๕๔๒๐๘๓๐๒ : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
คําสําคัญ : ภาษาข่าว/กลวิธีการนําเสนอข่าว
ชุติมา สาตร์ ร้าย : ภาษาข่าวหน้าหนึ่งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F. อาจารย์ที่ปรึ กษาการ
ค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร. ๑๕๓ หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหาของข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์
แจก M2F ๒) เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอและการใช้ภาษาข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก
M2F โดยศึกษาจากหนังสื อพิมพ์แจก M2F ฉบับเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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ผลการศึกษาพบว่าเนื้ อหาของข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F ประกอบด้วยข่าว
๑๓
ประเภท ได้แ ก่ ข่ า วอาชญากรรม ข่ า วบัน เทิ ง ข่ า วศาสนาและความเชื่ อ ข่ า วสุ ข ภาพ
ข่ า วเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ ข่ า วอุ ท กภัย และธรณี พิ บ ัติ ข่ า วอุ บ ัติ เ หตุ ข่ า วสั ง คม ข่ า วเศรษฐกิ จ
ข่ า วในพระราชสํา นัก ข่ า วการเมื อ ง ข่ า วพยากรณ์ อ ากาศ และข่ า วการศึ ก ษา ทั้ง นี้ ข่ า วที่ เ ลื อ ก
มานําเสนอจัดอยู่ในประเภทข่าวเบาที่ผคู ้ นให้ความสนใจ และเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่เหมาะกับวิถีชีวิต
ของคนเมือง ด้านกลวิธีการนําเสนอข่าวหน้าหนึ่ ง พบว่ามีความโดดเด่นในด้านการใช้ตวั อักษรสี
การพาดหัวข่าว การวางรู ปภาพ การวางตัวอักษรให้สัมพันธ์กบั ความหมายของคํา และการตกแต่ง
ตัวอักษรเพื่อช่วยสื่ อความหมายของคํา ซึ่ งเป็ นการดึงดูดความสนใจจากผูร้ ับหนังสื อพิมพ์ เพื่อให้
สอดคล้องกับการส่ งสารไปยังผูร้ ับสารด้วยจากแจกฟรี ในชัว่ โมงเร่ งด่วน ด้านการใช้ภาษาข่าวหน้า
หนึ่ งพบว่าเป็ นภาษาที่ เข้าถึ งคนได้ทุกเพศทุกวัย มี การสร้ างคําใหม่ ที่เข้ากับเหตุ การณ์ ในสังคม
ปั จจุบนั เพื่อให้ผอู ้ ่านรับข่าวสารได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่ งมีลกั ษณะการเล่าข่าวมากกว่าการรายงานข่าว
ดังเช่นหนังสื อพิมพ์ทวั่ ไป

ภาควิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ปี การศึกษา 2556
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ........................................
ง

54208302 : MAJOR : (THAI FOR CAREER DEVELOPMENT)
KEY WORD : NEWS LANGUAGE/REGARDING THE PRESENTATION METHODS
CHUTIMA SARTRAI : FRONT-PAGE LANGUAGE IN FREE 'M2F' NEWSPAPER.
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST.PROF. WEERAWAT INTARAPORN ,Ph.D. 153 pp.

This independent study aims to analyze the detail of front-page news in M2F, a free
newspaper and analyze the presentation methods as well as language used in the front page of the
newspaper dated from September to December 2012.
The result of this research shows that there are 13 types of news stories in the front page
of M2F free newspaper. They are crime reporting, entertainment news, religion and belief news,
health news, odd news, natural disaster news, accident news, social news, economic news, royal
news, politics news, weather forecast and education news. The selected news in this research is
soft news in which people take interest as it is close to their urban lifestyle. Regarding the
presentation methods, M2F newspaper has very distinctive usage of colored letters, headlining,
image placement, letter placement and letter design that helps convey the meaning of words.
These methods, therefore, will effectively attract the attention of the recipients during the rush
hour distribution. About the front-page language, it can be seen that the applied language suits
people of all genders and ages. Moreover, new words are created to match the current situations
in order to make it easier for readers to digest the news which the writing style is more similar to
news talk than normal news report that can be seen in other newspaper.
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การค้นคว้าอิสระนี้ สําเร็ จลุล่วงไปด้วยความกรุ ณาของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์
อินทรพร ที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา ตลอดจนสละเวลาในการตรวจด้วยความเอาใจใส่ และให้กาํ ลังใน
ในการทําวิจยั ตั้งแต่แรกเริ่ มจนสําเร็ จลุล่วง รวมทั้งผูช้ ่ วยศาตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง และ
รองศาสตราจารย์สุวฒั นา เลี่ยมประวัติ ที่กรุ ณาสละเวลามาเป็ นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์
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ดร.สายวรุ ณ น้อ ยนิ มสิ ต ร รองศาสตราจารย์จุ ไ รรั ต น์ ลัก ษณะศิ ริ รองศาสตราจารย์บ าหยัน

ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนี ยงงาม ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อิ่มสําราญ อาจารย์ ดร.อารี ยา หุ ตินทะ ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ชุมสาย สุ วรรณชมภู อาจารย์ ดร.สุ มาลี
ลิ้มประเสริ ฐ อาจารย์วิรัช ศิ ริวฒั นะนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ตลอดระยะเวลาการศึกษา

ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง ร่ วมรุ่ นคณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ที่ร่วมเรี ยนด้วยความสนุกสนาน ทั้งคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา
ขอขอบคุ ณพ่อ แม่ ที่ ดูแลและสนับสนุ นด้านการศึกษาเล่าเรี ยนตลอดมา ขอขอบคุ ณ
คณาจารย์ทุกท่านที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ สุ ดท้ายขอบคุณ
เพื่อนๆ คณะโบราณคดีที่คอยเป็ นเพื่อนและให้กาํ ลังใจในการทํางานวิจยั เสมอมา
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