเภท ได้แก่ บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร เทศนาโวหาร                

สาธกโวหาร และพรรณนาโวหาร ในการเขียนเร่ืองราวอาจใชก้ารเขียนโวหารต่างๆ กนั แลว้แต่

ชนิดของขอ้ความ เช่น ขอ้ความตอนใดเป็นการเล่าเร่ืองกใ็ชบ้รรยายโวหาร ขอ้ความตอนใดเป็นการ

สัง่สอนช้ีแจงกใ็ชเ้ทศนาโวหาร เป็นตน้ (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร, 2556 : 60 - 71) 

การศึกษาเร่ืองโวหารในข่าวหนา้หน่ึงหนงัสือพิมพ ์M2F พบว่ามีการใชบ้รรยาย

โวหาร พรรณนาโวหาร และสาธกโวหาร เพื่อเล่าข่าวใหผู้อ่้านสามารถเขา้เหตุการณ์ อีกทั้งมีอารมณ์

ร่วมไปกบัข่าวนั้นๆ จนอยากติดตามอ่านข่าวใหจ้บ 

3.1) บรรยายโวหาร คือ โวหารเล่าเร่ืองซ่ึงเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ี

ต่อเน่ืองกนั โดยช้ีใหเ้ห็นสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ สาเหตุท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์ สภาพแวดลอ้ม บุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์นั้น เน้ือเร่ืองท่ีบรรยายอาจเป็นเร่ืองท่ีสมมุติหรือเร่ือง

จริงก็ได ้       การศึกษาข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพแ์จก M2F ผูว้ิจยัพบว่าข่าวส่วนใหญ่ท่ีใช้

บรรยายโวหารในการเขียนข่าว ไดแ้ก่ข่าวประเภท อาชญากรรม ดงัตวัอยา่ง 
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 “ลูกบ๊ิกกระทิงแดงซ่ิงสยองชนยบัดบัตาํรวจ” 

 วรยุทธ อยู่วิทยา ลูกชายคนเล็กเจา้ของธุรกิจ

แสนลา้นเคร่ืองด่ืมกระทิงแดง ก่อเหตุสะเทือนขวญัเชา้มืดซ่ิง

เฟอร์ราร่ี ชนจกัรยานยนต์สายตรวจ ลากร่างดาบตาํรวจไป

กว่า 200 เมตร และขบัหนีไปกบดานในคฤหาสน์ บ๊ิกตาํรวจ

กรุงตอ้งออกโรงกดดนัจนเกือบเท่ียงวนักว่าจะออกมามอบ

ตวั 

    (4 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอย่างขา้งตน้เป็นข่าวอาชญากรรมท่ีรายงานว่าชายคนหน่ึงผูซ่ึ้งเป็น   

ลูกชายเจา้ของธุรกิจใหญ่ ไดข้บัรถยนตพ์ุ่งชนตาํรวจแลว้หลบหนีไป ข่าวน้ีผูเ้ขียนใชก้ารบรรยาย

โวหาร คือรายงานว่าเกิดเหตุมีชายคนหน่ึงขบัรถชนตาํรวจ และลากร่างของตาํรวจผูน้ั้นไปไกลกว่า 

200 เมตร ทาํใหผู้อ่้านจินตนาการเห็นภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3.2) พรรณนาโวหาร คือ โวหารท่ีใชก้ล่าวถึงเร่ืองราว สถานท่ี บุคคล 

ส่ิงของ หรืออารมณ์อย่างละเอียด และอาจแทรกความรู้สึกของผูเ้ขียนลงไปดว้ย เพื่อให้ผูอ่้านเกิด

จินตภาพ หรือเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม  ข่าวท่ีมกัพบการใชพ้รรณนาโวหารไดแ้ก่ข่าว ข่าวเหตุการณ์ไม่

ปกติ ดงัตวัอยา่ง 

“สปาร์ตา้ฆ่าแม่ เดก็อาย ุ14 ก่อคดีสยอง หา้มเล่นเกม – เกบ็กด” 

เด็กชายวยั 14 ก่อเหตุสะเทือนขวญั บา้คลัง่ควา้มีด  

สปาร์ตา้ไล่ฆ่าแม่ดบัอนาถ ไม่หนาํใจหนัไปไล่ฟันพี่สาวอีกคน 

แต่หนีเขา้ห้องล็อกกลอนทนัรอดจากการเป็นศพท่ี 2 อย่าง

หวุดหวิด แฉพฤติกรรมติดเกมงอมแงมโดยเฉพาะเกมต่อสู้

รุนแรงเป็นของโปรด ก่อนเกิดเหตุนัง่เล่นคอมพย์นัดึกด่ืนพอ

แม่มาไล่ให้ไปนอนแลว้ดุด่าซํ้ าเร่ืองไม่ค่อยช่วยงานบา้น เลย
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คลุม้คลัง่ฟิวส์ขาดหลงัลงมือโหดถือมีดเป้ือนเลือดให้ ตร.คุม

ตวัในสภาพเหม่อลอยจิตแพทยช้ี์เกบ็กดจนระเบิด 

     (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 ตวัอย่างข่าวขา้งตน้เป็นข่าวอาชญากรรมท่ีเด็กอายุ 14 ใชมี้ดไล่ฟันแม่

ตนเองจนเสียชีวิต เหตุเพราะแม่ต่อว่าเร่ืองท่ีเด็กเอาแต่เล่นเกมไม่ช่วยทาํงานบา้นจนเด็กทนไม่ไหว

คลุม้คลัง่เอามีดไล่ฟันผูเ้ป็นแม่ตามข่าว ข่าวดงักล่าวน้ีผูเ้ขียนไดใ้ชก้ารพรรณนาโวหารให้เห็นภาพ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจนมีคาํท่ีแสดงให้เห็นบรรยากาศและฉากในเหตุการณ์ตอนนั้นจาก

คาํว่า ดึกด่ืน และ เป้ือนเลือด อาการขาดสติของเด็กดว้ยการใชค้าํว่า บา้คลัง่ คลุม้คลัง่ฟิวส์ขาด หนาํ

ใจ และเหม่อลอย  นิสัยติดเกมของเด็กจากคาํว่า งอมแงม หมายถึงติดเกมมาก และการหนีเอาชีวิต

รอดของพี่สาวของเด็ก จากคาํว่า หวุดหวิด หมายความว่า หนีรอดไปดว้ยเวลานอ้ยนิดจนเกือบหนี

ไม่ทนั การเลือกใชค้าํดงักล่าวดงักล่าวทาํใหผู้อ่้านสามารถเห็นภาพเหตุการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน และมี

อารมณ์ความรู้สึกต่ืนเตน้ไปกบัข่าว เสมือนผูอ่้านไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์นั้นดว้ยซ่ึงในส่วนน้ีถือเป็นการ

รายงานข่าวแบบการเล่าข่าวอยา่งหน่ึง 

ในพรรณนาโวหารยงัมีการใชภ้าพพจน์เพ่ือให้ผูอ่้านมีความรู้สึกร่วมและ

เห็นภาพเหตุการณ์นั้นๆ ตามไปดว้ย  ภาพพจน์ คือ ถอ้ยคาํท่ีทาํให้เกิดภาพในใจโดยใชก้ลวิธีหรือ

ชั้นเชิงในการเรียบเรียงถอ้ยคาํให้มีพลงัท่ีจะสัมผสัอารมณ์ของผูอ่้านจนเกิดความประทบัใจ เกิด

ความเขา้ใจลึกซ้ึงและเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่าถอ้ยคาํท่ีกล่าวอย่างตรงไปตรงมา การศึกษา

ภาษาในเน้ือหาข่าวผูว้ิจยัพบการใชภ้าพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน  

ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน คือ การสมมุติใหส่ิ้งท่ีไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม หรือสตัวใ์หมี้สติปัญญา อารมณ์ หรือกิริยาอาการเหมือนมนุษย ์ดงัตวัอยา่ง 
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“ปฐพีพิโรธพม่า 6.8 ริกเตอร์ คนกรุงสะดุง้ตึกสูงอลหม่าน”       

เล่นเอาหวาดผวาไปทั่ว เม่ือแรงสั่นสะเทือนจาก

แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ทางตอนกลางของพม่าเขย่าตึกสูงใน

กรุงเทพฯ จนตอ้งล้ีภยัลงมากนัดว้ยใจตุม๊ๆ ต่อมๆ                                                                                                                                   

แมจ้ะไม่สร้างความเสียหายในเมืองไทย แต่หลายคน

อดนึกถึงคาํทาํนายของหมอดูอีทีไม่ไดเ้พราะหมอดูคนดงัชาว

พม่าเตือนไวว้่า ปีหน้าเมืองไทยเส่ียงเจอธรณีเขย่ากับเขา

เหมือนกนั 

     (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งเป็นข่าวธรณีพิบติัท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศพม่า แต่ส่งผลกระทบมาถึง

ประเทศไทย แมแ้ต่คนท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานครกย็งัรู้สึกไดถึ้งการสัน่สะเทือนในคร้ังน้ี ผูเ้ขียนไดใ้ช้

การบรรยายแบบพรรณนาโวหารทั้งยงัมีการใชภ้าพพจน์บุคลาธิษฐาน ในตอนท่ีกล่าวถึงธรณีเขย่า 

ซ่ึงเป็นการเปรียบส่ิงท่ีไม่มีชีวิตอยา่งธรณีท่ีแปลวา่พื้นดินใหถู้กเขยา่ได ้

นอกจากน้ีตวัอย่างขา้งตน้ยงัพบการใชภ้าพพจน์แบบสัทพจน์ คือ การ

เปรียบเทียบท่ีเลียนเสียง หรือแสดงลกัษณะอาการต่างๆ ทาํให้รู้สึกเหมือนไดย้ินเสียงส่ิงนั้นจริงๆ 

(ทกัษะการเขียนภาษาไทย, 2552 : 81) ข่าวขา้งตน้พบการเลียนเสียงของหวัใจว่าดงั ตุ๊มๆ ต่อมๆ ซ่ึง

หมายถึงการรู้สึกใจคอไม่ดีท่ีรับรู้ไดถึ้งแรงสัน่สะเทือนดงักล่าว 

 3.3) สาธกโวหาร คือ โวหารท่ียกตวัอยา่งหรือยกเร่ืองราวมาประกอบเน้ือ

เร่ืองเพื่อให้ผูอ่้านเข้าใจเน้ือเร่ืองได้ดียิ่งข้ึน ตัวอย่างหรือเร่ืองราวท่ียกมาอาจเก่ียวกับบุคคล 

เหตุการณ์ หรือเป็นนิทานก็ได ้ขอ้ความท่ีเป็นสาธกโวหารน้ีตอ้งปรากฏรวมกบัโวหารชนิดอ่ืน เช่น

เทศนาโวหาร หรืออธิบายโวหาร ดงัตวัอยา่ง 
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 “สติหลุดหลายมุมโลก อลหม่าน ศุกร์น้ี วนัส้ินโลก” 

 อิทธิพลจากกระแสคลัง่วนัโลกาวินาศตามคาํทาํนาย

ของชนเผา่มายาสร้างความโกลาหลไปทัว่สารทิศ บางคนหมด

อาลยัตายอยากถึงขั้นใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ย ั้งคิด บางคนหนกัถึง

ขั้นอาการคลุ้มคลั่งไล่ทาํร้ายผูอ่ื้น แต่ท่ีฮิตท่ีสุดเห็นจะเป็น

อาการวิตกจริต แห่กันกักตุนเสบียงไว้เล้ียงตัวเองในยาม

ฉุกเฉินในกรณีท่ีโลกพินาศจริงๆ 

     (19 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ตวัอยา่งเป็นข่าวความวิตกกงัวลของคนเก่ียวกบักระแสวนัโลกแตกตามคาํทาํนาย

ของชนเผ่ามายา พบการใช้สาธกโวหาร คือตอนท่ียกตวัอย่างอาการของคนคลัง่วนัโลกแตกท่ี

แตกต่างกนัไป เช่น ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย คลุม้คลัง่ไล่ทาํร้ายผูอ่ื้น มีอาการวิตกจริต และกกัตุนเสบียง

อาหาร ซ่ึงสาธกโวหารไดแ้ทรกอยูใ่นการเขียนแบบบรรยายโวหารนัน่เอง 

การศึกษาเร่ืองการใชภ้าษาข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพแ์จก M2F ท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ จะเห็นว่าในการเขียนข่าวผูเ้ขียนมกัใชภ้าษาท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกแก่ผูอ่้าน ทาํให้

ผูอ่้านสามารถจินตนาการถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในข่าวไดอ้ยา่งชดัเจน การใชภ้าษาในลกัษณะน้ีจะ

พบมากในการใชค้าํจินตภาพ และการใชโ้วหาร นอกจากการใชภ้าษาท่ีก่อใหเ้กิดภาพแลว้ ผูเ้ขียนยงั

ไดใ้ส่ความคิดเห็นของตนลงไปในข่าวดว้ย อาจเป็นการประเมินบุคคลในข่าวนอกเหนือจากขอ้มูล

ท่ีมี หรือการคิดแทนบุคคลในข่าวว่ามีความรู้สึกนึกคิดเช่นไร ซ่ึงเป็นการเขียนข่าวท่ีแตกต่างจาก

การรายงานข่าวโดยทัว่ไป การเขียนข่าวในลกัษณะน้ีจึงถือเป็นการรายงานข่าวแบบการเล่าข่าว  
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บทที ่4 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งศึกษาการใชภ้าษา และกลวิธีการพาดหัวข่าวหนา้หน่ึงใน

หนังสือพิมพแ์จก M2F โดยมีสมมุติฐานในการวิจยัคือ การใชภ้าษาและกลวิธีการนาํเสนอข่าว          

หนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก M2F มีลกัษณะการใชภ้าษาและการนาํเสนอดว้ยการเล่าข่าวมากกว่า

การรายงานข่าวโดยทัว่ไป  และเน้ือหาของข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพ ์M2F มีเน้ือหาท่ีใกลต้วัคน

ท่ีอาศยัอยูใ่นสงัคมเมือง 

ผลการศึกษาพบว่า เน้ือหาของข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพ ์M2F ประกอบดว้ยข่าว          

13 ประเภทไดแ้ก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบนัเทิง ข่าวศาสนาและความเช่ือ ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ    

ข่าวอุทกภยัและธรณีพิบติั ข่าวอุบติัเหตุ ข่าวสุขภาพในชีวิตประจาํวนั ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ     

ข่าวพระในราชสาํนกั ข่าวการเมือง ข่าวพยากรณ์อากาศ และข่าวการศึกษา ทั้งน้ีการเลือกข่าวท่ีพบ

ส่วนใหญ่เป็นข่าวท่ีเป็นกระแสหลกัในสังคมช่วงนั้นๆ ซ่ึงมีเน้ือหาเหมือนกบัหนงัสือพิมพร์ายวนั

ทัว่ไป แต่ส่วนหน่ึงจะเป็นข่าวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัจงัหวดักรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของ

ผูรั้บแจกหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ผลการศึกษาดา้นกลวิธีการพาดหัวข่าวพบว่ามีการพาดหัวข่าวแบบ การพาดหัวข่าวแบบ 

Flush Left การพาดหัวข่าวแบบ Flash left and right  การพาดหวัข่าวแบบ Center middle line        

การพาดหัวข่าวแบบ Kicker  การพาดหัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ (Banner)  การพาดหัวข่าวแบบ

แบ่งเป็นสองช่วง  การพาดหวัข่าวแบบ Flash right  การพาดหวัข่าวแบบหนา้กระดาน Cross line  

การพาดหัวข่าวแบบพีระมิดหัวกลบั (Inverted Pyramid)  การพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวรอง          

(Read out)  นอกจากน้ียงัมีการใชก้ลวิธีต่างๆ ในการพาดหวัข่าวใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ 
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การใชสี้เพื่อเน้นตวัอกัษร  การวางตวัอกัษรในลกัษณะโคง้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรูปภาพ  การวาง

ตวัอกัษรในลกัษณะต่างๆ เพื่อส่ือความหมายให้สอดคลอ้งกบัความหมายของคาํ  และการตกแต่ง

ตวัอกัษรให้สัมพนัธ์กบัความหมายของคาํ ทั้งน้ีเพื่อช่วยในการส่ือความให้ชดัเจน  และทาํให้พาด

หัวข่าวมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ส่วนดา้นการเขียนความนาํพบการเขียนความนาํแบบสรุปเร่ือง 

(summary lead)  ความนาํข่าวแบบให้ภูมิหลงั (Background Lead)  ความนาํข่าวแบบภาพพจน์ 

(Picture Lead)  ความนาํแบบสีสัน (Colorful Lead)  ความนาํข่าวแบบอญัพจน์ (Qoutation Lead)  

ความนาํแบบเปรียบเทียบ (Contrast Lead) และข่าวท่ีไม่มีความนาํ  การเขียนความนาํแบบต่างๆ น้ี

เพื่อช่วยให้ผูอ่้านรู้รายละเอียดของข่างอย่างกวา้งๆ และเป็นการดึงดูดให้ผูอ่้านอยากอ่านข่าวนั้น

ต่อไปจนจบ ดา้นการเขียนส่วนเช่ือมเพียงจาํนวน 2 ข่าว จากข่าวทั้งหมด 82 ข่าว  

ผลการศึกษาดา้นการใชภ้าษาแบ่งออกเป็นการศึกษาภาษาในส่วนของพาดหัวข่าว และ

ภาษาในส่วนของเน้ือหาข่าว  การใชภ้าษาในพาดหัวข่าวพบการใชก้ารตดัคาํ มีทั้งการตดัคาํเด่ียว

หรือคาํมูล การตดัคาํซ้อน ปละการตดัคาํประสม เน่ืองจากตอ้งใช้ภาษาท่ีกระชับแต่สามารถส่ือ

ความหมายไดดี้ เพราะตอ้งเขียนในพื้นท่ีบนหน้าหนังสือพิมพท่ี์มีอยู่อย่างจาํกดั  การใชค้าํสแลง  

การใชค้าํคลอ้งจอง  การใชว้ลีพบการใชว้ลีท่ีมีใชม้านานแลว้ และวลีท่ีสร้างข้ึนใหม่  และการใชค้าํ

จินตนาการเพื่อใหผู้อ่้านเห็นภาพเหตุการณ์ตามข่าวและมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปดว้ย ไดแ้ก่การใช้

คาํกริยา การใชค้าํพิเศษณ์ การใชค้าํอุทาน และการใชค้าํเลียนเสียง  ส่วนการใชภ้าษาในเน้ือหาข่าว

แบ่งเป็นการใชภ้าษาระดบัคาํและการใชภ้าษาระดบัความ การใชภ้าษาระดบัคาํพบการใชค้าํซอ้น  

การใชอ้กัษรยอ่  การใชค้าํฉายาและคาํสมญานาม  การใชก้ารตดัคาํพบการติดคาํเด่ียวหรือคาํมูล  

การตัดคาํเด่ียวแล้วเปล่ียนรูปคาํ และการตัดคาํซ้อน  การใช้คาํสัมผสัคล้องจอง  การใช้คาํ

จินตนาการ ไดแ้ก่การใชค้าํกริยา การใชค้าํพิเศษณ์ และการใชค้าํเลียนเสียง  การใชค้าํสแลง  ดา้น

การใชภ้าษาระดบัความพบการใชว้ลีท่ีเป็นสาํนวนไทย และวลีท่ีสร้างข้ึนใหม่  การเช่ือมโยงความ

พบการเช่ือมโยงความดว้ยการอา้งถึง  การใชค้าํท่ีสัมพนัธ์กนั  การละ  และการใชค้าํเช่ือมสัมพนั

ธสาร  ดา้นการใชโ้วหาร พบการใชโ้วหารแบบบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร พบการใชภ้าพพจน์

แบบบุคลาธิษฐานและภาพพจน์แบบสทัพจน์  และสาธกโวหาร 
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อภิปรายผล 

หนังสือพิมพแ์จกนั้นมีรายไดม้าจากการขายพื้นท่ีโฆษณาบนหนา้หนังสือพิมพ ์และผูรั้บ

สารสามารถรับหนังสือพิมพ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผูรั้บสารจะตัดสินใจรับหรือไม่รับ

หนงัสือพิมพก์็ได ้ดงันั้นการทาํให้หนงัสือพิมพน่์าสนใจดึงดูดผูอ่้านจึงจาํเป็นกบัหนงัสือพิมพแ์จก

มาก หนงัสือพิมพแ์จก M2F จึงมีการเลือกประเภทของข่าว กลวิธีการนาํเสนอข่าว รวมทั้งการใช้

ภาษาใหมี้ความน่าสนใจและดึงดูดผูอ่้านดงัต่อไปน้ี 

ดา้นเน้ือหาข่าวหนา้หน่ึงหนงัสือพิมพแ์จก M2F จดัอยูใ่นข่าวประเภทข่าวเบา เห็นไดจ้าก

ข่าวประเภทท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ ข่าวอาชญากรรม และรองลงมาคือข่าวบนัเทิง ลว้นแลว้แต่เป็นข่าว

ท่ีอยูใ่นข่าวหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณรายวนัท่ีมีเน้ือหาเบา เน้ือหาของข่าวจะเป็นเร่ืองท่ี

คนทัว่ไปสนใจเช่นข่าวอาชญากรรมท่ีแสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ น่าคน้หา น่าติดตาม 

หรือข่าวท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัของดารานกัแสดง ไม่ว่าจะในดา้นความรักหรือเร่ืองในแง่ลบต่างๆ ลว้น

เป็นส่ิงท่ีผูค้นใหค้วามสนใจอยูเ่สมอ โดยข่าวท่ีเลือกมานาํเสนอนั้นส่วนใหญ่ยงัเป็นข่าวท่ีสอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตของคนเมืองคือกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูรั้บสาร 

ดา้นกลวิธีการนาํเสนอข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพแ์จก M2F มีความโดดเด่นในการ      

พาดหวัข่าวท่ีมีความหลากหลายและเน่ืองจากข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก M2F น้ีมีข่าวเพียง

ข่าวเดียว การเลือกใชรู้ปแบบการพาดหัวข่าวจึงไม่ตอ้งแข่งกบัข่าวอ่ืนๆ ดงัเช่นหนงัสือพิมพร์ายวนั

เชิงปริมาณทัว่ไป ทั้งน้ีเพื่อทาํใหพ้าดหวัข่าวมีความโดดเด่นสะดุดตาผูรั้บมากยิง่ข้ึน การใชต้วัอกัษร

สีเพื่อส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีสัมพนัธ์กบัข่าวนั้นๆ เช่นใชสี้แดงในข่าวอาชญากรรม ใชสี้เขียวใน

ข่าวท่ีตอ้งการส่ือถึงความสดช่ืนร่ืนเริง การวางรูปภาพให้สอดคลอ้งกบัพาดหัวข่าวเพ่ือช่วยส่ือ

ความหมาย การวางตวัอกัษรให้สัมพนัธ์กบัความหมายของคาํเพื่อส่ือความหมายให้ชดัเจนและทาํ

ให้ข่าวดูน่าสนใจมากข้ึน และการตกแต่งตวัอกัษรเพ่ือช่วยส่ือความหมายของคาํ ทั้งหมดน้ีเป็น

กลวิธีการนาํเสนอท่ีมีส่วนในการดึงดูดความสนใจจากผูรั้บหนงัสือพิมพ ์ ในส่วนของโครงสร้าง

ของข่าวนั้นพบว่าไม่มีข่าวใดเลยท่ีมีองคป์ระกอบครบทั้ง 5 ส่วน โดยพบข่าวท่ีมีพาดหัวรองนอ้ย
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ท่ีสุดคือ 1 ข่าว และพบการเขียนส่วนเช่ือมเพียง 2 ข่าว ในส่วนของส่วนเช่ือมท่ีพบจาํนวนนอ้ยมาก

น้ีอาจสรุปไดว้่าข่าวท่ีนาํมาเสนอนั้นไม่มีท่ีมาท่ีไป เป็นการกล่าวข้ึนมาลอยๆ โดยไม่มีส่วนเช่ือมซ่ึง

เป็นส่วนท่ีจะบอกถึงเวลา สถานท่ีเกิดเหตุ ผูรั้บแจง้เหตุ พยานและหลกัฐานต่างๆ  จึงทาํให้ข่าวดู     

ไม่มีนํ้ าหนัก และขาดความน่าเช่ือถือซ่ึงส่วนน้ีถือเป็นลกัษณะเด่นอย่างหน่ึงของข่าวแจกของ         

ข่าวแจก 

ดา้นการใชภ้าษาเป็นการใชภ้าษาไม่เป็นทางการทาํให้เขา้ถึงผูอ่้านไดทุ้กเพศทุกวยั ทั้งยงัมี

การใช้คาํใหม่ท่ีปรากฏอยู่ในการใช้คาํสแลงและสํานวนต่างๆ ท่ีเขา้กับยุคสมัยปัจจุบันทาํให้

ภาพลกัษณ์ของหนงัสือพิมพดู์ทนัสมยั ผูอ่้านอาจไดรั้บข่าวสารท่ีแปลกใหม่อยูต่ลอดเวลา และยงัทาํ

ใหผู้อ่้านสามารถรับข่าวสารไดง่้ายข้ึนดว้ยเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีใชก้นัอยูใ่นสงัคมปัจจุบนั นอกจากน้ี

ยงัพบว่ามีการใชภ้าษาในลกัษณะของการเล่าข่าวคือ การใส่ความคิดเห็น อารมณ์ความรู้สึกของ

ผูเ้ขียนลงไปในข่าวมาก พบมากในส่วนของการใชภ้าษาดา้นการใชค้าํจินตภาพ และการใชโ้วหาร 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจยัการพาดหัวข่าวช้ินอ่ืนจะพบทั้ งความเหมือนและความแตกต่าง 

ดังเช่น สิรนันท์ ห่อหุ้ม ไดศึ้กษาเร่ืองลกัษณะการใช้พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ปริมาณและ

หนังสือพิมพคุ์ณภาพ ผลการศึกษาสรุปไดว้่า เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะการใชภ้าษาในการพาดหัว

ข่าวของหนงัสือพิมพป์ริมาณและหนงัสือพิมพคุ์ณภาพทั้งดา้นการใชค้าํ การใชป้ระโยค และการใช้

เคร่ืองหมายวรรคตอนพบวา่ มีทั้งลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั โดยหนงัสือพิมพป์ริมาณนิยม

ใช้คาํ ประโยคและเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีช่วยประหยดัพ้ืนท่ีในการนาํเสนอข่าวและเร้าความ

สนใจจากผูอ่้านในพื้นท่ีอนัจาํกดั ส่วนหนังสือพิมพคุ์ณภาพนิยมใชค้าํ ประโยค และเคร่ืองหมาย

วรรคตอนท่ีช่วยเพิ่มและเนน้รายละเอียดสาํคญัของข่าวใหม้ากท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบการศึกษาดา้น

ภาษาระหว่างหนังสือพิมพร์ายวนัทัว่ไปกบัหนังสือพิมพแ์จก M2F แลว้จะพบว่าหนังสือพิมพ์

รายวนันั้นเนน้การใชค้าํ ประโยค และเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีช่วยประหยดัเน้ือท่ีและใชเ้พื่อช่วย

เนน้รายละเอียดท่ีสาํคญัของข่าว แต่หนงัสือพิมพแ์จก M2F นั้นนอกจากจะใชค้าํต่างๆ เพ่ือประหยดั

เน้ือท่ีแลว้ ยงัมีลกัษณะเด่นของการใชภ้าษาท่ีเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผูอ่้าน ประกอบกบัการใส่       
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ความคิดเห็นหรืออารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขียนเขา้ไปในข่าวดว้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะการรายงานข่าว

แบบการเล่าข่าว  

หนงัสือพิมพแ์จกท่ีมีกลุ่มเป้าหมายคือคนเมืองในกรุงเทพมหานคร ท่ีแจกในช่วงเวลาเชา้ซ่ึง

เป็นช่วงเวลาเร่งรีบ ผูรั้บจึงมีเวลานอ้ยในการอ่านข่าว และข่าวท่ีไดรั้บเป็นข่าวท่ีมีความคิดเห็นและ

อารมณ์ของผูเ้ขียนปนอยูม่าก อีกทั้งข่าวยงัเป็นข่าวท่ีไม่มีส่วนเช่ือม (Neck) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะบอกถึง

เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ  ผูรั้บแจ้งเหตุ หรือพยาน จึงทาํให้ข่าวนั้ นไม่มีท่ีมาท่ีไปและขาดความ

น่าเช่ือถือ ดงันั้นผูรั้บสารจึงควรอ่านและพิจารณาข่าวอยา่งรอบคอบในขอ้เทจ็จริงของข่าวก่อนท่ีจะ

เช่ือสารท่ีไดรั้บมานั้น 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1.  ควรศึกษาอวัจนภาษาท่ีมีความสัมพันธ์กับความหมายของคํา เพื่อช่วยในการ                     

ส่ือความหมาย   

2. ศึกษาหนงัสือพิมพแ์จก M2F ของปีต่อไปเพื่อให้เห็นพฒันาการของการใชภ้าษาใน

สงัคมปัจจุบนั 

3. ศึกษากลวิธีการนาํเสนอ และการใชภ้าษาในนิตยสารแจกฟรี  
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