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๕๕๒๐๘๓๐๓ : สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

คําสําคัญ : ภาษาขาว / อาชญากรรม 

 นางสาวนิสา ศุขเหมือน : ภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมหนังสือพิมพปริมาณ และ              
หนังสือพิมพคุณภาพ : กรณีศึกษาขาวฆาตกรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร.  
 อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ รศ.บาหยัน อิ่มสําราญ ๑๖๖ หนา. 

   การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคที่ จะศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม และ
เปรียบเทียบภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมหนังสือพิมพปริมาณ  (หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพ
เดลินิวส) และหนังสือพิมพคุณภาพ (หนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพสยามรัฐ และหนังสือพิมพ              
โลกวันน้ี) ในดานการใชคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการนําเสนอพาดหัวขาว โดยใชขาว
อาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร เปนกรณีศึกษา ซึ่งแบงการศึกษาออกเปน ๖ บท บทที่ ๑ บทนํา            
บทท่ี ๒ ขาวอาชญากรรม และการเขียนพาดหัวขาว บทท่ี ๓ วิเคราะหภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม
หนังสือพิมพปริมาณ บทที่ ๔ วิเคราะหภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมหนังสือพิมพคุณภาพ บทที่ ๕ 
การเปรียบเทียบภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ บทที่ ๖ 
สรุปอภิปราย และขอเสนอแนะ 

            ผลการศึกษาสรุปไดวา ภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพปริมาณ และ
หนังสือพิมพคุณภาพสวนใหญคลายคลึงกัน ทั้งในดานการใชคําตั้งชื่อบุคคลในขาว การใชคํา การใช
เครื่องหมายวรรคตอน การนําเสนอพาดหัวขาว ผลการศึกษาน้ีชี้ใหเห็นปรากฏการณของภาษา
หนังสือพิมพประการหน่ึงวา การใชภาษาเปนเสนแบงระหวางหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพ
คุณภาพนั้นเริ่มไมชัดเจน 
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  NISA SUKMAUN : THE LANGUAGE IN CRIMINAL HEADLINE FOR QUANTITY 

AND QUALITY NEWSPAPERS : A CASE STUDY OF EKKAYUTH ANCHANBUTR’S 

MERDER NEWS  

  INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST. PROF. BAYAN IMSAMRAN  166 pp. 
 
 This independent study aims to comparative study about thai usage in 

headline quantity and quality newspapers. The case study is the criminal news 

“the murder of Eakkayutt Anchanbutr” in the quantity newspapers (Thai – Rath, 
Dialy News) and the quality newspapers (Mathichon, Siamrath, Lokwannee) by 

focusing words, punctuations and presentation.This study presents in 6 chapters; 

the first is introduction, the second is the knowledge abut criminal news, the 

third is the analysis of thai usage in headline of quantity newspapers, the fourth 

is the analysis fo thai usuage in headline fo quality newspapers, the fifth is the 

comparative thai usuage between the two kinds, the sixth is the conclusion.  

 The result show that the headline of the two kinds newspapers are 

similar in naming people in news, kinds of words in use, the puntuations and the 

presentations. It can be primary assumed that usuage of language in newspapers 

is probably not the criteria to distinguish the two kinds of newspapers nowadays. 
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