๕๕๒๐๘๓๐๗ : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ณฐาภพ โกมลตรี : ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม”
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม, ๑๔๙ หนา
การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเนื้อหา โครงสราง และการใชภาษาของขาว
สั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” โดยศึกษาขาวสั้น ในโปรแกรม
ประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” (kapook.com) เปนเวลา ๑ เดือน คือ ตั้งแตวันที่
๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จํานวนขาวทั้งหมด ๑,๔๑๐ ขาว
ผลการศึกษาเนื้อหาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ จําแนกได ๑๘
ประเภท ประเภทที่พบมากที่สุดคือขาวการเมือง รองลงมาคือขาวอาชญากรรม, ขาวเศรษฐกิจ, ขาว
ตางประเทศ, ขาวอุบัติภัย, ขาวกีฬา, ขาวการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต, ขาวการคมนาคม,
ขาวบันเทิง, ขาวพยากรณอากาศ, ขาวสิ่งแวดลอม, ขาวสาธารณสุข, ขาวราชสํานัก,

ขาวบริการ

ประชาชน, ขาวการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม, ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ขาวการเกษตร และขาว
สังคมและบุคคล ตามลําดับ
ผลการศึกษาโครงสรางของขาวสั้นพบวาขาวสั้นประกอบดวยโครงสรางสองสวน ไดแก พาดหัว
ขาวกับเนื้อขาว โดยทั้งพาดหัวและเนื้อขาวของขาวสั้นใชการขึ้นตนแบบเนนบุคคล องคกรหรือหนวยงาน
มากที่สุด และใชการขึ้นตนแบบเนน สถานที่ และเวลานอยที่สุด พาดหัวและเนื้อขาวมีความสัมพันธ กัน
สามลักษณะ ไดแก เนื้อขาวกลาวซ้ําขอความในพาดหัวขาว, เนื้อขาวขยายความพาดหัวขาว และเนื้อขาว
เพิ่มเติมประเด็นจากพาดหัวขาว
ผลการศึกษาการใชภาษาของขาวสั้นพบวาใชภาษาไมเปนทางการ เนื่องจากดานการใชคํามีการ
ใชคําเรียกบุคคลในขาว, อักษรยอ, การยอคําหรือคํายอ, การใชคํายืมจากภาษาตางประเทศ และการใช
ลักษณนาม ดานการใชสํานวนมีสองลักษณะ ไดแก การใชสํานวนที่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม
และสํานวนใหม ดานการใชเครื่องหมายวรรคตอนนิยมใชเครื่องหมายวรรคตอน ไดแก มหัพภาค, จุลภาค,
ยัติภังค, อัศเจรีย, ไปยาลนอย, ทับ, ทวิภาค และนขลิขิต ไมเครงครัดตามหลักการใช
ภาควิชาภาษาไทย
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Nathaphop Komoltreee : SHORT NEWS IN “KAPOOK.COM” SMARTPHONE APPLICATION
Independent study Advisor : Assist.Prof.Dr. Somchai Samniangngam Ph.D., 145 page.
The objectives of the independent study were to study the contents, the structures and the
usages of the language in the short news on the smart phone application called “Kapook.com”
from August 1, 2013 to August 31, 2013 and the session took for a month with the total numbers of
1,410 news were studied and analyzed.
The findings showed that the content of the short news on the smart phone application
could be divided into 18 types. They are various types of news as rank in order begin with politics
news ranked as the first then followed by felony news, economics news, foreign news, accident
news, sports news, terrorism in the deep South provinces, communication news, entertain news,
meteorology news, environment news, public health news, the royal court news, the population
service news, education news, art and cultural news, science and technology news, social and
people news.
The research finding showed that the structures of the short news could be divided into 2
parts : the news and the content of the news, the headline and the content of the short news were
the most important parts that titled to the people , the organization or the institute that were
satisfied with the headlines and the content. The place and the time in the short news were least.
The relationship with the headlines and the contents had 3 features, these were the contents that
repeated in the headlines, the extended contented in the headlines and additional contents in the
headlines.
The findings also showed that short news used the informal language because the language
had the different types from the communication in daily life such as informal words, abbreviation
and acronyms. They were used to identify the people in the news. There were also borrowed some
words from foreign languages by using classifier. Idiom usage had 2 features. 1) using the original
idioms from the dictionary and 2) using new idioms. The most used punctuation marks in order were
full stop, comma, hyphen, exclamation mark, the mark ฯ, slash, colon and parentheses. They were
not strict on the theory.
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