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ABSTRACT

The research on “Title Invention for Thai TV Programs” was carried out with
the purposes to study the method of naming a title to a television program, the
language used in naming a title to a television program, and the correlation between the
titles and the Thai society. The data were drawn from 420 programs which were
broadcasted from October 1st, 2001 – October 1st, 2002 through television channels 3,
5, 7, 9, 11 and ITV
It was found that the television news programs used the method of naming
the programs by specifying the term of “News”, the content, the special feature, and the
time or on-air timing. In respect of the language usage on the naming of the programs,
the study includes rhyming wording, wording with direct meaning, wording with
significant meaning, wording showing the material nature of the news. In respect of the
social reflection from the news program includes, the study the importance or focus of
the news, increased interest on economic issues, and globalized society.
It was also found that, on the names of the television program on knowledge
and articles, the most popular method of naming is to specify the materials content and
the word “Articles”. In respect of language usage on the naming of the program of
knowledge and articles, the study includes rhyming wording, wording with repetitive/
similar meaning, precis of the wording, using of foreign national words, using of colloquial
words, using conjunction word, using technical terms and using metaphor. In respect of
the social reflection from the naming of the program on knowledge and articles, the
study includes the reflection on agricultural occupation, holding on to or faith on
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the religious principles, nature and environments, social problems, the importance of
education and the Thai people’s way of life.
In respect of the television program on entertainment, it was found that the
most popular method of naming entertaining program was specify the format using the
word “Entertainment”, special feature, timing, and broadcasting or on-air channel.
In respect of the usage of Thai language in the entertaining program, the study includes
the usage of rhyming word, the pronunciation – imitating wording, conjunction wording,
local dialect wording, and metaphor. In respect of the social reflection from the
entertainment program, the study includes the reflection on the consumption of wealth
(treasure, asset), the value of Thai society as a competitive society, and local culture.

กลวิธีการตั้งชือ่ รายการโทรทัศน
นางสาวปทมา เรืองศรี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ
อาจารย ดร. ยาใจ ชูวิชา
อาจารย ภิญโญ กองทอง
2547
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หัวขอวิทยานิพนธ
ชื่อนักศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม
ปที่สําเร็จการศึกษา

บทคัดยอ

การศึกษาเรื่อง กลวิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการ
ที่ใชตั้งชื่อรายโทรทัศน การใชภาษาในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน ตลอดจนศึกษาภาพสะทอน
ทางสังคมจากชื่อรายการโทรทัศน ผูศึกษาไดรวบรวมชื่อรายการโทรทัศนที่ออกอากาศตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2545 รวมทั้งสิ้น 320 รายการ
ชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว พบวา วิธีการตั้งชื่อที่ใชคือ การตั้งชื่อโดยระบุคําวา
“ขาว” การบอกเนื้อหา การบอกลักษณะพิเศษ และการระบุเวลา สวนการใชภาษาในชื่อรายการ
ขาวมีการใชสัมผัส การใชคําที่มีความหมายตรง การใชคําที่มีความหมายโดยนัย การใชคํา
ที่แสดงถึงลักษณะสําคัญของขาว ในเรื่องของภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการขาว สามารถ
สะทอนภาพ การใหความสําคัญกับขาว ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และสังคมโลกาภิวัตน
ชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี พบวา วิธีการตั้งชื่อรายการความรู
และสารคดีที่ใชคือการบอกเนื้อหา และการระบุคําวา“สารคดี” สวนการใชภาษาในชื่อรายการ
ความรูและสารคดีมีการใชสัมผัส การซ้ําคํา การยอคํา การคําใชตางประเทศ การใชสํานวน
การใชคําเชื่อม การใชคําเทคนิค และการใชคําอุปลักษณ ในเรื่องของภาพสะทอนทางสังคมจาก
ชื่อรายการความรูและสารคดีสามารถสะทอนภาพ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การยึดมั่น
หลักคําสอนของศาสนา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาสังคม ความสําคัญของการศึกษา และ
วิถีชีวิตของคนไทย
ชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง พบวา วิธีการตั้งชื่อรายการบันเทิงที่ใชคือการ
บอกเนื้อหา การบอกรูปแบบ การระบุคําวา“บันเทิง” การบอกลักษณะพิเศษ การระบุเวลา และ
การบอกสถานีออกอากาศ สวนการใชภาษาในชื่อรายการบันเทิงมี การใชสัมผัส การใชคําเลียนเสียง
การใชคําซอน การใชคําตางประเทศ การใชสํานวน การใชคําเชื่อม การใชภาษาถิ่น และการใช
คําอุปลักษณ ในเรื่องของภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการบันเทิงสามารถสะทอนภาพ
คานิยมของการบริโภค คานิยมสังคมไทยเปนสังคมการแขงขัน และวัฒนธรรมทองถิ่น
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้เริ่มตนและสําเร็จไดดวยความกรุณาและความรวมมืออยางดียิ่ง
ของบุคคลหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.ยาใจ ชูวิชา อาจารย
ที่ปรึกษา และอาจารยภิญโญ กองทอง อาจารยที่ปรึกษารวม ซึ่งไดอุทิศเวลา ใหคําแนะนํา
และความชวยเหลือชี้แนวทางในการศึกษา วิเคราะหเนื้อหา ตลอดจนไดตรวจ แกไขเนื้อหา
อันมีประโยชนยิ่งตอการวิจัย ดวยความกรุณาและเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. กาญจนา นาคสกุล ผูชวยศาสตราจารย
วิพุธ โสภวงศ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ธเนศ เวศรภาดา ที่ไดกรุณาตรวจตรา แกไข
ขอบกพรอง และใหคํานําตางๆ จนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. อัมพร สุขเกษม ซึ่งไดกรุณาแนะนํา
และชี้แนะแนวทางในการทําวิจัย และคอยสอบถามดวยความปราณี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทั้งหมดทุกทาน ทั้งในอดีต และปจจุบัน ที่ไดเคย
ประสิทธิ์ ประสาท วิชาความรู รวมทั้งคอยอบรมสั่งสอนดวยความหวังดี
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไปไมไดเลยหากไมมี คุณพงษพันธ เพิ่มทวี ที่คอยเปน
กําลังใจดวยดีตลอดมา รวมทั้งรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นในการทําวิทยานิพนธ และคอยชวยเหลือ
อยางดีที่สุดเทาที่จะทําได ขอขอบคุณ คุณจันทรพร ชวงโชติ ที่คอยชวยเหลือในดานการทํา
วิทยานิพนธและคอยเปนกําลังใจ
ขอขอบคุณ คุณพานิภัค จันทมณีโชติ คุณดาราเนตร บุญนารักษ คุณวงษจันทร
อินทรวงษ คุณณัฐวุฒิ อิ่มนอย คุณคมใน นาคตระกูล เพื่อนรวมรุนปริ ญญาโท และเพื่อนๆ
พี่ๆ นองๆ ทุกคนที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา
ขอขอบคุณ คุณธนนท คุณหทัยรัตน คุณศิวพร คุณรัฐวรรณ คุณอุไรวรรณที่คอย
ชวยเหลืออยางเต็มที่ในการใหความรูในการวิเคราะหขอมูลและคอยเปนกําลังใจ
และสุดทาย ผูที่สําคัญที่สุดในการทําวิทยานิพนธ และเปนผูสําคัญที่สุดในชีวิต
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอเทียบ เรืองศรี - คุณแมกอบกุล เรืองศรี และคุณฐิติกร เรืองศรี
ผูซึ่งใหการสนับสนุนทางดานการศึกษา การเงิน ใหความรัก ความหวงใย ความเขาใจ และ
กําลังใจแกลูกเสมอมาจนสําเร็จการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณทุกๆ ทาน ไว ณ ที่นี้
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในสังคมมนุษย การดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกในสังคมนั้นๆ จะตองมีสื่อกลาง
สําหรับการติดตอสื่อสารกัน และสื่อกลางก็คือ “ภาษา” ภาษาเปนสิ่งสําคัญมากในการใชชีวิต
รวมกันของมนุษย เพราะภาษาเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหมนุษยสามารถถายทอดความรู ความ
เขาใจ ความรูสึกนึกคิด คานิยมความเชื่อตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่งอีก
ด
ว
ย
การใชภาษาของมนุษยจะมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนตลอดจนสัญลักษณตา งๆ นอกจากนีม้ นุษย
ยังพยายามใชวิธีการอื่นอีกหลากหลายเพื่อใหการติดตอสื่อสารสะดวก รวดเร็ว และประสบ
ความสําเร็จ วิธีการตั้งชื่อสิ่งตางๆ ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่มนุษยนิยมใชและมีบทบาทสําคัญใน
การที่จะทําใหการสื่อสารในสังคมมนุษยมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ประจักษ ประภาพิทยากร (2524: 19) ไดกลาวถึงความสําคัญของชื่อไววา สามารถ
บงบอกสิ่งตางๆ ได ดังนี้
1. บงบอก ภูมิหลัง และอุปนิสัยของบุคคล เชน ชื่อ แกละ จอย สวนใหญจะเปนชื่อ
ของเด็กวัด และชื่อแหยมสวนใหญจะเปนชื่อคนแกที่มีเลหเหลี่ยมจัด
2. บงบอกถึงศาสนาที่นับถือ เชนผูนับถือศาสนาอิสลาม มักจะชื่อ อดุลย อาลี เปนตน
3. บงบอกเพศ เชน ผูหญิงมักจะใชชื่อวา สุชาดา สมศรี ปทมา ซึ่งผูชายจะไมนิยม
ใชชื่อเหลานี้
4. บงบอกที่มาของบุคคล คนภาคกลางมักจะมีชื่อเลนวา สี สา อวน ยี่ เปนตน
คนภาคเหนือมักจะมี่ชื่อเลนวา หลา บัว คัว เอย เปน ตน และคนภาคใตมักจะมีชื่อเลนวา นุย
เอียด ไข เปนตน
สุภาพรรณ ณ บางชาง (2527: 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของชื่อวา ชื่อของคนไทย
สามารถสะทอนลักษณะบางประการของสังคมไทยได คือลักษณะการใชภาษาในการตั้งชื่อของ
คนไทย นาจะเปนขอมูลทางภาษาที่สะทอนลักษณะของสังคมไทยบางดานไดเปนอยางดี เพราะ
คนไทยมีความประณีตในการเลือกสรรถอยคําที่ถือวาเปนมงคลมาตั้งชื่อใหแกลูกหลานของตน
เหมือนดังที่ปรากฏความใน เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนตั้งชื่อขุนชางวา “ปูยาตายาย สบายใจ
จะใหชื่อหลานไวเปนมงคล” และชื่อยังเปนขอมูลที่ชวยชี้นําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคตินิยม
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แนวทางการดําเนินชีวิตและการใชภาษาของคนไทยในสมัยปจจุบันใหเปนไปในแนวทางที่มีสวน
ชวยสรางสรรคสังคมที่ผาสุกดีงามสอดคลองกับวัฒนธรรมพื้นฐานที่ตอเนื่องมาแตอดีต
อวยพร พานิช (2543: 267) กลาวไววา การตั้งชื่อเปนการรวมมโนทัศนอันกวางไกล
ตามหลักความคิดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมการใชภาษา มักเปนคําสั้นๆ
หรือวลีซึ่งเปนที่ยอมรับหรือเขาใจรวมกันระหวางผูตั้งชื่อกับผูอานพบชื่อนั้น เชน การตั้งชื่อคน
จะเปนคําสั้นๆ ไมกี่พยางค เปนที่รวมมโนทัศนกวางไกลของพอแม และสังคมที่มอบใหเด็กเกิดใหม
ดวยมีความเชื่อวาเด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาเปนผูใหญที่ดีสมชื่อ
ดังที่ไดกลาวมานั้นจะเห็นไดวาชื่อนั้นมีความสําคัญหลายประการทั้งในแงที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมคือ ความเชื่อ คานิยม นอกจากความสําคัญของชื่อที่กลาวถึงไปแลวนั้นยังมีสิ่งหนึ่ง
ที่สําคัญที่จะตองกลาวถึงนั่นก็คือ ลักษณะภาษาที่ใชในการตั้งชื่อก็มีความสําคัญ
สุภาพรรณ ณ บางชาง (2527: 2) ไดกลาวถึงการใชภาษาในการตั้งชื่อไวดังนี้
1. โดยธรรมชาติของภาษา ภาษาคือสิ่งสมมติที่มนุษยปรุงแตงขึ้นเพื่อสื่อความหมาย
ความรูสึกนึกคิดของตนเองใหผูอื่นรับรูรวม การสมมติปรุงแตงนี้จะออกมาในรูปใดขึ้นอยูกับเหตุ
ปจจัยหลายประการ ทั้งปจจัยในสวนบุคคลและปจจัยในสวนสภาวะแวดลอมทางสังคมที่มี
อิทธิพลตอความนึกคิดของผูสื่อภาษา เนื่องดวยภาษามีกระบวนการเกิดขึ้นดังกลาว เราจึงสามารถ
ศึกษาภาษาในลักษณะการวิเคราะหหาเหตุปจจัยของความรูสึกนึกคิดที่แฝงอยูในภาษาแลว
นํามาประมวลประเมินเรื่องราวบางประการของสังคมในชวงสมัยที่มีการใชภาษานั้นได
2. ลักษณะการใชภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย นาจะเปนขอมูลทางภาษา
ที่สะทอนลักษณะของสังคมไทยบางดานไดเปนอยางดี การศึกษาลักษณะการใชภาษาในการ
ตั้งชื่อของคนไทยจึงมีคุณคา
นอกจากจะเปนการเพิ่มพูนความรูเรื่องวิธีการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวันดานหนึ่งของคนไทยแลว ยังชวยใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องสภาพของ
สังคมไทย โดยเฉพาะดานคตินิยม ความเชื่อ และวิธีการดําเนินชีวิตบางประการไดดวย
นอกจากนี้ยังอาจเปนขอมูลที่ชวยชี้นําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคตินิยม แนวทางการดําเนิน
ชีวิตและการใชภาษาของคนไทยในสมัยปจจุบันใหเปนไปในแนวทางที่มีสวนชวยสรางสรรค
สังคมที่ผาสุกสอดคลองกับวัฒนธรรมพื้นฐานที่ตอเนื่องมาแตอดีต
ลักษณะภาษาที่ใชในการตั้งชื่อที่ไดกลาวขางตนมีลักษณะที่นาสนใจ มีความสําคัญ
และมีคุณคาทั้งในดานภาษาและวัฒนธรรม การตั้งชื่อมีวิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปจจุบัน
ในลักษณะที่แตกตางกันไป และจะสามารถสะทอนใหเห็นความแตกตางทางภาษาและคานิยม
ของคนในแตละยุคสมัยดวย ดังนั้นไมวาเปน ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ชื่อธุรกิจการคา หรือแมแต
ชื่อรายการโทรทัศน ก็เปนเครื่องสะทอนใหเห็นลักษณะสังคมหรือคานิยมบางอยางที่แฝงอยูได
การตั้งชื่อรายการโทรทัศนนั้นจะตองมีความพิถีพิถันในการใชภาษามากเพื่อที่จะ
ชักจูงผูชมใหสนใจและคอยติดตามชมรายการตางๆ ดังที่ ธนรัชฎ ศิริสวัสดิ์ (2532: 135) กลาววา
การที่จะสรางกลุมคําหรือวลีในการตั้งชื่อนั้นไมใชเรื่องายดายนัก เพราะในบางกรณีจะตอง
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พยายามหากลุมคําหรือวลีที่จะตัวแทนแนวคิดสําคัญที่ตนจะเสนอและจะตองใชจํานวนคําที่รัดกุม
แตสื่อความหมายที่ตองการได การใหชื่อกับสิ่งใดก็ตามก็ไมใชเรื่องงายและมีคนจํานวนไมนอย
ที่จะติดตามรับสารบางอยางเพราะสะดุดตาสะดุดใจจากชื่อที่ไดเห็นกอน การสรางกลุมคําหรือวลี
ที่ใชเปนสื่อสิ่งตางๆ จึงตองใชศิลปะและความสามารถในการเลือกสรรถอยคํามากทีเดียว เพราะ
ในการใช คํ า จํ า นวนน อ ยเพื่ อ สื่ อ ความหมายที่ ค รอบคลุ ม สิ่ ง ที่ ต อ งการพู ด ถึ ง เป น สิ่ ง ที่ ย าก
ชื่อรายการโทรทัศนในแตละรายการนั้นมีลักษณะการใชภาษาในลีลาที่แตกตางกัน เชน การใช
คําตางประเทศ สํานวนไทย เพื่อใหดูแปลก สะดุดตา และดึงดูดความสนใจ นอกจากนี้ชื่อรายการ
โทรทัศนยังมีความสําคัญในการจัดประเภท คือสามารถเอื้อประโยชนใหผูชมเลือกชมรายการได
โดยสะดวก จินดา งามสุทธิ (2523: 116) ไดกลาวถึงความสําคัญของชื่อไววาการตั้งชื่อเปนการ
เพิ่มความสะดวกและงายตอการตรวจสอบ สามารถนําจัดระบบหมวดหมู จัดกลุมไดงายขึ้น เชน
รายการ ขาวประจําวัน ขาวเศรษฐกิจ นอกจากนี้การตั้งชื่อรายการโทรทัศนก็มีปจจัยที่แตกตาง
กันออกไป เชน บอกเวลา บอกสถานที่ บอกกลุมผูชม บอกเนื้อหาสาระที่นําเสนอ ตัวอยาง
ชื่อรายการ เชน ขาวภาคค่ํา ลูกทุงทีวี 9 กอลฟเพื่อเยาวชน เคล็ดลับเพื่อผาสวย เปนตน
จะเห็นไดวาในรายการโทรทัศนแตละรายการแตละประเภท มีการใชถอยคําผสมผสานกันเพื่อ
สื่อความหมายและถายทอดเนื้อหาสาระ รายการแตละรายการจะใชถอยคําในลักษณะใดนั้น
ขึ้นอยูกับลักษณะของรายการ วัตถุประสงค เปาหมายของผูผลิต และความตองการของผูชม
ตลอดจนสภาพของสังคมในขณะนั้นๆ เปนสําคัญ ชื่อรายการโทรทัศนบางรายการไมเพียงแต
สามารถ บอกประเภท บอกเวลา บอกสถานที่ แลวยังสามารถสะทอนสภาพสังคมในขณะนั้น
ไดอีกดวย ดังที่ไดกลาวไวขางตน เชน ฟนฟูเศรษฐกิจไทย พอกินพอใช การแพทยกาวหนา
อยูเย็นเปนสุข เปนตน
เหตุผลที่ไดกลาวมาแลวนั้น เปนเหตุจูงใจที่ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาลักษณะของ
ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนวามีลักษณะอยางไร ที่จะทําใหชื่อรายการนาสนใจและ
ดึงดูดใหผูชมติดตามชม เพราะชื่อรายการโทรทัศนเปนจุดแรกที่จะสรางความสนใจ ความประทับใจ
แกผูพบเห็น
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
2. เพื่อวิเคราะหการใชภาษาในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
3. เพื่อวิเคราะหภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการโทรทัศน
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ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะชื่อรายการโทรทัศนที่ออกอากาศ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2545 (ไมรวมชื่อเรื่องละคร ชื่อภาพยนตร
ชื่อเรื่องการตูน) จากสถานีโทรทัศน 6 แหง ไดแก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 9 สถานี
โทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 และสถานีโทรทัศนชองไอทีวี โดยเก็บขอมูลชื่อรายการจาก
ผังรายการทุกรายการ

วิธีการและขั้นตอนการศึกษา

1. รวบรวมหนังสือและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนในการศึกษา

ดังนี้

- เอกสารที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อ
- เอกสารที่เกี่ยวกับการใชภาษา
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมชื่อรายการที่ออกอากาศผานสถานีโทรทัศน ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7
ชอง 9 ชอง 11 และไอทีวี รวมทั้งสิ้น 420 รายการ
3. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงวิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน โดยศึกษาอิทธิพล
ที่มีตอการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
4. วิเคราะหภาษาที่ใชในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
5. วิเคราะหภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการโทรทัศน
6. สรุปผลการศึกษาคนควา โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห
นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา

1. รายงานขาวทางโทรทัศน หมายถึง รายการขาวที่จัดผลิตขึ้นโดยใชรูปแบบของ
การประกาศ อานคําบรรยาย และการรายงานเหตุการณตางๆ หลากหลายกันไป การนําเสนอ
ดวยวิธีเหลานั้นอาจทําดวยภาพทั้งหมดหรือบางสวนหรือปราศจากภาพเหตุการณที่เปนขาวก็ได
2. รายการสารคดี หมายถึง รายการที่เสนอเรื่องราวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยาง
ลึกซึ้งโดยมีการนําเสนอในรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบที่คละเคลากันไป
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3. รายการปกิณกะบันเทิง หมายถึง รายการที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความเบิกบาน
รื่นเริงใจและสนุกสนาน ที่เกิดจากเรื่องราวเบ็ดเตล็ดหลายอยางหรือใหความเบิกบานและ
สนุกสนานที่คละเคลากันหลายๆ รส
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหมีความรูเกี่ยวกับกลวิธี และการใชภาษาในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
2. ทําใหทราบถึงคานิยมและความเชื่อของสังคมไทยเกี่ยวกับการตั้งชื่อ
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาเรื่อง “กลวิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน” มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
1. เอกสารเกี่ยวกับการตั้งชื่อ
2. เอกสารเกี่ยวกับการใชภาษา
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อ

อวยพร พานิช (2539: 267-271) กลาวไววา การตั้งชื่อเปนการขมวดเรื่องราวเปน
ถอยคํา กลุมหนึ่ง เปนการรวบรวมมโนทัศนกวางไกลตามหลักความคิดที่เกียวของกับวัฒนธรรม
ความเชื่อและวัฒนธรรมการใชภาษา มักเปนคําสั้นๆ หรือวลีที่เปนที่ยอมรับหรือเขาใจรวมกัน
ระหวางผูตั้งชื่อกับผูอานพบชื่อนั้น เชน
- การตั้งชื่อคน การตั้งชื่อคนจะเปนคําสั้นๆ ไมกี่พยางคเปนที่รวมมโนทัศนกวางไกล
ของพอแม และสังคมที่มอบใหเด็กเกิดใหม ดวยมีความเชื่อวาเด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาเปน
ผูใหญที่ดีสมชื่อ
- การตั้งชื่อภาพยนตร การตั้งชื่อภาพยนตรนั้นเปนการรวมความคิดเกี่ยวกับ
ภาพยนตรเรื่องนั้น นําเสนอดวยถอยคําสั้นๆ โดยคาดวาผูอานพบชื่อภาพยนตร จะสามารถ
คาดเดาแนวเรื่องขอองภาพยนตรไดจากชื่อเรื่องดังกลาว ทั้งผูตั้งชื่อและผูอานจําเปนตองคาดเดา
มโนทัศนของกันและกัน ผูตั้งชื่อคาดเดาโดยอาศัยแนวเรื่องและการวิเคราะหผูอาน-ผูดูภาพยนตร
และผูอานพบหรือผูดูภาพยนตร ผูตั้งชื่อซึ่งรวบรวมแนวคิดมาจากเนื้อเรื่องอีกตอหนึ่ง อยางไรก็ตาม
ทั้งผูตั้งชื่อและผูดูภาพยนตรตองคํานึงถึงสังคมสภาพแวดลอมและโอกาสที่ภาพยนตรนั้นๆ
ปรากฏดวย
ไศลทิพย จารุภูมิ (2544) กลาวไววา ชื่อเปนสิ่งเบื้องตนที่ใชสื่อความหมาย คนไทย
จึงใหความสําคัญเกี่ยวกับการตั้งชื่อมาก ไมวาจะเปนชื่อบุคคล ชื่อสินคา ชื่อภาพยนตร ลวนตอง
ผานการคิดสรางสรรคอยางพิถีพิถันภายใตกฏเกณฑวาตอง “สื่อความหมาย”และเครื่องมือที่ใช
สื่อความหมายที่สําคัญก็คือ ภาษา มีทั้งภาษาถอยคํา (วัจนภาษา) และภาษาที่ไมใชถอยคํา
(อวัจภาษา) ซึ่งตองเปนที่เขาใจระหวางผูสงสารกับผูรับสาร การตั้งชื่อมักจะมี “กฏเกณฑ”
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บางประการที่ยึดถือรวมกันอยู อยางเชนการตั้งชื่อภาพยนตรก็มีกฏเกณฑหลักๆ ที่ยึดถือรวมกัน
ซึ่งก็คือ 1. ชื่อภาพยนตรควรบอกมโนทัศนของเรื่องเพื่อใหผูชมสามารถคาดเดาแนวเรื่องของ
ภาพยนตรไดจากชื่อเรื่อง 2. ชื่อภาพยนตรใหสะดุดความสนใจ เพื่อเปนการกระตุนความอยากรู
อยากเห็นของผูชมวาภาพยนตรเรื่องนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
เชวง จันทรเขตต (2529: 111) กลาวการตั้งชื่อรายการวิทยุโทรทัศนไววา ปจจุบัน
ชื่อรายการวิทยุโทรทัศน ชื่อหางรานบริษัทการคาตางๆ ชื่อสินคา ชื่อสถานที่ประกอบการในเชิง
การคา ชื่อการประกอบธุรกิจ ชื่องานชุมนุมเพื่อการตางๆ และแมแตชื่อคน ก็นิยมใชคําใน
ภาษาอังกฤษกันดาษดื่นมากขึ้น ทั้งๆ ที่บริษัทหางราน สินคา สถานที่ รายการและงานชุมนุม
นั้นๆ เปนตน ลวนแตอยูในเมืองไทย ผลิตในเมืองไทย ผูเขาไปติดตอเกี่ยวของก็ลวนแตเปนคน
ไทย นอกจากจะใชชื่อคําเปนภาษาอังกฤษแลว แมอักษรที่เขียนชื่อก็ยังนิยมใชอักษร
ภาษาอังกฤษดวย แมแตชื่อคนที่นิยมกันวาเปนชื่อเลน แตใชเรียกขานในชีวิตประจําวันมาก
ที่
สุ
ด
ยั
ง
นิ
ย
ม
เรียกชื่อเปนคําภาษาอังกฤษกันมากขึ้น เชน นองจอย เชอรี่ แชมป การใชชื่อเปนคํา
ภาษาอังกฤษเชนชี้นาจะเปนการเอาอยางชาวอังกฤษที่เขามาประกอบกิจการในเมืองไทย ตอมา
ก็เอาอยางสื่อมวลชน และในที่สุดก็กลายเปนความนิยมขึ้น
ธนรัชฎ ศิริสวัสดิ์ (2532: 134-148) ไดกลาวถึงลักษณะภาษาที่ใชในการตั้งชื่อไว
พอสรุปไดคือ การใชกลุมคําหรือวลีในการตั้งชื่อนั้นแมมีใจความไมชัดเจนพอจะเปนประโยคได
แตก็มีความชัดเจนพอสมควร จึงมีการใชกลุมคําหรือวลีอยางอิสระในบางโอกาส สังเกตุไดจาก
ชื่อรายการโทรทัศน เชน “กระจกหกดาน” ชื่อบทความ เชน “การสงเสริมสุขภาพครูทั่วประเทศ”
ชื่อคอลัมน เชน “มังกรหาเล็บ” ชื่อภาพยนตร เชน “สงครามชีวิตโอชิน” ชื่อรายการวิทยุ เชน
“ชีวิตไทย” ชื่อหนังสือ เชน “หลักภาษาไทย” ชื่อละคร เชน “ระนาดเอก” จะเห็นไดวาแมกลุมคํา
และวลีไมอาจใหความหมายไดชัดเจนเทาประโยค แตก็สามารถสื่อความดวยความหมายที่
กะทัดรัด และเขาใจไดโดยการมองภาพรวมๆ การสรางกลุมคําหรือวลีในลักษณะนี้ ไมใชเรื่อง
งายนัก เพราะในบางกรณีจะตองพยายามหากลุมคําหรือวลี ที่จะเปนตัวแทนแนวคิดสําคัญของ
สารที่ตนจะเสนอและจะตองใชจํานวนคําที่รัดกุม แตสื่อความหมายที่ตองการได การใชชื่อกับ
สิ่งใดก็ตามจึงไมใชเรื่องงายและมีคนเปนจํานวนไมนอยที่จะติดตามรับสารบางอยางที่สะดุดตา
สะดุดใจจากชื่อที่ไดเห็นกอน การสรางกลุมคําหรือวลีเพื่อใชเปนสื่อสิ่งตางๆ จึงตองใชศิลปะและ
ความสามารถ ในการเลือกสรรถอยคํามากทีเดียว เพราะการใชคําจํานวนนอยเพื่อสื่อความหมาย
ที่ครอบคลุมสิ่งที่ตองการพูดเปนสิ่งที่ยาก บางครั้งยากกวาการเขียนขยายความเสียอีก
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อวยพร พานิช (2544: 1-6) กลาวถึงการพิจารณา การใชภาษาของสื่อมวลชนไวดังนี้
1. คํา เปนหนวยคําที่เล็กที่สุด แตมีความสําคัญที่สุดของภาษาสื่อมวลชน สามารถ
เพิ่มพลังและน้ําหนักใหกับภาษาสื่อมวลชนไดมาก อาจพิจารณายอยไดหลายสวนคือ
- ลักษณะของคํา คําที่เลือกใชนั้นอาจจะเปนคําเปนคําลักษณะใดทางหลักภาษา
เชน เปนคํามูล คําประสม คําควบกล้ํา คํายืมจากภาษาตางประเทศ
- หนาที่ของคํา การใชคําจําเปนตองใชใหตรงกับหนาที่ของคําของคําเหลานั้น
มิฉะนั้นอาจทําใหคําเหลานั้นสื่อความหมายไมดีเทาที่ควร หรือไมถูกตองได
- ตําแหนงของคํา คําแตละคํามีตําแหนงเฉพาะในประโยคหนึ่ง การวางตําแหนง
ของประโยคผิด หรือเรียงลําดับคําสับสนอาจทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารได
- ภาษาสื่อมวลชนในบางครั้งใชคําผิดความหมายที่ควรจะเปนเพื่อความแปลก
เดน และ นาสนใจ เพียงประการเดียว ทําใหการสื่อความหมายกํากวมไมชัดเจน
- เสียงของคํา บางครั้งผูสงสารจงใจเลนเสียงของคําโดยการเลนสัมผัสคลอง
จอง
- ระดับของคํา คําทั่วไปแมจะมีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน แตก็
จะมีความแตกตางกันเมื่อนําไปใชในที่ตางกัน หรือบุคคลตางๆ กัน โดย ความแตกตางนี้อาจจะ
เรียกไดวา “คํามีศักดิ์” หมายถึง คําที่ใหความรูสึกหรือน้ําหนักที่ตางกัน ในความหมายคลายๆ กัน
- วัตถุประสงคในการใชคํา หมายความวา การใชคํานั้นผูสงสารตองการใชใน
ลักษณะใด มีจุดมุงหมายอยางไร หากวัตถุประสงคในการใชคําตางกัน รูปคําที่ใชก็ตองตางกันไป
ดวย
2. ประโยค เมื่อนําคําหลายๆ คํามาเรียงติดตอกันตามหนาที่ของคํา ก็จะเกิดประโยคขึน้
และสื่อความหมายไดกวางขึ้น ในการพิจารณาประโยคนั้นเราอาจพิจารณาได 2 ประเด็นคือ
- การเรียงตําแหนงประโยค เนื่องภาษาไทย เปนภาษาเรียงพยางค
เพราะฉะนั้นลําดับของคําจึงมีความสําคัญมาก หากเรียงลําดับผิด ความหมายของประโยคนั้น
อาจจะผิดไปดวย
- การวางสวนขยาย สวนขยายเปนสวนสําคัญที่ทําใหใจความของประโยค
สมบูรณขึ้น โดยปกติสวนขยายมักอยูติดกับคําที่ถูกขยาย หากวางสวนขยายผิดที่ ก็จะทําให
ประโยคนั้นมีความหมายเปลี่ยนไป
อนันตธนา อังกินันท และเกื้อกูล คุปวัฒนะ (2521: 60) ไดกลาวถึงบรรทัดฐาน
การใชภาษาในวิทยุโทรทัศนวา ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่งายๆ ถูกตอง ฟงแลวเขาใจทันที
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เลือกใชเหมาะสมกับประเภทเรื่อง โดยใหเปนไปตามมารยาทและรสนิยมที่ดี ไมควรนําสิ่งที่เคารพ
ตามวัฒนธรรมประเพณี มาเปนเรื่องขบขันลอเลียน ภาษาที่ใชควรเสนอขอเท็จจริงใหถูกตอง
ประทีป วาทิกทินกร (2529) กลาวไวในหนังสือ การใชภาษาไทย เกี่ยวกับ
หลักการเลือกคํามาใชใหถูกตอง ดังนี้
1. เลือกคําใหตรงความหมาย คือ เลือกใชคําที่มีความหมายตรงและถูกตองที่สุด
2. เลือกคําใหเหมาะสม
- การใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะ คือ จะตองใชคําใหเหมาะสมกับโอกาส
และสถานที่
- การใชคําใหเหมาะสมกับบุคคล คือ ตองใชคําใหเหมาะสมกับบุคคล คําบาง
คําจะสามารถใชไดกับบุคคลบางระดับเทานั้น
- การใชคําใหเหมาะสมกับขอความ
3. เลือกใชคําที่ชัดเจน
- การใชคําที่รูจักกันดี คือพยายามใชคําที่เปนเขาใจของคนทั่วไปเปนอยางดี
- การใชคําที่เปนสื่อสรางความเขาใจ คือ พยายามใชคําที่ทําใหผูฟง ผูอาน
มองเห็นภาพและเขาใจไดชัดเจน
- การใชคําที่หมดจด คือ การใชคําที่ใหความรูสึก
4. เลือกใชคําที่มีน้ําหนัก
- การใชคําเทาที่จําเปน
- การใชคําเปรียบเทียบ คําพังเพย สุภาษิต คําประเภทนี้เปนคําหรือขอความ
ที่มีความหมายหนักแนนเปนที่เขาใจกันดี
- การใชคําซ้ําๆ กัน คือการใชคําๆ เดียวกันหลายๆ ครั้งในขอความเพื่อใหมี
น้ําหนัก
ประสิทธิ์ กาพยกลอน (2518) ไดใหความหมายของคําไวหลายชนิด คือ
1. ความหมายโดยอรรถ คือ ความหมายของสิ่งที่เราพูดถึงโดยตรง
2. ความหมายโดยนัย คือ ความหมายที่แฝงเรนในคํานั้นอีกชั้นหนึ่ง
3. ความหมายตามปริบท คือ ความหมายของคําที่มีขอความหรือประโยคเปน
ตัวกําหนดบังคับ
4. ความหมายที่ขึ้นอยูกับสถานการณ เปนความหมายของคําคําเดียวกันในขอความ
หรือประโยคอยางเดียวกัน แตพูดในสถานการณตางกันยอมมีความหมายตางกัน
5. ความหมายจิตประหวัด เปนความหมายที่เกี่ยวของกับอารมณความรูสึก ซึ่งผัน
แปรไปตามบุคคล
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6. ความหมายแทนรูปธรรม คือ ความหมายของคําที่แทนสิ่งซึ่งเปนรูปธรรมมองเห็นได
7. ความหมายแทนนามธรรม คือ ความหมายของคําที่แทนสิ่งซึ่งเปนนามธรรมมองเห็น
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ไมได

8. ความหมายตามไวยากรณ คือ ความหมายที่เกิดจากเรียบรียงคําในประโยค

กาญจนา นาคสกุล (2540: 43) กลาวถึงภาษาที่ใชในสื่อมวลชนวาภาษาของสื่อมวลชน
มีลักษณะลีลาทาทีแปลกไปกวาภาษาปกติ มักมีคนใชตามอยางรวดเร็วสามารถเปนครูไดทั้งใน
ดานการพูด การออกเสียง การใชถอยคํา อาจกลาวไดวา สื่อมวลชนเปนผูรักษา ผูสืบทอด
ผูสรางและผูทําลายภาษาดวย เพราะสื่อมวลชนเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว ภาษาของ
สื่อมวลชนจึงกลายเปนตนแบบ ดังนั้นสื่อมวลชนควรตระหนักถึงลักษณะการใชภาษาพูด
ภาษาเขียน โดยใหยึดและคํานึงถึงรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะ และไมขัดตอ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ชํานาญ รอดเหตุภัย (2528: 148) ไดกลาวไววา ภาษาที่ใชในรายการวิทยุและ
โทรทัศนควรใชภาษาที่คอนขางเปนระเบียบแบบแผน หลีกเลี่ยงคําไมสุภาพ คําสองแงสองมุม
ไมควรใชภาษาที่ขัดตอศีลธรรมวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย พยายามใชภาษาที่อยูในระดับ
งายๆ เพื่อใหเขาถึงสื่อมวลชนไดมากที่สุด โดยเนนการเรียงคํา เรียงลําดับประโยค ความสมบูรณ
ของขอความ การใชคําใหตรงความหมายโดยยึดหลักความถูกตองตามหลักศิลปะของการพูด
ที่สําคัญควรเนนการใชภาษาไทยและไมควรใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษถาไมจําเปน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิไลวรรณ ขนิษฐานันท (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง ลักษณะภาษาที่ใชผาน
สื่อมวลชนโทรทัศน ไดมีการจําแนกรายการโทรทัศนออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) รายการ
โฆษณา 2) รายการขาว 3) รายการศึกษาและสารคดี 4) รายการบันเทิง โดยใหรายละเอียด
เกี่ยวกับภาษาในรายการแตละประเภท ดังนี้
1. ภาษาในรายการโฆษณา – ภาษาในรายการโฆษณาเปนภาษาที่แสดงถึงความคิด
สรางสรรคดานภาษา ความจงใจและความพยายามในการใชภาษาที่ดึงดูดความสนใจและ
สื่อความหมายที่ระดับคําและวลีมากกวาที่ระดับขอความ ภาษาในบทโฆษณาเปนภาษาใน
รายการเดียวที่แสดงถึงความพิถีพิถันในการใชภาษาในดานตางๆ ทั้งคําวลีและการอกเสียง และ
เปนภาษาในรายการเดียวที่มีโอกาสพูดใหมได เพราะบทโฆษณาเปนการอัดเสียงมิใชรายการสด
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2. ภาษาในรายการขาว – ภาษาในรายการขาวเปนภาษาเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่
แตกตางไปจากภาษาในรายการอื่นๆ จุดเดนของภาษาในรายการนี้อยูที่ระดับขอความเนื่องจาก
เปนภาษาของการรายงานเรื่องราวและเหตุการณภาษาในรายการนี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ
ภาษาตางประเทศอยางภาษาอังกฤษอยางชัดเจนในแงของการเรียบเรียงและการลําดับความคิด
ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของภาษาในรายการขาวคือประโยคที่ใชในการรายงานขาวจะยาว
และซับซอนมากกวาประโยคในรายการใดๆ
3. ภาษาในรายการการศึกษาและสารคดี – ภาษาในรายการการศึกษาและสารคดี
มีลักษณะคลายคลึงกับภาษาในรายการขาวมาก กลาวคือเปนภาษาที่เนนระดับขอความและ
การลําดับเรื่องของวิชาที่สอนและการบรรยายสารคดีความก็มี 2 แบบในทํานองเดียวกับการ
รายงานขาว สวนในแงของการใชภาษาการบรรยายดานการศึกษาและสารคดีใชคําเชื่อมความ
ในลักษณะเดียวกับภาษาขาว อยางไรก็ตามในรายการนี้มีความเปนภาษาพูดแทรกอยูดวย
จึงทําใหมีการใชคําเชื่อมนอยกวาภาษาขาว และประโยคก็ยาวนอยกวา
4. ภาษาในรายการบันเทิง – ภาษาในรายการบันเทิงเปนภาษาที่แตกตางไปจาก
ภาษาในรายการอื่นทั้งหมด เพราะเปนภาษาพูดที่มีการโตตอบกัน เปนการใชภาษาแบบเฉพาะหนา
เหมือนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วไป ลักษณะขอความขึ้นอยูกับสภาพและปริบทของการพูด
แตสวนใหญแลวมักเปนการและเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน ประโยคที่ใชในรายการนี้สั้นกวา
ประโยคที่ใชในรายการอื่นๆ
วิยะดา จงบรรจบ (2534) ไดทําการศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อธุรกิจการคา พบวา
ชื่อธุรกิจการคามาจากคําในภาษาตางๆ จํานวน 12 ประเภท คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยกับ
บาลี-สันสกฤต ภาษาอังกฤษกับบาลี-สันสกฤต ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาไทยกับอังกฤษ
ภาษาไทย ภาษาไทยกับบาลี-สันสกฤตและอังกฤษ ภาษาเขมรกับภาษาไทย ภาษาเขมรกับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมรกับบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาไทยกับเขมรและบาลี-สันสกฤต
ประเภทที่มีปริมาณการเกิดมากที่สุดคือชื่อธุรกิจการคาที่มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งพบในธุรกิจ
การคาทุกประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจเสื้อผา ชื่อธุรกิจการคาเหลานี้มีการประกอบคํา 4
ประเภท คือ คําโดด คําประสม คําซอน และคําซ้ํา และมีการเรียงคํา 2 ประเภท คือวางคําขยาย
ไวขางหนาคําที่ถูกขยายกับประเภทที่วางคําขยายไวหลังคําที่ถูกขยาย สวนความหมายที่
นํามาใชในการตั้งชื่อธุรกิจการคามี 11 ประเภท คือความหมายที่แสดงประเภทธุรกิจการคา
ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพ ความเจริญรุงเรืองและความเปนศิริมงคล ความมั่งคั่งร่ํารวย ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ความมั่นคงยืนยง ความสุขอํานาจ-ชัยชนะ คุณธรรม ความสวยงาม และความหมาย
อื่นๆ ประเภทของความหมายที่พบมากที่สุดคือความหมายที่แสดงประเภทธุรกิจการคา คานิยม
ที่สะทอนจากภาษาและความหมายของชื่อธุรกิจการคานั้น มี 3 ประเภท คือ คานิยมในการนํา
ภาษาตางประเทศมาตั้งชื่อธุรกิจการคา คานิยมที่เปนนามธรรม และคานิยมที่เปนรูปธรรม
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เกษมา มั่นคงดี (2529) ไดทําการศึกษา วิเคราะหการตั้งชื่อภาพยนตรตางประเทศ
ที่แปลเปนภาษาไทยตั้งแตป พ.ศ. 2524-2528 พบวาภาพยนตรไทยสวนใหญเนื้อหามาจากงาน
เขียนประเภทตางๆ เชน นิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ และบางเรื่องก็แตงขึ้นเพื่อเปนบทภาพยนตร
โดยตรง สวนการตั้งชื่อภาพยนตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในแงโครงสรางทางภาษาไมมีขอ
แตกตางกันแตอยางใด คือพบวามีการใชคํา (คํานาม คํากริยา และคําวิเศษณ) ใชวลี (นามวลี
กริยา-วลี และบุพบทวลี) ใชประโยค (ประโยคความเดียว) ในการตั้งชื่อภาพยนตรเหมือนกัน ใน
เรื่องการใชภาษาพบวา การตั้งชื่อภาพยนตรไทยมีการใชคําภาษาตางประเทศ การใชศัพทแสลง
และการใชอักษรยอ สวนการใชเครื่องหมายประกอบการเขียนนั้นนิยมใชเครื่องหมายประกอบการ
เขียนในการตั้งชื่อภาพยนตร 2 ชนิดคือ ยัติภังค และจุดไขปลา ในเรื่องการใชคําพบวา
ความหมายของคําและน้ําเสียงของคํา ในการตั้งชื่อภาพยนตรทําใหผูชมสามารถทราบแนวเรื่อง
ของภาพยนตรเรื่องนั้นได ในชื่อภาพยนตรนั้นยังมีบางเรื่องที่เขียนการตัวสะกดการันต ไม
ถู
ก
ต
อ
ง
ต
า
ม
ห
ลั
ก
การเขียน ซึ่งขอนี้ผูสรางภาพยนตรควรระมัดระวังเพราะภาพยนตรเปนสื่อทีม่ อี ทิ ธิพลตอสังคมมาก
จึงอาจมีผูนําคําที่เขียนผิดไปใช
เดชพัฒน อรรถสาร (2538) ไดทําการศึกษา กระบวนการตั้งชื่อภาษาไทยใน
ภาพยนตรสหรัฐอเมริกา พบวา ชื่อภาษาไทยของภาพยนตรสหรัฐอเมริกาสามารถแบงเปน
2 ลักษณะไดแก การแบงตามประเภทของภาพยนตรสามารถแบงได 4 ประเภท คือ 1) ภาพยนตร
ดรามา (Drama Film) 2) ภาพยนตรคอเมดี้ (Comedy Film) 3) ภาพยนตรบูแอ็คชั่น (Action
Film) 4) ภาพยนตรลึกลับตื่นเตนและเขยาขวัญ (Suspense and Horror Flim) และยังสามารถ
แบงตามลักษณะการใชภาษาไทยในการตั้งชื่อไดอีก 5 ประเภทดังนี้ 1) ชื่อภาษาไทยที่ใชคํา
ทับศัพทภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว 2) ชื่อภาษาไทยที่แปลความหมายจากชื่อภาษาอังกฤษ
อยางตรงตัว 3) ชื่อภาษาไทยที่มีความหมายใกลเคียงกับภาษาอังกฤษ 4) ชื่อภาษาไทยที่ไมมี
ความหมายเกี่ยวของกับชื่อภาษาอังกฤษเดิม 5) ชื่อภาษาไทยที่มีภาษาอังกฤษทับศัพทนําหนา
และมีขอความตอทายเปนคําขยาย จากชื่อภาษาไทยที่ถูกแบงออกมาทั้ง 2 ประเภทพบวากลุมคํา
ที่จะนํามาตั้งเปนชื่อภาพยนตรในแตละประเภทจําเปนจะตองสื่ความหมายใหเห็นจุดขายของ
ภาพยนตรไดอยางชัดเจน ทําใหผูชมสามารถตีความถึงแนวภาพยนตรแตละประเภทไดอยาง
ถูกตอง และนอกจากนั้นชื่อภาษาไทยที่ถูกตั้งขึ้นมาจะตองสรางความโดดเดนและสะดุดตาจาก
รูปแบบการใชภาษาไทยอีกดวย
ทั้งนั้เพื่อความสําเร็จทางดานธุรกิจภาพยนตรซึ่งเปน
วัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบนี้นั่นเอง
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สุกัญญา พงศพัชรินทร (2533) ไดวิเคราะหการตั้งชื่อภาพยนตรตางประเทศที่แปล
เปนภาษาไทยตั้งแตป พ.ศ. 2532–ปจจุบัน การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาวิเคราะหและ
เปรียบเทียบการตั้งชื่อภาพยนตรตางประเทศที่แปลเปนภาษาไทย 3 ประเภท คือ ภาพยนตร
อเมริกัน ภาพยนตรจีน ภาพยนตรญี่ปุน ในชวงป พ.ศ. 2532-ปจจุบัน ผลการศึกษาพบวา การ
ตั้งชื่อ ภาพยนตรตางประเทศที่แปลเปนภาษาไทยในแงโครงสรางทางภาษามีการใชคํา วลี และ
ประโยคในการตั้งชื่อ แตสวนมากนิยมตั้งชื่อเปนวลี ในเรื่องการใชภาษาพบวามีการใชภาษาพูด
การใชภาษาถิ่น การซ้ําคํา การสัมผัสคํา การทับศัพทคําภาษาตางประเทศ และการใชคําแสลง
สวนในเรื่องการใชเครื่องหมายวรรคตอนมีใชทั้งเครื่องหมายจุลภาค จุดไขปลา ยัติภังค อัศเจรีย
อัญประกาศ และเครื่องหมายไปยาลนอย และมีการใชตัวเลขเพื่อแสดงคําจํานวนนับและแสดงภาค
สําหรับวิธีการตั้งชื่อเฉพาะที่แปลจากภาษาอังกฤษในดานความหมายสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท
คือการตั้งชื่อโดยตรงตามภาษาอังกฤษ การตั้งชื่อโดยมีเคาความหมายเดิม และการตั้งชื่อโดย
เปลี่ยนความหมายอยางสิ้นเชิง ซึ่งการตั้งชื่อแบบสุดทายนับวาเปนวิธีที่นิยมมากที่สุดในดาน
การใชคําและความหมายของคําทําใหผูชมสามารถทราบแนวเรื่องของภาพยนตรไดวาเปนแนวใด
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บทที่ 3
การวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาชื่อรายการโทรทัศน ซึ่งแพรภาพระหวางวันที่
1 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2545 รวมทั้งสิ้น 320 รายการ มีการผลิตรายการโทรทัศน
เพื่อที่ใหผูชมเลือกชมไดตามความตองการ และความสนใจ ดวยเหตุนี้ดังนั้นผูผลิตรายการจึง
ตอบสนองความตองการการชมรายการโทรทัศนของผูชม โดยการผลิตรายการโทรทัศนออกมา
มากมายหลายประเภท สามารถจําแนกรายการโทรทัศนออกเปนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
1. รายการโทรทัศนประเภทขาว
2. รายการโทรทัศนประเภทสารคดี
3. รายการโทรทัศนประเภทบันเทิง
จากรายการโทรทัศน 320 รายการ พบวามีรายการโทรทัศนประเภทขาว 45 รายการ
คิดเปนรอยละ 14.06 รายการโทรทัศนประเภทสารคดี 116 รายการ คิดเปนรอยละ 36.25 และ
รายการโทรทัศนประเภทบันเทิง 159 รายการ คิดเปนรอยละ 49.69 ดังรายละเอียดในตาราง
ขางลางดังนี้

ตารางที่ 1 ประเภทรายการโทรทัศน
ประเภทรายการโทรทัศน
ขาว
สารคดี
บันเทิง
รวม

จํานวน
45
116
159
320

รอยละ
14.06
36.25
49.69
100.00

การวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว
รายการโทรทัศนประเภทขาวเปนรายการที่มีประโยชน และสําคัญรายการหนึ่ง
นอกเหนือจากรายการประเภทอื่นๆ ในปจจุบันรายการโทรทัศนประเภทขาวเปนรายการโทรทัศน
ที่มีการแขงขันสูง แตละสถานีไดมีการปรับปรุง และพัฒนารายการโทรทัศนประเภทขาวให
นาสนใจ ทั้งรูปแบบการนําเสนอ เนื้อหาขาว และชื่อรายการขาว เปนตน เพื่อทําใหประชาชนสนใจ
และติดตามชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนของตนมากขึ้น การรับชมรายการขาวจัดเปน
การศึกษานอกระบบรูปแบบหนึ่ง รายการขาวทําใหผูชมไดรับความรูกวางไกลขึ้น
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ในการศึกษา ผูศึกษาไดจัดกลุมรายการโทรทัศนประเภทขาวตามเนื้อหาไดดังนี้
1. การรายงานขาวและสถานการณปจจุบัน ไดแก การรายงานขาว กิจสาธารณะ
หรือกิจบานเมือง และสถานการณปจจุบันที่เปนขอเท็จจริง แกประชาชนเพื่อใหไดรับทราบ
เหตุการณที่เกิดขึ้นรอบตัว อยางทันเหตุการณ
2. รายการวิเคราะห วิจารณขาว ไดแก รายการที่มาวิเคราะหหรือวิจารณขาวและ
เหตุการณ ที่เกิดขึ้นในสังคมและเปนเหตุการณสําคัญ
ผูศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว ในประเด็นตางๆ

ดังนี้

1. การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว
2. การใชภาษาในชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว
3. ภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว

การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว
จากการศึกษา พบวา วิธีการในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาวนั้นเปนการ
ตั้งชื่อเพื่อนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับขาวทําใหผูชมไดทราบ ขอมูลเบื้องตนดังกลาวเปน
ขอมูล เนื้อหาสาระ ลักษณะเดน และเวลาในการแพรภาพออกอากาศ นอกจากนี้การใชคําที่
ปรากฏในชื่อรายการเปนคําที่ใชเพื่อดึงดูดและกระตุนใหผูรับชมเกิดความสนใจในเนื้อหาสาระ
ของรายการและติดตามชมรายการขาวมากยิ่งขึ้น
จากรายการโทรทัศนทั้งหมด 320 รายการ จําแนกเปนรายการโทรทัศนประเภท
ขาวได 45 รายการ พบวามีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การตั้งชื่อรายการโดยระบุคําวา “ขาว”
2. การตั้งชื่อรายการโดยไมระบุคําวา “ขาว”
1. การตั้งชื่อรายการโดยระบุคําวา “ขาว”
วิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาวที่มีการระบุประเภทรายการชัดเจนวา
เปนรายการขาวนั้น คือการตั้งชื่อรายการโทรทัศนโดยมีคําวา “ขาว” ปรากฏอยูในชื่อรายการ
โทรทัศนรวมกับคําอื่นๆ วิธีการตั้งชื่อรายการดังกลาวเปนการสื่อความหมายตรงกับผูชมใหรับทราบ
ประเภทรายการวาเปนรายการขาวทันทีที่ไดเห็นชื่อรายการ
จากชื่อรายการโทรทัศนที่เปนรายการขาวทั้งหมด 45 รายการ พบวามีรายการ
ขาวที่มีคําวา “ขาว” ปรากฏในชื่อ จํานวน 34 รายการ คิดเปนรอยละ 75.56 รายชื่อรายการขาว
ที่มีการระบุประเภทรายการมีดังนี้
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สรุปขาวเดน
ขาวภาคค่ํา
ขาวรับอรุณ
ขาวเที่ยงสุดสัปดาห
ขาวสั้น
ระเบียงขาว
เกาะติดขาว
ขาวเดนประจําวัน
ชอง 9 ขาวเศรษฐกิจ
ขาวสังคมธุรกิจ
เจาะลึกขาวรอน

ขาวภาคเที่ยง
ขาวบริการธุรกิจ
ขาวภาค 17.30 น.
ขาวทองถิ่น
ขาวผูเยาว
สะกิดขาว
ขาวเศรษฐกิจ
ทันขาวเชานี้
ขาวดวน ททบ. 5
สี่แยกขาว ITV
ขาวภาคเชา
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180 วินาทีขาว
ขาวเที่ยงวัน
ขาวภาคดึก
ขาว 4 ทุม
ขาวประกวดราคา
ตระเวณขาว
รูทันขาว
ขาวเที่ยว ITV
เที่ยงวันทันขาว
ขาวเด็ดเจ็ดสี
ขาวเดนประเด็นรอน
ขาวสังคมธุรกิจ

ชื่อรายการโทรทัศนที่ระบุชัดเจนวาเปนรายการโทรทัศนประเภทขาวนั้น จะพบ
คําวา “ขาว” จะปรากฏรวมกับกลุมคํา จากการศึกษาสามารถจําแนกความหมายที่ปรากฏในชื่อ
ไดเปน 4 กลุม คือกลุมที่บอกเวลา ลักษณะเดน เนื้อหาขาว และสถานีออกอากาศ
1.1 เวลาในชื่อรายการโทรทัศนประเภท “ขาว” เวลาที่ปรากฏรวมในชื่อ
รายการขาวแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ
1.1.1 เวลาในการแพรภาพ เวลาที่ปรากฏในชื่อรายการขาวประเภทนี้
เปนขอมูลดานเวลาเกี่ยวกับรายการขาวนั้นวามีระยะเวลาในการแพรภาพนานเทาใด จาก
รายการโทรทัศนที่มีการระบุประเภทขาวทั้งหมด พบวา มีรายการขาวที่มีการตั้งชื่อโดยระบุ
ประเภทและบอกระยะเวลาในการแพรภาพ จํานวน 1 รายการ ดังนี้

180 วินาทีขาว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ 180 วินาทีขาว
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว และมีระยะเวลาในการแพรภาพออกอากาศ 180 วินาที
1.1.2 เวลาที่ออกแพรภาพ เวลาที่ปรากฏในชื่อรายการขาวประเภทนีจ้ ะ
เปนเวลาการออกแพรภาพของรายการขาวโดยจะมีการระบุวารายการขาวนั้นๆ จะออกแพรภาพ
ในเวลาใดของวัน จากรายการโทรทัศนที่มีการระบุประเภทขาวทั้งหมด พบวา มีรายการขาวที่มี
การตั้งชื่อโดยบอกประเภทรายการและบอกชวงเวลาในการนําเสนอ จํานวน 12 รายการ
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ซึ่งสามารถจําแนกเวลาในการนําเสนอขาวที่นําเสนอตลอดทั้ง 24
ชั่วโมง โดยแบงเปนขาวในชวงเวลาตางๆ ของวันดังนี้
1) ขาวชวงภาคเชา

ขาวภาคเชา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวภาคเชา
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศวาเปนชวงเชา
ทันขาวเชานี้
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ทันขาวเชา
นี้ เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกผูรับชมถึงเวลาที่แพรภาพออกอากาศวาเปนชวง
เชา

ขาวรับอรุณ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวรับ
อรุณ เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศคือ ชวง
เชา
2) ขาวชวงภาคเที่ยง

ขาวเที่ยงวัน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวเที่ยง
วัน เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศคือ ชวง
เที่ยง

ขาวภาคเที่ยง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวภาค
เที่ยง เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้ง บอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศคือ ชวง
เที่ยง
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ขาวเที่ยงสุดสัปดาห
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาว
เที่ยงสุดสัปดาห เปนรายการโทรทัศนประเภทขาวรวมทั้งบอกถึงวันและเวลาในการแพรภาพ
ออกอากาศคือ วันเสารและอาทิตย ชวงเที่ยง
ขาวเที่ยง ITV
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาว
เที่ยง ITV เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศคือ
เวลาเที่ยง
เที่ยงวันทันขาว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ เที่ยงวัน
ทันขาว เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกผูรับชมถึงเวลาที่แพรภาพออกอากาศวา
เปน ชวงเที่ยง
3) ขาวชวงภาคค่ํา

ขาวภาคค่ํา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวภาคค่ํา
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศคือ ชวงค่ํา

ขาวภาค 17.30 น.
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวภาค
17.30 น. เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว ที่ทําการแพรภาพออกอากาศชวงเวลา 17.30 น.
4) ขาวชวงภาคดึก

ขาวภาคดึก
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวภาค
ดึก เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศคือ ชวง
ดึก
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ขาว 4 ทุม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาว 4 ทุม
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศ คือ ชวงเวลา
4 ทุมหรือ 22.00 น.
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1.2 เนื้อหาขาว
กลุมคําที่ปรากฏอยูในชื่อรายการขาวประเภทที่ระบุชัดเจนวาเปนรายการขาว
จะบอกเนื้อหาของขาววาขาวที่นําเสนอนั้นมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1.2.1 ขาวที่มีเนื้อหาเฉพาะดานเศรษฐกิจ รายการขาวประเภทนี้เปน
การนําเสนอขาวที่มีจุดประสงคใหขาวสารความรูเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ จากการศึกษารายการ
โทรทัศนที่มีการระบุประเภทขาวทั้งหมด พบวา มีรายการขาวที่มีการตั้งชื่อโดยบอกประเภทรายการ
และบอกเนื้อหาขาวเศรษฐกิจ จํานวน 5 รายการ ไดแก
ขาวเศรษฐกิจ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวเศรษฐกิจ
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว และบอกถึงเนื้อหาสาระของขาววามีเนื้อหาที่นําเสนอเฉพาะ
เรื่องเศรษฐกิจ

ขาวสังคมธุรกิจ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวสังคม
ธุรกิจ เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกเนื้อหาของรายการขาววาเปนรายการที่
นําเสนอขาวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในสังคม โดยจะเนนเรื่องการดําเนินธุรกิจ
ขาวบริการธุรกิจ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวบริการ
ธุรกิจ เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว รวมทั้งบอกเนื้อหาวาเปนขาวบริการ โดยจะมุงเนน
นําเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการแขงขันในธุรกิจประเภทตางๆ

ขาวประกวดราคา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวประกวด
ราคา เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว และบอกถึงเนื้อหาที่เปนลักษณะเฉพาะคือ เปนขาว
เกี่ยวกับการแขงขันกันในการดําเนินธุรกิจ
ชอง 9 ขาวเศรษฐกิจ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ชอง 9 ขาว
เศรษฐกิจ เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว และบอกถึงเนื้อหาสาระของขาววามีเนื้อหาที่นาํ เสนอ
เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งมีการแพรภาพทางชอง 9

21

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

1.2.2 ขาวที่มีการมุงเนนเฉพาะกลุมเปาหมาย ชื่อของรายการโทรทัศน
ประเภทขาวประเภทนี้จะสื่อใหทราบวาขาวที่นําเสนอมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับกลุมผูชม จาก
การศึกษารายการโทรทัศนที่ระบุประเภทขาวทั้งหมด พบวา มีรายการขาวที่มีการตั้งชื่อโดยบอก
ประเภทรายการและมุงเนนกลุมผูชมที่เปนเยาวชน จํานวน 1 รายการ ดังนี้

ขาวผูเยาว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวผูเยาว
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาว และบอกถึงเนื้อหาของขาววามีความเกี่ยวของและเหมาะสม
กับกลุมผูชมที่เปนเยาวชน โดยรายการนี้มีผูดําเนินรายการเปนเยาวชนชายและหญิงและขาว
ที่เลือกนําเสนอจะเปนขาวที่เกี่ยวกับเยาวชน เชน เรื่องการศึกษาของเด็ก
1.2.3 ขาวที่มีเนื้อหาเฉพาะทองถิ่น ชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว
รายการนี้จะสื่อใหทราบวารายการขาวนี้เปนการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของหรือเกิดขึ้นในสวน
ภูมิภาคของประเทศ จากการศึกษารายการโทรทัศนประเภทขาวทั้งหมด พบวา มีรายการขาว
ที่มีการตั้งชื่อโดยบอกประเภทรายการและบอกเนื้อหาเฉพาะทองถิ่น จํานวน 1 รายการ ไดแก

ขาวทองถิ่น
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวทองถิ่น
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกเนื้อหาของรายการวาเปนขาวที่นําเสนอเรื่องราวที่
เกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในสวนภูมิภาค
1.3 การบอกลักษณะเดนของขาว
กลุมคําที่ปรากฏรวมในชื่อรายการขาวประเภทระบุรายการชัดเจนวาเปน
รายการขาวจะ บอกลักษณะพิเศษหรือบอกลักษณะเดนของขาว โดยคําที่จะใชเปนคํา “ดวน เดน
เจาะลึก ทัน เด็ด” ทั้งนี้เพื่อมุงเนนใหผูรับชมไดมีความรูสึกถึงความนาสนใจและความพิเศษของ
รายการขาวเพื่อเรียกรองความสนใจใหติดตามชม
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาวทั้งหมด พบวา มีรายการ
ขาวที่มีการตั้งชื่อโดยบอกประเภทรายการและบอกลักษณะพิเศษหรือลักษณะเดน จํานวน 15
รายการ ไดแก
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ขาวเดนประจําวัน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวเดนประจําวัน
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกผูชมวารายการนี้มีลักษณะเดนคือการนําเสนอเฉพาะ
ขาวเดนที่นาสนใจหรือขาวสําคัญของวันนั้นและเปนรายการขาวที่ออกอากาศทุกวัน

ทันขาวเชานี้
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ทันขาวเชานี้ เปน
รายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกผูชมวารายการนี้มีลักษณะเดนคือการนําเสนอขาวที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วเพื่อใหผูชมสามารถติดตามไดทันกับสถานการณที่เกิดขึ้นในเชาวันนี้โดยจะมีการ
ออกอากาศตอนเชา

เที่ยงวันทันขาว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ เที่ยงวันทันขาว
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกผูชมวารายการนี้มีลักษณะเดนหรือลักษณะพิเศษคือ
การนําเสนอขาวที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทันกับสถานการณ ที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน โดยเปนรายการ
ขาวที่ออกอากาศในตอนเที่ยง

ขาวดวน ททบ.5
รายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวดวน ททบ.5 เปน
รายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกผูชมวารายการนี้มีลักษณะพิเศษของวาเปนขาวที่ทัน
เหตุการณและนํามาเสนอเพื่อใหผูไดชมอยางรวดเร็ว และทําการออกอากาศทางชอง 5
ขาวเด็ดเจ็ดสี
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวเด็ดเจ็ดสี เปน
รายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกถึงลักษณะเดนของขาววาเปนรายการขาวที่กําลังอยูใน
ความสนใจของคนและมีความสําคัญถึงและมีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง7

เกาะติดขาว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ เกาะติดขาว เปน
รายการโทรทัศนประเภทขาวที่มีลักษณะพิเศษของรายการวาผูชมจะไมพลาดสถานการณที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสื่อความหมายวารายการนี้จะทําใหผูชมสามารถติดตามความจริงของ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางใกลชิด
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ขาวเดนประเด็นรอน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวเดนประเด็น
รอน เปนรายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกถึงลักษณะเดนหรือลักษณะพิเศษวาเปนขาว
เดนและเปนขาวที่ผูคนใหความสนใจมากในขณะนั้นๆ
เจาะลึกขาวรอน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ เจาะลึกขาวรอน
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกถึงลักษณะเดนของขาววาเปนรายการที่มีการนําเสนอ
ขาวที่กําลังอยูในความสนใจของประชาชน

สรุปขาวเดน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ สรุปขาวเดน เปน
รายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกถึงลักษณะเดนวาเปนขาวเดนหรือขาวที่ผูคนใหความสนใจ
และจะมีการสรุปขาวเฉพาะใจความสําคัญมานําเสนอ

ขาวสั้นทันโลก
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ขาวสั้นทันโลก
เปนรายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกถึงลักษณะเดนของขาว เปนการนําเสนอขาวที่ขึ้น
ทุกสถานที่ในโลกอยางรวดเร็วทันเหตุการณ และมีรูปแบบการนําเสนอขาวแบบสั้น

สี่แยกขาว ITV
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ สี่แยกขาว ITV เปน
รายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกถึงลักษณะพิเศษของขาววามีการรวบรวมเหตุการณตางๆ
ที่เกิดรอบโลกมานําเสนอในรายการนี้ซึ่งมีการแพรภาพทางสถานีโทรทัศน ITV
ตระเวนขาว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรับทราบวารายการ ตระเวนขาว เปนรายการ
โทรทัศนประเภทขาวและบอกถึงลักษณะพิเศษคือเปนขาวที่มีลักษณะไมเปนทางการเปนเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่โดยไมจํากัดอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยคําวาตระเวน ซึ่งคํานี้
จะบอกกับผูรับชมเกิดความรูสึกวาไดออกไปเสาะหาขาวโดยไมมีรูปแบบหรือหลักการ
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สะกิดขาว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ สะกิดขาว เปนรายการ
โทรทัศนประเภทขาวและบอกถึงลักษณะพิเศษวาเปนรายการขาวที่มีการนําเสนอขาวสารขอมูล
แบบไมวิเคราะหเจาะลึกและเปนขาวเบาๆ

รายงานขาวและสถานการณ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ รายงานขาวและ
สถานการณ เปนรายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกถึงลักษณะพิเศษของขาว วาเปนการนํา
ขาวสารและเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันมานําเสนออยางตรงไปตรงมา
ระเบียงขาว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมรายการรับทราบวารายการ ระเบียงขาว เปน
รายการโทรทัศนประเภทขาวและบอกลักษณะพิเศษของขาว โดยใชคําวา “ระเบียง” คําวา
ระเบียงนั้นหมายถึงสวนประกอบของบานซึ่งไมมีความสําคัญมากนัก แตมีไวเพื่อเปนที่พักผอน
ดังนั้นระเบียงขาวนั้นคือขาวที่เบาๆ ชมแลวไมเครียด

1.4 สถานีออกอากาศ
กลุมคําที่ปรากฏในรายการขาวประเภทระบุรายการชัดเจนวาเปนรายการขาว
จะมีการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานีที่รายการขาวนั้นๆ ออกแพรภาพ จากการศึกษาพบวารายการขาว
ที่มีชื่อรายการเชนนี้ 5 รายการ ดังนี้

ขาวดวน ททบ. 5
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ขาวดวน ททบ. 5 เปนรายการ
ขาวที่มีความรวดเร็วทันเหตุการณที่ทําการแพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง 5
สี่แยกขาว ITV
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สี่แยกขาว ITV เปนรายการ
ขาวที่มีการรวบเหตุการณณตางๆ ไวมากมายและไดทําการแพรภาพทางสถานีโทรทัศน ชอง ITV
ขาวเที่ยง ITV
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ขาวเที่ยง ITV เปนรายการขาว
ประจําวัน ที่มีการแพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง ITV ในชวงเที่ยง
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ขาวเด็ดเจ็ดสี
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ขาวเด็ดเจ็ดสี เปนรายการขาว
ที่มีเนื้อหาเขมขนและทําการแพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง 7

ชอง 9 ขาวเศรษฐกิจ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ชอง 9 ขาวเศรษฐกิจ เปน
รายการขาวเศรษฐกิจที่ทําการแพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง 9
2. ชื่อของรายการขาวโดยไมระบุคําวา “ขาว”
ชื่อรายการขาวที่ไมมีการใชคําวา “ขาว” ระบุความหมายตรงวาเปนรายการ
ประเภทขาว มีอยู 11 รายการ จากชื่อรายการโทรทัศนที่เปนรายการขาวทั้งหมด 45 รายการ
ชื่อรายการขาวที่ไมมีการระบุประเภทรายการมีดังนี้
เหตุบานการเมือง
ตลาดเศรษฐกิจ
เสนทางนักลงทุน
เปดโลก 6 นาฬิกา

เกาะกระแสโลก
จับกระแสโลก
เชาวันนี้

ทิศทางเศรษฐกิจ
โฟกัสเศรษฐกิจ
เปดโลกธุรกิจ

จากการศึ ก ษาลั ก ษณะของรายการข า วที่ ไ ม ร ะบุ ป ระเภทรายการไว ใ นชื่ อ
โดยตรงนั้น พบวาสวนใหญเปนรายการ วิเคราะห วิจารณ เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
ยังเปนการความรูใน ขาวสารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ชื่อรายการขาวทั้ง 11 รายการจะ
สอดคลองกับเนื้อหาที่นําเสนอ โดยสามารถแบงเนื้อหาที่นําเสนอที่ปรากฏในชื่อรายการไดดังนี้
2.1 การวิเคราะห วิจารณ สถานการณทางสังคมและการเมือง เปนรายการ
ที่มีการวิเคราะห วิจารณ ขาวหรือเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น จําแนกเนื้อหาที่กลาวถึงได 2 ลักษณะ
ดังนี้

2.1.1 การวิเคราะห วิจารณ สถานการณทางสังคมและการเมือง
ภายในประเทศ เปนการวิเคราะห วิจารณเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของกับการเมืองไทยและเปน
เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทย รวมถึงเปนที่สนใจของผูคนในสังคม จากชือ่ รายการโทรทัศน
ประเภทขาวทั้งหมด พบวา มีรายการขาวที่มีการวิเคราะห วิจารณ สถานการณทางสังคมและ
การเมืองภายในประเทศ จํานวน 2 รายการ ไดแก
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เชาวันนี้
เปนที่นาสังเกตวารายการ เชาวันนี้ ถาฟงแตชื่อ ผูฟงจะไม
สามารถคาดเดาไดอยางมั่นใจ 100% ไดวาเปนรายการขาว อยางไรก็ตาม ชื่อรายการ เชาวันนี้
อาจสื่อถึงวาในเชาวันนี้จะมีเหตุการณใดเกิดขึ้นบางโดยทางรายการไดนําเสนอเหตุการณตางๆ
ที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพรายวันของเชาวันนี้ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจ มาทําการวิเคราะห
วิจารณ ใหประชาชนไดรับชม
เหตุบานการเมือง
ชื่อรายการ เหตุบานการเมือง บอกใหผูชมทราบวาเปนการ
นําเสนอขาวสารที่เกี่ยวของกับสถานการณทางสังคมของประเทศไทย และขาวสารที่เกี่ยวของกับ
การเมืองของประเทศไทย ที่กําลังเปนที่สนใจของประชาชนมาวิเคราะห วิจารณ ในแงมุมตางๆ
2.1.2 การวิเคราะห วิจารณ สถานการณทางสังคมและการเมือง
ในตางประเทศ จะมีการหยิบยกเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในตางประเทศ รวมทั้งเรื่องการเมือง
ในตางประเทศที่นาสนใจ มานําเสนอใหผูชมรับรูอยางรวดเร็วทันเหตุการณจ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
ชื่อรายการโทรทัศนทั้งหมด พบชื่อรายการขาวที่เปนการวิเคราะหวิจารณสถานการณทางสังคม
และการเมือง ตางประเทศ ทั้งหมด 2 รายการไดแก
เกาะกระแสโลก
ชื่อรายการ เกาะกระแสโลก บอกใหผูชมทราบวา เปนรายการ
ที่นําเสนอการวิเคราะหเหตุการณ ความเปนไปในประเทศตางๆ ทั่วโลกที่นาสนใจ มานําเสนอ
อยางใกลชิดติดสถานการณ

จับกระแสโลก
ชื่อรายการ จับกระแสโลก บอกใหผูชมทราบวาเปนรายการ
ที่พยายามจะนําเหตุการณสําคัญของโลกมานําเสนอดวยการวิเคราะหเจาะลึก
2.2 การวิเคราะห วิจารณ ขาวเฉพาะดาน เปนการนําขาวเฉพาะเรื่องใด
เรื่องหนึ่งมาทําการวิเคราะห เพื่อใหผูชมไดรับรูขาวนั้นๆ ทุกแงมุมอยางละเอียด
จากการศึกษาชื่อรายการขาวทั้งหมด จะมีรายการประเภทนี้จํานวน 5
รายการ ซึ่งชื่อของรายการจะใหความหมายถึงการวิเคราะหขาวเฉพาะดาน ซึ่งปรากฏเฉพาะ
ขาวเศรษฐกิจ และเมื่อพิจารณาการนําเสนอเนื้อหาขาวในรายการ พบวา ชื่อรายการสอดคลอง
กับเนื้อหาที่นําเสนอในรายการ
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โฟกัสเศรษฐกิจ
ชื่อรายการ โฟกัสเศรษฐกิจ บอกใหผูชมทราบวา เปนรายการที่เนน
เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่กําลังมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจภายในประเทศ มาทําการวิเคราะห
วิจารณเพื่อใหผูที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนอยางเต็มที่
ทิศทางเศรษฐกิจ
ชื่อรายการ ทิศทางเศรษฐกิจ บอกใหผูชมทราบวา เปนรายการที่ทําการ
วิเคราะห วิจารณ เรื่องเศรษฐกิจในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการพยากรณสถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกดวย
เสนทางนักลงทุน
ชื่อรายการ เสนทางนักลงทุน บอกใหผูชมทราบวา เปนรายการขาว
ที่เกี่ยวของกับความรูตางๆ สําหรับผูลงทุนที่จะทําใหผูลงทุนนําไปใชเพื่อผลประโยชนสูงสุด
เปดโลกธุรกิจ
คําวา “เปดโลก” ในชื่อรายการ เปดโลกธุรกิจ สื่อความหมายวามีการ
ทําใหผูชมไดรับทราบเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของเฉพาะเรื่องราวขาวสารความรูในวงการธุรกิจ
นอกจากนี้ขาวเหลานั้นยังครอบคลุมทั่วโลก

ตลาดเศรษฐกิจ
ชื่อรายการ ตลาดเศรษฐกิจ บอกใหผูชมทราบวา เปนรายการที่นําเฉพาะ
เรื่องเศรษฐกิจ โดยจะเปนการวิเคราะหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หรืออาจนําภาพรวมของ
เศรษฐกิจทั่วโลกที่มีผลตอเศรษฐกิจไทยมานําเสนอ
2.3 การบอกเวลา ชื่อรายการโทรทัศนประเภทรายการขาวที่ไมระบุประเภท
ของรายการ มีการใชกลุมคําที่บอกชวงเวลาในการออกอากาศ จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน
ประเภทขาว พบวา มีรายการขาวที่มีการตั้งชื่อโดยสื่อถึงประเภทรายการและบอกเวลา เพียง
จํานวน 1 รายการ ไดแก

เปดโลก 6 นาฬิกา
ชื่อรายการ เปดโลก 6 นาฬิกา บอกผูชมรายการโดยใชคําสื่อความหมายวา
เปนรายการขาว คือคําวา “เปดโลก” หมายถึงการทําใหผูรับชมทราบเรื่องราว เหตุการณหรือ
ขาวที่เกิดขึ้นในทุกสถานที่ในโลก และบอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศในเวลา 6 นาฬิกา
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การใชภาษาในชื่อรายการขาว
จากการศึกษาการใชภาษาในการตั้งชื่อรายการขาว พบวา มีการใชภาษาใน
ลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
1. การใชสัมผัส
การใชเทคนิคทางดานเสียงในการตั้งชื่อรายการขาวนั้น ผูผลิตรายการนิยมใช
คําสัมผัส ในการตั้งชื่อ ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดความคลองจองและสามารถจดจําชื่อรายการไดงาย ซึ่ง
มีรายละเอียดตางๆ ไดดังตอไปนี้
การใชคําสัมผัส คือการเลือกเอาคําที่มีรูปและเสียงคลายหรือเหมือนกันมาวาง
ไวในตําแหนงที่ใกลกัน จากการศึกษาชื่อรายการขาว พบการใชคําสัมผัส ในการตั้งชื่อรายการขาว
2 ลักษณะ ดังนี้
1.1 การใชสัมผัสสระ เปนการใชคําที่มีเสียงสระเหมือนกันในการตั้งชื่อรายการ
เพื่อใหเกิดความคลองจองและสามารถจดจําไดงาย เชน การใชสระ อา ไอ อู เปนตน ชื่อรายการ
โทรทัศนที่ใชคําสัมผัสสระในการตั้งชื่อ มีดังนี้
ขาวเด็ดเจ็ดสี
ขาวสั้นทันโลก
เที่ยงวันทันขาว
ทันขาวเชานี้
เหตุบานการเมือง
ชอง 9 ขาวเศรษฐกิจ

มีคําสัมผัส สระเอะ
มีคําสัมผัส สระอะ
มีคําสัมผัส สระอะ
มีคําสัมผัส สระเอา
มีคําสัมผัส สระอา
มีคําสัมผัส สระเอา

คือคําวา เด็ด กับ เจ็ด
คือคําวา สั้น กับ ทัน
คือคําวา วัน กับ ทัน
คือคําวา ขาว กับ เชา
คือคําวา บาน กับ การ
คือคําวา 9 (เกา) กับ ขาว

1.2 การใชสัมผัสพยัญชนะ เปนการใชคําที่มีการใชพยัญชนะตัวเดียวกันเรียง
ติดกันในการตั้งชื่อ เชน พยัญชนะ /ก/ช/ท/ เปนตน ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําสัมผัสพยัญชนะ
ในการตั้งชื่อ มีดังนี้
ขาวเดนประเด็นรอน
เสนทางนักลงทุน
ทิศทางเศรษฐกิจ

มีสัมผัสพยัญชนะ ด
มีสัมผัสพยัญชนะ ท
มีสัมผัสพยัญชนะ ท

คือคําวา เดน กับ เด็น
คือคําวา ทาง กับ ทุน
คือคําวา ทิศ กับ ทาง
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จากการศึกษารายการโทรทัศนประเภทขาว พบวามี การใชสัมผัสสระและ
สัมผัสพยัญชนะ เปนรูปแบบที่ผูผลิตรายการนิยมนํามาใชในการตั้งชื่อรายการ เนื่องจาก
การใชสัมผัส เปนวิธีการที่สังคมไทยนิยมใชและสามารถชวยใหผูชมจดจําชื่อรายการไดงายขึ้น
2. การใชคํา
การใชเทคนิคในดานคําศัพทของชื่อรายการขาวนั้น พบวามีลักษณะตางๆ
ที่เกี่ยวของกับคํา และความหมายของคําซึ่งสามารถแยกออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้

2.1 การใชคําที่มีความหมายโดยตรงของคําวา “ขาว” เปนการใชคําที่มี
ความหมายโดยตรง ในการสื่อความหมายถึงประเภทรายการโทรทัศนวาเปนรายการประเภทขาว
กลาวคือมีการใชคําวา “ขาว” ในการตั้งชื่อ
180วินาทีขาว
ขาวเที่ยงวัน
ขาวภาคดึก
ขาว 4 ทุม
ขาวประกวดราคา
ตระเวณขาว
รูทันขาว
ขาวเที่ยง ITV
เที่ยงวันทันขาว
ขาวเด็ดเจ็ดสี
ขาวเดนประเด็นรอน
สี่แยกขาว ITV

ขาวประจําวัน
ขาวภาคค่ํา
ขาวรับอรุณ
ขาวเที่ยงสุดสัปดาห
ขาวสั้น
ระเบียงขาว
เกาะติดขาว
ขาวเดนประจําวัน
ชอง 9 ขาวเศรษฐกิจ
ขาวสังคมธุรกิจ
เจาะลึกขาวรอน
ขาวภาคเที่ยง

สรุปขาวเดน
ขาวบริการธุรกิจ
ขาวภาค 17.30 น.
ขาวทองถิ่น
ขาวผูเยาว
สะกิดขาว
ขาวเศรษฐกิจ
ทันขาวเชานี้
ขาวดวน ททบ. 5
ขาวภาคเชา
ขาวสังคมธุรกิจ

จากตัวอยางขางตน เปนการตั้งชื่อรายการประเภทขาว โดยระบุคําวา “ขาว”
ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชมากที่สุดในรายการประเภทนี้ เพื่อจุดประสงคในการดึงดูดความสนใจ
จากกลุมผูชมรายการประเภทนี้ใหสามารถเลือกชมๆ ไดตรงตามความตองการ
2.2 การใชคําที่มีความหมายโดยนัยสื่อความหมาย “ขาว” เปนการใชคํา
ที่มีความหมายโดยนัย การใชคําอื่นที่ไมใช “ขาว” โดยมีความหมายเกี่ยวโยงใหผูชมรายการ
สามารถรับรูไดวาเปนรายการขาว ในการสื่อความหมายวาเปนรายการประเภทขาว พบวามีการ
ใชคําวา “เปดโลก กระแส” ซึ่งผูชมสวนใหญ มักมีความเขาใจหรือรับรูไดวารายการนั้นๆ เปน
รายการที่นําเสนอขาวสาร ดังตัวอยางตอไปนี้
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เปดโลกธุรกิจ
เกาะกระแสโลก

จากตัวอยางขางตน เปนวิธีการบอกประเภทรายการขาว โดยใชคําที่มี
ความหมายโดยนัย เพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มสีสัน ความนาสนใจของชื่อรายการประเภทนี้
ใหผูชมสนใจติดตามชม

2.3 การใชคําที่แสดงถึงลักษณะสาระสําคัญของขาว เปนการใชคําที่สื่อ
ความหมายถึงลักษณะสาระที่สําคัญประจํารายการขาว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความนาสนใจติดตามชมให
รายการประเภทนี้ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
2.3.1 การใชคําที่สื่อความหมายถึงการ “ทันสมัย ทันกาล” ของเหตุการณ
ขาวเปนการตั้งชื่อรายการขาวเพื่อแสดงถึงความรวดเร็ว ของการนําเสนอขาวนั้นๆ
ทันขาวเชานี้
เกาะติดขาว

รูทันขาว
ทันขาวเชานี้

2.3.2 การใชคําที่สื่อความหมายถึงการเสนอขาวที่ “ครอบคลุม” ทุก
พื้นที่ เปนการตั้งชื่อรายการขาวเพื่อแสดงถึงลักษณะขาววามาจากทั่วทุกภูมิภาค โดยมีการคําวา
“ตระเวณ สี่แยก” ในชื่อรายการ
ตระเวณขาว

สี่แยกขาว ITV

2.3.3 การใชคําที่แสดงถึง “จุดเดน” ของขาว เปนการตั้งชื่อรายการขาว
เพื่อเปนจุดสนใจในการติดตามชมขาว ไดแกคําวา “เด็ด เดน” ดังนี้
ขาวเด็ดเจ็ดสี
ขาวเดนประจําวัน

ขาวเดนประเด็นรอน
ขาวดวน ททบ. 5

2.3.4 การใชคําที่สื่อความหมายถึงความ “กระชับ” ของขาว เปนรายการ
ขาวที่นําเหตุการณที่เกิดขึ้นมาทําการยอ หรือสรุป แลวนําเสนอภายใตเวลาจํากัด ไดแกคําวา
“สั้น สรุป” ดังนี้
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จากตัวอยางขางตน เปนวิธีการตั้งชื่อรายการขาว โดยบอกประเภทรายการ
และเนนลักษณะเดนของการนําเสนอขาว ลักษณะเดนของรายการขาวที่ผูผลิตนิยมนํามาใชเปน
จุดขาย คือ ความทันเหตุการณ ความครอบคลุม ความกระชับ ของขาว ทั้งนี้มีจุดประสงคใน
การแขงขันกันดึงดูดควาสนใจจากผูชม
ภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการขาว
ขาวโทรทัศน มีบทบาทในสังคมสูง มีชวยในการสรางชาติโดยชวยทําใหประชาชน
ที่มีความแตกตางกันในภาษา วัฒนธรรมและอื่นๆ มาสนใจปญหา และผลประโยชนของชาติ
รวมกัน ขาวเปรียบเสมือนหนาตางที่ประชาชนในสังคมชนบทที่อยูโดดเดี่ยวหางไกล สามารถ
มองทะลุไปเห็นชีวิตที่ทันสมัยได นอกจากนี้ขาวเปนสิ่งที่สามารถสะทอนภาพตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม ไดเชนเดียวกัน
จากการศึกษาชื่อรายการขาว พบวา ชื่อรายการขาวสามารถเปนภาพสะทอนทาง
สังคมในแงตางๆ ดังตอไปนี้
1. การใหความสําคัญกับขาว
จากการศึกษาพบวามีการใหความสนใจ การใหความสําคัญกับการนําเสนอขาว
และติดตามรายการขาวมากขึ้น โดยพบวามีรายการโทรทัศนประเภทขาวเกิดขึ้นมากถึงจํานวน
45 รายการ ซึ่งถาเปรียบเทียบเมื่อ 5 ป และพบวาการนําเสนอขาวกระจายตลอดวัน และความถี่
ของการนําเสนอขาวซึ่งกลาวคือรายการขาวจะปรากฏทุกชวงเวลา คือในชวงภาคเชา ภาคเที่ยง
ภาคค่ํา และภาคดึก ดังนี้
ชื่อรายการขาวที่นําเสนอชวงภาคเชา

ชื่อรายการขาวที่นําเสนอในชวงภาคเที่ยง

ขาวภาคเชา
ขาวรับอรุณ
ทันขาวเชานี้
เปดโลก 6 นาฬิกา
ขาวเที่ยงวัน
ขาวเที่ยง ITV
เที่ยงวันทันขาว
ขาวเที่ยงสุดสัปดาห
ขาวภาคเที่ยง
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ชื่อรายการขาวที่นําเสนอในชวงภาคดึก

จากจํานวนรายการขาวที่เพิ่มขึ้น ความถี่และการกระจายของการนําเสนอรายการขาว
ในหนึ่งวัน สะทอนใหเห็นถึงความสนใจของประชาชนหรือสังคมที่ใหความสําคัญตอเหตุการณ
สําคัญที่เกิดขึ้น ติดตามความเคลื่อนไหวในสังคมเพื่อตองการเปนผูที่ทันตอเหตุการณ

2. ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากพบรายการขาวที่เปนเนื้อหาที่มีจุดประสงคในการเนนเฉพาะเรื่อง
เศรษฐกิจมากที่สุดดังรายละเอียดจากตาราง 3.3
ตารางที่ 2 สรุปการนําเสนอเนื้อหาของรายการขาว
ประเภทเนื้อหาขาว
เศรษฐกิจ
เยาวชน
ทองถิ่น
การเมือง

จํานวน
10
1
1
4

รอยละ (ของรายการขาว)
22.00
2.22
2.22
8.89

จากการศึกษาชื่อรายการขาว พบวารายการที่มีการนําเสนอเรื่องเศรษฐกิจ
ทั้งหมด 9 รายการ ดังตอไปนี้

ขาวเศรษฐกิจ บอกถึงเนื้อหาสาระของขาววามีเนื้อหาที่นําเสนอเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ
ขาวสังคมธุรกิจ บอกเนื้อหาของรายการขาววาเปนรายการที่นําเสนอขาวเกี่ยวกับ
เรื่องเศรษฐกิจในสังคม โดยจะเนนเรื่องการดําเนินธุรกิจ
ขาวบริการธุรกิจ บอกเนื้อหาวาเปนขาวบริการ โดยจะมุงเนนนําเสนอเรื่องที่
เกี่ยวกับการแขงขันในธุรกิจประเภทตางๆ
ขาวประกวดราคา บอกถึงเนื้อหาที่เปนลักษณะเฉพาะที่ คือ เปนขาวเกี่ยวกับการ
แขงขันกันในการดําเนินธุรกิจ
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ชอง 9 ขาวเศรษฐกิจ บอกถึงเนื้อหาสาระของขาววามีเนื้อหาที่นําเสนอเฉพาะเรื่อง
เศรษฐกิจโดยจะทําการออกอากาศทางชอง 9
ตลาดเศรษฐกิจ เปนรายการขาว ที่นําเสนอเรื่องเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ
หรืออาจนําภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีผลตอเศรษฐกิจไทยมานําเสนอ
โฟกัสเศรษฐกิจ เปนรายการขาว ที่เนนเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่กําลังมีอิทธิพล
ตอเศรษฐกิจภายในประเทศ มาทําการวิเคราะห วิจารณเพื่อใหผูที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน
อยางเต็มที่
ทิศทางเศรษฐกิจ เปนรายการขาว ที่ทําการวิเคราะห วิจารณ เรื่องเศรษฐกิจใน
ดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการพยากรณ
สถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกดวย
เสนทางนักลงทุน เปนรายการขาว ที่วิเคราะหเศรษฐกิจดานการเงินการลงทุนที่จะ
ทําใหผูลงทุนไดรับผลประโยชนสูงสุดและจะสงใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

จากตัวอยางขางตนพบวา รายการโทรทัศนประเภทขาวมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เรื่องเศรษฐกิจมากที่สุด ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของขาวสารดานเศรษฐกิจ
ทั้งนี้มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจในปจจุบันกําลังมีปญหาและระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
จากเดิมมากเพราะการขยายตัวอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจในสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และ
การบริการ มีสวนบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของประเทศ ดังนั้นจึงมี
การใหความสําคัญเกี่ยวกับขาวสารเรื่องเศรษฐกิจเพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ
3. ภาพสะทอนถึงสังคมโลกาภิวัตน จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศนพบวา
มีชื่อรายการที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงกระแสโลกาภิวัตน คือเปนยุคที่มีการสื่อสารไรพรมแดน
ทุกคนสามารถรับรูขาวสารที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลาอันรวดเร็ว และถูกตอง
ชื่อรายการขาวที่สะทอนกระแสโลกาภิวัตน ที่พบมีจํานวน 4 รายการ ไดแก
เปดโลก 6 นาฬิกา เปนรายการขาวที่ทําใหผูรับชมรับทราบเรื่องราว เหตุการณ
หรือขาวที่เกิดขึ้นในทุกสถานที่ในโลก และบอกถึงเวลาในการแพรภาพออกอากาศในเวลา 6
นาฬิกา
เปดโลกธุรกิจ เปนรายการขาวที่ทําใหผูรับชมทราบเรื่องราวขาวสาร ความรูใน
วงการธุรกิจอยางมากมายครอบคลุมทุกสถานที่ในโลก
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เกาะกระแสโลก เปนรายการขาวที่เปนการวิเคราะหเหตุการณ ความเปนไปใน
ประเทศตางๆ ทั่วโลกที่นาสนใจ มานําเสนออยางเกาะติดสถานการณ
จับกระแสโลก เปนรายการขาวที่พยายามจะนําเหตุการณสําคัญของโลกมานําเสนอ
ดวยการวิเคราะหเจาะลึก

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาชื่อรายการขาวนั้นเปนการนําขาว เหตุการณ
สําคัญที่เกิดในพื้นที่หางไกลบนโลก มานําเสนออยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ เปนเครื่องแสดงให
เห็นถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทําใหผูชมไดรับรูถึงสถานการณปจจุบันของโลกเปนผูทัน
เหตุการณ ซึ่งเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงสังคมยุคโลกาภิวัตนเปนยุคที่การสื่อสารไรพรมแดน
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บทที่ 4
การวิเคราะหชื่อรายการประเภทความรูและสารคดี

รายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี เปนรายการโทรทัศนที่มีประโยชนในแง
ของการที่ผูชมรายการจะไดรับความรูเรื่องตางๆ
ที่สามารถนําไปปรับใชกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีคุณคา เนื่องจากรายการสารคดี เปนรายการที่ยึดถือเรื่องราวจากความเปน
จริงมานําเสนอเพื่อมุงแสดงความรู ความจริง ทรรศนะความคิดเห็นเปนหลัก ในการผลิตรายการ
โทรทัศนประเภทความรูและสารคดีนั้น เรื่องที่ผลิตออกมานําเสนอนั้นจะตองเปนเรื่องราวที่เปน
ที่สนใจของผูชม และเปนเรื่องที่ทันเหตุการณ
ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศน ประเภทความรูและสารคดี
ในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี
2. การใชภาษาในชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี
3. ภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี

การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี

วิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี มักนิยมใชคําที่แสดงถึง
เนื้อหาสาระของรายการวาเกี่ยวของหรือตองการนําเสนอเรื่องใดเปนสําคัญ เพื่อสื่อความหมาย
แกผูชมถึงขอมูลเบื้องตนของรายการ เพื่อใหผูชมทราบถึงเนื้อหาสาระของรายการ ชื่อของรายการ
จึงเปนแนวทางใหผูรับชมไดตัดสินใจรับชมรายการไดตรงกับความตองการ นอกจากนี้ชื่อของ
รายการโทรทัศนยังกระตุนใหผูรับชมเกิดความสนใจในเนื้อหาสาระของรายการดวย
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศนทั้งหมด พบวาเปนรายการโทรทัศนประเภท
ความรูและสารคดีได 116 รายการ โดยมีวิธีการในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนได 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การตั้งชื่อรายการโดยระบุคําวา “สารคดี”
2. การตัง้ ชื่อรายการโดยไมระบุคําวา “สารคดี”
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1. การตั้งชื่อรายการโดยระบุคําวา “สารคดี”
การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดีที่มีการระบุประเภทรายการ
โดยตรงกลาวคือในชื่อรายการโทรทัศนจะมีคําวา “สารคดี” ปรากฏอยู วิธีการตั้งชื่อรายการ
ดังกลาวสื่อความหมายตรงวาเปนรายการโทรทัศนประเภทใดคือเมื่อผูชมไดยินเพียงชื่อรายการ
ก็จะทราบอยางชัดเจนวารายการนั้นๆ เปนรายการความรูและสารคดี จากการศึกษาพบวามี
รายการความรูและสารคดีที่มีคําวา “สารคดี” ปรากฏในชื่อ เพียงจํานวน 4 รายการ ดังนี้
สารคดีสัตวโลกหฤโหด
สารคดีโลกมหัศจรรย

สารคดีเจาพอเงินตรา
สารคดีจากกองทุนหมูบาน

จากชื่อรายการสารคดีที่ระบุประเภทรายการทั้ง 4 รายการดังกลาวพบวาเปน
รายการโทรทัศนที่เปนเรื่องเฉพาะมีกลุมผูชมเฉพาะ ชื่อของรายการโทรทัศนทั้ง 4 รายการดังกลาว
นอกจากบอกวาเปนรายการสารคดีแลวชื่อรายการโทรทัศนประเภทนี้ยังมีการระบุเนื้อหาเฉพาะ
ของรายการรวมอยูดวย โดยเนื้อหาที่ปรากฏรวมกับการระบุประเภทรายการความรูและสารคดี
จัดเปนประเภทไดดังนี้
1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการนําเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกในแงมุมที่นาสนใจ จากการศึกษาพบวามีจํานวน 2 รายการ ดังนี้

สารคดีสัตวโลกหฤโหด
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สารคดีสัตวโลกหฤโหด เปน
รายการสารคดีที่มีเนื้อหาสาระวาเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของสัตวโลกที่ตองตอสูดิ้นรนเพื่อ
ที่จะมีชีวิตอยู

สารคดีโลกมหัศจรรย
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สารคดีสัตวโลกมหัศจรรย
เปนรายการสารคดีที่มีเนื้อหาสาระวาเกี่ยวของกับสัตวโลกที่มีความเปนอยูในแงมุมที่มนุษย
ไมเคยทราบและเปนเรื่องราวที่นาสนใจ

1.2 เนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจ เปนรายการที่นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจการเงินการลงทุน จากการศึกษา พบวามี จํานวน 1 รายการ ดังนี้
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สารคดีเจาพอเงินตรา
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ สารคดีเจาพอเงินตรา เปน
รายการสารคดีที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับวงการ การเงิน การลงทุน
1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เปนรายการที่นําเสนอ
เกี่ยวกับความคืบหนาของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลวามีการดําเนินการกาวหนาเปนอยางไร
จากการศึกษา พบวา จํานวน 1 รายการ ดังนี้

สารคดีจากกองทุนหมูบาน
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ สารคดีจากกองทุนหมูบาน
เปนรายการสารคดีที่ใหสาระวาเกี่ยวกับความคืบหนาของการดําเนินนโยบายกองทุนหมูบานของ
รัฐบาล
จากตัวอยางขางตนเปนวิธีการตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มีการระบุคําวา
“สารคดี” ในชื่อรายการ เพื่อบอกผูชมรายการโดยตรงวาเปนรายการประเภทไหน นอกจากนี้
ยังมีการใชวิธีการบอกเนื้อหามาใชรวมกับการระบุประเภท ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนของการนําเสนอ
เปนการดึงดูดความสนใจของผูชมรายการประเภทนี้
2. การตั้งชื่อรายการโดยไมระบุคําวา “สารคดี”
การตั้งชื่อรายการประเภทสารคดี พบวาชื่อรายการประเภทความรูและสารคดี
สวนใหญจะไมระบุประเภทของรายการวาเปนรายการประเภทความรูและสารคดี จากการศึกษา
พบวามีจํานวน 112 รายการ ดังนี้
นารัก นารู
แผนดินทอง
คําตอบชีวิต
ประกายทักษะ
หมอบาน
ทิดบวนชวนคุย
เปดโลกนารู
โลกนารัก
ผูใหญบานดําดี

ชูรัก ชูรส
คูหู คูบาน
ไมลองไมรู
ทางเลือกใหม
บอเกิดแหงชีวิต
ยอนรอย
พลังปญญา
โลกสีรุง
เสียงแหงอนาคต

โลกกวาง
ฮัลโหล แองเจิลล
รวมรู รวมคิด
เปดใจคิด
พลิกแฟมนักคิด
คุยอยางเสรีกับ ดร.เสรี
การบินไทยไขจักรวาล
สบายใจกับอ.สุพัตรา
วิถีอนาคต
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ผูหญิง ผูหญิง
วิถีชาวบาน
การแพทยกาวหนา
เรียนกอลฟกับโปร
คุณธรรมปฏิบัติ
เกษตรลูกทุง
ธรรมรักษ
กลยุทธสูความสําเร็จ
ทอปเท็น
พอกิน พอใช
เสนหผูหญิง
คลินิกเกษตร
เชฟมือทอง
แสงธรรม
สํารวจโลก
วัฒนธรรมสัญจร
หนาตางสุขภาพ
เกษตรพาที
สื่อกลางทางหลวง
กลับสูธรรมชาติ
รักษสิทธิ์
พลังจิตที่ 5
มุมที่ 9
บายนี้มีคําตอบ
พอบานเขาครัว
ธรรมะกับเยาวชน
ทํากินบนถิ่นไทย
ฟนฟูเกษตรไทย
มุสลิมวาไรตี้
เพื่อนเกษตรไทย
มอนิ่งเฮลทคลับ

เพื่อคนเกษตร
ฅ คนรักรถ
สืบสานตํานานศิลป
เพื่อคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตรรอบตัว
พัฒนาคน พัฒนาเมือง
รัฐรูอยางไร ประชาชนรูอยางนั้น
กลาคิด กลาทํา
สเนค สเนค ฟช ฟช
มสธ.
เพื่อนหญิง พลังหญิง
กอลฟ แมกกาซีน
คูหูสุขภาพ
ประทีปสองทาง
ธรรมะสองโลก
พุทธธรรมนําทาง
มองรัฐสภา
หนาตางสังคม
โลกสวยดวยธรรม
เสนทางแหงภูมิปญญา
เมนูวาไรตี้
ทั่วทิศเมืองไทย
รอบบานลานนา
ประเทศไทยใสสะอาด
ติวเขมเอ็นทรานซ
กฎหมายเพื่อประชาชน
ทองอารยธรรมสุวรรณภูมิ
ชั่วโมงนี้เพื่อคนไทย
กาวนําโลกกับ 9 SCI
ของดีเมืองไทย
เที่ยวเมืองไทยใน 1 นาที
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ฟรอนทเพจ
เพื่อคนทํางาน
รายการธรรมะ
เคล็ดเพื่อผาสวย
เจริญธรรม
วิถีธรรม
โลกสิ่งแวดลอม
ความรูคูสาระ
กระจกหกดาน
อยูเย็นเปนสุข
ดวงใจพอแม
เสนหแมบาน
สัตวเลี้ยงคือเพื่อน
บานรักลูก
รูธรรมนําชีวิต
เรียนนอกรั้ว
เพื่อนภาษา
สัตวโลกเพื่อนเรา
เกษตรสาร
แกเกมกลโกง
ฉลาดสงออก
สายตรง อบต.
9 วันใหม
อาทิตยยิ้ม
เมนูทูเดย
กอลฟเพื่อเยาวชน
อรอยชอง 5
ปญญาไทย
ผูหญิงวันนี้
ลัดเลี้ยวเที่ยวไทย
บางกอกออโตแจม
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จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดีที่ไมมีการระบุประเภท
รายการ กลาวคือไมมีการใชคําวา “สารคดี” ในชื่อรายการ สวนใหญจะเปนการระบุเนื้อหาหลัก
ที่ตองการนําเสนอ ผูศึกษาไดจัดกลุมชื่อรายการตามประเภทของเนื้อหาไดดังนี้
1. รายการสารคดีเกี่ยวกับการเกษตร เปนรายการดทรทัศนที่ใหความรูในเรื่อง
การประกอบเกษตรกรรมเพื่อใหประสบความสําเร็จ การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหา
เรื่องเกษตรนั้น แบงเปน 3 ประเภท คือ การใชคําที่มีความหมายตรง การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร และการใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
1.1 การใชคําที่มีความหมายตรง รายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเรื่อง
เกษตรนั้น สวนใหญจะมีคําวา “เกษตร” ปรากฏอยูในชื่อรายการดวย เมื่อผูชมเห็นชื่อรายการจะ
สามารถรับรูไดทันทีวารายการนี้เปนรายการเกษตร จากการศึกษา พบวามีจํานวน 7 รายการ ดังนี้

เกษตรลูกทุง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกษตรลูกทุง เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใหความรูเรื่องการทําการเกษตรในสวนภูมิภาคโดยใชคําวา ลูกทุง ใน
การบอกรายละเอียดผูชมวาเปนรายการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรในตางจังหวัด

คลินิกเกษตร
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ คลินิกเกษตร เปนรายการที่มี
สาระความรูเรื่องการแกไขปญหาการเกษตร โดยใชคําวา คลินิก ในการบอกรายละเอียดวาเปน
การแกไขปญหาในการประกอบอาชีพเกษตร
เกษตรพาที
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกษตรพาที เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใหคําแนะนําวิธีการทําการเกษตร โดยใชคําวา พาที ในการบอกรายละเอียด
วาเปนรายการที่มีการพุดคุยใหความรูเกี่ยวกับการเกษตร
เกษตรสาร
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกษตรสาร เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการการใหขาวสารทางการเกษตรแกเกษตรกร โดยมีการคําวา สาร ในการบอก
รายละเอียดวาเปนการใหขาวสาร สาระ ความรูเกี่ยวกับเรื่องเกษตร
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ฟนฟูเกษตรไทย
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ฟนฟูเกษตรไทย เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ พัฒนาการเกษตรของไทย โดยมีการใชคําวา ฟนฟู ในการบอก
รายละเอียดวาเปนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เรื่องการเกษตร
เพื่อนเกษตรไทย
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพื่อนเกษตรไทย เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใหความรูในการทําเกษตรในเมืองไทย โดยใชคําวา เพื่อน ในการ
บอกผูชมวา เปนการใหความรูในเรื่องการเกษตรจากผูที่เปนเกษตรกรดวยกัน

เพื่อคนเกษตร
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพื่อคนเกษตร เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ ใหความรูเรื่องการเกษตรสําหรับผูที่เปนเกษตรกรโดยเฉพาะ โดย
ใชคําวา เพื่อ ใหการเนนวาเปนเรื่องราวที่เหมาะสมกับเกษตรกร
1.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เปนการตั้งชื่อโดยใชคําที่สามารถ
สื่อความหมายใหผูชมสามารถตีความเนื้อหาของรายการนั้นวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตร
จากการศึกษา พบวามี จํานวน 4 รายการ ดังนี้

ผูใหญบานดําดี
ชื่อรายการ ผูใหญบานดําดี ไดใชคําวา ผูใหญ ในการสื่อความหมายถึง
วิถีการดําเนินชีวิตของคนในตางจังหวัด เนื่องจากในตางจังหวัดจะมีผูใหญบานจะเปนผูนําทองถิ่น
และคอยใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพซึ่ง
สวนใหญเปนเกษตรกร
ทํากินบนถิ่นไทย
ชื่อรายการ ทํากินบนถิ่นไทย ไดใชคําที่มีผูชมสามารถคาดเดาเนื้อหา
สาระของรายการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนไทยซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร
ทิดบวนชวนคุย
ชื่อรายการ ทิดบวนชวนคุย ไดใชคํา ทิดบวน ซึ่งสามารถตีความไดวา
เปนเรื่องราวของคนในชนบท เนื่องจากคนตางจังหวัดมักนิยมใชคําวา ทิด เรียกคนที่บวชเรียน
แลว ดังนั้นรายการนี้เปนการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตในชนบทซึ่งสวนใหญ
เปนเกษตรกร
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วิถีชาวบาน
ชื่อรายการ วิถีชาวบาน ไดใชคําที่ทําใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหา
สาระของรายการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของชาวบานซึ่งมีการทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก
1.3 การใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เปนการตั้งชื่อรายการที่แปลก
แหวกแนวผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเนื้อหาของรายการเกี่ยวของกับเรื่องการเกษตร แตจาก
การรับชมรายการจึงจะทราบวารายการดังกลาวเปนรายการเกษตร จากการศึกษา พบวา
มีจํานวน 1 รายการ ดังนี้

ไมลองไมรู
ชื่อรายการ ไมลองไมรู เปนชื่อรายการที่ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปน
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด อยางไรก็ตามรายการนี้เปนรายการที่นําเสนอความสําเร็จ
ของการทําเกษตรกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนรูปแบบหรือรูปแบบหรือวิธีใหมๆ โดย
ไดเสนอแนวคิดวา “ไมลองไมรู”
2. รายการสารคดีเกี่ยวกับธรรมะ เปนรายการที่นําเสนอหลักธรรมคําสั่งสอนใน
พุทธศาสนาเพื่อกระตุนใหพุทธศาสนิกชนไดตระหนักถึงความสําคัญของศาสนาในการดําเนินชีวิต
ในการตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเรื่องธรรมะนั้น พบวา มีการตั้งชื่อ 2 ลักษณะ
คือการใชคําที่มีความหมายตรง และการใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมะ
2.1 การใชคําที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีโดยใช
คําที่มีความหมายตรงในการบอกเนื้อหาเรื่องธรรมะนั้น สวนใหญจะมีคําวา “ธรรมะ” ปรากฏอยู
ในชื่อรายการ เมื่อผูชมเห็นชื่อรายการจะสามารถรับรูไดทันทีวารายการนี้เปนรายการธรรมะ
จากการศึกษา พบวามี จํานวน 11 รายการ ดังนี้

รายการธรรมะ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ รายการธรรมะ เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ นําเสนอเรื่องหลักธรรมคําสั่งสอนในศาสนาพุทธ
เจริญธรรม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เจริญธรรม เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนาเพื่อความกาวหนาในชีวิต โดยใช
คําวา เจริญ ในการเนนวาเรื่องธรรมะเปนเรื่องที่ตองดําเนินรอยตามเพื่อความเจริญรุงเรืองในชีวิต
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คุณธรรมปฏิบัติ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ คุณธรรมปฏิบัติ เปนรายการ
ที่ มี เ นื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมคํ า สั่ ง สอนของพุ ท ธศาสนาที่ ส มควรนํ า มาใช ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวัน
วิถีธรรม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ วิถีธรรม เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับรายละเอียดหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนา
ธรรมรักษ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ธรรมรักษ เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนาที่ควรยึดถือปฏิบัติ โดยใชคําวา รักษ ในการ
เนนวาเรื่องการปฏิบัติตามคําสอนในพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ทําใหชีวิตมีความปลอดภัย
แสงธรรม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ แสงธรรม เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนาเพื่อความกาวหนาในชีวิต โดยใชคําวา
แสง เพื่อเนนวาธรรมะเปนสิ่งที่จะนําแสงสวางมาสูชีวิต

รูธรรมนําชีวติ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ รูธรรมนําชีวิต เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนาที่สมควรใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิต
ธรรมะสองโลก
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ธรรมมะสองโลก เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนาที่นําความสงบสุขมาสูมนุษย โดยมี
การใชคําวา สองโลก ในการเนนวาธรรมะมานํามาซึ่งความสงบสุขบนโลก
พุทธธรรมนําทาง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ พุทธรรมนําทาง เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนาที่ใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน
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โลกสวยดวยธรรม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ โลกสวยดวยธรรม เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหรือธรรมปฏิบัติที่จะทําใหโลกใบนี้มีสันติสุข โดยใชคําวา
โลกสวย ในการเนนวาคําสั่งสอนในพุทธศาสนาเปนสิ่งที่นํามาซึ่งความสงบสุขบนโลก

ธรรมะกับเยาวชน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ธรรมมะกับเยาวชน เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับเยาชน
2.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมะ เปนการตั้งชื่อโดยใชคําที่สื่อความหมาย
ใหผูชมสามารถตีความไดวารายการที่นําเสนอนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ จากการศึกษา
พบวามี จํานวน 1 รายการ ดังนี้
ประทีปสองทาง
ชื่อรายการ ประทีปสองทาง โดยมีการเปรียบหลักธรรมคําสั่งสอนใน
พุทธศาสนากับประทีปหรือโคมไฟที่นําทางใหกับชีวิต เพื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับรายการธรรมะ
3. รายการสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนรายการที่ใหความรู
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนอกเหนือจากมนุษย การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดี
ที่มีเนื้อหาเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น พบวามี การใชคําที่มีความหมายตรง และการใชคํา
ที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 การใชคําที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีโดยใช
คําที่มีความหมายตรงในการบอกเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มักใชคําวา
“ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม” เมื่อผูชมเห็นชื่อรายการจะสามารถรับรูไดทันทีวารายการนี้เปนรายการ
ที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนโลก จากการศึกษา พบวามี จํานวน 5 รายการ ดังนี้

กลับสูธรรมชาติ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ กลับสูธรรมชาติ เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการรณรงคเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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สํารวจโลก
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สํารวจโลก เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการนําเสนอความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมบนโลกที่เปนเรื่องใหมๆ ที่เพิ่งไดรับ
การคนพบ
สัตวเลี้ยงคือเพื่อน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สัตวเลี้ยงคือเพื่อน เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตวเลี้ยงที่นํามาเลี้ยงไวในบาน

โลกสิ่งแวดลอม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ โลกสิ่งแวดลอม เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการนําเสนอการเรื่องดูแลสิ่งแวดลอมบนโลก

สัตวโลกเพื่อนเรา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สัตวโลกเพื่อนเรา เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตวที่อาศัยอยูบนโลกมนุษยซึ่งเปนสิ่งที่มีชีวิตที่สําคัญ
สําหรับระบบนิเวศของโลก
3.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการตั้งชื่อโดย
ใชคําที่สามารถสื่อความหมายใหผูชมสามารถคาดเดาวารายการที่นําเสนอเปนรายการเกี่ยวกับ
เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวาสวนใหญมีการใชคําวา “โลก” รวมกับคําอื่นๆ เชน นารัก
สีรุง จากการศึกษา พบวามี จํานวน 5 รายการ ดังนี้

นารัก นารู
ชื่อรายการ ไดใชคําวา นารัก ในการสื่อถึงพฤติกรรมของสัตวชนิดตางบนโลก
เพื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระแสดงถึงความนาสนใจของพฤติกรรมสัตวในการทํา
กิจกรรมตางๆ
เปดโลกนารู
ชื่อรายการ เปดโลกนารู ไดใชคําวา เปดโลก ในการสื่อใหผูชมทราบวา
บนโลกนี้มีสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ นาสนใจเรียนรูอีกมากมาย เพื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งแวดลอมบนโลกที่นาสนใจ

44

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

โลกนารัก
ชื่อรายการ ไดใชคําวา นารัก ในการสื่อถึงพฤติกรรมของสัตวชนิดตาง
บนโลก เพื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระเปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราว
การดํารงชีวิตของสัตวโลกที่นารักทั้งหลาย
โลกสีรุง
ชื่อรายการ โลกสีรุง ไดใชคํา สีรุง สื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งแวดลอมบนโลกที่มีความหลากหลายเปนสิ่งที่สามารถสราง
ความสดใสใหกับผูรับชมรายการ

โลกกวาง
ชื่อรายการ โลกกวาง ไดสื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
เรื่องราวของสิ่งแวดลอมบนโลก ซึ่งมีมากมายบนโลกและเปนสิ่งที่มนุษยเราควรจะทราบ
4. รายการสารคดีเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจารณ เหตุการณในสังคมไทย
รายการประเภทนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณสําคัญ
ที่เกิดขึ้นในสังคม เปนรายการที่มีผูที่มีความเชี่ยวชาญหรือผูที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ มาแสดงความคิดเห็น การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มี เนื้อหา
เกี่ยวกับการวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในสังคม ไมพบวา
มีการใชคําที่มีความหมายตรง แตจะพบการใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการวิเคราะห วิจารณ
เหตุการณ ในสังคมไทย ในชื่อรายการ
การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการวิเคราะห วิจารณ เหตุการณ ในสังคมไทย
เปนรายการที่เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณสําคัญ
ที่เกิดขึ้นในสังคม เปนการใชคําที่เกี่ยวกับ สังคม การแสดงขอคิดเห็น เพื่อสื่อความหมายให
ผูชมคาดเดาวาเนื้อหาของรายการเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมจากการศึกษา
พบวามี จํานวน 12 รายการ ดังนี้

หนาตางสังคม
ชื่อรายการ หนาตางสังคม ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเปนรายการ
ที่แสดงถึงการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนการแนะนําแนวทางแกไข
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รวมรู รวมคิด
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ รวมรูรวมคิด เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับ การรวมกันระดมความคิดในการแกไขปญหาตอเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งซึ่ง
เปนประเด็นสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นในสังคม
ทางเลือกใหม
ชื่อรายการไดสื่อใหผูชมทราบวารายการ ทางเลือกใหม เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการนําเสนอวิถีทางหรือวิธีการในการดําเนินการที่แตกตางจากที่เคยปฏิบัติมา จาก
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ที่เปนแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสมใหกลุมผูชม

บายนี้มีคําตอบ
ชื่อรายการไดสื่อใหผูชมทราบวารายการ บายนี้มีคําตอบ เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการใหขอคิดเห็นในการที่จะรวมแกขอของใจ หรือปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
เปดใจคิด
ชื่อรายการไดสื่อใหผูชมทราบวารายการ เปดใจคิด เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระในการนําเสนอรายการที่แสดงความคิดเห็นของผูรวมรายการตอสถานการณหรือปญหาใด
ปญหาหนึ่ง

เสียงแหงอนาคต
ชื่อรายการ เสียงแหงอนาคต ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวา เปนการ
แสดงความคิดเห็นของเยาวชนตอปญหาที่มีผลกระทบตอพวกเขา เชน ปญหาขอสอบเอ็นทรานซรั่ว

ฟรอนทเพจ
ชื่อรายการ ฟรอนทเพจ ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระ
แสดงถึงรายละเอียดหรือขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอขาวในหนาหนึ่งของ
หนังสือพิมพที่กําลังเปนเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นในสังคม
ยอนรอย
ชื่อรายการ ยอนรอย ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระแสดงถึง
การนําเหตุการณสําคัญทั้งเรื่องที่ดีและไมดีที่เกิดขึ้นในอดีตมานําเสนอ และมีการเชิญผูที่เกี่ยวของ
มาแสดงความคิดเห็นตอสงที่เกิดขึ้น
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กระจกหกดาน
ชื่อรายการ กระจกหกดาน ไดใชคําที่มีสื่อใหผูชมสามารถรับรูเปนการนําเสนอ
ความรูในในประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมในหลากหลายมุมมอง

คุยอยางเสรีกับ ดร.เสรี
ชื่อรายการ คุยอยางเสรีกับ ดร.เสรี ไดสื่อใหผูชมทราบวา เปนรายการที่
นําเสนอวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดย ดร.เสรี วงศมณฑา เปนผูใหขอคิดเห็นใน
ประเด็นปญหาตางๆ อยางเปดเผย

ประเทศไทยใสสะอาด
ชื่อรายการ ประเทศไทยใสสะอาด ไดสื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการที่เกี่ยวกับ
วิธีการทําใหประเทศไทยมีความโปรงใสหรือมีการดํารงชีวิตของคนในสังคมอยางเปนปกติสุข
การบินไทยไขจักรวาล
ชื่อรายการ การบินไทยไขจักรวาล ไดสื่อใหผูชมทราบวา เปนรายการทีเ่ กีย่ วกับ
การตอบคําถามที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญและมีผูสนับสนุนคือบริษัทการบินไทย
5. เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีและการดําเนินชีวิตของคนไทย
รายการโทรทัศนประเภทสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตรวมถึงการไดความรู
เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนไทย ในการตั้งชื่อรายการประเภทนี้ไมมีการใชคําที่มี
ความหมายตรงระบุชัดเจนวาเปนรายการดังกลาว แตจะเปนการใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีและ
การดําเนินชีวิตของคนไทย วารายการสารคดีนั้นๆ จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรูประเภทใด
พบวามี 2 ลักษณะ ดังนี้
5.1 การใชคําที่แสดงถึงแนวคิด ปรัชญา ความเชื่อของคนไทย เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต โดยมักมีการตั้งชื่อรายการ “อยูเย็นเปนสุข” “พอกินพอใช” “แผนดินทอง”
ดังรายละเอียดตอไปนี้
อยูเย็นเปนสุข
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ อยูเย็นเปนสุข เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดําเนินชีวิตของคนไทยที่เนนความสงบสุข
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พอกิน พอใช
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ พอกินพอใช เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ ไมลําบากและไมฟุงเฟอเกินไป

แผนดินทอง
ชื่อรายการ แผนดินทอง ไดใชคําที่มีความหมายโดยนัยสื่อใหผูชม
สามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกินดีอยูดีของประชาชนความสงบสุขของแผนดินนี้
5.2 การตั้งชื่อรายการ โดยการนําเสนอประเด็นสําคัญเพื่อใหผูชมใชเปน
แนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสูความสงบสุขของชีวิต ดังรายละเอียดตอไปนี้
เพื่อคุณภาพชีวิต
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพื่อคุณภาพชีวิต เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการหรือหลักการในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
คําตอบชีวิต
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ คําตอบชีวิต เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ทางเลือกที่ดีที่สุดในการดําเนินชีวิต

บอเกิดแหงชีวิต
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ บอเกิดแหงชีวิต เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดําเนินชีวิตของคนไทยที่เนนความสงบสุข

วิถีอนาคต
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ วิถีอนาคต เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับข อมูลเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตในอนาคตความเหมาะสมหรือวิธีการ
ดําเนินชีวิตในอนาคตของคนไทย
พัฒนาคน พัฒนาเมือง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ พัฒนาคน พัฒนาเมือง เปน
รายการที่มีเนื้อหาสาระวานําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของประชาชนในประเทศที่ตอง
ปฏิบัติเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศ
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แกเกมกลโกง
ชื่อรายการ แกเกมกลโกง ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับวิธีปองกันหรือแกไขปญหาการเอารัดเอาเปรียบจากผูอื่น
นอกจากนี้ยัง พบวา มีรายการความรูและสารคดีที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตของคนในสภาพสังคมปจจุบัน และมีการระบุสถานีโทรทัศนที่แพรภาพรายการ
นั้นๆ อีก 2 รายการ ดังนี้

9 วันใหม
ชื่อรายการ 9 วันใหม ไดบอกใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระที่นําเสนอ
ในรายการเปนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองที่เนนความทันสมัย
เปรียบเสมือนการกาวไปขางหนาวันใหม และมีการแพรภาพทางชอง 9
มุมที่ 9
ชื่อรายการ มุมที่ 9 ไดบอกใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
แนะนําที่มีมุมมองใหมๆ ในการใชชีวิตประจําวันใหกับผูรับชมรายการ โดยจะมีการแพรภาพทาง
ชอง 9
6. รายการสารคดีที่เกี่ยวกับการศึกษา เปนรายการที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ คือเปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
และยังมีการนําเสนอเกี่ยวกับความกาวหนาเพื่อพัฒนาวงการศึกษาและวงการอื่นๆ ในสังคม
ในการตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษา พบวามี การใชคําที่มี
ความหมายตรง และการใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
6.1 การใชคําที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีโดย
ใช คํ าที่ มี ความหมายตรงในการบอกเนื้ อหาที่ เ กี่ ย วกั บการศึ ก ษา
พบว ามี การใช ชื่ อ
สถาบันการศึกษาเปนชื่อรายการ 1 รายกาน นอกจากนี้พบวามีการใชคําที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา หรือศาสตร ความรู คําเหลานี้ไดแก “เรียน การแพทย วิทยาศาสตร ” รายการ
ดั ง ก ล า ว
เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ที่
รายการที่นําเสนอเขมขนดวยการใหความรูและสาระเกี่ยวกับวิชาการ และสาระเกี่ยวกับวิชาการ
และวิทยาศาตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
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มสธ.
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ มสธ. เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียนนอกรั้ว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เรียนนอกรั้ว. เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่สามารถเกิดขึ้นไดนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน
เพื่อนภาษา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพื่อนภาษา เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใหความรูดานภาษาซึ่งเปนแนวทางการศึกษาแบบงายๆ

ติวเขมเอ็นทรานซ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ติวเขมเอ็นทรานซเปน
รายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใหความรูหรือการสอนพิเศษอยางเอาจริงเอาจังเพื่อ
การสอบเขามหาวิทยาลัย

กาวนําโลกกับ 9 SCI
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ กาวนําโลกกับ9 SCI เปน
รายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตร ในการพัฒนาสิ่งตางๆ บนโลก
วิทยาศาสตรรอบตัว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ วิทยาศาสตรรอบตัว เปน
รายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับความรูเรื่องวิทยาศาสตรที่เปนสิ่งใกลตัวที่ควรทราบ
การแพทยกา วหนา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ การแพทยกาวหนา เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทยที่ไดรับการพัฒนาใหกาวหนายิ่งขึ้น

50

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

6.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเปนการตั้งชื่อรายการโดยใชคําที่
เกี่ยวกับ ความรู การคนควา เพื่อสื่อความหมายถึงเรื่องการศึกษา อยางไรก็ตาม พบวาเนื้อหา
ของรายการโทรทัศนที่นําเนอเหลานี้จะไมมีความเขมขนของการนําเสนอเนื้อหาทางวิชาการมาก
เทากับรายการที่มีการระบุโดยตรง กลาวคือรายการโทรทัศนสารคดีดังกลาวจะเปนการ
นําเสนอความรูเสริม จากการศึกษา พบวามี จํานวน 4 รายการ ดังนี้

ประกายทักษะ
ชื่อรายการ ประกายทักษะ ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหา
สาระของเกี่ยวกับการเสริมสรางความรูและทักษะในการดําเนินการตางๆ เพื่อความประสบ
ความสําเร็จใหกับผูรับชมรายการ
สเนค สเนค ฟช ฟช
ชื่อรายการ สเนค สเนค ฟช ฟช ไดใชคําที่มีสื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวา
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใชภาษาหรือความเขาใจในเบื้องตนในภาษาอังกฤษเปนคําทับศัพทมา
จากภาษาไทยแทนคําไทย ที่แปลจากสํานวนไทย งูงู ปลาปลา ซึ่งเปนสํานวนที่เรามักจะใชกัน
อยูเปนประจําในการเปรียบเทียบเรื่องความรู

พลิกแฟมนักคิด
ชื่อรายการ พลิกแฟมนักคิด ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวา
เนื้อหาสาระที่แสดงถึงการคิดคนในเรื่องตางๆ ที่เปนประโยชนของผูเชี่ยวชาญในหลายๆ ฝาย
กลาคิด กลาทํา
ชื่อรายการ กลาคิด กลาทํา ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการสนับสนุนใหเด็กๆ มีความกลาที่จะเรียนรูในการทําความตองการหรือความฝน
ของเด็กใหเปนจริง

7. รายการความรูและสารคดีที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของคน
ไทย เปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิของคนไทยที่พึงไดรับตามกฏหมาย ในการตั้งชื่อ
รายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของคนไทย พบวา มีการใชคําที่มี
ความหมายตรง
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การใชคําที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีโดยใชคํา
ที่มีความหมายตรงในการบอกสาระเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมักจะใชคําวา “สิทธิ์ กฎหมาย”
ในชื่อรายการ จากการศึกษา พบวามี จํานวน 2 รายการ ดังนี้
รักษสิทธิ์
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ รักษสิทธิ์ เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระวาเปนรายการเกี่ยวกับการใหความรูแกผูรับชมรายการเกี่ยวกับสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับ

กฎหมายเพื่อประชาชน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เปน
รายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายที่เปนเรื่องที่ประชาชนควรรับรู

8. รายการความรูและสารคดีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล เปนรายการที่มี
การประชาสัมพันธใหทราบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อใหประชาชนมี
ความรูเรื่องการเมืองการปกครอง ในการตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
การดําเนินนโยบายของรัฐบาล พบวาปรากฏเฉพาะ การใชคําที่ความหมายตรง
การใชคําที่ความหมายตรง การตั้งชื่อรายการโดยใชความหมายตรงในการ
บอกเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายรัฐบาล มักจะใชคําวา “รัฐ หรือหนวยงานของรัฐ เชน
อบต.” ในชื่อรายการ จากการศึกษา พบวามี จํานวน 3 รายการ
สายตรง อบต.
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สายตรง อบต. เปนรายการทีม่ เี นือ้ หา
สาระเกี่ยวกับการใหความรูเรื่องความคืบหนาและปญหาที่เกิดขึ้นขององคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) และมีการใหขอเสนอในการแกไขปญหาจากผูเกี่ยวของ

รัฐรูอยางไร ประชาชนรูอยางนั้น
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ รัฐรูอยางไร ประชาชนรูอยางนั้น
เปนรายการที่มีเนื้อหาสาระของรายการวานําเสนอเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนควร
ทราบ
มองรัฐสภา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ มองรัฐสภา เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครอง
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9. รายการความรูและสารคดีที่มุงเฉพาะกลุมเปาหมาย เปนรายการมุงเนน
กลุมเปาหมายที่เปนผูหญิง คือจะนําเสนอเรื่องราวที่เปนประโยชนสําหรับผูหญิงในหลายๆ แงมุม
ทั้งในเรื่องความสวยความงาม วิธีปฏิบัติตัวที่เหมาะสมของผูหญิงทํางาน การเปนแมบานที่ดี
ตลอดจนวิธีการเปนแมที่ดี เพื่อใหผูหญิงไดนําความรูที่เหมาะสมกับตัวเองไปปรับใชใหเกิดผลดี
มากที่สุด ในการตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาที่เนนกลุมเปาหมาย พบวา มีการใช
คําที่มีความหมายโดยตรง และการใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับผูหญิง
9.1 การใชคําที่มีความหมายตรง ในการตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีโดย
ใชความหมายตรงในการเนนกลุมเปาหมาย มักปรากฏคําวา “ผูหญิง แมบาน” ในชื่อรายการ
จากการศึกษา พบวามี จํานวน 5 รายการ ดังนี้

ผูหญิง ผูหญิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ผูหญิง ผูหญิง เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรูเรื่องตางๆ สําหรับผูหญิง เชน เรื่องเคล็ดลับความงาม
เพื่อนหญิง พลังหญิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพื่อนหญิง พลังหญิง เปน
รายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงในสังคมที่รวมตัวกันทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งเพื่อประโยชนตอสังคม

เสนหผูหญิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เสนหหญิง เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสวยความงามผูหญิง
เสนหแมบาน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เสนหแมบาน เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเคล็ดลับการเปนแมบานที่ดี
ผูหญิงวันนี้
ชื่อรายการที่บอกใหผูชมทราบวารายการ ผูหญิงวันนี้ เปนรายการที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการใชชีวิตของผูหญิงสมัยปจจุบัน ทั้งเรื่องความสวยความงาม จนถึงวิธีการที่
เปนผูหญิงเกง
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9.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับผูหญิง เปนรายการที่มีเนื้อหาสําหรับผูชม
ที่เปนผูหญิง เปนการตั้งชื่อโดยใชคําที่เกี่ยวกับความรูในเรื่องการดูแลบาน และความรูในการ
ดูแลลูก ซึ่งความรูเหลานี้เหมาะสมกับผูหญิงในการทําหนาที่ทั้งการเปนแมบานและการเปนแมที่ดี
จากการศึกษา พบวามี จํานวน 8 รายการ ดังนี้

ฮัลโหล แองเจิลส
ชื่อรายการ ฮัลโหล แองเจิลส ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวา
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสวยความงามของผูหญิง โดยใชคําวา แองเจิลส ที่หมายถึง นางฟา
สื่อถึงความเปนผูหญิงที่มีความสวยงาม
เคล็ดลับเพื่อผาสวย
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ เคล็ดลับเพื่อผาสวย เปน
รายการที่มีเนื้อหาสาระวานําเสนอเกี่ยวกับการดูแลรักษาผา ซึ่งเปนการสื่อใหทราบวาเปนรายการ
ที่เหมาะสมกับแมบาน เพราะในการซักผาสวนใหญจะเปนหนาที่ของแมบาน

ความรูคูสาระ
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ ความรูคูสาระ เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระใหความรู เคล็ดลับ ในการดูแลบานที่เปนประโยชนสําหรับผูชมสวนใหญที่มีหนาที่
แมบาน
คูหูคูบาน
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ คูหูคูบาน เปนรายการที่เหมาะสม
กับกลุมแมบาน โดยจะมีเนื้อหาสาระที่ใหเกี่ยวกับการใหคําแนะนําในเรื่องของตัวบาน และวิธีการ
ดูแลรักษาบาน

หมอบาน
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ หมอบาน เปนรายการที่มี
กลุมเปาหมายเปนแมบานหรือพอบาน โดยมีเนื้อหาสาระที่ใหเกี่ยวกับคําแนะนําในการดูแล
รักษาบานจากผูเชี่ยวชาญ
บานรักลูก
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ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ บานรักลูก เปนรายการที่มี
กลุมเปาหมายเปนคุณแมมือใหมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานในครอบครัว
รักลูกใหถูกทาง
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ รักลูกใหถูกทาง เปนรายการ
ที่มีกลุมเปาหมายสําหรับคุณพอคุณแมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานในครอบครัว
โดยยึดหลักทางสายกลาง

ดวงใจพอแม
ชื่อรายการ ดวงใจพอแม ไดใชคําที่มีสื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการดูแลเด็กซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพอแม

10. รายการความรูและสารคดีที่ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เปนรายการที่นําเสนอ
ความรูเกี่ยวกับดูแลรักษาสุขภาพใหสมบูรณ มีทั้งการดูแลสุขภาพการและสุขภาพจิต ในการ
ตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
การใชคําที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อโดยใชคําเฉพาะที่มีความหมายตรง
ไดแกคําวา “สุขภาพ จิต” หรือคําภาษาอังกฤษที่แปลวาสุขภาพ ในชื่อรายการจากการศึกษา
พบวามี จํานวน 3 รายการ ดังนี้
มอรนิ่ง เฮลทคลับ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ มอรนิ่ง เฮลทคลับ เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพ

หนาตางสุขภาพ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ หนาตางสุขภาพ เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพ

คูหูสุขภาพ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ คูหูสุขภาพ เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
นอกจากนี้ยังมีรายการความรูและสารคดี ที่นะเสนอความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพจิต และใหความรูในการฝกพลังจิตใจใหสงบเพื่อนําไปสูสุขภาพกายที่ดี คือรายการ
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พลังจิตที่ 5
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ พลังจิตที่ 5 เปนรายการที่นําเสนอ
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพจิตและการใชจิตวิทยาที่เปนประโยชนในการดําเนินชีวิต
11. รายการความรูและสารคดีที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม เปนรายการที่นํา
เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในทองถิ่นตางๆ มานําเสนอในแงมุมที่นาสนใจ ในการตั้งชื่อรายการ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม พบวามีเฉพาะ การใชคําที่มีความหมายตรง
การใชคําที่มีความหมายตรง รายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศิลปะวัฒนธรรม กลาวคือ รายการประเภทนี้ชื่อรายการจะมีคําวา “วัฒนธรรม อารยธรรม ศิลป”
ปรากฏอยู จากการศึกษา พบวามี จํานวน 3 รายการ ดังนี้

วัฒนธรรมสัญจร
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ วัฒนธรรมสัญจร เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระที่ใหความรูเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่นตางๆ
สืบสานตํานานศิลป
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สืบสานตํานานศิลป เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องราว ความรูเกี่ยวกับศิลปะ ที่ไดรับการสืบทอดมายาวนาน

ทองอารยธรรมสุวรรณภูมิ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ทองอารยธรรมสุวรรณภูมิ เปน
รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ของภูมิภาคแถบสุวรรณภูมิ
12. รายการความรูสารคดีเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย เปนรายการที่หยิบยก
ความสามารถของคนไทยในเรื่องตางๆ มานําเสนอ รายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหา
เ
กี่
ย
ว
กั
บ
ภูมิปญญาไทย พบวามีเฉพาะ การใชคําที่มีความหมายตรง
การใชคําที่มีความหมายตรง รายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาไทย จะมีคําวา “ปญญา” ในการตั้งชื่อ จากการศึกษา พบวามี จํานวน 3 รายการ ดังนี้
ปญญาไทย
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ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ปญญาไทย เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระที่ใหความรูเกี่ยวกับ นวัตกรรมจากภูมิปญญาไทย
เสนทางแหงภูมิปญญา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เสนทางแหงภูมิปญญา เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูเรื่องการใชปญญาเพื่อความสําเร็จ
พลังปญญา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ พลังปญญา เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระที่ใหความรูเกี่ยวกับความความสามารถที่เกิดจากปญญาของคนไทย

13. รายการความรูและสารคดีที่เกี่ยวกับกีฬา กีฬาที่นําเสนอพบวามีเพียงกีฬา
กอลฟชนิดเดียว เปนรายการที่สอนเทคนิคการเลนกอลฟและมีขาวสารความเลื่อนไหวของ
วงการกอลฟมานําเสนอ ในการตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา พบวา
มีเฉพาะ การใชคําที่มีความหมายตรง
การใชคําที่มีความหมายตรง รายการความรูและสารคดีที่มีการใชความหมาย
ตรงในการบอกเนื้อหาเรื่องกีฬา จะใชคําวา “กอลฟ” ในการตั้งชื่อรายการ จากการศึกษา พบวา
มีจํานวน 3 รายการ ดังนี้
กอลฟเพื่อเยาวชน
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ กอลฟเพื่อเยาวชน เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระที่ใหความรูเกี่ยวกับกีฬากอลฟสําหรับเยาวชน

กอลฟ แมกกาซีน
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ กอลฟ แมกกาซีน เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระที่นําเสนอเกี่ยวกับกอลฟอยางละเอียดเสมือนไดอานนิตยสารกอลฟซึ่งเปนหนังสือ
ที่รวบรวมเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับเรื่องกีฬากอลฟไวมากมาย

เรียนกอลฟกับโปร
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ เรียนกอลฟกับโปร เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระที่ใหเกี่ยวกับคําแนะนําในการเลนกีฬากอลฟโดยผูเชี่ยวชาญดานกอลฟเหมือนกับ
ผูชมจะไดเรียนมากผูเชี่ยวชาญโดยตรง
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14. รายการความรูและสารคดีเกี่ยวกับการใชรถ ใชถนน เปนรายการที่มีเนื้อหา
ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชรถ ใชถนนอยางปลอดภัย วิธีการดูแลรักษารถ รวมถึงความรูเรื่อง
เสนทางการจราจร รายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชรถ ใชถนน พบวา มี
วิธีการตั้งชื่อโดย การใชคําที่มีความหมายตรง
การใชคําที่มีความหมายตรง รายการความรูและสารคดีที่มีการใชความหมาย
ตรงในการบอกเนื้อหาเกี่ยวกับการใชรถ ใชถนน จะมีคําวา “รถ” และคําภาษาอังกฤษที่มีความหมาย
วารถคือ “ออโต” หรือการใชคําที่เกี่ยวกับถนน คือ “ทางหลวง “ ปรากฏอยู จากการศึกษา พบวา
มีจํานวน 3 รายการ ดังนี้
บางกอก ออโตแจม
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ บางกอก ออโตแจม เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถยนต
สื่อกลางทางหลวง
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ สื่อกลางทางหลวง เปนรายการที่มี
เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับการใหขอมูลการเดินทางถึงการใชเสนทางตางๆ เสมือนเปนสื่อกลางใน
การใหขอมูลแกประชาชน
ฅ.คนรักรถ
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ ฅ.คนรักรถ เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระ การนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาและการใชรถดวย
15 รายการสารคดีเกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนรายการที่แนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ในเมืองไทย และการใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทองเที่ยวอยางถูกตองและปลอดภัย ในการ
ตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยว พบวามี การใชคําที่มีความหมาย
ตรง และการใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
15.1 การใชคําที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีโดย
ใชคําที่มีความหมายตรงในการบอกเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยว มักปรากฏคําวา “เที่ยว” ในชื่อ
รายการจากการศึกษา พบวามี จํานวน 2 รายการ ดังนี้
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ลัดเลี้ยวเทีย่ วไทย
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ ลัดเลีย้ วเทีย่ วไทย เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยวในประเทศไทยในทุกซอกทุกมุม
เที่ยวเมืองไทยใน 1 นาที
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ เที่ยวเมืองไทยใน 1 นาที
เปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในเมืองไทย

15.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เปนรายการที่เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว เปนการตั้งชื่อรายการโดยใชคําที่เกี่ยวกับ สถานที่ทองเที่ยว เพื่อสื่อใหผูชมทราบวา
เปนรายการความรูและสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวจากการศึกษา พบวามี จํานวน 2
รายการ ดังนี้
ของดีเมืองไทย
ชื่อรายการ ของดีเมืองไทย ไดใชคําที่มีสื่อใหผูชมสามารถรับรูไดถึง
ความโดดเดนและความนาสนใจของเมืองไทยที่เหมาะกับการทองเที่ยว

ทั่วทิศเมืองไทย
ชื่อรายการ ทั่วทิศเมืองไทย ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดถึง
เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ ในประเทศไทย ที่นาสนใจและสามารถเขาไปทองเที่ยวได
16. เนื้อหาที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ เปนรายการที่ใหความรูในเรื่องการดําเนิน
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ รวมบอกทั้งใหความรูในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีไมปรากฏวามีการใชคําที่มีความหมายตรง พบเฉพาะการใชคาํ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจ
การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจ การตั้งชื่อรายการความรูและ
สารคดี ที่ มี ก ารใช คํ า ที่ ผู ช มสามารถตี ค วามได ว า เป น รายการที่ มี เ รื่ อ งราวเกี่ ย วข อ งข อ งกั บ
เศรษฐกิจจากการศึกษา พบวามี จํานวน 4 รายการ ดังนี้
ฉลาดสงออก
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ ฉลาดสงออก เปนรายการที่มีเนื้อหา
บอกผูรับชมโดยบอกเนื้อหาสาระวาเปนรายการเกี่ยวกับการคาดานการสงออกสินคาและการ
บริการไปสูตางประเทศซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด
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เพื่อคนทํางาน
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ เพื่อคนทํางาน เปนรายการที่มี
เนื้อหาในการวิธีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพสําหรับกลุมคนทํางานเพื่อที่จะไดเปนรากฐาน
ที่ดีสําหรับเศรษฐกิจโดยรวม
กลยุทธสูความสําเร็จ
ชื่อรายการไดใหบอกผูชมทราบวารายการ กลยุทธสูความสําเร็จ เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาในการวิธีการทํางานอยางถูกตองเหมาะสมในการประกอบการตางๆ เพื่อความสําเร็จ

ชั่วโมงนี้เพื่อคนไทย
ชื่อรายการ ชั่วโมงนี้เพื่อคนไทย ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับ ความรูในการดําเนินธุรกิจสําหรับคนไทย

17. รายการความรูและสารคดีเกี่ยวกับเรื่องอาหาร เปนรายการที่ใหความรู
เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ทั้งวิธีการประกอบอาหาร และการบอกเคล็ดลับในการเลือกซื้ออาหาร ตลอดจน
การแนะนํารานอาหารที่มีชื่อเสียง พบวามีเฉพาะ การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร
การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร รายการประเภทนี้ชื่อรายการจะใชคําศัพท
ที่มีวงความหมายเกี่ยวของกับ การปรุงอาหาร คือครัว เชฟ เมนู อรอย นอกจากนี้ยังปรากฏวามี
การนําชื่อของผูมีชื่อเสียงในวงการการทําอาหารคือ “หมึกแดง” เปนชื่อรายการ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
เชฟมือทอง
ชื่อรายการไดสื่อใหผูชมทราบวารายการ เชฟมือทอง เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับ วิธีการประกอบอาหารโดยพอครัวที่มีฝมือดีเปนผูสาธิต
พอบานเขาครัว
ชื่อรายการไดสื่อใหผูชมทราบวารายการ พอบานเขาครัว เปนรายการที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการปรุงอาหารโดยมีผูสาธิตเปนผูชายที่เปนพอบาน
เมนูทูเดย
ชื่อรายการ เมนูทูเดย ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับ รายการที่ใหความรูเกี่ยวกับการทําอาหารที่แตกตางกันไป เหมือนกับรายการอาหาร
ตามเมนูในรานอาหารที่มีมากมาย

62

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

อรอยชอง 5
ชื่อรายการ อรอยชอง 5 ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการประกอบอาหารและการแนะนํารานอาหารที่มีรสชาติดี

เมนูวาไรตี้
ชื่อรายการ เมนูวาไรตี้ ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระเกีย่ วกับ
วิธีการประกอบอาหารโดยมีความหลากหลายในชนิดของอาหาร
หมึกแดงเวิลล
ชื่อรายการ หมึกแดงเวิลล ไดใชคําที่สื่อใหผูชมสามารถรับรูไดวาเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการสาธิตการประกอบอาหารโดยผูที่มีชื่อเสียงในวงการอาหาร คือ คุณหมึกแดง
จากการศึกษาตัวอยางขางตน เปนวิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรู
และสารคดีที่มีการบอกเนื้อหาซึ่งเปนวิธีที่มีการนํามาใชมากที่สุดในรายการประเภทนี้ โดยใน
การบอกเนื้อหาของรายการนั้นจะมีการใชคําหรือกลุมคําหลายประเภทดังนี้ 1) การใชคําที่มี
ความหมายตรงในการบอกวาเนื้อหาที่เสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องใด เชน รายการ เพื่อคนเกษตร
2) การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่นําเสนอ เชน การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอาหาร เชน
รายการอรอยชอง 5 3) การใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่นําเสนอ ซึ่งเปนการตั้งชื่อที่แปลก
แตพบจํานวนไมมาก
การใชภาษาในชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี

จากการศึกษาการใชภาษาในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี
พบวา มีการใชภาษาในลักษณะตางๆ คือ การใชสัมผัส การซ้ําคํา การใชคํายอ การใชคํา
ตางประเทศ การใชคําพอง การใชคํารุนแรง การใชคําเชื่อม และการใชอุปลักษณ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. การใชสัมผัส
ในการใชเทคนิคทางดานเสียงในการตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีนั้น ผูผลิต
รายการนิยมใช คําสัมผัส ในการตั้งชื่อ ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดความคลองจองและสามารถจดจําชื่อ
รายการไดงาย ซึ่งมีรายละเอียดตางๆ พอสรุปไดดังตอไปนี้
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การใชคําสัมผัส คือการเลือกเอาคําที่มีรูปและเสียงคลายหรือเหมือนกันมาวาง
ไวในตําแหนงที่ใกลกัน จากการศึกษาชื่อรายการความรูแลสารคดี พบการใชคําสัมผัส ในการตั้ง
ชื่อรายการความรูและสารคดี 2 ลักษณะ ดังนี้
.
1.1 การใชสัมผัสสระ เปนการใชคําที่มีเสียงสระเหมือนกันในการตั้งชื่อรายการ
เพื่อใหเกิดความคลองจองและสามารถจดจําไดงาย เชน การใชสระ อา ไอ อู เปนตน ชื่อรายการ
โทรทัศนที่ใชคําสัมผัสสระในการตั้งชื่อ มีดังนี้
การบินไทยไขจักรวาล
บายนี้มีคําตอบ
พุทธธรรมนําทาง
ทํากินบนถิ่นไทย
รอบบานลานนา
รูธรรมนําชีวิต
ความรูคูสาระ
ลัดเลี้ยวเที่ยวไทย
โลกสวยดวยธรรม
สืบสานตํานานศิลป
สื่อกลางทางหลวง
อยูเย็นเปนสุข
เมนูทูเดย

มีคําสัมผัส สระไอ
มีคําสัมผัส สระอี
มีคําสัมผัส สระอํา
มีคําสัมผัส สระอิ
มีคําสัมผัส สระอา
มีคําสัมผัส สระอํา
มีคําสัมผัส สระอู
มีคําสัมผัส สระเอีย
มีคําสัมผัส สระอัว
มีคําสัมผัส สระอา
มีคําสัมผัส สระอา
มีคําสัมผัส สระเอะ
มีคําสัมผัส สระอู

คือคําวา ไทย กับ ไข
คือคําวา นี้ กับ มี
คือคําวา ธรรม กับ นํา
คือคําวา กิน กับ ถิ่น
คือคําวา บาน และ ลาน
คือคําวา ธรรม กับ นํา
คือคําวา รู กับ คู
คือคําวา เลี้ยว กับ เที่ยว
คือคําวา สวย กับ ดวย
คือคําวา สาน กับ นาน
คือคําวา กลาง กับ ทาง
คือคําวา เย็น กับ เปน
คือคําวา นู กับ ทู

1.2 การสัมผัสพยัญชนะ เปนการใชคําที่มีการใชพยัญชนะตัวเดียวกันเรียง
ติดกันในการตั้งชื่อ เชน พยัญชนะ /ก/ช/ท/ เปนตน ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําสัมผัสพยัญชนะ
ในการตั้งชื่อ มีดังนี้
ทองทั่วทวีป
แกเกมกลโกง
นารัก นารู
รัฐรูอยางไร ประชาชนรูอยางนั้น
เรียนนอกรั้ว
ทั่วทิศเมืองไทย

มีสัมผัสพยัญชนะ ท
มีสัมผัสพยัญชนะ ก
มีสัมผัสพยัญชนะ ร
มีสัมผัสพยัญชนะ ร
มีสัมผัสพยัญชนะ ร
มีสัมผัสพยัญชนะ ท

คือคําวา ทอง และ ทั่ว
คือคําวา แก เกม กล โกง
คือคําวา คือคําวา รัก กับ รู
คือคําวา รัฐ กับ รู
คือคําวา เรียน กับ รั้ว
คือคําวา ทั่ว กับ ทิศ
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คือคําวา ลัด กับ เลี้ยว
คือคําวา เที่ยว และ ไทย
คือคําวา ทีป กับ ทาง
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ลัดเลี้ยวเที่ยวไทย
เที่ยวเมืองไทยในหนึ่งนาที
ประทีปสองทาง

จากการศึกษารายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี พบวามี การใช
สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ เปนรูปแบบที่ผูผลิตรายการนิยมนํามาใชในการตั้งชื่อรายการ
เนื่องจากการใชสัมผัส เปนวิธีการที่สังคมไทยนิยมใชและสามารถชวยใหผูชมจดจําชื่อรายการ
ไดงายขึ้น
2. การซ้ําคํา
กาญจนา นาคสกุล (2516: 102) กลาวถึงความหมายของคําซ้ําไววา การซ้ําคํา
คือการออกเสียงคําใดคําหนึ่ง 2 ครั้ง หรือมากกวา คําซึ่งเกิดจากวิธีการนี้เรียกวาคําซ้ํา แตการ
ซ้ําไมจําเปนตองออกเสียงทุกเสียงของคําซ้ําอีกครั้งก็ได อาจจะซ้ําแตเพียงบางสวนสวนที่เหลือก็
ใหออกเสียงแตกตางกันไป
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศนพบวามีการคําซ้ํา ซึ่งมีการใชคําซ้ําที่อยูใน
รายการโทรทัศนใน 2 คือ การซ้ําคําแบบตอเนื่อง และการซ้ําคําเปนจังหวะ
2.1 การซ้ําคําแบบตอเนื่อง คือการใชคําๆ เดียวกันซ้ําในตําแหนงที่ติดกัน
ดังตัวอยางตอไปนี้

ผูหญิง ผูหญิง เปนการซ้ําคําคําเดียวกัน เพื่อใหเกิดน้ําหนักเพื่อความนาสนใจ
ใหกับรายการ คือรายการเปนรายการที่เกี่ยวกับผูหญิง

2.2 การซ้ําคําเปนจังหวะ คือการใชๆ เดียวกันมาซ้ํากัน 2 ครั้งขึ้นไปโดยมีคํา
อื่นมาคั่นเพื่อเนนจังหวะและเพื่อเนนย้ําความหมาย ดังตัวอยางตอไปนี้
พัฒนาคน พัฒนาเมือง เปนการซ้ําคําวา พัฒนา เพื่อเปนการเนนความหมาย
ของคํา วา พัฒนา คือรายการนี้จะใหความรูเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในประเทศ
รวมทั้งวิธีการที่จะทําใหประเทศเจริญขึ้น
กลาคิด กลาทํา เปนการซ้ําคําวา กลา เพื่อเปนการเนนความหมายของคําวา กลา
คือรายการนี้จะเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งบางครั้งเปนกิจกรรมที่ใหมของเด็กๆ
ที่ไมเคยไดทํามากอนเปนการสอนใหเด็กกลาทําในสิ่งที่ถูกที่ควร
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คูหู คูบาน เปนการซ้ําคําวา คู เพื่อเปนการเนนความหมายของคําของคําวา คู คือ
รายการนี้จะใหความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาบานใหนาอยู โดยจะเนนวิธีที่จะเปนรักษาบานซึ่ง
เปนสิ่งที่ถือวาอยูคูบาน
ชูรัก ชูรส เปนการซ้ําคําวา ชู เพื่อเปนการเนนความหมายของคําวา ชู รายการนี้ให
ความรูเรื่องเพศ การครองคู และวิธีการที่จะทําใหชีวิตคูยืนยาว จะเปนการเนนเรื่องเพิ่มเติมชีวิต
รักที่สดใส
รวมรู รวมคิด เปนการซ้ําคําในคู รวม เพื่อเปนการเนนความหมายของคําวา รวม
รายการนี้จะมีแขกรับเชิญมาหลายๆ คนเพื่อ ชวยกันคิดชวยกันแกปญหาในเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมที่กําลังไดรับความสนใจจากประชาชน โดยจะเนนเรื่องการชวยกันคิด
พอกิน พอใช เปนการซ้ําคําวา พอ เพื่อเปนการเนนความหมายของคําวา พอ
รายการที่บอกวิธีการดําเนินชีวิตที่ตั้งอยูบนความไมประมาท เปนการเดินทางสายกลางของการ
ดําเนินชีวิต
ไมลอง ไมรู เปนการซ้ําคําวา ไม เพื่อเปนการเนนการที่จะประสบผลสําเร็จจะตองมี
การลองผิดลองถูก ถาไมลองทํากอนก็จะไมทราบถึงวิธีที่ดีที่สุด
นารัก นารู เปนการซ้ําคํา นา รายการนี้จะเปนรายการสารคดีที่เกี่ยวกับสัตวบน
โลก โดยจะเสนอเรื่องราวการดํารงชีวิตของสัตวที่นาสนใจ
จากการศึกษาการใชภาษาของรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี พบวา
มีการใชคําซ้ํา ที่มีรูปแบบการซ้ําคําแบบตอเนื่องและการซ้ําคําเปนจังหวะ โดยการใชคําซ้ําใน
การตั้งชื่อรายการเกิดจากวัตถุประสงค เพื่อเนนความหมายใหมองเห็นภาพที่ชัดเจน และเพื่อ
ความไพเราะสละสลวยของชื่อ

3. การใชคํายอ (Acronym) การใชคํายอไดนํามาใชในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
อาจเนื่องมาจาก การใชคํายอในการติดตอสื่อสารในปจจุบันนิยมใชกันมาก ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตาม การใชคํายอในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนนั้น ควร
เปนคํายอที่มีการใชอยางแพรหลาย เพื่อสื่อความหมายใหกลุมผูชมเขาใจไดอยางถูกตอง
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศนทั้งหมด ผลการศึกษา พบวา การใชคํายอใน
การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดีมีจํานวน 3 รายการ ดังตัวอยาง
มสธ. ยอมาจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนรายการที่จะมีการสอน
หนังสือผานทางรายการโทรทัศนเปนการศึกษาทางไกล
สบายใจกับ อ.สุพัตรา. ยอมาจาก สบายใจกับ อาจารย สุพัตรา เปนรายการที่ผูชม
ทางบานจะสงจดหมายเขามาเพื่อปรึกษาปญหาตางๆ และจะมีอาจารยสุพัตราเปนผูตอบคําถาม
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สายตรง อบต. ยอมาจาก สายตรงองคการบริหารสวนตําบล รายการนี้จะเปน
รายการที่ใหความรูเกี่ยวกับ นโยบาย การปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวนตําบล
จากตัวอยางขางตนการตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี โดย
ใชคํายอ พบวาสวนใหญจะเปนการคําที่บุคคลทั่วไปนิยมใชและเขาใจความหมายคําเต็มดีแลว
แตไมนิยมกลาวถึงหรือเขียนในลักษณะคําเต็ม เนื่องจากยาวเกินไป

4. การใชคําตางประเทศ
ชํานาญ รอดเหตุภัย (2519: 71-75) กลาววาไววา คําภาษาตางประเทศ เปน
การใชคํายืมจากภาษาตางประเทศเชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนตน คําบางคํา
เขามาอยูในภาษาไทยมานานจนเสมือนกลายเปนคําไทย
จากขอมูลชื่อรายการทั้งหมดพบวา การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในการ
ตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี มีดังนี้

กอลฟ แมกกาซีน คําวา แมกกาซีน (Magazine) หมายถึง “หนังสือ หรือวารสาร
เกี่ยวกับสารคดี” กอลฟ แมกกาซีน เปนรายการที่เกี่ยวกับกอลฟ โดยรายการจะเปนการให
ความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของกอลฟในทุกแงมุมอยางละเอียดเหมือนการไปอานในนิตยสารซึ่งจะ
รวบรวมเรื่องกอลฟไวหลากหลายเรื่องนั่นเอง
บางกอก ออโตแจม คําวา ออโต (Auto) หมายถึง “รถยนต” แจม (Jam)
หมายถึง ”การเขามามีสวนรวม” บางกอก ออโตแจม เปนรายการที่เกี่ยวกับรถยนตร โดยมีให
ความรูเกี่ยวกับรถยนตและมีการเปดโอกาสใหผูชมทางบานสงจดหมาย หรือโทรศัพทเขามา
สอบถามเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับรถยนตและรวมเลนเกมเพื่อรับรางวัล
ฟรอนทเพจ คําวา ฟรอนท (Front) หมายถึง “ขางหนา ดานหนา” เพจ (Page)
หมายถึง “หนาหนังสือ” ฟรอนทเพจ เปนรายการที่มี ผูมีความสามารถมาแสดงความคิดเห็น
หรือวิเคราะหเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นบนขาวหนาหนึ่งและกําลังเปนที่สนใจของผูคนในขณะนั้น
มอรนิ่งเฮทลคลับ คําวา มอรนิ่ง (Morning) หมายถึง “ตอนเชา” เฮทล (Health)
หมายถึง “สุขภาพ” คลับ (Club) หมายถึง “สโมสร” มอรนิ่งเฮทลคลับ เปนรายการที่เกี่ยวกับ
ความรูเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกตองตลอดไปถึงบอกวิธีดูแลรางกายใหดูดีอยูตลอดเวลา
สุขภาพโดยมีการออกอากาศในตอนเชา
เมนูชอปปง คําวา เมนู (Menu) หมายถึง “รายการอาหาร” ชอปปง มาจากคําวา
Shop หมายถึง “ไปเที่ยวซื้อของ” เมนูชอปปง เปนรายการที่เกี่ยวกับอาหารโดยมีการพาไปชิม
อาหารบาง บอกวิธีเลือกซื้อของเพื่อทําอาหารบาง รวมไปถึงมีการแนะนํารานอาหารและสถานที่
ทองเที่ยวในบางครั้ง
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เมนูวาไรตี้ คําวา เมนู (Menu) หมายถึง “รายการอาหาร” วาไรตี้ (Variety)
หมายถึง “หลายชนิด นานาประการ” เปนรายการที่รวมรวมเนื้อหาความรูเรื่องวิธีการทําอาหาร
หลากหลายชนิดทั้งไทยและตางประเทศ รวมถึงวิธีการจัดแตง จัดวางอาหารใหดูนาสนใจอยาง
ละเอียด และยังมีการแนะนํารานอาหารและรายการอาหารที่นาสนใจของแตละราน
เมนูทูเดย คําวา เมนู (Menu) หมายถึง “รายการอาหาร” ทูเดย (Today) หมายถึง
“วันนี้” เมนูทูเดย เปนรายการที่จะสาธิตวิธีการทําอาหารงายๆ โดยจะบอกวิธีการทําและ
สวนผสมอยางละเอียด ตลอดจนวิธีการจัดวางอาหารใหนาสนใจ รายการนี้จะมีการออกอากาศ
ทุกวัน
กอลฟเพื่อเยาวชน คําวา กอลฟ นี้เปนกีฬาชนิดหนึ่งที่ปจจุบันไดรับความนิยมมาก
เปนรายการความรูเรื่องกอลฟสําหรับเด็กและเยาวชน โดยจะการสอนวิธีการเลน เทคนิค กฎ
กติกา มารยาทในการเลนกอลฟ ตลอดจนมีการรายงามผลการแขงขันกอลฟที่เปนรายการเด็ก
เชฟมือทอง คําวา เชฟ (Chef) หมายถึง “ผูปรุงอาหาร” เชฟมือทอง เปนรายการ
แนะนําและสาธิตวิธีการทําอาหาร ตลอดจนบอกสวนผสมอยางละเอียด โดยผูที่สาธิตปรุงอาหาร
จะเปนคนที่มีฝมือดีและเปนที่รูจัก
กาวนําโลกกับ 9 SCI คําวา SCI มาจากคําวา Science หมายถึง “วิทยาศาสตร”
กาวนําโลกกับ 9 SCI คือเปนรายการที่เกี่ยวกับการนําเสนอความกาวหนาของวิทยาศาสตรที่
ประชาชนสมควรรู

จากการศึกษาการใชคําภาษาตางประเทศในชื่อรายการประเภทความรูและ
สารคดี พบวามีการใชคําในภาษาอังกฤษเปนสวนใหญและเปนคําที่นํามาใชในชีวิตประจําวันจน
เคยชินและสามารถเขาใจความหมายดีเชน เมนู กอลฟ เปนตน
5. การใชคําพอง พบวามีการใชคําพองทั้งคําพองรูปและคําพองเสียง คําพองรูป
คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกันและเขียนเหมือนกัน สวนคําพองเสียง คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกัน
แตมีความหมายตางกัน
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวาชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําพองในการ
ตั้งชื่อรายการ มีดังนี้
คุยอยางเสรีกับ ดร. เสรี
กาวนําโลกกับ 9 SCI
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จากตัวอยางขางตนพบวารายการ “คุยอยางเสรี กับ ดร. เสรี” เปนรายการที่มี
การใชคําพองแบบพองเสียงพองรูป คือคําวา “เสรี” จะมีการออกเสียงเหมือนกัน แตความหมาย
จะแตกตางกันไป “เสรี” คําแรกหมายถึง สิทธิเสรีภาพ สวน “เสรี” คําหลังหมายถึง บุคคลชื่อ
ดร. เสรี วงษมณฑา ซึ่งเปนผูดําเนินรายการ
6. การใชคํารุนแรง เปนการใชคําที่สื่อใหเห็นภาพจากการกระทําที่รุนแรงเกิน
กวาปกติ เพื่อใหผูชมเกิดความรูสึกไปตามชื่อรายการ
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวาชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคํารุนแรงใน
การตั้งชื่อรายการ มีดังนี้
สารคดีสัตวโลกหฤโหด

จากตัวอยางขางตนพบวามีการใชคํารุนแรงคําวา หฤโหด ในการสรางคํา
สําหรับการตั้งชื่อรายการ ทั้งนี้ผูผลิตรายการตองการเนนใหผูชมใหเห็นถึงความแตกตางของ
เนื้อหารายการประเภทเดียวกัน ซึ่งรายการนี้เปนรายการประเภทสารคดีสัตว โดยทั่วไปรายการ
สารคดีจะกลาวถึงการดําเนินชีวิตของสัตว แตรายการนี้มีเนื้อหาที่แตกตางออกไปอยางชัดเจน
เพราะวาเนื้อหาสวนใหญของรายการนั้น จะเนนถึงการตอสูเพื่อเอาชีวิตรอดในลักษณะโหดราย
ทารุณ ผูผลิตรายการจึงจําเปนตองการตั้งชื่อดวยการใชคํารุนแรงเพื่อบอกถึงเนื้อหาของรายการ
และสรางความสนใจใหเกิดขึ้นกับกลุมผูฟง
7. การใชคําเชื่อม
เปนการใชคําสําหรับเชื่อมความของประโยคและมีความหมายที่สัมพันธกันเพื่อ
ทําใหการตั้งชื่อรายการโทรทัศนสมบูรณ และตรงตามที่ผูผลิต รายการตั้งวัตถุประสงคไว จาก
การศึกษาพบวา มีการใชคําวา “เพื่อ สู แหง กับ ” เพื่อเชื่อมความ โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 การใชคําเชื่อม “เพื่อ” เปนการใชคําเชื่อมความในการตั้งชื่อรายการ
โทรทัศ น เ พื่อ แสดงความสั มพั นธ ร ะหว า งเหตุ ก ารณ กับ เหตุผ ลของจุดมุ ง หมายที่ สํา คั ญ ของ
รายการ ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําเชื่อมคําวา “เพื่อ” ในการตั้งชื่อ มีดังนี้
กฎหมายเพื่อประชาชน
ชั่วโมงนี้เพื่อคนไทย
เคล็ดลับเพื่อผาสวย
กอลฟเพื่อเยาวชน
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เพื่อคนทํางาน
เพื่อคุณภาพชีวิต
เพื่อคนเกษตร

จากตัวอยางขางตนพบวา การใชคําวา "เพื่อ" ในการการตั้งชื่อรายการ
โทรทัศน นอกจากจะเปนการบอกถึงวัตถุประสงคของรายการแลว พบวารายการสวนใหญที่ใช
คําวา "เพื่อ" เปนรายการโทรทัศนที่เนนใหสาระความรูกับผูชมที่สนใจในเรื่องตางๆ เฉพาะกลุม
เฉพาะเรื่องเทานั้น
7.2 การใชคําเชื่อม “สู” เปนการใชคําเชื่อมความในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางเหตุการณกับสถานที่ ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําเชื่อมคําวา “สู”
ในการตั้งชื่อ มีดังนี้
กลยุทธสูความสําเร็จ
กลับสูธรรมชาติ

จากตัวอยางขางตนการใชคําเชื่อมคําวา ”สู” พบวาผูผลิตรายการโทรทัศน
ตองการเนนใหผูชมรับทราบถึงจุดมุงหมายที่สําคัญของการผลิตรายการ

7.3 การใชคําเชื่อม “แหง” เปนการใชคําเชื่อมความในการตั้งชื่อรายการ
โทรทัศนในลักษณะแสดงคําหรือกลุมคําความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ที่บงบอกถึงความเปน
เจาของซึ่งมีความยิ่งใหญหรือเปนนามธรรม ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําเชื่อมคําวา “แหง” ในการ
ตั้งชื่อ มีดังนี้
เสนทางแหงภูมิปญญา
เสียงแหงอนาคต
บอเกิดแหงชีวิต

จากตัวอยางขางตนการใชคําเชื่อมคําวา แหง พบวาผูผลิตรายการโทรทัศน
ตองการเนนใหผูชมรับทราบถึงจุดมุงหมายที่สําคัญของการผลิตรายการ
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7.4 การใชคําเชื่อม “กับ” เปนการใชคําเชื่อมความในการ ตั้งชื่อรายการ
โทรทัศนเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง ในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําเชื่อมคําวา “กับ” ในการตั้งชื่อ มีดังนี้
เรียนกอลฟกับโปร
สบายใจกับ อ.สุพัตรา
คุยอยางเสรีกับดร.เสรี
ธรรมะกับเยาวชน
จากตัวอยางขางตนการใชคําเชื่อมคําวา กับ พบวาผูผลิตรายการโทรทัศน
ตองการเนนใหผูชมรับทราบถึงความสัมพันธระหวางบุคคล หัวเรื่องที่สําคัญ และจุดมุงหมายที่
สําคัญของการผลิตรายการโทรทัศน
8. การใชอุปลัษณ (Metaphor) คือ การใชคําเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นจินตภาพ
โดยกลาวถึงสิ่งหนึ่งแทนของอีกสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งที่กลาวถึงจะอธิบายของสิ่งที่ถูกกลาวไดชัดเจน
และสามารถเขาใจชื่อเรื่องไดไดงายขึ้น
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวาชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําอุปลักษณ
ในการตั้งชื่อรายการ มีดังนี้

เชฟมือทอง คําวา มือทอง ในที่นี้หมายถึง มีฝมือในการทําอาหารดีมากโดยทํา
การเปรียบเทียบกับทอง คือรายการนี้เปนรายการที่มีผูชํานาญและมีชื่อเสียงในการทําอาหารจน
เปนที่ยอมรับในสังคม มาทําการสาธิตวิธีการทําอาหาร โดยมีการเปรียบเทียบฝมือการทําอาหาร
กับ ทอง บอกวามือเปนทอง
แผนดินทอง คําวา แผนดินทอง ในที่นี้หมายถึง แผนดินหรือประเทศที่มีความ
อุดมสมบูรณและสงบสุขซึ่งก็คือประเทศไทย คือรายการนี้เปนรายการที่มาพูดถึงประเทศไทยใน
แงมุมที่ดีเหมาะกับการประกอบอาชีพ รวมถึงพูดถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมีการ
เปรียบเทียบความสงบสุขของประเทศไทยกับ ทอง
สารคดีเจาพอเงินตรา คําวา เจาพอ หมายถึง ผูมีอิทธิพล คือรายการนี้เปน
รายการที่ใหความรู ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่มีผลตอเศรษฐกิจ ในแงหลายมุมที่มี
ความสําคัญ โดยมีการเปรียบเทียบเรื่องที่นํามาเสนอวาเปนเรื่องสําคัญกับเศรษฐกิจเขากับ เจาพอ
โลกสีรุง คําวา สีรุง หมายถึง ความสดใส คือรายการนี้เปนรายการที่จะนําเสนอ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ทั้งในประเทศและ ตางประเทศ ที่นาสนใจ ซึ่งแสดงใหเห็นวาในโลกนี้มี
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สถานที่ทองเที่ยวที่สามารถใหความสุขในการทองเที่ยว โดยเปรียบเทียบวาโลกนี้เปน สีรุง
เนื่องรุงจะมีสีสันสดใส
จากตัวอยางขางตนพบวาการตั้งชื่อรายการโทรทัศนในลักษณะนี้เปนการตั้งชื่อ
เพื่อเนนใหผูชมสามารถเขาใจลักษณะรายการดังกลาวไดชัดเจน เชนรายการ เชฟมือทอง
พบวาคําวา มือทอง เปนการเปรียบเทียบใหเห็นถึงพอครัวคือ เชฟ วาเปนคนที่มีความสามารถ
มากๆ เปรียบดังมือที่ทําอาหารนั้นเปนทองคํา
ภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี

การแพรภาพรายการทางโทรทัศน นับวามีคาใชจายที่สูง ดังนั้นในการเลือกที่จะ
แพรภาพหรือใหความรูเรื่องใด ผูผลิตตองคํานึงถึงความคุมทุน และการตอบแทนที่คุมคา แมวา
รายการความรูและสารคดี มีประโยชนตอผูชมรายการโทรทัศนในแงของการมีชวยใหเกิดความรู
ใหการศึกษาโดยการถายทอดสอนสั่งสิ่งที่มีคุณคา ความคิดสรางสรรค อันเปนประโยชนในการ
ดํารงชีวิตที่มีความสุขความสําเร็จในสังคม ผูจัดทําตองมั่นใจวารายการตางๆ ตองเปนที่สนใจ
ของผูชม เพราะถามีผูชมมากจะเปนการแสดงถึงความสําเร็จของรายการ ดังนั้นการนําเสนอรายการ
ประเภทนี้จะตองผานการกลั่นกรอง คัดเลือกเรื่องราวและวิธีการนําเสนอ จึงสามารถกลาวไดวา
เนื้อหารายการที่ปรากฏสามารถ สะทอนภาพความเปนไปของสังคมไดในแงมุมตางๆ ดังตอไปนี้
จากความถี่ของเนื้อหาที่ถูกนํามาเปนสาระในการนําเสนอรายการความรูและสารคดี
สามารถสะทอนภาพสังคมไทยที่เกิดขึ้นวา เปนสังคมที่เห็นความสําคัญเรื่องธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การเปนสังคมเกษตร การเนนความเปนคนดีตามหลักศาสนา การแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม การเนนวิถีชีวิตความเปนไทย และการใหความสําคัญเรื่องการศึกษา
1. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้น ทําใหสภาพทาง
ธรรมชาติที่เคยมีอยูถูกทําลายไปเพื่อการกอสรางอาคารสถานที่ตางๆ ใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหคนสวนใหญแสวงหาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกันมากยิ่งขึ้น ผูผลิตรายการจึงผลิตรายการโทรทัศนประเภทนี้เพื่อตอบสนองการ
แสวงหาธรรมชาติของมนุษยไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังมีความพยายามที่จะปลูกฝงเรื่องการเอาใจ
ใจใสในสิ่งแวดลอมใหกับผูชม
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จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวารายการโทรทัศนที่มีการตั้งชื่อที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และภาพสะทอนใหเห็นถึงสังคมไทยเริ่มใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม
มากขึ้น ชื่อรายการโทรทัศนที่เปนภาพสะทอนเรื่องการใสใจสิ่งแวดลอม มีดังนี้
โลกกวาง เปนรายการที่บอกใหทราบวาในโลกนี้มีสิ่งตางๆ ที่นาศึกษา นาสนใจ
อีกมากมายหลายเรื่อง
สองโลก เปนรายการที่มีการผจญภัยไปในปาทั่วโลกเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในโลก
สํารวจโลก เปนรายการที่บอกใหทราบถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกที่นาสนใจและเปนสิ่งที่
แปลกๆ ใหมๆ ที่เกิดขึ้น
สารคดีสัตวโลกหฤโหด เปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับชีวิตสัตวปา ที่พยายาม
อยางที่สุดเพื่อใหตัวเองมีชีวิตรอดอยูในโลกนี้ได
สัตวโลกคือเพื่อน เปนรายการที่สื่อใหเห็นถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกัน ของ
สิ่งมีชีวิตบนโลก
กลับสูธรรมชาติ เปนรายการที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับปาไม และความจําเปนของ
ปาไมในการดําเนินชีวิต
จากตัวอยางขางตน พบวารายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสวนใหญเปน
รายการประเภทสารคดีมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสวนใหญจะตอง
เนนใหความรูเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติ ดังนั้นรูปแบบรายการที่เหมาะสมจึงเปนรายการโทรทัศน
ประเภทสารคดี ซึ่งรายการโทรทัศนประเภทสารคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสวนใหญเปนรายการ
ที่มีมานานแลว แตในปจจุบันเริ่มปรากฏรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในลักษณะแสดง
ภาวะของธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนภาพสะทอนใหเห็นวาการตั้งชื่อรายการโทรทัศนในปจจุบัน
เริ่มใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมในเชิงปฏิบัติมากขึ้น เพราะสิ่งแวดลอมในปจจุบันเสื่อมโทรม
และถูกทําลายโดยชื่อรายการประเภทนี้จะกระตุนใหทุกคนหันมาสนใจและตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอมเพื่อที่จะไดชวยกันดูแลรักษาธรรมชาติ
เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตินี้จะยิ่งซับซอนมากยิ่งขึ้น
เรื่อยๆ และเปนไปไมไดที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเขามาแกปญหานี้ ทุกๆ ฝายจะตองเขามา
ชวยแกไขปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนจะตองเปนพื้นฐานที่สําคัญในกระบวนการพัฒนา
การกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไปสูระดับทองถิ่นเปนสิ่งจําเปน และ
จะตองอยูบนรากฐานของการเคารพภูมิปญญาชาวบาน รัฐบาลตองใหความสนใจและใสใจ
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ที่จะรับฟงขอเสนอจากชาวบาน และนํามาพิจารณาเพื่อแกไขปญหาอยางจริงจัง จึงจะเปนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (เฉลิมศรี ธรรมบุตร, รังสิมา ลิปปสวัสดิ์ และศิริพร สะโครบาเนค, 2535: 43)
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2. การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนระบบที่มีสาขาเกษตรเปนหลัก
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ฉะนั้นสาขาเกษตรจึงเปนตัวตัวกําหนดอัตราความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
เพราะสินคาออกเกษตรแตละปจะทํารายไดไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบของสินคาออกทั้งหมด และ
ในปจจุบันมีครอบครัวเกษตรกรไมต่ํากวาสี่ลานครอบครัวซึ่งเปนประมาณรอยละเจ็ดสิบของ
ประชากรทั้งหมด ผูผลิตรายการโทรทัศนจึงใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการผลิตรายการ
เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรออกมานําเสนอเปนจํานวนมาก ทั้งนี้รายการยังสามารถสะทอนถึง
ความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมของคนไทย
จากการศึกษาพบวามีชื่อรายการที่เกี่ยวกับอาชีพเกษตร ที่ปรากฏ มีดังตอไปนี้

เกษตรลูกทุง เปนรายการที่เปนความรูเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอาชีพ
เกษตรในตางจังหวัด
คลินิคเกษตร เปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ประกอบอาชีพเกษตร
เกษตรพาที เปนรายการที่มีการระดมความคิด ตลอดจนถึงวิธีการ และเคล็ดลับ ใน
การทําการเกษตร
ฟนฟูเกษตรไทย เปนรายการที่ใหความรูเรื่องการพัฒนาใหการทําการเกษตรของ
คนไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อคนเกษตร เปนรายการที่มีการระดมความคิด ตลอดจนถึงวิธีการ และเคล็ดลับ
ในการทําการเกษตร
เพื่อนเกษตรไทย เปนการกระตุนใหเกษตรกรทั่วประเทศไทยนั้นมีการรวมมือกัน
ในการที่จะพัฒนาการเกษตรของประเทศ
เกษตรสาร เปนรายการที่เสนอขาวคราวเกี่ยวกับวงการเกษตรในประเทศ
ทํากินบนถิ่นไทย บอกผูรับชมถึงการนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทย
ทิดบวนชวนคุย บอกผูชมรายการโดยใชความหมายโดยนัยแสดงถึงการนําเสนอ
รายการโดยมีผูดําเนินรายการคือ ทิดบวน และมีการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ
ระหวางผูดําเนินรายการและผูรวมรายการ
ผูใหญบานดําดี บอกผูชมรายการโดยใชความหมายโดยนัยแสดงถึงตัวละครที่ตั้ง
ขึ้นมารับหนาที่เปนผูดําเนินรายการ
วิถีชาวบาน บอกผูชมรายการถึงเนื้อหาสาระของรายการวานําเสนอเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตของชาวบาน
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จากตัวอยางขางตนพบวา รายการความรูและสารคดีสวนใหญมักใชคําที่ให
ความหมายที่เกี่ยวกับเกษตรกรหรือเกษตรกรรม เปนอาชีพเดียวในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนที่
ปรากฏมากที่สุด ซึ่งเปนการสะทอนภาพของคนในสังคมไทยยังดํารงชีพดวยการประกอบอาชีพ
ที่เกี่ ยวกั บเกษตรมากที่ สุ ดและสะทอนภาพสั งคมแหงการเกษตรกรรมยังเปนสังคมที่ใหญ ของ
ประเทศ

3. การยึดมั่นหลักคําสอนของศาสนาพุทธ
การยึดมั่นในคุณงามความดี คําสั่งสอนในศาสนา และหลักปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของศาสนาพุทธ เนื่องจากชาวไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ผูผลิตรายการโทรทัศนจึง
พยายามผลิตรายการที่เกี่ยวของกับเรื่องศาสนา และหลักธรรมคําสั่งสอน ที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ชื่อรายการโทรทัศนที่เปนภาพสะทอนการยึดมั่นหลักคําสอนของ
ศาสนาพุทธของคนไทย มีดังนี้
รายการธรรมะ เปนรายการที่ใหความรูในการเรื่องหลักธรรมคําสั่งสอนในพุทธศาสนา
เจริญธรรม เปนรายการที่พระสงฆพยายามนําหลักธรรม คําสั่งสอนมาถายทอดให
พุทธศาสนิกชนไดเขาใจ
คุณธรรมปฏิบัติ เปนรายการที่ไดบอกวิธีการนําหลักคําสอนในพระพุทธศาสนามา
ใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตมากที่สุด
ธรรมรักษ เปนรายการที่พยายามปลูกจิตสํานึกใหพุทธศาสนิกชนหันมาใหความ
สนใจในหลักคําสอนของศาสนามากยิ่งขึ้น
แสงธรรม เปนรายการที่สื่อใหเห็นถึงประโยชนหรือความจําเปนของศาสนา
รูธรรมนําชีวิต เปนรายการที่รณรงคใหพุทธศาสนิกชนนําหลักธรรมคําสั่งสอนของ
ศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
ธรรมะสองโลก เปนรายการที่สื่อใหเห็นวาโลกนี้จะสงบสุขหรืออยูอยางสันติไดนั้น
ศาสนาก็เปนสิ่งจําเปน
พุทธธรรมนําทาง เปนรายการที่รณรงคใหพุทธศาสนิกชนนําหลักธรรมคําสั่งสอน
ของศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
โลกสวยดวยธรรม เปนรายการที่สื่อใหเห็นวาโลกนี้จะสงบสุขหรืออยูอยางสันติได
นั้นศาสนาก็เปนสิ่งจําเปนเหมือนกัน
ประทีปสองทาง เปนรายการเกี่ยวกับธรรมะที่เหมือนกับโคมไฟที่นําทางใหกับชีวิต
วิถีธรรม เปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตตามหลักธรรมคําสั่งสอนตาม
พระพุทธศาสนา
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ธรรมะกับเยาวชน เปนรายการเกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่
เหมาะสมกับเยาวชน
จากตัวอยางขางตน พบวามีการใชคําวา ธรรม ในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
ที่เกี่ยวของกับศาสนามากที่สุด เนื่องจากคําวาธรรม หรือ ธรรมะ ในทางความหมายทางศาสนาพุทธ
หมายถึงคุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา และหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ซึ่งความหมาย
เหลานี้ลวนเปนหลักสําคัญของพุทธศาสนานั้นเอง จากการศึกษาชื่อรายการเหลานี้สามารถ
สะทอนใหเห็นวาการใชชีวิตในสังคมไทยตองใหความสําคัญตอการทําความดีมากขึ้นเรื่อยๆ จึง
ทําใหรายการเหลานี้ตองเนนคําวา ธรรม หรือ ธรรมะ เพื่อตองการปลูกฝงใหประชาชนหันมาทํา
ความดีกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสะทอนใหเห็นวาสังคมจะเปนสุขหรือคนในสังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุขไดนั้นตองอาศัยศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวไมวาจะเปนศาสนาใดทั้ง
ศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลาม จากที่กลาวมาขางตนนั้นสามารถสรุปไดวาศาสนาเปนสิ่งจําเปน
สิ่งหนึ่งสําหรับสังคม ดังที่ ราชบัณฑิต ไดกลาวไววา ศาสนาเปนแหลงความเชื่อและแบบแผน
ซึ่งแตละศาสนาอาจจะมีคําสั่งสอนเหมือนกัน หรือคลายคลึงกันหรือแตกตางกัน ทั้งใน
รูปลักษณะและหนาที่ทางสังคม โดยมีจุดหมายอยางเดียวกันคือ สอนใหคนเปนคนดี ใหคนเขา
กับสังคมหรือยอมใหสังคม ใหคนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ใหมีความสามัคคี ใหมีบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติ ตลอดจนเปนที่รวมแหงความเชื่อและความเคารพนับถืออันสูงสุดของมนุษยในการอยู
รวมกัน
4. ปญหาสังคม
ปจจุ บั นสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เนื่ องมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน เปนผลทําใหคานิยมและวัฒนธรรมตางๆ ในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิด
ปญหาการอยูรวมกันในสังคม ดังนั้นสื่อมวลชนโทรทัศนจึงเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
สังคม ดวยการผลิตรายการที่เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของเขามาวิเคราะหปญหา และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหา
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวารายการโทรทัศนที่มีการตั้งชื่อที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณสําคัญทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมและเปนภาพ
สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ชื่อรายการโทรทัศนที่เปนภาพสะทอนเรื่องปญหา
สังคม มีดังนี้

รวมรู รวมคิด เปนรายการที่นําเสนอโดยวิธีการถกประเด็นปญหาและรวมกันระดม
ความคิดในการแกไขปญหานั้นๆ ที่กําลังเกิดขึ้นในสังคม
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ทางเลือกใหม เปนรายการที่นําเสนอวิถีทางหรือวิธีการในการดําเนินการที่มีความ
ถูกตองและเหมาะสมใหกับกลุมผูชม
คุยอยางเสรีกับ ดร.เสรี เปนรายการนําเสนอรายการในรูปแบบการพูดคุยระหวาง
ผูดําเนินรายการกับ ดร.เสรี วงศมณฑา ในประเด็นปญหาตางๆ อยางเปดเผย
ประเทศไทยใสสะอาด เปนรายการนําเสนอรายการที่เกี่ยวของกับวิธีการทําให
ประเทศไทยมีความโปรงใสหรือมีการดํารงชีวิตของคนในสังคมอยางเปนปกติสุข
บายนี้มีคําตอบ เปนรายการที่จะรวมแกขอของใจ หรือปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
เปดใจคิด เปนรายการนําเสนอความคิดเห็นของผูรวมรายการตอสถานการณหรือ
ปญหาใดปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
หนาตางสังคม เปนรายการที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังเปนปญหาในสังคม
จากผูเกี่ยวของ
เสียงแหงอนาคต เปนรายการที่ใหรายละเอียดหรือขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นใน
เรื่องตางๆ ที่กําลังเปนปญหาในสังคม
ฟรอนทเพจ เปนรายการที่ใหรายละเอียดหรือขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหขาวใน
หนาหนึ่งของหนังสือพิมพ
กระจกหกดาน เปนรายการวานําเสนอเกี่ยวกับการนําเสนอความรูที่ใชดําเนินชีวิต
ในสังคมในหลากหลายมุมมอง
จากตัวอยางขางตน พบวารายการที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เปน
รายการความรูและสารคดีที่หยิบยกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและเปนเรื่องที่มีผลกระทบกับการใช
ชีวิตมาตีแผและเสนอขอคิดเห็นหรือแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีหลักการ เมื่อมีรายการ
ประเภทนี้ เ กิ ด ขึ้ น มากก็ ส ามารถสะท อ นให เ ห็ น ว า สั ง คมไทยเกิ ด ป ญ หาทางสั ง คมมากขึ้ น
เนื่องมาจากสาเหตุที่สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง
5. วิถีชีวิตของคนไทย
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหตองมีความเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนไทยเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม โดยทุกฝายตองพยายาม
ชวยกันรณรงค ซึ่งสื่อมวลชนโทรทัศนเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการดําเนินชีวิต
ของคนไทย
จากชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดีทั้งหมด พบวา มีรายการ
ความรูและสารคดีที่เปนภาพสะทอนวิถีชีวิตของคนไทย ดังนี้
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อยูเย็นเปนสุข เปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดําเนินชีวิตของคนไทยที่เนน
ความสงบสุข
พอกิน พอใช เปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ
ไมลําบากและไมฟุงเฟอเกินไป
เพื่อคุณภาพชีวิต เปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการหรือหลักการในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
คําตอบชีวิต เปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ทางเลือกที่ดีที่สุดในการดําเนิน
ชีวิต
บอเกิดแหงชีวิต เปนรายการที่นําเสนอถึงความถูกตองและความเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตอยางแทจริง
วิถีอนาคต เปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตใน
อนาคตความเหมาะสมหรือวิธีการดําเนินชีวิตในอนาคตของคนไทย
9 วันใหม เปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตในอนาคต ซึ่ง
เปรียบเสมือนการกาวไปขางหนาในวันใหม
มุมที่ 9 เปนรายการเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การแนะนําที่มีมุมมองใหมๆ ในการใช
ชีวิตประจําวันใหกับผูรับชมรายการ
อาทิตยยิ้ม เปนรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการที่จําทําใหสังคมเกิดความ
สงบสุข และประชาชนในสังคมมีแตความสุข
แผนดินทอง เปนรายการที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกินดีอยูดีของประชาชนและ
ความสงบสุขของแผนดินนี้

จากตัวอยางขางตน พบวา รายการความรูและสารคดีที่สะทอนถึงวิถีการดําเนิน
ของคนไทย สวนใหญเปนการสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิตแบบไมฟุงเฟอ และมุงเนนการ
ดําเนินชีวิตที่กอใหเกิดความสงบสุขในสังคม
6. ความสําคัญของการศึกษา
การที่สังคมใดสังคมหนึ่งจะเปนปกแผน เจริญกาวหนาและมั่นคงมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับสมาชิกในสังคมเปนสําคัญ ทั้งนี้สังคมก็จะอาศัยการศึกษาเปนวิธีการเพื่อดํารงไว
ซึ่งความรูทักษะ และสิ่งมีคุณคาทั้งหลายของมนุษยใหพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จําเปนตอความเจริญกาวหนาของสังคม เมื่อการศึกษามีความสําคัญกับสังคมและสื่อมวลชน
โทรทัศนก็มีบทบาทในสําคัญการสื่อสาร ดังนั้นผูผลิตรายการโทรทัศนจึงมีการผลิตรายการ
ที่เปนประโยชนสําหรับการเรียนรู เพื่อใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
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จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวารายการโทรทัศนที่มีชื่อรายการโทรทัศน
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรู และเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ชื่อรายการ
โทรทัศนที่เปนภาพสะทอนเรื่องการศึกษา มีดังนี้

เรียนนอกรั้ว เปนรายการที่สื่อใหเห็นวาการเรียนไมจําเปนตองเรียนในโรงเรียน
ทุกที่มีการเรียนรูเกิดขึ้น
มสธ. เปนรายการที่ใหความสําคัญการเรียนนอกสถานศึกษา เปนการเรียนทางไกล
ซึ่งจะเปดโอกาสสําหรับคนทํางานหรือคนที่ไมสามารถมาเรียนในสถานศึกษาได
ติวเขมเอนทรานซ เปนรายการที่สอนหนังสือทางโทรทัศนสําหรับนักเรียนที่กําลัง
จะสอบเขามหาวิทยาลัย
เพื่อนภาษา เปนรายการเกี่ยวกับการใหความรูดานภาษาและเปนแนวทางการศึกษา
แบบงายๆ
กาวนําโลกกับ 9 SCI เปนรายการที่นําเสนอความรูในการใชวิทยาศาสตร ในการ
พัฒนาสิ่งตางๆ บนโลก
วิทยาศาสตรรอบตัว เปนรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่เปนสิง่ ใกลตวั ที่
ควรทราบเพื่อใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต
การแพทยกาวหนา เปนรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทยที่
กําลังเจริญเติบโต
ประกายทักษะ เปนรายการที่นําเสนอการเกี่ยวกับการเสริมสรางความรูและทักษะ
ในการดําเนินการตางๆ เพื่อความประสบความสําเร็จใหกับผูรับชมรายการ
สเนค สเนค ฟช ฟช เปนรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับความรูการใชภาษาอังกฤษ
เบื้องตน
พลิกแฟมนักคิด การนําเสนอของรายการที่รวบรวมการคิดคนในเรื่องตางๆ ที่เปน
ประโยชนของผูเชี่ยวชาญในหลายๆ ฝาย
กลาคิดกลาทํา เปนรายการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนใหเด็กๆ มีความกลาที่จะเรียนรู
ในการทําความตองการหรือความฝนของเด็กใหเปนจริง
จากตัวอยางขางตน จะเห็นวาสื่อมวลชนโทรทัศนไดมีการผลิตรายการโทรทัศน
ที่เกี่ยวกับการศึกษา และการเรียนรู มานําเสนอเปนจํานวนมาก เพื่อใหทุกคนหันมาใหความสนใจ
เรื่องการศึกษามากขึ้น เปนการสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา การเรียนรู ใน
สังคมไทยโดยมีสื่อมวลชนโทรทัศนเปนผูทําหนาที่
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บทที่ 5
การวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง

รายการโทรทัศนประเภทบันเทิงเปนรายการที่เรียกรองความสนใจของผูชมมากกวา
รายการประเภทอื่น อีกทั้งอัตราสวนจํานวนเวลาที่สถานีโทรทัศนตางๆ ไดจัดเวลาออกอากาศ
สําหรับรายการบันเทิงจะมากกวารายการประเภทอื่น รายการบันเทิงจึงเปนรายการที่มีการแขงขัน
สูง ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่ผูผลิตจะตองใหความสนใจและความพิถีพิถัน ความรอบคอบในการ
นําเสนอรายการที่ผานการคัดสรรอยางดีเพื่อดึงดูดความสนใจของผูชมใหติดตามชมรายการ
และผูผลิตพยายามที่จะใชกลวิธีตางๆ ในดึงดูดความสนใจจากผูชมใหมากที่สุด
ผูศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศนในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง
2. การใชภาษาในชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง
3. ภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง

การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง

วิธีการในการตั้งรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง มักมีการใชการตั้งชื่อหลากหลาย
วิธีกวารายการโทรทัศนประเภทอื่นๆ ทั้งการใชคําที่บอกถึงเนื้อหาของรายการ การใชคําที่บอก
รูปแบบของรายการ ซึ่งเปนการนําเสนอขอมูลเบื้องตนของรายการใหเพื่อผูชมไดทราบและรับรู
เปนแนวทางในการติดตามชมรายการ นอกจากนี้ยังมีวิธีการตั้งชื่อโดย การใชคําที่บอกลักษณะ
พิเศษของรายการ เพื่อสรางความโดดเดนเปนสีสันทําใหผูชมสนใจติดตามรับชมรายการ และยัง
รับรูถึงอารมณของรายการ เพื่อเปนแนวทางในการเลือกรับชมรายการไดตามความตองการ
จากการศึกษาวิธีการในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนทั้งหมด จําแนกเปนชื่อรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิงได 159 รายการ โดยมีวิธีการในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนได 2 ลักษณะ
ดังนี้
1. การตั้งชื่อรายการบันเทิงโดยระบุคําวา “บันเทิง”
2. การตัง้ ชื่อรายการบันเทิงโดยไมระบุคําวา “บันเทิง”
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1. การตั้งชื่อรายการบันเทิงโดยระบุคําวา “บันเทิง”
วิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิงที่มีการระบุประเภทรายการกลาวคือ
ชื่อรายการโทรทัศนจะมีคําวา “บันเทิง” วิธีการตั้งชื่อรายการดังกลาวเพื่อใหผูชมไดทราบถึง
ประเภทรายการและเปนการเนนย้ําใหผูชมไดทราบอยางชัดเจนวาเปนรายการบันเทิง
จากชื่อรายการโทรทัศนที่เปนรายการบันเทิงทั้งหมด 159 รายการ พบวา
มีรายการบันเทิงที่มีคําวา “บันเทิง” ปรากฏในชื่อ จํานวน 10 รายการ รายชื่อรายการขาวที่มีการ
ระบุประเภทรายการมีดังนี้
คลื่นบันเทิง
อินไซดบันเทิง
ลูกทุงบันเทิง
สายตรงบันเทิง

สังคมบันเทิง
แวดวงบันเทิง
บันเทิงชาวทุง

มหาชนบันเทิง
บันเทิงมื้อเที่ยง
ตะวันบันเทิง

จากการศึกษาพบวา รายการโทรทัศนประเภทบันเทิงที่มีคําวา “บันเทิง” ในชือ่ นัน้
จะปรากฏรวมอยูกับกลุมคําอื่น ซึ่งสามารถจําแนกความหมายของกลุมคําที่ปรากฏในชื่อไดเปน
ความหมายที่สื่อความในเรื่องของ เนื้อหา เวลา และลักษณะเดน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 เนื้อหาของรายการ
การตั้งชื่อรายการบันเทิงโดยบอกประเภทรายการ และบอกเนื้อหารายการ
วามีการนําเสนอวาเกี่ยวของกับเรื่องใด มีรายละเอียดเบื้องเตนเปนในแนวใด เกี่ยวของกับใคร
จากการศึกษารายการประเภทนี้ พบวา มีการบอกเนื้อหาโดยเนื้อหาจะเกี่ยวของกับเรื่องเพลง
ลูกทุง และเกี่ยวของกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิง จํานวน 5 รายการ ไดแก
ลูกทุงบันเทิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูกทุงบันเทิง เปนรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิงและบอกเนื้อหาสาระของรายการวามีความเกี่ยวของกับเพลงลูกทุงและ
เพลงพื้นบานจากทองถิ่นตางๆ
แวดวงบันเทิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ แวดวงบันเทิง เปนรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิงและบอกเนื้อหาสาระของรายการวามีความเกี่ยวของกับวงการบันเทิง
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สังคมบันเทิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สังคมบันเทิง เปนรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิงและบอกเนื้อหาสาระของรายการวาเปนการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
สังคมหรือแวดวงบันเทิง

มหาชนบันเทิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ มหาชนบันเทิง เปนรายการ
โททัศนประเภทบันเทิงและบอกเนื้อหาสาระของรายการวามีลักษณะการนําเสนอสิ่งที่ประชาชน
จะไดรับความเพลิดเพลินจากความบันเทิงในหลายหลากแขนงทั้งเรื่องเพลง เรื่องภาพยนตร
บันเทิงชาวทุง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ บันเทิงชาวทุง เปนรายการ
โททัศนประเภทบันเทิงและบอกเนื้อหาสาระของรายกาวามีความเกี่ยวของกับเพลงหรือภาพยนตร
ลูกทุง
1.2 บอกลักษณะเดนของรายการ
การตั้งชื่อรายการบันเทิงที่มีการบอกประเภทรายการและลักษณะเดนของ
รายการบันเทิง เปนการมุงเนนความพิเศษของรายการ เชน รายการสายตรงบันเทิงที่แสดงถึง
ความฉับไวของเหตุการณ รายการอินไซดบันเทิงที่แสดงถึงความเปนวงในใกลชิดกับวงการ
รายการตะวันบันเทิงที่แสดงถึงความเพลิดเพลิน ยังทําใหสามารถนําเสนอถึงความเที่ยงตรงของ
ขอมูลในยวงการบันเทิงได เพื่อนําเสนอความพิเศษของรายการที่โดดเดนขึ้นมาเพื่อเรียกรอง
ความสนใจจากผูชมใหติดตามชมรายการ จากการศึกษา พบวามี จํานวน 4 รายการ ไดแก

สายตรงบันเทิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สายตรงบันเทิง เปนรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิง และบอกวาเนื้อหาของรายการเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับวงการบันเทิง
โดยขอมูลที่ไดนั้นไดมาจากผูเกี่ยวของโดยตรง

คลื่นบันเทิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ คลื่นบันเทิง เปนรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิง และบอกวาเนื้อหาของรายการเปนการนําเสนอความบันเทิงที่มีความ
ทันสมัยตามกระแสนิยม
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อินไซดบันเทิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ อินไซดบันเทิง เปนรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิง และบอกวาเนื้อหาของรายการเปนการที่นําเสนอเรื่องราวความเปนไป
ของคนในวงการบันเทิงอยางเกาะติดวงการนี้อยางใกลชิด
ตะวันบันเทิง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ตะวันบันเทิง เปนรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิง และบอกวาเนื้อหาของรายการวาเปนเรื่องราวในวงการบันเทิงที่จะนําเสนอ
ในแงความสนุกสนานเบิกบานใหไดรับชม
1.3 การบอกเวลา
การตั้งชื่อรายการโดยบอกประเภทรายการ และบอกเวลา ของรายการ
ประเภทนี้ เปนการตั้งชื่อที่บอกถึงชวงเวลาที่รายการออกแพรภาพ เวลาที่ปรากฏในชื่อรายการ
ประเภทบันเทิงประเภทนี้จะเปนเวลาการออกแพรภาพของรายการที่นําเสนอวาเปนชวงเวลาใน
ของวัน จากการศึกษา พบวามี จํานวน 1 รายการ ไดแก

บันเทิงมื้อเทีย่ ง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ บันเทิงมื้อเที่ยง เปนรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิง และบอกชวงเวลาในการแพรภาพออกอากาศคือชวงเที่ยง
2. การตั้งชื่อรายการบันเทิงโดยไมระบุคําวา “บันเทิง”
การตั้งชื่อรายการประเภทบันเทิง พบวา ชื่อรายการประเภทบันเทิงสวนใหญจะ
ไมระบุประเภทของรายการโดยตรงวาเปนรายการบันเทิง
ชื่อรายการบันเทิงที่เปนรายการบันเทิงทั้งหมด 159 รายการ พบวามีรายการ
บันเทิงที่มีการตั้งชื่อโดยไมระบุประเภทรายการ จํานวน 149 รายการ ชื่อรายการบันเทิงที่ไมมี
การระบุประเภทรายการมีดังนี้
พร 3 ประการ
คลื่นใตน้ํา
หมึกแดงเวิลด
ดิสนียคลับ
เกมทะลุมิติ

คลื่นใตน้ํา
แบบวาโลกเบี้ยว
ดาราพาตะลุย
เกมจารชน
กา เม โชว

สาระแนกลางแปลง
ตัวโนตออกเดิน
ดาวรุงเสียงทอง
เกมเศรษฐี
เกมพันหนา
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กอนบายคลายเครียด
เกมอัจฉริยะ
เกมฮอตเพลงฮิต
เกม โซน ทีมเวิรค
เพลงติดดาว
เพลินใจกับเสียงเพลง
คําคมอารมณขัน
คอนเสิรตไทยโชว
เจาขุนทอง
เจาะเกม
ฟลมมิวสิค
แมลงมัน
มิวสิคมารท
แมบานเหรียญทอง
มหัศจรรยไทยแลนด
อุทยานหรรษา
โอโน โชว
อี วาไรตี้
ฮอตบีท
ฮายามเผลอ
บิ๊กบอกซ
เบท โบท โชว
บิ๊กเกม
เต็มจอ
สวัสดีชิกกี้
สะบัดชอ
สายดวนลูกทุง
เวคคลับ
วันจันทร วันแจม
ระเบิดเถิดเทิง
ปลดหนี้
ที่มาของเพลง
เที่ยวละไมไทยแลนด

กุกเกม
เกมแกจน
เกมซุปเปอรฮิต
7 สีคอนเสิรต
เพลงเพื่อคนที่คุณรัก
ครอบจักรวาล
ครอบจักรวาลคิทเชนโชว
คาลเท็ก เอ็กซไซดทัวร
จันทรเจาของ
แฟนพันธแท
แฟชั่นมิวสิค
เมนูชอปปง
เมืองไทยเมืองยิ้ม
168 ชั่วโมง
มิดไนทสตาร
ออกซิเจน
TEEN CENTER
ไอ อีโชว ดอทคอม
เฮลโหล เทส
ไฮไลทการตูน
แบง แบง แบง
บัญชรดนตรี
บุปผาสวรรคชุมชนคนลูกทุง
ตีสิบ
สบายสไตลมยุรา
สัญญามหาชน
เสี่ยงลุน เสี่ยงรัก
เวทีทอง
วันเดอรฟูลทูไนท
ถอดรหัสใจ
โปสการดจากตางแดน
ทอลคโซนซีเนรามา
ทีวีรีแลกซ
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กวนชวนกาก
เกมนักชิม
เกมหยุดเวลา
พักใจกับเพลง
เพลงทะลุจอ
เพลงในใจ
คดีเด็ด
แคมปส ซีรี่ส
เจาะใจ
จูกบอกซเกม
แฟนซีโดน
แฟชั่นออนทรี
มายาทีวี
มาสเตอรคีย 4 ภาค
แมบานชิงทอง
มันเดยไนท
องศา 9
เอ็นเทอรเทนเมนท
เอเซี่ยน แมกซ
เฮฮาลูกทุง
บีมและวูดดี้
บันทึกดวงดาว
บางกอก สเตชั่นโชว
บุญหลนทับกําลัง 9
สาระแนกลางแปลง
สมาคมอมยิ้ม
สมาคมชมดาว
สารพันเพลง
เวที่สูดาว
วากุ วากุ รูสัตวโลก
ปอก ปอก ปอก
ที่นี่มีเพื่อน
ทองทั่วทวีป
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ทไวไลทโชว
ซุปเปอรเกก
แซทเทอรเดยโชว
ลูกทุงสัญจร
โลกสวยวันอังคาร
เดี่ยวทาชน
ลูกทุงสนุกสนาน
ลูกทุงทั่วทิศ
ลักกี้เกม
ผาง ผาง โชว
ผจญภัยไทยแลนด
โชวชิงแชมป
ชิงรอยชิงลาน
4 ตอ 4 แฟมิลี่เกม
5 อภินิหาร
07 โชว

แซดทีวี
ซองสทูรีเมมเบอร
นัดกับโนต
ลูกทุงรักบานเกิด
เลดี้ คอรเนอร
กําจัดจุดออน
ลูกทุงหรรษา
ลูกทุงไทย
ขบวนการลูกทุง
ผจญภัยสุดสนุก
โชวบาย โชวไบ
ชอง 9 การตูน
แชมปพบแชมป
ศึกมวยไทยมรดกโลก
5-4-3-2 โชว
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ทีวีแชมเปยน
ซุปเปอร ชะ ชะ ชา
ซุปเปอรจิ๋ว
นา นา นา โชว
โลกการตูน
หลังคาเดียวกัน
ลูนีย ทูนสคลับ
ลูกทุงยอดฮิต
ลูกทุงทีวี 9
แขงรอยไดลาน
ผจญภัยไรพรมแดน
ชุมทางเสียงทอง
แชมปเปยนเกม
ศุกรสบาย
5 โมง โปงโปง ซึ่ง
4 ตอ 4 ซันเดย

จากการศึกษาชื่อรายการบันเทิงที่ไมระบุประเภทพบวา วิธีการตั้งชื่อรายการ
ประเภทนี้ ไมตองการเนนย้ํากับผูชมวาเปนรายการประเภทบันเทิง แตจะมีการตั้งชื่อรายการ
ตามสิ่งที่ผูผลิตรายการตองการเนน นอกจากนี้ผูผลิตรายการจะมีการตั้งชื่อโดยใชวิธีการที่
หลากหลายเพื่อสรางความนาสนใจใหรายการประเภทนี้ ซึ่งสามารถจําแนกวิธีการที่ใชในการ
ตั้งชื่อรายการบันเทิง ไดดังนี้
1. การบอกเนื้อหารายการ
การตั้งชื่อรายการโดยบอกเนื้อหาของรายการทําใหผูชมทราบวาเนื้อหาในการ
นําเสนอเกี่ยวของกับเรื่องใด โดยการระบุเนื้อหาของรายการแตละประเภทจะมีวิธีการตั้งชื่อที่
แตกตางกันไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดนตรี เปนรายการที่นําเสนอเรื่องราวความบันเทิงที่
ใชดนตรีเปนสื่อ ในการตั้งชื่อรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีนั้น พบวา มีการใช
ความหมายตรง การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับดนตรี และการใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับดนตรี
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1.1.1 การใชความหมายตรง การตั้งชื่อรายการบันเทิงโดยใชคําที่มี
ความหมายตรงในการบอกเนื้อหาเรื่องดนตรี เรื่องเพลงนั้น มักจะมีคําวา “เพลง ลูกทุง ดนตรี”
ปรากฏอยูในชื่อรายการ เมื่อผูชมเห็นชื่อรายการก็จะทราบทันทีวาเปนรายการที่เกี่ยวกับดนตรี
จากการศึกษา พบวามี จํานวน 27 รายการ

ลูกทุงสัญจร
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูกทุงสัญจร มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเพลงลูกทุงที่มีหลายแนวและเจาของเพลงหรือผูขับรองเพลงที่นํามาเสนอมาจากหลาย
ภูมิภาค

ขบวนการลูกทุง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ขบวนการลูกทุง มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเพลงลูกทุงที่มีมาจากผูผลิตที่เปนผูที่เกี่ยวของกับวงการเพลงลูกทุง

ลูกทุงรักบานเกิด
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูกทุงรักบานเกิด
มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการเพลงลูกทุงที่เปนลูกทุงแทๆ หรือเปนเพลงที่มาจากนักรองลูกทุงที่มี
ความสามารถและมีถิ่นกําเนิดจากตางจังหวัด
สายดวนลูกทุง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สายดวนลูกทุง มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงลูกทุงที่กําลังไดรับความสนใจและยังมีการเชิญเจาของเพลงที่กําลัง
ไดรับความนิยมมาพูดถึงเกี่ยวกับเพลงที่นําเสนอ

เพลงทะลุจอ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพลงทะลุจอ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเพลงในแนวเพลงที่คอนขางจะรุนแรงซึ่งจะเหมาะสมกับสําหรับวัยรุนเชน เพลงร็อค
และกําลังไดรับความนิยมอยูในขณะนั้น
เพลงในใจ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพลงในใจ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเพลงที่เปนอมตะและยังไดรับความนิยมไมเสื่อมคลาย
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พักใจกับเพลง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ พักใจกับเพลง มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเพลงที่เปนแนวเพลงที่ฟงสบายๆ ฟงแลวรูสึกผอนคลาย
เพลินใจกับเสียงเพลง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพลินใจกับเสียงเพลง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอเพลงที่เปนแนวเพลงที่มีเนื้อหาเบาๆ ฟงสบายๆ

คอนเสิรตไทยโชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ คอนเสิรตไทยโชว
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงดนตรีซึ่งเปนแนวเพลงลูกทุง

ฟลมมิวสิค
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ฟลมมิวสิค มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงและภาพยนตรประกอบเพลงที่กําลังไดรับความนิยม
มิวสิคมารท
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ มิวสิคมารท มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเพลงในหลากหลายแนวจากนักรองหลายคน
เพลงเพื่อคนที่คุณรัก
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพลงเพื่อคนที่คุณรัก
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก

แฟชั่นมิวสิค
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ แฟชั่นมิวสิค มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงที่เปนเพลงทั้งจากตางประเทศ และในเมืองไทยที่กําลังไดรับความนิยม
สารพันเพลง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ สารพันเพลง มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงที่มีหลากหลายแนว
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7 สีคอนเสิรต
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ 7 สีคอนเสิรต มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการถายทอดสดการแสดงดนตรีทางชอง 7
ลูกทุงยอดฮิต
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูกทุงยอดฮิต มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงลูกทุงที่กําลังไดรับความนิยม

ลูกทุงทีวี 9
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูกทุงทีวี 9 มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงลูกทุงที่ออกอากาศทางชอง 9
ที่มาของเพลง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ที่มาของเพลง มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงตลอดจนจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเพลงที่นําเสนอ

ลูกทุงทัว่ ทิศ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูกทุงทั่วทิศ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงแนวลูกทุงที่มาจากนักรองทั่วประเทศ
บัญชรดนตรี
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ บัญชรดนตรี มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงที่เปนแนวเพลงลูกกรุงที่มีความไพเราะ และเปนเพลงที่มีเนื้อหานาฟง

ลูกทุงไทย
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูกทุงไทย มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงลูกทุงของไทยจากอดีตจนมาถึงปจจุบัน
บุปผาสวรรคชุมชนคนลูกทุง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ บุปผาสวรรคชุมชน
คนลูกทุง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอเพลงลูกทุงและมีการเลาประวัตินักรองลูกทุงที่กําลัง
ไดรับความนิยม
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ซองสทูรเี มมเบอร
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ซองสทูรีเมมเบอร
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอเพลงที่ไดรับความนิยมในอดีตและยังอยูในความจดจําของคนฟง
เพลงในปจจุบัน
เพลงติดดาว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เพลงติดดาว มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการนําเสนอเพลงที่กําลังไดรับความนิยมในหมูวัยรุน

ลูกทุงสนุกสนาน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูกทุงสนุกสนาน เปน
รายการโทรทัศนประเภทบันเทิงและมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวของกับเพลงลูกทุง
เฮฮาลูกทุง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เฮฮาลูกทุง เปนรายการ
โทรทัศนประเภทบันเทิงและมีเนื้อหาเกี่ยวของกับเพลงลูกทุง ซึ่งเปนแนวเพลงที่ฟงสบายๆ

ลูกทุงหรรษา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูกทุงหรรษา เปน
รายการโทรทัศนประเภทบันเทิงและบอกวามีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงลูกทุง ซึ่งเปนแนวเพลงที่ฟง
สบายๆ
1.1.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับดนตรี เปนการตั้งชื่อโดยใชคําศัพทที่มี
ความหมายสัมพันธกับดนตรี เชน ตัวโนต ดาวรุง เสียงทอง เปนตน คําตางๆ เหลานี้ทําใหผูชม
สามารถตีความไดวาเปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี จากการศึกษา พบวามี จํานวน 12
รายการ ดังนี้

ตัวโนตออกเดิน
ชื่อรายการ ตัวโนตออกเดิน ไดใชคําวา ตัวโนต ในการสื่อใหผูชม
ทราบวาเปนรายการเพลง เพราะดนตรีจะตองประกอบไปดวยตัวโนต
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ดารรุงเสียงทอง
ชื่อรายการ ดารรุงเสียงทอง ไดใชคําวา เสียงทอง ในการสื่อให
ผูชมทราบวาเปนรายการเพลงที่มีการประกวดรองเพลงเพื่อหานักรองหนาใหมหรือดาวรุงที่มี
น้ําเสียงเสียงไพเราะและมีพรสวรรคในการรองเพลง

ซุปเปอรชะ ชะ ชา
ชื่อรายการ ซุปเปอรชะ ชะ ชา ไดใชคําวา ชะ ชะ ชา ในการสื่อให
ผูชมทราบวาเปนรายการเพลงลูกทุงที่มีความไพเราะและมีจังหวะสนุกสนาน เพราะคําวา ชะ ชะ
ชา เปนจังหวะเพลงลูกทุงที่มีความสนุกสนาน

เฮลโลเทส
ชื่อรายการ เฮลโลเทส ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการ
เพลงเนื่องจากคํานี้จะการใชกันเสมอเมื่อมีการทดสอบเสียงไมวาจะเปนการทดสอบเครื่องขยาย
เสียงกอนจะรองเพลงหรือในหองอัดเสียง
นัดกับโนต
ชื่อรายการ นัดกับโนต ไดใชคําที่สื่อใหผูชมเกี่ยวของกับเพลงวามี
ความสนุกสนานเกี่ยวกับเพลงเกิดขึ้นเปนประจํา

แมลงมัน
ชื่อรายการ แมลงมัน ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการที่มี
จังหวะรอนแรงเหมาะสําหรับวัยรุน

คลื่นใตน้ํา
ชื่อรายการ คลื่นใตน้ํา ไดใชคําที่มีสื่อใหผูชมวาเกี่ยวกับเพลง
เพราะคําวาคลื่นจะทําใหผูรับชมนึกถึงคลื่นเสียงหรือคลื่นวิทยุที่สามารถฟงเพลงได
คลื่นลูกใหม
ชื่อรายการ คลื่นลูกใหม ไดใชคําที่สื่อถึงรายการเพลงที่เปนเพลง
ของนักรองรุนใหมๆ ที่กําลังไดรับความนิยม
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ชุมทางเสียงทอง
ชื่อรายการ ชุมทางเสียงทอง ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวาเปน
รายการเพลงที่เปนแหลงชุมนุมของผูที่มีน้ําเสียงไพเราะ
ฮอตบีท
ชื่อรายการ ฮอตบีท ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการเพลง
ที่กําลังไดรับความนิยมอยางทวมทน แนวเพลงที่นํามาออกอากาศก็จะเปนเพลงสตริงนําสมัย
อุทยานหรรษา
ชื่อรายการ อุทยานหรรษา ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวารายการ
โทรทัศนที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งเรื่องเพลง เรื่องการทองเที่ยว ที่มีการนําเสนอความสนุกสนาน
ไวมากมาย
ทีวีรแี ลกซ
ชื่อรายการ ทีวีรีแลกซ ไดคําที่สื่อใหผูชมวาเปนรายการโทรทัศน
ที่เปนเรื่องวงการบันเทิง และวงการเพลง ที่มีจุดประสงคการนําเสนอเพื่อใหผูชมไดผอนคลาย
ความตึงเครียด
1.1.3 การใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับดนตรี เปนการตั้งชื่อรายการโดยใช
คําที่ไมสามารถคาดเดาวารายการที่นําเสนอเปนรายการที่เกี่ยวกับเรื่องใด จากการศึกษา พบวา
มีจํานวน 5 รายการ ดังนี้

แบง แบง แบง
การตั้งชื่อรายการ แบง แบง แบง ไมสามารถคาดเดาไดวาเปน
รายการเพลงสําหรับวัยรุนที่กําลังไดรับความนิยม

แบบวาโลกเบี้ยว
การตั้งชื่อรายการ แบบวาโลกเบี้ยว ไมสามารถคาดเดาไดวาเปน
รายการเพลงสตริงสําหรับวัยรุน
ยูฮูทีม
การตั้งชื่อรายการ ยูฮูทีม ไมสามารถคาดเดาไดวาเปนรายการ
เพลงที่เปนแนวเพลงสตริงนําสมัยเหมาะสําหรับวัยรุน
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ออกซิเจน
ชื่อรายการ ออกซิเจน ไมสามารถคาดเดาไดวาเปนรายการเพลง
เบาๆ ทํานองไมแรงมาก ฟงสบายๆ ฟงแลวรูสึกสดชื่น

วันเดอรฟลู ทูไนท
ชื่อรายการ วันเดอรฟูลทูไนท ไมสามารถคาดเดาไดวาเปนรายการ
เพลงเกาๆ นํากลับมาใหนักรองรุนใหมขับรอง

1.2 รายการบันเทิงที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนรายการที่เกี่ยวกับเรื่องการ
ทองเที่ยวทั้งเปนการทองเที่ยวแบบธรรมดาและการทองเที่ยวแนวผจญภัย การตั้งชื่อรายการ
บันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยว พบวา มีการใชคําที่มีความหมายตรง การใชคําที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทองเที่ยว และ การใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
1.2.1 การใชที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อรายการบันเทิงโดยใช
ความหมายตรงใบการบอกเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยว มักมีคําวา “เที่ยว ทัวร ผจญภัย”
ปรากฏอยูในชื่อรายการ เมื่อผูชมเห็นชื่อรายการจะสามารถรับรูไดทันทีวาเปนเรื่องการทองเที่ยว
จากการศึกษา พบวามี จํานวน 6 รายการ

เที่ยวละไมไทยแลนด
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมไดทราบวารายการ เทีย่ วละไมไทยแลนด
เปนรายการที่มีเนื้อหาใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศ
ทองทัว่ ทวีป
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมไดทราบวารายการ ทองทั่วทวีป เปน
รายการที่มีเนื้อหาที่มีการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในทั่วทุกมุมโลก

ผจญภัยไรพรมแดน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมไดทราบวารายการ ผจญภัยไรพรมแดน
เปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอการไปทองเที่ยวแนวผจญสนุกสนานในทุกที่ทั่วโลก
ใหผูชมไดรับชมเพื่อเปนแนวทางในการทองเที่ยว
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ผจญภัยไทยแลนด
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมไดทราบวารายการ ผจญภัยไทยแลนด
เป น รายการที่ มี เ นื้ อ หาในการนํ า เสนอแหล ง ท อ งเที่ ย วตลอดวิ ธี ก ารท อ งเที่ ย วแนวผจญภั ย
ภายในประเทศไทย
คารลเท็กซ เอ็กไซดทัวร
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมไดทราบวารายการ คารลเท็กซ เอ็กไซด
ทัวร เปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวภายในประเทศ โดยมี บริษัท คารลเท็กซ เปน
ผูสนับสนุนการผลิตรายการ

ผจญภัยสุดสนุก
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ผจญภัยสุดสนุก เปน
รายการโทรทัศนประเภทบันเทิงและมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวหรือการผจญภัย

1.2.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เปนการใชคําที่สื่อถึง
เรื่องการทองเที่ยว เชน โปสการด เพื่อใหผูชมสามารถตีความไดวา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว จากการศึกษาพบวามี จํานวน 4 รายการ ดังนี้
เมืองไทย เมืองยิ้ม
ชื่อรายการ เมืองไทย เมืองยิ้ม ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวาเปน
รายการที่แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในประเทศที่นาสนใจและมีความสวยงามมากเนื่องจากใน
ปจจุบันประเทศไทยจะเนนเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวมาก
โปสการดจากตางแดน
ชื่อรายการ โปสการดจากตางแดน ไดใชคําที่ “โปสการด” ซึ่ง
เปนแผนภาพที่ผูเดินทางทองเที่ยวในที่ตางๆ มักนิยมสงมาใหเพื่อนหรือคนใกลชิด ดังนั้นจึงสื่อ
ใหผูชมทราบวาเปนรายการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยจะเปนการนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวใน
ตางประเทศ
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ดาราพาตะลุย
ชื่อรายการ ดาราพาตะลุย ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวาเปน
รายการที่จะมีดาราไปทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ แลวนํามาบอกเลาใหผูชมทราบเพื่อเปนแนวทาง
ในการไปทองเที่ยว
มหัศจรรยไทยแลนด
ชื่อรายการ มหัศจรรยไทยแลนด ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวา
เปนการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวภายในประเทศที่มีความสวยงาม ความแปลกนาสนใจ
1.2.3 การใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เปนการตั้งชื่อรายการ
ที่ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเนื้อหาของรายการเปนไปในรูปแบบใด จากการศึกษา พบวา
มีจํานวน 1 รายการ

เอเซี่ยนแมกซ
ชื่อรายการ เอเซี่ยนแมกซ ไดใชคําที่ผูชมไมสามารถคาดเดาวา
ทราบวาเปนรายการทองเที่ยวที่นาสนใจในทวีปเอเชีย
1.3 รายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเรื่องการตูน เปนรายการที่มีเนื้อหาการ
นํ า เสนอการ ตู น ทั้ ง ที่ เ ป น การ ตู น ที่ ผ ลิ ต ในประเทศและภาพยนตร ก าร ตู น ของต า งประเทศ
การตั้งชื่อรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเรื่องการตูน พบวา มีการใชคําที่มีความหมายตรง และการใช
คําที่เกี่ยวเนื่องกับการตูน

1.3.1 การใชคําที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อรายการบันเทิงโดยใช
ความหมายตรงในการบอกเนื้อหาเรื่องการตูนมักมีคําวา “การตูน” ปรากฏในชื่อรายการจาก
การศึกษา พบวามี จํานวน 4 รายการ
โลกการตูน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ โลกการตูน เปนรายการ
ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องการตูนสําหรับเด็กๆ โดยมีที่มาจากทั่วโลก
ลูนียทูนสคลับ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลูนียทูนสคลับ เปน
รายการที่มีเนื้อหาที่นําเสนอการตูนจากตางประเทศ

92

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ชอง 9 การตนู
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ชอง 9 การตูน เปน
รายการที่มีเนื้อหาเรื่องการตูนที่ออกอากาศทางชอง 9

ไฮไลทการตนู
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ไฮไลทการตูน เปน
รายการที่มีเนื้อหาเรื่องการตูนที่มีจุดเดนที่นาสนใจ

1.3.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับการตูน เปนการตั้งชื่อรายการโดยใชคํา
ที่สื่อความหมายถึงเรื่องการตูน เชน ใชชื่อตัวการตูน หรือบริษัทที่ประสบความสําเร็จการผลิต
รายการการตูน ในการตั้งชื่อรายการเมื่อผูชมเห็นชื่อรายการก็จะสามารถตีความไดวาเปน
รายการที่มีการนําเสนอเรื่องการตูนจากการศึกษา พบวามี จํานวน 4 รายการ ดังนี้
เจาขุนทอง
ชื่อรายการ เจาขุนทอง ไดใชคําที่มีสื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการ
การตูนที่มีการนําตัวการตูนมาเปนตัวดําเนินเรื่องและสรางสีสัน
สวัสดีชิกกี้
ชื่อรายการ สวัสดีชิกกี้ ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการ
การตูนสําหรับเด็กๆ และใชชื่อตัวการตูนมาตั้งชื่อรายการ

ดิสนียคลับ
ชื่อรายการ ดิสนียคลับ ไดใชคําสื่อใหผูชมทราบวารายการ เปน
รายการที่มีเนื้อหาที่นําเสนอเรื่องการตูนจากตางประเทศโดยใชชื่อบริษัทผลิตรายการการตูนมา
ตั้งชื่อรายการ
บีมและวูดดี้
ชื่อรายการ บีมและวูดดี้ ไดใชคําที่สื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการ
การตูนสําหรับเด็กๆ และใชชื่อตัวการตูนมาตั้งชื่อรายการ
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1.4 รายการบันเทิงเกี่ยวกับรายการตลก เปนรายการที่นําเสนอการแสดง
ตลกหรือเปนการเรื่องราวที่เปนการคลายเครียดเชน การเลาเรื่องชีวิตประจําวันที่สนุกสนาน
การตั้งชื่อรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการตลก พบวา การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับ
รายการตลก
การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับรายการตลก การตั้งชื่อรายการบันเทิงที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับรายการตลก พบวา รายการบันเทิงประเภทตลก จะใชคําที่สื่อความหมายวาเปน
รายการตลก โดยใชคําที่มีวงศัพทเกี่ยวกับความตลก เชน คลายเครียด กาก ฮา อมยิ้ม อารมณ
ขัน เปนตน จากการศึกษา พบวามี จํานวน 6 รายการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
กอนบายคลายเครียด
ชื่อรายการ กอนบายคลายเครียด ไดใชคําวา คลายเครียด ในการสื่อ
ความหมายใหผูชมไดทราบวา เปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงตลกจากดาราตลก
ทั่วฟาเมืองไทยที่พรอมใจกันมาชวยกันผอนคลายอารมณ
คําคมอารมณขัน
ชื่อรายการ คําคมอารมณขัน ไดใชคําวา อารมณขัน ในการสื่อใหผูชมได
ทราบวา เปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอเรื่องราวที่ตลกขบขับเพื่อคลายเครียด
ซุปเปอรเกก
ชื่อรายการ ซุปเปอรเกก ไดใชคําวา เกก ในการสื่อใหผูชมทราบวาเปน
การนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เปนเรื่องเบาๆ ดูแลวก็จะเกิดเสียงหัวเราะได
ฮายามเผลอ
ชื่อรายการ ฮายามเผลอ ไดใชคําวา ฮา ในการสื่อใหผูชมทราบวา
เกี่ยวของกับความตลกโดยเปนมุขที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ

สมาคมอมยิ้ม
ชื่อรายการ สมาคมอมยิ้มไดใชคําวา อมยิ้ม ในการสื่อใหผูชมทราบวา
เปนรายการที่นําเสียงหัวเราะมาใหผูชมโดยจะมีผูชมทางบานสงเรื่องขําขันที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
มาออกอากาศ
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กวนชวนกาก
ชื่อรายการ กวนชวนกาก ไดใชคําวา กาก ซึ่งเปนคําที่แสดงถึงเสียง
หัวเราะในการสื่อใหผูชมทราบวาเกี่ยวกับเรื่องตลกโดยจะมีดาราตลกมาแสดงตลกใหผูชมไดรับชม
5 โมง โปง โปง ชึ่ง
ชื่อรายการ 5 โมง โปง โปง ชึ่ง ไดใชคําวา โปง โปง ชึ่ง ซึ่งเปนคําที่แสดง
ถึงจังหวะดนตรีที่สนุสนาน ในการสื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการที่เกี่ยวกับการแสดงตลกของ
ดาราและจะมีการเชิญดาราเขามารวมแสดง

ระเบิดเถิดเทิง
ชื่อรายการ ระเบิดเถิดเทิง ไดใชคําวา เถิดเทิง ซึ่งเปนคําที่เปนเพลง
กลองยาวที่ใชในงานรื่นเริง ในการสื่อใหผูชมทราบวาเปนรายการที่เกี่ยวกับการแสดงตลกของ
ดาราตลก
1.5 รายการบันเทิงที่มุงเนนกลุมเปาหมาย พบวามีรายการบันเทิงประเภท
นี้จะมี 2กลุมคือกลุมเปาหมายที่เปนผูหญิงและเด็ก
1.5.1 รายการบันเทิงที่มุงเนนเฉพาะผูหญิง เปนรายการที่ใหความรู
สําหรับผูหญิงในทุกแงมุม ทั้งเรื่องความสวยความงาม เรื่องการทํางาน ตลอดจนความรูเกี่ยวกับ
การเปนแมบาน การตั้งชื่อรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง พบวา มีการใชคําที่มีความหมาย
ตรง กลาวคือรายการประเภทนี้ ชื่อของรายการพบคําวา เลดี้คือผูหญิง และ คําวาแมบาน เมื่อ
ผูชมเห็นชื่อรายกรก็จะทราบทันทีวาเปนรายการที่เกี่ยวกับเรื่องใด จากการศึกษา พบวามี
จํานวน 2 รายการ ไดแก

เลดี้ คอรเนอร
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมไดทราบวารายการ เลดี้ คอรเนอร เปน
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอความรูสําหรับผูหญิง ทั้งเรื่องความสวยความงาม เรื่อง
การทํางาน

แมบานเหรียญทอง
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมไดทราบวารายการ แมบานเหรียญทอง
เปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรูสําหรับผูหญิงในการเปนแมบานที่ดี
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1.5.2 รายการบันเทิงที่มุงเนนกลุมเด็ก เปนรายการที่นําเสนอเรื่องราว
ที่เปนความรูหรือแนวปฏิบัติสําหรับเด็กและวัยรุน การตั้งชื่อรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก
พบวา มีการใชคําที่มีความหมายตรง และ การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก
1.5.2.1 การใชคําที่มคี วามหมายตรง การตั้งชือ่ รายการบันเทิง
โดยใชคําที่มคี วามหมายตรงในการบอกเนื้อหาวาเกี่ยวกับเด็ก มักปรากฏคําวา “วัยรุน” ในชื่อ
รายการ จากการศึกษา พบวามี จํานวน 1 รายการ ไดแก

Teen Center
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมไดทราบวารายการ
Center เปนรายการที่มีเนื้อหาการดําเนินชีวิตในวัยรุนในทุกๆ เรื่อง

Teen

1.5.2.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก เปนการตั้งชื่อรายการ
โดยใชคําที่สามารถสื่อความหมายถึงเด็กๆ เพื่อที่จะใหผูชมสามารตีความไดวาเปนเรื่องราวที่
เหมาะสมกับเด็ก จากการศึกษา พบวามี จํานวน 2 รายการ ดังนี้
ซุปเปอรจิ๋ว
ชื่อรายการ ซุปเปอรจิ๋ว ไดใชคําวา จิ๋ว ในการสื่อใหผูชม
ทราบวาเปนรายการที่เกี่ยวกับเด็กเล็กและนําเสนอการแสดงความสามารถของเด็กๆ
ที่นี่มีเพื่อน
ชื่อรายการ ที่นี่มีเพื่อน คําที่สื่อใหผูชมทราบวาเปน
รายการที่เกี่ยวกับการปดโอกาสใหเด็กเขามามีสวนรวมในรายการเพื่อใหเด็กกลาแสดงออก

1.6 รายการบันเทิงเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนรายการ
ที่นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่นาสนใจบนโลก การตั้งชื่อรายการ
บันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวามีเฉพาะ การใชคําที่มีความหมายตรง
กลาวคือรายการประเภทนี้ชื่อรายการ พบคําวา “สัตวโลก” จากการศึกษา พบวามี จํานวน 1
รายการ ไดแก
วากุ วากุ รูสตั วโลก
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมไดทราบวารายการ วากุ วากุ รูสัตวโลก เปน
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของสัตวที่อยูรวมกับมนุษยบนโลกใบนี้
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1.7 รายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี เปนรายการที่
นําเสนอเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นในโลก การตั้งชื่อรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
เทคโนโลยี พบวา มีการใชคําที่มีความหมายตรง กลาวคือรายการประเภทนี้ชื่อรายการ จะมีใช
คําวา “อิเลคโทรนิคส” จากการศึกษา พบวา มี จํานวน 1 รายการ ไดแก

e วาไรตี้
ชื่อรายการ e วาไรตี้ ไดใช e เปนคําที่มาจากคําวา eletronic ซึ่งหมายถึง
วิทยาการที่ทันสมัย ในการบอกใหผูชมไดทราบวา เปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอ
ความรูเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม

1.8 เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร เปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบ
อาหารตลอดจนมีการแนะนําสถานที่รับประทานอาหารที่นาสนใจ การตั้งชื่อรายการบันเทิงที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร พบวา มีการใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร กลาวคือรายการประเภทนี้ชื่อ
รายการ ไดใชคําที่เกี่ยวกับอาหาร เพื่อสื่อความหมายใหผูชมทราบวาเปนรายการที่มีเนื้อหา
เรื่องอาหาร จากการศึกษา พบวามี จํานวน 1 รายการ ดังนี้
เมนูช็อปปง
ชื่อรายการ เมนูชอปปง ไดใชคําวา เมนู ซึ่งเกี่ยวกับอาหาร ในการสื่อให
ผูชมทราบวาเปนรายการที่เกี่ยวกับการแนะนํารายการอาหารที่นาสนใจและมีการสาธิตทําอาหาร
จากตัวอยางขางตนเปนวิธีการตั้งชื่อโดยการบอกเนื้อหาจะมีการระบุเนื้อหาในการ
นําเสนอโดยในการบอกเนื้อหาจะมีการใชคําที่มีความหมายตรงเชนรายการ ลูกทุงไทย เมื่อผูชม
ไดเห็นชื่อรายการก็จะทราบไดทันทีวาเปนรายการเพลงลูกทุง และการใชคําที่ตีความไดเชน
รายการ โปสการดจากตางแดน เมื่อผูชมเห็นชื่อรายการก็จะสามารถตีความไดวา โปสการด
จะเปนสิ่งที่ใชสงถึงกันเมื่อเดินทางทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการใชคําที่ไมสามารถคาดเดาไดวา
รายการที่นําเสนอนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดซึ่งการใชคําประเภทนี้จะพบมากในรายการบันเทิง
2. การบอกรูปแบบรายการ
วิธีการตั้งชื่อรายการโดยบอกรูปแบบของรายการบันเทิง เปนการบอกใหผูชม
ทราบถึงการนําเสนอรายการหรือวิธีการดําเนินรายการวาเปนไปในรูปแบบใด ทั้งนี้เพราะรายการ
บันเทิงจะมีรูปแบบการดําเนินรายการที่มากมายหลายหลากที่แตกตางจากรายการประเภทอื่น
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วิธีนี้จึงถูกนํามาใชในรายการประเภทนี้มากกวารายการประเภทอื่น โดยวิธีการบอกรูปแบบของ
รายการบันเทิง พบวามี รูปแบบเกมส รูปแบบการโชว และรูปแบบการสัมภาษณ ดังรายละเอียด
ดังตอไปนี้
2.1 รายการเกม เปนรายการที่มีการนําเสนอในรูปแบบเกมการแขงขัน โดย
รูปแบบของเกมในแตละรายการจะแตกตางกับไป แตมีจุดประสงคเหมือนกันคือเพื่อหาผูชนะ
ที่จะไดรับรางวัล การตั้งชื่อรายการบันเทิงที่นําเสนอในรูปแบบเกมการแขงขัน พบวา มีการใชคาํ
ที่มีความหมายตรง การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับรายการเกม และการใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับ
รายการเกม
2.1.1 การใชคําที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อรายการบันเทิงที่มีการใช
ความหมายตรงในการบอกรูปแบบการนําเสนอ โดยรายการประเภทนี้จะมีคําวา “เกม” ปรากฏ
ในชื่อรายการ จากการศึกษา พบวามี จํานวน 19 รายการ ไดแก

เกมทะลุมิติ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมทะลุมิติ เปนรายการ
ที่มีรูปแบบเกมการแขงขัน โดยมีการเชิญดาราเขามาแขงขันในเกมที่ทางรายการจัดฉากไวเพื่อ
หาผูชนะที่จะไดรับรางวัล

เกมนักชิม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมทะลุมิติ เปนรายการ
เกมที่มีการแขงขันของผูเชี่ยวชาญเรื่องอาหาร มีทั้งแขงขันกันชิมอาหารและแขงขันกันทําอาหาร
เกมหยุดเวลา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมหยุดเวลา เปนรายการ
เกมที่มีการแขงขันกันตอบปญหาภายในเวลาที่กําหนด ถาผูใดตอบไดมากที่สุดจะเปนผูชนะ

จูกบอกซเกม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ จูกบอกซเกม เปน
รายการเกมที่มีการแขงขันกันตอบปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพลง
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เกมจารชน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมจารชน เปนรายการ
เกมที่มีการแขงขันเพื่อสืบหาตัวเลข หรือคําที่รายการกําหนดไว

เกมอัจฉริยะ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมอัจฉริยะ เปนรายการ
เกมที่มีการแขงขันกันหาคําตอบจากปริศนาที่รายการวางไว
เกมฮอตเพลงฮิต
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมฮอตเพลงฮิต เปน
รายการเกมที่มีการแขงขันกันตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพลงหรือเรื่องนักรอง

เจาะเกม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เจาะเกม เปนรายการ
เกมที่มีการเชิญผูชมทางบานเขามาแขงขันเกมซึ่งแบงเปนดานตางๆ ตามที่รายการจัดไว
เกมเศรษฐี
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมเศรษฐี เปนรายการ
ที่มีการเชิญผูชมทางบานเขามาแขงขันกันตอบคําถามเพื่อชิงรางวัล
เกมพันหนา
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมพันหนา เปนรายการ
เกมที่มีการแขงขันกันในการทายผูเขารวมรายการคนวาใครเปนตัวจริง

กุกเกม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ กุกเกม เปนรายการ
เกมที่มีการแขงขันกันทําอาหาร
เกมแกจน
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมแกจน เปนรายการ
เกมที่มีการเชิญดาราเขามาเพื่อแขงขันกันตอบปญหาเกี่ยวกับหนทางทํามาหากิน นอกจากนี้
ยังมีการทายวาใครเปนเจาของกิจการตัวจริงตามที่ทางรายการไดตั้งคําถาม
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เกมซุปเปอรฮิต
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมซุปเปอรฮิต เปน
รายการเกมที่มีการเชิญดาราเขามาแขงขันกันรองเพลง
เกมโซนทีมเวิรค
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เกมโซนทีมเวิรค เปน
รายการเกมที่มีการตั้งทีมขึ้นมาแขงขันกันในการทํากิจกรรมตางๆ ที่ทางรายการไดกําหนดขึ้น
บิ๊กเกม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ บิ๊กเกม เปนรายการ
เกมที่มีการเชิญดาราเขามาแขงขันกันตอบคําถามที่ทางรายการตั้งไว

ลัคกี้เกม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ลัคกี้เกม เปนรายการ
เกมที่แขงขันกันหาผูโชคดีมารับรางวัล
แชมปเปยนเกม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ แชมปเปยนเกม เปน
รายการที่มีการแขงขันกันตอบคําถามเพื่อหาผูชนะ

4 ตอ 4 แฟมิลี่เกม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ 4 ตอ 4 แฟมิลี่เกม
เปนรายการเกมที่มีการแขงขันกันทายใจผูชมทางบาน
Bonus Game
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ Bonus Game เปน
รายการเกมที่มีการแขงขันกันทํากิจกรรมตางๆ เพื่อหาผูชนะมารับรางวัล

2.1.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับรายการเกม เปนวิธีการตั้งชื่อรายการ
ที่โดยใชคําที่มีความหมายเกี่ยวกับการแขงขัน เชน “ชิง ทา แชมป” ซึ่งเปนคําที่แสดงใหเห็น
ภาพของการแข ง ขั น เพื่ อ ให ผู ช มสามารถตี ค วามได ว า รู ป แบบของรายการเป น รายการที่ มี
การแขงขัน จากการศึกษา พบวามี จํานวน 9 รายการ ไดแก
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แมบานชิงทอง
ชื่อรายการ แมบานชิงทอง ไดใชคําวา ชิง ในการสื่อความหมาย
วาเปนรายการเกมที่มีการรับสมัครแมบานเขามาแขงขันกันตอบปญหาเพื่อผูชนะจะไดรับรางวัล
เปนทองคํา

ทีวีแชมเปยน
ชื่อรายการ ทีวีแชมเปยน ไดใชคําวา แชมเปยน ที่หมายถึงผูชนะ
ในการสื่อความหมายวาเปนรายการเกมที่มีแขงขันกันหาผูเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่ง

โชวชิงแชมป
ชื่อรายการ โชวชิงแชมป ไดใชคําวา ชิง และ แชมป ในการสื่อ
ความหมายวาเปนรายการเกมที่มีการแขงขันกันแสดงความสามารถในการรองเพลงเพื่อหาผูชนะ
ชิงรอย ชิงลาน
ชื่อรายการ ชิงรอย ชิงลาน ไดใชคําวา ชิง ในการสื่อความหมาย
วาเปนรายการเกมที่มีการเชิญดาราเขามาแขงขันกันตอบคําถามที่รายการตั้งไวเพื่อที่จะชิงรางวัล

4 ตอ 4 ซันเดย
ชื่อรายการ 4 ตอ 4 ซันเดย ไดใชคําที่สื่อความหมายวาเปน
รายการที่มีการแขงขันกันทายใจผูชมทางบานโดยจะแบงผูเขาแขงขันเปน 2 ทีม ทีมละ 4 คน

เดี่ยวทาชน
ชื่อรายการ เดี่ยวทาชน ไดใชคําวา ทา ในการสื่อความหมายวา
เปนรายการที่จัดใหมีเกมการแขงขันในการทํากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง โดยจะเปดโอกาสให
ผูชมทางบานเขามารวมแขงขัน

แขงรอยไดลา น
ชื่อรายการ แขงรอยไดลาน ไดใชคําวา แขง ในการสื่อความหมายวา
เปนรายการเกมที่มีการแขงขันกันทํากิจกรรมที่ทางรายการกําหนดภายในเวลาที่กําหนดถาทํา
สําเร็จก็จะไดรับเงินรางวัล
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แชมปพบแชมป
ชื่อรายการ แชมปพบแชมป ไดใชคําวา แชมป ซึ่งหมายถึงผูชนะ
ในการสื่อความหมายวาเปนรายการที่มีการรับสมัครผูเขาแขงขันจากทางบานเขามาแขงกันกัน
ในการทํากิจกรรมแปลกๆ เพื่อหาผูชนะ

เสี่ยงลุน เสี่ยงรัก
ชื่อรายการ เสี่ยงลุน เสี่ยงรัก ไดใชคําวา เสี่ยง ในการสื่อ
ความหมายวาเปนรายการเกมที่แขงขันกันเลือกคูเพื่อจะไดชวยกันชิงเงินรางวัลที่ทางรายการได
จัดเตรียมไว
2.1.3 การใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับรายการเกม เปนการตั้งชื่อรายการ
โดยที่ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวารายการมีการนําเสนอในรูปแบบใด จากการศึกษา พบวามี
จํานวน 7 รายการ
กําจัดจุดออน
ชื่อรายการ กําจัดจุดออน ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปน
รายการเกมการแขงขันเพื่อหาผูที่เกงที่สุดในการตอบคําถาม

พร 3 ประการ
ชื่อรายการ พร 3 ประการ ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปน
รายการที่มีการแขงขันกันทํากิจกรรมที่ทางรายการจัดไวและถาสามารถทําสําเร็จก็จะสามารถ
ขอรางวัลได 3 อยาง
มาสเตอรคีย 4 ภาค
ชื่อรายการ มาสเตอรคีย 4 ภาค ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปน
รายการเกมที่มีการแขงขันกันหากุญแจที่เปนดอกจริงเพื่อนําไปไขหารางวัล
แฟนพันธแท
ชื่อรายการ แฟนพันธแท ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปน
รายการที่แขงขันกันตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ อยางละเอียด เพื่อหาผูที่เชี่ยวชาญที่สุด
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เวทีทอง
ชื่อรายการ เวทีทอง ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปนรายการเกม
ที่มีการเชิญดาราเขามาแขงขันและถาเปนผูชนะก็จะไดรับรางวัลเปนทองคํา

บุญหลนทับกําลัง 9
ชื่อรายการ บุญหลนทับกําลัง 9 ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปน
รายการเกมที่มีเงินรางวัลมากมายเตรียมไวสําหรับดารารับเชิญที่สามารถตอบคําถามได

ปลดหนี้
ชื่อรายการ ปลดหนี้ ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปนรายการเกม
ที่มีการแขงขันของผูชมจากทางบานที่มีหนี้สินเพื่อจะนําเงินรางวัลที่ไดไปใชปลดหนี้
2.2 รายการโชว เปนรายการที่มีการเชิญดารามาแสดงความสามารถในการ
ทํากิจกรรมตางๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหความสนุกสนานแกผูชม การตั้งชื่อรายการบันเทิงที่มี
รูปแบบการโชว พบวา มีการใชคําที่มีความหมายตรง และการใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับรายการโชว

2.2.1 การใชคําที่มีความหมายตรง การตั้งชื่อรายการโดยใชคําที่มี
ความหมายตรงใบการบอกรูปแบบวาเปนรายการโชว มักมีคําวา “โชว” ปรากฏอยูในชื่อรายการ
จากการศึกษา พบวามี จํานวน 13 รายการ ไดแก

แซทเทอรเดยโชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ แซทเทอรเดยโชว
เปนรายการที่มีการเชิญดารามาแสดงความสามารถในการแสดงหรือเรื่องการรองเพลงใหผูชม
ไดรับชม
กาเมโชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ กาเมโชว เปนรายการ
ที่รับสมัครผูชมทางบานใหเขามาแสดงความสามารถใหถูกใจดารารับเชิญ
เบท โบท โชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ เบท โบท โชว เปน
รายการที่เปดโอกาสใหเด็กๆ เขามาแสดงความสามารถ
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นานานา โชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ นานานา โชว เปน
รายการที่นําเพลงและความสามารถของดาราหรือนักรองมาแสดงใหผูชมรับชม
โชวบาย โชวไบ
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ โชวบาย โชวไบ เปน
รายการที่เชิญดารามาแสดงความสามารถในเรื่องที่ทางรายการไดกําหนดขึ้น

ผาง ผาง โชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ผาง ผาง โชว เปน
รายการที่เชิญดารานักรอง นักแสดง มาแสดงความสามารถในดานตางๆ ตามถนัดมาใหผูชม
ไดรับชม

ทไวไลทโชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ทไวไลทโชว เปน
รายการที่มีการรวบรวมความบันเทิงไวหลากหลาย เพื่อนํามาใหผูชมไดรับความบันเทิงทุกรูป
แบบอยางครบถวน
โอโนโชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ โอโนโชว เปนรายการ
ที่มีพิธีกรและดารารับเชิญมาใหความบันเทิงในหลายรูปแบบ

ไอ อี โชว ดอท คอม
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ไอ อี โชว ดอท คอม
เปนรายการที่นําเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาแสดงใหผูชมรับชม
ครอบจักรวาลคิทเชนโชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ ครอบจักรวาลคิทเชน
โชว เปนรายการที่นําเสนอจะนําความนาสนใจในเรื่องของอาหารจากประเทศตางๆ ทั่วโลกให
ผูรับชมรายการ

104

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

07 โชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ 07 โชว เปนรายการที่มี
การรวบรวมความบันเทิงไวหลากหลาย เพื่อนํามาใหผูชมไดรับความบันเทิงทุกรูปแบบอยาง
ครบถวน
5-4-3-2 โชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ 5-4-3-2 โชว เปน
รายการที่เชิญดารานักรอง นักแสดง มาแสดงความสามารถในดานตางๆ ตามถนัดมาใหผูชมรับชม
บางกอกสเตชั่นโชว
ชื่อรายการไดบอกใหผูชมทราบวารายการ บางกอกสเตชั่นโชว
เปนรายการที่เชิญดารานักรอง นักแสดง มาแสดงความสามารถในดานตางๆ ตามถนัดมาให
ผูชมรับชม
2.2.2 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับรายการโชว เปนวิธีการตั้งชื่อรายการ
โดยใชคําที่มีความหมายเกี่ยวกับการแสดง เชน “แฟนซี” เพื่อสื่อใหเห็นถึงรูปแบบของรายการ
วาเปนรายการที่มีการโชว จากการศึกษา พบวามี จํานวน 3 รายการ ไดแก

แฟนซีโดน
ชื่อรายการ แฟนซีโดน ไดใชคําที่สื่อความหมายวาเปนรายการ
เชิญดารานักรอง นักแสดง มาแสดงความสามารถในดานตางๆ เพื่อความสนุกสนาน
5 อภิหาร
ชื่อรายการ 5 อภิหาร ไดใชคําที่สื่อความหมายวาเปนรายการเชิญ
ดารานักรอง นักแสดง มาแสดงความสามารถในดานตางๆ รวมกับพิธีกร 5 คน ฃองรายการเพื่อ
ความสนุกสนาน
แฟชั่นออนทรี
ชื่อรายการ แฟชั่นออนทรี ไดคําวา แฟชั่น ในการสื่อความหมาย
ใหผูชมไดทราบวาเปนรายการที่เรื่องราวเกี่ยวกับวงการเพลง วงการแฟชั่นเสื้อผามานําเสนอ
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2.3 รายการสัมภาษณ เปนรายการที่มีรูปแบบการสนทนาระหวางผูดําเนิน
รายการกับดารารับเชิญ และหัวขอการสนทนาทางรายการจะเปนผูกําหนด การตั้งชื่อรายการ
บันเทิงที่มีรูปแบบการสัมภาษณไมมีการการระบุชัดเจนวาเปนการสัมภาษณแตจะ มีการใชคําที่
เกี่ยวเนื่องกับการสัมภาษณ และการใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการสัมภาษณ
2.3.1 การใชคําที่เกี่ยวเนื่องกับการสัมภาษณ เปนวิธีการตั้งชื่อรายการ
ที่ใชคําที่มีความหมายที่เกี่ยวกับการสนทนา พูดคุย ระหวาง พิธีกร กับดารารับเชิญ เพื่อ
สื่อความหมายวารายการมีการนําเสนอในรูปแบบการสัมภาษณ จากการศึกษา พบวามี จํานวน
11 รายการ ไดแก
เจาะใจ
ชื่อรายการ เจาะใจ ไดใชคําที่สื่อความหมายวาเปนรายการที่เชิญ
บุคคลที่นาสนใจเขามาสนทนากับพิธีกร เพื่อนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจและสามารใชเปน
อุทาหรณในการดําเนินชีวิตไดซึ่งจะมีการสัมภาษณในทุกแงทุกมุมอยางละเอียด

บันทึกดวงดาว
ชื่อรายการ บันทึกดวงดาว ไดใชคําที่การสื่อความหมายวาเปน
รายการที่มีการเชิญบุคคลที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเขามาใหสัมภาษณเกี่ยวกับหนทางที่นํา
ดารารับเชิญไปสูความสําเร็จในสาขาอาชีพของตัวเอง
แซดทีวี
ชื่อรายการ แซดทีวี ไดใชคําที่สื่อความหมายวาเปนรายการที่มี
พิธีกรหลายคนไดเชิญดาราที่กําลังมีขาวดังในสังคมมาพูดคุยเกี่ยวกับขาวที่เกิดขึ้น

สมาคมชมดาว
ชื่อรายการ ไดใชคําที่มีสื่อความหมายวาเปนรายการที่มีการเชิญ
นักรอง นักแสดง ที่กําลังมีผลงาน หรือกําลังเปนที่สนใจ มาพูดคุยกับพิธีกร
เวทีสูดาว
ชื่อรายการ เวทีสูดาว ไดใชคําที่สื่อความหมายวาเปนรายการที่มี
การเชิญบุคคลที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเขามาใหสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
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สัญญามหาชน
ชื่อรายการ สัญญามหาชน ไดใชคําวา สัญญา ซึ่งเปนชื่อผูดําเนิน
รายการ ในการสื่อความหมายใหผูชมทราบวาเปนรายการที่มีการสนทนาพูดคุยระหวางพิธีกร
กับแขกรับเชิญ
สบายสไตลมยุรา
ชื่อรายการ สบายสไตลมยุรา ไดใชคําวา มยุรา ซึ่งเปนชื่อ
ผูดําเนินรายการ ในการสื่อความหมายใหผูชมทราบวาเปนรายการที่มีการสนทนาพูดคุยระหวาง
พิธีกรกับแขกรับเชิญ
2.3.2 การการใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการสัมภาษณ เปนวิธีการตั้งชื่อ
รายการโดยไมบอกรายละเอียดหรือขอมูลเบื้องตนวาเกี่ยวของกับเรื่องใด จากการศึกษา พบวา
มีจํานวน 4 รายการ ดังนี้

สะบัดชอ
ชื่อรายการ สะบัดชอ ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปนรายการที่มี
การพูดคุยระหวางผูดําเนินรายการกับแขกรับเชิญในทุกเรื่อง
จันทรเจาของ
ชื่อรายการ จันทรเจาของ ผูชมไมสามารถคาดเดาไดวาเปน
รายการที่มีการเชิญดาราเขามาพูดคุยเกี่ยวกับของสะสม
ถอดรหัสใจ
ชื่อรายการ ถอดรหัสใจ ไดใชคําที่สื่อความหมายวาเปนรายการ
ที่มีการเชิญดาราเขามารวมกันทายใจตัวเอง
สาระแนกลางแปลง
ชื่อรายการ สาระแนกลางแปลง ไดใชคําที่สื่อความหมายวาเปน
รายการที่มีพิธีกรมาสัมภาษณแขกรับเชิญในเรื่องทุกเรื่องที่อยากรู
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3. การระบุเวลาในการออกอากาศ
การตั้งชื่อรายการโดยระบุเวลาในการออกอากาศ เปนวิธีการบอกถึงวัน หรือ
เวลาในการออกอากาศ เพื่อสงผลใหผูชมไดเลือกเวลาในการติดตามรับชมรายการไดตรงตาม
เวลาในการแพรภาพ จากการศึกษา พบวามี จํานวน 7 รายการ ไดแก

ศุกรสบาย
ชื่อรายการ ศุกรสบาย ไดใชคําในการระบุเวลาออกอากาศวารายการจะมีการ
แพรภาพในทุกวันศุกร
โลกสวยวันอังคาร
ชื่อรายการ โลกสวยวันอังคาร ไดใชคําในการระบุเวลาออกอากาศวารายการ
จะมีการแพรภาพในทุกวันอังคาร
มิดไนทสตาร
ชื่อรายการ มิดไนทสตาร ไดใชคําในการระบุเวลาออกอากาศวารายการจะมี
การแพรภาพในเวลาเที่ยงคืน

วันจันทร วันแจม
ชื่อรายการ วันจันทร วันแจม ไดใชคําในการระบุเวลาออกอากาศวารายการ
จะมีการแพรภาพในทุกวันจันทร
168 ชั่วโมง
ชื่อรายการ 168 ชั่วโมง ไดใชคําในการระบุเวลาออกอากาศวารายการจะมีการ
แพรภาพทุกๆ 168 ชั่วโมงหรือ 1 สัปดาห

มันเดยไนท
ชื่อรายการ มันเดยไนท ไดใชคําในการระบุเวลาออกอากาศวารายการจะมีการ
แพรภาพในทุกคืนวันจันทร
ตีสิบ
ชื่อรายการ ตีสิบ ไดใชคําในการระบุเวลาออกอากาศวารายการจะมีการแพรภาพ
ในเวลา 4 ทุม
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จากการศึกษาการใชภาษาในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง พบวา
มีการใชภาษาในลักษณะตางๆ คือ ลักษณะดานเสียง ลักษณะดานหนวยคํา และลักษณะดาน
คําศัพท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การใชสัมผัส
การใชคําสัมผัส คือการเลือกเอาคําที่มีรูปและเสียงคลายหรือเหมือนกันมาวาง
ไวในตําแหนงที่ใกลกัน จากการศึกษาชื่อรายการความรูแลสารคดี พบการใชคําสัมผัส ในการ
ตั้งชื่อรายการความรูและสารคดี 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1 การใชสัมผัสสระ เปนการใชคําที่มีเสียงสระเหมือนกันในการตั้งชื่อ
รายการเพื่อใหเกิดความคลองจองและสามารถจดจําไดงาย เชน การใชสระ อา ไอ อู เปนตน
ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําสัมผัสสระในการตั้งชื่อ มีดังนี้
กอนบายคลายเครียด
ดาราพาตะลุย
ที่นี่มีเพื่อน
รองรําทําเพลง
สมาคมชมดาว
สมาคมอมยิ้ม
คําคมอารมณขัน
สัญญามหาชน
ทีวีรีแลกซ
เที่ยวละไมไทยแลนด
ผจญภัยไทยแลนด
มาสเตอรคีย 4 ภาค
ระเบิดเถิดเทิง
คูขาปาทองโก
ตอกไขใสจอ

มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส
มีคําสัมผัส

คือคําวา บาย กับ คลาย
คือคําวา ดารา กับ พา
คือคําวา ที่ นี่ มี
คือคําวา รํา กับ ทํา
คือคําวา คม กับ ชม
คือคําวา คม กับ อม
คือคําวา คม กับ รมณ
คือคําวา ญา กับ หา
คือคําวา ทีวี กับ รี
คือคําวา ไม กับ ไทย
คือคําวา ภัย กับ ไทย
คือคําวา คีย กับ 4 (สี่)
คือคําวา เบิด กับ เถิด
คือคําวา ขา กับ ปา
คือคําวา ไข กับ ใส
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1.1.2 การใชสัมผัสพยัญชนะ เปนการใชคําที่มีการใชพยัญชนะตัว
เดียวกันเรียงติดกันในการตั้งชื่อ เชน พยัญชนะ /ก/ช/ท/ เปนตน ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคํา
สัมผัสพยัญชนะในการตั้งชื่อ มีดังนี้
เจาะใจ
ลูกทุงทั่งทิศ
โชวชิงแชมป
กําจัดจุดออน
เวทีทอง
บิ๊กบอกซ
มิวสิคมารท
เกมแกจน
กุกเกม
บันเทิงมื้อเที่ยง
ลูกทุงบันเทิง
กวนชวนกาก
นัดกับโนต
ชุมทางเสียงทอง
จันทรเจาของ
วันจันทร วันแจม
ลูกทุงทั่วไทย
ลูกทุงทีวี 9

มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ
มีสัมผัสพยัญชนะ

คือคําวา เจาะ กับ ใจ
คือคําวา ทุง ทั่ว และทิศ
คือคําวา โชว ชิง และแชมป
คือคําวา จัด กับ จุด
คือคําวา ที กับ ทอง
คือคําวา บิ๊ก กับ บอกซ
คือคําวา มิว กับ มารท
คือคําวา เกม กับ แก
คือคําวา กุก กับ เกม
คือคําวา เทิง กับ เที่ยง
คือคําวา ทุง กับ เทิง
คือคําวา กวน กับ กาก
คือคําวา นัด กับ โนต
คือคําวา ทาง กับ ทอง
คือคําวา จันทร กับ เจา
คือคําวา จันทร กับ แจม
คือคําวา ทุง ทั่ว และไทย
คือคําวา ทุง กับ ที

จากการศึกษารายการโทรทัศนประเภทบันเทิง พบวามี การใชสัมผัสสระและ
สัมผัสพยัญชนะ เปนรูปแบบที่ผูผลิตรายการนิยมนํามาใชในการตั้งชื่อรายการ เนื่องจากการใช
สัมผัส เปนวิธีการที่สังคมไทยนิยมใชและสามารถชวยใหผูชมจดจําชื่อรายการไดงายขึ้น
2. การใชคําเลียนเสียง (Onomatopoeia)
กาญจนา นาคสกุล (2524: 29) กลาววา คําเลียนเสียง เปนคําพิเศษที่สรางขึ้น
เพื่อเลียนเสียงธรรมชาติตางๆ เชน เสียงฝนตก เสียงรถ เสียงวัตถุสั่นสะเทือน คําเลียนเสียงอาจ
ประสมเสียงนอกระบบของภาษาไดเชน ชึ่กชั่ก จอกๆ เปนตน ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําเลียน
เสียงในการตั้งชื่อ มีดังนี้
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5 โมง โปง โปง ชึ่ง ที่มาของเสียง โปง โปง ซึ่ง นั้นมาจากการเลียนเสียงเครื่องดนตรี
ซึ่งแสดงถึงความสนุกสนาน คือรายการนี้เปนรายการที่เชิญดารามาแสดงละครที่เบาสมอง เปน
ละครที่เปนไปในแนวตลกขบขับ
แบง แบง แบง เปนการเลียนเสียงการยิงปน รายการนี้เปนรายการเพลงวัยรุนที่
ไดรับความนิยมและมีผูจัดรายการเปนดาราและนักรองที่มีชื่อเสียงที่ไดรับการยอมรับมากใน
วงการนี้แนวเพลงจะเปนเพลงสตริงพรอมทั้งมีภาพยนตรประกอบเพลงใหไดรับชมดวย
ปอก ปอก ปอก โดยเปนการเลียนเสียงคอนที่เปนของเลนเด็ก คือรายการที่จะมี
ผูดําเนินรายการหลายคนซึ่งจะเนนที่ดาราตลกและเนื้อหาของรายการจะเปนการเลาเรื่องที่ไม
อยากเปดเผย ของดาราที่ตลกๆ พอเลาเรื่องเสร็จก็จะมีการเอาคอนเด็กเลนมาตีกันใหเกิดเสียง
ผาง ผาง โชว มีการเลียนเสียงฆอง รายการนี้จะเปนรายการมีดารารับเชิญเขามา
แสดงความสามารถในเรื่องตางๆ ใหไดชม กอนการแสดงก็จะมีการตีฆองเพื่อบอกวาความสนุก
กําลังจะเกิดขึ้นแลว
จากตัวอยางขางตน พบวารายการที่ใชคําเลียนเสียงจะเปนรายการที่ตองการ
เนนถึงความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในรายการเปนลักษณะสําคัญ ซึ่งในการใชคําเลียนเสียงจะพบ
เฉพาะในรายการประเภทบันเทิงเทานั้น

3. การซ้ําคํา
การใชคําซ้ําในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน เปนการสรางสีสันและความโดดเดน
เพื่อเราความสนใจผูรับชม จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศนพบวามีการคําซ้ํา ซึ่งมีการใชคําซ้ํา
ที่อยูในรายการโทรทัศนใน 2 คือ การซ้ําคําแบบตอเนื่อง และการซ้ําคําเปนจังหวะ
3.1 การซ้ําคําแบบตอเนื่อง คือการใชคําๆ เดียวกันซ้ําในตําแหนงที่ติดกัน
ดังตัวอยางตอไปนี้

แบง แบง แบง มีการซ้ําคําเดียวกันถึงสามครั้ง เปนการเลียนเสียงยิงปน เพื่อให
เกิดน้ําหนักความนาสนใจของรายการ รายการนี้เปนรายการเพลงวัยรุนที่ไดรับความนิยมและ
มีผูจัดรายการเปนดารา นักรองที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับมากในวงการนี้ และแนวเพลง
จะเปนเพลงสตริงพรอมทั้งมีภาพยนตรประกอบเพลงใหชมดวย
ปอก ปอก ปอก เปนการซ้ําคํา คําเดียวกันถึงสามครั้ง เปนการเลียนเสียงคอนที่
เปนของเลนเด็ก คือรายการมีผูดําเนินรายการหลายคนซึ่งจะเนนที่ดาราตลกและเนื้อหาของ
รายการจะเปนการเลาเรื่องของดาราที่ตลกๆ ที่ไมอยากเปดเผย พอเลาเรื่องเสร็จก็จะมีการเอา
คอนเด็กเลนมาตีกัน
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ผาง ผาง โชว เปนการซ้ําคําที่มีการเลียนเสียงคือเสียงฆอง รายการนี้จะเปนรายการ
มีดารารับเชิญเขามาแสดงความสามารถในเรื่องตางๆ ใหไดชม กอนการแสดงก็จะมีการตีฆอง
เพื่อบอกวาความสนุกกําลังจะเกิดขึ้นแลว
วากุ วากุ รูสัตวโลก เปนการซ้ําคําคําเดียวกัน โดยคําวา วากุ จะหมายความวา
ตื่นเตน คือรายการนี้จะเปนรายการที่ตอบคําถามเกี่ยวกับสัตวแปลกๆ และกิจกรรมแปลกๆ ของ
สั
ต
ว
ที่นาตื่นเตนมาก
3.2 การซ้ําคําเปนจังหวะ คือการใชๆ เดียวกันมาซ้ํากัน 2 ครั้งขึ้นไปโดยมี
คําอื่นมาคั่นเพื่อเนนจังหวะและเพื่อเนนย้ําความหมาย ดังตัวอยางตอไปนี้

แชมปพบแชมป เปนการซ้ําคําวา แชมป คือรายการนี้จะเปนรายการที่ตองการหา
ผูชนะเลิศในการรองเพลงในแตละสัปดาหและนําผูชนะเลิศแตละสัปดาหมาแขงกันเพื่อหาผูชนะ
ประจําป
ชิงรอยชิงลาน เปนการซ้ําคําวา ชิง คือรายการจะนี้มีดารารับเชิญมาแขงขัน เพื่อ
ชิงรางวัล ถาชนะเลิศก็จะไดรับรางวัลเปนเงินลาน สวนผูแพก็จะไดรับรางวัลเปนเงินรอย
เมืองไทยเมืองยิ้ม เปนการซ้ําคํา เพื่อเปนการเนนความหมายของคํา เมือง คือ
รายการนี้เปนรายการที่เนนเรื่องเมืองไทยวาเปนเมืองแหงรอยยิ้มเปนดินแดนที่มีแตมิตรภาพ
และนาทองเที่ยวมาก
เสี่ยงลุน เสี่ยงรัก เปนการซ้ําคําเพื่อเปนการเนนความหมายของคํา เสี่ยง คือ
รายการนี้เปนรายการที่มีดารามาลองหาคูรักสมมุติ และมีผูสมัครเขามาแขงขันเพื่อเปนคู โดยจะ
ไมมีสิทธิ์เห็นหนาคูที่ตองเลือก จะทําเลือกจากคําถามที่เตรียมมา คือถือวาเปนการเสี่ยงในการ
เลือกคูเพราะไมสามารถเห็นหนากัน
วันจันทร วันแจม เปนการซ้ําคํา เพื่อเปนการเนนความหมายของคําวา วัน
รายการนี้จะเปนรายการเพลงที่ตองการเนนวารายการนี้ออกอากาศในวันจันทรและเปนวันที่
สามารถใหผูชมเขามามีสวนรวมในความสนุกนั้น
โชวบาย โชวไบ เปนการซ้ําคําเพื่อใหเกิดความนาสนใจในชื่อรายการโทรทัศน โดย
ชื่อรายการจะไมไดเนนเนื้อหา คือรายการนี้จะเปนรายการที่มีผูเขาแขงขันเพื่อตอบคําถาม
ไมไดเกี่ยวกับคําซ้ําที่เกิดขึ้น
จากการศึกษาการใชภาษาของรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง พบวามีการใช
คําซ้ํา ที่มีรูปแบบการซ้ําคําแบบตอเนื่องและการซ้ําคําเปนจังหวะ โดยการใชคําซ้ําในการตั้งชื่อ
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รายการเกิดจากวัตถุประสงค เพื่อความไพเราะสละสลวยของชื่อ และดึงดูดความสนใจจาก
ชื่อรายการ
4. การซอนคํา
บรรจบ พันธุเมธา (2529: 81) กลาวถึงความหมายของคําซอนไววา คําซอน
คือ “คําที่มีคําเดี่ยว 2 คํา อันมีความหมายหรือเสียงคลายกัน ใกลเคียงกันหรือเปนไปในทํานอง
เดียวกันซอนเขาคูกัน เมื่อซอนกันจะมีความหมายใหมเกิดขึ้น แมวาบางคําความหมายจะไม
แปลกไปจากความหมายเดิมมากนักแตก็ตองมีความหมายและที่ใชตางออกไปบาง
จากการศึกษาการใชภาษาในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง พบวา
สวนใหญจะใชคําซอนเพื่อความหมาย ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําซอนมีดังนี้คือ

แวดวงบันเทิง เปนคําซอนเพื่อความหมาย โดยการตั้งชื่อรายการเพื่อมุงเนนคําวา
แวดวง ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาของรายการวารายการนี้จะเปนเรื่องราววงการบันเทิง ไมวาจะ
เปนเรื่องดารา เรื่องละคร แตจะเนนเฉพาะวงการบันเทิงเทานั้น
เฮฮาลูกทุง เปนคําซอนเพื่อเสียง โดยการตั้งชื่อรายการเพื่อมุงเนนความไพเราะ
ของชื่อรายการ คือรายการนี้เปนรายการเพลงลูกทุงและจะเนนที่ความความสนุกสนานของเพลง
ลูกทุง
มิติลี้ลับ เปนคําซอนเพื่อความหมาย การตั้งชื่อรายการเพื่อมุงเนนความหมายของ
คําวา ลี้ลับ รายการนี้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเรนลับที่ไมสามารถมองเห็นได
จากตัวอยาง พบวา รายการบันเทิงมีการใชคําซอน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ
ไพเราะอันเกิดจากเสียงคลองจอง และยังทําใหเกิดความหมายในคําที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะการใชภาษาที่เปนเอกลักษณะของคนไทย
5. การใชคําตางประเทศ
การใชคําตางประเทศคือ การใชคํายืมจากตางประเทศมาใชในการตั้งชื่อรายการ
คําบางคําเขามาใชอยูในภาษาไทยมานานจนเคยชิน
จากขอมูลชื่อรายการทั้งหมดพบวา การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในการตั้งชือ่
รายการโทรทัศนประเภทบันเทิง มีดังนี้

Bonus Game คําวา Bonus หมายถึง “เงินแถม” สวนคําวา Game หมายถึง “การ
แขงขัน” Bonus Game เปนรายการที่จะมีผูสมัครเขามาแขงขันในการทํากิจกรรมตางภายใน
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เวลาที่กําหนด ผูชนะจะไดรับรางวัลและถาสามารถทําไดในเวลาที่กําหนดก็จะไดรับเงินรางวัล
พิเศษเปนเงินแถมหรือ Bonus
J Zone คําวา J ยอมาจาก Japan หมายถึง “ประเทศญี่ปุน” สวน Zone หมายถึง
“สวน เขต” J Zone เปนรายการที่มีการนําเสนอเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุนเชน
เรื่องแฟชั่น เรื่องทองเที่ยว ในประเทศญี่ปุน
Teen Center คําวา Teen หมายถึง”คนรุนหนุมรุนสาว” สวน Center หมายถึง
“ตรงกลาง ศูนยกลาง” Teen Center เปนรายการที่นําเสนอเรื่องราวซึ่งกําลังเปนที่นิยมของวัยรุน
มีผูดําเนินรายการที่เปนเด็กหรือวัยรุนและที่สําคัญที่สุดกลุมเปาหมายของทางรายการเปนวัยรุน
เชน เพลงที่วัยรุนกําลังนิยม หรือกีฬาที่มาจากตางประเทศที่เพิ่งนําเขามาเลนในเมืองไทยเปนตน
I Zine คําวา Zine ยอมาจาก Magazine นิตยสารเกี่ยวกับบันเทิง I หมายถึง “ฉัน”
I Zine คือเปนรายการที่มีการนําเสนอเรื่องราวตางๆ เชนเรื่องความสวยความงาม เรื่องเสื้อผาที่
กําลังไดรับนิยม นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกเกร็ดความรูในเรื่องตางๆ จะเห็นวาการนําเสนอ
เรื่องราวเชนนี้คลายกับรูปแบบการนําเสนอในนิตยสาร เพียงแตตางกันตรงที่ประเภทของสื่อที่
นําเสนอเทานั้น
กอลฟ แมกกาซีน คําวา แมกกาซีน (Magazine) หมายถึง “หนังสือ หรือ วารสาร
เกี่ยวกับสารคดี” กอลฟ แมกกาซีน เปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของกอลฟในทุก
แงมุมอยางละเอียดเหมือนการไปอานในนิตยสารซึ่งจะรวบรวมเรื่องกอลฟไวหลากหลายเรื่องนั่นเอง
กุก เกม ซึ่งคําวา กุก (Cook) หมายถึง “ทําอาหาร ปรุงอาหาร ผลิตอาหาร” สวน
เกม (Game) หมายถึง “การแขงขัน” คือเปนรายการที่มีผูเขาแขงขันกันเพื่อทําอาหารและตอบ
ปญหาในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการทําอาหาร โดยที่ใครทําอาหารไดดีที่สุดจะเปนผูชนะ
เกมซุปเปอรฮิต คําวา เกม (Game) ซึ่งคําวา หมายถึง “การแขงขัน” ซุปเปอร
(Super) หมายถึง “พิเศษ” ฮิต (Hit) หมายถึง “เปนที่นิยม” เกมซุปเปอรฮิต เปนรายการที่
ผูเขาแขงขันรองเพลงแขงกันซึ่งเพลงที่นํามาแขงขันนั้นจะเปนเพลงที่กําลังไดรับความนิยม โดย
มีคณะกรรมการที่เปนผูมีชื่อเสียงในวงการเพลงเปนผูตัดสิน ผูชนะก็จะไดรับรางวัลมากมาย
เกมโซน ทีมเวอรค คําวา เกม (Game) หมายถึง “การแขงขัน” โซน หมายถึง
“แบงออกเปนภาค” ทีม (Team) หมายถึง “คณะที่ทํางานดวยกัน” เวอรค (Work) หมายถึง
“ทํางาน” เกมโซม ทีมเวอรค เปนรายการที่มีการแขงขันโดยผูเขาแขงขันนั้นจะเปนกลุมๆ ทุกคน
ในกลุมจะตองผลัดกันใบคําและตอบคําถามกลุมไหนชนะก็จะไดรับรางวัลทั้งกลุม
จูกบอคซ เกม ซึ่งคําวา จูกบอคซ (Jukebox) หมายถึง “ตูเพลง” เกม (Game)
หมายถึง “การแขงขัน” จูกบอคซ เกม เปนรายการที่เปนการแขงขันการทายเพลงชื่อเพลงหรือ
นักรอง
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แชมเปยนเกม ซึ่งคําวา แชมเปยน (Champion) หมายถึง “ผูชนะเลิศ” เกม
(Game) หมายถึง “การแขงขัน” แชมเปยนเกม เปนรายการที่มีผูสมัครเขามาแขงขันเพื่อตอบ
คําถามโดยในทุกสัปดาหจะมีทีมที่เปนแชมปและผูทาชิงเขามาแขงขันกัน
ซองส ทู รีเมมเบอร คําวา ซองส (Song) หมายถึง “เพลง” ทู (To) หมายถึง “แหง
เพื่อ” รีเมมเบอร (Remerber) หมายถึง “ความทรงจํา” ซองส ทู รีเมมเบอร เปนรายการที่นํา
เพลงที่ไดรับความนิยมในอดีตและยังไดรับความนิยมอยูในปจจุบันมาออกอากาศใหไดรับฟง
เพื่อเปนการอนุรักษไวซึ่งเพลงที่เปนอมตะ เชนเพลงในยุค 1960 เปนตน
ซุปเปอร ชะ ชะ ชา คําวา ซุปเปอร (Super) หมายถึง “พิเศษ” สวนคําวา ชะ ชะ ชา
นั้นเปนจังหวะดนตรีที่มีความสนุกสนานและมีทาเตนเฉพาะ ในสังคมไทยมองวาจังหวะนี้สวนใหญ
จะใชเปนทํานองเพลงลูกทุง รายการนี้จึงเปนรายการเพลงลูกทุงที่เนนจังหวะสนุกสนานเปนพิเศษ
แซทเทอรเดย โชว คําวา แซทเทอรเดย (Saturday) หมายถึง “วันเสาร โชว เปน
คําทับศํพทจากคําวา (Show) หมายถึง “แสดงใหคนทั่วไปไดดูไดชม” แซทเทอรเดย โชว เปน
รายการที่มีดารามาแสดงความสามารถในเรื่องตางๆ ใหไดชมกัน
ทไวไลท โชว คําวา ทไวไลท (Twilight) หมายถึง “ตอนเย็น ตะวันยอแสง” โชว
เปนคําทับศํพทจากคําวา (Show) หมายถึง “แสดงใหคนทั่วไปไดดูไดชม” ทไวไลท โชว เปน
รายการที่จะออกอากาศใหผูชมไดชมในชวงเย็น โดยรายการจะแบงเปนหลายชวงดวยกันมีทั้ง
ชวงรองเพลงโชว ทอลคโชว เปนตน
เวคคลับ คําวา เวค (Wake) หมายถึง “ตื่น” คลับ (Club) หมายถึง “สโมสร”
เวคคลับ เปนรายการที่ออกอากาศตอนเชา เปนรายการที่ใหความบันเทิงยามเชา
ทีวีรีแลกซ คําวา ทีวี เปนคําที่มาจากคําวา Television หมายถึง “โทรทัศน”
รีแลกซ (Relex) หมายถึง “ผอน คลาย” ทีวีรีแลกซ เปนรายการเพลงที่ผูผลิต
รายการพยายามบอกกับผูชมวาถาฟงเพลงเหลานี้ก็จะไดพักผอนไปในตัว
บิ๊กเกม คําวา บิ๊ก (Big) หมายถึง “ใหญ” เกม (Game) หมายถึง “การแขงขัน”
บิ๊กเกม เปนการแขงขันเกี่ยวสิ่งตางๆ ที่ใหญ” เปนรายการที่จะมีผูเขาแขงขันมา
ตอบคําถามในสิ่งที่เปนที่สุด เชนถามวาใครเลนหนังมากที่สุดระหวาง ก กับ ข
บิ๊กบอกซ คําวา บิ๊ก (Big) หมายถึง “ใหญ” บอกซ (Box) หมายถึง “กลอง”
บิ๊กบอกซ เปนรายการเพลงที่มีการเปรียบเทียบวาเปนรายการเพลงที่มีความสนุกสนานมาก
โดยมีการนําความสนุกสนานนั้นใสกลองใบใหญมาฝากใหผูชม
เบนท โบท โชว คําวา โชว เปนคําทับศํพทจากคําวา Show หมายถึง “แสดงใหคน
ทั่วไปไดดูไดชม” เปนรายการการตูนสําหรับเด็กและนําชื่อผูดําเนินรายการซึ่งเปนภาษาอังกฤษ
มาตั้งชื่อเพื่อใหเกิดความนาสนใจ
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ฟลมมิวสิค คําวา ฟลม (Film) หมายถึง “ทําเปนภาพยนตร” มิวสิค (Music)
หมายถึง “ดนตรี” เปนรายการเพลงที่นําเพลงซึ่งกําลังเปนที่นิยมมานําเสนอตลอดจนวิเคราะห
วิจารณ ภาพยนตรเรื่องที่กําลังเขาฉาย รวมทั้งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตรดวย
แฟชั่นออนทรี คําวา แฟชั่น (Fashion) หมายถึง “สิ่งที่กําลังนิยมอยู หรู” ออน
(On) หมายถึง “บน” ทรี (Three) หมายถึง “สาม” แฟชั่นออนทเปนรายการที่เกี่ยวกับดาราและ
นักรองตางประเทศที่กําลังไดรับความนิยมจากคนทั่วโลกโดยมีการสัมภาษณดาราหรือนักรอง
ตางชาติถึงเรื่องเพลงตลอดจนไปถึงเรื่องการแตงตัว
แฟชั่วมิวสิค คําวา แฟชั่น (Fashion) หมายถึง “สิ่งที่กําลังนิยมอยู” มิวสิค
(Music) หมายถึง “ดนตรี” แฟชั่วมิวสิค เปนรายการเพลงที่มีการนําเพลงหรือภาพยนตร
ประกอบเพลงที่ไดความนิยมมากมาออกอากาศใหผูชมไดรับชม
ทีวีแชมเปยน คําวา ทีวี เปนคําที่มาจากคําวา Television แชมเปยน
(Champion) หมายถึง “ผูชนะเลิศ” ทีวีแชมเปยน เปนรายการทีวีที่แขงขันในเรื่องความถนัด
ดานตางๆ เพื่อหาผูชนะเลิศ ซึ่งจะถือวาเปนผูที่เกงหรือเชี่ยวชาญที่สุดในวงการนั้น เชนแขงขัน
กันเพื่อหานักออกแบบบานที่เกงสุด
ทอลคโซนซีเนรามา คําวา ทอลค (Talk) หมายถึง “พูด” โซน (Zone) หมายถึง
“แบงออกเปนภาค” ทอลคโซนซีเนรามา เปนรายการที่ ที่มีการวิเคราะหวิจารณในเรื่องราว
ตางๆ ที่เกี่ยวกับหนังหรือภาพยนตรในแงมุมตางๆ
วันเดอรฟูล ทูไนท คําวา วันเดอรฟูล (Wonderful) หมายถึง “เกงหรือดีอยาง
หนาพิศวง” ทูไนท (Tonight) หมายถึง “คืนนี้ วันเดอรฟูล ทูไนท เปนรายการเพลงที่นําเพลง
ที่หาฟงยาก และไดรับความนิยมในอดีต มานําเสนอ บางเพลงเกามาก แตทางรายการยัง
สามารถจัดหามาไดอยางนาพิศวง
มันเดยไนท คําวา มันเดย (Monday) หมายถึง “วันจันทร” ไนท (Night) หมายถึง
“กลางคืน” มันเดยไนท เปนรายการที่ออกอากาศในตอนกลางคืนของวันจันทร โดยรูปแบบ
รายการจะมีการนําเพลงและภาพยนตรประกอบเพลงมาออกอากาศใหไดชมไดฟงกัน สวน
แนวเพลงก็จะเปนเพลงสตริงนําสมัยซึ่งกําลังไดรับความนิยม
มิดไนทสตาร คําวา มิดไนท (Midnight) หมายถึง “เที่ยงคืน” สตาร (Star) หมายถึง
“ดาว ดารา” มิดไนทสตาร เปนรายการที่นําเพลงและภาพยนตรประกอบเพลง รวมทั้งมีการ
เชิญนักรองที่ไดรับความนิยมมาพูดคุยในรายการชวงเที่ยงคืน
มิวสิคมารท คําวา มิวสิค (Music) หมายถึง “ดนตรี” มารท (Mart) หมายถึง
“ตลาด” มิวสิคมารท เปนรายการที่รวบรวมเพลงไวมากมายหลายประเภท มานําเสนอ

116

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

เมนูชอปปง คําวา เมนู (Menu) หมายถึง “รายการอาหาร” ช็อปปง มาจากคําวา
Shop หมายถึง “ไปเที่ยวซื้อของ” เมนูชอปปง เปนรายการที่พาไปชิมอาหารบาง บอกวิธีเลือก
ซื้อของเพื่อทําอาหารบาง รวมไปถึงมีการแนะนํารานอาหารและสถานที่ทองเที่ยวในบางครั้ง
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ไอ อี โชว ดอทคอม คําวา อีมาจากคําวา อีเลคทรอนิคส หมายถึง“สิ่งเกี่ยวกับ
หรือวิชาที่วาดวย อีเลคตรอน” สวนคําวา โชว เปนคําทับศํพทจากคําวา Show หมายถึง “แสดง
ใหคนทั่วไปไดดูไดชม” ไอ อี โชว ดอทคอม เปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับใชคอมพิวเตอร
ตลอดจนการดูแลรักษา และยังมีการนําเสนอเทคโนโลยีใหมๆ บนคอมพิวเตอร บางครั้งก็มีการ
สอดแทรกความบันเทิงตางๆ เขาไปดวย เชน มีการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ลูนีย ทูนสคลับ คําวา ทูนส เปนคําทับศัพทมาจากคําวา การตูน Cartoon สวน
คลับ (Club) หมายถึง “สโมสร” ลูนีย ทูนสคลับ เปนรายการการตูนโดยจะมีการตูนมา
ออกอากาศใหไดรับชมรวมถึงมีการพูดคุยและตอบจดหมายสําหรับแฟนรายการซึ่งสวนใหญจะ
เปนเด็กๆ
ยูฮูทีม คําวา ทีม (Team) หมายถึง “คณะที่ทํางานดวยกัน” ยูฮูทีม เปนคําเลียน
เสียงการรองเรียกของวัยรุน รายการนี้จึงเปนรายการที่เกี่ยวกับเพลงที่มีผูดําเนินรายการเปน
วัยรุนซึ่งเปนเหมือนคนที่กําลังเรียกใหผูชมที่เปนวัยรุนเขามาชมเพราะคําวายูฮูเปนคําเรียกที่ใช
ในหมูวัยรุน สวนแนวเพลงจะเปนเพลงสตริง
ดิสนียคลับ คําวา คลับ (Club) หมายถึง “สโมสร” เปนรายการการตูนของ วอลท
ดิสนีย เปนรายการการตูนสําหรับเด็กโดยจะมีผูดําเนินรายการเปนเด็ก และ การตูนที่
ออกอากาศนั้นเปนการตูนที่เปนลิขสิทธิ์ของบริษัท วอลท ดิสนีย ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงใน
ดานการผลิตการตูน
ฮอตบีท คําวา ฮอต (Hot) หมายถึง “รอนแรง” บีท (Beat) หมายถึง “เตน เคาะ”
เปนรายการเพลงที่มีจังหวะดนตรีรอนแรง และกําลังไดรับความนิยม สวนผูดําเนินรายการก็จะ
เปนดาราวัยรุนที่กําลังมีชื่อเสียง แนวเพลงที่นํามาออกอากาศก็จะเปนเพลงสตริงนําสมัย
เลดี้ คอรเนอร คําวา เลดี้ (Lady) หมายถึง “ผูหญิง” คอรเนอร (Corner) หมายถึง
“มุม” เลดี้ คอรเนอร เปนรายการที่เกี่ยวกับผูหญิงไมวาจะเปนเรื่องดูแลสุขภาพ ความสวย
ความงาม รวมไปถึงมีการใหความรูสําหรับผูหญิงทํางาน
เกมจารชน คําวา เกม (Game) หมายถึง”การแขงขันเปนรายการที่มีการแขงกันรับ
รางวัล รายการที่มีแขงขันทายโจทยที่ตั้งไวเหมือนการสืบหาคําตอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะถูก
เกมนักชิม คําวา เกม (Game) หมายถึง”การแขงขัน” เกมนักชิม เปนรายการที่
แขงขันกันชิมอาหารในเรื่องของอาหารไมวาจะเปนการแขงขันกันเรื่องการทําอาหารตลอดจนถึง
รสชาติอาหารคือมีการชิมเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับอาหารที่ชิม
เกมพันหนา คําวา เกม (Game) หมายถึง”การแขงขัน” เปนรายการแขงขันกัน
ทายวาใครเปน คนสนิท ตัวจริง ของดารารับเชิญ
เกมแกจน คําวา เกม (Game) หมายถึง”การแขงขัน” เกมพันหนา คือเปนรายการ
แขงขันกันเรื่องอาชีพโดยมีการเชิญคนที่เปนเจาของกิจการตางๆ เคยมีประวัติการตอสูกับวิกฤต
เศรษฐกิจจนประสบความสําเร็จโดยใหผูเขาแขงขันทายวาคนไหนเปนเจาของกิจการตัวจริง
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เจาะเกม คําวา เกม (Game) หมายถึง”การแขงขัน” เจาะเกม เปนรายการที่
วิเคราะหเกี่ยวกับเกมการแขงขันฟุตบอล
กอลฟเพื่อเยาวชน คําวา กอลฟ นี้เปนกีฬาชนิดหนึ่งที่ปจจุบันไดรับความนิยมมาก
เปนรายการความรูเรื่องกอลฟสําหรับเด็กและเยาวชน โดยจะการสอนวิธีการเลน เทคนิค กฎ
กติกา มารยาทในการเลนกอลฟ ตลอดจนมีการรายงานผลการแขงขันกอลฟที่เปนรายการเด็ก
ครอบจักราลคิทเชนโชว คําวา คิทเชน (Kitchen) หมายถึง “ครัว” สวนคําวา
โชว เปนคําทับศํพทจากคําวา Show หมายถึง “แสดงใหคนทั่วไปไดดูไดชม” เปนรายการที่
เกี่ยวกับงานครัวที่มีการแขงขันตอบปญหา และสาธิตเกี่ยวกับวิธีการปรุงอาหาร สวนผสมของ
รายการอาหารตางๆ ที่ทางรายการนํามาเสนอ
คอนเสิรตไทยโชว คําวา คอนเสิรต (Concert) หมายถึง “การแสดงดนตรี” โชว
เปนคําทับศํพทจากคําวา Show หมายถึง “แสดงใหคนทั่วไปไดดูไดชม” คอนเสิรตไทยโชว
เปนรายการที่มีการแสดงดนตรีของดารานักรองที่กําลังไดรับความนิยมมาแสดงบนเวทีที่จัดไว
และมีการถายทอดสดไปทั่ว สวนแนวเพลงจะเปนดนตรีลูกทุงเปนสวนใหญ
โชวชิงแชมป คําวา โชว เปนคําทับศํพทจากคําวา Show หมายถึง “แสดงใหคน
ทั่วไปไดดูไดชม” แชมป มาจากคําวา แชมเปยน (Champion) หมายถึง “ผูชนะเลิศ” เปน
รายการที่แขงขันแสดงความสามารถเพื่อที่จะเปนผูชนะเลิศ ในการประกวดรองเพลง โดย
กรรมการที่เขามาตัดสินจะเปนผูทรงคุณวุฒิในวงการเพลง และผูที่รองไดดีจะเปนแชมป
โปสการดจากตางแดน คําวา โปสการด (Postcard) หมายถึง “ไปรษณียบัตร”
โปสการดจากตางแดน เปนรายการที่เกี่ยวกับการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในตางประเทศ
มหัศจรรยไทยแลนด คําวา แลนด (Land) หมายถึง “ประเทศ” มหัศจรรย
ไทยแลนด เปนรายการที่แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่มีโดยจะมีการนําเสนอใน
สถานที่ทองเที่ยวในแงมุมแปลกๆ ใหมๆ และนาสนใจ นอกจากนี้การแนะนํารานอาหาร ตลอดจน
วิธีการเดินทางไปสถานที่นั้นๆ
มายาทีวี คําวา ทีวี เปนคําที่มาจากคําวา Television หมายถึง “โทรทัศน” เปน
รายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับวงการมายา มายาทีวี เปนรายการที่นําเสนอเรื่องราวของความ
เปนไปในวงการบันเทิงทั้งเรื่องดารา และละครที่กําลังออกอากาศในรายการทีวีขณะนั้น

จากการศึกษาการใชคําภาษาตางประเทศในชื่อรายการประเภทบันเทิง พบวามี
การใชคําในภาษาอังกฤษเปนสวนใหญและเปนคําที่นํามาใชในชีวิตประจําวันจนเคยชินและ
สามารถเขาใจความหมายดีเชน โชว ทีวี แชมป เปนตน
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6. การใชสํานวน การใชสํานวนในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความโดดเดนและเปนสีสันในการสรางความสนใจ โดยใชคําที่มีการสอดแทรกสํานวนที่
มักจะใชอยูในชีวิตประจําวันในลักษณะการพูดคุย เปนคําที่กะทัดรัดและเขาใจความหมายไดงาย
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวามีการใชสํานวน ตามที่ปรากฏในการ
ตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ
6.1 การใชสํานวนเดิม
การใชสํานวนเดิม หมายถึง การนําเอาสํานวนเดิมมาใช และยังคงใชตาม
รูปเดิมของสํานวนนั้นชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดีที่ใชสํานวนเดิมในการตั้งชื่อ
มีดังนี้

เปนปเปนขลุย สํานวนนี้หมายถึง การเขากันไดดี ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหารายการ
เพราะรายการนี้เปนรายการที่เชิญดารามาทํากิจกรรมตางๆ ที่สนุกสนานโดยจะทํากิจกรรมรวมกับ
พิธีการหรือผูดําเนินรายการ
คลื่นลูกใหม สํานวนนี้หมายถึง คนรุนใหม ที่มีความคิดใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับ
เนื้อหารายการ คือรายการนี้เปนรายการเพลงของนักรองใหมที่กําลังไดรับความนิยมในขณะนั้น
น้ําใสใจจริง สํานวนนี้หมายถึง การแสดงออกของน้ําใจที่มีอยางแทจริงของคน
ผูนั้น คือเปนรายการเพลงที่ตองการใหผูชมไดรับฟงเพลงอยางมีความสุขโดยไมเปนรายการของ
คายเพลงใด คายเพลงหนึ่ง เปนรายการเพลงที่นําเสนอเพลงของทุกคายที่กําลังไดรับความนิยม
รองรําทําเพลง สํานวนนี้ จะใชเรียกคนที่มีอาชีพนักรอง หรือนักเตน ซึ่งสอดคลอง
กับเนื้อหารายการ คือเปนรายการที่มีการนําเพลงมานําเสนอใหไดฟง โดยสวนใหญจะเปนแนวเพลง
ลูกทุง
คูขาปาทองโก สํานวน คูขา หมายถึง คนที่มีสัมพันธกันโดยไมจําเปนตองเปนคูรัก
อาจหมายถึงเพื่อนสนิท มีการนําสํานวนนี้มาประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบของรายการ
รวมทั้งใหเกิดความสละสลวยของชื่อรายการโทรทัศน คือรายการจะมีผูเขาแขงเปนทีม โดยแต
ละทีมจะมี 2 คนและตองผลัดกันทายใจความคิดคูตัวเอง
คูหู คูบาน สํานวน คูหู หมายถึงคนที่คบกันสนิทสนมไปไหนมาไหนเปนคูกันเสมอ
มีการสํานวนนี้มาประยุกตใชใหสอดคลองกับเนื้อหารายการ คือรายการนี้เปนรายการที่บอก
เกร็ดความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาบาน เพื่อใหบานอยูคูกับเราไปตลอด
บุญหลนทับ กําลัง 9 สํานวน บุญหลนทับ หมายถึง การมีโชคลาภโดยที่ไมไดคาดคิด
มากอน ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหารายการ คือเปนรายการที่นําของรางวัลไปใหดารารับเชิญที่
เขารวมรายการ ไปใหถึงบาน โดยมีขอแมวาจะตองคําถามใหถูกตอง
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ดาวรุงเสียงทอง สํานวน ดาวรุง หมายถึง คนที่มีคือรายการนี้เปนรายการ ที่รับสมัคร
ผูที่รองเพลงไพเราะจากทั่วประเทศ เขามาแขงขันรองเพลง ซึ่งผูที่เขามาสมัครจะตองไดรับ
คัดเลือกกอนที่จะไดออกทีวี
คลื่นใตน้ํา สํานวน คลื่นลูกใหม หมายถึง คนรุนใหม มีความคิดใหมๆ รายการนี้
เปนรายการเพลงที่เปนนักรองใหมที่ไดรับความนิยมมากและเปนนักรองที่ไมไดอยูในความสนใจ
ตั้งแตทีแรกแตสุดทายไดรับความนิยมมาก
ตีบทแตก สํานวนนี้หมายถึง การแสดงที่ทําไดดีมาก จนเหมือนจะเปนเรื่องราวที่
เกิดขึ้นจริงของผูแสดง เปนรายการที่รับสมัครผูเขาแขงขันจากทางบานเพื่อเขามาแสดงละคร
และผูที่แสดงไดดีที่สุดจะเปนผูชนะ โดยมีดาราที่มีชื่อเสียงเปนกรรมการในการตัดสิน

6.2 การใชสํานวนดัดแปลง
การใชสํานวนดัดแปลง หมายถึง การนําสํานวนเดิมมาใชโดยเปลี่ยน
บางสวนของสํานวนนั้น การเปลี่ยนอาจมีการตัดบางสวนออกไป เปลี่ยนคําบางคํา หรือมีการ
เพิ่มคําเขามา การใชสํานวนดัดแปลงในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนนั้นเปนการเปลี่ยนใหเขาเนื้อหา
รายการ และเพื่อความนาสนใจของชื่อรายการ ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชสํานวนดัดแปลงในการตั้ง
ชื่อมีดังนี้
บุพเพอาละวาด ดัดแปลงมาจากสํานวน บุพเพสันนิวาส ซึ่งหมายถึง คนที่เปน
เนื้อคูกัน โดยมีการดัดแปลงเพื่อนํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาของรายการคือรายการนี้เปน
การหาคูแตเปนคูหลอกๆ ในรายการ จะมีดารารับเชิญเปนคนเลือก และ มีผูสมัครจากทางบาน
เปนคนถูกเลือก
ตอกไขใสจอ ดัดแปลงมาจากสํานวน ใสไข ซึ่งหมายถึง การใสความสนุกลงไปเกิน
ความจริง โดยมีการดัดแปลงเพื่อนํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาของรายการคือรายการนี้เปน
รายตลกที่บอกวามีความสนุกสนานมากเกินกวาที่คิดไว
6.3 การใชสํานวนใหม
การใชสํานวนใหม หมายถึง สํานวนที่สรางขึ้นมาใหมในการตั้งชื่อรายการ
โทรทัศนจะมีลักษณะแปลกๆ เพื่อทําใหเกิดลักษณะเดนและแตกตางไปจากภาษาปกติ สํานวน
ที่สรางขึ้นใหมนี้ไดนํามาใชเพื่อสื่อความหมายเฉพาะ และเปนลักษณะสํานวนที่นิยมใชกับ
สื่อโทรทัศนเปนสวนใหญ ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชสํานวนใหมในการตั้งชื่อมีดังนี้
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หลังคาเดียวกัน สํานวนนี้หมายถึง คนที่เปนสมาชิกใครอบครัวเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลองกับเนื้อหาของรายการ คือเปนรายการที่เชิญสมาชิกในครอบครัวตางๆ มานั่งพูดคุยถึง
ความสัมพันธและวิธีการใชชีวิตของสมาชิกในครอบครัว
จากตัวอยางขางตน พบวา มีการใชสํานวนเกา สํานวนใหม และสํานวน
ดัดแปลง ในรายการโทรทัศนประเภทเพื่อใหเกิดความไพเราะและทําใหเกิดความที่ชัดเจน
รัดกุม และเกิดความสนใจติดตามชม
7. การใชคําเชื่อม
เปนการใชคําสําหรับเชื่อมความของประโยคและมีความหมายที่สัมพันธกันเพื่อ
ทําใหการตั้งชื่อรายการโทรทัศนสมบูรณ และตรงตามที่ผูผลิต รายการตั้งวัตถุประสงคไว จาก
การศึกษาพบวา มีการใชคําวา “เพื่อ สู กับ จาก” เพื่อเชื่อมความ โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 การใชคําเชื่อม “เพื่อ” เปนการใชคําเชื่อมความในการตั้งชื่อรายการ
โทรทั ศ น เ พื่ อ แสดงความสั มพั นธ ร ะหว า งเหตุก ารณ กับ เหตุผ ลของจุดมุ ง หมายที่ สํา คั ญ ของ
รายการ ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําเชื่อมคําวา “เพื่อ” ในการตั้งชื่อ มีดังนี้

เพลงเพื่อคนที่คุณรัก
จากตัวอยางขางตนพบวา การใชคําวา "เพื่อ" ในการการตั้งชื่อรายการ
โทรทัศน นอกจากจะเปนการบอกถึงวัตถุประสงคของรายการแลว พบวารายการสวนใหญที่ใช
คําวา "เพื่อ" เปนรายการโทรทัศนที่เนนใหสาระความรูกับผูชมที่สนใจในเรื่องตางๆ เฉพาะกลุม
เฉพาะเรื่องเทานั้น
7.2 การใชคําเชื่อม “สู” เปนการใชคําเชื่อมความในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางเหตุการณกับสถานที่ ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําเชื่อมคําวา “สู”
ในการตั้งชื่อ มีดังนี้
เวทีสูดาว
จากตัวอยางขางตนการใชคําเชื่อมคําวา ”สู” พบวาผูผลิตรายการโทรทัศน
ตองการเนนใหผูชมรับทราบถึงจุดมุงหมายที่สําคัญของการผลิตรายการ
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7.3 การใชคําเชื่อม “กับ” เปนการใชคําเชื่อมความในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง ในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน ชื่อรายการ
โทรทัศนที่ใชคําเชื่อมคําวา “กับ” ในการตั้งชื่อ มีดังนี้

พักใจกับเพลง
เพลินกับเสียงเพลง
นัดกับโนต

จากตัวอยางขางตนการใชคําเชื่อมคําวา กับ พบวาผูผลิตรายการโทรทัศน
ตองการเนนใหผูชมรับทราบถึงความสัมพันธระหวางบุคคล หัวเรื่องที่สําคัญ และจุดมุงหมาย
ที่สําคัญของการผลิตรายการโทรทัศน
7.4 การใชคําเชื่อม “และ” เปนการใชคําเชื่อมความในการ ตั้งชื่อรายการ
โทรทัศนเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง หรือ บุคคลกับบุคคลและเปนประเด็น
ที่สําคัญของรายการ ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําเชื่อมคําวา “และ” ในการตั้งชื่อ มีดังนี้
บีมและวูดดี้

จากตัวอยางขางตนการใชคําเชื่อมคําวา และ พบวาผูผลิตรายการโทรทัศน
ตองการเนนใหผูชมรับทราบถึงประเด็นที่สําคัญของความสัมพันธระหวางบุคคล หัวเรื่อง และ
จุดมุงหมายของการผลิตรายการโทรทัศน
7.5 การใชคําเชื่อมคําวา “จาก” เปนการใชคําเชื่อมความในการ ตั้งชื่อ
รายการโทรทัศนเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางเหตุการณกับสถานที่ นํามาเปนประเด็นในการ
ตั้งชื่อรายการ ชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําเชื่อมคําวา “จาก” ในการตั้งชื่อ มีดังนี้
โปสการดจากตางแดน
จากตัวอยางขางตนการใชคําเชื่อมคําวา จาก พบวาผูผลิตรายการโทรทัศน
ตองการให ผูชมรับทราบถึงที่มาของหัวเรื่องหรือประเด็นในการดําเนินเรื่อง เพื่อเนนใหทราบวา
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มีที่มาจากที่ไหน ในที่นี้จะเปนการย้ําใหเห็นถึงการใชโปสการดเปนสื่อกลางในการดําเนินเรื่อง
ที่ไดไปเดินทางไปในประเทศตางๆ
8. การใชภาษาถิ่น (Dialect) คือภาษาหรือคําพูดที่ตางกันไปตามทัองถิ่นนอก
เมืองหลวง ในที่นี้พบวาเปนมีการนําเอาภาษาถิ่นภาคใตมาใชในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
ดังตัวอยาง
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวาชื่อรายการโทรทัศนที่ใชภาษาถิ่นใน
การตั้งชื่อรายการ 1 รายการ ดังนี้
ตีสิบ (AT TEN)

จากตัวอยางขางตนเปนการนําเอาภาษาทองถิ่นทางภาคใตคําวา ตีสิบ ที่มี
ความหมายโดยทั่วไปคือ สี่ทุมหรือ22.00 น. มาใชในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน ทั้งนี้เนื่องจาก
เจาของรายการคือ คุณวิทวัส สุนทรวิเนศ เปนคนที่มีภูมิลําเนาเปนคนภาคใต จึงทําใหเกิดการ
ตั้งชื่อรายการนี้ขึ้นมา
9. การใชคําอุปลัษณ (Metaphor) คือ การใชคําเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นจินตภาพ
โดยกลาวถึงสิ่งหนึ่งแทนของอีกสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งที่กลาวถึงจะอธิบายของสิ่งที่ถูกกลาวไดชัดเจน
และสามารถเขาใจชื่อเรื่องไดไดงายขึ้น
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวาชื่อรายการโทรทัศนที่ใชคําอุปลักษณ
ในการตั้งชื่อรายการ มีดังนี้

ชุมทองเสียงทอง คําวา เสียงทอง ในที่นี้หมายถึง เสียงที่มีความไพเราะมาก คือ
รายการนี้เปนรายการรับสมัครผูที่รองเพลงไพเราะจากทั่วประเทศ เขามาแขงขันรองเพลง เปนที่
รวมของผูที่รองเพลงไพเราะ
เพลงติดดาว คําวา เพลงติดดาว ในที่นี้หมายถึง เพลงที่ไดรับความนิยมมาก
รายการนี้เปนรายการที่นําเพลงที่กําลังไดรับความนิยมมากมาออกอากาศใหไดชม โดยมีการ
เปรียบเทียบ เพลง เหลานี้วาไดรับการ ติดดาว เปนการยอมรับวาสิ่งนั้นเปนสิ่งดีมีประสิทธิภาพ
ตะวันบันเทิง ซึ่งคําวา ตะวันบันเทิง ในที่นี้หมายถึง รายการบันเทิงที่มีแตความ
สนุกสนานและสดใส คือรายการนี้เปนรายการเพลงที่เปนเพลงลูกทุง โดยมีการเปรียบเทียบ
รายการเพลงนี้วาเมื่อไดชมไดฟงแลวจะมีความสนุกสนาน สดชื่น เหมือนกับแสง ตะวัน
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ดาวรุงเสียงทอง คําวา เสียงทอง หมายถึง ผูที่มีน้ําเสียงไพเราะ รายการนี้เปน
รายการ ที่รับสมัครผูที่รองเพลงไพเราะจากทั่วประเทศ เขามาแขงขันรองเพลง โดยมีการเปรียบเทียบ
ผูที่เขามาทําการามีน้ําเสียงดี น้ําเสียงไพเราะ
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ภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง
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รายการบันเทิงเปนรายการที่มีจุดประสงคในการใหความสนุกสนานเปนสําคัญ เปน
รายการที่ผอนคลายอารมณตึงเครียด กอใหเกิดความบันเทิงแทนที่ นอกจากนี้ในบางครั้งก็จะนํา
ความรูสอดแทรกเขาไปดวย หรือบางครั้งนําประเด็นหรือปญหานาสนใจใหขบคิดวิเคราะหตาม
เนื้อหาของรายการดวย ทําใหผูชมไดรับทั้งความรูและความบันเทิงเปนการเสริมสรางความคิด
และประเทืองปญญาไปพรอมกัน ดังนั้นรายการบันเทิงก็สามารถสะทอนภาพความเปนไปใน
สังคมไดบางสวน ดังนี้

1. ภาพสะทอนคานิยมของสังคมแหงการบริโภค
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศนที่ตั้งชื่อขึ้นแสดงภาวะทางสังคมที่นิยมวัตถุ
มากขึ้น โดยเฉพาะเงินตรา ดังจะเห็นไดจากชื่อรายการโทรทัศนที่มีการตั้งชื่อรายการเกี่ยวของ
เงินตราหรือรางวัลที่จะไดรับจากการแขงขัน ชื่อรายการที่เปนภาพสะทอนคานิยมของสังคมแหง
การบริโภค มีดังนี้

แมบานชิงทอง เปนรายการที่มีผูที่มีอาชีพเปนแมบาน เขามาแขงขันกันเพื่อที่จะ
ไดรับรางวัลเปนทองคํา
ชิงรอยชิงลาน เปนรายการที่เขามาแขงขันเพื่อที่รับรางวัลเปนเงิน ซึ่งจะมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับความสามารถของผูเขาแขงขัน
แขงรอยไดลาน เปนรายการที่มีผูชมทางบานสมัครเขามาแขงขันกันโดยจะมีเงินลาน
เปนรางวัลเครื่องดึงดูดความสนใจใหมีผูสมัครเขามาแขงขัน
เวทีทอง เปนรายการการแขงขันที่มีทองคําที่ถือวาเปนสิ่งล้ําคาเปนรางวัลที่ตลอดจน
สื่อใหเห็นวาเปนสถานที่มีทองคํามากมาย
เกมเศรษฐี เปนรายการที่บอกกับผูชมวาถาใครเขามาแขงขันแลวเปนผูชนะผูนั้น
จะไดรางวัลมากมายถึงขั้นรวยเปนเศรษฐี
สูแลวรวย เปนรายการที่ใหกําลังใจกับผูที่ทํางานอยางจริงจังและอดทน วาในที่สุด
ทานจะประสบความสําเร็จ

จากตัวอยางขางตนพบวา รายการโทรทัศนดังกลาวไดสะทอนภาพของสังคมให
ความสําคัญกับเรื่องของการบริโภคสินคา โดยมีปจจัยสําคัญที่เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
เพื่อบริโภคสิ่งตางๆ คือ เงินทอง และคําที่แสดงสถานภาพทางสังคม ดังนั้นการตั้งชื่อรายการ
โทรทัศนดังกลาวจึงนิยมใชคําที่เกี่ยวกับ คาของเงิน ทอง และคําแสดงฐานะทางสังคม ปรากฏ
มากที่สุด โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับการแขงขันชิงรางวัล
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2. ภาพสะทอนคานิยมสังคมไทยเปนสังคมการแขงขัน
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวา เปนการตั้งชื่อรายการโดยใชคําที่ให
ความหมายและแสดงถึงการแขงขัน เชน คําวา ชิง เกม ชื่อรายการโทรทัศนที่สื่อใหเห็นถึงการ
แขงขัน มีดังนี้

เกมเศรษฐี เปนรายการการแขงขันที่สื่อใหเห็นวาถาเปนผูชนะจะไดรับเงินรางวัล
มากมายจนถึงขั้นเปนเศรษฐี
เกมจารชน เปนรายการแขงขันที่มีรูปแบบการแขงขันที่ดุเดือดโดยที่ผูแพจะไดรับ
การลงโทษ
เกมพันหนา เปนรายการที่มีการแขงขันโดยที่มีปริศนาใหทายหนาคนจะมีการนํา
คนมาใหทายวาใครเปนตัวจริงหรือตัวปลอม
เกมนักชิม เปนรายการที่มีการแขงขัน เพื่อเหาผูที่เปนสุดยอดแหงผูเชี่วชาญในการ
เรื่องของอาหาร
เกมอัจฉริยะ เปนรายการที่มีการแขงขันในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะห
เกี่ยวกับสิ่งที่ทางรายการนํามาเปนปริศนา
แชมปเปยนเกม เปนรายการแขงขันเพื่อหาผูที่มีความสามารถที่สุดในแตละเรื่อง
โดยมีรูปแบบมาจากประเทศญี่ปุน
แมบานชิงทอง เปนรายการที่มีแมบานเขามาแขงขัน เพื่อที่จะเปนผูชนะและไดรับ
รางวัลเปนทองคํา
แขงรอยไดลาน เปนรายการที่มีการแขงขันในการทํากิจกรรมตางที่รายการ
กําหนดใหภายในรอยวินาที ถาทําไดก็จะไดรับรางวัลเปนเงินหนึ่งลานบาท
ชิงรอยชิงลาน เปนรายการที่มีการแขงขันเพื่อที่จะไดเปนผูชนะและไดรับรางวัล
ตามความสามารถของผูเขาแขงขัน
จากตัวอยางขางตนพบวา รายการดังกลาวมักมีการใชคําที่เกี่ยวกับการแขงขัน
เพื่อชิงรางวัล จากการศึกษาพบคําวา เกม ปรากฏมากที่สุด ชื่อรายการที่ปรากฏเหลานี้ลวนเปน
สังคมนิยมการแขงขันเพื่อชิงรางวัล เปนสังคมที่นิยมการตอสูเพื่อแสดงความสามารถ ซึ่งเปน
ภาพสะทอนสังคมไทยในยุคปจจุบัน
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3. ภาพสะทอนวัฒนธรรมทองถิ่น
จากการศึกษาชื่อรายการโทรทัศน พบวามีการตั้งชื่อรายการที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมทองถิ่นของไทย จากการศึกษาพบวารายการที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่นที่
ไดรับความนิยมและปรากฏมากที่สุดไดแกรายการเพลงลูกทุง ชื่อรายการโทรทัศนที่สะทอนให
เห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่น มีดังนี้
ลูกทุงสัญจร เปนรายการเพลงพื้นบานหรือเพลงลูกทุงโดยเปนเพลงประจําในหลาย

ทองถิ่น

ลูกทุงบันเทิง เปนรายการเพลงพื้นบาน หรือเพลงลูกทุงที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน

บันเทิงใจ

เฮฮาลูกทุง เปนรายการเพลงพื้นบานหรือเพลงลูกทุงที่ใหความสนุกสนานมากมาย
ลูกทุงทั่วทิศ เปนรายการเพลงพื้นบานหรือเพลงลูกทุงที่มีนักรองและถิ่นกําเนิดของ
เพลงมาจากสถานที่ตางๆ กัน
ลูกทุงไทย เปนรายการเพลงพื้นบานหรือเพลงลูกทุงที่เปนเอกลักษณอยางหนึ่งของ
ประเทศไทย
ลูกทุงรักบานเกิด เปนรายการเพลงพื้นบานหรือเพลงลูกทุงที่นักรองจะใหความสําคัญ
กับถิ่นกําเนิดของตัวเอง
ลูกทุงทีวี 9 เปนรายการเพลงพื้นบานหรือเพลงลูกทุงที่ออกอากาศทางชอง 9 อสมท.
บันเทิงชาวทุง เปนรายการเพลงพื้นบานหรือเพลงลูกทุงที่มุงกลุมเปาหมายไปยัง
ชาวตางจังหวัด
จากตัวอยางขางตนพบวา วัฒนธรรมทองถิ่นที่โดดเดนที่สุดของสังคมไทยใน
ปจจุบันคือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุง ซึ่งปจจุบันพบวามีรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับเพลง
ลูกทุงมากขึ้น ทั้งนี้เปนการแสดงใหถึงสังคมไทยกําลังนิยมเพลงลูกทุงเปนอยางมาก จึงทําให
รายการเพลงลูกทุงปรากฏมากขึ้น โดยพบวามีการใชคําวา ลูกทุง ในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
มากที่สุดเพื่อแสดงใหทราบถึงรูปแบบรายการดังกลาว อยางไรก็ตามพบวาเพลงลุกทุงใน
ปจจุบันไดมีการปรับทิศทางใหเขากับสภาพสังคมไทยปจจุบันมากขึ้น จึงทําใหวัฒนธรรมทองถิ่น
ประเภทเพลงลูกทุงจึงไดรับความนิยมไมเสื่อมคลาย และยังสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมทองถิ่นหรือวัฒนธรรมชุมชนกับสังคมไทย ดังที่ พิทยา วองกุล (2541 : 61) กลาวถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรมชุมชน ไววา วัฒนธรรมชุมชนสอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาก นาจะมีศักยภาพและมีพลังที่เปนแหลงผลิต แลกเปลี่ยน อนุรักษ
ตอรอง ตอสู เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก ที่เปนประชาชนคนเล็กคนนอยไดอยาง อเนกอนันต
และเครือขายความสัมพันธเหลานี้ โดยรวมจะนําไปสูสังคมเขมแข็งในที่สุด
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

งานวิจัยนี้เปนการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษา 3 ประการ คือ 1) วิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน 2) การใชภาษาในการตั้งชื่อรายการ
โทรทัศน
3)การวิเคราะหภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการโทรทัศน จากการศึกษาพบวาการตั้งชื่อ
รายการโทรทัศนในปจจุบัน ชื่อรายการโทรทัศนเปนสวนประกอบทีส่ ําคัญในการผลิตรายการ
เพราะเปนสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจใหผูชมติดตามรายการ ยิ่งในปจจุบันโทรทัศนมีความจําเปน
ตอชีวติ ประจําวันของมนุษยมากขึ้น ประชาชนจํานวนไมนอยที่ตองติดตามชมรายการโทรทัศน
ทุกวันจนโทรทัศนก็กลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยไมรูตวั ประกอบกับผลประโยชนที่
ผูผลิตรายการจะไดรับ ถารายการโทรทัศนมีผูชมสนใจติดตามชมนั่นหมายถึงคาตอบแทนอยาง
มหาศาล ดังนั้นผูผลิตจึงตองหาวิธีที่จะทําใหรายการที่ผลิตขึ้นมาไดรับความนิยม โดยเฉพาะ
กลวิธีในการตัง้ ชื่อรายการโทรทัศนนนั้ ผูผ ลิตตองพยายามตั้งชื่อใหนาสนใจเพื่อเปนสิ่งดึงดูด
ความสนใจจากผูชม
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้กําหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะชื่อรายการโทรทัศน
ที่ออกอากาศตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2545 จากสถานีโทรทัศน 6 แหง ไดแก
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 9 สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 และสถานีโทรทัศนชองไอทีวี
โดยเก็บขอมูลชื่อรายการจากผังรายการทุกรายการ และไดจําแนกรายการโทรทัศนออกเปน 3
ไดแก รายการโทรทัศนประเภทขาว รายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี และรายการ
ประเภทบันเทิง
สรุปผลการศึกษา

สรุปผลการวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว จากการรวบรวมชื่อ
รายการขาวจากสถานีโทรทัศนชองตางๆ จํานวนทั้งหมด 45 รายการ ในการวิเคราะหชื่อรายการ
โทรทัศนประเภทขาว ผูศึกษาจะมีการนําเสนอผลการวิเคราะหในประเด็นตางๆ ดังนี้ การตั้งชื่อ
รายการ การใชภาษาในชื่อรายการ และภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการ
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1. การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว วิธีการตั้งชือ่ รายการโทรทัศน
ประเภทขาวที่ใช คือการระบุประเภทรายการ การบอกลักษณะเดน การระบุเวลา การบอกเนื้อหาขาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
การระบุประเภทรายการ เปนการระบุประเภทรายการวาเปนรายการโทรทัศน
ประเภทขาว โดยจะมีคําวา “ขาว” ปรากฏอยูในชื่อรายการ
การบอกลักษณะพิเศษ เปนการบอกถึงลักษณะเดนของขาวทีน่ ําเสนอวาขาว
นั้นมีจุดเดนที่นาติดตามตรงไหน เชน ขาวดวนประจําวัน
การระบุเวลา เปนการบอกระยะเวลาทีร่ ายการทําการแพรภาพและบอก
ชวงเวลาแพรภาพของรายการ
การบอกเนื้อหา เปนการบอกถึงขอมูลเบือ้ งตนของรายการวาจะนําเสนอเรื่องใด
เปนหลักเชน เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องเยาวชน เปนตน
2. การใชภาษาในชื่อรายการโทรทัศนประเภทขาว การใชภาษาในการตั้งชื่อ
รายการประเภทขาวนัน้ มี การใชคําสัมผัส การใชคําความหมายตรง การใชคําที่มคี วามหมาย
เปนนัย และการใชคําแสดงลักษณะที่สําคัญของขาว
การใชคําสัมผัส การใชคําสัมผัสในการตั้งชื่อรายการขาวโดยพบทัง้ คําสัมผัส
สระและคําสัมผัสพยัญชนะ
การใชคําความหมายตรง เปนการใชคาํ ที่มีความหมายตรงคือคําวา “ขาว” ใน
การระบุประเภทรายการ
การใชคําที่มคี วามหมายเปนนัย เปนการใชคําที่สื่อความหมายใหผูชมเขาใจ
หรือรูสึกนึกคิดวาเปนรายการขาว
การใชคําแสดงแสดงลักษณะที่สําคัญของขาว เปนการใชคําที่แสดงถึงจุดเดน
และลักษณะทีน่ าสนใจของขาว
3. ภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการขาว ชื่อรายการขาวสามารถสะทอนภาพ
ของสังคมในเรื่อง การใหความสําคัญกับขาว ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น สังคมโลกาภิวฒ
ั น
ภาพสะทอนการใหความสําคัญกับขาว ชื่อรายการขาวไดสะทอนภาพใหเห็น
วาคนไทยใหความสําคัญในการติดตามชมรายการขาวมากขึ้น
ภาพสะทอนความสนใจเรื่องเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ชื่อรายการขาวไดสะทอน
ใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจทีก่ ําลังประสบปญหา
ภาพสะทอนถึงสังคมโลกาภิวัตน ชื่อรายการขาวไดสะทอนใหเห็นถึง
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบัน
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สรุปผลการวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี จากการ
รวบรวมชื่อรายการความรูและสารคดีจากสถานีโทรทัศนชองตางๆ จํานวนทั้งหมด 116 รายการ
ในการวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี ผูศึกษาจะมีการนําเสนอผลการ
วิเคราะหในประเด็นตางๆ ดังนี้ การตั้งชือ่ รายการ การใชภาษาในชือ่ รายการ และภาพสะทอน
ทางสังคมจากชื่อรายการ
1. การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูและสารคดี วิธีการตั้งชื่อรายการ
โทรทัศนประเภทความรูและสารคดีที่นํามาใชคือ การระบุประเภทรายการ และการบอกเนื้อหา
การระบุประเภทรายการ เปนการระบุประเภทรายการวาเปนรายการความรู
และสารคดีโดยจะมีคําวา “สารคดี” ปรากฏอยูในชื่อรายการ
การบอกเนื้อหา เปนการบอกขอมูลเบื้องตนของรายการโดยใชคําที่มีความหมาย
ตรง ใชคําที่เกีย่ วเนื่องกับเนือ้ หาที่ตองการนําเสนอ และการใชคําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่
นําเสนอ
2. การใชภาษาในชื่อรายการโทรทัศนประเภทความรูแ ละสารคดี การใช
ภาษาในการตัง้ ชื่อรายการประเภทความรูแ ละสารคดีนนั้ มี การใชสัมผัส การซ้ําคํา การยอคํา
การใชสํานวน การใชคําตางประเทศ การใชคําเชื่อม การใชคําพอง การใชคําอุปลักษณ และ
การใชคํารุนแรง
การใชสัมผัส การใชคําสัมผัสในชื่อรายการความรูและสารคดีนั้นมีทั้งการ
สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ
การซ้ําคํา เพื่อทําใหเกิดความสละสลวยของชื่อรายการ การใชคําซ้ําในชื่อ
รายการความรูและสารคดีนนั้ พบวามีการซ้ําคําแบบตอเนื่องและการซ้ําคําเปนจังหวะ
การยอคํา เปนการใชคํายอที่ใชกันอยูทั่วไปเชน อ.เพื่อความสะดวกในการเขียน
การใชสํานวน การใชสํานวนในชื่อรายการความรูและสารคดี พบวามี การใช
สํานวนเดิม สํานวนดัดแปลง และสํานวนใหม
การใชคําตางประเทศ การใชคําตางประเทศในชื่อรายการความรูและสารคดี
พบวาสวนใหญเปนคําภาษาอังกฤษ ลักษณะทีใ่ ชมี การใชคําตางประเทศลวน และมีการใชคํา
ตางประเทศประกอบกับคําไทย
การใชคําเชือ่ ม การใชคําเชื่อมในการตัง้ ชื่อรายการ พบวามีการใชคําวา “เพื่อ
สู แหง กับ” เพื่อความสมบูรณของชื่อรายการ
การใชคําพอง การใชคําพองในชื่อรายการประเภทความรูและสารคดี พบวา
มีการใชคําทั้งคําพองรูปและพองเสียง
การใชคําอุปลักษณ เปนการใชคําเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นภาพเพื่อที่จะ
สามารถเขาใจชื่อรายการไดงายขึ้น
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3. ภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการความรูและสารคดี ชื่อรายการความรู
และสารคดี สามารถสะทอนภาพของสังคมในเรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การยึดมั่นหลักคําสอนของศาสนาพุทธ ปญหาสังคม เรื่องวิถีชวี ิตของคนไทยและ
ความสําคัญของการศึกษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชื่อรายการความรูและสารคดีสามารถสะทอนภาพ
การอนุรักษสงิ่ แวดลอมใหอยูกับโลกมากที่สุด
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชื่อรายการความรูและสารคดีสามารถ
สะทอนภาพเรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีความสําคัญกับคนไทย
การยึดมั่นหลักคําสอนของศาสนาพุทธ ชื่อรายการความรูและสารคดี
สามารถสะทอนภาพความสําคัญของศาสนาในการดําเนินชีวติ
ปญหาสังคม ชื่อรายการความรูและสารคดีสามารถสะทอนภาพใหเห็นถึง
ปญหาและชองวางทางสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วิถีชวี ิตของคนไทย ชื่อรายการความรูแ ละสารคดีสามารถสะทอนภาพใหเห็น
ถึงเเนวทางการใชชวี ิตของคนไทยซึ่งสวนใหญจะเนนเรื่องการใชชีวติ แบบพอเพียงไมฟุงเฟอ
ความสําคัญของการศึกษา ชื่อรายการความรูและสารคดีสามารถสะทอนภาพ
ความสําคัญของการศึกษากับชีวติ คน

สรุปผลการวิเคราะหชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง จากการรวบรวม
ชื่อรายการบันเทิงจากสถานีโทรทัศนชองตางๆ จํานวนทั้งหมด 159 รายการ ในการวิเคราะห
ชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง ผูศกึ ษาจะมีการนําเสนอผลการวิเคราะหในประเด็นตางๆ
ดังนี้ การตั้งชือ่ รายการ การใชภาษาในชือ่ รายการ และภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการ
1. การตั้งชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง วิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน
ประเภทบันเทิงที่นํามาใชคือ การระบุประเภทรายการ การบอกเนื้อหา การบอกรูปแบบ
การบอกลักษณะพิเศษ การระบุเวลาการออกอากาศ และการระบุสถานีออกอากาศ
การระบุประเภทรายการ เปนการระบุประเภทรายการวาเปนรายการบันเทิง
โดยจะมีคําวา “บันเทิง” ปรากฏอยูในชื่อรายการ
การบอกเนื้อหา เปนการใชคําที่มีความหมายตรง และการใชคําที่เกี่ยวเนื่อง
กับเนื้อหา เพื่อใชในการบอกผูชมใหทราบวามีเนื้อหาเกี่ยวของกับเรือ่ งใด นอกจากนี้ยังมีการใช
คําที่ไมเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่นําเสนอ ซึ่งในรายการบันเทิงไดมีการนํามาใชมากกวาในรายการ
ประเภทอื่น
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การบอกรูปแบบ เปนวิธกี ารตั้งชื่อที่นาํ มาใชเฉพาะในรายการบันเทิง โดยมี
การใชคําที่มีความหมายตรงและ การใชคําที่ตีความได ในการบอกถึงรูปแบบการนําเสนอ
การบอกลักษณะพิเศษ เปนวิธีการตั้งชื่อรายการบันเทิงที่ผูผลิตตองการ
นําเสนอความโดดเดนของรายการที่แตกตางจากรายการอื่น
การระบุเวลาการออกอากาศ เปนวิธีการตั้งชื่อรายการโดยการบอกวัน หรือ
เวลา ที่รายการออกอากาศ เพื่อใหผูชมเลือกชมไดตามความตองการ
2. การใชภาษาในชื่อรายการโทรทัศนประเภทบันเทิง การใชภาษาในการตั้งชื่อ
รายการประเภทบันเทิงนั้นมี การใชสัมผัส การใชคําเลียนเสียง การซ้ําคํา การซอนคํา การใช
สํานวน การใชคําตางประเทศ การใชคําเชื่อม การใชคาํ ภาษาถิ่น และการใชคําอุปลักษณ
การใชสัมผัส การใชสัมผัสในชื่อรายการบันเทิงเปนการใชสัมผัสสระและสัมผัส
พยัญชนะเพื่อความไพเราะของชื่อรายการและสะดวกตอการจดจํา
การใชคําเลียนเสียง เปนการใชคําเพื่อใหผูชมเกิดความรูสึกคลอยตามและ
เกิดความนาสนใจของชื่อรายการ
การซ้ําคํา การใชคําซ้ําในชือ่ รายการบันเทิงเปนการใชการซ้ําคําแบบตอเนื่อง
และการซ้ําคําเปนจังหวะ เพื่อใหเกิดความสละสลวยของชื่อรายการ
การซอนคํา การซอนคําในชื่อรายการบันเทิงเปนการซอนเพื่อเสียงและการ
ซอนเพื่อความหมายเพื่อใหความไพเราะและจดจําชื่อรายการไดงาย
การใชสํานวน การใชสํานวนในชื่อรายการบันเทิงเปนการใชสํานวนเดิม
สํานวนดัดแปลงและ สํานวนใหม
การใชคําตางประเทศ การใชคําตางประเทศในชื่อรายการบันเทิง พบวาสวน
ใหญเปนคําภาษาอังกฤษ ลักษณะทีใ่ ชมี การใชคําตางประเทศลวน และมีการใชคาํ ตางประเทศ
ประกอบกับคําไทย
การใชคําเชือ่ ม การใชคําเชื่อมในชื่อรายการบันเทิง พบวามีการใชคําวา “เพื่อ
สู กับ และ จาก” เพื่อความสมบูรณของชือ่ รายการ
การใชคําภาษาถิ่น เปนการตั้งชื่อรายการบันเทิงโดยใชภาษาถิ่นใต
การใชคําอุปลักษณ การใชคําอุปลักษณ เปนการใชคําเพื่อเปรียบเทียบให
เห็นภาพเพื่อที่จะสามารถเขาใจชื่อรายการไดงายขึ้น
3. ภาพสะทอนทางสังคมจากชื่อรายการความรูและสารคดี ชื่อรายการ
บันเทิง สามารถสะทอนภาพของสังคมในเรื่องสังคมบริโภคนิยม สังคมแหงการแขงขัน และ
วัฒนธรรมทองถิ่น
สังคมบริโภคนิยม ชื่อรายการบันเทิงสามารถสะทอนภาพสังคมที่นิยมเรื่อง
การใชสอยจับจายในสิ่งที่ฟมุ เฟอย
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สังคมแหงการแขงขัน ชื่อรายการบันเทิงสามารถสะทอนภาพสังคมที่ตองตอสู
เพื่อที่จะดําเนินชีวติ อยูในสังคม
วัฒนธรรมทองถิ่น ชื่อรายการบันเทิงสามารถสะทอนภาพความเขมแข็งของ
วัฒนธรรมของชาวชนบท
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1. การตั้งชื่อรายการขาวมีวิวฒ
ั นาการที่นาสนใจมากยิ่งขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
5 ปกอน จะเห็นไดจากเมื่อ 5 ปกอน การตั้งชื่อรายการขาวสวนใหญจะมีวิธีการตั้งชื่อที่นิยมบอก
ประเภท บอกเวลา เชน ขาวภาคเทีย่ ง ขาวประจําวัน แตในปจจุบนั การตั้งชื่อรายการขาวจะมี
การเพิ่มเทคนิคทางภาษา ลงไป ไดแกบอกลักษณะเดน บอกเนื้อหาขาว เชน เจาะลึกขาวรอน
ทิศทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องมาจากการแขงขันการผลิตรายการขาวของแตละสถานีมีความเขมขน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นแตละสถานีตองพยายามใชวธิ ีตั้งชื่อเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจใหผูชมใหได
มากที่สุด
2. การตั้งชื่อรายการความรูและสารคดีไมมีการใชเทคนิคทางภาษาในการตั้งชื่อ
เหมือนรายการประเภทอื่นๆ คือจะมีการเนนเรื่องการบอกเนื้อหาเปนสวนใหญ เนื่องจากรายการ
ประเภทนี้จะมีผูชมที่เปนกลุม เฉพาะ เพราะฉะนั้นในการตั้งชื่อรายการประเภทนี้จึงเนนเรื่องการ
บอกเนื้อหาเพื่อที่กลุมผูชมจะสามารถเลือกรับชมไดตามตองการ
3. การตั้งชื่อรายการบันเทิงจะมีการใชเทคนิคทางภาษาทีห่ ลากหลายมากกวา
รายการประเภทอื่นเนื่องจากผูผลิตรายการใหความสนใจรายการประเภทนี้มากที่สุด รวมถึง
การผลิตรายการประเภทนี้จะมีคาใชจายสูงมาก ดังนั้นผูผลิตรายการจึงตองหากลยุทธทางภาษา
ที่นํามาใชในการตั้งชื่อเพื่อใหผูชมสนใจชือ่ รายการและคอยติดตามชม
4. การตั้งชื่อรายการโทรทัศน สวนใหญชื่อรายการจะสอดคลองกับเนื้อหาและ
รูปแบบของรายการ เพื่อใหผูชมทราบถึงขอมูลเบื้องตนของรายการ แตก็มีรายการบางรายการ
ที่มีการตั้งชื่อไมสอดคลองกับชื่อรายการเพื่อเพิ่มความนาสนใจของรายการใหแตกตางจาก
รายการอื่นซึ่งสวนใหญจะเปนรายการบันเทิง
5. ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน นิยมใชภาษาอังกฤษ โดยชื่อที่เปน
ภาษาอังกฤษจะทําใหผูชมรูส ึกถึงความทันสมัยและความเปนสากลของรายการ เพื่อที่จะ
สามารถเรียกรองความสนใจจากผูชมที่เปนวัยรุน ที่นยิ มวัฒนธรรมตะวันตกและชอบความ
แปลกใหม นอกจากนี้ผูชมที่อยูในชนบทก็จะสนใจชมรายการที่มีชื่อรายการเปนภาษาอังกฤษ
เนื่องมาจากความตองการทีจ่ ะเขากับสมัยนิยมได
6. ชื่อรายการสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนกอใหเกิดปญหาไมวา
จะเปนปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม ปญหาการอยูรวมกันของคนในสังคม ปญหาเรื่องเศรษฐกิจที่
ตกต่ํา อยางไรก็ตามถึงแม สังคมไทยจะเปลี่ยนไปเปนสังคมโลกาภิวฒ
ั น สังคมแหงการแขงขัน
แตยังมีสิ่งหนึง่ ที่ยังเปนเอกลักษณของสังคมไทยคือการเปนเกษตรกรที่นิยมความเปนอยูที่
พอเพียงไมฟุงเฟอ
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ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ผูวจิ ัยมีขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไปดังนี้
1. ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนนี้มีลักษณะการใชภาษาที่แตกตางจาก
ภาษาโดยทัว่ ไป เชน ดานการใชคํา การออกเสียงคํา ซึ่งเปนลักษณะทีน่ าสนใจทีจ่ ะศึกษาเพิ่มเติม
ในรายละเอียดตอไป
2. การศึกษาวิจยั ในลักษณะเดียวกันนี้ยังนับวามีนอย นาจะไดมีการศึกษาเรื่อง
อื่นๆ ตอไปเชน ชื่อสถานที่ ชื่อหนังสือ ชือ่ สินคา
3. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะชื่อรายการโทรทัศนในป 2544 -2545 จึง
นาจะมีการศึกษาชื่อรายการโทรทัศนในชวงเวลาอื่นทั้งในอดีตและปจจุบัน หรือศึกษาการใช
ภาษาเชิงเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหความแตกตางในการตั้งชื่อรายการโทรทัศนในชวงระยะเวลา
ที่ตางกัน
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ประวัติผูเขียน

นางสาวปทมา เรืองศรี เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2519 สําเร็จการศึกษาปริญญา
ตรี คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชีตนทุน จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และศึกษาตอในระดับ
ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
หอการคาไทย ในปการศึกษา 2543

