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ศาสตราจารย ดร. สมชาย สําเนียงงาม อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซึ่งไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา
และใหการชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ทีน่ ี้
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อาจารย ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ กรรมการสอบ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําอันเปนประโยชนและสละเวลา
ตรวจแกไขการคนควาอิสระฉบับนี้เปนอยางดี ทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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ศึกษา
ขอขอบคุ ณ พี่ ๆและนองๆ สาขาวิช าภาษาไทยเพื่อการพัฒ นาอาชี พรุ น ๕ ทั้ง ๗ คน ที่คอย
ชวยเหลือ ใหกําลังใจ กระตุนใหผูศึกษามีความพยายาม จนสามารถทําการคนควาอิสระสําเร็จลุลวงดวยดี
ขอขอบคุณคุณขนิษฐา วุฒิวิริยกิจ และคุณพรอมพันธ อินทวิเศษ ที่ดูแลชวยเหลือเปนกําลังใจ
ใหแกผูศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตอ
สุดทายนี้ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณคุณพอนอม - คุณแมพิมพ โกมลตรี และสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว รวมทั้งผูที่คอยใหกําลังใจทุกทานตลอดระยะเวลาที่ศึกษาจนสัมฤทธิ์ผลไปไดดวยดี
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สั ง คมป จ จุ บั น เป น ยุ ค สารสนเทศ ประชาชนต า งต อ งพึ่ ง พาอาศั ย ข อ มู ล สารสนเทศจน
กลายเปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมีความเร็วในการ
สื่อสารสูงขึ้น สามารถเผยแพรสารสนเทศไดรวดเร็วและทันเหตุการณไปในสถานที่ตางๆ ทั่วโลก อีกทั้ง
สามารถสงผานขอมูลไดอยางหลากหลายรูปแบบ ไดแก เทคโนโลยีที่ใชในระบบโทรคมนาคมทั้งชนิด
มีสายและไรสาย เชน ระบบโทรศัพท, โมเด็ม, แฟกซ, โทรเลข, วิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทัศน
เคเบิ้ ล ใยแก ว นํ า แสง คลื่ น ไมโครเวฟ และดาวเที ยม เป น ต น (ณัฐ ณิ ช า ใฝ ใ จความรู และคณะ,
๒๕๕๖)
เมื่อมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยประชาชนก็สนใจขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ตมากขึ้น
ดังที่บริษัทศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย (truehits.net) (๒๕๕๖) ไดสํารวจสถิติการใชเว็บไทย
พบวาตั้งแตป ๒๕๕๕ ประชาชนนิยมติดตามขาวสารทางอินเทอร เน็ตเพิ่มขึ้นในแตล ะเดือน โดย
ในชวงเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประชาชนติดตามขาวมากเปนอันดับสองรองจากความ
บันเทิงดังกราฟตอไปนี้
กราฟแสดงการใชงานอินเทอรเน็ต ๓ อันดับแรก ของเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖
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จากกราฟดังกลาวจะเห็นไดวาในป ๒๕๕๖ การติดตามอานขาวในอินเทอรเน็ตของประชาชน
มีความถี่สูงขึ้นตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนไป และสูงเปนอันดับสองรองจากความบันเทิงตั้งแตเดือน
พฤษภาคมเปนตนไป สะทอนใหเห็นวาประชาชนนิยมติดตามขาวในอินเทอรเน็ตมากขึ้น
ปจจุบันการติดตามขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ต สามารถเขาถึงไดผานโทรศัพทเคลื่อนที่
(smartphone) “โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถรับสงสัญญาณเสียง ขอมูล ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
อันเกิดจากการผสานระหวางสื่อโทรคมนาคมและสารสนเทศ ทําใหมีบริการอยางหลากหลาย เชน
บริการเลือกชมรายการโทรทัศน ภาพยนตร และฟงวิทยุ เปนตน” (กาญจนา วานิชกร, ๒๕๔๘ : ๓)
โทรศัพทเคลื่อนที่ (smartphone) ถือเปน “นวัตกรรมการสื่อสาร” ที่อํานวยความสะดวก
ใหแกผูใช ทั้งในดานชองทางการสื่อสาร การบริหารจัดการขอมูล และการสื่อสารทางการตลาด ดวย
คุณสมบัติเฉพาะของโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําให ผูใชไดรับ ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น จนกลายเป น
“เครื่องมือการสื่อสาร” ที่ผูใชพกติดตัว รวมทั้งทํากิจกรรมตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน ใชงาน
อินเทอรเน็ต ฟงเพลง และเลนเกม เปนตน (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, ๒๕๕๖ : ๑๓๒)
เดิมมีการใหบริการขาวทางโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชขอความสั้นหรือเรียกวาขาวเอสเอ็มเอส
เปนการรายงานขอเท็จจริง เหตุการณและขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นสูสาธารณชนอยางทันทวงที โดยผูรับ
ขาวตองเสียคาบริการรายเดือน ขาวสั้นดังกลาวมีขอจํากัดคือการสงขอความไดไมเกิน ๑๖๐ ตัวอักษร
ในภาษาอังกฤษ หากเปนภาษาอื่นที่ไมใชภาษาอังกฤษ เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย เปนตน
ส ง ได ไม เกิ น ๗๐ ตั ว อั ก ษร ซึ่ งเป น ไปตามกํ า หนดมาตรฐานขององค ก าร ETSI
(European
Telecommunications Standards Institute) เพื่อใหเครือขายสงขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
หลังจากนั้นเมื่อโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตได หรือที่เรียกวา
โทรศัพทเคลื่อนที่อัจฉริยะ (smart phone) สํานักขาวและเว็บไซตตาง ๆ จึงจัดทําเว็บไซตขาวและ
โปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อใหผูใชบริการสามารถเปดอานขาวไดสะดวก ขาว
ที่นําเสนอมีทั้งขาวพรอมเนื้อหาอยางละเอียดและขาวสั้น
ขาวสั้นเปนขาวที่ประชาชนนิยมอานเพิ่มขึ้น อาจเปนเพราะความรวดเร็วในการรับขาว และ
การใชถอยคําภาษาสั้นกระชับทําใหประหยัดเวลาในการอาน เว็บไซต ตางๆ จะเรียก ขาวสั้นตางกัน
เชน ขาวดวน ขาวสด (breaking news, flash news) ขาวรอน (hot news) เปนตน
เว็บไซตกระปุกเปนอีกเว็บไซตหนึ่งที่นาสนใจ ซึ่งเปนเว็บไซตที่ประชาชนเขาใชบริการมาก
ที่สุด จากการจัดอันดับเว็บไซตของบริษัทศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย (truehits.net) ใน
เดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๓

อันดับ
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

๑
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www.sanook.com
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๓
www.mthai.com
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เว็บไซตกระปุกก็ไดพัฒนาชองทางสําหรับใชบริการตางๆ ของเว็บไซตใหสะดวกขึ้น โดยสราง
โปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Application) ขึ้น
โปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” นั้นเปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
เพื่อใหประชาชนใชบริการตางๆ ของเว็บไซต กระปุกไดผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไดสะดวกและรวดเร็ว
โปรแกรมดังกลาวมีบริการตางๆ ไดแก สาระความบันเทิง ตรวจสลากกินแบงรัฐบาล ราคาน้ํามันและ
ทอง รูปภาพ คลิปวิดีโอ ขาวสารภาพยนตร และขาวสั้น เปนตน
ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” มีความแตกตาง
จากของสํานักขาวอื่นๆ เพราะการนําเสนอขาวมีพาดหัวขาวกับเนื้อขาวที่ใชขอความสั้นๆ เทานั้น ไม
มีการลิงคขอความใหผูอานกดเพื่ออานรายละเอียดของขาวเพิ่มเติมซึ่งตางจากในเว็บไซตของสํานักขาว
อื่นๆ โดยนําเสนอเฉพาะขาวเดนที่ประชาชนกําลังสนใจ และนําเสนอในชวงเวลาตั้งแต ๐๗.๐๐ น. ๒๒.๐๐ น.
ภาษาของข า วสั้ น ในโปรแกรมประยุ ก ตสํ า หรั บ โทรศั พทเ คลื่ อ นที่ “กระปุ ก ดอตคอม” มี
ลักษณะเฉพาะแตกตางจากขาวทั่วไป เนื่องจากขาวสั้นมีขอจํากัดดานเนื้อที่ในการนําเสนอขาว เวลา
ในการนํ า เสนอที่ ร วดเร็ ว และประหยั ด เวลาในการอ า น ฉะนั้ น ผู เ ขี ย นข าวต อ งพิ ถี พิถั น ในการ
เลือกสรรถอยคําภาษา ทั้งการใชคํา สํานวน และเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ เพื่อใหนําเสนอขาวได
กระชับและตรงประเด็นไดมากที่สุด ภาษาของขาวสั้นจึงนาสนใจศึกษาวาผูเขียนมีกลวิธีการใชภาษา
ดานคํา สํานวน และเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ อยางไร จึงนําเสนอขาวสั้นไดในพื้นที่และเวลาที่
จํากัด
ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุก
ดอตคอม” เพราะจากการศึกษางานวิจัยอื่นๆ พบวาแมจะมีผูศึกษาภาษาขาว และการรับบริการขาว
สั้ น แต ก็ยั ง ไมป รากฏการศึก ษาภาษาของข าวสั้ น ในโปรแกรมประยุ กต สํ า หรับ โทรศั พ ท เคลื่ อ นที่

๔

การศึกษาครั้งนี้เพื่อจัดประเภทของขาวสั้น วิเคราะหกลวิธีการใชภาษาของขาวสั้น เพื่อวิเคราะห
ลักษณะเฉพาะ ทั้งในดานการใชคํา สํานวน และเครื่องหมายวรรคตอน และวิเคราะหโครงสรางของ
ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรั บโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกคอตคอม” ผลการศึกษาจะแสดงให
เห็นลักษณะของการนําเสนอขาวในสังคมสารสนเทศ
วัตถุประสงคของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาเนื้อหาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุ ก
ดอตคอม”
๒. เพื่อศึกษาโครงสรางของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุก
ดอตคอม”
๓. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช ภ าษาของข า วสั้ น ในโปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
“กระปุกดอตคอม”
สมมติฐานของการศึกษา
๑. ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่มีเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับการเมือง
๒. ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่มีโครงสรางของขาวเพียงสองสวน
และสัมพันธกันในลักษณะการกลาวซ้ําและการขยายความ
๓. การใชภาษาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่เปนภาษาไมเปน
ทางการ
ขอบเขตในการศึกษา
๑. การศึกษาครั้งนี้ผู ศึกษาจะศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
“กระปุกดอตคอม” (kapook.com) เปนเวลา ๑ เดือน คือ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เทานั้น และจะเก็บขาวสั้นทุกขาวที่นําเสนอในแตละวัน ไดจํานวนขาวทั้งหมด
๑,๔๑๐ ขาว
๒. การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจะจัดประเภทของขาวสั้น ทั้งนี้โดยแบงเนื้อหาตามการแบงของ
ปุณณรัตน พิงคานนท (๒๕๔๘) เปนแนวทางในการวิเคราะหเนื้อหาขาวสั้น ศึกษาโครงสรางของขาว
สั้น และศึกษากลวิธีการใชภ าษาของขา วสั้น เฉพาะดานการใชคํา การใชสํา นวน และการใช
เครื่องหมายวรรคตอน

๕

วิธีดําเนินการศึกษา
๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ โครงสราง
และประเภทของขาว งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนขาว และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขาวสั้นสําหรับ
โทรศัพทเคลื่ อนที่ เพื่ อเปนแนวทางในการศึกษาเนื้อหาและการใชภ าษาของขาวสั้ น ในโปรแกรม
ประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
๒. การคั ด แหล ง ข อ มู ล แหล ง ข อ มู ล ที่ ผู ศึ ก ษาเลื อ กคื อ โปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ
โทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” (kapook.com)
เนื่องจากบริษัทศูนยวิจัยนวัตกรรม
อินเทอรเน็ตไทย (truehits.net) จัดวาเว็บไซตกระปุกไดรับความนิยมมากที่สุด และเว็บไซตดังกลาว
นําเสนอขาวสั้นสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่โดยเฉพาะ
๓. การเก็บขอมูล ผูศึกษาเก็บขอมูลขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
“กระปุกดอตคอม” (kapook.com) เปนเวลา ๑ เดือน ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเก็บขาวสั้นทุกขาวที่เว็บไซตนําเสนอในแตละวัน
๔. การวิเคราะห ขอมูล หลังจากเก็บขอมูล ผูศึกษาจะใชขอมูล วิเคราะหเนื้อหาเพื่อจั ด
ประเภทของขาวสั้น วิเคราะหโครงสรางของขาวสั้น และวิเคราะหการใชภาษาของขาวสั้น โดยแบง
การวิเคราะหภาษาเปน ๓ ประเด็น ไดแก การใชคํา การใชสํานวน และการใชเครื่องหมายวรรคตอน
๕. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ทําใหทราบเนื้อหาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
๒. ทําใหทราบลักษณะโครงสรางของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
๓. ทําใหทราบลักษณะภาษาที่ใชในขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
๔. ผลการศึกษาแสดงใหเห็นลักษณะของการนําเสนอขาวในสังคมสารสนเทศ
นิยามศัพทเฉพาะ
ขาวสั้น (short news) หมายถึง การรายงานขอเท็จจริง เหตุการณและขอมูลตางๆ ที่
เกิดขึ้นสูสาธารณชนอยางทันทวงที เนื้อหาของขาวจะมีขนาดสั้น ในงานวิจัยนี้หมายถึงขาวที่นําเสนอ
ในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” (kapook.com)
พาดหัวขาว (Headline) หมายถึง ประโยคหรือขอความสั้นๆ ที่เปนสาระสําคัญของขาว
ในงานวิจัยนี้หมายถึงขอความตอนตนของของขาวสั้น
เนื้อขาว (Body)
หมายถึง สวนที่อธิบายหรือขยายรายละเอียดของสวนพาดหัวขาว
ในงานวิจัยนี้หมายถึงขอความสวนที่สองตอจากขอความตอนตน

๖

โปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ หมายถึง โปรแกรมประยุกตที่ผลิตขึ้นเพื่อใช
งานเว็บไซตตางๆ ผานอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน ในงานวิจัยนี้หมายถึงโปรแกรม
กระปุกดอตคอม (kapook.com)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” ได
ประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนกรอบในการศึกษาดังนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ โครงสราง และประเภทของขาว
๒. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนขาว
๓. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขาวสั้นสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยดังกลาว โดยประมวลกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ โครงสราง และประเภทของขาว
ขาว คือ การรายงานขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของ
บุคคลสําคัญ ซึ่งเปนเรื่องราวที่นาสนใจ ประชาชนใหความสําคัญ รวมทั้งมีผลกระทบตอผูคนจํานวน
มาก
องค ป ระกอบข า ว คื อ ประเด็ น เนื้ อ หาสาระของข า ว มี ๑๑ ประการ ได แ ก
ความเร็ว ความใกล ชิด ต อเหตุก ารณ ความสํ า คัญ และความเด น ของบุ ค คลสถานที่ สิ่ ง ของและ
สถานการณ ความแปลกประหลาด ความขัดแย ง ความมีเงื่อ นงํา อารมณ ผลกระทบ เพศ
ความกา วหน า หรื อความสํ าเร็ จในการศึกษาทดลองหรื อ คน พบ และความเสี ยหายและภัย พิบั ติ
(ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๑๐)
โครงสรางขาว คือ สวนประกอบของขาว ซึ่งมีโครงสรางสําคัญ ๔ สวน ไดแก ๑) หัว
ขาว คือการนําประเด็นสําคัญของขาวมาพาดหัวเพื่อใหผูอานทราบสาระสําคัญของขาว และพิจารณา
เลือกอานรายละเอียดขาวที่ตนสนใจได ๒) ความนํา คือสาระสําคัญของเนื้อหาขาวที่เขี ยนโดยยอเพื่อ
สรางความเขาใจทั่วๆ ไปแกผูอาน ๓) สวนเชื่อม คือขอความสั้นๆ ที่เชื่อมระหวางความนําขาวกับเนื้อ
เรื่อง เพื่อใหการเขียนขาวนั้นเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง และ ๔) เนื้อเรื่อง คือสวนที่อธิบายหรือขยาย
รายละเอียดของสวนประกอบอื่นๆ ขางตน เพื่อใหผูอานทราบเรื่องราวและเขาใจลําดับความสําคัญ
ของเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน (นรินทร นําเจริญ, ๒๕๔๙ : ๑๘๗)

๗

การแบงขาวตามประเภทเนื้อหาของขาวสามารถแบงได ๑๑ ประเภท ไดแก ขาวใน
ราชสํานัก ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวการเกษตร ขาวการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ขาว
วิ ท ยาศาสตร แ ละวิ จั ย ข า วสั ง คมและสตรี ข า วกี ฬ า ข า วบั น เทิ ง ข า วสิ่ ง แวดล อ ม และข า ว
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๓๐)
๒. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนขาว
สรไน รอดนิ ต ย (๒๕๓๘) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การวิ เ คราะห ภ าษาในข า วของ
หนั งสื อพิมพรายวันภาษาไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะห ภาษาในขาวของหนั งสื อพิมพ
รายวันภาษาไทยในดานภาษาพาดหัวขาวและตัวขาว และความสัมพันธระหวางพาดหัวขาวและตัว
ข า วของหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น ภาษาไทย ผลการศึ ก ษาพบว า ภาษาที่ ใ ช ใ นการพาดหั ว ข า ว มี
ลักษณะเฉพาะ ในดานการใชคํา มีการใชคําเรียกบุคคลในขาว การใชอักษรยอ การยอคําหรือคํายอ
การใชคําภาษาตางประเทศ การใชลักษณนาม การตั้งสมญานาม และการหลากคํา ในดานการใช
ประโยค มีการใชประโยคที่สวนประกอบสมบูรณ การใชประโยคที่มีสวนประกอบไมสมบูรณ การใช
ประโยคที่สั บ เปลี่ ย นตํา แหนงของส ว นประกอบ และการใชส วนประกอบของประโยคทํ าหน า ที่
มากกวาหนึ่งหนาที่ ดานการใชสํานวนมีการใชทั้งสํานวนเดิมและสํานวนใหม ดานการใชโวหารมีการ
ใชอติพจน การใชอุปลักษณ การใชสัทพจน การใชบุคลาธิษฐาน และการใชอุปมา ด านการใช
เครื่องหมายวรรคตอน มีทั้งการใชตรงตามหลักเกณฑและไมตรงตามหลักเกณฑที่ราชบัณฑิตยสถาน
กําหนด สว นภาษาในตัวขาวมีลั กษณะไมแตกตางจากภาษาปกติมากนัก การใชภาษาโดยทั่วไป
ถูกตองตามหลักเกณฑการเขียนขาว ทั้งในดานการใชคํา การใชประโยค การใชเครื่องหมายวรรค
ตอน เปนตน การเปรียบเทียบพาดหัวขาวและตัวขาวในดานการใชภาษาพบวา สวนใหญมีลักษณะ
การใชภาษาที่แตกตางกันทั้งในเรื่องการใชคํา การใชประโยค การใชสํานวน และการใชเครื่องหมาย
วรรคตอน เปนตน สวนในดานเนื้อหาของพาดหัวขาวกับตัวขาวพบวามีทั้งที่ สัมพันธสอดคลองกัน
และไมสัมพันธสอดคลองกัน
เสริมศิริ นิลดํา (๒๕๔๑) ไดศึกษาเรื่อง “ลีลาการเขียนขาวกับการรับรูของผูอาน”
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาลีลาการเขียนขาว ซึ่งประกอบดวยการใชภาษาและการลําดับเรื่อง มีผลตอ
การรับรูของผูอาน อันไดแก ความเขาใจ ความจํา ความนาสนใจ ความนาเชื่อถือ และการรับรู
ความสําคัญของขาวอยางไร รวมทั้งศึกษาวาตัวแปรดานระดับการศึกษาของผูอานมีผลตอการรับรูลีลา
การเขียนขาวหรือไม ผลจากการวิจัยพบวา ๑) ขาวที่เขียนดวยภาษามาตรฐานทําใหผูอานที่มี
การศึกษาสูงและต่ําสามารถเขาใจและจดจําเนื้อหาขาวไดมากกวาที่เขียนดวยภาษาขาว และผูอานจะ
ใหความสนใจ เชื่อถือ และรับรูความสําคัญของขาวที่เขียนดวยภาษามาตรฐานมากกวา ๒) ขาวที่

๘

เขียนแบบเลาเรื่องทําใหผูอานที่มีการศึกษาสูงและต่ําเขาใจ จดจํา และสนใจเนื้อหาขาวไดมากกวาที่
เขียนแบบปรามิดหัวกลับ แตผูอานใหความเชื่อถือและรับรูความสําคัญของขาวจากการเขียนทั้ง ๒
แบบไมแตกตางกัน ๓) ไมพบวามีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางลีลาการเขียนขาว กับระดับการศึกษาของ
ผูอาน
ทองสุก ศิลปะศาสตร และคณะ (๒๕๔๓) ไดศึกษาเรื่อง “วิเคราะหการใชคําใน
การพาดหั ว ขาวของหนั งสื อ พิมพ ไทยรั ฐ ” มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อศึ กษาการใช คําในพาดหั ว ขา วของ
หนังสือพิมพไทยรัฐ ผลการศึกษาพบวาการใชคําในพาดหัวขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ มีจํานวน ๑๓
ประเภท ไดแก คําเรียกชื่อ คําที่มีความหมายโดยนัย คําภาษาปาก คําภาษาตางประเทศ คํา
ภาษาถิ่น คําที่มีเสียงสัมผัสคลองจอง คําซ้ํา คําซอน คําราชาศัพท เครื่องหมายวรรคตอน คําเลียน
เสียง คําปฏิเสธ และคําบอกปริมาณ ผลการศึกษาพบวามีคําเรียกชื่อมากที่สุด และคําที่ไมมีใชเลย
คือคําภาษาถิ่น ศึกษาการใชคําบอกอารมณความรูสึก ๑๗ ประเภท ไดแก คําบอกอารมณความรูสึก
เบิกบานดีใจสบายใจ คําบอกอารมณความรูสึกรัก หวงแหน คําบอกอารมณความรูสึกทอแทหมด
กําลังใจ ผิดหวัง สะเทือนใจ เสียใจแทบทนไมได คําบอกอารมณความรูสึกโหดรายทารุณ คําบอก
อารมณความรูสึ กโกรธ คําบอกอารมณความรู สึ กเขมแข็ง เด็ดขาด เชื่อมั่น มีความหวัง คําบอก
อารมณความรูสึกปดบัง ซอนเรน คําบอกอารมณความรูสึกไมแนใจ มีอุปสรรค มีความรูสึกกลัว คํา
บอกอารมณความรูสึกไมกลัวไมใสใจ คําบอกอารมณความรูสึกขยัน อดทน สนใจ เอาใจใส มีอุปสรรค
มีความรูสึกกลัว คําบอกอารมณความรูสึกชา ตกต่ํา คําบอกอารมณความรูสึกเร็ว คําบอกอารมณ
ความรูสึกคลุมเครือ ไมเปนระเบียบ คําบอกอารมณความรูสึกถูกขมเหง รังแก ดูถูก ถูก กดดัน คํา
บอกอารมณค วามรูสึ ก ตื่น เตน แปลกใจประหลาดใจ คํ าบอกอารมณ ความรู สึ กเป ดเผย ชั ดเจน
กระจาง และคําบอกอารมณความรูสึกเคารพ เลื่อมใส เทิด ทูน ผลการศึกษาพบวาคําที่พบมากที่สุด
คือคําบอกอารมณความรูสึกโหดราย ทารุณ คําที่พบนอยที่สุด คือคําบอกอารมณความรูสึกเคารพ
เลื่อมใส เทิดทูน
๓. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขาวสั้น
โรจนา ถัดทะพงษ (๒๕๔๕) ไดศึกษาเรื่อง “ลักษณะภาษาขาวในวิทยุติดตามตัว” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสราง ระดับของภาษา ลักษณะการใชคํา ประโยค และการเชื่อมโยง
ความในขาวที่นําเสนอผานสื่อวิทยุติดตามตัว ผลการศึกษาพบวา ข าวที่นําเสนอผานวิทยุติดตามตัว
เปนขาวสั้น เนื่องจากพื้นที่ในการนําเสนอมีจํากัดการรายงานขาวจึงมีเฉพาะประเด็นสําคั ญของขาว
ขาวสั้นในสื่อวิทยุติดตามตัวมีโครงสรางทางความหมายประกอบดวย ๖ สวน ไดแก ใคร อะไร ที่ไหน
อยา งไร เมื่ อไร และเหตุใ ด ส ว นที่มี มากที่ สุ ด คือ ใคร ลั กษณะการรายงานขาวประกอบดว ย ๒

๙

ลักษณะ คือ การรายงานขาวแบบเลาเรื่อง และการรายงานขาวที่เปนคําพูด ขอ คิดเห็น หรือการให
สัมภาษณของแหลงขาว ลักษณะภาษาของขาวเปนภาษาเปนทางการและไมเปนทางการขึ้นอยูกับ
ประเภทของขาว ถาเปนขาวเกี่ยวกับราชการจะใชภาษาทางการแตถาเปนขาวเกี่ยวกับประชาชน
ทั่วไปใชภาษาไมเปนทางการ ประโยคที่ใชในขาวประกอบดวยประโยคสามัญ ประโยครวม และ
ประโยคซอน ปรากฏใชประโยครวมมากที่สุด โดยเฉพาะประโยครวมซับซอน การเชื่อมโยงความใน
ขาวมี ๔ ลักษณะ ไดแก การอางถึง มีการอางถึงบุคคล และการอางถึงโดยชี้เฉพาะ การละ มีการละ
หนวยเดิมที่เปนคํานามหรือกลุมคํานาม และการละหนวยเดิมที่เปนคําเชื่อม การซ้ํา มีการซ้ําทุกสวน
และการซ้ําบางสวน การใชคําเชื่อม มี ๑๒ ประเภท ไดแก คําเชื่อมแบบเพิ่มขอมูล คําเชื่อมแบบให
เลือก คําเชื่อมแบบขัดแยง คําเชื่อมแสดงความตางตอนกัน คําเชื่อมแบบแสดงตัวอยาง คําเชื่อมแบบ
ขยายความ คําเชื่อมแบบแสดงเหตุ คําเชื่อมแสดงวัตถุประสงค คําเชื่อมแบบแสดงผล คําเชื่อมแสดง
เงื่อนไข คําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ และคําเชื่อมแสดงลักษณะหรือวิธีการ
สุธาสินี นิรัตติมานนท (๒๕๕๐) ไดศึกษาเรื่อง “การคัดเลือกและนําเสนอขาวสั้น
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกณฑในการคัดเลือกขาวสั้นรูปแบบการนําเสนอ
ขา วสั้ น และป จจั ย ตางๆ ที่ ส ง ผลตอการคัดเลื อกและนํา เสนอขาวสั้ น ผ านทางโทรศัพ ทเคลื่ อนที่
ตลอดจนความคิดเห็นของผูใชบริการขาวสั้น ผลการศึกษาพบวา การรายงานขาวสั้น (เอสเอ็มเอส)
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ประกอบดวยขาว ๙ ประเภท ไดแก ขาวการเมือง ข าวราชการ ขาวทหาร
สงครามและการปองกันประเทศ ขาวเศรษฐกิจ ขาวราชสํานัก ขาวพยากรณอากาศและการแจง
เตื อนภั ยต า งๆ ที่เ กี่ย วเนื่ อ งด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ข า วคมนาคมขนส ง ข าวสั งคมและบุ ค คล ข า ว
ตางประเทศ ขาวอุบัติภัย ภัยพิบัติและเพลิงไหม ขาวอาชญากรรมและปญหาดานศีลธรรมจรรยา
ของสั ง คม ข า วกี ฬ า ข า วศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ความบั น เทิ ง และการท อ งเที่ ย ว ข า วการแพทย
สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม ขาววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดาราศาสตร ขาวการศึกษา ขาว
สิ่งแวดล อม ขาวศาล และขาวบริการประชาชน ในดานคุณคาขาวนั้ น นั กขา วใหความสํ าคัญ
ทางดานความทัน เหตุการณมาเป นอัน ดับแรก ขณะที่เกณฑในการคัดเลื อกประเภทขาวพบการ
นําเสนอขาวการเมืองมากที่สุด นอกจากนี้ในดานรูปแบบการนําเสนอขาวสั้นนั้น พบการเขียนขาว
แบบ Who Lead การใชคํายอเพื่อชวยในการเขียนขาวและการรายงานขอเท็จจริง ด านปจจัยที่
สงผลตอการคัดเลือกและนําเสนอขาวสั้นผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวามี ๘ ปจจัย ไดแก ปจจัย
ทางกายภาพของสื่ อ ปจจั ยของตัว ผู ส งสาร ป จ จั ยจากแหล งที่มาของขาว ป จ จั ยทางดา นเวลา
ปจจัยจากพื้นฐานของสถานีขาว ปจจัยจากกลุมผูอาน ปจจัยทางเทคโนโลยี และปจจัยทางธุรกิจ
สันติ กิติพิมล (๒๕๕๒) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขาว
ผานระบบเอสเอ็มเอส (SMS) ของสํานักขาวไอเอ็นเอ็นในสวนภูมิภาค” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชบริการรับขาวจากสํานักขาวไอเอ็นเอ็นผานระบบเอสเอ็มเอสใน

๑๐

สว นภูมิภาค ศึกษาพฤติกรรมการเป ดรั บ ขาวจากสํ านักขาวไอเอ็น เอ็น ผ านระบบเอสเอ็มเอสของ
ผูใชบริการในสวนภูมิภาค และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการเปดรับขาวจากสํานักขาวไอ
เอ็นเอ็นผานระบบเอสเอ็มเอสในสวนภูมิภาคกับพฤติกรรมการเปด รับขาว ผลการศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูที่เปดรับขาว พบวาผูที่เปดรับขาวที่มีเพศอายุและอาชีพแตกตางกัน จะมีปจจัย
สวนบุคคลแตกตางกัน ซึ่งเปนผลใหบุคคลเลือกเปดรับขาวแตกตางกันดวย
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา ปจจัยสวนบุคคล กําหนดการรับรูขาวสารก็เพื่อจะได
รูวากําลั งมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น และใหทัน ตอเหตุการณและทัน สมัย ปจ จั ยดานสังคมมีผ ลตอ
พฤติกรรมการเปดรับขาวของผูรับสาร ซึ่งเปนความตองการของกลุมเปาหมายที่ไดเรียนรูจากสังคมจน
เกิดความตองการขึ้นเอง ทั้งในแงของความตองการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอื่น หรือตองการใหเปน
ที่ยอมรับของสังคม และปจจัยดานการตลาดเปนสิ่งกระตุนที่เขาไปสูความสึกนึกคิดของผูบริโภค เพื่อ
จะเปลี่ยนเปนการตอบสนองใหเกิดพฤติกรรมการใชบริการเปดรับขาว โดยผูบริโภคจะพิจารณาจาก
การเลือกผลิตภัณ ฑ ตราผลิตภัณฑ ผูใหบริการ เวลาในการใชบริการ และจํานวนการใชบริการซึ่ง
สอดคลองกับสิ่งกระตุนทางการตลาดที่ป ระกอบดวยปจจั ย ๔ ประการ คือ ผลิตภัณฑ (Product)
ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือ ๔Ps
นั่นเอง
ผูศึกษาจะใชกรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยดังกลาวเปนแนวทางในการศึกษาขาวสั้นใน
โปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ เพราะจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังกลาวพบวายังไมปรากฏการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่

บทที่ ๒
การเขียนขาวในสื่อประเภทตางๆ
ขาวคือการนําเสนอขอเท็จจริงที่ผูสื่อข าวไดรวบรวมมา เนื่องจากผูอานขาวตองการทราบ
ประเด็น สํ าคัญของขา ววาเกิดอะไรขึ้น มีความคืบ หนาของเหตุการณอย างไร การเขียนขา วจึ งมี
วัตถุประสงคเพื่อบอกใหผูอานทราบขอเท็จจริง ที่เกิดขึ้น มักเปนการนําเสนอประเด็นสําคัญและตาม
ดวยการขยายประเด็นดังกลาวในลักษณะพีระมิดหัวกลับ ปจจุบันยังปรากฏรูปแบบการเขียนขาวอีก
หลายรูปแบบ ซึ่งจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสื่อแตละประเภท
การสื่ อสารมวลชนมี การเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบไปตามความกา วหน าทางเทคโนโลยี ดัง ที่
ประเทศไทยมีสื่อหนังสือพิมพครั้งแรกในปพ.ศ. ๒๓๘๗ ตอมาในป ๒๔๗๐ ก็เริ่มมีสื่อวิทยุกระจายเสียง
ในป ๒๔๙๐ ก็มีสื่อวิทยุโทรทัศน และจนถึงป ๒๕๔๐ ชองทางการสื่อสารทางอิน เทอรเน็ตทําให
ขาวสารถูกสงไดรวดเร็วขึ้น จึงเปนชวงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของการสื่อสารมวลชน
เมื่อการสื่อสารมวลชนไดเปลี่ยนแปลงไปการเขียนขาวก็ยอมมีพัฒนาการตามไปดวยเชนกัน
ซึ่งสามารถจัดรูปแบบการเขียนขาวตามประเภทของสื่อ ที่นําเสนอขาวได ๒ ประเภท ไดแก การเขียน
ขาวในสื่อสิ่งพิมพ และการเขียนขาวในสื่ออิเล็กทรอนิกส
๑. การเขียนขาวในสื่อสิ่งพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง สมุด แผนกระดาษหรือวัตถุใดๆ ที่พิมพขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่
แผนผังภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผนเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเชนเดียวกัน
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔ : ๑,๒๐๐)
การเขียนขาวในสื่ อสิ่งพิมพ มีมาอยางยาวนานตั้งแตเริ่ มมีเครื่องพิมพในประเทศไทย สื่ อ
สิ่งพิมพในรูปแบบหนังสือฉบับแรกผลิตขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๘๗ คือ บางกอกรีคอรเดอร
(Bangkok Recorder) เปนจดหมายเหตุอยางสั้นออกเดือนละ ๒ ฉบับ ซึ่งถือเปนสื่อหนังสือพิมพฉบับ
แรกของเมืองไทย เปนเอกสารชั้นตนซึ่งบันทึกขาวสารเหตุการณสําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศ
เนื้อหาในแตละฉบับมีขอมูลสิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร การแพทยและการสาธารณสุข
ตลอดจนใหขอมูลสินคาของสยามและตางประเทศ คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษ พงศาวดารตางชาติ
ฯลฯ (วสิน ทับวงษ, ๒๕๕๖) สะทอนใหเห็นวาการเขียนขาวสั้นเกิดขึ้นตั้งแตยุคแรกของการผลิต
หนังสือพิมพขึ้นในประเทศไทย
๑๑

๑๒

เมื่อหนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอรไดถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ ๔ แตสื่อสิ่งพิมพของไทย
ก็ยังคงมีพัฒนาการเรื่อยมาจนปจจุบัน การเขียนขาวในหนังสือพิมพ ก็มีเนื้อหาที่หลากหลายขึ้นไมได
จํากัดเพียงแตขาวตางประเทศอยางในหนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอร
การรายงานขาวในหนังสือพิมพจะใชตัวอักษรและภาพขาวเปนองคประกอบสําคัญในการสื่อ
ความหมาย การเขียนขาวในหนังสือพิมพมีรูปแบบการนําเสนอแตกตางจากสื่อสิ่งพิมพประเภทอื่นทั้ง
โครงสราง การเรียบเรียง และกลวิธีการเขียน ดังนี้
๑.๑ โครงสรางของขาว
โครงสรางของขาวในหนังสือพิมพ ประกอบดวย ๔ สวน ไดแก หัวขาว (Headline)
ความนํา (Lead) สวนเชื่อม (Neck) และเนื้อเรื่อง (Body/Detail)
๑.๑.๑ หัวขาว (Headline)
หัวขาว คือ ประโยค วลี หรือขอความสั้นๆ ที่เปนสาระหรือใจความสําคัญ
ของเนื้อขาว พิมพดวยตัวอักษรขนาดใหญ และมักอยูดานบนของเนื้อขาว พาดหัวขาวมีหนาที่ให
สาระสําคัญของขาว ดึงดูดความสนใจของผูอานใหอานเนื้อหาขาว และชวยในการจัดหนาหนังสือพิมพ
การเขียนพาดหัวขาวจึงตองสื่อความหมายกระชับเนื้อหาของขาวใหมากที่สุด มักเปนประโยคบอกเลา
เพื่อใหรูวาเหตุการณอะไรกําลังเกิดขึ้น
นรินทร นําเจริญ (๒๕๔๙ : ๑๙๗) กลาวถึงเปาหมายในการพาดหัวขาวไว
ดังนี้
๑) ดึงดูดความสนใจจากผูอาน ควรเลื อกคําที่นํามาเรี ยงแล วทําให เกิด
ความนาสนใจ ผูอานรูสึกตองการที่จะอานรายละเอียดตอไป
๒) ประหยัดเวลาแกผูอาน หัวขอขาวเปนการสรุปเนื้อหาอยางยอที่สุด จึง
ชวยผูอานที่ไมมีเวลาอานหนังสือพิมพทั้งฉบับ
๓) ลําดับความสําคัญของขาว ผูสื่อขาวจะพิจารณาวาขาวที่นําเสนอในแต
ละวันขาวใดมีความสําคัญที่สุดจะใชขนาดอักษรและพื้นที่ของหัวขอขาวขนาดใหญ ถาเปนขาวที่มี
ความสําคัญรองลงมาจะใชตัวอักษรขนาดเล็กลงมา จนถึงขาวที่มีความสําคัญนอยที่สุด
๔) สรางความสวยงามแกหนังสือพิมพ การเลนขนาดของตัวอักษรใหมี
ความแตกตางหลากหลาย ประกอบกับการสกรีนสี และวางภาพขาวในหนาแรก จะทําใหหนังสือพิมพ
มีสีสัน นาอานนาสนใจมากขึ้น

๑๓

๑.๑.๒ ความนําขาว (Lead)
ความนําขาวคือยอหนาแรกที่ตอจากพาดหัวขาว ลักษณะของความนําคือ
การนําประเด็นสําคัญที่สุดของเหตุการณมาเขียน เพื่อใหขอมูลขยายความจากพาดหัว ขาวและมี
หนาที่ใหรายละเอียดที่สั้นที่สุดของเนื้อหา
ประเภทของความนํา
นรินทร นําเจริญ (๒๕๔๙ : ๒๒๑) กลาวถึงประเภทของความนําวามีอยู ๒ ประเภท คือ
ความนําแบบสรุปความ และความนําแบบกาวหนา ดังนี้
๑) ความนําแบบสรุปความ
ความนําแบบสรุปความจัดเปนความนําแบบพื้นฐานที่มุงตอบคําถาม ๕ W’
s + H คือ Who What When Where Why และ How แบงเปน ๖ ประเภทดังนี้
๑.๑) Who Lead คือ ความนําที่ขึ้นตนดวยชื่อบุคคล ตําแหนง หรือองคกร
ใชในกรณีที่ผูกระทํานั้นมีความสําคัญหรือความเดน ความนําประเภทนี้เขียนงายและนิยมใชมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบของโครงสรางประโยคในการสื่อสารมักจะขึ้นตนดวยประธานเสมอ
๑.๒) What Lead คือ ความนําที่ขึ้นตนดวยการกระทํา ใชในกรณีที่เห็น
วาสิ่งที่เดนที่สุดคือการกระทําหรือเหตุการณ โดยการกระทําหรือเหตุการณนั้นอาจสงผลกระทบตอ
คนจํานวนมาก และบุคคลที่กระทําไมมีความเดน
๑.๓) When Lead คือ ความนําที่ขึ้นตนดวยเวลา ใชในกรณีที่เห็นวาเวลา
ที่เกิดเหตุการณมีความเดน
๑.๔) Where Lead คือ ความนําที่ขึ้นตนดวยสถานที่ ใชในกรณีที่สถานที่มี
ความสําคัญหรือความเดน
๑.๕) Why Lead คือ ความนําที่ขึ้นตนดวยเหตุผลของเหตุการณ ใชใน
กรณีที่เห็นวาเหตุผลของการกระทําในขาวมีความสําคัญ นอกจากนี้ยังใชในกรณีที่เหตุการณ ที่เกิดขึ้น
เปนการรายงานครั้งแรก ยังไมทราบสาเหตุวาทําไมจึงเกิดขึ้น
๑.๖) How Lead คือ ความนําที่ขึ้นตนดวยวิธีการ ใชในกรณีที่ วิธีการใน
ขาวมีความสําคัญ นาสนใจ หรือเปนวิธีการที่โดยปกติไมมีใครทํากัน
๒) ความนําแบบกาวหนา
ความนําแบบกาวหนาเปนการเขียนความนําโดยเสริมความใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนี้
๒.๑) ความนํ า แบบให ภู มิ ห ลั ง คื อ ความนํ า ที่ ใ ห ข อ มู ล ก อ นที่ จ ะเกิ ด
เหตุการณในขาว

๑๔

๒.๒) ความนํ า แบบสรางภาพพจน คือ ความนํา ที่ผู สื่ อขาวพยายามหา
ถอยคํา ขอความ มาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อเนนใหผูอานไดเขาใจและเห็นภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น
เสมือนเขาอยูในเหตุการณนั้น
๒.๓) ความนําแบบกระแทกกระทั้น คือ การใชคํารุนแรง นาพิศวงสงสัย
มาใชในการเขียนความนํา
๒.๔) ความนําแบบคําถาม คือ ความนําที่เขียนขึ้นโดยการตั้งคําถามเพื่อ
เรียกรองความสนใจและความอยากรูของผูอาน มักใชกับเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้น แตกําลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล
๒.๕) ความนําแบบอัญพจน เปนการเขียนความนําโดยยกคําพูดเดนๆ ของ
บุคคลในขาวมาเขียนขึ้นตน
๒.๖) ความนําแบบเปรียบเทียบ เปนการเขียนความนําเพื่อเปรียบเทียบให
เห็นความขัดแยงของเรื่องราวในขาว
๒.๗) ความนําแบบสุภาษิต เปนการเขียนความนําที่นําคําคม คําพังเพย
สุภาษิต มาเขียนใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
๑.๑.๓ สวนเชื่อม (Neck)
สวนเชื่อมเปนสวนตอระหวางความนํากับเนื้อขาว มีลักษณะกลมกลืนกับ
เนื้อขาว สวนเชื่อมมีหนาที่สําคัญ (นรินทร นําเจริญ, ๒๕๔๙ : ๒๓๐) ดังนี้
๑. ใชเชื่อมโยงทางภาษา
๒. ใชขยายความนํา
๓. ใหรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังของเหตุการณ
๔. ใหรายละเอียดของบุคคลหรือแหลงขาวที่ปรากฏในขาว
๕. ใหรายละเอียดของสถานที่หรือเวลาเกิดเหตุ
๑.๑.๔ เนื้อเรื่อง (Body / Detail)
เนื้อเรื่องเปนรายละเอียดของขอเท็จจริงทั้งหมด ในแตละยอหนามีประเด็น
สําคัญเพียงประเด็นเดียว และใหยอหนาที่นําเสนอประเด็นสําคัญที่สุดของขาวมากอน สวนประเด็นที่
มีความสําคัญรองลงไปจะอยูในยอหนาถัดไปตามลําดับความสําคัญ
๑.๒ หลักการเขียนขาวในสื่อหนังสือพิมพ
การเขียนขาวในสื่อหนังสือพิมพมีหลักการดังนี้

๑๕

๑.๒.๑ หลักการเขียนหัวขาว (นรินทร นําเจริญ, ๒๕๔๙ : ๒๐๐) มีดังนี้
๑) สรุปใจความสําคัญที่สุดและเดนที่สุดของขาว
๒) ใชคํากระชับ ชัดเจน ตรงความหมาย และแสดงรสนิยมที่ดี
๓) ดึงดูด นาสนใจ
๔). แจมชัด เขาใจไดทันที พยายามตอบคําถามสําคัญ ๖ อยาง คือ ใคร
(Who) อะไร (What) เมื่อไหร (When) ที่ไหน (Where) ทําไม (Why) อยางไร (How)
๕) หัวขอขาวควรสื่อใหตรงกับเนื้อหา
๖) ถาหัวขาวมีมากกวาหนึ่งบรรทัด ใหแตละบรรทัดมีเนื้อความในตัวเอง
และไมฉีกคําหรือพยางคไวคนละบรรทัด
๗) ไมใชคําผาดโผนเกินจริงทําใหผูอานเขาใจผิด
๘) การเอยชื่อบุคคลในขาวควรระบุใหชัดเจนวาหมายถึงใคร
๙) ไมควรเขียนหัว ขาวโดยใชประเด็นที่เคยเกิดขึ้นแลว และผ านมาแล ว
ควรใชประเด็นที่เปนความคืบหนาลาสุดหรืออนาคตอันใกล
๑๐) มี สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ใช ภ าษาไม ผิ ด ศี ล ธรรมหรื อ เข า ข า ย
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
๑.๒.๒ หลักการเขียนความนํา (นรินทร นําเจริญ, ๒๕๔๙ : ๒๑๐) มีดังนี้
๑) ตองเขียนประเด็นสําคัญที่สุดของเนื้อหาขาวกอนเสมอ จากนั้นจึงคอย
เขียนประเด็นสําคัญรองลงไปตามลําดับ
๒) ใช ภ าษาชวนอ า น น า สนใจ เหมาะกั บ ลี ล าของเรื่ อ ง ชวนให ผู อ า น
ติดตามเรื่อง
๓) เขียนใหสั้น กระชับ ใชภาษางาย ประโยคสั้นๆ แตไดใจความสําคัญที่
คาดวาผูอานตองการทราบ
๔) เขียนใหชัดเจน ไมออมคอม ใหผูอานเขาใจไดทันที
๕) เนนย้ําความผิดปกติหรือความรุนแรงของขาว
๖) ควรบอกแหลงที่มาของขอเท็จจริง เพื่อความนาเชื่อถือ
๗) ใหขอมูลบุคคลที่ปรากฏในขาวหรือใหขาว เชน แนะนําประวัติ อาชีพ
ผลงาน เกียรติประวัติ หรืออื่นๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับประเด็นขาว เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหผูอาน
ทราบกอนอานรายละเอียดตอไป
๘) ไมใชคําหยาบ ไมสุภาพ หรือถอยคําที่สรางความสับสนใหแกผูอาน

๑๖

๙) ไมควรเขียนในลักษณะของการตัดสินในขณะที่เรื่องยังไมมีหลักฐานมาก
พอจะสรุปได
๑๐) ระวังการเขียนความนําที่อาจเขาขายความผิดฐานหมิ่นประมาท
๑.๒.๓ รูปแบบการเขียนเนื้อเรื่อง มี ๕ ประเภท (นริ นทร นํ าเจริ ญ, ๒๕๔๙ :
๒๓๗) ดังนี้
๑) การเรียบเรียงขาวแบบพีระมิดหัวกลับ
คือการเรียบเรียงขาวโดยบอกใหผูอานทราบสิ่งสําคัญที่สุดของขาว
กอน จากนั้นคอยใหรายละเอียดของเหตุการณไปตามความสําคัญของประเด็น
นรินทร นําเจริญ (๒๕๔๙ : ๒๔๑) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนขาวแบบพีระมิดหัว
กลับไวดังนี้
๑. ในยอหนาแรกเขียนความนําใหสั้นกระชับ
๒. เขียนความเปนมาของขาว อาจเปนขอมูลที่มาจากแหลงขาวหรือจากผูสื่อขาว
เองเพื่อทําใหเรื่องมีความชัดเจนมากขึ้น
๓. นําเสนอขาวโดยจัดลําดับความสําคัญลดหลั่นลงมา
๔. มีการยกคําพูดของแหลงขาวมายืนยัน
๕. ใชคําเชื่อมโยง เพื่อทําใหผูอานรูสึกราบรื่นในการเชื่อมตอระหวางยอหนา
๖. อยาแสดงความคิดเห็น
๒) การเรียบเรียงขาวแบบพีระมิดหัวตั้ง
คือการเรียบเรียงขาวโดยนําประเด็น สําคัญที่สุ ดไวตอนทาย นํ า
ประเด็นปลีกยอยมาขึ้นตน มักพบในขาวบันเทิงและขาวอาชญากรรม
๓) การเรียบเรียงขาวแบบผสมระหวางพีระมิดหัวกลับและหัวตั้ง
คือ รู ป แบบการเขี ยนข าวที่ เ หมาะกั บ การรายงานเหตุก ารณ ที่ มี
ความซับซอน มีประเด็นสําคัญหลายประเด็นไมมีประเด็นใดเดนกวากันจึงตองคอยๆ ใหขอมูลไปทีละ
ประเด็น หรืออาจใชรายงานขาวที่เหตุการณยังไมสิ้นสุด มีภาวการณเปลี่ยนแปลงเปนระยะ จึงไม
สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่สุดของเรื่องมานําเสนอแบบพีระมิดหัวกลับได ตองคอยๆ เรียบเรียงขาว
ไปตามเหตุการณโดยอาจสรุปประเด็นเดนเปนชวงๆ
๔) การเรียบเรียงขาวแบบนาฬิกาทราย
คือการเขียนขาวที่เริ่มตนเหมือนพีระมิดหัวกลับ กลาวคือ เริ่มตน
ดวยประเด็นสําคัญที่สุดของขาว จากนั้นก็นําเสนอในประเด็นสําคัญรองลงมา จนถึงจุดหนึ่งก็จะปลอย
ใหเรื่องดําเนินตอไปตามลําดับของเวลา

๑๗

๕) การเรียบเรียงขาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผา
คือการเขียนขาวที่ไมมีความนํา หลังจากหัวขอขาวแลวก็จะเขาสู
เนื้อหาทันที ลําดับของเนื้อหาจะมีความสําคัญเทาๆ กัน
๑.๒.๔ กลวิธีการเขียนขาว
การเรียบเรียงขาวใหนาสนใจ สามารถถายทอดเรื่องราวออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูสื่อขาวจําเปนตองใชภาษาอยางเหมาะสม ภาษาที่ใชในขาวมีลักษณะเฉพาะ ดังที่
สรไน รอดนิตย (๒๕๓๘ : ๑๗) ไดศึกษาภาษาในขาวหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย พบวา กลวิธีการ
เขียนขาวตองใชถอยคําภาษาดังนี้
๑) การใชคํา มีการใชคําเรียกบุคคลในขาว การตั้งสมญานาม คําราชา
ศัพท การใชคําภาษาตางประเทศ คําภาษาปาก การใชอักษรยอ การยอคําหรือคํายอ การใช
ลักษณนาม การหลากคํา คําที่มีความหมายโดยนัย คําที่มีเสียงสัมผัสคลองจอง คําซ้ํา คําซอน คํา
เลียนเสียง คําปฏิเสธ และคําบอกปริมาณ
๒) การใช ป ระโยค มี ก ารใช ป ระโยคที่ ส ว นประกอบสมบู ร ณ การใช
ประโยคที่มีสวนประกอบไมสมบูรณ การใชประโยคที่สับเปลี่ยนตําแหนงของสวนประกอบ และการ
ใชสวนประกอบของประโยคทําหนาที่มากกวาหนึ่งหนาที่
๓) การใชสํานวนมีการใชทั้งสํานวนเดิมและสํานวนใหม
๔) การใชโวหารมีการใชอติพจน อุปลักษณ สัทพจน บุคลาธิษฐาน และ
อุปมา
๕) การใชเครื่องหมายวรรคตอน มีทั้งการใชตรงตามหลักเกณฑและไมตรง
ตามหลักเกณฑที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนด
๖) การเขียนอัญพจน คือ การกลาวถึงคําพูดของแหลงขาวที่ผูสื่อขาวยกมา
โดยตรง และอยูในเครื่องหมายอัญประกาศ อัญพจนมี ๓ ประเภท ดังนี้
๖.๑) การใช อั ญ พจน โ ดยตรง คื อ การยกคํ า พู ด ทั้ ง หมดของ
แหลงขาวมานําเสนอ
๖.๒) การใชอัญพจนบางสวน คือ การยกคําพูดของแหลงขาวมา
นําเสนอโดยตรงบางสวนเฉพาะที่สําคัญ
๖.๓) การถายขอความอัญพจน คือ การสรุปคําพูดทั้งหมดของ
แหลงขาวตามสํานวนของผูสื่อขาวโดยไมมีการยกคําพูดของแหลงขาวโดยตรงมานําเสนอเลย

๑๘

๒. การเขียนขาวในสื่ออิเล็กทรอนิกส
การนําเสนอขาวในสื่ออิเล็กทรอนิกสสามารถแบงออกเปน ๔ ประเภทไดแก สื่อวิทยุโทรทัศน
สื่อวิทยุติดตามตัว สื่อโทรศัพทเคลื่อนที่ และสื่อออนไลน
๒.๑ การเขียนขาวในสื่อวิทยุโทรทัศน
ขาวในสื่อวิทยุโทรทัศนเปนการรายงานขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาเขา ใจงาย และ
นําเสนอภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ การเขียนขาวในสื่อวิทยุโทรทัศนจึงมีความแตกตางจาก
การเขียนขาวในสื่อสิ่งพิมพ เพราะการเขียนขาวในสื่อวิทยุโทรทัศนจะเนนเขียนเพื่อฟงมากกวาการ
เขียนเพื่ออาน ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอขาวดังนี้
๒.๑.๑ โครงสรางของการเขียนขาวในสื่อวิทยุโทรทัศน
นรินทร นําเจริญ (๒๕๔๙ : ๒๗๙) กลาววาโครงสรางของการเขียนขาวใน
สื่อวิทยุโทรทัศนนิยมใชโครงสรางแบบพีระมิดหัวกลับเชนเดียวกับสื่อหนังสือพิมพ ประเด็นสําคัญ
ที่สุดของขาวจะขึ้นกอนแลวตามดวยประเด็นที่มีความสําคัญรองลงไป แตสื่อวิทยุโทรทัศนจะเนน
นําเสนอเฉพาะขอเท็จจริงของขาวเทาที่จําเปน โครงสรางของขาวในสื่อวิทยุโทรทัศนประกอบดวย
หัวขาว ความนํา และเนื้อขาว
๑) หัวขาว การเขียนหัวขอขาวของสื่อวิทยุโทรทัศนใช ประเด็นสําคัญที่สุด
ของขาวมาเขียน หลีกเลี่ยงการเขียนใหตื่นเตนหรือทําใหเขาใจผิด และขึ้นตนหัวขาวดวย “ใคร” กอน
“อะไร” เสมอ เพื่อดึงความสนใจของผูฟงใหอยากฟงรายละเอียดของขาว
๒) ความนํา การเขียนความนําขาวสําหรับสื่อวิทยุโทรทัศนมักใหประเด็น
สําคัญของขาวอยูในตอนตน ใชประโยคสั้นๆ หลายประโยคเขียนตอกัน
๓) เนื้อขาว สื่ อวิทยุโ ทรทัศน มีขอจํ ากัดเรื่ องพื้น ที่เ วลาในการนํ าเสนอ
ขาวในแตละเรื่องจึงไมควรยาวเกินไป ใหพยายามตอบคําถาม ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และ
อยางไร เขียนใหสั้น งาย กระชับ ชัดเจน หนึ่งขาวตอหนึ่งประเด็น และเสนอเฉพาะประเด็นที่กําลั ง
เปนปญหา เนนการสื่อสารเพื่อความเขาใจมากกวาการใชคําเพื่อเราอารมณความรูสึก
๒.๑.๒ รูปแบบการเขียนขาวในสื่อวิทยุโทรทัศน
ขาวในสื่อวิทยุโทรทัศนมีลักษณะเปนบทสนทนา และมีประเด็นสําคัญคือ
ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และอยางไร รูปแบบการเขียนขาวในสื่อวิทยุโทรทัศนมีหลักเกณฑดังนี้
๒.๑.๒.๑ หลักการเตรียมตนฉบับ
นรินทร นําเจริญ (๒๕๔๙ : ๒๘๓) กําหนดหลักการเตรียมตนฉบับ
สําหรับขาวในสื่อวิทยุโทรทัศนไวดังนี้
๑) ตนฉบับจะตองเรียบรอยและอานงาย
๒) เขียนลงบนกระดาษขนาดมาตรฐาน (เอ ๔)

๑๙

๓) พิมพหรือเขียนตนฉบับหนาเดียว
๔) กระดาษหนึ่งแผนใหพิมพหรือเขียนตนฉบับขาวเรื่องเดียว หาก
ขาวหลายเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันอาจพิมพหรือเขียนรวมกันในกระดาษแผนเดียวกันได
๕) เวน ๒ บรรทัด เพื่อความสะดวกในการแกไข
๖) พิมพชิดซายไมตองจัดขวา
๗) สําหรับบทขาววิทยุ ใหเวนจากขอบกระดาษเขามาประมาณ
๑ นิ้ว ทั้ง ๒ ดาน ทําใหสามารถประมาณเวลาที่ใชในการอานขาวได และใหเขียนอธิบายสั้นๆ วาเปน
ขาวเกี่ยวกับอะไรใหชัดเจนที่มุมบนซายของกระดาษแตละแผน
๘) สํ า หรั บ บทข าวโทรทั ศน ให แบ ง หน า กระดาษตามแนวดิ่ ง
ออกเปน ๒ สวน ทางดานซายมือใชสําหรับบอกลําดับภาพ ทางขวาสําหรับเขียนคําบรรยาย สวน
ดานบนของบทขาวตองระบุชื่อขาว ความยาวของขาว วันเดือนป และรายละเอียดที่จําเปน
๙) ประโยคและยอหนาใหมีขนาดสั้นอยางเหมาะสม
๑๐) การใชคํา วลี และประโยคในขาวตองรวบรัดและรัดกุม มี
ความกระจางและมีชีวิตชีวา ตัดความคิดเห็นและขอเท็จจริงที่มีความสําคัญนอยที่สุดออกไป
๑๑) ใชคําธรรมดาสามัญในการสื่อความหมาย หลีกเลี่ยงการใช
คําที่อาจทําใหผูฟงสับสน คําสแลง และศัพทที่ไมคุนหูผูฟง ไดแก ศัพทเทคนิค ศัพทวิทยาศาสตร และ
ภาษาเฉพาะวิชาชีพ หากจะใชตองแปลความหมายดวย
๑๒) ไมควรฉีกคําระหวางบรรทัด
๑๓) หลีกเลี่ยงการใชศัพทที่อานออกเสียงยาก หากเลี่ยงไมไดให
ขีดเสนใตคําหรือขอความนั้น และวงเล็บคําอานหลังคํายากหรือคําเฉพาะนั้น
๑๔) การใชคําราชาศัพท จําเปนตองศึกษาหลักและวิธีการใช
ราชาศัพทใหถูกตอง
๑๕) หากมีขอความหรือคําใดที่ตองการใหอานเนนหรือย้ําความ
ควรขีดเสนใต
๑๖) ถาขาวยาวควรมีการกลาวชื่อซ้ํา เพื่อใหผูฟงที่เพิ่งเปดวิทยุ
หรือโทรทัศนสามารถติดตามเรื่องได
๑๗) อาจมีการแทรกเสียงสัมภาษณหรือเสียงอื่นๆ ประกอบการ
รายงานข า ว ควรแทรกหลั ง จากที่ บ อกรายะเอี ย ดของข า วแล ว เป น การแทรกเพื่ อ ยื น ยั น ข า ว
โดยทั่วไปบทสัมภาษณไมควรยาวเกิน ๓๐ วินาที

๒๐

๑๘) ควรเคร งครัดเรื่องเวลา โดยนั บตัว อักษร/บรรทัดแลวจั บ
เวลา ผูประกาศขาวสวนใหญจะอานขาวดวยอัตราความเร็วปกติ ๑ บรรทัดใน ๑ นาที หรือประมาณ
๑๒๐ – ๑๕๐ คํา ขาวทั่วไปยาวประมาณ ๑ – ๓ นาที
๑๙) นํ า เสนอเฉพาะสิ่ ง ที่ เ ป น ป ญ หาเท า นั้ น ควรหลี ก เลี่ ย ง
ผลกระทบที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับหัวขอขาวที่นําเสนอ และควรสรางความเขาใจกับผูฟงเฉพาะที่เปน
สวนสําคัญเทานั้น
๒๐) ตอนจบของแตละยอหนา ควรจบดวยประโยคสมบูรณ
๒๑) สําหรับบทวิทยุ เมื่อจบขาวแลวใหใชเครื่องหมาย # หรือ –
๓๐ – ถาเปนเรื่องยาวหรือมีเนื้อหามากซึ่งยังไมจบอยางสมบู รณในหนึ่งหนา ใหเขียนดวยดิน สอเปน
รูปลูกศรขนาดยาวตามแนวขวางที่มุมลางดานขวา หรือเขียนวา “มีตอ” ที่ดานลางของกระดาษ
๒๒) ตรวจทานแกไขทุกครั้งเมื่อเขียนขาวเสร็จกอนที่จะสงให ผู
ประกาศ
๒๓) หลี ก เลี่ ย งการบรรณาธิ ก รด ว ยการใช สั ญ ลั ก ษณ แ บบใน
หนังสือพิมพ ควรพิมพใหม ถาไมมีเวลาพิมพใหมใหขีดฆาคําที่ไมตองการแลวเขียนคําใหมใกลๆ คําที่
ขีดฆา
๒.๑.๒.๒ หลักเกณฑเกี่ยวกับรูปแบบ
นรินทร นําเจริญ (๒๕๔๙ : ๒๔๘) กลาวถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับ
รูปแบบการเขียนขาวในสื่อวิทยุโทรทัศนประกอบดวยการใชตัวเลข การอางอิงเวลา การใชอัญพจน
การระบุชื่อบุคคลและตําแหนง การระบุสถานที่และที่อยูของบุคคลในขาว และการใชคํายอ
๑) การใชตัว เลข ควรเขียนเป นตัว หนั งสือสลับ กับ ตัวเลข เพื่อ
ความสะดวกของผูประกาศขาว นิยมใชตัวเลขโดยประมาณ สําหรับหมายเลขโทรศัพท หมายเลข
ทะเบียนรถยนต จะเสนอตัวเลขแบบเรียงลําดับโดยใชเครื่องหมายขีดระหวางตัวเลข
๒) การอางอิงเวลา ประโยคที่ใชรายงานขาวควรเปนประโยค
ปจจุบันเพื่อใหขาวฟงดูสดใหมรวดเร็วอยูเสมอ หรือระบุเปนชวงเวลา หลีกเลี่ยงการเนนย้ําถึงอดีตให
มากที่สุด และเลี่ยงการใชคําวา “วันนี้” ซ้าํ ๆ
๓) การใชอัญพจน ใชการสรุปคําพูดของแหลงขาว เนื่องจากมี
เวลาจํากัดและเพื่อใหเขาใจงาย การออกอากาศคําพูดของแหลงขาวสวนใหญจะออกอากาศเฉพาะ
ประโยคสําคัญ ไมกี่ประโยค เพื่อยืนยันคําพูดของแหลงขาวมากกวาจะเปนการออกอากาศเพื่อให
คําพูดของแหลงขาวเปนผูเลาเรื่อง
๔) ชื่อบุคคลและตําแหนง การบอกชื่อและตําแหนงของบุคคลมี
ดังนี้
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- ตําแหนงของชาวตางชาติควรมากอนชื่อ เพื่อเตรียมคน
ฟงและคนดูกอนที่จะบอกชื่อ
- ตําแหนงของคนไทย จะตามหลังชื่อ
- การกล า วถึ ง ชื่ อ บุ ค คลครั้ ง แรกในข า วต อ งระบุ ชื่ อ
นามสกุล ตําแหนง หากมียศและบรรดาศักดิ์หรือรายละเอียดอื่นๆ ตองตรวจสอบใหถูกตอง และเมื่อ
กลาวถึงบุคคลนั้นอีกครั้งในขาวเดียวกันอาจใชชื่อหรือตําแหนงแบบยอไดตามความเหมาะสม
- ชื่อของบุคคลตองเปนคนที่มีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักใน
ทองถิ่นที่สถานีออกอากาศ หากไมเปนที่รูจักดี จะนิยมใชอาชีพหรือตําแหน งแทน ในบางกรณีจะเลี่ยง
การระบุชื่อบุคคลซึ่งไมเกี่ยวของหรือไมมีความสําคัญในขาว
- ไมนิยมระบุอายุของบุคคล นอกจากอายุเปนสาระสําคัญ
ของขาว
๕) การระบุสถานที่และที่อยูของบุคคลในขาว ควรระบุสถานที่
หรือที่อยูของบุคคลในขาวเทาที่จําเปนในการนําเสนอขาวนั้ น อาจระบุเฉพาะจังหวัดหรือพื้นที่ที่คน
สวนใหญรูจัก
๖) การใชคํายอ ขาวในสื่อวิทยุโทรทัศนไมใชคํายอ
๒.๒ การเขียนขาวในสื่อวิทยุติดตามตัว
วิทยุติดตามตัวหรือเพจเจอรเปนเครื่องมือสื่อสารโดยผูสงสามารถสงสารถึงผูรับสาร
ซึ่งเปนผูถือเครื่องรับไดโดยระบบการสงขอความอัตโนมัติผานระบบโทรศัพทหรือโอเปอรเรเตอรและ
สงสัญญาณถึงเครื่องรับโดยผานคลื่นวิทยุเปนการสื่อสารทางเดียว คุณสมบัติของเครื่องมีขนาดเล็ก
(๒×๓ นิ้ว) ทําใหสามารถพกติดตัวได และสามารถรับ – สงสารไดอยางรวดเร็ว ผูใชสามารถรับขาว
๑๕ ขาวตอวัน
ขาวที่นําเสนอผานวิทยุติดตามตัวเปนขาวสั้น เนื่องจากพื้นที่ในการนําเสนอมีจํากัด
การรายงานขาวจึงมีเฉพาะประเด็นสําคัญของขาว ดังที่ โรจนา ถัดทะพงษ (๒๕๔๕ : ๒๒) ไดศึกษา
การเขียนในสื่อวิทยุติดตามตัวไวดังนี้
๒.๒.๑ โครงสรางขาว ขาวสั้ นในสื่อ วิทยุ ติดตามตัวมีโ ครงสรางทางความหมาย
ประกอบดวย ๖ สวน ไดแก ใคร อะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร และเหตุใด สวนที่มีมากที่สุดคือ ใคร
๒.๒.๒ ลักษณะการรายงานขาวประกอบดวย ๒ ลักษณะ คือ การรายงานขาวแบบ
เลาเรื่อง และการรายงานขาวที่เปนคําพูด ขอคิดเห็น หรือการใหสัมภาษณของแหลงขาว
๒.๒.๓ ลักษณะภาษาขึ้นอยูกับประเภทของขาว เมื่อเปนขาวของทางราชการจะใช
ภาษาทางการ แตขาวที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปใชภาษาไมเปนทางการ
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๒.๒.๔ ประโยคที่ใชในขาวประกอบดวยประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยค
ซอน ปรากฏใชประโยครวมมากที่สุด โดยเฉพาะประโยครวมซับซอน
๒.๒.๕ การเชื่อมโยงความในขาวมี ๔ ลักษณะดังนี้
๑) การอางถึง มีการอางถึงบุคคล และการอางถึงโดยชี้เฉพาะ
๒) การละ มีการละหนวยเดิมที่เปนคํานามหรือกลุมคํานาม และการละ
หนวยเดิมที่เปนคําเชื่อม
๓) การซ้ํา มีการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน
๔) การใชคําเชื่อม มี ๑๒ ประเภท ไดแก คําเชื่อมแบบเพิ่มขอมูล คําเชื่อม
แบบให เ ลื อ ก คํ าเชื่อ มแบบขั ดแยง คํา เชื่ อมแสดงความต างตอนกัน คํ า เชื่ อมแบบแสดงตัว อย า ง
คําเชื่อมแบบขยายความ คําเชื่อมแบบแสดงเหตุ คําเชื่อมแสดงวัตถุประสงค คําเชื่อมแบบแสดงผล
คําเชื่อมแสดงเงื่อนไข คําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ และคําเชื่อมแสดงลักษณะหรือวิธีการ
๒.๓ การเขียนขาวในสื่อโทรศัพทเคลื่อนที่
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนสื่อชองทางใหมที่เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วใน
การรั บ ขา ว ขา วที่ นําเสนอผ านสื่ อ โทรศัพ ทเ คลื่ อนที่ มี ส องรู ป แบบคื อ โทรศั พทที่ ที่ไ มไ ดเ ชื่อ มต อ
สัญญาณอินเทอรเน็ต และขาวในสื่อโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน
สุธาสินี นิรัตติมานนท (๒๕๕๐ : ๕) กลาวถึงขาวในสื่อโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไมได
เชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต วามีลักษณะเปนขาวสั้นหรือขาวเอสเอ็มเอสเหมือนในวิทยุติดตามตัว
(เพจเจอร) เนื่องจากวิทยุติดตามตัวไมสามารถเก็บขาวไวในเครื่องไดทําใหขาวใหมจะเขามาทับแทนที่
ขาวเดิม จึงพลาดขาวไดในบางครั้ง แตโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถบันทึกขาวลงเครื่องไดจนกวาผูใช
ตองการลบขอความขาวนั้นทิ้งไป ผูใชส ามารถรับขาวไดโดยเฉลี่ย ๘ – ๑๐ ขาวตอวันซึ่งนอยกวาใน
วิทยุติดตามตัว
ลักษณะของขาวสั้นในโทรศัพทเคลื่อนที่ (สุธาสินี นิรัตติมานนท, ๒๕๕๐ : ๖๒) มี
ดังนี้
๒.๓.๑ รูปแบบการเขียนขาว ขาวสั้นในโทรศัพทเคลื่อนมีรูปแบบการเขียนขาวแบบ
Who Lead
๒.๓.๒ ภาษาที่ใชในการเขียนขาวมีความสั้นกระชับเหมือนขาวในสื่อวิทยุติดตามตัว
เนื่องจากขอจํากัดเรื่องพื้นที่ในการนําเสนอขาว
เมื่อโทรศัพทเคลื่อนที่พัฒนาความอัจฉริยะจนสามารถเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต
ได โทรศัพทเคลื่อนที่จึงเปนเสมือนคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งแต อํานวยความสะดวกแกผูใชไดมากกวา
เนื่ อ งจากพกพาติ ด ตั ว ได แ ละสามารถรั บ ส ง ข อ มู ล ได อ ย า งรวดเร็ ว ประชาชนจึ ง นิ ย มใช
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โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟนมากขึ้น (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ,
๒๕๔๙ : ๑๕)
การนําเสนอขาวในโทรศัพทเคลื่อนแบบสมารทโฟนจึงเหมือนกับสื่อออนไลนอื่นๆ ดัง
จะนําเสนอในบทตอไป
๒.๔ การเขียนขาวในสื่อออนไลน
เมื่อสังคมไทยมีการใชอินเทอรเน็ตครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนผลใหระบบการ
สื่อสารมวลชนเปลี่ยนแปลงไปคือสื่อออนไลนซึ่งเปนเทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต มีความ
สะดวกและรวดเร็ ว สามารถเข าถึ ง ข อมู ล ไดโ ดยใช เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ในยุ คต อ มาก็ พั ฒ นาเป น
โทรศัพทเคลื่อนทีแ่ บบสมารทโฟน
การติ ด ตามข า วสารจึ ง มี ค วามสะดวกขึ้ น เนื่ อ งจากผู รั บ สารสามารถอ า นข า วได
ตลอดเวลา และสามารถเลือกอานขาวไดทั้งในรูปแบบขาวสั้นและขาวฉบับเต็มเหมือนในหนังสือพิมพ
๒.๔.๑ รูปแบบการนําเสนอขาวของสื่อออนไลน
รูปแบบการนําเสนอขาวของสื่อออนไลนโดยทั่วไปมีลักษณะใกลเคียงกับ
หนังสือพิมพ เนื่องจากใชตั วอักษรเปนหลักในการสื่อสาร นอกจากนั้น นรินทร นําเจริญ (๒๕๔๙ :
๓๑๔ – ๓๓๑) ไดอธิบายคุณลักษณะพิเศษอื่นๆ ของสื่อออนไลนไว ๓ ประการ ไดแก การเปนสื่อเชิง
โตตอบ การเปนสื่อประสม และการเชื่อมโยงหลายมิติ เปนตน
สื่อเชิงโตตอบ คือ ผูอานสามารถอานและโตตอบในประเด็นตางๆ ได ผูอาน
จึ ง ไม ไ ด เ ป น เพี ย งผู รั บ สารอย า งเดี ย วอี ก ต อ ไปยั ง สามารถแสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย นกั บ ผู ใ ช
อินเทอรเน็ตคนอื่นๆ เกิดเปนชุมชนเสมือนจริงขนาดใหญ ผูอานสามารถโตตอบกับผูจัดทําเว็บไซต
หรือบรรณาธิการขาวไดโดยตรงผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E – Mail) ผูอานสามารถมีสวนรวมกับ
กิจกรรมอื่นๆ ของเว็บไซตได เชน การตั้งกระทูทั่วไปเพื่อใหแสดงความคิดเห็น และการลงคะแนนเสียง
แสดงประชามติในประเด็นตางๆ และผูอานสามารถเลือกที่จะรับหรือไมรับขาวไดตามความสนใจ
สื่อประสม คือ การประสมประสานสื่อหลายประเภทเพื่อนําเสนอขาว เชน
สื่อภาพสไลด สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน เขาไวดวยกัน ทําใหการนํา เสนอมีความนาสนใจ
ยิ่งขึ้น และทําใหผูอานสามารถเขาถึงเนื้อหาไดมากขึ้น
สื่อเชื่อมโยงหลายมิติ คือ การเชื่อมโยงจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง มี ๓
ลักษณะ ไดแก การเชื่อมโยงจากหัวขาวไปยังเนื้อขาวทําใหผู อานสามารถเลือกอานรายละเอียดเฉพาะ
สวนที่ตนสนใจได การเชื่อมโยงจากขาวเรื่องหนึ่งไปยังขาวที่เกี่ยวของซึ่งถูกเก็บอยูในฐานขอมูลของ
เว็บไซตนั้นๆ และการเชื่อมโยงจากขาวที่นําเสนอไปยังเว็บไซตองคกรภายนอกที่มีความเกี่ยวพันกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในขาว

๒๔

นรินทร นําเจริญ (๒๕๔๙ : ๓๑๔ – ๓๒๒) ไดศึกษารูปแบบการนําเสนอ
ขาวในสื่อออนไลนและจัดกลุมตามสถานะของผูผลิตสื่อได ๒ กลุม ไดแก กลุมสื่อทางเลือก และกลุม
สื่อกระแสหลัก ดังนี้
๑) กลุมสื่อทางเลือก คือ เว็บไซตที่ทําขึ้นโดยปจเจกบุคคล องคกรขนาด
เล็ก องคกรเพื่อการศึกษา หรือองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ สวนใหญ จะไมมุงผลกําไร การนําเสนอขาว
ของกลุมนี้โดยมากจะใชรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพคือการรายงานขาวโดยใชตัวอักษรเปนสําคัญ นอยมาก
ที่จะเพิ่มเทคนิคพิเศษอื่นๆ สื่อกลุ มนี้ มีองคประกอบสํ าคัญไดแก กระดานขาวเพื่อใชแสดงความ
คิดเห็นตอประเด็นเหลานั้น การสํารวจประชามติหรื อการหยั่งเสียง ตัวชวยการคนหาตามคําสําคัญ
สําหรับใชคนหาขาวตามคําสําคัญนั้นๆ และการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อใหผูอานสามารถเขาไปอาน
รายละเอียดของขาวในหนาอื่นๆ
๒) กลุมสื่อกระแสหลัก คือ เว็บไซตซึ่งผลิตขึ้นโดยองคกรที่มีขนาดใหญ มี
เงินทุนสูง โดยมากมุงนําเสนอขาวเพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ สวนใหญจะเปนสํานักขาวที่ผลิตขาวใน
หนังสือพิมพอยูแลวแตตองการเพิ่มชองทางในการอานขาวใหสะดวกยิ่งขึ้น
๒.๔.๒ โครงสรางการเขียนขาวในสื่อออนไลน
นรินทร นําเจริญ (๒๕๔๙ : ๓๒๓) กลาวถึงโครงสรางการเขียนขาวในสื่อ
ออนไลนไววาจะนําเสนอประเด็นสําคัญของขาวเพียงขาวละ ๑ – ๒ ประเด็นและนําเสนอสั้นๆ หาก
ผูอานสนใจก็สามารถเชื่อมโยงไปอานประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดทางเชื่อมโยง
โครงสรางของขาวประกอบดวยหัวขาว ความนํา และเนื้อขาว บางครั้งอาจ
มีการตัดสวนความนําออกเหลือแตหั วขาวกับเนื้อขาว โดยนําเสนอเฉพาะหัวขาวในหนาแรก เมื่อ
ผูอานสนใจอานรายละเอียดก็สามารถเชื่อมโยงเขาไปอานเนื้อขาวได โดยเมื่อเชื่อมโยงเขาไปแลวก็เปน
เนื้อขาวทันที ไมมีความนําอีก
๒.๔.๓ พัฒนาการของขาวในสื่อออนไลน
ปจจุบันการนําเสนอขาวในสื่อออนไลนไดพัฒนามากขึ้นเว็บไซตตางๆ ทั้ง
จากกลุมสื่อกระแสหลัก (องคกรที่สรางขึ้นเพื่อรายงานขาวโดยเฉพาะ) และสื่อทางเลือก (องคกรที่
ไมไดสรางขึ้นเพื่อรายงานขาว) ตางมุงนําเสนอขาวอยางหลากหลาย เชน การนําเสนอขาวดวนเปน
ขาวสั้นๆ เพื่อบอกเฉพาะความคืบหนาลาสุดของเหตุการณตางๆ และการนําเสนอขาวที่มีรายละเอียด
ครบถวน โดยเฉพาะกลุมสื่อทางเลือกไดปรับรูปแบบการนําเสนอสาระในเว็บไซตของตนโดยการ
นําเสนอเนื้อหาอยางหลากหลายบริการหนึ่งที่เว็บไซตไดเพิ่มเขาไปคือขาว เพราะการเพิ่มชองทางการ
รับสารผานอุปกรณแบบพกพา ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกองคกรรวมทั้งสํานักขาวเองตางเล็งเห็นความสําคัญ
แขงขันกันพัฒนาเพื่อใหเว็บไซตของตนเปนที่นิยม

๒๕

สังคมสารสนเทศเปนสังคมที่มีขาวสารจํานวนมากและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วทําใหประชาชนมีเวลาจํากัดในการอานขาวสารตางๆ การอานขาวเฉพาะประเด็นสําคัญจึงช วย
ประหยัดเวลาการอานไดมากขึ้น บางคนอานเฉพาะพาดหัวหรือเนื้อหาเพียงบางสวน บางคนอานขาว
สั้น โดยเฉพาะขาวสั้น เปนสิ่งที่ประชาชนใหความสนใจมากขึ้นเนื่องจากใชเวลาอานนอยและสามารถ
เขาใจสาระสําคัญของขาวไดงายและรวดเร็ว
ลักษณะการเขียนขาวในสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสมีดังนี้
ดานโครงสรางของขาว ขาวในสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสมีการขึ้นตนขาวดวยพาดหัว
ขาว และตามดวยสวนที่เปนเนื้อหาขาวเหมือนกัน แตขาวที่รายงานดวยการเขียนอาจมีสวนที่เปน
ความนําและสวนเชื่อม ตางจากการเขียนขาวที่รายงานดวยการพูด เชน ขาวในวิทยุและโทรทัศน จะ
ไมมีความนําและสวนเชื่อม
ดานการใชภาษา ขาวในสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสใชภาษาเหมือนกันคือภาษาระดับ
ไมเปนทางการ มีการใชคําสแลง คํายอ อักษรยอ การหลากคํา คํายืม และใชเครื่องหมายวรรคตอน
ตางๆ แตขาวที่เขียนขึ้นเพื่อรายงานในสื่อวิทยุและโทรทัศนใชถอยคําที่เขาใจงายเลี่ยงถอยคําที่อาจทํา
ใหผูฟงสับสน คําสแลง ศัพทที่ไมคุนเคย และไมใชเครื่องหมายวรรคตอน
นอกจากนั้ น การเขีย นขา วในสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส ป ระเภทสื่ อ ออนไลน มีก ารนํ า เสนอขา วที่
หลากหลายกวาในสื่อสิ่งพิมพ เนื่องจากขาวในสื่ออิเล็กทรอนิกสนําเสนอพาดหัวขาวและเนื้อหาขาว
ขาวละ ๑ – ๒ ประเด็น เพื่อใหผูอานสามารถอานไดในเวลาจํากัด เมื่อตองการอานอยางละเอียดก็
สามารถเชื่อมโยงเขาไปอานเนื้อหาขาวอยางละเอียดได และผูอานสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อ
โตตอบกันในประเด็น ขาวที่อานไดห ลั งอานขา วซึ่งถือเป น ลั กษณะเดนของการนํ าเสนอขาวในสื่ อ
ออนไลน แตในสื่อสิ่งพิมพนั้นไมสามารถทําได ผูอานสามารถเลือกอานขาวไดตามความสนใจ และ
อาจจะปฏิเสธที่จะไมอานขาวบางขาวได
การเขีย นขาวในสื่อออนไลน จะนําเสนอขาวไดอยางรวดเร็ ว แตขาดการตรวจสอบความ
ถูกตองและความนาเชื่อถือ เพราะขาวบางสํานักไมมีกองบรรณาธิการขาวจึงทําใหไมไดตรวจสอบขาว
กอนนําเสนอ ทําใหผูอานจําเปนตองใชวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น

บทที่ ๓
เนื้อหาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยูกับกระแส
ความสนใจของประชาชน เป น การรายงานข อ เท็ จ จริ ง เหตุ ก ารณ แ ละข อ มู ล ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น สู
สาธารณชนอยางทันทวงที (สุธาสินี นิรัตติมานนท, ๒๕๕๐ : ๓) ผลการวิเคราะหประเภทเนื้อหาของ
ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๖ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ จํ า นวน ๑,๔๑๐ ข าว ตามเกณฑก ารแบง เนื้อ หาข า วของ
ปุณณรัตน พิงคานนท (๒๕๔๘) สามารถจัดประเภทเนื้อหาของขาวสั้นดังกลาวได ๑๘ ประเภท คือ
ขาวการเมือง, ขาวอาชญากรรม, ขาวเศรษฐกิจ, ขาวตางประเทศ, ขาวอุบัติเหตุ, ขาวกีฬา, ขาวการกอ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต , ขาวการคมนาคม, ขาวบันเทิง, ขาวพยากรณอากาศ, ขาว
สิ่ ง แวดล อม, ข า วสาธารณสุ ข , ข า วราชสํ า นั ก , ขา วบริ ก ารประชาชน, ข า วการศึก ษาศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม, ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ขาวการเกษตร และขาวสังคมและบุคคล
๑. ขาวการเมือง
ขาวการเมือง หมายถึง การายงานเหตุการณ ความเคลื่อนไหวและการบริหารงานของรัฐบาล
พรรคการเมืองฝ ายรัฐ บาล พรรคฝ ายคาน ขาวเกี่ยวกับ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา รัฐมนตรีวาการกระทรวง ขาวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ของรัฐ เชน กระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกรเอกชนซึ่งเกี่ยวของและเคลื่อนไหวในเรื่อง
การเมืองและประชาธิปไตย (ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๓๕)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวการเมืองทั้งหมด
๓๑๐ ขาว คิดเปนรอยละ ๒๑.๙๘ ดังนี้
๑.๑ ขาวเกี่ยวกับความขัดแยงทางการเมือง มี ๒๒๑ ขาว ดังตัวอยาง
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย ประกาศให
ประชาชนเตรียมตัวหยุดงาน เพื่อเขารวมชุมนุม หากการตอสูในสภาของพรรค
ประชาธิปตยพายแพในการโหวตราง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
(๑ สิงหาคม, ๐๙.๔๔ น.)

๒๖

๒๗

๔๐ ส.ว. รวมแถลงคัดคานรัฐบาลที่ประกาศใช พ.ร.บ.ความมั่นคง คุม
ม็อบ โดยมองวา การประกาศใช พ.ร.บ.ความมั่นคง เปนการลิดรอนสิทธิ์ของ
ประชาชน
(๑ สิงหาคม, ๑๗.๔๑ น.)
ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย แถลงการณรับมือกลุมผูชุมนุม
ภายใตการประกาศใชพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงฯ ระหวางวันที่ ๑-๑๐
ส.ค.นี้ โดยประกาศปด ๑๑ ถนนรอบทําเนียบและรัฐสภา
(๒ สิงหาคม, ๑๖.๑๗ น.)

๑.๒ ขาวเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของรัฐบาล มี ๓๑ ขาว ดังตัวอยาง
รัฐสภา จัดเต็ม ควักงบฯ กวา ๑๘ ลาน ซื้อไอแพดแจก ส.ส. ๕๐๐ เครื่อง
แต มี ข อ แม เ ป น การให ยื ม ใช และต อ งนํ า มาคื น ให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎร ในระยะเวลา ๓ ป
(๑ สิงหาคม, ๑๑.๑๒ น.)
เตรียมเรียกประชุมสภาฯ นัดพิเศษ ๑๔-๑๕ สิงหาคมนี้ โดยจะถกเรื่อง
พ.ร.บ.งบประมาณ ป ๒๕๕๗
(๑๐ สิงหาคม, ๑๙.๔๖ น.)
สภาถกราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ วันนี้ (๑๕ ส.ค.
๕๖) เปนวันที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังประธานสภาสั่งพักประชุม เมื่อวานนี้
(๑๕ สิงหาคม, ๐๘.๑๘ น.)

๑.๓ ขาวเกี่ยวกับขาราชการตํารวจและทหาร มี ๒๔ ขาว ดังตัวอยาง
พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ระบุมีขาวลือจํานวนมากในสังคม
ออนไลน ทําใหประชาชนเกิดความออนไหวต อการรับรูขาวสาร วอนอยานํา
กองทัพเขาไปยุงเกี่ยวสถานการณการเมือง แนะใชวิจารณญาณบริโภคขาวสาร
(๔ สิงหาคม, ๑๙.๒๔ น.)
นายกฯ มอบหมาย กปต. ศึกษา ๕ ขอเสนอของกลุมบีอารเอ็น ดาน สมช.
ยืนยันเดินหนาเจรจาสันติภาพเพื่อแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
(๑๕ สิงหาคม, ๑๕.๒๗ น.)

๒๘

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินเอฟ ๑๖ ตอนรับยิ่งลักษณตรวจเยี่ยม คาด ๒๓
ส.ค. เดินทางไปกองทัพเรือ
(๑๖ สิงหาคม, ๑๙.๕๒ น.)

๑.๔ ขาวเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ มี ๑๕ ขาว ดังตัวอยาง
นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ หนุนแก รธน. ให ส.ว. มาจากเลือกตั้ง แทนจาก
แตงตั้ง เชื่อใครไดเปน ส.ว. หรือไม อยูที่ประชาชนตัดสิน
(๑๕ สิงหาคม, ๑๗.๑๒ น.)
ประธานรัฐสภา สั่งบรรจุวาระแกไข รธน. เพิ่มเติม มาตรา ๖๘, ๒๓๗ และ
๑๙๐ พรอมถก ๒๐ สิงหาคม นี้ ขณะที่ เจริญ เชื่อไมทําใหอุณหภูมิทางการ
เมืองแรงขึ้น
(๑๗ สิงหาคม, ๑๙.๕๒ น.)
นิค ม ไวยรั ชพานิช ประธานวุ ฒิส ภา ลั่น ถกรว มรัฐ สภาพิ จารณาแก
รัฐธรรมนูญพรุงนี้ (๒๐ ส.ค. ๕๖) แค ที่มา ส.ว. ยืนยัน ไมมีการสอดแทรกฉบับ
อื่นแนนอน
(๑๙ สิงหาคม, ๑๐.๕๙ น.)

๑.๕ ขาวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางการเมือง มี ๖ ขาว ดังตัวอยาง
อธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ เตรียมเรียกคณะทํางานคดีอภิสิทธิ์ - สุเทพ สั่ง
ฆาประชาชน ประชุมอีกวันพรุงนี้ (๒๓ ส.ค. ๕๖)
(๒๒ สิงหาคม, ๑๑.๔๘ น.)
สดศรี สัตยธรรม เผย ขณะนี้ อนุกรรมการฯ พิจารณาปมยุบพรรคภูมิใจ
ไทยเรียบรอยแลว เตรียมสงเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุม กกต. ในสัปดาหหนา
(๒๖ สิงหาคม, ๑๖.๑๖ น.)
ผูตรวจการแผนดิน ใหเจาหนาที่รวบรวมคํารองขอเท็จจริง เตรียมสอบ
จริยธรรม ส.ส.พรรคประชาธิปตย ใชกําลังประทุษรายตํารวจรัฐสภา ระหวาง
ประชุมแกไขรัฐธรรมนูญ
(๓๐ สิงหาคม, ๑๖.๓๘ น.)

๒๙

๑.๖ ขาวเกี่ยวกับการเขาพบนักการเมืองในโอกาสสําคัญ มี ๕ ขาว ดังตัวอยาง
บรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษา หน.พรรคชาติไทยพัฒนา เปด
บานพักยานจรัญสนิทวงศใหบุคคลใกลชิด ขาราชการ นักการเมืองรวมอวยพร
ในโอกาสวันคลายวันเกิดครบ ๘๑ ป
(๑๙ สิงหาคม, ๑๐.๔๔ น.)
นายกรัฐมนตรี นําผู บัญชาการเหลาทัพ อวยพรวันเกิด 'พล.อ.เปรม'
ครบรอบ ๙๔ ป ที่บานสี่เสาเทเวศร ปลัดกระทรวงกลาโหม เผย ปาเปรม หวง
ประเทศ ขอคนไทยสามัคคี ปด นายกฯ เชิญรวมถกปฏิรูป
(๒๕ สิงหาคม, ๑๐.๕๑ น.)
เพื่อไทย เขาอวยพรวันเกิด สมชาย วงศสวัสดิ์ พรุงนี้ กอนที่จะรวมประชุม
รัฐสภาเพื่อพิจารณาแกไขรางรัฐธรรมนูญตอไป
(๓๐ สิงหาคม, ๒๐.๔๖ น.)

๑.๗ ขาวเกี่ยวกับการเมืองทองถิ่น มี ๕ ขาว ดังตัวอยาง
ผลการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ไมเปนทางการ
นิพนธ บุญญามณี ผูสมัครหมายเลข ๒ พรรคประชาธิปตย ชนะขาด
(๔ สิงหาคม, ๒๐.๑๕ น.)
ควันหลงเลือกนายก อบจ.สงขลา รองคัดคาน ๕ เรื่อง ดาน กกต. ยัน
สอบสวนยึดตามกฏหมาย
(๕ สิงหาคม, ๑๕.๐๐ น.)
กกต. มีมติเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.อํานาจเจริญ และสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหม หลังพบมีการจายทรัพยสินแลกคะแนนเสียง พรอมสั่งใหมีการจัด
เลือกตั้งใหม
(๒๙ สิงหาคม, ๑๙.๑๘ น.)

๓๐

๑.๘ ขาวเกี่ยวกับการเจ็บปวยของนักการเมือง มี ๒ ขาว ดังตัวอยาง
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไดเขาตรวจ
รางกายตามปกติ และพบอาการผิดปกติที่ลําไสใหญ ทางคณะแพทยจะมี
แถลงการณในวันพรุงนี้
(๒๙ สิงหาคม, ๑๙.๓๘ น.)
แพทย รพ.พระมงกุฎ เผย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เขารับการรักษาตัวที่ รพ.
พระมงกุฏเกลา ตั้งแตวานนี้ (๒๙ ส.ค.) ดวยอาการอาหารเปนพิษและมีอาการ
ชาทีม่ ือขางซาย ขณะนี้อาการดีขึ้นแลว แตยังรอดูอาการอีกระยะ
(๓๐ สิงหาคม, ๑๔.๕๕ น.)

๑.๙ ขาวเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจง บุญสง กุลบุปผา ไมไดลาออกจากตําแหนง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลัง ป.ป.ช. ไมชี้มูลความผิด ฐานปฏิบัติ
หนาที่มิชอบ
(๒๙ สิงหาคม, ๑๖.๒๘ น.)
ตารางที่ ๓.๑ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวการเมืองจําแนกตามประเภท
ยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๑. ขาวการเมือง
๑.๑ ขาวเกี่ยวกับความขัดแยงทางการเมือง
๑.๒ ขาวเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของรัฐบาล
๑.๓ ขาวเกี่ยวกับขาราชการตํารวจและทหาร
๑.๔ ขาวเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ
๑.๕ ขาวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางการเมือง
๑.๖ ขาวเกี่ยวกับการเขาพบนักการเมืองในโอกาสสําคัญ
๑.๗ ขาวเกี่ยวกับการเมืองทองถิ่น
๑.๘ ขาวเกี่ยวกับการเจ็บปวยของนักการเมือง
๑.๙ ขาวเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
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๓๑

จากตารางที่ ๓.๑ จะเห็ นไดวาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวการเมืองสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๙ ประเภท โดยเปนขาวที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแยงทางการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือขาวเกี่ยวกับ นโยบายและแผนงาน
ของรัฐบาล ขาราชการตํารวจและทหาร การแกไขรัฐธรรมนูญ การพิจารณาคดีทางการเมือง การ
เขา พบนักการเมืองในโอกาสสํ า คัญ การเมือ งทองถิ่น การเจ็ บ ป ว ยของนัก การเมือง และศาล
รัฐธรรมนูญ ตามลําดับ การที่มีขาวความขัดแยงทางการเมืองมากที่สุด อาจเนื่องจากตั้งแตเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๗ มีความขัดแยงระหวางกองทัพประชาชนโคนระบอบทักษิณกับ
ฝายสนับสนุนการออกพระราชบัญญัตินิ รโทษกรรม ไดแก คณะรัฐบาล พรรคเพื่อไทย และกลุมแนว
รวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ กองทัพประชาชนโคนระบบทักษิณชุมนุมกันเพื่อคัดคาน
การออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในจังหวัดตางๆ ขาวดังกลาวเปนเหตุการณปจจุบันที่ประชาชน
กําลังติดตามความเคลื่อนไหว เนื่องจากทั้งฝายสนับสนุนและคัดคานพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็
ติดตามวาแกนนําจะมีการเคลื่อนไหวอยางไร นอกจากนั้นประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจกรรม
ในบริเวณที่มีการชุมนุมก็ไดรับผลกระทบเพราะกลุมผูชุมนุมไดปดถนนและหนวยงานราชการบางแหง
การคมนาคมและติดตอกับหน วยงานราชการจึงไมสะดวก การติดตามขาวดังกลาวจะชวยใหทราบ
ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเพื่อใชประกอบการตัดสินใจการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน
๒. ขาวอาชญากรรม
ขาวอาชญากรรม หมายถึง การรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับอาชญากรรมทุกประเภท รวมทั้ง
เรื่องราวที่อาจจะไมไดเกิดจากความผิดทางอาญา แตเปนสิ่งที่ไมควรปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและ
จรรยาอันงานของสังคม (ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๓๕)
จากการศึกษาขาวสั้น ในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวอาชญากรรม
ทั้งหมด ๑๘๙ ขาว คิดเปนรอยละ ๑๓.๔๐ ดังนี้
๒.๑ ขาวเกี่ยวกับการฆาตกรรม มี ๖๗ ขาว ดังตัวอยาง
นักศึกษาตางสถาบันไลแทงกันจนมีผูไดรับบาดเจ็บ ที่หนาปากซอยติวา
นนท๒๗ ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี สาหัส ๒
(๖ สิงหาคม, ๑๐.๑๖ น.)
ความคืบหนาฆายกครัวระนอง คนรายเขามอบตัวแลว ๒ ราย เจาหนาที่
คาดวาอาจมาจากความขัดแยงสวนตัว
(๙ สิงหาคม, ๒๐.๕๑ น.)

๓๒

ตํารวจขลุง จับสาวใหญ วัย ๔๗ ชาว จ.จันทบุรี ผูตองหาใชอิฐปูพื้นทุบหัว
ฆา ๒ ตายายไดแลว เจาตัวสารภาพถูกดารุนแรง
(๑๑ สิงหาคม, ๑๕.๕๘ น.)

๒.๒ ขาวเกี่ยวกับการประทุษรายตอรางกายและทรัพยสิน มี ๔๓ ขาว ดังตัวอยาง
คนรายบุกเดี่ยวใชมีดจี้ชิงทรัพย ธ.กสิกรไทย สาขาแมริม จ.เชียงใหม ไดเงิน
สดประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และหลบหนีไป โดยกลองวงจรปดจับธนาคารจับ
ภาพไวได ตร.เรงติดตามตัวมาดําเนินคดี
(๑ สิงหาคม, ๑๓.๕๘ น.)
โจรควงปน บุกเดี่ยว จี้รานทองออโรรา บิ๊กซี ลาดพราว โดยคนรายสามารถ
กวาดทองคํารูปพรรณไปไดจํานวนหนึ่ง ขณะที่ตํารวจรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
(๔ สิงหาคม, ๒๑.๔๕ น.)
คนรายบุกเดี่ยวใชอาวุธปนจี้พนักงาน ธ.กรุงเทพ สาขาถนนอัสสัมชัญ ศรี
ราชา จ.ชลบุรี ไดเงินไปกวา ๑ แสนบาท กอนขับรถจักรยานยนตหลบหนีไป
(๗ สิงหาคม, ๑๗.๒๕ น.)

๒.๓ ขาวเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยของพระภิกษุสามเณร มี ๑๘ ขาว ดังตัวอยาง
พระโสภณ ยอมรับฟาดสุนัขเพราะโมโห พรอมระบุวายอมรับผิดในสิ่งที่ทําไป
เพราะเกิดบันดาลโทสะ อยากใหสุนัขตาย ดานตํารวจปรับเพียง ๑,๐๐๐ ขอหาทารุณ
สัตว
(๑ สิงหาคม, ๒๐.๐๖ น.)
ดีเ อสไอ แยกสํ า นวนชํ าเราเด็ก สง ฟอ ง เณรคํา ตอ อัย การแล ว พรอ มออก
หมายเรียกครั้งที่ ๓ นองชาย มาใหปากคํา พนักงานสอบสวน เพื่อตรวจ DNA
(๑๙ สิงหาคม, ๑๔.๔๕ น.)
ดีเอสไอ เผยคืบคดีเณรคํา สรุปสํานวนส งอัยการ ๓๐ ส.ค.นี้ ในคดีขมขืน โดยมี
หลักฐานสําคัญคือผล ดีเอ็นเอ มัดตัว
(๒๖ สิงหาคม, ๑๓.๐๑ น.)

๓๓

๒.๔ ขาวเกี่ยวกับยาเสพติด มี ๑๖ ขาว ดังตัวอยาง
ตํ า รวจนํ า กํ า ลั ง บุ ก ค น แหล ง พั ก ยาของเครื อ ข า ยยี่ เ ซ พบยาบ า กว า
๑๖๐,๐๐๐ เม็ด เงินสดอีกกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปนพรอมกระสุนอีก
จํานวนมาก
(๑ สิงหาคม, ๑๕.๒๘ น.)
ศุลกากรสุวรรณภูมิ จับนาย นาวิน คูมาร โรคา และนางมินา กูรุง ซึ่งเปน
๒สามีภรรยาชาวเนปาล พรอมของกลางยางกัญชาน้ําหนัก ๗,๐๐๐ กรัม มูลคา
ประมาณ ๑ ลานบาท โดยทั้งสองคนไมยอมใหการเพิ่มเติมแตอยางใด
(๑ สิงหาคม, ๒๑.๒๔ น.)
ตํารวจ ปส. จับกุมเครือขายคายาเสพติดจากประเทศพมา ยึดของกลางกวา
๔๐,๐๐๐ เม็ด
(๑๐ สิงหาคม, ๑๕.๒๘ น.)

๒.๕ ขาวเกี่ยวกับการลักลอบซื้อ ขายสินคาเลี่ยงภาษี และลักลอบคาสัตวและไมสงวน มี ๑๑
ขาว ดังตัวอยาง
ทัพเรือภาค ๒ ผนึกตํารวจจับไตกง พรอมลูกเรืออีก ๓ ขนน้ํามันเถื่อน ๒
หมื่นลิตร กลางนานน้ําที่นราฯ
(๕ สิงหาคม, ๒๑.๔๗ น.)
ปาไม จ.อุบลราชธานี ยึดไมพะยูง ๘๙ ทอน มูลคากวา ๓ ลานบาท เตรียม
ขนยายลงเรือขามโขงสูประเทศเพื่อนบาน
(๑๑ สิงหาคม, ๑๕.๐๔ น.)
ทหารเรือจับเรือประมง ตราด ขนน้ํามันเถื่อน กวา ๖ พันลิตร ไวใชเอง
และขายกลางทะเล
(๑๓ สิงหาคม, ๑๓.๒๗ น.)

๓๔

๒.๖ ขาวเกี่ยวกับการฆาตัวตาย (อัตวินิบาตกรรม) มี ๑๐ ขาว ดังตัวอยาง
ทหารเกณฑช้ํารัก ! มีคนสูขอแฟน นอยใจฆาตัวตาย ภายในกระทอมที่เกิด
เหตุพบขวดเหลาขาว ๑ ขวด บุหรี่และจดหมาย ๑ ฉบับ เขียนถึงแฟนสาวตัด
พอตอวาชะตาชีวิตที่ไมสมหวังในเรื่องความรัก
(๒ สิงหาคม, ๑๓.๓๙ น.)
นายอากิระ มาบูชิ (Akira Mabuchi) อายุ ๕๓ ป สัญชาติญี่ปุน กระโดดลง
มาจากชั้น ๖ อาคารเพลินจิต เสียชีวิตคาที่ โดยจากการตรวจสอบกลองวงจร
ปด พบวาผูตายกระโดดลงมาเอง เบื้องตนเตรียมประสานทางสถานฑูตให
ติดตอญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา ตอไป
(๑๒ สิงหาคม, ๐๙.๑๒ น.)

สาวกระโดดระเบียงคอนโด ชั้น ๕ แขนขาบิดผิดรูป เจ็บสาหัส เหตุมีปาก
เสียงกับแฟนหนุม
(๓๐ สิงหาคม, ๐๙.๑๐ น.)

๒.๗ ขาวเกี่ยวกับการพิพากษาคดีของศาลอาญา มี ๙ ขาว ดังตัวอยาง
ศาลอาญารัชดา นัดไตสวนคํารองชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
นายอําพล ตั้งนพกุล หรือ อากง อายุ ๖๑ ป ในวันที่ ๓๐ ต.ค.นี้ เวลา ๐๙.๐๐
น.
(๘ สิงหาคม, ๒๐.๕๒ น.)
ศาลอาญา รัชดา จําคุก ๕๐ ป ร.ต.ท.พิจารณา คงอินทร อดีตรองสารวัตร
กองกํากับการ ๖ งาน ๕ กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ในคดีใชอาวุธปนยิง
ด.ต.วิรัช ชัยรัตน และ ส.ต.ท.พรเทพ ดํานิล เสียชีวิตเมื่อป ๕๔
(๑๙ สิงหาคม, ๑๑.๔๓ น.)
อัยการสูงสุ ด สั่งอัยการเจาของสํ านวนยื่นฟ อ งลูกชายกระทิงแดง ๒
กันยายนนี้ ขอหาขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด กอนคดีหมดอายุความ
๓ กันยายนนี้ หลังจากเลื่อนสั่งคดีมา ๕ ครั้ง
(๓๐ สิงหาคม, ๑๖.๐๗ น.)

๓๕

๒.๘ ขาวเกี่ยวกับชาวตางดาวลักลอบเขาเมือง มี ๘ ขาว ดังตัวอยาง
ตํารวจเรงตามชาวโรฮิงยาทั้งชายหญิง จํานวน ๓๘ คน หลบหนีออกจาก
สถานที่ควบคุมบุคคลตางดาว แตสามารถจับกุมไดเพียง ๖ ราย โดยในขณะนี้
ไดประสานใหสถานีตํารวจทุกแหงในจังหวัด เรงประชาสัมพันธกับประชาชน
ทั้งคิวรถรับจาง แหลงชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการสืบสวนจับกุม
(๑๑ สิงหาคม, ๒๐.๐๙ น.)
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่ นคงของมนุษ ย เตรียมชง ครม.
พิจารณายายที่อยูชาวโรฮิงญา
(๑๓ สิงหาคม, ๐๘.๐๐ น.)
รวบหนุมไนจีเรียที่ใชดวงตราวีซาไทย ซึ่งหายไปกอนหนานี้ โดยที่คนใช
ตราวีซาปลอมทั้งหมดมี ๕๕ ราย จับกุมไดแลว ๑๒ รายดวยกัน
(๒๔ สิงหาคม, ๑๙.๔๔ น.)

๒.๙ ขาวเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศ มี ๕ ขาว ดังตัวอยาง
๒ สาวชาวนครพนม รองสภาทนายความ ถูกอดีตเจาอาวาสวัด ลวงละเมิด
ทางเพศในขณะที่บวชชีพราหมณ
(๑๔ สิงหาคม, ๒๐.๑๓ น.)
ยายสุโขทัย โรแจง ตร. หลานสาววัย ๑๓ ป ถูกพอเลี้ยงกระทําชําเรา
ตั้งแตป ๒๕๕๕
(๒๐ สิงหาคม, ๑๑.๒๐ น.)
รวบ ๒ ผูตองหา รวมกันหลอกลวงเด็กเรรอน ยานหัวลําโพง มอมยา และ
นําไปคาประเวณี
(๒๓ สิงหาคม, ๑๓.๓๖ น.)

๒.๑๐ ขาวเกี่ยวกับการพนัน มี ๒ ขาว ดังตัวอยาง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ มีคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน พรอมกับตั้ง
กรรมการสอบวินัยดวย
(๗ สิงหาคม, ๑๔.๒๘ น.)

๓๖

ผบก.น.๕ เผย ยังไมไดให ๑๑ ตร. คุมม็อบเลนไฮโล ออกจากราชการ รอ
ผลสอบสวนกอน
(๗ สิงหาคม, ๑๙.๑๖ น.)

ตารางที่ ๓.๒ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวอาชญากรรมจําแนกตามประเภท
ยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๒. ขาวอาชญากรรม
๑๘๙
๑๐๐
๒.๑ ขาวเกี่ยวกับการฆาตกรรม
๖๗
๓๕.๔๕
๒.๒ ขาวเกี่ยวกับการประทุษรายตอรางกายและทรัพยสิน
๔๓
๒๒.๗๕
๒.๓ ขาวเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยของพระภิกษุสามเณร
๑๘
๙.๕๒
๒.๔ ขาวเกี่ยวกับยาเสพติด
๑๖
๘.๔๗
๒.๕ ขาวเกี่ย วกับ การลั กลอบซื้ อขายสิ น คาเลี่ ยงภาษี และ
๑๑
๕.๘๒
ลักลอบคาสัตวและไมสงวน
๒.๖ ขาวเกีย่ วกับการฆาตัวตาย (อัตวินิบาตกรรม)
๑๐
๕.๒๙
๒.๗ ขาวเกี่ยวกับการพิพากษาคดีของศาลอาญา
๙
๔.๗๖
๒.๘ ขาวเกี่ยวกับชาวตางดาวลักลอบเขาเมือง
๘
๔.๒๓
๒.๙ ขาวเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศ
๕
๒.๖๕
๒.๑๐ ขาวเกี่ยวกับการพนัน
๒
๑.๐๖
จากตารางที่ ๓.๒ จะเห็ นไดวาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวอาชญากรรมสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๑๐ ประเภท โดยเปน
ขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ การประทุษรายตอรางกายและทรัพยสิน
การกระทําผิดวินัยของพระภิกษุสามเณร ยาเสพติด การลักลอบซื้อ ขายสินคาเลี่ยงภาษี และลักลอบ
คาสัตวและไมสงวน การฆาตัวตาย การพิพากษาคดีของศาลอาญา ชาวตางดาวลักลอบเขาเมือง
การละเมิ ด ทางเพศ และการพนั น ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจากข า วการฆาตกรรมเป น การกระทํ า ที่
กระทบกระเทื อ นจิ ต ใจของผู อ า น และมั ก จะดึ งดู ด ความสนใจของผู อ า นอาจเพราะว า ข า วการ
ฆาตกรรมมักมีเงื่อนงําของขอเท็จจริงที่ถูกปดบังจึงทําใหผูอานสนใจติ ดตามความคืบหนาของขาว
ดังกลาวมากที่สุด

๓๗

๓. ขาวเศรษฐกิจ
ขาวเศรษฐกิจ หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การเงินและ
การธนาคาร การสงออกสินคา และแรงงาน (ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๓๕)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพ ทเคลื่อนที่พบขาวเศรษฐกิจทั้งหมด
๑๘๕ ขาว คิดเปนรอยละ ๑๓.๑๒ ดังนี้
๓.๑ ขาวเกี่ยวกับแรงงาน มี ๖๓ ขาว ดังตัวอยาง
คนงานเลี้ยงไก สหฟารม บุกขอความเปนธรรม ผูวาฯลพบุรี เดือดรอนหนัก
ไมไดเงินเดือน
(๑๙ สิงหาคม, ๒๐.๓๗ น.)
รมช.พาณิชย เชื่อ ม็อบไมกระทบการคา สงออก ขณะนักธุรกิจโคราช เชื่อ
สามารถคุยกันได เพราะคนไทยดวยกัน
(๓ สิงหาคม, ๑๖.๕๘ น.)
มติเครือขายชาวสวนยาง นัดปดถนน ๔ ภาค พรอมกันทั่วประเทศ ในวันที่
๓ กันยายนนี้ เพื่อประทวงรัฐไมจริงใจแกปญหาราคายางตกต่ํา
(๑๗ สิงหาคม, ๑๙.๑๑ น.)

๓.๒ ขาวเกี่ยวกับการเงินและธนาคาร มี ๒๙ ขาว ดังตัวอยาง
กรมธนารักษ เผย ๓ ไตรมาส ป ๕๖ จัดเก็บรายไดกวา ๕,๒๑๙ ลานบาท
ขณะที่ทั้งป จัดเก็บไดมากกวาคาดการณ
(๑ สิงหาคม, ๑๘.๒๘ น.)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ประจําวันจันทร ที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๕๖ ดอลลารสหรัฐ รับซื้อที่ ๓๐.๐๘ บาท ขายออก ๓๑.๕๐ บาท ยูโรอยูที่
ระดับ ๔๑.๙๔ บาทตอยูโร
(๕ สิงหาคม, ๐๙.๑๔ น.)
ตลาดหลัก ทรัพ ยแ ห งประเทศไทย ระบุ หุ นร ว งวั นนี้ ต ามตลาดโลก รั บ
กระแสเงินทุนเคลื่อนยาย เผย เงินไหลออกแลว ๗ หมื่นลาน
(๒๐ สิงหาคม, ๑๙.๕๙ น.)

๓๘

๓.๓ ขาวเกี่ยวกับธุรกิจทองคํา มี ๒๑ ขาว ดังตัวอยาง
สมาคมคาทองคําประกาศราคาทองคําครั้งแรก เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันนี้
ปรับลดลง ๑๕๐ บาท เมื่อเทียบจากราคาปดตลาดวานนี้ (๓๑ก.ค.๕๖) โดย
ทองคําแทงขายออกบาทละ ๑๙,๖๕๐ บาท ทองคํารูปพรรณขายออกบาทละ
๒๐,๐๕๐ บาท
(๑ สิงหาคม, ๐๙.๔๖ น.)
สมาคมคาทองคําประกาศราคาซื้อ -ขายทอง ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ
บาทละ ๑๙,๑๑๖.๗๖ บาท ขายออกบาทละ ๑๙,๙๐๐ บาท ราคาทองคําแทง
รับซื้อบาทละ ๑๙,๔๐๐ บาท ขายออกบาทละ ๑๙,๕๐๐ บาท
(๓ สิงหาคม, ๐๙.๕๗ น.)
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ (๑๗ ส.ค. ๕๖) ปรับขึ้น ๒๐๐ บาท รับซื้อบาทละ
๑๙,๙๕๐.๕๖ บาท ขายออกบาทละ ๒๐,๗๕๐ บาท
(๑๗ สิงหาคม, ๑๐.๔๓ น.)

๓.๔ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร มี ๒๑ ขาว ดังตัวอยาง
กระทรวงพาณิชย เรงหามาตรการดูแลราคาปาลมใหเกษตรกร ขณะที่วันนี้
อคส. จะ MOU ขายนํ้ามันปาลมดิบใหกับ กฟผ.
(๒ สิงหาคม, ๐๙.๑๐ น.)
กระทรวงพาณิชย เตรียมเปดประมูลขาวผานตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
๑๕ ส.ค.นี้ จํานวน ๑.๕ แสนตัน
(๗ สิงหาคม, ๑๙.๔๔ น.)
กรมการคาตางประเทศ เปดประมูลขาวในสตอกรัฐบาล พรุงนี้ (๑๙ ส.ค.)
๒ แสนตัน ยื่นซองไดตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(๑๘ สิงหาคม, ๑๔.๔๙ น.)

๓.๕ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน มี ๑๘ ขาว ดังตัวอยาง
ปตท.ประกาศปรับลดน้ํามันน้ํามันเบนซิน และแกสโซฮอลทุกชนิด ๓๐
สตางค/ลิตร คง E๘๕ ดีเซล ผลพรุงนี้

๓๙

(๙ สิงหาคม, ๑๘.๑๑ น.)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ยืนยันสัมปทาน
ในพม าดํ าเนิน การอยา งโปร งใส โดยเจรจามานานกวา ๓ ป ก อนที่พ มา จะ
ประกาศประมูลแหลงกาซ
(๑๕ สิงหาคม, ๑๙.๔๗ น.)
โรงกลั่นน้ํามัน นัดถก ๑๙ สิงหาคม รับมือภาวะแอลพีจีขาดแคลน หลังจาก
โรงแยกกาซ ปตท. ฟาฝา ทําใหแอลพีจีหายไปประมาณ ๗ หมื่นตัน
(๑๖ สิงหาคม, ๒๑.๓๐ น.)

๓.๖ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มี ๑๑ ขาว ดังตัวอยาง
ประธานสภาอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วฯ เผยเหตุ ท อ น้ํ า มั น รั่ ว กลางทะเล
ประเมินความเสียหายเกาะเสม็ด ๑๐๐ ลานบาท
(๑ สิงหาคม, ๑๕.๑๑ น.)
ผูวาราชการจังหวัดระนอง นําคณะภาคเอกชนไป เกาะสอง ทวาย - มะริด
หารือการทองเที่ยวและการคาผานแดน ไทย - พมา
(๕ สิงหาคม, ๒๐.๕๓ น.)
ดีดี การบินไทย เผย คาบาทผันผวน ทําผลประกอบการไตรมาส ๒ ขาดทุน
ปดตอบ โดนปลดออกจากตําแหนง
(๑๔ สิงหาคม, ๑๓.๐๙ น.)

๓.๗ ขาวเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร มี ๑๑ ขาว ดังตัวอยาง
พาณิชยฉุดไมอยู หลังไขไกปรับขึ้นอีกฟองละ ๑๐-๒๐ สตางค ไขเบอร ๓
ทะลุ ๓.๖๕ บาท สวนเนื้อหมูยังแพงเกินราคาแนะนํา
(๑๕ สิงหาคม, ๑๖.๒๙ น.)
แมคาขายหมูโอด คาครองชีพสูง ราคาหมูปรับขึ้นมาอยูที่กิโลกรัมละ ๑๓๐๑๔๐ บาท สูงขึ้นจากสัปดาหกอน ที่อยูที่กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๓๐ บาท ทําให
คนกินหมูนอยลง
(๒๐ สิงหาคม, ๑๓.๕๕ น.)

๔๐

พาณิชย เผยไขไกปรับราคา เพิ่มอีกฟองละ ๑๐ สตางค สวนราคาสินคา
อื่น ๆ สวนใหญยังคงที่
(๓๐ สิงหาคม, ๐๙.๕๗ น.)

๓.๘ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการสงออก มี ๔ ขาว ดังตัวอยาง
ปลัดพาณิชย คาด สงออกป ๕๖ โตไมตามเปา แตคงไวที่ ๗-๗.๕% เพื่อให
ทุกฝายพยายาม แมเศรษฐกิจโลกจะเปนปญหา
(๒๐ สิงหาคม, ๑๙.๑๖ น.)
กระทรวงพาณิชย เผย เศรษฐกิจโลก ชะลอสงออกลบ ๓ เดือน ขาดดุล
๑๘,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ
(๒๖ สิงหาคม, ๑๓.๕๔ น.)
ยิ่งลักษณ เตรียมไปจีน พรอมเสนอขายขาว-ยาง-นมสด กอนที่จะคุย ๓
ฝายระหวาง ไทย ลาว จีน เพื่อพัฒนาโครงขายรถไฟความเร็วสูง
(๓๐ สิงหาคม, ๒๐.๓๑ น.)

๓.๙ ขาวเกี่ยวกับโครงการและนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย มี ๓ ขาว ดัง
ตัวอยาง
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย สั่งกรมการคา
ภายใน ติดตามสถานการณราคาสินคาอยางใกลชิด พรอมเดินหนาโครงการราน
ถูกใจ
(๑๔ สิงหาคม, ๐๙.๔๒ น.)
คนจนพิจิตร ยอมรอคิว ๖ ชั่วโมง รับของแจกงานทิ้งกระจาด มูลคารอย
กวาบาท
(๑๔ สิงหาคม, ๒๐.๒๐ น.)
กระทรวงพาณิชย รวมกับ หาง และรานสะดวกซื้อ จัดกิจกรรมลดราคา
สินคากวา ๑ หมื่นรายการ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๙๓ ป
(๑๔ สิงหาคม, ๒๐.๔๕ น.)

๔๑

๓.๑๐ ขาวเกี่ยวกับธุรกิจการสื่อสาร มี ๒ ขาว ดังตัวอยาง
กรมทรัพยสินทางปญญา เตรียมเอาผิดการจําหนายสินคาละเมิดผานเฟ
ซบุก หลังจากตรวจสอบพบวามีกลุมบุคคลและผูประกอบการหลายรายเปด
เว็บไซต รวมทั้งใชเฟซบุกจําหนายสินคาละเมิดอยางแพรหลายและโจงแจง ทั้ง
ภาพยนตร ละคร กระเปา นาฬิกา
(๑๒ สิงหาคม, ๑๐.๓๒ น.)
บริษัท แอปเปล เตรียมเผยโฉมสมารทโฟนรุนใหม ซึ่งคาดวา นาจะใชชื่อ
ไอโฟน ๕ เอส ในวันที่ ๑๐ ก.ย.นี้
(๑๓ สิงหาคม, ๑๓.๐๕ น.)

๓.๑๑ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เผยคนไทยทิ้งใบจองรถยนตคันแรกกวา
๒ แสนคัน จากยอดจองกวา ๑.๒๕ ลานคัน อันเกิดจากเศรษฐกิจชะลอตัว ดาน
คายรถยนตตาง ๆ ออกโปรโมชั่นไมตองรอคิว
(๑ สิงหาคม, ๑๙.๐๐ น.)

๓.๑๒ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
รองอธิบดีกรมการคาภายใน เผย เตรียมสงเจาหนาที่ออกตรวจรานอาหาร
ปรุงสําเร็จ ๑ กันยายนนี้ เพื่อปองกันผูคาอาหาร ฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินจริง
โดยอางเหตุกาซหุงตมขึ้นราคา
(๒๘ สิงหาคม, ๑๗.๓๘ น.)

๔๒

ตารางที่ ๓.๓ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวเศรษฐกิจจําแนกตามประเภท
ยอย
เนื้อหาของขาวสั้น

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๓. ขาวเศรษฐกิจ
๑๘๕
๑๐๐
๓.๑ ขาวเกี่ยวกับแรงงาน
๖๓
๓๔.๐๕
๓.๒ ขาวเกี่ยวกับการเงินและธนาคาร
๒๙
๑๕.๖๘
๓.๓ ขาวเกี่ยวกับธุรกิจทองคํา
๒๑
๑๑.๓๕
๓.๔ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร
๒๑
๑๑.๓๕
๓.๕ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน
๑๘
๙.๗๓
๓.๖ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
๑๑
๕.๙๕
๓.๗ ขาวเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
๑๑
๕.๙๕
๓.๘ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการสงออก
๔
๒.๑๖
๓.๙ ขาวเกี่ยวกับโครงการและนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของ
๓
๑.๖๒
กระทรวงพาณิชย
๓.๑๐ ขาวเกี่ยวกับธุรกิจการสื่อสาร
๒
๑.๐๘
๓.๑๑ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต
๑
๐.๕๔
๓.๑๒ ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป
๑
๐.๕๔
จากตารางที่ ๓.๓ จะเห็ นไดวาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวเศรษฐกิจสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๑๒ ประเภท โดยเปนขาว
ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ แรงงานมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การเงิ น และการธนาคาร ธุ ร กิ จ ทองคํ า
อุตสาหกรรมการเกษตร อุต สาหกรรมพลั ง งาน อุต สาหกรรมการทองเที่ ยว ธุ รกิจ การเกษตร
อุตสาหกรรมการสงออก โครงการและนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย ธุรกิจการ
สื่อสาร อุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป ตามลําดับ การที่เนื้อหาเกี่ยวกับ
แรงงานมากที่สุ ด อาจเนื่องจากขา วดังกล าวเปนการนําเสนอเหตุการณความขัดแยงระหวางกลุ ม
เกษตรกรกับรัฐบาล ในเดือนสิงหาคมนั้นราคายางพาราและขาวโพดตกต่ําทําใหกลุมเกษตรกรที่ปลูก
ขาวโพดและชาวสวนยางพาราไดออกมาประทวงให รั ฐ บาลชว ยพยุงราคาขาวโพดและยางพารา
นอกจากนั้นก็มีกลุมผูใชแรงงานเกษตรกรที่ทําไรขาวโพดไดชุมนุมกันประทวงรัฐบาลใหชวยพยุงราคา
ขาวโพดซึ่งมีการปดถนนสายสําคัญหลายสายทําใหการเดินทางคมนาคมไมสะดวก ประชาชนจึง
จํ า เป น ต อ งติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวเพราะความขั ด แย ง ดั ง กล า วมี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น

๔๓

ชีวิตประจําวัน เพราะมีการปดถนนการใชเสนทางบางสายจึงไมสะดวก การทราบขอเท็จจริงของขาว
ดังกลาวจะมีผลตอการตัดสินใจประกอบกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน
๔. ขาวตางประเทศ
ขาวตางประเทศ หมายถึง การรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศและอยูในความ
สนใจของผูคนในสวนอื่นๆ โดยเนื้อหามักจะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศนั้น (ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๓๕)
จากการศึกษาขา วสั้น ในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรับ โทรศัพทเคลื่ อนที่พบขา วตางประเทศ
ทั้งหมด ๑๕๓ ขาว คิดเปนรอยละ ๑๐.๘๕ ดังนี้
๔.๑ ขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภัยพิบัติในตางประเทศ มี ๕๒ ขาว ดังตัวอยาง
สื่อทางการพมารายงานวา ประชาชนหลายหมื่นคนตองอพยพออกจากที่
อยูอาศัย หลังเกิดน้ําทวมฉับพลันทางภาคตะวันออกของประเทศ สงผลใหมี
ผูเสียชีวิตอยางนอย ๓ ราย และเตือนระวังฝนตกหนักตอไปอีก
(๒ สิงหาคม, ๑๕.๓๖ น.)
แผนดินไหวบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุน ขนาด ๖.๐ ริกเตอร
ไรการแจงเตือนภัยสึนามิ
(๔ สิงหาคม, ๑๔.๔๐ น.)
ยอดผูเสียชีวิตจากเหตุน้ําทวมในอัฟกานิสถานและปากีสถาน เพิ่มขึ้นเปน
อยางนอย ๑๖๐ ราย - ประชาชนไรที่อยูอาศัยจํานวนมาก
(๖ สิงหาคม, ๐๗.๕๗ น.)

๔.๒ ขาวเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ มี ๔๔ ขาว ดังตัวอยาง
สหรั ฐ ฯ รั บ การที่ รั ส เซีย ยอมรั บ ให สโนว เ ดน เข า ลี้ ภั ย ในประเทศ ทํ า
ความสัมพันธทั้งสองประเทศถดถอย
(๑๐ สิงหาคม, ๑๙.๒๑ น.)
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฟลิปปนส ประกาศหามสงแรงงานไปทํางานที่
อียิปตเด็ดขาด เนื่องจากสถานการณความไมปลอดภัยมีความรุนแรงขึ้น
(๑๗ สิงหาคม, ๐๘.๔๔ น.)

๔๔

สหรัฐฯ พรอมโจมตี ซีเรีย รอแคประธานาธิบดี บารัก โอบามา สั่งการ
ดานอังกฤษเตรียมแผนรับมือวิกฤติ แตจีนและรัสเซียคัดคาน ชี้เปนหายนะของ
ภูมิภาค
(๒๗ สิงหาคม, ๒๑.๑๙ น.)

๔.๓ ขาวเกี่ยวกับการกอความไมสงบ มี ๒๙ ขาว ดังตัวอยาง
ชาวพุทธ-มุสลิม ในศรีลังกา ปะทะกัน บาดเจ็บไป ๕ ราย ทางการประกาศ
เคอรฟว ควบคุมสถานการณ กอนยกเลิกในเวลาตอมา
(๑๑ สิงหาคม, ๑๗.๑๐ น.)
อินเดียขยายเคอรฟวใน ๙ เมืองของแควนแคชเมียร ที่กําลังเกิดเหตุก าร
ปะทะกันเรื้อรังระหวางชาวฮินดูและมุสลิม เปนวันที่ ๓ ทําใหมียอดผูเสียชีวิต
กวา ๓ ศพแลว
(๑๑ สิงหาคม, ๒๐.๒๒ น.)
กลุมจิฮาด ประกาศจะโจมตีหมูบานชุมชนของผูนําซีเรีย เพื่อลางแคนที่
ทหารซีเรียใชอาวุธเคมีโจมตีพลเรือนชาวซีเรีย
(๒๕ สิงหาคม, ๒๑.๔๘ น.)

๔.๔ ขาวเกี่ยวกับอาชญากรรมในตางประเทศ มี ๑๐ ขาว ดังตัวอยาง
ศาลอังกฤษ สั่งจําคุก ๗ ป แกรี โบลตัน นักธุรกิจวัย ๔๗ ป หลอกขาย
เครื่อง GT๒๐๐ ใหหลายประเทศ รวมทั้งเม็กซิโก และไทย
(๒๑ สิงหาคม, ๐๘.๑๐ น.)
สาวชางภาพอินเดีย ถูกแกงรุมโทรม ในนครมุมไบ ชาวเน็ตวิจารณความ
ปลอดภัยของหญิงอินเดีย
(๒๓ สิงหาคม, ๑๘.๓๕ น.)
สํานักขาวตางประเทศ รายงานจากนครมุมไบ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่
๒๕ ส.ค.วา เจาหนาที่ตํารวจมุมไบ ตามจับกุมตัวผูตองสงสัยรายที่ ๔ รุมขมขืน
นักขาวสาวไดอีกคน
(๒๕ สิงหาคม, ๑๔.๑๒ น.)

๔๕

๔.๕ ขาวเกี่ยวกับการเมืองตางประเทศ มี ๘ ขาว ดังตัวอยาง
การเลือกตั้งในกัมพูชาสอเคาวุนวาย เมื่อพรรคฝายคานของนายสม รังสี
ออกมาอางวา ควาชัยชนะไปไดดวยคะแนนฉิวเฉียด แมวากอนหนานี้พรรค
รัฐบาลสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี เพิ่งจะออกมาประกาศชัยชนะ ไปกอน
แลวก็ตาม
(๑ สิงหาคม, ๑๐.๑๘ น.)
ส.ส.ไตหวัน แลกหมัด-ขวางปาขาวของใสกันในสภา กอนการลงมติวาจะ
ดําเนินการกอสราง โรงงานผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแหงที่ ๔ ใหแลวเสร็จ
หรือไม
(๓ สิงหาคม, ๑๖.๑๐ น.)
นายสม รังสี หัวหนาพรรคฝายคานของกัมพูชา เดินทางกลับประเทศ หวัง
ตอสูผลเลือกตั้งครั้งลาสุด พรอมนัดกลุมผูสนับสนุนจัดประทวงใหญ
(๑๗ สิงหาคม, ๐๘.๓๖ น.)

๔.๖ ขาวเกีย่ วกับเศรษฐกิจตางประเทศ มี ๗ ขาว ดังตัวอยาง
สายการบินแอร ฟรานซ ของฝรั่งเศส ประกาศแผนปลดพนัก งานอีกกวา
๒,๖๐๐ ตําแหนง ในปหนา ระบุ ตองการปรับโครงสรางองคกร
(๑ สิงหาคม, ๐๗.๕๐ น.)
ออสเตรเลีย เล็งเก็บภาษีเงินฝากประมาณรอยละ ๐.๐๕ หวังลดภาระ
ตัวเลขขาดดุลงบประมาณ เนื่องจากครึ่งปแรกขาดดุลถึง ๓ หมื่นลานดอลลาร
ออสเตรเลีย
(๒ สิงหาคม, ๑๙.๓๓ น.)
BMW บริษัทผูผลิตรถยนตยักษใหญของเยอรมัน ประกาศเรียกคืนรถ ซีรีส
๕ ในจีนกวา ๑๔๓,๐๐๐ คัน หลังพบมีปญหาในระบบพวงมาลัยที่อาจกอใหเกิด
อันตรายได
(๕ สิงหาคม, ๑๙.๐๐ น.)

๔.๗ ขาวเกี่ยวกับราชสํานักตางประเทศ มี ๒ ขาว ดังตัวอยาง

๔๖

เจ า หญิ ง เคท ดั ส เชส แห ง แคมบริ ด จ ปรากฏพระองค ค รั้ ง แรกหลั ง มี
ประสูติกาล เจาชายจอรจ ทรงรวมพิธีเปดวิ่งมาราธอนในเวลส
(๓๑ สิงหาคม, ๐๙.๕๐ น.)
สํานักงานสกอตแลนด ยารด อังกฤษ เผยลาสุด การสิ้นพระชนมของเจา
หญิงไดอานา อาจถูกฆาตกรรมอําพรางจากหนวยงาน SAS
(๓๑ สิงหาคม, ๑๕.๓๐ น.)

๔.๘ ขาวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในตางประเทศ มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
พบปลาประหลาด รูปร างยาว ๔ เมตร ลํา ตัวสีข าว มี เขา และเหมือ น
สัตวเลื้อยคลานเกยตื้นอยูที่หาดวิลลาลิคอส ในประเทศสเปน เจาหนาที่คาด
อาจเปน ปลาพญานาค อาจเปนสัตวในสายพันธุฉลาม
(๒๒ สิงหาคม, ๒๑.๓๕ น.)

ตารางที่ ๓.๔ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวตางประเทศจําแนกตามประเภท
ยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๔. ขาวตางประเทศ
๔.๑ ขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภัยพิบัติในตางประเทศ
๔.๒ ขาวเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
๔.๓ ขาวเกี่ยวกับการกอความไมสงบ
๔.๔ ขาวเกี่ยวกับอาชญากรรมในตางประเทศ
๔.๕ ขาวเกี่ยวกับการเมืองตางประเทศ
๔.๖ ขาวเกี่ยวกับเศรษฐกิจตางประเทศ
๔.๗ ขาวเกีย่ วกับราชสํานักตางประเทศ
๔.๘ ขาวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในตางประเทศ

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
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จากตารางที่ ๓.๔ จะเห็ นไดวาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวตางประเทศสามารถจําแนกเป นประเภทเนื้อหายอยได ๘ ประเภท โดยเปน
ขา วที่ มี เนื้ อ หาเกี่ย วกั บ อุ บั ติ เ หตุ แ ละภั ย พิ บั ติใ นต า งประเทศมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ข า วเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธระหวางประเทศ การกอความไมสงบ อาชญากรรมในตางประเทศ การเมืองตางประเทศ

๔๗

เศรษฐกิจตางประเทศ ราชสํานักตางประเทศ และสิ่งแวดลอมในตางประเทศ ตามลําดับ เนื่องจาก
ในชวงเวลาดังกลาวมีเหตุการณแผนดินไหว และพายุ ในหลายประเทศ อันกอใหเกิดความเสียหาย ทํา
ใหสาธารณชนสนใจติดตามขาวดังกลาวมากที่สุด
๕. ขาวอุบัติภัย
ขาวอุบัติภัย หรือที่ปุณรัตน พิงคานนท (๒๕๔๘ : ๓๕) ใชคําวา ขาวอุบัติเหตุ หมายถึง การ
รายงานเหตุการณเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภัยพิบัติตางๆ อันกอใหเกิดการสูญเสียและมีผลกระทบตอคน
จํานวนกวาง
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวอุบัติเหตุทั้งหมด
๑๔๓ ขาว คิดเปนรอยละ ๑๐.๑๔ ดังนี้
๕.๑ ขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ มี ๘๒ ขาว ดังตัวอยาง
รถตูชนทายรถบรรทุก คนขับติดคาซาก ผูโดยสารทั้งหมด ๑๐ ราย ไดรับ
บาดเจ็บ หนวยกูภัยกําลังชวยกันปฐมพยาบาลเบื้องตนอยูบริเวณไหลทาง กอน
นําสง ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา ใหแพทยชวยเหลือ
(๒ สิงหาคม, ๐๙.๓๕ น.)
เลขาผูวาฯ ระยอง เผย สถานการณอาวพราว เสม็ด ดีขึ้นเกือบปกติ น้ํา
ทะเลใสสะอาด ชายหาดไรคราบน้ํามันเหลือแคโขดหินเทานั้น
(๒ สิงหาคม, ๑๑.๓๒ น.)
เจาหนาที่กูขบวนรถไฟตกรางที่อุตรดิตถ ไดแลว ๑ โบกี้ อยูระหวางเรง
ดําเนินการในสวนที่เหลือ
(๓ สิงหาคม, ๑๕.๔๙ น.)

๕.๒ ขาวเกี่ยวกับอุทกภัย มี ๒๖ ขาว ดังตัวอยาง
ฝนตกลงมาอยางหนัก ๒ วันที่ผานมา โดยเฉพาะวันที่ ๑ สิงหาคม ฝนตกเท
กระหน่ําทั้งพื้นที่จังหวัดอยางหนักตลอดวันตลอดคืน สงผลใหเกิดภาวะน้ําทวม
ฉับพลัน น้ําปาไหลหลากทวม ๕ อําเภอ ไดแก อ.เมือง, สิเกา, กันตัง, วังวิเศษ
และ อ.ปะเหลียน
(๒ สิงหาคม, ๑๓.๑๔ น.)

๔๘

นายสรวงศ เทียนทอง รมว.สธ. ลงพื้นที่ อ.พญาเม็งราย และ อ.เวียงเชียง
รุง จ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมผูประสบภัยน้ําทวม เผยจนถึงขณะนี้ยังไมพบโรค
ระบาดใด ๆ พรอมกับมอบสารสมและผงปูนคลอรีนในการทําความสะอาด
บานเรือน
(๒ สิงหาคม, ๑๘.๔๗ น.)
แมน้ําสาย สูง ๕ เมตร ทะลักทวมตลาดการคา ทั้งฝงไทยและพมา ผูคาโอด
เสียรายไดชวงวันหยุดยาว
(๑๐ สิงหาคม, ๑๔.๑๓ น.)

๕.๓ ขาวเกีย่ วกับอัคคีภัย มี ๒๓ ขาว ดังตัวอยาง
เพลิ งไหมโ รงงานโกแ ก ย านบางขุนเทีย น เบื้อ งตน ไดรับ บาดเจ็ บ ๒
ราย คาดตนเพลิงจากกระทะทอดถั่ว อยูระหวางการตรวจสอบสาเหตุ
(๑ สิงหาคม, ๐๗.๐๕ น.)
จนท. เผย ๗ ชั่วโมง ยังคุมเพลิงโรงยางพารา ยะลา ไมได เชื่อ เปนฝมือ
กลุมอื่น ที่สงสัญญาณถึงรัฐบาล
(๒ สิงหาคม, ๑๑.๑๐ น.)
เกิดเหตุเพลิงไหมโรงงานไม บริษัท ไพรซ ออฟ วูด อินดรัสทรีส จ.ปทุมธานี
เบื้องตนคาดเสียหายกวา ๑๐ ลานบาท
(๘ สิงหาคม, ๐๗.๔๕ น.)

๕.๔ ขาวเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย มี ๙ ขาว ดังตัวอยาง
ศภช. รายงานแผนดินไหว จ.พะเยา เมื่อเวลา ๐๓.๔๒ น. ขนาด ๓.๗ ริก
เตอร รูสึกสั่นไหวไดใน ๒ อําเภอ คือ อ.เมือง และ อ.แมใจ จ.พะเยา
(๑ สิงหาคม, ๐๘.๑๖ น.)
เกิดเหตุแผนดินไหว ๐.๖ ริกเตอร ที่สันปาตอง จ.เชียงใหม ประชาชนรับรู
ถึงแรงสั่นไหวได จุดศูนยกลางของแผนดินไหว อยูใตพื้นดินลึกราว ๔ กม.
(๗ สิงหาคม, ๐๗.๒๖ น.)

๔๙

สํานักเฝาระวังแผนดินไหว รายงานเกิดแแผนดินไหว ๑.๙ ริกเตอร ที่ ต.วัง
พราว อ.เกาะคา จ.ลําปาง เมื่อ ๑๐.๔๒ น. วันนี้ (๒๐ ส.ค. ๕๖) เบื้องตนไมมี
รายงานความเสียหาย
(๒๐ สิงหาคม, ๑๗.๒๕ น.)

๕.๕ ขาวเกี่ยวกับวาตภัย มี ๓ ขาว ดังตัวอยาง
พายุมังคุดทําใหเกิดฝนตกมาอยางตอเนื่องในพื้นที่ จ.เชียงราย ตลอดทั้งคืน
สงผลใหเกิดน้ําทวมขังหลายจุดในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยที่ชุมชนสันขี้
เปา มีบานเรือนประชาชนถูกน้ําทวมประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน ระดับน้ําสูง
ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร
(๙ สิงหาคม, ๑๑.๕๘ น.)
ถนนสายลําปาง – งาว – พะเยา ซึ่งเปนถนนเชื่อมตอสะพานขามลําหวย
ขอนหมถูกพิษพายุมังคุดพัดถลม จนถนนพัง น้ํากัดเซาะกินพื้นที่ถนนไปกวา ๑
เมตร นอกจากนี้ ยังมีพายุอูตอร ที่อาจสงผลกระทบ ทําใหภาคเหนือเกิดภาววะ
น้ําทวมหนักกวาเดิม
(๑๒ สิงหาคม, ๑๑.๒๔ น.)
พายุฝนถลมหนัก ใกลองคการบริหารสวนตําบลดงพระราม อ.เมือง จ.
ปราจีนบุรี ทําใหตนไมใหญลมขวางกลางถนน รถจักรยานยนตพุงชนกะทันหัน
โชคดีไมมีผูบาดเจ็บ
(๑๗ สิงหาคม, ๐๘.๕๕ น.)

ตารางที่ ๓.๕ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวอุบัติภัยจําแนกตามประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๕. ขาวอุบัติภัย
๕.๑ ขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
๕.๒ ขาวเกี่ยวกับอุทกภัย
๕.๓ ขาวเกี่ยวกับอัคคีภัย
๕.๔ ขาวเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย
๕.๕ ขาวเกี่ยวกับวาตภัย

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
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จากตารางที่ ๓.๕ จะเห็ นไดวาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวอุบัติภัยสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๕ ประเภท โดยเปนขาวที่มี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ อุ บั ติ เ หตุ ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย ธรณี พิ บั ติ ภั ย และวาตภั ย
ตามลําดับ เนื่องจากอุบัติเหตุเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินจึงทําใหประชาชน
สนใจติดตามขาวอุบัติเหตุ และในชวงเวลาดังกลาวมีอุบัติเหตุน้ํามันรั่วลงในทะเลซึ่งมีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของประชาชน ทําใหประชาชนติดตามขาวดังกลาว
๖. ขาวกีฬา
ขาวกีฬา หมายถึง การรายงานรายละเอียดของการแขงขันกีฬา ผลการแขงขันกีฬานานา
ประเภท และความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาทั้งในและตางประเทศ (ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ :
๓๗)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพ ทเคลื่อนที่พบขาวกีฬาทั้งหมด ๗๕
ขาว คิดเปนรอยละ ๕.๓๒ ดังนี้
๖.๑ ขาวเกี่ยวกับการรายงานผลการแขงขันกีฬา มี ๕๐ ขาว ดังตัวอยาง
ไทย พาย ญี่ปุน เซตแรก ๑๙-๒๕ ทําใหตามหลังญี่ปุน ๐-๑ เซต ศึก
วอลเลยบอล เวิลด กรังปรีซ ๒๐๑๓ นัดแรก
(๒ สิงหาคม, ๒๑.๓๓ น.)
ไทย พาย ญี่ปุน ๐-๓ เซต ศึกวอลเลยบอลหญิง เวิลด กรังปรีซ ๒๐๑๓ นัด
แรก Pool C ดวยคะแนน ๑๙-๒๕, ๑๗-๒๕ และ ๒๑-๒๕ นัดตอไป ไทย พบ
ตุรกี พรุงนี้ (๓ ส.ค. ๕๖) เวลา ๒๑.๐๐ น.
(๒ สิงหาคม, ๒๒.๓๓ น.)
ผลการแขงขันวอลเลยบอล เวิลด กรังด ปรีซ ๒๐๑๓ เซตที่ ๒ ไทย ชนะ
แอลจีเรีย ๒๕-๑๔ สงผลให ไทย นํา แอลจีเรีย ๒-๐ เซต
(๔ สิงหาคม, ๑๘.๕๓ น.)

๖.๒ ขาวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาที่กําลังมีชื่อเสียง มี ๑๗ ขาว ดังตัวอยาง
สหพันธแบดมินตันโลก ลงโทษบดินทร ๒ ป มณีพงษ ๓ เดือน หลังจากกอ
เหตุวิวาทในสนามกันที่แคนาดา
(๖ สิงหาคม, ๒๑.๔๓ น.)

๕๑

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ติดยศตํารวจชั้นประทวนให นองเมย แล ว
พรอมบรรจุเปนสัญญาบัตรหลังจบปริญญาตรี
(๑๒ สิงหาคม, ๒๑.๔๕ น.)
นองเมย เดินทางเยี่ยมบานเกิด ๒ จังหวัดแดนอีสาน รอยเอ็ด-ยโสธร
พบปะญาติพี่นองและประชาชน พรอมรับมอบรางวัลสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ-เอกชน รวมเฉียดลานบาท
(๒๗ สิงหาคม, ๐๘.๑๓ น.)

๖.๓ ขาวเกี่ยวกับการนําเสนอโปรแกรมการแขงขันกีฬา มี ๓ ขาว ดังตัวอยาง
ร ว มเชี ย ร ว อลเลย บ อลหญิ ง ไทย แข ง กั บ ญี่ ปุ น รายการเวิ ล ด กรั ง ปรี ซ
๒๐๑๓ จากประเทศตุรกี ชอง ๗ ถายทอดสด เวลา ๒๑.๐๐ น.
(๒ สิงหาคม, ๒๐.๐๘ น.)
เริ่มแลว! วอลเลยบอลหญิง เวิลด กรังปรีซ นัดที่ ๒ ไทย พบ รัสเซีย ที่
ประเทศรัสเซีย
(๑๐ สิงหาคม, ๑๘.๐๐ น.)
นองเมย รัชนก จะประเดิมลงสนามแขงแรก ไชนา มาสเตอร ตองพบกับ
งานหนักตั้งแตรอบแรก ดวล เจียง หยางเจียว มืออันดับ ๒๔ ของโลก จากจีน
(๒๘ สิงหาคม, ๐๗.๔๒ น.)

๖.๔ ขาวเกี่ยวกับการรายงานความพรอมและบรรยากาศการจัดการแขงขันกีฬา มี ๓ ขาว
ดังตัวอยาง
เมสซี่ และ เนยมาร ยืนยัน การเขาพักโรงแรมในไทยแลว เตรียมลงเตะกับ
ทีมชาติไทย ในศึกชาง แชมเปยนส คัพ - เอฟซี บารเซโลนา ทัวร ๒๐๑๓ ๗
ส.ค. นี้
(๑ สิงหาคม, ๐๘.๓๒ น.)
กกท. ยัน ราชมังคลากีฬาสถาน พรอมรับมือเกมที่ไทยพบกับบารเซโลนา
วันที่ ๗ ส.ค. นี้ หลังใชงานหนัก ๓ เกมติดตอกัน ทั้ง แมนฯ ยูฯ , เชลซี และลิ
เวอรพูล
(๒ สิงหาคม, ๒๑.๔๕ น.)

๕๒

บรรยากาศกอนเกมแขงขันฟุตบอลแมตชพิเศษ ชาง แชมปเปยน คัพ
ระหวาง บารซา พบกับ ทีมชาติไทย เปนไปอยางคึกคัก กองเชียรนับหมื่น แนน
สนามราชมังคลาฯ
(๗ สิงหาคม, ๑๙.๐๘ น.)

๖.๕ ขาวเกี่ยวกับการบริหารสมาคมและนโยบายสงเสริมดานกีฬา มี ๒ ขาว ดังตัวอยาง
คณะรัฐมนตรี อนุมัติเงินชวยพมาจัดซีเกมส ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๑๑ - ๒๒ ธ.ค.
ราว ๖๐.๕ ลานบาท ครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก สนาม อุปกรณกีฬา และบุคลากร
(๖ สิงหาคม, ๐๘.๑๐ น.)
ทนายออด ประธานสโมสร จ.ระยอง ยันจะใช ๑๘๒ เสียง เลือกตั้งนายก
สมาคมฟุ ต บอลคนใหม เตรีย มตรวจสอบกั บ กกท. ถึง ที่ ม า ๒๑ เสี ย งที่
รักษาการนายกฯ เพิ่มเขามา
(๑๑ สิงหาคม, ๑๗.๐๓ น.)

ตารางที่ ๓.๖ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวกีฬาจําแนกตามประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๖. ขาวกีฬา
๗๕
๑๐๐
๖.๑ ขาวเกี่ยวกับการรายงานผลการแขงขันกีฬา
๕๐
๖๖.๖๗
๖.๒ ข า วเกี่ ย วกั บ ความเคลื่ อ นไหวของนั ก กี ฬ าที่ กํ า ลั ง มี
๑๗
๒๒.๖๗
ชื่อเสียง
๖.๓ ขาวเกี่ยวกับการนําเสนอโปรแกรมการแขงขันกีฬา
๓
๔.๐๐
๖.๔ ขาวเกี่ยวกับการายงานความพรอมและบรรยากาศการ
๓
๔.๐๐
จัดการแขงขันกีฬา
๖.๕ ขาวเกี่ยวกับการบริ หารสมาคมและนโยบายส ง เสริ ม
๒
๒.๖๖
ดานกีฬา
จากตารางที่ ๓.๖ จะเห็ นไดวาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวกีฬาสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๖ ประเภท โดยเปนขาวที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการแขงขันกีฬามากที่สุด รองลงมาคือ ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาที่มี

๕๓

ชื่อเสี ยง กีฬาตางประเทศ การนําเสนอโปรแกรมการแขงขัน กีฬา การายงานความพร อมและ
บรรยากาศการจัดการแขงขันกีฬา และการบริหารสมาคมและนโยบายสงเสริมดานกีฬา ตามลําดับ
การรายงานผลการแขงขันกีฬาเปนเนื้อหาที่สื่อโทรศัพทเคลื่อนที่รายงานขาวใหแกประชาชนมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในชวงเดือนสิงหาคมมีการแขงขันกีฬาหลายประเภท เชน แบตมินตัน ฟุตบอล
และวอลเลยบอล ทั้งในและตางประเทศ ประชาชนตางติดตามใหกําลังใจนักกีฬาและติดตามผลการ
แขงขันกีฬาจึงเปนประเด็นที่ประชาชนใชสนทนากัน บางคนที่ไมมีโอกาสไดชมการแขงขันก็ติดตามผล
การแขงขันเพราะการทราบผลการแขงขันกีฬาจะทําใหเปนคนทันเหตุการณและสนทนากับบุคคลอื่น
ไดโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบกีฬา
๗. ขาวการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ขาวการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง การรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
จากการศึกษาขาวสั้ นในโปรแกรมประยุกตสําหรั บโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวการคมนาคม
ทั้งหมด ๗๔ ขาว คิดเปนรอยละ ๕.๒๕ ดังนี้
๗.๑ ขาวเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณการกอความไมสงบ มี ๖๐ ขาว ดังตัวอยาง
คนรายปวนปตตานี! ลอบวางระเบิดทหารชุดรักษาความปลอดภัยครู ๒ จุด
เจาหนาที่บาดเจ็บรวม ๓ นาย
(๑ สิงหาคม, ๐๙.๒๙ น.)
นราธิ ว าสป ว นอี ก กลุ ม ก อ ความไม ส งบแขวนป า ยผ า มี ใ จความว า ไล
เจาหนาที่ทหารออกจากพื้นที่ จํานวน ๑๕ จุด ใน ๖ อําเภอ
(๑ สิงหาคม, ๑๐.๕๓ น.)
เกิดเหตุคนราย ลอบวางระเบิด ทหารปตตานี ชุดรักษาความปลอดภัยครู
บาดเจ็บ ๑ นาย ขณะนี้ยังไมทราบชื่อ ถูกนําสง โรงพยาบาลกะพอ จ.ปตตานี
(๒ สิงหาคม, ๑๒.๐๕ น.)

๗.๒ ขาวเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อสันติภาพ มี ๙ ขาว ดังตัวอยาง
กมธ.ชายแดนใต วุฒิสภา จอเชิญ รองประชา-ภราดร แจงความชัดเจนคุย
BRN ขณะคนดามขวานไมมั่นใจความปลอดภัย
(๑๐ สิงหาคม, ๐๙.๓๐ น.)

๕๔

อนุสรณ ยัน เดินหนาคุย BRN คาด จับมือยิง ยะโกบ ไดเร็ว ๆ นี้ ย้ํา ขจัด
คราบน้ํามันในอาวพราวหมดแลว
(๑๐ สิงหาคม, ๑๓.๓๑ น.)
นายกรัฐมนตรี มอบ พล.ท.ภราดร ถกใต รวมกับ ผบ.ทบ. ดาน พล.ต.อ.
ประชา บอก ชงเงื่อนไข BRN แลว จอหารือ วาดะห พรุงนี้
(๑๖ สิงหาคม, ๑๑.๒๕ น.)

๗.๓ ขาวเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มี ๕ ขาว ดัง
ตัวอยาง
อธิบดีสํานักงานวิชาการอัยการสูงสุด เผย เตรียมชงหาเครื่องมือเอาผิดผูกอ
ความรุนแรงภาคใต ตอที่ประชุม กปต.จชต.
(๙ สิงหาคม, ๒๑.๒๘ น.)
รอง มทภ. ๔ เผย โจรใต ใช สื่ อ ออนไลน ขยายฐานมวลชน-บิ ด เบื อ น
ขอเท็จจริง ใสรายเจาหนาที่ หวัง แบงแยกดินแดน เตรียมกองหนุนเคลื่อนที่เร็ว
๒๔ ชั่วโมง เพื่อคุมเขมทุกพื้นที่
(๑๕ สิงหาคม, ๒๐.๑๖ น.)
เจาหนาที่วางกําลังตรวจสอบรถตองสงสัย พรอมคุมเสนทางเขา -ออกเมือง
ยะลาอยางเขมงวด หลังมีรายงานคนรายเตรียมกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ กอนถึง
วันกอตั้งเบอรซาตู ซึ่งคือวันที่ ๓๑ สิงหาคมนี้
(๓๐ สิงหาคม, ๑๗.๒๘ น.)

ตารางที่ ๓.๗ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวการกอความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตจําแนกตามประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๗. ขาวการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
๗๔
๑๐๐
๗.๑ ขาวเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณการกอความไมสงบ
๖๐
๘๑.๐๘
๗.๒ ขาวเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อสันติภาพ
๙
๑๒.๑๖
๗.๓ ขาวเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัด
๕
๖.๗๖
ชายแดนภาคใต

๕๕

จากตารางที่ ๓.๗ จะเห็ นไดวาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สามารถจําแนกเปนประเภท
เนื้อหายอยได ๓ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การรายงานเหตุการณการกอความไมสงบ
มากที่สุด รองลงมาคื อการเจรจาเพื่อสั นติภ าพ และนโยบายการรักษาความสงบในพื้น ที่จั งหวัด
ชายแดนภาคใต ตามลําดับ เนื่องจากการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเหตุการณ
ที่มีผลกระทบตอสภาพจิตใจและความรูสึกของผู อานอาจเพราะความรุนแรงของการกอความไมสงบ
กอใหเกิดความเสียหายตอรางกายและทรัพยสิน ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจึงมีผลตอความรูสึกของผูอาน
ทําใหการรายงานเหตุการณการกอความไมสงบจึงมีมากที่สุด
๘. ขาวการคมนาคม
ขาวคมนาคม หมายถึง การรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเดินรถ เดินเรือ เดินอากาศ หรือ
รูปแบบทิศทางการคมนาคม การใช เสนทางคมนาคม รวมทั้งคาโดยสาร และการขนสงตางๆ (ปุณณ
รัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๓๖)
จากการศึกษาขาวสั้ นในโปรแกรมประยุกตสําหรั บโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวการคมนาคม
ทั้งหมด ๖๗ ขาว คิดเปนรอยละ ๔.๗๕ ดังนี้
๘.๑ ขาวเกี่ยวกับนโยบายดานการคมนาคม มี ๒๔ ขาว ดังตัวอยาง
นายกรั ฐ มนตรี จั ด รายการพั ฒ นารถไฟ หวั ง ประชาชนมี ชอ งทางการ
โดยสารที่ดีขึ้น รองรับกู ๒ ลานลานบาท สรางแรงจูงใจพนักงาน
(๑๐ สิงหาคม, ๐๙.๔๐ น.)
รัฐมนตรีชวยฯ คมนาคม เตรียมเปดรับฟงความคิดเห็น TOR ซื้อรถเมล
NGV ครั้งที่ ๒ ยืนยัน ไมมีการทุจริต
(๑๔ สิงหาคม, ๑๙.๐๘ น.)
คมนาคม เรงดันระบบตั๋วรวมใชกับทางดวนปลายปนี้หรือตนปหนา กอน
ขยายสูร ะบบรางในปลายป ๒๕๕๗ พรอมสั่ง กทพ.-ทล. หารือกรมสรรพากรหา
ขอสรุปจัดเก็บภาษีมลู คาเพิ่ม
(๒๑ สิงหาคม, ๒๑.๓๙ น.)

๘.๒ ขาวเกี่ยวกับการแจงเตือนการเดินทาง มี ๒๒ ขาว ดังตัวอยาง

๕๖

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๑ ถ.รามคําแหง มีสอบเขากรุงเทพมหานคร
(กทม.) ตั้งแต ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผูเขาสอบ ๒๐,๐๐๐คน ไมจําเปนโปรด
หลีกเลี่ยงเสนทาง
(๔ สิงหาคม, ๑๑.๑๐ น.)
บก.จร. แจงปดการจราจรโดยรอบรัฐสภา ตาม พ.ร.บ.มั่ นคง ในคืนนี้แลว
ขอใหเลี่ยงเสนทาง
(๔ สิงหาคม, ๒๐.๔๒ น.)
ผอ.ทาอากาศยานตรัง ประกาศปดสนามบิน ๑ วัน เตรียมกูเครื่องบินของ
สายการบินนกแอร
(๗ สิงหาคม, ๑๐.๕๒ น.)

๘.๓ ขาวเกี่ยวกับการแกปญหาการคมนาคม มี ๑๘ ขาว ดังตัวอยาง
กรมการบินพลเรื อน เผย สงเจาหนาที่ดูอาคารสนามบินกระบี่ ทรุดแลว
พรอมเรงซอมแซม
(๕ สิงหาคม, ๑๕.๔๗ น.)
ประจวบฯ เล็งตัดถนนใหม แกปญหารถติดหัวหิน โดยการตัดถนนจะตัดวง
แหวนรอบกลาง อยางไรก็ตามก็ตองผานประชาพิจารณกอน ใชเวลา ๑ ปถึงทํา
ได
(๑๐ สิงหาคม, ๒๑.๕๐ น.)
ชาวบานสังขละบุรีกวา ๕๐๐ คน รวมพลังสรางสะพานไมบวบขามแมน้ํา
ซองกาเลียแลวเสร็จกอนกําหนด โดยใชเวลาเพียง ๖ วัน รวมระยะทางกวา
๓๐๐ เมตร หลังสะพานมอญขาดออกจากกัน
(๒๒ สิงหาคม, ๑๙.๒๘ น.)

๘.๔ ขาวเกี่ยวกับความเสียหายของเสนทางการคมนาคม มี ๒ ขาว ดังตัวอยาง
ผูอํา นวยการท าอากาศยานนานาชาติ กระบี่ ยั นกํา แพงทรุด ไม กระทบ
จราจรในสนามบิน
(๕ สิงหาคม, ๒๐.๔๕ น.)

๕๗

ชาวบานตําบลฆองชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ โวยถนนพังเปนหลุมเปนบอ
นานกวา ๑๐ ป ทางหลวงชนบท ไมเหลียวแล
(๑๗ สิงหาคม, ๑๔.๓๕ น.)

๘.๕ ขาวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคมนาคม มี ๑ ขาว
ดังตัวอยาง
รถไฟฟาบีทีเอส จัดกิจกรรม ใหลูกสามารถพาแมโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส
ฟรีตลอดสาย ทุกเสนทาง ตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. ในวันจันทรที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยแมลูกตองไปกลับสถานีเดียวกัน สามารถติดตอขอรับ
คูปองเดินทางฟรี ไดที่หองจําหนายบัตร
(๑ สิงหาคม, ๒๐.๒๘ น.)

ตารางที่ ๓.๘ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวคมนาคมจําแนกตามประเภท
ยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๘. ขาวการคมนาคม
๘.๑ ขาวเกี่ยวกับนโยบายดานการคมนาคม
๘.๒ ขาวเกี่ยวกับการแจงเตือนการเดินทาง
๘.๓ ขาวเกี่ยวกับการแกปญหาการคมนาคม
๘.๔ ขาวเกี่ยวกับความเสียหายของเสนทางการคมนาคม
๘.๕ ขาวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการคมนาคม

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๖๗
๑๐๐
๒๔
๓๕.๘๒
๒๒
๓๒.๘๔
๑๘
๒๖.๘๖
๒
๒.๙๙
๑
๑.๔๙

จากตารางที่ ๓.๘ จะเห็ นไดวาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวคมนาคมสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๕ ประเภท โดยเปนขาวที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายดานการคมนาคมมากที่สุ ด รองลงมาคือการแจงเตือนในการเดินทาง การ
แกป ญหาการคมนาคม ความเสี ยหายของเสนทางการคมนาคม และการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการคมนาคม ตามลําดับ เนื่องจากนโยบายดานการคมนาคมจะเกี่ยวของกับ
ชีวิตของประชาชนจึงจําเปนตองรายงานใหประชาชนทราบ

๕๘

๙. ขาวบันเทิง
ขาวบันเทิง หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงทั้งในวงการภาพยนตร
ดนตรี หนังสือ ศิลปกรรม วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และการละคร (ปุณณรัตน พิงคานนท ,
๒๕๔๘ : ๓๘)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวบันเทิงทั้งหมด
๕๑ ขาว คิดเปนรอยละ ๓.๖๒ ดังนี้
๙.๑ ขาวเกี่ยวกับการเจ็บปวย อุบัติเหตุ และเสียชีวิตของบุคคลในวงการบันเทิง มี ๒๐ ขาว
ดังตัวอยาง
นักรองลูกทุงชื่อดัง สายัณห สัญญา เดินทางออกจากโรงพยาบาลเพื่อ
กลับไปพักฟนที่บานแลว เตรียมเขารับเคมีบําบัดอีกครั้ง ๔ สิงหาคมนี้
(๒ สิงหาคม, ๑๖.๓๕ น.)
อานนท อารสยาม เจาของซิงเกิลลาสุด รักสุดหัวใจ...หวงใยทุกเวลา เกิด
อุบัติเหตุพลัดตกหลังคาบาน เสียชีวิตแลวที่บานพัก จ.ชลบุรี
(๑๐ สิงหาคม, ๑๕.๕๖ น.)
นัก รอ งลูก ทุ งชื่ อดั ง สายัณ ห สั ญญา อาการยั ง ทรุ ด มี ไข สู ง แพทยดู แ ล
ใกลชิด
(๑๖ สิงหาคม, ๑๐.๕๘ น.)

๙.๒ ขาวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบุคคลในวงการบันเทิง มี ๑๘ ขาว ดังตัวอยาง
ปเตอร คอรป ไดเรนดัล ทําเซอรไพรสกลางรายการเรื่องเลาเชานี้ ประกาศ
แตงงาน กับนองพลอย แฟนสาว ๕ ต.ค.นี้
(๒๑ สิงหาคม, ๐๙.๑๒ น.)
ตู นันทิดา เปดใจ แยกทางเอ ชนมสวัสดิ์ นานแลว สวนเรื่องเอ เจนี่ ทราบ
พรอม ๆ กับสื่ อ ขณะที่เ รื่องจดทะเบี ยนสมรสก็บอกวา เรื่ องในอดี ตไม มี
ประโยชน
(๒๔ สิงหาคม, ๒๐.๐๙ น.)

๕๙

ตาดี แ อบเห็ น อนั น ดาควงสาวใหม เป น สาวหน า ใส ส วมชุ ด นั ก ศึ ก ษา ที่
เชียงใหม เจาตัวอางเปนภาพเกา
(๒๖ สิงหาคม, ๑๙.๐๒ น.)

๙.๓ ขาวเกี่ยวกับธุรกิจความบันเทิง มี ๑๑ ขาว ดังตัวอยาง
บีอีซี-เทโร เผย เศรษฐกิจชะลอตัว ไมสงผลกระทบตอธุรกิจบันเทิงอยาง
การจัดคอนเสิรต พรอมอัดงบ ๕๐๐ ลานลุยครึ่งปที่เหลือ
(๒ สิงหาคม, ๒๑.๒๔ น.)
กสทช. เผยยังไมแบน ฮอรโมน วัยวาวุน ชี้อยูในขั้นตอนการพิจารณา
เพราะเนื้อหา ฮอรโมน วัยวาวุน มีนามธรรมซอนอยูทั้งเชิงบวกและลบ อาจมี
มิติที่ กสทช. จะยึดเปนแนวทางใหม
(๕ สิงหาคม, ๑๗.๒๓ น.)
เรน มาไทย คอนเสิรต Sonic bang ๒๔ สิงหาคมนี้ แฟนคลับแหกรี๊ด เจา
ตัวเผยดีใจมีความสุขไดพบแฟนเพลง
(๒๓ สิงหาคม, ๐๙.๔๖ น.)

๙.๔ ขาวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผูที่เกี่ยวของกับบุคคลในวงการบันเทิง มี ๒ ขาว ดังตัวอยาง
ทาทา ยัง ช็อค คุณพอเสียชีวิตกะทันหัน โรงพยาบาลจุฬาเตรียมผาพิสูจน
ดานทาทาบินดวนจากนิวยอรคกลับไทยคืนนี้
(๕ สิงหาคม, ๑๐.๓๗ น.)
ปอ ณัฐวุฒิ สุดเศรา คุณพอไพโรจน สกิดใจ เสียชีวิตแลว เมื่อชวงสายวันนี้
โดยศพตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดขอย จ.เพชรบุรี
(๑๖ สิงหาคม, ๑๔.๐๑ น.)

๖๐

ตารางที่ ๓.๙ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวบันเทิงจําแนกตามประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๙. ขาวบันเทิง
๕๑
๑๐๐
๙.๑ ขาวเกี่ยวกับ การเจ็บป วย อุบั ติเหตุ และการเสียชีวิต
๒๐
๓๙.๒๒
ของบุคคลในวงการบันเทิง
๙.๒ ขาวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบุคคลในวงการบันเทิง
๑๘
๓๕.๒๙
๙.๓ ขาวเกี่ยวกับธุรกิจความบันเทิง
๑๑
๒๑.๕๗
๙.๔ ขาวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผูที่เกี่ยวของกับบุคคลใน
๒
๓.๙๒
วงการบันเทิง
จากตารางที่ ๓.๙ จะเห็ นไดวาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวบันเทิงสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๔ ประเภท โดยเปนขาวที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการเจ็บปวยอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของบุคคลในวงการบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือ
ความเคลื่อนไหวของบุคคลในวงการบันเทิง ธุรกิจความบันเทิง และการเสียชีวิตของผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลในวงการบันเทิง ตามลําดับ การรายงานขาวเกี่ยวกับ การเจ็บปวย อุบัติเหตุ และการเสียชีวิต
ของบุคคลในวงการบันเทิง มากที่สุดเนื่ องจากบุคคลในวงการบันเทิงจะเปน คนที่ประชาชนติดตาม
ความเคลื่อนไหว เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยก็จะมีผู ติดตามเหตุการณดังกลาว และในชวงเวลา
ดังกล าวนายสายัณห สัญญา นักรองที่มีชื่อเสี ยงไดปว ยทําให มีการนําเสนอขาวบั นเทิงเกี่ย วกับ
อุบัติเหตุ การเจ็บปวยของบุคคลในวงการบันเทิงมากที่สุด
๑๐. ขาวพยากรณอากาศ
ขาวพยากรณอากาศ หมายถึง การรายงานขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคาดการณสภาวะดินฟา
อากาศ เชน การรายงานปริมาณน้ําฝน สภาพอากาศ ความกดอากาศ เปนตน (ปุณณรัตน พิงคานนท
, ๒๕๔๘)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวพยากรณอากาศ
ทั้งหมด ๓๘ ขาว คิดเปนรอยละ ๒.๗๐ ดังนี้
๑๐.๑ ขาวเกี่ยวกับการรายงานสภาพอากาศ มี ๒๐ ขาว ดังตัวอยาง

๖๑

กรมอุตุฯ เผย ในระยะ ๑-๒ วันนี้ ประเทศไทยมีฝนลดลง สวน ๗-๑๐
สิงหาคมนี้ ทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีคลื่นสูง กทม. และปริมณฑล มีฝน
กระจาย รอยละ ๖๐ ของพื้นที่
(๕ สิงหาคม, ๐๗.๓๘ น.)
กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ประเทศไทยมีฝนลดลง กทม. และปริมณฑล ฝน
คะนองกระจาย รอยละ ๔๐ ของพื้นที่ จากนั้น ๗-๑๐ ส.ค. ๕๖ จะมีฝนตกเพิ่ม
มากขึ้น
(๖ สิงหาคม, ๐๗.๐๘ น.)
กรมอุตุนิยมวิทยา เผยประเทศไทยยังคงมีฝนตอเนื่อง เหนือ อีสาน ใหระวัง
อันตรายจากฝนตกหนัก กทม.และปริมณฑล ฝนตก รอ ยละ ๖๐ ไปฟลิปปนส
ระวังพายุไตฝุน อูตอร
(๑๑ สิงหาคม, ๐๘.๑๓ น.)

๑๐.๒ ขาวเกี่ยวกับการแจงเตือนอุบัติภัย มี ๑๘ ขาว ดังตัวอยาง
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ พายุเชบี (JEBI) ฉบับที่ ๑๒ เตือน วันที่ ๓๕ สิงหาคม ระวัง ฝนตกหนักในภาคเหนือและอีสาน
(๓ สิงหาคม, ๐๘.๒๕ น.)
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ศภช.) แจงเตือนในหลายพื้นที่อาจเกิดน้ําทวม
ฉับพลัน น้ําลนตลิ่ง น้ําปาไหลหลาก และดินโคลนถลม ในชวงวันที่ ๘ - ๙
สิงหาคมนี้
(๘ สิงหาคม, ๑๔.๔๒ น.)
ปภ. เผย การติดตามพายุอูตอร พบวาออนกําลังลงแลว แตยังเฝาระวัง
อยางตอเนื่อง พรอมเตือนพื้นที่ ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง จันทบุรี ตราด ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนัก อาจเกิดดินถลม
(๑๕ สิงหาคม, ๑๓.๐๙ น.)

๖๒

ตารางที่ ๓.๑๐ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวพยากรณอากาศจําแนกตาม
ประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๑๐. ขาวพยากรณอากาศ
๑๐.๑ ขาวเกี่ยวกับการรายงานสภาพอากาศ
๑๐.๒ ขาวเกี่ยวกับการแจงเตือนอุบัติภัย

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๓๘
๑๐๐
๒๐
๕๒.๖๓
๑๘
๔๗.๓๗

จากตารางที่ ๓.๑๐ จะเห็นไดวาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวพยากรณอากาศสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๒ ประเภท โดย
เปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานสภาพอากาศมากที่สุด และการแจงเตือนอุบัติภัยนอยที่สุด
เนื่องจากการรายงานสภาพอากาศทําใหประชาชนทราบสภาพอากาศลวงหนาในแตละวัน ประชาชน
จึงสนใจติดตามการรายงานสภาพอากาศเพื่อประกอบการตัดสินใจดําเนินกิจการตางๆ
๑๑. ขาวสิ่งแวดลอม
ขาวสิ่งแวดลอม หมายถึง การรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในปจจุบันและอนาคต เชน
สภาพป า แม น้ํ า ลํ าคลอง หนองบึ ง ทะเล ป า ชายเลน เป น ต น รวมถึ ง เรื่ อ งนิ เ วศวิ ท ยา โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ปลอยของเสียชนิดตางๆ ไดแก น้ําเสีย อากาศพิษ ฝุนละออง ขยะ เปนตน (ปุณณรัตน
พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๓๘)
จากการศึกษาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุกตสํ าหรั บโทรศัพทเคลื่ อนที่พ บขา วสิ่ งแวดล อ ม
ทั้งหมด ๒๘ ขาว คิดเปนรอยละ ๑.๙๙ ดังนี้
๑๑.๑ ขาวเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม มี ๒๐ ขาว ดังตัวอยาง
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สั่งสํารวจความเสียหายใตทอง
ทะเลเกาะเสม็ด รวมทั้งไดจัดทีมเฉพาะกิจตรวจพื้นที่ชายหาด เพื่อหาสัตวตาย
เกยตื้นมาตรวจหาสาเหตุการตาย
(๑ สิงหาคม, ๑๐.๔๐ น.)
มูลนิธิสืบฯ –วสท. จับตาแผนน้ํา ๓.๕ แสนลาน ชี้แผนบริหารน้ํารัฐไม
สอดคลองกัน ดานนักวิชาการระบุ ไทยไมควรมีเขื่อนใหญอีก แตควรบริหาร
จัดการระบบลุมน้ํา-ชลประทานที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
(๔ สิงหาคม, ๑๙.๓๐ น.)

๖๓

ชาวบานวิตก หลังพบน้ําทะเลที่หาดจอมเทียนเนาหนัก จนเปลี่ยนเปนสี
เขียวมวง และสงกลิ่นเหม็นรุนแรง เบื้องตนเจาหนาที่ประกาศหามนักทองเที่ยว
ลงเลนน้ําแลว
(๒๘ สิงหาคม, ๒๒.๐๐ น.)

๑๑.๒ ขาวเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม มี ๔ ขาว ดังตัวอยาง
ปตท. ชวนจิตอาสา บิ๊กคลีนนิ่งเดยอาวพราว ๕ ส.ค.นี้ เผยคราบน้ํามันที่
ปนเปอนในน้ําขจัดออกหมดแลว เหลือเพียงคราบน้ํามันบนชายหาดอาวพราว
และโขดหินเทานั้น มั่นใจเคลียรคราบน้ํามันเสร็จภายในสัปดาหหนา
(๓ สิงหาคม, ๑๐.๕๖ น.)
ปตท. ถกกวา ๓ ช.ม. แกปญหาทอน้ํามัน พีทีทีจีซี รั่ว สรุป ยกเลิกใชทอ
ยี่หอที่เกิดปญหาทั้งหมด จัดคลีนนิ่งเดยอาวพราว ๑๐-๑๓ ส.ค.
(๕ สิงหาคม, ๑๙.๓๗ น.)
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี นําประชาชนรวมปลอยเตาทะเล กลับคืนสู
ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
(๙ สิงหาคม, ๒๐.๑๗ น.)

๑๑.๓ ขาวเกี่ยวกับสัตวปาและสัตวทะเล มี ๔ ขาว ดังตัวอยาง
ชาวชั ย ภู มิ ตื่ น ! พบรอยเท า เสื อ โผล อาละวาดกิ น เป ด ไก ในเขตเมื อ ง
ชาวบานเรงไลลา
(๑๔ สิงหาคม, ๒๐.๓๖ น.)
ชาวอําเภอกุยบุรี เดินรองขอความเปนธรรม กรณีจับชางสวมตั๋วที่ จ.พังงา
กลาวหา นําชางปากุยบุรี ไปฝกรับงานโชว
(๒๗ สิงหาคม, ๑๙.๔๕ น.)
พบสัตวทะเลหายากตาย ๒ ชนิด ที่อ.คลองใหญ จ.ตราด เปนโลมาหัวบาตร
ตัวที่ ๒๘ และเตาทะเล สภาพเนา ยังไมทราบสาเหตุ
(๒๗ สิงหาคม, ๒๐.๓๕ น.)

๖๔

ตารางที่ ๓.๑๑ ความถี่ ข องเนื้ อ หาของข า วสั้ น ประเภทข า วสิ่ ง แวดล อ มจํ า แนกตาม
ประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๑๑. ขาวสิ่งแวดลอม
๑๑.๑ ขาวเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
๑๑.๒ ขาวเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๑๑.๓ ขาวเกี่ยวกับสัตวปาและสัตวทะเล

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๒๘
๑๐๐
๒๐
๗๑.๔๒
๔
๑๔.๒๙
๔
๑๔.๒๙

จากตารางที่ ๓.๑๑ จะเห็นไดวาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวสิ่งแวดลอมสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๓ ประเภท โดยเปนขาว
ที่มีเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมมากที่สุด รองลงมาคือ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และสัตวปาและสัตว
ทะเล ตามลํ าดั บ การรายงานข าวเกี่ ยวกับ ป ญหาสิ่ ง แวดล อ มมากที่สุ ด อาจเนื่อ งมาจากป ญ หา
สิ่งแวดลอมจะมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน และในชวงเวลาดังกลาวมีอุบัติเหตุน้ํามันรั่ว
ที่จั งหวัดระยองทําให ส งผลกระทบตอสิ่ งแวดล อมและประชาชนติดตามขา วดังกล าว ทําให ตอง
รายงานขาวปญหาสิ่งแวดลอมมากที่สุด
๑๒. ขาวสาธารณสุข
ขาวสาธารณสุข หมายถึง การรายงานขาวที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดเกี่ยวของกับสุขภาพของ
ประชาชน การรักษาพยาบาล การรณรงคดานสุขภาพ เปนตน (ปุณณรัตน พิงคานนท , ๒๕๔๘ :
๓๘)
จากการศึกษาขา วสั้ นในโปรแกรมประยุกตสํ าหรับ โทรศั พทเคลื่ อนที่พบขาวสาธารณสุ ข
ทั้งหมด ๒๒ ขาว คิดเปนรอยละ ๑.๕๖ ดังนี้
๑๒.๑ ขาวเกี่ยวกับการควบคุมโรค มี ๙ ขาว ดังตัวอยาง
สธ. เตือนประชาชน ระวังโรคตาแดงระบาด ในฤดูฝน รอบ ๗ เดือน ปนี้
พบปวยแลว ๖๔,๓๕๐ ราย
(๔ สิงหาคม, ๑๓.๑๑ น.)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณโรคฉี่หนู ตายแลว ๑๓ ราย
ขอให ปชช. ระวังตัว เพราะยังไมวัคซีนรักษา
(๒๐ สิงหาคม, ๑๐.๑๓ น.)

๖๕

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับกรมควบคุมโรค ฝกซอมแผน
ตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๖ กันยายน ๒๕๕๖
(๒๐ สิงหาคม, ๑๙.๐๙ น.)

๑๒.๒ ขาวเกี่ยวกับอาหารและยา มี ๗ ขาว ดังตัวอยาง
เลขา อย. ขอประชาชนอยาตื่นตกใจ อาหารทะเลจากระยอง กรณีน้ํามันรั่ว
สงตัวอยางตรวจสอบแลว
(๒ สิงหาคม, ๑๕.๑๒ น.)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เผย ผลตรวจอาหารทะเลที่ระยอง ไม
พบสารปรอท และพีเอเอช รอผลอีก ๓ สัปดาหหนา
(๔ สิงหาคม, ๑๖.๑๕ น.)
อย. ตรวจสอบคุณภาพขาวตอเนื่อง ยังไมพบสารปนเปอนเพิ่มเติม ยันขาว
สงออกและบริโภคในประเทศ มีมาตรฐานเดียวกัน
(๑๐ สิงหาคม, ๑๗.๐๐ น.)

๑๒.๓ ขาวเกี่ยวกับการบริการดานสาธารณสุข มี ๓ ขาว ดังตัวอยาง
สธ.ห ว งพื้ น ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ขยายวงกว า ง ส ง ยาช ว ยพื้ น ที่ ป ระสบภั ย
๗,๐๐๐ ชุด พรอมสํารอง อีก ๓ แสนชุดรับมือพายุเชบี
(๑ สิงหาคม, ๑๘.๔๘ น.)
กทม. เชิญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี ฟรี ๙-๒๓ ส.ค.นี้ ณ โรงพยาบาลในสังกัด สํานัก
การแพทย กทม.
(๙ สิงหาคม, ๒๐.๓๐ น.)
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระราชินีฯ รับบริจาคโลหิต
ถวายเปนพระราชกุศล ๑๒ ส.ค. ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ถนนอังรีดูนังต
(๑๐ สิงหาคม, ๐๙.๕๔ น.)

๖๖

๑๒.๔ ขาวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย มี ๒ ขาว ดังตัวอยาง
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย เด็กไทยพัฒนาการล าชาปละ ๒.๔ แสนคน
รอยละ ๕ เปนเด็กออติสติก
(๙ สิงหาคม, ๒๑.๑๕ น.)
กิตติรัตน ณ ระนอง ประกาศสนับสนุนการลงทุนทําใหคนไทยมีสุขภาพที่ดี
ขณะที่ หมอประเวศ วะสี เชิญชวนคนไทยใหความสําคัญกับสุขภาพ
(๒๕ สิงหาคม, ๒๑.๒๙ น.)

๑๒.๕ ขาวเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
แพทยสภา เตรียมฟอง หมอบอนด หรือ นพ.ปยะวงศ เศรษฐวงศ หลังอาง
เปนผูเชี่ยวชาญเวชศาสตรครอบครัว พบไมเคยไดรับหนังสืออนุมัติ
(๘ สิงหาคม, ๒๐.๑๕ น.)

ตารางที่ ๓.๑๒ ความถี่ ข องเนื้ อ หาของข า วสั้ น ประเภทข า วสาธารณสุ ข จํ า แนกตาม
ประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๑๒. ขาวสาธารณสุข
๑๒.๑ ขาวเกี่ยวกับการควบคุมโรค
๑๒.๒ ขาวเกี่ยวกับอาหารและยา
๑๒.๓ ขาวเกี่ยวกับการบริการดานสาธารณสุข
๑๒.๔ ขาวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
๑๒.๕ ขาวเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๒๒
๑๐๐
๙
๔๐.๙๐
๗
๓๑.๘๒
๓
๑๓.๖๔
๒
๙.๐๙
๑
๔.๕๕

จากตารางที่ ๓.๑๒ จะเห็นไดวาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวสาธารณสุขสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๕ ประเภท โดยเปนขาว
ที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมโรคมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารและยา การบริการดานสาธารณสุข
สุขภาพอนามัย และบุคลากรทางการแพทย ตามลําดับ การรายงานขาวเกี่ยวกับการควบคุมโรคมาก

๖๗

ที่สุดเนื่องจากโรคตางๆ จะมีผลตอสุขภาพของประชาชน การรายงานการควบคุมโรคจึงมีความสําคัญ
ที่จะสรางความเขาใจเกี่ยวกับโรคตางๆ แกประชาชน
๑๓. ขาวราชสํานัก
ขาวราชสํานัก หมายถึง การรายงานขาวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว , สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น ารถ, สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระกรณียกิจของสมเด็จพระ
เจ า ลู ก เธอเจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี และพระบรมวงศานุ ว งศ ที่ สํ า คั ญ เป น ต น
(ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๓๕)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวราชสํานักทั้งหมด
๒๐ ขาว คิดเปนรอยละ ๑.๔๒ ดังนี้
๑๓.๑ ขาวเกี่ยวกับพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา มี ๗ ขาว ดังตัวอยาง
น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
กลาโหม พรอมดวย คณะรัฐมนตรี จะรวมลงนามถวายพระพรแด สมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๑ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาว า การพระราชวั ง ใน
พระบรมมหาราชวัง
(๑๒ สิงหาคม, ๐๙.๓๗ น.)
สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทาน คําขวั ญ เพื่ออัญเชิญลงหนังสือ วันแมแหงชาติป พ.ศ.๒๕๕๖
ของ สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ความวา คํา
โบราณวา ดูนาง ดูอยางแม คือคําแปล วาแมดี มีลูกเดน จะชายหญิง รูชั่วดี มี
กฎเกณฑ เพราะจัดเจน แบบอยาง ในทางดี
(๑๒ สิงหาคม, ๑๐.๑๙ น.)
พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ และ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นํา เหลา
ทหาร รวมถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลหนาพระบรมฉายาลักษณ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
(๑๒ สิงหาคม, ๑๓.๐๐ น.)

๖๘

๑๓.๒ ขาวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจ มี ๖ ขาว ดังตัวอยาง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว โปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ
จัดส งเครื่อ งอุ ปโภคบริโภค ชวยเหลือราษฎรที่ประสบอุท กภั ยในจังหวั ด
นครสวรรค
(๑๔ สิงหาคม, ๑๔.๕๘ น.)
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับ
กระบือทองแกถูกไฟไหม ไวในความดูแลรักษา
(๒๓ สิงหาคม, ๑๑.๕๘ น.)
พระราชทานเพลิงศพ ตํ ารวจกลาพลีชีพ ปะทะคนรา ย ๓ จชต. อยา ง
สมเกียรติ พรอมเสนอเลื่อนขั้น ๘ ชั้นยศ
(๒๗ สิงหาคม, ๒๐.๐๒ น.)

๑๓.๓ ขาวเกี่ยวกับพระอาการประชวร มี ๔ ขาว ดังตัวอยาง
แถลงการณ สํ า นั ก พระราชวั ง ฉบั บ ที่ ๑๕
สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระอาการทั่วไปดี เสวยไดมากขึ้น บรรทมดี แตมีพระ
อาการปวดพระอังสา (หัวไหล) และขอพระกรขางซาย พระนหารู (เอ็น) อักเสบ
(๗ สิงหาคม, ๑๗.๒๓ น.)
คณบดี ค ณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล เป ด เผย พระอาการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง สดชื่นดีมาก พระดําเนินได เสวยไดดี
(๙ สิงหาคม, ๑๑.๑๕ น.)
นพ.อุดม เผย ในหลวง-พระราชินี ทรงมีพระวรกายแข็งแรง ทรงประทับ
ณ วังไกลกังวล ตอเนื่อง คาด เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการใน จ.เพชรบุรี
สัปดาหหนา
(๒๔ สิงหาคม, ๑๐.๒๐ น.)

๖๙

๑๓.๔ ขาวเกี่ยวกับการเสด็จแปรพระราชฐาน มี ๓ ขาว ดังตัวอยาง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
จะเสด็จฯออกจากโรงพยาบาลศิริราช ในเวลา๑๖.๐๐ น. วันนี้ (๑ ส.ค.) เพื่อ
เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรีขันธ
(๑ สิงหาคม, ๑๓.๒๘ น.)
กองทัพเรือ พรอมรับจัดหมูเรือรักษาการ ถวายความปลอดภัย ในหลวงพระราชินี เสด็จแปรพระราชฐาน วังไกลกังวล หัวหิน พรอมเตรียมยิงสลุต
หลวง
(๑ สิงหาคม, ๑๔.๕๐ น.)
เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯพรอม
ดวยสมเด็จ พระนางเจ าฯพระบรมราชินีน าถ โดยรถยนตพระที่ นั่ง ออกจาก
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเสด็จฯแปรพระราชฐาน ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ
(๑ สิงหาคม, ๑๗.๑๑ น.)

ตารางที่ ๓.๑๓ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวราชสํานักจําแนกตามประเภท
ยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๑๓. ขาวราชสํานัก
๑๓.๑ ขาวเกีย่ วกับพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๓.๒ ขาวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจ
๑๓.๓ ขาวเกี่ยวกับพระอาการประชวร
๑๓.๔ ขาวเกี่ยวกับการเสด็จแปรพระราชฐาน

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
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จากตารางที่ ๓.๑๓ จะเห็นไดวาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพท เคลื่อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวราชสํานักสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๔ ประเภท โดยเปนขาวที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษามากที่สุด รองลงมาคือพระราชกรณียกิจดาน
ตางๆ พระอาการประชวร และการเสด็จแปรพระราชฐาน ตามลําดับ เนื่องจากในเดือนสิงหาคม

๗๐

ของทุ ก ป จ ะมีก ารจั ด พระราชพิธี วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาในพระบรมราชิ นี น ารถ จึ ง เป น ขา วที่
ประชาชนใหความสนใจ
๑๔. ขาวบริการประชาชน
ขาวบริการประชาชน หมายถึง การชวยเหลือประชาชนใหไดรับขาวสาร ขอมูลตางๆ ที่เปน
ประโยชนหรืออยูในความสนใจไดอยางทั นทวงที เชน การแจงงดจายไฟฟา จายน้ําประปา หรือขาว
การออกผลสลากกินแบง เปนตน (สุธาสินี นิรัตติมานนท, ๒๕๕๐)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวบริการประชาชน
ทั้งหมด ๒๐ ขาว คิดเปนรอยละ ๑.๔๒ ดังนี้
๑๔.๑ ขาวเกี่ยวกับผลสํารวจ มี ๙ ขาว ดังตัวอยาง
ดุสิตโพล ประชาชนเบื่อ ไมอยากใหมีการชุมนุมทางการเมือง ควรพูดคุย
ไมยั่วยุ กังวลเกิดปะทะ สูญเสียชีวิต
(๔ สิงหาคม, ๑๐.๐๐ น.)
กรุงเทพโพล เผย เยาวชนสวนใหญ ตั้งใจเปนคนดี ถวายพระราชินี มอบ
ดอกมะลิใหแม และพยายามตั้งใจเรียน
(๑๐ สิงหาคม, ๑๒.๑๖ น.)
เผยสถิติรองทุกขสายดวน ๑๑๑๑ ในชวงไตรมาสที่ ๒ ของปงบประมาณ
๒๕๕๖ พบวา สตช. โดนรองมากที่สุด เนื่องจากมีเหตุเดือดรอน รองลงมาคือ
กระทรวงสาธารณสุข
(๑๐ สิงหาคม, ๒๐.๐๐ น.)

๑๔.๒ ขาวเกี่ยวกับผลสลากกินแบง มี ๖ ขาว ดังตัวอยาง
ผลหวยวันที่ ๑ ส.ค. ๕๖ เลขทาย ๓ ตัว คือ ๘๘๐, ๔๕๑, ๗๑๘, ๓๒๙
(๑ สิงหาคม, ๑๕.๔๒ น.)
ผลหวยวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๖ เลขทาย ๒ ตัว ๒๐ ตรวจรางวัลอื่นไดที่ >>
http://bit.ly/silEV๐
(๑๖ สิงหาคม, ๑๕.๓๖ น.)

๗๑

๑๔.๓ ขาวเกี่ยวกับสาธารณูปโภค มี ๕ ขาว ดังตัวอยาง
การประปานครหลวงแจงซอมทอแตกรั่วเกาะกลางถนน รัชดาภิเษก-ทา
พระ ใกลปากซอย ๗ ๑๔-๑๕ ส.ค. ๕๖ ๒๒.๐๐-๐๕.๐๐ น. น้ําประปาในพื้นที่
ไหลออนถึงไมไหล ขัดของแจง ๑๑๒๕
(๑๓ สิงหาคม, ๑๙.๔๕ น.)
ชาวบานภูเขาทอง จ.ชัยภูมิ ตางอยูอยางหวาดผวา หวั่น ถังประปาเกา
สนิมกินผุพัง กวา ๑๐ ป ลมทับบาน
(๑๖ สิงหาคม, ๑๓.๕๕ น.)
ชาวปทุมฯ เดือดรอน ! น้ําประปาไมไหล ซอมนาน ๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๒๑
สิงหาคมที่ผานมา ชาวบานเดือดรอนกันมาก โดยเฉพาะชวงเชาและเย็น ที่ทุก
คนตองใชน้ําในภารกิจประจําวัน ทั้งพระสงฆ เด็กนักเรียน จํานวนมากไมมีน้ํา
อาบและซักลาง
(๒๖ สิงหาคม, ๑๑.๔๘ น.)

ตารางที่ ๓.๑๔ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวบริการประชาชนจําแนกตาม
ประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๑๔. ขาวบริการประชาชน
๑๔.๑ ขาวเกี่ยวกับผลสํารวจ
๑๔.๒ ขาวเกี่ยวกับผลสลากกินแบง
๑๔.๓ ขาวเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
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จากตารางที่ ๓.๑๔ จะเห็นไดวาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวบริการประชาชนสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๓ ประเภท โดย
เปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลสํารวจมากที่สุด รองลงมาคือ ผลสลากกินแบง และสาธารณูปโภค
ตามลําดับ เนื่องจากมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอประเด็นตางๆ ในสังคม ทําใหมีเนื้อหา
ที่จะนําเสนอมากกวาผลสลากกินแบงซึ่งมีเพียงสองครั้งตอเดือน

๗๒

๑๕. ขาวการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ข า วการศึ ก ษา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม หมายถึ ง การรายงานความก า วหน า และความ
เคลื่อนไหวในวงการศึกษาทุกๆ ดาน ทั้งดานหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารงาน ผูสอน ผูเรียน
กิจกรรมส ง เสริ มการศึก ษา ข าวเกี่ ย วกับ ศิลปะแขนงต างๆ และการอนุ รักษทํ านุ บํ า รุ งวัฒ นธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาติ (ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘ : ๓๖)
จากการศึ ก ษาข า วสั้ น ในโปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ พ บข า วการศึ ก ษา
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยวทั้งหมด ๑๒ ขาว คิดเปนรอยละ ๐.๘๕ ดังนี้
๑๕.๑ ขาวเกี่ยวกับการงดการเรียนการสอน มี ๔ ขาว ดังตัวอยาง
โฆษก ศธ. เผย เบื้องตน ศธ. ใหโรงเรียนในพื้นที่ที่มีการชุมนุมประเมิน
สถานการณการชุมนุม โดยขอใหคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเปนหลัก
หากคาดวาอาจไมตอปลอดภัยตอนักเรียนสั่งปดโรงเรียนได แตไมเกิน ๗ วัน
(๔ สิงหาคม, ๑๘.๒๕ น.)
โรงเรียนราชวินิต ประกาศหยุดการเรียนการสอน ๖-๗ ส.ค.นี้ เหตุไมมั่นใจ
ความปลอดภัยครู-นร. ซึ่งเปนเด็กเล็ก รวมทั้งเดินทางไมสะดวก เพราะมีการปด
ถนนโดยรอบ ตาม พรบ. มั่นคง
(๕ สิงหาคม, ๑๖.๐๘ น.)
กทม. ประกาศปดโรงเรียนเขตดุสิต ๙ แหง ๓ วันหนีม็อบ ชี้ติดตาม
สถานการณตลอดพรอมรับมือเต็มที่ ใหประชาชนไดรับผลกระทบนอยที่สุด
(๖ สิงหาคม, ๑๖.๓๗ น.)

๑๕.๒ ขาวเกี่ยวกับกิจกรรมหรือนโยบายการศึกษา มี ๓ ขาว ดังตัวอยาง
จาตุรนต ยืนยัน ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ไมเกี่ยวของกับโครงการจัดซื้อรถตู
ดานวิชาญ แจง ปรับลดกองทุนสงเคราะหสวนยาง เพราะราคาตก
(๑๔ สิงหาคม, ๒๑.๕๒ น.)
จาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ชูปฏิรูปการเรียน
เพิ่มทักษะคิดวิเคราะห-อาน-ภาษา เนนลดการสอบเขามหาวิทยาลัย
(๑๘ สิงหาคม, ๒๐.๕๖ น.)

๗๓

ยิ่งลักษณ เปดงาน กยศ. พี่ชวยนอง วอนเรียนจบแลวคืนเงิน เพื่อใหรุน
นองมีโอกาสกูยืมตอไป
(๓๐ สิงหาคม, ๑๑.๐๘ น.)

๑๕.๓ ขาวเกี่ยวกับศาสนา มี ๓ ขาว ดังตัวอยาง
อธิบดีดีเอสไอ เผย แนวทางปองกันกรณีคลาย เณรคํา หารือ พศ.ปรับปรุง
กม.ใหม ใหเขากับยุคสมัย
(๖ สิงหาคม, ๑๕.๓๖ น.)
สมเด็จพระพุ ฒาจารย (เกี่ย ว อุ ปเสโณ) เจา อาวาสวัดสระเกศ และ
ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช มรณภาพแลววันนี้ (๑๐ ส.ค.
๕๖) ที่โรงพยาบาลสมิติเวช
(๑๐ สิงหาคม, ๑๐.๕๓ น.)
พระพรหมสุธี (เสนาะ) ผูชวยเจาอาวาสวัดสระเกศฯ ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรักษาการเจาอาวาสวัดสระเกศ หลังจากที่ สมเด็จพระพุฒาจารย
(เกี่ยว อุปเสโณ) มรณภาพ
(๑๑ สิงหาคม, ๒๑.๓๖ น.)

๑๕.๔ ขาวเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
นองแจน เด็กหญิงอัจฉริยะ วัย ๗ ป ผานทดสอบความสามารถรับเขาเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ แลว
(๕ สิงหาคม, ๒๑.๓๕ น.)

๑๕.๕ ขาวเกี่ยวกับศิลปะโบราณคดี มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
ศรีสะเกษ ขุดพบพระอุโบสถโบราณสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน อายุกวา
๓๐๐ ป
(๒๗ สิงหาคม, ๒๐.๑๓ น.)

๗๔

ตารางที่ ๓.๑๕ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
จําแนกตามประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๑๕. ขาวการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑๕.๑ ขาวเกี่ยวกับการงดการเรียนการสอน
๑๕.๒ ขาวเกี่ยวกับกิจกรรมหรือนโยบายการศึกษา
๑๕.๓ ขาวเกี่ยวกับศาสนา
๑๕.๔ ขาวเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน
๑๕.๕ ขาวเกี่ยวกับศิลปะโบราณคดี

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๑๒
๑๐๐
๔
๓๓.๓๔
๓
๒๕.๐๐
๓
๒๕.๐๐
๑
๘.๓๓
๑
๘.๓๓

จากตารางที่ ๓.๑๕ จะเห็นไดวาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรั บโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๕
ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการงดการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรม
หรือนโยบายการศึกษา ศาสนา ความสามารถของนักเรียน และศิลปะโบราณคดี ตามลําดับ การ
รายงานขาวเกี่ยวกับการงดการเรียนการสอนมากที่สุดเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวมีเหตุการณความ
ขัดแยงทางการเมืองซึ่งมีการรวมกลุมเพื่อเรียกรองอํานาจทางการเมือง สงผลใหหนวยงานราชการไม
สะดวกในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาหลายแหงที่ไดรับผลกระทบจึงตองประกาศงดการเรียนการสอน
ประชาชนจึงจําเปนตองติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ได
๑๖. ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ข า ววิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี หมายถึ ง การรายงานเกี่ ย วกั บ การคิ ด ค น พั ฒ นาและ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาววิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งหมด ๑๙ ขาว คิดเปนรอยละ ๑.๓๕ ดังนี้
๑๖.๑ ขาวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร มี ๑๗ ขาว ดังตัวอยาง
กสทช. ย้ํา PSI ตองขอใบอนุญาต ภายใน ๑๔ วัน ขูจอดําหากไมทําตาม
ลั่น ชองรายการตองมีใบอนุญาตเทานั้น
(๕ สิงหาคม, ๒๐.๐๙ น.)

๗๕

กสทช. ยืนยันเดินหนาประมูลทีวีดิจทิ ัล ๒๔ ชองปลายเดือน ต.ค.นี้ แมกลุม
สหภาพแรงงานรัฐวิหสากิจ บมจ.อสมท รวมกับ ๔๙ รัฐวิสาหกิจ คัดคาน ย้ํา
อสมท เขารวมประมูล เพราะมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจดําเนินเหมือนภาคธุรกิจ
เอกชน
(๑๕ สิงหาคม, ๑๗.๓๓ น.)
กสทช. นัดถกรางหนังสือเชิญชวนอนุญาตใหใชคลื่นความถี่บริการโทรทัศน
ระบบดิจิตอล ในวันพรุงนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
(๑๘ สิงหาคม, ๒๐.๒๗ น.)

๑๖.๒ ขาวเกี่ยวกับดาราศาสตร มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
นักดาราศาสตรไทย ชวนชมปรากฏการณฝนดาวตก ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๖ โดยจะเปนฝนดาวตกเปอรซิอิดส ( Perseids) ตกมาจากกลุมดาวเปอร
ซิอุส (Perseus) เวลาสังเกตดีที่สุด คือ หลัง ๒๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.
(๑๒ สิงหาคม, ๐๙.๒๕ น.)

๑๖.๓ ขาวเกี่ยวกับนวัตกรรม มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
คายนิสสัน ผูผลิตรถยนตรายใหญจากประเทศญี่ปุน วางแผนผลิตรถยนตไร
คนขับอัจฉริยะ วางจําหนายในป ๒๕๖๓ หวังลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
(๒๘ สิงหาคม, ๒๐.๓๕ น.)

ตารางที่ ๓.๑๖ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้ นประเภทขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จําแนกตามประเภทยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๑๖. ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๖.๑ ขาวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
๑๖.๒ ขาวเกี่ยวกับดาราศาสตร
๑๖.๓ ขาวเกี่ยวกับนวัตกรรม

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๑๙
๑๐๐
๑๗
๘๙.๔๘
๑
๕.๒๖
๑
๕.๒๖

๗๖

จากตารางที่ ๓.๑๖ จะเห็นไดวาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถจํ าแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๓
ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ ดาราศาสตร
และนวัตกรรม ตามลําดับ เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวมีการเตรียมการประมูลโทรทัศนดิจิตอลทําให
ประชาชนติดตามขาวดังกลาวเพื่อทราบขอเท็จจริงอันจะเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการดําเนินชีวิต
ตอไป
๑๗. ขาวการเกษตร
ข า วการเกษตร หมายถึ ง การรายงานความเคลื่ อ นไหวเกี่ ย วกั บ เกษตรกร ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร (ปุณณรัตน พิงคานนท, ๒๕๔๘)
จากการศึก ษาขา วสั้ น ในโปรแกรมประยุ กต สํ า หรั บโทรศัพ ทเ คลื่ อนที่พ บข าวการเกษตร
ทั้งหมด ๓ ขาว คิดเปนรอยละ ๐.๒๑ ดังนี้
๑๗.๑ ขาวเกี่ยวกับนโยบายดานการเกษตร มี ๒ ขาว ดังตัวอยาง
นายกรั ฐ มนตรี เตรี ย มชง ครม. ตั้ ง ยุ ค ล ดู เ กษตรโซนนิ่ ง พร อ มแนะ
เกษตรกร ดูโครงการชั่งหัวมันเปนตนแบบในอาชีพ
(๑๐ สิงหาคม, ๑๑.๒๖ น.)
วราเทพ รัตนากร รมช.เกษตร ฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแกน ซักซอมทําความ
เขาใจขั้นตอน ขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวรอบป ๕๖/๕๗ แกเจาหนาที่ในพื้นที่ภาค
อีสาน ๒๐ จังหวัด มุงเนนขอมูลจริง
(๑๗ สิงหาคม, ๒๑.๑๕ น.)

๑๗.๒ ขาวเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว มี ๑ ขาว ดังตัวอยาง
ปศุสัตว จ.กระบี่ ตรวจไกตายแลวกวา ๓๐๐ ตัว คาด เกิดจากอากาศ
เปลี่ยนแปลง เชื่อไมใชไขหวัดนก
(๒๐ สิงหาคม, ๑๘.๒๓ น.)

๗๗

ตารางที่ ๓.๑๗ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นประเภทขาวการเกษตรจําแนกตามประเภท
ยอย
เนื้อหาของขาวสั้น
๑๗. ขาวการเกษตร
๑๗.๑ ขาวเกี่ยวกับนโยบายดานการเกษตร
๑๗.๒ ขาวเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๓
๑๐๐
๒
๖๖.๖๗
๑
๓๓.๓๓

จากตารางที่ ๓.๑๗ จะเห็นไดวาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี
เนื้อหาเปนประเภทขาวการเกษตรสามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๒ ประเภท โดยเปนขาว
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายดานการเกษตรมากที่สุด และโรคระบาดในสัตวนอยที่สุด เนื่องจาก
นโยบายดานการเกษตรจะเกี่ยวของกับเกษตรกรซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ สวนโรค
ระบาดในสัตวนั้นในชวงเวลาดังกลาวยังมีการระบาดนอยทําใหนําเสนอขาวเพียงครั้งเดียว
๑๘. ขาวสังคมและบุคคล
ขาวสังคมและบุคคล หมายถึง การรายงานขาวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเดนและดั งในสังคม
มักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่หรูหราในวงสังคม ความมั่งคั่ง การหมั้นหมาย สมรส หยาราง และ
การมีบุตร ตลอดจนกิจกรรมที่นาสนใจของบุคคลที่มีชื่อเสียงโดงดังในสังคม (ปุณณรัตน พิงคานนท ,
๒๕๔๘)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบขาวสังคมและบุคคล
เกี่ยวกับการเสียชีวิต เพียง ๑ ขาว คิดเปนรอยละ ๐.๐๗ ดังตัวอยาง
ทานผูหญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ ภริยาองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ ถึงแก
อนิจกรรมแลว สิริอายุรวม ๖๗ ป ตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดเบญจมบพิตร
(๑๓ สิงหาคม, ๒๑.๓๕ น.)

๗๘

จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม”
สามารถสรุปประเภทของขาวสั้นไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๓.๑๘ ความถี่ของเนื้อหาของขาวสั้นจําแนกตามประเภท
เนื้อหาของขาวสั้น
๑. ขาวการเมือง
๒. ขาวอาชญากรรม
๓. ขาวเศรษฐกิจ
๔. ขาวตางประเทศ
๕. ขาวอุบัตภิ ัย
๖. ขาวกีฬา
๗. ขาวการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
๘. ขาวการคมนาคม
๙. ขาวบันเทิง
๑๐. ขาวพยากรณอากาศ
๑๑. ขาวสิ่งแวดลอม
๑๒. ขาวสาธารณสุข
๑๓. ขาวราชสํานัก
๑๔. ขาวบริการประชาชน
๑๕. ขาวการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
๑๖. ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๗. ขาวการเกษตร
๑๘. ขาวสังคมและบุคคล
รวม

จํานวนขาว
๓๑๐
๑๘๙
๑๘๕
๑๕๓
๑๔๓
๗๕
๗๔
๖๗
๕๑
๓๘
๒๘
๒๒
๒๐
๒๐
๑๒
๑๙
๓
๑
๑,๔๑๐

คิดเปนรอยละ
๒๑.๙๘
๑๓.๔๐
๑๓.๑๒
๑๐.๘๕
๑๐.๑๔
๕.๓๒
๕.๒๕
๔.๗๕
๓.๖๒
๒.๗๐
๑.๙๙
๑.๕๖
๑.๔๒
๑.๔๒
๐.๘๕
๑.๓๕
๐.๒๑
๐.๐๗
๑๐๐

จากตารางที่ ๓.๑๘ จะเห็ นไดวาขาวสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรับ โทรศัพ ทเคลื่ อนที่มี
เนื้อหาแบงเปน ๑๘ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาประเภทขาวการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ ขาว
อาชญากรรม, ขาวเศรษฐกิจ , ขาวตางประเทศ, ขาวอุบัติภัย, ขาวกีฬา, ขาวการกอความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต, ขาวการคมนาคม, ขาวบันเทิง, ขาวพยากรณอากาศ, ขาวสิ่งแวดลอม, ขาว

๗๙

สาธารณสุ ข , ข า วราชสํ า นั ก , ข า วบริ ก ารประชาชน, ข า วการศึ ก ษาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม, ข า ว
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ขาวการเกษตร และขาวสังคมและบุคคล ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาความถี่ของขาวสั้นพบวาขาวที่มีความถี่มากกวารอยละ ๑๐ มี ๕ ประเภท ไดแก
ขาวการเมือง, ขาวอาชญากรรม, ขาวเศรษฐกิจ , ขาวตางประเทศ และขาวอุบัติ ภัย และขาวที่ มี
ความถี่นอยกวารอยละ ๑๐ มี ๑๓ ประเภท ไดแก ขาวกีฬา, ขาวการกอความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต, ขาวการคมนาคม, ขาวบันเทิง, ขาวพยากรณอากาศ, ขาวสิ่งแวดลอม, ขาว
สาธารณสุข, ขาวราชสํานัก, ขาวบริการประชาชน, ขาวการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม, ขาว
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ขาวการเกษตร, และขาวสังคมและบุคคล
เนื้อหาของขาวสั้นทั้ง ๑๘ ประเภทยังสามารถจัดเปนขาวหนักและขาวเบาไดดังนี้
๑) ขาวหนัก เปนขาวที่ใหความรูหรือขอเท็จจริง ซึ่งมีแนวโนมเปนวิชาการหรือเนื้อหาขาวที่
หนักสมอง มีขาว ๙ ประเภท ไดแก ขาวการเมือง, ขาวเศรษฐกิจ, ขาวตางประเทศ, ขาวการคมนาคม,
ขาวพยากรณอากาศ, ขาวสาธารณสุข, ขาวการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม, ขาววิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และขาวการเกษตร
๒) ขาวเบา เปนขาวที่เนนเนื้อหา ขอเท็จจริงที่เปนเรื่องราวสาระคอนขางเบาสมอง เรา
อารมณ ค วามรู สึ ก เข า ใจง า ยไม ต อ งใช ค วามคิ ด ไตร ต รองมากนั ก มี ข า ว ๙ ประเภท ได แ ก ข า ว
อาชญากรรม, ขาวอุบัติภัย, ขาวกีฬา, ขาวการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต , ขาวบันเทิง
ขาวสิ่งแวดลอม, ขาวราชสํานัก, ขาวบริการประชาชน และขาวสังคมและบุคคล
จากตารางที่ ๓.๑๘ จะเห็นไดวาขาวสั้นที่มีความถี่มากกวารอยละ ๑๐ มีขาว ๕ ประเภท ซึ่ง
เปนทั้งขาวหนักและขาวเบา
ขาวหนัก ไดแก ขาวการเมือง, ขาวเศรษฐกิจ และขาวตางประเทศ
ขาวเบา ไดแก ขาวอาชญากรรม และขาวอุบัติภัย
เนื่องจากองคประกอบของขาวสั้นประกอบดวยความรวดเร็วเปนสําคัญ เพราะขาวสั้นตอง
นําเสนอขอเท็จจริง และเหตุ การณตางๆ ใหปรากฏสูสาธารณชนไดอยางทันทีทันใด นอกจากนั้นยัง
พบวาขาวสั้นมีองคประกอบเรื่องความขัดแยงมากอีกดวย เพราะความขัดแยงของบุคคลไมวาจะเปน
ดานความคิด ความเชื่อ การปฏิบัติ และอื่นๆ ความขัดแยงตางๆ สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
บุคคลอื่นในสังคม ขาวสั้นทั้ง ๕ ประเภทที่มีความถี่มากกวารอยละ ๑๐ มีองคประกอบขาวเกี่ยวกับ
ความขัดแยง มีขาว ๒ ประเภท ดังนี้
ขาวการเมือง มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความขัดแยงทางการเมืองมากที่สุด เปนความขัดแยง
ระหวางฝายรัฐบาลกับฝายคาน และฝายสนับสนุนรัฐบาลกับฝายที่ ตอตานรัฐบาล เพื่อเรียกรองสิทธิ
และอํานาจทางการเมือง

๘๐

ขาวเศรษฐกิจ มีเนื้ อหาเกี่ย วกับแรงงานมากที่สุด เนื้อหาของขาวส ว นใหญจะเป นความ
ขัดแยงระหวางผูใชแรงงานกับนายจาง และระหวางผูใชแรงงานกับรัฐบาล เพื่อเรียกรองคาตอบแทน
และการปรับเพิ่มราคาของผลผลิตใหเหมาะสม
องคประกอบดานความขัดแยงจึงเปน สิ่งสําคัญรองลงมาจากความรวดเร็ว เพราะเนื้อหา
เกี่ยวกับความขัดแยงขางตนเปนสิ่งที่ประชาชนใหความสนใจและมีผลกระทบตอ การดําเนินชีวิตของ
ประชาชน
องคประกอบตอมาคือผลกระทบ ขาวสั้นทั้ง ๕ ประเภทเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวสงผล
กระทบโดยตรงตอการดําเนิ น ชีวิ ต ของประชาชน ความขัดแย ง ที่ เกิดขึ้นในขาวการเมืองและขา ว
เศรษฐกิจ สงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การชุมนุมเพื่อเรียกรองสิทธิในเรื่องตางๆ ทําให
การจราจรติดขัด และหากการชุมนุมมีความรุนแรงก็สงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน
ประชาชนที่ติดตามขาวสามารถเลี่ยงเสนทางที่มีการชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินได
และอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นในขาวอุบัติ ภัยก็มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน
เชนเดียวกัน เชน ขาวน้ํามัน รั่วที่อาวพราว จังหวัดระยอง สงผลกระทบตอการบริโภคอาหารของ
ประชาชน ซึ่งหลีกเลี่ยงอาหารทะเลทีม่ ีสารปนเปอนจากเหตุน้ํามันรั่วดังกลาว
นอกจากนั้นยังพบวาขาวสั้นนําเสนอขาวการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่ง
เปนความขัดแยงระหวางกลุมกอความไมสงบในพื้นที่กับเจาหนาของรัฐ ตั้งแต ป ๒๕๔๗ เปนตนมา
และในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ มีการนําเสนอขาวอยูในอันดับที่ ๗ คิดเปนรอยละ ๕.๒๕ สะทอนใหเห็น
ว า ความขั ด แย ง ดั ง กล า วยั ง รุ น แรงและมี ผ ลกระทบต อ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน ข า วสั้ น ดั ง กล า วมี
องคประกอบทางอารมณเพราะเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นสะเทือนอารมณ และจิตใจของผูอาน
ไดมาก
ฉะนั้นขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” จึงนําเสนอ
เนื้อหาทั้งขาวหนักและขาวเบาเปนเหตุการณปจจุบันที่ประชาชนกําลังใหความสนใจ และมีผลกระทบ
ตอการดําเนิน ชีวิต เหตุการณที่ประชาชนสนใจติดตามมากที่สุ ดจะมี เนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย ง
เพราะความขัดแยงมีความรุนแรง มีผลกระทบตอสวนรวม และสะเทือนอารมณของประชาชน

บทที่ ๔
โครงสรางของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
โครงสรางของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” มี
ลักษณะเฉพาะแตกตางจากการการนําเสนอขาวทั่วไป ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได ๒ ประเด็น คือ
โครงสรางของขาวสั้น และความสัมพันธระหวางพาดหัวและเนื้อขาว ดังนี้
๑. โครงสรางของขาวสั้น
โครงสร า งการนํ า เสนอข าวสั้ น ในโปรแกรมประยุ ก ตสํ า หรั บ โทรศัพ ท เคลื่ อนที่ “กระปุ ก
ดอตคอม” แบงเปนสองสวน ไดแก พาดหัวขาว และเนื้อขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
๑.๑ พาดหัวขาว หมายถึง ประโยคหรือขอความสั้นๆ ที่เปนสาระสําคัญของขาวสั้น มักใช
คําขึ้นตนพาดหัวขาวดังนี้
๑) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยบุคคลหรือองคกร
๒) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยการกระทําหรือเหตุการณ
๓) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยเวลา
๔) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยสถานที่
๕) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยเหตุหรือผลของเหตุการณ
จากการศึกษาการพาดหั ว ขาวสั้ น ในโปรแกรมประยุ กตสําหรั บโทรศัพทเคลื่อนที่
“กระปุกดอตคอม” สามารถวิเคราะหไดดังนี้
๑) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยบุคคลหรือองคกร มี ๙๘๘ ขาว เชน
จาตุรนต ยันยุบ ร.ร.ขนาดเล็กไมเกี่ยวซื้อรถตู
(๑๔ สิงหาคม, ๒๑.๕๒ น.)
เบลลา ราณี ประสบอุบัติเหตุรถคว่ํา-แขนหัก
(๒๐ สิงหาคม, ๐๗.๕๘ น.)
กสทช. ย้ํา PSI ตองขอใบอนุญาตภายใน ๑๔ วัน
(๕ สิงหาคม, ๒๐.๐๙ น.)

๘๑

๘๒

๒) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยการกระทําหรือเหตุการณ มี ๑๙๖ ขาว เชน
รวบผูตองหาคนที่ ๕ ฆาปลัด อบต. ขอนแกน
(๑๒ สิงหาคม, ๑๔.๓๔ น.)
ขีดเสนดีดีบินไทย ๓๐ วัน หามาตรการแกขาดทุน
(๑๔ สิงหาคม, ๒๑.๒๓ น.)
แตงตั้งโยกยายพาณิชยเดือด ศรีรัตน เต็งหนึ่งปลัดฯ คนใหม
(๒๕ สิงหาคม, ๑๙.๑๘ น.)

๓) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยเวลา มี ๕ ขาว เชน
จบเกม บารซา เอาชนะ ทีมชาติไทย ๗-๑
(๗ สิงหาคม, ๒๑.๐๐ น.)
จบครึ่งแรก บารซา นํา ทีมชาติไทย ๕-๑
(๗ สิงหาคม, ๒๐.๐๐ น.)
ศุกรสิ้นเดือน ! ฝนถลม การจราจร ทั่ว กรุงเทพฯ รถติดหนึบ
(๓๐ สิงหาคม, ๑๗.๐๙ น.)

๔) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยสถานที่ มี ๙๑ ขาว เชน
จ.ภูเก็ต ฝนตกหนัก น้ําขังปาตองถนนจมบาดาล
(๒ สิงหาคม, ๑๙.๑๔ น.)
เหนือ-อีสาน ฝนลด แต กทม. ยังตกรอยละ ๗๐
(๒๕ สิงหาคม, ๐๘.๑๖ น.)
ศรีสะเกษขุดพบพระอุโบสถโบราณกวา ๓๐๐ ป
(๒๗ สิงหาคม, ๒๐.๑๓ น.)

๘๓

๕) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยเหตุหรือผลของเหตุการณ มี ๑๓๐ ขาว เชน
แอลพีจีพนพิษ โรงงานเซรามิกลําปางสอปด
(๒๙ สิงหาคม, ๑๙.๐๘ น.)
พายุไตฝุนถลมฮองกง การบินไทยเลื่อนบินกวา ๕ เที่ยวบิน
(๑๕ สิงหาคม, ๑๔.๕๕ น.)
ชาวปทุมฯ เดือดรอน ! น้ําประปาไมไหล ซอมนาน ๕ วัน
(๒๖ สิงหาคม, ๑๑.๔๘ น.)

จากการศึ ก ษาพาดหั ว ข า วสั้ น ในโปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ “กระปุ ก
ดอตคอม” สามารถสรุปไดดังนี้
พาดหัวของขาวสั้น
๑) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยบุคคลหรือองคกร
๒) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยการกระทําหรือเหตุการณ
๓) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยเหตุหรือผลของเหตุการณ
๔) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยสถานที่
๕) พาดหัวขาวสั้นแบบขึ้นตนดวยเวลา
รวม

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๙๘๘
๗๐.๐๗
๑๙๖
๑๓.๙๐
๑๓๐
๙.๒๒
๙๑
๖.๔๖
๕
๐.๓๕
๑,๔๑๐
๑๐๐

พาดหัวขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นตนดวยบุคคลและองคกรมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ขึ้นตนดวยการกระทําหรือเหตุการณ, เหตุหรือผลของเหตุการณ, สถานที่ และเวลา
ตามลําดับ
พาดหัวขาวคือองคประกอบตอนตนของขาวที่ดึงดูดความสนใจของผูอานทําใหผูอานเลือกที่
จะอานขาวตอไปหรือไม ผูเขียนขาวจึงตองเขียนพาดหัวใหนาสนใจดวยการใชคําขึ้นตนเปนบุคคลหรือ
องคกรที่มีชื่อเสียง, การกระทําหรือเหตุการณ ตลอดจนเหตุหรือผลของเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนานี้
เนื่องจากขาวสั้นมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ในการเขียนขาว ทําใหตองนําเสนอขาวให
เขาใจงายและกระชับ การพาดหัวขาวจึงเปนการนําใจความสําคัญของขาวมาเขียนเพื่อใหสามารถ
เสนอขาวไดรวดเร็วและกระชับ การขึ้นตนพาดหัวขาวสั้นจึงตองมีประธานของประโยคพาดหัวขาว
ประธานของประโยคสวนใหญเปนบุคคลและองคกรที่เกี่ยวของกับขาว การพาดหัวดวยบุคคลหรือ

๘๔

องคกรทําใหบุคคลหรือองคกรมีความเดนซึ่งประชาชนมักจะสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคล
และองคกรที่ตนรูจัก หรือมีชื่อเสียง ทําใหพาดหัวขาวสั้นนิยมใชพาดหั วแบบขึ้น ตนดวยบุ คคลหรื อ
องค ก รมากที่สุ ด นอกจากนั้ น การเขี ย นละประธานของประโยค โดยขึ้ น ต น ดว ยการกระทํ า หรื อ
เหตุการณทาํ ใหพาดหัวขาวสั้นกระชับ
การพาดหัวขาวสั้นเปนการนําเสนอความเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ ที่ประชาชนกําลัง
ติดตาม การนําเสนอขาวในพื้นที่และเวลาจํากัด จึงตองนําเสนอเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
การเขียนพาดหัวขาวสั้นจึงจําเปนตองอางถึงเหตุหรือผลของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาเพื่อให
ผูอานสนใจติดตามความคืบหนาตอไป
ขาวสั้นเปนการนําเสนอขาวดวนในเวลาที่เกิดเหตุการณหรือหลังจากเกิดเหตุการณไมเกิน ๑๐
นาที ฉะนั้นการพาดหัวขาวดวยการขึ้นตนดวยเวลาจึงปรากฏนอยที่สุด แตเปนขอสังเกตวาเหตุใดจึง
ตองใชเวลาในการเขียนพาดหัวขาวอีก จากการศึกษาพาดหัวขาวพบวาการใชเวลาในการพาดหัวไดแก
ขาวกีฬา และขาวอุบัติเหตุ เพื่อเนนย้ํา ใหชัดเจนวาขาวดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อไร และขาวสวนใหญจะ
เกี่ยวของกับสิ่งที่ประชาชนสว นใหญติดตาม เชน การรายงานการแขงขันกีฬาตางๆ ขาวดังกลาว
จําเปนตองย้ําเรื่องเวลาใหชัดเจนเพราะเวลาเปนตัวกําหนดการเกิดขึ้นของขาวดังกลาวขางตน
๑.๒ เนื้อขาว หมายถึง สวนที่อธิบายหรือขยายรายละเอียดของสวนพาดหัวขาว มักมี การ
ขึ้นตนเนื้อขาวดังนี้
๑) เนื้อขาวสั้นแบบเนนบุคคล องคกรหรือหนวยงาน
๒) เนื้อขาวสั้นแบบเนนการกระทําหรือเหตุการณ
๓) เนื้อขาวสั้นแบบเนนเวลา
๔) เนื้อขาวสั้นแบบเนนสถานที่
๕) เนื้อขาวสั้นแบบเนนเหตุหรือผลของเหตุการณ
จากการศึ ก ษาการเนื้ อ ข า วสั้ น ในโปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
“กระปุกดอตคอม” สามารถวิเคราะหไดดังนี้
๑) เนื้อขาวสั้นแบบเนนบุคคล องคกรหรือหนวยงาน มี ๑,๐๗๗ ขาว เชน
รัฐสภา จัดเต็ม ควักงบฯ กวา ๑๘ ลาน ซื้อไอแพดแจก ส.ส. ๕๐๐ เครื่อง
แต มี ข อ แม เ ป น การให ยื ม ใช และต อ งนํ า มาคื น ให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎร ในระยะเวลา ๓ ป
(๑ สิงหาคม, ๑๑.๑๒ น.)

๘๕

อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เผย ไขไกแพงจากเหตุอุทกภัย
เชื่อ หลัง ส.ค. ราคาเขาสูปกติ ขณะที่สัปดาหหนา จัดงานสินคาราคาถูก
(๑๖ สิงหาคม, ๑๘.๔๑ น.)
เบลลา ราณี นางเอกสาวชื่อดัง ชอง ๓ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต ไดรับ
บาดเจ็บแขนหัก ลาสุดนําตัวสงโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาชื่น รักษาจน
ปลอดภัยแลว
(๒๐ สิงหาคม, ๐๗.๕๘ น.)

๒) เนื้อขาวสั้นแบบเนนการกระทําหรือเหตุการณ มี ๑๓๕ ขาว เชน
จับหนุมใหญฆาสาวผมแดงไดแลว รับสารภาพฆาเพราะโมโห มีปากเสียง
กันในรถ ตํารวจนําตัวไปหาหลักฐานเพิ่มกอนจะนํามาแถลงขาวตอไป
(๒๐ สิงหาคม, ๐๙.๒๑ น.)
เปดบัญชีทรัพยสิน ครม.ยิ่งลักษณ พงศเทพ รวยสุด ๓,๐๘๕ ลาน มีหนี้
เพียง ๑๐ บาท ขณะที่นายกฯ มีทรัพยสิน ๖๐๑ ลานบาท สวนรัฐมนตรีที่
ทรัพยสินนอยสุด คือ รมช.คมนาคม มีเพียง ๑๐ ลานบาท
(๒๗ สิงหาคม, ๑๐.๕๖ น.)
ฆาโหด นศ.อาชีวะ ฟนยับยิงเจาะเบาตาโยนศพทิ้งคลอง ตํารวจคาด ฝมือ
กลุมวัยรุนคูอริที่มีเรื่องวิวาทกันในงานเทกระจาด มาดักทํารายจนเสียชีวิต กอน
ทิ้งศพอําพรางคดี
(๓๑ สิงหาคม, ๑๓.๔๗ น.)

๓) เนื้อขาวสั้นแบบเนนเวลา มี ๑๒ ขาว เชน
วันนี้ (๔ ส.ค. ๕๖) เมื่อ ๑๗.๓๐ น. กองทัพประชาชนโคนระบอบทักษิณ
ไดประกาศคางคืนที่สวนลุมพินีแลว
(๔ สิงหาคม, ๑๘.๓๒ น.)
จบครึ่งแรก บารซา นํา ทีมชาติไทย ๕-๑ จากประตูของ เนยมาร ,เปโตร
โรดริเกซ ๒ ลูก , เมสซี่ และลูกจุดโทษจาก เมสซี่ ดาน ทีมชาติไทย ไดประตู
จากลูกจุดโทษ ธีรศิลป แดงดา เปนผูสังหารประตู
(๗ สิงหาคม, ๒๐.๐๐ น.)

๘๖

ศุ ก ร สิ้ น เดื อ น ! ฝนถล ม การจราจร ทั่ ว กรุ ง เทพฯ รถติ ด หนึ บ ย า น
รามคําแหง, พระราม ๙ น้ําทวมขังผิวจราจรหลายจุด
(๓๐ สิงหาคม, ๑๗.๐๙ น.)

๔) เนื้อขาวสั้นแบบเนนสถานที่ มี ๔๘ ขาว เชน
ระนอง ฝนตกหนักตอเนื่องวันที่ ๕ ทําถนนเสียหายหลายจุด เสาไฟฟาเอียง
หวิดโคน เจาหนาที่เรงแกไขดวน
(๓ สิงหาคม, ๑๖.๔๗ น.)
กาฬสินธุยังแลงหนัก ทําราคาผักและเนื้อสัตวพุงสูง ดานผูคา วอนจังหวัด
ตรวจสอบ พอคาเรตางถิ่น
(๑๔ สิงหาคม, ๑๔.๑๐ น.)
ที่ จ.นราธิวาส คนรายยิงชาวบานที่จะแนะ เจ็บ ๓ ราย ตํารวจคาด ปม
สวนตัว หรือสรางสถานการณความไมสงบในพื้นที่
(๒๘ สิงหาคม, ๑๘.๑๓ น.)

๕) เนื้อขาวสั้นแบบเนนเหตุหรือผลของเหตุการณ มี ๑๓๘ ขาว เชน
พายุไตฝุน อูตอร ขึ้นฝงบริเวณมณฑลกวางตุง ประเทศจีน สงผลภาคใตฝง
ตะวันตกและภาคตะวันออกของไทยมีฝนตกหนักบางแหง กทม. และปริมณฑล
มีเมฆมากกับมีโอกาสฝนตก รอยละ ๗๐
(๑๔ สิงหาคม, ๐๗.๑๘ น.)
มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต อ อ นกํ า ลั ง ทํ า ฝนลดลง เตื อ น ช ว ง ๑๘-๒๐
สิงหาคม ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเมฆมาก โอกาส
มีฝนตก รอยละ ๔๐
(๑๗ สิงหาคม, ๐๘.๒๓ น.)
พายุฝนถลมหนัก ใกลองคการบริหารสวนตําบลดงพระราม อ.เมือง จ.
ปราจีนบุรี ทําใหตนไมใหญลมขวางกลางถนน รถจักรยานยนตพุงชนกะทันหัน
โชคดีไมมีผูบาดเจ็บ
(๑๗ สิงหาคม, ๐๘.๕๕ น.)

๘๗

จากการศึกษาเนื้อขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม”
สามารถสรุปไดดังนี้
ตารางสรุปเนื้อขาวของขาวสัน้
เนื้อขาว
๑) เนื้อขาวสั้นแบบเนนบุคคล องคกรหรือหนวยงาน
๒) เนื้อขาวสั้นแบบเนนเหตุหรือผลของเหตุการณ
๓) เนื้อขาวสั้นแบบเนนการกระทําหรือเหตุการณ
๔) เนื้อขาวสั้นแบบเนนสถานที่
๕) เนื้อขาวสั้นแบบเนนเวลา
รวม

จํานวนขาว คิดเปนรอยละ
๑,๐๗๗
๗๖.๓๘
๑๓๘
๙.๗๙
๑๓๕
๙.๕๗
๔๘
๓.๔๑
๑๒
๐.๘๕
๑,๔๑๐
๑๐๐

เนื้อขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นตนดวยบุคคลและองคกรมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ขึ้นตนดวยเหตุหรือผลของเหตุการณ, การกระทําหรือเหตุการณ, สถานที่ และเวลา
ตามลําดับ
เนื้อหาของขาวสั้นเปนการขยายใจความจากพาดหัวขาวโดยมีขอจํากัดเรื่องจํานวนของคําที่ใช
ในการเสนอเนื้อขาว การขึ้นตนประโยคดวยประธานเปนโครงสรางประโยคพื้นฐานที่เขียนไดงายและ
สื่อความไดชัดเจน ผูเขียนจึงขึ้นตนเนื้อขาวโดยใชการเนนบุคคลหรือองคกรที่มีชื่อเสียง
นอกจากนั้นขาวสั้นเปนการนําเสนอความเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ ที่ประชาชนกําลัง
ติดตาม การนําเสนอเนื้อขาวในพื้นที่และเวลาจํากัดจึงตองนําเสนอเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
การเขียนเนื้อหาของขาวสั้นจึงจําเปนตองอางถึงเหตุหรือผลของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนา
เพื่อใหผูอานสนใจติดตามความคืบหนาตอไป และเนนย้ําการกระทําหรือเหตุการณ สถานที่ หรือเวลา
ที่เกิดเหตุการณในขาวขึ้นเพื่อย้ําใจความสําคัญของขาวที่เสนอในพาดหัวขาวใหมีน้ําหนักมากขึ้น

๘๘

การศึกษาเปรียบเทียบพาดหัวและเนื้อขาวของขาวสั้น สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้
พาดหัวขาว
ลักษณะพาดหัวขาว จํานวน คิดเปนรอยละ
๑) ขึ้นตนดวยบุคคล ๙๘๘
๗๐.๐๗
หรือองคกร
๒) ขึ้นตนดวยการ
๑๙๖
๑๓.๙๐
กระทําหรือ
เหตุการณ
๓) ขึ้นตนดวยเหตุ
๑๓๐
๙.๒๒
หรือผลของ
เหตุการณ
๔) ขึ้นตนดวย
๙๑
๖.๔๖
สถานที่
๕) ขึ้นตนดวยเวลา
๕
๐.๓๕
รวม
๑,๔๑๐
๑๐๐

เนื้อขาว
ลักษณะเนื้อขาว จํานวน คิดเปนรอยละ
๑) เนนบุคคล องคกร ๑,๐๗๗
๗๖.๓๘
หรือหนวยงาน
๒) เนนเหตุหรือผล
๑๓๘
๙.๗๙
ของเหตุการณ
๓) เนนการกระทํา
หรือเหตุการณ

๑๓๕

๙.๕๗

๔) เนนสถานที่

๔๘

๓.๔๑

๕) เนนเวลา
รวม

๑๒
๑,๔๑๐

๐.๘๕
๑๐๐

จากตารางพบวาการขึ้นตนพาดหัวและเนื้อขาวสั้นจะเนนบุคคล องคกรหรือหนวยงานมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกันทั้งในพาดหัวขาวและเนื้อขาว สะทอนวาขาวสั้นใหความสําคัญกับบุคคล องคกร
หรือหนวยงานตางๆ ที่มี ชื่อเสียง หรือที่ประชาชนสนใจติดตามความเคลื่อนไหว ผูเขียนขาวจึงใชคํา
ขึ้นตนดึงดูดความสนใจผูอานในพาดหัวดวยบุคคล องคกร หรือหนวยงาน และเนนย้ําความเดนของ
ขาวดวยการนําเสนอเนื้อหาที่เนนบุคคล องคกร หรือหนวยงานเชนกัน
การเพิ่มขึ้นของสถิติการเนนบุคคล องคกรหรือหนวยงาน, เหตุหรือผลของเหตุการณ และการ
เนนเวลาในเนื้อหาของขาวสั้น และการลดลงของสถิติการขึ้นตนดวยการกระทํา หรือเหตุการณ และ
สถานที่ ในเนื้อหาของขา วสั้น เพราะเนื้อขาวสั้ นไมตองดึงดูดความสนใจจากผู อานมากนั ก จึ งไม
จําเปนตองสรางประโยคที่ขึ้นตนดวยคํากริยาเพื่อเรียกรองความสนใจเหมือนกับในพาดหัวขาว จึงเพิ่ม
จํานวนความถี่ใหกับการเนนบุคคล และเนนเหตุหรือผลของเหตุการณในเนื้อขาว เพื่อเกริ่นนําที่มาของ
การเกิดขึ้นของขาว ชวยกระตุนใหผูอานสนใจติดตามอานขาวสั้นตอไป
สวนความเดนของสถานที่ และเวลานั้น พบวาขาวสั้นไมใหความสําคัญตอประเด็นดังกลาว
เพราะมีสถิติอยูในสองอันดับสุดทายสอดคลองกันทั้งในพาดหัวขาวและเนื้อขาว อาจเนื่องจากขาวสั้น
เปนการนําเสนอขาวดวนในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณตางๆ ขึ้น สถานที่ และเวลาจึงเปนรายละเอียดที่

๘๙

ผูเขียนขาวเห็นวาไมไดมีความสําคัญหรือชวยดึงดูดความสนใจของผูอานได เมื่อเทียบกับบุคคล องคกร
หรือหนวยงานตางๆ ที่มีชื่อเสียงและประชาชนกําลังติดตามความเคลื่อนไหว รวมทั้งขาวสั้นนําเสนอ
ขาวเปนปจจุบันอยูแลวจึงไมมีความจํา เปนที่จะตองเนนความสําคัญเรื่องเวลาอีก เพราะจะเกิดความ
ซ้ําซอนและเปลืองพื้นที่ในการเขียนขาวอีกดวย
๒. ความสัมพันธระหวางพาดหัวและเนื้อขาว
พาดหัวขาวและเนื้อขาวของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุก
ดอตคอม” มี ๓ ลักษณะ ไดแก เนื้อขาวกลาวซ้ําขอความในพาดหัวขาว เนื้อขาวขยายความพาดหัว
ขาว และเนื้อขาวเพิ่มเติมประเด็นจากพาดหัวขาว ดังนี้
๒.๑ เนื้อขาวกลาวซ้ําขอความในพาดหัวขาว คือ การที่เนื้อขาวของขาวสั้นนําขอความที่
ปรากฏในพาดหัวขาวมากลาวซ้ําอีกครั้งหนึ่ง สามารถจําแนกออกเปน ๒ ลักษณะคือ การกลาวซ้ํา
ทั้งหมด และการกลาวซ้ําบางสวน
๒.๑.๑ การกลาวซ้ําทั้งหมด คือ การที่ เนื้อขาวของขาวสั้นนําขอความที่ปรากฏใน
พาดหัวขาวทั้งหมดมากลาวซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เชน
PTTGC ปด บิ๊กคลีนนิ่งอาวพราว ๕ ส.ค.จอสรุปแนวทางเยียวยา
PTTGC ปด บิ๊กคลีนนิ่งอาวพราว ๕ ส.ค.จอสรุปแนวทางเยียวยา เผยขอ
จัดการบริเวณหนางานใหเสร็จสิ้นกอน และถามีบิ๊กคลีนนิ่งเดยจะประกาศให
ทราบทั่วกัน
(๔ สิงหาคม, ๑๕.๐๑ น.)
นายกฯ ยันรับฟงทุกปญหาม็อบสวนยาง-วอนอยาปดถนน
นายกฯ ยันรับฟงทุกปญหาม็อบสวนยาง-วอนอยาปดถนน โดยลาสุดม็อบ
นํารถบรรทุกปดทางขึ้น-ลง ภาคใตแลว มีรถไฟคาง ๔ ขบวน
(๒๖ สิงหาคม, ๒๐.๔๒ น.)
พระเทพฯ พระราชทานดอกไมเยี่ยม พล.อ.เปรม
พระเทพฯ พระราชทานดอกไมเยี่ยม พล.อ.เปรม หลังจากที่ พล.อ.เปรม
ผาตัดรักษาแผลที่ปอดดานขวา
(๓๑ สิงหาคม, ๒๐.๓๙ น.)

๙๐

๒.๑.๒ การกลาวซ้ําบางสวน คือ การที่เนื้อขาวของขาวสั้นนําขอความที่ปรากฏใน
พาดหัวขาวบางสวนมากลาวซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เชน
รถตูชนทายรถบรรทุก คนขับติดคาซาก-ผูโดยสารเจ็บเพียบ
รถตูชนทายรถบรรทุก คนขับติดคาซาก ผูโดยสารทั้งหมด ๑๐ ราย ไดรับ
บาดเจ็บ หนวยกูภัยกําลังชวยกันปฐมพยาบาลเบื้องตนอยูบริเวณไหลทาง กอน
นําสง ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา ใหแพทยชวยเหลือ
(๒ สิงหาคม, ๐๙.๓๕ น.)
สภาฯ แจงงบติดนาฬิกา ๑๕ ลานบาท รวมคาเชื่อมอินเทอรเน็ต-ดาวเทียม
สภาฯ แจงงบติดตั้งนาฬิกา ๑๕ ลานบาท รวมการติดตั้งระบบเชื่อมตอ
สัญญาณดาวเทียม-อินเทอรเน็ตเพื่อใหเวลาตรงกันเปนมาตรฐาน
(๑๕ สิงหาคม, ๑๔.๒๘ น.)
ม็อบสวนยาง ชุมนุมวันที่ ๘ ถาวร ไมรูถูกออกหมายจับ
ม็อบสวนยางชุมนุมวันที่ ๘ แลว ดาน นายก ส.กํานัน-ผูใหญ ชี้ ม็อบจุดติด
แลวขอคืนพื้นที่ยาก แนะรัฐบาลยอมรับขอเสนอชาวบาน
(๓๐ สิงหาคม, ๐๘.๔๕ น.)

การกลาวซ้ําขอความจากพาดหัวขาวในเนื้อขาวเปนการย้ําใจความสําคัญของขาวสั้น
เพื่อใหผูอานทราบเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น หากผูเขียนขาวตองการนําเสนอประเด็นใดเปนสําคัญก็จะ
เลือกเขียนใจความสําคัญเปนเหตุการณนั้นในพาดหัวขาว และจะเขียนย้ําเหตุ การณดังกลาวอีกครั้งใน
เนื้อขาวซึ่งเปนลักษณะการกลาวซ้ําขอความจากพาดหัวขาว
๒.๒ เนื้อขาวขยายความพาดหัวขาว คือ การที่เนื้อหาของขาวสั้นขยายความใหรายละเอียด
บางประการที่ไมปรากฏในพาดหัวขาวโดยไมไดเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้
๒.๒.๑ การขยายความเพื่อบอกผูกระทํา คือ การที่เนื้อขาวจะขยายความเพื่อบอก
ผูกระทําใหเกิดเหตุการณในพาดหัวขาว เชน
สั่งจับตายหนุมชล ยิงวาที่เจาสาว-แมยายดับ
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี สั่งจับตาย หนุมชลบุรี ยิงดับ วาที่เจาสาวและแมยาย
หากขัดขืนการจับกุม พบประวัติกอคดีโชกโชน
(๙ สิงหาคม, ๑๐.๕๖ น.)

๙๑

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่ มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อขยายความใหทราบ
วา “ผบก.ภ.จว.ชลบุรี” เปนผูสั่งจับตายหนุมชลบุรี ที่ยิงวาที่เจาสาวและแมยายเสียชีวิต
อพยพไทยลอตแรก ๖๐๐ คนถึงสุวรรณภูมิพรุงนี้ - อียิปตดับพุง ๗๕๐
อธิบดีกรมสารนิเทศเผย อพยพคนไทยในอียิปต ๖๐๐ คนแรก ถึงไทย
พรุ ง นี้ ที่ เ หลื อ ทยอยมาอี ก กว า ๓๐๐ ชี วิ ต ชี้ เ หตุ ยั ง แรง ตั้ ง วอร รู ม แล ว
สถานการณยังระอุ ยอดดับพุง ๗๕๐ ศพ
(๑๘ สิงหาคม, ๐๙.๔๒ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่ มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อขยายความใหทราบ
วา “อธิบดีกรมสารนิเทศ” เปนผูเผยขอมูลการอพยพคนไทยในอียิปต
สั่งพักประชุมรวมรัฐสภาแลว นัดพิจารณาตอพรุงนี้
ประธานสั่ งพักการประชุมรว มกันของรัฐสภา เพื่อ พิจารณารางแกไ ข
รัฐธรรมนูญฯ แลว เมื่อเวลา ๒๑.๔๐ น. หลังบรรยากาศอลเวงตลอดทั้งวัน นัด
ประชุมใหมพรุงนี้ (๒๑ ส.ค.) ๐๙.๐๐ น.
(๒๐ สิงหาคม, ๒๒.๑๒ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อ ขยายความใหทราบ
วา “ประธาน” เปนผูสั่งพักการประชุมรวมรัฐสภา
๒.๒.๒ การขยายความเพื่อบอกรายละเอียดของบุคคล คือ เนื้อขาวจะขยายความ
เพื่อบอกรายละเอียดของบุคคล ไดแก บอกคํานําหนาชื่อ บอกชื่อสกุล บอกตําแหนง และบอกอาชีพ
เชน
สโนวเดน ออกจากพรมแดนรัสเซียแลว
นายเอ็ดเวิรด สโนวเดน อดีตลูกจางหนวยขาวกรองสหรัฐ ไดเดินทางออก
จากสนามบินเชเรเมเตียโวในกรุงมอสโก หลังจากที่ทางการของรัสเซีย ยอมให
นายสโนวเดน ลี้ภัยไดเพียง ๒ สัปดาห
(๑ สิงหาคม, ๒๑.๐๐ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อบอกรายละเอียดของ
บุคคล ดังนี้
- คํานําหนาชื่อ ไดแก นาย

๙๒

- ชื่อ ไดแก เอ็ดเวิรด
- อาชีพ ไดแก อดีตลูกจางหนวยขาวกรองสหรัฐ
สุวัตร เลิกสอบคดีอุมฆา เอกยุทธ พอญาติไมใหความรวมมือ
ทนายสุวัตร ประกาศยุติบทบาทตรวจสอบคดีอุมฆา เอกยุทธ พอญาติไมให
ความรวมมือ ซ้ํายังตอวา อางเพียงกลัว
(๑๔ สิงหาคม, ๐๗.๔๓ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อบอกรายละเอียดของ
บุคคล ไดแก อาชีพ “ทนาย”
๒.๒.๓ การขยายความเพื่อบอกสถานที่ คือ เนื้อขาวจะขยายความพาดหัวขาวเพื่อ
บอกสถานที่ที่เกิดเหตุการณในขาว เชน
พิษพายุมังคุด ทําถนนพัง หวั่นพายุอูตอรซ้ํา
ถนนสายลําปาง – งาว – พะเยา ซึ่งเปนถนนเชื่อมตอสะพานขามลําหวย
ขอนหมถูกพิษพายุมังคุดพัดถลม จนถนนพัง น้ํากัดเซาะกินพื้นที่ถนนไปกวา ๑
เมตร นอกจากนี้ ยังมีพายุอูตอร ที่อาจสงผลกระทบ ทําใหภาคเหนือเกิดภาววะ
น้ําทวมหนักกวาเดิม
(๑๒ สิงหาคม, ๑๑.๒๔ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อบอกสถานที่ ไดแก
“ถนนสายลําปาง - งาว - พะเยา”
ทานผูหญิงทัศนียาถึงแกอนิจกรรม สิริอายุ ๖๗ ป
ทานผูหญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ ภริยาองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ ถึงแก
อนิจกรรมแลว สิริอายุรวม ๖๗ ป ตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดเบญจมบพิตร
(๑๓ สิงหาคม, ๒๑.๓๕ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อบอกสถานที่ ไดแก
“ตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดเบญจมบพิตร”

๙๓

โหด ! แทงพยาบาลสาวดับคาคลินิก คาดปมชูสาว
ที่ จ.สุราษฎรธานี คนรายโหดบุกแทงพยาบาลสาวดับคาคลินิก ตํารวจคาด
ปมชูสาว เหตุผูตายหนาตาดี
(๒๗ สิงหาคม, ๑๘.๓๓ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อบอกสถานที่ ไดแก
“ที่จ.สุราษฎรธานี”
๒.๒.๔ การขยายความเพื่อบอกเวลา คือ เนื้อขาวจะขยายความพาดหัวขาวเพื่อบอก
เวลาที่เกิดเหตุการณในขาว เชน
กองทัพประชาชนฯ ประกาศคางคืนที่สวนลุมพินีแลว
วันนี้ (๔ ส.ค. ๕๖) เมื่อ ๑๗.๓๐ น. กองทัพประชาชนโคนระบอบทักษิณ
ไดประกาศคางคืนที่สวนลุมพินีแลว
(๔ สิงหาคม, ๑๘.๓๒ น.)

เนื้ อขาวของขาวสั้น ขางตนไดเพิ่มส วนขยายจากพาดหั วขาวเพื่อบอกเวลา ไดแก
“วันนี้ (๔ ส.ค. ๕๖) เมื่อ ๑๗.๓๐ น.”
อัตราแลกเปลี่ยนขาย ๓๑.๖๐ บาทตอดอลลาร
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อเวลา ๐๘.๐๗
น. ดอลลารสหรัฐ รับซื้อที่ ๓๐.๑๘ บาท ขายออก ๓๑.๖๐ บาท ยูโรอยูที่ระดับ
๔๒.๐๖ บาทตอยูโร ปอนดอยูที่ ๔๘.๗๙ บาทตอปอนด
(๖ สิงหาคม, ๐๙.๑๖ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อบอกเวลา ไดแก “วัน
อังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อเวลา ๐๘.๐๗ น.”
แผนดินไหวเกาะสุมาตรา ๕.๑ ริกเตอร ไมกระทบไทย
เมื่อเวลา ๑๑.๒๔ น. เกิดแผนดินไหวในทะเลขนาด ๕.๑ ริกเตอร บริเวณ
ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนิเซีย หางจากชายฝงทะเลภูเก็ต
๕๒๒ ก.ม. ไมกระทบไทย
(๑๗ สิงหาคม, ๑๓.๑๑ น.)

๙๔

เนื้ อขาวของขาวสั้น ขางตนไดเพิ่มส วนขยายจากพาดหั วขาวเพื่อบอกเวลา ไดแก
“เมื่อเวลา ๑๑.๒๔ น.”
๒.๒.๕ การขยายความเพื่อ บอกรายละเอียดของเหตุการณ คือ เนื้อขาวจะขยาย
ใจความของพาดหัวขาวเพื่อบอกรายละเอียดของเหตุการณที่ไมปรากฏในพาดหัวขาว เชน
นราธิวาสปวน กลุมกอความไมสงบแขวนปายผา ไลทหาร ๑๕ จุด
นราธิ ว าสป ว นอี ก กลุ ม ก อ ความไม ส งบแขวนป า ยผ า มี ใ จความว า ไล
เจาหนาที่ทหารออกจากพื้นที่ จํานวน ๑๕ จุด ใน ๖ อําเภอ
(๑ สิงหาคม, ๑๐.๕๓ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อบอกรายละเอียดของ
เหตุการณที่กลุมกอความไมสงบแขวนปายผาไลทหารวา “มีใจความวา ไลเจาหนาที่ทหารออกจาก
พื้นที่ จํานวน ๑๕ จุด ใน ๖ อําเภอ”
ทหารเกณฑช้ํารัก ! มีคนสูขอแฟน นอยใจฆาตัวตาย
ทหารเกณฑช้ํารัก ! มีคนสูขอแฟน นอยใจฆาตัวตาย ภายในกระทอมที่เกิด
เหตุพบขวดเหลาขาว ๑ ขวด บุหรี่และจดหมาย ๑ ฉบับ เขียนถึงแฟนสาวตัด
พอตอวาชะตาชีวิตที่ไมสมหวังในเรื่องความรัก
(๒ สิงหาคม, ๑๓.๓๙ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อบอกรายละเอียดของ
เหตุการณวา “ภายในกระทอมที่เกิดเหตุพบขวดเหลาขาว ๑ ขวด บุหรี่และจดหมาย ๑ ฉบับ เขียนถึง
แฟนสาวตัดพอตอวาชะตาชีวิตที่ไมสมหวังในเรื่องความรัก”
ทีมชาติไทย ไดลูกจุดโทษ ทําให ทีมไทย ตามมา ๕-๑
ทีมชาติไทย ไดลูกจุดโทษ ทําให ทีมไทย ตามมา ๕-๑ ธีรศิลป แดงดา
เปนผูสังหารประตู
(๗ สิงหาคม, ๑๙.๕๕ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มสวนขยายจากพาดหัวขาวเพื่อบอกรายละเอียดของ
เหตุการณวาผูที่ยิงจุดโทษไดคะแนนคือ “ธีรศิลป แดงดา เปนผูสังหารประตู”

๙๕

๒.๒.๖ การขยายความโดยการระบุความชี้เฉพาะ คือ การขยายความที่ใชคําที่มี
ความหมายเฉพาะแทนคําที่มีความหมายกวางกวาในพาดหัวขาว ไดแก การระบุชื่อบุคคล ชื่อองคกร
ทั้งนีเ้ พื่อใหเกิดความชี้เฉพาะมากขึ้นในเนื้อขาว เชน
ปชป. จี้ นายกฯ ชี้ชัด ออกนิรโทษฯ เพื่อชวยทักษิณหรือไม
ชวนนท จี้ นายกฯ พูดใหชัด ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ลางความผิด
ให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม
(๒ สิงหาคม, ๑๔.๓๖ น.)

เนื้ อ ข า วของข า วสั้ น ข า งต น ได ข ยายความพาดหั ว ข า วเพื่ อ ระบุ ค วามชี้ เ ฉพาะว า
“ปชป.” ในพาดหัวขาว คือ “ชวนนท”
กลุมตานรัฐฯ ทยอยรวมตัว สวนลุมพินี รอคําสั่งแกนนํา
แนวรวมคนไทยรักชาติ ทยอยจับจองสวนลุมพินีแลว รอฟงแนวทางการ
เคลื่อนไหวจากแกนนํา
(๓ สิงหาคม, ๑๔.๐๕ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดขยายความพาดหัวขาวเพื่อระบุความชี้เฉพาะวา “กลุม
ตานรัฐฯ” ในพาดหัวขาว คือ “แนวรวมคนไทยรักชาติ”
พาณิชย เตรียมเอาผิดเฟซบุก ขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
กรมทรัพยสินทางปญญา เตรียมเอาผิด การจําหนายสินคาละเมิดผานเฟ
ซบุก หลังจากตรวจสอบพบวามีกลุมบุคคลและผูประกอบการหลายรายเปด
เว็บไซต รวมทั้งใชเฟซบุกจําหนายสินคาละเมิดอยางแพรหลายและโจงแจง ทั้ง
ภาพยนตร ละคร กระเปา นาฬิกา
(๑๒ สิงหาคม, ๑๐.๓๒ น.)

เนื้ อ ข า วของข า วสั้ น ข า งต น ได ข ยายความพาดหั ว ข า วเพื่ อ ระบุ ค วามชี้ เ ฉพาะว า
“พาณิชย” ในพาดหัวขาว คือ “กรมทรัพยสินทางปญญา”
การขยายความเนื้อหาจากพาดหัวขาวในเนื้อขาวเปนการบอกรายละเอียดเพื่อให
ผูอานเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นในขาว เนื่องจากขาวสั้นมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ในการนําเสนอทําใหผูเขียน

๙๖

ขาวสั้นบอกรายละเอียดของขา วแบบกระชับ เนนขยายเฉพาะเหตุการณที่ตรงกับใจความสําคัญจาก
พาดหัวขาวเทานั้น
๒.๓ เนื้อขาวเพิ่มเติมประเด็นจากพาดหัวขาว คือ การที่เนื้อขาวนําเสนอประเด็นที่เพิ่มขึ้น
มากกวาที่ปรากฏในพาดหัวขาว
๒.๓.๑ เพิ่มประเด็นโดยระบุวาขอมูลมาจากแหลงขาวคือ การที่เนื้อขาวนําเสนอโดย
ระบุวาไดขอมูลมาจากแหลงขาว เชน
คนรายยิงหนุมมุสลิม อ.เมืองนราธิวาส ดับ
คนรายยิงหนุมมุสลิม อ.เมืองนราธิวาส ดับ เจาหนาที่ เผย ผูตายอยู
ระหวางประกันตัวชั้นศาลคดีอาวุธปน
(๗ สิงหาคม, ๒๐.๕๒ น.)

เนื้อหาของขาวสั้นขางต นเพิ่มเติมขอมูลที่ไดมาจากแหลงขาว ไดแก “เจาหนาที่เผย
ผูตายอยูระหวางประกันตัวชั้นศาลคดีอาวุธปน” ซึ่งเปนขอมูลที่มาจากเจาหนาที่
บุกยิงอดีต ส.อบต.ตะคร้ําเอน ดับ คากอสราง
ที่ จ.กาญจนบุรี มือปนโหดบุกยิงอดีต ส.อบต.ตะคร้ําเอน ดับอนาถคา
อาคารพาณิชยขณะกอสราง ตํารวจคาดขัดแยงธุรกิจ
(๑๖ สิงหาคม, ๑๘.๓๔ น.)

เนื้อหาของขาวสั้นขางตนเพิ่มเติมขอมูลที่ไดมาจากแหลงขาว ไดแก “ตํารวจคาด
ขัดแยงธุรกิจ” ซึ่งขอมูลมาจากตํารวจ
สุดสยอง ! หนุมกอสรางถูกรถชนรางเละ-ขาด ๒ ทอน กลางถนน
สุดสยอง ! หนุมกอสรางถูกรถชนรางเละ-ขาด ๒ ทอน กลางถนน นองชาย
เผยเปนผูตายมีอาการทางประสาท คาดโดนรถชนลมแลวถูกเหยียบซ้ํา
(๒๕ สิงหาคม, ๑๐.๐๒ น.)

เนื้อหาของขาวสั้นขางตนเพิ่มเติมขอมูลที่ไดมาจากแหลงขาว ไดแก “นองชายเผย
เปนผูตายมีอาการทางประสาท คาดโดนรถชนลมแลวถูกเหยียบซ้ํา ” ซึ่งขอมูลมาจากนองชายของ
ผูตาย

๙๗

๒.๓.๒ เพิ่มประเด็นโดยไมระบุ ที่มาของขอมูล คือ การที่ผูเขียนขาวนําเสนอการ
คาดคะเนหรือใหขอสันนิษฐานโดยไมระบุที่มาของขอมูลดังกลาว เชน
ไฟไหมริมถนนเอเชีย อ.ควนขนุน หวิดลามเผาปม
เกิดเหตุไฟไหมริมถนนสายเอเชีย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง หวิดลาม
เผาปม เรงระดมรถดับเพลิงสกัด คาดเกิดจากการวางเพลิงของชาวบานเพื่อเผา
แปลงนา
(๑๘ สิงหาคม, ๑๖.๔๓ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนเพิ่มประเด็นโดยไมระบุที่มาของขอมูล ไดแก “คาดเกิด
จากการวางเพลิงของชาวบานเพื่อเผาแปลงนา” ซึ่งไมปรากฏวาขอมูลดังกลาวมีที่มาอยางไร
๒.๓.๓ เพิ่มประเด็นโดยระบุผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณในพาดหัวขาว คือ การที่
เนื้อขาวนําเสนอผลกระทบที่เกิดตอเนื่องจากเหตุการณที่ปรากฏในพาดหัวขาว เชน
ยอดทิ้งใบจองรถเพิ่มขึ้นกวา ๒ แสนคัน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เผยคนไทยทิ้งใบจองรถยนตคันแรกกวา
๒ แสนคัน จากยอดจองกวา ๑.๒๕ ลานคัน อันเกิดจากเศรษฐกิจชะลอตัว ดาน
คายรถยนตตาง ๆ ออกโปรโมชั่นไมตองรอคิว
(๑ สิงหาคม, ๑๙.๐๐ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มเติม ขอความซึ่งเปนผลกระทบที่เกิดตอเนื่องจาก
เหตุการณที่ปรากฏในพาดหัวขาว ไดแก “ดานคายรถยนตตาง ๆ ออกโปรโมชั่นไมตองรอคิว ” เปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากคนทิ้งใบจองรถยนตคันแรก
ศุกรสิ้นเดือน ! ฝนถลม การจราจร ทั่ว กรุงเทพฯ รถติดหนึบ
ศุ ก ร สิ้ น เดื อ น ! ฝนถล ม การจราจร ทั่ ว กรุ ง เทพฯ รถติ ด หนึ บ ย า น
รามคําแหง, พระราม ๙ น้ําทวมขังผิวจราจรหลายจุด
(๓๐ สิงหาคม, ๑๗.๐๙ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มเติมขอความซึ่งเปนผลกระทบที่เกิดตอเนื่องจาก
เหตุการณที่ปรากฏในพาดหัวขาว ไดแก “ยานรามคําแหง, พระราม ๙ น้ําทวมขังผิวจราจรหลายจุด”
เปนเหตุการณที่เกิดตอเนื่องจากฝนตกหนักในกรุงเทพมหานคร

๙๘

๒.๓.๔ เพิ่ มประเด็น ใหม ที่ไ มสั ม พัน ธกับ พาดหั ว ขา ว คื อ การที่ เ นื้ อข าวนํ า เสนอ
ประเด็นใหมที่ไมไดกลาวถึงและไมมีความสัมพันธกับพาดหัวขาว เชน
พบกลุมฝนใน กทม. หลายเขต ชวงดึกคืนนี้
ตรวจสอบพบกลุมฝนหนัก ในหลายเขต กทม. ในชวงค่ํานี้ ขอใหเลี่ยงถนน
รามคําแหงหลังฟุตบอลเลิก
(๗ สิงหาคม, ๒๑.๓๕ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มเติมขอความซึ่งไมมีความสัมพันธกับพาดหัวขาว
เพราะพาดหัวกลาวถึงการตรวจพบกลุ มฝนในกรุงเทพมหานคร แตมาเพิ่มประเด็นการเลี่ยงใชถนน
รามคําแหงหลังฟุตบอลเลิกในเนื้อขาวดวย
พาณิชยฉุดไมอยู หลังไขไก ขยับราคาฟองละ ๑๐-๒๐ สตางค
พาณิชยฉุดไมอยู หลังไขไกปรับขึ้นอีกฟองละ ๑๐-๒๐ สตางค ไขเบอร ๓
ทะลุ ๓.๖๕ บาท สวนเนื้อหมูยังแพงเกินราคาแนะนํา
(๑๕ สิงหาคม, ๑๖.๒๙ น.)

เนื้อขาวของขาวสั้นขางตนไดเพิ่มเติมขอความซึ่งไมมีความสัมพันธกับพาดหัวขาว
เพราะพาดหัวกลาวถึงราคาไขไก แตมาเพิ่มประเด็นราคาเนื้อหมูในเนื้อขาวดวย
การที่เนื้อขาวเพิ่มเติมประเด็นจากพาดหัวขาวเปนผลใหผูอานเขาใจเนื้อหาของขาว
มากขึ้ น เพราะผู อานเขาใจเนื้อหาอีกประเด็ น ที่อ าจจะมีความสั มพั น ธกับ พาดหั ว ขาวหรื อไมก็ไ ด
สะทอนใหเห็นวาขาวสั้นไมไดมุงนําเสนอแตเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงเทานั้น แตยังเพิ่มเติม
ประเด็นใหเชื่อมโยงกับพาดหัวขาว ทําให ผูอานไดรับขาวในหลายประเด็น และอาจมีผลใหผูอานสนใจ
ติดตามขาวดังกลาวตอไป

บทที่ ๕
การใชภาษาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่
การใชภาษาของขาวสั้น มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการใชสื่ อสารในชีวิตประจํ าวัน ซึ่ง
สามารถแยกพิจารณาได ๓ ประเด็น คือ การใชคํา การใชสํานวน และการใชเครื่องหมายวรรคตอน
ดังนี้
๑. การใชคํา
การใช คํ า ในข า วสั้ น มี ลั ก ษณะเฉพาะทั้ ง ในพาดหั ว และเนื้ อ ข า ว มี ก ารใช คํ า ที่ แ ปลกเพื่ อ
เรียกรองความสนใจ ใชถอยคําที่เรียบเรียงถอยคํากระชับ รัดกุม สะดุดตา อันเปนผลมาจากความ
จํากัดของเวลาและเนื้อที่ ทําใหตองใชภาษาที่กระชับรัดกุมและสะดุดตาผูอานไดมากที่สุด ดังนี้
๑.๑ การใชคําเรียกบุคคลในขาว
การใชคําเรียกบุคคลในขาว คือ คําที่ใชเรียกบุคคลและองคกรที่มีคนเปนสมาชิก ขาว
สั้น มักจะใชชื่อจริง สกุลจริง ชื่อเลน สมญานาม นามสมมติ และการใชถิ่นกําเนิดหรือถิ่นอาศัยเปนคํา
เรียก โดยอาจเรียกเต็มคํา ยอคํา หรือระบุยศตําแหนงหนาชื่อดวย ดังตัวอยางตอไปนี้
๑.๑.๑ การเรียกชื่อจริง คือ การเรียกชื่อจริงของบุคคลที่กลาวถึงในขาว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ธาริต หารือ ๑๕ หนวยงาน หารือแจงขอหาน้ํามันรั่ว ปตท. สงหนังสือขอ
เลื่อน อางรอสรุปรายงานสถานการณ
(๘ สิงหาคม, ๑๓.๒๑ น.)
สุรพงษ เยือนไนจีเรีย ๑๘-๑๙ ส.ค.นี้ ถกความปลอดภัยแรงงาน
(๑๓ สิงหาคม, ๑๖.๔๘ น.)
สายัณห วิกฤติไขพุง ๔๐ องศา อดขึ้นเวทีคอนเสิรตครั้งสุดทาย หมอแจง
มะเร็งกระจายทําใหคนไขซึม ดานเมียนิมนตพระสงฆใหอดีตราชาลูกทุงคนดัง
ทําบุญถึงขอบเตียง
(๑๖ สิงหาคม, ๑๔.๒๖ น.)

๙๙

๑๐๐

๑.๑.๒ การเรียกชื่อจริง + นามสกุล คือ การเรียกชื่อจริง และนามสกุลของบุคคลที่
กลาวถึงในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
สายัณห สัญญา ออกจากโรงพยาบาล พักฟนตอที่บาน
(๒ สิงหาคม, ๑๖.๓๕ น.)
สุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล เตรียมเยือนไนจีเรีย ๑๘-๑๙ ส.ค.นี้ ยกประเด็น
ความปลอดภัยแรงงานขึ้นหารือ พรอมเรียกขวัญกําลังใจอาสาสมัครไทยใน
ไนจีเรีย
(๑๓ สิงหาคม, ๑๖.๔๘ น.)
เบลลา ราณี ประสบอุบัติเหตุรถคว่ํา-แขนหัก
(๒๐ สิงหาคม, ๐๗.๕๘ น.)

๑.๑.๓ การใชคํานําหนาชื่อ + ชื่อจริง + นามสกุล คือ การใชคํานําหนาชื่อ ชื่อจริง
และนามสกุลเรียกบุคคลที่กลาวถึงในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
นายองอาจ คลามไพบูลย เรียกรองรัฐบาลถายทอดสดประชุมสภา ให
ประชาชนฟงเหตุผล
(๔ สิงหาคม, ๒๑.๑๕ น.)
นายไทกร พลสุ ววรณ จะไปยื่ นหนัง สือ ที่ คณะกรรมการป อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเรงรัดการพิจารณากรณีที่ชมรม
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไดยื่นคํารองวา พ.ร.บ.กูเงิน ๒ ลานลาน
บาท ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม
(๑๒ สิงหาคม, ๒๐.๐๐ น.)
นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ เผย หากรัฐบาลใชกฎหมายความมั่นคงในการ
ปราบปรามม็อบสวนยาง จะถือเปนการลุอํานาจ และหากใชกฎหมายดังกลาว
พร่ําเพรื่อจะทําใหกฎหมายไมศักดิ์สิทธิ์
(๒๙ สิงหาคม, ๒๑.๑๘ น.)

๑๐๑

๑.๑.๔ การใชยศหรือตําแหนง + ชื่อจริง + นามสกุล คือ การใชยศหรือตําแหนง ชื่อ
จริง และนามสกุลเรียกบุคคลที่กลาวถึงในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
พล.อ.สายหยุด เกิดผล ปฏิเสธลั่น ถูกม็อบอางชื่อใชเสียหาย
(๓ สิงหาคม, ๑๙.๐๘ น.)
ด.ต.ฮาเร็ม เจะยิ ด.ต.ปตตานี เสียชีวิตแลว หลังถูกคนรายยิง
(๒๓ สิงหาคม, ๐๗.๕๑ น.)
พ.ต.ต.ฤทธิชัย หลาจันทร ปรี่เขาชวยคนเจ็บ ขณะที่กําลังเดินทางไปถวาย
ความปลอดภัย พระราชวังไกลกังวล ทําใหเกิดเสียงยกยองถึงความมีน้ําใจของ
ตํารวจคนนี้เปนอยางมาก
(๑๒ สิงหาคม, ๑๑.๑๔ น.)

๑.๑.๕ การใชชื่อเลน คือ การใชชื่อเลนเรียกบุคคลที่กลาวถึงในขาว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
เจนี่ ควง เอ แถลงขาวความสัมพันธ พรอมโชวทะเบียนสมรส
(๘ สิงหาคม, ๑๐.๐๐ น.)
ปนปน กําลังใจดี ยิ้มรารวมกีฬาสี GTH สนุกสนาน
(๒๖ สิงหาคม, ๑๐.๔๙ น.)
พีท พีระ จูงมือ เลมอน แฟนสาวเขาพิธีวิวาหแลว หลังดูใจมากกวา ๗ ป
(๒๖ สิงหาคม, ๑๙.๑๕ น.)

๑.๑.๖ การใชชื่อเลน + ชื่อจริง คือ การใชชื่อเลนและชื่อจริงเรียกบุคคลที่กลาวถึงใน
ขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
เอ ชนมสวัสดิ์ ซิวที่ ๓ ซูเปอรซีรีสสนาม ๓
(๑๘ สิงหาคม, ๐๙.๓๔ น.)
โดง สิทธิพร ทําปนลั่นทะลุมือซาย เอ็นขาด-กระดูกแตก
(๒๔ สิงหาคม, ๐๘.๔๕ น.)

๑๐๒

ปนปน สุทัตตา กําลังใจดี ยิ้มรารวมกีฬาสี GTH สนุกสนาน เมื่อวันอาทิตย
ที่ ๒๕ สิงหาคม
(๒๖ สิงหาคม, ๑๐.๔๙ น.)

๑.๑.๗ การใชชื่อเลน + ชื่อจริง + นามสกุล คือ การใชชื่อเลนและชื่อ นามสกุลจริง
เรียกบุคคลที่กลาวถึงในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
หนุย -อําพล ลําพูน โพสตขอความผานทวิตเตอรสวนตัว เห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นทางการเมืองเรื่องที่มาของ ส.ว.
(๒๒ สิงหาคม, ๑๖.๑๕ น.)
เมย รัชนก อินทนนท เผย ดีใจที่จะไดรับหนังสือเดินทางการทูตและ
ราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางไปสูศึกไชนา มาสเตอร
(๒๘ สิงหาคม, ๒๑.๕๑ น.)
สลด พบ ยุย รจนา เพชรกัณหา จากซูเปอรโมเดลระดับโลก กลายเปนคน
เรรอนขางถนน มีลักษณะคลายคนวิกลจริต เจาตัวเผย ชีวิตพลิกผันหลังใชยา
เสพติด เที่ยวเตร และติดสุราจนเสียงาน
(๓๑ สิงหาคม, ๑๕.๒๕ น.)

๑.๑.๘ การใชคําเรียกญาติ + ชื่อเลน คือ การใชคําเรียกญาติ และชื่อเลนเรียกบุคคล
ที่กลาวถึงในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
สุวัจน เตรียมอัดฉีดนองเมย เปนกําลังใจให
(๑๒ สิงหาคม, ๑๖.๔๙ น.)
คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบเพิ่ ม ค า ตอบแทนให น อ งเมย และขอรั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อเชิดชูเกียรติ
(๑๓ สิงหาคม, ๒๐.๕๒ น.)
มูลนิธิไทยคมอัดฉีด นองเมย แชมปโลก ๑ ลาน
(๑๔ สิงหาคม, ๑๘.๓๑ น.)

๑๐๓

๑.๑.๙ การใชคําเรียกญาติ + ชื่อเลน + ชื่อจริง คือ การใชคําเรียกญาติ ชื่อเลน และ
ชื่อจริง เรียกบุคคลที่กลาวถึงในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
มูลนิธิไทยคม มอบเงินอัดฉีดให นองเมย รัชนก ๑ ลานบาท ลั่นยึดมือ ๑
ของโลกใหเร็วที่สุด
(๑๔ สิงหาคม, ๑๘.๓๑ น.)
นองเพลง ชนมทิดา โพสต IG เบิรธเดย ตู นันทิดา
นองเพลง ชนมทิดา อัศวเหม โพสต IG เบิรธเดยคุณแม ตู นันทิดา อายุ
ครบ ๕๓ ป บอกรักแมมาก หลังเงียบมารวมอาทิตย
(๑๖ สิงหาคม, ๑๘.๒๒ น.)

๑.๑.๑๐ การใชคําเรียกญาติ + ชื่อเลน + ชื่อจริง + นามสกุล คือ การใชคําเรียก
ญาติ ชื่อเลน ชื่อจริง และนามสกุล เรียกบุคคลที่กลาวถึงในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
นองเมย รัชนก อินทนนท ขยับขึ้นมือ ๒ โลก ประเภทหญิงเดี่ยว จากการ
จัดอันดับลาสุดของบีดับเบิลยูเอฟ
(๑๕ สิงหาคม, ๒๑.๒๓ น.)
นองเพลง ชนมทิดา อัศวเหม โพสต IG เบิรธเดยคุณแม ตู นันทิดา อายุ
ครบ ๕๓ ป บอกรักแมมาก หลังเงียบมารวมอาทิตย
(๑๖ สิงหาคม, ๑๘.๒๒ น.)

๑.๑.๑๑ การเรียกบุคคลดวยตําแหนง คือ การเรียกตําแหนงแทนชื่อ -สกุลของบุคคล
ที่ปรากฏในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
นายกรัฐมนตรี เผย น้ํามันรั่วเกาะเสม็ดใกลปกติแลว สงพลังงาน มหาดไทย
เยียวยาผูประกอบการ พรอมจอตั้งกรรมการสอบ
(๒ สิงหาคม, ๑๔.๕๑ น.)
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ ตั้ง ๒ ทีมลาตัว โจรบุกเดี่ยว ปนจี้ธนาคารกรุงเทพ
กลางหางดัง ชิงเงินสดไปไดกวา ๑๓๐,๐๐๐ บาท ลอยนวล
(๑๔ สิงหาคม, ๑๙.๒๖ น.)

๑๐๔

ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ติดตามคดียิงกํานันสงขลา เผย เตรียม
ออกหมายจับมือปนแลว
(๒๕ สิงหาคม, ๑๖.๓๔ น.)

๑.๑.๑๒ การเรียกดวยสมญานาม คือ การที่สื่อมวลชนตั้งสมญานามเรียกแทนชื่อ สกุลของบุคคลหรือองคกรที่มีคนเปนสมาชิกที่ปรากฏในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
นายก เชิญ บิ๊กจิ๋ว ขึ้นเวทีปฏิรูปการเมือง
(๑๒ สิงหาคม, ๑๔.๑๒ น.)

“บิ๊กจิ๋ว” เปนสมญานามเรียกพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
หงสแดง ชนะ สโตก ๑-๐ ประเดิมควาชัย พรีเมียร ลีก ฤดูกาลใหม
(๑๗ สิงหาคม, ๒๑.๐๐ น.)

“หงสแดง” เปนสมญานามเรียกสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลของประเทศอังกฤษ
กิเลนผยอง บุกขย้ํา กวางโซง ๓-๑ ผงาดนําจาฝูงไทยลีก
(๑๙ สิงหาคม, ๒๑.๔๒ น.)

“กิเลนผยอง” เปนสมญานามเรียกสโมสรฟุตบอลไทย ทีมเมืองทองยูไนเต็ด และ
“กวางโซงมหาภัย” เปนสมญานามเรียกสโมสรฟุตบอลไทย ทีมเชียงรายยูไนเต็ด
๑.๑.๑๓ การใชคํานําหนาชื่อ + คําบอกลักษณะพฤติกรรม คือ การเรียกบุคคลโดย
ใชคํานําหนาชื่อและคําบอกลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
รวบไอหื่นขมขืนกอนฆาโหด เด็กชายวัย ๓ ขวบแลว
(๒๕ สิงหาคม, ๑๕.๔๙ น.)

“ไอหื่ น ” ประกอบด ว ยคํา วา “ไอ ” เป น คํ านํ าหน า ชื่อ และ “หื่ น ” เป น คํ า บอก
ลักษณะพฤติกรรมทางเพศ “ไอหื่น” จึงเปนคําเรียกผูชายที่มีความตองการทางเพศอยางแรงกลา

๑๐๕

๑.๑.๑๔ การใชคําบอกเพศ + คําบอกลักษณะพฤติกรรม คือ การเรียกบุคคลโดยใช
คําบอกเพศและคําบอกลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
ชายเพี้ยนปนเสาไฟฟาแรงสูง อางแกบน
(๑๒ สิงหาคม, ๑๒.๐๐ น.)

“ชายเพี้ยน” ประกอบดวยคําวา “ชาย” เปนคําบอกเพศชาย และ “เพี้ยน” เปนคํา
บอกลักษณะพฤติกรรมที่ไมปกติ “ชายเพี้ยน” จึงเปนคําเรียกผูชายที่มีพฤติกรรมไมปกติ
ตํารวจหนองปรือ รวบทอมโหดแทงสาวคูขาดับ
(๓๐ สิงหาคม, ๑๘.๑๒ น.)

“ทอมโหด” ประกอบดวยคําวา “ทอม” เปนคําบอกเพศวาเปนผูหญิงที่มีรสนิยม
ชอบเพศเดียวกัน และ “โหด” เปนคําบอกลักษณะพฤติกรรมวาชั่วราย “ทอมโหด” จึงเปนคําเรียก
ผูหญิงที่มีรสนิยมชอบเพศเดียวกันและมีพฤติกรรมที่ชั่วรายรุนแรง
๑.๑.๑๕ การใชตําแหนง + วัย คือ การเรียกบุคคลโดยใชคําบอกตําแหนงและวัยของ
บุคคลในขาว ดังตัวอยางตอไปนี้
สารวัตรหนุม ปรี่ชวยคนเจ็บ ระหวางรักษาความปลดภัย วังไกลกังวล
(๑๒ สิงหาคม, ๑๑.๑๔ น.)
ผูกองหนุมควบเกงรวมงานวันแม รถชนตนไมดับคาที่
(๑๒ สิงหาคม, ๑๕.๓๘ น.)

๑.๑.๑๖ การใชอาชีพ + สถานที่ที่ประกอบอาชีพ คือ การเรี ยกบุคคลโดยใชอาชีพ
และสถานที่ที่ประกอบอาชีพ ดังตัวอยางตอไปนี้
ตํารวจขลุงจับผูตองหาทุบหัวฆา ๒ ตายายไดแลว
(๑๑ สิงหาคม, ๑๕.๕๘ น.)
๒ ผัวเมีย มือฆา เสมียนตรารัตนบุรี ฆาตัวตายแลว
(๑๙ สิงหาคม, ๒๑.๓๘ น.)

๑๐๖

ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ติดตามคดียิงกํานันสงขลา เผย เตรียม
ออกหมายจับมือปนแลว
(๒๕ สิงหาคม, ๑๖.๓๔ น.)

๑.๑.๑๗ การใชคําบอกลักษณะพฤติกรรม คือ การเรียกบุคคลโดยใช คําบอกลักษณะ
พฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
เสื่อม ! มารศาสนา แตงกายคลายพระ ออกเรี่ยไรหลายจังหวัด จนมุมถูก
ตํารวจกระบี่รวบตัว
(๙ สิงหาคม, ๑๘.๒๖ น.)

“มาร” เปนคําบอกลักษณะพฤติกรรมของผูที่ชั่วราย “มารศาสนา” จึงเปนคําเรียก
บุคคลที่เปนผูทําลายศาสนา
๑.๑.๑๘ การใชคําคุณสมบัติ คือ การเรียกบุคคลโดยใชคําบอกคุณสมบัติ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
รวบมารศาสนา พระเก ออกเรี่ยไรหลายจังหวัด
(๙ สิงหาคม, ๑๘.๒๖ น.)

“เก” เปนคําบอกคุณสมบัติสิ่งที่เกิดจากการเลียนแบบเพื่อใหหลงผิดวาเปนของแท
“พระเก” จึงเปนคําเรียกบุคคลที่แตงกายเลียนแบบพระภิกษุ
๑.๑.๑๙ การใชคําวา ชาว + ถิ่นกําเนิดหรือถิ่นอาศัย คือ การเรียกบุคคลโดยใชคําวา
ชาวและถิ่นกําเนิดหรือถิ่นที่อาศัยอยู ดังตัวอยางตอไปนี้
ชาวสุรินทรแหแจงความ โดนหลอกสูญเงินกวา ๒๔ ลาน
(๑ สิงหาคม, ๒๑.๑๒ น.)

๑๐๗

๑.๑.๒๐ การใชคําบอกเพศ + ชาว + ถิ่นกําเนิดหรือถิ่นอาศัย คือ การเรียกบุคคล
โดยใชคําบอกเพศนําหนาคําวา “ชาว” และถิ่นกําเนิดหรือถิ่นที่อาศัยอยู ดังตัวอยางตอไปนี้
ชายชาวซาอุฯ ทะเลาะแฟน โดดรถไฟฟา BTS อโศก เสียชีวิต
(๒ สิงหาคม, ๐๗.๕๐ น.)

๑.๑.๒๑ การเรียกนามสมมติ คือ การเรียกชื่อที่ตั้งขึ้นมาเองเพื่อพรางหรือแทนชื่อ
จริ งเพื่อปกป องชื่อเสี ยงของบุคคลที่ป รากฏในขาว มักจะวงเล็ บ วา “นามสมมติ ” ไวทุกครั้ ง ดั ง
ตัวอยางตอไปนี้
นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ เผยเตรียมสอบปากคํา น.ส. เอ (นามสมมุติ)
เพื่อเตรียมยืนฟอง นายวิรพล สุขผล หรือ เณรคํา เพื่อนําตัวมาดําเนินคดีตาม
กฎหมาย พรอมกับที่ดีเอสไอ สงหนังสือถึงประเทศตาง ๆ เพื่อขอความรวมมือ
ในการจับกุมตัว นายวิรพลมาดําเนินคดีดวย
(๒๒ สิงหาคม, ๒๑.๐๐ น.)

๑.๒ การใชอักษรยอ
อักษรยอ หมายถึง “การใชตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งของคําเต็มๆ ตามปกติอักษรยอ
มักจะเปนตัวอักษรตัวแรกของคํา และอาจจะมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) กํากั บหรือไมก็ได” (สรไน
รอดนิตย, ๒๕๓๘ : ๔๗)
ขาวสั้นจะใชอักษรยอแบงเปน ๒ ลักษณะ ไดแก การใชอักษรยอที่เขาใจกันทั่วไป
และการใชอักษรยอที่ยังไมเขาใจกันทั่วไป ดังนี้
๑.๒.๑ การใชอักษรยอที่เขาใจกันทั่วไป คือการใชอักษรยอที่ทุกคนทราบความหมาย
เหมือนกัน เชน ยศตําแหนงทางทหาร ตํารวจ ชื่อหนวยงาน พุทธศักราช อําเภอ จังหวัด และชื่อเดือน
ตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
ศภช. รายงานแผนดินไหว จ.พะเยา เมื่อเวลา ๐๓.๔๒ น. ขนาด ๓.๗ ริก
เตอร รูสึกสั่นไหวไดใน ๒ อําเภอ คือ อ.เมือง และ อ.แมใจ จ.พะเยา
(๑ สิงหาคม, ๐๘.๑๖ น.)

ขาวสั้นขางตนปรากฏอักษรยอทั้งหมด ๔ คํา ไดแก “จ.” เปนอักษรยอมาจากคําวา
จังหวัด “น.” เปนอักษรยอมาจากคําวา นาฬิกา และ “อ.” เปนอักษรยอมาจากคําวา อําเภอ

๑๐๘

รัฐสภา ทุมงบกวา ๑๘ ลาน ซื้อไอแพดแจก ส.ส. ๕๐๐ เครื่อง
(๑ สิงหาคม, ๑๑.๑๒ น.)

ขาวสั้นขางตนปรากฏอักษรยอทั้งหมด ๑ คํา ไดแก “ส.ส.” เปนอักษรยอมาจากคํา
วา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นอภ.พิมาย เตือนชาวบานใกลชิดลํานํา ระวังน้ํามูลลนตลิ่ง
(๒ สิงหาคม, ๑๐.๕๒ น.)

ขาวสั้นขางตนปรากฏอักษรยอทั้งหมด ๑ คํา ไดแก “นอภ.” เปนอักษรยอมาจากคํา
วา นายอําเภอ
นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ส.ส.พรรคประชาธิปตย ขึ้นเวทีปราศรัยม็อ บ
กองทัพ ปชช. ชวนยกขบวนไปสภาฯ ๗ ส.ค.นี้
(๔ สิงหาคม, ๒๑.๕๙ น.)

ขาวสั้นขางตนปรากฏอักษรยอทั้งหมด ๒ คํา ไดแก “ปชช.” เปนอักษรยอมาจากคํา
วา ประชาชน และ“ส.ส.” เปนอักษรยอมาจากคําวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาคมประมง ซัด ปตท. หลอกวาจะจายเงินชดเชยน้ํามันรั่ว
(๑๑ สิงหาคม, ๑๗.๔๓ น.)

ขาวสั้นขางตนปรากฏอักษรยอทั้งหมด ๒ คํา ไดแก “ปตท.” เปนอักษรยอมาจากคํา
วา การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และ “ส.ค.” เปนอักษรยอมาจากคําวา สิงหาคม
ชัชชาติ สิทธิพันธุ รมว.คมนาคม สั่งการ พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ปลัด
คมนาคม ตรวจสอบรายชื่อคนไทยที่เดินทางกลับจากอียิปต เพื่อเตรียมรถ
โดยสารของ ขสมก. รอรับที่สนามบินดอนเมือง เพื่ออํานวยความสะดวกสงตอ
ขึ้นรถกลับภูมิลําเนา
(๑๙ สิงหาคม, ๑๑.๓๒ น.)

ขาวสั้นขางตนมีอักษรยอทั้งหมด ๓ คํา ไดแก “รมว.” เปนอักษรยอมาจากคําวา
รัฐมนตรีกวาการกระทรวง “พล.ต.อ.” เปนอักษรยอมาจากคําวา พลตํารวจเอก และ “ขสมก.” เปน
อักษรยอมาจากคําวา องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

๑๐๙

นปช. เเจงจับ สุเทพ ฐานลมลางรัฐบาล-สรางความเดือดรอน เพื่อใหเกิด
ความปนปวนหรือกระดางกระเดื่องในหมูประชาชน ถึงขนาดที่จะกอความไม
สงบขึ้นในราชอาณาจักร
(๙ สิงหาคม, ๑๖.๐๑ น.)

ขาวสั้นขางตนมีอักษรยอ นปช. เปนอักษรยอมาจากคําวา แนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผด็จการแหงชาติ
นิดาโพลคนเห็นดวย พธม.ประกาศยุติบทบาท
(๓๑ สิงหาคม, ๑๔.๑๐ น.)

ขาวสั้นขางตนมีอักษรยอ พธม. เปนอักษรยอมาจากคําวา พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย
กองทัพประชาชน โคนระบอบทักษิณ ประกาศ ชุมนุม สวนลุมพินี ๔ ส.ค.
เริ่ม ๑๕.๐๐ น. ไทกร จอแถลงขาว บายนี้ ขณะที่ ศอ.รส. เผย พื้นที่ประกาศ
พ.ร.บ.ความมั่นคง ยังปกติ ไมมผี ูชมุ นุม คาด ทยอยเขากทม. ๔-๗ ส.ค.
(๓ สิงหาคม, ๑๓.๐๘ น.)

ขาวสั้นขางตนมีอักษรยอ ศอ.รส. เปนอักษรยอมาจากคําวา ศูนยอํานวยการรักษา
ความสงบ
๑.๒.๒ การใชอักษรยอที่ยังไมเขาใจกันทั่วไป กลาวคือผูเขียนขาวจะใชอักษรยอซึ่งยัง
ไมเปนที่เขาใจกันแพร หลาย อักษรยอกลุ มนี้เปน อักษรย อของทางการแตผู อานยังไมคุนเคย และ
บางครั้งผูเขียนอาจจะกําหนดขึ้นมาใชเอง จึงสามารถเดาคําเต็มไดยาก
๑.๒.๒.๑ อักษรยอของทางการของกลุมหรือองคกรที่ผูอานยังไมคุนเคย
๑) กนง. เป น อั ก ษรย อ มาจากคํ า ว า คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ซึ่งเปนหนวยงานสังกัดธนาคารแหงประเทศไทย ดังตัวอยางตอไปนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการ กนง.มีมติเอกฉันท ๖ ตอ ๑ คงดอกเบี้ยนโยบายที่
๒.๕% ตอไป แมน้ําหนักความเสี่ยงดานเศรษฐกิจชะลอมากขึ้นกวาการประชุม
ครั้งกอน แตเชื่อครึ่งปหลังยังขยายตัวไดตามเปาทั้งปที่คาดไว ๔.๒%
(๒๑ สิงหาคม, ๑๙.๒๔ น.)

๑๑๐

๒) สมช. เปนอักษรยอมาจากคําวา สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ ดังตัวอยางตอไปนี้
สมช. จับตาม็ อบ อพส. ชุ ม นุมนอกพื้นที่ พ.ร.บ.ความมั่ นคงฯ เชื่อ เวที
ทางออกประเทศไทย ชวยลดอุณหภูมิการเมือง
(๓ สิงหาคม, ๑๙.๑๘ น.)

๓) สรส. เปนอักษรยอมาจากคําวา สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ ดังตัวอยางตอไปนี้
สรส. เรงทําความเขาใจประชาชน ปมยื่นถอด กสทช. ชี้บกพร องตอหนาที่
เนนการประมูล แตไมควบคุมดูแล
(๒๖ สิงหาคม, ๑๙.๔๖ น.)

๔) สสนก. เปนอักษรยอมาจากคําวา สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) ดังตัวอยางตอไปนี้
ภาคประชาชนพิจิตร รวมกับ สสนก. ระดมทําแผนยุทธศาสตรลุมน้ํายม ๔
จังหวัด คือ แพร สุโขทัย พิษณุโลก และ พิจิตร
(๒๐ สิงหาคม, ๒๐.๔๓ น.)

๕) อพส. เป น อั ก ษรย อ มาจากคํ า ว า องค ก ารพิ ทั ก ษ ส ยาม ดั ง
ตัวอยางตอไปนี้
ประชา ประสพดี แจง สงสายลับปนม็อบ อพส. ไมไดจะเขาไปปวน แตเพื่อ
จับตาคนทําผิด พรอมอัด อภิสิทธิ์-สุเทพ ตองรับผิดชอบหากมีคนบาดเจ็บ ฐาน
ปลุกระดม
(๒ สิงหาคม, ๒๐.๒๓ น.)

๑๑๑

๖) กปท. เปนอักษรยอมาจากคําวา กองทัพประชาชนโคนระบอบ
ทักษิณ ดังตัวอยางตอไปนี้
กปท. จี้รัฐบาลแกปญหาราคายาง หลังปฏิบัติแบบ ๒ มาตรฐาน
(๒๘ สิงหาคม, ๒๑.๑๕ น.)

๗) กมธ. เป น อั ก ษรย อ มาจากคํ า ว า คณะกรรมาธิ ก ารร า ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังตัวอยางตอไปนี้
สามารถ แกวมีชัย ลั่น อภิสิทธิ์ - แกวสรร รวมคณะ กมธ. เปนเรื่องดี แนะ
ฝายคานอยาตีตนไปกอนไข สอดไสกฎหมายเรื่องยาก
(๑๑ สิงหาคม, ๐๘.๔๔ น.)

๘) ครป. เป นอักษรยอมาจากคําวา คณะกรรมการรณรงคเพื่อ
ประชาธิปไตย ดังตัวอยางตอไปนี้
ครป. ออกแถลงการณ ๔ ขอ คานรัฐประกาศใช พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ แนะ
รัฐ ยุติเสนอรางกฎหมายนิรโทษกรรมฟอกผิด ทักษิณ ชินวัตร
(๓ สิงหาคม, ๑๘.๐๘ น.)

๙) ศภช. เปนอักษรยอมาจากคําว า ศูนยเตือนภัยพิบัติ แหงชาติ
ดังตัวอยางตอไปนี้
ศภช. รายงานแผนดินไหว จ.พะเยา เมื่อเวลา ๐๓.๔๒ น. ขนาด ๓.๗ ริก
เตอร รูสึกสั่นไหวไดใน ๒ อําเภอ คือ อ.เมือง และ อ.แมใจ จ.พะเยา
(๑ สิงหาคม, ๐๘.๑๖ น.)

๑.๒.๒.๒ อักษรยอที่ผูเขียนกําหนดขึ้นใหม
๑) ก. เปนอักษรยอมาจากคําวา กระทรวง ดังตัวอยางตอไปนี้
ก.ตางประเทศ แจงคณะทูตตางๆ ยัน รัฐบาลจําเปนใช พ.ร.บ.รักษาความ
มั่นคง คุมการชุมนุม ย้ํา ปรองดองทุกฝาย
(๕ สิงหาคม, ๑๙.๑๘ น.)

๑๑๒

๒) จชต. เปนอักษรยอมาจากคําวา จังหวัดชายแดนภาคใต ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
พระราชทานเพลิงศพ ตํารวจกลาพลีชีพ ปะทะคนราย ๓ จชต. อยาง
สมเกียรติ พรอมเสนอเลื่อนขั้น ๘ ชั้นยศ
(๒๗ สิงหาคม, ๒๐.๐๒ น.)

๓) ปส. เป น อั ก ษรย อ มาจากคํ า ว า ปราบปรามยาเสพติ ด ดั ง
ตัวอยางตอไปนี้
ตํารวจ ปส. จับกุมเครือขายคายาเสพติดจากประเทศพมา ยึดของกลางกวา
๔๐,๐๐๐ เม็ด
(๑๐ สิงหาคม, ๑๕.๒๘ น.)

๔) ส. เปนอักษรยอมาจากคําวา สมาคม ดังตัวอยางตอไปนี้
ส.นักขาว แถลงประณามเหตุคนรายคุกคาม บก.โพสตทูเดย
(๑๗ สิงหาคม, ๑๙.๒๘ น.)

๕) FB เป น อัก ษรย อมาจากคํา วา FACEBOOK

(เฟซบุ ก) ดั ง

ตัวอยางตอไปนี้
นพดล ยัน ทักษิณ ไมเกี่ยวของกับการวาจางคนสนิทฆา เอกยุทธ จอแถลง
ผาน FB ชวงสายวันนี้ ขณะที่ผูบัญชาการตํารวจนครบาลวอนทนายเอกยุทธ
เขาใหขอมูลตํารวจ
(๑๗ สิงหาคม, ๐๙.๐๙ น.)

๑.๓ การยอคําหรือคํายอ
กําชัย ทองหลอ (๒๕๓๓ : ๑๓๒) อธิบายการยอคําไววา “คือการตัดคําหรือลดรูป
ของคําใหเหลือนอยลงกวาเดิม เพื่อใหพยางคสั้นเขา แตคําที่ลดพยางคแลวนั้นยังมีความหมายเทาคํา
เดิมหรือถาความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมก็ยังคงแสดงเคาความหมายเดิมอยู”
ขาวสั้นมีการตัดคําจํานวนมาก ทําใหสามารถนําเสนอขาวไดรวดเร็วและเพียงพอใน
พื้นที่อันจํากัด แตการยอคําก็อาจจะทําใหผูอานเขาใจความหมายของคําผิดได การยอคําที่พบในขาว

๑๑๓

สั้นสามารถแบงได ๓ ประเภท ไดแก การยอสวนหนาของคํา การยอสวนหลังของคํา และการยอทั้ง
สวนหนาและหลังของคํา
๑.๓.๑ การยอสวนหนาของคํา คือ การตัดพยางคหนาของคํา จะตัดพยางคเดียวหรือ
หลายพยางคก็ได แตตองเหลือพยางคไวพอรูคําเดิม ดังตัวอยางตอไปนี้
โจรบุกเดี่ยว ใชมีดจี้กสิกรไทย แมริม เชียงใหม ชิงเงิน ๔ แสนหนี
(๑ สิงหาคม, ๑๓.๕๘ น.)

กสิกรไทย มาจากคําเต็มวา ธนาคารกสิกรไทย
คณะรัฐมนตรี อนุมัติเงินชวยพมาจัดซีเกมส ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๑๑ - ๒๒ ธ.ค.
ราว ๖๐.๕ ลานบาท ครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก สนาม อุปกรณกีฬา และบุคลากร
(๖ สิงหาคม, ๐๘.๑๐ น.)

ซีเกมส มาจากคําเต็มวา กีฬาซีเกมส ซึ่งเปนการจัดการแขงขันกีฬาของกลุมประเทศ
อาเซี่ยน
๑.๓.๒ การยอสวนหลังของคํา คือ การตัดพยางคขางหลังของคํา จะตัดพยางคเดียว
หรือหลายพยางคก็ได แตตองเหลือพยางคไวพอใหรูถึงคําเดิม ดังตัวอยางตอไปนี้
รองผูวาฯ มุกดาหาร เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมรับมือฝนตกหนัก
น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก ดินถลม ระหวางวันที่ ๒-๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๓ สิงหาคม, ๑๘.๕๖ น.)

รองผูวาฯ มาจากคําเต็มวา รองผูวาราชการจังหวัด
กรมอุตุฯ เผย ไทยฝนลด กทม. ตก ๔๐%
(๖ สิงหาคม, ๐๗.๐๘ น.)

กรมอุตุฯ มาจากคําเต็มวา กรมอุตุนิยมวิทยา

๑๑๔

วิสุทธิ์ ยัน ถกแคพ.ร.บ.นิรโทษ ของวรชัย
(๗ สิงหาคม, ๐๙.๑๑ น.)

นิรโทษ มาจากคําเต็มวา นิรโทษกรรม
๑.๓.๓ การยอสวนหนาและหลังของคํา คือ การตัดพยางคขางหนาและขางหลังของ
คํา จะตัดพยางคเดียวหรือหลายพยางคก็ได แตตองเหลือพยางคไวพอใหรูถึงคําเดิม ดังตัวอยางตอไปนี้
อุตุ เผย ๗-๑๐ ส.ค. กทม. มีฝนกระจายรอยละ ๖๐ ของพื้นที่
(๕ สิงหาคม, ๐๗.๓๘ น.)

อุตุ มาจากคําเต็มวา กรมอุตุนิยมวิทยา
โจรบุกเดี่ยวปนจี้กสิกรฯ บางใหญ ไดเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒๑ สิงหาคม, ๒๑.๐๗ น.)

กสิกรฯ มาจากคําเต็มวา ธนาคารกสิกรไทย
ดวน ! โปรดเลี่ยงเสนวิภาฯ ขาออก ชองคูขนาน มีรถขยายเสียง และ
เครือขาย ปชช. รวมตัวหนาสํานักงาน ปตท. ขณะนี้รถเริ่มติด และฝนตกหนัก
(๒๘ สิงหาคม, ๑๔.๕๕ น.)

เสนวิภาฯ มาจากคําเต็มวา เสนทางวิภาวดี – รังสิต
๑.๔ การใชคํายืมจากภาษาตางประเทศ
คํายืม หมายถึง การนําคําจากภาษาตางประเทศเขามาใชในภาษาไทย ไมวาจะรับมา
โดยวิธีใดก็ตาม คํายืมในงานวิจัยนี้ หมายถึง คําศัพทที่ยืมจากภาษาอังกฤษเทานั้น
การเขียนทับศัพทคํายืมจากภาษาอังกฤษในขาวสั้นชวยทําใหสื่อความไดชัดเจนและ
เขียนไดในพื้นจํากัด เพราะคําภาษาไทยอาจจะมีขอความยาวกวาทําใหเปลืองพื้นที่ในการเขียนขาว
การเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษในขาวสั้นพบวามี ๒ ลักษณะ ไดแก การทับศัพทภาษาอังกฤษเปน
อักษรโรมัน และการทับศัพทภาษาอังกฤษเปนอักษรไทย และการทับศัพทภาษาอังกฤษรวมกับคํา
ภาษาอื่น ดังนี้

๑๑๕

๑.๔.๑ การเขียนคําภาษาตางประเทศดวยอักษรโรมัน คือ การใชอักษรโรมันเขียน
คําภาษาตางประเทศที่เปนอักษรยอ ดังตัวอยางตอไปนี้
ศาลอุทธรณ พิพากษากลับยกฟองตํารวจ สภ.วังน้ําเย็น ยิง RPG ใส
กลาโหม ป ๕๓ ชี้ พยานโจทกใหการขัดแยง ขาดน้ําหนัก แตใหขังรอฎีกา
(๙ สิงหาคม, ๑๐.๓๘ น.)

“RPG” มาจากคําวา rocket-propelled grenade หมายถึง ระเบิดซึ่งขับเคลื่อน
ดวยจรวด
รัฐบาลซีเรีย แถลงการณ ยอมอนุมัติใหทีมผูเชี่ยวชาญ UN ตรวจสอบพื้นที่
ตองสงสัยเก็บอาวุธเคมี
(๒๕ สิงหาคม, ๒๑.๐๙ น.)

“UN” มาจากคําวา United Nation หมายถึง องคการสหประชาชาติ
เกิดเหตุไฟไหมรถเกงติดแกส LPG ของหนุมพิษณุโลก ขณะขับกลับบาน
พอและนองชายตางวิ่งหนีตาย
(๒๙ สิงหาคม, ๑๖.๕๔ น.)

“LPG” มาจากคําวา Liquefied Petroleum Gas หมายถึง กาซปโตรเลียม
เหลว
๑.๔.๒ การเขียนคําทับศัพทภาษาอั งกฤษดว ยอักษรไทย คือ การใชอักษรไทย
เขียนทับศัพทคํายืมจากภาษาอังกฤษ มีทั้งการเขียนเต็มคํา และการตัดคํา ดังนี้
๑.๔.๒.๑ การเขียนทับศัพทแบบเต็มคํา ดังตัวอยางตอไปนี้
อานนท อารสยาม เจาของซิงเกิลลาสุด รักสุดหัวใจ...หวงใยทุกเวลา เกิด
อุบัติเหตุพลัดตกหลังคาบาน เสียชีวิตแลวที่บานพัก จ.ชลบุรี
(๑๐ สิงหาคม, ๑๕.๕๖ น.)

“ซิงเกิล” มาจากคําวา Single หมายถึง บทเพลง

๑๑๖

ม็อบ กปท. พรอมรับทุกกลุมรวมเคลื่อนไหวโคนทักษิณ
(๑๑ สิงหาคม, ๒๐.๔๘ น.)

“ม็อบ” มาจากคําวา mob หมายถึง ฝูงชน (มักกอความวุนวาย)
เมย รัชนก โพสตเฟซบุก มอบแชมปใหพระราชินี
(๑๑ สิงหาคม, ๒๑.๑๐ น.)

“โพสต” มาจากคําวา post หมายถึง ประกาศ “เฟซบุก” มาจากคําวา facebook
หมายถึ ง โปรแกรมสํ าหรับบริก ารเครื อข ายสั งคมผ านอิ นเทอร เน็ ต และ “แชมป ” มาจากคํ าว า
champ หมายถึง ชนะเลิศ
๑.๔.๒.๒ การเขียนทับศัพทแบบตัดคํา ดังตัวอยางตอไปนี้
ศภช. แจงแผนดินไหวในพมา ขนาด ๔.๘ ริกเตอร หางแมฮองสอน ๔๘๖
กม. ยันไมกระทบไทย
(๘ สิงหาคม, ๐๙.๓๕ น.)

“ริกเตอร” มาจากคําวา richter scale หมายถึง มาตราวัดปริมาณของพลังงาน
แผนดินไหว ซึ่งตัดพยางคหลังของคํา ไดแก “scale”
นองเมย รัชนก ชนะ เขารอบชิงแบดฯชิงแชมปโลกแลว
(๑๐ สิงหาคม, ๑๕.๔๐ น.)

“แบดฯ” มาจากคําวา badminton หมายถึง กีฬาชนิดหนึ่ง ที่ใชไมตีลูกขนไก ซึ่งตัด
พยางคหลังของคํา ไดแก “มินตัน”
ดีเอสไอ ไมยืนยัน อดีตพระเณรคํา พักอยูใน สปป.ลาว ชี้ ภาพบิณฑบาตใน
โซเชียล ไมสามารถระบุได ตองตรวจสอบกอนวาเปนภาพจริงหรือไม
(๒๗ สิงหาคม, ๑๙.๑๗ น.)

“โซเชียล” มาจากคําวา Social Media หมายถึง สื่อที่ใชในรูปแบบสังคมออนไลน
ซึ่งตัดคําวา Media ออก

๑๑๗

๑.๔.๓ การเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษรวมกับคําภาษาอื่น ดังตัวอยางตอไปนี้
เกิดเหตุชายชาวซาอุฯ วัย ๔๐ ป โดดจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานี
อโศก เสียชีวิต คาดทะเลาะกับแฟน จึงคิดสั้น
(๒ สิงหาคม, ๐๗.๕๐ น.)

รถไฟฟาบีทีเอส มาจากการประสมคําระหวางคําวา “รถไฟฟา” กับ “บีทีเอส” ซึ่ง
เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษยอมาจากคําวา Bangkok (Mass) Transit System Skytrain “รถไฟฟา
บีทีเอส” หมายถึง ระบบขนสงมวลชนแบบรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
DSI เผยไดขอมูลกลุมอิทธิพลแท็กซี่ปายดํา จ.ภูเก็ตแลว ๑๑ ราย ทั้งขมขู
ผูโดยสาร-นักทองเที่ยว เตรียมตรวจสอบ ดําเนินการตามกฎหมายอยางเฉียบ
ขาด
(๙ สิงหาคม, ๑๙.๓๐ น.)

แท็ กซี่ ปา ยดํา มาจากการประสมคํ า ระหว างคํา ว า “แท็ กซี่ ” ซึ่ งเป น คํ าทั บ ศั พ ท
ภาษาอังกฤษ กับ “ปายดํา” “แท็กซี่ปายดํา” หมายถึง รถโดยสารไมประจําทางที่ไมไดจดทะเบียน
ตามกฎหมาย
ปอท. ไมหนักใจ ลุยคุมแชทปองกันอาชญากรรมไซเบอร ยัน ไมละเมิดสิทธิ
แนนอน จะเขาไปตรวจสอบก็ตอเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแลว
(๑๖ สิงหาคม, ๑๐.๑๙ น.)

อาชญากรรมไซเบอร มาจากการประสมคําระหวางคําวา “อาชญากรรม” กับ “ไซ
เบอร” ซึ่งเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ “อาชญากรรมไซเบอร” หมายถึงการใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
กระทําผิดทางอาญา
๑.๕ การใชลักษณนาม
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) ใหนิยามคําวา ลักษณนาม หมายถึง คํานามที่แสดง
ลักษณะของสิ่งตางๆ
การใชคําลักษณนามในขาวสั้นมีทั้งที่ถูกตองตามหลักภาษาไทยและแตกตางจากหลัก
ภาษาไทยดวย กลาวคือ คําลักษณนามตองมีคํานามและคําบอกจํานวนนําหนา แตบางขาวมีการใชคํา

๑๑๘

ลักษณะนามไมถูกตองคือ ใชคําลักษณนามโดยละคํานามขางหนา และนําคํานามมาทําหนาที่เปนคํา
ลักษณนาม ดังนี้
๑.๕.๑ การใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทย คือ การใชคําลักษณนามที่มีคํานาม
และคําบอกจํานวนนําหนา ดังตัวอยางตอไปนี้
ทหารเกณฑช้ํารัก ! มีคนสูขอแฟน นอยใจฆาตัวตาย ภายในกระทอมที่เกิด
เหตุพบขวดเหลาขาว ๑ ขวด บุหรี่และจดหมาย ๑ ฉบับ เขียนถึงแฟนสาวตัด
พอตอวาชะตาชีวิตที่ไมสมหวังในเรื่องความรัก
(๒ สิงหาคม, ๑๓.๓๙ น.)

ขาวสั้นขางตนใชคําวา “ขวด” เปนคําลักษณนามของ “ขวดเหลาขาว” ซึ่งวางไวหลัง
คํานาม “ขวดเหลาขาว” และคําบอกจํานวน “๑” และคําวา “ฉบับ” เปนคําลักษณนามของ
“จดหมาย” ซึ่งวางไวหลังคํานาม “จดหมาย” และคําบอกจํานวน “๑”
ประมงพื้นบานเรือเล็กระยอง ๑,๒๐๐ ลํา ขอคาเยียวยาความเสียหาย
น้ํามันรั่ว ๒๐๐ ลานบาท เล็งรอง ปตท.โดยตรงหากรัฐเมิน
(๓ สิงหาคม, ๐๙.๑๑ น.)

ขาวสั้นขางตนใชคําวา “ลํา” เปนคําลักษณนามของ “เรือ” ซึ่งวางไวหลังคํานาม
“เรือประมงเล็กระยอง” และคําบอกจํานวน “๑,๒๐๐”
ตํารวจสุรินทร รวบโจ พรอมของกลางยาบากวา ๕๐๐ เม็ด สารภาพทั้ง
ขาย และเสพวันละ ๑๕ เม็ด
(๑๔ สิงหาคม, ๑๙.๔๔ น.)

ขาวสั้นขางตนใชคําวา “เม็ด” เปนคําลักษณนามของ “ยาบา” ซึ่งวางไวหลังคํานาม
“ยาบา” และคําบอกจํานวน “๕๐๐” และ “๑๕”

๑๑๙

๑.๕.๒ การใชคําลักษณนามไมถูกตองตามหลักภาษาไทย
๑.๕.๒.๑ การใชคําลักษณนามที่มีการละคํานามขางหนา ดังตัวอยางตอไปนี้
รถไฟดวน กทม.-เชียงใหม ตกราง ๒ โบกี้ ถ้ําเขาพลึง เขตรอยตอ จ.แพร อุตรดิตถ เรงขนถายผูโดยสาร ๓๐๐ กวาชีวิต โดยรถทัวรสงตามจังหวัดตาง ๆ
แลว
(๓ สิงหาคม, ๐๙.๓๐ น.)

ขาวสั้นขางตนใชคําวา “โบกี้” เปนคําลักษณนามของตูรถไฟ วางอยูหลังคําบอก
จํานวน “๒” มีการละคํานามขางหนาคือ “ตูรถไฟ” ที่ถูกตองควรใช “ตูรถไฟ ๒ โบกี้ตกราง”
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ ตั้ง ๒ ทีมลาตัว โจรบุกเดี่ยว ปนจี้ธนาคารกรุงเทพ
กลางหางดัง ชิงเงินสดไปไดกวา ๑๓๐,๐๐๐ บาท ลอยนวล
(๑๔ สิงหาคม, ๑๙.๒๖ น.)

ขาวสั้นขางตนใชคําวา “ทีม” เปนคําลักษณนามของกลุมหรือทีมของบุคคล วางอยู
หลังคําบอกจํานวน “๒” มีการละคํานามขางหนาคือ “กลุมหรือทีม” ที่ถูกตองควรใช “ตั้งทีม ๒ ทีม”
๑.๕.๒.๒ การนําคํานามมาทําหนาที่เปนคําลักษณนาม ดังตัวอยางตอไปนี้
ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย แถลงการณรับมือกลุมผูชุมนุม
ภายใตการประกาศใชพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงฯ ระหวางวันที่ ๑-๑๐
ส.ค.นี้ โดยประกาศปด ๑๑ ถนนรอบทําเนียบและรัฐสภา
(๒ สิงหาคม, ๑๖.๑๗ น.)

ขาวสั้นขางตนใชคําวา “ถนน” ซึ่งเปนคํานาม วางไวหลังคําบอกจํานวนเพื่อใชเปน
คําลักษณนาม คําที่ถูกตองควรใช “ถนน ๑๑ สาย”
พล.ต.ท.คํารณวิทย แถลงรวบ ๓ คนราย รุมซอมโชเฟอรแท็กซี่ดับ อาง แค
ปองกันตัว ไมคิดวาตาย
(๑๐ สิงหาคม, ๑๔.๒๗ น.)

ขาวสั้นขางตนใชคําวา “คนราย” ซึ่งเปนคํานาม วางไวหลังคําบอกจํานวนเพื่อใชเปน
คําลักษณนาม คําที่ถูกตองควรใช “คนราย ๓ คน”

๑๒๐

ตํารวจจับกุม นายอภิชัย จันทรสวาง หรือลี่ หลังจากรวมกับพวกฆา ๒ สาว
ลาว แลวนําศพไปทิ้งลงลําหวยหลวง และใชฟนยิงพรอมถีบลงน้ํา กอนที่คนราย
จะเตรียมบวชเพื่อหนีความผิด
(๒๒ สิงหาคม, ๑๙.๐๙ น.)

ขาวสั้นขางตนใชคําวา “สาวลาว” ซึ่งเปนคํานาม วางไวหลังคําบอกจํานวนเพื่อใช
เปนคําลักษณนาม คําที่ถูกตองควรใช “สาวลาว ๒ คน”
๑.๕.๒.๓ การนําอักษรยอคํานามมาทําหนาที่เปนคําลักษณนาม ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
เรดารไมพบกลุมฝน กทม. รับปริญญา ๒ ม.ดัง
(๑ สิงหาคม, ๐๘.๕๔ น.)

ขาวสั้นขางตนใช “ม.” ยอมาจากคําวา มหาวิทยาลัย วางไวหลังคําบอกจํานวนเพื่อ
ใชเปนคําลักษณนาม คําที่ถูกตองควรใช “มหาวิทยาลัยดัง ๒ แหงรับปริญญา”
ผบก.น.๕ เผย ยังไมไดให ๑๑ ตร. คุมม็อบเลนไฮโล ออกจากราชการ รอ
ผลสอบสวนกอน
(๗ สิงหาคม, ๑๙.๑๖ น.)

ขาวสั้นขางตนใช “ตร.” ยอมาจากคําวา ตํารวจ วางไวหลังคําบอกจํานวนเพื่อใชเปน
คําลักษณนาม คําที่ถูกตองควรใช “ตํารวจ ๑๑ คน”
๒. การใชสํานวน
สํานวน หมายถึง ถอยคําที่มิไดมีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษร หรือแปลตามราก
ศัพ ท แต เ ปน ถ อ ยคํ า ที่มี ค วามหมายเปน อย างอื่ น คื อ เป น ชั้น เชิ งชวนให คิ ดซึ่ ง อาจจะเป น ในเชิ ง
เปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปไมย (ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา, ๒๕๓๗ : ๔)
การใชสํานวนในขาวสั้นทําใหภาษาคมคาย แฝงความหมายใหคิด จากการศึกษาพบวาขาวสั้น
มีการใชสํานวนเดิม และสํานวนใหม ดังนี้
๒.๑ สํานวนที่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม คือ สํานวนที่คนทั่วไปรูจักและสามารถ
คนหาความหมายไดจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) ดังนี้

๑๒๑

๒.๑.๑ “คลื่นใตน้ํา” หมายถึง เหตุการณที่คุกรุนอยูภายใน แตภายนอกดูเหมือนสงบ
เรียบรอย ดังตัวอยางตอไปนี้
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ยืนยัน พรรคไมมีปญหา
คลื่นใตน้ํา สวนคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอปรับโครงสรางพรรคใน ๓๐
วัน เปนการเตรียมพรอมรับเลือกตั้งในอนาคต
(๒๙ สิงหาคม, ๑๑.๓๔ น.)

๒.๑.๒ “คว่ําบาตร” หมายถึง ไมยอมคบคาสมาคมดวย ดังตัวอยางตอไปนี้
ฟฟา ย้ําแบนลูกหนังไทยแน!! หากคว่ําบาตรธรรมนูญใหม
(๘ สิงหาคม, ๑๗.๔๔ น.)

๒.๑.๓ “จับตา” หมายถึง สังเกต เฝามอง ดังตัวอยางตอไปนี้
สมช. จับตาม็อบ อพส. ชุมนุมนอกพื้นที่ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ
(๓ สิงหาคม, ๑๙.๑๘ น.)

๒.๑.๔ “ซักฟอก” หมายถึง การสอบถามขอมูลอยางละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี้
อํานวย เผย นัดวิปฝายคาน คุยกรอบเวลา ราง พ.ร.บ.งบประมาณ ๕๗
วันนี้ ชี้ ขอซักฟอก ๓ วัน ตองเห็นพองทั้ง ๒ ฝาย
(๑๓ สิงหาคม, ๑๐.๑๓ น.)

๒.๑.๕ “นั่งเกาอี้” หมายถึง ดํารงตําแหนง ดังตัวอยางตอไปนี้
ที่ประชุม มีมติ ให สามารถ แกวมีชัย นั่งเกาอี้ ปธ.กมธ.นิรโทษฯ
(๑๕ สิงหาคม, ๑๗.๕๐ น.)

๒.๑.๖ “แพงหูฉ”ี่ หมายถึง มีราคาสูงมาก ดังตัวอยางตอไปนี้
กมธ. กิจการสภาฯ ลุยสอบงบจัดซื้อนาฬิกาแขวนผนังสภาแพงหูฉี่
(๑๕ สิงหาคม, ๒๑.๕๔ น.)

๑๒๒

๒.๑.๗ “มือมืด” หมายถึง ผูลอบกระทําความผิด ซึ่งไมทราบวาเปนใคร ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
มือมืดปวน โรยตะปูเรือใบ เจาะยางรถยนตเสียหายหลายคัน ที่เวทีผาความ
จริงรถเสียหาย
(๗ สิงหาคม, ๐๗.๕๗ น.)

๒.๑.๘ “ลูกหนัง” หมายถึง กีฬาฟุตบอล ดังตัวอยางตอไปนี้
ฟฟา ย้ําแบนลูกหนังไทยแน!! หากคว่ําบาตรธรรมนูญใหม
(๘ สิงหาคม, ๑๗.๔๔ น.)

๒.๑.๙ “เหยื่อ” หมายถึง ผูถูกกระทํา ดังตัวอยางตอไปนี้
เด็กหญิงวัย ๒ เดือน เหยื่อพอเลี้ยงโหด อาการทรุดหนัก ความดันโลหิต
ลดลงอยางตอเนื่อง
(๖ สิงหาคม, ๑๐.๔๓ น.)

๒.๑.๑๐ “อัดฉีด” หมายถึง ใหเงินหรือรางวัลพิเศษเพื่อใหทํางานใหโดยเร็วหรือให
ไดผล ดังตัวอยางตอไปนี้
สุวัจน เตรียมอัดฉีดนองเมย เปนกําลังใจให
(๑๒ สิงหาคม, ๑๖.๔๙ น.)

๒.๒ สํานวนใหม คือ สํานวนที่สรางขึ้นใหม และไมปรากฏความหมายในพจนานุก รมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) อาจเกิดจากการนําคําหรือกลุมคําซึ่งปกติมีความหมายอยางหนึ่งและได
นํามาใชในอีกความหมายหนึ่ง หรืออาจนําคําภาษาพูด คําสแลง คําซ้ํา คําภาษาตางประเทศมารวมกัน
ทําใหมีลักษณะเดนจากภาษาปกติและสื่อความหมายเฉพาะ ดังตัวอยางตอไปนี้
๒.๒.๑ “ช้ํารัก” หมายถึง การผิดหวังและเสียใจจากความรัก ดังตัวอยางตอไปนี้
ทหารเกณฑช้ํารัก ! มีคนสูขอแฟน นอยใจฆาตัวตาย ภายในกระทอมที่เกิด
เหตุพบขวดเหลาขาว ๑ ขวด บุหรี่และจดหมาย ๑ ฉบับ เขียนถึงแฟนสาวตัด
พอตอวาชะตาชีวิตที่ไมสมหวังในเรื่องความรัก
(๒ สิงหาคม, ๑๓.๓๙ น.)

๑๒๓

๒.๒.๒ “ดาวกระจาย” หมายถึง การเคลื่อนกําลังพลในหลายทิศทาง ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว ผบ.ตร.คาดกลุมผูชุมนุมจะดาวกระจายตามจุด
ตางๆ พรุงนี้ (๕ ส.ค.) อาทิ สถานทูตสหรัฐ จีน สหประชาชาติ จัดเตรียมกําลัง
ดูแลแลว ประเมินสถานการณใกลชิด ยืดเยื้อหรือไมตองดูวันที่ ๗ ส.ค.นี้
(๔ สิงหาคม, ๑๙.๓๒ น.)

๒.๒.๓ “ทีมตบ” หมายถึง ทีมนักกีฬาวอลเลยบอล ดังตัวอยางตอไปนี้
ทีมตบยุวชนไทย สูเต็มที่แตตานไมไหวพาย สโลวีเนีย ไป ๒-๓ เซต สงผล
ใหไทยไดเพียงไปชิงอันดับ ๑๕ กับ อียิปต ในศึกวอลเลยบอลยุวชนหญิงชิง
แชมปโลก
(๓ สิงหาคม, ๒๐.๐๙ น.)

๒.๒.๔ “เปดตลาด” หมายถึง เริ่มการซื้อขาย ดังตัวอยางตอไปนี้
ราคาทองคําเปดตลาดเชานี้ ราคาปรับลดลง ๑๕๐ บาท
(๑ สิงหาคม, ๐๙.๔๖ น.)

๒.๒.๕ “ปดตลาด” หมายถึง สิ้นสุดการซื้อขาย ดังตัวอยางตอไปนี้
สมาคมคาทองคําประกาศราคาทองคําครั้งแรก เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันนี้
ปรับลดลง ๑๕๐ บาท เมื่อเทียบจากราคาปดตลาดวานนี้ (๓๑ก.ค.๕๖) โดย
ทองคําแทงขายออกบาทละ ๑๙,๖๕๐ บาท ทองคํารูปพรรณขายออกบาทละ
๒๐,๐๕๐ บาท
(๑ สิงหาคม, ๐๙.๔๖ น.)

๒.๒.๖ “ฟาดแขง” หมายถึง การแขงขันกีฬาฟุตบอล ดังตัวอยางตอไปนี้
เริ่มแลว ! แฟนบอลบารซาแหราชมังคลาฯ คึกรอดูฟาดแขงทีมชาติไทย
(๗ สิงหาคม, ๑๙.๐๘ น.)

๑๒๔

๒.๒.๗ “ฟนธง” หมายถึง ยืนยัน ดังตัวอยางตอไปนี้
ยิ่งลักษณ ฟนธงเลือก นิพัทธ นั่งปลัดกลาโหม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
คณะกรรมการปรับยายนายทหารชั้นนายพล
(๓๐ สิงหาคม, ๒๑.๕๘ น.)

๒.๒.๘ “ยกครัว” หมายถึง ทั้งครอบครัว หรือทั้งหมด ดังตัวอยางตอไปนี้
โหดฆาปาดคอยกครัว ๓ ศพ รวมเด็ก ๗ ขวบ
(๗ สิงหาคม, ๒๑.๐๘ น.)

๒.๒.๙ “วางบึ้ม” หมายถึง วางระเบิด ดังตัวอยางตอไปนี้
โจรใตปวนนราธิวาส วางบึ้มทหาร-ยิงชาวบาน สาหัส
(๒ สิงหาคม, ๐๘.๑๐ น.)

๒.๒.๑๐ “ลงดาบ” หมายถึง ลงโทษ ดังตัวอยางตอไปนี้
สหพันธแบดโลกฯ ลงดาบบดินทร-มณีพงษ รวม ๒ ป ๓ เดือน
(๖ สิงหาคม, ๒๑.๔๓ น.)

๒.๒.๑๑ “ศึกลูกยางโลก” หมายถึง การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชิงแชมประดับโลก
ดังตัวอยางตอไปนี้
ทีมตบยุวชนไทย พาย สโลวีเนีย ศึกลูกยางโลก
(๓ สิงหาคม, ๒๐.๐๙ น.)

๒.๒.๑๒ “สอบตก” หมายถึง ไมสําเร็จ ดังตัวอยางตอไปนี้
ถาวร เสนเนียม เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ถอดถอน สมศักดิ์ เกียรติสุ
รนนท ประธานสภาฯ หากราง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ผานวาระ ๓ ระบุ ทําหนาที่
สอบตก
(๘ สิงหาคม, ๐๙.๐๔ น.)

๑๒๕

๒.๒.๑๓ “สังหารประตู” หมายถึง เตะฟุตบอลเขาประตูและไดคะแนน ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ทีมชาติไทย ไดลูกจุดโทษ ทําให ทีมไทย ตามมา ๕-๑ ธีรศิลป แดงดา
เปนผูสังหารประตู
(๗ สิงหาคม, ๑๙.๕๕ น.)

๒.๒.๑๔ “หวิดเจ็บ” หมายถึง เกือบไดรับบาดเจ็บ ดังตัวอยางตอไปนี้
หวิดเจ็บ ! นั่งราน CTW ถลม ขณะดารารวมงานอีเวนท อาทิ หมาก ปริญ,
สงกรานต เตชะณรงค, เดี่ยว สุริยนต ดานแฟนคลับเหวอ แตเคราะหดีไมมีใคร
ไดรับบาดเจ็บ
(๒๖ สิงหาคม, ๒๑.๒๒ น.)

๒.๒.๑๕ “หวิดดับ” หมายถึง เฉียดเสียชีวิต ดังตัวอยางตอไปนี้
หวิดดับยกครัว! รถเกงติดแกสไฟไหมวอดทั้งคัน
(๒๙ สิงหาคม, ๑๖.๕๔ น.)

๒.๒.๑๖ “อัมพาต” หมายถึง ติดขัด ไมสามารถใชเสนทางได ดังตัวอยางตอไปนี้
รถไฟสายใตอัมพาต ผูโดยสารนับรอยติดคางที่สถานีหาดใหญ หยุด
ใหบริการเสนทางทั้งขาขึ้นและขาลองกรุงเทพฯอีก ๑ วัน สําหรับผูโดยสารขา
ลองจากกรุงเทพฯที่ออกเดินทางเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม วิ่งไดแคสถานีทุงสง จ.
นครศรีธรรมราช
(๒๗ สิงหาคม, ๑๓.๔๕ น.)

๓. การใชเครื่องหมายวรรคตอน
ราชบั ณ ฑิต ยสถาน (๒๕๔๒) อธิบ ายความหมายของเครื่ อ งหมายวรรคตอนว าหมายถึ ง
เครื่องหมายตาง ๆ ที่ใชประกอบในการเขียนขอความ เชน จุลภาค (,) มหัพภาค (.) ปรัศนี (?)
จากการศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่พบวานิยมใชเครื่องหมาย
วรรคตอนจํานวนมาก ไดแก มหัพภาค จุลภาค ยัติภังค อัศเจรีย และไปยาลนอย เพื่อทําใหสามารถ
ใชภาษาไดเพียงพอในพื้นที่จํากัด และขาวสั้นดูนาสนใจมากขึ้น ดังนี้

๑๒๖

๓.๑ มหัพภาค (.)
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑ : ๑) กําหนดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายมหัพภาคหรือ
จุดดังนี้
๑. ใชเพื่อแสดงวาจบประโยคหรือจบความ
๒. ใชเขียนไวหลังตัวอักษรเพื่อแสดงวาเปนอักษรยอ
๓. ใชเขียนไวหลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลําดับขอ
๔. ใชคั่นเวลาระหวางชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลา
๕. ใชเปนจุดทศนิยม
ขาวสั้นนิยมใชเครื่องหมายมหัพภาคถูกตองตามหลักการใช เครื่องหมายมหัพภาคที่
ปรากฏในขาวสั้นจะใชกํากับอักษรยอ ใชคั่นเวลาระหวางชั่วโมงกับนาที และใชเปนจุดทศนิยม ซึ่งเปน
การใชที่ถูกตองตามหลักเกณฑ ดังนี้
๓.๑.๑ ใชกํากับอักษรยอ ดังตัวอยางตอไปนี้
รัฐสภา ทุมงบกวา ๑๘ ลาน ซื้อไอแพดแจก ส.ส. ๕๐๐ เครื่อง
(๑ สิงหาคม, ๑๑.๑๒ น.)
ก.ตางประเทศ แจงคณะทูต ยันรัฐตองใช พ.ร.บ.มั่นคง
(๕ สิงหาคม, ๑๙.๑๘ น.)
ไทกร เตรียมบุก ป.ป.ช. ทวงถาม พ.ร.บ.กูเงิน ขัด รธน. หรือไม
(๑๒ สิงหาคม, ๒๐.๐๐ น.)

๓.๑.๒ ใชคั่นเวลาระหวางชั่วโมงกับนาที ดังตัวอยางตอไปนี้
สมาคมคาทองคําประกาศราคาทองคําครั้งแรก เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันนี้
ปรับลดลง ๑๕๐ บาท เมื่อเทียบจากราคาปดตลาดวานนี้ (๓๑ก.ค.๕๖) โดย
ทองคําแทงขายออกบาทละ ๑๙,๖๕๐ บาท ทองคํารูปพรรณขายออกบาทละ
๒๐,๐๕๐ บาท
(๑ สิงหาคม, ๐๙.๔๖ น.)
ร ว มเชี ย ร ว อลเลย บ อลหญิ ง ไทย แข ง กั บ ญี่ ปุ น รายการเวิ ล ด กรั ง ปรี ซ
๒๐๑๓ จากประเทศตุรกี ชอง ๗ ถายทอดสด เวลา ๒๑.๐๐ น.
(๒ สิงหาคม, ๒๐.๐๘ น.)

๑๒๗

สภาถกงบประมาณป ๒๕๕๗ วันที่ ๒ เวลา ๙.๐๐ น.
(๑๕ สิงหาคม, ๐๘.๑๘ น.)

๓.๑.๓ ใชเปนจุดทศนิยม ดังตัวอยางตอไปนี้
ทนง พิทยะ แนะรัฐบาลเบรกกูเงิน ๒.๒ ลานลาน
(๒ สิงหาคม, ๑๙.๕๐ น.)
สมาคมคาทองคําประกาศราคาทอง ประจําวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๖ ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ ๑๙,๓๕๙.๓๒ บาท ขายออกบาทละ
๒๐,๑๕๐ บาท ราคาทองคําแทง รับซื้อบาทละ ๑๙,๖๕๐ บาท ขายออกบาท
ละ ๑๙,๗๕๐ บาท
(๑๓ สิงหาคม, ๐๙.๕๘ น.)
พาณิชยฉุดไมอยู หลังไขไกปรับขึ้นอีกฟองละ ๑๐-๒๐ สตางค ไขเบอร ๓
ทะลุ ๓.๖๕ บาท สวนเนื้อหมูยังแพงเกินราคาแนะนํา
(๑๕ สิงหาคม, ๑๖.๒๙ น.)

๓.๒ จุลภาค (,)
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑ : ๕) กําหนดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายจุลภาค หรือ
จุดลูกน้ําดังนี้
๑. ใชแยกวลีหรืออนุประโยคเพื่อกันความเขาใจสับสน
๒. ใชคั่นรายการที่เขียนตอๆ กัน ตั้งแต ๓ รายการขึ้นไป โดยเขียนคั่นแตละ
รายการ สวนหนาคํา “และ” หรือ “หรือ” ที่อยูหนารายการสุดทายไมจําเปนตองใสเครื่องหมาย
จุลภาค
๓. ใชในการเขียนบรรณานุกรม ดรรชนี และนามานุกรม
๔. ใชคั่นจํานวนเลขนับจากหลักหนวยไปทีละ ๓ หลัก
ขาวสั้นใชเครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นรายการที่เขียนตอๆ กัน ตั้งแต ๓ รายการขึ้นไป
และคั่นจํานวนเลขนับจากหลักหนวยไปทีละ ๓ หลัก ซึ่งเปนการใชที่ถูกตองตามหลักเกณฑการใช
ดังนี้

๑๒๘

๓.๒.๑ ใชคั่นรายการที่เขียนตอๆ กัน ตั้งแต ๓ รายการขึ้นไป ดังตัวอยางตอไปนี้
ไทย พาย ญี่ปุน ๐-๓ เซต ศึกวอลเลยบอลหญิง เวิลด กรังปรีซ ๒๐๑๓ นัด
แรก Pool C ดวยคะแนน ๑๙-๒๕, ๑๗-๒๕ และ ๒๑-๒๕ นัดตอไป ไทย พบ
ตุรกี พรุงนี้ (๓ ส.ค. ๕๖) เวลา ๒๑.๐๐ น.
(๒ สิงหาคม, ๒๒.๓๓ น.)
วอลเลยบอลหญิง เวิลด กรังปรีซ ๒๐๑๓ ไทย แพ ตุรกี ๐-๓ เซต (๒๓-๒๕,
๒๔-๒๖, ๒๒-๒๕)
(๓ สิงหาคม, ๒๒.๔๐ น.)
จบครึ่งแรก บารซา นํา ทีมชาติไ ทย ๕-๑ จากประตูของ เนยมาร ,เปโตร
โรดริเกซ ๒ ลูก , เมสซี่ และลูกจุดโทษจาก เมสซี่ ดาน ทีมชาติไทย ไดประตู
จากลูกจุดโทษ ธีรศิลป แดงดา เปนผูสังหารประตู
(๗ สิงหาคม, ๒๐.๐๐ น.)

๓.๒.๒ ใชคั่นจํานวนเลขนับจากหลักหนวยไปทีละ ๓ หลัก ดังตัวอยางตอไปนี้
กรมธนารักษ เผย ๓ ไตรมาส ป ๕๖ จัดเก็บรายไดกวา ๕,๒๑๙ ลานบาท
ขณะที่ทั้งป จัดเก็บไดมากกวาคาดการณ
(๑ สิงหาคม, ๑๘.๒๘ น.)
สมาคมค า ทองคํ า ประกาศราคาทอง ประจํ า วั น ศุ ก ร ที่ ๒ สิ ง หาคม
๒๕๕๖ ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ ๑๙,๑๑๖.๗๖ บาท ขายออกบาทละ
๑๙,๙๐๐ บาท ราคาทองคําแทงรับซื้อบาทละ ๑๙,๔๐๐ บาท ขายออกบาทละ
๑๙,๕๐๐ บาท
(๒ สิงหาคม, ๐๙.๔๖ น.)
ที่ประชุม ครม. เห็นชอบดําเนินโครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอยและ
ประชาชนผูมีรายไดนอยที่มี หนี้คงคางต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณ ๓.๖ พันลานบาท
(๒๗ สิงหาคม, ๒๑.๕๘ น.)

๑๒๙

๓.๓ ยัติภังค (-)
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑ : ๑๔) กําหนดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายยัติภังคไว
ดังนี้
๑. ใชเขียนไวสุดบรรทัดเพื่อตอพยางคหรือคําสมาส ซึ่งจําเปนตองเขียนแยก
บรรทัดกัน เนื่องจากเนื้อที่จํากัด
๒. ใชเขียนแยกพยางคเพื่อบอกคําเต็มที่จําเปนตองแยกตามฉันทลักษณ
๓. ใชแยกพยางคเพื่อบอกคําอาน โดยเขียนไวระหวางพยางคแตละพยางค
๔. ใชในความหมายวา “และ” หรือ “กับ” เพื่อบอกความสัมพันธของคํา ๒
คํา
๕. ใชแสดงคําที่ละสวนหนาหรือสวนทายหรือทั้งสวนหนาและสวนท ายของ
คําไว
๖. ใชในความหมายวา “ถึง” เพื่อแสดงชวงเวลา จํานวน สถานที่ ฯลฯ
๗. ใชเขียนแยกกลุมตัวเลขรหัสที่กําหนดไว
๘. ใชกระจายอักษรเพื่อใหเห็นวาคํานั้นประกอบดวยพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกตอะไรบาง
ขา วสั้ น ใชเ ครื่อ งหมายยั ติ ภัง ค เพื่ อ เพื่ อ บอกความสั ม พัน ธ ข องคํ า ๒ คํ า ซึ่ ง มี
ความหมายว า “และ” หรื อ “กั บ ” และเพื่ อ แสดงช ว งเวลา จํ า นวน สถานที่ ซึ่ ง ถู ก ต อ งตาม
หลั ก เกณฑ ก ารใช นอกจากนั้ น พบว า ยั ง ใช เ พื่ อ บอกความสั ม พั น ธ ข องคํ า บอกจํ า นวน ๒ คํ า ใน
ความหมายวา “ตอ” และเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางขอความหรือความตอเนื่องของเหตุการณ
ดังนี้
๓.๓.๑ ใชในความหมายวา “และ” หรือ “กับ” เพื่อบอกความสัมพันธของคํา ๒ คํา
ดังตัวอยางตอไปนี้
สภาฯ แจงงบติดตั้งนาฬิกา ๑๕ ลานบาท รวมการติดตั้งระบบเชื่อมตอ
สัญญาณดาวเทียม-อินเทอรเน็ตเพื่อใหเวลาตรงกันเปนมาตรฐาน
(๑๕ สิงหาคม, ๑๔.๒๘ น.)
ราคาน้ํามัน เชลล ขึ้นราคาน้ํามันเบนซิน-โซฮอล ๓๐ สตางค เบนซิน ๙๕
ลิตรละ ๔๗.๑๕ บาท, แกสโซฮอล ๙๕ ลิตรละ ๓๙.๖๓ บาท, แกสโซฮอล ๙๑
ลิตรละ ๓๗.๑๘ บาท และแกสโซฮอล E๒๐ ลิตรละ ๓๔.๖๘ บาท
(๒๕ สิงหาคม, ๑๑.๐๐ น.)

๑๓๐

ยิ่งลักษณ เตรียมไปจีน พรอมเสนอขายขาว-ยาง-นมสด กอนที่จะคุย ๓
ฝายระหวาง ไทย ลาว จีน เพื่อพัฒนาโครงขายรถไฟความเร็วสูง
(๓๐ สิงหาคม, ๒๐.๓๑ น.)

๓.๓.๒ ใชในความหมายวา “ถึง” เพื่อแสดงชวงเวลา จํานวน สถานที่ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ศอ.รส. ประกาศปด ๑๑ ถนน รอบทําเนียบ-รัฐสภา
(๒ สิงหาคม, ๑๖.๑๗ น.)
กรมอุตุฯ เผย ในระยะ ๑-๒ วันนี้ ประเทศไทยมีฝนลดลง สวน ๗-๑๐
สิงหาคมนี้ ทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีคลื่นสูง กทม. และปริมณฑล มีฝน
กระจาย รอยละ ๖๐ ของพื้นที่
(๕ สิงหาคม, ๐๗.๓๘ น.)
แมคาขายหมูโอด คาครองชีพสูง ราคาหมูปรับขึ้นมาอยูที่กิโลกรัมละ ๑๓๐๑๔๐ บาท สูงขึ้นจากสัปดาหกอน ที่อยูที่กิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๓๐ บาท ทําให
คนกินหมูนอยลง
(๒๐ สิงหาคม, ๑๓.๕๕ น.)

๓.๓.๓ ใชบอกความสัมพันธของคําบอกจํานวน ๒ คํา ในความหมายวา “ตอ” ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
วอลเลยบอลหญิง เวิลด กรังปรีซ ๒๐๑๓ ไทย แพ ตุรกี ๐-๓ เซต (๒๓-๒๕,
๒๔-๒๖, ๒๒-๒๕)
(๓ สิงหาคม, ๒๒.๔๐ น.)
เปโตร โรดริเกซ ทําประตูที่ ๒ ทําให บารซา นํา ทีมชาติไทย ๕-๐
(๗ สิงหาคม, ๑๙.๔๘ น.)
นองเมย รัชนก อินทนนท ชนะ คาโรลินา มาริน จากสเปน ผานเขารอบ
รองชนะเลิศ การแขงขันแบดมิ นตันชิงแชมปโลก ๒๐๑๓ ที่จีนแลว ๒ ตอ ๑
เซต ๒๑-๑๘, ๒๐-๒๒, ๒๑-๑๕
(๙ สิงหาคม, ๒๐.๒๓ น.)

๑๓๑

๓.๓.๔ ใชเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางขอความหรือความตอเนื่องของเหตุการณ
ดังตัวอยางตอไปนี้
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ เผย ยังไมมีรายงานมือที่ ๓ จองปวนการ
ชุมนุม แตสั่งเฝาระวังกลุมบุคคลพิเศษแลว ประสงค ไมหวั่น ที่ชุมนุมไกล
ทําเนียบ - สภายังอุบแผนม็อบดูสถานการณกอน
(๔ สิงหาคม, ๑๐.๕๕ น.)
ระทึก! อริปาบึ้มใสเด็กไทยวิจิตรศิลป-น.ร.หญิง เจ็บ ๕
(๘ สิงหาคม, ๑๖.๔๗ น.)
สหภาพฯ ขสมก. ยังไมรวมชุมนุม กปท.-รอแนวทางชัดเจน
(๙ สิงหาคม, ๐๙.๓๙ น.)

๓.๔ อัศเจรีย (!)
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑ : ๒๔) กําหนดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายอัศเจรียไว
ดังนี้
๑. ใชเขียนหลังคํา วลี หรือประโยคที่เปนคําอุทาน
๒. ใชเขียนหลังคําเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อใหผู อานทําเสียงไดเหมาะสม
กับเหตุการณในเรื่องนั้นๆ เมื่อไมสามารถจะเขียนใหถูกตองเปนตัวหนังสือได
๓. ใชเขียนหลังขอความสั้นๆ ที่ตองการเนนเปนคําสั่งหรือคําเตือน
ขาวสั้นใชเครื่องหมายอัศเจรียเติมหลังคํา วลี และประโยค ที่ตองการเนนเปนคําสั่ง
หรือคําเตือน นอกจากนั้นพบวาใชเติมหลังคํา วลี หรือประโยคที่ไมใชคําอุทานเพื่อเนนย้ําความรูสึก
ของผูอาน และใชเพื่อกระตุนหรือดึงดูดความสนใจของผูอาน ดังนี้
๓.๔.๑ ใชเขียนหลังขอความสั้นๆ ที่ตองการเนนเปนคําสั่งหรือคําเตือน ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ดวน ! โปรดเลี่ยงเสนวิภาฯ ขาออก ชองคูขนาน มีรถขยายเสียง และ
เครือขาย ปชช. รวมตัวหนาสํานักงาน ปตท. ขณะนี้รถเริ่มติด และฝนตกหนัก
(๒๘ สิงหาคม, ๑๔.๕๕ น.)

๑๓๒

๓.๔.๒ ใชเติมหลังคํา วลี หรือประโยคที่ไมใชคําอุทานเพื่อเนนย้ําความรูสึกของผูอาน
ดังตัวอยางตอไปนี้
ม็อบลั่น ! จะอยูจนกวาโคนระบอบทักษิณสําเร็จ
(๕ สิงหาคม, ๑๑.๕๓ น.)
ม็อบสวนยาง ปวนหนัก ! หยุดเดินรถไฟสายใตเพิ่มอีก ๕ ขบวนแลว
เนื่องจากกลุมผูชุมนุมยังขวางเสนทางการเดินไฟ เรงเจรจา
(๒๗ สิงหาคม, ๑๔.๐๐ น.)
ชาวปทุมฯ เดือดรอน ! น้ําประปาไมไหล ซอมนาน ๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๒๑
สิงหาคมที่ผานมา ชาวบานเดือดรอนกันมาก โดยเฉพาะชวงเชาและเย็น ที่ทุก
คนตองใชน้ําในภารกิจประจําวัน ทั้งพระสงฆ เด็กนักเรียน จํานวนมากไมมีน้ํา
อาบและซักลาง
(๒๖ สิงหาคม, ๑๑.๔๘ น.)

๓.๔.๓ ใชเพื่อกระตุนหรือดึงดูดความสนใจของผูอานดังตัวอยางตอไปนี้
ชาวชัยภูมิผวา ! ถังประปาสนิมกิน หวั่นลมทับบาน
(๑๖ สิงหาคม, ๑๓.๕๕ น.)
เริ่มแลว! ถกปฏิรูปการเมือง นายกฯ ยืนยัน จริงใจหาทางออก อุบชวน
พล.อ.เปรม
(๒๕ สิงหาคม, ๑๑.๓๗ น.)
ชาวนาพิจิตรรองทุกข ! ไมมสี ิทธิ์เขารับจํานําขาว ขายสดไดแค ๗ พัน/ตัน
(๒๖ สิงหาคม, ๒๑.๐๗ น.)

๓.๕ ไปยาลนอย (ฯ)
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑ : ๓๙) กําหนดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายไปยาลนอย
ไววา ใชละคําวิสามานยนามหรือคําที่รูกันดีแลว โดยละสวนทายไวเหลือแตสวนหนาของคําพอเปนที่
เขาใจ
ขาวสั้นจะใชเครื่องหมายไปยาลนอยเพื่อละคําใหสั้นลงทําใหภาษาสั้น กระชับ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้

๑๓๓

อุทัย พิมพใจชน จี้ถอนรางนิรโทษฯ เพื่อใหเกิดความปรองดอง
(๑ สิงหาคม, ๒๒.๐๐ น.)

นิรโทษฯ มาจากคําวา นิรโทษกรรม
ชายชาวซาอุฯ ทะเลาะแฟน โดดรถไฟฟา BTS อโศก เสียชีวิต
(๒ สิงหาคม, ๐๗.๕๐ น.)

ชาวซาอุฯ มาจากคําวา ชาวซาอุดิอาระเบีย
องอาจ จวก ยิ่งลักษณ สรางภาพปฏิรูปการเมือง แตกลับชอบโดดประชุม
สภาฯ ในวาระสําคัญเสมอ
(๑๐ สิงหาคม, ๒๐.๓๘ น.)

ประชุมสภาฯ มาจากคําวา ประชุมสภาผูแทนราษฎร
๓.๖ ทับ ( / )
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑ : ๓๙) กําหนดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายทับไวดังนี้
๑. ใชขีดหลังจํานวนเลขเพื่อแบงจํานวนยอยออกจากจํานวนใหญ
๒. ใชขีดคั่นระหวางเลขบอกลําดับกับเลขศักราช
๓. ใชขีดคั่นระหวางตัวเลขแสดงวัน เดือน ป
๔. ใชขีดคั่นระหว างคํา “และ” กับ “หรือ” เปน “และ/หรือ” หมายถึง
อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางก็ได
๕. ใชขีดคั่นระหวางคํา แทนคําวา “หรือ” หมายถึง อยางใดอยางหนึ่ง
๖. ใชขีดคั่นระหวางคํา มีความหมายวา “ตอ”
ขาวสั้น จะใชเครื่องหมายทับขีดคั่นระหวางคํา มีความหมายว า “ตอ”ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย ๓๑.๔๘ บาท/ดอลลาร
(๑๖ สิงหาคม, ๐๙.๓๕ น.)

๑๓๔

ก.เกษตรฯ ชี้ ม็อบชาวนาเรียกรองซื้อยาง ๑๒๐ บาท/ก.ก. มากไป
เนื่องจากราคายางในตลาดอยูที่ ๗๐ บาทเทานั้น
(๒๔ สิงหาคม, ๒๐.๕๖ น.)
นายณอคุณ สิทธิพงศ เผยวา จะมีปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มัน
เชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันดีเซลลง ๐.๕๐ บาท/ลิตร เหลือเปน เปน ๐.๒๐ บาท/
ลิตร ทําใหราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลไมเกิน ๓๐ บาท/ลิตร
(๒๙ สิงหาคม, ๑๙.๔๙ น.)

๓.๗ ทวิภาค ( : )
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑ : ๓๙) กําหนดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายทวิภาคไว
ดังนี้
๑. ใชแสดงมาตราสวนในแผนที่
๒. ใชแสดงอัตราสวน
๓. ใชแสดงสัดสวน
๔. ใชแสดงสวนเปรียบในวิชาคณิตศาสตร
๕. ใชไขความแทนคําวา “คือ”
๖. ใชเขียนหลังคํา “ดังนี้” “ดังตอไปนี้” เปนตน เพื่อแจกแจงรายการ
ขาวสั้นจะใชเครื่องหมายทวิภาคเพื่อใชแสดงสัดสวน ดังตัวอยางตอไปนี้
มติสภา ๓๐๑:๑๖๐ ไมเลื่อนนิรโทษลุยถกตอ-ปชป.อัดรวบรัด
(๗ สิงหาคม, ๒๑.๒๐ น.)
สภาฯ ลงมติผานมาตรา ๕ ดวยคะแนน ๒๘๘ : ๑๑๓
(๑๕ สิงหาคม, ๒๐.๓๕ น.)
มติสภาฯ ๒๘๘ : ๑๐๙ เสียง ผานมาตรา ๖ งบกระทรวงกลาโหม ขณะที่
ส.ส.ประชาธิปตย เสนอเพิม่ งบชวยทหารเหตุความไมสงบ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต
(๑๕ สิงหาคม, ๒๑.๓๓ น.)

๑๓๕

๓.๘ นขลิขิตหรือวงเล็บ ( )
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑ : ๓๙) กําหนดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายนขลิขิตไว
ดังนี้
๑. ใชกํากับขอความที่อธิบายไวเพื่อชวยใหชัดเจนขึ้น
๒. ใชกับขอมูลบางอยางเพื่อเตือนความจํา
๓. ใชครอมนามเต็มที่เขียนไวใตลายเซ็น
๔. ใชครอมตัวเลขหรือตัวอักษรที่เปนหัวขอบอกเชิงอรรถ
๕. ใช ใ นวิ ช าคณิ ต ศาสตร หรื อ เขี ย นสู ต รเคมี เ พื่ อ กั้ น กลุ ม ตั ว เลขหรื อ
สัญลักษณ
ขาวสั้นจะใชเครื่องหมายนขลิขิตเพื่อใชกํากับขอความที่อธิบายไวเพื่อชวยใหชัดเจน
ขึ้น และนอกจากนั้นยังใชบอกอักษรยออีกดวย ดังนี้
๓.๘.๑ ใชกํากับขอความที่อธิบายไวเพื่อชวยใหชัดเจนขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้
นิค ม ไวยรั ชพานิช ประธานวุ ฒิส ภา ลั่น ถกรว มรัฐ สภาพิ จารณาแก
รัฐธรรมนูญพรุงนี้ (๒๐ ส.ค. ๕๖) แค ที่มา ส.ว. ยืนยัน ไมมีการสอดแทรกฉบับ
อื่นแนนอน
(๑๙ สิงหาคม, ๑๐.๕๙ น.)
ราคาทองวันนี้ (๒๘ ส.ค. ๕๖) ปรับขึ้น ๑๐๐ บาท ขายออกรูปพรรณ
๒๒,๐๐๐ ทองแทง ๒๑,๖๐๐ บาท
(๒๘ สิงหาคม, ๐๙.๕๙ น.)
ผลการแขงขันวอลเลยบอล เวิลด กรังด ปรีซ ๒๐๑๓ เซตที่ ๒ ไทย ชนะ
เปอรโตริโก ๒๕ - ๗ ( ๑-๑ เซต )
(๑๖ สิงหาคม, ๑๖.๔๙ น.)

๓.๘.๒ ใชบอกอักษรยอ ดังตัวอยางตอไปนี้
มติ ครม. ตั้ง พ.ต.อ.ประเวศน มูลประมุข เปนเลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) คนใหม
(๒๗ สิงหาคม, ๑๗.๐๙ น.)

๑๓๖

พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ นั่งแทน
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ผบช.รร.นรต.) คนใหม
(๑๙ สิงหาคม, ๒๐.๒๔ น.)
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ศภช.) แจงเตือนในหลายพื้นที่อาจเกิดน้ําทวม
ฉับพลัน น้ําลนตลิ่ง น้ําปาไหลหลาก และดินโคลนถลม ในชวงวันที่ ๘ - ๙
สิงหาคมนี้
(๘ สิงหาคม, ๑๔.๔๒ น.)

ผลการศึกษาการใชภาษาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่สะทอนให
เห็นวาขาวสั้นมีการใชภาษาแบบเฉพาะ อาจเนื่องจากพื้นที่ในการนําเสนอขาวมีจํากัดจึงจําเปนตองใช
คําใหสื่อความชัดเจนมากที่สุด ดังปรากฏการใชคําเรียกบุคคลที่ผูอานสามารถเขาใจไดงาย ไดแก การ
บอกชื่อ ชื่อสกุล ชื่อเลน สมญานาม และตําแหนงของบุคคล สวนบุคคลในขาวคนใดที่จําเปนตอง
รักษาชื่อเสียงก็จะใชนามสมมติ และใชถิ่นกําเนิดหรือที่อยูเรียกแทนชื่อบุคคล
ความจํากัดดานพื้นที่ในการเขียนขาว ทําใหจําเปน ตองใชอักษรย อ คํายอ การตัดคําดว ย
เครื่องหมายวรรคตอนตางๆ เพื่อใหคําสั้นลงแตยังคงสื่อความไดชัดเจน
ภาษาทั้ ง พาดหั ว และเนื้ อ หาข า วดึ ง ดู ด ความสนใจของผู อ า น โดยใช คํ า สํ า นวน และ
เครื่องหมายวรรคตอนตางๆ ที่แตกตางจากการใชโดยปกติหรือหลักเกณฑตามหลักภาษากําหนด เชน
คําลักษณนาม คํายอ คําทับศัพทภาษาอังกฤษ และเครื่องหมายวรรคตอนบางประเภท ไดแก ยัติภังค
ไปยาลนอย และอัศเจรีย ตลอดจนการใชสํานวนภาษาตางๆ
ดังนั้นภาษาของขาวสั้นจึงอยูในระดับไมเปนทางการ เพราะมีการใชคําเรียกบุคคลดวยชื่อเลน
และสมญานาม มีการใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ มีการใชอักษรยอ คํายอ และเครื่องหมายวรรค
ตอนตางๆ และมีการใชสํานวนภาษาที่แปลกใหม เพื่อสื่อสารใหผูอานเขาใจไดงายรวดเร็วและเพียงพอ
ในพื้นที่และเวลาที่จํากัด นอกจากนั้ นภาษาของขาวสั้น ไมเคร งครั ดเรื่องหลักเกณฑการใชภาษาที่
ถูกตอง ดังปรากฏการใชคําลักษณนาม อักษรยอ คํายอ และเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ ที่ไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ลักษณะภาษาดังกลาวจึงจัดอยูในระดับไมเปนทางการ
แมนวาขาวสั้นจะมีภาษาที่ไมเปนทางการแตก็มีความโดดเดนในการใชภาษาที่แตกตางจาก
การใชภาษาในงานเขียนอื่นๆ อันเนื่องจากขอจํากัดดานพื้นที่และเวลาการนําเสนอ ลักษณะภาษาจึงมี
การใชคํา สํานวน และเครื่องหมายวรรคตอน ที่กอใหเกิดภาษากระชับ สื่อความหมายไดชัดเจน และ
ดึงดูดความสนใจ

บทที่ ๖
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” มี
วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาเนื้อหา โครงสร าง และการใชภ าษาของขา วสั้ นในโปรแกรม
ประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม”
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาเก็ บ ข า วสั้ น ทุ ก ข า วที่ นํ า เสนอในโปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ
โทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” (kapook.com) เปนเวลา ๑ เดือน คือ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไดจํานวนขาวทั้งหมด ๑,๔๑๐ ขาว และจัดประเภทเนื้อหาของ
ขาวสั้นตามการแบงของปุณณรัตน พิงคานนท (๒๕๔๘) เปนแนวทางในการวิเคราะหเนื้อหาขาวสั้น
ศึกษาโครงสรางของขาวสั้น และศึกษากลวิธีการใชภาษาของขาวสั้น เฉพาะดานการใชคํา การใช
สํานวน และการใชเครื่องหมายวรรคตอน
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศั พทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” แบง
การศึกษาเปน ๓ สวน ไดแก เนื้อหาของขาวสั้น โครงสรางของขาวสั้น และการใชภาษาของขาวสั้น
ผลการศึกษามีดังนี้
๑. เนื้อหาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม”
ข า วสั้ น สามารถจั ด ประเภทเนื้ อ หาได ๑๘ ประเภท คื อ ข า วการเมื อ ง, ข า ว
อาชญากรรม, ขาวเศรษฐกิจ, ขาวตางประเทศ, ขาวอุบัติภัย, ขาวกีฬา, ขาวการกอความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต, ขาวการคมนาคม, ขาวบันเทิง, ขาวพยากรณอากาศ, ขาวสิ่งแวดลอม, ขาว
สาธารณสุข, ขาวราชสํานัก, ขาวบริการประชาชน, ขาวการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม, ขาว
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ขาวการเกษตร และขาวสังคมและบุคคล ตามลําดับ
๑.๑ ขาวการเมือง เปนประเภทขาวที่มีเนื้อหามากที่สุด มี ๓๑๐ ขาว คิดเปนรอยละ
๒๑.๙๘ สามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๙ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ
ขัดแยงทางการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือขาวเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของรัฐบาล, ขาราชการ
ตํ า รวจและทหาร, การแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ , การพิ จ ารณาคดี ท างการเมื อ ง , การเข า พบ

๑๓๗

๑๓๘

นักการเมืองในโอกาสสําคัญ , การเมืองทองถิ่น, การเจ็บปวยของนักการเมือง และศาลรัฐธรรมนูญ
ตามลําดับ
๑.๒ ขาวอาชญากรรม มี ๑๘๙ ขาว คิดเปนรอยละ ๑๓.๔๐ สามารถจําแนกเปน
ประเภทเนื้อหายอยได ๑๐ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การฆาตกรรมมากที่สุด รองลงมา
คือ การประทุษรายตอรางกายและทรัพยสิน , การกระทําผิดวินัยของพระภิกษุสามเณร, ยาเสพติด,
การลักลอบซื้อขายสินคาเลี่ยงภาษีและลักลอบคาสัตวและไมสงวน, การฆาตัวตาย, การพิพากษาคดี
ของศาลอาญา, ชาวตางดาวลักลอบเขาเมือง, การละเมิดทางเพศ และการพนัน ตามลําดับ
๑.๓ ข า วเศรษฐกิ จ มี ๑๘๕ ข า ว คิ ด เป น ร อ ยละ ๑๓.๑๒ สามารถจํ า แนกเป น
ประเภทเนื้อหายอยได ๑๒ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงงานมากที่สุด รองลงมาคือ
การเงินและการธนาคาร, ธุรกิจทองคํา, อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมพลังงาน, อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว, ธุรกิจการเกษตร, อุตสาหกรรมการสงออก, โครงการและนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของ
กระทรวงพาณิ ช ย , ธุ ร กิ จ การสื่ อ สาร, อุ ต สาหกรรมรถยนต และอุ ต สาหกรรมอาหารสํ า เร็ จ รู ป
ตามลําดับ
๑.๔ ขาวตางประเทศ มี ๑๕๓ ขาว คิดเปนร อยละ ๑๐.๘๕ สามารถจําแนกเป น
ประเภทเนื้อหายอยได ๘ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภัยพิบัติในตางประเทศ
มากที่สุด รองลงมาคือขาวเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ, การกอความไมสงบ, อาชญากรรม
ในตางประเทศ, การเมืองตางประเทศ, เศรษฐกิจตางประเทศ, ราชสํานักตางประเทศ และสิ่งแวดลอม
ในตางประเทศ ตามลําดับ
๑.๕ ขาวอุบัตภิ ัย มี ๑๔๓ ขาว คิดเปนรอยละ ๑๐.๑๔ สามารถจําแนกเปนประเภท
เนื้อหายอยได ๕ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุมากที่สุด รองลงมาคือ อุทกภัย ,
อัคคีภัย, ธรณีพิบัติภัย และวาตภัย ตามลําดับ
๑.๖ ขาวกีฬา มี ๗๓ ขาว คิดเปนรอยละ ๕.๓๒ สามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหา
ยอยได ๖ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ย วกับการรายงานผลการแขงขันกีฬามากที่สุด รองลงมา
คือ ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาที่มีชื่อเสียง, กีฬาตางประเทศ, การนําเสนอโปรแกรมการแขงขันกีฬา,
การายงานความพรอมและบรรยากาศการจัดการแขงขันกีฬา และการบริหารสมาคมและนโยบาย
สงเสริมดานกีฬา ตามลําดับ
๑.๗ ขาวการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มี ๗๔ ขาว คิดเปนรอยละ
๕.๒๕ สามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๓ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
รายงานเหตุการณการกอความไมสงบมากที่สุด รองลงมาคือการเจรจาเพื่อสันติภาพ, และนโยบายการ
รักษาความสงบในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต ตามลําดับ

๑๓๙

๑.๘ ข า วการคมนาคม มี ๖๗ ข า ว คิ ด เป น ร อ ยละ ๔.๗๕ สามารถจํ า แนกเป น
ประเภทเนื้อหายอยได ๕ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายดานการคมนาคมมากที่สุด
รองลงมาคือการแจงเตือนในการเดินทาง, การแกปญหาการคมนาคม, ความเสียหายของเสนทางการ
คมนาคม และการจัดกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคมนาคม ตามลําดับ
๑.๙ ขาวบัน เทิง มี ๕๑ ขาว คิดเปน รอยละ ๓.๖๒ สามารถจํ าแนกเปนประเภท
เนื้อหายอยได ๔ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเจ็บปวยอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของ
บุคคลในวงการบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือ ความเคลื่อนไหวของบุคคลในวงการบันเทิง , ธุรกิจความ
บันเทิง และการเสียชีวิตของผูที่เกี่ยวของกับบุคคลในวงการบันเทิง ตามลําดับ
๑.๑๐ ขาวพยากรณอากาศ มี ๓๘ ขาว คิดเปนรอยละ ๒.๗๐ สามารถจําแนกเปน
ประเภทเนื้อหายอยได ๒ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานสภาพอากาศมากที่สุด
และการแจงเตือนอุบัติภัยนอยที่สุด
๑.๑๑ ข า วสิ่ ง แวดล อ ม มี ๒๘ ข า ว คิ ดเป น ร อ ยละ ๑.๙๙ สามารถจํ า แนกเป น
ประเภทเนื้ อ หาย อ ยได ๓ ประเภท โดยเป น ขา วที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และสัตวปาและสัตวทะเล ตามลําดับ
๑.๑๒ ข าวสาธารณสุ ข มี ๒๒ ข า ว คิ ดเป น ร อ ยละ ๑.๕๖ สามารถจํา แนกเป น
ประเภทเนื้อหายอยได ๕ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมโรคมากที่สุด รองลงมา
คื อ อาหารและยา การบริ ก ารด า นสาธารณสุ ข สุ ข ภาพอนามั ย และบุ ค ลากรทางการแพทย
ตามลําดับ
๑.๑๓ ขาวราชสํานัก มี ๒๐ ขาว คิดเปนรอยละ ๑.๔๒ สามารถจําแนกเปนประเภท
เนื้อหายอยได ๔ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษามาก
ที่สุด รองลงมาคือพระราชกรณียกิจดานตางๆ, พระอาการประชวร และการเสด็จแปรพระราชฐาน
ตามลําดับ
๑.๑๔ ขาวบริการประชาชน มี ๒๐ ขาว คิดเปนรอยละ ๑.๔๒ สามารถจําแนกเปน
ประเภทเนื้อหายอยได ๓ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลสํารวจมากที่สุด รองลงมาคือ ผล
สลากกินแบง และสาธารณูปโภค ตามลําดับ
๑.๑๕ ข า วการศึ กษา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม มี ๑๒ ขา ว คิ ดเป น ร อยละ ๐.๘๕
สามารถจําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๕ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการงดการเรียน
การสอนมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมหรือนโยบายการศึกษา, ศาสนา, ความสามารถของนักเรียน
และศิลปะโบราณคดี ตามลําดับ

๑๔๐

๑.๑๖ ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี ๑๙ ขาว คิดเปนรอยละ ๑.๓๕ สามารถ
จําแนกเปนประเภทเนื้อหายอยได ๓ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
มากที่สุด รองลงมาคือ ดาราศาสตร และนวัตกรรม ตามลําดับ
๑.๑๗ ขาวการเกษตร มี ๓ ขาว คิดเปนรอยละ ๐.๒๑ สามารถจําแนกเปนประเภท
เนื้อหายอยได ๒ ประเภท โดยเปนขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายดานการเกษตรมากที่สุด และโรค
ระบาดในสัตวนอยที่สุด
๑.๑๘ ขาวสังคมและบุคคล เปนประเภทขาวที่มีเนื้อหานอยที่สุด มีเพียง ๑ ขาว คิด
เปนรอยละ ๐.๐๗ เนื้อหาเกี่ยวกับการเสียชีวิต
๒. โครงสร า งของข า วสั้ น ในโปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ “กระปุ ก
ดอตคอม”
๒.๑ โครงสรางของขาวสั้น
ขาวสั้นมีโครงสราง ๒ สวนไดแก พาดหัวขาวกับเนื้อขาว ดังนี้
พาดหัวขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นต นดว ย
บุ คคลและองคก รมากที่สุ ด รองลงมาคือ ขึ้ น ตน ดว ยการกระทํา และเหตุการณ , เหตุ ห รือผลของ
เหตุการณ, สถานที่ และเวลา ตามลําดับ
เนื้อขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นตนดวยบุคคล
และองคกรมากที่สุด รองลงมาคือ ขึ้นตนดวยเหตุหรือผลของเหตุการณ, การกระทําและเหตุการณ,
สถานที่ และเวลา ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบพาดหัวและเนื้อ ขาวของขาวสั้นพบวาทั้งพาดหัวและเนื้อ
ขาวของขาวสั้นใชการขึ้นตนแบบเนนบุคคล องคกรหรือหนวยงานมากที่สุด และใชการขึ้นตนแบบเนน
สถานที่ และเวลานอยที่สุด
๒.๒ ความสัมพันธระหวางพาดหัวและเนื้อขาว
พาดหั ว ข า วและเนื้ อ ข า วของข า วสั้ น ในโปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ
โทรศัพทเคลื่อนที่ “กระปุกดอตคอม” มี ๓ ลักษณะ ไดแก เนื้อขาวกลาวซ้ําขอความในพาดหัวขาว,
เนื้อขาวขยายความพาดหัวขาว และเนื้อขาวเพิ่มเติมประเด็นจากพาดหัวขาว ดังนี้
๒.๒.๑ เนื้อขาวกลาวซ้ําขอความในพาดหัวขาว จําแนกได ๒ ลักษณะ ไดแก
การกลาวซ้ําทั้งหมด และการกลาวซ้ําบางสวน
๒.๒.๒ เนื้อหาขาวขยายความพาดหัวขาว จําแนกได ๖ ลักษณะ ไดแก บอก
ผูกระทํา, บอกรายละเอียดของบุคคล, บอกสถานที่, บอกเวลา, บอกรายละเอียดของเหตุการณ และ
การระบุความชี้เฉพาะ
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๒.๒.๓ เนื้อขาวเพิ่มเติมประเด็นจากพาดหัวขาว จําแนกได ๔ ลักษณะ
ไดแก เพิ่มประเด็นโดยระบุวาขอมูลมาจากแหลงขาว, เพิ่มประเด็นโดยไมระบุที่มาของขอมูล , เพิ่ม
ประเด็นโดยระบุผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณในพาดหัวขาว และเพิ่มประเด็นใหม ที่ไมสัมพันธกับ
พาดหัวขาว
๓. การใช ภ าษาของข า วสั้น ในโปรแกรมประยุก ต สํ า หรั บ โทรศั พท เ คลื่อ นที่ “กระปุ ก
ดอตคอม”
การใชภาษาของขาวสั้นสามารถแยกพิจารณาได ๓ ประเด็น คือ การใชคํา , การใช
สํานวน และการใชเครื่องหมายวรรคตอน ดังนี้
๓.๑ การใชคํา ศึกษาการใชคํา ๕ ประเภทไดแก การเรียกบุคคลในขาว, การใช
อักษรยอ, การยอคําหรือคํายอ, การใชคํายืมจากภาษาตางประเทศ และการใชลักษณนาม
๓.๑.๑ การใชคําเรียกบุคคลในขาว สามารถจําแนกได ๒๑ ลักษณะ ไดแก
การเรียกชื่อจริง, การเรียกชื่อจริง + นามสกุล, การใชคํานําหนาชื่อ + ชื่อจริง + นามสกุล, การใชยศ
หรือตําแหนง + ชื่อจริง + นามสกุล, การใชชื่อเลน, การใชชื่อเลน + ชื่อจริง, การใชชื่อเลน + ชื่อจริง
+ นามสกุล, การใชคําเรียกญาติ + ชื่อเลน , การใชคําเรียกญาติ + ชื่อเลน + ชื่อจริง , การใชคําเรียก
ญาติ + ชื่อเลน + ชื่อจริง + นามสกุล, การเรียกบุคคลดวยตําแหนง, การเรียกดวยสมญานาม, การใช
คํานําหนาชื่อ + คําบอกลักษณะพฤติกรรม, การใชคําบอกเพศ + คําบอกลักษณะพฤติกรรม, การใช
ตําแหนง + วัย, การใชอาชีพ + สถานที่ที่ประกอบอาชีพ, การใชคําบอกลักษณะพฤติกรรม, การใชคํา
คุณสมบัติ, การใชคําวา ชาว + ถิ่นกําเนิดหรือถิ่นอาศัย, การใช คําบอกเพศ + ชาว + ถิ่นกําเนิดหรือ
ถิ่นอาศัย และการเรียกนามสมมติ
๓.๑.๒ การใชอักษรยอ สามารถจําแนกได ๒ ประเภท ไดแก การใชอักษร
ยอที่เขาใจกัน ทั่ว ไป เชน ยศตําแหน งทางทหารและตํารวจ, ชื่อหน ว ยงาน, พุทธศักราช, อําเภอ,
จังหวัด และชื่อเดือนตางๆ และการใชอักษรยอที่ยังไมเขาใจกันทั่วไป ไดแก อักษรยอของทางการของ
กลุมหรือองคกรที่ผูอานยังไมคุนเคย และอักษรยอที่ผูเขียนกําหนดขึ้นใหม
๓.๑.๓ การย อคําหรื อคําย อ สามารถจํ าแนกได ๓ ประเภท ไดแ ก การ
ยอสวนหนาของคํา, การยอสวนหลังของคํา และการยอสวนหนาและหลังของคํา
๓.๑.๔ การใชคํายืมจากภาษาตางประเทศ สามารถจําแนกได ๓ ประเภท
ไดแก การเขียนคําภาษาตางประเทศดวยอักษรโรมัน, การเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษดวยอักษรไทย
มีทั้งการเขียนเต็มคํา และการตัดคํา และการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษรวมกับคําภาษาอื่น
๓.๑.๕ การใชลักษณนาม สามารถจําแนกได ๒ ประเภท ไดแก การใชคํา
ลักษณนามตามหลักภาษาไทย และการใชคําลักษณนามไมถูกตองตามหลักภาษาไทย เชน การใชคํา

๑๔๒

ลักษณนามที่มีการละคํานามขางหนา, การนําคํานามมาทําหนาที่เปนคําลักษณนาม และการนําอักษร
ยอคํานามมาทําหนาที่เปนคําลักษณนาม
๓.๒ การใชสํานวน สามารถจํ าแนกการใชสํ านวนได ๒ ลั กษณะ ไดแก การใช
สํานวนที่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม และสํานวนใหม
๓.๓ การใชเครื่องหมายวรรคตอน ขาวสั้ นนิ ยมใชเครื่องหมายวรรคตอน ไดแก
มหัพภาค, จุลภาค, ยัติภังค, อัศเจรีย, ไปยาลนอย, ทับ, ทวิภาค และนขลิขิต ดังนี้
๓.๓.๑ มหัพภาค (.) ขาวสั้นใชเครื่องหมายมหัพภาคถูกตองตามหลักการใช
สามารถจําแนกได ๓ กรณี ไดแก ใชกํากับอักษรยอ, ใชคั่นเวลาระหวางชั่วโมงกับนาที และใชเปนจุด
ทศนิยม
๓.๓.๒ จุลภาค (,) ขาวสั้นใชเครื่องหมายจุลภาคถูกตองตามหลักเกณฑการ
ใช สามารถจําแนกได ๒ กรณี ไดแก ใชคั่นรายการที่เขียนตอๆ กัน ตั้งแต ๓ รายการขึ้นไป และใชคั่น
จํานวนเลขนับจากหลักหนวยไปทีละ ๓ หลัก
๓.๓.๓ ยัติภังค (-) สามารถจําแนกได ๔ กรณี ไดแก ใชในความหมายวา
“และ” หรื อ “กั บ ” เพื่อ บอกความสั มพั น ธ ของคํ า ๒ คํ า , ใชใ นความหมายว า “ถึ ง ” เพื่อ แสดง
ชวงเวลา จํานวน สถานที่ , ใชบอกความสัมพันธของคําบอกจํานวน ๒ คํา ในความหมายวา “ตอ”
และใชเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางขอความหรือความตอเนื่องของเหตุการณ
๓.๓.๔ อัศเจรีย (!) สามารถจําแนกได ๓ กรณี ไดแก ใชเขียนหลังขอความ
สั้นๆ ที่ตองการเนนเปนคําสั่งหรือคําเตือน, ใชเติมหลังคํา วลี หรือประโยคที่ไมใชคําอุทานเพื่อเนนย้ํา
ความรูสึกของผูอาน และใชเพื่อกระตุนหรือดึงดูดความสนใจของผูอาน
๓.๓.๕ ไปยาลนอย (ฯ) ใชเพื่อละคําใหสั้นลงทําใหภาษาสั้น กระชับ
๓.๓.๖ ทับ ( / ) ใชเครื่องหมายทับขีดคั่นระหวางคํา มีความหมายวา “ตอ”
๓.๓.๗ ทวิภาค ( : ) ใชเครื่องหมายทวิภาคเพื่อใชแสดงสัดสวน
๓.๓.๘ นขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) สามารถจําแนกได ๒ กรณี ไดแก ใชกํากับ
ขอความที่อธิบายไวเพื่อชวยใหชัดเจนขึ้น และใชบอกอักษรยอ
อภิปรายผลการศึกษา
๑. การศึกษาขาวสั้ นในโปรแกรมประยุกตสําหรั บ โทรศัพทเคลื่ อนที่ “กระปุกดอตคอม”
พบวาเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับการเมืองสอดคลองตามสมมติฐานขอ ๑ ที่ไดตั้งไว กลาวคือขาวสั้น
นํ า เสนอเหตุ ก ารณ ป จ จุ บั น ที่ ป ระชาชนกํ า ลั ง ให ความสนใจ และมี ผ ลกระทบต อการดํ า เนิ น ชี วิ ต
เหตุการณที่ประชาชนสนใจติดตามมากที่สุด ในเดือนที่เก็บขอมูลคือ ขาวความขัดแยงทางการเมือง
อาจเนื่องจากตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๗ มีความขัดแยงระหวางกองทัพ
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ประชาชนโคนระบอบทักษิณกับฝา ยสนั บ สนุนการออกพระราชบัญญัตินิ รโทษกรรม ไดแก คณะ
รัฐบาล พรรคเพื่อไทย และกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ กองทัพประชาชน
โคน ระบบทักษิณชุมนุมกันเพื่อคัดคานการออกพระราชบั ญญัตินิ รโทษกรรมในจังหวัดตางๆ ขาว
ดังกลาวเปนเหตุการณปจจุบันที่ประชาชนกําลังติดตามความเคลื่อนไหว เนื่องจากทั้งฝายสนับสนุน
และคัดคานพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็ติดตามวาแกนนําจะมีการเคลื่อนไหวอยางไร นอกจากนั้น
ประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจกรรมในบริเวณที่มีการชุมนุมก็ไดรับผลกระทบเพราะกลุมผู
ชุมนุมไดปดถนนและหนวยงานราชการบางแหง การคมนาคมและติดตอกับหนวยงานราชการจึงไม
สะดวก การติดตามขาวดังกลาวจะชวยใหทราบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ผลการศึกษาเนื้อหาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ สอดคลองกับ
การศึกษา “การคัดเลื อกและนํ าเสนอขา วสั้ น ผ านโทรศัพทเคลื่ อนที่ ” ของสุ ธ าสินี นิ รัตติมานนท
(๒๕๕๐) คือการรายงานขาวสั้น (เอสเอ็มเอส) ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ นักขาวใหความสําคัญทางดาน
ความทันเหตุการณมาเปนอันดับแรก ขณะที่เกณฑในการคัดเลือกประเภทขาวพบการนําเสนอขาว
การเมืองมากที่สุด
ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่มักใหความสําคัญกับเนื้อหาที่เปนความ
ขัดแยงมากที่สุด อาจเปนเพราะความขัดแยงของบุคคลไมวาจะเปนดานความคิด ความเชื่อ การปฏิบัติ
และอื่นๆ ความขัดแยงตางๆ สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของบุคคลอื่นในสังคม
๒. ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพท เคลื่อนที่มีโครงสรางของขาวเพียงสองสวน
ไดแก พาดหั ว ขาว และเนื้อ ขาว และสั มพัน ธกันในลั กษณะการกล า วซ้ํา และการขยายความ ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานขอ ๒ เพียงบางสวน กลาวคือนอกจากพาดหัวขาวและเนื้อขาวจะสัมพันธกัน
ในลักษณะการกลาวซ้ําและการขยายความแลวยังพบการเพิ่มเติมประเด็นจากพาดหัวขาวอีกดวย อาจ
เนื่องจากความจํากัดดานพื้นที่และเวลาในการนําเสนอขาวสั้นทําใหนําเสนอเฉพาะใจความสําคัญของ
ขาวเนื้อขา วจึงกล าวซ้ําใจความเดิมจากพาดหัว ขาว หากจะขยายความพาดหั วขาวก็จะบอกบอก
รายละเอียดของขาวแบบกระชับ เนนขยายเฉพาะเหตุการณ ที่ตรงกับใจความสําคัญจากพาดหัวขาว
เทานัน้ ไดแก บอกผูกระทํา, รายละเอียดของบุคคล, สถานที่, เวลา, รายละเอียดของเหตุการณ, การ
ระบุชื่อบุคคลหรือชื่อองคกรเพื่อชี้เฉพาะ และนอกจากนั้น การที่เนื้อขาวเพิ่มเติมประเด็นจากพาดหัว
ขาวเปน ผลใหผูอานเขาใจเนื้ อหาของขาวมากขึ้น เพราะผู อานเขาใจเนื้อหาอีกประเด็น ที่อาจจะมี
ความสัมพันธกับพาดหัวขาวหรือไมก็ได สะทอนใหเห็นวาขาวสั้นไมไดมุงนําเสนอแตเพียงประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งเพียงเทานั้น แตยังเพิ่มเติมประเด็นใหเชื่อมโยงกับพาดหัวขาว ทําใหผูอานไดรับขาวใน
หลายประเด็นและอาจมีผลใหผูสนใจติดตามขาวดังกลาวตอไป
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ผลการศึกษาโครงสรางของขาวสั้น ในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ สอดคลอง
กับผลการศึกษา “การเขียนในสื่อวิทยุติดตามตัว ” ของโรจนา ถัดทะพงษ (๒๕๔๕) ไดแก โครงสราง
ขาว ขาวสั้นในสื่อวิทยุติดตามตัวมีโครงสร างทางความหมายประกอบดวย ๖ สวน ไดแก ใคร อะไร ที่
ไหน อยางไร เมื่อไร และเหตุใด สวนที่มีมากที่สุดคือ ใคร เชนเดียวกับการศึกษา “การคัดเลือกและ
นําเสนอขาวสั้นผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ” ของสุธาสินี นิรัตติมานนท (๒๕๕๐) ก็ปรากฏวารูปแบบการ
นําเสนอขาวสั้นพบการเขียนขาวแบบ Who Lead มากที่สุด
นอกจากนั้นการศึกษาโครงสรางขาวสั้นใน “การเขียนขาวในสื่อวิทยุติดตามตัว ”ของโรจนา
ถัดทะพงษ และการศึกษา “การรายงานขาวสั้นผานโทรศัพทเคลื่อนที่” ของสุธาสินี นิรัตติมานนท พบ
โครงสรางของขาวเพียงหนึ่ งสว นคือเนื้ อขาว ซึ่งแตกต างจากขาวสั้ นในโปรแกรมประยุ กตสํ าหรั บ
โทรศัพทเคลื่อนที่ เพราะขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่มีโครงสรางสองสวน
ไดแก พาดหัวขาวและเนื้อขาว อาจเนื่องจากวิทยุติดตามตัว และโทรศัพ ทเคลื่อนที่ที่สุธาสินี นิรัตติมา
นนทศึกษานั้นยังไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจึงทําใหพื้นที่ในการนําเสนอขาวสั้นมีจํากัด การ
นําเสนอขาวจึงเปนขอความขนาดสั้นหรือที่เรียกวา เอสเอ็มเอส เมื่อโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตไดจึงสรางโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นทําใหสามารถเชื่อมโยงพาดหัว
ขาวไปยังเนื้อขาวไดเพื่อขยายความขาวใหชัดเจนขึ้น
๓. ดานการใชภาษาของขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพท เคลื่อนที่เปนภาษาไม
เปนทางการสอดคลองตามสมมติฐานขอ ๓ กลาวคือขาวสั้นใชคําเรียกบุคคลที่ผูอานสามารถเขาใจได
งาย เชน การเรียกเฉพาะชื่อจริง, ชื่อเลน, ชื่อเลน + ชื่อจริง, คําเรียกญาติ + ชื่อเลน และสมญานาม
สวนบุคคลในขาวคนใดที่จําเปนตองรักษาชื่อเสียงก็จะใช คํานําหนาชื่อ + คําบอกลักษณะพฤติกรรม,
คําบอกเพศ + คําบอกลักษณะพฤติกรรม, ตําแหนง + วัย, อาชีพ + สถานที่ที่ประกอบอาชีพ, คําบอก
ลักษณะพฤติกรรม, คําคุณสมบัติ, คําบอกเพศ + ชาว + ถิ่นกําเนิดหรือถิ่นอาศัย และนามสมมติ
ภาษาทั้งพาดหัวและเนื้อหาขาวดึงดูดความสนใจของผูอาน โดยใชคํา สํานวน และเครื่องหมายวรรค
ตอนตางๆ ที่แตกตางจากการใชโดยปกติหรือหลักเกณฑตามหลักภาษากําหนด เชน คําลักษณนาม คํา
ยอ คําทับศัพทภาษาอังกฤษ และเครื่องหมายวรรคตอนบางประเภท ไดแก ยัติภังค ไปยาลนอย และ
อัศเจรีย ตลอดจนการใชสํานวนที่แปลกใหม ขาวสั้นจําเปนตองใชอักษรยอ คําย อ การตัดคําดว ย
เครื่องหมายวรรคตอนตางๆ เพื่อใหคําสั้นลงแตยังคงสื่อความไดชัดเจนเพื่อสื่อสารใหผูอานเขาใจได
งายรวดเร็ว และเพียงพอในพื้น ที่และเวลาที่จํ ากัด นอกจากนั้ นภาษาของขา วสั้นไมเคร งครัดเรื่ อง
หลักเกณฑการใชภาษาที่ถูกตอง ดังปรากฏการใชคําลักษณนาม อักษรยอ คํายอ และเครื่องหมาย
วรรคตอนตางๆ ที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ลักษณะภาษาดังกลาวจึงจัดอยูในระดับไมเปน
ทางการ
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ข า วสั้ น ในโปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ มี ลั ก ษณะภาษาไม เ ป น ทางการ
สอดคลองกับ ผลการศึกษา “การเขียนในสื่อวิทยุติดตามตัว ” ของโรจนา ถัดทะพงษ (๒๕๔๕) และ
การศึกษา “การคัดเลื อกและนําเสนอขา วสั้ น ผ านโทรศัพทเคลื่ อนที่ ” ของสุ ธ าสินี นิ รัตติมานนท
(๒๕๕๐) เพราะนิยมใชคํายอเพื่อชวยในการเขียนและการรายงานขาว
๔. ขาวสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ สะทอนพัฒนาการดานการขาวใน
สังคมสารสนเทศ เมื่อประชาชนตางมีวิถีชีวิตที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาจํากัดในการ
ติดตามขาวสาร จึงจําเป นตองอานขาวสั้น เพื่ อรับรู ขอเท็จจริงเฉพาะใจความสํ าคัญที่เกิดขึ้น และ
สามารถอานขาวไดตลอดเวลาระหวางดําเนินกรรมตางๆ อาจเพราะขาวสั้นใชเวลาอานนอย อานขาว
ไดหลายขาวในชวงเวลาจํากัด มีการแจงเตือนขาว และสามารถจัดเก็บหรือกลับไปอานขาวยอนหลังได
จึงทําใหประชาชนติดตามอานขาวสั้นผานโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้น ดังที่
สันติ กิติพิมล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขาวผานระบบเอสเอ็มเอส
(SMS) ของสํานักขาวไอเอ็นเอ็นในสวนภูมิภาค” พบวาการรับขาวผานเอสเอ็มเอสเปนวิธีที่สะดวกใน
การรับรูขาวสาร และสามารถทดแทนการเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทหลักอื่นๆ ได จึง เปนโอกาส
ของผูใหบริการที่จะประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่หันมาใชบริการรับขาว โดยกระตุนให
เห็นวา คนที่รับขาวสารอยูตลอดเวลาเปนคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ นาเชื่อถือ และสามารถกาวทัน
โลก ประกอบดวยปจจัยดานการตลาดที่ทําใหผูใชบริการตัดสินใจใชบริการ ไดแก การรับขาวสารที่
รวดเร็ว ขาวมีความสดใหม และขาวมีความถูกตองนาเชื่อถือ ถือวาเปนคุณลักษณะเดนในดานการ
ใหบริการดานขาวของสํานักขาวไอเอ็นเอ็น
ขา วสั้ น ตอบสนองวิ ถี ชีวิ ต ของประชาชนในยุ ค สารสนเทศที่ ทุ กคนต า งเร ง รีบ แขง ขั น เพื่ อ
ดํารงชีวิต ขาวสารตางๆ มีมากและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนทําใหประชาชนมีเวลาในการติดตาม
ขาวสารจํากัดและเลือกติดตามเฉพาะขาวสารที่ตนสนใจ ผูศึกษาพบขอสังเกตวาขาวสั้น ในโปรแกรม
ประยุกตสําหรับโทรศัพท เคลื่อนที่ นําเสนอเฉพาะใจความสําคัญของเหตุการณ ผูอานจะรับสารได
ครบถ ว นเพี ย งพอหรื อ ไม และการใชคํ า ย อ อั ก ษรย อ คํ า สแลง จะทํ า ให ผู อ า นเข า ใจเนื้ อ หาข า ว
คลาดเคลื่อนไดหรือไม
๕. นอกจากนั้นผูศึกษาคิดวาขาวสั้นยังสะทอนพฤติกรรมการอานของคนยุคสารสนเทศ คนจะ
รูสึกวาจะเขาถึงขอมูลเมื่อไหรก็ได และก็รับสารแบบคราวๆ หยาบๆ เห็นไดจากความนิยมอานขาวสั้น
ในโปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ทมี่ ีเนื้อหาไมละเอียด เนนความรวดเร็วมากกวาคุณภาพ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะนากังวลสําหรับ ปญหาอันเกิดจากการรับขาวสารไมครบถวนแล วนําไปเผยแพร
จนกอให เกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา ดังผลการศึกษาเนื้ อหาของขา วสั้นในโปรแกรมประยุกตสําหรั บ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ เนื้ อ หาที่ เ ป น ความขั ด แย ง มากที่ สุ ด หากประชาชนได รั บ
ขอเท็จจริงเพียงฝายใดฝายหนึ่งจะสงผลตอความคิด ความเชื่อและพฤติกรรม เมื่อเชื่อขอมูลตามขาวที่
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ตนอานก็จะแสดงความคิดและพฤติกรรมที่อาจจะเปนปฏิปกษตอฝายตรงขามซึ่ง สงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตของบุคคลอื่นในสังคมได
๖. ขาวสั้นสะทอนสภาพสังคมในยุคปจจุบันที่ประชาชนมีวิถีชีวิตที่แตกตางกันทั้งดานความ
เชื่อ คานิยม และศาสนา อันกอใหเกิดความแตกตางทางความคิดและสรางความขัดแยงระหวางบุคคล
และองคกร ดังผลการศึกษาเนื้อหาของขาวสั้นพบวาตลอดเดือนสิงหาคมที่มีการนําเสนอขาวสั้นพบ
เนื้ อหาเกี่ย วกับความขัดแยง หลายขาว เชน ความขัดแย งทางการเมือง, ความขัดแย งระหวางรั ฐ
นายจาง และลูกจาง, ความขัดแยงระหวางศาสนาในตางประเทศ, ความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ของ
รัฐกับกลุมผูกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และความขัดแยงระหวางประเทศ การ
ติดตามอานขา วสั้ นอาจจะมีผลกระทบตอประชาชนไดมาก เพราะเมื่อขาวสารมีจํ านวนมากและ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประชาชนไมสารมารถติดตามขาวไดตลอดเวลาจึงตองเลือกติดตามเฉพาะ
ขาวที่ตนสนใจ ทําใหมีโอกาสที่จะรับรูขอเท็จจริงของขาวไดไมครอบคลุมประเด็นที่เกิดขึ้นและหาก
ขาดวิจารณญาณในการอานก็ยิ่งทําใหหลงเชื่อขาวสารที่อาจจะมีการบิดเบือนขอเท็จจริง สงผลตอ
พฤติกรรมการวางตัวเปนกลางจึงทําใหความขัดแยงขยายวงกวางยิ่งขึ้น ประชาชนอาจแบงฝายแบง
พวกตามทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยมที่ตรงกัน และตอตานผูที่มีทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยมที่
ตรงขาม ตางฝายตางแสดงออกเพื่อสนับสนุนฝายของตนจนกอใหเกิดความไมสงบขึ้นในพื้นที่ตางๆ ได
ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะขาวสั้นของเว็บไซตกระปุกดอตคอมซึ่งอยูในกลุมสื่อทางเลือกที่
ประชาชนใชงานมากที่สุดอาจเปรียบเทียบกับกลุมสื่อกระแสหลัก ที่ทําหนาที่รายงานขาวโดยเฉพาะ
เพื่อใหเห็นความเหมือนและแตกตางของการนําเสนอขาวสั้นดังกลาว หรื ออาจจะศึกษาขาวอื่นๆ ใน
โปรแกรมประยุกตสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และสื่อออนไลนเพื่อใหเห็น การใชภาษาของขาวในยุค
สารสนเทศ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปจจุบัน

นายณฐาภพ โกมลตรี
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๗/๓ หมู ๓ ตําบลคลองอูตะเภา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ขาราชการครู โรงเรียนสตรีระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

โรงเรียนวัดทาแซ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กํา ลั ง ศึ กษาปริ ญญาอัก ษรศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาภาษาไทยเพื่ อ
การพัฒนาอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พนักงานราชการโรงเรียนสตรีระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
ขา ราชการครู ตํ าแหน ง ครู ผู ชว ยโรงเรี ย นบา นเขาล า น อํ า เภอสวี
จังหวัดชุมพร
ขาราชการครู โรงเรียนสตรีระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

๑๔๙

