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This independent study aims to analyze the detail of front-page news in M2F, a free
newspaper and analyze the presentation methods as well as language used in the front page of the
newspaper dated from September to December 2012.
The result of this research shows that there are 13 types of news stories in the front page
of M2F free newspaper. They are crime reporting, entertainment news, religion and belief news,
health news, odd news, natural disaster news, accident news, social news, economic news, royal
news, politics news, weather forecast and education news. The selected news in this research is
soft news in which people take interest as it is close to their urban lifestyle. Regarding the
presentation methods, M2F newspaper has very distinctive usage of colored letters, headlining,
image placement, letter placement and letter design that helps convey the meaning of words.
These methods, therefore, will effectively attract the attention of the recipients during the rush
hour distribution. About the front-page language, it can be seen that the applied language suits
people of all genders and ages. Moreover, new words are created to match the current situations
in order to make it easier for readers to digest the news which the writing style is more similar to
news talk than normal news report that can be seen in other newspaper.

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

Department of Thai

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature ........................................
Independent Study Advisor's signature ........................................

จ

Academic Year 2013

กิตติกรรมประกาศ

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

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
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

ฉ

สารบัญ

เรื่อง
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.......................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................... ฉ
สารบัญแผนภูมิ.................................................................................................................... 61
บทที่
1 บทนํา................................................................................................................................ 1
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา.................................................................. 1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา...................................................................................... 7
สมมุติฐานการวิจยั ................................................................................................... 7
ขอบเขตของการศึกษา............................................................................................... 7
วิธีการดําเนินการศึกษา ........................................................................................... 7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ....................................................................................... 8
ข้อตกลงเบื้องต้น....................................................................................................... 8
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง................................................................................. 9
นิยามศัพท์เฉพาะ..................................................................................................... 18
2 วิเคราะห์เนื้อหาของข่าวหน้าหนึ่งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F........................................... 20
ประเภทของข่าวหน้าหนึ่งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F............................................. 20
ข่าวอาชญากรรม ....................................................................................... 20
ข่าวบันเทิง................................................................................................. 29
ข่าวศาสนาและความเชื่อ........................................................................... 34
ข่าวสุ ขภาพ................................................................................................. 41
ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ................................................................................. 43
ข่าวอุทกภัยและธรณี พิบตั ิ.......................................................................... 45
ข่าวอุบตั ิเหตุ............................................................................................... 49
ข่าวสังคม................................................................................................... 53
ข่าวเศรษฐกิจ.............................................................................................. 52
ข่าวในพระราชสํานัก................................................................................. 57
ข่าวการเมือง.............................................................................................. 58

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ช

ข่าวพยากรณ์อากาศ.................................................................................... 59
ข่าวการศึกษา.............................................................................................. 60
3 กลวิธีการนําเสนอข่าวหน้าหนึ่งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F................................................ 63
กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาข่าว.................................................................................... 63
โครงสร้างและรู ปแบบของการนําเสนอข่าว............................................... 63
โครงสร้างและรู ปแบบข่าวแบบพีระมิดหัวกลับเช่นเดียวกับข่าวทัว่ ไป....................................................... 66
โครงสร้างและรู ปแบบข่าวแบบพีระมิดหัวกลับที่มีลกั ษณะการเขียนบทความ.......................................... 67
วิธีการเขียนข่าว............................................................................................ 72
การเขียนพาดหัวข่าว....................................................................... 72
รู ปแบบการเขียนพาดหัวข่าว ............................................. 72
การพาดหัวข่าวแบบ Flash Left............................ 75
การพาดหัวข่าวแบบ Flash left and right .............. 75
การพาดหัวข่าวแบบการวางตัวอักษรบางบรรทัดไว้อยูก่ ่ ึงกลาง................................ 76
การพาดหัวข่าวแบบ Center middle line............... 77
การพาดหัวข่าวแบบ Kicker................................. 77
การพาดหัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ Banner................. 78
การพาดหัวข่าวแบบแบ่งเป็ นสองช่วง.................... 79
การพาดหัวข่าวแบบ Flash right ........................... 79
การพาดหัวข่าวแบบหน้ากระดาน(Cross line)..................................................... 80
การพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวรอง(Read out)...................................................... 81
การสร้างความสนใจในพาดหัวข่าวด้วยวิธีต่างๆ..................81
การใช้ตวั อักษรสี ................................................... 81
การวาตัวอัษรลักาณะต่างๆ.....................................82.
การวางตัวอักษรในลักษณะต่างๆ
เพื่อความหมายของคํา..................................... 83
การตกแต่งตัวอักษรให้สมั พันธ์กบั ความหมาย
ของคํา.......................................................... 84

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ซ

การเขียนความนํา.............................................................................. 85
ความนําแบบสรุ ปเรื่ อง (Summary Lead) ............................87
ความนําข่าวแบบให้ภูมิหลัง (Background Lead)............... 88
ความนําข่าวแบบภาพพจน์ (Picture Lead)...........................89
ความนําแบบสี สนั (Colorful Lead).................................... 90
ความนําข่าวแบบอัญพจน์ (Qoutation Lead)...................... 90
ความนําแบบเปรี ยบเทียบ (Contrast Lead)......................... 91
การเขียนส่ วนเชื่อม (Neck)............................................................... 94
การเขียนเนื้อหาข่าว (Body)............................................................. 97
การเขียนเนื้อหาข่าวแบบรายงานข้อเท็จจริ ง
(fact story).................................................................... 97
การเขียนเนื้อหาข่าวแบบเคลื่อนไหว (action story)............. 98
การเขียนเนื้อหาข่าวแบบแทรกคําพูด (quote story)............. 99
กลวิธีการใช้ภาษา....................................................................................................... 101
การใช้ภาษาในส่ วนที่เป็ นพาดหัวข่าว........................................................... 101
การใช้คาํ ซ้อน.................................................................................. 101
การใช้อกั ษรย่อ................................................................................ 102
การใช้คาํ ฉายา................................................................................. 103
การใช้คาํ ตัด......................................................................................104
การใช้คาํ ทับศัพท์..............................................................................108
การใช้คาํ สแลง..................................................................................109
การใช้คาํ คล้องจอง......................................................................... 112
การใช้สาํ นวน.................................................................................. 114
การใช้คาํ จินตภาพ............................................................................ 116
การใช้ภาษาในส่ วนที่เป็ นเนื้อหาของข่าว.......................................................119
การใช้ภาษาระดับคํา.........................................................................119
การใช้คาํ ซ้อน.....................................................................119
การใช้อกั ษรย่อ...................................................................120
การใช้คาํ ฉายา.....................................................................122
การใช้การคําตัด..................................................................123
การใช้คาํ คล้องจอง............................................................. 125
การใช้คาํ จินตภาพ.............................................................. 126

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฌ

การใช้คาํ ทับศัพท์............................................................... 127
การใช้คาํ สแลง....................................................................128
การใช้ภาษาระดับข้อความ...............................................................129
การใช้สาํ นวน.................................................................... 129
การเชื่อมโยงความ..............................................................131
การอ้างถึง............................................................. 131
การใช้คาํ ศัพท์ที่สมั พันธ์กนั .................................. 135
การละ................................................................... 136
การใช้คาํ เชื่อมสัมพันธสาร................................... 137
การใช้โวหาร...................................................................... 140
บรรยายโวหาร...................................................... 140
พรรณนาโวหาร.................................................... 141
สาธกโวหาร......................................................... 143
บทที่ 4 สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ................................................................................. 145
รายการอ้างอิง.......................................................................................................................... 150
ประวัติผวู ้ จิ ยั ............................................................................................................................. 153

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ญ

บทที่ 1
บทนํา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งการติดต่อสื่ อสาร มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก
การรั บ รู ้ ข่ า วสารของมนุ ษ ย์ก็ ง่ า ยขึ้ น การรั บ รู ้ ข่ า วสารนี้ ก็ เ พื่ อ ช่ ว ยในการใช้ชี วิ ต อยู่ใ นสั ง คม
การเตรี ย มพร้ อมรั บ มื อ กับ ภัย ธรรมชาติ รั บรู ้ เหตุ ก ารณ์ ความเป็ นไปในสัง คม กระทั่งเพื่อ ให้มี
เรื่ องราวในการพูดคุยกันในวงสังคม ปั จจุบนั มนุ ษย์รับรู ้ข่าวสารได้จากหลายช่ องทางทั้งวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต
ข่าว หมายถึ งการรายงานข้อเท็จจริ ง ข้อมูลรายละเอียดและเหตุการณ์ ต่างๆ ให้ปรากฏสู่
สาธารณชนโดยเรื่ องที่รายงานต้องเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจของประชาชนหรื อของผูร้ ายงานอาจเป็ นสิ่ งที่
เกิดขึ้นแล้วในอดีต กําลังเกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
เพียงวันเดียวหรื อระยะยาวนานเป็ นเดือนเป็ นปี ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ (2548 : 6) กล่าวว่า สามารถ
จํา แนกประเภทของข่ า วได้ห ลายประเภท เช่ น ข่ า วสั ม ภาษณ์ ข่ า วการประชุ ม ข่ า วปาฐกถา
ข่าวอุบตั ิเหตุและเพลิงไหม้ ข่าวอาชญากรรม ข่าวศาล ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าววิทยาศาสตร์
และวิ จ ัย ข่ า วการศึ ก ษา ข่ า วสั ง คมและข่ าวสตรี ข่า วกี ฬ า ข่า วบัน เทิ ง ข่า วเชิ ง ตี ความ และข่ า ว
เชิงสื บสวน
แม้เทคโนโลยีจะขยายอย่างต่อเนื่ องทําให้มนุษย์สามารถรับรู ้ข่าวสารจากทางอินเทอร์ เน็ต
ได้ง่ายขึ้น แต่การเสนอข่าวผ่านทางหน้าหนังสื อพิมพ์กย็ งั คงมีอยูใ่ นรู ปแบบของหนังสื อพิมพ์รายวัน
รายสัปดาห์ ฯลฯ พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484

มาตรา 4

ได้นิยามความหมายของ

หนั ง สื อ พิ ม พ์ไ ว้ว่ า หมายถึ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ที่ มี ชื่ อ จ่ า หน้ า เดี ย วกัน และออกหรื อเจตนาจะออก
1

2

ตามลํา ดั บ เรื่ อยไป มี ก ํ า หนดระยะเวลาหรื อไม่ ก็ ต าม มี ค วามต่ อ เนื่ อ งกั น หรื อไม่ ก็ ต าม
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2528 : 61) ปั จจุบนั หนังสื อพิมพ์ก็ยงั เป็ นที่นิยมของผูร้ ับสารเป็ น
จํานวนมาก เนื่ องจากความสะดวกหลายประการ เช่น เป็ นสื่ อที่สะดวกในการพกพา เป็ นสื่ อที่ไม่
ต้องใช้เทคโนโลยีในการรับสาร เพียงแค่ผรู ้ ับสารสามารถอ่านออกเขียนได้ เสี ยค่าใช้จ่ายในการ
รับสารน้อย และสามารถย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก เป็ นต้น
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ได้ำแก่ หนังสื อพิมพ์เชิงคุณภาพ (Quality
หากแบ่ ง หนังสื อพิ มพ์ตามลัก ษณะเนื้ อหาของข่าวจะสามารถแบ่ งหนังสื อพิมพ์ได้เป็ น

เน้นหนักในการเสนอความรู ้ความเข้าใจและปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จ
และสังคม หนังสื อพิมพ์ประเภทนี้อาจจะมีผอู ้ ่านไม่กว้างขวางนัก และอาจมียอดพิมพ์จาํ หน่ายไม่สูง
มาก ประเภทที่ 2 ได้แก่ หนังสื อพิมพ์เชิงปริ มาณ (Popular Newspapers) คือ หนังสื อพิมพ์ที่มุ่งเน้น
ตลาดทัว่ ไปจะเน้นนําเสนอข่าวเบาๆ ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวศาล ข่าวบันเทิงต่างๆ โดยไม่ได้
เน้นถึงสารประโยชน์หนังสื อพิมพ์ประเภทนี้ จึงมีจาํ นวนจําหน่ายสู ง (ดรุ ณี หิ รัญรักษ์ 2537 : 1)
ปั จจุบนั หนังสื อพิมพ์ในประเทศไทยมีหลายชื่ อ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก แนวหน้า
บ้านเมือง โดยมีแนวการนําเสนอข่าวแตกต่างกันไปตามนโยบายของหนังสื อพิมพ์ และมีช่องทางใน
การเผยแพร่ ดว้ ยการจําหน่าย ส่ วนใหญ่เป็ นหนังสื อพิมพ์รายวัน และมีบางฉบับที่ออกเป็ นวาระ เช่น
ราย 3 วัน รายสัปดาห์ หรื อรายปั กษ์ เป็ นต้น
นอกจากหนังสื อพิมพ์จะมีวางจําหน่ายอยูท่ วั่ ไปแล้ว ช่องทางการแจกก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่ ง
ที่จะได้เผยแพร่ หนังสื อพิมพ์ออกไปสู่ สาธารณชน หากเผยแพร่ ดว้ ยการจัดจําหน่าย รายได้หลักของ
หนังสื อพิมพ์ก็จะมาจากยอดขาย ซึ่ งผูบ้ ริ โภคก็จะซื้ อหนังสื อพิมพ์แต่ละฉบับตามความสนใจใน
แนวการเสนอข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์น้ ั น ๆ และยัง มี ร ายได้ร องมาจากการขายพื้ น ที่ ใ นหน้า
หนังสื อพิมพ์ให้แก่บริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ เพื่อลงโฆษณาสิ นค้าภายในหนังสื อพิมพ์แต่ละหน้า แต่
หากเป็ นหนังสื อพิมพ์ที่เผยแพร่ ดว้ ยการแจกแล้ว รายได้หลักของหนังสื อพิมพ์ประเภทนี้ ก็จะมาจาก
การขายพื้นที่โฆษณาสิ นค้าในหน้าหนังสื อพิมพ์โดยตรง มุ่งหวังให้ผบู ้ ริ โภคได้เห็นโฆษณาเพื่อเกิด
ความต้องการในตัวสิ นค้าต่อไป หนังสื อพิมพ์แจกนั้น ถ้าไม่มีข่าวที่น่าสนใจมีแต่โฆษณา ผูอ้ ่านก็
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อาจไม่ เปิ ดหนังสื อพิมพ์อ่ านก็ได้ ทําให้จาํ นวนผูอ้ ่ านไม่สูง ก็จ ะมี ผลต่ อการขายพื้น ที่ โฆษณา
ไปด้วย ดังนั้น หนังสื อพิมพ์แจกที่ไม่มีรายได้จากยอดจําหน่าย จึงจําเป็ นต้องสร้างความน่าสนใจใน
ด้านการนําเสนอข่าวสารเพื่อดึ งดูดความสนใจจากผูอ้ ่านให้ติดตามข่าวสารในหนังสื อพิมพ์แจก
ฉบับนั้น ๆ
หนังสื อพิมพ์แจกที่น่าสนใจฉบับหนึ่ งที่เพิ่งจัดพิมพ์ได้ไม่นาน คือ หนังสื อพิมพ์ M2F ซึ่ ง
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น
ำ ษทั โพสต์ พับลิชชิ่ง จํากัลด (มหาชน)
หนังสื อพิมพ์ฉบับนี้จดั ทําส
โดยบริ
เป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทย ที่ เผยแพร่ ด้วยการแจกให้แก่ ผูอ้ ่านทัว่ ไปในย่านชุ มชนเมื อง
บางกอกโพสต์ หนัง สื อพิ มพ์โพสต์ทูเ ดย์ และหนังสื อพิมพ์สติ ว เด้น ท์ วีคลี่ กลุ่ มเป้ าหมายของ

หนังสื อพิมพ์คือกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร การแจกหนังสื อพิมพ์จะแจกตามสถานี ขนส่ ง
มวลชน BTS, MRT, BRT และย่านธุรกิจต่างๆ กว่า 250 จุดใจกลางกรุ งเทพมหานครโดยจะแจกทุก
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เริ่ มแจกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หนังสื อพิมพ์ M2F มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผอู ้ ่านได้รับข่าวสารทันเหตุการณ์ กระชับและรวดเร็ วซึ่ งประกอบด้วยเรื่ องน่ารู ้
ข่ า วต่ า งประเทศ ข่ า วทัว่ ไป ข่ า วบัน เทิ ง ข่ า วกี ฬ า ข่ า วการเมื อ ง ข่ า วเศรษฐกิ จ ที่ น่ า สนใจและ
เกี่ยวข้องกับชีวิตคนทํางานผูท้ นั สมัยที่อาศัยอยูใ่ นเมือง นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ องราวเกี่ยวกับการทํางาน
และ

วิถีชีวิตซึ่ งให้ขอ้ มูลครอบคลุมการกิน ดื่ม การท่องเที่ยว ชีวิตในที่ทาํ งาน งานอาชีพ และ

แฟชัน่ นอกจากนี้ยงั มีเรื่ องซุบซิบดาราและคนมีชื่อเสี ยงในสังคมทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
ชื่อหนังสื อพิมพ์ M2F มาจาก Monday to Friday ตรงกับลักษณะการแจกหนังสื อพิมพ์คือ
แจกทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ขนาดของหนังสื อพิมพ์เป็ นขนาดแทบลอยด์ (tabloid newspapers)
มีขนาดประมาณครึ่ งหนึ่ งของขนาดแผ่นใหญ่คือกว้างประมาณ 11.5 นิ้วและยาวประมาณ 1.5 นิ้ว
หรื อเรี ยกว่าขนาดพับครึ่ ง หนังสื อพิมพ์ใน 1 ฉบับ มีจาํ นวน 24 หน้า เนื้ อหาในฉบับประกอบด้วย
คอลัมน์ท้ งั หมด 15 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ News Update รายงานข่าวที่กาํ ลังเป็ นที่สนใจใน
ปั จจุบนั ของคนในสังคม World รายงานข่าวต่างประเทศ Thailand รายงานข่าวในประเทศ
Bangkok ข่ า วสารด้า นต่ า งๆในกรุ ง เทพมหานคร เช่ น ด้า นคุ ณ ภาพชี วิ ต การคมนาคม และ
สุ ขอนามัย Crime ข่าวอาชญากรรมเพื่อเตือนภัยคนในสังคม Star news & Gossip รายงานข่าว
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บันเทิง TV แนะนํารายการโทรทัศน์ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยม Working Hours แนะนําเคล็ดลับในเรื่ อง
การทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ Style & Fashion รวบรวมเรื่ องราวแฟชัน่ การแต่งกายที่กาํ ลังเป็ นที่
นิยมทั้งสําหรับผูห้ ญิงและผูช้ าย Shopping แนะนําสถานที่ซ้ื อสิ นค้าและสิ นค้าลดราคาต่างๆ Movie
แนะนํา ภาพยนตร์ คอนเสิ ร์ต และละครเวที ที่น่ าสนใจ Eating

Out แนะนําร้ านอาหารใน

กรุ งเทพมหานคร Gadget รายงานข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย Social คอลัมน์ที่บรรณาธิ การ
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หนังสื อพิมพ์ M2F
ส ได้รับการตอบรับที่ดีท้งั ในแง่าขงองการตอบกลับของผูอ้ ่านจากการ

เล่าเรื่ องราวที่น่าสนใจทั้งต่างประเทศและในกรุ งเทพมหานคร

โฆษณาและส่ งเสริ มการขาย จากรายงานประจําปี ของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิ่ ง จํากัด (มหาชน)

รายงานว่ายอดพิมพ์ของหนังสื อพิมพ์ M2F สู งถึงวันละ 400,000 ฉบับต่อวัน ทั้งนี้ ได้รับการรับรอง
ตรวจสอบจํานวนการพิมพ์และแจกจ่ายจากสถาบัน Hong Kong ABC โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบหนังสื อพิมพ์ประเภทแจกจ่ายฟรี ที่ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมี
การประกาศรับรองผลครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ส่ งผลให้ผลู ้ งโฆษณามีความมัน่ ใจว่า
สามารถเข้าถึงกลุ่มผูอ้ ่านที่ตรงตามความต้องการอย่างแน่นอน
ข่าวในหนังสื อพิมพ์ M2F

น่ าสนใจมากโดยเฉพาะข่าวหน้าหนึ่ ง

ซึ่ งแตกต่างจาก

หนังสื อพิมพ์ฉบับอื่นๆ คือในหนึ่งฉบับจะเสนอข่าวหน้าหนึ่ งเพียงข่าวเดียวเท่านั้น ดังนั้นกลวิธีการ
นําเสนอข่ าวจึ งยิ่ง ต้องดึ งดู ดความสนใจจากผูอ้ ่ านยิ่งขึ้ นทั้งด้านการเลื อกประเภทของข่ าวและ
ลักษณะการใช้ภาษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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“ปฐพีพิโรธพม่า 6.8 ริ กเตอร์ คนกรุ งสะดุง้ ตึกสู ง
อลหม่าน”
เล่ น เอาหวาดผวาไปทั่ว เมื่ อ แรงสั่ น สะเทื อ นจาก
แผ่น ดิ น ไหวครั้ งใหญ่ ท างตอนกลางของพม่ า เขย่า ตึ ก สู ง ใน
กรุ งเทพฯ จนต้องลี้ภยั ลงมากันด้วยใจตุม๊ ๆ ต่อมๆ
แม้จะไม่สร้างความเสี ยหายในเมืองไทยแต่หลายคน
อดนึ ก ถึ ง คํา ทํา นายของหมอดู อี ที ไ ม่ ไ ด้เ พราะหมอดู ค นดัง
ชาวพม่าเตือนไว้ว่าปี หน้าเมืองไทยเสี่ ยง เจอธรณี เขย่ากับเขา
เหมือนกัน
(12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ประเภทของข่าวข้างต้นเป็ นข่าวภัยพิบตั ิ โดยเนื้ อหาข่าวรายงานเกี่ยวกับเรื่ องแผ่นดินไหวที่
เกิ ดขึ้นในประเทศพม่า แต่ก็มีผลกระทบมาถึ งประเทศไทย เพราะผูท้ ี่ อยู่บนตึ กสู งในกรุ งเทพฯ
ก็รู้สึกได้ถึงความสัน่ สะเทือนนี้เช่นกัน
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ด้านกลวิธีการพาดหัวข่าวเป็ นแบบ Flash left&right คือชิ ดซ้ายและชิ ดขวา มีการใช้
ตัวอักษรสี แดงเพื่อให้เห็นเด่นชัด และเกิดความน่าสนใจยิง่ ขึ้น การเขียนความนําเป็ นความนําแบบ
ให้ภูมิหลัง (Background Lead) ตามเนื้ อหาข่าวเป็ นการให้ภูมิหลังโดยการกล่าวถึงการเกิดแผ่นที่
ประเทศพม่า ก่อนจะกล่าวถึงผลกระทบที่ส่งผลมายังประเทศไทยในเวลาต่อมา
กลวิธีการใช้ภาษาในส่ วนของพาดหัวข่าว มีการใช้ภาพพจน์ คือถ้อยคําที่ทาํ ให้ผอู ้ ่านเกิด
จินตนาการ คือการใช้ภาพพจน์แบบ บุคลาธิ ษฐาน คือการเปรี ยบสิ่ งที่ไม่มีชีวิต ให้เหมือนมีชีวิต
มีอารมณ์ความรู ้สึก จากตัวอย่างคือ “ปฐพีพิโรธ” ที่หมายความว่า พื้นดินโกรธ เป็ นการทําให้พ้ืนดิน
ที่ไม่มีชีวิต กลับมามีความรู ้สึกโกรธนัน่ เอง และมีการใช้การตัดคํา คือคําว่า คนกรุ ง มาจากคําว่า
คนกรุ งเทพ ทั้งยังมีการใช้คาํ จินตภาพคือคําว่า อลหม่าน เป็ นคําที่ทาํ ให้มองเห็นภาพว่าเกิดความ
วุน่ วายขึ้นในกรณี แผ่นดินไหวครั้งนี้
ส่ วนกลวิธีการใช้ภาษาในเนื้อหาข่าว มีการใช้โวหารแบบสาธกโวหาร เป็ นการเขียนที่มีการ
ยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น จากตัวอย่างเป็ นการยกตัวอย่างเรื่ องของหมอดูไอทีที่เคย
ทํานายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเอาไว้
จากการศึกษาเบื้องต้นเห็นได้ว่าข่าวหน้าหนึ่ ง ในหนังสื อพิมพ์ M2F มีความน่าสนใจใน
เรื่ องของการเลือกประเภทของข่าว กลวิธีการนําเสนอข่าว ตลอดจนการใช้ภาษาในข่าวหน้าหนึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงการเลือกประเภทของข่าวที่กาํ ลังเป็ นที่สนใจของคนในสังคม ด้านการใช้ภาษามีการ
ใช้คาํ ที่กระชับเพราะต้องคํานึงถึงพื้นที่ในการเขียนที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดจึงมีการใช้การตัดคํา มีกลวิธีใน
การใช้ภาษาให้ผอู ้ ่านมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวด้วยการใช้คาํ จินตภาพ ตลอดจนการ
ใช้โวหารและภาพพจน์ต่างๆ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F
ดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ให้เนื้ อหาข่าวของหนังสื อพิมพ์แจกว่ามีประเภทของเนื้ อหาข่าวที่นาํ เสนอ
อย่างไรบ้าง รวมถึงจะได้ช้ ีให้เห็นลักษณะเด่นของภาษาและกลวิธีการนําเสนอเนื้ อหาข่าวของข่าว
แจกที่จะดึงดูดความสนใจจากผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์แจกฉบับนี้ดว้ ย

7

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวหน้าหนึ่ง ในหนังสื อพิมพ์แจก M2F
2. เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอและการใช้ภาษาข่าวหน้าหนึ่ง ในหนังสื อพิมพ์แจก M2F

1.3 สมมุติฐานการวิจัย
1. เนื้ อหาของข่าวหน้าหนึ่ ง ในหนังสื อพิมพ์ M2F มีเนื้ อหาที่ใกล้ตวั คนที่อาศัยอยูใ่ นสังคม
เมือง
2. กลวิธีการนําเสนอและการใช้ภาษาข่าวหน้าหนึ่ ง ในหนังสื อพิมพ์แจก M2F มีลกั ษณะ
การนําเสนอและการใช้ภาษาด้วยการเล่าข่าวมากกว่าการรายงานข่าวโดยทัว่ ไป

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
สํารวจและเก็บข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์ M2F ตั้งแต่ฉบับเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2555 จํานวน 82 ฉบับ โดยศึกษาเฉพาะข่าวหน้าหนึ่ง ของหนังสื อพิมพ์

1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา
1. รับหนังสื อพิมพ์แจกจากสถานีรถไฟฟ้ า BTS อารี ย ์ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2555 จํานวน 82 ฉบับ
2. นําข้อมูลที่ได้มาจัดแบ่งประเภทและศึกษาวิเคราะห์ ด้านเนื้ อหาข่าว ได้แก่ การแบ่ง
ประเภทของข่าว ด้านการนําเสนอข่าวหน้าหนึ่ ง มีการแบ่งประเภทการพาดหัวข่าวและกลวิธีการ
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วางตัวอักษรบนพาดหัวข่าว มีการแบ่งประเภทการเขียนความนํา การแบ่งประเภทส่ วนเชื่อม และ
การแบ่งประเภทกลวิธีการเขียนเนื้ อหาข่าว ด้านการใช้ภาษา ได้แก่ การศึกษาภาษาระดับคํา โดยมี
การใช้ค าํ ตัด การใช้ค าํ คํา ทับ ศัพ ท์ การใช้อ ัก ษรย่ อ การใช้ค าํ ฉายา การใช้ค าํ สแลง การใช้
คําคล้องจอง การใช้คาํ จินตภาพ การศึกษาภาษาระดับความ การแบ่งสํานวนต่างๆ การแบ่งประเภท
ของการเชื่อมโยงความ และการแบ่งประเภทโวหาร
4. สรุ ปผลการศึกษาและให้ขอ้ เสนอแนะ
5. จัดพิมพ์และนําเสนอผลงานตามรู ปแบบของการค้นคว้าอิสระ

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงประเภทของเนื้อหาของข่าวหน้าหนึ่ง ในหนังสื อพิมพ์แจก M2F
2. ทราบถึงกลวิธีการนําเสนอและการใช้ภาษาของข่าวหน้าหนึ่ง ในหนังสื อพิมพ์แจก M2F

1.7 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1. การวิเคราะห์ข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะเลือกเฉพาะ
หน้าที่เป็ นส่ วนที่มีลกั ษณะเป็ นข่าวเท่านั้น ไม่นบั รวมหน้าหนึ่งที่เป็ นการโฆษณาสิ นค้า
2. กรณี ที่ข่าวหน้าหนึ่ งไม่จบในหน้าเดียว ผูศ้ ึกษาจะศึกษาเนื้ อหาของข่าวหน้าหนึ่ งที่เขียน
ต่อหน้าในของหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
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1.8 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับแนวคิดทฤษฎีการเขียนข่ าว
ประเภทของข่าว
ประเภทของข่าว ข่าวมีหลากหลายประเภทเพื่อให้เกิ ดความหลากหลายในการ
นําเสนอข่าวและเพื่อให้ผอู ้ ่านได้รับข่าวสารที่หลากหลาย ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ (2548 : 35) ได้แบ่ง
ประเภทข่าวตามชนิดของข่าวไว้ดงั นี้
1. ข่าวในพระราชสํานัก มักเป็ นข่าวเกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ตามลําดับชั้น นับตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
นารถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาพรวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี และบรมวงศานุวงศ์ที่สาํ คัญ
เป็ นต้น
2.

ข่าวการเมื อง เป็ นเกี่ ยวกับการบริ หารงานของรั ฐบาล ข่าวเกี่ ยวกับพรรค

การเมืองฝ่ ายรัฐบาล พรรคฝ่ ายค้าน ข่าวเกี่ยวกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร นายกรัฐมนตรี ประธาน
รัฐสภา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง
กรม รัฐวิสาหกิจ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ข่าวติดตามความก้าวหน้า การดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนงานทั้งของพรรคการเมืองและรัฐบาลในด้านต่างๆ ที่ประชาชนควรจะได้รับทราบ รวมทั้งข่าว
เกี่ยวกับฝ่ ายนิติบญั ญัติคือรัฐสภา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกพระราชบัญญัติหรื อกฎหมาย
3. ข่าวเศรษฐกิจ เป็ นข่าวที่เกี่ยวข้องกับ การดําเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม การเงินและ
ธนาคาร การส่ งออกสิ นค้า และแรงงาน ข่าวประเภทนี้โดยสรุ ปแล้วมีเนื้อหาสาระดังนี้
ธุรกิจ ได้แก่ การค้าขายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการค้าปลีก ค้าส่ ง การทําสัญญา
ธุรกรรมต่างๆ
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การเงิ นและการธนาคาร ได้แก่ ข่าวเกี่ ยวกับการซื้ อขายหุ ้น อัตราส่ วนและอัตรา
ดอกเบี้ ย การแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา สิ นเชื่ อ ความก้าวหน้าและบริ การด้านต่างๆ ของธนาคาร การ
อุตสาหกรรม ได้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้า การบริ การ การขายกิจการ การเปิ ดกิจการใหม่ วัตถุดิบการผลิต
การดําเนินกิจการของโรงงานต่างๆ
แรงงาน ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับการเดินรถ เดินเรื อ เดินอากาศ หรื อรู ปแบบทิศทางการ
คมนาคม การใช้เส้นทางคมนาคม รวมทั้งอัตราค่าโดยสาร และการขนส่ งต่างๆ
4. ข่าวการเกษตร เป็ นข่าวเกี่ยวกับเกษตรกร พืชผักผลไม้ ราคาสิ นค้า ผลิตผล
การเกษตร ปริ มาณการขาย วิธีการเกษตรกรรมต่างๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่ นาสวนผสม เป็ นต้น
การส่ งออกของพืชผลทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โรคระบาดของพืช
และสัตว์ ความแห้งแล้งหรื ออาจรวมถึงข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ผลิต เช่น พืชตัดแต่งพันธุกรรมหรื อจีเอ็มโอ เป็ นต้น
5. ข่าวการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม สําหรับข่าวการศึกษา เป็ นข่าวที่เกี่ยวกับ
ระบบการทํา งานและการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาในทุ กระดับ เช่ น โรงเรี ยน วิทยาลัย และ
มหาวิ ท ยาลัย ทั้ง ภาคเอกชนและภาครั ฐ การรายงานความก้า วหน้า และความเคลื่ อ นไหวใน
วงการศึ ก ษาในทุ ก ๆ ด้า น ทั้ง ด้า นหลัก สู ต รการเรี ย นการสอน การบริ ห ารงาน ผูส้ อน ผูเ้ รี ย น
กิ จกรรมส่ งเสริ มการศึกษาในแต่ละด้าน การใช้เทคโนโลยีเข้าช่ วยในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ข่าวเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ ศิลปิ น และการอนุ รักษ์ทาํ นุ บาํ รุ งวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามของ
ชาติ เป็ นต้น
6. ข่าววิทยาศาสตร์และวิจยั เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจยั การค้นพบในศาสตร์
แขนงต่างๆ โดยทัว่ ไปจะมีเนื้ อหาเกี่ยวกับ การค้นพบหลักการ หรื อทฤษฎี และข้อเท็จจริ งใหม่ๆ
เพิ่มเติมจากความรู ้เดิม เป็ นการพิสูจน์ ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีของแต่ละศาสตร์ การทดลอง
ค้นคว้าพัฒนา ประดิษฐ์ส่ิ งใหม่ๆ เช่น การทดลองวัคซีนโรคเอดส์ การค้นคว้าเกี่ยวกับระบบจักรวาล
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การพัฒ นาเครื่ องมื อทางวิ ทยาศาสตร์ อนั จะนํา ไปสู่ ค วามเจริ ญก้า วหน้าในด้านต่ างๆ ของมวล
มนุษยชาติ เป็ นต้น
7. ข่าวสังคมและสตรี ข่าวหน้าสังคมและสตรี น้ ี เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่มี
ความเด่นและดังในสังคม ซึ่ งจะนํามาเขียนในรู ปของข่าวและคอลัมน์โดยเฉพาะ มักจะมีเนื้ อหา
เกี่ ยวกับกิ จกรรมที่ หรู หราในวงสังคม ความมัง่ คัง่ และความสวยงามที่ควบคู่กนั ไป นอกจากนี้
ได้แก่ ข่าวการหมั้นหมาย สมรส หย่าร้ าง และการมีบุตร ของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงโด่ งดังในสังคม
นอกจากนี้ ข่าวที่พบในหน้าสังคมและสตรี โดยมัง่ ไปได้แก่ บุคคลในข่าวความบันเทิงต่างๆ การ
เลี้ยงต้องรับ การเลี้ยงส่ ง การจัดงานรื่ นเริ ง การเต้นรํา การแสดง ข่าวสังคมซุบซิ บ ข่าวและคอลัมน์
เกี่ยวกับแฟชัน่ การทําอาหาร การจัดและตกแต่งบ้าน การเลี้ยงลูก การเอาใจใส่ ครอบครัว และข่าว
เกี่ยวกับธุรกิจของสตรี และการประกอบอาชีพ
8. ข่าวกีฬา ส่ วนใหญ่จะเป็ นการรายงานรายละเอียดของเกมการแข่งขันกีฬา และ
ผลของการแข่งขันกีฬานานาประเภท นอกจากนั้น ได้แก่ เนื้ อหาสาระของข่าวเกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมาของเกมการแข่งขัน ผูแ้ ข่งขันแต่ละฝ่ าย สถิติของการแข่งขัน สภาพอากาศ การทํานายผลการ
แข่งขันล่วงหน้า การฝึ กซ้อมก่ อนการแข่งขัน ความพร้ อมของผูแ้ ข่งขันหรื อของแต่ละฝ่ าย เงิ น
รางวัล รวมทั้งการสัมภาษณ์ ขอ้ คิดเห็ นต่อการแข่งขันของผูเ้ กี่ ยวข้องกับการแข่งขันกี ฬาประเภท
นั้นๆ ก็สามารถนํามารายงานเป็ นข่าวได้ เช่น ผูส้ นับสนุ นการแข่งขัน ผูจ้ ดั การแข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม
และผูฝ้ ึ กสอน เป็ นต้น
9. ข่าวบันเทิง มักจะเป็ นการรายงานเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงทั้งในวงการ
ภาพยนตร์ ดนตรี หนัง สื อ ศิ ลปกรรม วิทยุโทรทัศน์ วิทยุก ระจายเสี ย ง และการละคร เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปข่าวบันเทิงมีแนวโน้มที่จะเสนอข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวในวงการดังกล่าวรวมทั้ง
เมื่อมีผลงานหรื อผลผลิตออกมาใหม่ เช่น การสร้างภาพยนตร์ เรื่ องใหม่ การผลิตรายการละครทาง
วิทยุโทรทัศน์ การผลิตเพลงชุดใหม่ เป็ นต้น นอกจากนี้ จะเป็ นเนื้ อหาสาระของข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่
สําคัญหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง ทั้งที่เป็ นผูท้ ี่อยู่ในวงการบันเทิงโดยตรงหรื อไม่ก็ตาม
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เช่ น ดาราหรื อ นัก แสดง นัก ร้ อ ง ผูก้ าํ กับ ผูอ้ าํ นวยการสร้ า ง เป็ นต้น ซึ่ ง จะมี ความเกี่ ย วข้อ งใน
ประเด็นต่างๆ เช่น การเตรี ยมตัวของดาราหรื อนักแสดงนักร้องเพื่อผลิตงานชุดใหม่
10. ข่าวสิ่ งแวดล้อม มักจะเป็ นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั และ
อนาคต เช่ น สภาพป่ า แม่น้ าํ ลําคลอง หนองบึง ทะเล ป่ าชายเลน เป็ นต้น รวมถึงเรื่ องนิ เวศวิทยา
โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสี ยชนิ ดต่างๆ ได้แก่ นํ้าเสี ย อากาศพิษ ฝุ่ นผงละออง ขยะ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยัง มี เ รื่ อ งทรั พ ยากรประเภทต่ า งๆ ที่ มี ก ารค้น พบและนํา ออกมาใช้ มัก เป็ นการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่านํามาซึ่งความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างมาก จน
เกิดกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ ขึ้นมาแล้วรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ พิทกั ษ์ ตลอดจนการนําทรัพยากร
มาใช้อย่างประหยัด
11. ข่าวเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ มักจะเป็ นข่าวที่เกิดจากการคิดค้นพัฒนา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุ ก ต์ คอมพิ ว เตอร์ โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ รวมถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้แ ก่
อินเทอร์เน็ต (internet) อินทราเน็ต (intranet) เป็ นต้น
ทั้งนี้ ยงั รวมถึงข่าวที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีการสื่ อสารอันทันสมัยต่างๆ ได้แก่
การสื่ อสารผ่านดาวเทียม การสื่ อสารแบบเส้นใยนําแสง (optic fiber) และการสื่ อสารแบบไร้สาย
ระบบดิจิทลั (digital) เป็ นต้น ซึ่งเป็ นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างสู งในยุคปั จจุบนั
โครงสร้างของข่าว
เมื่อผูส้ ื่ อข่าวได้ขอ้ เท็จจริ งมาแล้ว จากนั้นนําข้อมูลมาเขียนเป็ นข่าว ในการเขียน
ข่าวผูเ้ ขียนจะเขียนตามโครงสร้างของข่าวตามหลักสากลนิยมที่จะแบ่งข่าวเป็ นส่ วนๆ ประกอบด้วย
พาดหัวข่าว ความนํา (หรื อวรรคนําหรื อโปรยข่าว) ส่ วนเชื่ อม และเนื้ อข่าว หรื อเนื้ อเรื่ องที่เป็ น
รายละเอียดของข่าว อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่าข่าวทุกข่าวจะต้องประกอบด้วยส่ วนประกอบ
ครบถ้วน ดังนี้
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1. หัว ข่ า ว (Headline) เป็ นส่ ว นแรกของข่า วที่ สรุ ปความสํา คัญหรื อประเด็น ที่
สําคัญที่สุดของแต่ละข่าว มักเลือกใช้ถอ้ ยคําที่ถูกกลัน่ กรองอย่างละเอียดเพื่อให้ความหมายกะทัดรัด
สื่ อความหมายและดึงดูดความสนใจชวนให้ผอู ้ ่านติดตามอ่านรายละเอียดด้านในเนื้อข่าวต่อไป และ
มักใช้ตวั อักษรขนาดใหญ่ที่สุดในข่าวแต่ละข่าวด้วย (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77)
2. พาดหัวรอง (Secondary Interest) เป็ นการขยายพาดหัวข่าวให้ชดั เจนยิ่งขึ้น
อาจจะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้ ขึ้นอยูก่ บั ประเด็นข่าว และพื้นที่ในการพาดหัวข่าว (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 :
77)
3. ความนําหรื อวรรคนําหรื อโปรยข่าว (Lead) เป็ นส่ วนที่ต่อจากหัวข่าวที่ช่วยสรุ ป
ประเด็นสําคัญของข่าวเพิ่มเติ มจากหัวข่าว เป็ นการประหยัดเวลาของผูอ้ ่านโดยปกติมกั จะตอบ
คําถามว่าใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ทําไม (Why) อย่างไร (How)
หรื อเรี ยกว่า สรุ ป 5W1H ในกรณี ที่เป็ นข่าวที่มีความยาวและมีประเด็นสําคัญหลายประเด็นแต่ไม่
สามารถนําเสนอทุกประเด็นในหัวข่าว (Headline) ได้ เพราะมีพ้ืนที่จาํ กัดก็ถูกนําเสนอในส่ วนของ
ความนํานี้ (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77)
4. ส่ วนเชื่อม (Neck) มีความสําคัญเพื่อให้การดําเนินการเขียนข่าวนั้นเป็ นไปอย่าง
ดีและราบรื่ น Neck นี้ อาจเป็ นย่อหน้าเดียวที่ประกอบด้วยสองสามประโยคหรื อสองสามย่อหน้า
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสําคัญของข่าวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Neck ทําหน้าที่สาํ คัญๆ หลายอย่าง เช่น
อาจจะเป็ นการให้รายละเอียดของบุคคล สถานที่ เพิ่มเติมจากวรรคนําหรื ออธิ บายขยายความ W ตัว
ใดตัวหนึ่ง และเพื่อเท้าความให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวที่เกิดขึ้นดียง่ิ ขึ้น (ดรุ ณี หิ รัญรักษ์, 2537 : 6)
5. เนื้ อข่าว (Body หรื อ Details) เป็ นส่ วนรายละเอียดเนื้ อหาของข่าว นําเสนอ
รายละเอียดของเหตุการณ์ โดยมักจะเรี ยงลําดับความสําคัญของรายละเอียดหรื อประเด็นข้อเท็จจริ ง
(ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77)
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รู ปแบบการเขียนข่าว
รู ปแบบการเขียนข่าวเป็ นกลวิธีอย่างหนึ่ งของหนังสื อพิมพ์ที่ใช้ในการดึงดูดความ
สนใจจากผูอ้ ่านโดยการนําจุ ดสําคัญของข่าวมานําเสนอก่ อน แล้วจึ งให้รายละเอี ยดของข่าวใน
ตอนท้าย ดังเช่นรู ปแบบพีระมิดหัวกลับ
พีระมิดหัวกลับ (Inverted Pyramid) การเขียนข่าวตามรู ปแบบพีระมิดหัวกลับเป็ น
รู ปแบบการเขี ยนข่า วที่ นําเอาประเด็น ข้อเท็จ จริ งที่ มีความสําคัญที่ สุด ของข่าวขึ้ น มาเขี ยนก่ อน
จากนั้นจึ งนําประเด็นที่ มีความสําคัญรองมาเขียนเรี ยงตามลําดับจากความสําคัญมากไปหาน้อย
ผูส้ ื่ อข่าวจึงรายงานข่าวในลักษณะสรุ ปย่อข้อเท็จจริ งสําคัญๆ อันประกอบด้วย ใคร (Who) ทําอะไร
(What) เมื่อไหร่ (When) ที่ไหน (Where) และอย่างไร (How) เป็ นความนําของข่าวไปก่อน แล้วจึง
ค่อยขยายรายละเอี ยดของข้อเท็จจริ งเหล่ านั้นตามลําดับความสําคัญในเนื้ อข่าวต่ อไป (ภาคภู มิ
หรรนภา, 2554 : 80)
ภาษาของการเขียนข่าว
เนื่ องจากแต่ละข่าวประกอบไปด้วยข้อเท็จจริ งและรายละเอียดจํานวนมากและ
แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ เวลาและเนื้ อที่ในการนําเสนอข่าวก็เป็ นปั จจัยสําคัญที่จาํ กัดรู ปแบบ
การเขียนข่าว ทําให้ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวแตกต่างจากภาษาที่ใช้ในการเขียนข้อเขียนในลักษณะ
อื่นๆ เช่น ต้องใช้ถอ้ ยคําและข้อความที่กะทัดรัด การใช้ถอ้ ยคําที่สื่อความหมายตรงหรื อชัดเจน การ
เลือกใช้คาํ ที่สร้างภาพในใจผูอ้ ่าน และการเขียนด้วยประโยคหรื อวรรคสั้นๆ เป็ นต้น (ปุณณรัตน์
พิงคานนท์, 2548 : 144)
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับการใช้ ภาษาในข่ าว
จากการสํารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในข่าวพบว่ามีผศู ้ ึกษาเรื่ องของ
การใช้ภ าษาในข่ า วไว้เ ป็ นจํา นวนมาก ผูศ้ ึ ก ษาจะขอนํา เสนอผลการศึ ก ษาของงานวิ จ ัย ที่ พ บ
ดังต่อไปนี้
นิตย์สุดา อภินนั ทนาภรณ์ (2534) ศึกษาเรื่ องลักษณะการเชื่อมโยงความในรายงาน
ข่าวอาชญากรรมของหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ การศึกษาภาษาระดับความ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เชื่ อมโยงข้อความเพื่ออ้างถึ งนามวลี และศึ กษาถึงการเชื่ อมโยงข้อความโดยการใช้คาํ เชื่ อม ผล
การศึกษาการเชื่ อมโยงความโดยการอ้างถึงนามวลี สรุ ปได้ว่าประเภทของนามวลีในการรายงาน
ข่าวอาชญากรรมมี 6 ประเภท คือ ชื่อเฉพาะ คํานามทัว่ ไป คําสรรพนามบอกบุรุษ คําเรี ยกญาติ ฉายา
นาม และคําแสดงสถานภาพทางสังคม การแสดงการอ้างถึงนามวลีที่ปรากฏในข่าวจําแนกได้ 2
ลักษณะ คือ การแสดงการอ้างถึงนามวลีที่ปรากฏในข่าวอาชญากรรมในแต่ละส่ วนของข่าว สรุ ปได้
ว่าในส่ วนพาดหัวข่าวปรากฏการแสดงการอ้างอิงถึงนามวลี คิดเป็ นร้อยละ 4.01 จําแนกได้คือ การ
ละนามวลี, การใช้คาํ สัมพันธ์กนั และการใช้คาํ แทน, ในส่ วนวรรคนํา ปรากฏการแสดงการอ้างถึง
นามวลีคิดเป็ นร้อยละ 14.32 จําแนกได้คือ การละนามวลี, การซํ้ารู ป, การซํ้าความหมาย, การใช้คาํ
สัมพันธ์กนั , การใช้คาํ แทน, การใช้คาํ สรรพนามและการใช้นามวลีบ่งชี้ การแสดงการอ้างถึงนามวลี
ที่ปรากฏในข่าวอาชญากรรมระหว่างส่ วนต่างๆ ของข่าว ปรากฏการแสดงการอ้างถึงนามวลี คิดเป็ น
ร้อยละ 35.00 จําแนกได้คือ การละนามวลี, การซํ้ารู ป, การซํ้าความหมาย, การใช้คาํ สัมพันธ์กนั ,
การใช้คาํ แทน, การใช้คาํ สรรพนาม และการใช้นามวลีบ่งชี้ ลักษณะความสัมพันธ์ของรู ปภาษาที่ใช้
อ้างถึงนามวลีและนามวลีที่ถูกอ้างถึง มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์แบบตามเป็ นความสัมพันธ์ที่
รู ปภาษาใช้อา้ งถึ งนามวลี ปรากฏในประโยคที่ อยู่ต ามหลัง ประโยคที่ มี น ามวลี ที่ถูก อ้า งถึ ง และ
ความสัมพันธ์แบบนําเป็ นความสัมพันธ์ที่รูปภาษาใช้อา้ งถึงนามวลีปรากฏในประโยคที่มีนามวลีที่
ถูกอ้างถึง
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ผลการศึกษาการเชื่อมโยงข้อความโดยการใช้คาํ เชื่อมพบว่าประเภทของคําเชื่อมที่
แสดงการเชื่อมโยงข้อความตามความสัมพันธ์ของประโยคที่ต่อเนื่ องกัน จําแนกตามองค์ประกอบ
ของข่าว ในส่ วนพาดหัวข่าวพบว่ามีการเชื่ อมโยงโดยไม่ปรากฏรู ปภาษาที่เป็ นคําเชื่ อมแสดงการ
เชื่อมประโยค แต่อาจตีความได้จากประโยคที่ต่อเนื่ องกันนั้น มีความสัมพันธ์กนั 9 ลักษณะ คือ
แสดงลักษณะหรื อวิธีการ, แสดงความมุ่งหมาย, แสดงการสรุ ปความหรื อแสดงผล, แสดงเหตุ,
แสดงการขยายความ, แสดงการลําดับเหตุการณ์, แสดงความคล้อยตามกัน, แสดงความขัดแย้งและ
แสดงความเป็ นเจ้าของ ในส่ วนของวรรคนําพบว่ามี 2 ลักษณะ คือ ปรากฏรู ปภาษาที่เป็ นคําเชื่อม
แสดงการเชื่อมประโยคให้ต่อเนื่ องกัน 12 ลักษณะ ได้แก่ แสดงลักษณะหรื อวิธีการ, แสดงความ
มุ่ งหมาย, แสดงผล, แสดงเหตุ , แสดงการขยายความ, แสดงการลําดับเหตุ ก ารณ์ , แสดงความ
คล้อยตามกัน, แสดงความขัดแย้ง, แสดงความต่างตอนกัน, แสดงสิ่ งกําหนดและไม่ปรากฏรู ป
คําเชื่ อมมี 2 ลักษณะ คือ คําเชื่ อมที่มีตาํ แหน่ งต้นประโยค และคําเชื่อมที่มีตาํ แหน่ งต้นและกลาง
ประโยค
ศศิ ธ ร ทัศ นัย นา (2535) ศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาลัก ษณะภาษาของข่ า วบัน เทิ ง ใน
หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยปี พ.ศ. 2531 ผลการศึกษาพบว่าลักษณะภาษาของข่าวบันเทิงใน
หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยมี ลกั ษณะเฉพาะที่เด่ นและน่ าสนใจหลายประการ เช่ น การใช้คาํ
เรี ยกชื่ อ การใช้สมญานาม การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะ และการใช้สํานวนใหม่เป็ นต้น ลักษณะรู ปแบบ
ภาษาที่ผเู ้ ขียนข่าวใช้ไม่ได้แตกต่างจากภาษาทัว่ ไปเพียงแต่ได้เพิ่มลักษณะภาษาพิเศษ ได้แก่การใช้
คําที่มีเสี ยงสัมผัสคล้องจอง การใช้คาํ ภาษาปาก การใช้คาํ ภาษาต่างประเทศ และการใช้คาํ ในบริ บท
ที่ต่างไปจากปกติ รู ปแบบของประโยคและการใช้หน่ วยประโยคแตกต่างจากภาษามาตรฐานบ้าง
เช่ น การใช้ประโยคกรรมวาจก หรื อประโยคขนานความ การใช้ประโยคที่ มีสํานวนแปลภาษา
ต่างประเทศ การใช้วลีบอกจํานวนที่เปลี่ยนรู ปแบบ การใช้กริ ยาวลีแทนกริ ยา และการใช้ บุพบท
โดยไม่จาํ เป็ น นอกจากนี้ยงั มีการใช้สาํ นวนและภาพพจน์ดว้ ย
ประภัสสร ภัทรนาวิก (2539) ศึกษาเรื่ อง “ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสื อพิมพ์รายวัน
ภาษาไทย พ.ศ. 2474

และ พ.ศ. 2475” ผลการวิจยั สรุ ปว่า พาดหัวข่าวทั้งหมดจํานวน 3,962
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พาดหัวข่าวแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ข่าวบุคคล ข่าวการบริ หารบ้านเมือง และข่าวเหตุการณ์
พบว่ามีลกั ษณะภาษาที่เป็ นคํา กลุ่มคํา ประโยคและกลุ่มประโยค พาดหัวข่าวที่เป็ นคําอาจแตกต่าง
จากพาดหัวข่าวในปั จจุบนั เพราะในปั จจุบนั ไม่พบพาดหัวข่าวที่เสนอเป็ นเพียงคําเดียว พาดหัวข่าวที่
เป็ นคําให้เนื้ อหาสาระของข่าวน้อยมากจนผูอ้ ่านมิอาจทราบว่าเป็ นข่าวเกี่ยวกับอะไร ต่างจากพาด
หัวข่าวที่เป็ นกลุ่มประโยคที่จะให้รายละเอียดของข่าวชัดเจนมาก
นิ เทศ ไชยคําภา (2543) ศึกษาเรื่ องภาษาพาดหัวข่าวในหนังสื อพิมพ์รายวัน เพื่อ
ศึกษาลักษณะของภาษาพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์รายวันไทยรัฐและเดลินิวส์ รวม 12
เดือน 730 ฉบับ โดยศึกษารู ปแบบประโยค การใช้ถอ้ ยคํา การสื่ อความหมาย และภาพสะท้อนทาง
สังคม ผลการวิจยั สรุ ปว่ารู ปประโยคที่ใช้พาดหัวข่าวมี 5 รู ปแบบ โดยพบว่า รู ปประโยคที่ข้ ึนต้น
ด้วยบทกริ ยามากที่สุด รองลงมาเป็ นบทประธาน บทขยาย ขึ้นต้นตัวเลข และบทกรรมตามลําดับใน
ด้านการใช้ถอ้ ยคําพบว่า มีการใช้หลายลักษณะทั้งคําย่อ คําทับศัพท์ คําภาษาปาก คําสํานวน คําเชิง
เปรี ยบเทียบและคําตัด ทั้งนี้ เพื่อสื่ อความหมายโดยตรงให้เกิดภาพ พร้อมกันนี้ ยงั แสดงภาพสะท้อน
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างชัดเจน
สิ รนันท์ ห่ อหุ ้ม (2548) ศึกษาเรื่ องลักษณะการใช้พาดหัวข่าวของหนังสื อพิมพ์
ปริ มาณและหนังสื อพิมพ์คุณภาพ ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้ภาษาใน
การพาดหัวข่าวของหนังสื อพิมพ์ปริ มาณและหนังสื อพิมพ์คุณภาพทั้งด้านการใช้คาํ การใช้ประโยค
และการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนพบว่า มีท้ งั ลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน โดยหนังสื อพิมพ์
นิยมใช้คาํ ประโยคและเครื่ องหมายวรรคตอนที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการนําเสนอข่าวและเร้าความ
สนใจจากผูอ้ ่านในพื้นที่อนั จํากัด ส่ วนหนังสื อพิมพ์คุณภาพนิ ยมใช้คาํ ประโยค และเครื่ องหมาย
วรรคตอนที่ช่วยเพิ่มและเน้นรายละเอียดสําคัญของข่าวให้มากที่สุด
สุ ร ศัก ดิ์ พรหมจรรย์ (2554) ศึ ก ษาเรื่ องลัก ษณะภาษาพาดหัว ข่ า วการเมื องใน
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาลักษณะการพาดหัวข่าวการเมืองใน 3 ประเด็นได้แก่
ประเภทของภาษาพาดหัวข่าวการเมือง โครงสร้างของภาษาพาดหัวข่าวการเมือง และรู ปแบบของ
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ประโยคที่ใช้กบั ภาษาพาดหัวข่าวการเมือง พาดหัวข่าวการเมืองที่เลือกนํามาวิเคราะห์และศึกษา
ทั้งหมด 77 พาดหัวข่าว ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ต้ งั แต่เดือนกันยายน
ถึง เดือนพฤศจิกายน 2551
ผลที่ ไ ด้จ ากงานวิ จ ัย นี้ ปรากฏว่า ประเภทของภาษาพาดหัว ข่ า วการเมื อ งแบบ
ตรงไปตรงมามีการใช้มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 67.08 และประเภทของภาษาพาดหัวข่าวการเมืองที่
ใช้น้อยที่ สุดคือ พาดหัวข่าวแบบอ้างอิง คิดเป็ นร้อยละ 7.60

โครงสร้ างของภาษาพาดหัวข่าว

การเมืองที่พบมากที่สุด คือโครงสร้างแบบคํานามตามด้วยคํากริ ยา คิดเป็ นร้อยละ 61.04 และมีการ
ใช้รูปประโยคร้อยละ 82.35
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งพบการใช้ภ าษาพาดหัว ข่ า วใน
หนังสื อพิมพ์รายวัน ลักษณะภาษาในข่าวบันเทิงและการเชื่อมโยงความในข่าวอาชญากรรมซึ่ งพบ
ลักษณะของการใช้ระดับภาษา การใช้คาํ รู ปแบบประโยค การเชื่ อมโยงความ การสื่ อความหมาย
และการสะท้อนภาพสังคม การศึกษางานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงเป็ นประโยชน์ต่อการใช้เป็ น
แนวทางในการวิจยั เป็ นการเพิ่มความรู ้ในการวิจยั เรื่ องภาษาของหนังสื อพิมพ์เนื่ องจากยังไม่มีผใู ้ ด
ศึกษาภาษาข่าวในหนังสื อพิมพ์แจกมาก่อน ผูว้ ิจยั จึงประสงค์จะศึกษาเรื่ อง ภาษาข่าวหน้าหนึ่ งใน
หนังสื อพิมพ์แจก M2F เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาภาษาสื่ อมวลชนให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น

1.8 นิยามศัพท์ เฉพาะ
หนังสื อพิมพ์ แจก (free

newspapers) คือหนังสื อพิมพ์ประเภทให้เปล่า หนังสื อพิมพ์

ประเภทนี้มกั จะมีโฆษณามากกว่าเนื้อหา เพราะค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และการจัดทําได้มาจากการลง
โฆษณาทางเดียว เนื้ อหาจะเป็ นเรื่ องเฉพาะด้าน เช่น เรื่ องจากท่องเที่ยว แหล่งอาหารการกิน แหล่ง
สําราญกลางคืน ฯลฯ หนังสื อพิมพ์ดงั กล่าวนี้มกั จะวางแจกตามโรงแรมหรื อสถานที่ท่องเที่ยวทัว่ ไป
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นอกจากนี้อาจพบเห็นหนังสื อพิมพ์แจกที่จดั ทําโดยมูลนิธิหรื อสมาคมต่างๆ บางทีเรี ยกหนังสื อพิมพ์
ประเภทนี้วา่ หนังสื อพิมพ์สาํ หรับผูซ้ ้ือ

ข่ าวหน้ าหนึ่ง คือข่าวในหน้าแรกของหนังสื อพิมพ์ ประกอบด้วย ชื่ อหนังสื อพิมพ์พร้อม
สัญลักษณ์หวั หนังสื อพิมพ์ รายละเอียดข่าวประจําฉบับของหนังสื อพิมพ์ คือ ปี ที่ ฉบับที่ วันที่ เดือน
ปี ที่ ออกหนังสื อพิมพ์ เป็ นพื้นที่ สําหรั บรายงานข่าวที่มีคุณค่าของความสดใหม่เป็ นอันดับหนึ่ ง
โดยผ่ า นการพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า ข่ า วตามลํา ดับ ความสํา คัญ จากการประชุ ม ของกองบรรณาธิ ก าร
เอกลักษณ์ของข่าวหน้าหนึ่ ง คือ การให้ความสําคัญกับการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจในขนาดต่างๆ
เพื่ อ ดึ ง ดู ด สายตาสร้ า งความสนใจ (มาลี บุ ญ ศิ ริ พ นั ธ์ , 2537 :

65) นอกจากหัว ข่ า วแล้ว ยัง

ประกอบด้วย ความนํา รายละเอียดของข่าวรวมถึงข่าวในหน้าในที่มีเนื้ อหาข่าวต่อจากหน้าหนึ่ ง
และภาพข่าว
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บทที่ 2
วิเคราะห์ เนือ้ หาของข่ าวหน้ าหนึ่งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F

ข่าวหน้าหนึ่ งของหนังสื อพิมพ์จะต้องมีความน่ าสนใจและดึงดูดใจผูอ้ ่านให้ตดั สิ นใจซื้ อ
หรื อ รับแจกหนังสื อพิมพ์ฉบับนั้น ทั้งนี้ อาจทําได้ดว้ ยการใช้ขนาดตัวหนังสื อที่ใหญ่ การเน้นสี ที่
ตัวอักษร ด้านการใช้ภาษาอาจใช้คาํ สแลงที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมในสังคม ใช้คาํ ฉายา ฯลฯ และการดึงดูด
ความสนใจจากผูอ้ ่านอีกทางหนึ่งนัน่ คือการเลือกประเภทของข่าวที่น่าสนใจ เรื่ องราวที่กาํ ลังอยูใ่ น
กระแสสังคมในขณะนั้น หรื อข่าวที่แปลกประหลาด เป็ นต้น
2. ประเภทของข่ าวอาชญากรรมในหนังสื อพิมพ์แจก M2F
การศึกษาข่าวหน้าหนึ่งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F จํานวน 82 ฉบับ ผูว้ ิจยั พบประเภทของ
ข่าวทั้งหมด 13 ประเภทได้แก่ 1.ข่าวอาชญากรรม 2.ข่าวบันเทิง 3.ข่าวศาสนาและความเชื่อ 4.ข่าว
สุ ขภาพ 5. ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ 6.ข่าวอุทกภัยและธรณี พิบตั ิ 7.ข่าวอุบตั ิเหตุ 8.ข่าวสังคม 9.ข่าว
เศรษฐกิจ 10.ข่าวในพระราชสํานัก 11.ข่าวการเมือง 12.ข่าวพยากรณ์อากาศ 13.ข่าวการศึกษา
2.1 ข่ าวอาชญากรรม เป็ นข่าวที่เกี่ยวกับการฆาตกรรม การปล้นจี้ การลักพาหรื อ
เรี ยกค่าไถ่ การลักลอบค้ายาเสพติ ด การปลอมแปลง และการกระทําที่ผิดกฎหมาย เป็ นต้น ข่าว
อาชญากรรมมักจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในแต่ละยุคสมัยซึ่ งมีผลดีต่อสาธารณชนในการ
ได้รู้วิธีการป้ องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองสักวันหนึ่ งก็ได้ (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 :
38 - 39) ในจํานวนนี้พบข่าวอาชญากรรมมากที่สุดจํานวน 23 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 28.05
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จากคําจํากัดความของข่าวอาชญากรรมข้างต้นนั้นหมายถึงการกระทําใดๆ ที่ถือ
เป็ นสิ่ งกฎหมาย การกระทําที่ผิดกฎหมายสามารถนี้ มีหลากหลายรู ปแบบจึงสามารถจําแนกเนื้ อหา
ของข่าวได้ดงั ต่อไปนี้
2.1.1 ข่ าวอาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการหลอกลวง ต้ มตุ๋น การปล้ น ผูอ้ ื่น
ซึ่งเป็ นภัยต่อคนในสังคมพบมากที่สุดจํานวน 12 ข่าว เนื้ อหาของข่าวเป็ นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
ของคนในสังคมในแง่ การปล้นการหลอกลวงหรื อก่ อความวุ่นวายให้เกิ ดความเสี ยหายต่อผูอ้ ื่ น
ยกตัวอย่างเช่น
“อ้างหลานบิ๊กบินไทย – ศาล กัปตันเก๊ ต้มสาวๆ
ตุ๋นเงินแสน”
พฤติกรรมสุ ดแสบของนายทวีวฒ
ั น์ ธนธี ระเศรษฐ์
18 มงกุฎ ที่ใช้โซเชียลมีเดียเข้าตีสนิ ทสาวๆ เริ่ มต้นด้วยการ
ปลอมชื่ อนามสกุลตระกูลไฮโซ อ้างตัว เป็ นกัปตัน การบิ น
ไทย และเป็ นหลานชายบิ๊ ก การบิ น ไทยและเป็ นญาติ อ ดี ต
ประธานศาลฎี กา สามารถฝากให้เป็ นแอร์ โฮสเตสการบิ น
ไทยเมื่อเหยือ่ สาวหลงกลก็เริ่ มปฏิบตั ิการชัว่ หว่านล้อมปลอม
เอกสารให้เชื่อว่าเส้นใหญ่ สาวๆ โดนกันไปหลายราย รายละ
นับแสนบาท
(10 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างนี้เป็ นข่าวที่ชายคนหนึ่ งแอบอ้างว่าเป็ นหลานผูบ้ ริ หารสายการบิน
อีกทั้งอ้างว่าเป็ นญาติกบั ประธานศาลฎีกา อ้างว่าสามารถฝากผูห้ ญิงให้ทาํ งานเป็ นแอร์ โฮสเตสที่
บริ ษทั การบินไทยได้ หญิงสาวหลายคนถูกหลอกเสี ยเงินไปนับแสนบาท
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“ทุกข์ถูกหวยรวย 54 ล้าน มารศาสนาไล่รีดทรัพย์”
เจ้าคณะตําบลบางพระ ชลบุ รี ทนลู กอ้อนไม่ไ หว
ยอมซื้ อ ล็ อ ตเตอรี่ จากพ่ อ ค้า ปั่ น ขายในวัด ก่ อ นหวยออก
ปรากฏถูกรางวัลที่ 1 แจ็กพอต 54 ล้านบาท เกรงไม่งาม
พยายามปิ ดข่าว กลับถูกพ่อค้าล็อตเตอรี่ เจ้าเก่าจับเป็ นจุดอ่อน
ไล่บ้ ีข่มขู่ได้ 2 ล้าน
แม้แ ต่ ผูจ้ ดั การแบงก์ย งั ร่ ว มผสมโรงตัว แสบยังไม่
พอใจ ตั้งแก๊งรี ดไถใส่ ไคล้สาหัสสากรรจ์ ตบทรัพย์รายวันจน
พระครู อยูไ่ ม่เป็ นสุ ข
มิหนําซํ้าพยายามนําผูห้ ญิงให้มากระทําไม่ดี บังเอิญ
ลูกศิษย์พระครู พบเห็นถ่ายคลิปพฤติกรรมมารศาสนา ร้องสื่ อ
และทนายดําเนินการช่วยเหลือ
(28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัว อย่า งนี้ เป็ นข่า วของพระสงฆ์รูปหนึ่ งถู ก คนขายล็อตเตอรี่ ห ลอกให้
ซื้อล็อตเตอรี่ ของตน หลวงพ่อจึงซื้อล็อตเตอรี่ ฉบับนั้น ปรากฏว่าเลขที่ซ้ื อนั้นถูกรางวัลเป็ นเงิน 54
ล้านบาท พ่อค้าตามมาขู่ขอเงินหลวงพ่อได้ไป 2 ล้านบาท และยังพาผูห้ ญิงมาให้หลวงพ่อทําไม่ดีแต่
มี แต่มีลูกศิษย์มาเห็นพฤติกรรมดังกล่าวจึงได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ หลวงพ่อและลูกศิษย์จึงร้องเรี ยนสื่ อ
พร้อมทั้งให้ทนายดําเนินการช่วยเหลือ
ทั้งสองตัวอย่างข้างต้นเป็ นข่าวการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวกับการต้มตุ๋น
หลอกลวงผูอ้ ื่ น เนื้ อหาข่าวเป็ นเรื่ องราวที่มีความน่ าสนใจ น่ าติดตามถึงรายละเอี ยดที่เกิ ดขึ้ นว่า
เรื่ องราวทั้งหมดนั้นเป็ นเช่นไร
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2.1.2 ข่ าวอาชญากรรมที่เกีย่ วกับการฆาตกรรม พบจํานวน 6 ข่าว ล้วน
เป็ นข่าวอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่ดึงดูดความสนใจแก่ผอู ้ ่านเป็ นอย่างมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข่าวอาชญากรรมที่ ผูค้ นให้ความสนใจในขณะนั้นข่าวหนึ่ งคือข่าวของ
พ.ต.อ. นายแพทย์สุพฒั น์ เลาหวัฒนะ ที่ฆ่าสองสามี ภรรยาคนงานในไร่ ของตนเอง จนมุมเมื่อถูก
ตํารวจจับได้หลังหนีไปกบดานอยูย่ า่ นหาดปึ กเตียน ตํารวจเชื่อว่ายังศพอื่นฝังอยูใ่ นไร่ อีก ขณะที่เจ้า
ตัวยังปฏิเสธว่าตนไม่ใช่คนร้ายตามข่าว ดังเนื้อหาข่าว
“ตํานานโหดจนมุมค้นพบศพที่ 4 หมอไขสื อฆ่าหมกไร่ ”
ในที่ สุ ด พ.ต.อ. นายแพทย์สุ พ ัฒ น์ เลาหวัฒ นะ
ผูต้ อ้ งหาฆ่าโหด 2 สามีภรรยาหมกไร่ ก็จนมุม หลังถูกตํารวจ
ร่ วม 600 นาย กดดันระหว่างหนี ไปกบดานในรี สอร์ ตย่าน
หาดปึ กเตี ย น เชื่ อ ยัง มี ศ พอื่ น ที่ ถู ก ฝั ง ในไร่ ห ลัง พบศพที่ 3
ขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธไม่รู้เห็ น ไม่ใช่ คนโหดร้ายตามข่าวอ้าง
เรื่ องนี้มีเบื้องหลังลึกลับมากมาย
(24 กันยายน พ.ศ. 2555)
อีกตัวอย่างหนึ่ งเป็ นข่าวการฆาตกรรมที่ทาํ อย่างอุกอาจกลางธนาคารใน
ตอนกลางวัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“โศกนาฏกรรมคนเคยรัก สามีลนั่ ไกดับภรรยาคาแบงก์”
คู่สามีภรรยาเจ้าของโรงเรี ยนกวดวิชาย่านกลางกรุ ง
ก่อเหตุสะเทือนขวัญ ฝ่ ายชายยิงเมียดับกลางธนาคารหลังมี
ปากเสี ยงสนัน่ เมื่อเวลาใกล้เที่ยงของวานนี้ ก่อนหลบหนี ไป
ทิ้งลูกสาววัย 10 ขวบเป็ นกําพร้า
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เบื้องต้นพบทั้งคู่แยกกันอยูโ่ ดยพฤตินยั แต่ยงั ต้องทํา
ธุรกรรมร่ วมกันเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนกวดวิชาชื่อดัง ฝ่ ายชาย
ดูแลและบริ หารแต่มีชื่อของฝ่ ายหญิงเป็ นเจ้าของ
(8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ข้างต้นเป็ นเรื่ องของชายคนหนึ่ งที่ใช้ปืนยิงอดีตภรรยาของตนเองหลังมี
ปากเสี ยงกัน ทั้งสองเป็ นเจ้าของโรงเรี ยนกวดวิชาที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งเบื้องต้นพบว่าแยกกันอยูแ่ ต่
ยังต้องทําธุรกรรมร่ วมกันเกี่ยวกับโรงเรี ยนกวดวิชา
2.1.3 ข่ าวอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการล่ วงละเมิดทางเพศ ผูว้ ิจยั พบข่าว
ประเภทนี้จาํ นวน 3 ข่าว ข่าวแรกเป็ นข่าวชายหนุ่มข่มขื่นหญิงชรา ดังตัวอย่าง
“พ้นคุก – บุกปลํ้าซํ้าอีก หนุ่มล่าสวาทนางในฝันแม่เฒ่า 72”
แม่เฒ่าวัย 72 ปี ซวยสุ ดๆ บุกปลุกปลํ้าทําอนาจารถึง
สองครั้งสองครา แฉประวัติแสบก่อคดีกบั ผูเ้ ฒ่ารายนี้ หนแรก
เมื่อปี 2546 จนต้องไปรับโทษติดคุก 6 เดือน พ้นโทษออกมา
ยังพยายามก่อกรรมซํ้ารอยกับแม่เฒ่าคนเดิม เจ้าตัวอ้างเมาแล้ว
เกิ ดอารมณ์ เลยตัดสิ นใจบุกมุดมุง้ จนถูกชาวบ้านล้อมจับได้
ทันควัน
(29 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ข้างต้นเป็ นเรื่ องราวของหนุ่มวัย 29 ปี ที่ข่มขืนหญิงชราวัย 72 ปี ถึงสอง
ครั้ง ครั้งแรกถูกจับจําคุกไปแล้วเมื่อรอดมาได้ยงั ก่อเหตุดงั กล่าวอีกถือเป็ นการกระทําที่แปลกอย่าง
หนึ่งแทนที่จะข่มขืนผูห้ ญิงสาวแต่กลับข่มขืนหญิงชราคราวยาย
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อีกข่าวหนึ่ งเป็ นข่าวการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
ที่ชายคนหนึ่ งที่บุกเข้าไปในห้องหญิงสาวที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 3 คน เพื่อหวังจะข่มขืน ดังเนื้ อหา
ต่อไปนี้
“โจ๋ โฉดหวังปู้ ยีป่ ู้ ยําเสี ยบปลัก๊ ชอร์ต 3 สาว ปางตาย”
ตํา รวจสํ า โรงใต้โ ชว์ ฝี มื อ ตามตะครุ บโจรวัย 18
พฤติกรรมโหดลอบบุกห้องนอนเหยื่อสาว 3 คน กลางดึ ก
ประกอบอาวุธแฮนด์เ มดต่ อไฟฟ้ าจี้ ชอร์ ต 3

เหยื่อ สาว

ขณะกําลังหลับสนิทหมายลักทรัพย์และข่มขืน
เหยือ่ 2 รายช็อกสลบนํ้าลายฟูมปาก ขณะที่อีกราย
รู ้สึกตัวขัดขืนร้องตะโกนให้คนช่วย ทําให้อาชญากรวัยโจ๋
เผ่นหนี ถูกจับอ้างฤทธิ์ยาบ้าไม่ได้ต้ งั ใจฆ่าเหยือ่
(25 กันยายน พ.ศ. 2555)
ข่าวที่ยกมานี้ เป็ นเรื่ องราวของผูช้ ายคนหนึ่ งที่หวังจะข่มขืนหญิงสาวสาม
คนที่ น อนหลับอยู่ใ นห้องโดยใช้วิธีการใช้ไฟฟ้ าชอร์ ต เครื่ องมื อที่ ใช้ชอร์ ต นั้นเป็ นเครื่ องมื อที่
ประกอบขึ้นเอง ปรากฏว่าเหยื่อถึ งกับสลบแต่ เหยื่อรายหนึ่ งรู ้ สึกตัวจึ งร้ องเรี ยกให้คนช่ วยจนผู ้
ก่อเหตุถูกจับกุมได้
นอกจากนี้ยงั พบข่าวการล่วงละเมิดทางเพศที่พบในต่างประเทศ เหตุเกิดที่ประเทศ
ไต้หวัน ดังตัวอย่าง
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“มอมยาขืนใจถ่ายคลิป ลูกเจ้าสัวขยี้ 60 ดารา”
อุทาหรณ์สอนใจสาวๆ ทัว่ โลก ภาพชายหนุ่มตรงหน้า
อาจดู ราวเทพบุ ตรผูม้ งั่ คัง่ หากแต่ เบื้ องหลังอาจเลวร้ ายกว่า
ซาตาน
หนุ่ ม ไฮโซทายาทเจ้า สั ว ผู ้ม ่ัง คั่ง เจ้า ของสถาบัน
การเงินชั้นนําแห่ งไต้หวัน จนมุมตํารวจหลังหลบหนี ได้นาน
23 วัน ในข้อหาลงมือวางยาและข่มขืนหญิงสาวไม่ต่าํ กว่า 60
คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นดาราและนางแบบชื่ อดัง ซํ้ายังลอบถ่าย
คลิ ป และภาพนิ่ ง เก็ บ ไว้เ ป็ นหลัก ฐานประจานความผิด ใน
คอมพิวเตอร์ของตัวเอง ขนาดไฟล์รวมกันถึง 27.5GB
จากการสื บสวนยังพบว่า ในบางเดือนมีสาวๆ ตกเป็ น
เหยื่อมากถึง 16 คน ทุกคนกลายเป็ นดาราจําเป็ นใน คลิปฉาว
อย่างไม่รู้ตวั
(10 กันยายน พ.ศ. 2555)
ข้างต้นเป็ นข่าวของชายหนุ่ มในสังคมชั้นสู งชาวไต้หวันคนหนึ่ งมีคลิป
วิดีโอที่ ถ่ายตนขณะกําลังร่ วมเพศกับดารานางแบบสาวชาวไต้หวันหลายคนที่ตนหลอกมาหลุด
ออกมาเผยแพร่ สู่ สังคมออนไลน์ ชายคนดังกล่าวหลบหนี อยู่นานจนกระทัง่ ตํารวจจับได้และแจ้ง
ข้อหาวางยาและข่มขืนหญิงสาวมากกว่า 60 คน
2.1.4 ข่ าวการป้องกันและปราบปรามการก่ ออาชญากรรม พบจํานวน 2
ข่าว ซึ่ งทั้งสองข่าวเป็ นข่าวเกี่ ยวกับกลุ่มวัยรุ่ นที่ขี่รถจักรยานยนต์ป่วนเมืองหรื อที่เรี ยกว่าเด็กแว้น
ดังตัวอย่าง
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“สน.พญาไทได้ใจคนกรุ ง ตุก๊ ตุก๊ ร่ วมทับปราบแว้น”
ตํารวจพญาไททําให้คนกรุ งเทพฯ รักตํารวจขึ้นอีกอื้อ
ด้วยแนวคิดลํ้าๆ ร่ วมมือกับโชเฟอร์รถสามล้อเครื่ องหรื อตุ๊กตุ๊ก
60

คัน จัดการกลุ่มเด็กแว้นที่ ใช้ถนนเพชรบุ รีเป็ นสนาม

ประลองความเร็ ว สกัดจับทั้งแว้นและสก๊อยเบ็ดเสร็ จ 62 คน
ขณะชาวสังคมออนไลน์หมดความอดทนพวกป่ วน
เมือง ใช้เฟซบุ๊กต่อต้านพฤติกรรมของเด็กแว้นขึ้นมาหลายๆ
กลุ่ม อาทิ สมาคมต่อต้านเด็กแว้นและสก๊อยฯ พร้อมประโยค
“สังคมไทยอยูย่ ากขึ้น ถ้าเราไม่ร่วมมือกันทําประโยชน์ดีๆๆ สู่
สังคม”
(8 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ข้างต้นเป็ นข่าวที่เกี่ยวกับการป้ องกันการเกิ ดอาชญากรรมที่พบนั้นเป็ น
กรณี ของการขี่รถจักรยานยนต์ป่วนเมืองของวัยรุ่ นหรื อที่เรี ยกว่ากลุ่มเด็กแว้นจึงเกิดความร่ วมมือ
ระหว่างสถานี ตาํ รวจพญาไทกับคนขับรถตุ๊กตุ๊กช่วยกันสกัดจับกลุ่มเด็กแว้นย่านถนนเพชรบุรี อีก
ทั้งยังมีประชาชนในสังคมออนไลน์ต้ งั กลุ่มในเว็บไซต์เฟสบุก๊ ดอทคอมเพื่อต่อต้านเด็กแว้นอีกด้วย
ส่ วนอีกข่าวหนึ่ งเป็ นข่าวเกี่ยวกับเด็กแว้นขี่จกั รยานยนต์ป่วนเมืองเช่นกัน
แต่ข่าวนี้เป็ นการปราบปรามผูก้ ่อเหตุดงั กล่าว ดังเนื้อหาข่าว
“กวาดล้างทั้งประเทศ อดุลย์...ฮึ่ม! แว้นซิ่งพ่อแม่คุก”
ขู่กแ็ ล้ว จับมัง่ ปล่อยมัง่ ก็แล้ว แต่ดูเหมือนเด็กแว้น
สาวสก๊อยจะอ่านขาด ไม่มีท่าทีขยาดคุณตํารวจ ล่าสุ ดเด็ก
แว้นเหิ มซิ่งจักรยานยนต์ซอ้ นสก๊อยวัย 17 ปี พุง่ ชนตํารวจ
ทองหล่อที่เข้าตรวจสกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
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ผูบ้ งั คับบัญชาการตํารวจแห่ งชาติถึงกับนัง่ ไม่ติด
ออกคําสัง่ ด่วนให้ตาํ รวจทัว่ ประเทศกวาดล้างเด็กแว้นแบบ
จัดหนัก จับได้แจ้งข้อหาหนัก รวมถึงพ่อแม่ผปู ้ กครองโทษ
ถึงคุก
(25 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตามข่าวเนื่ องจากเกิ ดเหตุ เ ด็กแว้นขี่ รถจัก รยานยนต์ชนตํารวจบาดเจ็บ
สาหัสที่ยา่ นทองหล่อ ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติถึงกับออกคําสั่งให้กวาดล้างเด็กแว้นโดยการแจ้ง
จับข้อหาหนักรวมทั้งผูป้ กครองก็จะได้รับโทษด้วย
ข่าวอาชญากรรมที่พบข้างต้นนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4
1.ข่าวอาชญากรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการหลอกลวง ต้มตุ๋น 12

ประเภท ได้แก่

ข่าว ข่าวประเภทนี้ จะรายงานถึ ง

พฤติกรรมการต้มตุ๋น เล่ห์เหลี่ยม กลโกงของคนร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง บางข่าวเป็ นพฤติกรรมที่
คาดไม่ถึงทําให้ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้ดี และทั้งนี้อาจเพื่อให้ผอู ้ ่านที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายซึ่งอยู่
ในสังคมเมืองเช่นกันสามารถระวังภัยจากหลายๆ รู ปแบบดังข่าวที่รายงานด้วย 2.ข่าวอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับการฆาตกรรม พบจํานวน 6 ข่าว ข่าวการฆาตกรรมที่พบนั้นเป็ นข่าวสะเทือนขวัญ บุคคลใน
ข่าวหลายๆ ข่าวเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่การงานดีในสังคมอีกทั้งเงื่อนงําความซับซ้อน
ต่างๆ ในคดี ก็เป็ นสิ่ งเร้ าความสนใจของผูอ้ ่านได้เช่ นกัน 3.ข่าวอาชญากรรมที่เกี่ ยวกับการล่วง
ละเมิดทางเพศ 3 ข่าว ข่าวการล่วงละเมิดทางเพศที่พบนั้นจะมีเรื่ องราวแปลกๆ ในวิธีการกระทําผิด
เช่น การช็อตด้วยไฟฟ้ า การล่วงละเมิดคนชรา หรื อการขืนใจนักแสดงกว่า 60 คนแล้วบันทึกภาพ
เก็บไว้ 4.ข่าวการป้ องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรม พบจํานวน 2 ข่าว เป็ นข่าวการ
ป้ องกันอาชญากรรมประเภทเดี ยวกันคือกลุ่มเด็กขี่รถจักรยานยนต์ป่วนเมื องที่กาํ ลังเป็ นปั ญหา
สังคมในปั จจุบนั ที่ยงั แก้ไม่ตก ตามข่าวทั้งสองได้มีความร่ วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว
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2.2 ข่ าวบันเทิง มักจะเป็ นการรายงานเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงทั้งในวงการ
ภาพยนตร์ ดนตรี หนัง สื อ ศิ ลปกรรม วิทยุโทรทัศน์ วิทยุก ระจายเสี ย ง และการละคร เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปข่าวบันเทิงมีแนวโน้มที่จะเสนอข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวในวงการดังกล่าว รวมทั้ง
เมื่อมีผลงานหรื อผลผลิตออกมาใหม่ เช่น การสร้างภาพยนตร์ เรื่ องใหม่ การผลิตรายการละครทาง
วิทยุโทรทัศน์ การผลิตเพลงชุดใหม่ เป็ นต้น นอกจากนี้ จะเป็ นเนื้ อหาสาระของข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่
สําคัญหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง ทั้งที่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นวงการโดยตรงหรื อไม่ก็ตาม เช่น ดารา
หรื อนักแสดง นักร้อง ผูก้ าํ กับ ผูอ้ าํ นวยการสร้าง เป็ นต้น ซึ่ งจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ
เช่น การเตรี ยมตัวของดาราหรื อนักแสดงนักร้องเพื่อผลิตงานชุดใหม่ (ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548
: 38)
จากการศึกษาข่าวบันเทิงในหนังสื อพิมพ์แจก M2F พบข่าวบันเทิงจํานวน 10 ข่าว
จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 12.20 แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทคือ ข่าวบันเทิงที่เกี่ยวกับดารานักแสดง
ข่าวบันเทิงที่เกี่ยวกับสื่ ออินเทอร์เน็ต และข่าวบันเทิงที่เกี่ยวกับสื่ อโทรทัศน์
2.2.1 ข่ าวบันเทิงเกีย่ วกับดารานักแสดง พบจํานวน 7 ข่าว ประกอบด้วย 4
หัวข้อใหญ่ คือ เรื่ องส่ วนตัวของดารานักแสดง ฉายาของดารานักแสดง ข่าวบันเทิ งเกี่ ยวกับสื่ อ
อินเทอร์เน็ต และข่าวบันเทิงเกี่ยวกับสื่ อโทรทัศน์
2.2.1.1 เรื่ องส่ วนตัวของดารานักแสดง พบจํานวน 6 ข่าวใน
หัวข้อเรื่ องส่ วนตัวของนักแสดงนั้นไม่ว่าคนกลุ่มนี้ จะทําอะไรกับใครที่ไหนก็ลว้ นเป็ นข่าวไปเสี ย
ทุกอย่าง ข่าวที่พบมากในเรื่ องส่ วนตัวได้แก่ เรื่ องเกี่ ยวกับความรั ก การงาน การกระทําผิดของ
นักแสดง เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
“นางเอกเซ็กซี่ ตัก๊ – บงกช คงมาลัย เจ้าของฉายา “อึ๋มผ่าซาก”
เตรี ยมเข้าพิธีห มั้นสายฟ้ าแลบกับเจ้าสัว หมื่ นล้าน
บุญชัย เบญจรงคกุลเส้นทางชีวิตที่ผา่ นมาของทั้งสองต่างเต็ม
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ไปด้วยสี สันของความรักเจ้าสัวคนดังเองก็มีภรรยามาแล้วถึง
5 คน แต่สุดท้ายรสนิ ยมชอบปฏิบตั ิธรรมเหมือนๆ กันก็ชกั
นําให้เจ้า สัวและนางเอกสาวรุ่ น ราวคราวลูก ต้องร้ องเพลง
‘หยุด’
สร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้คนทั้งประเทศ
(30 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นเรื่ องราวความรักของนางเอกสาวกับนักธุ รกิจหมื่น
ล้า นที่ ป ระกาศหมั้น อย่ า งกะทัน หั น หลัง จากคบหากัน ได้ไ ม่ น าน ข่ า วนี้ สร้ า งความสนใจแก่
ประชาชนเป็ นอย่างมาก กลายเป็ นประเด็นที่พดู ถึงกันในสังคมขณะนั้นอย่างกว้างขวาง
2.2.1.2 ฉายาของดารานักแสดง พบจํานวน 1 ข่าว ฉายาของดารา
นักแสดงนั้นทางสื่ อมวลชนจะมี การตั้งสมญานามให้เป็ นประจําทุกปี ในช่ วงสิ้ นปี โดยจะตั้งจาก
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับดาราแต่ละคนในปี นั้นๆ ดังเนื้อหาข่าวต่อไปนี้
“มติคนกรุ งเฟ้ น ซุป’ตาร์ปี 55 สื่ อบันเทิงแจก 10 ฉายา”
นักข่าวบันเทิงให้ฉายาแสบๆ คันๆ 10 ดารานักร้อง
ประจําปี 55 พลอย เฌอมาลย์ โดนจัดเต็ม ‘ปากปลาร้าหน้า
เป๊ ะ’ จากการออกฤทธิ์ เป็ นข่าวหลายหน ‘อั้ม พัชราภา’ รับ
ฉายา ‘ซุป’ตาร์เกษียณเต้า’ ขณะที่ ‘อึ๋มผ่าซาก’ เจ้าเก่าได้เวลา
เปลี่ ยนเป็ น ‘อึ๋มหมื่นล้าน’

ทางด้านเอแบคโพลล์สํารวจ

ความเห็ น คนกรุ ง ล้า นๆ เฟ้ นหาสุ ด ยอดบัน เทิ ง แห่ ง ปี 55
‘ณเดช– แอน’ ควงคู่เป็ นดาราคู่ขวัญ ‘ป๋ าเบิร์ด’ ยังแรงไม่ตก
ยังคงเป็ นนักร้องยอดนิยมชาย ส่ วนละคร ‘แรงเงา’ นอนมา
(26 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
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ข้า งต้น เป็ นข่ า วการตั้ง ฉายาให้ กับ ดารานัก แสดงที่ จ าํ ทํา เป็ น
ประจําทุกปี โดยฉายาที่สื่อมวลชนได้ต้ งั ให้ดารานั้นส่ วนใหญ่จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของดารา
คนนั่นๆ เช่ น ซุ ป’ตาร์ เกษียณเต้า ที่เป็ นฉายาของอั้ม พัชราภา นั้นก็หมายถึงอั้มเป็ นดาราที่อยู่ใน
วงการมานานแล้ว และไม่ค่อยได้ถ่ายภาพวาบหวิวแล้ว และฉายาของดาราสาวตัก๊ บงกช ที่เคยได้
ฉายาว่า อึ๋มผ่าซาก นั้นมาจากลักษณะทางกายภาพของเจ้าตัวที่มีหน้าใหญ่ แต่ปัจจุบนั เมื่อนางเอก
สาวได้แต่งงานกับเศรษฐีไปแล้ว จึงได้ฉายาใหม่วา่ อึ๋มหมึ่นล้าน แทน
2.2.2 ข่ าวบันเทิงเกี่ยวกับสื่ ออินเทอร์ เน็ต พบจํานวน 2 ข่าวปั จจุบนั สื่ อ
อินเทอร์ เน็ ตเป็ นอีกสื่ อหนึ่ งที่เข้าถึงง่ายและคนในสังคมนิ ยมเสพสื่ อจากอินเทอร์ เน็ตกันมากขึ้น
โดยเฉพาะในเว็บไซต์ต่างๆ ที่สามารถหาดูได้จากสื่ ออินเทอร์ เน็ตเท่านั้น เช่น youtube, google,
facebook บางครั้งความมีชื่อเสี ยงของนักแสดงหรื อผลงานของพวกเขาอาจวัดได้จากยอดผูเ้ ข้าชม
เว็บไซต์เหล่านี้ดว้ ยเช่นกัน ดังตัวอย่าง
“ ‘ไซ’ ควํ่า ‘จัสติน บีเบอร์’ กังนัม สไตล์ แรงได้อีก ถล่ม
ยูทูบ 815 ล้านวิว”
เพลง “กังนัม สไตล์” ผลงานฮิตสะท้านโลกของ
แร็ พเปอร์ “ไซ” (PSY) จากแดนกิมจิ ทําลายสถิติเพลง Baby
ของจัสติน บีเบอร์ ขึ้นแท่นคลิป วีดีโอที่มียอดผูเ้ ข้าชมสู งสุ ด
ตลอดกาลในเว็บ ไซต์ยูทู บ เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ย ด้ว ยสถิ ติ ผูช้ ม
ล่าสุ ดมากกว่า 815 ล้านวิว
ยูทูบแถลงว่า เพลงกังนัม สไตล์ ได้รับความนิ ยม
อย่างล้นหลามในระดับโลกซึ่ งไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้ มา
ก่อน “ทุกๆ วันจะมีผคู ้ ลิกดู MV เพลงกังนัม สไตล์ ประมาณ
7 – 10 ล้านคลิก ขณะที่เพลงของบีเบอร์ มียอดผูเ้ ข้าชมต่อวัน
ประมาณ 350,000 – 500,000 คลิก”
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(26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างนี้ เป็ นการลบสถิติความนิ ยมในบทเพลงของนักร้องเกาหลีจาก
ยอดผูเ้ ข้าชมในเว็บไซต์ยทู ูบที่มีผเู ้ ข้าชมมากที่สุดจนลบสถิติเดิมที่เป็ นของนักร้องวัยรุ่ นชาวอังกฤษ
โดยนักร้องเกาหลีมีจาํ นวนผูเ้ ข้าชมถึงวันละ 7 – 10 ล้านคน ในขณะที่นกั ร้องอังกฤษมีผเู ้ ข้าชม
3 – 5 แสนคนต่อวัน และอีกตัวอย่างหนึ่ งเป็ นความนิ ยมของละครไทยเรื่ องแรงเงาในโลกออนไลน์
ดังเนื้อหาข่าว
“อากู๋กเู กิลเป็ นประกัน แรงเงาแรงแซงกังนัม”
เว็บไหน เทรนด์ไหนที่ว่าแน่ ยงั ต้องพ่ายให้กบั ความ
แรงของ “แรงเงา” ที่ ดับ ทุ ก กระแส แซงโค้ง ช่ ว งปลายปี
กลายเป็ นคําค้นหายอดฮิ ตแห่ งศกนี้ จากการสํารวจโดยกูเกิ ล
เป็ นรองแค่เพียงเว็บ 4shared

ส่ วนกังนัม สไตล์ ขวัญใจ

ชาวโลกตกม้าตายที่เมืองไทยทําได้แค่อนั ดับ 4 เท่านั้น
(14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
การวัดความนิ ยมที่มีต่อผลงานบันเทิงจากเว็บไซต์ google.co.th ซึ่ งเป็ น
เว็บไซต์คน้ หาข้อมูลต่างๆ จากทัว่ โลก จากข่าวนี้เป็ นการแสดงถึงความนิ ยมที่มีต่อละครเรื่ องแรงเงา
ซึ่ งกลายเป็ นคําค้นหาที่มีความนิ ยมจํานวนมากโดยผลสํารวจจากกูเกิ ล แม้แต่เพลงเกาหลีที่เป็ นที่
นิยมไปทัว่ โลกอย่าง กังนัม สไตล์ ยังอยูแ่ ค่อนั ดับที่ 4 เท่านั้น
2.2.3 ข่ าวบันเทิงเกีย่ วกับสื่ อโทรทัศน์ พบจํานวน 1 ข่าว ปั จจุบนั แม้การ
รับสื่ อด้านอินเทอร์เน็ตจะแพร่ หลายมากขึ้นแต่สื่อโทรทัศน์ก็ยงั คงเป็ นช่องทางที่ได้รับความนิ ยมอยู่
เห็นได้จากข่าวการประมูลลิขสิ ทธิ์ การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกของช่องโทรทัศน์ต่างๆ ผล
ปรากฏว่าบริ ษทั เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง หรื อซี ทีเอช ได้รับลิขสิ ทธิ์ การถ่ายทอดฟุตบอลดังกล่าวตาม
เนื้อหาข่าวดังนี้
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“ซีทีเอชคว้าลิขสิ ทธิ์ ทรู วิชนั่ ส์ แพ้น็อกพรี เมียร์ลีก”
เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง หรื อซีทีเอช ของวิชยั ทองแตงและ
ตระกูลวัชรพล ทุ่มเงิน 7 – 8 พันล้านบาท คว้าลิขสิ ทธิ์ การ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรี เมียร์ ลีก 3 ปี เชือด 2 คู่แข่งสําคัญทรู
วิชน่ั ส์ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ เก่า 5 ปี ซ้อน และแกรมมี่ โดยนายวิชยั
ทองแตง และนายวัชร วัชรพล สองผูบ้ ริ หารใหญ่รับประกัน
แฟนบอลชาวไทย ได้รับชมทัว่ หน้าในราคาย่อมเยา
ขณะที่ นายศุภชัย เจี ยรวนนท์ เบอร์ 1

ทรู วิชั่นส์

ขออภัยทําให้สมาชิกทรู ฯ ผิดหวังในเรื่ องการรับชมพรี เมียร์ลีก
(16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
การศึกษาข่าวในหัวข้อข่าวบันเทิงแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทคือ 1.ข่าวบันเทิง
เกี่ยวกับดารานักแสดงพบจํานวน 7 ข่าว ข่าวที่เกี่ยวกับดารานักแสดงนั้นมักจะนําเสนอเรื่ องส่ วนตัว
เช่นเรื่ องความรัก กระทําความผิดของดารา หรื อแม้การทัง่ ดาราจะไปทําอะไรที่ไหนก็จะได้รับความ
สนใจไปเสี ยหมด เห็ นได้จากปั จจุบนั มีนิตยสารประเภทแอบถ่าย การรายงานภาพและเขียนข่าว
เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของดาราที่ไม่อยากเปิ ดเผยให้เห็นอยู่จาํ นวนมากบนแผงหนังสื อและยังคง
ดําเนิ นกิ จการไปได้ดว้ ยดี แสดงให้เห็ นว่าผูอ้ ่านนิ ยมเรื่ องส่ วนตัวของดารานักแสดงโดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่ องความรักแบบชูส้ าวที่นิยมนําเสนออยูเ่ ป็ นประจํา 2.ข่าวบันเทิงเกี่ยวกับสื่ ออินเทอร์ เน็ต
พบจํานวน 2 ข่าว ปั จจุบนั สื่ ออินเทอร์ เน็ตได้รับความนิ ยมอย่างสู งในสังคมไทย การเข้าถึงเป็ นไป
ได้ง่ายขึ้นการเผยแพร่ สื่อทางอินเทอร์ เน็ตก็มากขึ้นเป็ นลําดับเช่นกัน ด้านข่าวบันเทิงก็สามารถวัด
ความนิยมได้จากจํานวนผูเ้ ข้าชมผลงานนั้นๆ ทั้งในรู ปแบบภาพเคลื่อนไหวอย่างเว็บไซต์ยทู ูบ และ
วัดได้จากคําค้นหาที่เป็ นที่นิยมใช้ในเว็บไซต์กเู กิลด้วยเช่นกัน 3.ข่าวบันเทิงเกี่ยวกับสื่ อโทรทัศน์พบ
จํานวน 1 ข่าว สื่ อในรู ปแบบโทรทัศน์น้ นั มีมายาวนานแล้ว แต่กย็ งั ได้รับความนิยมอยู่ จากข่าวที่พบ
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เกี่ ยวกับสื่ อโทรทัศน์น้ ันเป็ นข่าวการประมูลลิ ขสิ ทธิ์ การถ่ายทอดสดฟุตบอลจากต่างประเทศที่
ประชาชนให้ความสนใจอยูม่ าก
2.3 ข่ าวศาสนาและความเชื่ อ พบจํานวน 9 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ10.98
สังคมไทยเป็ นสังคมที่อยู่คู่กบั พุทธศาสนาและความเชื่อต่างๆ ทั้งความเชื่อในท้องถิ่นไทยเองและ
ความเชื่อที่รับมาจากท้องถิ่นอื่นๆ สามารถจําแนกได้เป็ น 3 หัวข้อได้แก่ ข่าวศาสนา ข่าวความเชื่อ
ท้องถิ่นไทย และความเชื่อเรื่ องวันสิ้ นโลก
2.3.1 ข่ าวศาสนา พบจํานวน 4 ข่าว ข่าวแรกเป็ นข่าวเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
ที่จดั เป็ นประจําทุกปี ของคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย ดังเนื้อหาข่าว
“มหากุศลเริ่ มต้นวันนี้ กินเจ หยุดบาป รับศีล”
วันที่ 1 เดือน 9 ถึงวันที่ 9 เดือน 9 ตามจันทรคติของ
ปฏิทินจีน หมายถึงวาระเทศกาลกินเจได้เริ่ มขึ้นแล้ว ซึ่งปี นี้
ตรงกับวันที่ 15 – 23 ต.ค. ตามปฏิทินสากล
เทศกาลกินเจเริ่ มขึ้นแล้วในวันนี้ ในทัศนะของคน
กินเจ การกินที่ทาํ ให้ชีวิตผูอ้ ื่นต้องเดือดร้อนล้มตายนั้น “มัน
มากเกินไป” นัน่ คือ ชีวิตควรมีช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละปี เป็ น
อย่างน้อยที่เราควรสมาทานศีล 5 รักษาจิตใจให้บริ สุทธิ์ เว้น
กิจโลกียวัตรไม่ทานเนื้อสัตว์เพื่อหยุดการฆ่า รักษาไว้ซ่ ึงชีวิต
ของสัตว์ 9 วัน 9 คืน
(15 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ข้างต้นเป็ นการรายงานข่าวเทศกาลกินเจที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกปี ซึ่ งในปี
2555 ตรงกับวันที่ 15 – 23 ตุลาคม การกินเจถือเป็ นการทําจิตใจให้บริ สุทธิ์ งดเว้นการรับประทาน
เนื้อสัตว์จึงถือเป็ นการทําบุญอย่างหนึ่ง
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ข่ า วด้า นศาสนาอี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ พ บคื อ ข่ า วเกี่ ย วกับ การแสดงความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการเผยแพร่ คาํ สอนผ่านวิทยุกระจายเสี ยง ดังเนื้อหาข่าว
“มติสงฆ์จตุรทิศศิษย์หลวงปู่ มัน่ ควํ่าบาตร ปธ. กสทช.”
พระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ มีมติลงนิ คหกรรมควํ่า
บาตรมิให้รับบิณฑบาต มิให้รับนิ มนต์ มิให้รับไทยธรรมจาก
“พ.อ.นที ศุกลรั ตน์” ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ประธาน กสทช.ระบุเหตุ
ออกข้อบังคับวิทยุใหม่จาํ กัดสิ ทธิ ประชาชนเข้าถึงวิทยุเสี ยง
ธรรมกี ดกันและบ่อนทําลายศาสนาและไม่ยอมรั บกฎเกณฑ์
กสทช. ถวายชีวิตปกป้ องมรดกธรรม พร้อมติดคุกเพื่อพิทกั ษ์
สถานีเสี ยงธรรมบ้านตาด
(5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ข้ า งต้ น คื อ ข่ า วที่ ค ณะพระสงฆ์ ค วํ่า บาตรประธาน กสทช. หรื อ
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติที่หน่ วยงาน
ดังกล่าวออกข้อบังคับวิทยุใหม่จาํ กัดสิ ทธิ์ ประชาชนเข้าถึงวิทยุเสี ยงธรรมกี ดกันและบ่อนทําลาย
ศาสนา
นอกจากข่ า วทางพระพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาทที่ ค นส่ ว นใหญ่ ใ น
สังคมไทยนับถือแล้วยังมีข่าวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาลัทธิอื่นๆ ด้วยดังเช่นข่าวต่อไปนี้

“นะจ๊ะรุ กหนองหาร สกลต้าน จานบินยึดเกาะ”
วัดพระธรรมกายหรื อสํานักจานบิน เปิ ดประเด็นใหม่
หลังบุกพบ สตีฟจ็อบส์ บนสวรรค์คิดไปเป็ นชาวเกาะใหญ่ส่ง
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สานุ ศิษย์ย่องครอบครองเกาะใหญ่กลางทะเลสาบหนองหาร
สร้างโบสถ์ กุฏิ
ชาวสกลตะลึง พบป้ ายประกาศให้ไปคัดค้านในวันที่
6 ก.ย. เป็ นวันสุ ดท้าย ไม่เช่นนั้น จะออกโฉนดเอกสารสิ ทธิ์ ที่
ธรณี สงฆ์ให้วดั พระธรรมกายลัน่ ชุมชนต้านถึงที่สุด
(7 กันยายน พ.ศ.2555)
เนื้ อหาข่าวข้างต้น เป็ นข่าวของลัทธิ หนึ่ งในพุทธศาสนาที่ มีการสอนที่
แปลกประหลาดไปจากพระพุทธศาสนานิ กายเถรวาทที่ประชาชนไทยนับถือเป็ นส่ วนใหญ่ ลัทธิ ดงั
กล่าวคือลัทธิ ธรรมกาย ตามเนื้ อหาข่าวเป็ นการแสดงอภินิหารว่าเจ้าสํานักได้ไปพบกับสตีฟจ็อบส์
ผูท้ ี่เพิ่งเสี ยชีวิตซึ่ งเขาเป็ นผูก้ ่อตั้งบริ ษทั แอปเปิ ล เป็ นบริ ษทั ผลิตและขายสิ นค้าประเภทเทคโนโลยี
เช่ น คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ลทั ธิ ธรรมกายยังมีความคิดว่าจะส่ งลูกศิษย์ไป
ครอบครองเกาะกลางทะเลสาบหนองหาร จังหวัดสกลนครเพื่อสร้างโบสถ์ กุฏิ ในขณะเดียวกันชาว
สกลนครพบป้ ายประกาศให้ไปคัดค้านการกระทําของลัทธิ ธรรมกายมิเช่นนั้นวัดพระธรรมกายจะ
ได้รับเอกสารสิ ทธิ์ โฉนดที่ดินดังกล่าว ส่ วนคําว่า “นะจ๊ะ” ที่ปรากฏในตอนต้นของข่าวเป็ นคําลง
ท้ายที่เจ้าสํานักธรรมกายมักใช้ในการพูดลงท้ายก่อนจบถ้อยคําของตน ซึ่ งคําว่า “นะจ๊ะ” นี้ ถือเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของเจ้าสํานักผูน้ ้ ีที่สื่อหนังสื อพิมพ์ได้นาํ คํานี้มาใช้ในการเขียนข่าวด้วย
ข่าวสุ ดท้ายเป็ นข่าวเกี่ยวกับการลบหลู่พระพุทธศาสนาที่นางแบบสาวจาก
ต่างประเทศถ่ายแบบให้กบั นิ ตยสารชื่อดังในสภาพเปลือยกายท่ามกลางหมู่พระสงฆ์ ดังเนื้ อหาข่าว
ต่อไปนี้
“แม็กซิมทําพิเรนทร์ นางแบบโพสหวิว หมู่พระพุทธรู ป”
พุทธศาสนา ศาสนาประจําชาติของคนไทยได้รับการ
ทดสอบอี ก ครั้ งจากนิ ต ยสารหวิ ว ชื่ อ ดัง แม็ก ซิ ม แพร่ ภ าพ
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นางแบบเปลือยอกโชว์หวิวกลางหมู่พระพุทธรู ป ในท่าทางที่
ชาวพุทธรับไม่ได้ ผ่านเว็บไซต์ของนิตยสารดังกล่าว
กระทรวงวั ฒ นธรรมเต้ น ประสานสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารกระทรวงต่างประเทศ ทําหนังสื อแจ้งเตือนถึง
การกระทําดู หมิ่ นหัวใจของพุทธศาสนิ กชนและกระทบต่ อ
ความรู ้สึกชาวพุทธอย่างมาก
(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ข้า งต้น ข่ า วภาพดัง กล่ า วได้แ พร่ ไ ปทั่ว สั ง คมออนไลน์ จ นกระทรวง
วัฒ นธรรมร่ ว มกับ สํา นัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ท าํ หนัง สื อ แจ้ง เตื อ นว่ า เป็ นการดู ห มิ่ น
พระพุทธศาสนาและชาวพุทธอย่างมาก
2.3.2 ความเชื่อตามท้ องถิ่นไทย พบจํานวน 2 ข่าว ความเชื่อที่มีในท้องถิ่น
ไทยดังกล่าวนี้ได้แก่ความเชื่อในเรื่ องลี้ลบั เรื่ องที่ยงั พิสูจน์ไม่ได้ ได้แก่เรื่ องผี ปี ศาจ ดังตัวอย่าง
“แค้นปอบคร่ าชีวิต 13 ราย ชาวบ้านลงขันสังหารผี”
วิทยาศาสตร์ อยู่ไหนให้อยูท่ ี่นน่ั ไปก่อน เพราะนี่ คือ
ความเชื่อของชาวบ้านล้วนๆ หลังเกิดปรากฏการณ์คนในบ้าน
หนองกุงไทย หมู่ 6 เมืองกาฬสิ นธุ์ ทยอยตายไป 13 ศพ ผูเ้ ฒ่า
ของหมู่ บ ้า นฟั น ธงฝี มื อ ปอบที่ ย กทัพ มายึด ทํา เอาชาวบ้า น
หวาดผวาไม่กล้าออกไปทํามาหากิ น สุ ดท้ายได้ขอ้ ยุติ ลงขัน
บ้านละ 100 นิ มนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมทีมปราบปอบลุย
แหลกเมื่อวานนี้
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เชื่ อหรื อไม่ ข่าวว่าจับผีปอบได้มากกว่า 200 ตน
ขณะสาธารณสุ ขกังวลใจ สัง่ เจ้าหน้าที่และนักจิตวิทยาลงพื้นที่
ไปดูแลสุ ขภาพของประชาชนอย่างเร่ งด่วน
(24 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นข่าวความเชื่อในเรื่ องผีปอบที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีผปี อบที่
หมู่บา้ นแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ หลังจากมีผเู ้ สี ยชีวติ ในหมู่บา้ นไป 13 คน ผูเ้ ฒ่าของหมู่บา้ น
สรุ ปว่าเป็ นเพราะผีปอบ จนกระทัง่ คนในหมู่บา้ นลงขันนิมนต์พระอาจารย์ชื่อดังมาปราบผี ตามข่าว
อ้างว่าจับผีได้กว่า 200 ตน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุ ขกังวลจึงส่ งนักจิตวิทยาลงพื้นที่ดูแล
สุ ขภาพจิตชาวบ้านอย่างเร่ งด่วน
อีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อในท้องถิ่นไทยนั้นคือข่าวความเชื่อเรื่ อง
พญานาคที่อยูก่ บั สังคมไทยมายาวนานทั้งยังเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยทั้งในพุทธประวัติ
และนิทานชาดกก็ปรากฏเรื่ องของพญานาคอยูท่ ้ งั สิ้ น ดังเนื้อหาข่าวต่อไปนี้
“อัศจรรย์แม่น้ าํ โขงบั้งไฟพญานาคมาตามนัดรัวเป็ นชุด”
คลื่ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วริ มโขงได้ เ ฮสมใจ เมื่ อ บั้ งไฟ
พญานาคมาตามนัดเช่นเคยผุดถี่ยบิ 300 กว่าลูก ภายในเวลาแค่
3 ชัว่ โมงเศษ ซํ้าตอนกลางวัน คนโพนพิสัยต้องตะลึงขนลุกซู่
เมื่อปรากฏเงาดําลึกลับทาบแม่น้ าํ โขง ทั้งที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใสไร้
เมฆ
(31 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตามข่าวเป็ นความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เชื่อมโยงกับการจัดเทศกาลบั้ง
ไฟพญานาคที่จดั ขึ้นทุกปี ในช่วงวันออกพรรษาบริ เวณริ มแม่น้ าํ โขง อ.โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
ที่แห่งนี้ยงั มีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นประจําทุกปี คือจะมี

ดวงไฟผุดขึ้นจากแม่น้ าํ โขงเป็ น
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ร้อยๆ ลูก และปี นี้กเ็ ช่นกันลูกไฟผุดขึ้นมากว่า 300 ลูก ทั้งยังมีชาวบ้านมองเห็นเงาดําลึกลับทาบ
แม่น้ าํ โขงทั้งๆ ที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส ชาวบ้านเชื่อว่าเป็ นเงาของพญานาค
2.3.3 ความเชื่ อเรื่ องวันสิ้นโลก พบจํานวน 2 ข่าว ในช่วงใกล้สิ้นปี พ.ศ.
2555 นี้มีข่าวเกี่ยวกับวันสิ้ นโลกเกิดขึ้นมากเนื่องจากมีการทํานายว่าวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จะ
เป็ นวันสิ้ นโลก ในหนังสื อพิมพ์ M2F นี้พบข่าวเกี่ยวกับวันสิ้ นโลก 2 ข่าว ดังต่อไปนี้
“สติหลุดหลายมุมโลก อลหม่าน ศุกร์น้ ี วันสิ้ นโลก”
อิทธิ พลจากกระแสคลัง่ วันโลกาวินาศตามคําทํานาย
ของชนเผ่ามายาสร้างความโกลาหลไปทัว่ สารทิศ บางคนหมด
อาลัยตายอยากถึงขั้นใช้จ่ายสุ รุ่ยสุ ร่ายไม่ย้งั คิด บางคนหนักถึง
ขั้น อาการคลุ ม้ คลัง่ ไล่ ทาํ ร้ ายผูอ้ ื่ น แต่ ที่ฮิต ที่ สุด เห็ น จะเป็ น
อาการวิ ต กจริ ต แห่ กัน กัก ตุ น เสบี ย งไว้เ ลี้ ย งตัว เองในยาม
ฉุกเฉิ น ในกรณี ที่โลกพินาศจริ งๆ
(19 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ข้างต้นเป็ นข่าวของผูค้ นที่คลัง่ ไปกับกระแสวันสิ้ นโลก จากกรณี ที่มีคาํ
ทํานายจากชนเผ่ามายาว่าโลกจะสิ้ นสุ ดลงในสิ้ นปี พ.ศ. 2555 เป็ นเหตุให้คนจํานวนหนึ่ งแตกตื่นกับ
กระแสข่าวดังกล่าวโดยแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น การกักตุนอาหาร ใช้จ่ายสุ ลุ่ย
สุ ร่าย หรื อกระทัง่ คลุม้ คลัง่ ทําร้างผูอ้ ื่น
อีกข่าวหนึ่ งเป็ นข่าวความเชื่อเกี่ยวกับวันสิ้ นโลกเช่นกัน แต่ข่างนี้ มีความ
คิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์ จากองค์กรระดับโลกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อนี้ ดว้ ย ดังเนื้ อหา
ข่าวต่อไปนี้
“นับถอยหลังวันสิ้ นโลก นาซาฟันธง โลกไม่แตก”
หนาวๆ กันมาตลอดปี ว่าโลกจะถึงกาลอวสานตามคํา
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ทํานายของชนเผ่ามายาหรื อไม่ ล่าสุ ด องค์การนาซายืนยันเป็ น
ที่ชดั เจนแล้วว่าวันที่ 21 ธ.ค. โลกจะยังคงอยูด่ ีมีสุขไม่ดบั สู ญ
ไปตามกระแสหวาดวิตกอย่างแน่ นอนแต่ยงั เตือนว่าโลกของ
เราอาจพินาศได้เช่นกัน หากมนุษย์ไม่หยุดตั้งหน้าตั้งตาทําลาย
ด้วยตัวเอง
(3 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ข่า วข้า งต้น กล่ า วถึ ง ความเชื่ อเกี่ ย วกับวัน สิ้ น โลกที่ ผูค้ นกํา ลัง ให้ความ
สนใจ จนองค์การนาซาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและยืนยันว่าโลกไม่แตกแน่นอน แต่โลกของ
เราจะเสื่ อมลงนั้นก็เพราะผีมือมนุษย์ที่ทาํ ลายโลกเราเสี ยเอง
ข่าวในหัวข้อศาสนาและความเชื่ อที่พบแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.ข่าวด้านศาสนาจะพบข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําบุญ การแสดงความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
องค์กรด้านสื่ อสารมวลชนแห่ งหนึ่ งที่ดาํ เนิ นการไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิ ของประชาชน
ในการเข้าถึงการเผยแพร่ คาํ สอนผ่านวิทยุ และมีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการลบหลู่พุทธศาสนาด้วย
การถ่ายรู ปกับพระพุทธรู ปในท่าทางที่ไม่เหมาะสม 2.ข่าวด้านความเชื่อท้องถิ่นไทย ในสังคมไทย
ปั จจุบนั ยังคงพบความเชื่ อเรื่ องผีในกรณี น้ ี คือผีปอบที่ชาวบ้านเชื่ อว่ามีอยู่จริ งและคร่ าชี วิตคนใน
หมู่บา้ นไปเป็ นจํานวนมาก อีกฝ่ ายหนึ่ งด้านสาธารณสุ ขก็เป็ นห่ วงถึงสุ ขภาพจิตของชาวบ้านหาทาง
แก้ไขโดยการส่ งจิตแพทย์ไปดูแลรักษา ในด้านความเชื่อท้องถิ่นไทยยังมีการรายงานข่าวความเชื่อ
เกี่ยวกับพญานาคของชาวอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่ในวันเข้าพรรษาของทุกปี จะมีลูกไฟ
พุ่งขึ้นจากท้องแม่น้ าํ โขง ชาวบ้านเชื่อว่าเป็ นลูกไฟที่เกิดจากพญานาคที่อาศัยอยู่บริ เวณนั้นซึ่ งตาม
ความเชื่ อของชาวไทยพุทธแล้วพญานาคก็มีเรื่ องราวอยู่ในพระพุทธศาสนาทั้งในพุทธประวัติและ
นิทานชาดกต่างๆ เป็ นความเชื่อดั้งเดิมของไทยที่มีมาแต่ครั้งโบราณ 3.ความเชื่อเรื่ องวันสิ้ นโลก การ
รายงานข่าวในเรื่ องนี้ อนั เนื่ องมาจากคําทํานายของชนเผ่ามายันที่ทาํ นายไว้ว่าวันที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 จะเป็ นวันสิ้ นสุ ดของโลกทําให้ผคู ้ นทัว่ โลกพากันตื่นตัวกลัวว่าคําทํานายนี้ จะเป็ นจริ ง
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บางคนคิดว่าจะต้องตายจึงใช้เงินสุ รุ่ ยสุ ร่าย บ้างกักตุนอาหารไว้เผือ่ ในยามขาดแคลน ทั้งนี้หน่วยงาน
ด้านวิทยาศาสตร์อย่างองค์การนาซาก็ออกมายํ้าว่าคําทํานายดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง
2.4 ข่ าวสุ ขภาพ พบจํานวน 7 ข่าวเป็ นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยเรื่ องสุ ขภาพ
เช่นด้านการรับประทานอาหาร การดูแลสุ ขภาพให้ปลอดจากโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในขณะนั้น อีกทั้ง
ยังมีเรื่ องการออกกําลังกายเพื่อรักษาโรคด้วย ดังตัวอย่าง
ข่ า วแรกเกี่ ย วกับ การเตื อ นภัย จากกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ใ นเรื่ องการ
รับประทานอาหารปิ้ ง – ย่าง ดังเนื้อหาข่าว
“อร่ อยต้องลอกหนัง อั้ยหยาดุกย่างเสี่ ยงมะเร็ ง”
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เปิ ดเผยผลการสุ่ มสํารวจ
อาหารที่มีความเสี่ ยงสู งที่จะเปิ ดการปนเปื้ อนซึ่ งก่ อให้เกิ ด
มะเร็ ง ได้แก่ ไก่ย่าง ปลาดุกย่าง และหมูปิ้งโดยเก็บตัวอย่าง
จากตลาดสดใน กทม. 42 แห่ง
อะจึ๋ยย! ปลาดุกย่างพบสารปนเปื้ อนสู งสุ ด มากกว่า
หมูปิ้ง – ไก่ยา่ ง เกินเท่าตัวสะกิดนักเปิ บเพื่อลดความเสี่ ยงให้
ลอกหนังก่อนกินช่วยได้เยอะ
ส่ วน “นองซิ ม” บะหมี่ดงั แดนกิมจิ กําลังเร่ งวิเคราะห์
หาสารปนเปื้ อนต่อไป
(9 พฤศจิกายน 2555)
ข้างต้นเป็ นข่าวเอนภัยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารปิ้ ง-ย่างโดยเฉพาะปลาดุกย่าง
ที่มีความเสี่ ยงว่าจะพบสารปนเปื้ อนมากกว่าหมูย่างหรื อไก่ย่างเป็ นเท่าตัว ดังนั้นจึงมีคาํ แนะนําให้
ลอกหนังปลาดุกย่างออกก่อนจะรับประทาน
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นอกจากนี้ยงั มีการนําเสนอข่าวการออกกําลังกายที่สามารถรักษาโรคได้ดงั ตัวอย่าง
ของชายชาวอังกฤษคนหนึ่ง ดังเนื้อหาข่าว
“หมอฟันธงตายใน 5 ปี มวยไทยมหัศจรรย์คืนชีวิตหนุ่ม
อังกฤษ”
เจมส์ เมสัน หนุ่มอังกฤษวัย 27 ปี ทุกข์ทรมานด้วยโรค
อ้วนจากนํ้า หนักตัว 250

กก. หลายโรครุ มเร้ า แพทย์ลง

ความเห็นจะมีชีวิตอยูไ่ ด้ไม่เกิน 5 ปี เจมส์พาสภาพร่ างกายที่
ยํา่ แย่แทบเดินไม่ได้บินมาฝึ กมวยไทยในค่ายมวยไทยแห่ งหนึ่ ง
ที่ภูเก็ต ยังไม่ทนั เริ่ มต้น เขาล้มป่ วยร่ วมปี และต้องกลับอังกฤษ
เขากลับมาใหม่เพื่อมาฝึ กมวยไทยอย่างจริ งจัง วันนี้
เขาแข็งแรง สมาร์ ต จนญาติ พี่น้องเพื่อนฝูงที่องั กฤษจําแทบ
ไม่ ไ ด้เ จมส์ บอกว่า วัน นี้ เขามี ชี วิ ต อยู่ไ ด้เ พราะฝึ กมวยไทย
กําลังใจจากคนไทย “ผมคิดว่าถึ งเวลาแล้วที่ผมต้องทําอะไร
บางอย่างให้กบั แผ่นดินไทยบ้าง”
(21 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ชายชาวอังกฤษที่เป็ นข่าวนี้ มีน้ าํ หนักตัวถึง 250 กิโลกรัมและมีโรคประจําตัวหลาย
โรคกระทัง่ หมอแจ้งว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 5 ปี แต่หลังจากชายผูน้ ้ ี มาฝึ กมวยไทยที่ประเทศไทย
แล้วทําให้เขามีรูปร่ างดีและกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
ข่าวสุ ขภาพในชีวิตประจําวันที่พบทั้งหมดนี้ มีท้ งั ข่าวการเตือนภัยในเรื่ องสุ ขภาพ
ทั้งด้านอาหารการกิน สุ ขอนามัย และโรคภัยต่างๆ ทั้งยังมีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการเล่นกีฬาที่
สามารถรักษาโรคบางอย่างได้ ทั้งนี้ ท้ งั หมดก็เพื่อเป็ นการเตือนภัยในเรื่ องของสุ ขภาพ การแนะนํา
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ในการอุปโภคบริ โภคให้ถูกสุ ขอนามัยและสังเกตได้ว่าเรื่ องราวส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่เหมาะ
กับการใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างคนกรุ งเทพมหานครที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
2.5 ข่ าวเหตุการณ์ ไม่ ปกติ พบจํานวน 8 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 7.76 ข่าว
เหตุการณ์ไม่ปกติน้ ี คือข่าวที่มีความแปลกประหลาดที่ไม่ค่อยพบในชีวิตประจําวันของคนในสังคม
จึงเป็ นข่าวที่น่าสนใจ ชวนติดตามอีกประเภทหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ชีวิตเริ่ มต้นที่กองขยะ ฝาโออิชิพลิกชะตาคนเก็บขยะ”
ลุงวันชัย ฉวีอินทร์ อดีตคนเก็บขยะ กทม. วัย 63 ปี
บางคืนถึงกับเดินร้องไห้เพราะหนี้ สิน แต่สิ่งหนึ่ งที่ทาํ มาโดย
ตลอดคือ มองกองขยะเพื่อเก็บสะสมฝาขวด กล่องโออิชิกว่า
2,000 ชิ้น
จู่ ๆ มี เ สี ย งโทรศัพ ท์แ จ้ง มายัง ลุ ง วัน ชัย ถึ ง โชคใหญ่
ได้รับรางวัลทองคํามูลค่า 1 ล้านบาท พร้อมรถยนต์มาสด้า2
จากโออิชิ สิ่ งที่ลุงทําทันที คือ ชําระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ทุกคนแล้ว
บอกลากรุ ง เทพฯ พร้ อ มต้น ทุ น ในการดําเนิ น ชี วิต ที่ พิจิ ต ร
บ้านเกิด
(12 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างนี้เป็ นข่าวของชายชราผูม้ ีอาชีพเก็บขยะ สิ่ งที่ชายผูน้ ้ ี ทาํ มาตลอดคือการเก็บ
สะสมฝานํ้าดื่มยี่ห้อหนึ่ งจากกองขยะเพื่อส่ งชิงโชคโดยชายชราได้ส่งไปทั้งหมด 2,000 ชิ้น กระทัง่
วันหนึ่ งเขาก็ได้รับข่าวว่าถูกรางวัลจากฝานํ้าดื่มเหล่านั้นเป็ นทองคํามูลค่าหนึ่ งล้านบาทและรถยนต์
อีกหนึ่งคัน ถือเป็ นเรื่ องที่โชคดีและไม่เกิดขึ้นบ่อยนักกับคนหาเช้ากินคํ่าอย่างชายชราผูน้ ้ ี
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อีกตัวอย่างหนึ่งเป็ นเรื่ องแปลกที่เกิดขึ้นกับเศรษฐีชาวฮ่องกงที่มีลูกสาวที่มีรสนิ ยม
ชอบเพศเดียวกัน ผูเ้ ป็ นพ่อจึงประกาศตั้งรางวัล 2,000 ล้านบาทหากชายใดพิชิตใจลูกสาวของตน
และทําให้กลับมารักชอบผูช้ ายได้ พร้อมทั้งจะยกธุรกิจที่มีให้ลูกเขยในอนาคตอีกด้วย ดังเนื้อหาข่าว
“ท้าหนุ่มพิชิตลูกสาว 2 พันล้าน เอาไป ถ้านายแน่”
มหาเศรษฐีเจ้าของบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ฮ่องกง ประกาศตั้ง
รางวัล 2,000 ล้านบาท มอบแก่ชายผูส้ ามารถทําให้ลูกสาวคน
สวยเปลี่ ย นใจมาชอบผู ้ช ายโดยไม่ รั ง เกี ย จหนุ่ ม หรื อแก่
ยากไร้หรื อรํ่ารวย ถ้าช่วยลูกสาวให้กลับมาเป็ นผูห้ ญิงจริ งๆ
ธุรกิจที่มีกย็ นิ ดียกให้ลูกเขยในอนาคตคนนี้สืบทอด . . .
ลูกหลานขุนแผน. . . สนมั้ย?
(28 กันยายน พ.ศ. 2555)
ข้างต้นเป็ นเรื่ องราวของเศรษฐี ที่ตอ้ งการหาสามี ให้ลูกสาวที่เป็ นทอม ให้กลับ
กลายมาเป็ นผูห้ ญิงที่รักเพศชายตามปกติ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องแปลกถึงขั้นจะยอมยกสมบัติให้จาํ นวนถึง
2,000 ล้านบาท
ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติน้ นั เป็ นการรายงานข่าวที่มีความแปลกประหลาดไม่ค่อยพบ
ในชี วิตประจําวันดังตัวอย่างที่ชายชราจากคนเก็บขยะธรรมดาวันหนึ่ งส่ งฝาขวดนํ้าดื่มไปชิ งโชค
แล้วได้รางวัลจึงสามารถปลดหนี้ ให้ตวั เองและกลับไปอยู่บา้ นเกิดอย่างสุ ขสบาย หรื ออีกตัวอย่าง
หนึ่ งเกี่ ยวกับการประกาศหาลูกเขยของชายฮ่องกงคนหนึ่ งที่หวังจะหาผูช้ ายมาเปลี่ยนใจลูกสาวที่
ชอบผูห้ ญิงด้วยกันให้กลับมาชอบผูช้ าย โดยจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้เลยหากมีชายใดพิชิตใจลูก
สาวได้ เรื่ องราวเหล่านี้ คือการรายงานข่าวที่มีเนื้ อหาแปลกซึ่ งผูเ้ สพข่าวนั้นย่อมต้องการอยากรู ้สิ่ง
แปลกใหม่ที่ไม่ค่อยพบเจอทําให้รู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจได้ ทําให้อยากติดตามอ่านข่าวไป
จนจบ
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2.6 ข่ าวอุทกภัยและธรณีพบิ ัติ พบจํานวน 6 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 7.32
เนื่ องจากช่ วงเวลาที่เก็บข้อมูลอยู่ในช่วงที่มีพายุและฝนตกหนักจึงมีข่าวนํ้าท่วมและการเตือนภัย
เรื่ องนํ้าท่วม
2.6.1 ข่ าวอุทกภัย พบจํานวน 5 ข่าว ข่าวอุทกภัยที่พบนี้ ลว้ นเป็ นข่าวที่
เกิดขึ้นในพื้นที่กรุ งเทพมหานครหรื อมีผลมาถึงกรุ งเทพมหานครทั้งสิ้ น ดังเนื้อหาข่าวต่อไปนี้
ข่าวแรกเป็ นข่าวการเตือนภัยนํ้าท่วมระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน พ.ศ.
2555 เนื่ องจากพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดฝนตกหนักประกอบกับนํ้าทะเลหนุ นสู งจึงแจ้งเตือน 27
ชุมชนให้ขนของขึ้นที่สูง ดังเนื้อหาข่าว
“ลุน้ ระทึก 14 – 17 ก.ย. กทม. เตือน 27 ชุมชน ยกของหนีน้ าํ ”
ฝันร้ายเริ่ มแล้วกรุ งเทพมหานครออกโรงเตือน 14 –
17

ก.ย.จะเกิ ด ฝนตกหนาแน่ น และนํ้าทะเลหนุ น สู งให้

ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นนํ้าแม่น้ าํ เจ้าพระยา 27 ชุมชน
เตรี ยมพร้อมยกของขึ้นที่สูง
หันไปดูนายกรัฐมนตรี ว่าอย่างไร ได้ความว่า ถ้าเจอ
ปริ มาณนํ้าฝนมาก ไม่ขอรับประกัน มีสิทธิ น้ าํ ท่วมฉับพลันใน
บางพื้นที่นนทบุรี ปทุมธานี
ขณะที่ชุมชนสามโคกริ มนํ้าเจ้าพระยาเจอเข้าให้แล้ว
50 ซม.
(13 กันยายน พ.ศ. 2555)
ข่าวที่สองเป็ นข่าวแจ้งเตือนของกรุ งเทพมหานครถึงพื้นที่เสี่ ยงเกิดนํ้าท่วม
หลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันได้แก่เขต บางแค รัชดา ทุ่งครุ และเขตบางบอน ดังเนื้อหาข่าว
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“บางแค – รัชดา – ทุ่งครุ – บางบอนเสี่ ยง! กรุ งเทพฯ สําลัก
ฝน”
ม.ร.ว. สุ ขุ ม พั น ธุ์ บริ พั ต ร ผู ้ว่ า ฯ กทม.
ยอมรับระบายนํ้าได้ชา้ กว่าปกติ จากปริ มาณฝนที่กระหนํ่าหนัก
ติดต่อกันหลายวัน ตกหนักถึงวันละ 130 – 150 มม./ชม. เกิน
ศักยภาพของระบบระบายนํ้าเตือนประชาชนในจุดเสี่ ยงเขต
บางแค – รัชดา – ทุ่งครุ – บางบอน
ยังมัน่ ใจ กทม. ปลอดภัยนํ้าเหนื อไม่มากเหมือน
ปี ก่อนพร้อมกล่อม 27 ชุมชนริ มนํ้าให้ออกจากพื้นที่เพื่อเร่ ง
สร้างแนวคันกั้นนํ้าเจ้าพระยาป้ องกันไว้ก่อน
ด้านสุ โขทัยกระอักระลอก 2 พนังกั้นนํ้าพัง นํ้า
อัดสวนตามท่อเข้าตัวเมือง
(17 กันยายน พ.ศ. 2555)
นอกจากข่าวการเตือนภัยนํ้าท่วมแล้วยังพบรายงานข่าวการเกิ ดนํ้าท่วม
ขังบนถนนกว่าสิ บสายในกรุ งเทพมหานครทําให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างมาก กรมอุตุนิยมวิทยายัง
แจ้งเตือนอีกว่าจะเกิดฝนตกหนักเช่นนี้ อีกในวันที่ 23 – 25 กันยายน ให้ประชาชนเตรี ยมพร้อม
รับมือ ดังเนื้อหาข่าว
“ฟ้ ารั่ววินาศสันตะโร คนกรุ งจ๊าก! นํ้าท่วมแฉะ”
ถนนกลางสิ บสายในกรุ งเทพฯ ได้แปรสภาพเป็ น
คลอง หลังเผชิ ญฝนตกกระหนํ่าต่อเนื่ องที่ เริ่ มเมื่ อช่ วงบ่าย
วานนี้ การจราจรในเมืองหลวงกลายเป็ นอัมพาต คําปลอบ
ประโลมจากรองอธิ บดีกรมอุตุฯ ขอให้ทาํ ใจวันนี้ ชาวกรุ งยัง
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โดนเหมือนเมื่อวาน และหนักใน 23 – 25 ก.ย. คุณพร้อม
หรื อยัง?
(19 กันยายน พ.ศ. 2555)
ต่ อ มาเป็ นข่ า วที่ ท างรั ฐ บาลมี ค ํา สั่ ง ให้ ห น่ ว ยงานราชการในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเลิกงานเร็ วกว่าปกติเนื่ องจากฝนตกหนักเกรงว่าจะเกิดนํ้าท่วมและ
เป็ นการแก้ปัญหารถติดที่จะตามมา โดยให้มีการทํางานชดเชยในวันถัดไป ตามเนื้อหาข่าว
“ข้าราชการเฮ! ฝนมาฟ้ ารั่วกลัวรถติดรึ รัฐบาลปิ๊ งให้เลิกงาน”
ข้าราชการในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลได้เฮ รัฐบาล
รั บ ลู ก ข้อ เสนอแก้ปั ญ หาจราจรรั บ มื อ ฝนตกนํ้า ท่ ว มให้ ทุ ก
หน่วยงานติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ เช่น ในช่วงบ่าย
ถ้าพบว่ามีฝนตกมากในพื้นที่ หัวหน้าส่ วนราชการสามารถให้
เลิกงานเร็ วกว่ากําหนด แล้วไปทําชดเชยวันถัดไป นายกฯ สั่ง
ทําแผนให้เสร็ จในการประชุม ครม. อังคารหน้า
(26 กันยายน พ.ศ. 2555)
ข่าวสุ ดท้ายเป็ นข่าวเตือนว่าจะมีพายุเข้าและอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหานํ้า
ท่วมตามมา ทางกรุ งเทพมหานครจึงประชุมด่วน 50 เขต ดังเนื้อหาข่าว
“กรุ งเทพสะท้าน พายุแกมีถล่มไทยพรุ่ งนี้”
ท่ามกลางความวิตกถึงความเสี่ ยงวิกฤตนํ้าท่วมข่าว
ร้ายก็ปรากฏพร้อมกับการเกิดพายุแกมี (GAMI) ที่อาละวาด
ในทะเลจี นใต้ กําลังขึ้นฝั่ งเวียดนาม มุ่งสู่ ประเทศไทยด้วย
ความรุ นแรงน่าวิตก
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ข่าวร้ายกว่านั้นคือ พายุแกมีจะเข้าไทยเร็ วขึ้นในเวลา
2 ทุ่มคืนวันศุกร์ มีทิศทางผ่านกรุ งเทพฯ ทําให้ กทม. ต้อง
ประชุ มด่วน 50 เขต เพื่อรับมือขณะที่กรมชลฯ กรมเจ้าท่า
ต้องทํางานอย่างหนัก
(4 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
2.6.2 ข่ าวธรณีพิบัติ พบจํานวน 1 ข่าว ข่าวธรณี พิบตั ิที่พบเกิดขึ้นที่
ประเทศพม่าแต่แรงสัน่ สะเทือนนั้นรู ้สึกได้ถึงกรุ งเทพมหานคร ดังเนื้อหาข่าวต่อไปนี้
“ปฐพีพิโรธพม่า 6.8 ริ กเตอร์ คนกรุ งสะดุง้ ตึกสูงอลหม่าน”
เล่นเอาหวาดผวาไปทัว่ เมื่ อแรงสั่นสะเทื อนจาก
แผ่นดิ นไหวครั้งใหญ่ ทางตอนกลางของพม่าเขย่าตึกสู งใน
กรุ งเทพฯ จนต้องลี้ภยั ลงมากันด้วยใจตุม๊ ๆ ต่อมๆ
แม้จะไม่สร้างความเสี ยหายในเมืองไทย แต่หลาย
คนอดนึกถึงคําทํานาย ของหมอดูอีทีไม่ได้เพราะหมอดูคนดัง
ชาวพม่าเตือนไว้ว่าปี หน้าเมืองไทยเสี่ ยง เจอธรณี เขย่ากับเขา
เหมือนกัน
(12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
หัวข้อข่าวอุทกภัยและธรณี พิบตั ิขา้ งต้นจะพบว่าข่าวนั้นมีท้ งั การแจ้งเตือน
ภัยนํ้าท่วมและการรายงานข่าวนํ้าท่วม ข่าวแผ่นดิ นไหวที่ เกิ ดขึ้ นแล้ว ข่าวนํ้าท่วมนั้นเป็ นข่าวที่
เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานครทั้งสิ้ น และแม้ข่าวแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านผูเ้ ขียนข่าว
ก็ยงั เขียนให้เชื่ อมโยงมาถึงกรุ งเทพมหานครว่าก็ได้รับรู ้ ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยเช่ นกัน ทั้งนี้ อาจ
เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับหนังสื อพิมพ์ที่เป็ นชาวกรุ งเทพมหานคร เมื่อมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
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สังคมของตนจะทําให้ผอู ้ ่านนั้นสนใจ เพื่อที่ตนเองจะได้เตรี ยมตัวรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น จึงเป็ น
การดึงดูดความสนใจให้มีผอู ้ ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับนี้มากขึ้น
2.7 ข่ าวอุบัติเหตุ พบจํานวน 6 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 7.32 ข่าวอุบตั ิเหตุที่
พบล้ว นเป็ นข่ า วสะเทื อ นขวัญ ที่ ส ร้ า งความเสี ย ใจให้แ ก่ ค รอบครั ว ผูเ้ สี ย หาย สามข่ าวแรกเป็ น
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก ข่าวแรกเป็ นข่าวอุบตั ิเหตุการจมนํ้าของเด็กสองพี่นอ้ งขณะกําลังว่ายนํ้าใน
สระว่ายนํ้าแห่ งหนึ่งทั้งๆ ที่มีผฝู ้ ึ กสอน แต่เด็กทั้งสองก็ยงั จมนํ้าจนเสี ยชีวิต ดังเนื้อหาข่าว
“ปริ่ มว่าจะขาดใจแม่ร่ ําไห้ 2 ลูกน้อยจมก้นสระ”
ยากที่ใครจะเข้าถึงความเจ็บปวดของแม่ ที่ตอ้ งไปรับ
ร่ างไร้วิญญาณของลูกสาวสองคน วัย 7 ขวบและ 9 ขวบ จาก
การพาลู ก รั ก ไปเรี ย นว่า ยนํ้า ซึ่ ง มี เ จ้า หน้า ที่ ดู แ ลฝึ กสอนเธอ
ข้อ งใจ ทํา ไมสระซึ่ ง มี ค นเล่ น อยู่แ ละมี ผูด้ ู แ ล ไม่ มี ใ ครเห็ น
เหตุการณ์
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ข่าวที่สองเป็ นข่าวอุบตั ิเหตุที่มีเด็ก 3 ขวบติดอยูใ่ นรถยนต์นาน 6 ชัว่ โมง เนื่ องจาก
รถจอดอยูก่ ลางแดดความร้อนจึงทําให้เด็กเสี ยชีวิต แพทย์ออกมาเตือนไม่ให้ปล่อยเด็กอยูใ่ นรถตาม
ลําพัง ความร้อนอาจทําให้เสี ยชีวิตได้ภายใน 30 นาที ดังเนื้อหาข่าว
“หมอเตือน 30 นาทีตาย เด็ก 3 ขวบ แดดเผาดับคารถ”
หนูนอ้ ยวัย 3 ขวบพลัดหลงจากปู่ ที่ยนื ซื้ อเงาะตามที่
เจ้าหนูร้องขอในเวลาเที่ยงเศษ เกิดการค้นหาจ้าละหวัน่ 6 ชม.
ผ่านไป มีผพู ้ บร่ างไร้ลมหายใจของหนู นอ้ ยรายนี้ ที่เบาะหลัง
รถยนต์คนั หนึ่งซึ่งจอดอยูใ่ กล้เคียงกับร้านเงาะ
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รถยนต์คนั นี้ไม่ได้ลอ็ คประตู
รศ.นพ. อดิ ศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เตือนห้ามปล่อย
เด็กอยูใ่ นรถตามลําพังเด็ดขาด ความร้อนทําให้ตายได้ภายใน
เวลาแค่ 30 นาที
(20 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ข่าวที่สามเป็ นข่าวอุบตั ิที่เกิดกับเด็กเช่นกันเมื่อมีเด็กอายุ 8 ขวบ เล่นแขวนคอตาย
เลียนแบบฉากหนึ่ งในละครที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมในขณะนั้น โดยเด็กอยู่ในอาการสาหัสเพราะสมอง
ขาดอากาศหายใจนานนับ 10 นาที ดังเนื้อหาข่าว
“8 ขวบร่ อแร่ แขวนคอตายเลียนแบบละคร”
สลดเด็กหญิงวัย 8 ขวบ เล่นแขวนคอตัวเองใต้ตน้
หู ก วางแม้จ ะรอดมาได้ แต่ ก็อยู่ในสภาพสาหัส สมองขาด
อากาศนานนับ 10 นาทีแพทย์อา้ งถึงคําให้การของผูเ้ ป็ นพ่อ
ระบุเป็ นอิทธิ พลจากละครที วีฮอต “แรงเงา” ที่ มีฉากผูกคอ
ตาย และรายการทีวี “คนอวดผี” ซึ่ งเด็กน้อยดูแล้วอินสุ ดๆ
เรี ยกร้ อ งผู ้ป กครองให้ ต ระหนั ก พิ ษ ภั ย สื่ อต่ า งๆ ต้ อ ง
ควบคุ ม ดู แ ลเด็ ก อย่ า งใกล้ ชิ ด ด้ า นนางเอกธั ญ ญ่ า ซั ด
ผู ้ป กครองบกพร่ อง ขณะที่ ที ม งานคนอวดผี ตรวจเทป
ย้อนหลังวุน่ วาย ยันไร้ภาพผูกคอตาย
(2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ข่าวอุบตั ิเหตุอีกประเภทหนึ่ งที่พบคืออุบตั ิเหตุทางรถยนต์ พบจํานวน 2 ข่าว ซึ่ ง
เป็ นข่าวที่มีความต่อเนื่ องกันคือข่าวลูกเจ้าของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มยี่ห้อหนึ่ งได้ก่อเหตุขบั รถชน
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ตํารวจเสี ยชีวิต ตามข่าวอ้างว่าผูก้ ่อเหตุขบั รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ของตํารวจและลากร่ างไปไกล
กว่า 200 เมตรก่อนหลบหนีไป ดังเนื้อหาข่าว
“ลูกบิ๊กกระทิงแดงซิ่งสยองชนยับดับตํารวจ”
วรยุทธ อยู่วิทยา ลูกชายคนเล็กเจ้าของธุ รกิ จแสนล้าน
เครื่ องดื่มกระทิงแดง ก่อเหตุสะเทือนขวัญเช้ามืดซิ่ งเฟอร์ รารี่ ชน
จักรยานยนต์สายตรวจ ลากร่ างดาบตํารวจไปกว่า 200เมตร และ
ขับหนีไปกบดานในคฤหาสน์บ๊ิกตํารวจกรุ งต้องออกโรงกดดันจน
เกือบเที่ยงวันกว่าจะออกมามอบตัว
(4 กันยายน พ.ศ. 2555)
วันต่อมาหนังสื อพิมพ์ลงข่าวว่าตํารวจไม่ได้ดาํ เนินคดีกบั ผูก้ ่อเหตุขอ้ หาพยายามฆ่า
ทั้งที่มีพยานบุคคลเหตุเพราะพบหลักฐานใหม่จากกล้องวงจรปิ ดว่าเป็ นการขับชนจนตํารวจนายนั้น
กระเด็นไปกระแทกกระจกและตกลงที่พ้ืนมิได้ลากร่ างตํารวจผูน้ ้ นั ไปตามที่เป็ นข่าว สิ่ งที่ลากไป
เป็ นเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้น ดังเนื้อหาข่าว
“คดีเรดบลูโอละพ่อ เปรี้ ยงร่ วง จบนิยายลาก 200 ม.”
สังคมกําลังข้องใจ ไฉนไม่ดาํ เนิ นคดีทายาทกระทิง
แดงในฐานะพยายามฆ่าตามที่พยานบอกเล่า แจ้งเฟอร์รารี่ ชน
แล้วลากร่ างดาบตํารวจไปไกลร่ วม 200 ม. ก่อนสลัดหลุด
แล้วหลบหนี
M2F

พบข้อมูลเด็ดถึงบางอ้อ ได้พยานตัวจริ ง

พร้อมภาพจากกล้องวงจรปิ ด ทายาทกระทิงแดงซิ่ งชนตํารวจ
เคราะห์ร้ายร่ างลอยกระแทกกระจกตกพื้นทันที ที่ติดไปกับ
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รถคือรถจักรยานยนต์ดว้ ยระยะทางห่ างจากจุดเกิ ดเหตุ 6.7
เมตร
(5 กันยายน พ.ศ. 2555)
นอกจากนี้ยงั มีข่าวที่เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเพิ่งจะพบความคืบหน้าคือ
ข่าวอุบตั ิเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อ 5 ปี ที่แล้วแต่เพิ่งจะมาพบซากเฮลิคอปเตอร์ พร้อมกับซากศพของ
นักบินทั้งสองคนหลังจากการค้นหาทุกวิถีทางก็ไม่พบเชื่อว่าเป็ นอาถรรพ์แห่ งป่ าเขาใหญ่ ดังเนื้ อหา
ข่าว
“เขาใหญ่คลายอาถรรพ์ พบศพนักบิน ซากเซสน่าหลงฟ้ า 5 ปี ”
ปริ ศ นาการสู ญ หายอย่า งลึ ก ลับ ของเครื่ อ งบิ น เล็ก
เซสน่า 172 พร้อม 2 นักบินหนุ่มระหว่างทําการฝึ กบินเหนื อ
น่ านฟ้ า บนผืนป่ านํ้าตกเจ็ดคตโป่ งก้อนเส้า ภายในเขตอุทยาน
แห่ งชาติเขาใหญ่เมื่อ 5 ปี ที่ผา่ นมา ได้ถูกคลี่คลายหลังเจ้าหน้าที่
ป่ าไม้พ บซากเครื่ องบิ น ลําดัง กล่ าวโดยบัง เอิ ญ ระหว่างเดิ น
ตรวจพื้นที่ป่าซึ่ งห่ างจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 20 กม. และ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบพร้ อมนํากระดูกของผูเ้ สี ยชี วิต
ออกจากป่ า ท่ามกลางความดีใจของครอบครัวที่เฝ้ าคอยมากว่า
5 ปี หลังจากทุ่มค้นหาทุกวิถีทางแต่กลับล้มเหลวมาโดยตลอด
จนกล่าวกันว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นอาถรรพ์แห่งป่ าเขาใหญ่
(13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ข่ า วอุ บ ัติ เ หตุ ที่ พ บเป็ นข่ า วสะเทื อ นขวัญ ที่ ส ร้ า งความเสี ย ใจให้แ ก่ ค รอบครั ว
ผูเ้ สี ยหายอย่างมาก พบทั้งอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท ความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก อุบตั ิเหตุ
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บนท้องถนนหรื อแม้กระทัง่ อุบตั ิเหตุทางอากาศ ทั้งนี้ อาจเป็ นอุทาหรณ์เพื่อเตือนให้ผูอ้ ่านมีความ
ระมัดระวังในการใช้ประจําวันและใส่ ใจคนรอบข้างให้มากขึ้น
2.8 ข่ าวสั งคม พบจํานวน 3 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 3.66 ข่าวแรกเกี่ยวกับ
การจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยที่จดั อันดับทั้งที่เป็ นบุคคลและแบบตระกูลคือนามสกุลใดรวยหุ ้นมาก
ที่สุด ดังเนื้อหาข่าว
“รวยซะให้เข็ดเศรษฐีหุน้ ไทย ‘ทองมา’ แชมป์ เดี่ยว มาลีนนท์
แชมป์ ตระกูล”
ผลการจัด อัน ดับ เศรษฐี หุ้น ไทย ปรากฏว่ า มหา
เศรษฐี หน้าเดิมพาเหรดขึ้นแท่นกันพร้อมหน้า ทองมา วิจิตร
พงศ์พนั ธุ์ แห่ งบ้านพฤกษา ครองแชมป์ 3 สมัยซ้อน ตามด้วย
คีรี กาญจนพาสน์ แห่ งบีทีเอส และอนันต์ อัศวโภคิน แห่ ง
แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ตระกูลที่ รวยหุ ้นที่ สุด มาลี นนท์ ครอง
แชมป์ เป็ นปี ที่ 14 ด้วยมูลค่าหุ ้น 70,262.43 ล้านบาท รวย
เพิ่มขึ้ น จากปี ก่ อน 36,456.96

ล้านบาท ขณะที่ ตระกูล

จิราธิวตั น์ แห่ งเซ็นทรัล ขยับจากที่ 3 ขึ้นมาเป็ นที่ 2 จากการ
ถือหุ ้นมูลค่า 40,865.74

ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้นจากปี ก่ อน

19,524.93 ล้านบาท
(13 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ข่าวสังคมข่าวที่สองเป็ นการแถลงข่าวการจัดแรลลี่จกั รยานในโครงการปั่ นให้ไกล
เพื่อปั ญญาไทย สู่ เมืองหนังสื อ โดยหนังสื อพิมพ์ M2F ร่ วมกับกรุ งเทพมหานครเป็ นผูจ้ ดั โครงการ
ดังเนื้อหาข่าว
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“แรลลี่จกั รยาน M2F – กทม. ปลุกเมืองหนังสื อโลก โหวตสุ ด
ยอดเขต” หนังสื อพิมพ์ M2F นําโดยนายศุภกรณ์
เวชชาชี ว ะ ประธานเจ้า หน้าที่ ฝ่ายปฏิ บตั ิ ก าร บริ ษ ทั โพสต์
พับลิ ชชิ่ ง จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับกรุ งเทพมหานคร นําโดย
นางทยา ทีปสุ วรรณ รองผูว้ ่าฯ กทม. แถลงข่าว “ปั่ นให้ไกล
เพื่อปั ญญาไทย สู่ เมืองหนังสื อ” ในวันที่ 11 พ.ย. 2555
(3 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
นอกจากนี้ ยงั มีข่าวเกี่ยวกับวันครบรอบหนึ่ งปี ของหนังสื อพิมพ์ M2F ซึ่งเป็ นเพียง
ข้อความสั้นๆ ว่าครบรอบหนึ่งปี และขอบคุณครับ ดังตัวอย่าง
1st {anniversary}
ขอบคุณครับ
(12 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ข่าวสังคมที่พบเป็ นข่าวสังคมทั้งของกลุ่มชนชั้นสู งในประเทศหนึ่ งข่าวเกี่ ยวกับ
การจั ด ลํา ดั บ บุ ค คลและตระกู ล ที่ มี จ ํา นวนหุ ้ น มากที่ สุ ด ในประเทศและข่ า วเกี่ ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธ์องค์กรของหนังสื อพิมพ์ M2F เองคือการจัดงานแรลลี่จกั รยานและวันครบรอบหนึ่ง
ปี ของหนังสื อพิมพ์ M2F
2.9 ข่ าวเศรษฐกิจ พบจํานวน 3 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 3.66 ข่าวเศรษฐกิจ
ที่พบเป็ นข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมด ข่าวแรกคือข่าวการจัดงานส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ที่
จัดขึ้นเป็ นประจําทุกปี ที่ ลานหน้าห้างเซ็นทรั ลเวิลด์ย่านราชประสงค์ คาดว่าจะมี เงิ นสะพัดกว่า
1.3 หมื่นล้านบาท ดังเนื้อหาข่าว
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“ราชประสงค์ลนั่ สัญญาณอลังการปี ใหม่เคาต์ดาวน์แสงสี ท้ งั ย่าน”
ราชประสงค์ผนึ ก กําลัง ลัน่ สัญญาณจัดส่ ง ท้ายปี เก่ า
ต้องรับปี ใหม่อลังกาล กรุ งเทพฯ แห่ งความสุ ข ประดับไฟแสง
สี บนเนื้ อที่มากกว่า 2 แสนตารางเมตรพร้อมมหกรรมลดราคา
ทั้งย่านมากกว่า 3,000 ร้านค้าเริ่ ม 21 พ.ย. เนรมิตต้นคริ สต์มาส
ประดับมากที่ สุด ในประเทศ เคาต์ดาวน์ปีใหม่ ใ หญ่ ที่สุด ใน
ประเทศที่ ลานเซ็ น ทรั ลเวิลด์คาดคนร่ ว มครึ่ งล้านเงิ น สะพัด
1.3 หมื่นล้านบาท
(14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ข่าวที่สองเป็ นข่าวที่องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่ งสหประชาชาติออกมาเปิ ดเผยว่า
ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวในอาเซียนโดยมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิม่ ขึ้น
กว่าสามล้านคนและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดคือชาวเยอรมัน อเมริ กาและ
จีน ตามลําดับ ดังเนื้อหาข่าว
“แชมป์ แห่งอาเซียน เที่ยวไทยโดนใจต่างชาติ”
องค์ก รการท่ องเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ เ ปิ ดเผย
ตัวเลขประเทศไทยครองแชมป์ การท่องเที่ยวในอาเซี ยน ยอด
ชาวต่างชาติเดินทางเข้าท่องเที่ยวสู งสุ ด ด้วยจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มขึ้นสูงที่สุดกว่า 3 ล้านคน
ส่ วนแชมป์ นักช็อปเป็ นของชาวเยอรมันตามด้วยนักท่องเที่ยว
ชาวอเมริ กนั และจีน
(19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
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ข่าวด้านเศรษฐกิจข่าวสุ ดท้ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นกันคือข่าวเกี่ยวกับการจัด
งานเทศกาลวันลอยกระทงที่จดั ขึ้นอย่างยิง่ ใหญ่ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีคาํ ขวัญที่ว่า “1 ครอบครัว
1 กระทง” สําหรับครอบครัว “1 คู่ 1 กระทง รักยืนยงไม่หลงทาง” สําหรับคู่รักและ “1 แก๊ง
1 กระทง รักกันมัน่ คงตลอดไป” สําหรับกลุ่มเพื่อนที่มาลอยกระทงด้วยกันทั้งนี้ เพื่อลดปั ญหาขยะ
กรุ งเทพมหานครจะจัดงานวันลอยกระทง 28 แห่ ง คาดว่าจะมีเงินสะพัดมากกว่าหมื่นล้านบาท
ดังเนื้อหาข่าว
“ลอยกระทงรักษ์โลก 1 แก๊ง 1 กระทง รักกันมัน่ คง
ปี นี้อูฟ้ ทีู่ ่สุดใน 7 ปี ”
ลอยกระทงปี นี้ อูฟ้ ู่ ที่สุดในรอบ 7 ปี คาดเงินสะพัด
เกิ น หมื่ น ล้า น ขณะอธิ บ ดี ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มตั้ง รั บ ขยะจาก
กระทงปี ก่อนถ้าต่อเรี ยงกันยาวจากกรุ งเทพฯ ยันลพบุรี แนะ
วิธีการลอยกระทงแบบเท่ๆ “1 ครอบครัว 1 กระทง” บุญ
หนุนส่ งให้สุขใจ” หรื อถ้ามากันแบบคู่รักก็ลอยด้วยกัน “1 คู่
1 กระทง รักยืนยงไม่หลงทาง” แต่ถา้ มากับเพื่อนๆ ก็ “1 แก๊ง
1 กระทง รักกันมัน่ คงตลอดไป”
กทม. เปิ ดสวนสาธารณะทัว่ กรุ ง 28
ประชาชนคนไทยหายชํ้า

แห่ ง ให้

(23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ในหัวข้อข่าวเศรษฐกิจที่พบเป็ นข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดอาจเพราะด้าน
การท่องเที่ยวเป็ นรายได้หลักอย่างหนึ่ งของประเทศไทยและในเนื้ อหาของข่าวสองข่าวนั้นเกี่ยวกับ
การจัด เทศกาลการท่ องเที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกรุ ง เทพฯ ซึ่ งเป็ นทั้งการประชาสัมพัน ธ์ งานเทศกาล
ดังกล่าวไปด้วย
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2.10 ข่ าวในพระราชสํ านัก พบจํานวน 3 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 3.66 เป็ น
ข่าวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 ข่าวและข่าวเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 1 ข่าว ดังเนื้อหาข่าวต่อไปนี้
“ข้าพเจ้าปลื้มใจ
มีกาํ ลังใจมากขึ้น”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
5 ธันวาคม 2555
(5 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ข้างต้นเป็ นข่าววันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรง
มีพระราชดํารัสว่า “ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกาํ ลังใจมากขึ้น”
อี ก ข่ า วหนึ่ ง เป็ นข่ า วที่ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว เสด็จ ฯ สวนจิ ต รลดาเพื่ อ
ทอดพระเนตรโครงการในพระราชดําริ พระองค์ทรงมีพระพักตร์ ที่แจ่มใสมากขึ้นหลังจากที่ทรง
พระประชวร ดังเนื้อหาข่าว
“พระพักตร์แจ่มใส”
ในหลวงเสด็จฯ สวนจิตรลดา
ทอดพระเนตรโครงการ
(27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ข่าวสุ ดท้ายเป็ นข่าวการเสด็จฯ กลับพระราชวังของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หลังจากทรงพระประชวรและพักรักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาล ดังเนื้อหาข่าว
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“ปี ติพระเทพฯ เสด็จกลับวัง”
(28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ข่ า วในพระราชสํ า นั ก ที่ พ บทั้ง สามข่ า วนั้ นเป็ นข่ า วที่ เ กี่ ย วกับ วัน สํ า คัญ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข่าวเกี่ ยวกับพระอาการประชวรของทั้งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเห็นว่าข่าวหน้าหนึ่ งในส่ วนของ
ข่าวในพระราชสํานักนั้นเนื้ อหาจะมีนอ้ ยเพียงแค่สองถึงสามบรรทัดเท่านั้น เน้นที่ประเด็นสําคัญ
ของข่าวเลยแล้วประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์
2.11 ข่ าวการเมือง พบจํานวน 2 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 2.44 ข่าวการเมือง
ที่พบเป็ นข่าวต่างประเทศและเกิดกับประเทศสหรัฐอเมริ กาทั้งสองข่าว ข่าวแรกเป็ นข่าวการชนะ
การเลือกตั้งของนายบารัก โอบามา เป็ นสมัยที่สองในครั้งนี้ ดังเนื้อหาข่าว
“ผูท้ รงอิทธิพล 2012 โอบามา อันดับ 1 2 ปี ซ้อน”
ด้ว ยชั ย ชนะอย่ า งถล่ ม ทลายจากศึ ก ชิ ง ตํา แหน่ ง
ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ทํา ให้ บารั ก โอบามา สามารถรั้ ง
ตําแหน่งผูท้ รงอิทธิ พลหมายเลข 1 ของโลกจากการจัดอันดับ
โดยนิตยสารฟอร์บส์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น
แต่ ไ ม่ แ น่ ว่าปี หน้า โอบามาอาจต้องเผชิ ญหน้ากับ
การท้าทายจากผูน้ าํ แดนมังกรสายเลือดใหม่
(7 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ข่าวที่สองเป็ นข่าวที่มีภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่ งของสหรัฐอเมริ กามีเนื้ อหาหมิ่นศาสดา
ของศาสนาอิสลาม เป็ นเหตุให้เกิดการชุมนุ มต่อต้านหลายประเทศถึงขั้นมีการสังหารทูตสหรัฐฯ
ในลิเบีย สุ ดท้ายประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องส่ งทหารออกไปกําราบ

59

“โลกเดือดหนังหมิ่นอาหรับแค้นสหรัฐเคลื่อน”สถานทูต
สหรั ฐ และประชาชนสหรั ฐ โดยเฉพาะในโลก
อาหรั บ ตกเป็ นเป้ าโจมตี ท ัน ที หลัง มวลชนที่ โ กรธแค้น
ภาพยนตร์ หมิ่นศาสดาก่ อหวอตขึ้นในหลายประเทศถึ งขั้น
สังหารทูตสหรัฐในลิเบียจนโอบามาต้องส่ งนาวิกโยธิ นเข้า
กําราบเปิ ดฉากการเผชิญหน้าอีกครั้ง
(14 กันยายน พ.ศ. 2555)
ข่าวการเมืองทั้งสองข่าวข้างต้นเป็ นข่าวต่างประเทศที่เกิดกับประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึ่ งเป็ นประเทศมหาอํานาจประเทศหนึ่ งของโลก ซึ่ งควรจะเป็ นเรื่ องราวที่บุคคลทัว่ ไปให้ความ
สนใจติดตามอ่าน เพื่อให้รู้ทนั สถานการณ์โลกในปั จจุบนั
2.12 ข่ าวพยากรณ์ อากาศ พบจํานวน 1 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 1.22 เป็ น
การรายงานข่าวสภาพอากาศบริ เวณดอยอินทนนท์ที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นขึ้น อยู่ที่ระดับระดับ 1
องศาเซลเซี ยส ส่ วนที่ดอยอ่างขางอุณหภูมิต่าํ ถึง 0 องศาเซลเซี ยส ทั้งนี้ เพราะความกดอากาศสู ง
กําลังปานกลางกําลังเคลื่อนเข้าไทย แล้วจะต่อด้วยความกดอากาศสู งกําลังแรงช่วงปลายสัปดาห์น้ นั
ตามข่าวกล่าวว่าคนกรุ งเทพฯ มีลุน้ ว่าปี นี้อากาศจะเริ่ มหนาวเย็นขึ้นแล้ว ดังเนื้อหาข่าว
“อินทนนท์–1 อ่างขาง 0 ลุน้ หนาวถึงกรุ ง”
คนกรุ งได้ลุน้ อีกเฮือก จะได้สัมผัสหนาวแรกในรอบ
ปี เสี ยทีเมื่ออากาศทางเหนื อหนาวลงอีกดอยอินทนนท์ ที่กิ่วแม่
ปานยะเยือกสุ ดๆ ถึงระดับ -1 องศา นํ้าค้างแข็งหรื อแม่คะนิ้ ง
จับพราวตลอดสองข้างถนน ละลานตาเป็ นระยะทางร่ วม 2 กม.
ส่ วนที่ ดอยอ่างขาง ตามมาติดๆ หนาวแตะ 0 องศา แล้วอุตุฯ
ชี้ความกดอากาศสูงกําลังปานกลางกําลังเคลื่อนเข้าไทย แล้วจะ
ต่อด้วยความกดอากาศสูงกําลังแรงช่วงปลายสัปดาห์น้ ี
(17 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

60

ตามข่าวเป็ นข่าวพยากรณ์ อากาศที่เกิ ดขึ้นที่ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ว่า
อากาศเริ่ มหนาวเย็น อุณหภูมิลดตํ่าลงซึ่ งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรุ งเทพฯ แต่ผเู ้ ขียนข่าวก็เชื่อมโยงโดย
การกล่ า วว่ า คนกรุ ง เทพฯ กํา ลัง ลุ ้น และตั้ง หน้า ตั้ง ตารออากาศหนาวแรกของปี อาจเพราะ
กลุ่มเป้ าหมายของหนังสื อพิมพ์ที่เป็ นคนกรุ งเทพฯ ผูเ้ ขียนจึงใช้วิธีการดังกล่าวดึงดูดความสนใจ
1.13 ข่ าวการศึกษา พบจํานวน 1 ข่าว จาก 82 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 1.22 ข่าว
การศึกษาที่พบเป็ นข่าวการจัดอันดับมาตรฐานการศึกษาระดับภูมิภาคเอเชี ยโดยประเทศไทยได้
อันดับที่ 37 จาก 40 ประเทศ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิ งคโปร์ และประเทศแถบเอเชี ย
ตะวันออกติดอันดับ 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชีย ดังเนื้อหาข่าว
“ราตรี สวัสดิ์การศึกษาไทยบ้านเราใกล้บว๊ ย ที่ 37 จาก 40 ปท.”
มาตรฐานการศึกษาเมืองไทยถูกทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่ น
เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน หลังผลการสํารวจ
ของสถาบันชื่อดังเผย ไทยมาตรฐานติดลบ หวิดรั้งท้ายการ
จัด อัน ดับ เหนื อ กว่ า ก็ เ พี ย งแค่ อิ น โดนี เ ซี ย เท่ า นั้ น ขณะที่
สิ งคโปร์ ควงแขนประเทศเอเชี ย ตะวัน ออกครองตํา แหน่ ง
ท็อป 5 กันถ้วนหน้า ด้วยอานิ สงส์จากความใส่ ใจของภาครัฐ
ในการเสาะหาครู อ าจารย์ที่ มี คุ ณ ภาพ อี ก ทั้ง ครอบครั ว ยัง
กระตือรื อร้นกับการศึกษาของลูกหลาน
(29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ผลการศึกษาประเภทของข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F

ที่กล่าวมา

ข้างต้นแล้ว นั้น ผูว้ ิ จยั ขอนําเสนอประเภทของข่าวที่ คิด เป็ นร้ อยละในรู ปแบบของแผนภู มิแ ท่ ง
ต่อไปนี้
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แผนภูมิแสดงประเภทของข่าว
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ประเภทของข่ าวหน้ าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ แจก M2F
ประเภทของข่าวหน้ าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แจก M2F
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จากแผนภูมิแสดงประเภทของข่าวที่ พบในหนังสื อพิมพ์แจก M2F

ทั้งหมดจํานวน

13 ประเภท เรี ยงลําดับจากประเภทที่พบมากที่สุดไปหาประเภทที่พบน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
ได้ดงั นี้ 1.ข่าวอาชญากรรม 28.05% 2.ข่าวบันเทิง 12.20% 3.ข่าวศาสนาและความเชื่อ 10.98%
4.ข่าวสุ ขภาพ 8.54%

5.ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ 7.76%

6.ข่าวอุทกภัยและธรณี พิบตั ิ 7.32%

7.ข่าวอุบตั ิเหตุ 7.32% 8.ข่าวสังคม 3.66% 9.ข่าวเศรษฐกิจ 3.66% 10.ข่าวในพระราชสํานัก 3.66%
11.ข่าวการเมือง 2.44% 12.ข่าวพยากรณ์อากาศ 1.22% 13.ข่าวการศึกษา 1.22%
จากข้อ มู ล พบว่ า ข่ า วอาชญากรรมมี จ าํ นวนมากที่ สุ ด อาจเพราะข่ า วอาชญากรรมเป็ น
เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น ชวนติดตามจึงเหมาะสําหรับการเลือกมาเป็ นข่าวหน้าหนึ่ งเพื่อดึ งดูดความ
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สนใจจากผูอ้ ่าน ทั้งยังเป็ นเรื่ องที่อาจเกิดขึ้นกับคนในสังคมได้จึงเป็ นการเตือนภัยผูอ้ ่านให้ตระหนัก
ถึงภัยจากการก่ออาชญากรรม และสามารถนํามาเป็ นแนวทางในการป้ องกันตนเองได้อีกทางหนึ่ ง
ด้วย
นอกจากนี้ ยัง พบข่ า วจํา นวนหนึ่ งที่ มี เ นื้ อ หาข่ า วเกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ต ประจํา วัน ของคน
กรุ งเทพมหานครแทรกอยู่ไม่ว่าจะในข่าวประเภทข่าวอาชญากรรม ข่าวอุทกภัยและธรณี พิบตั ิ
ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม และข่าวพยากรณ์อากาศ ล้วนเป็ นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานครเพื่อดึงดูดความสนใจและเข้าถึงผูอ้ ่านที่เป็ นคนเมืองในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสํานักพิมพ์
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บทที่ 3
กลวิธีการนําเสนอข่ าวหน้ าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แจก M2F

3.1 กลวิธีการนําเสนอเนือ้ หาข่ าว
ความน่าสนใจของข่าวในหนังสื อพิมพ์น้ นั นอกจากเนื้ อหาข่าวและประเภทของข่าวที่กล่าว
มาในบทที่ 2 แล้วนั้น กลวิธีการนําเสนอข่าวก็มีส่วนทําให้ข่าวน่าสนใจได้อีกทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็ น
ด้านโครงสร้างของข่าวแบบพีระมิดหัวกลับที่นาํ เอาส่ วนสําคัญที่สุดของข่าวมานําเสนอก่อน ตาม
ด้วยพาดหัวรอง ส่ วนเชื่อม และรายละเอียดของข่าวที่มีความสําคัญลดหลัน่ ลงมา นอกจากนี้ การใช้
ภาษาในข่าวก็เป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยให้ผูอ้ ่านเห็ นภาพเหตุการณ์จากข่าวได้ชดั เจนยิ่งขึ้น ในบทนี้
ผูว้ ิจยั จะศึกษากลวิธีการนําเสนอเนื้อหาข่าวและกลวิธีการใช้ภาษาของข่าว
3.1.1 โครงสร้ างและรูปแบบของการนําเสนอข่ าว
โครงสร้างของข่าวมีรูปแบบเฉพาะตัวต่างจากงานเขียนประเภทอื่น เช่น บทความ
หรื อ สารคดี โครงสร้างของข่าวประกอบด้วยส่ วนประกอบของข่าว ได้แก่ พาดหัวข่าว พาดหัวรอง
ความนํา ส่ วนเชื่อม และเนื้อข่าว
1. หัว ข่ า ว (Headline) เป็ นส่ ว นแรกของข่า วที่ สรุ ปความสํา คัญหรื อประเด็น ที่
สําคัญที่สุดของแต่ละข่าว มักเลือกใช้ถอ้ ยคําที่ถูกกลัน่ กรองอย่างละเอียดเพื่อให้ความหมายกะทัดรัด
สื่ อความหมายและดึงดูดความสนใจชวนให้ผอู ้ ่านติดตามอ่านรายละเอียดด้านในเนื้อข่าวต่อไป และ
มักใช้ตวั อักษรขนาดใหญ่ที่สุดในข่าวแต่ละข่าวด้วย (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77)
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2. พาดหัวรอง (Secondary Interest) เป็ นการขยายพาดหัวข่าวให้ชดั เจนยิ่งขึ้น
อาจจะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้ ขึ้นอยูก่ บั ประเด็นข่าว และพื้นที่ในการพาดหัวข่าว (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 :
77)
3. ความนําหรื อวรรคนําหรื อโปรยข่าว (Lead) เป็ นส่ วนที่ต่อจากหัวข่าวที่ช่วยสรุ ป
ประเด็นสําคัญของข่าวเพิ่มเติ มจากหัวข่าว เป็ นการประหยัดเวลาของผูอ้ ่านโดยปกติมกั จะตอบ
คําถามว่าใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ทําไม (Why) อย่างไร (How)
หรื อเรี ยกว่า สรุ ป 5W1H ในกรณี ที่เป็ นข่าวที่มีความยาวและมีประเด็นสําคัญหลายประเด็นแต่ไม่
สามารถนําเสนอทุกประเด็นในหัวข่าว (Headline) ได้ เพราะมีพ้ืนที่จาํ กัดก็ถูกนําเสนอในส่ วนของ
ความนํานี้ (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77)
4. ส่ วนเชื่อม (Neck) มีความสําคัญเพื่อให้การดําเนินการเขียนข่าวนั้นเป็ นไปอย่าง
ดีและราบรื่ น Neck นี้ อาจเป็ นย่อหน้าเดียวที่ประกอบด้วยสองสามประโยคหรื อสองสามย่อหน้า
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสําคัญของข่าวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Neck ทําหน้าที่สาํ คัญๆ หลายอย่าง เช่น
อาจจะเป็ นการให้รายละเอียดของบุคคล สถานที่ เพิ่มเติมจากวรรคนําหรื ออธิ บายขยายความ W ตัว
ใดตัวหนึ่ง และเพื่อเท้าความให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวที่เกิดขึ้นดียง่ิ ขึ้น (ดรุ ณี หิ รัญรักษ์, 2537 : 6)
5. เนื้ อข่าว (Body หรื อ Details) เป็ นส่ วนรายละเอียดเนื้ อหาของข่าว นําเสนอ
รายละเอียดของเหตุการณ์ โดยมักจะเรี ยงลําดับความสําคัญของรายละเอียดหรื อประเด็นข้อเท็จจริ ง
(ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 77)
ส่ วนรู ปแบบการเขี ยนข่าวที่ นิยมเขี ย นกันทัว่ ไป คื อ การเขี ยนข่าวตามรู ปแบบ
พีระมิดหัวกลับ รู ปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับนี้ เป็ นรู ปแบบที่ดีที่สุดในการเขียนข่าว
หนังสื อพิมพ์
การเขียนข่าวตามรู ปแบบพีระมิดหัวกลับเป็ นรู ปแบบการเขียนข่าวที่นาํ เอาประเด็น
ข้อเท็จ จริ งที่ มีความสํา คัญที่ สุด ของข่าวขึ้ น มาเขี ย นก่ อน จากนั้น จึ ง นําประเด็น ที่ มีความสําคัญ
รองลงมาเขียนเรี ยงตามลําดับจากความสําคัญมากไปหาน้อย ผูส้ ื่ อข่าวจึงรายงานข่าวในลักษณะสรุ ป
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ย่อข้อเท็จจริ งสําคัญๆอันประกอบด้วย ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) และอย่างไร
(How) เป็ นความนําของข่าวไปก่อน แล้วจึงค่อยขยายรายละเอียดของข้อเท็จจริ งเหล่านั้นตามลําดับ
ความสําคัญในเนื้อข่าวต่อไป (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 80)

พาดหัวข่าว

พาดหัวรอง
ความนํา

ส่ วนเชื่อม
รายละเอียด

การเขียนข่าวรู ปแบบพีระมิดหัวกลับ

การศึกษาโครงสร้างและรู ปแบบของข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F นั้น
พบว่าไม่มีข่าวใดเลยที่มีองค์ประกอบของโครงสร้างข่าวครบทั้ง 5 ส่ วน พบเพียงข่าวที่ไม่เป็ นไป
ตามโครงสร้าง เช่ น อาจไม่มีส่วนพาดหัวรอง หรื อส่ วนเชื่อม ส่ วนรู ปแบบของข่าวส่ วนใหญ่เป็ น
การนําเสนอในรู ปแบบพีระมิดหัวกลับ มีเพียงข่าวเดียวที่มิได้นาํ เสนอในรู ปแบบพีระมิดหัวกลับ
ตามแบบฉบับการนําเสนอข่าวทัว่ ไป
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3.1.1.1 โครงสร้ างและรู ปแบบข่ าวแบบพีระมิดหัวกลับเช่ นเดียวกับข่ าวทั่วไป
คือ ข่าวที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบพีระมิดหัวกลับ โดยนําเสนอเริ่ มจาก พาดหัวข่าว พาดหัวรอง
ความนํา ส่ วนเชื่อม และรายละเอียดตามลําดับ ผูว้ ิจยั จะนําเสนอตัวอย่างของข่าวที่ที่มีรูปแบบข่าว
แบบพีระมิดหัวกลับเช่นเดียวกับข่าวทัว่ ไป ดังนี้
โครงสร้างข่าว

เนื้อหาข่าว

พาดหัวข่าว

“สน.พญาไทได้ใจคนกรุ ง
ตุก๊ ตุก๊
ร่ วมทัพ
ปราบแว้น”

พาดหัวรอง
ความนํา

ตํารวจพญาไททําให้คนกรุ งเทพฯ รักตํารวจขึ้น
อื้ อ ด้ว ยแนวคิ ด ลํ้า ๆ ร่ ว มมื อ กับ โชเฟอร์ ร ถสามล้อ
เครื่ องหรื อตุ๊กตุ๊ก 60 คัน จัดการกลุ่มเด็กแว้นที่ใช้ถนน
เพชรบุ รี เ ป็ นสนามประลองความเร็ ว สกัด จับทั้ง แว้น
และสก๊อยเบ็ดเสร็ จ 62 คน

ส่ วนเชื่อม
รายละเอียด

ขณะชาวสังคมออนไลน์หมดความอดทนพวก
ป่ วนเมื อ ง ใช้เ ฟซบุ๊ ก ต่ อ ต้า นพฤติ ก รรมของเด็ ก แว้น
ขึ้ น มาหลายๆ กลุ่ ม อาทิ สมาคมต่ อ ต้า นเด็ก แว๊น และ
สก๊อยฯ พร้อมประโยค “สังคมไทยอยู่ยากขึ้น ถ้าเราไม่
ร่ วมมือกันทําประโยชน์ดีๆๆ สู่ สงั คม”
(8 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
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ข้างต้นเป็ นตัวอย่างข่าวรู ปแบบพีระมิดหัวกลับที่มีโครงสร้างไม่ครบ คือมี
เฉพาะ พาดหัวข่าว ความนํา และรายละเอียดของข่าวเท่านั้น โครงสร้างของข่าวในส่ วนที่พบน้อย
ที่สุดได้แก่ พาดหัวรอง พบเพียง 1 ข่าว และพบส่ วนเชื่อมเพียง 2 ข่าว จากข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
3.1.1.2 โครงสร้ างและรู ปแบบข่ าวแบบพีระมิดหัวกลับที่มีลักษณะการ
เขียนบทความ คือ แม้มีโครงสร้างประกอบด้วย พาดหัวข่าว พาดหัวรอง ความนํา และรายละเอียด
ของข่าว ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการเขียนข่าวทัว่ ไป แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วพบว่ามีลกั ษณะคล้าย
การเขียนบทความ ดังตัวอย่าง
โครงสร้างข่าว
พาดหัวข่าว

เนื้อหาข่าว
ระวัง!!
ภัยเงียบ
ในห้องนํ้า

พาดหัวรอง

แน่ใจแล้วหรื อ?
ห้องนํ้าคุณสะอาดปลอดภัยอย่างที่ตาเห็น
เพราะเชื้อโรคที่มองไม่เห็นน่ากลัวกว่าที่คุณคิด

ความนํา

ห้ อ งนํ้า คื อ หนึ่ งในสิ่ ง อํา นวยความ
สะดวกที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันของทุกคน
ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ห้องนํ้าที่สะอาด
น่าใช้น้ นั ไม่ควรมีกลิ่นเหม็น ไม่มีคราบสกปรก
ไม่ ว่ า จะเป็ นพื้ น ห้ อ ง ผนัง ห้ อ งหรื อ สุ ข ภัณ ฑ์
ต่ า งๆ เช่ น โถส้ว ม ที่ ร องนั่ง สายฉี ด นํ้า ชํา ระ
อ่างล้างหน้า ฯลฯ แต่คุณรู ้ หรื อไม่ว่าห้องนํ้าที่
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คุณคิดว่าสะอาด ไม่ได้สะอาดปลอดภัยอย่างที่
ตาเห็ น จากผลการวิ จ ัย ของบริ ษ ัท เอแอลเอส
แลบราทอรี กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จํากัด เผยให้
เห็นว่าทุกห้องนํ้าที่เห็นว่าสะอาด ปลอดภัยจาก
เชื้ อโรคและก่อให้เกิดโรคได้ แล้วอย่างนี้ จะทํา
อย่างไรให้หอ้ งนํ้าสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค
วันนี้เรามีคาํ ตอบ
รายละเอียด

พญ.อุไรวรรณ โลหะอนันต์พงศ์ กล่าว
ว่ า “สภาพห้ อ งนํ้าคนไทยส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
อับชื้ น ซึ่ งอาจเป็ นการสะสมของเชื้ อโรคต่างๆ
ทั้ง ที่ ม องเห็ น เป็ นคราบบนพื้ น รวมถึ ง ผนั ง
ห้องนํ้าและที่ มองไม่เห็ นด้วยตาเปล่า เชื้ อโรค
เหล่านี้ เกิดจากสภาพที่อบั ชื้น และสิ่ งปฏิกลู ที่เรา
ขับถ่ายซึ่ งสามารถแพร่ กระจายไปสู่ พ้ืนผิวต่างๆ
ในห้องนํ้า ได้ ทั้งเชื้ อแบคทีเรี ย เชื้ อไวรั ส และ
เชื้ อ รา หากนํา มื อ ไปสั ม ผัส เชื้ อ แบคที เ รี ย บาง
ชนิ ด และนํามาหยิบจับอาหารรับประทาน อาจ
ก่อให้เกิ ดโรคทางเดิ นอาหารได้เช่ น

เชื้ อ

ซาลโมเนลล่ า (Salmonella) สามารถทําให้เกิด
โรคไข้รากสาดน้อย หรื อไข้ไทฟอยด์ อาการของ
โรค คือ ถ่ายเป็ นนํ้า อาเจียน ปวดท้อง และมีไข้
ถ้ามีอาการติดเชื้ อที่รุนแรงอาจทําให้เกิ ดการติด
เชื้ อแบคทีเรี ยในกระแสเลือดในเด็กเล็กและผูม้ ี
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ภูมิตา้ นทานตํ่าสามารถเกิดเยื่อหุ ้มสมองอักเสบ
ได้”
สภาพที่ อ ับ ชื้ น ในห้ อ งนํ้าเป็ นสภาวะ
เหมาะสมของเชื้อรา โดยเฉพาะสปอร์ ของเชื้อรา
ที่ มี น้ ําหนั ก เบาและขนาดเล็ ก กระจายอยู่ ใ น
อากาศ หากสู ดดมเข้าไปอาจทําให้ร่างกายเกิ ด
ภูมิแพ้ เช่ น โรคหอบ (Asthma)

ปอดอักเสบ

ติดเชื้ อ นอกจากนี้ เชื้ อรายังสามารถก่อโรคทาง
ผิวหนัง ขน เล็บ และเยื่อบุต่างๆ ได้อีกด้วย การ
ติดเชื้อรอยโรค มักเริ่ มเกิดที่ซอกนิ้ วแล้วจึงลาม
ไปที่ ฝ่าเท้า บางครั้ งอาจมี การติดเชื้ อแบคที เรี ย
ซํ้าซ้อน หรื ออาจมีลกั ษณะเปื่ อยขาวจากการถูก
ความชื้นมาก มีกลิ่นเหม็นหรื อที่เรี ยกว่า “ฮ่องกง
ฟุต” มักเป็ นๆ หายๆ อีกลักษณะมักเกิดขึ้นในผูท้ ี่
มี ลกั ษณะไม่มีการตอบสนองทางภูมิคุม้ กันต่อ
เชื้ อรา จึงมีการติดเชื้ อลุกลามทัว่ ฝ่ าเท้า หนาตัว
ขึ้นและลอกออก อาจลุกลามไปทําให้เกิดการติด
เชื้อราที่เล็บได้”
การใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ล ้า งห้ อ งนํ้าเป็ นวิ ธี
หนึ่ งในการป้ องกันเชื้ อโรคในห้องนํ้า แต่ทราบ
หรื อ ไม่ ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ล ้า งห้อ งนํ้า ส่ ว นใหญ่ ที่ มี
ส่ วนผสมเป็ น “กรด” ซึ่ งอาจฆ่าเชื้ อโรค เชื้ อรา
และสปอร์ ของเชื้ อราได้ บ างชนิ ดเท่ า นั้ น
นอกจากนี้ ฤทธิ์ ของกรดหากใช้ในปริ มาณที่ไม่
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เหมาะสมหรื อใช้อ ย่ า งไม่ ร ะวัง ถ้า สั ม ผัส ถู ก
ผิว หนัง อาจทํา ให้เ กิ ด การระคายเคื อ งผิว หนัง
บวม แดง เจ็บแสบ ไอระเหยหรื อละอองไอของ
กรดก็ทาํ ให้เกิดการระคายเคืองตาได้ ในปริ มาณ
มากๆ อาจทําให้เกิดแผลไหม้หรื อตาบอดได้ การ
สู ด ดมไอระเหยเป็ นระยะเวลานานยัง ทํา ให้มี
ผลเสี ย ต่ อ ระบบทางเดิ น หายใจอาจทํา ให้เ กิ ด
อาการแสบจมู ก แสบลํา คอ ไปจนถึ ง หายใจ
ลําบาก
ดังนั้นห้องนํ้าที่เห็นว่าสะอาดถึงแม้ว่า
จะทํา ความสะอาดห้ อ งนํ้า ด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ล ้า ง
ห้องนํ้าที่มีส่วนผสมของกรดก็อาจไม่ได้สะอาด
อย่ า งแท้ จ ริ ง เพราะอาจยัง มี เ ชื้ อบางชนิ ด
หลงเหลื ออยู่ อี กทั้งยังต้องใช้อย่างระมัดระวัง
มิฉะนั้นอาจเป็ นอันตรายต่อร่ างกายอีกด้วย
จากผลการวิ จ ัย พบว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ล ้า ง
ห้องนํ้าที่มีประสิ ทธิภาพในการ ฆ่าเชื้อโรค และ
ยัง เป็ นสารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากองค์ ก าร
อนามัยโลกควรมีส่วนผสมของสารโซเดียมไฮ
โปคลอไรท์ ซึ่ ง สามารถกํา จัด เชื้ อ โรคได้ท้ ัง 3
ประเภทอันได้แก่ เชื้ อแบคทีเรี ย เชื้ อไวรัส และ
เชื้ อราโดยเฉพาะสปอร์ ของ เชื้ อราเช่ น
ผลิตภัณฑ์ โปรแมกซ์ ด้วยคุณสมบัติที่เป็ น “ด่าง”
และนํ้ายาที่ข้น กว่ าผลิตภัณฑ์ ทําความสะอาด
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ห้ องนํ้าทั่วไปถึง 5 เท่ าของผลิตภัณฑ์ โปรแมกซ์
ทําให้ เกาะพืน้ ผิวได้ ดีกว่ าจึงปราบเชื้อโรคและยัง
ขจัดคราบสกปรกได้ นอกจากนี้ ไม่มีกลิ่นฉุ นที่
รุ นแรงไม่ทาํ ลายยาแนวพื้นกระเบื้องและไม่ทาํ
ให้เกิ ดรอยด่ างบนพื้นผิวอี กด้วยสามารถใช้ได้
กับ ทุ ก พื้ น ผิว ในห้อ งนํ้า ทํา ให้คุ ณ มั่น ใจได้ว่ า
ห้องนํ้าที่ ใ ช้อยู่ทุ ก วัน นั้น สะอาดปราศจากเชื้ อ
โ ร ค อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง คุ ณ พ ร ทิ พ ย์ ปั ต ย ะ ก ร
นักวิชาการฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่าวปิ ดท้าย
(19 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้น เป็ นการเขียนข่าวที่มีเนื้ อหาคล้ายบทความแต่ยงั คงวางรู ปแบบ
เหมือนการเขียนข่าวทัว่ ไป คือ มีองค์ประกอบของข่าวที่ประกอบด้วย พาดหัวข่าว พาดหัวรอง และ
รายละเอียดของข่าว ซึ่งยังเป็ นรู ปแบบของการเขียนข่าว แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า
เป็ นการเขี ย นที่ ล ัก ษณะคล้า ยบทความทั่ว ไป เพราะสิ่ งที่ นํา มาเขี ย นนั้น มิ ได้เป็ นเหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์หนึ่ งที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นลักษณะของข่าว แต่เป็ นเพียงข้อมูลทัว่ ๆ ไป
ที่มานําเสนอเป็ นความรู ้ ส่ วนของการเขียนพาดหัวข่าวนั้นมิได้เป็ นการเขียนในลักษณะของพาดหัว
ข่าวที่ เ ป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น แต่ เป็ นการเขี ย นในลักษณะของการตั้งชื่ อบทความ ในส่ ว นของ
พาดหัว รองที่ พ บในข่ า วนี้ เป็ นลัก ษณะของการตั้ง ข้อ สัง เกตเกี่ ย วกับ เชื้ อ โรคและความสะอาด
ปลอดภัยภายในห้องนํ้า ซึ่ งมิได้เป็ นการขยายความในส่ วนของพาดหัวหลัก แต่เป็ นการเชื่ อมโยง
ระหว่างพาดหัวหลักกับรายละเอียดของข่าวเช่นเดียวกับการเขียนในรู ปแบบของบทความ ในส่ วน
ของการเขียนความนําก็มิได้เป็ นการสรุ ปเอาใจความสําคัญของข่าว แต่เป็ นการเกร่ นนําก่อนจะเข้าสู่
รายละเอียดเหมือนการเขียนบทความทัว่ ไป และเมื่ออ่านเนื้ อหาที่เป็ นรายละเอียดแล้วในตอนท้าย
จะพบว่ามี การโฆษณาแฝงเนื่ องจากปรากฏชื่ อของผลิตภัณฑ์ชนิ ดหนึ่ งซึ่ งมีความสอดคล้องกับ
บทความที่เขียนขึ้น และเมื่อเปิ ดไปหน้าถัดไปก็ยงั พบภาพโฆษณาสิ นค้าชนิดนั้นอย่างเต็มรู ปแบบ
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3.1.2 วิธีการเขียนข่ าว
ข่าว ตามหลักสากลนิยม จะแบ่งได้เป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ การพาดหัวข่าว (Headlines)
วรรคนํา (Leads) ส่ วนเชื่อมระหว่างวรรคนํากับเนื้อเรื่ อง (Neck) และเนื้อหาข่าว (Body) ดังต่อไปนี้
3.1.2.1 การเขียนพาดหัวข่ าว (Headlines)
การพาดหัวข่าว คือ การนําประเด็นที่สําคัญของข่าวมาพาดหัว ทั้งนี้ เพื่อ
บอกให้ผอู ้ ่านข่าวทราบว่าวันนี้ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง การพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ งหรื อการพาด
หัวข่าวหน้าในจะใช้ตวั อักษรขนาดใหญ่กว่าเนื้อข่าว ส่ วนพาดหัวตัวใหญ่หรื อตัวเล็กขึ้นอยูก่ บั คุณค่า
ของข่าว
1) รูปแบบการเขียนพาดหัวข่ าว รู ปแบบของการพาดหัวข่าวหนังสื อพิมพ์
นั้นมีหลายรู ปแบบ ทั้งขนาด รู ปลักษณ์ และความกว้างของคอลัมน์ ซึ่ งสามารถเลือกให้เหมาะสม
กับข่าวแต่ละประเภทได้ โดยทัว่ ไปแล้วรู ปแบบการพาดหัวข่าวแบ่งได้เป็ น 14

ประเภท ดังนี้

(ภาคภูมิ หรรนภา, 2554 : 97 - 105)
1. การพาดหัวข่าวแบบ Flash Left เป็ นหัวข้อข่าวที่มีความยาวตั้งแต่
2

บรรทัด ขึ้ น ไป โดยตัวอัก ษรตัวแรกของแต่ ละบรรทัด จะอยู่ชิ ด คอลัมน์ ด้านซ้ายสุ ดเสมอ

ส่ วนด้านขวาอาจวางเหลื่อมกันอย่างไรก็ได้โดยจํานวนตัวอักษรไม่จาํ เป็ นต้องเท่ากัน
2. การพาดหัวข่าวแบบ Flash right

เป็ นลักษณะที่ตรงข้ามกับแบบ

Flash left คือ หัวข่าวจะมีกี่บรรทัดก็ตาม (2-4) จะเริ่ มตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ดา้ นซ้ายสุ ด แต่ตวั อักษร
ตัวสุ ดท้ายของหัวข่าวของแต่ละบรรทัดจะวางชิดคอลัมน์ทางด้านขวาสุ ดเสมอ
3. การพาดหัวข่าวแบบ Flash left and right หัวข่าวแบบนี้ มกั จะมี
3 บรรทัด โดยบรรทัดแรกของหัวข่าวตัวอักษรตัวแรกจะวางชิดด้านซ้าย บรรทัดกลางจะเยื้องเข้ามา
เล็กน้อย ส่ วนบรรทัดที่สามตัวอักษรตัวสุ ดท้ายของหัวข่าวจะวางไว้ชิดแนวคอลัมน์ทางด้านขวาสุ ด
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4. การพาดหัวข่าวแบบหน้ากระดาน (Cross line หรื อ Barline) เป็ นการ
พาดหัวข่าวแบบเต็มคอลัมน์ โดยในแต่ละบรรทัดมีจาํ นวนตัวอักษรเท่ากัน และยาวเต็มความกว้าง
ของคอลัมน์ที่กาํ หนด
5. การพาดหัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ (Banner) จะมีขนาดใหญ่พิเศษ คือ
มีขนาดเต็มความกว้างของหน้าหนังสื อพิมพ์ สําหรับข่าวใหญ่ที่มีคุณค่าทางข่าวสู งมาก อาจจะพาด
บรรทัดเดียวหรื อสองบรรทัด
6. หัวข่าวแบบพีระมิดหัวตั้ง (Upright Pyramid) หัวข่าวแบบนี้ มีหลาย
บรรทัดวางเรี ยงลงมาเป็ นรู ปพีระมิ ด โดยบรรทัดแรกจะเป็ นยอดที่ มีตวั อักษรน้อยที่ สุด บรรทัด
ต่อมาก็วางเยื้องกันและบรรทัดสุ ดท้ายจะเป็ นฐานพีระมิดพาดเต็มความกว้างคอลัมน์ 7. การพาด
หัวข่าวแบบ Kicker หัวข่าวแบบนี้ จะเพิ่ม Kicker หรื อ Eyebrow เข้ามาเป็ นส่ วนประกอบ หมายถึง
ข้อความที่เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะช่วยขยายหัวข่าวโดยจะวางไว้ตรงบรรทัดบนสุ ดชิดซ้าย ใช้ตวั อักษรที่มี
ขนาดเล็กกว่าหัวข่าวหลัก (รู ปแบบใดก็ได้) และเพื่อให้สะดุดตานิ ยมขีดเส้นใต้ที่ Kicker ความยาว
ของ Kicker ไม่ควรยาวเกิน 2 ใน 3 ของหัวข่าวหลัก
8. การพาดหัวข่าวแบบ Center middle line มีจาํ นวน 3 บรรทัด โดยการ
กําหนดจํานวนตัวอักษรบรรทัดที่ หนึ่ งและสามจะเท่ากัน พาดเต็มความกว้างของคอลัมน์ ขณะ
บรรทัดที่สองจะอยูต่ รงกลางมีตวั อักษรน้อยที่สุด
9.การพาดหัวข่าวแบบ Centered Top Line หัวข่าวแบบนี้ มกั มีจาํ นวน 3
บรรทัดเช่นกัน แต่จะมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับแบบ Center middle line คือ บรรทัดที่ 1 และ 3 จะมี
ตัวอักษรเท่ากันแต่นอ้ ยกว่าบรรทัดที่ 2 ที่มีจาํ นวนตัวอักษรมากที่สุดและพาดเต็มความกว้างของ
คอลัมน์
10. การพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวรอง (Read out) ในกรณี ที่ข่าวที่มีประเด็น
สําคัญหลายประเด็น บางครั้งการพาดหัวข่าวแล้วยังไม่สามารถสรุ ปประเด็นได้ก็จะใช้หัวข่าวรอง
เขียนต่อพาดหัวข่าวหลัก โดยมีขนาดคอลัมน์และตัวอักษรเล็กกว่าช่วยขยายความให้ชดั เจนขึ้น
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11. การพาดหัวข่าวแบบหน้ากระดาน (Cross line) เป็ นการพาดหัวข่าว
แบบเต็มคอลัมน์ โดยในแต่ละบรรทัดมีจาํ นวนตัวอักษรเท่ากัน และยาวเต็มความกว้างของคอลัมน์
ที่กาํ หนด
12. การพาดหัวข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ (Inverted Pyramid) จะมี 2-3
บรรทัด โดยจะวางเยื้องกันให้ลดหลัน่ ลงมา มีลกั ษณะคล้ายพีระมิดหัวกลับ คือ บรรทัดแรกเป็ นฐาน
พีระมิดขนาดเต็มความกว้างของคอลัมน์ และบรรทัดสุ ดท้ายมีจาํ นวนตัวอักษรน้อยที่สุดเป็ นยอด
พีระมิด
13. การพาดหัวข่าวแบบสุ ดขอบฟ้ า (Skyline Banner) เป็ นหัวข่าวที่พาด
เต็มความกว้างของหน้าหนังสื อพิมพ์เช่นกัน แต่ใช้ตวั อักษรขนาดเล็กกว่าแบบ Banner จะวางติดอยู่
ขอบกระดาษด้านบนสุ ดของหนังสื อพิมพ์ นิยมใช้เป็ นดัชนีบอกเรื่ องหน้าในให้ผอู ้ ่านทราบและพาด
บรรทัดเดียว
14. พาดหัวข่าวสลับระหว่างเนื้ อข่าว (Sub - Head) นิยมนําหัวข่าวแบบนี้
มาใช้ในกรณี ที่เนื้ อหาข่าวยาวมาก มีหลายประเด็น แหล่งข่าวหลายคน หากจะเขียนรายละเอียด
เนื้ อหาข่าวตลอดก็อาจทําให้ผอู ้ ่านเบื่อหน่ายจึงนิยมใช้ Sub – Head สรุ ปประเด็นของข่าวในแต่ละ
ย่อหน้าคัน่ ระหว่างเนื้ อหาข่าวแต่ละประเด็น เป็ นการช่วยพักสายตาของผูอ้ ่านและชวนให้ติดตาม
อ่านข่าวจนจบ
การพาดหัวข่าวในหนังสื อพิมพ์ M2F มีรูปแบบที่ต่างจากการพาดหัวข่าว
แบบเดิมๆ คือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ท้ งั หมดของผูท้ ี่เคยศึกษาไว้แล้ว ส่ วนใหญ่จะมีจาํ นวนบรรทัดที่
มากกว่า มี ก ารแทรกรู ป ภาพบริ เ วณพาดหัว ข่ า ว ทั้ง ยัง มี ก ารเล่ น คํา และความหมายกับ รู ป ภาพ
ประกอบอีกด้วย
ทั้งนี้ การพาดหัวข่าวแบบต่างๆ นั้นยังมีแบบที่ไม่ได้ตรงกับหลักเกณฑ์ทุก
ประการ โดยส่ วนใหญ่จะมีมากกว่า 3 บรรทัด ทั้งยังมีการจัดการพาดหัวข่าวให้สอดคล้องกับ
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รู ปภาพประกอบด้วยการเลี่ยงเว้นส่ วนของรู ปภาพเอาไว้ มีรูปภาพมาแทรกส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของ
พาดหัวข่าว ดังลักษณะการพาดหัวข่าวต่อไปนี้
1.1) การพาดหัวข่ าวแบบ Flash

Left

พบหัวข้อข่าวที่มีความยาว

3 บรรทัดขึ้นไป โดยตัวอักษรตัวแรกของแต่ละบรรทัดจะอยู่ชิดคอลัมน์ดา้ นซ้ายสุ ดเสมอ ส่ วน
ด้านขวาอาจวางเหลื่อมกันโดยจํานวนตัวอักษรเท่ากัน พบจํานวน 38 ข่าว ดังตัวอย่าง

(8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
1.2) การพาดหัวข่ าวแบบ Flash left and right หัวข่าวแบบนี้ มกั จะมี
4 บรรทัด โดย 2 บรรทัดแรกของหัวข่าวตัวอักษรตัวแรกจะวางชิดด้านซ้าย 2 บรรทัดหลังตัวอักษร
ตัวสุ ดท้ายของหัวข่าวจะวางไว้ชิดแนวคอลัมน์ทางด้านขวาสุ ด พบจํานวน 15 ข่าว
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( 21 กันยายน พ.ศ. 2555)
จากตัวอย่างเป็ นหัวข่าวที่ชิดด้านซ้ายและขวา แต่บรรทัดกลางนั้นไม่ได้
วางเยื้องออกมาโดยเป็ นการวางสองบรรทัดแรกชิดด้ายซ้ายสุ ด ส่ วนสองบรรทัดหลังวางชิดด้านขวา
สุ ดเท่านั้น
1.3) การพาดหัวข่ าวแบบการวางตัวอักษรบางบรรทัดไว้ อยู่กึ่งกลาง
กล่าวคือเป็ นการวางข้อความพาดหัวข่าวที่มีท้ งั การชิ ดหน้าหรื อชิ ดหลัง และมีบางบรรทัดที่วาง
ข้อความไว้อยูก่ ่ ึงกลางบรรทัดด้วย พบจํานวน 9 ข่าว ดังตัวอย่าง

(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
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1.4) การพาดหัวข่ าวแบบ Center middle line ในหนังสื อพิมพ์ M2F
พบว่าการพาดหัวข่าวประเภทนี้ มีท้ งั หมด 4 บรรทัด โดยบรรทัดที่ 1 กับบรรทัดที่ 4 จะใช้ตวั อักษร
ขนาดเล็กและบรรทัดที่ 2 และ 3 ที่อยูต่ รงกลางจะใช้ตวั อักษรขนาดใหญ่ พบจํานวน 6 ข่าว ดัง
ตัวอย่าง

(8 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างการพาดหัวข่าวแบบ Center middle line จะแตกต่างจากผูท้ ี่เคย
ศึกษามาแล้วคือการพาดหัวข่าวของหนังสื อพิมพ์ M2F จะมี 4 บรรทัด ซึ่ งต่างจากทฤษฎีที่จะมีเพียง
3 มัด โดยใน M2F ในบรรทัดกลาง คือบรรทัดที่สองและสามจะมีจาํ นวนตัวตัวอักษรน้อยกว่า
บรรทัดแรกและบรรทัดสุ ดท้าย
1.5) การพาดหัวข่ าวแบบ Kicker คือเป็ นการพาดหัวข่าวที่มีขอ้ ความส่ วน
หนึ่ งอยูด่ า้ นซ้ายมือของบรรทัดบนสุ ดที่มกั จะมีขนาดตัวอักษรเล็กกว่าบรรทัดที่ 2 – 3 บรรทัดล่าง
พบจํานวน 3 ข่าว ดังตัวอย่าง
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(24 กันยายน พ.ศ. 2555)
1.6) การพาดหัวข่ าวแบบใหญ่ พเิ ศษ (Banner) จะมีขนาดใหญ่พิเศษ คือ มี
ขนาดเต็มความกว้างของหน้าหนังสื อพิมพ์ อาจจะพาดบรรทัดเดียวหรื อสองบรรทัด ทั้งนี้ การใช้การ
พาดหัวข่าวขนาดใหญ่พิเศษมิได้ทาํ เพื่อแข่งกับข่าวอื่นๆ เนื่ องจากข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์
M2F นั้นมีเพียงข่าวเดี ยว จึ งอาจเป็ นกลวิธีเพื่อนให้พาดหัวข่าวเห็ นเด่ นชัดและสะดุดตายิ่งขึ้น
จํานวน 3 ข่าว ดังตัวอย่าง

(7 กันยายน พ.ศ. 2555)
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ตัวอย่างเป็ นการพาดหัวข่าวแบบใหญ่พิเศษ แต่การพาดหัวข่าวแบบใหญ่
พิเศษของ M2F นั้นพบว่ามีสามบรรทัดโดยบรรทัดแรกจะมีตวั อักษรเล็กกว่าบรรทัดที่สองและสาม
1.7) การพาดหัวข่ าวแบบแบ่ งเป็ นสองช่ วง คือ วางข้อความไว้ส่วนบน
ของหน้าหนังสื อพิมพ์กลุ่มหนึ่ ง ส่ วนอีกกลุ่มหนึ่ งวางไว้ส่วนล่างสุ ดของหนังสื อพิมพ์ พบจํานวน
3 ข่าว ดังตัวอย่าง

( 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
1.8) การพาดหัวข่ าวแบบ Flash right เป็ นลักษณะที่ตรงข้ามกับแบบ
Flash left คือ หัวข่าวจะมีกี่บรรทัดก็ตาม (2-4) จะเริ่ มตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ดา้ นซ้ายสุ ด แต่ตวั อักษร
ตัวสุ ดท้ายของหัวข่าวของแต่ละบรรทัดจะวางชิ ดคอลัมน์ทางด้านขวาสุ ดเสมอ พบจํานวน 2 ข่าว
ดังตัวอย่าง
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(31 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
1.9) การพาดหัวข่ าวแบบหน้ ากระดาน Cross line เป็ นการพาดหัวข่าว
แบบเต็มคอลัมน์ โดยในแต่ละบรรทัดมีจาํ นวนตัวอักษรเท่ากัน และยาวเต็มความกว้างของคอลัมน์
ที่กาํ หนด พบจํานวน 1 ข่าว

(12 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
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1.10) การพาดหัวข่ าวแบบหัวข่ าวรอง (Read out) ในกรณี ที่ข่าวที่มี
ประเด็นสําคัญหลายประเด็น บางครั้ งการพาดหัวข่าวแล้วยังไม่สามารถสรุ ปประเด็นได้ก็จะใช้
หัวข่าวรองเขียนต่อพาดหัวข่าวหลัก โดยมีขนาดคอลัมน์และตัวอักษรเล็กกว่าช่ วยขยายความให้
ชัดเจนขึ้น พบจํานวน 1 ข่าว ดังตัวอย่าง

(19 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
2) การสร้ างความสนใจในพาดหัวข่ าวด้ วยวิธีต่างๆ นอกจากการพาดหัว
ข่าวตามตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จากการศึกษายังพบการนําวิธีการต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจของ
ผูอ้ ่านมาใช้ในการพาดหัวข่าวอีกด้วย เช่น การใช้ตวั อักษรที่เป็ นสี การวางตัวอักษรในรู ปแบบต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับรู ปภาพ การใช้เทคนิ คในการตกแต่งตัวอักษรเพื่อสื่ อความหมายให้ชัดเจน
ยิง่ ขึ้น การวางตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรู ปภาพ เช่น การใช้ตวั อักษรโค้ง การ
ใช้ตวั อักษรเอียง ดังต่อไปนี้
2.1) การใช้ ตัวอักษรสี เพื่อเน้นให้พาดหัวข่าวมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
โดยในหนังสื อพิมพ์ M2F มีการใช้ตวั อักษรสี แดงเพื่อเน้นข้อความตรงกับคําว่า ประหาร และชื่อผู ้
ก่อเหตุ ซึ่งสี แดงนั้นอาจสื่ อถึงความอันตราย ความน่ากลัวของการประหารชีวิต ดังตัวอย่าง
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(26 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
2.2) การวางตัวอักษรในลักษณะต่ างๆ การวางตัวอักษรในลักษณะโค้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับรู ปภาพข่าว เส้นโค้งอาจสื่ อถึงความสนุกสนานเพื่อให้เข้ากับเนื้ อหาข่าวที่เป็ น
การจัดกิ จกรรมแรลลี่ จกั รยานปลุกเมื องหนังสื อโลก และสี เขียวยังสื่ อถึ งธรรมชาติ และความมี
ชีวิตชีวาเพื่อให้เข้ากับการขี่จกั รยานอีกด้วย ดังตัวอย่าง

(3 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
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ตัวอย่างเป็ นการวางตัวอักษรให้มีลกั ษณะโค้งสอดคล้องกับรู ปภาพคล้าย
โลกกลมๆ ที่ มีคนขี่จ ักรยานอยู่ในภาพ ทั้งนี้ ในพาดหัว ข่าวยัง มี คาํ ว่า “โลก” ที่ สัมพันธ์กับภาพ
อยูด่ ว้ ย
2.3) การวางตัวอักษรในลักษณะต่ างๆ เพือ่ สื่ อความหมายของคํา ยังพบว่า
เป็ นการสื่ อความหมายของคําอีกทางหนึ่ง ดังตัวอย่าง

(5 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัว อย่า งข้า งต้น เป็ นพาดหั ว ข่ า วที่ ว างตัว อัก ษรคํา ว่ า “ร่ ว ง” ให้อ ยู่ใ น
ลักษณะเฉี ยงลง เพื่อให้สัมพันธ์กบั ความหมายของคําว่า “ร่ วง” คือตัวอักษรนั้นมีลกั ษณะเหมือน
กําลังร่ วงหล่นเช่นกัน
การวางตัวอักษรให้สัมพันธ์กบั ความหมายของคําอีกตัวอย่างหนึ่ ง พบใน
ข่าวบันเทิงที่รายงานข่าวของละครที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมและมีผกู ้ ล่าวถึงมากในช่วงเวลานั้น ได้มีการ
วางตัวอักษรในลักษณะที่สื่อความหมายรวมกับความหมายของคําเอาไว้ดว้ ย ดังตัวอย่าง
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(14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นการวางตัวอักษรคําว่า “แรง” ที่มีการวางในลักษณะ
เอียง ทั้งยังมีเงาของตัวอักษรต่อท้ายอยู่ดว้ ย ทําให้ดูเหมือนคํานั้นกําลังเคลื่อนไหวไปด้วยความเร็ ว
จึงสัมพันธ์กบั ความหมายของคําว่าแรงซึ่ งอาจหมายถึงแรงและเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่ อ
ละครเรื่ อง “แรงเงา” ตามข่าวที่ได้กล่าวถึง ในเนื้ อหาข่าวยังกล่าวถึงความแรงของละครที่แรงแซง
เพลงเกาหลีอย่างกังนัม สไตล์ ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมในขณะนั้นเสี ยอีก
2.4)

การตกแต่ งตัวอักษรให้ สัมพันธ์ กับความหมายของคํา เพื่อสื่ อ

ความหมายให้เข้ากับเนื้ อหาของข่าวโดยใช้วิธีการตกแต่งภาพตัวอักษรเพื่อช่วยสื่ อความหมายของ
คํานั้นให้ผอู ้ ่านรับรู ้ถึงอารมณ์ ความรู ้สึก ได้อีกทางหนึ่ง ดังตัวอย่าง
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(17 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นพาดหัวข่าวที่กล่าวถึงคนกรุ งเทพฯ ที่ลุน้ ว่าอากาศจะ
หนาวเย็นในช่ วงปลายปี โดยมีการใช้เทคนิ คการตกแต่งตัวอักษรให้มีลกั ษณะเหมื อนมี น้ าํ แข็ง
ปกคลุมอยูท่ ี่คาํ ว่า “หนาว” ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพของความหนาวเย็นที่กาํ ลังเกิดได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
3.1.2.2 การเขียนความนํา (Leads)
การเขียนความนํา วรรคนํา หรื อโปรย คือ สาระสําคัญของเนื้ อข่าวที่เขียน
เพื่อสร้างความเข้าใจโดยใช้ประโยคที่ส้ นั กะทัดรัดเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่าน เมื่ออ่านความนํา
แล้วจะเข้าใจเรื่ องอย่างกว้างๆ ว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร และจะทําให้ผอู ้ ่านอยากจะอ่านเนื้ อหาข่าว
(ภาคภูมิ หรรภา, 2554 1: 123 - 124) โดยทัว่ ไปการเขียนความนําในข่าวนั้นมีท้ งั หมด 8 ประเภท
ได้แก่
1. ความนําแบบสรุ ปเรื่ อง (summary lead) เป็ นการเขียนสรุ ปประเด็น
สําคัญที่สุดของข่าว ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุดและให้ รับรู ้ทนั ทีว่า
มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยยึดหลักสิ่ งที่มนุษย์อยากรู ้อยากเห็นมากที่สุด คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What)
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่างไร (How)
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2. ความนําข่าวแบบภาพพจน์ (Picture Lead) เป็ นความนําข่าวที่เขียน
บรรยายหรื อ พรรณนาภาพเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ ผูอ้ ่ า นเห็ น ภาพได้อ ย่า งชัด เจนเหมื อ นกับ เห็ น
ภาพเคลื่ อนไหว รวมทั้งผูอ้ ่านสามารถรั บรู ้ถึงอารมณ์ความรู ้สึกของบุคคลต่างๆ ในข่าวได้อย่าง
ชัดเจน
3. ความนําข่าวแบบให้ภูมิหลัง (Background Lead) เป็ นการเขียนความนํา
ที่พยายามเน้นให้ทราบว่าข้อเท็จจริ งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว
หรื อภูมิหลังของข่าวอย่างไร ส่ วนมากนิ ยมใช้เป็ นอนุ ประโยคหรื อวลีส้ ันๆ เพื่อเป็ นส่ วนขยายให้
ผูอ้ ่านทราบและทําความเข้าใจเหตุการณ์ได้กระจ่างชัดขึ้น
4. ความนําแบบสี สัน (Colorful Lead) เป็ นการเขียนความนําที่พยายามหา
ถ้อยคําหรื อคําคุณศัพท์มาอธิบายเหตุการณ์หรื อบุคคลในข่าวทําให้ผอู ้ ่านเห็นภาพพจน์ไปด้วย (ดรุ ณี
หิ รัญรักษ์, 2528 อ้างถึงใน ภาคภูมิ หรรนภา, 2544 : 123) ส่ วนใหญ่จะเป็ นเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะ
เคลื่อนไหว การเพิ่มสี สันด้วยการเลือกใช้ภาษาเชิงพรรณนาโวหารเป็ นส่ วนที่เพิ่มเติมขึ้นจากความ
นําแบบสรุ ปเรื่ องซึ่งส่ วนใหญ่จะระบุเฉพาะประเด็นที่เป็ นข้อเท็จจริ งเท่านั้น
5. ความนําแบบกระแทกกระทั้น (Punch Lead) การเขียนความนําแบบ
กระแทกกระทั้น เป็ นการเขียนความนําที่เหมาะสําหรับการรายงานเหตุการณ์ที่มีบรรยากาศขึงขังเอา
จริ ง เอาจัง (serious) ในการนี้ ผูเ้ ขี ย นข่ า วจะต้อ งพยายามหาคํา ที่ เ หมาะสมกับ บรรยากาศของ
สถานการณ์มาใช้ (ประชัน วัลลิโก, 2536 อ้างถึงใน ภาคภูมิ หรรนภา, 2544 : 123) ได้กล่าวไว้วา่ การ
เขียนความนําชนิดนี้ ได้ดีจะต้องเข้าในระดับของคํา จะต้องเลือกระดับคําแข็ง (strong words) มาใช้
แทนคําธรรมดาหรื อคําอ่อน (weak words)
6.ความนําข่าวแบบอัญพจน์ (Qoutation Lead) เป็ นการเขียนความนํา
คําพูดหรื อวลีที่มีความสําคัญหรื อน่ าสนใจเป็ นพิเศษ หรื อข้อความจากการให้สัมภาษณ์ขณะกําลัง
อภิ ป ราย แถลงนโยบายหรื อ กล่ า วสุ น ทรพจน์ รวมทั้ง การยกข้อ ความจากเอกสาร รายงาน
แถลงการณ์ ประกาศ หรื อคําสัง่ เพื่อให้ผอู ้ ่านมีความรู ้สึกเหมือนได้รับฟังจากผูพ้ ดู เอง
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7. ความนําแบบคําถาม (Question Lead) เป็ นการเขียนความนําที่เริ่ มต้น
ประโยคแรกด้วยคําถามแทนที่จะนําด้วยรู ปของการบอกเล่า ซึ่ งการเขียนลักษณะดังกล่าวเหมาะสม
กับเหตุการณ์ ที่กาํ ลังจะเกิ ดขึ้นในอนาคต สามารถให้ความหมายของข่าวสั้นๆ แก่ ผูอ้ ่านได้อย่าง
รวดเร็ วและยังเป็ นการแนะว่าคําตอบกําลังตามมาหลังจากนั้น
8. ความนําแบบเปรี ยบเทียบ (Contrast Lead) เป็ นการเขียนความนําที่นิยม
นํามาเขียนกับเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งกันและในความขัดแย้งนั้นมีความน่ าสนใจ ซึ่ งสอดคล้อง
กับองค์ประกอบข่าวในข้อ “ความขัดแย้ง” (ฉอ้าน วุฒิกรรมรักษา, 2536 อ้างถึงใน ภาคภูมิ หรรภา,
2554 : 124) สรุ ปไว้ว่าความขัดแย้งที่พบอาจเป็ นความขัดแย้งระหว่างบุคคล คณะบุคคล หรื อ
สถาบัน โดยมีประเด็นที่ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่าน ดังนั้นการนําประเด็นเหตุการณ์สาํ คัญมาเขียน
จึงประกอบไปด้วยประเด็นข่าวสองประเด็น และต้องระมัดระวังในการนําเสนอที่มีน้ าํ หนักของทั้ง
สองข่าวที่ขดั แย้งกันอย่างสมดุล เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของการรายงานข่าวที่ดีดว้ ย
การศึกษาผูว้ ิจยั พบการเขียนความนําในหนังสื อพิมพ์แจก M2F ทั้งหมด 6
ประเภท ได้แก่ ความนําแบบสรุ ปเรื่ อง ความนําข่าวแบบให้ภูมิหลัง ความนําข่าวแบบภาพพจน์
ความนําแบบสี สนั ความนําข่าวแบบอัญพจน์ และความนําแบบเปรี ยบเทียบ ซึ่งเรี ยงลําดับจากกลวิธี
ที่พบมากที่สุดไปหากลวิธีที่พบน้อยที่สุดดังต่อไปนี้
1) ความนําแบบสรุ ปเรื่ อง (summary lead) เป็ นการเขียนสรุ ปประเด็น
สําคัญที่สุดของข่าว ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด ผูว้ ิจยั พบความนํา
แบบสรุ ปเรื่ องทั้งหมดจํานวน 47 ข่าว ดังตัวอย่าง
“อะฮ้า! ใครเห็นใครหลง ปู ไปรยา ลงนะหน้าทอง”
ดาราสาวเซ็กซี่แห่ งนิตยสาร FHM 2012 “ปู ไปรยา
สวนดอกไม้” นางเอกวิก 7 สี บุกกราบเกจิอาจารย์ดงั ลงนะ
หน้าทอง เสริ มเสน่ห์เมตตามหานิยมรดนํ้ามนต์ขบั ไล่ข่าวคาว
ปฏิ เสธข่าวตั้ง ท้องกับไฮโซหนุ่ ม ระหว่างพิธี นางเอกสาว
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เซ็กซี่ ต้ งั จิตอธิ ษฐานขอไม่มาก แค่ขอให้แคล้วคลาดเคราะห์
หมดข่าวที่ไม่ดี มีงานการแสดงโชว์ตวั มาก และขอให้รวยๆ
พร้อมกับโชคดี
โอ้...ว้าวววส์ อยากได้จดั ไป
(5 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการเขียนความนําแบบสรุ ปเรื่ องแบบบอกให้รู้ว่าใคร (Who)
ตามข่าวเป็ นเรื่ องราวของนางเอกสาว ปู ไปรยา สวนดอกไม้ ที่ได้ไปลงนะหน้าทอง เสริ มเสน่ ห์
เมตตามหานิ ยมกับอาจารย์ดงั หลังจากที่มีข่าวคราวไม่ดีเกี่ยวกับตนเองมากในช่วงนั้น ดังข้อความ
ในข่าวต่อไปนี้ “ดาราสาวเซ็กซี่แห่ งนิตยสาร FHM 2012 “ปู ไปรยา สวนดอกไม้ นางเอกวิก 7 สี ”
2) ความนําข่ าวแบบให้ ภูมิหลัง (Background Lead) เป็ นการเขียนความ
นําที่พยายามเน้นให้ว่าข้อเท็จจริ งที่เกิ ดขึ้นนั้นมีส่วนเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ หรื อภูมิหลังของข่าว
อย่างไร ส่ วนมากนิ ยมใช้เป็ น อนุ ประโยคหรื อวลีส้ ันๆ เพื่อเป็ นส่ วนขยายให้ผูอ้ ่านทราบและทํา
ความเข้าใจเหตุการณ์ได้กระจ่างชัดขึ้น ผูว้ ิจยั พบความนําแบบให้ภูมิหลังทั้งหมดจํานวน 18 ข่าว
ดังตัวอย่าง
“ราตรี สวัสดิ์การศึกษาไทยบ้านเราใกล้บว๊ ย ที่ 37 จาก 40 ปท.”
มาตรฐานการศึ ก ษาเมื องไทยถูก ทิ้ งแบบไม่เห็ นฝุ่ น
เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน หลังผลการสํารวจ
ของสถาบันชื่อดังเผย ไทยมาตรฐานติดลบ หวิดรั้งท้ายการจัด
อันดับเหนื อกว่าก็เพียงแค่อินโดนี เซี ยเท่านั้น ขณะที่สิงคโปร์
ควงแขนประเทศเอเชียตะวันออกครองตําแหน่ งท็อป 5 กัน
ถ้ว นหน้า ด้ว ยอานิ ส งส์ จ ากความใส่ ใ จของภาครั ฐ ในการ
เสาะหาครู อาจารย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งครอบครัวยังกระตือรื อร้น
กับการศึกษาของลูกหลาน
(29 พฤศจิกายน พ.ศ. 25555)
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ตัวอย่างนี้ เป็ นข่าวเกี่ยวกับการศึกษาไทยที่มีมาตรฐานรั้งท้ายเมื่อเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน โดยตามข่าวได้มีการให้ภูมิหลังของข่าวไว้ว่าประเทศไทยมีมาตรฐาน
การศึ ก ษารั้ งท้า ยอัน เนื่ อ งมาจากผลการสํา รวจของสถาบัน ชื่ อ ดัง ดัง ข้อ ความในข่ า วต่ อ ไปนี้
“มาตรฐานการศึกษาเมืองไทยถูกทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่ นเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน ในภูมิภาคเดียวกัน หลัง
ผลการสํารวจของสถาบันชื่อดังเผย ไทยมาตรฐานติดลบ หวิดรั้งท้าย”
3) ความนําข่ าวแบบภาพพจน์ (Picture Lead) เป็ นความนําข่าวที่เขียน
บรรยายหรื อ พรรณนาภาพเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ ผูอ้ ่ า นเห็ น ภาพได้อ ย่า งชัด เจนเหมื อ นกับ เห็ น
ภาพเคลื่ อนไหว รวมทั้งผูอ้ ่านสามารถรั บรู ้ถึงอารมณ์ความรู ้สึกของบุคคลต่างๆ ในข่าวได้อย่าง
ชัดเจน ผูว้ ิจยั พบความนําแบบภาพพจน์ท้ งั หมดจํานวน 7 ข่าว ดังตัวอย่าง
“อัศจรรย์แม่น้ าํ โขงบั้งไฟพญานาคมาตามนัดรัวเป็ นชุด”
คลื่ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วริ มโขงได้ เ ฮสมใจ เมื่ อ บั้ ง ไฟ
พญานาคมาตามนัดเช่นเคยผุดถี่ยบิ 300 กว่าลูก ภายในเวลาแค่
3 ชัว่ โมงเศษ ซํ้าตอนกลางวันคนโพนพิสัยต้องตะลึงขนลุกซู่
เมื่อปรากฏเงาดําลึกลับทาบแม่น้ าํ โขง ทั้งที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใสไร้
เมฆ
(31 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัว อย่า งเป็ นการเขี ย นความนําแบบภาพพจน์ใ นข่า วบั้ง ไฟพญานาคที่
บรรยายให้เห็นภาพผูค้ นที่ไปชมงานอย่างเนื องแน่ น อีกทั้งบั้งไฟพญานาคที่ผุดจากผิวนํ้ากว่า 300
ลูกในเวลา 3 ชัว่ โมง ดังข้อความในข่าวต่อไปนี้ “คลื่นนักท่องเที่ยวริ มโขงได้เฮสมใจ เมื่อบั้งไฟ
พญานาคมาตามนัดเช่นเคย ผุดถี่ยบิ 300 กว่าลูก ภายในเวลาแค่ 3 ชัว่ โมงเศษ”
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4) ความนําแบบสี สัน (Colorful Lead) เป็ นการเขียนความนําที่พยายาม
หาถ้อยคําหรื อคําคุณศัพท์มาอธิ บายเหตุการณ์หรื อบุคคลในข่าวทําให้ผอู ้ ่านเห็นภาพพจน์ไปด้วย
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเหตุการณ์ ที่มีลกั ษณะเคลื่อนไหว มีการเพิ่มสี สันด้วยการใช้ภาษาเชิ งพรรณนา
โวหารซึ่งต่างจากความนําแบบสรุ ปที่จะระบุเฉพาะประเด็นที่เป็ นข้อเท็จจริ งเท่านั้น ผูว้ ิจยั พบความ
นําแบบสี สนั ทั้งหมดจํานวน 3 ข่าว ดังตัวอย่าง
“นับถอยหลังวันสิ้ นโลก นาซาฟันธง โลกไม่แตก”
ร้อนๆ หนาวๆ กันมาตลอดปี ว่าโลกจะถึงกาลอวสาน
ตามคํา ทํา นายของชนเผ่า มายาหรื อ ไม่ ล่ า สุ ด องค์ก ารนาซา
ยืนยันเป็ นที่ชดั เจนแล้วว่าวันที่ 21 ธ.ค. โลกจะยังคงอยูด่ ีมีสุข
ไม่ดบั สู ญไปตามกระแสหวาดวิตกอย่างแน่นอน
แต่ ยงั เตื อนว่าโลกของเราอาจพินาศได้เช่ นกัน หาก
มนุษย์ไม่หยุดตั้งหน้าตั้งตาทําลายด้วยตัวเอง
(3 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
จากตัว อย่ า งเป็ นการเขี ย นความนํา แบบมี สี สั น โดยในข่ า วมี ก ารใช้
คําคุณศัพท์คือคําว่า หนาวๆ ร้อนๆ ให้เห็นภาพพจน์ของชาวโลกว่าลุน้ กับคําทํานายของชนเผ่ามายา
เกี่ ยวกับวันสิ้ นโลกที่ กาํ ลังจะมาถึ งว่าจะจริ งหรื อไม่ ดังข้อความต่อไปนี้ “ร้ อนๆ หนาวๆ กันมา
ตลอดปี ว่าโลกจะถึงกาลอวสานตามคําทํานายของชนเผ่ามายาหรื อไม่”
5) ความนําข่ าวแบบอัญพจน์ (Qoutation Lead) เป็ นการเขียนความนํา
คําพูดหรื อวลีที่มีความสําคัญหรื อน่ าสนใจเป็ นพิเศษ หรื อข้อความจากการให้สัมภาษณ์ขณะกําลัง
อภิ ป ราย แถลงนโยบายหรื อ กล่ า วสุ น ทรพจน์ รวมทั้ง การยกข้อ ความจากเอกสาร รายงาน
แถลงการณ์ ประกาศ หรื อคําสั่ง เพื่อให้ผอู ้ ่านมีความรู ้สึกเหมือนได้รับฟั งจากผูพ้ ูดเอง ผูว้ ิจยั พบ
ความนําแบบอัญพจน์ท้ งั หมดจํานวน 2 ข่าว ดังตัวอย่าง
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“กํา ชั บ ร้ า นอาหารเชี ย งใหม่ ปลาติ ด เชื้ อ เหยื่ อ มรณะ
นักศึกษาสาว”
กิ นร้ อน ช้อนกลาง ล้างมื อให้สะอาด กิ นอาหารสุ ก
สาธารณสุ ข จัง หวัด เชี ย งใหม่ เ ร่ ง มื อ ประสานหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เร่ งสร้างคุณภาพร้านอาหารรับฤดูท่องเที่ยว หลังเกิด
เหตุการณ์นักศึกษาสาวปริ ญญาโทกิ นหมูกระทะดับ โดยผล
ตรวจเบื้ อ งต้น เนื้ อ ปลามี เ ชื้ อ โรคปนเปื้ อนแบคที เ รี ย มรณะ
ที่ผา่ นมามีตายแล้วสองราย และป่ วยอีกหลายราย
ยํ้าอันตรายของเชื้ อมาจากอาหารที่ไม่สุก และความ
สะอาดของภาชนะอย่ า ให้ ป นเปื้ อนอาหารไม่ สุ ก ก่ อ นตัก
เข้าปาก
(11 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
จากตัวอย่างเป็ นข่าวการเสี ยชีวิตของนักศึกษาที่ตามข่าวรายงานว่าเกิดจาก
การติดเชื้อจากอาหารที่รับประทานดังนั้นกระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้มีการรณรงค์ให้รับประทาน
อาหารที่สะอาดโดยได้มีการยกข้อความรณรงค์จากสาธารณสุ ข ดังข้อความต่อไปนี้ “กินร้อน ช้อน
กลาง ล้างมื อให้สะอาด กิ นอาหารสุ ก สาธารณสุ ขจังหวัดเชี ยงใหม่เร่ งมือประสานหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เร่ งสร้างคุณภาพร้านอาหารรับฤดูท่องเที่ยว”
6) ความนําแบบเปรียบเทียบ (Contrast Lead) เป็ นการเขียน ความนําที่
นิ ยมนํามาเขียนกับเหตุ การณ์ ที่มีความขัดแย้งกันและในความขัดแย้งนั้นมีความน่ าสนใจ ความ
ขัดแย้งที่ พบอาจเป็ นความขัดแย้งระหว่างบุคคล คณะบุคคล หรื อสถาบัน โดยมีประเด็นที่ดึงดูด
ความสนใจของผูอ้ ่าน ดังนั้นการนําประเด็นเหตุการณ์สาํ คัญมาเขียนจึงประกอบไปด้วยประเด็นข่าว
สองประเด็น ซึ่ งจะต้องระมัดระวังในการนําเสนอที่มีน้ ําหนักของทั้งสองข่าวที่สมดุ ลกันเพื่อให้
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สอดคล้องกับลักษณะของการรายงานข่าวที่ดี ผูว้ ิจยั พบความนําแบบเปรี ยบเทียบทั้งหมดจํานวน 1
ข่าว ดังตัวอย่าง
“แค้นปอบคร่ าชีวิต 13 ราย ชาวบ้านลงขันสังหารผี”
วิทยาศาสตร์อยูไ่ หนให้อยูท่ ี่นนั่ ไปก่อน เพราะนี่คือ
ความเชื่ อของชาวบ้านล้วนๆ หลังเกิ ดปรากฏการณ์ คนใน
บ้านหนองกุงไทย หมู่ 6 เมืองกาฬสิ นธุ์ ทยอยตายไป 13 ศพ
ผู ้เ ฒ่ า ของหมู่ บ ้า นฟั น ธงฝี มื อ ปอบที่ ย กทัพ มายึ ด ทํา เอา
ชาวบ้านผวาไม่กล้าออกไปทํามาหากิน สุ ดท้ายได้ขอ้ ยุติ ลง
ขันบ้านละ 100 นิ มนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมทีมปราบปอบ
ลุยแหลกเมื่อวานนี้
เชื่อหรื อไม่ ข่าวว่าจับผีปอบได้มากกว่า 200 ตน
ขณะสาธารณสุ ขกังวลใจ สั่งเจ้าหน้าที่ แ ละนัก จิ ต วิทยาลง
พื้นที่ไปดูแลสุ ขภาพของประชาชนอย่างเร่ งด่วน
(24 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวความเชื่อเรื่ องผีของชาวบ้านในหมู่บา้ นแห่ งหนึ่ งที่เชื่อว่า
คนในหมู่บา้ นตายไป 13 คนด้วยฝี มือผีปอบ ทั้งนี้ ผเู ้ ขียนข่าวได้นาํ เสนอถึงความเชื่ อเรื่ องผีของ
ชาวบ้านพร้อมกันนั้นก็ได้กล่าวถึงวิทยาศาสตร์ ว่าอยู่ที่ไหนให้อยู่ที่นน่ั ไปก่อนอาจเพราะคงมิอาจ
ทัดทานความเชื่ อของชาวบ้านได้ โดยในช่วงท้ายของข่าวก็ได้มีการกล่าวถึงด้านวิทยาศาสตร์ คือ
สาธารณสุ ขที่จะจัดส่ งนักจิตวิทยามาดูแลสภาพจิตใจของชาวบ้านด้วย จึงถือเป็ นการรายงานข่าว
ของสองประเด็นที่ มีความขัดแย้งกัน และได้มีก ารเขียนความนําที่ นําคู่ขดั แย้งมากล่าวในคราว
เดียวกันด้วย ดังข้อความในข่าวต่อไปนี้ “วิทยาศาสตร์ อยูไ่ หนให้อยูท่ ี่นนั่ ไปก่อน เพราะนี่ คือความ
เชื่อของชาวบ้านล้วนๆ”
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นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีข่าวที่ไม่มีความนํา ผลการศึกษาพบว่ามีข่าวที่ไม่มี
ความนําเลยทั้งหมดจํานวน 4 ข่าว โดยข่าวเหล่านี้ เป็ นข่าวที่ส้ ันมากได้แก่ข่าวในพระราชสํานัก
3 ข่าว ที่รายงานเกี่ยวกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ข่าวรายงานพระอาการ
ประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และข่าวสังคมอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็ นข่าวครบรอบ 1 ปี ของหนังสื อพิมพ์ M2F เอง โดยข่าวทั้งสี ข่าวนั้น
มีเพียงพาดหัวข่าวด้วยข้อความสั้นๆ 2-3 บรรทัด จึงไม่ปรากฏส่ วนของความนํา ดังตัวอย่าง

(12 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นข่าววันครบรอบ 1 ของหนังสื อพิมพ์แจก M2F มีเพียง
พาดหัวที่วา่ ขอบคุณครับ เท่านั้นจึงไม่มีส่วนที่เป็ นความนํา
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(28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นข่าวของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงหายจากการประชวรจนเสด็จกลับวังได้ โดยข่าวนี้ ปรากฏเพียงพาดหัวข่าว 2 บรรทัดว่า
ปี ติพระเทพฯ เสด็จกลับวัง จึงไม่มีส่วนที่เป็ นส่ วนเชื่อม
3.1.2.3 การเขียนส่ วนเชื่อม (Neck)
ส่ วนเชื่อม (Neck) มีความสําคัญเพื่อให้การดําเนินการเขียนข่าวนั้นเป็ นไป
อย่างดีและราบรื่ น Neck นี้ อาจเป็ นย่อหน้าเดียวที่ประกอบด้วยสองสามประโยคหรื อสองสามย่อ
หน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสําคัญของข่าวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Neck ทําหน้าที่สาํ คัญๆ หลายอย่าง
เช่น อาจจะเป็ นการให้รายละเอียดของบุคคล สถานที่ เพิ่มเติมจากวรรคนําหรื ออธิบายขยายความ W
ตัวใดตัวหนึ่ง และเพื่อเท้าความให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวที่เกิดขึ้นดียง่ิ ขึ้น (ดรุ ณี หิ รัญรักษ์, 2537 : 6)
ผูว้ ิจยั พบส่ วนเชื่ อมในหนังสื อพิมพ์แจก M2F จํานวน 2 ข่าว ซึ่ งอยูใ่ น
ข่าวอาชญากรรม ดังตัวอย่าง
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“ญี่ปุ่นลัดฟ้ าจับหนุ่มไทยหนี 19 ปี คดีฆ่าโหดสาวโตเกียว”
นักแสวงโชควัยละอ่อนจากแดนใต้ มุ่งสู่ ญี่ปุ่นหวังขุด
ทองในดินแดน มัง่ คัง่ เพียงไม่ถึง 1 เดือน เขาบินกลับไทย
พร้ อ มชนัก ปั ก หลัง ฆาตกรรมสาวญี่ ปุ่ นอย่ า งโหดเหี้ ยมใน
ห้องพักของฝ่ ายหญิง
คดี น้ ี คนญี่ ปุ่ นอาจลื ม ไปแล้ว แต่ ท างการญี่ ปุ่ นไม่ ลื ม
และพยายามติดตามจับกุมฆาตกรมาเกือบ 20 ปี กระทัง่ ล่าสุ ด
รัฐบาลญี่ปุ่นส่ งนายตํารวจใหญ่จากกรุ งโตเกียว เข้าประสานงาน
กับกองปราบปรามโดยตรง
วีรศักดิ์ เอี่ยมพงศ์ษา นักแสวงโชควัยละอ่อน ซึ่ งวันนี้
กลายเป็ นหนุ่มใหญ่อายุ 39 ปี หลบหนี มาได้ 19 ปี ถูกจับกุม
ขณะอายุความเหลือเพียงอีก 5 เดื อนที่กฎหมายจะเอาผิดเขา
ไม่ได้
จับหนุ่มไทยหนีคดีฆาตกรรมสาวแดนปลาดิบกว่า 19 ปี
เหลืออีก 5 เดือนขาดอายุความ รัฐบาลญี่ปุ่นประสานอัยการ-กอง
ปราบฯ รวบผูต้ อ้ งหาขณะอยูบ่ นรถทัวร์ เผยเป็ นคดีแรกในไทยที่
ก่อเหตุในต่างประเทศแต่มาขอศาลออกหมายจับในเมืองไทย
(9 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัว อย่า งข้า งต้น เป็ นข่า วของการจับกุ มผูช้ ายไทยคนหนึ่ ง ที่ เ คยก่ อคดี
ฆาตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วหลบหนี กลับไทยมาได้เป็ นเวลา 19 ปี ก่อนจะถูกจับกุมในขณะที่อายุ
ความของคดีเหลือเพียง 5 เดือนเท่านั้น ข่าวนี้ พบส่ วนเชื่อมระหว่างความนํากับเนื้ อหาข่าว ซึ่ งเป็ น
ข้อความที่ขยายความของ W ตัวหนึ่ งคือ Who (ใคร) ในที่น้ ี คือผูต้ อ้ งหาด้วยข้อความที่ว่า “วีรศักดิ์
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เอี่ยมพงศ์ษา นักแสวงโชควัยละอ่อน ซึ่ งวันนี้ กลายเป็ นหนุ่มใหญ่อายุ 39 ปี หลบหนีมาได้ 19 ปี ถูก
จับกุมขณะอายุความเหลือเพียงอีก 5 เดือนที่กฎหมายจะเอาผิดเขาไม่ได้” ข้อความดังกล่าวเป็ นการ
ขยายความรายละเอียดของผูก้ ่อเหตุมีการบอกชื่อ นามสกุล อายุ และอายุความของคดีที่เหลืออีกไม่
นาน ก่อนจะเขียนเนื้อหาของข่าวต่อไป
อีกข่าวหนึ่ งที่มีการใช้ส่วนเชื่ อมจัดอยู่ในข่าวอาชญากรรมเช่ นกัน คือ
ข่าวลูกชายเจ้าของสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในประเทศไต้หวันก่อเหตุวางยา ข่มขืนผูห้ ญิงพร้อมทั้ง
ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดว้ ย ดังตัวอย่าง
“มอมยาขืนใจถ่ายคลิป ลูกเจ้าสัวขยี้ 60 ดารา”
อุทาหรณ์สอนใจสาวๆ ทัว่ โลก ภาพชายหนุ่มตรงหน้า
อาจดูราวเทพบุตร ผูม้ ง่ั คัง่ หากแต่เบื้องหลังอาจเลวร้ายกว่า
ซาตาน
หนุ่ ม ไฮโซทายาทเจ้า สั ว ผู ้ม ั่ง คั่ง เจ้า ของสถาบัน
การเงินชั้นนําแห่ งไต้หวัน จนมุมตํารวจหลังหลบหนี ได้นาน
23 วัน ในข้อหาลงมือวางยาและข่มขืนหญิงสาวไม่ต่าํ กว่า 60
คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นดาราและนางแบบชื่ อดัง ซํ้ายังลอบถ่าย
คลิ ป และภาพนิ่ ง เก็ บ ไว้เ ป็ นหลัก ฐานประจานความผิด ใน
คอมพิวเตอร์ของตัวเอง ขนาดไฟล์รวมกันถึง 27.5GB
จากการสื บสวนยังพบว่า ในบางเดือนมีสาวๆ ตกเป็ น
เหยื่อมากถึง 16 คน ทุกคนกลายเป็ นดาราจําเป็ นในคลิปฉาว
อย่างไม่รู้ตวั
(10 กันยายน พ.ศ. 2555)
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ตัวอย่างข้างต้นพบส่ วนเชื่อมที่ขยายความ H คือ How (อย่างไร) เป็ นการ
กล่าวถึ งรายละเอี ยดในการก่ อเหตุจากข้อความที่ว่า “ลงมือวางยาและข่มขืนหญิงสาวไม่ต่ าํ กว่า
60 คน ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นดาราและนางแบบชื่อดัง ซํ้ายังลอบถ่ายคลิปและภาพนิ่ งเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ประจานความผิดในคอมพิวเตอร์ ของตัวเอง ขนาดไฟล์รวมกันถึ ง 27.5GB” ซึ่ งบอกถึงรายละว่า
นอกจากจะวางยาหญิ งสาวและลงมือข่มขืนแล้ว ผูก้ ่ อเหตุยงั ได้ถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ่ งไว้ใน
คอมพิวเตอร์จาํ นวนมากถึง 27.5 GB
การพบส่ วนเชื่อมในหนังสื อพิมพ์แจก M2F นั้น พบจํานวนเพียง 2 ข่าว
เท่านั้น ทําให้ข่าวส่ วนใหญ่น้ นั ขาดรายละเอียดของการเกิดเหตุ เช่น เวลาเกิดเหตุ ผูร้ ับแจ้งเหตุการณ์
ข่าวจึงเหมือนเป็ นข้อความที่กล่าวขึ้นมาลอยๆ จึงไม่ค่อยมีน้ าํ หนัก และขาดความน่าเชื่อถือ
3.1.2.4 การเขียนเนือ้ หาข่ าว (Body)
การเขียนเนื้ อหาข่าวนั้นเป็ นการเขียนข้อเท็จจริ งที่รวบรวมไว้ นิ ยมเขียน
ข้อความเพื่ออธิ บายขยายรายละเอียดประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในวรรคนําให้หมดทุกประเด็น
การเขียนเนื้อหาข่าวไม่ควรเขียนต่อกันยาวๆ ควรเขียนแบ่งเป็ นย่อหน้าสั้นๆ หลายๆ ย่อหน้า โดยแต่
ละย่อหน้าเสนอประเด็นเพียงประเด็นเดี ยว เพื่อให้ผูอ้ ่านสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ วและเข้าใจ
เรื่ องราวได้ง่ายๆ การศึกษาการเขียนเนื้ อหาข่าวในหนังสื อพิมพ์ M2F พบว่ามีการเขียนเนื้ อหาข่าว
ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ การเขียนเนื้ อหาข่าวแบบการรายงานข้อเท็จจริ ง (fact story) การเขียน
เนื้ อหาข่าวแบบแทรกคําพูด (quote story) และการเขียนเนื้ อหาข่าวแบบเคลื่อนไหว (action story)
โดยเรี ยงลําดับจากประเภทที่พบมากที่สุดไปหาประเภทที่พบน้อยที่สุดดังนี้
1) การเขียนเนื้อหาข่ าวแบบการรายงานข้ อเท็จจริง (fact story) คือ
การเขียนข่าวที่มาจากการรวบรวมข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้มาจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางสถิติที่ได้มาจากการสํารวจ ข้อมูลจากงานวิจยั ต่างๆ ประเด็นที่นาํ เสนอจึงเป็ น
การรายงานข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ดังนั้นลีลาการเขียนข่าวจึงเรี ยบๆ ไม่มีการเคลื่อนไหว เนื้ อหา
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ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน จากการศึกษาพบการเขียนเนื้ อหาข่าวแบบข้อเท็จจริ งจํานวน 53 ข่าว
ดังตัวอย่าง
“ไทยผวาไวรัสโคโรนา ไทยคุมเข้ม มฤตยูพนั ธุ์ใหม่”
ไวรั ส มรณะตัว ใหม่ ก ลุ่ ม โคโรนา คร่ า ชี วิ ต มนุ ษ ย์
เฉี ย บพลัน ที่ มี ก ารเริ่ ม แพร่ ร ะบาดในตะวัน ออกกลาง ซึ่ ง
องค์การอนามัยโลกกําลังจับตาดูใกล้ชิด สร้างความกังวลไป
ทัว่ โลก
กระทรวงสาธารณสุ ข ไทยสั่ ง ประชุ ม ด่ ว นเมื่ อ วาน
ประกาศมาตรการเข้มตรวจคัดกรองผูป้ ่ วยตั้งแต่เดิ นทางลง
จากเครื่ องบินทุกแห่ งด่านข้ามแดน เพื่อป้ องกันการระบาด
เข้าสู่ ประเทศ
(27 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการนําเสนอข่าวที่มาจากข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับไวรัส
สายพันธุ์ใหม่ชนิ ดหนึ่ งที่กาํ ลังระบาดอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ในประเทศไทยเองทาง
กระทรวงสาธารณสุ ขก็ได้มีมาตรการในการป้ องกันการระบาดของเชื้ อไวรัสชนิ ดนี้ ดว้ ย จากการ
นําเสนอข่าวนั้นข้อมูลในการนําเสนอข่าวเป็ นข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นโดยมีแหล่งข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุ ข ผูเ้ ขียนเขียนด้วยลีลาที่เรี ยบง่ายไม่สลับซับซ้อน และไม่มีการเคลื่อนไหว
2) การเขียนเนือ้ หาข่ าวแบบเคลือ่ นไหว (action story) คือ การเขียนข่าว
เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การชุมนุ มประท้วง การแข่งขันกีฬา การปล้น การฆ่าข่มขืน เพื่อแสดงให้เห็น
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผูเ้ ขียนจะเก็บรายละเอียดความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ การเขียนลักษณะ
นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์สํา คัญที่ น อกจากจะทํา ให้ทราบเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น แล้ว ยังต้องการให้ผูอ้ ่ านมี
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ความรู ้สึกร่ วม ตื่นเต้น และจินตนาการถึงภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเสมือนอยูใ่ นเหตุการณ์น้ นั
จริ งๆ จากการศึกษาพบการเขียนเนื้อหาข่าวแบบเคลื่อนไหวจํานวน 26 ข่าว ดังตัวอย่าง
“สปาร์ตา้ ฆ่าแม่ เด็กอายุ 14 ก่อคดีสยอง ห้ามเล่นเกม – เก็บกด”
เด็กชายวัย 14 ก่อเหตุสะเทือนขวัญ บ้าคลัง่ คว้ามีดส
ปาร์ ตา้ ไล่ฆ่าแม่ดบั อนาถ ไม่หนําใจหันไปไล่ฟันพี่สาวอีกคน
แต่หนี เข้าห้องล็อกกลอนทันรอดจากการเป็ นศพที่ 2 อย่าง
หวุดหวิด แฉพฤติ กรรมติ ดเกมงอมแงมโดยเฉพาะเกมต่อสู ้
รุ นแรงเป็ นของโปรด ก่อนเกิดเหตุนงั่ เล่นคอมพ์ยนั ดึกดื่นพอ
แม่มาไล่ให้ไปนอนแล้วดุด่าซํ้าเรื่ องไม่ค่อยช่ วยงานบ้าน เลย
คลุม้ คลัง่ ฟิ วส์ขาดหลังลงมือโหดถือมีดเปื้ อนเลือดให้ ตร.คุม
ตัวในสภาพเหม่อลอยจิตแพทย์ช้ ีเก็บกดจนระเบิด
(1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวเด็กติดเกมคนหนึ่งที่กาํ ลังเล่นเกมอยูแ่ ล้วแม่ไล่ให้ไปนอน
พร้ อมทั้งดุ ด่าว่ากล่าวเรื่ องไม่ช่วยงานบ้าน เด็กทนไม่ไหวจึงคว้ามีดสปาร์ ตา้ มาฟั นแม่ตนเองจน
เสี ยชี วิต แล้วหันจะไปฟั นพี่สาวแต่พี่สาวหนี เข้าห้องได้ทนั จากการเขียนข่าวนี้ เป็ นการเขียนข่าว
แบบเคลื่อนไหวที่เล่าเรื่ องให้ผอู ้ ่านสามารถจินตนาการตามไปด้วยได้ ตั้งแต่เด็กเล่นเกมอยู่ ถูกแม่
ดุ ด่ า จนเด็ ก ไปคว้า มี ด มาไล่ ฟั น แม่ ต นเอง แล้ว ยัง หั น ไปไล่ ฟั น พี่ ส าว แต่ พี่ ส าวหนี ไ ปได้ท ัน
การนําเสนอดังกล่าวทําให้ผูอ้ ่านคิดตามไปกับเรื่ องนั้นจึ งทําให้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเข้าไปอยู่ใน
เหตุการณ์น้ นั เองจริ งๆ
3) การเขียนเนือ้ หาข่ าวแบบแทรกคําพูด (quote story) คือ การเขียนข่าว
ในลักษณะที่ผูเ้ ขียนจะนําคําพูดที่น่าสนใจของบุคคลสําคัญมาตัดตอนเลือกเอาเฉพาะข้อความที่
สําคัญและน่ าสนใจมาเขียน และนํามาเรี ยบเรี ยงเพื่อนําเสนอข่าว การเขียนลักษณะนี้ มกั ใช้ความนํา
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แบบอัญพจน์หรื อแบบสรุ ป จากการศึกษาพบการเขียนเนื้ อหาข่าวแบบแทรกคําพูดจํานวน 3 ข่าว
ดังตัวอย่าง
“สลดครอบครัวต้องคําสาป ด.ญ.กตัญ�ู เลี้ยง 6 ปาก พ่อแม่พิการ”
เด็ก หญิ งยอดกตัญ�ู เมื องช้าง ดู แ ลพ่อแม่ พิก าร แม่
และพี่ชายสติไม่ดี ยังมีนอ้ งๆ ตัวเล็กอีก 3 ชีวิตที่ขาดนม ขณะที่
ตัวเองขาไม่แข็งแรง ต้องรับดูแลทั้ง6 ชีวิตอย่างลําเค็ญ อาศัย
ข้าวก้นบาตรประทังชี วิต และบางมื้อจากเพื่อนบ้านที่สงสาร
เห็นใจ มีรายได้เพียงทางเดียวแค่ 500 บาทต่อเดือน จากเบี้ย
ยังชีพคนพิการ ไร้ซ่ ึงหน่วยงานใดๆ เข้ามาเหลียวแล
“หนู อยากเป็ นหมอ ก็คงจะเป็ นได้แค่ความฝั นเพราะ
ตอนนี้ หนู คิดอย่างเดี ยวทําอย่างไรจะมีรายได้ บางครั้งก็รู้สึก
น้อยใจตัวเอง ถึงแม้พ่อแม่จะเป็ นแบบนี้ หนูก็รักและเป็ นห่ วง
มาก วันๆ คิดเพียงอย่างเดียว ทําอย่างไร วันนี้ จะมีขา้ วให้พ่อ
แม่และน้องๆ ได้กิน”
(11 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่า งเป็ นการเขี ยนข่า วแบบแทรกคําพูด คื อเป็ นข่า วของครอบครั ว
เด็กหญิงคนหนึ่งที่ตอ้ งดูแลพ่อแม่ที่พิการ พี่ชายสติไม่ดี และน้องๆ อีก 3 คน ผูเ้ ขียนได้นาํ ข้อความที่
เด็กหญิงคนนี้พดู ถึงชีวิตของตัวเองอย่างน้อยเนื้อตํ่าใจว่า “หนูอยากเป็ นหมอ ก็คงจะเป็ นได้แค่ความ
ฝันเพราะตอนนี้ หนูคิดอย่างเดียวทําอย่างไรจะมีรายได้ บางครั้งก็รู้สึกน้อยใจตัวเอง ถึงแม้พ่อแม่จะ
เป็ นแบบนี้ หนูกร็ ักและเป็ นห่ วงมาก วันๆ คิดเพียงอย่างเดียว ทําอย่างไร วันนี้จะมีขา้ วให้พ่อแม่และ
น้องๆ ได้กิน” ถือเป็ นการเขียนข่าวแบบแทรกคําพูดที่แสดงให้เห็นถึงความลําบากของเด็กหญิงคน
ดังกล่าวมากยิง่ ขึ้นจากข้อความที่ได้ยกมา
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3.2 กลวิธีการใช้ ภาษา
กลวิธีการใช้ภาษาจะแยกกล่าวเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การใช้ภาษาในส่ วนที่
เป็ นพาดหัวข่าว และการใช้ภาษาในส่ วนเนื้ อหาข่าว เพราะในการใช้ภาษาของทั้งสองส่ วนนั้นมี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั โดยส่ วนของพาดหัวข่าวมักใช้คาํ ที่ส้ ันกระชับ แต่สื่อความหมาย
ได้ดีเนื่องจากต้องคํานึงถึงพื้นที่บนหน้ากระดาษหนังสื อพิมพ์ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด ส่ วนการใช้ภาษาใน
เนื้ อ หาข่ า วนั้น มี เ นื้ อ ที่ ใ นการเขี ย นมากกว่ า ในการเขี ย นรายละเอี ย ดของข่ า วจึ ง มี ก ารใช้ค าํ ได้
หลากหลายกว่า รวมถึงมีการใช้ภาษาในระดับข้อความโดยการใช้สาํ นวน การเชื่อมโยงความ และ
โวหารอีกด้วย
3.2.1 การใช้ ภาษาในส่ วนทีเ่ ป็ นพาดหัวข่ าว
การใช้ภาษาในส่ วนของการพาดหัวข่าวมักใช้คาํ ที่กระชับ สั้น แต่สามารถ
สื่ อความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน โดยการใช้การติดคํา อักษรย่อ หรื อการใช้สาํ นวน
นอกจากนี้ ยงั มี การใช้ภาษาให้เกิ ดความน่ าสนใจ สะดุดตาผูอ้ ่านด้วยการใช้คาํ สแลง คําทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ และคําคล้องจองอีกด้วย
3.2.1.1 การใช้ คาํ ซ้ อน เป็ นกลวิธีการสร้างคําอย่างหนึ่ง คือนําคําที่
มีความหมายใกล้เคียงกันหรื อเป็ นไปในแนวเดี ยวกันมาซ้อนกัน ได้คาํ ที่มีความหมายใหม่ เรี ยก
คําซ้อน เช่ น ข่มขี่ ข่มขู่ นอกจากนี้ บางครั้งคําซ้อนยังช่วยกําหนดความหมายคําเดิมให้ชดั เจนขึ้น
เช่ น หนาแน่ น หน้าตา น้าอา เยียวยา หยูกยา หรื อสร้างสรรค์ พรรคพวก เขียวขจี เป็ นต้น (ธเนศ
เวศร์ภาดา, 2533 : 190) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ลุน้ ระทึก14-17ก.ย.
กทม.เตือน
27ชุมชน
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ยกของหนีน้ าํ
(13 กันยายน พ.ศ.2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวการแจ้งเตือนให้คนกรุ งเทพฯ รับมือกับภาวะนํ้า
ท่วมที่อาจเกิ ดขึ้นในไม่ชา้ โดยการให้ขนของขึ้นที่สูง ตามข่าวพบคําซ้อนว่า ลุน้ ระทึก โดยคําว่า
ลุน้ หมายถึง เอาใจช่วยเต็มที่ ส่ วนคําว่าระทึก หมายถึง อาการที่ใจเต้นตึกๆ ซึ่งคําว่า ลุน้ ระทึกเป็ นคํา
ซ้อนที่เน้นให้ความหมายเดินมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในบริ บทหมายถึงคนกรุ งเทพใจเต้นดึกๆ ลุน้ ให้
นํ้าไม่ท่วมกรุ งเทพฯ ข่าวนี้ เป็ นข่าวที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการสื่ อสารกับคนกรุ งเทพซึ่ งเป็ น
กลุ่ ม เป้ าหมายของหนัง สื อ พิ ม พ์ใ นการแจก และคํา ซ้อ นว่ า ลุ ้น ระทึ ก นี้ ยัง เป็ นการใส่ อ ารมณ์
ความรู ้สึกของผูเ้ ขียนเข้าไปด้วย โดยเป็ นการคิดแทนคนกรุ งเทพฯ ว่ากําลังลุน้ ระทึก แทนที่จะเป็ น
การรายงานข่าวเพื่อเตือนภัยเท่านั้น จึงถือเป็ นการเขียนข่าวแบบการเล่าข่าวอย่างหนึ่ง
3.2.1.2 การใช้ อักษรย่ อ อัก ษรย่อ หมายถึ ง อักษรที่ มาจาก
พยัญชนะต้นของแต่ละพยางค์ มีท้ งั ย่อจากชื่อเฉพาะและย่อคํานามทัว่ ไป ส่ วนใหญ่เป็ นอักษรย่อที่
หน่วยงานนั้นๆ กําหนดขึ้นใช้ (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4, 2552 : 96)
การใช้อกั ษรย่อในพาดหัวข่าวนั้นเพราะพื้นที่ในการเขียนข่าวมี
อยู่จาํ กัดจึ งต้องใช้อกั ษรย่อเพื่อให้ขอ้ ความนั้นกระชับและสั้นลง ผูศ้ ึ กษาพบการใช้อกั ษรย่อใน
พาดหัวข่าว ดังต่อไปนี้
ปิ ดฉากคดีฆ่าพญ.นิชรี
ศาลฎีกา
ประหาร
ส.ว.สุ ขมุ
(26 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
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ตัวอย่างเป็ นอักษรย่อ พ.ญ. ย่อมาจากคําว่า แพทย์หญิง และอักษร
ย่อ ส.ว. ย่อมาจากคําว่า สมาชิกวุฒิสภา
ตัวอย่างถัดมาเป็ นอักษรย่อที่พบในข่าวการก่ออาชญากรรมโดยผู ้
ก่ อเหตุ เ ป็ นนัก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลัย เอกชนแห่ งหนึ่ งที่ ว างแผนกับพี่สาวปล้น อาจารย์ของตนเอง
ดังตัวอย่าง
อุกอาจ‘ม.รังสิ ต’
นศ.วิศวะ
ปล้นอจ.สาว
(27 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น พบการใช้ อ ั ก ษรย่ อ ม. ย่ อ มาจากคํ า ว่ า
มหาวิทยาลัย อักษรย่อ นศ. ย่อมาจากคําว่า นักศึกษา และอักษรย่อ อจ. ย่อมาจากคําว่า อาจารย์
3.2.1.3 การใช้ คาํ ฉายา คือคําคุณศัพท์หรื อวลีที่บอกคุณภาพ หรื อ
ลักษณะของบุคคลหรื อสิ่ งของ เช่น London John, Dusty Miller, Chalky White, Nobby Clark,
Richard the Lionheart, Ivan the Terrible
ตัวอย่างภาษาไทย เช่น พระยาพิชยั ดาบหัก นายจันทร์ หนวดเขี้ยว
บุญเพ็งหี บเหล็ก (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย, 2545 : 163) ผูศ้ ึกษาพบการใช้ฉายา
ดังต่อไปนี้
อากู๋กเู กิลเป็ นประกัน
แรงเงา
แรง
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แซงกังนัม
(14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างคําว่า อากู๋ เป็ นคําฉายาที่ใช้เรี ยกเว็บไซต์กูเกิ ล (google.com) ซึ่ ง
เป็ นเว็บไซต์สาํ หรับค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ต ใช้แค่คาํ ว่า อากู๋ คําเดียว หรื อเรี ยกคู่กนั เป็ น อากู๋
กูเกิล ก็มี
จิ้งจอกราตรี ติดกับ
สาวนมสลบ
สิ้ นฤทธิ์
(3 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นฉายาที่หนังสื อพิมพ์สร้างขึ้นใหม่เองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในข่าว คือ สาวนมสลบ โดยตามข่าวคือผูห้ ญิงคนหนึ่ งล่อลวงผูช้ ายไปชิงทรัพย์ดว้ ยการชวนไปมี
เพศสัมพันธ์ดว้ ย แล้วทายาสลบไว้ที่หัวนมของตน เมื่อผูช้ ายสลบไปแล้วจึงชิ งทรัพย์แล้วหนี ไป
จนเป็ นที่มาของฉายาดังกล่าว
3.2.1.4 การใช้ คําตัด คําตัด 1 ในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั จะหมายถึง การตัดส่ วนใดส่ วน
หนึ่ งของคําออก อาจเป็ นการตัดคําเดี่ยว หรื อการตัดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของคําประสมหรื อคําซ้อน
ดังตัวอย่าง

1

หนังสื อบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4 ได้เรี ยกการตัดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งออกไปทําให้คาํ สั้นลงว่า คําย่อ
เช่น แอร์ มาจาก แอร์ โฮสเตส หรื อ เส มาจาก เสนาธิ การ (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4, 2552 : 95) และได้อธิ บาย
การตัดส่ วนของคําซ้อนว่าเป็ นการตัดคําซ้อนออกแล้วใช้เป็ นคําเดี่ยว เช่น มีการตัดคํากริ ยา พัวพัน เหลือเพียง พัน
และการตัดคําประสม เช่น การตัดคํา ปลาแดดเดียว เหลือเพียง แดดเดียว (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4, 2552 : 97)
งานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้รวมกันไปว่า การใช้คาํ ตัด
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ปฐพีพิโรธพม่า 6.8 ริ กเตอร์
คนกรุ งสะดุง้
ตึกสู ง
อลหม่าน
(12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดส่ วนหนึ่งของคําเดี่ยวคําว่า กรุ งเทพ เหลือเพียง กรุ ง
มติคนกรุ งเฟ้ น
ซุป’ตาร์ปี 55
สื่ อบันเทิง
แจก 10 ฉายา
(26 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัว อย่า งเป็ นการตัด คํา เดี่ ย วคํา ว่ า กรุ ง เทพ เหลื อ เพี ย ง กรุ ง และคํา ว่ า
สื่ อ มวลชน เหลื อ เพี ย ง สื่ อ และมี ก ารตัด คําประสมคื อคํา ว่า ซุ ป เปอร์ ส ตาร์ ซึ่ งเป็ นคําทับศัพ ท์
ภาษาอังกฤษมาจากคําว่า super star เหลือเพียง ซุป’ตาร์ และยังมีการตัดตัวเลขจาก พ.ศ. 2555 เหลือ
เพียง 55 อีกด้วย
การตัดคําประสม คือ การตัดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของคําประสมออก อาจ
เหลือคําเพียงคําเดียวหรื อสองคํา แต่ความหมายยังคงเดิม ดังตัวอย่าง
อดีตแชมป์ โลกตกอับ
ไฟต์ละล้าน
วันนี้พ่ ึงรัฐ
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เดือนละ 600
(24 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดส่ วนหนึ่งของคําประสมคําว่า รัฐบาล เหลือเพียง รัฐ
แพทย์ย้อื ชีวิตพริ ตตี้
จับแน่วนั นี้
หมอป๊ อป
ศัลย์เถื่อน
(21 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดส่ วนหนึ่ งของคําประสมคําว่า ศัลยกรรม เหลือเพียง
ศัลย์
5 ล้านคนหลงกลเว็บแสบ
DSI จับ 30 ล้าน
เครื่ องสําอาง
ปลอมยีห่ อ้ ดัง
(18 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดส่ วนหนึ่ งของคําประสมคําว่า เว็บไซต์ (คําทับศัพท์
ภาษาอังกฤษคําว่า web site) เหลือเพียง เว็บ
การตัดคําซ้อน คือการตัดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของคําซ้อนออก ให้เหลือเพียง
คําเดียวแต่ความหมายยังคงเดิม ดังตัวอย่าง
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ตั้งแชร์หวยตุ๋น 17 ล้าน
คนพิการ
แห่แจ้งจับ
2 ผัวเมีย
(6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดส่ วนหนึ่งของคําซ้อนคําว่า ต้มตุ๋น เหลือเพียง ตุ๋น
จอมอาคมงานเข้า
สมภารซัด
หนู กันภัย
กัก๊ เงินวัด?
(19 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดส่ วนหนึ่งของคําซ้อนคําว่า ซัดทอด เหลือเพียง ซัด
ตํานานโหดจนมุม
ค้นศพที่ 4
หมอไขสื อฆ่าหมกไร่
(24 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดส่ วนหนึ่งของคําซ้อนคําว่า ค้นพบ เหลือเพียง ค้น
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3.2.1.5 การใช้ คาํ ทับศัพท์ คําทับศัพท์ หมายถึง การถ่ายเสี ยงที่มาจากรู ปคํา
ในภาษาอื่นแล้วนํามาเขียนในรู ปแบบของภาษาไทย เพื่อให้ผูใ้ ช้ภาษาออกเสี ยงได้ถูกต้องหรื อ
ใกล้เคียงกับภาษาเดิมที่สุด หรื ออาจเป็ นชื่ อเฉพาะก็ได้ การพาดหัวข่าวในที่น้ ี พบว่าส่ วนใหญ่เป็ น
การใช้คาํ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และพบคําทับศัพท์ภาษาจีนบ้าง ดังตัวอย่าง
แรลลี่จกั รยาน
M2F –กทม.
ปลุกเมืองหนังสื อโลก
โหวต
สุ ดยอดเขต
(3 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างคือคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่า แรลลี่ มาจากรู ปคําภาษาอังกฤษ
ว่า rally แปลว่า การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล และคําว่า โหวต มาจากรู ปคําภาษาอังกฤษว่า vote
แปลว่า ลงคะแนน
แม็กซิมทําพิเรนทร์
นางแบบ
โพสหวิว
หมู่พทุ ธรู ป
(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
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ตัวอย่างเป็ นการใช้คาํ ทับศัพท์คาํ ว่า แม็กซิ ม มาจากรู ปภาษาอังกฤษว่า

maxim เป็ นชื่อนิตยสารฉบับหนึ่ง และคําว่า โพส มาจากรู ปภาษาอังกฤษว่า pose แปลว่า วางท่า
เป็ นแบบ
นอกจากคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วยังพบคําทับศัพท์ภาษาจีน คือคําว่า
บ๊วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ราตรี สวัสดิ์การศึกษาไทย
บ้านเรา
ใกล้บว๊ ย
ที่37 จาก40ปท.
(29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
คําทับศัพท์ภาษาจีนคําว่า บ๊วย แปลว่า ที่สุดท้าย หรื อ ล้าหลังที่สุด
3.2.1.6 การใช้ คําสแลง สแลง หมายถึง ภาษาที่ใช้พูดกันในหมู่เพื่อนฝูง
เฉพาะกลุ่มหนึ่ ง ท้องถิ่นหนึ่ ง หรื อชัว่ ระยะหนึ่ ง โดยมิได้รับการรับรองว่าเหมาะสมสําหรับใช้เป็ น
ทางการแม้จะใช้กนั มากในการสนทนาหรื อในบรรดากลุ่มเพื่อนฝูงก็ตาม จุดประสงค์ในการใช้
ภาษาสแลงก็เพื่อสื่ อความคิดที่ให้ภาพชัดจุใจและแปลกใหม่ ภาษาสแลงเหมาะที่จะใช้เพื่อจะให้เกิด
ความขบขัน การกล่าวเกินจริ ง ประสิ ทธิผลทางการเลียนเสี ยงธรรมชาติ หรื อการผสมผสานลักษณะ
ทั้ง 3 นี้ ภาษาสแลงมักมีรูปแบบที่ยน่ ย่อและประหยัดเวลา มีคาํ พิเศษที่ใช้กนั ในอาชีพต่างๆ ในการ
กีฬา ในท้องที่ต่างๆ ในกลุ่มต่างๆ ที่มีความสนใจร่ วมกัน และในโลกของอาชญากรรม (พจนานุกรม
ศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย, 2545 : 400) ผูศ้ ึกษาพบการใช้คาํ สแลง เช่น งานเข้า แว้น ดังตัวอย่าง
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กวาดล้างทั้งประเทศ
อดุลย์ . . .ฮึ่ม!
แว้นซิ่ง
พ่อแม่คุก
(25 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตั ว อย่ า งคํ า ว่ า แว้ น เป็ นคํ า สแลงที่ ใช้ เ รี ยกกลุ่ ม วั ย รุ่ นชายที่ ขี่
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืน สร้างความรําคาญให้แก่ผคู ้ นที่อาศัยอยูใ่ นละแวกนั้น
จอมอาคมงานเข้า
สมภารซัด
หนู กันภัย
กัก๊ เงินวัด?
(19 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัว อย่า งเป็ นข่ า วอาจารย์ผูม้ ี ชื่ อ เสี ย งในด้า นการสัก ยัน ต์ถู ก กล่ าวหาว่า
ยักยอกเงินของวัด ผูว้ ิจยั พบคําสแลงคือคําว่า งานเข้า เป็ นคําสแลงที่หมายถึง เกิดเรื่ องหรื อมีเรื่ อง ใน
ที่น้ ี หมายถึงอาจารย์หนูมีเรื่ องเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดมาเป็ นของตน และคําว่า กัก๊
แปลว่าไม่อยากเลือกหรื อเก็บเอาไว้เผื่อเลื อก ในที่ น้ ี หมายถึ งการที่อาจารย์หนู เอาเงิ นวัดมาเป็ น
ของตน
‘ไซ’ ควํ่า จัสติน บีเบอร์
กังนัม สไตล์
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แรงได้อีก
ถล่มยูทูป
815 ล้านวิว
(26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่า งคําว่า ควํ่า เป็ นคําสแลงที่ หมายถึ ง การเอาชนะอี ก ฝ่ ายหนึ่ งได้
ในที่น้ ี ตามข่าวเป็ นข่าวนักร้ องชาวเกาหลีที่มียอดผูเ้ ข้าชมมิวสิ กวีดีโอในเว็บไซต์ ยูทูปดอทคอม
มากกว่านักร้องจากประเทศแคนาดาซึ่งเคยเป็ นที่หนึ่งสําหรับมิวสิ กวิดีโอที่มีผเู ้ ข้าชมมากที่สุด คําว่า
ควํ่า ในที่น้ ีจึงหมายถึงการเอาชนะหรื อล้มผูท้ ี่เคยเป็ นที่หนึ่ง
ไทยผลิต
ไวอะกร้า
ผูช้ ายลั้ลลา
เม็ดละ 25
ฟื้ นเซ็กส์
(6 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างคําว่า ผูช้ ายลั้ลลา เป็ นคําสแลงที่หมายถึง ผูช้ ายรักสนุ ก ในบริ บท
ของข่าวในที่น้ ี จะหมายถึงรักสนุกเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ เพราะเนื้ อหาข่าวกล่าวถึงยาไวอะกร้าที่ใช้
กินเพื่อช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
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3.2.1.7 การใช้ คําคล้ องจอง คําคล้องจอง หมายถึง การใช้คาํ ที่มีเสี ยงรับ
สัมผัสกัน ทั้งสระและพยัญชนะ (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4, 2552 : 88) สัมผัสสระหมายถึงคํา
สองคําที่อยู่ใกล้กนั มีเสี ยงสระเดียวกัน และเสี ยงพยัญชนะท้ายเดียวกัน ส่ วนสัมผัสอักษรหมายถึง
คําที่มีเสี ยงพยัญชนะต้นเดียวกัน การใช้คาํ คล้องจองนี้ จะทําให้เกิดจังหวะ เป็ นวิธีการสร้างความ
น่าสนใจ ความสนุกสนานให้แก่ผอู ้ ่าน และยังทําให้ผอู ้ ่านจดจําข่าวนั้นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ดังตัวอย่าง
เพชร 3 กะรัต + หัวใจ
เจ้าสัวบุญชัย
หวานใส่
หมั้นสาวตัก๊
(20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นคําคล้องจองด้วยการสัมผัสเสี ยงสระใอ และมีเสี ยงพยัญชนะ
ท้ายคือเสี ยง ย ได้แก่คาํ ว่า ใจ ชัย และ ใส่
พ้นคุก บุก ปลํ้า ซํ้าอีก
หนุ่มล่าสวาท
นางในฝัน
แม่เฒ่า 72
(29 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นคําคล้องจองด้วยการสัมผัสสระอุ และมีเสี ยงพยัญชนะท้าย
เดียวกันคือเสี ยง ก ได้แก่คาํ ว่า คุก กับ บุก และสัมผัสสระอํา คือคําว่า ปลํ้า กับ ซํ้า
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นึกว่าซวย หวยเหลือบาน
รวยไม่รู้ตวั
รางวัลที่ 1
8 คู่ 42 ล้าน
(22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นคําคล้องจองด้วยการสัมผัสเสี ยงสระอัว และมีเสี ยงพยัญชนะ
ท้ายเดียวกันคือเสี ยง ย ได้แก่คาํ ว่า ซวย หวย และรวย และการสัมผัสพยัญชนะคือเสี ยง ร ได้แก่คาํ ว่า
รวย รู ้ และรางวัล
ข้าราชการเฮ!
ฝนมา ฟ้ ารั่วรถติดรึ
รัฐบาลปิ๊ งให้เลิกงาน
(26 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นคําคล้องจองด้วยการสัมผัสสระอา คือคําว่า มา กับ ฟ้ า และ
การสัมผัสพยัญชนะเสี ยง ร ได้แก่คาํ ว่า รั่ว รถ และรัฐบาล
เจ้าของฟาร์มรันทด
กวางแสบ
แอบสบึมแม่ววั
M2F 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ตัวอย่างเป็ นคําคล้องจองด้วยการสัมผัสสระคือคําว่า แสบ กับ แอบ
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3.2.1.8 การใช้ สํานวน คือสาระหรื อเนื้ อความที่ถอ้ ยคําหรื อสํานวนนั้นๆ
โยงถึงหรื อเปรี ยบถึง ซึ่งได้แก่ ลักษณะ นิสยั ความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ของคนอันมีลกั ษณะเป็ น
นามธรรม รวมไปถึงเรื่ องราวเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ด้วย (วีรฉัตร วรรณดี, 2556 : 79)
การใช้สาํ นวนในพาดหัวข่าวหนังสื อพิมพ์แจก M2F พบว่ามีใช้สาํ นวนดังตัวอย่างต่อไปนี้
อัศจรรย์ริมโขง
บั้งไฟพญานาค
มาตามนัด
รัวเป็ นชุด
(31 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวนักท่องเที่ยวเดิ นทางไปชมบั้งไฟพญานาคเป็ นจํานวน
มาก ผูว้ ิจยั พบสํานวน คือ มาตามนัด หมายถึงการเกิดขึ้นเป็ นประจําอย่างที่คาดหมายไว้ ตามข่าวที่
นักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาค สํานวน มาตามนัดจึงหมายถึงบั้งไฟพญานาค
ปรากฏให้เห็นดังเช่นทุกปี ที่เคยเป็ นมา
พ้นคุก บุก ปลํ้า ซํ้าอีก
หนุ่มล่าสวาท
นางในฝัน
แม่เฒ่า 72
(29 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวการก่ออาชญากรรมที่ชายหนุ่มข่มขืนหญิงชรา ผูว้ ิจยั พบ
สํานวน คือ นางในฝัน หมายถึงผูห้ ญิงในอุดมคติของผูช้ าย ที่จินตนาการเอาไว้ว่าคนรักของตนจะ
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เป็ นคนแบบที่คิดเอาไว้ ตามข่าวคือชายคนหนึ่งถูกจับหลังจากข่มขืนหญิงชรามาแล้วถึงสองครั้งโดย
ให้การว่าหญิงชราผูน้ ้ นั เป็ นนางในฝันของเขา
‘นางนกต่อ’ รถเสี ย
อ่อยเหยือ่
ลงปล้น
พลเมืองดี
(25 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวการหลอกผูข้ บั ขี่รถยนต์โดยมีผหู ้ ญิงทําทีเป็ นรถเสี ย เมื่อมี
พลเมื อ งดี จ อดช่ ว ยเหลื อ หญิ ง ผูน้ ้ ัน กับ พวกกลับ ปล้น ทรั พ ย์แ ล้ว หลบหนี ไ ป สํา นวนที่ พ บคื อ
นางนกต่อ หมายถึง ผูห้ ญิงที่ทาํ หน้าที่หลอกลวงให้คนมาติดกับ ในที่น้ ี หมายถึงผูห้ ญิงที่ทาํ ทีเป็ น
รถเสี ยเพื่อล่อเหยือ่ ให้มาติดกับนัน่ เอง
“ราตรี สวัสดิ์การศึกษาไทย
บ้านเรา
ใกล้บว๊ ย
ที่ 37 จาก 40 ปท.”
(29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัว อย่า งเป็ นข่ า วที่ ร ายงานการจัด อัน ดับ การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่
ประเทศไทยอยูอ่ นั ดับที่ 37 จาก 40 ประเทศ พบสํานวนคือ ราตรี สวัสดิ์ หมายถึง ลาก่อน โดยมิได้
หมายถึงการสวัสดีก่อนนอนตามความหมายเดิม ในที่น้ ี หมายถึงลาก่อนการศึกษาไทยที่วนั นี้ อยูใ่ น
อันดับเกือบรั้งท้ายในภูมิภาคเอเชีย
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ผูเ้ ฒ่าแท็กซี่สิงคโปร์
หัวใจหล่อ
เก็บ 27 ล้าน
คืนคนไทย
(21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นข่าวของคนขับแท็กซี่ ชาวสิ งคโปร์ คนหนึ่ งที่เก็บเงินที่
ผูโ้ ดยสารคนไทยลืมไว้ในรถของตอนได้จาํ นวน 27 ล้านบาท แล้วส่ งคืนเจ้าของ สํานวน หัวใจหล่อ
ที่วา่ จึงหมายถึงชายคนขับแท็กซี่ที่มีจิตใจงดงาม ซื่อสัตย์ ที่นาํ เงินที่พบมาคืน ถึงแม้คนที่หน้าตาไม่ดี
หรื อหน้าตาธรรมดาอย่างลุงคนขับแท็กซี่ ก็สามารถเป็ นคนดีได้ จึงเป็ นที่มาของสํานวน หัวใจหล่อ
นัน่ เอง
3.2.1.9 การใช้ คําจินตภาพ “จินตภาพ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Imagery
หมายถึงการใช้คาํ ศัพท์พิเศษ ซึ่งในที่น้ ี หมายถึงการใช้คาํ การใช้ความเปรี ยบ และสัญลักษณ์ในการ
เขียนชั้นหนึ่ งๆ เพื่อแทนความคิด อารมณ์ และประสบการณ์ทางด้านความรู ้สึก อันก่อให้เกิดภาพ
ในจิต หรื อข้อคิด (สุ วฒั นา วรรณรังษี, 2540 : 10) ดังนั้นคําจินตภาพจึงเป็ นการแทนความคิด
อารมณ์ ความรู ้สึก เพื่อให้ผอู ้ ่านจินตนาการเห็นภาพ แสง สี เสี ยง รวมถึงการมีอารมณ์ร่วมไปกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อัศจรรย์ริมโขง
บั้งไฟพญานาค
มาตามนัด
รัวเป็ นชุด
(31 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
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ตัวอย่างเป็ นการรายงานข่าวบั้งไฟพญานาคที่เกิ ดที่ อ.โพนพิสัย จังหวัด
หนองคายทุกปี โดยจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาคเป็ นจํานวนมาก และในการเขียน
พาดหัวข่าวนี้ ผวู ้ ิจยั พบการใช้คาํ จินตภาพคือคําว่า รัว เป็ นคํากริ ยาซึ่ งประกอบกับคําอื่นกลายเป็ น
วลีที่ว่า รัวเป็ นชุด แสดงให้เห็นภาพของบั้งไฟพญานาคที่เป็ นลูกไฟลอยขึ้นมาจากแม่น้ าํ โขงเป็ น
จํานวนมาก และคําว่าเป็ นชุดนั้นก็แสดงให้เห็นถึงลูกไฟที่ลอยขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก และลอยขึ้นมา
ติดๆ กันไม่ขาดสาย
กรุ งเทพสะท้าน
พายุแกมี
ถล่มไทย
พรุ่ งนี้
(4 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นการรายงานข่าวพายุที่ชื่อพายุแกมีที่กาํ ลังจะเคลื่อนเข้า
สู่ ประเทศไทย โดยการรายงานข่าวได้กล่าวถึงพายุที่กาํ ลังจะส่ งผลถึงจังหวัดกรุ งเทพฯ โดยพบการ
ใช้คาํ จินตภาพคือคําว่า สะท้าน เป็ นคํากริ ยาที่แสดง ความเยือกเย็นและเสี ยงที่ดงั ก้อง ทําให้ผอู ้ ่าน
จินตนาการถึงพายุที่รุนแรงที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกหนาวเย็น ประกอบกับเสี ยงฝนที่ดงั สนัน่ ไปทัว่ ทั้ง
เมือง และพบคําว่า ถล่ม หมายถึงการทําให้พงั ทลายลง ซึ่ งเน้นให้ผูอ้ ่านเห็ นยิ่งเห็ นภาพพายุฝนที่
กําลังจะเข้าสู่ ประเทศไทยว่าเป็ นพายุที่รุนแรงมาก ในการกล่าวถึงกรุ งเทพฯ นั้นก็เป็ นการสื่ อสาร
กับคนกรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของหนังสื อพิมพ์แจก M2F ที่มีกลุ่มผูร้ ับหนังสื อพิมพ์เป็ น
คนกรุ งเทพฯ นัน่ เอง
ราชประสงค์ลนั่ สัญญาณ
อลังการปี ใหม่
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เคาต์ดาวน์
แสงสี ท้ งั ย่าน
(14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่ที่ถนนราชประสงค์ซ่ ึ งมีการจัด
ขึ้นเป็ นประจําทุกปี ในปี พ.ศ. 2555 ก็เช่นกันมีการจัดเตรี ยมงานอย่างยิง่ ใหญ่ พบการใช้คาํ จินตภาพ
คือคําว่า อลังการ หมายความว่า งามด้วยเครื่ องประดับตกแต่ง ทําให้ผอู ้ ่านจินตนาการเห็นภาพถนน
ราชประสงค์ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม และยังมีการใช้คาํ ว่า แสง และ สี ทําให้เห็นภาพการ
ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟสี สนั ต่างๆ อย่างสวยงามเต็มสองข้างทางของถนนราชประสงค์อีกด้วย
ปริ่ มว่าจะขาดใจ
แม่ร่ ําไห้
2 ลูกน้อย
จมก้นสระ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวอุบตั ิเหตุการที่รายงานการเสี ยชีวิตของเด็กสองคนพี่นอ้ ง
ที่ไปว่ายนํ้าที่สระว่ายนํ้า โดยผูเ้ ป็ นแม่น้ นั มีความเสี ยใจกับเรื่ องที่เกิดขึ้นเป็ นอย่างมาก ผูว้ ิจยั พบการ
ใช้คาํ จินตภาพคือคําว่า รํ่าไห้ หมายความว่า การร้องไห้เป็ นเวลานาน ร้องไห้ไม่หยุด ทําให้ผูอ้ ่าน
เห็นภาพความเศร้าโศกเสี ยใจของผูเ้ ป็ นแม่ที่ตอ้ งลูกไป และยังอาจทําให้ผอู ้ ่านรู ้สึกถึงความเสี ยใจ
นั้นตามไปด้วย การพาดหัวข่าวนี้ ยงั แสดงถึงการเล่าข่าวเพราะมีการใส่ อารมณ์ความรู ้สึกเข้าไปใน
ข่าวด้วยเห็นได้จากคําว่า รํ่าไห้ หรื อวลีที่ว่า ปริ่ มว่าจะขาดใจ ซึ่ งเป็ นการใส่ อารมณ์ความรู ้สึกของ
ผูเ้ ขียนที่มีต่อเหตุการณ์น้ ี เข้าไปด้วย ซึ่ งมิได้เป็ นลักษณะของการรายงานข่าวทัว่ ไป ที่จะรายงานถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร เท่านั้น
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3.2.2 การใช้ ภาษาในส่ วนทีเ่ ป็ นเนือ้ หาของข่ าว
การใช้ภาษาในส่ วนที่เป็ นเนื้อหาข่าวและรายละเอียดของข่าวนั้น แบ่งออกเป็ นการ
ใช้ภาษาระดับคําและการใช้ภาษาระดับข้อความ การใช้ภาษาระดับคําพบว่ามีการใช้คาํ ซ้อน อักษร
ย่อ คําฉายาและคําสมญานาม การตัดคํา การใช้คาํ คล้องจอง คําสแลง คําจินตนาการ และคําทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส่ วนภาษาระดับความมีการใช้สาํ นวน พบทั้งการใช้สาํ นวนไทยและสํานวนที่สร้างขึ้น
ใหม่ และการเชื่อมโยงความ
3.2.2.1 การใช้ ภาษาระดับคํา
การใช้ภาษาระดับคําในส่ วนของเนื้อหาข่าวมีการใช้คาํ ที่หลากหลายแม้จะ
ยังคงต้องคํานึงถึงพื้นที่บนหน้าหนังสื อพิมพ์ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด แต่ในส่ วนของเนื้อหาข่าวก็มีเนื้ อที่ใน
การเขียนมากกว่าส่ วนของพาดหัวข่าวจึงสามารถใช้คาํ รวมทั้งสํานวนโวหารได้หลากหลายกว่าด้วย
1) การใช้ คาํ ซ้ อน เป็ นกลวิธีการสร้างคําอย่างหนึ่ง คือนําคําที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันหรื อเป็ นไปในแนวเดียวกันมาซ้อนกัน ได้คาํ ที่มีความหมายใหม่ เรี ยก คําซ้อน เช่น ข่มขี่
ข่มขู่ นอกจากนี้ บางครั้งคําซ้อนยังช่วยกําหนดความหมายคําเดิมให้ชดั เจนขึ้น เช่นเดียวกับคําซ้อน
ในพาดหัวข่าว ดังตัวอย่าง
M2F ไล่หาคําตอบจาก “อ” ร่ วม 10 คน ทุกคนยืนยันใน
ความบริ สุทธิ์ แต่ มีพระเอกชื่ อ “อ” อี ก หลายคนซึ่ ง
ต้องตามค้นหากันต่อไป
(17 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างคําซ้อนคือคําว่า ค้นหา คําสองคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน โดย
คําว่า ค้นหมายถึง เสาะ แสวง ส่ วนคําว่า หา หมายถึง มุ่งพบ
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อิทธิ พลจากละครทีวีฮอต “แรงเงา” ที่มีฉากผูกคอตาย
และรายการทีวี “คนอวดผี” ซึ่ งเด็กน้อยดูแล้วอินสุ ด เรี ยกร้อง
ผูป้ กครองให้ตระหนักพิษภัยสื่ อต่ างๆ ต้องควบคุ มดู แลเด็ก
อย่างใกล้ชิด
(2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างคําซ้อนคือคําว่า เรี ยกร้อง เป็ นสองคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
โดยคําว่า เรี ยก หมายถึง เปล่งเสี ยงเพื่อให้มาหรื อให้ไป ส่ วนคําว่า ร้อง หมายถึง เปล่งเสี ยงดัง
เวลาผ่านไป 16 ปี กระบวนการยุติธรรมถึงปลายทาง
ศาลฎีกาสัง่ ประหารชีวิตผูจ้ า้ งวาน ที่ขณะก่อเหตุดาํ รงตําแหน่ง
ส.ว. นักธุรกิจพันล้านที่มากอิทธิพล
(26 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างคําซ้อนคือคําว่า จ้างวาน เป็ นคําสองคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
โดยคําว่า จ้าง หมายถึง ให้ทาํ งานหรื อทําของโดยให้ค่าตอบแทน ส่ วนคําว่า วาน หมายถึง ขอให้
ช่วยทําแทนตัว ซึ่งทั้งสองคํามีความหมายว่าให้คนอื่นทําแทน ไม่ได้ทาํ ด้วยตนเองทั้งสิ้ น
2) การใช้ อักษรย่ อ การใช้อกั ษรย่อนั้นเหมือนกับการใช้อกั ษรย่อในส่ วน
ของการพาดหัวข่าว ผูศ้ ึกษาพบการใช้อกั ษรย่อในเนื้อหาข่าว ดังตัวอย่าง
รศ.นพ. อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เตือนห้ามปล่อยเด็ก
อยูใ่ นรถตามลําพังเด็ดขาด ความร้อนทําให้ตายได้ภายในเวลา
แค่ 30 นาที
(20 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างอักษรย่อ รศ.นพ. ย่อมาจากคําว่า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
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หัวหน้าส่ วนราชการสามารถให้เลิกงานเร็ วกว่ากําหนด แล้ว
ไปทําชดเชยวันถัดไป นายกฯ สั่งทําแผนให้เสร็ จในการประชุม ครม.
อังคารหน้า
(26 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างอักษรย่อ ครม. ย่อมาจากคําว่า คณะรัฐมนตรี
ฝันร้ายเริ่ มแล้ว กรุ งเทพมหานครออกโรงเตือน 14-17
ก.ย. นี้ จะเกิ ด ฝนตกหนาแน่ น และนํ้ าทะเลหนุ น สู ง ให้
ประชาชนที่อยูน่ อกแนวคันกั้นนํ้าแม่น้ าํ เจ้าพระยา 27 ชุมชน
เตรี ยมพร้อมยกของขึ้นที่สูง
(13 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างอักษรย่อ ก.ย. ย่อมาจากเดือน กันยายน
ผูว้ ่ า ฯ กทม. ยอมรั บ ระบายนํ้า ได้ช้า กว่ า ปกติ จาก
ปริ มาณนํ้าฝนที่กระหนํ่าหนักติดต่อกันหลายวัน ตกหนักถึง
วันละ 130 – 150 มม./ชม. เกินศักยภาพของระบบระบายนํ้า
(17 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัว อย่า งอัก ษรย่อ กทม. ย่อ มาจาก กรุ ง เทพมหานคร มม. ย่ อ มาจาก
มิลลิเมตร และ ชม. ย่อมาจาก ชัว่ โมง
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3) การใช้ คาํ ฉายา คือคําคุณศัพท์หรื อวลีที่บอกคุณภาพ หรื อลักษณะของ
บุคคลหรื อสิ่ งของ เช่นเดียวกับคําฉายาในพาดหัวข่าว ดังตัวอย่าง
เวนิ ส บ.ข.ส. อดี ต ยอดมวยสากลผูร้ ุ่ ง เรื อ ง มี เ งิ น
หลายสิ บล้านบาทจากค่าตัวการชกมวยกว่าล้านบาทต่อไฟต์
เมื่อ 40 ก่อน วันนี้ อยู่ในสภาพสิ้ นเนื้ อประดาตัว ครอบครัว
แตกแยก ลูก 2 คนไปอยูก่ บั อดีตภรรยาที่ต่างประเทศ
(24 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างฉายา เวนิส บ.ข.ส. เป็ นชื่อของอดีตนักมวยไทยแชมป์ โลก ซึ่งเป็ น
ชื่อที่รู้จกั กันดีในวงการมวยไทย โดย บ.ข.ส. เป็ นชื่อค่ายมวยที่เวนิส บ.ข.ส. สังกัดอยู่
ภาวนา ชนะจิต อดีตนางเอกภาพยนตร์ ชื่อดัง เจ้าของ
ฉายาไข่มุกแห่ งเอเชีย วัย 69 ปี เสี ยชีวิตอย่างปริ ศนา ที่บ่อนํ้าพุ
บริ เวณขอบบ่อในบ้านพักย่านนครชัยศรี
(11 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นฉายา ไข่มุกแห่ งเอเชีย ซึ่งเป็ นชื่อเรี ยกอดีตนักแสดงหญิงคน
หนึ่ ง ฉายาไข่มุกแห่ งเอเชี ยนี้ ได้มาจากการที่เธอเคยได้แสดงนําในภาพยนตร์ ของประเทศฮ่ องกง
หลายเรื่ อง
ส่ วน “นองซิ ม” บะหมี่แดนกิมจิกาํ ลังเร่ งวิเคราะห์หา
สารปนเปื้ อนมะเร็ งต่อไป
(9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างฉายา แดนกิมจิ เป็ นสมญานามที่ใช้เรี ยกแทนประเทศเกาหลี ซึ่ ง
กิมจิ เป็ นชื่ออาหารประจําชาติของประเทศเกาหลีนนั่ เอง
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แต่ไม่แน่ ใจว่าปี หน้า โอบามาอาจต้องเผชิ ญหน้ากับ
การท้าทายจากผูน้ าํ แดนมังกรสายเลือดใหม่
(7 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัว อย่า งฉายา แดนมัง กร เป็ นชื่ อ เรี ย กประเทศจี น มาจากมัง กรที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศจีน โดยชาวจีนมีความเชื่อว่ามังกรเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสุ ขและความอุดม
สมบูรณ์ของบ้านเมือง
4) การใช้ คาํ ตัด คําตัดในที่น้ ีผวู ้ ิจยั จะหมายถึง การตัดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของ
คําออก อาจเป็ นการตัดคําเดี่ยว หรื อการตัดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของคําประสมหรื อคําซ้อนเช่นเดียวกับ
คําตัดในพาดหัวข่าว
การตัดคําเดี่ยว เป็ นการตัดคําเดี่ยวโดยตัดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของคําให้ส้ ัน
ลง แต่ความหมายยังคงเดิม ดังตัวอย่าง
คนพิการหู หนวกเป็ นใบ้ 9 คน เดิ นขึ้นกองปราบฯ
แจ้งจับผัวเมียตัวแสบที่หลอกให้ร่วมลงทุนในแชร์ โควตากอง
สลากจนหลงเชื่อ
(6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัว อย่ า งเป็ นการตัด คํา เดี่ ย วจากคํา ว่ า กองปราบปราม เหลื อ เพี ย ง
กองปราบฯ
สถานทูตสหรัฐ และประชาชนสหรัฐ โดยเฉพาะใน
โลกอาหรั บตกเป็ นเป้ าโจมตี ทนั ที หลังมวลชนที่ โกรธแค้น
ภาพยนตร์หมิ่นศาสดา
(14 กันยายน พ.ศ. 2555)
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ตัวอย่างเป็ นการตัดคําเดี่ยวคําว่า สหรัฐอเมริ กา เหลือเพียง สหรัฐ
คนกรุ งดุ น้ อีกเฮื อก จะได้สัมผัสหนาวแรกในรอบปี
เสี ยทีเมื่ออากาศทางเหนือหนาวลงอีก
(17 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดคําเดี่ยวคําว่า กรุ งเทพ เหลือเพียง กรุ ง
เว็บไหน เทรนด์ไหนที่ว่าแน่ ยงั ต้องพ่ายให้กบั ความ
แรงของ “แรงเงา” ที่ ดับ ทุ ก กระแสแซงโค้ง ช่ ว งปลายปี
กลายเป็ นคําค้นหายอดฮิตแห่ งศกนี้
(14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดคําเดี่ยวคําว่า เว็บไซต์ เหลือเพียง ไซต์
หนุ่ มเมืองผูด้ ี หวิดไร้ทายาท หลังแพทย์วินิจฉัย รั งสี
ความร้อนจากคอมพ์ทาํ อสุ จิฝ่อ จนไม่สามารถมีลูกได้
(7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดคําเดี่ยวคําว่า คอมพิวเตอร์ เหลือเพียง คอมพ์ ที่เป็ นคํา
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่า

computer โดยการตัดคําเดี่ยวนี้มีการใส่ ทณั ฑฆาตบนพยัญชนะตัว

สุ ดท้ายของคําคือ พ์ ซึ่ งเป็ นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์ถดั ไปในรู ปคําภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การรักษารู ปคําเดิมในภาษาอังกฤษเอาไว้
การตัดคําซ้อน คือการตัดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของคําซ้อนออกให้ส้ ันลง
แต่ความหมายยังคงเดิม ดังตัวอย่าง
กระทรวงวั ฒ นธรรมเต้ น ประสานสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่ อสารกระทรวงการต่างประเทศ ทําหนังสื อแจ้งเตือนถึง
การกระทํา ดู ห มิ่ น หั ว ใจของพุ ท ธศาสนิ ก ชน และกระทบ
ความรู ้สึกของชาวพุทธอย่างมาก
(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการตัดคําซ้อนคําว่า วิ่งเต้น เหลือเพียง เต้น
5) การใช้ คําคล้ องจอง คือ การใช้คาํ ที่มีเสี ยงรับสัมผัสกัน ทั้งสระและ
พยัญชนะ เช่นเดียวกับคําคล้องจองในพาดหัวข่าวที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังตัวอย่าง
พระเจ้าช่วย! รวยไม่รู้เรื่ อง ถูกรางวัลที่ 1 ถึง 8 คู่ 42
ล้านบาทรางวัลข้างเคียงอีก 8 แสนบาท ประกาศทําบุญใหญ่
เลี้ยงพระ จัดโต๊ะจีนเลี้ยงลูกค้า
(22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นคําคล้องจองที่สมั ผัสสระอัว โดยมีเสี ยงพยัญชนะท้ายเดียวกัน
คือเสี ยง ย ได้แก่คาํ ว่า ช่วย กับ รวย และสัมผัสเสี ยงพยัญชนะ ร คือคําว่า รวย รู ้ เรื่ อง และรางวัล
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด กินอาหารที่สุก
สารธารณสุ ข จังหวัด เชี ย งใหม่ เร่ งมื อ ประสานหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเร่ งสร้างคุณภาพร้านอาหารรับฤดูท่องเที่ยว
(11 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นคําคล้องจองด้วยการสัมผัสสระ ออ โดยมีเสี ยงพยัญชนะท้าย
เดี ยวกันคือเสี ยง น ได้แก่ คาํ ว่า ร้ อน กับ ช้อน และการสัมผัสสระ อา โดยมี เสี ยงพยัญชนะท้าย
เดียวกันคือเสี ยง ง ได้แก่คาํ ว่า กลาง กับ ล้าง
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6)

การใช้ คําจินตภาพ เพื่อแทนความคิด อารมณ์ และประสบการณ์

ทางด้านความรู ้สึก อันก่อให้เกิ ดภาพในจิต หรื อข้อคิด เพื่อให้ผูอ้ ่านจินตนาการเห็ นภาพ แสง สี
เสี ยง ทําให้ผอู ้ ่านมีอารมณ์ ความรู ้สึกร่ วมไปกับข้อความที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับ
คําจินตภาพในพาดหัวข่าวที่กล่าวมาแล้ว ในส่ วนของเนื้อหาข่าวพบการใช้คาํ จินตภาพดังต่อไปนี้
ลูกชายคนเล็กเจ้าของธุ รกิจแสนล้านเครื่ องดื่มกระทิง
แดง ก่อเหตุสะเทือนขวัญเช้ามืดซิ่ งเฟอร์ รารี ชนจักรยานยนต์
สายตรวจ ลากร่ างตํารวจไปกว่า 200 และขับหนี ไปกบดานใน
คฤหาสน์
(4 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวของลูกชายเจ้าของกิจการเครื่ องดื่มชูกาํ ลังชนิ ดหนึ่ งขับรถ
ชนตํารวจและลากร่ างของตํารวจผูน้ ้ นั ไปไกลกว่า 200 เมตร ผูว้ ิจยั พบการใช้คาํ จินตภาพคือคําว่า
ชน ลาก ขับหนี และกบดาน เป็ นการแสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์รถชน แล้วลากร่ างของตํารวจไป
ไกลกว่า 200 เมตร แล้วผูก้ ่อเหตุจึงขับรถหนีไป คําว่า กบดาน ยังหมายถึงการหลบซ่อนตัว แสดงให้
เห็นว่าผูก้ ่อเหตุจงใจจะหลบหนีความผิดที่ได้กระทําลงไป
คลื่ น นัก ท่ อ งเที่ ย วได้เ ฮสมใจ เมื่ อ บั้ง ไฟพญานาค
มาตามนัด ผุดถี่ยบิ 300 กว่าลูก ภายในเวลาแค่ 3 ชัว่ โมงเศษ
(31 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัว อย่ า งเป็ นเนื้ อ หาของข่ า วนั ก ท่ อ งเที่ ย วจํา นวนไปเที่ ย วชมบั้ง ไฟ
พญานาคที่จงั หวัดหนองคาย ผูว้ ิจยั พบคําจินตภาพคือคําว่า คลื่น ที่ขยายคําว่า นักท่องเที่ยว แสดงให้
ผูอ้ ่านได้เห็นภาพนักท่องเที่ยวจํานวนมากราวกับคลื่นในทะเล เดินทางมาชมบั้งไฟพญานาค คําว่า
ถี่ยิบ หมายถึงถี่ มาก แสดงให้เห็ นภาพของบั้งไฟพญานาคหรื อดวงไฟที่ผุดขึ้นจากแม่น้ าํ โขงใน
ระยะเวลากระชั้นชิดกันเป็ นจํานวนมากถึง 300 กว่าลูกตามข่าว และวลีที่ว่า ได้เฮสมใจ คําว่า เฮ นั้น
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แปลว่า เสี ยงหรื ออาการแสดงความสนุ กสนานครื้ นเครง ทําให้แสดงภาพของนักท่องเที่ยวที่แสดง
อาการดีใจสนุ กสนานด้วยการส่ งเสี ยงร้องเมื่อได้เห็นบั้งไฟพญานาคผุดขึ้นเป็ นจํานวนมากเช่นนั้น
นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็นถึงการเขียนข่าวแบบการเล่าข่าวที่ผเู ้ ขียนได้แสดงอารมณ์ความรู ้สึกลงไป
ในข่าวแทนนักท่องเที่ยวเห็นได้จากคําว่า สมใจ ซึ่ งเหมือนเป็ นการคิดแทนว่านักท่องเที่ยวจะต้อง
ดีใจที่ได้เห็นบั้งไฟพญานาคอย่างที่หวังไว้
7) การใช้ คําทับศัพท์ การถ่ายเสี ยงที่มาจากรู ปคําในภาษาอื่นแล้วนํามา
เขียนในรู ปแบบของภาษาไทย เพื่อให้ผใู ้ ช้ภาษาออกเสี ยงได้ถูกต้องหรื อใกล้เคียงกับภาษาเดิมที่สุด
หรื ออาจเป็ นชื่อเฉพาะก็ได้ เช่นเดียวกับคําทับศัพท์ในพาดหัวข่าวที่กล่าวมาแล้ว ดังตัวอย่าง
พฤติ กรรมโหดลอบบุกห้องนอนเหยื่อสาว 3

คน

กลางดึก ประกอบอาวุธแฮนด์เมดต่อไฟฟ้ าจี้ชอร์ ต 3 เหยือ่ สาว
ขณะกําลังหลับสนิทหมายลักทรัพย์และข่มขืน
(25 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตั ว อย่ า งคํา ทับ ศัพ ท์ ภ าษาอั ง กฤษคื อ คํา ว่ า แฮนด์ เ มด มากจากรู ป
ภาษาอังกฤษว่า handmade แปลว่า ทําด้วยมือ และ ชอร์ ต มาจากรู ปภาษาอังกฤษว่า short circuit
แปลว่า ไฟฟ้ าลัดวงจร แต่คนไทยนํามาใช้เป็ นคําทับศัพท์วา่ ชอร์ต ในที่น้ ีหมายถึงการจี้อุปกรณ์ที่ทาํ
ด้วยมือดังกล่าวให้กระแสไฟเข้าสู่ ร่างกายเหยือ่
เปิ้ ล – นาคร ศิลาชัย โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก พร้อมถ้อยคํา
ตัดพ้อว่าถูกปลดกลางอากาศ ก่อให้เกิดเสี ยงวิพากษ์วิจารณ์ท้ งั
บวกและลบต่อ 3 หนุ่มสาระแน
(20 กันยายน พ.ศ. 2555)
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ตัวอย่างคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษคือคําว่า โพสต์ มาจากรู ปภาษาอังกฤษว่า
post แปลว่า ประกาศ และ เฟสบุก๊ มาจากรู ปภาษาอังกฤษว่า facebook ซึ่งเป็ นชื่อเฉพาะของเว็บไซต์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์แห่งหนึ่ง
ใครคือพระเอกคนนั้น? เป็ นคําถามแลกเปลี่ยนใน
โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างอึงคะนึง
(17 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษคือคําว่า โซเชี ยลเน็ตเวิร์ก มาจากรู ป
ภาษาอังกฤษว่า social network แปลว่า เครื อข่ายทางสังคม
8) การใช้ คําสแลง คําสแลง หมายถึง คําที่ใช้เฉพาะกลุ่มหรื อชัว่ ระยะเวลา
หนึ่ง ไม่ใช้ในภาษาราชการหรื อภาษามาตรฐาน เช่นเดียวกับคําสแลงในพาดหัวข่าว ดังตัวอย่าง
แพทย์อา้ งถึงคําให้การของผูเ้ ป็ นพ่อ ระบุเป็ นอิทธิ พล
จากละครทีวีฮอต “แรงเงา” ที่มีฉากผูกคอตาย และก็รายการ
ทีวี “คนอวดผี” ซึ่งเด็กน้อยดูแล้วอินสุ ดๆ
(2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตั ว อย่ า งคํา สแลงคื อ คํา ว่ า อิ น หมายถึ ง การมี อ ารมณ์ ร่ วมไปกั บ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมาก
ขู่ก็แ ล้ว จับ มัง่ ปล่ อ ยมัง่ ก็แ ล้ว แต่ ดู เ หมื อ นเด็ก แว้น
สาวสก๊อยจะอ่านขาด ไม่มีท่าทีขยาดคุณตํารวจ
(25 ตุลาคม พ.ศ. 2555)

129

ตัว อย่ า งคํา สแลงคื อ คํา ว่ า เด็ ก แว้น หมายถึ ง กลุ่ ม เด็ ก ผู ้ช ายที่ อ อก
ขี่รถจักรยานยนต์ตอนกลางคืนส่ งเสี ยงดังรบกวนชาวบ้าน ราชบัณฑิตยสถานยังได้ให้ความหมาย
ของคํา ว่ า เด็ ก แว้น ไว้ใ นพจนานุ ก รมคํา ใหม่ มี ค วามหมายว่ า วัย รุ่ น ผู ้ช ายที่ ช อบเร่ ง เครื่ อง
มอเตอร์ไซค์ให้มีเสี ยงดังแว้น ๆ (พจนานุกรมคําใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2550 : 70) ส่ วนคําว่า
เด็กสก๊อย เป็ นชื่อเรี ยกเด็กผูห้ ญิงที่ซอ้ นท้ายรถจักรยานยนต์มากับเด็กแว้นนัน่ เอง พจนานุ กรมคํา
ใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า วัยรุ่ นผูห้ ญิงที่ซอ้ นท้ายมอเตอร์ ไซค์ของเด็กแว้นใน
ลักษณะกอดรัด มักนุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้นมากๆ (พจนานุกรมคําใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2550
: 70)
เมื่ อ จิ้ ง จอกสาวฉายาสาวนมสลบ ถู ก จับ กุ ม ได้ที่
หาดใหญ่หลังก่อคดี ล่าสุ ดตีซ้ ี หมอหนุ่ มในสถานบันเทิงแล้ว
หลอกล่อชวนไปฟี เจอริ่ งในห้องพักก่อนวางยาสลบ
(3 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างคําสแลงคือคําว่า ฟี เจอริ่ ง หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กนั ระหว่าง
บุคคล
3.2.2.2 การใช้ ภาษาระดับข้ อความ
นอกจากการใช้ภาษาระดับคําแล้ว สิ่ งสําคัญของการใช้ภาษาในข่าวหน้า
หนึ่ งก็คือ การใช้ภาษาระดับข้อความ ในหนังสื อพิมพ์แจก M2F นั้น ผูว้ ิจยั พบการใช้ภาษาระดับ
ความที่ประกอบด้วย การใช้สาํ นวน การเชื่อมโยงความ และการใช้โวหาร ดังต่อไปนี้
1) การใช้ สํานวน สํานวน คือสาระหรื อเนื้ อความที่ถอ้ ยคําหรื อสํานวน
นั้นๆ โยงถึ งหรื อเปรี ยบถึ ง ซึ่ งได้แก่ ลักษณะ นิ สัย ความคิ ดและพฤติ กรรมต่ างๆ ของคนอัน มี
ลักษณะเป็ นนามธรรม รวมไปถึ งเรื่ องราวเหตุ การณ์ และสถานการณ์ ต่างๆ เช่ นเดี ยวกับการใช้
สํานวนในพาดหัวข่าว ดังตัวอย่าง
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เวนิ ส บ.ข.ส. อดีตยอดมวยสากลผูร้ ุ่ งเรื อง มีเงินหลาย
สิ บล้านบาทจากค่าตัวการชกมากกว่าล้านบาทต่อไฟต์เมื่อ 40
ปี ก่อน วันนี้ อยูใ่ นสภาพสิ้ นเนื้ อประเดาตัว ครอบครัวแตกแยก
ลูก 2 คนไปอยูก่ บั อดีตภรรยาที่ต่างประเทศ
(24 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างสํานวนคือ สิ้ นเนื้ อประดาตัว หมายถึงไม่มีสมบัติติดตัว ตามข่าว
หมายถึงอดี ตนักมวยที่มีชื่อเสี ยงคนหนึ่ งที่เคยชนะการแข่งขันชกมวยได้รางวัลจํานวนหลายล้าน
บาท แต่ปัจจุบนั ครอบครัวแตกแยกครอบครัวยากจนถึงขั้น สิ้ นเนื้อประดาตัว ตามสํานวนดังกล่าว
หลังเกิดปรากฏการณ์คนในบ้านหนองกุงไทย หมู่ 6
เมืองกาฬสิ นธุ์ ทยอยตายไป 13 ศพ ผูเ้ ฒ่าของหมู่บา้ นฟั นธง
ฝี มื อ ผี ป อบที่ ย กทัพ มายึ ด ทํา เอาชาวบ้า นหวาดผวาไม่ ก ล้า
ออกมาทํามาหากิน
(3 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างสํานวนคือ ฟั นธง หมายถึง ตัดสิ น พูดอย่างเด็ดขาด ตามข่าวเป็ น
เรื่ องราวของความเชื่อของคนในหมู่บา้ นแห่ งหนึ่ งในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ที่เชื่อว่าในหมู่บา้ นของตนมี
ผีปอบอยู่ สํานวนว่า ฟั นธง นั้นมาจากการตัดสิ นบอกกล่าวของผูเ้ ฒ่าหรื อคนชราในหมู่บา้ นที่ผคู ้ น
นับถือว่าในหมู่บา้ นแห่งนี้น้ นั มีผปี อบอยูจ่ ริ ง
M2F พบข้อมูลเด็ดถึงบางอ้อ ได้พยานตัวจริ งและภาพ
จากกล้องวงจรปิ ด ทายาทซิ่ งชนตํารวจเคราะห์ร้ายร่ างลอย
กระแทกกระจกตกพื้นทันที
(5 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างสํานวนคือ ถึงบางอ้อ หมายถึง เข้าใจ ตามข่าวเป็ นเรื่ องราวของ
ชายคนหนึ่ งก่อเหตุขบั รถชนตํารวจ ในวันแรกข่าวที่รายงานคือชายผูน้ ้ นั ขับรถชนตํารวจแล้วลาก

131

ร่ างไปไกลกว่า 200 เมตร แต่เมื่อพบหลักฐานเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิ ดวันถัดมาจึงมารายงานข่าว
เพิ่มเติมว่าเมื่อรถคันดังกล่าวชนตํารวจแล้วตํารวจผูน้ ้ นั ร่ างลอยไปกระแทกพื้น มิได้ถูกลากไปตาม
ข่าวในวันแรก แต่ที่ลากไปเป็ นเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้น จึ งเป็ นที่ มาของสํานวน ถึ งบางอ้อ
เพราะได้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งๆ จากหลักฐานที่พบ
เขาบิ น กลับ ไทยพร้ อมชนัก ปั ก หลัง ฆาตกรรมสาวญี่ ปุ่ นอย่า ง
โหดเหี้ ยมในห้องพักของฝ่ ายหญิง
(9 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างสํานวนคือ ชนักปั กหลัง หมายถึง การมีความผิดติดตัว ตามข่าว
เป็ นเรื่ องราวของชายคนหนึ่งที่ก่อเหตุฆาตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วหนีกลับมาเมืองไทยได้ แต่ก็ยงั
มี ชนักปั กหลัง ซึ่งถึงความผิดที่ติดตัวมาด้วยอยู่
2) การเชื่อมโยงความ
ทัศนี ย ์ เจริ ญพร (2534 : 48) กล่าวถึงลักษณะการเชื่อมโยงความใน
ภาษาระดับข้อความว่า ประโยคที่เรี ยงต่อเนื่ องกันนั้นจะมีกลไกทางภาษาบางประการที่เรี ยกว่าการ
เชื่อมโยงเชื่อมโยงความ (Cohesion) ซึ่ งอาจจะเป็ นการเชื่อมโยงความทางความหมาย การเชื่อมโยง
ความทางโครงสร้างไวยากรณ์ และการต่อเนื่องทางความหมายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยค
เหล่านั้นโดยการเชื่ อมโยงจะเกิ ดขึ้นเมื่อการตีความรู ปภาษาหนึ่ งต้องอาศัยรู ปภาษาอื่นในบริ บท
ภาษา
การเชื่ อมโยงความที่พบในข่าวหน้าหนึ่ งหนังสื อพิมพ์ M2F

ได้แก่

การอ้างถึงการใช้คาํ ที่มีความสัมพันธ์กนั การละ และการใช้คาํ เชื่อมสัมพันธสาร
2.1) การอ้ างถึง หมายถึง ลักษณะทางภาษาที่ใช้เพื่อแสดงความ
ต่อเนื่ องของข้อความโดยแสดงความสัมพันธ์ในแง่ความหมาย เป็ นรู ปแทนนามวลีที่อา้ งถึง บุคคล
สิ่ งของ สถานที่ หรื อเหตุการณ์ (นิตย์สุดา อภินนั ทาภรณ์, 2534 : 17)
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การอ้างถึงที่พบคือการอ้างถึงโดยการใช้คาํ แทนที่ การอ้างถึงโดยการใช้บุรุษสรรพ
นาม และการอ้างถึงโดยการซํ้านามวลีเดิม
1) การอ้ างถึงโดยการใช้ คําแทนที่ หมายถึงคําที่ใช้แทนคํา
หรื อข้อความอื่นใช้แทนนามวลี กริ ยาวลี หรื อประโยคที่มาข้างหน้า คําแทนที่มกั เป็ นคํานามหรื อ
คํากริ ยาซึ่งมีความหมายเปรี ยบเทียบ เกี่ยวเนื่อง หรื อขยายความของคําหรื อข้อความที่แทน เช่น เรื่ อง
สิ่ ง (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 126) ดังตัวอย่าง
“ผูเ้ ฒ่าแท็กซี่สิงคโปร์หวั ใจหล่อ เก็บ 27 ล้าน คืนคนไทย”
“ลุงเซีย” โชเฟอร์แท็กซี่ สิงคโปร์ วยั 70 ปี กําลังโด่งดัง
ไปทัว่ โลกด้วยวีรกรรมเยี่ยงวีรบุรุษผูส้ ัตย์ซื่อ หลังเก็บเงิน 27
ล้านบาท ซึ่ งผูโ้ ดยสารคู่สามีภรรยาได้ลืมถุงเงินไว้ที่เบาะหลัง
ลุงเซียเดินตามหาเจ้าของ พร้อมคืนเงินแก่สามีภรรยาชาวไทยผู ้
โชคดีกบั การได้โดยสารรถแท็กซี่ ผซู ้ ่ ึ งมีโชเฟอร์ สัตย์ซื่ออย่าง
ลุงเซีย
(21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการอ้างถึงโดยการใช้คาํ แทนที่ในที่ น้ ี คือคําที่ใช้
แทนที่คู่สามีภรรยาที่ลืมเงินไว้บนรถแท็กซี่ โดยมีการใช้คาํ แทนที่ได้แก่คาํ ว่า คนไทย คู่สามีภรรยา
เจ้าของ และสามีภรรยาชาวไทย ซึ่งคําเหล่านี้ใช้แทนที่บุคคลทั้งสองเหมือนกัน
“อดีตแชมป์ โลกตกอับ ไฟต์ละล้าน วันนี้พ่ งึ รัฐ เดือนละ 600”
เวนิ ส บ.ข.ส. อดี ต ยอดมวยสากลผูร้ ุ่ ง เรื อ ง มี เ งิ น
หลายสิ บล้านจากค่าตัวการชกมากกว่าล้านบาทต่อไฟต์เมื่อ 40
ปี ก่อน วันนี้ อยูใ่ นสภาพสิ้ นเนื้ อประดาตัว ครอบครัวแตกแยก
ลูก 2 คนไปอยูก่ บั อดีตภรรยาที่ต่างประเทศ
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วันนี้ อดี ตยอดมวยอยู่ในวัย 62

ปี อาศัยอยู่กินกับ

ภรรยาคู่ชีวิตคนใหม่ที่ยึดการทํานาหาเงินเลี้ยงชีวิต และพึ่งพา
เพียงเงินยังชีพคนชราเดือนละ 600 บาท อดีตยอดมวย ยอมรับ
ความผิดพลาดในการดําเนิ นชี วิตที่ไม่มีการวางแผน ไม่มีการ
อดออม วัน นี้ ชี วิ ต ที่ เ หลื อ อุ ทิ ศ ให้กับ การฝึ กมวยให้เ ด็ ก ใน
ท้องถิ่น
( 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นการอ้างถึงโดยการใช้คาํ แทนที่ได้แก่ คาํ ว่า
อดีตแชมป์ โลก เวนิ ส บ.ข.ส. อดีตยอดมวยสากล และอดีตยอดมวย ซึ่ งหมายถึงอดีตนักมวยแชมป์
โลกผูม้ ีชื่อเสี ยงคนหนึ่งคือ เวนิส บ.ข.ส.
2)

การอ้ างถึงโดยการใช้ บุรุษสรรพนาม คําบุรุษสรรพนาม

หมายถึง คําสรรพนามที่ใช้อา้ งถึงคน สัตว์ หรื อสิ่ งของที่เป็ นของผูพ้ ูดเอง (บุรุษที่หนึ่ ง) เช่น ฉัน
ผม ฯลฯ ผูท้ ี่เราพูดด้วย (บุรุษที่สอง) และผูท้ ี่เราพูดถึง (บุรุษที่สาม) เช่น เขา (บรรทัดฐานภาษาไทย
เล่ม 3, 2552 : 120) ดังนั้นการอ้างถึงโดยการใช้บุรุษสรรพนามจึงหมายถึง การนําคําสรรพนาม มา
ทําหน้าที่แทนคํานามหรื อนามวลี ดังตัวอย่าง
“หมอฟันธงตายใน 5 ปี มวยไทยมหัศจรรย์คืนชีวิตหนุ่มอังกฤษ”
เจมส์ เมสัน หนุ่ มอังกฤษวัย 27 ปี ทุกข์ทรมานด้วย
โรคอ้วนจากนํ้าหนักตัว 250 กก. หลายโรครุ มเร้า แพทย์ลง
ความเห็นจะมีชีวิตอยูไ่ ม่ได้เกิน 5 ปี เจมส์พาสภาพร่ างกายที่
ยํา่ แย่แทบเดินไม่ได้บินมาฝึ กมวยไทยในค่ายมวยไทยแห่งหนึ่ง
ที่ภูเก็ต ยังไม่ทนั เริ่ มต้น เขาล้มป่ วยร่ วมปี และต้องกลับอังกฤษ
เขากลับมาใหม่เพื่อมาฝึ กมวยไทยอย่างจริ งจัง วันนี้ เขาแข็งแรง
สมาร์ ต จนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่องั กฤษจําแทบไม่ได้ เจมส์
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บอกว่า วันนี้ เขามีชีวิตอยูไ่ ด้เพราะฝึ กมวยไทย กําลังใจจากคน
ไทย “ผมคิดว่าถึ งเวลาแล้วที่ ผมต้องทําอะไรบางอย่างให้กบั
แผ่นดินไทยบ้าง”
(21 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวของหนุ่ มชาวอังกฤษคนหนึ่ งที่มีสุขภาพร่ างกาย
ไม่แข็งแรงและมีโรคประจําตัวจนกระทัง่ เขามาเรี ยนต่อยมวยที่ประเทศไทยจนกลับมามีสุขภาพดี
หายจากโรคภัย ในการเขียนข่าวนี้ ได้มีการใช้คาํ บุรุษสรรพนามคําว่า เขา มาอ้างถึงนามวลี เจมส์
เมสัน หนุ่มอังกฤษ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
3) การอ้ างถึงโดยการซํ้านามวลีเดิม เป็ นการอ้างถึงข้อความที่มา
ข้างหน้าอาจทําได้โดยการซํ้ารู ปนามวลีเดิม (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 118) ดังตัวอย่าง
“เอ๊ะพระเอกคนไหน ใครคือ ‘อ’ พ่อมือใหม่”
เล่นเอาวงการบันเทิงไทยร้อนฉ่าเมื่อเกิดกระแสข่าว
พระเอกชื่อย่อ “อ” ย่องพาสาวแอร์ โฮสเตสไปตรวจครรภ์แล้ว
พบว่ า ท้อ งอ่ อ นๆ ใครคื อ พระเอกคนนั้ น? เป็ นคํา ถามที่
แลกเปลี่ยนในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างอึงคะนึง
M2F ไล่หาคําตอบจาก “อ” อีกหลายคนจึงต้องตาม
ค้นหากันต่อไป ใครหนอคุณพ่อรายล่าสุ ด
(17 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการซํ้านามวลีเดิมในคําว่า พระเอก ซึ่งในเนื้ อหาข่าว
เป็ นข่าวที่พระเอก ชื่อเล่นมีอกั ษร อ นําหน้าคนหนึ่ งในวงการบันเทิงได้พาแฟนสาวไปตรวจครรภ์
แล้วพบว่าท้อง ผูร้ ายงานข่าวจึงตั้งข้อสันนิ ษฐานไปต่างๆ นานา และคําว่าพระเอกนั้นจึงเป็ นนามวลี
ที่กล่าวซํ้าหลายครั้งในข่าวนี้
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2.2) การใช้ คาํ ศัพท์ ทสี่ ั มพันธ์ กนั การเชื่อมโยงความด้วยการใช้คาํ ศัพท์ ทํา
ได้ดว้ ยการใช้คาํ ศัพท์ที่สัมพันธ์กนั อาจเป็ นคําศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กนั ในแง่ต่างๆ (บรรทัด
ฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 137) เช่น คําที่มีความหมายขัดแย้งกัน คําหนึ่ งที่เป็ นส่ วนย่อยของอีกคํา
หนึ่ ง คําหนึ่ งอธิ บายลักษณะอาการของอี กคําหนึ่ ง หรื อการใช้คาํ ในทํา เนี ยบภาษาเดี ยวกัน ดัง
ตัวอย่าง
“มติสงฆ์จตุรทิศศิษย์หลวงปู่ มัน่ ควํ่าบาตร ปธ. กสทช.”
พระกรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ มีมติลงนิ คหกรรมควํ่า
บาตรมิให้รับบิณฑบาต มิให้รับนิ มนต์ มิให้รับไทยธรรมจาก
“พ.อ.นที ศุกลรัตน์” ปฏิบตั ิหน้าที่ประธาน กสทช. ระบุเหตุอก
ข้อบังคับวิทยุใหม่จาํ กัดสิ ทธิ ประชาชนเข้าถึงวิทยุเสี ยงธรรม
กีดกันและบ่อนทําลายศาสนาและไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ กสทช.
ถวายชีวิตปกป้ องมรดกธรรม
พร้อมติดคุกเพื่อพิทกั ษ์สถานีเสี ยงธรรมบ้านตาด
(5 พฤศจิกายน 2555)
คํา ที่ ขี ด เส้ น ใต้ข ้า งต้น ได้แ ก่ ค ํา ว่ า สงฆ์ พระกรรมฐาน นิ ค หกรรม
บิ ณ ฑบาต รั บนิ มนต์ ไทยธรรม เสี ย งธรรม และศาสนา เป็ นคําที่ เกี่ ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
เนื่ องจากเนื้ อหาของข่าวเป็ นข่าวศาสนาการใช้คาํ นั้นจึงเป็ นคําที่เกี่ ยวข้องกับพระพุทธศาสนามา
อธิบายให้เห็นถึงสิ่ งที่เกินขึ้นกับพระสงฆ์หรื อแวดวงพระพุทธศาสนาให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
“โลกเดือดหนังหมิ่นอาหรับแค้นสหรัฐเคลื่อน”
สถานทูตสหรั ฐและประชาชนสหรั ฐ โดยเฉพาะใน
โลกอาหรั บตกเป็ นเป้ าโจมตี ทนั ที หลังมวลชนที่ โกรธแค้น
ภาพยนตร์ ห มิ่ น ศาสดาก่ อหวอตขึ้ น ในหลายประเทศถึ งขั้น
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สังหารทูตสหรั ฐในลิเบีย จนโอบามาต้องส่ งนาวิกโยธิ นเข้า
กําราบเปิ ดฉากการเผชิญหน้าอีกครั้ง
(14 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวการเมืองเป็ นความขัดแย้งระหว่างประเทศคําที่ใช้จึงเป็ น
คํา ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การต่ อ สู ้ ดัง คํา ที่ ขี ด เส้ น ใต้ไ ด้แ ก่ ค าํ ว่ า โจมตี ก่ อ หวอต สั ง หาร กํา ราบ และ
เผชิญหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงภาพความขัดแย้ง และการสู ร้ บที่เกิดขึ้น
2.3) การละ หมายถึง การละไว้ในฐานะที่เข้าใจ หรื อการตัดข้อความที่ผู ้
พูดกับผูฟ้ ังรู ้ดีอยูแ่ ล้วออก ทําให้เกิดช่องว่างที่มีการเชื่อมโยงกับข้อความที่มาข้างหน้า ข้อความที่ละ
อาจเป็ นนามวลี กริ ยาวลี หรื ออนุประโยคก็ได้ (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 127) ดังตัวอย่าง
“เขาใหญ่คลายอาถรรพ์ พบศพนักบิน ซากเซสน่าหลงฟ้ า 5 ปี ”
ปริ ศ นาการสู ญ หายอย่า งลึ ก ลับ ของเครื่ อ งบิ น เล็ ก
เซสน่า 172 พร้อมนักบินหนุ่มระหว่างทําการฝึ กบินเหนื อน่าน
ฟ้ า บนผื น ป่ านํ้า ตกเจ็ ด คตโป่ งก้อ นเส้ า ภายในเขตอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ เขาใหญ่ เมื่ อ 5

ปี ที่ ผ่านมา ได้ถูก คลี่ คลายหลัง

เจ้า หน้ า ที่ ป่ าไม้พ บซากเครื่ องบิ น ลํา ดัง กล่ า วโดยบัง เอิ ญ
ระหว่างเดินตรวจพื้นที่ป่าซึ่ งห่ างจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 20
กม. และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าไปตรวจสอบพร้ อมนํากระดู กของ
ผูเ้ สี ย ชี วิ ต ออกจากป่ า ท่ า มกลางความดี ใ จของครอบครั ว ที่
เฝ้ าคอยมากว่า 5 ปี หลังจากทุ่มค้ นหา Ø ทุกวิถีทางแต่กลับ
ล้มเหลวมาโดยตลอด จนกล่าวกันว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นอาถรรพ์
แห่ งป่ าเขาใหญ่
(13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
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ตัวอย่างเป็ นการละนามวลีที่กล่าวถึงไปแล้วคือนามวลีที่ว่า “2 นักบิน
หนุ่ม” ซึ่งในตอน ท้ายของข้อความได้ใช้การละ จากตัวอย่างใช้สญ
ั ลักษณ์ Ø แทนนามวลีที่ละเอาไว้
คือ “หลังจากทุ่มค้นหา Ø ทุกวิถีทางแต่กลับล้มเหลวมาโดยตลอด”
“ซีทีเอชคว้าลิขสิ ทธิ์ ทรู วิชนั่ ส์ แพ้น็อกพรี เมียร์ลีก”
เคเบิ ล ไทย โฮลดิ้ ง หรื อซี ที เ อช ของวิ ชัย ทองแตง
และตระกูลวัชรพล ทุ่มเงิน 7 – 8 พันล้านบาท คว้าลิขสิ ทธิ์
การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ ลกี 3 ปี เชือด 2 คู่แข่งสําคัญ
ทรู วิชน่ั ส์ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ เก่า 5 ปี ซ้อน และแกรมมี่ โดยนาย
วิ ชั ย ทองแตง และนายวัช ร วัช รพล สองผู ้บ ริ หารใหญ่
รั บ ประกัน แฟนบอลชาวไทย ได้รั บ ชม Ø ทั่ว หน้ า ในราคา
ย่อมเยา
ขณะที่ นายศุภชัย เจี ยรวนนท์ เบอร์ 1

ทรู วิชั่นส์

ขออภัยทําให้สมาชิกทรู ฯ ผิดหวังในเรื่ องการรับชมพรี เมียร์ลีก
(16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นการละนามวลี “ฟุตบอลพรี เมียร์ ลีก” จากข้อความ “แฟน
บอลชาวไทย ได้รับชม Ø ทัว่ หน้าในราคาย่อมเยา” ซึ่งเป็ นนามวลีที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
2.4) การใช้ คําเชื่อมสั มพันธสาร หมายถึง คําที่ใช้เชื่อมระหว่างประโยค
เพื่อให้ขอ้ ความมีความต่อเนื่ องและสัมพันธ์กนั การใช้คาํ เชื่อมสัมพันธสารเป็ นอีกกลวิธีหนึ่ งที่ทาํ
ให้เกิดการเชื่อมโยงความ (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 129) ผูว้ ิจยั พบคําเชื่อมสัมพันธสารที่
ทําหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
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2.4.1) คําเชื่ อมสั มพันธสารเชื่ อมตัวอย่ าง ทําหน้าที่เชื่อมข้อความ
ที่เป็ นตัวอย่างหรื ออุทาหรณ์ของข้อความที่มาข้างหน้า เช่นคําว่า เช่น ยกตัวอย่างเช่น ตัวอย่าง อาทิ
(บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 130) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ข้าราชการเฮ! ฝนมาฟ้ ารั่วกลัวรถติดรึ รัฐบาลปิ๊ งให้เลิกงาน”
ข้าราชการในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลได้เฮ รัฐบาล
รั บ ลู ก ข้อ เสนอแก้ปั ญ หาจราจรรั บ มื อ ฝนตกนํ้า ท่ ว มให้ทุ ก
หน่วยงานติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ เช่น ในช่วงบ่าย
ถ้าพบว่ามีฝนตกมากในพื้นที่ หัวหน้าส่ วนราชการสามารถให้
เลิกงานเร็ วกว่ากําหนด แล้วไปทําชดเชยวันถัดไป นายกฯ สั่ง
ทําแผนให้เสร็ จในการประชุม ครม. อังคารหน้า
( 26 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างจากข่าวข้างต้นคือคําว่า “เช่น” ใช้เชื่ อมข้อความเพื่อบอก
ตัวอย่าง ในที่น้ ี ตามข่าวเป็ นการเสนอทางแก้ไขปั ญหาฝนตกรถติดในกรุ งเทพมหานครคือข้อความ
ที่ ว่า “ในช่ วงบ่ายถ้าพบว่ามี ฝนตกมากในพื้นที่ หัวหน้าส่ วนราชการสามารถให้เลิกงานเร็ วกว่า
กําหนด แล้วไปทําชดเชยวันถัดไป”
2.4.2)

คําเชื่ อมสั มพันธสารเชื่ อมความเพิ่ม ทําหน้าที่ เชื่ อม

ข้อความที่เติมข้อมูลให้กบั ข้อความที่มาข้างหน้า เช่นคําว่า นอกจากนี้ นอกจากนั้น อีกทั้ง ยิง่ ไปกว่า
นั้น นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ฯลฯ (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 133) ดังตัวอย่าง
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“แชมป์ แห่งอาเซียน เที่ยวไทยโดนใจต่างชาติ”
องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่ งสหประชาชาติเปิ ดเผย
ตัวเลขประเทศไทยครองแชมป์ การท่องเที่ยวในอาเซี ยน ยอด
ชาวต่ า งชาติ เ ดิ น ทางเข้ า ท่ อ งเที่ ย วสู งสุ ด ด้ ว ยจํ า นวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นสูงที่สุดกว่า 3 ล้านคน
ส่ ว นแชมป์ นัก ช็ อ ปเป็ นของชาวเยอรมัน ตามด้ว ย
นักท่องเที่ยวชาวอเมริ กนั และจีน
(19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข่าวข้างต้นพบคําเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมความเพิ่ม คือคํา
ว่า “ส่ วน” เป็ นการเพิ่มรายละเอียดของข้อความที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ตามข่าวเป็ นข่าวเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รายงานว่าประเทศไทยเป็ นอันดับหนึ่ งในอาเซี่ ยนด้านการท่องเที่ยว และ
หลังจากคําว่า “ส่ วน” เป็ นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าผูค้ นประเทศที่จบั จ่ายใช้สอยและนิ ยมไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดคือชาวเยอรมัน ชาวอเมริ กนั และจีน เป็ นลําดับ
2.4.3) คําเชื่ อมสั มพันธสารเชื่ อมความลําดับเวลา ทําหน้าที่เชื่อง
ข้อความที่แสดงลําดับเวลาก่อนหลัง เช่นคําว่าแล้ว หลังจากนั้น ก่อนหน้านั้น ในที่สุด สุ ดท้าย ฯลฯ
หรื อเชื่ อ มข้อ ความซึ่ งแสดงเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ในเวลาไล่ เ ลี่ ย กัน หรื อเวลาเดี ย วกัน เช่ น คํา ว่ า
ขณะเดียวกัน ขณะที่ เมื่อ เวลานั้น ฯลฯ (บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3, 2552 : 133 - 134) ดังตัวอย่าง
“เจ้าของฟาร์มสุ ดทน กวางแสบแอบสบึมแม่ววั ”
กวางแอลต์ร่ า งยัก ษ์ใ นแคตานาเกิ ด อาการกลัด มัน
บุกตะลุยเข้าไปในฟาร์มเลี้ยงวัวแล้วระเริ งรักกับวัวสาวตัวแล้ว
ตัวเล่า จนเจ้าของฟาร์มเอือมระอาสุ ดๆ แต่กลับเรี ยกแขกเข้ามา
ชมฉากร่ วมรักข้ามสายพันธุ์จากทัว่ สารทิศ
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สุ ดท้ายเจ้าของฟาร์ มทนไม่ไหว ตัดสิ นใจ “ตัดเขา”
ปล่อยป่ า ไม่ให้มาลวนลามวัวในสังกัดอีกต่อไป
(22 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข่าวข้างต้นพบคําเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมความลําดับเวลา
คือคําว่า “สุ ดท้าย” จากข้อความบรรยายถึงกวางตัวใหญ่ที่ลอบเข้าไปผสมพันธุ์กบั วัวในฟาร์ มแห่ ง
หนึ่ง ผูเ้ ขียนบรรยายเรื่ องราวไปเรื่ อยๆ จนถึงคําว่า “สุ ดท้าย” เป็ นการลําดับเวลาว่าเรื่ องได้มาถึงตอน
สุ ดท้ายและได้บรรยายตอนจบว่าเรื่ องราวเป็ นอย่างไร
3) การใช้ โวหาร
โวหาร คือ ถ้อยคําที่ใช้ในการสื่ อสารด้วยการเรี ยบเรี ยงอย่างมีวิธีการ มีช้ นั เชิงและ
มีศิลปะเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราว เกิดจินตภาพและความรู ้สึกตรงตามที่ผสู ้ ื่ อสารต้องการ
โวหารมี 5

ประเภท ได้แ ก่ บรรยายโวหาร อธิ บายโวหาร เทศนาโวหาร

สาธกโวหาร และพรรณนาโวหาร ในการเขียนเรื่ องราวอาจใช้การเขียนโวหารต่างๆ กัน แล้วแต่
ชนิดของข้อความ เช่น ข้อความตอนใดเป็ นการเล่าเรื่ องก็ใช้บรรยายโวหาร ข้อความตอนใดเป็ นการ
สัง่ สอนชี้แจงก็ใช้เทศนาโวหาร เป็ นต้น (ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร, 2556 : 60 - 71)
การศึกษาเรื่ องโวหารในข่าวหน้าหนึ่ งหนังสื อพิมพ์ M2F พบว่ามีการใช้บรรยาย
โวหาร พรรณนาโวหาร และสาธกโวหาร เพื่อเล่าข่าวให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าเหตุการณ์ อีกทั้งมีอารมณ์
ร่ วมไปกับข่าวนั้นๆ จนอยากติดตามอ่านข่าวให้จบ
3.1) บรรยายโวหาร คือ โวหารเล่าเรื่ องซึ่ งเป็ นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่
ต่อเนื่ องกัน โดยชี้ให้เห็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ สาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณ์น้ นั เนื้ อเรื่ องที่บรรยายอาจเป็ นเรื่ องที่สมมุติหรื อเรื่ อง
จริ งก็ได้

การศึกษาข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F ผูว้ ิจยั พบว่าข่าวส่ วนใหญ่ที่ใช้

บรรยายโวหารในการเขียนข่าว ได้แก่ข่าวประเภท อาชญากรรม ดังตัวอย่าง
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“ลูกบิ๊กกระทิงแดงซิ่งสยองชนยับดับตํารวจ”
วรยุทธ อยู่วิทยา ลูกชายคนเล็กเจ้าของธุ รกิจ
แสนล้านเครื่ องดื่มกระทิงแดง ก่อเหตุสะเทือนขวัญเช้ามืดซิ่ง
เฟอร์ รารี่ ชนจักรยานยนต์สายตรวจ ลากร่ างดาบตํารวจไป
กว่า 200 เมตร และขับหนีไปกบดานในคฤหาสน์ บิ๊กตํารวจ
กรุ งต้องออกโรงกดดันจนเกื อบเที่ยงวันกว่าจะออกมามอบ
ตัว
(4 กันยายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นข่าวอาชญากรรมที่รายงานว่าชายคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งเป็ น
ลูกชายเจ้าของธุ รกิจใหญ่ ได้ขบั รถยนต์พุ่งชนตํารวจแล้วหลบหนี ไป ข่าวนี้ ผเู ้ ขียนใช้การบรรยาย
โวหาร คือรายงานว่าเกิดเหตุมีชายคนหนึ่ งขับรถชนตํารวจ และลากร่ างของตํารวจผูน้ ้ นั ไปไกลกว่า
200 เมตร ทําให้ผอู ้ ่านจินตนาการเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
3.2) พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่ใช้กล่าวถึงเรื่ องราว สถานที่ บุคคล
สิ่ งของ หรื ออารมณ์อย่างละเอียด และอาจแทรกความรู ้สึกของผูเ้ ขียนลงไปด้วย เพื่อให้ผูอ้ ่านเกิด
จินตภาพ หรื อเกิดอารมณ์คล้อยตาม ข่าวที่มกั พบการใช้พรรณนาโวหารได้แก่ข่าว ข่าวเหตุการณ์ไม่
ปกติ ดังตัวอย่าง
“สปาร์ตา้ ฆ่าแม่ เด็กอายุ 14 ก่อคดีสยอง ห้ามเล่นเกม – เก็บกด”
เด็กชายวัย 14 ก่อเหตุสะเทือนขวัญ บ้าคลัง่ คว้ามีด
สปาร์ตา้ ไล่ฆ่าแม่ดบั อนาถ ไม่หนําใจหันไปไล่ฟันพี่สาวอีกคน
แต่หนี เข้าห้องล็อกกลอนทันรอดจากการเป็ นศพที่ 2 อย่าง
หวุดหวิด แฉพฤติ กรรมติ ดเกมงอมแงมโดยเฉพาะเกมต่ อสู ้
รุ นแรงเป็ นของโปรด ก่อนเกิดเหตุนงั่ เล่นคอมพ์ยนั ดึกดื่นพอ
แม่มาไล่ให้ไปนอนแล้วดุด่าซํ้าเรื่ องไม่ค่อยช่วยงานบ้าน เลย
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คลุม้ คลัง่ ฟิ วส์ขาดหลังลงมือโหดถือมีดเปื้ อนเลือดให้ ตร.คุม
ตัวในสภาพเหม่อลอยจิตแพทย์ช้ ีเก็บกดจนระเบิด
(1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างข่าวข้างต้นเป็ นข่าวอาชญากรรมที่เด็กอายุ 14 ใช้มีดไล่ฟันแม่
ตนเองจนเสี ยชีวิต เหตุเพราะแม่ต่อว่าเรื่ องที่เด็กเอาแต่เล่นเกมไม่ช่วยทํางานบ้านจนเด็กทนไม่ไหว
คลุม้ คลัง่ เอามีดไล่ฟันผูเ้ ป็ นแม่ตามข่าว ข่าวดังกล่าวนี้ ผเู ้ ขียนได้ใช้การพรรณนาโวหารให้เห็นภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมีคาํ ที่แสดงให้เห็นบรรยากาศและฉากในเหตุการณ์ตอนนั้นจาก
คําว่า ดึกดื่น และ เปื้ อนเลือด อาการขาดสติของเด็กด้วยการใช้คาํ ว่า บ้าคลัง่ คลุม้ คลัง่ ฟิ วส์ขาด หนํา
ใจ และเหม่อลอย นิ สัยติดเกมของเด็กจากคําว่า งอมแงม หมายถึงติดเกมมาก และการหนี เอาชีวิต
รอดของพี่สาวของเด็ก จากคําว่า หวุดหวิด หมายความว่า หนี รอดไปด้วยเวลาน้อยนิ ดจนเกือบหนี
ไม่ทนั การเลือกใช้คาํ ดังกล่าวดังกล่าวทําให้ผอู ้ ่านสามารถเห็นภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน และมี
อารมณ์ความรู ้สึกตื่นเต้นไปกับข่าว เสมือนผูอ้ ่านได้อยูใ่ นเหตุการณ์น้ นั ด้วยซึ่ งในส่ วนนี้ ถือเป็ นการ
รายงานข่าวแบบการเล่าข่าวอย่างหนึ่ง
ในพรรณนาโวหารยังมีการใช้ภาพพจน์เพื่อให้ผอู ้ ่านมีความรู ้สึกร่ วมและ
เห็นภาพเหตุการณ์น้ นั ๆ ตามไปด้วย ภาพพจน์ คือ ถ้อยคําที่ทาํ ให้เกิดภาพในใจโดยใช้กลวิธีหรื อ
ชั้นเชิ งในการเรี ยบเรี ยงถ้อยคําให้มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ ของผูอ้ ่านจนเกิดความประทับใจ เกิ ด
ความเข้าใจลึกซึ้ งและเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่าถ้อยคําที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา การศึกษา
ภาษาในเนื้อหาข่าวผูว้ ิจยั พบการใช้ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน
ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน คือ การสมมุติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด
สิ่ งที่เป็ นนามธรรม หรื อสัตว์ให้มีสติปัญญา อารมณ์ หรื อกิริยาอาการเหมือนมนุษย์ ดังตัวอย่าง
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“ปฐพีพิโรธพม่า 6.8 ริ กเตอร์ คนกรุ งสะดุง้ ตึกสูงอลหม่าน”
เล่ น เอาหวาดผวาไปทั่ว เมื่ อ แรงสั่ น สะเทื อ นจาก
แผ่นดิ นไหวครั้ งใหญ่ทางตอนกลางของพม่าเขย่าตึกสู งใน
กรุ งเทพฯ จนต้องลี้ภยั ลงมากันด้วยใจตุม๊ ๆ ต่อมๆ
แม้จะไม่สร้างความเสี ยหายในเมืองไทย แต่หลายคน
อดนึกถึงคําทํานายของหมอดูอีทีไม่ได้เพราะหมอดูคนดังชาว
พม่ า เตื อ นไว้ว่า ปี หน้า เมื อ งไทยเสี่ ย งเจอธรณี เ ขย่า กับ เขา
เหมือนกัน
(12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวธรณี พิบตั ิที่เกิดขึ้นที่ประเทศพม่า แต่ส่งผลกระทบมาถึง
ประเทศไทย แม้แต่คนที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครก็ยงั รู ้สึกได้ถึงการสัน่ สะเทือนในครั้งนี้ ผูเ้ ขียนได้ใช้
การบรรยายแบบพรรณนาโวหารทั้งยังมีการใช้ภาพพจน์บุคลาธิ ษฐาน ในตอนที่กล่าวถึงธรณี เขย่า
ซึ่งเป็ นการเปรี ยบสิ่ งที่ไม่มีชีวิตอย่างธรณี ที่แปลว่าพื้นดินให้ถูกเขย่าได้
นอกจากนี้ ตวั อย่างข้างต้นยังพบการใช้ภาพพจน์แบบสัทพจน์ คือ การ
เปรี ยบเทียบที่เลียนเสี ยง หรื อแสดงลักษณะอาการต่างๆ ทําให้รู้สึกเหมือนได้ยินเสี ยงสิ่ งนั้นจริ งๆ
(ทักษะการเขียนภาษาไทย, 2552 : 81) ข่าวข้างต้นพบการเลียนเสี ยงของหัวใจว่าดัง ตุ๊มๆ ต่อมๆ ซึ่ง
หมายถึงการรู ้สึกใจคอไม่ดีที่รับรู ้ได้ถึงแรงสัน่ สะเทือนดังกล่าว
3.3) สาธกโวหาร คือ โวหารที่ยกตัวอย่างหรื อยกเรื่ องราวมาประกอบเนื้ อ
เรื่ อ งเพื่ อ ให้ ผูอ้ ่ า นเข้า ใจเนื้ อ เรื่ อ งได้ดี ย่ิ ง ขึ้ น ตัว อย่า งหรื อ เรื่ อ งราวที่ ย กมาอาจเกี่ ย วกับ บุ ค คล
เหตุการณ์ หรื อเป็ นนิทานก็ได้ ข้อความที่เป็ นสาธกโวหารนี้ ตอ้ งปรากฏรวมกับโวหารชนิ ดอื่น เช่น
เทศนาโวหาร หรื ออธิบายโวหาร ดังตัวอย่าง
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“สติหลุดหลายมุมโลก อลหม่าน ศุกร์น้ ี วันสิ้ นโลก”
อิทธิ พลจากกระแสคลัง่ วันโลกาวินาศตามคําทํานาย
ของชนเผ่ามายาสร้างความโกลาหลไปทัว่ สารทิศ บางคนหมด
อาลัยตายอยากถึงขั้นใช้จ่ายสุ รุ่ยสุ ร่ายไม่ย้งั คิด บางคนหนักถึง
ขั้น อาการคลุ ้ม คลั่ง ไล่ ท าํ ร้ า ยผูอ้ ื่ น แต่ ที่ ฮิ ต ที่ สุ ด เห็ น จะเป็ น
อาการวิ ต กจริ ต แห่ กัน กัก ตุ น เสบี ย งไว้เ ลี้ ย งตัว เองในยาม
ฉุกเฉิ นในกรณี ที่โลกพินาศจริ งๆ
(19 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ตัวอย่างเป็ นข่าวความวิตกกังวลของคนเกี่ยวกับกระแสวันโลกแตกตามคําทํานาย
ของชนเผ่า มายา พบการใช้สาธกโวหาร คื อตอนที่ ย กตัวอย่า งอาการของคนคลัง่ วันโลกแตกที่
แตกต่างกันไป เช่น ใช้จ่ายสุ รุ่ยสุ ร่าย คลุม้ คลัง่ ไล่ทาํ ร้ายผูอ้ ื่น มีอาการวิตกจริ ต และกักตุนเสบียง
อาหาร ซึ่งสาธกโวหารได้แทรกอยูใ่ นการเขียนแบบบรรยายโวหารนัน่ เอง
การศึกษาเรื่ องการใช้ภาษาข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F ที่กล่าวมา
ข้างต้น จะเห็นว่าในการเขียนข่าวผูเ้ ขียนมักใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู ้สึกแก่ผอู ้ ่าน ทําให้
ผูอ้ ่านสามารถจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข่าวได้อย่างชัดเจน การใช้ภาษาในลักษณะนี้ จะ
พบมากในการใช้คาํ จินตภาพ และการใช้โวหาร นอกจากการใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดภาพแล้ว ผูเ้ ขียนยัง
ได้ใส่ ความคิดเห็นของตนลงไปในข่าวด้วย อาจเป็ นการประเมินบุคคลในข่าวนอกเหนื อจากข้อมูล
ที่มี หรื อการคิดแทนบุคคลในข่าวว่ามีความรู ้สึกนึ กคิดเช่นไร ซึ่ งเป็ นการเขียนข่าวที่แตกต่างจาก
การรายงานข่าวโดยทัว่ ไป การเขียนข่าวในลักษณะนี้จึงถือเป็ นการรายงานข่าวแบบการเล่าข่าว
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บทที่ 4
สรุ ปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาการใช้ภาษา และกลวิธีการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ งใน
หนังสื อพิมพ์แจก M2F โดยมีสมมุติฐานในการวิจยั คือ การใช้ภาษาและกลวิธีการนําเสนอข่าว
หน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F มีลกั ษณะการใช้ภาษาและการนําเสนอด้วยการเล่าข่าวมากกว่า
การรายงานข่าวโดยทัว่ ไป และเนื้ อหาของข่าวหน้าหนึ่งในหนังสื อพิมพ์ M2F มีเนื้ อหาที่ใกล้ตวั คน
ที่อาศัยอยูใ่ นสังคมเมือง
ผลการศึกษาพบว่า เนื้ อหาของข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์ M2F

ประกอบด้วยข่าว

13 ประเภทได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าวศาสนาและความเชื่อ ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ
ข่าวอุทกภัยและธรณี พิบตั ิ ข่าวอุบตั ิเหตุ ข่าวสุ ขภาพในชี วิตประจําวัน ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิ จ
ข่าวพระในราชสํานัก ข่าวการเมือง ข่าวพยากรณ์อากาศ และข่าวการศึกษา ทั้งนี้ การเลือกข่าวที่พบ
ส่ วนใหญ่เป็ นข่าวที่เป็ นกระแสหลักในสังคมช่วงนั้นๆ ซึ่ งมีเนื้ อหาเหมือนกับหนังสื อพิมพ์รายวัน
ทัว่ ไป แต่ส่วนหนึ่งจะเป็ นข่าวที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับจังหวัดกรุ งเทพมหานครซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของ
ผูร้ ับแจกหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ผลการศึกษาด้านกลวิธีการพาดหัวข่าวพบว่ามีการพาดหัวข่าวแบบ การพาดหัวข่าวแบบ
Flush Left การพาดหัวข่าวแบบ Flash left and right การพาดหัวข่าวแบบ Center middle line
การพาดหัว ข่ า วแบบ Kicker การพาดหัว ข่ า วแบบใหญ่ พิ เ ศษ (Banner) การพาดหัว ข่ า วแบบ
แบ่งเป็ นสองช่วง การพาดหัวข่าวแบบ Flash right การพาดหัวข่าวแบบหน้ากระดาน Cross line
การพาดหัว ข่า วแบบพี ระมิ ด หัว กลับ (Inverted

Pyramid) การพาดหัว ข่า วแบบหัว ข่ า วรอง

(Read out) นอกจากนี้ยงั มีการใช้กลวิธีต่างๆ ในการพาดหัวข่าวให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น ได้แก่
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การใช้สีเพื่อเน้นตัวอักษร การวางตัวอักษรในลักษณะโค้งเพื่อให้สอดคล้องกับรู ปภาพ การวาง
ตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เพื่อสื่ อความหมายให้สอดคล้องกับความหมายของคํา และการตกแต่ง
ตัวอักษรให้สัมพันธ์กบั ความหมายของคํา ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการสื่ อความให้ชดั เจน และทําให้พาด
หัวข่าวมีความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่ วนด้านการเขียนความนําพบการเขียนความนําแบบสรุ ปเรื่ อง
(summary lead) ความนําข่าวแบบให้ภูมิหลัง (Background Lead) ความนําข่าวแบบภาพพจน์
(Picture Lead) ความนําแบบสี สัน (Colorful Lead) ความนําข่าวแบบอัญพจน์ (Qoutation Lead)
ความนําแบบเปรี ยบเทียบ (Contrast Lead) และข่าวที่ไม่มีความนํา การเขียนความนําแบบต่างๆ นี้
เพื่อช่ วยให้ผูอ้ ่านรู ้รายละเอียดของข่างอย่างกว้างๆ และเป็ นการดึงดูดให้ผูอ้ ่านอยากอ่านข่าวนั้น
ต่อไปจนจบ ด้านการเขียนส่ วนเชื่อมเพียงจํานวน 2 ข่าว จากข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
ผลการศึ กษาด้านการใช้ภาษาแบ่งออกเป็ นการศึกษาภาษาในส่ วนของพาดหัวข่าว และ
ภาษาในส่ วนของเนื้ อหาข่าว การใช้ภาษาในพาดหัวข่าวพบการใช้การตัดคํา มีท้ งั การตัดคําเดี่ยว
หรื อคํามูล การตัดคําซ้อน ปละการตัดคําประสม เนื่ องจากต้องใช้ภาษาที่กระชับแต่สามารถสื่ อ
ความหมายได้ดี เพราะต้องเขียนในพื้นที่บนหน้าหนังสื อพิมพ์ที่มีอยู่อย่างจํากัด การใช้คาํ สแลง
การใช้คาํ คล้องจอง การใช้วลีพบการใช้วลีที่มีใช้มานานแล้ว และวลีที่สร้างขึ้นใหม่ และการใช้คาํ
จินตนาการเพื่อให้ผอู ้ ่านเห็นภาพเหตุการณ์ตามข่าวและมีอารมณ์ความรู ้สึกร่ วมไปด้วย ได้แก่การใช้
คํากริ ยา การใช้คาํ พิเศษณ์ การใช้คาํ อุทาน และการใช้คาํ เลียนเสี ยง ส่ วนการใช้ภาษาในเนื้ อหาข่าว
แบ่งเป็ นการใช้ภาษาระดับคําและการใช้ภาษาระดับความ การใช้ภาษาระดับคําพบการใช้คาํ ซ้อน
การใช้อกั ษรย่อ

การใช้คาํ ฉายาและคําสมญานาม การใช้การตัดคําพบการติดคําเดี่ยวหรื อคํามูล

การตัด คํา เดี่ ย วแล้ว เปลี่ ย นรู ป คํา และการตัด คํา ซ้อ น การใช้ค าํ สั ม ผัส คล้อ งจอง การใช้ค าํ
จินตนาการ ได้แก่การใช้คาํ กริ ยา การใช้คาํ พิเศษณ์ และการใช้คาํ เลียนเสี ยง การใช้คาํ สแลง ด้าน
การใช้ภาษาระดับความพบการใช้วลีที่เป็ นสํานวนไทย และวลีที่สร้างขึ้นใหม่ การเชื่อมโยงความ
พบการเชื่ อมโยงความด้วยการอ้างถึง การใช้คาํ ที่สัมพันธ์กนั การละ และการใช้คาํ เชื่อมสัมพัน
ธสาร ด้านการใช้โวหาร พบการใช้โวหารแบบบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร พบการใช้ภาพพจน์
แบบบุคลาธิษฐานและภาพพจน์แบบสัทพจน์ และสาธกโวหาร
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อภิปรายผล
หนังสื อพิมพ์แจกนั้นมีรายได้มาจากการขายพื้นที่โฆษณาบนหน้าหนังสื อพิมพ์ และผูร้ ับ
สารสามารถรั บ หนัง สื อ พิ ม พ์ไ ด้โ ดยไม่ ต ้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ย ผูร้ ั บ สารจะตัด สิ น ใจรั บ หรื อ ไม่ รั บ
หนังสื อพิมพ์ก็ได้ ดังนั้นการทําให้หนังสื อพิมพ์น่าสนใจดึงดูดผูอ้ ่านจึงจําเป็ นกับหนังสื อพิมพ์แจก
มาก หนังสื อพิมพ์แจก M2F จึงมีการเลือกประเภทของข่าว กลวิธีการนําเสนอข่าว รวมทั้งการใช้
ภาษาให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผูอ้ ่านดังต่อไปนี้
ด้านเนื้ อหาข่าวหน้าหนึ่ งหนังสื อพิมพ์แจก M2F จัดอยูใ่ นข่าวประเภทข่าวเบา เห็นได้จาก
ข่าวประเภทที่พบมากที่สุดได้แก่ ข่าวอาชญากรรม และรองลงมาคือข่าวบันเทิง ล้วนแล้วแต่เป็ นข่าว
ที่อยูใ่ นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสื อพิมพ์เชิงปริ มาณรายวันที่มีเนื้ อหาเบา เนื้ อหาของข่าวจะเป็ นเรื่ องที่
คนทัว่ ไปสนใจเช่นข่าวอาชญากรรมที่แสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น น่าค้นหา น่าติดตาม
หรื อข่าวที่เป็ นเรื่ องส่ วนตัวของดารานักแสดง ไม่ว่าจะในด้านความรักหรื อเรื่ องในแง่ลบต่างๆ ล้วน
เป็ นสิ่ งที่ผคู ้ นให้ความสนใจอยูเ่ สมอ โดยข่าวที่เลือกมานําเสนอนั้นส่ วนใหญ่ยงั เป็ นข่าวที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนเมืองคือกรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของผูร้ ับสาร
ด้านกลวิธีการนําเสนอข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F มีความโดดเด่นในการ
พาดหัวข่าวที่มีความหลากหลายและเนื่ องจากข่าวหน้าหนึ่ งในหนังสื อพิมพ์แจก M2F นี้ มีข่าวเพียง
ข่าวเดียว การเลือกใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวจึงไม่ตอ้ งแข่งกับข่าวอื่นๆ ดังเช่นหนังสื อพิมพ์รายวัน
เชิงปริ มาณทัว่ ไป ทั้งนี้เพื่อทําให้พาดหัวข่าวมีความโดดเด่นสะดุดตาผูร้ ับมากยิง่ ขึ้น การใช้ตวั อักษร
สี เพื่อสื่ อถึงอารมณ์ความรู ้สึกที่สัมพันธ์กบั ข่าวนั้นๆ เช่นใช้สีแดงในข่าวอาชญากรรม ใช้สีเขียวใน
ข่าวที่ ตอ้ งการสื่ อถึ งความสดชื่ นรื่ นเริ ง การวางรู ปภาพให้สอดคล้องกับพาดหัวข่าวเพื่อช่ วยสื่ อ
ความหมาย การวางตัวอักษรให้สัมพันธ์กบั ความหมายของคําเพื่อสื่ อความหมายให้ชดั เจนและทํา
ให้ข่าวดู น่าสนใจมากขึ้น และการตกแต่งตัวอักษรเพื่อช่ วยสื่ อความหมายของคํา ทั้งหมดนี้ เป็ น
กลวิธีการนําเสนอที่มีส่วนในการดึงดูดความสนใจจากผูร้ ับหนังสื อพิมพ์ ในส่ วนของโครงสร้าง
ของข่าวนั้นพบว่าไม่มีข่าวใดเลยที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ส่ วน โดยพบข่าวที่มีพาดหัวรองน้อย
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ที่สุดคือ 1 ข่าว และพบการเขียนส่ วนเชื่อมเพียง 2 ข่าว ในส่ วนของส่ วนเชื่อมที่พบจํานวนน้อยมาก
นี้ อาจสรุ ปได้ว่าข่าวที่นาํ มาเสนอนั้นไม่มีที่มาที่ไป เป็ นการกล่าวขึ้นมาลอยๆ โดยไม่มีส่วนเชื่อมซึ่ ง
เป็ นส่ วนที่จะบอกถึงเวลา สถานที่เกิดเหตุ ผูร้ ับแจ้งเหตุ พยานและหลักฐานต่างๆ จึงทําให้ข่าวดู
ไม่ มีน้ ํา หนัก และขาดความน่ า เชื่ อถื อซึ่ งส่ ว นนี้ ถื อเป็ นลัก ษณะเด่ น อย่างหนึ่ งของข่าวแจกของ
ข่าวแจก
ด้านการใช้ภาษาเป็ นการใช้ภาษาไม่เป็ นทางการทําให้เข้าถึงผูอ้ ่านได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งยังมี
การใช้ค าํ ใหม่ ที่ ป รากฏอยู่ใ นการใช้ค าํ สแลงและสํา นวนต่ า งๆ ที่ เ ข้า กับ ยุค สมัย ปั จ จุ บ ัน ทํา ให้
ภาพลักษณ์ของหนังสื อพิมพ์ดูทนั สมัย ผูอ้ ่านอาจได้รับข่าวสารที่แปลกใหม่อยูต่ ลอดเวลา และยังทํา
ให้ผอู ้ ่านสามารถรับข่าวสารได้ง่ายขึ้นด้วยเนื่องจากเป็ นภาษาที่ใช้กนั อยูใ่ นสังคมปัจจุบนั นอกจากนี้
ยังพบว่ามีการใช้ภาษาในลักษณะของการเล่าข่าวคือ การใส่ ความคิดเห็ น อารมณ์ ความรู ้ สึกของ
ผูเ้ ขียนลงไปในข่าวมาก พบมากในส่ วนของการใช้ภาษาด้านการใช้คาํ จินตภาพ และการใช้โวหาร
ซึ่ งเมื่ อเปรี ย บเที ยบกับงานวิจยั การพาดหัวข่าวชิ้ นอื่ นจะพบทั้งความเหมื อนและความแตกต่าง
ดังเช่ น สิ รนันท์ ห่ อหุ ้ม ได้ศึก ษาเรื่ องลักษณะการใช้พาดหัวข่าวของหนังสื อพิมพ์ปริ มาณและ
หนังสื อพิมพ์คุณภาพ ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้ภาษาในการพาดหัว
ข่าวของหนังสื อพิมพ์ปริ มาณและหนังสื อพิมพ์คุณภาพทั้งด้านการใช้คาํ การใช้ประโยค และการใช้
เครื่ องหมายวรรคตอนพบว่า มีท้ งั ลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน โดยหนังสื อพิมพ์ปริ มาณนิยม
ใช้คาํ ประโยคและเครื่ องหมายวรรคตอนที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการนําเสนอข่าวและเร้ าความ
สนใจจากผูอ้ ่านในพื้นที่อนั จํากัด ส่ วนหนังสื อพิมพ์คุณภาพนิ ยมใช้คาํ ประโยค และเครื่ องหมาย
วรรคตอนที่ช่วยเพิ่มและเน้นรายละเอียดสําคัญของข่าวให้มากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบการศึกษาด้าน
ภาษาระหว่างหนังสื อพิมพ์รายวันทัว่ ไปกับหนังสื อพิมพ์แจก M2F แล้วจะพบว่าหนังสื อพิมพ์
รายวันนั้นเน้นการใช้คาํ ประโยค และเครื่ องหมายวรรคตอนที่ช่วยประหยัดเนื้ อที่และใช้เพื่อช่วย
เน้นรายละเอียดที่สาํ คัญของข่าว แต่หนังสื อพิมพ์แจก M2F นั้นนอกจากจะใช้คาํ ต่างๆ เพื่อประหยัด
เนื้ อที่แล้ว ยังมีลกั ษณะเด่นของการใช้ภาษาที่เร้าอารมณ์ความรู ้สึกของผูอ้ ่าน ประกอบกับการใส่
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ความคิดเห็ นหรื ออารมณ์ความรู ้ สึกของผูเ้ ขียนเข้าไปในข่าวด้วย ซึ่ งเป็ นลักษณะการรายงานข่าว
แบบการเล่าข่าว
หนังสื อพิมพ์แจกที่มีกลุ่มเป้ าหมายคือคนเมืองในกรุ งเทพมหานคร ที่แจกในช่วงเวลาเช้าซึ่ ง
เป็ นช่วงเวลาเร่ งรี บ ผูร้ ับจึงมีเวลาน้อยในการอ่านข่าว และข่าวที่ได้รับเป็ นข่าวที่มีความคิดเห็นและ
อารมณ์ของผูเ้ ขียนปนอยูม่ าก อีกทั้งข่าวยังเป็ นข่าวที่ไม่มีส่วนเชื่อม (Neck) ซึ่ งเป็ นส่ วนที่จะบอกถึง
เวลา สถานที่ เ กิ ด เหตุ ผูร้ ั บ แจ้ง เหตุ หรื อ พยาน จึ ง ทํา ให้ข่ า วนั้น ไม่ มี ที่ ม าที่ ไ ปและขาดความ
น่าเชื่อถือ ดังนั้นผูร้ ับสารจึงควรอ่านและพิจารณาข่าวอย่างรอบคอบในข้อเท็จจริ งของข่าวก่อนที่จะ
เชื่อสารที่ได้รับมานั้น

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึ ก ษาอวัจ นภาษาที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ ความหมายของคํา เพื่ อ ช่ ว ยในการ
สื่ อความหมาย
2. ศึกษาหนังสื อพิมพ์แจก M2F ของปี ต่อไปเพื่อให้เห็นพัฒนาการของการใช้ภาษาใน
สังคมปั จจุบนั
3. ศึกษากลวิธีการนําเสนอ และการใช้ภาษาในนิตยสารแจกฟรี
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