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๕๕๒๐๘๓๐๓ : สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

คําสําคัญ : ภาษาขาว / อาชญากรรม 

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

   การศึกษาคนควาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคที่ 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 บทที่ 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 

 

 

 

 

ภาควิชาภาษาไทย                                                                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................         ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ............................................................... 



จ 
 

55208303 : MAJOR : THAI FOR CAREER DEVELOPMENT 

KEY WORD : LANGUAGE IN HEADLINE NEWSPAERS/CRIME 

  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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    บทที่ ๑ 

บทนํา 
 
๑. ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 หนังสือพิมพ เปนสื่อสิ่งพิมพประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญ และมีอิทธิพลตอชีวิต           
ความเปนอยูของมนุษย มนุษยเราจะสามารถทราบขาวสาร เหตุการณ และสิ่งท่ีเกิดขึ้นไมวาใกลตัว  
และไกลตัว ไดจากหนังสือพิมพ ดังนั้นหนังสือพิมพจึงมักถูกตั้งคําถาม และตรวจสอบจากสังคม              
อยูเสมอถึงเร่ืองอิทธิพล จากการนําเสนอขาวสารตางๆ ที่สามารถสงผลกระทบท่ีสําคัญตอการชี้ นํา
ประชามติ และหลอหลอมความคิดเห็นตางๆใหสังคมเกิดความเชื่อ และคลอยตามไดอยางชอบธรรม
ไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซ่ึงสอดคลองกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๔ : ๑๒๘๖) ใหคําจํากัดความของ คําวา“หนังสือพิมพ” ไววา หนังสือพิมพ คือ สิ่งพิมพขาวและ
ความเห็น เปนตน เสนอประชาชน ตามปรกติออกเปนรายวัน 
 นักวิชาการดานหนังสือพิมพ เชนดรุณี หิรัญรักษ (๒๕๒๙ : ๑) กลาววา หนังสือพิมพ 
หมายความถึง สิ่งพิมพซึ่งมีจาหนา เชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับเรื่องไป                 
มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม กลาวโดยทั่วไปหนังสือพิมพจะมี
ระยะเวลาท่ีออกในชวงระยะเวลาสั้นๆ เปนรายวัน หรือรายปกษ เปนตน ลักษณะท่ีเดน และเฉพาะ
ของหนังสือพิมพจะเปนส่ือสิ่งพิมพ ไมไดเย็บเลมเหมือนหนังสือหรือนิตยสารทั่ วไป สวนสิริทิพย  
ขันสุวรรณ (๒๕๓๙ : ๗) ใหคําจํากัดความของหนังสือพิมพวา “หนังสือพิมพ” คือ สิ่งพิมพซึ่งมีจาหนา 
และออกหรือมีเจตนาจะออกตามลําดับเรื่องไป มีกําหนดเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกัน 

             ดรุณี หิรัญษ (๒๕๒๙ : ๑) กลาววา หนังสือพิมพโดยทั่วไปจําแนกเปน ๒ ประเภท คือ 
หนังสือพิมพประเภทปริมาณ (Popular Newspaper) และหนังสือพิมพประเภทเนนคุณภาพ 
(Quality Newspaper) 
             ๑.  หนังสือพิมพประเภทปริมาณ มุงใหความสําคัญตอขาวสารประเภทเราอารมณ
ตื่นเตน และ ขาวเบา (Soft News) ขาวดังกลาวนี้ไดแก ขาวอาชญากรรม ขาวอุปทวเหตุ ไฟไหม ขาว
ในแวดวงสังคม เปนตน ซึ่งเปนขาวที่คนสวนใหญใหความสนใจเหมาะสําหรับผูอานทุกระดับ  



 
 

๒ 
 
หนังสือพิมพประเภทน้ีจะเนนในดานการดึงดูดใจ และเราอารมณผูอานใหมากที่สุด จํานวนจําหนาย
หนังสือพิมพประเภทนี้คอนขางสูง 
 ๒.  หนังสือพิมพประเภทเนนคุณภาพ จะมุงใหความสําคัญตอขาวสารท่ีเนนหนัก
ทางดานการเมือง  เศรษฐกิจสังคม และปญหาในหลาย ๆ ดาน ขาวสาร ดังกลาวมีลักษณะเปนขาว
หนัก (Hard News) ผูอานหนังสือพิมพประเภทเนนคุณภาพ มีจํานวนคอนขางจํากัด ดังนั้นจํานวน
จําหนายจึงต่ํากวาหนังสือพิมพปริมาณ (ดรุณี หิรัญรักษ ๒๕๒๙ : ๕) 

 บทบาทและหนาที่ของหนังสือพิมพในระบอบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ           
ประเภทปริมาณ หรือหนังสือพิมพประเภทเนนคุณภาพนั้น มุงใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ ไดแก 
               ๑. ใหขาวสาร ซึ่งเปนหนาท่ีหลักในการแสวงหาขอมูลที่เปนขอเท็จจริงมารายงาน             
ใหประชาชนไดรับทราบในลักษณะของขาว บทความ สารคดี และคอลัมนตาง ๆ ขาวและสาร         
ที่นําเสนอทางหนังสือพิมพนั้น จะตองเปนขอเท็จจริงที่ถูกตองครบถวนชัดเจนเที่ยงตรง และเปนธรรม 
            ๒. ใหขอเสนอแนะตองไมใชการเสนอแนะในรายงานขาว เพราะขาวนั้นเปนเหตุการณที่
เกิดข้ึนจริงลวนๆ แตสามารถกระทําผานคอลัมนอ่ืนๆ การแสดงความคิดเห็นจึงตองกระทําอยางเปน
กลาง และยุติธรรม การเสนอแนะเร่ืองใด จําเปนตองกระทําอยางระมัดระวัง และวางอยูบนรากฐาน
ของเหตุผลที่เหมาะสมถูกตอง 
           ๓ .  ใหความบันเทิง หมายถึงความบันเทิง ท่ีผูอานจะไดจากการอานเนื้อหาใน
หนังสือพิมพ เชน ความบันเทิงที่แฝงอยูจากการอาน การตูน บทความ สารคดี บทวิจารณ มีสวนทํา
ใหหนังสือพิมพไดตอบสนองหนาท่ีในขอนี้ไดเปนอยางดี มิใชเปนเพียงเน้ือหาเฉพาะในคอลัมนบันเทิง
เทานั้น 
 ๔. เปนสื่อในการโฆษณา หนาที่นี้ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดสําหรับสื่อมวลชนในระบบทุน
นิยม และสังคมประชาธิปไตย เพราะสภาพการแขงขันทางธุรกิจ หนังสือพิมพเปนสื่อท่ีสามารถให
ขาวสารเปนสื่อกลางนําเสนอสินคาธุรกิจใหผูอานไดมีโอกาสเลือกซ้ือ ตลอดจนบทบาทกระตุนใหเกิด
อํานาจการซื้อขอสําคัญที่สุด  ก็คือ การขายเน้ือที่ โฆษณาเปนแหลงรายไดที่สําคัญที่สุดของ
หนังสือพิมพ (มาลี บุญศิริพันธ ๒๕๓๔ : ๖) 

 ดังนั้นการแสดงออกผานการรายงานขาวสาร โดยใชพ้ืนที่ของหนังสือพิมพขาวสารใน
หนังสือพิมพนั้น เปนการรายงานของเหตุการณหรือความคิดเห็นซ่ึงนักขาว และบรรณาธิการได



 
 

๓ 
 
พิจารณาเลือกสรรแลว ความเชื่อมั่นวาเหตุการณหรือความคิดเห็นดังกลาว จะเปนที่สนใจของผูรับ
สารสวนใหญหรือ บางสวนซึ่งก็หมายความวา โดยตัวของเหตุการณหรือความคิดเห็นนั้น  “ไมเปน” 
ขาว จนกวาจะถูกนํามารายงานใหผูอ่ืนไดทราบแลวเทานั้น (สิริทิพย ขันสุวรรณ ๒๕๓๙ : ๑๔๒) 

  ในดานองคประกอบพ้ืนฐานท่ีผูสื่อขาวจะตองคํานึงถึงในการรายงานขาวนั้นมี ๓ 
ประการ คือ ความนาสนใจ  (Interest) ขอเท็จจริง (Facts) และผูอาน (Readers) ดังนั้น ผูสื่อขาวจึง
ตองพยายามทําใหขอเท็จจริงที่รายงานเปนขาวครอบคลุมองคประกอบดังกลาวใหมากที่สุด (มาลี 
บุญศิริพันธ  ๒๕๒๖ : ๑๒) 

 สวนพิจารณาวาขาวใดมีคุณภาพหรือไมนั้น มีหลักเกณฑเรื่องของความถูกตอง  ความ
สมดุล ความเปนกลาง ความกะทัดรัดชัดเจน และความสดใหม  

 ขาวจะตองมีความถูกตอง  หมายถึง  ความถูกตองท้ังดานขอเท็จจริง  และดาน
รายละเอียดในการรายงาน ขาวจะตองมีความสมดุล กลาวคือจะตองมีความสมดุลของขอเท็จจริง      
ที่นํามารายงาน เพ่ือใหผูอานเขาใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกแงมุม ขาวจะตองมีความเปนกลาง หมายถึง 
การรายงานขอเท็จจริงของเหตุการณ ซึ่งจะตองปราศจากความมีอคติและลําเอียงใดๆท้ังสิ้น ขาว
จะตองมีความกะทัดรัด และชัดเจน ใชคําธรรมดาเขาใจงายไมกํากวม และขาวจะตองมีความสดใหม
ทันตอเหตุการณ (ดรุณี หิรัญรักษ ๒๕๒๙ : ๑๕) 
 ขาวอาชญากรรม ถือเปนขาวประเภทหน่ึงที่ประชาชนสนใจ โดยเฉพาะในหนังสือพิมพ
ประเภทปริมาณ เพราะเปนขาวท่ีเราอารมณความรูสึกของคน มักพบวาขาวประเภทนี้จะไดรับการจัด
ระเบียบวาระใหเปนขาวสําคัญเสมอ แตขาวอาชญากรรมบางขาว เชน ขาวการฆาตกรรม            
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร นั้นหนังสือพิมพประเภทปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพนั้น ตางให
ความสําคัญดวยการตีพิมพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะนายเอกยุทธ แมจะเปนปจเจกบุคคล แตเปนผูที่มี
บทบาทในดานเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ จึงมีการ
นําเสนอขาวการฆาตกรรมของ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพ
คุณภาพ อยางตอเนื่อง 
 
 



 
 

๔ 
 

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาวาหากหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพ
คุณภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติของการเปนหนังสือพิมพที่แตกตางกัน หากตองรายงานขาวอาชญากรรม   
เรื่องเดียวกันนั้น จะยังคงรักษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของความเปนหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพ
คุณภาพไดหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะของภาษาท่ีเขียนพาดหัวขาวหนังสือพิมพปริมาณใช
ถอยคําภาษาที่แปลกใหม เพื่อสะดุดตาสะดุดใจผูอาน และจดจําไดงายซ่ึงทําใหผูอานสนใจขาวมากขึ้น
(จารุลักษณ นุตะวานิช ๒๕๔๘ : ๒) ซึ่งตางกับภาษาขาวในหนังสือพิมพคุณภาพจะใชภาษาท่ีถูกตอง
ตามหลักการเขียนขาวที่นักวิชาการกลาวไว (ดรุณี หิรัญรักษ ๒๕๒๙ : ๘๓) และหากมีความแตกตาง
กันจะเปนเรื่องใด และเพราะเหตุใด 

๒. วัตถุประสงคของการศึกษา 

     ๑. เพ่ือศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมกรณี “เอกยุทธ อัญชันบุตร” จาก
หนังสือพิมพปริมาณ ในดานการใชคํา เครื่องหมายวรรคตอน และการนําเสนอพาดหัวขาว 
   ๒. เพ่ือศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมกรณี “เอกยุทธ อัญชันบุตร” จาก
หนังสือพิมพคุณภาพ ในดานการใชคํา เครื่องหมายวรรคตอน และการนําเสนอพาดหัวขาว 
       ๓.  เพ่ือเปรียบเทียบภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมกรณี  “เอกยุทธ อัญชันบุตร”                   
จากหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 
    
๓. สมมติฐานของการศึกษา 

 ภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพไทยรัฐ , 
หนังสือพิมพเดลินิวส ซึ่งเปนหนังสือพิมพประเภทปริมาณ และหนังสือพิมพมติชน ,หนังสือพิมพ
สยามรัฐ,หนังสือพิมพโลกวันนี้ ซึ่งเปนหนังสือประเภทคุณภาพนั้น แตกตางกัน 
 
๔. ขอบเขตในการศึกษา 

   ๑. หนังสือพิมพที่นํามาศึกษา ไดแกหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 
   ๒. พาดหัวขาวที่ใชในการศึกษา คือ พาดหัวขาวขนาดใหญเทานั้น ไมนําพาดหัวขาวรอง
มาพิจารณา 



 
 

๕ 
 
        ๓. ขอบเขตด้านระยะเวลาจะศึกษาข้อมูลจากหนงัสือพิมพ์ทงั ๕ ฉบบั เป็นเวลา ๔ 
เดือน ตงัแต ่๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวนัที ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๖ ซึงเป็นช่วงเวลาทีหนงัสือพิมพ์
ตีพิมพ์ ขา่วฆาตกรรมนายเอกยทุธ อญัชนับตุร จากการรวบรวมข้อมลูพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพ์ที
กลา่วมาแล้ว พบจํานวนพาดหวัขา่วทงัหมด ๗๖ ฉบบัดงันี 
 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ๒๐ ฉบบั 
 หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ ๑๙ ฉบบั 
 หนงัสือพิมพ์มตชิน ๑๗ ฉบบั 
 หนงัสือพิมพ์สยามรัฐ ๑๓ ฉบบั 
 หนงัสือพิมพ์โลกวนันี ๖ ฉบบั 

๕. วิธีดําเนินการวิจัย 

   ๑. ศึกษา คนควารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยแบงออกเปน ๒ กลุมคือ  
                  ๑.๑  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชภาษาหนังสือพิมพ 
                  ๑.๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของการนําเสนอภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม  
    ๒. รวบรวมขอมูลจากการใชภาษาขาวอาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพ
ประเภทปริมาณ (ไทยรัฐ,เดลินิวส) หนังสือพิมพประเภทคุณภาพ (มติชน,สยามรัฐ,โลกวันนี้) ตั้งแต 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
    ๓. ศึกษาภาษาพาดหัวขาวในขาวอาชญากรรม กรณีศึกษาขาวของเอกยุทธ อัญชันบุตร 
ในหนังสือพิมพปริมาณ (ไทยรัฐ,เดลินิวส) 
               ๔. ศึกษาภาษาพาดหัวขาวในขาวอาชญากรรม กรณีศึกษาขาวของเอกยุทธ อัญชันบุตร 
ในหนังสือพิมพคุณภาพ (มติชน,สยามรัฐ,โลกวันนี้) 
               ๕. เปรียบเทียบภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม กรณีศึกษาขาวของเอกยุทธ อัญชันบุตร 
ในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 
               ๖. สรุปอภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

๖. แหลงขอมูล 

    ๑. หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร   



 
 

๖ 
 
   ๒. หอสมุดแหงชาติ 
    ๓. หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

๗. นิยามศัพทเฉพาะ 

           ๑. หนังสือพิมพปริมาณ หมายถึง หนังสือพิมพที่มุงเสนอเน้ือหาท่ีคนทั่วไปสนใจใครจะรู  
เนื้อหาเหลานั้น อาจจะใหความเพลิดเพลินแกผูอาน นอกเหนือไปจากการใหสิ่งที่ผูอานอยากจะรูดวย 
ไดแก ขาวเกี่ยวกับอาชญากรรม ขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ขาวเกี่ยวกับกีฬา ขาวความเคล่ือนไหวตาง  ๆ 
ในท่ีนี่หมายถึงหนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวส  
                   ๒. หนังสือพิมพคุณภาพ หมายถึง หนังสือพิมพที่มุงเสนอเน้ือหาท่ีประชาชนจําเปน
จะตองรู เพื่อจะไดตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคม และประเทศชาติ  เนื้อหาเหลานี้ก็จะชวย
กระตุนเรา และเสริมสรางใหผูอานเกิดความคิดที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  ทั้งในดาน
การเมือง การปกครองในท่ีนี้หมายถึง หนังสือพิมพมติชน สยามรัฐ และโลกวันนี้ 

๘. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

    ๑. ทําใหเกิดความรูความเขาใจภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม ในหนังสือพิมพปริมาณ 
และหนังสือพิมพคุณภาพ 
             ๒. ทําใหทราบความแตกตางระหวางภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมของ หนังสือพิมพ
ปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 
                ๓. เปนแนวทางแกผูที่สนใจศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ ตอไป 

๙. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 ผูวิจัยไดแบงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเปน ๒ สวน ไดแกเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับภาษาขาวในหนังสือพิมพ และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับขาวอาชญากรรม 

 ๙.๑ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาขาวในหนังสือพิมพ 

         นวลทิพย เพ่ิมเกสร (๒๕๓๘) ศึกษาเรื่อง “การใชภาษาในหนังสือพิมพไทย” โดยมี
วัตถุประสงค ๒ ประการ เพ่ือศึกษาลักษณะโดยท่ัวไปของการใชภาษาในหนังสือพิมพไทย และเพ่ือ
วิเคราะหขอบกพรองของการใชภาษาในหนังสือพิมพไทย ผลการศึกษาพบวาลักษณะภาษาที่ผูเขียน
หนังสือพิมพนิยมใชมากท่ีสุดไดแก การใชคําสแลง การใชคําทับศัพท ภาษาตางประเทศ การใชคําที่มี
ความหมายโดยนัย การใชคําภาษาปาก และการใชสํานวนไทย รองลงมาไดแก การใชคําในปริบทที่



 
 

๗ 
 
ตางไปจากปกติ การใชคําฟุมเฟอย การสะกดคําไมถูกตอง การใชสํานวน และโครงสรางของประโยค
ตามแบบภาษาตางประเทศ การใชคําหรือกลุมคําเพ่ือสรางสารัตภาพในประโยค การใชภาษาก่ึงแบบ
แผน และการใชภาษาภาพพจนแบบสมญานาม 

  สรไน รอดนิตย (๒๕๓๘) ศึกษาเร่ือง “วิเคราะหภาษาในขาวของหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา ๒ ประการคือ เพ่ือศึกษาภาษาพาดหัวขาว และตัวขาวใน
หนังสือพิมพรายวันภาษาไทย และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพาดหัวขาว และตัวขาวของ
หนังสือพิมพรายวันภาษาไทย โดยใชขอมูลจากหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส ดาวสยาม แนวหนา และ
มติชน จํานวน ๔๐๐ ฉบับ ชวงเวลาที่เผยแพรระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
ผลการศึกษาพบวา ภาษาในพาดหัวขาวมีลักษณะเฉพาะในดานการใชคํา มีการใชคําเรียกบุคคลใน
ขาว การใชอักษรยอ การยอคําหรือคํายอ การใชคําภาษาตางประเทศ การใชลักษณนาม การต้ัง
สมญานาม และการหลากคําตามลําดับในการใชประโยคมีการใชประโยคที่มีสวนประกอบสมบูรณ 
การใชประโยคท่ีมีสวนประกอบไมสมบูรณ การใชประโยคที่สับเปลี่ยนตําแหนงของสวนประกอบ และ
การใชสวนประกอบของประโยคทําหนาที่มากกวาหนึ่งหนาที่  การใชสํานวนมีการใชทั้งสํานวนเดิม 
และสํานวนใหมการใชโวหาร มีการใชอติพจน การใชอุปลักษณ การใชสัทพจน การใชบุคลาธิษฐาน 
และการใชอุปมา การใชเครื่องหมายวรรคตอน มีทั้งใชตรงตามหลักเกณฑ และไมตรงตามหลักเกณฑ
ที่ทางราชการบัณฑิตยสถานกําหนด สวนภาษาในตัวขาวมีลักษณะไมแตกตางจากภาษาปกติมากนัก 
การใชภาษาโดยทั่วไปถูกตองตามหลักเกณฑของการเขียนขาว ทั้งในดานการใชคํา การใชประโยค  
การใชเครื่องหมายวรรคตอนเปนตน การเปรียบเทียบพาดหัวขาว และตัวขาวในดานการใชภาษา
พบวา สวนใหญมีลักษณะการใชภาษาท่ีแตกตางกันทั้งในเร่ืองการใชคํา การใชประโยค การใชสํานวน 
และการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน เปนตนสวนในดานเนื้อหาของพาดหัวขาวกับตัวขาวพบวา มีทั้งที่
สัมพันธสอดคลองกัน และไมสัมพันธสอดคลองกัน 

    ประภัสสร ภัทรนาวิก (๒๕๓๙) ศึกษาเร่ือง “ภาษาพาดหัวขาวในหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทย พ.ศ.๒๔๗๔ และพ.ศ.๒๔๗๕” โดยมีวัตถุประสงค ๒ ประการคือ เพ่ือศึกษาลักษณะภาษา
พาดหัวขาวที่ปรากฏในหนังสือพิมพรายวันไทยป พ.ศ.๒๔๗๔ และพ.ศ.๒๔๗๕ และเพ่ือศึกษาปจจัยที่
เกี่ยวของกับลักษณะภาษาพาดหัวขาว ผลการศึกษาพบวา การพาดหัวขาวท้ังหมด จํานวน ๓๙๖๒ 
พาดหัวขาว เปนพาดหัวขาวของขาว ๓ ประเภท ไดแกขาวบุคคล ขาวการบริหารบานเมือง และขาว
เหตุการณลักษณะภาษาท่ีปรากฏในพาดหัวขาวมี ๔ ลักษณะไดแก คํา กลุมคํา ประโยค และกลุม
ประโยค ประเภทของขาวเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะภาษาในพาดหัวขาวกลาวคือ พาดหัวขาว
เหตุการณเทานั้นที่มีลักษณะเปนคํา ความนิยมของหนังสือพิมพก็เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ  ลักษณะ
ภาษาในพาดหัวขาวพาดหัว ขาวสวนใหญมีความสัมพันธกับเนื้อขาว คือใชถอยคําที่ตรงกับถอยคําใน



 
 

๘ 
 
เนื้อขาว หรือใชถอยคําที่เปลี่ยนแปลงจากถอยคําในเนื้อขาวไปบาง หรือสรุปการกระทําหรือเหตุการณ
ในเนื้อขาว บางพาดหัวขาวมีถอยคําที่เราความสนใจ หรือชวยแสดงทัศนคติของผูเขียนตอขาวนั้น  

    ชาลี คงฤทธิ์ (๒๕๔๕) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาภาษาพาดหัวขาวในหนังสือพิมพรายวัน 
พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๓” โดยมีวัตถุประสงค ๑ ประการคือ เพ่ือศึกษาภาษาพาดหัวขาวในหนังสือพิมพ
รายวัน พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการใชภาษา ๙ ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะแรก
คือ การใชคําเรียกชื่อ มีการใชคําเรียกชื่อบุคคล ๕ ลักษณะ ลักษณะท่ี ๑ การใชคําเรียกชื่อที่มีเฉพาะ
ชื่อจริง ใชคําเรียกชื่อที่มีเฉพาะชื่อเลน การใชชื่อจริงและนามสกุลจริง การใชคําบอกยศตําแหนง
นําหนาชื่อเลน ลักษณะที่ ๒ การใชสมญานาม มี ๓ ลักษณะ ๓.๑) การใชสมญานามท่ีแสดง
เอกลักษณ ๓.๒) การใชสมญานามที่บอกความสามารถ ๓.๓) การใชสมญานามที่บอกถิ่นกําเนิด และ
ฐานะ ลักษณะที่ ๓ การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัยเพ่ือเชื่อมโยงความหมายของคํากับสิ่งอ่ืน ลักษณะ
ที่ ๔ การใชคําเลียนเสียงเพ่ือเลียนเสียงธรรมชาติ ลักษณะท่ี ๕ การใชคําภาษาตางประเทศ ๒ ภาษา 
๕.๑) ภาษาอังกฤษ ๕.๒) ภาษาจีน 

  จุฑาทิพย โพธิ์ทอง (๒๕๔๗) ศึกษาเร่ือง “ความรุนแรงท่ีปรากฏในการใชภาษา                     
ของขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพรายวัน” โดยมีวัตถุประสงค ๑ ประการคือ เพ่ือศึกษาลักษณะ
การใชภาษาท่ีมีความรุนแรง ในขาวอาชญากรรมประเภทฆาตกรรม และขมขืนกระทําชําเรา จํานวน 
๑,๑๖๕ ขาว ที่ปรากฏในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพแนวประชานิยมสองฉบับ คือ ไทยรัฐ และเดลินิวส 
ผลการศึกษาพบวาความเหมาะสมของภาษาขาวอาชญากรรม ดึงดูดความสนใจเกินความจําเปนดวย
การเพ่ิมสีสันโดยใชคําที่สื่อถึงความโหดเห้ียมกวาปกติเรียกผูกระทํา  และบรรยายสภาพผูถูกกระทํา
อยางเราอารมณทั้งๆ ที่ไมใชภารกิจของการเจงขอมูลขาวสาร ทั้งยังไมทําใหเกิดการพัฒนาทาง
วิจารณญาณ และความเหมาะสมเชิงจริยธรรม พบวาความรุนแรงในการนําเสนอขาว ขัดตอขอบังคับ
ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ หลายขอ โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ไมใหความเปนธรรมตอบุคคลในขาว การแกปญหาดวยความรุนแรงทําใหผูรับสารชาชิน และเห็นการ
ตัดสินปญหาดวยวิธีนี้เปนเรื่องปกติ 

    สิรนันท หอหุม (๒๕๔๘) ศึกษาเร่ือง “เปรียบเทียบลักษณะการใชภาษาในพาดหัวขาว
ของหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค ๑ ประการคือ เพ่ือ
เปรียบเทียบลักษณะการใชภาษาในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพ
คุณภาพท้ังดานการใชคํา การใชประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอน ผลการศึกษาพบวา เม่ือ
เปรียบเทียบลักษณะการใชภาษาในการพาดหัวขาว  ของหนังสือพิมพปริมาณและหนังสือพิมพ
คุณภาพท้ังในดาน การใชคํา การใชประโยค และการใชเครื่องหมายวรรคตอนพบวา มีทั้งลักษณะที่



 
 

๙ 
 
คลายคลึงและแตกตางกัน โดยหนังสือพิมพปริมาณนิยมใชคํา ประโยค และเครื่องหมายวรรคตอนที่
ชวยประหยัดพื้นที่ในการนําเสนอขาวและเราความสนใจจากผูอานในพ้ืนที่อันจํากัด สวนหนังสือพิมพ
คุณภาพนิยมใชคํา ประโยค และเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีชวยเพ่ิม และเนนรายละเอียดสําคัญของขาว
ใหมากท่ีสุด  

  ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับขาวอาชญากรรม 

        ดาบตํารวจสุทธิ บุญกระจาง (๒๕๔๗) ศึกษาเรื่อง “การเสนอขาวอาชญากรรมของ
สื่อมวลชน และเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” โดยมีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ 
ศึกษาขอบเขตการเสนอขาวของสื่อมวลชน และเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมที่มี
ผลกระทบตอสิทธิ  และประโยชนของผูที่เกี่ยวของในคดีอาญา ศึกษา ผลกระทบจากการเสนอขาว
ของสื่อมวลชน และเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม และศึกษาแนวทางการปองกัน และ
ควบคุมการเสนอขาวของสื่อมวลชน ดานสื่อมวลชนจะตองเสนอขาวของส่ือมวลชน  และเจาหนาท่ี
ของรัฐ ในกระบวนการยุติธรรมท่ีมีผลกระทบตอสิทธิ และประโยชนของผูที่เกี่ยวของในคดีอาญา ผล
การศึกษาพบวา สื่อมวลกลาวคือตองคํานึงถึงความถูกตองความสมดุล  และผลประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ ตองใหความรูความเขาใจ และวิธีการปองกันอาชญากรรมดวยความระมัดระวัง
อยางที่สุด ที่จะไมกระทบกระเทือนตอผลแหงคดี ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ที่เกี่ยวของในคดีอาญา และตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในดานเจาหนาที่ของรัฐ  ใน
กระบวนการยุติธรรม กลาวคือ ไมควรเสนอขาวหรือขอความดังตอไปน้ี ขอความท่ีจะทําใหเกิดการ
เสียหายแกทางราชการหรือรูปคดี เรื่องที่เกี่ยวกับสั่งหรือระเบียบการใด ๆ ที่ถือวาเปนความลับ      
ไมควรเสนอเรื่องที่จะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ทางชื่อเสียงคดีท่ีอยูในระหวางการสืบสวนสอบสวนยัง
ไมเสร็จเร่ืองราว ถาหากเปดเผยอาจถือเอาเปนตัวอยางในการกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก และขอความท่ี
ปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนรูจักตัว ชื่อ สกุล รูปถายหรือการ
ถายรูปและจะตองไมเปนการละเมิดสิทธิของผูถูกกลาวหา 

  ดาราณี จักรัตน (๒๕๕๑) ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของการเสนอภาพขาวอาชญากรรม ที่
มีเนื้อหาความรุนแรงบนหนาหนังสือพิมพประชานิยมรายวัน” โดยมีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับภาพขาวอาชญากรรม ที่มีเนื้อหาความรุนแรงทางหนังสือพิมพประชานิยม
รายวัน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือศึกษาเหตุผลในการเปดรับภาพขาวอาชญากรรมที่มี
เนื้อหา ความรุนแรงบนหนาหนังสือพิมพประเภทประชานิยมรายวัน และเพ่ือศึกษาผลกระทบของ
หนังสือพิมพตอเจตคติ อันเก่ียวเนื่องกับการนําเสนอภาพขาวอาชญากรรม ที่มีเนื้อหาความรุนแรงบน
หน าหนั ง สื อ พิมพ ป ระ เภทประชานิ ยมร ายวั น  ข อมู ล ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป นนั กศึ กษา



 
 

๑๐ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนจํานวน ๑๗๖ คน ผลการศึกษา
พบวา ผลกระทบของหนังสือพิมพตอเจตคติ อันเกี่ยวเนื่องกับการนําเสนอภาพขาวอาชญากรรมที่มี
เนื้อหาความรุนแรงบนหนาหนังสือพิมพประเภทประชานิยมรายวัน พบวามีผลกระทบเชิงบวก
มากกวาผลกระทบเชิงลบไมมากนัก และความเห็นตอความเหมาะสมในการนําเสนอภาพขาว
อาชญากรรมท่ีมีเนื้อหาความรุนแรงในหนังสือพิมพประชานิยมรายวันในปจจุบันแตกตางกันไมมากนัก 
เห็นวาเหมาะสมแลว รอยละ ๕๒.๘๐ ไมเหมาะสมรอยละ ๔๗.๒๐ และคิดวาภาพขาวอาชญากรรมที่
มีเนื้อหาความรุนแรงท่ีเห็นในหนังสือพิมพนั้นมีเทา ๆ กับภาพความรุนแรงในโลก  แหงความเปนจริง 
อีกทั้งไมยอมรับวาวัยรุนนิยมความรุนแรง และยังตองการใหมีการนําเสนอตอไป นักศึกษาเสนอแนะ
ใหมีการเซ็นเซอรหรือตัดทอนภาพลงบาง  และควรกําหนดกฎหมายหามลงรูปบางชนิด เชนภาพคน
ตาย  เปนตน 

                  ปรีชา เจนรัตนพลชัย (๒๕๕๑) ศึกษาเรื่อง “การเสนอขาวอาชญากรรม จาก
หนังสือพิมพรายวันกับความกาวหนาของวัยรุน” โดยมีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ เพ่ือศึกษาลักษณะ
ประชากร พฤติกรรมการเปดรับขาวอาชญากรรม และความคิดเห็นตอการเสนอขาวอาชญากรรมจาก
หนังสือพิมพรายวัน  เพ่ือศึกษาระดับความกาวราวของวัยรุนในเขตปทุมวัน และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธของระดับความกาวราวของวัยรุนในเขตปทุมวันกับลักษณะประชากรพฤติกรรมการ
เปดรับขาวอาชญากรรม และความคิดเห็นตอการเสนอขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพรายวันโดย
ใชการวิจัยเชิงสํารวจกลุมตัวอยาง คือประชาชนที่มีอายุ ๑๐-๑๘ ป ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
ขนาดกลุมตัวอยาง ๔๐๐ คน ผลการวิจัยพบวา อายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวพฤติกรรมการเปดรับขาวอาชญากรรม ความคิดเห็นตอการเสนอขาวอาชญากรรม มี
ความสัมพันธกับความกาวราวของวัยรุนในเขตปทุมวันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
ความสัมพันธดานเพศ การอยูอาศัย สถานภาพของพอแม และรายไดของเด็กในแตละวัน พฤติกรรม
การเปดรับขาวอาชญากรรม  มีความสัมพันธกับความกาวร าวของวัยรุ น ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   ศันสนีย แสงโรจนเพิ่มสุข (๒๕๕๓) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของพาดหัวขาวอาชญากรรม ที่
มีผลกระทบตอผูอานพาดหัวขาวอาชญากรรม ในหนาหนึ่งหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย” โดยมี
วัตถุประสงค ๒ ประการ คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูอานที่มีตอพาดหัวขาวอาชญากรรม ในหนา
หนึ่งหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย และความรับผิดชอบและตระหนักถึงจริยธรรมในการพาดหัวขาว
อาชญากรรม ของบรรณาธิการขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย ผลการวิจัยพบวา 
ผูอานกลุมตัวอยาง สวนใหญมีความคิดเห็นวา ลักษณะการนําเสนอพาดหัวขาวอาชญากรรมสวนใหญ 
มักเสนอเร่ืองราวที่เกินความเปนจริง แสดงถึงความรุนแรงของเห ตุการณดวยการใชถอยคําที่ให



 
 

๑๑ 
 
รายละเอียดเหตุการณมากเกินไป เพ่ือใหผูอานเกิดจิตนาการ และอารมณความรูสึกรวมกับเหตุการณ
นั้น นอกจากน้ี ยังใชถอยคํารุนแรง และพิพากษาผูตองหาที่ตกเปนขาวท้ังท่ีในความเปนจริงยังไมมี
การตัดสินคดีความใดๆ สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการอานพาดหัวขาวอาชญากรรมนั้น กลุม
ตัวอยางยอมรับวา เกิดความรูสึกสลดใจหดหู และสะเทือนอารมณอยางมากตระหนักถึงความนา
หวาดกลัวของสังคม และรูสึกตองระแวดระวัง 

  กัลยา อายสุยะ (ม.ป.ป.) ศึกษาเร่ือง “ภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ
รายวัน (กรณีศึกษาหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส มติชน)” โดยมีวัตถุประสงค ๒ ประการคือ เพ่ือ
ศึกษาการเกิดภาพจินตนาการทันทีที่อาน และเกิดอารมณเศรา หวาดกลัว ไปตามขาวใหเห็นภาพ
อยางชัดเจน และเพ่ือศึกษาการใชคําขยายใหเห็นภาพชัดขึ้นมากกวาจะใชคําธรรมดา  ทําใหภาษามี
ชีวิต และนาสนใจการรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ ผลการศึกษา สรุปไดวา ภาษาพาดหัวขาว
อาชญากรรม เปนภาษาท่ีแฝงความรุนแรงทั้งในดานการเลือกใชคํา และความหมายของคํา โดยมาก
ภาษาหนังสือพิมพเปนภาษาที่ยังไมไดกลั่นกรอง โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวันที่มีขอจํากัดในเรื่อง
ของเวลา ภาษาหนังสือพิมพจึงไมใชภาษาสละสลวย  แตเปนภาษาที่เราความสนใจเปนสวนใหญ  
ดังนั้นขาวอาชญากรรมจึงเปนขาวที่มีความสนใจอยูในตัวประชาชน และสวนใหญชอบอานจึงเปนการ
งายที่จะใชภาษาที่รุนแรงเสริมภาพขาว และเนื้อหาของขาว การรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ 
โดยเฉพาะหนังสือพิมพจึงตองรับรูขอมูล อยางมีวิจารณญาณเพ่ือคงความเปนเอกลักษณ ของ
ภาษาไทยของเราไว 

    จากงานวิจัยที่เกี่ยวของที่กลาวมาขางตนนี้ แสดงใหเห็นความสนใจใครรูอยางตอเนื่อง
เกี่ยวกับขาว และขาวอาชญากรรม แตยังไมมีงานวิจัยเรื่องใดท่ีศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม
ขาวเดียวกันที่ปรากฏในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาโดย
ใชขาวอาชญากรรม กรณีนายเอกยุทธ อัญชันบุตร เปนกรณีศึกษา 
 



๑๒ 
 

บทที่ ๒ 
 

อาชญากรรมและการเขียนขาวอาชญากรรม 

  กอนที่จะศึกษาเรื่อง ภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพ
คุณภาพ กรณีศึกษาขาวฆาตกรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ผูศึกษาขอทบทวนความรูที่ เกี่ยวของ
อาชญากรรม และการเขียนขาวอาชญากรรมดังนี้ 

๑. ความรูเกี่ยวกับอาชญากรรม 
๒. ขาวอาชญากรรม 
๓. การเขียนขาวอาชญากรรม 
๔. ขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร 

๒.๑ ความรูเกี่ยวกับอาชญากรรม 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๔ กลาววา อาชญากรรม หมายถึง       
การกระทําความผิด ดังนั้นอาชญากรรมจึงเกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมาย และผลแหงการกระทํานั้น
ไดสรางความเดือดรอน และความเสียหายท้ังในดานชีวิต และทรัพยสินของบุคคล และสังคม                   
ซึ่งสอดคลองกับการใหคําจํากัดความคําวา“อาชญากรรม”ของจุฑารัตน เอ้ืออํานวย (๒๕๕๑ : ๗๘)   
ซึ่งกลาววาอาชญากรรมคือ การกระทําตาง ๆ ที่กฎหมายบัญญัติเปนความผิดและไดกําหนดโทษไว  

 อัจฉรียา ชูตินันท (๒๕๕๕ : ๓๗) ไดแบงประเภทของอาชญากรรม สรุปได ๖ ประเภท
ดังนี้ 
  ๑. อาชญากรรมพ้ืนฐาน เปนอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับการเกิดสังคมมนุษย ซ่ึง
อาชญากรรมลักษณะนี้ เปนอาชญากรรมเก่ียวกับการประทุษรายตอชีวิตรางกาย และทรัพยสินของ 
ผูอื่นเชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย 
  
 
 



๑๓ 

 
               ๒. อาชญากรรมท่ีปราศจากผูเสียหาย เปนอาชญากรรมที่ไมมีเหยื่อ หรือผูเสียหาย 
เพราะผูกระทําความผิดตกเปนเหย่ืออาชญากรรมเอง อาชญากรรมที่เกิดลักษณะน้ีเชน การพนันตีไก
การพนันชกมวย การพนันฟุตบอล การพนันหวย 
               ๓. อาชญากรรมคอปกขาว เปนอาชญากรรมท่ีผูกระทําความผิด มักอยูในองคกรท้ังใน
ภาคราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อาชญากรรมลักษณะนี้ คือการทุจริตคอรรัปชั่น 
               ๔. อาชญากรรมองคการ เปนลักษณะของคณะบุคคลรวมตัวกันกระทําความผิด เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงิน หรือผลประโยชนทางวัตถุไมวาโดยตรงหรือโดยออม 
               ๕. อาชญากรรมเศรษฐกิจ เปนอาชญากรรมท่ีทําผิดตอกฎหมาย และสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจความม่ันคงของประเทศชาติ ซึ่งผูกระทําความผิดดังกลาวมักจะเปนผูที่มีสถานภาพ        
ในทางสังคม มีตําแหนงหนาที่การงาน และความรู 
               ๖ .  อาชญากรรมการเมือง เปนอาชญากรรมที่สนับสนุน และนํามาให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการปกครอง โครงสรางทางการเมือง และความไมสงบดวยวิธีการตาง ๆ 
 อาชญากรรมจึงเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย การกออาชญากรรมน้ันมีหลายระดับ 
ตั้งแตระดับพ้ืนฐานซึ่งเปนอาชญากรรมท่ีประทุษรายชีวิต และทรัพยสินของบุคคล จนกระทั่งถึง
อาชญากรรมระดับองคกร ระดับความม่ันคงของประเทศ และระดับสูงสุดคือ อาชญากรรมการเมือง
แตไมวาจะเปนอาชญากรรมระดับใด ลวนแลวแตกระทบความปกติสุขของคนในสังคมท้ังสิ้น 

๒.๒ ขาวอาชญากรรม 

               ขาวอาชญากรรมหมายถึง การรายงานขาวที่เกี่ยวของการกระทําผิดกฎหมายในรูปตาง ๆ 
ซึ่งการรายงานขาวประเภทน้ี เปนที่นิยมอยางกวางขวางในกลุมหนังสือพิมพประเภทปริมาณ (ดรุณี 
หิรัญรักษ ๒๕๒๙ : ๘๑) สอดคลองกับ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ(๒๕๔๕ : ๒๑๖) ซ่ึงกลาววา ขาวอาชญากรรม 
(crime news) หมายถึงขาวที่มีสวนเกี่ยวของกับความผิดทางคดีอาญา ไดแก การกอใหเกิดภยันตราย
ตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ การปกครอง การยุติธรรม ศาสนา การปลอม
แปลงเงินตรา หรือเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอรางกาย หรือชีวิต การทอดท้ิงเด็ก คน
เจ็บปวยหรือคนชรา ความผิดตอเสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพย และวิ่งราวทรัพย กรรโชก รีดเอา
ทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอกรับของโจร หรือทําใหเสียทรัพย  



๑๔ 

 
 กลาวไดวา ขาวอาชญากรรมเปนขาวที่แสดงใหเห็นถึงความเสียหายในชีวิต และ
ทรัพยสินของบุคคลและสังคม ซ่ึงถือเปนเรื่องใกลตัวท่ีควรทราบ เพ่ือนํามาเปนอุทาหรณในการดําเนิน
ชีวิต โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันที่มีการกออาชญากรรมมากขึ้นแทบทุกวัน  โดยมีแนวโนมที่จะทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น และพัฒนารูปแบบการกอเหตุอาชญากรรมที่แตกตางไปจากอดีต อันสงผลกระทบ
ตอจิตใจ ตอการดํารงชีวิตอยางสงบสุข ตอสังคม ตอเศรษฐกิจ และตอความมั่นคงของประเทศชาติ 
การอานขาวอาชญากรรมเปนการแสวงหาความรู เพ่ือปองกันภัยที่อาจเกิด ข้ึนกับชีวิต และทรัพยสิน
ของตนเองและคนใกลชิด ดังที่จรัสพิมพ อรรณนพพร (๒๕๓๙ : ๑๐) กลาววา การเสนอขาว
อาชญากรรม ทําใหประชาชนไดรับรูปญหาอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในสังคม และมีความระมัดระวัง
ปองกันตนเอง ในการท่ีจะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ขาวอาชญากรรมจึงเปนขาวที่ไดรับความสนใจ
จากประชาชนอยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการตีพิมพเปนขาวหนาหนึ่งในหนังสือพิมพ การ
ถายทอดทางส่ือโทรทัศน  และวิทยุเนื่องจากขาวอาชญากรรม มีความสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชน ดังนั้นขาวอาชญากรรมจึงมีคุณคาสูงมาก (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ๒๕๔๕ : 
๒๑๖)  
 นันทริกา คุมไพโรจน (๒๕๔๒ : ๓๐) ไดกลาวถึงคุณคาของขาวอาชญากรรมขาว
อาชญากรรมเปนขาวที่มีคุณคาขาวสูงมาก ในเร่ืองของการดึงดูดความสนใจของผูอานโดยมี
องคประกอบของขาวชัดเจนในหลาย ๆ ดาน เชน ผลกระทบ ความมีเงื่อนงํา ความขัดแยง เพศ 
ความสําคัญของบุคคล และสถานที่เกี่ยวของในการรายงานขาวอาชญากรรม มักใชองคประกอบ
เหลานี้มาดึงดูดความสนใจของผูอาน การที่ขาวอาชญากรรมเปนขาวที่ประชาชนสนใจจึงทําใหมีการ
เสนอขาวประเภทนี้อยูเปนประจํา ทั้งทางหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต แต
โดยท่ัวไปเราสามารถรับรูขาวอาชญากรรมผานหนังสือพิมพ ไดงายกวาสื่อมวลชน ประเภทอ่ืน ๆ 
นอกจากน้ีหนังสือพิมพยังใหรายละเอียดของขาวไดดีกวาสื่ออ่ืน ๆ ที่มีขอจํากัดทางดานระยะเวลาใน
การเสนอขาว 
 อยางไรก็ตาม ยังมีนักวิชาการกลาววาการเสนอขาวอาชญากรรมก็อาจกอใหเกิดผลเสีย
ได ดังที ่(จรัสพิมพ อรรณนพพร ๒๕๓๙ : ๑๐) กลาววา                     
        ๑. การเสนอขาวอาชญากรรม เปนการชี้ชองทางใหคนรายหลบหนี นอกจากนี้ทําใหเกิด
การลอกเลียนแบบในการทําความผิดได 



๑๕ 

 
 ๒. การเสนอขาวอาชญากรรม การใหรายละเอียดเกี่ยวกับผูกระทําผิด เชนที่รูปพรรณ  
จะทําใหเจาหนาที่ตํารวจสืบสวนจับกุมคนรายไดยาก เพราะผูกระทําความผิดไหวตัวทัน 
 ๓. บางกรณีหนังสือพิมพหรือสื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ถูกใชเปนพยานศาล ในการตอสูคดี          
ซึ่งเปนผลเสีย อาจทําใหผูกระทําผิดหลุดพนคดีได 

๒.๓  การเขียนขาวอาชญากรรม  

 ขาวอาชญากรรม เปนขาวที่นิยมเขียนอยางกวางขวางในหนาหนังสือพิมพ บุคคลที่             
มีความสําคัญที่ตองเกี่ยวของกับนักขาวประเภทน้ี ไดแก ตํารวจ นายอําเภอ และบุคคลที่อยูใน
หนวยงานราชการ การสื่อขาวอาชญากรรมจึงมักเกี่ยวจองกับตํารวจ ศาล ผูพิพากษาทนายความ           
ผูตองสงสัยผูตองหา รวมทั้งพยานซึ่งเดิมที่ผูสื่อขาวเรียกขาวอาชญากรรม วา “ขาวโรงพัก”                 
หลักการท่ัวไปของการเขียนขาวอาชญากรรมนั้น (ดรุณี หิรัญรักษ ๒๕๒๙ : ๘๓) กลาววา นักขาว
จะตองเขียน  และรายงานจากขอเท็จจริง ที่ ไดรับจากสถานท่ีทางราชการหรือหนวยงาน
สาธารณประโยชนนักขาวจะตองระมัดระวัง และคํานึงถึงความถูกตองเสมอในการเขียนขาว และใน
การเขียนขาวความถูกตองน้ัน มีความสําคัญในแงของการปองกันไมใหนักขาวถูกฟองในฐานะ             
หมิ่นประมาท และการเขียนขาวก็ตองระมัดระวังไมเขียนขอความโนมเอียงถึงแมนวาบุคคลเหลานั้นมี
ความผิดจริง  

 ๒.๓.๑ การเขียนเนื้อขาววิธีการเขียนขาวอาชญากรรมอาจใชแนวการเขียนขาว
หนังสือพิมพทั่วไปมาเปนแนวทางรูปแบบการเขียนขาวท่ัวไปมี ๓ ลักษณะไดแก รูปแบบการเขียน    
ปรามิดหัวกลับ รูปแบบการเขียนปรามิดหัวต้ัง และรูปแบบการเขียนผสม ดังจะกลาวตอไปนี้ (วาริศา 
พลายบัว ๒๕๔๕ : ๓๓)  
                  ๑. แบบปรามิดหัวกลับ เริ่มตนดวยความนํา ยอหนาแรก สรุปขอเท็จจริงที่สําคัญ และ
จําเปนเนื้อขาวแตละยอหนา จะเปนรายละเอียดของขอเท็จจริงที่มีความสําคัญ และความนาสนใจ
ลดหลั่นกันลงไปจนถึงยอหนาสุดทาย ซึ่งสําคัญนอยที่สุด 
 
 
 



๑๖ 

 

ความนํา 

เนื้อขาว/หรือสวน
เชื่อม 
เนื้อขาว 

เนื้อขาว 

เนื้อขาว 

 
 

 
 
 

 
                    
   ๒. แบบปรามิดหัวตั้ง การเขียนขาวแบบนี้ในปจจุบัน มักจะใชกับเหตุการณสั้น  ๆ มี
ลีลาการเขียนใหอานสนุกคลายเรื่องสั้น คือยอหนาแรกจะเปนสวนเริ่มเรื่อง เนื้อขาวจะเปนขอเท็จจริง               
ที่คอยเพ่ิมความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ และยอหนาสุดทายจะเปนสวนสรุป เรื่องที่เปนไคลแม็ก หรือ
ประเด็นสําคัญ 
 

ความนํา/ 
เกริ่นนํา 
เนื้อขาว 
เนื้อขาว 

             
 

                   ๓. แบบผสม การเขียนขาวในรูปแบบน้ี ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
สัมพันธกัน และคล่ีคลายลงไปเร่ือย ๆ ซึ่งประกอบ ความนําหรือประเด็นสําคัญ ๑ เนื้อขาว และ
ประเด็นสําคัญ ๒ 
 
 
 

  
 

  

ความนํา หรือ  
ประเด็นสําคัญ ๑ 

เนื้อขาว 

เนื้อขาว 

ประเด็นสําคัญ ๒ 

เนื้อขาว 



๑๗ 

 
 ดังน้ันการเขียนขาวอาชญากรรมก็อาจทําได โดยใชโครงสรางการเขียนขาว ๓ วิธี
ดังกลาวขางตน 

 ๒.๓.๒ การเขียนพาดหัวขาวอาชญากรรม (Headline) เปนเนื้อขาวขนาดเล็กที่มี
ความสําคัญบนหนาหนังสือพิมพ เพราะเปนการกลาวนําใหผูอานทราบขอมูลขาวอยางคราว ๆ และชี้
ชวนใหผูอานสนใจที่จะติดตามอานขาวอยางละเอียดในเลม (ดรุณี หิรัญรักษ ๒๕๒๙ : ๓)  
               ขาวอาชญากรรมน้ันก็อาศัยหลักการทั่วไป ของการเขียนพาดหัวขาว (มาลี บุญศิริพันธ 
๒๕๓๔ :๙๖) นักวิชาการดานวารสารศาสตรกลาววาพาดหัวขาวที่ดี ตองมีองคประกอบ ๑๐ ประการ 
ไดแก 
       ๑. หัวขาวจะตองสรุปขอประเด็นสําคัญท้ังหมดของขาว 
          ๒. หัวขาวควรครอบคลุมสาระสําคัญที่ผูอานอยากรู โดยใหความสมบูรณ พอ  ๆ กับ        
วรรคนํา 
               ๓. ตามหลักการแลว บรรณาธิการมักเขียนหัวขาวหลังจากอานสรุป ประเด็นสําคัญของ
วรรคนํา 
                ๔. ตองใหแตขอเท็จจริงที่ปรากฏในขาวเทานั้น หามใสความเห็นหรือขอวินิจฉัย            
ลงไปในหัวขาว 
                 ๕. เขียนหัวขาวในลักษณะปจจุบันหรืออนาคตกาล ไมใชคําท่ีเปนอดีตกาล 
         ๖. อักษรทุกคําในหัวขาวตองมีความหมายชัดเจน 
                ๗. เขียนใหกระชับ สั้น ไดใจความ 
               ๘. ใชภาษาท่ีแสดงถึงรสนิยมที่ดี 
   ๙. เนนกริยา กรรม ที่แสดงถึงการกระทํามากกวาถูกกระทํา 
   ๑๐. ใชประโยคกระชับ สื่อความหมายครบถวน 
    สอดคลองกับ วันดี ทองงอก (๒๕๓๘ : ๗๐) อธิบายวาพาดหัวขาว หมายถึง สวนท่ีอยู
บนสุดของขาว มีลักษณะเปนตัวอักษร หรือตัวพิมพขนาดใหญ พาดหัวขาวจะเปนเปาหมายสําคัญแหง
แรกท่ีจะบอกใหผูอานทราบวา หนังสือพิมพฉบับวันนี้มีขาวที่นาสนใจอะไรบาง โดยสามารถแบง
เปาหมายในการพาดหัวขาวไดดังนี้ 
 



๑๘ 

 
              ๑. สรางความสนใจใหเกิดขึ้น การพาดหัวขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ เปนเร่ืองสําคัญ 
และมีการแขงขันกันอยางจริงจัง การแขงขันนี้จะทําใหหนังสือพิ มพหาวิธีการอันแยบยล               
มาพาดหัวขาวใหนําหนาฉบับอื่น ๆ อาจจะมีขาวที่ลึกกวา หรือหยิบประเด็นขาวมาพาดหัวไดนาสนใจ
กวา เมื่อพูดถึงขาวชิ้นเดียวกัน แตถาหนังสือพิมพฉบับใด ขาดจรรยาบรรณ ในการนําเสนอขาวเสีย
แลว ก็จะเปนไปในลักษณะหลอกลวงผูอานได 
               ๒. บอกประเด็นหลักในขาว การพาดหัวขาวเปนสวนยอยของขาวที่สั้น และกระชับที่สุด 
โดยหยิบเอาประเด็นหลักในขาวมาเรียบเรียง เปนพาดหัวขาวในเนื้อท่ีอันจํากัด แตตองทําใหผูอาน
เขาใจไดทันที และทราบเน้ือขาวไดสังเขป  
   ชวรัตน เชิดชัย (๒๕๒๐ : ๒๗๖) อธิบายวา การพาดหัวขาวเปนพ้ืนที่ที่นําเสนอขาวที่
นาสนใจท่ีสุดในวันน้ัน ๆ การพาดหัวขาวจึงมีผลตอยอดขายของหนังสือพิมพ เพราะเปนจุดดึงดูด 
และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคนโดยท่ัวไปในการซ้ือหนังสือพิมพ ดังนั้นการพาดหัวขาวในหนา
แรกจึงมีลักษณะท่ีรวมเอาไวซึ่งความนาสนใจ เชิญชวน หรืออาจสรางความเบ่ือหนายใหแกผู อานใน
เวลาเดียวกัน เชนเดียวกับ วันดี ทองงอก (๒๕๓๘ : ๗๐) กลาวถึงความสําคัญ ของพาดหัวขาว คือ 
              ๑. พาดหัวขาวบอกลําดับความสําคัญของขาว เมื่อหยิบหนังสือพิมพฉบับนั้นมาอาน 
ผูอานจะดพูาดหัวขาวใหญกอน ถาไมตรงกับความตองการก็จะเปลี่ยนไปดูขาวอ่ืน ๆ 
               ๒. พาดหัวขาวบอกภาพลักษณของหนังสือพิมพ การใชภาษาในการพาดหัว มักจะเปน
ลักษณะพิเศษของหนังสือพิมพแตละฉบับ ซึ่งลักษณะประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นความแตกตางของ
หนังสือพิมพคุณภาพ กับหนังสือพิมพปริมาณคือ ความสุภาพ และความถูกตองทางภาษา    
          อยางไรก็ตาม ขาวอาชญากรรมก็ยังสงผลกระทบตอประชาชนท้ังทางบวก และทางลบ 
ดังนั้นการเขียนพาดหัวขาวอาชญากรรม จากสื่อหนังสือพิมพจึงควรระมัดระวัง ในการเขียนพาดหัว
ขาว เพ่ือเปนแนวทางปองกันไมใหการเขียนสงผลกระทบเชิงลบตอผูอาน ดังที่โกษิต ทองเกลี้ยง 
(๒๕๓๘ : ๑๒๘) ไดเสนอขอควรระวังในการพาดหัวขาว สรุปได ๘ ประเด็น ดังนี้ 
        ๑. พาดหัวขาวดวยประเด็นสําคัญ และใหความแจมชัดไดทันที 
        ๒. หัวหนาขาวหรือบรรณาธิการขาว ควรอานความนําของขาวใหชัดแจงเสียกอน                
ที่จะพาดหัวขาว 
              ๓. ไมควรใชเนื้อความนอกประเด็นขาวขึ้นพาดหัว เพราะผูอานจะหาประเด็นขาว                   
ที่พาดหัวไมพบ 



๑๙ 

 
        ๔. อยาเขียนหัวขอขาวโดยอดีตกาล ใหใชปจจุบันกาล และอนาคตกาล 
        ๕. ตัวหนังสือทุกตัวที่พาดหัวขาวตองมีความหมายเดนชัด 
        ๖. ขอความกระชับ ชัดเจน และตรงความหมาย 
        ๗. ใชภาษาท่ีไมผิดศีลธรรม 
         ๘. คํากริยาและกรรมในขาวตองเปนการกระทํา 

    ดังนั้นการเขียนพาดหัวขาวอาชญากรรมที่ดี ก็ตองเปนไปตามแนวทางขางตน                  
อันไดแก ตองสรุปประเด็นสําคัญของขาว และใหผูอานเกิดความเขาใจทันที ที่หลังอานพาดหัวขาว       
ซึ่งผูศึกษาสามารถนําไปวิเคราะหภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร                    
ในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพตอไป 

๒.๔ ขาวอาชญากรรมนายเอกยุทธ อัญชันบุตร 

    คดีการ เ สียชี วิ ตของนายเอก ยุทธ  อัญชันบุ ตร  เปนข า วที่ ไ ด รั บความสนใจ                   
อยางกวางขวางปรากฏในหนังสือพิมพหนาหนึ่ง ของหนังสือพิมพหลายฉบับเปนเวลาตอเนื่อง ประวัติ
ของนายเอกยุทธ อัญชันบุตรมีดังนี้ 
      นายเอกยุทธ อัญชันบุตร เกิดเม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนบุตรคนท่ี ๓ จาก
จํานวน ๕ คน ของรอยโทแปลก อัญชันบุตร นายทหารคนสนิทของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต และ         
นางนันทา ฉัตรกุล ณ อยุธยา จบการศึกษาที่โรงเรียนแมนศรีวิทยา และโรงเรียนเทพประสาทวิทยา 
แลวตอมัธยมศึกษาที่โอมาฮา รัฐเนแบรสกาสหรัฐอเมริกา กอนกลับมาทําธุรกิจรับเหมากอสราง
รวมกับพ่ีชาย แลวไปเรียนตอดานเศรษฐศาสตรการเงินการคลังที่มหาวิทยาลัยแปซิฟกรัฐ  ฮาวาย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ หลังจากท่ีเขาเรียนจบแลวเขากลับมาประกอบธุรกิจซื้อขายโภคภัณฑ และซื้อขายสินคา
เกษตร จากนั้นจึงเปดบริษัทนายหนา และเงินตราตางประเทศชื่อบริษัทชารเตอรอินเวสทเมนทจํากัด 
         เดือนพฤศจิกายน พ.ศ .  ๒๕๒๗ รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท โดยสมหมาย             
ฮุนตระกูล ประกาศลดคาเงินบาท และออกพระราชบัญญัติการกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ มีการดําเนินการทางกฎหมายกับ ชมอย ทิพยโส หรือ “แมชมอย” หัวหนาวงแชร 
แมชมอย  และพันจาอากาศเอกหญิงนกแกว ใจยืน  หัวหนาวงแชรแมนกแกว หลังจากน้ัน             
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ไดเดินทางออกนอกประเทศหลังมีขาวออกหมายจับเมื่อกลางป ๒๕๒๘ ใน



๒๐ 

 
ระหวางที่อยูตางประเทศ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ไดรวมกลุมผูนําสหภาพแรงงาน และรวมกันกอ
การกบฏ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เพ่ือลมลางรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท แตไมสําเร็จ              
จึงเดินทางตอไปยังประเทศเยอรมนี  
   นายเอกยุทธ อัญชันบุตร กลับมาในป พ.ศ.๒๕๔๗ ไดเขาไปท่ีพรรคประชาธิปตย 
พรอมกับ นายอัมรินทร คอมันตร และนายประชัย เลี่ยวไพรัตน เพ่ือเจรจาทางการเมือง  ซึ่งกลาววา
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร พยายามจะใหเงินสนับสนุนพรรคประชาธิปตยจํานวน ๑,๐๐๐ ลานบาท 
เพ่ือใชลมรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แตทางนายอัมรินทรไดปฏิเสธ ในเรื่องนี้วาไมเปน             
ความจริง จากนั้นนายเอกยุทธไดรวมกับกลุมประชาชนเพ่ือชาติ และราชบัลลังก จัดปราศรัยขับไล                
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นที่ทองสนามหลวงในเดือนกันยายน แตมีผูรวมชุมนุมไมมากนัก จากนั้น นาย
เอกยุทธไดนําเสนอขาวผานเว็ปไซตสวนตัวเพ่ือวิจารณ และโจมตี พ.ต .ท .ทักษิณ  เรื่อยมา                
ซึ่ ง ในบางครั้ งก็ ได วิ จารณ  และโจมตีนายสนธิ  ลิ้ มทอง กุล  แกนนํา พันธมิตรประชาชน                      
เพ่ือประชาธิปไตยดวย 
             การหายสาบสูญและการเ สียชีวิต  วัน ท่ี  ๙  มิถุนายน  พ .ศ .  ๒๕๕๖  ญาติของ                 
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร เขาแจงความที่กองบังคับการปราบปรามวา นายเอกยุทธ อัญชันบุตร         
ไดหายตัวไปต้ังแตเวลา ๒๐.๐๐ น.ของวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ หลังจากนั้นทราบวาในวันตอมา    
นายเอกยุทธโทรศัพทติดตอพี่สาว ใหนําเช็คเงินสดจํานวน ๕ ลานบาทไปใหที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง
นายเอกยุทธ ไมไดมาเองแตเปนคนขับรถมารับแทนกอนหายตัวไป และไมสามารถติดตอไดอีก จนพบ
ศพของนายเอกยุทธ อัญชันบุตรในที่สุด 
    ขาวของนายเอกยุทธ อัญชันบุตรไดรับความสนใจอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการเปน
ขาวหนาหนึ่ง ของหนังสือพิมพหลายฉบับไมวาจะเปนหนังสือพิมพปริมาณ หรือหนังสือพิมพคุณภาพ
ตั้งแตการลงขาววา นายเอกยุทธ อัญชันบุตรหายตัวไปจนกระท่ังเสียชีวิต หนังสือพิมพนําเสนอขาว
ของนายเอกยุทธ อัญชันบุตรอยางตอเนื่อง ถึงข้ันตอนการสืบหาผูสังหาร และผูอยูเบื้องหลัง กลวิธีการ
พาดหัวขาวของหนังสือพิมพแตละฉบับ เปนสิ่งที่นาสนใจเพราะแมจะเปนขาวที่พิมพขึ้นในวันเดียวกัน 
แตหนังสือพิมพแตละฉบับ ตางใชกลยุทธการพาดหัวขาว เพ่ือดึงดูดความสนใจดวยวิธีตาง ๆ   
   ผูศึกษาจึงเห็นวาการศึกษาภาษาพาดหัวขาว ในดานการใชคํา การใชเคร่ืองหมาย             
วรรคตอน การนําเสนอพาดหัวขาว ของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร หนังสือพิมพปริมาณ และ



๒๑ 

 
หนังสือพิมพคุณภาพเปนสิ่งที่นาสนใจ และควรนํามาศึกษาเพ่ือพิจารณาถึงวิธีการเขียน ของ
หนังสือพิมพแตละประเภท 
 



๒๒ 
 

      บทที่ ๓ 
 

ภาษาพาดหัวขาวหนังสือพิมพปริมาณ 
 

  ภาษาพาดหัวขาวหนังสือพิมพเปนภาษาเฉพาะกิจของตนเอง มีจุดประสงคทั้งในเชิงให
ขาวสาร และเชิงธุรกิจการคา อีกทั้งยังตองแขงขันระหวางหนังสือพิมพดวยกัน ภาษาหนังสือพิมพ       
จึงเปนที่ยอมรับกันวา มีความแตกตางกับภาษาเขียนธรรมดา หรือภาษามาตรฐาน ดังจะเห็นจากการ
ใชภาษาท่ี สะดุดตา สะดุดความสนใจของผูอานมากกวาภาษาเขียนธรรมดา โดยเฉพาะหนังสือพิมพ
ประเภทปริมาณ (สุกัญญา ตีระวนิช ๒๕๒๙ : ๕๖) ซึ่งเปนหนังสือพิมพที่เนนการใหขาวสาร พรอมกับ
การกระตุนยอดขาย ดังเชนหนังสือพิมพปริมาณที่มียอดขายลําดับตนๆ ของประเทศ เชนหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ และหนังสือพิมพเดลินิวส ดังจะกลาวถึงตอไปนี้  

 ภาษาในพาดหัวขาวอาชญากรรม เอกยุทธ อัญชันบุตร ของหนังสือพิมพปริมาณทั้ง ๒ 
ฉบับ กลาวโดยรวมก็คือ มีลักษณะ เปนขอความส้ัน ๆ กะทัดรัด สรุปเรื่องเพ่ือบอกใหผูอานไดรับ
ทราบประเด็นสําคัญของขาว พิมพดวยตัวอักษรขนาดใหญสะดุดตา วางไวตําแหนงท่ีมองเห็นไดงาย  
คือหนาแรกของหนังสือพิมพ และบางคร้ังก็ตกแตงใหสวยงามเพ่ือเรียกรองความสนใจ และความ
อยากรูอยากเห็นของผูอานสวนกลวิธีการเขียนพาดหัวขาวนั้น ผูศึกษาจะไดวิเคราะหใหเห็น
ลักษณะเฉพาะ โดยใชกรณี ภาษาพาดหัวขาวเอกยุทธ อัญชันบุตร และไดวิเคราะหพาดหัวขาว
ดังกลาว ๓ ประเด็น ไดแก การใชคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการเสนอพาดหัวขาว    

 ๓.๑  การใชคํา  

 คํา หมายถึง เสียงพูด เสียงที่เปลงออกมาครั้งหนึ่ง ๆหรือลายลักษณอักษรที่เขียน หรือ
พิมพขึ้นเพ่ือแสดงความคิด (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๒๕๘) ซึ่งสอดคลองกับชลธิรา กลัดอยู 
(๒๕๑๗ : ๔) ที่กลาววาคํา คือเสียงที่เปนเครื่องหมาย และแสดงออกมาเปนความหมายตางๆ แต
ขอบเขตของความหมายของภาษาน้ันไมคงท่ี และตายตัวอาจ กวาง แคบ หรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ดังนั้นการวิเคราะหความหมายของภาษา จึงตองวิเคราะหผานการใชคําซึ่งเปนหนวยของภาษาทีใชสื่อ    
 



๒๓ 
 
ความหมาย ดังเชนที่ผูศึกษาจะนําวิเคราะห การใชคําในพาดหัวขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ และการ
ใชคําในพาดหัวขาวของหนังสือพิมพเดลินิวส ดังตอไปน้ี 

  ๓.๑.๑  การเรียกช่ือบุคคลที่เปนขาว  

               การเรียกชื่อบุคคลท่ีเปนขาว เปนการใชคําเพ่ือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของในลักษณะตาง ๆ 
ที่มาทั้งจากชื่อของบุคคลนั้น และท่ีไมใชชื่อแตเปนตําแหนงทางหนาที่การงาน กรณีขาวของเอกยุทธ 
อัญชันบุตร จะพบการใชคําเรียกชื่อบุคคลในพาดหัวขาวดังนี้ 

   ๓.๑.๑.๑  การเรียกชื่อจริง การเรียกชื่อจริง หมายถึง การใชชื่อที่เปน
ทางการของบุคคลใดบุคคลหน่ึง กรณีขาวของ เอกยุทธ อัญชันบุตร จะพบการเรียกชื่อจริงของบุคคล    
ที่เปนขาวโดยไมมีคํานําหนาชื่อ ซึ่งผูศึกษาพบวามีพาดหัวขาวที่ใชการต้ังชื่อจริงนี้ ไดแก ‘เอกยุทธ’ 
‘วสิษฐ’ ‘สมชาย’ ‘สุวัตร’    

ตัวอยางที ่๑                                  คูกรณีบิ๊กแจด 
‘เอกยุทธ’ 

หายตัวปริศนา 

                                                 ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๒๙  
                                                                                    วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง นายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อจริง
คือ “เอกยุทธ” ไมไดระบคุํานําหนาชื่อ นามสกุล  

ตัวอยางที่ ๒                      ‘สุวัตร’ แจงปมอุมฆา ! 
                         เคนไอเบิ้ม 
                      ไมเชื่อทํากันแค 2 คน 

                                    ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวสปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๗ 

                                                                                        วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๒๔ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความของนายเอกยุทธ 
อัญชันบุตร โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อจริงคือ “สุวัตร” ไมไดระบุคํานําหนาชื่อ นามสกุล หรือตําแหนง 

ตัวอยางที่ ๓                                ยัน เอกยุทธตาย 
                                ปมจากการเมือง 

                                                                ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวสปที่ ๕๖ ฉบับท่ี ๒๓๒๖๒ 

                                                                                        วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ผูเสียหาย โดยใชคําเรียกท่ี
เปนชื่อจริงคือ “เอกยุทธ” ไมไดระบคุํานําหนาชื่อ นามสกุล   

ตัวอยางท่ี ๔                   ‘วสิษฐ’ ขยม ตร.อีก   
รีบปดคดีเอกยุทธ 

                                                ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที ่๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๒
       วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ 
โดยใช คําเรียกท่ีเปนชื่อจริงคือ “วสิษฐ” ไมไดระบุคํานําหนาชื่อ นามสกุล หรือตําแหนง 

ตัวอยางท่ี ๕   ‘สมชาย’ โผล   
     เคลียรจางฆาเอกยุทธ 

                                          ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๘ 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง นายสมชาย จิตปรีดากร กรรมการบริษัททรีวิว จํากัด 
โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อจริงคือ “สมชาย” ไมไดระบุคํานําหนาชื่อ นามสกุล หรือตําแหนง 

 

 



๒๕ 
 
ตัวอยางท่ี ๖                     ‘สุวัตร’โต ‘แจด’ 

มีทนายพบไอบอล 

                                                ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๗
       วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง “สุวัตร” เมื่อตองการกลาวถึง นายสุวัตร อภัยภักดิ์
ทนายความของ เอกยุทธ อัญชันบุตร โดยใชคําเรียกท่ีเปนชื่อจริงคือ “สุวัตร” ไมไดระบ ุยศ ตําแหนง 

  ๓.๑.๑.๒  การเรียกชื่อเลน ชื่อเลนหมายถึง ชื่อบุคคลที่ใชกันในหมูญาติ
หรือผูใกลชิด (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๓๘๔) ในภาษาพาดหัวขาวกรณีเอกยุทธ อัญชันบุตร             
มีการเรียกชื่อเลน ในพาดหัวขาว ๒ ประเภท ไดแก การเรียกเฉพาะชื่อเลน การเรียกคํานําหนาและ
ชื่อเลน ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่พาดหัวขาวมีจํากัด จึงตองใชชื่อเลนที่กระชับสั้น และรัดกุม  

    ๓.๑.๑.๒.๑  การเรียกเฉพาะชื่อเลน  

 จากการศึกษาพบวา ในพาดหัวขาวของบุคคลในขาวที่มีการเรียกชื่อเฉพาะชื่อเลน ไดแก 
‘เหลิม’ ‘บอล’ ‘แจด’ ‘เบิ้ม’  

ตัวอยางที่ ๑                      หิ้วคนรถชี้จุดทิ้งศพ 
    ‘เอกยุทธ’  
                                             เหลิม ยืนยันตายแลว 

                                                                 ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวสปที่ ๕๖ ฉบบัที่ ๒๓๒๕๓  
                                                                                        วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง “เหลิม” ซึ่งเปนชื่อเลนของ รอยตํารวจเอก ดร.เฉลิม 
อยูบํารุง อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนบุคคลท่ีกลาวยืนยันวาเอกยุทธ ไดเสียชีวิต  

 

 



๒๖ 
 
ตัวอยางท่ี ๒                     รัดคอกระทืบ 

     โบย ‘บอล’ ฆาเอกยุทธ 

                                        ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๔ 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง “บอล” ซึ่งเปนชื่อเลนของ นายสันติภาพ เพ็งดวง 
และเปนบุคคลที่ถูกกลาวหาวาเปน ผูสังหารนายเอกยุทธ อัญชันบุตร ไมใชชื่อจริง  

ตัวอยางที่ ๓                     ‘เบิ้ม’ ซัดกลับ ‘บอล’ 
                         ฆาเอกยุทธ 
                     แฉไดแคแสนเดียว 

              ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๖ 
           วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง ชื่อเลน “เบิ้ม” และชื่อเลน “บอล”แทนชื่อจริงนาย
สุทธิพงศ พิมพิสาร และนายสันติภาพ เพ็งดวง ซึ่งเปนบุคคลท่ีถูกกลาวหา รวมกันเปนผูสังหาร            
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร  

ตัวอยางท่ี ๔   ‘สุวัตร’ โต ‘แจด’   
   มีทนายพบไอบอล 

                                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๗ 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง “แจด” ซึ่งเปนชื่อเลนของ พล.ต.ท.คํารณวิทย             
ธูปกระจาง ผูบัญชาการตํารวจนครบาล และเปนบุคคลท่ีถูกทนาย สุวัตรกลาวพาดพิง โดยใชคําเรียก
ที่เปนชื่อเลน  

 

 



๒๗ 
 
               ๓.๑.๑.๒.๒  การเรียกคํานําหนาและช่ือเลน  

                จากการศึกษาพบวา ในภาษาพาดหัวขาวกรณี เอกยุทธ อัญชันบุตร มีการเรียกคํา
นําหนาและชื่อเลนในพาดหัวขาว ไดแก ‘บิ๊กแจด’ ‘ไอเบิ้ม’ ‘ไอบอล’  

ตัวอยางท่ี ๑                               คูกรณี บิ๊กแจด   
     ‘เอกยุทธ’ 
                      หายตัวปริศนา 

                                                 ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๒๙
       วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําเรียกชื่อ พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง ผูดํารงตําแหนงผู
บัญชาการตํารวจนครบาล ดวยชื่อเลน คือ “บิ๊กแจด” และคํานําหนาชื่อวา บิ๊ก โดยไมไดระบุ ยศ ชื่อ 
นามสกุลจริง 
 ขอสังเกต คําวา “บิ๊ก+แจด” เปนการนําคํานําหนาชื่อมาใชซึ่งมีความหมายในเชิงบวก
คือ การใหคํายกยองในตําแหนงอาชีพทางทหาร และตํารวจ 

ตัวอยางที่ ๒                     เจอศพ ‘เอกยุทธ’   
ฝงเปลือย 

ลา ไอเบิ้มมือรัดคอ 

                                    ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๒ 

       วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําเรียกชื่อ “ไอเบิ้ม” หรือนายสุทธิพงศ พิมพิสาร ผูถูก
กลาวหาวาเปนผูสังหารนายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อเลนและคํานําหนาชื่อ คือ 
“ไอเบิ้ม” ไมไดระบุชื่อนามสกุลจริง 
  ขอสังเกตคําวา “ไอ+เบิ้ม” เปนการนําคําที่ใชเรียกสามัญทั่วไปมาใชในพาดหัวขาว
เพราะเปนผูที่ถูกกลาวหาวาเปนผูสังหาร นายเอกยุทธ อัญชันบุตร 



๒๘ 
 
ตัวอยางท่ี ๓                    ‘สุวัตร’ โต ‘แจด’   

มีทนายพบไอบอล 

                                        ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๗ 
         วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําเรียกชื่อ “ไอบอล” หรือนายสันติภาพ เพ็งดวง ผูถูก
กลาวหาวาเปนผูสังหารนายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อเลนและคํานําหนาชื่อ คือ 
“ไอบอล” ไมไดระบุชื่อนามสกุลจริง 
                  ขอสังเกต คําวา “ไอ+บอล” เปนการนําคําที่ใชเรียกสามัญทั่วไปมาใชในพาดหัวขาว 
และเปนคนท่ีถูกกลาวหาวาเปนผูสังหารนายเอกยุทธ อัญชันบุตร 

ตัวอยางท่ี ๔                      ‘บิ๊กแจด’ ยัวะ 

                                ม่ัวขาวเอกยุทธ 

                 ที่มา : น.ส.พ.เดลนิิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๑๘ 

          วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง “บิ๊กแจด” ที่ใชเปนชื่อเลนของ พล.ต.ท.คํารณวิทย 
ธูปกระจาง ผูดํารงตําแหนง ผูบัญชาการตํารวจ นครบาล ไมไดระบุ ยศ ชื่อ นามสกุลจริง 
 ขอสังเกต คําวา “บิ๊ก+แจด” เปนการนําคํานําหนาชื่อมาใชซึ่งมีความหมายในเชิงบวก
คือ การใหคํายกยองในตําแหนงอาชีพทางทหาร และตํารวจ 

   ๓.๑.๑.๓  การเรียกตําแหนง หมายถึง คํานําหนาชื่อเปนคําบอกตําแหนง 
ชื่อจริงที่ใชเรียกบุคคลในขาว 

               ๓.๑.๑.๓.๑ การเรียกตําแหนงแทนการเรียกชื่อ 

 จากการศึกษาพบวาในภาษาพาดหัวขาวกรณี เอกยุทธ อัญชันบุตร มีการเรียกตําแหนง
แทนชื่อจริง ในพาดหัวขาว จํานวน ๑ ตัวอยาง คือ ‘ผบช.น.’ 

 



๒๙ 
 
ตัวอยางท่ี ๑                                ผบช.น. โวเอกยุทธ   

ไมนาตาย 
ถาญาติไปแจงเร็ว! 

                     ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๙ 
        วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง ตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจนครบาล โดยไมไดระบุชื่อจริง นามสกุลจริง ของผูดํารงตําแหนง 

                         ๓.๑.๑.๓.๒ การเรียกตําแหนงและชื่อเลน หมายถึง ชื่อของบุคคล
ที่ใชกันในหมูญาติหรือผูใกลชิด เปนคําเรียกชื่อตําแหนง และคําเรียกชื่อเลนที่ใชเรียกบุคคลใน         
พาดหัวขาว เอกยุทธ อัญชันบุตร จํานวน ๑ ตัวอยาง คือ ‘เสธ.ไอซ’ 

ตัวอยางที่ ๑                                เสธ.ไอซ ปดอุมฆา 
    เอกยุทธ 

ถาพาดพิงฟองแน 

                                          ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๓ 
       วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง พล.อ.ไตรรงค อินทรทัต ผูเคยดํารงตําแหนง หัวหนา
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม โดยไมไดระบุ ยศ คํานําหนาชื่อ นามสกุลจริง 

     ๓.๑.๑.๔ การเรียกชื่อตามอาชีพ ในพาดหัวขาวเอกยุทธ อัญชันบุตร 
หนังสือพิมพปริมาณ พบวามีการเรียกช่ือตามอาชีพ ไดแก  ‘ทนาย’ ‘โชเฟอร’  

 

 

 



๓๐ 
 
ตัวอยางที่ ๑    ทนายแฉไอบอล ปูด 
      จาง ๓ ลาน 
   คนมีสีฆาเอกยุทธ 
 
                  ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๕ 

          วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ทนาย” ในพาดหัวขาวหมายถึง นายสุวัตร อภัยภักดิ์
เปนทนายประจําตัวของ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยผูเขียนใชคําเรียกที่เปนอาชีพ ทนาย 

ตัวอยางที่ ๒                                ทนาย ทาดูวงจรปด 
                                ยันบอลกลับคําแฉ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๑๙ 

     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ทนาย” ในพาดหัวขาวหมายถึง นายสุวัตร อภัยภักดิ์
เปนทนายประจําตัวของ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยผูเขียนใชคําเรียกที่เปนอาชีพ ทนาย 

ตัวอยางที่ ๓                                สะพัด ล็อคตัวโชเฟอร 
                                    เอกยุทธ 
                               คุมตัว เคนสอบเครียด 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๒ 

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “โชเฟอร” หมายถึง นายสันติภาพ เพ็งดวงคนขับรถ
ของนายเอกยุทธ โดยผูเขียนใชคําเรียกที่เปนอาชีพ โชเฟอร 

 

 



๓๑ 
 
ตัวอยางที่ ๔                      หิ้วคนรถ ชี้จุดทิ้งศพ 
    ‘เอกยุทธ’  
                                             เหลิม ยืนยันตายแลว 

                                                                 ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวสปที่ ๕๖ ฉบบัที่ ๒๓๒๕๓  
                                                                                        วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “คนรถ” หมายถึง นายสันติภาพ เพ็งดวง คนขับรถ
ของนายเอกยุทธ โดยผูเขียนใชคําเรียกที่เปนอาชีพ คนรถ 

  ๓.๑.๒ การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย คําท่ีมีความหมายโดยนัยหมายถึง เปนคํา
ที่มีความหมายพิเศษออกไปจะเขาใจไดตรงกัน หรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับพ้ืนฐาน และประสบการณ
ของผูใช (ประทีป วาทิกทินกร ๒๕๕๔ : ๕) นอกจากนั้นนวลทิพย เพ่ิมเกษร (๒๕๓๘ : ๓๔) ยังกลาว
วาการใชคําที่มีความหมายโดยนัยหมายถึง การใชคําท่ีมีความหมายแฝงอยู และตองมีบริบทคํา 
ขอความ หรือสถานการณแวดลอมเพ่ือชวยใหเขาใจความหมายของภาษา และถอยคํา ทั้งนี้ผูเขียนมี
เจตนาใหผูอานคิดถึงความหมายอ่ืน นอกเหนือจากความหมายโดยตรงตามปกติ การใชคําในลักษณะ
นี้ จะพบในพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ  

 จากการศึกษาพบวา การพาดหัวขาวในขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร มีการ
ใชคําโดยนัย ไดแก ‘หายตัว’ ‘เตน’ ‘ปด’ ‘ไขปม’ ‘ชง’ ‘ขยม’ ‘ไข’ ‘ปูด’ ‘พลิกลิ้น’  

ตัวอยางที่ ๑                                คูกรณีบิ๊กแจด   
‘เอกยุทธ’ 

   หายตัวปริศนา 

                                        ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๒๙  
                                                                  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

หายตัว มีความหมายคือ 
๑. “หายตัว” มีความหมายโดยตรง หมายถึง ทําใหไมเห็นตัว เชน บางคนเชื่อวามีเวทมนตทําให 

หายตัวได (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๓๓๕)  



๓๒ 
 

๒. “หายตัว”มีความหมายโดยปริยาย หมายถึง หาไมพบ ไมปรากฏตัว โดยหาสาเหตุไมได  
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๓๓๕)  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “หายตัว” ในความหมายท่ี ๒ ซึ่งเปนความหมาย
โดยนัย ไดนําคําวา “คูกรณีบิ๊กแจด‘เอกยุทธ’หายตัวปริศนา” มาใชเพ่ือแสดงวานายเอกยุทธ             
อัญชันบุตร ซึ่งเปนคูกรณีกับบิ๊กแจด ไมปรากฏตัวโดยหาสาเหตุไมได 

ตัวอยางที่ ๒                      บิ๊กแจด เตน 
                     เอกยุทธถูกอุม 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๑ 

     วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

เตน มีความหมายคือ 
๑. “เตน” มีความหมายโดยตรง หมายถึง กริยายืนอยู แลวยกเทาขึ้นลงเคลื่อนไหวข้ึน ๆ ลง ๆ  

ไปมา (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๓๓๕) 
๒. “เตน”มีความหมายโดยนัย หมายถึง โกรธ และแสดงอาการโกรธเห็นไดชัด 

(พจนานุกรมคําใหมราชบัณฑิตยสถานเลม ๑, ๒๕๕๐ : ๕๖) 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เตน” ในความหมายที่ ๒ ซึ่งเปนความหมายโดยนัย 
ไดนําคําวา “บิ๊กแจดเตนเอกยุทธถูกอุม” มาใชเพ่ือแสดงวา บิ๊กแจดแสดงอาการโกรธที่นายเอกยุทธ             
อัญชันบุตร หายตัวโดยหาสาเหตุไมได บิ๊กแจดนั้นเปนผูดํารงตําแหนง ผูบัญชาการตํารวจนครบาล 

ตัวอยางท่ี ๓                                เสธ.ไอซ ปด อุมฆา   
เอกยุทธ 

ถาพาดพิงฟองแน 

              ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๓ 
     วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 



๓๓ 
 
ปด มีความหมายคือ  

๑. “ปด” มีความหมายโดยตรง หมายถึง ทําใหหมดไปดวยการพัดหรือโบก (ราชบัณฑิตยสถาน 

๒๕๕๔ : ๗๓๓)  
๒. “ปด” มีความหมายโดยปริยาย หมายถึง ไมรับ ไมยอมรับ เชนปฏิเสธขอกลาวหา 

(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๗๓๓)  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ปด” ในความหมายที่ ๒ ซึ่งเปนความหมายโดยนัยได
นําคําวา “เสธ.ไอซ ปดอุมฆาเอกยุทธ ถาพาดพิงฟองแน” จึงมีความหมายวา เสธ.ไอซ หรือ พล.อ.
ไตรรงค อินทรทัต ปฏิเสธขอกลาวหาวาตนไมไดอุมฆานายเอกยุทธ อัญชันบุตร 

ตัวอยางที่ ๔                                ๕  ทนายซักไอเบิ้ม   
 เคน ๒ ชม. 

 ไขปม ดับเอกยุทธ 

                    ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๕ 
     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ไขปม มีความหมาย คือ 

๑. “ไขปม” มีความหมายโดยตรง หมายถึง การแกเชือก หรือสิ่งที่ แนนอยูทําใหหลวม 
 (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๒๑๘) 

๒. “ไขปม” มีคามหมายโดยปริยาย หมายถึงการหาขอสรุป หรือคําตอบของปญหา ซึ่งตีความ 
จากขอความท่ีอยูแวดลอมประกอบ คําวา ไขปม 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ไขปม” ในความหมายที่ ๒ ซึ่งมีความหมายโดยนัย 
ไดนําคําวา “๕ ทนายซักไอเบิ้มเคน ๒ ชม.ไขปมดับเอกยุทธ” จึงมคีวามหมายวา ทนายความ ๕ คน
ซักถามนายสุทธิพงศ พิมพิสาร เพ่ือหาขอสรุปปญหาการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร 

 

 



๓๔ 
 
ตัวอยางที่ ๕   ชง ๑๓ ประเด็น 
    ให ตร. คลี่ปม 
   คดี ‘เอกยุทธ’ 

                ที่มา : น.ส.พ. เดลนิิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๖๐ 

          วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ชง มีความหมายคือ 

๑. “ชง” มีความหมายโดยตรง หมายถึง เทน้ํารอนลงในใบชา หรือสมุนไพรบางชนิดเพ่ือสกัด 

สารกลิ่น หรือรส (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๓๕๕) 
๒. “ชง” มีความหมายโดยนัย หมายถึง จัดเตรียม วางแผนลวงหนา (พจนานุกรมคําใหม 

ราชบัณฑิตยสถานเลม ๑, ๒๕๕๐ : ๔๘) 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ชง” ในความหมายที่ ๒ ซึ่งมีความหมายโดยนัย ได
นําคําวา “ชง ๑๓ ประเด็นใหตร.คลี่ปมคดี‘เอกยุทธ’” จึงมีความหมายวา นายสุวัตร อภัยภักดิ์   
ทนายความของฝายเอกยุทธ คิดเตรียมขอกลาวหาเพื่อใหตํารวจคลี่คลายความเคลือบแคลงดังกลาว 

ตัวอยางท่ี ๖                               ‘วสิษฐ’ ขยม ตร.อีก   
   รีบปดคดีเอกยุทธ 

                               ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๒ 
                                                                 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ขยม มีความหมายคือ  

       ๑. “ขยม” มีความหมายโดยตรง หมายถึง ใชน้ําหนักตัวกลาง แลวยกตัวขึ้นแลวกดลงอีกซํ้า ๆ
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๗๑)   

   ๒. “ขยม” มีความหมายโดยปริยาย หมายถึง ความไมเห็นดวย 



๓๕ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ขยม” ในความหมายท่ี ๒ ซึ่งมีความหมายโดยนัย ได
นําคําวา “‘วสิษฐ’ขยมตร.อีกรีบปดคดีเอกยุทธ” จึงมีความหมายวา พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร แสดง
ความไมเห็นดวยท่ีตํารวจที่รีบปดคดีของเอกยุทธ อัญชันบุตร 

ตัวอยางที่ ๗                     ไข ๑๓ ปม ‘เอกยุทธ’ 
                                ตร. ยันฆาชิงทรัพย 

                                  ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๖๙ 

          วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ไข มีความหมายคือ 

     ๑. “ไข” มีความหมายโดยตรง หมายถึง การแกเชือก หรือสิ่งที่แนนอยูทําใหหลวม 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๒๑๘) 

     ๒. “ไข” มีความหมายโดยปริยาย หมายถึง การหาขอสรุป หรือคําตอบของปญหา 

 จากตัวอยางนี้ผูเขียนพาดหัวขาว ใชคําวา “ไข” ในความหมายที่ ๒ ซึ่งมีความหมาย
โดยนัย ไดนําคําวา“ไข ๑๓ ปม ‘เอกยุทธ’ตร.ยันฆาชิงทรัพย” จึงมีความหมายวา ตํารวจไดหาขอสรุป
การเสียชีวิตของเอกยุทธ อัญชันบุตร เปนการฆาชิงทรัพย 

ตัวอยางที่ ๘    ทนายแฉไอบอล ปูด 

      จาง ๓ ลาน 
   คนมีสีฆาเอกยุทธ 
 
                  ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๕ 

          วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ปูด มีความหมายคือ 
    ๑. “ปูด” มีความหมายโดยตรง หมายถึง นูนเบงขึ้นมาในลักษณะอยางดินปูดหนาปูด 
(ราชบัณฑิตยสถาน๒๕๕๔ : ๗๕๐) 



๓๖ 
 
   ๒. “ปูด” มีความหมายโดยปริยาย หมายถึง พูด หรือเผยความลับเพราะทนเก็บไวไมได 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ :๗๕๐) 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ปูด” ในความหมายที่ ๒ ซึ่งมีความหมายโดยนัย ได
นําคําวา “ทนายแฉไอบอลปูดจาง ๓ ลานคนมีสีฆาเอกยุทธ” จึงมีความหมายวา นายสันติภาพ     
เพ็งดวง ไดเผยความลับวาตนไดรับเงินคาจาง ๓ ลาน เพื่อเปนคาจางสังหารนายเอกยุทธ อัญชันบุตร 

ตัวอยางที่ ๙   ‘บอล’ทีมฆา 
      ‘เอกยุทธ’ 
    สอพลิกลิ้น 
                ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๓๖ 

          วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

พลิกลิ้น มีความหมายคือ 
๑.   “พลิกลิ้น” มีความหมายโดยตรง หมายถึง กลับดานหนึ่งเปนอีกดานหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน 

 ๒๕๕๔ : ๘๒๐) 
๒. “พลิกลิ้น” มีความหมายโดยนัยหมายถึง ผูตองหาพลิกคําใหการ ซึ่งตีความจากขอความท่ี 

อยูแวดลอมประกอบ คําวา พลิกลิ้น  
 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “พลิกลิ้น” ในความหมายที่ ๒ ซึ่งมีความหมายโดยนัย 
ไดนําคําวา “‘บอล’ทีมฆา‘เอกยุทธ’สอพลิกลิ้น” จึงมีความหมายวา นายสันติภาพ เพ็งดวง พลิกการ
ใหคํากับเจาหนาที่ตํารวจวาไมไดฆานายเอกยุทธ อัญชันบุตร 

  ๓.๑.๓ การใชคําที่แสดงความนาสยดสยอง ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔ : 
๑๑๗๓) ไดใหความหมายของคํา “สยดสยอง” วารูสึกหวาดเสียวมีอาการขนลุกขนพองตามมาดวย 
เชน เห็นเขาใชดาบแทงกันจนไสทะลัก รูสึกสยดสยอง 

 จากการศึกษาพบวาการพาดหัวขาวอาชญากรรมของ เอกยุทธ อัญชันบุตร มีการใชคําที่
แสดงความนาสยดสยอง ไดแก คําวา ‘รัดคอฆา’ ‘ฝงเปลือย’ ‘รางเปลือย’ ‘รัดคอกระทืบ’ 

 



๓๗ 
 
ตัวอยางที่ ๑                               คนรถเอกยุทธยอมรับ 

     รัดคอฆา 
  เพื่อชิงเงิน  ๕  ลาน 

                   ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๐ 
       วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “รัดคอ” หมายถึงโอบรอบหรือพันใหกระชับ 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๙๘๗) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “รัดคอฆา”มาเพ่ือแสดงวา                  
นายสันติภาพ เพ็งดวง ผูตองหา และเพ่ือนอีก ๒ คน คือ นายสุทธิพงศ พิมพิสาร นายเชาวลิต วุนชุม 
ใชเชือกผูกรองเทาของ ๓ คนมาผูกคอ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยมีเจตนาจะปลิดชีวิตนายเอกยุทธ             
อัญชันบุตร และการกลาวถึงการตายของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร ที่ไมปกติโดยใชคําที่มองเห็นภาพ
อันเปนมูลเหตุแหงความตายนั้นวา ทําใหเกิดความสยดสยองตามไปดวย 

ตัวอยางท่ี ๒                               รัดคอกระทืบ 
   โบย‘บอล’ฆาเอกยุทธ 

                 ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๔ 
     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “กระทืบ” นั้นหมายถึง ยกเทากระแทกลงไป 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๔๓) แตในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “กระทืบ” มาใชเพ่ือแสดงวา          
การตายของนายเอกยุทธ ไมใชการตายแบบธรรมดา แตรางกายมีรอยฟกช้ํา อันมาจากการถูกทําราย
ดวยเทากระทบกระแทกรางกายอยางรุนแรง ซ้ําแลวซํ้าเลา 

ตัวอยางท่ี ๓                                เจอศพ ‘เอกยุทธ’   
ฝงเปลือย 

 ลาไอเบิ้ม มือรัดคอ 

                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๒ 
      วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  



๓๘ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ฝง” นั้นหมายถึง จมหรือทําใหจมลงไป จากระดับ
พ้ืนจนมิดทั้งหมดหรือบางสวน (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๗๙๕) สวนคําวา“เปลือย” หมายถึง กาย
เปลาไมนุงผา ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ฝงเปลือย” มาใชเพ่ือแสดงวาสภาพศพของ นายเอกยุทธ  
ที่ถูกคนพบวาอยูในสภาพท่ีฝงอยูใตดิน ไมมีเสื้อผาปกปดรางกาย ซึ่งเปนภาพท่ีนาสยดสยองอยางยิ่ง 

ตัวอยางที่ ๔                       พบศพ ‘เอกยุทธ’แลว 
                                  โดนฝงดินรางเปลือย 

                ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๔ 

          วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เปลือย” นั้นหมายถึง ไมมีอะไรปกปดรางกาย กาย
เปลา (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๗๕๘) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “รางเปลือย” มาใชเพ่ือแสดงวา 
ศพของ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ถูกฝงโดยไมสวมเสื้อผาปกปดรางกาย 

      ๓.๑.๔ การใชถอยคําท่ีเปนภาษาพูด ภาษาพูดเปนการใชภาษาเพ่ือใชสื่อสารกัน 
โดยเนนสรางความรูสึกที่เปนกันเอง ไมเครงครัดการใชถอยคํา ในภาษาพาดหัวขาวในหนังสือพิมพ
ปริมาณนี้ปรากฏการใชถอยคําในระดับภาษาพูด ไดแก คําวา ‘เจอ’ ‘แฉ’‘แกงโหด’ ‘โว’ ‘ปลอยขาว’ 
‘โดน’ ‘เปลาพูด’ ‘มั่ว’ ‘ยัวะ’ ‘จี้’ ‘หิ้ว’ ‘โผล’ ‘ลา’ ‘ดับ’ 

ตัวอยางท่ี ๑                                เจอศพ‘เอกยุทธ’  
       ฝงเปลือย   
                     ลาไอเบิ้ม มือรัดคอ 

                        ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๒ 

     วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เจอ” หมายถึง พบ เห็น (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ 
: ๓๓๔) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “เจอ” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “พบเห็น” ซึ่งเปนภาษา
เขียนมาใชเพ่ือแสดงวา ตํารวจพบศพ‘เอกยุทธ’ฝงเปลือย 



๓๙ 
 
ตัวอยางที่ ๒                      แฉ เอกยุทธหนีไมพน 
                          แกงโหด 
                     กระโดดสะพานขาเจ็บ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๕ 

     วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “แฉ” หมายถึง ตีแผ เปดเผย (ราชบัณฑิตยสถาน
๒๕๕๔ : ๑๐๙๒) และคําวา “แกงโหด” (ราชบัณฑิตยสถาน๒๕๕๔ : ๑๕๒) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคํา
วา “แฉ” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “เปดเผย” และ “กลุมอันธพาล” ซึ่งเปนภาษาเขียนมาใช
เพ่ือแสดงวา ตํารวจไดออกมาเปดเผยวานายเอกยุทธ พยายามหนีกลุมอันธพาลโดยกระโดดสะพาน 
แตหนีไปไมพน 

ตัวอยางที่ ๓                      ‘เบิ้ม’ ซัดกลับ ‘บอล’ 
                           ฆาเอกยุทธ 
                      แฉไดแคแสนเดียว 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๖ 

     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “แฉ” หมายถึง ตีแผ เปดเผย (ราชบัณฑิตยสถาน
๒๕๕๔ : ๑๐๙๒) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “แฉ” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “เปดเผย” ซึ่ง
เปนภาษาเขียนมาใชเพ่ือแสดงวา เบิ้ม และบอลเปดเผยวาการฆาเอกยุทธ ไดคาจางแค ๑ แสนบาท
เทานั้น  

ตัวอยางท่ี ๔                                 ผบช.น. โวเอกยุทธ   
                                                   ไมนาตาย 

ถาญาติไปแจงเร็ว! 

                           ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๙ 
      วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  



๔๐ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “โว” หมายถึง พูดโออวด (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ 

: ๑๑๓๔) พาดหัวขาวน้ี ไดนําคําวา “โว” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “อวดอาง” ซึ่งเปนภาษา
เขียนมาใชเพ่ือแสดงวา หากญาติของนายเอกยุทธ ไปแจงความเร็วกวานี้นายเอกยุทธ อาจจะ  ไม
เสียชีวิต เพราะตํารวจจะชวยเหลือไดทันทวงที 

ตัวอยางที่ ๕                                ปลอยขาว 

มือฆาเอกยุทธ 
   ผูกคอดับ 

    ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๑ 
      วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา“ปลอยขาว” หมายถึง การเผยแพรขาวที่ไมมีมูลความ
จริงใหสาธารณชนรับรู (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๑๓๔) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ปลอย
ขาว” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “เผยแพร” ซึ่งเปนภาษาเขียนมาใชเพ่ือแสดงวา นายสันติภาพ 
เพ็งดวง ผูกคอตายนั้นไมเปนความจริง  

ตัวอยางท่ี ๖                               เคลียร ๔ จาก ๑๓ ขอ   
คดีเอกยุทธ 

ไมโดนทุบอัณฑะ 

                ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๔ 
     วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “โดน”หมายถึง กระทบกระท่ัง กระทบกระแทก 
สัมผัสถูกตอง (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๔๔๗) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “โดน” ซึ่งเปนภาษาพูด
มาใชแทนคําวา “ถูก” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ไมถูกกระทําดวยของแข็ง
บริเวณอวัยวะเพศ 

 



๔๑ 
 
ตัวอยางท่ี ๗                                โต ทนาย‘เอกยุทธ’   
                                                   คนมีสีฆา 

   สอบ ‘บอล’ เปลาพูด 

ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๖ 
     วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เปลา” หมายถึง เปนคําปฏิเสธ ไมมี ไมเปนอยางนั้น
(ราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๕๔  : ๗๕๖ )  สวนคําวา  “พูด” หมายถึง  เปล ง เสียงเปนถอยคํา 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๘๔๓) ดังนั้นคําวา“เปลาพูด” จึงหมายถึง การปฏิเสธ การพูด เม่ือ
นํามาใช ในพาดหัวขาวนี้ จึงหมายถึง นายสันติภาพ เพ็งดวง ใหการปฏิเสธวาไมไดพูด 

ตัวอยางที่ ๘                      ‘บิ๊กแจด’ ยัวะ 
                                ม่ัว ขาวเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๑๘ 

     วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ยัวะ” หมายถึง โกรธ (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ :
๙๔๕) และคําวา “มั่ว” หมายถึง สุมกัน รวมกัน ออกัน (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ :๙๐๐) ในพาดหัว
ขาวนี้ ไดนําคําวา “ยัวะ” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “โกรธ” ในภาษาเขียน และคําวา “มั่ว” ซึ่ง
เปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “ไมไดตั้งใจเขียน” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา พล.ต.ท.คํารณวิทย            
ธูปกระจาง โกรธที่นักขาวไมไดตั้งใจเขียนขาวการเสียชีวิตของเอกยุทธ ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ 

ตัวอยางที่ ๙                       จี้ ไขปริศนา 
                                  อีก ๒ ขอสงสัย 
                                คดีเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๒๐ 

     วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๔๒ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “จี้” หมายถึง การติดตามอยางกระชั้นชิด เชน วิ่ง    
จี้หลังมา,ติดตามเรงรัด เชน จี้ใหทํางาน (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ :๓๒๖) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคํา 
“จี้” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “ติดตามเรงรัด” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา พล.ต.ท.คํารณวิทย 
ธูปกระจาง ติดตามเรงรัดใหเจาหนาท่ีตํารวจ หาสาเหตุการเสียชีวิตของ เอกยุทธ อัญชันบุตร ที่เหลือ
อีก ๒ ขอสงสัย 

ตัวอยางที่ ๑๐                      หิ้ว คนรถชี้จุดทิ้งศพ 
                          ‘เอกยุทธ’ 
                      เหลิม ยืนยันตายแลว 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๓ 

     วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

     จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “หิ้ว” หมายถึง จับ หรือคุมตัว (ราชบัณฑิตยสถาน 

๒๕๕๔ : ๑๓๓๘) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “หิ้ว” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “คุมตัว” ใน
ภาษาเขียนเพื่อแสดงวา ตํารวจไดคุมตัวคนขับรถของนายเอกยุทธ ไปชี้จุดทิ้งศพ 

ตัวอยางท่ี ๑๑                             ‘สมชาย’ โผล  
    เคลียรจางฆาเอกยุทธ 

                            ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๘ 
                                             วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “โผล”หมายถึง ปรากฏ หรือทําใหพนจากสิ่งที่บังอยู 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๗๙๑) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “โผล” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคํา
วา “ปรากฏตัว” ในภาษาเขียนเพื่อแสดงวา นายสมชาย จิตปรีดากร ปรากฏตัววาตนเองไมมีสวนรวม
ฆานายเอกยุทธ อัญชันบุตร  

 

 



๔๓ 
 
ตัวอยางที่ ๑๒                     ลาคนขับ ‘เอกยุทธ’ 

                               ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๒ 
                                                      วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ลา” หมายถึง ลาผูราย (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : 
๑๐๕๑) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ลา”ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “ลาคนราย”ในภาษาเขียน
เพ่ือแสดงวา ตํารวจติดตามลาคนรายซึ่งเปนขับรถของเอกยุทธ อัญชันบุตร 

ตัวอยางท่ี ๑๓                            ปลอยขาว 

     มือฆาเอกยุทธ 
   ผูกคอ ดับ 

   ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๑ 
    วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จ า กตั ว อย า ง พ าดหั ว ข า ว  ใ ช คํ า ว า  “ดั บ” หมา ยถึ ง  ทํ า ล า ย  ใ ห ห มด ไ ป 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ : ๔๒๘) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ดับ” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทน
คําวา “เสียชีวิต” ในภาษาเขียนเพื่อแสดงวา มีการปลอยขาวมือฆาเอกยุทธผูกคอเสียชีวิต 

   ๓.๑.๕  การใชคําลักษณนาม คําลักษณนาม หมายถึง คํานามที่ใชประกอบนาม
อ่ืน เพ่ือแสดงรูปลักษณะ ขนาดหรือปริมาณของนามน้ันใหชัดเจนยิ่งขึ้น (นวลทิพย เพิ่มเกษร ๒๕๓๘ : 
๔๘) แตคําลักษณนามที่ใชในพาดหัวขาวเอกยุทธ อัญชันบุตร ไมไดเปนไปตามรูปแบบนี้ทั้งหมด การ
ใชคําลักษณนามในการเขียนพาดหัวขาวอาชญากรรมของ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร มีการใชคําลักษณ
นาม ๒ แบบ คือการใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทย การใชคําลักษณนามท่ีไมเปนไปตามหลัก
ภาษาไทย 

              ๓.๑.๕.๑ การใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทย หมายถึง การใชคําบอก
จํานวนนับ + คําลักษณนาม จากการศึกษาในพาดหัวขาวอาชญากรรมของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร 
พบวามีการใชลักษณนามตามหลักภาษาไทย ไดแก การใชคําลักษณนามของคน การใชคําลักษณนาม
ของเวลา การใชคําลักษณนามของปญหา  



๔๔ 
 
                         ๓ .๑ .๕ .๑ .๑  การใชคําลักษณนามของคน  ในพาดหัวขาว
อาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ใชลักษณนามไวหลังคําบอกจํานวนนับของคนเพียง ๑ ตัวอยาง  

ตัวอยาง                                     ‘สุวัตร’แจงปมอุมฆา! 
                                    เคนไอเบิ้ม 
                                ไมเชื่อทํากันแค ๒ คน 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๗ 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทยของคําวา “คน” เปนคํา
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับ “๒” คือ ๒ คน 

               ๓.๑.๕.๑.๒ การใชคําลักษณนามของเวลา ในพาดหัวขาว
อาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ใชลักษณนามไวหลังคําบอกจํานวนนับของเวลา ไดแก 

ตัวอยางท่ี ๑                               ๕  ทนายซักไอเบิ้ม   
  เคน ๒ ชม. 

ไขปมดับเอกยุทธ 

                    ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๕ 
         วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทยของคําวา “ชั่วโมง” เปนคํา
ลักษณนามใชตามหลังของเวลาในหนวยของจํานวนนับ “๒” คือ ๒ ชั่วโมง 

ตัวอยางที่ ๒                                ขอ ๗ วันคดี‘เอกยุทธ’ 

ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๐ 
     วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๔๕ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทยของคําวา “วัน” เปนคํา
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับเวลาในหนวยของจํานวนนับ “๗” คือ ๗ วัน 
  
    ๓.๑.๕.๑.๓ การใชคําลักษณนามของสงสัย ในพาดหัวขาว
อาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ใชลักษณนามไวหลังคําบอกจํานวนนับของปญหา ไดแก 

ตัวอยางที ่๑                                ไขปมเอกยุทธ 
    ทนายกังขา ๑๓ ขอ 

             ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๘ 
     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทยของคําวา “ ขอ” เปนคํา
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับของขอสงสัย ๑๓ ขอ 

ตัวอยางที่ ๒                                ชง ๑๓ ประเด็น 
                                    ใหตร.คลี่ปม 
                                คดี ‘เอกยุทธ’ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๖๐ 

     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทย คือ “ประเด็น” เปนคํา
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับของ ๑๓ ประเด็น 

ตัวอยางที่ ๓                                เคลียร ๔ จาก ๑๓ ขอ   
คดีเอกยุทธ 

ไมโดนทุบอัณฑะ 

                   ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๓ 
    วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๔๖ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทยของคําวา “ขอ” เปนคํา            
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับของขอสงสัย ๑๓ ขอ 

ตัวอยางที่ ๔                     ไข ๑๓ ปม ‘เอกยุทธ’ 
                                ตร. ยันฆาชิงทรัพย 

                                  ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๖๙ 

          วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทยคือ “ประเด็น” เปนคํา
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับของสงสัย ๑๓ ประเด็น 

ตัวอยางที่ ๕                                จี้ไขปริศนา 
                                    อีก ๒ขอสงสัย 
                                คดีเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๒๐ 

     วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทยของคําวา “ขอ” เปนคํา            
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับของขอสงสัย ๒ ขอ 

ตัวอยางที่ ๖                                ยื่น ๕ ขอ จี้ตร. 
                               สืบคดีฆาเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๒๑ 

     วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทยของคําวา “ขอ” เปนคํา            
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับของสงสัย ๕ ขอ 



๔๗ 
 
    ๓.๑.๕.๒ การใชคําลักษณนามไมเปนไปตามหลักภาษาไทย ในพาดหัว
ขาวอาชญากรรมของ เอกยุทธ อัญชันบุตร พบวามีการใชคําลักษณนามท่ีไมเปนตามหลักภาษาไทย  

         ๓.๑.๕.๒.๑ การใชคํานามแทนลักษณนาม 

ตัวอยางที่ ๑                                ๕ ทนาย ซักไอเบิ้ม   
                                                  เคน  ๒  ชม. 

ไขปมดับเอกยุทธ 
 

      ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๕ 
    วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามไมเปนไปตามหลักภาษาไทย ใชคําวา “๕ 
ทนาย” โดยใชคําบอกจํานวนนับ “๕” ตามดวยคํานาม “ทนาย” และ ใชคํานาม “ทนาย”แทน    
ลักษณนาม 

      ๓.๑.๕.๒.๒ การไมใชคําลักษณนาม 

ตัวอยางที่ ๑                                ทนายแฉไอบอลปูด 
   จาง ๓ ลาน 

 คนมีสีฆาเอกยุทธ 

                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๕ 
      วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามไมเปนไปตามหลักภาษาไทย ใชคําวา “๓ 
ลาน” เปนการใชคําบอกจํานวนนับที่ ละลักษณนามของคําวา “บาท” แตถาในพาดหัวขาวนี้ ไมละคํา
ลักษณนาม ใชคําลักษณนามตามปกติ จะไดคําวา ๓ ลานบาท 

 

 



๔๘ 
 
ตัวอยางที่ ๒                     ‘เบิ้ม’ ซัดกลับ ‘บอล’ 
                                    ฆาเอกยุทธ 
                                แฉไดแคแสนเดียว 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๖ 

     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามไมเปนไปตามหลักภาษาไทย ใชคําวา “แสน” 
เปนการใชคําบอกจํานวนนับที่ ละคําลักษณนามของคําวา “บาท” แตถาในพาดหัวขาวนี้ไมละคํา
ลักษณนาม ใชคําลักษณนามตามปกติ จะไดคําวา ๑ แสนบาท 

ตัวอยางที่ ๓   คาหัว ๓ ลาน 

   ฆา‘เอกยุทธ’ 

              ที่มา : น.ส.พ.เดลินวิส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๑๗ 

                                                                                    วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามไมเปนไปตามหลักภาษาไทย ใชคําวา “๓ 
ลาน” เปนการใชคําบอกจํานวนนับที่ ละคําลักษณนามของคําวา “บาท” แตถาในพาดหัวขาวนี้ไมละ
คําลักษณนามใชคําลักษณนามปกติ จะไดคําวา ๓ ลานบาท 

  ๓.๑.๖ การใชคําตัด การใชคําตัดหมายถึง คําที่นํามาใชโดยการยอ หรือตัดมาจาก
คําเต็ม เปนการพูดสั้น ๆ ละสวนท่ีเหลือไวในฐานที่เขาใจ การตัดคําจะเหลือเฉพาะสวนหนา หรือสวน
หลังการใชคําตัดในการเขียนพาดหัวขาว มีทั้งที่เปนคํากริยาแสดงอาการคําแสดงภาพ (สิรนันท หอหุม 
๒๕๔๘ : ๒๒) ภาษาพาดหัวขาวก็เชนเดียวกัน เนื่องจากพ้ืนที่การเขียนมีจํากัด จึงจําเปนตองตัดคําให
สั้นลงเพื่อบรรจุคํา ที่ตองการท้ังหมดลงไปได 

 การใชคําตัดในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร พบวามีทั้งคําตัด        
ที่เปนคํากริยาแสดงอาการ เปนการเขียนขาวเพ่ือเปนการเราความสนใจของผูอานไดติดตามเน้ือหา  
ในตัวขาว ไดแก ‘คุม’ ‘สอบ’ ‘มือ’ ‘ซัด’ ‘แจง’ ‘สาง’ ‘คลี่’ ‘แจง’ ‘ยัน’ ‘สอบ’ ‘โต’ ‘ทา’ ‘เขม’  



๔๙ 
 
ตัวอยางที่ ๑                                สะพัด ล็อคตัวโชเฟอร 
                                    เอกยุทธ 
                               คุมตัว เคนสอบเครียด 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๒ 

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “คุม” เปนคําตัดท่ีนําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็มวา 
“ควบคุม” ในพาดหัวขาวน้ีมีความหมายวา ตํารวจสามารถควบคุมตัวคนขับรถของนายเอกยุทธ 
อัญชันบุตร 

 “สอบ” เปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําเต็มวา “สอบสวน” ในพาดหัวขาวนี้        
มีความหมายวา ตํารวจสอบสวนคนขับรถของเอกยุทธ อัญชันบุตรอยางเครงเครียด  

ตัวอยางท่ี ๒                                เจอศพ‘เอกยุทธ’   
ฝงเปลือย 

 ลาไอเบิ้ม มือ รัดคอ 

                 ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๒ 
      วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “มือ” เปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็มวา 
“คนลงมือ” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา นายสุทธิพงศ พิมพิสารเปนคนลงมือรัดคอของเอกยุทธ 
อัญชันบุตร 

ตัวอยางที่ ๓                    ‘เบิ้ม’ ซัดกลับ ‘บอล’ 
                                    ฆาเอกยุทธ 
                                แฉไดแคแสนเดียว 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๖ 

     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๕๐ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ซัด” เปนคําตัดที่นําสวนทอดมาใช มาจากคําเต็มวา 
“ซัดทอด” ในพาดหัวขาวน้ีมีความหมายวา เบิ้มไดซัดทอดบอลกลับวาบอล คือผูลงมือสังหาร                
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร 

ตัวอยางที่ ๔                    ‘สุวัตร’ แจงปมอุมฆา ! 
                                    เคนไอเบิ้ม 
                                ไมเชื่อทํากันแค ๒ คน 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๗ 

     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “แจง” เปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็มวา 
“ชี้แจง” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา สุวัตรทนายความชี้แจง ปมอุมฆาเอกยุทธ ไมเชื่อวาทํากันแค 
๒ คน 

ตัวอยางที่ ๕                                สางคดี ‘เอกยุทธ’ 
                                 ตร. จอสรุปสํานวน 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๙ 

     วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “สาง” เปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็มวา 
“สะสาง” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ตํารวจตองการสะสางคดีของเอกยุทธ  

ตัวอยางที่ ๖                                ชง ๑๓ ประเด็น 
                                    ใหตร.คลี่ปม 
                                คดี ‘เอกยุทธ’ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๖๐ 

     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๕๑ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “คลี่” เปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําเต็มวา 
“คลี่คลาย” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ทนายความย่ืนเรื่อง ๑๓ ประเด็น ใหตํารวจคลี่คลายคดี
การเสียชีวิตของเอกยุทธ อัญชันบุตร 

ตัวอยางที่ ๗                                ผบช.น.โวเอกยุทธ   
                                                   ไมนาตาย 

   ถาญาติไป แจง เร็ว ! 

                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๙ 
       วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “แจง” เปนคําตัดท่ีนําสวนหนามาใช มาจากคําเต็มวา 
“แจงความ” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ถาญาติใหความสําคัญในการหายตัวของเอกยุทธ และ
ติดตอกับตํารวจนายเอกยุทธ อัญชันบุตร ไมเสียชีวิต 

ตัวอยางที่ ๘                                ยัน เอกยุทธตาย 
                               ปมจากการเมือง 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที ่๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๖๒ 

     วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ยัน” เปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็มวา 
“ยืนยัน” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา นายสุวัตรยืนยันวาการตายของนายเอกยุทธ มาจากสาเหตุ
ความขัดแยงทางการเมือง  

ตัวอยางท่ี ๙                           ตรวจศพเอกยุทธ   
   ยัน ไมพบสารพิษ 

        ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๔ 
     วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  



๕๒ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ยัน” เปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็มวา 
“ยืนยัน” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ตํารวจยืนยันศพของนายเอกยุทธ ไมมีสารพิษ 

ตัวอยางที่ ๑๐ โตทนาย‘เอกยุทธ’   
                                                   คนมีสีฆา 

   สอบ ‘บอล’เปลาพูด 

                             ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๖ 
      วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “สอบ” เปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําเต็มวา 
“สอบสวน” ในพาดหัวขาวน้ีมีความหมายวา ตํารวจทําการสอบสวนบอลวามีคนจางฆาเอกยุทธ แต
บอลใหการปฏิเสธ 

ตัวอยางท่ี ๑๑   ‘สุวัตร’ โต ‘แจด’   
    มีทนายพบไอบอล 

                                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๗ 
       วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “โต” เปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําเต็มวา 
“โตแยง” ในพาดหัวขาวน้ีมีความหมายวา นายสุวัตรโตแยงที่ พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง 
กลาวหาวาเขาพบนายสันติภาพ เพ็งดวงหรือบอล 

ตัวอยางที่ ๑๒                               ทนาย ทาดูวงจรปด 
                                ยันบอลกลับคําแฉ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๑๙ 

     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



๕๓ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ทา” เปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็มวา  
“ทาทาย” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ทนายสุวัตรทาทายใหตํารวจดูวงจรปด เพ่ือพิสูจนความ
จริงคําใหการของบอลในเรือนจํา 

ตัวอยางท่ี ๑๓    เรือนจําคุม เขมบอล 

                     ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๙ 
     วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “คุม” เปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็มวา  
“ควบคุม” และคําวา “เขม” เปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําวา “เขมงวด” ในพาดหัวขาวนี้มี
ความหมายวา เจาหนาที่เรือนจําควบคุมบอลอยางเขมงวด 

ตัวอยางท่ี ๑๔  แจงคดี “เอกยุทธ”  

                      ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๓๐๑ 
       วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาวใชคําวา “แจง” เปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใชมาจากคําเต็มวา 
“ชี้แจง” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ตํารวจชี้แจงคดีการเสียชีวิตของเอกยุทธ อัญชันบุตร 

              ๓.๑.๗  การใชอักษรยอ หมายถึง คําท่ีเขียนใหสั้นโดยใชอักษรตัวแรก ของ          
แตละพยางคในคํานั้นมาเรียงเขาดวยกัน และมักจะมีเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เขียนไวทายสุด หรือ
ระหวางตัวอักษรแตละตัว (สิรนันท หอหุม๒๕๔๘ : ๒๑) ซึ่งสอดคลองกับสรไน รอดนิตย (๒๕๓๘ : 
๔๗) กลาววาการใชอักษรยอในการเขียนพาดหัวขาว มีความจําเปนมาก เพราะใชพ้ืนที่นอย ทําให
ขยายขนาดตัวอักษรได บางพาดหัวขาวจึงใชอักษรยอหลายคํา  

 การใช อักษรยอในพาดหัวขาว  หนังสือพิมพปริมาณในพาดหัวข าว เอกยุทธ                  
อัญชันบุตร นั้นใชอักษรยอที่เขาใจกันทั่วไป และใชอักษรยอที่ยังไมเขาใจกับคนทั่วไป ซึ่งผูเขียนขา ว
จะใชอักษรยอที่ใชกันมานาน และผูอานคุนเคย ไดแก อักษรยอเวลา อักษรยอตําแหนง อักษรยอ
เจาหนาที่ของรัฐ   



๕๔ 
 
ตัวอยางที่ ๑                     ๕  ทนายซักไอเบิ้ม 

                                                   เคน ๒ ชม. 
ไขปมดับเอกยุทธ 

                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๕ 
     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ชม.” เปนอักษรยอที่ใชแทนคําเต็มวา “ชั่วโมง” 

ตัวอยางท่ี ๒   ผบช.น. โวเอกยุทธ   
                                                  ไมนาตาย 

ถาญาติไปแจงเร็ว ! 

                  ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๙ 
       วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ผบช .น .” เปนอักษรยอที่ ใชแทนคําเต็มวา                     
“ผูบัญชาการตํารวจนครบาล” 

ตัวอยางท่ี ๓                     ‘วสิษฐ’ ขยม ตร. อีก   
                       รีบปดคดีเอกยุทธ 

                    ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๒ 
     วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางนพาดหัวขาว ใชคําวา “ตร.” เปนอักษรยอที่ใชแทนคําเต็มวา ตํารวจ 

ตัวอยางที่ ๔                                 ยื่น ๕ ขอ จี้ตร. 
                                สืบคดีฆาเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๒๑ 

     วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



๕๕ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ตร.” เปนอักษรยอท่ีใชแทนคําเต็มวา ตํารวจ 

       ๓.๑.๘ การใชถอยคําที่เปนสํานวน สํานวน หมายถึง ถอยคําที่กลาวสืบตอกันมา
ชานานแลวเปนถอยคําสั้นๆ ที่เรียบเรียงอยางคมคาย มีความหมายไมตรงกับถอยคํา แตมีความหมาย
ลึกซึ้งกินใจในเชิงเปรียบเทียบ (นฤภร รุจิเรข ๒๕๕๕ : ๘๘)   

 การใชถอยคําที่เปนสํานวนเขียนพาดหัวขาว จะทําใหพาดหัวขาวนาสนใจ มีความหมาย
หนักแนน และแสดงความรอบรูทางภาษาของผูเขียนพาดหัวขาว จากขอมูลท่ีนํามาศึกษาพบวา 
ผูเขียนขาวใชสํานวนในการเขียนพาดหัวขาว ของเอกยุทธ อัญชันบุตร เปนการใชสํานวนใหม ไมใช
สํานวนที่มีมาแตเดิมในภาษา 

 สํานวนใหม หมายถึง สํานวนที่สรางข้ึนใหมซึ่งอาจเกิดจากการนําคําหรือกลุมคําซึ่งปกติ
มีที่ใชในความหมายหนึ่ง และไดนํามาใชในอีกความหมายหนึ่ง หรืออาจนําคําหลาย ๆ ลักษณะ เชน
คําภาษาพูด คําสแลง คําซ้ํา คําภาษาตางประเทศ มารวมกัน ทําใหมีลักษณะเดนแตกตางจากภาษา
ปกติและสื่อความหมายเฉพาะ (ศศิธร ทัศนัยนา ๒๕๓๕ : ๒๙๗) การใชสํานวนใหมในพาดหัวขาว 
ของเอกยุทธ อัญชันบุตร ไดแก ‘ถูกอุม’ ‘อุมฆา’ ‘คนมีสี’  

ตัวอยางที่ ๑                      บิ๊กแจด เตน 
                     เอกยุทธถูกอุม 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๑ 

     วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “อุม” หมายถึง จับตัวโยนยกข้ึน ยกขึ้นไวกับตัวเม่ือ
นํามารวมกับคําวาถูก หมายถึง การลักลอบจับตัวไป “สํานวนถูกอุม” ในพาดหัวขาวนี้จึงมีความหมาย
วานายเอกยุทธ อัญชันบุตร ถูกลักลอบจับตัวไป 

 

 

 



๕๖ 
 
ตัวอยางท่ี ๒   เสธ.ไอซปดอุมฆา   
                                                   เอกยุทธ 

ถาพาดพิงฟองแน 

                            ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๓ 
     วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางน้ีผูเขียนพาดหัวขาว ใชคําวา “อุม” หมายถึง จับตัวโอบยกขึ้น ยกขึ้นไว       
กับตัว เมื่อมารวมกับคําฆา หมายถึง การลักลอบจับตัวไปฆา โดยไมทิ้งเบาะแสใหจับหารองรอยการ
ตาย “สํานวนอุมฆา” ในพาดหัวขาวนี้จึงหมายถึง เสธ.ไอซ ปฏิเสธการลอบจับตัวนายเอกยุทธไปฆา 

ตัวอยางที่ ๓                               ‘สุวัตร’ แจงปม อุมฆา ! 
                                    เคนไอเบิ้ม 
                               ไมเชื่อทํากันแค ๒ คน 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๗ 

     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “อุม” หมายถึง จับตัวโอบยกขึ้น ยกขึ้นไวกับตัว เมื่อ
มารวมกับคําฆา หมายถึง การลักลอบจับตัวไปฆา  โดยไมทิ้งเบาะแสใหจับหารองรอยการตาย 
“สํานวนอุมฆา” ในพาดหัวขาวนี้จึงหมายถึง นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความของเอกยุทธ ไมเชื่อวา
กลุมอุมฆาเอกยุทธ จะทํากันแค ๒ คน 

ตัวอยางที่ ๔   ทนายแฉไอบอลปูด 

   จาง ๓ ลาน 

คนมีสี ฆาเอกยุทธ 

                ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๕ 
                                                                                    วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



๕๗ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “คนมีสี” มิไดมีความหมายโดยตกริยาคนเปนเจาของ
สี แต หมายถึงคนในเครื่องแบบอาจเปน ตํารวจ ทหาร “สํานวนคนมีสี” ในพาดหัวขาวนี้จึง หมายถึง 
การตายของนายเอกยุทธ บอลไดรับคาจาง ๓ ลานบาท จากคนมีอํานาจทางทหาร หรือทางตํารวจ 

  ๓.๑.๙ การใชคํานามนัย นามนัย หมายถึง การใชคํา หรือวลีซึ่งบงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแสดงความหมายแทนส่ิงนั้นทั้งหมด เชน  คําวา “เวที” หมายถึงการ
แสดงละคร (ชุมสาย สุวรรณชมภู ๒๕๔๘ : ๕๔) 

 จากการศึกษาพบวาในการพาดหัวขาวอาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร มีการใช
คํานามนัย ไดแก ‘อัณฑะ’ ‘มือฆา’ 

ตัวอยางท่ี ๑                     เคลียร ๔ จาก ๑๓ ขอ   
คดีเอกยุทธ 

ไมโดนทุบอัณฑะ 

        ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๓ 
     วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “อัณฑะ” หมายถึง คําสวนหนึ่งของอวัยวะเพศชาย
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง สวนที่เรียกวา “ลึงค” จากรายละเอียดเนื้อขาวผูที่ทํารายเอกยุทธไมไดใชเทา
กระทืบอัณฑะนายเอกยุทธ อัญชันบุตร 

ตัวอยางท่ี ๒      ปลอยขาว 
  มือฆา เอกยุทธ 

   ผูกคอดับ 

           ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๑ 
     วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “มือฆา” นี้ใชคําวา “มือ” ซึ่งเปนอวัยวะสวนหนึ่งของ
รางกาย แทนรางกายท้ังหมด “มือฆา” หมายถึงฆาตกรทีมฆานายเอกยุทธ 



๕๘ 
 
    ๓.๑.๑๐ การใชคําภาษาตางประเทศ คําภาษาตางประเทศ หมายถึง           
คําภาษาตางประเทศท่ีเขียนเปนภาษาไทย โดยการทับศัพทตามการออกเสียง สาเหตุที่ใชคํา
ภาษาตางประเทศในการเพราะไทยตองติดตอสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน ศาสนา การคา การศึกษา 
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิทยาการตาง ๆ กับตางชาติ ซึ่งคําที่ใชทั่ว ๆ ไป และคําที่เปนชื่อเฉพาะ 
การท่ีผู เขียนขาวใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศในการเขียนพาดหัวขาว อาจเปนเพราะคํา
ภาษาตางประเทศบางคําเปนคําที่สั้น แตใหความหมายชัดเจน (นฤภร รุจิเรข ๒๕๕๕ : ๖๓)  

 จากการศึกษาพบวาพาดหัวขาวเอกยุทธ อัญชันบุตร มีการใชภาษาตางประเทศ ไดแก
คําวา ‘ล็อก’ ‘โชเฟอร’ ‘จี พี เอส’ ‘เคลียร’ ‘ทีม’  

ตัวอยางที่ ๑                      สะพัดล็อกตัว โชเฟอร 
                          เอกยุทธ 
                     คุมตัวเคนสอบเครียด 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๒ 

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ล็อก” มาจากคําวา lock หมายถึง คุมตัว และใชคํา
วา “โชเฟอร” มาจากคําวา Chauffeur แปลวาคนขับรถ 

ตัวอยางที่ ๒                                ใช ‘จี พี เอส’ ชวย 

   มัดทีมฆาเอกยุทธ 

                                   ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๗ 
        วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา ‘จี พี เอส’ เปนชื่อดาวเทียมทําหนาที่ระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก หรือ จีพีเอส (อังกฤษ : Global Positioning System: GPS) คือระบบบอกตําแหนง
บนพ้ืนผิวโลก โดยอาศัยการคํานวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาท่ีสงมาจากดาวเทียม ที่โคจรอยูรอบ
โลกซึ่งทราบตําแหนง ทําใหระบบนี้สามารถบอกตําแหนง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณไดทั่วโลก



๕๙ 
 
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงโดยใชเครื่องหมายอัญประกาศเด่ียวกํากับ เพ่ือใหคําวา จี พี เอสในขอความนี้
เดนชัดมากข้ึนและ แยกออกจากคําอ่ืน ๆ ในขอความ 

ตัวอยาง ๓                     เคลียร ๔ จาก ๑๓ ขอ   
                      คดีเอกยุทธ 
                      ไมโดนทุบอัณฑะ 

                                      ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๓
           วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เคลียร” มาจากคําวา clear หมายถึง ทําใหกระจาง 

ตัวอยางท่ี ๔                              ‘บอล’ ทีมฆา 
                                 ‘เอกยุทธ’ 
                                สอพลิกลิ้น 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๓๖ 

     วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ทีม” มาจากคําวา Team หมายถึง ผูรวมการกระทํา
ทีมฆาจึงหมายถึง การฆา  

 ๓.๒ การใชเครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนหมายถึง เครื่องหมายตาง ๆ 
ที่ใชประกอบการเขียนขอความ(ราชบัณฑิตยสถาน๒๕๕๔ : ๒๗๒) และพระยาอุปกิตศิลปสาร 
(๒๔๘๐ : ๙๑๐) อธิบายวา ในการเรียบเรียงภาษาเปนลายลักษณอักษรน้ัน จะตองมีเครื่องหมาย          
ตาง ๆ ประกอบดวย เพ่ือจะอานไดถูกตองตามขอความท่ีตองการ ดังนั้น เครื่องหมายวรรคตอนจึง
นับวาเปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งในการเรียงความ การใชเครื่องหมายวรรคตอนในพาดหัวขาวของ           
เอกยุทธ อัญชันบุตร มีการใชเครื่องหมายวรรคตอนหลายชนิดไดแก อัญประกาศเดี่ยว อัญประกาศคู 
เครื่องหมายมหัพภาค เครื่องหมายอัศเจรีย   

  ๓ .๒ .๑  อัญประกาศเ ด่ียว  (‘-----’) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔  : ๑๓๙ )              
ไดกลาวถึง เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอน สําหรับเขียนครอมคํา       



๖๐ 
 
หรือขอความ ที่ซอนอยูภายในขอความท่ีมีเครื่องหมายอัญประกาศอยูแลว ในการเขียนพาดหัวขาว 
เมื่อผูเขียนขาวตองการเนนความสําคัญของคํา นั้น ๆ หรือเมื่อตองการอางคําพูดของบุคคล ผูเขียน
ขาวจะใชเครื่องหมายอัญประกาศเด่ียวครอมคําหรือขอความดังกลาว  

 จากการศึกษาขาวอาชญากรรมนายเอกยุทธ จะใชอัญประกาศเดี่ยวเขียนครอม                
ชื่อเฉพาะ อาจเปนเพราะตองการใหเดนชัด และตองการแยกสวนที่เปนชื่อออกจากขอความอ่ืน ๆ         
ซึ่งในพาดหัวขาวพบวามีเครื่องหมายดังกลาว ไดแก คําวา  ‘เอกยุทธ’ ‘บอล’ ‘เบิ้ม’ ‘สุวัตร’                
‘บิ๊กแจด’ ‘จี พี เอส’ ‘วสิษฐ’ ‘แจด’ ‘สมชาย’ 

ตัวอยางที่ ๑                                 คูกรณีบิ๊กแจด 
                         ‘เอกยุทธ’ 

หายตัวปริศนา 

                                    ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๒๙ 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา  “เอกยุทธ” หมายถึงนายเอกยุทธ อัญชันบุตร               
นักธุรกิจเจาของเว็บไซต ไทยอินไซเดอร  

ตัวอยางที่ ๒                                รัดคอกระทืบ 
      โบย‘บอล’ฆาเอกยุทธ 

                               ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๔ 
       วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “บอล”หรือนายสันติภาพ เพ็งดวง เปนคนขับรถ
ประจําตัว และเปนผูลงมือฆานายเอกยุทธ อัญชันบุตร ใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวกํากับ เพ่ือให
คําวา “บอล” ในขอความนี้เดนชัดมากขึ้น 

 

 



๖๑ 
 
ตัวอยางที่ ๓                     ‘เบิ้ม’ ซัดกลับ ‘บอล’ 
                                    ฆาเอกยุทธ 
                                แฉไดแคแสนเดียว 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๖ 

     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เบิ้ม” หรือนายสุทธิพงศ พิมพิสาร และ “บอล”หรือ
นายสันติภาพ เพ็งดวง ผูรวมลงมือฆานายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว
กํากับ  

ตัวอยางท่ี ๔                               ‘สุวัตร’ แจงปมอุมฆา 

                                   เคนไอเบิ้ม 
                     ไมเชื่อทํากันแคสองคน 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๗ 

     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “สุวัตร” หรือทนายความของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร 
ชี้แจงการอุมฆาเอกยุทธ  

ตัวอยางที่ ๕                                ‘ บิ๊กแจด’ ยัวะ 
                                 ม่ัวขาวเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๓๑๘ 

     วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “บิ๊กแจด” หรือ พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง ถูก
พาดพิงผัวพันขาวเอกยุทธ จึงใชเครื่องหมายอัญประกาศเด่ียวกํากับ  

 



๖๒ 
 
ตัวอยางที่ ๖                                ใช ‘จี พี เอส’ ชวย 

   มัดทีมฆาเอกยุทธ 

                                   ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๗ 
        วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา‘จี พี เอส’เปนชื่อดาวเทียมทําหนาที่ระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก หรือ จีพีเอส (อังกฤษ : Global Positioning System: GPS) คือระบบบอกตําแหนง
บนพ้ืนผิวโลก โดยอาศัยการคํานวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่สงมาจากดาวเทียม ที่โคจรอยูรอบ
โลกซึ่งทราบตําแหนง ทําใหระบบนี้สามารถบอกตําแหนง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณไดทั่วโลก
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงโดยใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวกํากับ เพ่ือใหคําวา จี พี เอส ในขอความน้ี
เดนชัดมากข้ึนและ แยกออกจากคําอ่ืน ๆ ในขอความ 

ตัวอยางท่ี ๗                              ‘วสิษฐ’ ขยม ตร.อีก   
รีบปดคดีเอกยุทธ 

                                   ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๔ 

        วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “วสิษฐ” เขียนถึง พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรอง
อธิบดีกรมตํารวจ ใชเครื่องหมายอัญประกาศเด่ียวกํากับ 

ตัวอยางที่ ๘                               ‘สุวัตร’ โต ‘แจด’   
มีทนายพบไอบอล 

                                     ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๗ 
       วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “สุวัตร” เขียนถึง นายสุวัตร อภัยภักด์ิ ทนายความ
ของนายเอกยุทธอัญชันบุตร และ “แจด” ผูเขียนพาดหัวขาวเขียนถึง พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง 
ผูบัญชาการตํารวจนครบาลใชเครื่องหมายอัญประกาศเด่ียวกํากับ 



๖๓ 
 
ตัวอยางที ่๙                                ‘สมชาย’ โผล   

    เคลียจางฆาเอกยุทธ 

                                 ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๘ 
       วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “สมชาย” เขียนถึง นายสมชาย จิตปรีดากร กรรมการ
บริษัท ทรีวิวจํากัด โดยถูกพาดพิงวามีสวนรวมรูเห็นกับการหายตัวของ นายเอกยุทธ  อัญชันบุตร ใช
เครื่องหมายอัญประกาศเด่ียวกํากับ  

  ๓.๒.๒ อัญประกาศคู “----” ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔ : ๑๓๙๒) ใหความหมาย
อัญประกาศคูวาหมายถึง เคร่ืองหมายวรรคตอนสําหรับเขียนครอมคําหรือขอความ เพ่ือแสดงวา
ขอความน้ันเปนคําพูด หรือเนนขอความนั้นใหเดนชัดขึ้น เปนตน อัญประกาศคู มีหลักการใชเพ่ือ
แสดงคําหรือขอความน้ันเปนคําพูดหรือความนึกคิดท่ีคัดมาจากท่ีอ่ืน เพ่ือเนนความนั้นใหโดดเดนขึ้น 
(สรไน รอดนิตย ๒๕๓๘ : ๙๙) ดังตัวอยาง  

ตัวอยาง                                    แจงคดี “เอกยุทธ” 

                                      ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๓๐๑ 
         วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เอกยุทธ” เขียนถึง นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ใช
เครื่องหมายอัญประกาศคูกํากับ เพราะตองการเนนวา ผูเสียหายนั้นเปนบุคคลท่ีมีความขัดแยง        
กับบุคคลท่ีมีชื่อสียง นักการเมือง ขาราชการตํารวจ และนักธุรกิจดวยกัน 

  ๓.๒.๓ เครื่องหมายมหัพภาค  (  .  ) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔ : ๘๘๔) กลาวถึง 
เครื่องหมายวรรคตอนท่ีมีรูป ( ; ) เครื่องหมายมหัพภาค หรือจุด เขียนไวขางหลังตัวอักษรคํายอ และ
ตัวเลขรวมท้ัง เขียนไวหลังขอความเม่ือจบประโยค ในการเขียนพาดหัวขาวอาชญากรรมของ        
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร จะใชเครื่องหมายมหัพภาคหลังอักษรยอตาง ๆ ไดแก ‘ชม.’ ‘ตร.’ ‘ผบช.น.’  

 



๖๔ 
 
ตัวอยางท่ี ๑                               ๕  ทนายซักไอเบิ้ม   

เคน ๒ ชม. 
ไขปมดับเอกยุทธ 

                                            ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๕ 
         วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา ชม. ยอมาจากคําวาชั่วโมง 

ตัวอยางที่ ๒                      ชง ๑๓ ประเด็น 
                                    ใหตร.คลี่ปม 
                                 คดี ‘เอกยุทธ’ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๖๐ 

     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา ตร. ยอมาจากคําวาตํารวจ 

ตัวอยางท่ี ๓                                ผบช.น. โวเอกยุทธ   
ไมนาตาย 

 ถาญาติไปแจงเร็ว ! 

                                           ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๙ 
       วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา ผบช.น. ยอมาจากคําวา ผูบัญชาการตํารวจนครบาล 

ตัวอยางท่ี ๔                              ‘วสิษฐ’ ขยม ตร.อีก   
รีบปดคดีเอกยุทธ 

                                   ทีม่า : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๒ 
        วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  



๖๕ 
 
 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา ตร. ยอมาจากคําวา ตํารวจ   

      ๓.๒.๔ เครื่องหมายอัศเจรีย ( ! ) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔ : ๑๓๙๙) กลาวถึง
หลักการใชเครื่องหมายอัศเจรียวา ใชเขียนหลังคํา วลี หรือประโยคที่เปนอุทาน เชน โอย ! อุย ! กรรม
จริง ! ฯลฯ สอดคลองกับ กําชัย ทองหลอ (๒๕๓๗ : ๑๙๕) กลาววา อัศเจรีย หรือเครื่องหมายตกใจใช
เขียนหลังคําอุทาน หรือขอความท่ีมีลักษณะคลายกับอุทาน เพื่อใหผูอานลั่นเสียงแสดงความอัศจรรย
ไดถูกตอง กับความเปนจริง และเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้น   

 ในการเขียนพาดหัวขาว ผูเขียนขาวจะใชเครื่องหมายอัศเจรีย เพ่ือใหตื่นเตนเรียกรอง
ความสนใจของผูอานขาว ดังตัวอยาง 

ตัวอยางที่ ๑                                ‘สุวัตร’ แจงปมอุมฆา ! 
       เคนไอเบิ้ม 
                     ไมเชื่อทํากันแคสองคน 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๗ 

         วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางน้ีผูเขียนพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายอัศเจรียทายขอความเพ่ือใหตื่นเตน
เรียกรองขอความวา “สุวัตร แจงปมอุมฆา !” ทนายไมเชื่อวาผูลงมือสังหารเอกยุทธมีแค ๒ คนคือ 
เบิ้ม และบอล 

ตัวอยางท่ี ๒                               ผบช.น.  โวเอกยุทธ   
ไมนาตาย 

 ถาญาติไปแจงเร็ว ! 

                                                ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๙ 
        วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายอัศเจรียทายขอความเพ่ือใหตื่นเตนเรียกรอง
ขอความวา “ถาญาติไปแจงเร็ว !” หรือญาติใหความสําคัญในการหายตัวไปของ นายเอกยุทธ           
อัญชันบุตร และติดตอกับทางตํารวจนายเอกยุทธ อาจจะไมเสียชีวิต  



๖๖ 
 
 ๓.๓ การนําเสนอพาดหัวขาว  การนําเสนอพาดหัวขาว หมายถึงการนําคํามาเรียบเรียง
ใหเปนขอความ ที่สื่อความหมายไดในระดับหนึ่ง วิจินตภาณุพงศ (๒๕๕๒ : ๙๑) กลาววา คําที่จะสื่อ
ความหมายไดนั้นจะตองประกอบดวยคําหลายคําเรียงตอกัน โดยนําคําไปผูกเปนประโยคเพ่ือสื่อ
ความหมาย เปนใจความแบบตาง ๆ 

 จากการศึกษาพบวา การนําเสนอพาดหัวขาวในขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ                
อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพไทย มีการนําเสนอพาดหัวขาวท่ีสื่อความหมายแบบใจความเดียว และ
แบบขอความ ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ การพาดหัวขาวแบบใจความเดียว ใจความหมายถึง สวนสําคัญของเร่ือง
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๓๔๑) พาดหัวแบบใจความเดียว หมายถึง การพาดหัวขาวที่ประกอบ 
ดวย กลุมของถอยคําที่มารวมกันเพ่ือสื่อถึงสาระสําคัญเพียงประเด็นเดียว โดยอาจมีการ ละประธาน 
และละบุพบท หรือขยายความขางในขอบเขตของใจความนั้น ซึ่งในการพาดหัวขาวอาชญากรรมของ
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร พบวามีการนําเสนอพาดหัวขาวแบบใจความเดียว ดังตัวอยาง  

ตัวอยางที่ ๑                             คูกรณีบิ๊กแจด 

                                               ‘เอกยุทธ’ 
                                           หายตัวปริศนา 

                                                      ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๐๒๒๙ 

                                                                   วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

               จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว โดยมีการละ ประธาน 
“ตํารวจ” และละบุพบทแสดงความเปนเจาของคําวา “ของ” หากไมละประธาน และบุพบทดังกลาว
จะไดใจความวา “เอกยุทธซ่ึงเปนคูกรณีของบิ๊กแจด หายตัวปริศนา” 

ตัวอยางท่ี ๒                                ลาคนขับ‘เอกยุทธ’  

           ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๐ 
     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๖๗ 
 
 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียวโดยมีการละ ประธาน 
“ตํารวจ” และละบุพบทแสดงความเปนเจาของคําวา “ของ” หากไมละประธาน และละบุพบท
ดังกลาวจะไดใจความวา “ตํารวจลาคนขับรถของเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๓                     ๕ ทนายซักไอเบิ้ม 
                                    เคน ๒ ชม. 
                                ไขปมดับเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๕ 
     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว และมีใจความที่ประกอบ  
ดวย ประธาน กริยา และกรรม “๕ ทนายซักไอเบ้ิมเคน ๒ ชม.ไขปมดับเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๔                                สั่งขังเดียว 
                               ทีมฆาเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๕๘ 
         วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว โดยมีการละ ประธาน    
คําวา “ตํารวจ” หากไมละประธานดังกลาวจะไดใจความวา “ตํารวจสั่งขังเดี่ยวทีมฆาเอกยุทธ” 

ตัวอยางท่ี ๕                               หาเนื้อเยื่อซอกเล็บ 

                          ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๖ 
   วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว โดยมีการละ ประธาน          
คําวา “ตํารวจ” และละบุพบทแสดงความเปนเจาของคําวา “ใน” หากไมละประธาน และบุพบท
ดังกลาวจะไดใจความวา“ตํารวจตรวจหาเนื้อเยื่อในซอกเล็บ” 



๖๘ 
 
ตัวอยางที่ ๖                                ใช ‘จี พี เอส’ ชวย 

มัดทีมฆาเอกยุทธ 

                       ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๗ 
     วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว  โดยมีการละ ประธาน    
คําวา “ตํารวจ” และละบุพบทแสดงความเปนเจาของคําวา “โดย” หากไมละประธาน และบุพบท
ดังกลาวจะไดใจความวา “ตํารวจมัดทีมฆาเอกยุทธโดยใช จี พี เอสชวย” 

ตัวอยางที่ ๗                          ขอ ๗ วันคดี ‘เอกยุทธ’   

            ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบบัที่ ๒๐๒๔๐ 
     วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว โดยมีการละ ประธาน   
คําวา “ตํารวจ”และละบุพบทแสดงความเปนเจาของคําวา“ของ” หากไมมีการละประธาน และ                 
ละบุพบทดังกลาวจะไดใจความวา “ตํารวจขอเวลา ๗ วันคดีของเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๘                                ยันเอกยุทธตาย 
                               ปมจากการเมือง 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๖๒ 
   วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว  โดยมีการละ ประธาน   
คําวา“ทนาย” หากไมละประธานดังกลาวจะไดใจความวา “ทนายยืนยันเอกยุทธตาย มาจาก          
ปมการเมือง” 

 

 



๖๙ 
 
ตัวอยางที่ ๙                                ยันมืออาชีพ 

                                ฆา ‘เอกยุทธ’ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๓๑๖ 
   วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว  โดยมีการ ละประธาน   
คําวา “ทนาย” หากไมละประธานดังกลาวจะไดใจความวา “ทนายยืนยันมืออาชีพฆาเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๑๐                              คาหัว ๓ ลาน 
                               ฆา ‘เอกยุทธ’ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๓๑๗ 
   วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว  โดยมีการละ ประธาน 
“บอล” หากไมละประธานดังกลาวจะไดใจความวา “บอลไดคาหัว ๓ ลานฆาเอกยุทธ” 

ตัวอยางท่ี ๑๑                             จี้ไขปริศนา 
                                 อีก ๒ ขอสงสัย 
                               คดีเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๓๒๐ 
   วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว โดยมีการละ ประธาน 
“ทนาย” และละบุพบทแสดงความเปนเจาของคําวา “ของ” หากไมมีการละประธาน และละบุพบท
จะไดใจความวา “ทนายจี้ไขปริศนาอีก ๒ ขอสงสัยของคดีเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๑๒                                 เรือนจําคุมเขมบอล 

                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๙ 
      วันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 



๗๐ 
 
 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว และมีใจความ                     
ที่ประกอบดวย ประธาน กริยา และกรรม “เรือนจําคุมเขมบอล” 

ตัวอยางท่ี ๑๓                               แจงคดี “เอกยุทธ” 

                                  ทีม่า : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๓๐๑ 
       วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว โดยมีการละ ประธาน 
“ตํารวจ” หากไมมีการละประธานดังกลาวจะไดใจความวา “ตํารวจชี้แจงคดีเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๑๔                              ‘บอล’ ทีมฆา 
                                   ‘เอกยุทธ’ 
                                 สอพลิกลิ้น 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๓๓๖ 
   วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว และมีใจความ                     
ทีก่ลาวถึง “บอลทีมฆาเอกยุทธพลิกลิ้น” 

ตัวอยางท่ี ๑๕                             ทนายทาดูวงจรปด 
                               ยันบอลกลับคํา แฉ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๓๑๙ 
   วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว และมีใจความ                     
ทีก่ลาวถึง “ทนายเสนอใหดูวงจรปดยืนยันบอลกับคํา” 

  ๓.๓.๒ การพาดหัวขาวแบบขอความ ขอความ หมายถึง เนื้อความตอนหน่ึงๆ
ใจความสั้นๆ ของเรื่อง(ราชบัณฑิตยสถาน๒๕๕๔ : ๑๗๘) ซึ่งการพาดหัวขาว แบบขอความน้ัน



๗๑ 
 
ประกอบดวยกลุมของถอยคํา ที่มารวมกันแลวมีสาระสําคัญมากกวา ๑ ใจความ มีลักษณะเปนการเลา
เรื่องสั้น ๆ และมีความตอเนื่อง ขอความในพาดหัวขาวอาจมี การละประธาน ละบุพบทก็ได 

 จากการศึกษาพาดหัวขาว อาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร พบวาผูเขียนมีการ
นําเสนอพาดหัวขาวแบบ ๒ ใจความ และพาดหัวขาวแบบ ๓ ใจความ ดังตัวอยาง 

ตัวอยางที่ ๑   บิ๊กแจด เตน 
                     เอกยุทธถูกอุม 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๑ 

     วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

                จากพาดหัวขาวขางตนเปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความ ไดแก
ใจความท่ี ๑ “บิ๊กแจดไมพอใจในการเสนอขาว” และ ใจความที่ ๒ “เอกยุทธถูกอุม” 

ตัวอยางที่ ๒                               สะพัดล็อกตัว โชเฟอร 
                                    เอกยุทธ 
                               คุมตัวเคนสอบเครียด 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๕๒ 
   วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ขาวสะพัดตํารวจควบคุมตัวโชเฟอร” และใจความท่ี ๒ “โชเฟอรถูกคุมตัว
สอบสวน” 

ตัวอยางท่ี ๓                               หิ้วคนรถช้ีจุดทิ้งศพ 
                                   ‘เอกยุทธ’ 
                               เหลิม ยืนยันตายแลว 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๕๓ 
   วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๗๒ 
 
 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ตํารวจนําคนขับรถชี้จุดทิ้งศพเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “เฉลิมยืนยันตายแลว” 

ตัวอยางที่ ๔                                คนรถเอกยุทธยอมรับ 

รัดคอฆา 
  เพื่อชิงเงิน  ๕  ลาน 

                           ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๑ 
         วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “คนขับรถเอกยุทธยอมรับวาฆารัดคอ” และใจความที่ ๒ “สาเหตุการฆาเพ่ือ    
ชิงเงิน ๕ ลาน”  

ตัวอยางที่ ๕                                 พบศพ ‘เอกยุทธ’ แลว 
                                โดนฝงดินรางเปลือย 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๕๔ 
   วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ตํารวจพบศพเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “ศพเอกยุทธโดนฝงดินรางเปลือย” 

ตัวอยางท่ี ๖                          เจอศพ‘เอกยุทธ’   
ฝงเปลือย 

 ลาไอเบิ้ม มือรัดคอ 

                    ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๒ 
     วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  



๗๓ 
 
 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “ตํารวจพบศพเอกยุทธสภาพฝงเปลือย” และใจความที่ ๒ “ตํารวจลาไอเบิ้ม        
มือรัดคอ”  

ตัวอยางท่ี ๗                   เสธ.ไอซปดอุมฆา 
                                                   เอกยุทธ 

ถาพาดพิงฟองแน 

                                    ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๓ 
       วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “เสธ.ไอซปฎิเสธอุมฆาเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “เสธ.ไอซจะฟองคนกลาวหาวา
ฆาเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๘                                แฉเอกยุทธหนีไมพน 
                                    แกงโหด 
                     กระโดดสะพานขาเจ็บ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๕๕ 
   วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “ตํารวจเปดเผยเอกยุทธหนีแกงโหด” และใจความที่ ๒ “เอกยุทธกระโดดสะพาน
ขาเจ็บ” 

ตัวอยางที่ ๙                              รัดคอกระทืบ 

    โบย‘บอล’ฆาเอกยุทธ 

                  ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๔ 
     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  



๗๔ 
 
 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ  ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “นายสุทธิพงศรัดคอกระทืบเอกยุทธ” และใจความที่ ๒ “นายสุทธิพงศ                 
โยนความผิดใหบอลฆาเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๑๐                                ‘สุวัตร’ แจงปมอุมฆา! 
                                    เคนไอเบิ้ม 
                                 ไมเชื่อทํากัน ๒ คน 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๕๗ 
   วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ  ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “สุวัตรแจงปมอุมฆาเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “สุวัตรไมเชื่อไอเบิ้มผูลงมือ
สังหารมี ๒ คน” 

ตัวอยางที่ ๑๑                              สางคดี ‘เอกยุทธ’ 
                               ตร. จอสรุปสํานวน 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๕๙ 
   วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ตํารวจสะสางคดีเอกยุทธ” และใจความที่ ๒ “ตํารวจเตรียมจอสรุปสํานวนคดี
เอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๑๒                              ชง ๑๓ ประเด็น 
                                    ใหตร. คลี่ปม 
                               คดี ‘เอกยุทธ’ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๖๐ 
   วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๗๕ 
 
 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ  ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “สุวัตรชง ๑๓ ประเด็นคดีเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “ตํารวจคลี่คลายปมคดีของ
เอกยุทธ” 

ตัวอยางท่ี ๑๓                    ไขปมเอกยุทธ   
     ทนายกังขา  ๑๓  ขอ 

                   ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๘ 
     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน  เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความ ไดแก 
ใจความที่ ๑ “ทนายหาสาเหตุการเสียชีวิตเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “ทนายสงสัย ๑๓  ขอ”   

ตัวอยางท่ี ๑๔                ผบช.น.  โวเอกยุทธ   
ไมนาตาย 

ถาญาติไปแจงเร็ว! 

                       ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๙ 
       วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความ ไดแก 
ใจความที่ ๑ “ผบช.น.บอกเอกยุทธไมนาตาย” และใจความท่ี ๒ “ถาญาติไปแจงความเร็ว”  

ตัวอยางที่ ๑๕                             ปลอยขาว 
 มือฆาเอกยุทธ 

   ผูกคอดับ 

                        ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๑ 
       วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความไดแก 
ใจความที่ ๑  “เรือนจําปลอยขาว” และใจความท่ี ๒ “คนฆาเอกยุทธผูกคอตาย”  



๗๖ 
 
ตัวอยางท่ี ๑๖                              ‘วสิษฐ’  ขยม ตร.อีก   
    รีบปดคดีเอกยุทธ 

                     ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๒ 
      วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความ ไดแก 
ใจความที่ ๑  “วสิษฐวิจารณตํารวจ” และใจความท่ี ๒ “ตํารวจรีบปดคดีเอกยุทธ”  

ตัวอยางที่ ๑๗                              เคลียร  ๔  จาก  ๑๓  ขอ 
คดีเอกยุทธ 

ไมโดนทุบอัณฑะ 

                       ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๓ 
      วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความ ไดแก     
ใจความที่ ๑ “ตํารวจเคลียร ๔ จาก ๑๓ ขอคดีเอกยุทธ” และใจความที่ ๒ “เอกยุทธไมเสียชีวิตโดน
ทุบอัณฑะ” 

ตัวอยางที่ ๑๘             ตรวจศพเอกยุทธ   
   ยันไมพบสารพิษ 

                ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๔ 
     วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖         

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความ ไดแก 
ใจความที่ ๑ “ตํารวจตรวจศพเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “ตํารวจยืนยันไมพบสารพิษ” 

 

 



๗๗ 
 
ตัวอยางที่ ๑๙                              ไข ๑๓ ปม ‘เอกยุทธ’ 
                               ตร.ยังฆาชิงทรัพย  

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๖๙ 
   วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความ ไดแก 
ใจความท่ี ๑ “ตํารวจไข ๑๓ ปมเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “ตํารวจยืนยันเอกยุทธเสียชีวิตโดยการ
ฆาชิงทรัพย” 

ตัวอยางท่ี ๒๐                             ‘สุวัตร’ โต  ‘แจด’   
มีทนายพบไอบอล 

                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๗ 
       วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความ ไดแก 
ใจความที่ ๑ “สุวัตรโตแยงแจด” และใจความท่ี ๒ “ทนายความพบไอบอล”  

ตัวอยางที่ ๒๑                              “บิ๊กแจด” ยัวะ 
                                ม่ัวขาว เอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๓๑๘ 
   วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๒ ใจความ ไดแก 
ใจความที่ ๑ “บิ๊กแจดยัวะขาว” “เพราะขาวบิ๊กแจดพัวพันการตายเอกยุทธ” 

 

 

 



๗๘ 
 
ตัวอยางที่ ๒๒                              ‘เบิ้ม’ ซัดกลับ ‘บอล’ 
                                     ฆาเอกยุทธ 
                                แฉไดแคแสนเดียว 

ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๓๒๕๖ 
   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๓ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “เบิ้มปฏิเสธฆาเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “บอลฆาเอกยุทธ” และใจความที่ ๓ 
“บอลฆาเอกยุทธไดคาจาง ๑ แสนบาท” 

ตัวอยางที่ ๒๓            โตทนาย ‘เอกยุทธ’   
                                                  คนมีสีฆา 

   สอบ‘บอล’เปลาพูด 

                          ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๖ 
   วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๓ ใจความ ไดแก 
ใจความท่ี ๑   “ตํารวจโตแยงทนายเอกยุทธ” ใจความท่ี ๒ “คนมีสีฆาเอกยุทธ” และใจความท่ี ๓ 
“ตํารวจสอบสวนบอล บอลไมไดพูด” 

ตัวอยางท่ี ๒๔             ทนายแฉไอบอลปูด 
จาง ๓ ลาน 

คนมีสีฆาเอกยุทธ 

                ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๕ 
       วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



๗๙ 
 
 จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบ ๓ ใจความ ไดแก 
ใจความที่ ๑  คือ “ทนายเปดเผยวาไอบอลสารภาพ” ใจความท่ี ๒ “ไอบอลไดรับคาจาง ๓ ลาน” 
และใจความท่ี ๓ “คนมีสีฆาเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๒๕                             ‘สมชาย’ โผลเคลียร 
   จางฆาเอกยุทธ 

                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๘ 
       วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบดวย ๓ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑  “สมชายปรากฏตัว” ใจความที่ ๒ “สมชายพิสูจนตัวเอง” และใจความท่ี ๓  
“สมชายไมไดจางฆาเอกยุทธ”  

 จากการศึกษาภาษาพาดหัวขาว ทั้งลักษณะการใชคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน และ
การนําเสนอพาดหัวขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ ในขาวอาชญากรรมของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร มี
ลักษณะสําคัญดังนี้ 
 การใชคําท่ีไมเปนทางการในพาดหัวขาว ไดแก การเรียกชื่อเลน การเรียกเฉพาะชื่อเลน
การเรียกคํานําหนาและชื่อเลน การเรียกชื่อตามอาชีพ การเรียกชื่อจริง การเรียกตําแหนง การเรียก
ตําแหนงแทนชื่อจริง ดานการใชคําเนนความเปนกันเอง เชน การใชภาษาพูด ดานการใชคําที่มองเห็น
ภาพชัดเจน ไดแก การใชคําที่แสดงความนาสยดสยอง การใชคําที่มีความหมายโดยนัย และการใช
ถอยคําที่เปนสํานวน กลุมคํานี้จะปรากฏใหเห็นในพาดหัวขาวอาชญากรรมทั่วไป นอกจากนั้นยังใชคํา
กระชับรัดกุม ไดแก การใชคําตัด การใชอักษรยอ การใชคํานามนัย การใชคําตางประเทศ และการใช
คําลักษณนามเปนตน ขอสังเกตที่เห็นไดชัดอีกประการหนึ่ง คือ วิธีการพาดหัวขาวจะไมยึดกฎเกณฑ
ภาษาไทยเทาใดนัก ดังจะเห็นไดจาก การละประธาน ละบุพบท และเม่ือนําใจความมากกวา ๑ 
ใจความ มาเขียนพาดหัวขาว มักไมมีคําเชื่อมโยงใจความใหตอเนื่องกัน ผูอานจะตองเดาความหมาย
เอาเอง หรือติดตามอานเนื้อขาวตอไป ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะเดนของพาดหัวขาวอาชญากรรม 
กรณีเอกยุทธ อัญชันบุตร ที่ปรากฏในหนังสือพิมพปริมาณ  
 
 



๘๐ 

 

บทที่ ๔ 

ภาษาพาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพ 
 
 หนังสือพิมพคุณภาพ เปนหนังสือพิมพที่มุงใหความสําคัญในการนําเสนอขาวท่ี 
เนนหนักทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ขาวอาชญากรรมที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพคุณภาพ จึงไมใชขาวอาชญากรรมทั่วไป แตจะตองเปนขาวที่สัมพันธกับสังคมการเมือง 
ดังเชน ขาวอาชญากรรมของ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร  

 ภาษาในพาดหัวขาวอาชญากรรม นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ของหนังสือพิมพคุณภาพ 
โดยท่ัวไป จะนําสาระสําคัญของขาวนั้นใหผูอานติดตามรายละเอียดในเน้ือขาวตอไป ภาษาที่ใชพาด
หัวขาว จึงตองเลือกใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาว  การศึกษาภาษาการพาดหัวขาว
อาชญากรรมนายเอกยุทธ อัญชันบุตร ของหนังสือพิมพคุณภาพ ผูศึกษาจะวิเคราะหใหเห็นประเด็น
พาดหัวขาวดังกลาว ๓ ประเด็น ไดแก การใชคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการเสนอพาดหัว
ขาวดังกลาว คือ 

 ๔.๑  การใชคํา  

 ดังที่กลาวมาแลววาคํา หมายถึง เสียงพูด เสียงท่ีเปลงออกมาคร้ังหนึ่ง  ๆ หรือลาย
ลักษณอักษรที่เขียน หรือพิมพขึ้นเพ่ือแสดงความคิด และแสดงออกมาเปนความหมายตาง ๆ แต
ขอบเขตของความหมายนั้นไมคงที่ และตายตัว ดังน้ันการวิเคราะหความหมายของภาษา จึงตอง
วิเคราะหผานการใชคําซึ่งเปนหนวยพ้ืนฐานของภาษา ดังเชนที่ผูศึกษาจะวิเคราะหการใชคํา ในพาด
หัวขาวของหนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพสยามรัฐ และการใชคําในพาดหัวขาวหนังสือพิมพโลกวันนี้ 
ดังจะกลาวตอไปน้ี 

 

 

 



๘๑ 
 
๔.๑.๑ การเรียกช่ือบุคคลที่เปนขาว  

  การใชคําเพ่ือเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวของ ในการเขียนพาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพ ซึ่งมัก
เปนบุคคลมีชื่อเสียงรูจักกันทั่วไป เชน ขาราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ จะใชวิธีการพาดหัวขาว
ดังตอไปน้ี 

                            ๔.๑.๑.๑  การเรียกช่ือจริง การเรียกชื่อจริงหมายถึง การใชชื่อท่ีเปนทางการ
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง [โดยไมมีคํานําหนาชื่อ และนามสกุลจริง] ผูศึกษาพบวา ในพาดหัวขาว
อาชญากรรมของเอกยุทธ ที่ใชการเรียกชื่อจริง และไมไดระบุนามสกุลจริง ไดแก ‘เอกยุทธ’ ‘กรณ’ 
‘พรทิย’ ‘ทักษิณ’ ‘คํารณวิทย’ 

ตัวอยางที่ ๑                                ‘เอกยุทธ’ หายตัว 
                                 ญาติแจงตร. ตามหา 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                                วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง นายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อจริง 
คือ “เอกยุทธ” ไมไดระบุคํานําหนาชื่อ และไมไดระบุนามสกุล 

ตัวอยางท่ี ๒                     ญาติรอง ป. – นครบาล   
     หา เอกยุทธ หาย 

                       ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๕ 
                                                                                วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง นายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อจริง 
คือ “เอกยุทธ” ไมไดระบุคํานําหนาชื่อ และไมไดระบุนามสกุล 

 

 



๘๒ 
 
ตัวอยางที่ ๓                                โรแจงตํารวจ 
                                     อุม เอกยุทธ 
                      คนรถหายตัวลึกลับ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๕๙ 
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง นายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อจริง 
คือ “เอกยุทธ” ไมไดระบุคํานําหนาชื่อ และไมไดระบุนามสกุล 

ตัวอยางท่ี ๔                               เชิญมารค – กรณ – พรทิพย   
โชวขอมูล 

        เงื่อนงําอุมฆา ‘เอกยุทธ’ 

                                       ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๐ 
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว  กลาวถึง นายกรณ จาติกวาณิช  อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และแพทยหญิง คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท ผูตรวจราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และอดีตผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อจริงคือ 
“กรณ”และ “พรทิพย” ไมไดระบุคํานําหนาชื่อ และไมไดระบุนามสกุล 

ตัวอยางที่ ๕                                เล็งฟองทนายดัง 
                                            หม่ินทักษิณ 
                                 พัวพันอุมเอกยุทธ 

  ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๘ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยใชคํา
เรียกที่เปนชื่อจริง คือ “ทักษิณ” ไมไดระบุคํานําหนาชื่อ และไมไดระบุนามสกุล 



๘๓ 
 
ตัวอยางท่ี ๖                               คดี ‘เอกยุทธ’ ยังไมปด   

           คํารณวิทย ขอ ๗ วัน เคลียร 

   ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๖ 
                                                                           วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง ผูบัญชาการตํารวจ
นครบาล  โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อ “คํารณวิทย” โดยไมไดระบุ ยศ ตําแหนง 

    ๔.๑.๑.๒ การเรียกชื่อเลน ชื่อเลนหมายถึง ชื่อบุคคลท่ีใชกันในหมูญาติ 
หรือผูใกลชิด (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๓๘๔) ในภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม ของเอกยุทธ              
อัญชันบุตร ผูศึกษาพบวามีการเรียกชื่อเลนของบุคคลในขาว ๒ ประเภท ไดแก การเรียกเฉพาะชื่อ
เลน การเรียกคํานําหนาและชื่อเลน 

                          ๔.๑.๑.๒.๑ การเรียกเฉพาะชื่อเลน  
  จากการศึกษาพบวา ในพาดหัวขาวของบุคคลในขาวที่มีการเรียกเฉพาะชื่อเลน  ใน
หนังสือพิมพคุณภาพ ไดแก ‘มารค’ ‘เบิ้ม’ ‘แจด’ ‘บอล’ 

ตัวอยางท่ี ๑                               เชิญมารค – กรณ – พรทิพย   
โชวขอมูล 

       เงื่อนงําอุมฆา ‘เอกยุทธ’ 

                         ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๐ 
                                                                          วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง การใชเรียกชื่อเลนของ “มารค” เมื่อตองการกลาวถึง 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ไมใชชื่อจริง  

 

 

 



๘๔ 
 
ตัวอยางท่ี ๒                               ทนายเอกยุทธบุก บช.น.   

เบิ้มโชวซ้ํา 
      ขั้นตอนซุกรถ - ปนจี้เสีย 

   ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๑ 
                                                                         วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง การใชเรียกชื่อเลนของ “เบิ้ม” เมื่อตองการกลาวถึง 
นายสุทธิพงศ พิมพิสาร โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อเลน  

ตัวอยางที่ ๓                                ซัดทอด ‘บอล’ 
                                     คนสังหาร 
                                แจง ๖ ขอหาหนัก 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๔ 
                                                                         วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง การใชเรียกชื่อเลนของ “บอล” เมื่อตองการกลาวถึง 
นายสันติภาพ เพ็งดวง ผูตองหาคดีนี้ 

ตัวอยางที่ ๔                                ทนายรุดสอบเบ้ิม 
                                    ย้ําใบสั่งฆา 
                                เรือนจําคุมเขม ‘บอล’ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบบัที ่๒๑๙๖๕ 
                                                                         วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง การใชเรียกชื่อเลนของ “เบิ้ม”และ “บอล” เมื่อ
ตองการกลาวถึง นายสุทธิพงศ พิมพิสาร “เบิ้ม” และ นายสันติภาพ เพ็งดวง “บอล”  

 



๘๕ 
 
ตัวอยางท่ี ๕                               ‘แจด’ ยัน ๑ สัปดาหเคลียร   
    ๑๓ ปม ‘คาใจ’ 

                              ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๔ 
                                                                         วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

                จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง การใชเรียกชื่อเลนของ “แจด” เมื่อตองการ กลาวถึง  
พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง 

ตัวอยางที่ ๖                               ‘บอล’ ยันคําใหการเดิม 

    ลูก ‘เอกยุทธ’ เชื่อจัดฉาก  

   ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๙๔๑ 
                                                    วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง การใชเรียกชื่อเลนของ “บอล” เมื่อตองการกลาวถึง 
นายสันติภาพ  เพ็งดวง โดยใชคําเรียกที่เปนชื่อเลนไมใชชื่อจริง เนื่องจากชื่อจริงยาวเกินไปไมเหมาะที่
จะนํามาเขียนพาดหัวขาว และชื่อนั้นเขาไปพัวพันกับคดีฆาคนตาย 
 
                          ๔.๑.๑.๒.๒  การเรียกคํานําหนาและช่ือเลน 
  จากการศึกษาขอมูลพบวาบุคคลที่หนังสือพิมพมติชนใชเรียกคํานําหนาและชื่อเลน ใน          
พาดหัวขาวของเอกยุทธ อัญชันบุตร มีจํานวน ๒ ตัวอยาง คือ  

ตัวอยางที่ ๑                                บิ๊กแจดส่ังสอบ‘บอล’กลับคํา 
             เคลียรคดีฆาเอกยุทธใน ๗ วัน 

                                                    ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๓ 
                                                           วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



๘๖ 
 
  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําเรียกชื่อ พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง ผูบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ดวยชื่อเลนคือ “บิ๊กแจด” และคํานําหนาชื่อวา บิ๊ก เปนการนําคําหนาชื่อมาใช ซึ่งมี
ความหมายใชเชิงบวก คือไดรับการยกยองในตําแหนงอาชีพทางตํารวจ 

ตัวอยางที่ ๒                                ปูด ๓ ล.ฆาเอกยุทธ 
                                     ไอบอลแฉจากคุก 
                                ทีมอุมมีสีหักหลัง 

  ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๕ 
                                                                         วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําเรียกชื่อ “ไอบอล” เมื่อตองการกลาวถึง นายสันติภาพ 
เพ็งดวง ผูตองหาในคดีนี้ 

               ๔.๑.๑.๓ การเรียกช่ือตามอาชีพ ในพาดหัวขาวเอกยุทธ อัญชันบุตร พบวา
มีการ เ รี ยกชื่ อจริ ง  การ เรี ยกชื่ อ เล น  การ เ รี ยกคํ าหน าและชื่ อ เล น  และผู ศึ กษาพบว า                     
ในพาดหัวขาวมีการเรียกชื่อตามอาชีพ ไดแก ‘คนรถ’ ‘คนขับ’ ‘ทนาย’  

ตัวอยางที่ ๑                                โรแจงตํารวจ 
                                    อุมเอกยุทธ 
                                   คนรถ หายตัวลึกลับ 

  ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๕๙ 
                                                                           วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “คนรถ” หมายถึงนายสันติภาพ เพ็งดวง คนขับรถ
ของนายเอกยุทธ อัญชันบุตรที่หายตัวไป โดยใชคําเรียกชื่อตามอาชีพคนขับรถ 

 

 



๘๗ 
 
ตัวอยางที่ ๒                                ฆารัดคอหมกเขาพัทลุง 

ศพเอกยุทธ 
        เคนหนัก คนขับ สารภาพ 

                     ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๗ 
                                                                                  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “คนขับ” หมายถึงนายสันติภาพ เพ็งดวง คนขับรถ
ของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร โดยใชคําเรียกอาชีพคนขับรถ 

 
ตัวอยางที่ ๓                                ทนายพรอม ยุติคดี ‘เอกยุทธ’ 

                             ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๗๑(๙๖) 
                                                                                  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ทนาย” หมายถึง นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ซึ่งเปนทนาย
ประจําตัวของ นายเอกยุทธ โดยผูเขียนใชคําเรียกที่เปนอาชีพ ทนาย 

ตัวอยางที่ ๔                                ทนายเล็งวางมือ 
                                   ฆา ‘เอกยุทธ’ 
                                 หากญาติถอดใจ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๙ 
                                                                           วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางนี้ผูเขียนพาดหัวขาว ใชคําวา “ทนาย” หมายถึงนายสุวัตร อภัยภักดิ์ โดยใช
คําเรียกท่ีเปนอาชีพ ทนาย 

 

 

 

 



๘๘ 
 
 
ตัวอยางที่ ๕                                ทนาย ‘เอกยุทธ’ ชิงฟอง   

      อัยการยันสงสํานวนทัน 

           ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที ่๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๕ 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางน้ีผูเขียนพาดหัวขาว ใชคําวา “ทนาย” หมายถึง นายสุวัตร อภัยภักดิ์ โดย
ใชคําเรียกที่เปนอาชีพ ทนาย 

               ๔.๑.๑.๔ การใชเรียกชื่อแสดงสัมพันธทางเครือญาติ สัมพันธ หมายถึง 
ผูกพัน เกี่ยวของ เชน เขากับฉันสัมพันธกันฉันญาติ พาดหัวขาวฆาตกรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ใน
หนังสือพิมพคุณภาพ ผูศึกษาพบวามีการต้ังชื่อบอกถึงความสัมพันธทางเครือญาติ ไดแก ‘พอ–แม’              
‘พ่ีสาว’ ‘นอง’ ‘ลูก’   

ตัวอยางที่ ๑                                ไดรับเงิน ‘เอกยุทธ’ คืน ๔ ลาน 
                                 พอ-แม คนขับรถโดนรับของโจร 

                           ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๙(๙๔) 
                                                                                  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชแสดงความสัมพันธเครือญาติคือ “พอ-แม” หมายถึง บิดา
มารดาของ นายสันติภาพ เพ็งดวง ซึ่งเปนคนขับรถของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร  

ตัวอยางท่ี ๒                               พี่สาว เอกยุทธไมติดใจ   
ปมฆา นอง 

    ใหแกงอุมเขาขมาศพ 

                            ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๙ 
                                                                         วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๘๙ 
 
  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชแสดงความสัมพันธเครือญาติคือ “พ่ีสาว” โดยในที่นี้ปรากฏ
คือ นางสุภาภรณ แหวนหลอ ผูมีความสัมพันธเปนพ่ีสาวของนายเอกยุทธ สวนคําวา “นอง” เปนคํา
แทนนายเอกยุทธ อัญชันบุตร ผูเปนนองชายนางสุภาภรณ 

ตัวอยางที่ ๓                               ‘บอล’ ยันคําใหการเดิม 

        ลูก ‘เอกยุทธ’เชื่อจัดฉาก 

                          ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๑ 
                                                                   วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

   จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําเรียกแสดงความสัมพันธเครือญาติคือ “ลูก” หมายถึง 
นายกองการุณ ศรีประสาน ซึ่งเปนบุตรชายของนายเอกยุทธ  

               ๔.๑.๑.๕ การใชคําเรียกชื่อตามสมญานาม วันดี ทองงอก (๒๕๓๔ : ๑๓)
กลาววา สมญานามเปนคํา หรือขอความใดท่ีหนังสือพิมพกลาวพาดพิงถึงบุคคล เหตุการณ หรือสิ่งที่
ตั้งขึ้นตามรูปลักษณะ หรือพฤติกรรม ซึ่งไมใชชื่อจริง ซึ่งสอดคลองกับ ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔ : 
๓๔๙) หมายถึงชื่อตั้งใหกันเลน ๆ หรือตามลักษณะที่หมายรูกันในหมูคณะ  

  จากการศึกษาพบวา ในพาดหัวขาวอาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพ
คุณภาพ มีการต้ังชื่อตามคําสมญานาม คือ “แมว” 

ตัวอยาง                                    แมว ฮึ่มฟอง ๒ ทนาย   
  จับโยง‘คดีเอกยุทธ’ 

   ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๙๔๓ 
                                                            วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว กลาวถึง “แมว” เปนคําสมญานามของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งใชกันในหมู เพ่ือนเตรียมทหารรุนที่๑๐ 



๙๐ 
 
       ๔.๑.๒ การใชคําตัด ในการเขียนพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร 
ผูศึกษาพบวา มีคําตัดที่เปนคํากริยาแสดงอาการ โดยการเขียนขาวเพ่ือเปนการเราความสนใจของ
ผูอานไดติดตามเนื้อหาในตัวขาว ไดแก ‘แจง’ ‘รอง’ ‘หา’ ‘คน’ ‘ซุก’ ‘สอบ’ ‘คุม’ ‘เขม’ ‘ยัน’ ‘คลี่’ 
‘สาง’ ‘ลือ’ ‘สอบ’ ‘กลับคํา’ 
 
ตัวอยางท่ี ๑                               ‘เอกยุทธ’ หายตัว 
                                 ญาติ แจง ตร.ตามหา 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                                  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

   จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “แจง” ซึ่งเปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําเต็ม
วา “แจงความ” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา นายเอกยุทธ หายตัวไปญาติมาแจงความใหตํารวจ
ตามหา 

ตัวอยางที่ ๒                                ญาติ รอง ป. – นครบาล   
                                               หา เอกยุทธหาย 

                               ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๕ 
                                                                            วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “รอง” ซึ่งเปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําเต็ม
วา “รองเรียน” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ญาติของเอกยุทธ รองเรียนกองบังคับการปราบปราม
ตํารวจนครบาล  
   ตัวอยางที่ ๒ ผู เขียนพาดหัวขาวใชคําวา “หา” ซึ่งเปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใช              
มาจากคําเต็มวา “คนหา” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ญาติใหตํารวจคนหานายเอกยุทธท่ีหายตัว  
 

 

 

 



๙๑ 
 
 
ตัวอยางที่ ๓                              สังหารเจานาย 

                                   ชิงเงิน ๕ ล. 
                                หิ้วตัวข้ึนฮ. คนศพพัทลุง 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๑ 
                                                                           วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “คน” ซึ่งเปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําเต็ม
วา “คนหา” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ตํารวจนําตัว นายสันติภาพ เพ็งดวง ขึ้นเฮลิคอปเตอร
เพ่ือคนหาศพนายเอกยุทธ ที่จังหวัดพัทลุง 

ตัวอยางท่ี ๔                               ทนายเอกยุทธบุก บช.น.   
เบิ้มโชวซ้ํา 

    ขั้นตอนซุก รถ –ปนจี้เสีย 

                                   ทีม่า : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๑ 
                                                                             วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ซุก” ซึ่งเปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําเต็ม
วา “ซุกซอน” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา เบิ้ม อธิบายขั้นตอนจับตัวนายเอกยุทธ อัญชันบุตรโดย
ซอนตัวอยูในรถ และใชปนจี้ตัว 
 
ตัวอยางที่ ๕                                ทนายรุด สอบ เบิ้ม 
                                   ย้ําใบสั่งฆา! 
                                 เรือนจําคุมเขม ‘บอล’ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๗๖๕ 
                                                                           วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๙๒ 
 
  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “สอบ” ซึ่งเปนคําตัดท่ีนําสวนหนามาใช มาจากคําเต็ม
วา “สอบสวน” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ทนายสุวัตรเดินทางไปสอบสวนเบิ้มเพราะเชื่อวา 
เบิ้ม ฆาเอกยุทธตามใบสั่ง 

  ตัวอยางที่ ๒ พาดหัวขาว ใชคําวา “คุม”และ “เขม” ซึ่งเปนคําตัดท่ีนําสวนหนามาใช 
มาจากคําเต็มวา “ควบคุม”และ “เขมงวด” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา เรือนจําคุมตัวนาย
สันติภาพ เพ็งดวงอยางเขมงวด 

ตัวอยางท่ี ๖                               ตร. ยัน ฆาชิงทรัพยเอกยุทธ  
           ลุยตรวจทุกจุดซ้ํา คลี่ ปมคดี 

                            ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๓ 
                                                                              วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ยัน” ซึ่งเปนคําตัดท่ีนําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็ม
วา “ยืนยัน” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ตํารวจยืนยันการตายของ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร เปน
การฆาชิงทรัพย 
 
  ตัวอยางที่ ๒ ผูเขียนพาดหัวขาว ใชคําวา “คลี่” ซึ่งเปนคําตัดท่ีนําสวนหนามาใช มาจาก
คําเต็มวา “คลี่คลาย”ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ตํารวจตรวจทุกจุดซ้ําเพ่ือคลี่คลายคดีฆา              
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร 
 
ตัวอยางท่ี ๗                               ผาพิสูจน ศพซํ้า 
                                  ญาติเอกยุทธ 
                                สั่งลุย สาง คดี 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที ่๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๗ 
                                                                           วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “สาง” ซึ่งเปนคําตัดที่นําสวนหนามาใช มาจากคําเต็ม
วา “สะสาง” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา ญาติของเอกยุทธสั่งลุยสางคดีการเสียชีวิตนายเอกยุทธ 
อัญชันบุตร 
 



๙๓ 
 
ตัวอยางที่ ๘                      ชี ้มือฆา‘เอกยุทธ’ตายแค ลือ 

                    ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๖ 
                                                                        วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ลือ” ซึ่งเปนคําตัดที่นําสวนหลังมาใช มาจากคําเต็ม
วา “ขาวลือ” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา นายสันติภาพ เพ็งดวง หรือบอลผูสังหารนายเอกยุทธ 
เสียชีวิต นั้นเปนแคขาวลือ 

 
ตัวอยางท่ี ๙                               บิ๊กแจดสั่ง สอบ‘บอล’ กลับคํา 

             เคลียรคดีฆาเอกยุทธใน ๗ วัน 

                                        ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๔ 
                                                                   วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “สอบ” ซึ่งเปนคําตัดท่ีนําสวนหนามาใช มาจากคําเต็ม
วา “สอบสวน” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง สั่งใหสอบสวนบอล 
คดีฆานายเอกยุทธ อัญชันบุตร 
  ตัวอยางที่ ๒ ผูเขียนขาวพาดหัว ใชคําวา “กลับคํา” ซึ่งเปนคําตัดท่ีนําสวนหนามาใช มา
จากคําเต็มวา  “กลับคําใหการ” ในพาดหัวขาวนี้มีความหมายวา บอลที่ตกเปนผูตองหากลับคําใหการ
ปฏิเสธฆานายเอกยุทธ อัญชันบุตร 
 
       ๔.๑.๓ การใชอักษรยอ อักษรยอ หมายถึงอักษรและคําท่ีใชแทนคําเต็มโดยมี
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ประกอบเพ่ือใหการเขียนสื่อสารไดเร็วขึ้น ซึ่งผูอานตองอานคําเต็มของคํา
นั้น (กรมวิชาการ ๒๕๔๔ : ๑๘๙) 
  
  การใชอักษรยอในพาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพ เปนการใชอักษรยอท่ีเขาใจกันทั่วไป 
และใชอักษรยอที่คนทั่วไปยังไมเขาใจ จากการศึกษาพบวาขาว ของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร มี          
พาดหัวขาวที่ใชอักษรยอ ไดแก ‘ตร.’ ‘ป.’ ‘๕ล.’ ‘จนท.’ ‘กมธ.ตร.’ ‘กก.’ ‘กสม.’  
 

 



๙๔ 
 
ตัวอยางท่ี ๑                                ‘เอกยุทธ’ หายตัว 
                                  ญาติแจงตร. ตามหา 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                   วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ตร.” เปนอักษรยอที่ใชแทนคําเต็มวา “ตํารวจ” 

ตัวอยางที ่๒                                ญาติรอง ป. – นครบาล   
                                                หา เอกยุทธหาย 

                         ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๗๕ 
                                                                     วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตั วอย า งพาดหั วข า ว  ใชคํ าว า  “ป . ”  เปน อักษรย อที่ ใช แทนคํ า เ ต็มว า              
“กองบังคับการปราบปราม” 

 
ตัวอยางท่ี ๓                               สังหารเจานาย 
                                    ชิงเงิน ๕ ล. 
                                หิ้วตัวข้ึน ฮ. คนศพพัทลุง 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๑ 
                                                                           วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “๕ ล.”และ “ฮ.”เปนอกัษรยอท่ีใชแทนคําเต็มวา “๕ 
ลานบาท” และ “เฮลิคอปเตอร” 

 

 

 



๙๕ 
 
ตัวอยางที่ ๔                                จนท. เจอศพ 
                                    เอกยุทธ 
                                 ถูกทุบหัว-รัดคอ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๒ 
                                                                           วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว  ใชคําวา  “จนท .” เปนอักษรยอที่ ใชแทนคําเ ต็มว า              
“เจาหนาที่ตํารวจ” 

ตัวอยางที่ ๕                               ตร. ยันฆาชิงทรัพยเอกยุทธ  
         ลุยตรวจทุกจุดซ้ําคลี่ปมคดี 

                                ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๓ 
           วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ตร.” เปนอักษรยอท่ีใชแทนคําเต็มวา “ตํารวจ” 

 

ตัวอยางที่ ๖                               ‘คํารณวิทย’ รับทา     
      ‘ปม’ ฆาเอกยุทธ 

    แจง ‘กมธ.ตร.’  
 
                    ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๑ 

                                                                          วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “กมธ .ตร .” เปนอักษรยอที่ ใชแทนคําเต็มวา 
“กรรมาธิการตํารวจ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 
ตัวอยางที่ ๗                               แฉสุดมั่วคดีฆาเอกยุทธ   
                      กก. สิทธิแตก 

                     ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๒ 
                                                                                วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอย างพาดหัวขาว  ใชคํ าว า  “กก . ”  เปน อักษรยอ ท่ี ใช แทนคํา เต็มว า 
“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน” 
 
ตัวอยางท่ี ๘                                แจดซัด กสม. 
                                    หากินกับศพ 
                                 ย้ําคดี ‘เอกยุทธ’ ไมเกี่ยวการเมือง 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๖ 
                                                                           วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “กสม.” เปนอักษรยอที่ใชแทนคําเต็มวา “สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” 
 
        ๔.๑.๔ การใชถอยคําที่เปนภาษาพูด ภาษาพูด เปนภาษาประเภทหนึ่งซ่ึงเกิดจาก
การพูดที่แสดงความคุนเคย ไมเหมาะสมท่ีนํามาใชในงานพิธี ทั้งนี้ภาษาประเภทนี้อาจปรากฏได ทั้ง
ภาษาพูด และภาษาเขียน (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๘๖๙) 
 
  จากการศึกษาพบวา การพาดหัวขาวในขาวอาชญากรรม เอกยุทธ อัญชันบุตร มีการใช
ถอยคําในระดับภาษาพูด ในการพาดหัวขาวในหนังสือพิมพคุณภาพ ไดแก ‘โร’ ‘เจอ’ ‘แฉยิบ’ ‘โดด’ 

‘ซัดทอด’ ‘ย้ํา’ ‘บุก’ ‘คุก’ ‘ลุย’ ‘แฉ’ ‘โดน’ ‘เปดปาก’ ‘ตาย’ ‘มั่ว’ ‘แตก’ ‘ซํ้า’ ‘ชิงฟอง’ ‘ใต’ 
‘สุราษฏร’ 
 

 

 

 

 
 



๙๗ 
 
ตัวอยางท่ี ๑                               โรแจงตํารวจ 
                                  อุมเอกยุทธ 
                                คนรถหายตัวลึกลับ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๕๙ 
                                                                           วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “โร”หมายถึง ปรากฏชัด เชนวิ่งโรไปคนเดียว 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๐๙๒) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “โร” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคํา
วา “รีบเรง” ในภาษาเขียนเพื่อแสดงวา “ญาติรีบมาแจงตํารวจวา เอกยุทธ ถูกอุม”  

ตัวอยางที่ ๒                                จนท. เจอศพ 
                                     เอกยุทธ 
                                ถูกทุบหัว-รัดคอ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๒ 
                                                                           วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เจอ”หมายถึง พบ เห็น (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : 

๓๓๔) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “เจอ” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “พบเห็น” ในภาษาเขียน
มาใชเพ่ือแสดงวา “เจาหนาที่ตํารวจพบศพ เอกยุทธแลว” 

ตัวอยางท่ี ๓                                ลูกเอกยุทธ แฉ ไลคนออก 
      ปมอุมพอ 

                              ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๘ 
                                                                      วันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “แฉ”หมายถึง ตีแผ เปดเผย (ราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๕๔ : ๑๐๙๒) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคํา “แฉ” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “เปดเผย” ในภาษา
เขียนเพ่ือแสดงวา ลูกของเอกยุทธเปดเผยวา การหายตัวของพอมาจากการไลคนออก 
 



๙๘ 
 
ตัวอยางท่ี ๔                               แฉยิบ นาทีฆา ‘เอกยุทธ’ 

โดด รถหนี 
   ใชเชือกรองเทารัดคอ 

                                          ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๘ 
                                                                                วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาวใชคําวา “แฉยิบ” หมายถึงตีแผ เปดเผย มักใชประกอบคําวาถ่ี 
หรือละเอียด (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๙๕๓) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “แฉยิบ” ซึ่งเปนภาษา
พูดมาใชแทนคําว า  “ เปด เผยอยางละเ อียด” ในภาษาเ ขียนเ พ่ือแสดงว านายสันติภาพ  
เพ็งดวง ไดชี้แจงการฆานายเอกยุทธ อัญชันบุตรอยางละเอียด 

  ตัวอยางที่ ๒ ใชคําวา “โดด”หมายถึง กระโดด เชน ผูรายกระโดดหนีไปทางหนาตาง 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๔๔๗) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “โดด” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใช แทนคํา
วา “กระโดด” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา นายเอกยุทธพยายามท่ีจะชวยเหลือตัวเอง โดยกระโดดหนี 
ลงจากรถ 
 
ตัวอยางท่ี ๕                                ซัดทอด ‘บอล’ 
                                   คนสังหาร 
                                 แจง ๒ ขอหาหนัก 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๔ 
                                                                           วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ซัดทอด”หมายถึง ใหการพาดพิงถึงบุคคลอ่ืน 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๓๙๘) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ซัดทอด” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทน
คําวา “ใหการพาดพิงถึงบุคคลอ่ืน” ซึ่งเปนภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา นายสุทธิพงศ พิมพิสาร หรือเบิ้ม 
ใหการพาดพิงวาบอลเปนผูสังหาร เอกยุทธ 

 

 



๙๙ 
 
ตัวอยางที่ ๖                               ทนายรุดสอบเบ้ิม 
                                   ย้ําใบ สั่งฆา ! 
                               เรือนจําคุมเขม ‘บอล’ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๕ 
                                                                           วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ย้ํา”หมายถึง ยืนยันพูด รับรู เห็นหรือ ทํา 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๙๕๕) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ย้ํา” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา 
“ยืนยัน” ในภาษาเขียนเพื่อแสดงวา ทนายสุวัตร ซึ่งเปนทนายสวนตัวของนายเอกยุทธ ยืนยันการตาย
มาจาก ใบสั่งฆา 

ตัวอยางที่ ๗                                บุกคุก เคน ๔ มือ อุมฆา 
                                ตํารวจเรงสืบหาทรัพยสินเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๖ 
                                                                           วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “บุก” หมายถึง เดินทางไปตองการหาคําตอบ 
(ราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๕๔  : ๖๗๕ )  และใชคําวา  “คุก” หมายถึง  ที่ขั งนักโทษ เรือนจํ า 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๒๖๒) ในพาดหัวขาวไดนําคําวา “บุก”และ “คุก” ซึ่งเปนภาษาพูด มา
ใชแทนคําวา “เดินทาง”และ “เรือนจํา” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา ทนายสุวัตร เดินทางไปท่ีเรือนจํา
เพ่ือหาขอมูลจาก ๔ คนที่เปนผูถูกกลาวหาอุมฆาเอกยุทธ 

ตัวอยางที่ ๘                               ผาพิสูจนศพซํ้า 
                                    ญาติเอกยุทธ 
                                ส่ังลุยสางคดี 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๘ 
                                                                           วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๐๐ 
 
  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ลุย”โดยปริยาย หมายถึง ญาติสั่งใหรื้ อคดี 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๐๖๖) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ลุย” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคํา
วา “รื้อคดี” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา ญาติเอกยุทธสั่งใหตํารวจร้ือคดีการตาย ของนายเอกยุทธ 
อัญชันบุตร 

ตัวอยางที่ ๙                                ปูด ๓ ล. ฆาเอกยุทธ 
                                     ไอบอล แฉ จากคุก 
                                ทีมอุมมีสีหักหลัง 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๕ 
                                                                           วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “แฉ”หมายถึง เปดเผย (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : 
๑๐๙๒) และใชคําวา “คุก” หมายถึง เรือนจํา (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๒๖๒) ไดนําคําวา “แฉ”

และ “คุก” ซึ่งเปนภาษาพูด มาใชแทนคําวา “เปดเผย”และ “เรือนจํา” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา 
นายสันติภาพ เพ็งดวง หรือไอบอล เปดเผยจากเรือนจําวากลุมคนมีสีหักหลังตนเรื่องคาจาง ฆานาย
เอกยุทธ 

ตัวอยางที่ ๑๐                              ไดเงิน ‘เอกยุทธ’ คืน ๔ ลาน 
                                  พอ-แมคนขับรถ โดนรับของโจร 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๙(๙๔) 
                                                                           วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “โดน”หมายถึง ไดรับขอหา (ราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๕๔ : ๔๔๘) ไดนําคําวา “โดน” ซึ่งเปนภาษาพูด มาใชแทนคําวา “รับขอกลาวหา” ในภาษาเขียน 
เพ่ือแสดงวา พอ และแมของนายสันติภาพ เพ็งดวง ไดรับขอกลาวหารวมชิงทรัพยเอกยุทธ  

 

 



๑๐๑ 
 
ตัวอยางที่ ๑๑                              เปดปากฆา ‘เอกยุทธ’ 
                                 คนขับรถอางชิงทรัพย 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๗(๙๒) 
                                                                           วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาว ใชคําวา “เปดปาก” หมายถึง เปดเผย (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : 
๗๖๐) ไดนําคําวา “เปดปาก” ซึ่งเปนภาษาพูด มาใชแทนคําวา “สารภาพ” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดง
วา คนขับรถสารภาพวาฆาเอกยุทธ เพ่ือตองการทรัพยสิน 

ตัวอยางท่ี ๑๒                               ตร. ยันฆาชิงทรัพยเอกยุทธ  
               ลุย ตรวจทุกจุดซํ้าคลี่ปมคดี 

                        ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๕ 
                                                         วันที่ ๑๘ มถิุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตั วอย า งพาดหั วข า ว  ใช คํ าว า  “ลุ ย”หมายถึ ง เคลื่ อน ท่ีฝ า เ รื่ อย เข า ไป 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๐๖๖) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ลุย” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคํา
วา “คนหา” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวาเจาหนาท่ีตํารวจไดตรวจหาหลักฐานการเสียชีวิตของ            
นายเอกยุทธ อัญชันบุตร อยางละเอียดอีกครั้ง 
 
ตัวอยางท่ี ๑๓                               ชีมื้อฆา ‘เอกยุทธ’ ตาย แคลือ 

                      ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๖ 
                                                                      วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ตาย” หมายถึงสิ้นใจ สิ้นชีวิต (ราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๔ : ๔๙๕) ในพาดหัวขาวน้ีไดนําคําวา “ตาย” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “เสียชีวิต” ใน
ภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา นายสันติภาพ เพ็งดวง เสียชีวิตในหองขัง 
 

 
 



๑๐๒ 
 
ตัวอยางท่ี ๑๔                               แฉสุด ม่ัว คดีฆาเอกยุทธ   
    กก.สิทธิ แตก 

                                  ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๒ 
                                                                                 วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “มัว่” หมายถึงสุมกัน รวมกัน ออกัน
(ราชบัณฑิตยสถาน๒๕๕๔ : ๙๐๐) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “มั่ว” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา 
“ความไมชัดเจน” ในภาษาเขียนเพื่อแสดงวา คดกีารเสียชีวิตของนายเอกยุทธ มีความไมชัดเจน 
 
  ตัวอยางที่ ๒ คําวา “แตก” หมายถึง แยกออกจากสวนรวม (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ 
: ๕๑๖) ในพาดหัวขาวนี้ ไดนําคําวา “แตก” ซึ่งเปนภาษาพูดมาใชแทนคําวา “ขัดแยง” ในภาษาเขียน
เพ่ือแสดงวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มีความขัดแยงกันเองในเรื่องเสียชีวิตของ นายเอกยุทธ           
อัญชันบุตร 

ตัวอยางท่ี ๑๕                     ทนายเอกยุทธบุก บช.น.   
เบิ้มโชว ซ้ํา 

       ขั้นตอนซุกรถ–ปนจี้เสีย 

                        ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๑ 

                                                                                     วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ซ้ํา” หมายถึง มีหรือทําอยางเดียวกัน ครั้งหนึ่ง หรือ
หลาย ๆ คร้ัง (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๔๐๐) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ซ้ํา” ซึ่งเปนภาษาพูด
มาใชแทนคําวา “ตอบขอสงสัย” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา นายสุทธิพงศ พิมพิสาร หรือเบิ้มตอบขอ
สงสัยขั้นตอนซุกรถ และใชปนจี้เสียอีกครั้ง 

 

 

 



๑๐๓ 
 
ตัวอยางท่ี ๑๖                              ทนาย ‘เอกยุทธ’ ชิงฟอง 

      อัยการยันสงสํานวนทัน 

                          ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๕ 
                                                                        วันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ชิงฟอง” หมายถึง แขง แขงขัน (ราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๕๔ : ๓๘๐) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ชิงฟอง” ซึ่งเปนภาษาพูด มาใชแทนคําวา “ยื่นฟอง” ซึ่ง
เปนภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความสวนตัวของนายเอกยุทธยื่นฟอง              
นายนพดล ปทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กอนสงสํานวนใหอัยการ 

ตัวอยางที่ ๑๗                              รถตู ‘เอกยุทธ’ มุงลงใต 
                                 กลองจับภาพไดที่สุราษฏร 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                           วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาว ใชคําวา “ใต” หมายถึง ภาคใต (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๘๖๖) 
และ “สุราษฏร” หมายถึงจังหวัดสุราษฏรธานี ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา“ใต” และ “สุราษฏร” ซึ่ง
เปนภาษาพูด มาใชแทนคําวา “ภาคใต” และ “จังหวัดสุราษฏรธานี” ในภาษาเขียนเพ่ือแสดงวา 
คนขับรถตูของเอกยุทธมุงสูภาคใต กลองจับภาพไดที่จังหวัดสุราษฏรธานี 

ตัวอยางท่ี ๑๘                              ฆารัดคอ หมก เขาพัทลุง   
ศพเอกยุทธ 

       เคนหนักคนขับสารภาพ 

ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๗๗ 
                                                                      วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

       จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “หมก” หมายถึง ซุกเอาไว (ราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๕๔ : ๑๒๙๔) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “หมก” ซึ่งเปนภาษาพูด มาใชแทนคําวา “ฝงดิน” ใน



๑๐๔ 
 
ภาษาเขียนเพื่อแสดงวา นายสันติภาพ หรือบอลฆานายเอกยุทธดวยวิธีการรัดคอ และนําศพฝงไวที่
เขาพัทลุง 

ตัวอยางที่ ๑๙                              สังหารเจานาย 

                                    ชิงเงิน ๕ ล. 
                                หิ้วตัวข้ึนฮ. - คนศพพัทลุง  

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๑ 
                                                                      วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “หิ้ว” จับหรือถือใหหอยถวงลงมา (ราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๕๔ : ๑๓๓๘) ในพาดหัวขาวน้ีไดนําคําวา “หิ้ว” ซึ่งเปนภาษาพูด มาใชแทนคําวา “คุมตัว” ใน
ภาษาเขียนเพื่อแสดงวา นายสันติภาพ หรือบอลถูกคุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร ไปคนหาศพที่พัทลุง 

  ๔.๑.๕ การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย  
 
  ดังที่กลาวมาแลววา คําที่มีความหมายโดยนัย เปนคําที่มีความหมายพิเศษออกไปจะ 
เขาใจไดตรงกัน หรือไมนั้นยอมข้ึนอยูกับพ้ืนฐาน และประสบการณของผูใช จากการศึกษาพาดหัวขาว
ในขาวอาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพคุณภาพ มีการใชคําที่มีความหมายโดยนัย 
ไดแก ‘หายตัว’ ‘ติดใจ’   

ตัวอยางท่ี ๑                                ‘เอกยุทธ’ หายตัว 
                                 ญาติแจง ตร. ตามหา 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                           วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

หายตัว มีความหมาย คือ 

        ๑. “หายตัว” ความหมายโดยตรง หมายถึง ทําใหไมเห็นตัว เชน เชื่อวามีเวทมนตทําใหหายตัว
ได (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๓๓๕) 



๑๐๕ 
 
        ๒. “หายตัว” ความหมายโดยปริยาย หมายถึง หายไป โดยหาสาเหตุไมได (ราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๕๔ : ๑๓๓๕) ซึ่งตองตีความจากขอความท่ีอยู แวดลอมประกอบคําวา หายตัว 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา หายตัว ในความหมายที่ ๒ ซึ่งเปนความหมายโดยนัย 
ไดนําคําวา “เอกยุทธหายตัวญาติแจงตํารวจตามหา” มาใชเพ่ือแสดงวา ญาติมาแจงความใหตํารวจ
ตามหาเอกยุทธ ที่หายตัวไปโดยหาสาเหตุไมได 

ตัวอยางที่ ๒                                โรแจงตํารวจ 
                                     อุมเอกยุทธ 
                                คนรถหายตัวลึกลับ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๕๙ 
                                                                      วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

หายตัว มีความหมาย คือ 

        ๑. “หายตัว” ความหมายโดยตรง หมายถึง ทําใหไมเห็นตัว เชน เชื่อวามีเวทมนตทําใหหายตัว
ได (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๓๓๕) 

        ๒. “หายตัว” ความหมายโดยปริยาย หมายถึง หายไป โดยหาสาเหตุไมได (ราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๕๔ : ๑๓๓๕) ซึ่งตองตีความจากขอความท่ีอยู แวดลอมประกอบคําวา หายตัว 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา หายตัว ในความหมายที่ ๒ ซึ่งเปนความหมายโดยนัย 
ไดนําคําวา “โรแจงตํารวจอุมเอกยุทธคนรถหายตัวลึกลับ” มาใชเพ่ือแสดงวา ญาติแจงความตํารวจ 
วาเอกยุทธถูกอุม เพราะคนขับรถของเอกยุทธไดหายตัวไปพรอมกัน  

ตัวอยางท่ี ๓                               พี่สาวเอกยุทธไม ติดใจ   
ปมฆานอง 

  ใหแกงอุมเขาขมาศพ 

                         ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๗๙ 
                                                  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๐๖ 
 
ติดใจ มีความหมาย คือ 

 ๑. “ติดใจ” ความหมายโดยตรง หมายถึง ชอบ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๔๙๙) 

 ๒. “ติดใจ” ความหมายโดยปริยาย หมายถึง ไมของใจ (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๔๙๙) ซึ่ง
ตองตีความจากขอความท่ีอยูแวดลอมประกอบคําวา ติดใจ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ติดใจ” ในความหมายที่ ๒ ซึ่งเปนความหมายโดยนัย 
ไดนําคําวา “พ่ีสาวเอกยุทธ ไมของใจการเสียชีวิตของนองใหแกงอุมเอกยุทธเขามาขอขมาศพ” 

   ๔.๑.๖ การใชคําที่แสดงความนาสยดสยอง หมายถึง การใชคํารูสึกหวาดเสียว
อาการขนลุกขนพองตามมาดวย  
 
  จากการศึกษาพบวาการพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร  ใน
หนังสือพิมพคุณภาพ มีการใชคําที่แสดงความนาสยดสยอง ไดแก ‘ฆารัดคอ’ ‘คอช้ํา–หนายุบ’           

‘ทุบหัว-รัดคอ’ หยุดกอน 

ตัวอยางท่ี ๑                                ฆารัดคอ หมกเขาพัทลุง   
ศพเอกยุทธ 

      เคนหนักคนขับสารภาพ 

                            ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๗ 
                                                                  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “รัดคอ” หมายถึง โอบรอบหรือพัน ใหกระชับ 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๙๘๗) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ฆารัดคอ” มาเพ่ือแสดงวา                
นายสันติภาพ เพ็งดวง ใชเชือกผูกรองเทารัดคอนายเอกยุทธ อัญชันบุตรจนเสียชีวิต 

 

 

 



๑๐๗ 
 
ตัวอยางที่ ๒                                ตั้ง ๓ ขอหาหนักทีมฆา 
                                ขุดพบศพ ‘เอกยุทธ’ คอชํ้า-หนายุบ 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๘(๙๓) 
                                                                  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “คอช้ํา-หนายุบ” มาเพ่ือแสดงวา ศพของนายเอกยุทธ 
ถูกทํารายที่คอ และบริเวณหนาจนเสียชีวิต ซึ่งแสดงใหเห็นสภาพศพที่นาสยดสยอง 

ตัวอยางที่ ๓                                จนท. เจอศพ 
                                     เอกยุทธ 
                                 ถูกทุบหัว-รัดคอ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๒ 
                                                                  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ทุบหัว-รัดคอ” หมายถึง ใชของแข็งทุบ
(ราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๕๔ :๕๗๗ )  และคํ าว า  “รั ด” หมาย ถึง  โอบหรื อ พัน ให กระชับ 
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๙๘๗) ในพาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “ทุบหัว และรัดคอ” มาเพ่ือแสดงวา 
เจาหนาที่ตํารวจพบศพของเอกยุทธ อยูในสภาพถูกทุบหัว และรัดคอจนเสียชีวิต 

       ๔ .๑ .๗ การใชคําภาษาตางประเทศ  หนังสือพิมพคุณภาพ ใชคําทับศัพท
ภาษาตางประเทศ ในการเขียนพาดหัวขาว อาจเปนเพราะคําภาษาตางประเทศบางคําเปนคําที่สั้น แต
ใหความหมายไดชัดเจน จากการศึกษาพบวา พาดหัวขาวอาชญากรรมเอกยุทธ  อัญชันบุตร มีการใช
คําภาษาตางประเทศ จํานวน ๕ ตัวอยาง ไดแก ‘โชว’ ‘เคลียร’ ‘โชเฟอร’ ‘ทีม’ ‘แกง’  
 
ตัวอยางที่ ๑                                เชิญมารค – กรณ – พรทิพย   

                    โชว ขอมูลเงื่อนงําอุมฆา ‘เอกยุทธ’ 

                              ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๐ 
                                                                                   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๐๘ 
 
  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “โชว” มาจากคําวา show หมายถึง ใหความกระจาง 
 
 
ตัวอยางท่ี ๒                               ‘แจด’ ยัน ๑ สัปดาหเคลียร   

๑๓ ปม ‘คาใจ’ 

                    ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๔ 
                                                                                วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เคลียร” มาจากคําวา clear หมายถึง ชัดเจน 

 
ตัวอยางท่ี ๓                               ตํารวจพบแลว 
                                    รถเอกยุทธ 
                                ลาตัว โชเฟอร คูใจ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที ่๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๐ 
                                                                                วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา โชเฟอร มาจากคําวา Chauffeur หมายถึง คนขับรถ 

ตัวอยางที่ ๔                               ตั้ง ๓ ขอหาหนัก ทีม ฆา 
                                ขุดพบศพ ‘เอกยุทธ’ คอชํ้า-หนายุบ 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๘(๙๓) 
                                                                  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ทีม” มาจากคําวา Team หมายถึง กลุมผูกระทําการ
ในที่นี้หมายถึง กลุมอันธพาล กลุมคนไมดี  

 

 

 



๑๐๙ 
 
ตัวอยางท่ี ๕                                พี่สาวเอกยุทธไมติดใจ   
                                                   ปมฆานอง 
     ให แกง อุม 

                                                   ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๙ 
                                                                          วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “แกง” มาจากคําวา gang หมายถึง กลุมคนท่ีตั้งเปน
กกเปนเหลา มักใชในความหมายไมดี เชน แกงโจร แกงอันธพาล 

      ๔.๑.๘ การใชถอยคําที่เปนสํานวน  
 
 การใชสํานวน ในการเขียนพาดหัวขาวจะทําใหพาดหัวขาวนั้นนาสนใจ มีความหมาย
หนักแนน และแสดงความรอบรูทางภาษาของผูเขียนพาดหัวขาว จากขอมูลท่ีนํามาศึกษาพบวา  ใน
พาดหัวขาวในหนังสือพิมพคุณภาพ เปนการใชสํานวนใหม ไมใชสํานวนที่มีมาแตเดิมในภาษา จํานวน 
๔ ตัวอยางไดแก ‘แกงอุม’ ‘อุมพอ’ ‘อุมฆา’ ‘อุมมีสี’ 
 
ตัวอยางท่ี ๑                               พี่สาวเอกยุทธไมติดใจ 

ปมฆานอง 
    ใหแกงอุม เขาขมาศพ 

                       ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๘ 
                                                                               วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดขาว ใชคําวา “อุม” หมายถึงจับตัวโอบยกขึ้น ยกขึ้นไว กับตัว ในพาด
หัวขาวนี้ไดนําคําวา “แกงอุม” มาใชกับสํานวนใหม หมายถึง คณะผูตองหา คือนายสันติภาพ เพ็งดวง 
นายสุทธิพงศ พิมพิสาร นายเชาวลิต วุนชุม และนายทิวากร เกื้อทอง 
 

 

 

 



๑๑๐ 
 
ตัวอยางท่ี ๒                               ลูกเอกยุทธ  แฉไลคนออก 
    ปมอุมพอ 

                             ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๘ 
                                                                       วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางนี้ผูเขียนพาดหัวขาว ใชคําวา “อุม” หมายถงึ โอบยกขึ้น ยกขึ้นไปกับตัว ใน
พาดหัวขาวนี้ไดนําคําวา “อุมพอ”มาใชกับสํานวนใหมในขาว หมายถึง การจับตัวนายเอกยุทธ     
อัญชันบุตร 
 
ตัวอยางท่ี ๓                               บุกคุก เคน ๔ มือ อุมฆา 
                                 ตํารวจเรงสืบหาทรัพยสินเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๖ 
                                                                       วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว สํานวน “อุมฆา” เปนสํานวนใหมหมายถึง การลักลอบจับตัว
นายเอกยุทธ ไปฆา 

ตัวอยางที่ ๔                                ปูด ๓ ล. ฆาเอกยุทธ 
                                     ไอบอลแฉจากคุก 
                                 ทีมอุมมีส ีหักหลัง 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๕ 
                                                                       วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “ทีมอุมมีสี” เปนสํานวนใหม หมายถึง คนใน
เครื่องแบบอาจเปนตํารวจ ทหาร ซึ่งกระทําการลักลอบพาตัวนายเอกยุทธ 

          ๔.๑.๙ การใชคําลักษณนาม จากขอมูลที่นํามาศึกษาพบวา การใชคํา
ลักษณนาม ในการเขียนพาดหัวขาวอาชญากรรมหนังสือพิมพคุณภาพ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร มีการ



๑๑๑ 
 
ใชคําลักษณนาม ๒ แบบ คือการใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทย การใชคําลักษณนามที่ไมเปนไป
ตามหลักภาษาไทย  

     ๔.๑.๙.๑ การใชลักษณนามตามหลักภาษาไทย หมายถึง การใชคํา  
ลักษณนาม ที่เปนไปตามหลักภาษาไทย จากการศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ         
อัญชันบุตร จากหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีการใชลักษณนามตามหลักภาษาไทย ไดแก การใช
ลักษณนามบอกเวลา การใชคําลักษณนามของขอกลาวหา 
  
                     ๔.๑.๙.๑.๑ ลักษณนามบอกเวลา ในพาดหัวขาวหนังสือพิมพ
คุณภาพ พบวามีการใชลักษณนามบอกเวลา ไดแก ‘๑ สัปดาห’ ‘๗ วัน’ 

ตัวอยางท่ี ๑                               ‘แจด’ ยัน ๑ สัปดาห เคลียร   
    ๑๓ ปม ‘คาใจ’ 

                          ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๔                     
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “๑  สัปดาห” เปนลักษณนามใชตามหลังคําบอก
จํานวนนับ “๑” ๑ สัปดาห 
 
ตัวอยางท่ี ๒                               คดี ‘เอกยุทธ’ ยังไมปด   

            คํารณวิทย ขอ ๗ วัน เคลียร 

                                            ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที ่๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๖ 
                                                                               วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “๗ วัน” เปนลักษณนาม ใชตามหลังคําบอกจํานวน
นับ “๗” ๗ วัน 

          ๔.๑.๙.๑.๒ การใชคําลักษณนามขอกลาวหา ในพาดหัวขาว
อาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีการใชคําลักษณนามของขอ
กลาวหา ดังตัวอยาง 



๑๑๒ 
 
ตัวอยางท่ี ๑                               ซัดทอด ‘บอล’ 
                                 คนสังหาร 
                                แจง ๖ ขอหาหนัก 
 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๔ 
                                                                               วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทยของคําวา “ขอ” เปนคํา
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับ ของขอกลาวหา 

 ตัวอยางท่ี ๒                                ตั้ง ๓ ขอหาหนักทีมฆา 

                                 ขุดพบศพ ‘เอกยุทธ’ คอชํ้า - หนายุบ 

   ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๘(๙๓) 
                                                                                        วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทย ของคําวา “ขอ” เปนคํา
ลักษณนามท่ีตามหลังคําบอกจํานวนนับของขอกลาวหา ๓ ขอ 

                      ๔.๑.๙.๑.๓ การใชคําลักษณนามของปญหา ในพาดหัวขาว 
อาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ใชคําลักษณนามไวหลังคําบอกจํานวนนับของปญหา  

ตัวอยาง                                    ‘แจด’ ยัน ๑ สัปดาห เคลียร 
                                  ๑๓ ปม ‘คาใจ’ 

ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๔ 
                                                                               วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามตามหลักภาษาไทย ของคําวา “ขอ” เปนคํา
ลักษณนามใชตามหลังคําบอกจํานวนนับของปญหา ๑๓ ขอสงสัย 



๑๑๓ 
 
          ๔.๑.๙.๒ การใชคําลักษณนามไมเปนไปตามหลักภาษาไทย ในพาดหัว
ขาวหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีการใชคําลักษณนามไมเปนไปตามหลักภาษาไทย 

      ๔.๑.๙.๒.๑ การใชคํานามแทนลักษณนาม 

ตัวอยางที่ ๑                               แมวฮึ่มฟอง ๒ ทนาย   
   จับโยง ‘คดีเอกยุทธ’ 

                      ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๓ 
                                                                          วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามไมเปนไปตามหลักภาษาไทย ไดแก ใชคํานาม 
“ทนาย” เปนคําลักษณนาม 

 
ตัวอยางท่ี ๒                                บุกคุก เคน ๔ มืออุมฆา 
                                 ตํารวจเรงสืบหาทรัพยสินเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๑๙๖๖ 
                                                                          วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําลักษณนามไมเปนไปตามหลักภาษาไทย ไดแก ใชคํานาม 
“มืออุมฆา” เปนคําลักษณนาม  

      ๔.๑.๙.๒.๒ การไมใชคําลักษณนาม  

ตัวอยางท่ี ๑                               สังหารเจานาย 
                                   ชิงเงิน ๕ ล. 
                                หิ้วตัวข้ึนฮ. - คนศพพัทลุง  

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๑ 
                                                                      วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๑๔ 
 
  จากตัวอยางพาดหัวขาวไมใชคําลักษณนามโดยละคําวา “บาท” หลังคําบอกจํานวนนับ
ของเงิน ๕ ลานบาท 

ตัวอยางที่ ๒                                ปูด ๓ ล.ฆาเอกยุทธ 
                                     ไอบอลแฉจากคุก 
                                 ทีมอุมมีส ีหักหลัง 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๕ 
                                                                       วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาวไมใชคําลักษณนามโดยละคําวา “บาท” หลังคําบอกจํานวนนับ
ของเงิน ๓ ลานบาท 

ตัวอยางที่ ๓                                ไดเงิน ‘เอกยุทธ’ คืน ๔ ลาน 
                                  พอ-แม คนขับรถโดนรับของโจร 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๙(๙๔) 
                                                                           วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาวไมใชคําลักษณนามโดยละคําวา “บาท” หลังคําบอกจํานวนนับ
ของเงิน ๔ ลานบาท 

  ๔.๒ การใชเครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนหมายถึง เครื่องหมาย ตาง ๆ 
ที่ใชประกอบการเขียนขอความ (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๒๗๒) การใชเครื่องหมายวรรคตอน ใน
พาดหัวขาวอาชญากรรม ของเอกยุทธ อัญชันบุตรในหนังสือพิมพคุณภาพนั้น ผูศึกษาพบวามีการใช
เครื่องหมายวรรคตอนหลายชนิด ไดแก เครื่องหมายมหัพภาค เครื่องหมายยัติภังค และเครื่องหมาย
อัญประกาศเด่ียว และเคร่ืองหมายอัศเจรีย 
 
       ๔.๒.๑  เคร่ืองหมายมหัพภาค ( . ) พาดหัวขาวอาชญากรรม ของเอกยุทธ            
อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีการใชเครื่องหมายมหัพภาคหลังอักษรยอ ไดแก ‘ป.’ 
‘บช.น.’ ‘ตร.’ ‘๕ ล’ ‘ฮ.’ ‘จนท.’ ‘๓ ล.’ ‘กสม.’ 



๑๑๕ 
 
ตัวอยางที่ ๑                                ญาติรอง ป. – นครบาล 

    หาเอกยุทธหาย 

                                ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๕ 
                                                                            วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายมหัพภาคหลังคําวา ป. มาจากคําวา กองบังคับ
การปราบปราม 

ตัวอยางท่ี ๒                               ทนายเอกยุทธบุก บช.น.   
เบิ้มโชวซ้ํา 

      ขั้นตอนซุกรถ -ปนจี้เสีย 

                                    ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๑ 
                                                                        วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเคร่ืองหมายมหัพภาคหลังคําวา บช.น. มาจากคําวา 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

ตัวอยางท่ี ๓                               ตร. ยันฆาชิงทรัพยเอกยุทธ  
         ลุยตรวจทุกจุดซ้ําคลี่ปมคดี 

                                       ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๓ 
                                                                     วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายมหัพภาคหลังคําวา ตร. มาจากคําวา ตํารวจ 

 
ตัวอยางที่ ๔                                ‘เอกยุทธ’ หายตัว 
                                ญาติแจง ตร. ตามหา 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                               วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๑๖ 
 
  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายมหัพภาคหลังคําวา ตร. มาจากคําวา ตํารวจ 

ตัวอยางที่ ๕                                สังหารเจานาย 

                                    ชิงเงิน ๕ ล. 
                                หิ้วตัวข้ึนฮ. - คนศพพัทลุง  

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๑ 

                                                                                        วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายมหัพภาคหลังคําวา ๕ ล. และ ฮ. มาจากคําวา 
๕ ลาน และ เฮลิคอปเตอร 
  
ตัวอยางที่ ๖                                จนท. เจอศพ 
                                     เอกยุทธ 
                                 ถูกทุบหัว - รัดคอ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๒ 
                                                                  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใช เครื่องหมายมหัพภาคหลังคําวา จนท. มาจากคําวา 
เจาหนาที่ตํารวจ 

ตัวอยางท่ี ๗                                ปูด ๓ ล.ฆาเอกยุทธ 

                                     ไอบอลแฉจากคุก 
                                 ทีมอุมมีสี หักหลัง 

                                                             ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๕ 

                                                                                        วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายมหัพภาคหลังคําวา ๓ ล. มาจากคําวา ๓ ลาน 

 



๑๑๗ 
 
ตัวอยางท่ี ๘                                แจดซัด กสม. 
                                   หากินกับศพ 
                                 ย้ําคดี ‘เอกยุทธ’ ไมเกี่ยวการเมือง 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๖ 
                                                                           วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใช เครื่องหมายมหัพภาคหลังคําวา กสม. มาจากคําวา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
   ๔.๒.๒ เคร่ืองหมายยัติภังค ( - ) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔ : ๙๓๘) กลาวถึง
การใชเครื่องหมายยัติภังค หมายถึง เครื่องหมายขีดสั้นใชเปนเครื่องหมายใหรูวาพยางค หนากับ
พยางคหลังนั้นติดกัน หรือเปนคําเดียวกันตัวที่เขียนแยกนั้น จะอยูในบรรทัดเดียวกัน หรือ คนละ
บรรทัดก็ได 
 
                     เคร่ืองหมายยัติภังคที่ใชในการพาดหัวขาวตามที่ปรากฏ  ในขาวอาชญากรรม                  
ของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร มิไดใชตามหลักการราชบัณฑิตยสถานแต ใชแยกขอความออกเปน           
ชวง ๆ สะดวกตอการอาน และชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระในพาดหัวขาวไดเร็วขึ้น และไดความหมาย
ตรงตามท่ีผูเขียนขาว ไดแก ‘ป.– นครบาล’ ‘มารค – กรณ – พรทิพย’ ‘ฮ.– คนศพ’ ‘ทุบหัว –          
รัดคอ’ 

    ๔.๒.๒.๑ การใชเครื่องหมายยัติภังค ใชเพื่อแยกใหเห็นชัด ขอความใน
พาดหัวขาว ดังตัวอยาง 
 
ตัวอยางท่ี ๑                               ญาติรอง ป. – นครบาล   
    หาเอกยุทธหาย 

                   ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๕ 
                                                                         วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๑๘ 
 
  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายในความหมายวา ป. - นครบาล โดยใช
เครื่องหมายยัติภังคแทนคําวา “และ” เพ่ือเชื่อมคําสองคํานี้ให เห็นชัด ป.หมายถึง กองบังคับ           
การปราบปราม และตํารวจนครบาลเรงตามหานายเอกยุทธที่หายตัว  
 
ตัวอยางที่ ๒                                สังหารเจานาย 

                                    ชิงเงิน ๕ ล. 
                                หิ้วตัวข้ึน ฮ. - คน ศพพัทลุง  

                                                               ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๑ 

                                                                                        วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายยัติภังคแทนคําวา ฮ. – คนศพ ใชคําเชื่อมวา
“และ” เพ่ือเชื่อมคําสองคํานี้ใหเห็นชัด คือตํารวจคุมตัวบอลข้ึนเฮลิคอปเตอร และคนหาศพที่พัทลุง  
 
ตัวอยางที่ ๓                                จนท. เจอศพ 
                                  เอกยุทธ 
                                 ถูกทุบหัว - รัดคอ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๒ 
                                                                  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายยัติภังคแทนคําวา ทุบหัว – รัดคอ ใชคําเชื่อมวา
“และ” เพ่ือเชื่อมคําสองคํานี้ใหเห็นชัด คือทุบหัว และรัดคอ  

    ๔.๒.๒.๒ การใชเครื่องหมายยัติภังคใชเพื่อแยกใหเห็นความสัมพันธ ใน
พาดหัวขาวอาชญากรรม ดังตัวอยาง 
 

 

 

 

 



๑๑๙ 
 
ตัวอยางที่ ๑                               เชิญมารค – กรณ – พรทิพย   

โชวขอมูล 
       เงื่อนงําอุมฆา ‘เอกยุทธ’ 

                                       ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๐ 
                                                                                  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเครื่องหมายยัติภังคแทนคําวา มารค – กรณ – พรทิพย ใช
คําเชื่อมวา“และ” เพ่ือเชื่อมคําสามคํานี้ใหสัมพันธกัน มารค กรณ และพรทิพย โดยดูจากบริบท         
พาดหัวขาวทําใหผูอานเขาใจความสัมพันธของบุคคลทั้ง ๓ คน ในฐานะผูที่มีแนวคิดคลายกัน 

   ๔.๒.๓  อัญประกาศเด่ียว ในพาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพ มีหนาที่เนนคําให
เดนชัดอัน ไดแก ชื่อบุคคลที่เปนขาว และคําสําคัญในขาว ไดแก ‘เอกยุทธ’ ‘แจด’ ‘คาใจ’          
‘คํารณวิทย’ ‘กมธ.ตร.’ ‘บอล’   
 
ตัวอยางท่ี ๑                                แฉยิบนาทีฆา ‘เอกยุทธ’   
        โดดรถหนี 

    ใชเชือกรองเทารัดคอ 

                          ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๘ 
                                                                                วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา ‘เอกยุทธ’ หมายถึงนายเอกยุทธ อัญชันบุตร 
ผูเสียหายโดยใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวกํากับเพ่ือใหคําวา ‘เอกยุทธ’ ในขอความนี้เดนชัด   
มากข้ึน 

 
ตัวอยางท่ี ๒                               ‘แจด’ ยัน ๑ สัปดาหเคลียร   

๑๓  ปม ‘คาใจ’ 

                                 ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๔ 
                                                                               วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๒๐ 
 
  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา ‘แจด’ หมายถึง พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง และ 
‘คาใจ’ โดยใชเครื่องหมายอัญประกาศเด่ียวกํากับเพ่ือใหคําวา ‘แจด’ และ‘คาใจ’ ในขอความชัดเจน 
เพ่ือใหผูอานสะดุดตายิ่งขึ้น 

 
ตัวอยางที่ ๓                                ‘คํารณวิทย’ รับทา     

         ‘ปม’ ฆาเอกยุทธ 
    แจง ‘กมธ.ตร.’ 

                                 ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๕ 
                                                                                  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว  ใชคําวา ‘คํารณวิทย’หมายถึง  พล .ต .ท .คํารณวิทย              
ธูปกระจาง ‘ปม’ หมายถึงไขปญหาหรือแกปญหาการเสียชีวิตของเอกยุทธ อัญชันบุตรและ‘กมธ.ตร.’ 
หมายถึง กรรมาธิการกรมตํารวจโดยใชเครื่องหมาย อัญประกาศเดี่ยวกํากับเพ่ือใหคําวา ‘คํารณวิทย’  
‘ปม’ ‘กมธ.ตร.’ ในขอความเดนชัด และเปนคําที่ตองการใหผูอานสนใจเนื้อหาของขาว จึงใส
เครื่องหมายดังกลาว 
 
ตัวอยางที่ ๔                                 ‘บอล’ ยันคําใหการเดิม 

            ลูก ‘เอกยุทธ’ เชื่อจัดฉาก 

                       ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๑ 
                                                                        วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา ‘บอล’ หมายถึงนายสันติภาพ เพ็งดวง และ‘เอกยุทธ’
หมายถึง นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ผูเสียหายโดยใชเครื่องหมายอัญประกาศเด่ียวกํากับเพ่ือใหคําวา
‘บอล’ และ‘เอกยุทธ’ ในขอความนี้เดนชัดมากขึ้น 

 

 

 



๑๒๑ 
 
ตัวอยางที่ ๕                                รถตู ‘เอกยุทธ’มุงลงใต 
                                 กลองจับภาพไดที่สุราษฏร 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                           วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา ‘เอกยุทธ’ หมายถึงนายเอกยุทธ อัญชันบุตรผูเสียหาย
โดยใชเครื่องหมายอัญประกาศเด่ียวกํากับเพื่อใหคําวา ‘เอกยุทธ’ ในขอความนี้เดนชัดมากข้ึน 

ตัวอยางท่ี ๖                               ซัดทอด ‘บอล’ 
                                   คนสังหาร 
                                แจง ๖ ขอหาหนัก 
 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๔ 
                                                                               วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “บอล” หมายถึง นายสันติภาพ เพ็งดวง ผูถูกกลาว
เปนคนลงมือฆาเอกยุทธ โดยใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวกํากับเพ่ือใหคําวา “บอล”ในขอความน้ี
เดนชัดยิ่งขึ้น 

ตัวอยางท่ี ๗                                ทนายเล็งวางมือ 
                                    ฆา ‘เอกยุทธ’ 
                                 หากญาติถอดใจ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๙ 
                                                                           วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชคําวา “เอกยุทธ” หมายถึง นายเอกยุทธ อัญชันบุตร 
ผูเสียชีวิต โดยใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวกํากับเพ่ือใหคําวา “เอกยุทธ” ในขอความนี้เดนชัด
ยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกับคําวาทนายวางมือกับคดีนี้แลว 



๑๒๒ 
 
              ๔.๒.๔ เคร่ืองหมายอัศเจรีย (!) ในการเขียนพาดหัวขาวอาชญากรรม เอกยุทธ 
อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพคุณภาพ ผูเขียนขาวจะใชเครื่องหมายอัศเจรีย เพ่ือเรียกรองความสนใจ
จากผูอาน ดังตัวอยาง 

ตัวอยาง                       ทนายรุดสอบ เบิ้ม 
                                    ย้ําใบ สั่งฆา ! 
                                เรือนจําคุมเขม ‘บอล’ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๕ 
                                                                           วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากตัวอยางพาดหัวขาว ใชเคร่ืองหมายอัศเจรีย ทายขอความสั่งฆาเพ่ือใหตื่นเตน
เรียกรองความสนใจวา ทนายสุวัตร สอบสวนเบิ้ม ทนายสุวัตรยืนยันวาเอกยุทธตายเพราะมีคนสั่งฆา 

  ๔.๓ การนําเสนอพาดหัวขาว ในพาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพ มีการนําเสนอพาด
หัวขาวแบบใจความเดียว และแบบขอความ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

  ๔.๓.๑ การพาดหัวขาวแบบใจความเดียว ใจความหมายถึง สวนสําคัญของเร่ือง
(ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๓๔๑ ) ซึ่งในพาดหัวแบบใจความเดียว หมายถึง การพาดหัวขาวที่
ประกอบดวย กลุมของถอยคําที่มารวมกันเพ่ือสื่อถึงสาระสําคัญเพียงประเด็นเดียว โดยอาจมีการ          
ละประธาน และละบุพบท ซึ่งในการพาดหัวขาวอาชญากรรมของนายเอกยุทธ อัญชันบุตรใน
หนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีการนําเสนอพาดหัวขาวแบบใจความเดียว ดังตัวอยาง  

ตัวอยางท่ี ๑                               ยันสงสัย‘เอกยุทธ’ถูกอุมฆา 
 

                                 ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๘ 
                                                                               วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

               จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว โดยมีการละประธาน  
“ทนายสุวัตร” หากไมละประธานดังกลาวจะไดใจความวา “ทนายสุวัตรยังสงสัยเอกยุทธถูกอุมฆา” 



๑๒๓ 
 
ตัวอยางที่ ๒                                จนท. เจอศพ 
                                     เอกยุทธ 
                                 ถูกทุบหัว - รัดคอ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๒ 
                                                                  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

               จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว และมีใจความ                    
ทีก่ลาวถึง “เจาหนาที่ตํารวจพบศพเอกยุทธถูกทุบหัว และรัดคอ” 

ตัวอยางที่ ๓                                เปดปากฆา‘เอกยุทธ’ 
                                 คนขับรถอางชิงทรัพย 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๗(๙๒) 
                                                                           วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

               จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหั วขาวแบบใจความเดียว และมีใจความ                
ที่กลาวถึง “คนขับรถเปดเผยฆาเอกยุทธเพ่ือชิงทรัพย” 

ตัวอยางที่ ๔                                ปูด ๓ ล.ฆาเอกยุทธ 
                                     ไอบอลแฉจากคุก 
                                 ทีมอุมมีสี หักหลัง 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๕ 
                                                                       วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

               จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว และมีใจความ                    
ทีก่ลาวถึง “ ไอบอลแฉจากคุกไดคาจาง ๓ ลานถูกทีมอุมมีสีหักหลัง” 

 

 



๑๒๔ 
 
ตัวอยางท่ี ๕                               ‘แจด’ยัน ๑ สัปดาหเคลียร   

๑๓ ปม ‘คาใจ’ 

                                 ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๔ 
                                                                               วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

               จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว และมีใจความ ที่กลาวถึง
“แจดยืนยัน ๑ สัปดาหเคลียร ๑๓ ปมคาใจคดีเอกยุทธ” 

ตัวอยางท่ี ๖                               ทนายพรอม ยุติคดี ‘เอกยุทธ’ 

                             ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๗๑(๙๖) 
                                                                                  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

               จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหัวขาวแบบใจความเดียว และมีใจความ                   
ทีก่ลาวถึง “ทนายสุวัตรพรอมยุติคดีเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๗                                ทนายเล็งวางมือ 
                                    ฆา ‘เอกยุทธ’ 
                                 หากญาติถอดใจ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๙ 
                                                                           วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

               จากพาดหัวขาวขางตน เปนการพาดหั วขาวแบบใจความเดียว และมีใจความ                  
ที่กลาวถึง “ทนายเตรียมวางมือคดีฆาเอกยุทธหากญาติถอดใจ” 

  ๔.๓.๒ การพาดหัวขาวแบบขอความ ขอความ หมายถึง เนื้อความตอนหน่ึง ๆ
ใจความส้ัน ๆ ของเรื่อง (ราชบัณฑิตยสถาน๒๕๕๔ : ๑๗๘) ซึ่งการพาดหัวขาว แบบขอความนั้น
ประกอบดวยกลุมของถอยคํา ที่มารวมกันแลวมีสาระสําคัญมากกวา ๑ ใจความ โดยในใจความอาจมี
การละประธาน ละบุพบทก็ได 



๑๒๕ 
 
 จากการศึกษาพาดหัวขาว อาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตรในหนังสือพิมพคุณภาพ 
พบวาผูเขียนมีการนําเสนอพาดหัวขาวแบบขอความ ๒ ใจความ และแบบขอความ ๓ ใจความ ดัง
ตัวอยาง 

ตัวอยางท่ี ๑                               ญาติรอง ป.- นครบาล                    
   หาเอกยุทธหาย 

                        ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๗๕ 
                                                                             วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ญาติรองเรียนกองบังคับการปราบปรามตํารวจนครบาล” และใจความท่ี ๒ 
“ญาติใหตํารวจปราบปรามนครบาลหาเอกยุทธซึ่งหายไป” 

ตัวอยางท่ี ๒                               ‘เอกยุทธ’ หายตัว 
                                ญาติ แจง ตร.ตามหา 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                                  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “เอกยุทธหายตัว” และใจความท่ี ๒ “ญาติแจงความตํารวจใหตามหาเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๓                                โรแจงตํารวจ 
                                     อุม เอกยุทธ 
                      คนรถหายตัวลึกลับ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๕๙ 
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๒๖ 
 
  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “ญาติรีบแจงตํารวจเอกยุทธถูกอุม” และใจความที่ ๒ “คนขับรถของเอกยุทธหาย
ตัวลึกลับ” 

ตัวอยางท่ี ๔                               ลูกเอกยุทธแฉไลคนออก     
    ปมอุมฆาพอ 

                            ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๘ 
                                                                                   วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ลูกเอกยุทธเปดเผยพอถูกอุมฆา” และใจความท่ี ๒ “สาเหตุพอไลคนออก 

ตัวอยางที่ ๕                                รถตู ‘เอกยุทธ’มุงลงใต 
                                 กลองจับภาพไดที่สุราษฏร 

ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                           วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “คนขับรถตูของเอกยุทธมุงลงภาคใต” และใจความท่ี ๒ “กลองจับภาพรถ     
เอกยุทธไดที่จังหวัดสุราษฎรธานี” 

ตัวอยางที่ ๖                                ตํารวจพบแลว 

                                    รถเอกยุทธ 
                                 ลาตัว โชเฟอรคูใจ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๐ 
                                                                                วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๒๗ 
 
  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ตํารวจพบรถของเอกยุทธ” และใจความที่ ๒ “ตํารวจตามลาโชเฟอรของ            
เอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๗                                สังหารเจานาย 

                                     ชิงเงิน ๕ ล. 
                                 หิ้วตัวข้ึน ฮ. -คนศพพัทลุง  

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๑ 
                                                                      วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบดวย ๒ ใจความ ไดแก
ใจความที่ ๑ “บอลสังหารเจานายเพ่ือตองการเงิน ๕ ลาน” และใจความที่ ๒ “ตํารวจหิ้วบอลขึ้น 
เฮลิคอปเตอรไปคนหาศพเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๘                                ตั้ง ๓ ขอหาหนักทีมฆา 
                                 ขุดพบศพ ‘เอกยุทธ’ คอชํ้า-หนายุบ 

   ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๘(๙๓) 
                                                                                        วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ตํารวจขุดพบศพเอกยุทธหนายุบและคอช้ํา” และใจความท่ี ๒ “ตํารวจตั้ง ๓ 
ขอหาหนักทีมฆาเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๙                               ผาพิสูจนศพซํ้า 
                                   ญาติเอกยุทธ 
                                สั่งลุยสางคดี 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๘ 
                                                                           วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๒๘ 
 
  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “หมอผาพิสูจนศพเอกยุทธ” และใจความที่ ๒ “ญาติเอกยุทธสั่งทนายประจําตัว
ของเอกยุทธลุยสะสางคดี” 

ตัวอยางที่ ๑๐                              บุกคุก เคน ๔ มือ อุมฆา 
                                ตํารวจเรงสืบหาทรัพยสินเอกยุทธ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๖ 
                                                                           วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “ทนายบุกเรือนจํา เคน ๔ คนมืออุมฆาเอกยุทธ” และใจความที่ ๒ “ตํารวจเรงสืบ
หาทรัพยสิน” 

ตัวอยางที่ ๑๑                              ไดรับเงิน ‘เอกยุทธ’ คืน ๔ ลาน 
                                พอ-แมคนขับรถโดนรับของโจร 

                           ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๙(๙๔) 
                                                                                  วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ตํารวจไดเงินของเอกยุทธคืน ๔ ลาน” และใจความที่ ๒ “พอ และแมบอลโดน
ขอหารับของฝากจากโจร” 

ตัวอยางท่ี ๑๒                             พี่สาวเอกยุทธไมติดใจ                          
ปมฆานอง 

      ใหแกงอุม เขาขมาศพ 

                                ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๙ 
                                                                           วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๒๙ 
 
  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “พ่ีสาวไมติดใจการเสียชีวิตของเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “พ่ีสาวเอกยุทธใหแกง
อุมฆาเขาขมาศพ” 

ตัวอยางท่ี ๑๓                             ‘บอล’ ยันคําใหการเดิม                  
          ลูก ‘เอกยุทธ’ เชื่อจัดฉาก 

                                        ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๑ 
                                                                                  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “บอลยืนยันคําใหการเดิม” และใจความท่ี ๒ “ลูกเอกยุทธเชื่อวาบอลจัดฉาก” 

ตัวอยางท่ี ๑๔                             ทนายเอกยุทธ บุก บช.น. 
เบิ้มโชวซ้ํา 

      ขั้นตอนซุกรถ-ปนจี้เส่ีย 

                                ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๑ 
                                                                           วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ทนายของเอกยุทธเขาพบ บช.น.” และใจความท่ี ๒ “เบิ้มแสดงขั้นตอนซุกรถ – 
ปนจี้เสียอีกคร้ัง” 

ตัวอยางท่ี ๑๕                              ‘คํารณวิทย’ รับทา            
       ‘ปม’ ฆาเอกยุทธ 

แจง ‘กมธ.ตร.’ 

       ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๕ 
                                                                      วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๓๐ 
 
            จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ 
ใจความ ไดแก ใจความที่ ๑ “คํารณวิทยรับทา กมธ.ตร.” และใจความท่ี ๒ “คํารณวิทยชี้แจงเร่ือง
ปญหาการตายของเอกยุทธ” 

ตัวอยางท่ี ๑๖                             บิ๊กแจดสั่งสอบ ‘บอล’ กลับคํา               
              เคลียรคดีฆาเอกยุทธใน ๗ วัน 

                                         ทีม่า : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๙๔๔ 
                                                                     วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “บิ๊กแจดสั่งสอบสวนบอลกลับคําใหการ” ใจความที่ ๒ “บิ๊กแจดคลี่คลายคดี           
เอกยุทธภายใน ๗ วัน” 

ตัวอยางท่ี ๑๗                              แจดซัด กสม. 
                                    หากินกับศพ 
                                ย้ําคดี ‘เอกยุทธ’ ไมเกี่ยวการเมือง 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๖ 
                                                                           วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบดวย ๒ ใจความ ไดแก
ใจความที่ ๑ “พล.ต.ท. คํารณวิทย วิจารณคณะกรรมการมนุษยชนแหงชาติวาหากินกับศพ” และ
ใจความที่ ๒ “พล.ต.ท. คํารณวิทย ยืนยันคดีเอกยุทธ ไมเก่ียวกับการเมือง” 

ตัวอยางท่ี ๑๘                             ทนาย ‘เอกยุทธ’ ชิงฟอง                  
      อัยการยันสงสํานวนทัน 

                              ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๙๔๕ 
                                                                           วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



๑๓๑ 
 
  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ทนายเอกยุทธชิงฟองอัยการ” และใจความท่ี ๒ “อัยการยืนยันสงสํานวนทัน” 

ตัวอยางที่ ๑๙                              เล็งฟองทนายดัง 
                                            หม่ินทักษิณ 
                                พัวพันอุมเอกยุทธ 

  ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๘ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “ฟองทนายประจําตัวของเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ “ทนายเอกยุทธหม่ินทักษิณ
วาเปนผูเกี่ยวของกับการตายของนายเอกยุทธ” 

ตัวอยางท่ี ๒๐                             แฉสุดมั่วคดีฆาเอกยุทธ               
    กก.สิทธิแตก 

                                  ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๒ 
                                                                            วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “คดฆีาเอกยุทธทําแบบไมตั้งใจ” และใจความที่ ๒ “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
มีความคิดเห็นไมตรงกัน” 

ตัวอยางที่ ๒๑                              สรุปคดีเอกยุทธ 
                                     สงอัยการ 
                      ‘บอล’ โทษหนัก 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๗ 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



๑๓๒ 
 
  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “ตํารวจสรุปคดีเอกยุทธสงใหอัยการ” และใจความท่ี ๒ “บอลตกเปนผูตองหาโดน
รับโทษหนัก” 

ตัวอยางท่ี ๒๒                               เชิญมารค-กรณ-พรทิพย 
โชวขอมูล 

      เงื่อนงําอุมฆา‘เอกยุทธ’ 

                    ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๐ 
                                                                              วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “ตํารวจเชิญ มารค – กรณ – พรทิพย” ใจความท่ี ๒ “มารค – กรณ – พรทิพย 
แสดงขอมูลเงื่อนงําอุมฆาเอกยุทธ”  

ตัวอยางท่ี ๒๓                              คดี ‘เอกยุทธ’ ยังไมปด                      
             คํารณวิทย ขอ ๗ วันเคลียร 

                                    ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๖ 
                                                                                   วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๒ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ปดคดีเอกยุทธ” ใจความที่ ๒ “คํารณวิทยขอเวลา ๗ วันเคลียรคดี”    

ตัวอยางที่ ๒๔                    ตร.ยันฆาชิงทรัพยเอกยุทธ 

          ลุยตรวจทุกจุดซ้ําคลี่ปมคดี 

                        ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๓ 
                                                                                   วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๓๓ 
 
   จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๓ ใจความไดแก 
ใจความที่ ๑ “ตํารวจยืนยันฆาชิงทรัพย” ใจความที่ ๒ “ตํารวจตรวจทุกจุดอีกคร้ัง”                   

และใจความท่ี ๓ “ตํารวจตองการคลี่คลายคดีเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๒๕                              ทนายรุดสอบเบ้ิม 
                                     ย้ําใบสั่งฆา 
                                เรือนจําคุมเขม ‘บอล’ 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๕ 
                                                                         วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๓ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “ทนายสอบสวนเบิ้ม” ใจความท่ี ๒ “เบิ้มย้ําทําตามใบสั่งฆา” และใจความที่ ๓ 
“เรือนจําคุมเขมบอล” 

ตัวอยางท่ี ๒๖                              แมวฮึ่มฟอง ๒ ทนาย                
     จับโยง ‘คดีเอกยุทธ’ 

                                ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๓ 
                                                                               วันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๓ ใจความ 
ไดแก ใจความที่ ๑ “แมวไมพอใจทนาย” ใจความท่ี ๒ “แมวจะฟอง ๒ ทนาย” และใจความที่ ๓ 
“เรื่องจับโยงเขาไปเก่ียวของกับคดีเอกยุทธ” 

ตัวอยางท่ี ๒๗                             แฉยิบนาทีฆา‘เอกยุทธ’ 
โดดรถหนี 

   ใชเชือกรองเทารัดคอ 

                                     ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๗๘ 
                                                                                    วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๑๓๔ 
 
  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๓ ใจความไดแก 
ใจความที่ ๑ “นายสันติภาพเปดเผยนาทีฆาเอกยุทธ” ใจความที่ ๒ “นายเอกยุทธกระโดดรถหนี” 

และใจความท่ี ๓ “นายสันติภาพจึงใชเชือกรองเทารัดคอเอกยุทธ” 

ตัวอยางที่ ๒๘                              ฆารัดคอหมกเขาพัทลุง                     
ศพเอกยุทธ 

       เคนหนัก คนขับสารภาพ 

                  ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๗ 
                                                                        วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๓ ใจความไดแก 
ใจความที่ ๑ “ตํารวจสอบสวนหนักจนคนขับสารภาพ” ใจความที่ ๒ “คนขับฆารัดคอเอกยุทธ” และ
ใจความที่ ๓ “ศพเอกยุทธถูกฝงที่เขาพัทลุง” 

ตัวอยางท่ี ๒๙                             ซัดทอด ‘บอล’ 
                                   คนสังหาร 
                                แจง ๖ ขอหาหนัก 
 

ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๔ 
                                                                               วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  จากพาดหัวขาวขางตน เปนพาดหัวขาวแบบขอความ ประกอบใจความ ๓ ใจความ 
ไดแก ใจความท่ี ๑ “เบิ้มซัดทอดบอลเปนผูสังหาร” ใจความที่ ๒ “บอลเปนคนสังหารเอกยุทธ” และ
ใจความที่ ๓ “ตํารวจแจง ๖ ขอหาหนักใหบอล” 

 
  จากการศึกษาภาษาพาดหัวขาวทั้งลักษณะการใชคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน   
และการนําเสนอพาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพ ในขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร               
มีลักษณะสําคัญดังนี้ 



๑๓๕ 
 
  การใชคําท่ีไมเปนทางการในพาดหัวขาว การเรียกเฉพาะชื่อเลน การเรียกคํานําหนาและ
ชื่อเลน การเรียกตามอาชีพ การใชคําเรียกชื่อแสดงความสัมพันธทางเครือญาติ การใชคํารียกชื่อตาม
สมญานาม ดานการใชคําเนนความเปนกันเอง การใชคําภาษาพูด การใชคําที่มองเห็นภาพชัดเจน 
ไดแก การใชคําท่ีแสดงความนาสยดสยอง การใชคําที่มีความหมายโดยนัย และการใชถอยคําสํานวน 
นอกจากน้ียังใชคําที่แสดงความกระชับรัดกุม ในพาดหัวขาวอาชญากรรม ไดแก การใชคําตัด การใช
อักษรยอ การใชคําตางประเทศ และการใชลักษณนามเปนตน ดานวิธีการนําเสนอพาดหัวขาวมีการ
เชื่อมโยงใจความใหตอเน่ืองกัน และเม่ือนําใจความมากกวา ๑ ใจความ มาเขียนพาดหัวขาวในดาน
ตาง ๆ เชน ดานผูกระทําไดแก (บอล,เบิ้ม,ตํารวจ) ดานผูถูกกระทํา (นายเอกยุทธ,ญาติ) ซึ่งผูอานคาด
เดาสถานการณไดโดยไมตองติดตามเนื้อหาขาวตอไป ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะเดนของพาดหัว
ขาวอาชญากรรมกรณีของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร ที่ปรากฏในหนังสือพิมพคุณภาพ  

 

 



๑๓๖ 

 

บทที่ ๕ 

การเปรียบเทียบภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร 
จากหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 

  ในบทท่ี ๓ และบทที่ ๔ ไดวิเคราะหการใชภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม  ของ
หนังสือพิมพปริมาณ (ไทยรัฐ,เดลินิวส) และหนังสือพิมพคุณภาพ (มติชน,สยามรัฐ,โลกวันนี้) ทําให
ทราบวาการใชภาษาพาดหัวขาว ของหนังสือพิมพแตละประเภทในบทท่ี ๕ นี้ ผูศึกษาจะได
เปรียบเทียบใหเห็นลักษณะรวม และลักษณะแตกตางของภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม  ของ
หนังสือพิมพทั้ง ๒ ประเภท ทั้งในดาน การใชคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการนําเสนอ               
พาดหัวขาว ดังจะกลาวโดยละเอียดตอไปนี้ 

 ๕.๑ ลักษณะรวมการใชคํา 

          ๕.๑.๑. ลักษณะรวมดานการเรียกชื่อบุคคลที่เปนขาว การใชคําเรียกชื่อใน
พาดหัวขาวของหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการเรียกชื่อ
บุคคลท่ีเปนขาว ไดแก การเรียกชื่อจริง การเรียกเฉพาะชื่อเลน การเรียกคํานําหนาและชื่อเลน  และ
การเรียกชื่อตามอาชีพ 

              ๕.๑.๑.๑ การเรียกช่ือจริง จากการศึกษาในพาดหัวขาว ของหนังสือพิมพ
ปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดาน การเรียกชื่อบุคคลท่ีเปนขาวโดยใชชื่อจริง 
ดังจะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ                 
                          

   ‘วสิษฐ’ ขยม ตร.อีก 
รีบปดคดีเอกยุทธ 

                            ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๒ 
                                                        วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



 
๑๓๗ 

 

หนังสือพิมพคุณภาพ 

      ญาติรอง ป. – นครบาล 
                      หา เอกยุทธหาย 

                     ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๕ 
                                                                       วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยาง ในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพ                     
ปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการใชคําเรียกชื่อบุคคลท่ีเปนขาว โดยใช  
การเรียกชื่อจริง ไดแกคําวา “วสิษฐ” และ “เอกยุทธ” 

              ๕.๑.๑.๒ การเรียกเฉพาะชื่อเลน จากการศึกษาในพาดหัวขาว ของ
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดาน การเรียกชื่อบุคคลท่ีเปนขาว
โดยใชการเรียกเฉพาะชื่อเลน ดังจะยกตัวอยาง 
 
 หนังสือพิมพปริมาณ   

   รัดคอกระทืบ 
     โบย‘บอล’ฆาเอกยุทธ 

                       ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๔ 
    วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

        ทนายเอกยุทธ บุก บช.น. 
เบิ้มโชวซ้ํา 

     ขั้นตอนซุกรถ - ปนจี้เสี่ย 

                           ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๑ 
                                                                         วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



 
๑๓๘ 

 

  จากตัวอยาง ในพาดหัวขาวอาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพปริมาณ 
และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวม ดานการใชคําเรียกชื่อบุคคลที่เปนขาวโดยใช เรียก
เฉพาะชื่อเลน ไดแก “บอล” และ “เบิ้ม”   
 
                            ๕.๑.๑.๓ การเรียกคํานําหนาและชื่อเลน จากผลการศึกษาในพาดหัวขาว 
ของหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวม ดานการเรียกชื่อบุคคลที่        
เปนขาว โดยใชคํานําหนาและชื่อเลน ดังจะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ   

เจอศพ‘เอกยุทธ’ 
ฝงเปลือย 

 ลาไอเบิ้ม มือรัดคอ 

                             ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๒ 
    วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

                                               ปูด ๓ ล.ฆาเอกยุทธ 
                                     ไอบอลแฉจากคุก 
    ทีมอุมมีสีหักหลัง 

     ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๔ ฉบับที ่๒๒๐๒๕ 
                                                                         วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

        จากตัวอยาง ในพาดหัวขาวอาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพปริมาณ 
และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวม ดานการใชคําเรียกชื่อบุคคลท่ีเปนขาวโดยใชคํานําหนา
และชื่อเลน ไดแก คําวา “ไอเบิ้ม” และ “ไอบอล” 



 
๑๓๙ 

 

      ๕.๑.๑.๔  การเรียกชื่อตามอาชีพ จากการศึกษาในพาดหัวขาว
อาชญากรรมของหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวาลักษณะรวม ดานการเรียกชื่อ
บุคคลท่ีเปนขาวโดยใชคํานําหนาเรียกช่ือตามอาชีพ ดังจะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

                             หิ้วคนรถ ชี้จุดทิ้งศพ 
    ‘เอกยุทธ’  
                                             เหลิม ยืนยันตายแลว 

                                                                 ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวสปที่ ๕๖ ฉบบัที่ ๒๓๒๕๓  
                                                                                        วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  หนังสือพิมพคุณภาพ 
 
    ทนายพรอม ยุติคดี ‘เอกยุทธ’ 

                                ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๕๗๑(๙๖) 
                                                                                  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

        จากตัวอยาง ในพาดหัวขาวอาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพปริมาณ 
และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวม ดานการใชคําเรียกชื่อบุคคลที่เปนขาวโดยใชคํา
เรียกชื่อตามอาชีพ ไดแก คําวา “คนขับรถ” และ “ทนาย”   

    ๕.๑.๒ ลักษณะแตกตางดานการเรียกชื่อบุคคลที่เปนขาว จากการศึกษาในพาด
หัวขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ มีการใชคําท่ีมีลักษณะ
แตกตางกันดังนี้ 

     ๕.๑.๒.๑ การใชคําที่มีเฉพาะในหนังสือพิมพปริมาณ จากการศึกษาในบท
ที่ ๓ ในพาดหัวขาวอาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร พบคําเฉพาะท่ีมีในหนังสือพิมพปริมาณ ไดแก 
การเรียกตําแหนงแทนชื่อจริง และ การเรียกตําแหนงและชื่อเลน 



 
๑๔๐ 

 

   ๕.๑.๒.๑.๑ การเรียกตําแหนงแทนการเรียกชื่อ ในหนังสือพิมพ
ปริมาณ มีการใชคําเรียกตําแหนงแทนการเรียกชื่อดังนี้ 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

ผบช.น.โวเอกยุทธ 
ไมนาตาย 

 ถาญาติไปแจงเร็ว ! 

                  ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๙ 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

  จากตัวอยาง ในพาดหัวขาวอาชญากรรมเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพปริมาณ มี
ลักษณะแตกตางจากหนังสือพิมพคุณภาพกลาวคือ มีการใชคําเรียกตําแหนงแทนการเรียกชื่อ สวนใน
พาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพไมพบการเรียกชื่อในลักษณะดังกลาว 

                         ๕.๑.๒.๑.๒ การเรียกตําแหนงและชื่อเลน ในหนังสือพิมพปริมาณ 
จะพบการใชคําเรียกตําแหนงและชื่อเลนดังนี้ 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

เสธ.ไอซปดอุมฆา 
เอกยุทธ 

ถาพาดพิงฟองแน 

                                              ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๓ 
     วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การใชคําการเรียกช่ือบุคคลท่ีเปนขาว ดวยการเรียกตําแหนงและชื่อเลน จะไมปรากฏใน
หนังสือพิมพคุณภาพ  



 
๑๔๑ 

 

              ๕.๑.๒.๒ การใชคําที่มีเฉพาะหนังสือพิมพคุณภาพ จากการศึกษาการ
เรียกชื่อบุคคลที่เปนขาว ในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร พบวาการใชคําที่มี
เฉพาะในพาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพ ไดแก การใชคําเรียกชื่อแสดงสัมพันธทางเครือญาติ และ
การเรียกชื่อสมญานาม 

    ๕.๑.๒.๒.๑ การใชคําเรียกชื่อแสดงสัมพันธทางเครือญาติ การ
เรียกชื่อแสดงสัมพันธทางเครือญาติ พบในหนังสือพิมพคุณภาพ ดังตัวอยาง  

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

        พี่สาว เอกยุทธไมติดใจ 
ปมฆา นอง 

    ใหแกงอุมเขาขมาศพ 

                          ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๙ 
                                                                                วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การใชคําการเรียกชื่อบุคคลที่เปนขาว ดวยการเรียกชื่อแสดงสัมพันธทางเครือญาติ จะ
ไมปรากฏในหนังสือพิมพปริมาณ 

                          ๕.๑.๒.๒.๒  การใชคําเรียกชื่อตามสมญานาม การเรียกชื่อตาม
สมญานาม พบในหนังสือพิมพคุณภาพ ดังตัวอยาง  
 
 หนังสือพิมพคุณภาพ 

     แมวฮ่ึมฟอง ๒ ทนาย 
   จับโยง ‘คดีเอกยุทธ’ 

                                 ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๓ 
                                                                                        วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 การใชคําการเรียกชื่อบุคคลที่เปนขาว ดวยการเรียกชื่อตามสมญานาม จะไมปรากฏใน
หนังสือพิมพปริมาณ 



 
๑๔๒ 

 

ตารางท่ี  ๑ 
ตารางแสดงลักษณะรวม และลักษณะแตกตางของการเรียกชื่อบุคคลที่เปนขาว ในพาดหัวขาว

อาชญากรรมหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 

 
 

ลักษณะการเรียกชื่อบุคคลที่เปนขาว 
การเรียกช่ือบุคคลที่เปนขาว 

 หนังสือพิมพปริมาณ หนังสือพิมพคุณภาพ 
๑. การเรียกชื่อจริง √ √ 
๒. การเรียกชื่อเลน √ √ 
๓. การเรียกเฉพาะชื่อเลน √ √ 
๔. การเรียกคํานําหนาและชื่อเลน √ √ 
๕. การเรียกชื่อตามอาชีพ √ √ 
๖. การเรียกตําแหนงแทนการเรียกชื่อ √ - 
๗. การเรียกตําแหนงและชื่อเลน √ - 
๘. การใชคําเรียกชื่อแสดงสัมพันธทางเครือญาติ - √ 
๙. การใชคําเรียกชื่อตามสมญานาม - √ 

  

 จากขอมูลที่นําเสนอดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การเรียกชื่อบุคคลท่ีเปนขาว ในพาดหัว
ขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ ไดแก  
การเรียกชื่อจริง การเรียกเฉพาะชื่อเลน การเรียกคํานําหนาและชื่อเลน การเรียกชื่อตามอาชีพ  

 ลักษณะแตกตางท่ีพบ ไดแก การเรียกตําแหนงแทนการเรียกชื่อ และการเรียกตําแหนง
และชื่อเลน ซึ่งจะพบเฉพาะหนังสือพิมพปริมาณ สวนการใชคําเรียกชื่อแสดงความสัมพันธทาง              
เครือญาติ การเรียกชื่อตามสมญานาม จะพบเฉพาะหนังสือพิมพคุณภาพ 

              ๕.๑.๓ การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย จากการศึกษาในพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการใชคําที่มีความหมาย
โดยนัย ดังจะยกตัวอยาง 
 



 
๑๔๓ 

 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

   คูกรณีบิ๊กแจด 
       ‘เอกยุทธ’  
   หายตัวปริศนา 

                           ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๒๙ 
   วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 หนังสือพิมพคุณภาพ  

    พี่สาวเอกยุทธไม ติดใจ 
ปมฆานอง 

     ใหแกงอุม เขาขมาศพ 

                                  ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๙ 
                                                                            วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  คําที่มีความหมายโดยนัย  ไดแก “หายตัว” (หนังสือพิมพปริมาณ )  “ติดใจ” 
(หนังสือพิมพคุณภาพ) 

               ๕.๑.๔ การใชคําที่แสดงความนาสยดสยอง จากการศึกษาในพาดหัวขาว
ของหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการใชคําที่แสดงความ         
นาสยดสยอง ดังจะยกตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๔ 

 

  หนังสือพิมพปริมาณ 

                                         เจอศพ‘เอกยุทธ’   
      ฝงเปลือย   

ลาไอเบิ้มมือรัดคอ 

                                 ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๒ 
         วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  

      หนังสือพิมพคุณภาพ 

              ตั้ง ๓ ขอหาหนักทีมฆา 
                                ขุดพบศพ ‘เอกยุทธ’ คอชํ้า - หนายุบ 

       ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบับที ่๓๕๖๘(๙๓) 
                                                                  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  คําท่ีแสดงความนาสยดสยอง ไดแก “ฝงเปลือย” (หนังสือพิมพปริมาณ) “คอช้ํา –         
หนายุบ” (หนังสือพิมพคุณภาพ) 

              ๕.๑.๕ การใชถอยคําที่เปนภาษาพูด จากการศึกษาในพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการใชภาษาพูด ดังจะ
ยกตัวอยาง 

               หนังสือพิมพปริมาณ 

‘สมชาย’โผล 
       เคลียรจางฆาเอกยุทธ 

                           ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๘ 
  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 



 
๑๔๕ 

 

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

   จนท. เจอศพ  
       เอกยุทธ 

ถูกทุบหัว – รัดคอ 

                                 ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบบัที ่๒๑๙๖๒ 
                                                                               วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การใชภาษาพูด ไดแก “โผล” (หนังสือพิมพปริมาณ) “เจอ” (หนังสือพิมพคุณภาพ) 
 
              ๕.๑.๖ การใชคําตัด จากการศึกษาในพาดหัวขาวอาชญากรรม ของ
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการใชคําตัด  ดัง                     
จะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

ตรวจศพเอกยุทธ 
ยันไมพบสารพิษ 

                        ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๒๐๒๔๔ 
    วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

 ‘เอกยุทธ’ หายตัว 
    ญาติ แจงตร.ตามหา 

                               ที่มา : น.ส.พ.โลกวันนี้ ปที่ ๑๔ ฉบบัที ่๓๕๖๕(๙๐) 
                                                                                 วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การใชคําตัด ไดแก “ยัน” (หนังสือพิมพปริมาณ) “แจง” (หนังสือพิมพคุณภาพ) 



 
๑๔๖ 

 

              ๕.๑.๗ การใชอักษรยอ จากการศึกษาในพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ
ปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามลีักษณะรวมดานการใชคํายอ  ดังจะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

    ‘วสิษฐ’ ขยมตร.อีก 
  รีบปดคดีเอกยุทธ 

                           ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๒ 
    วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

‘คํารณวิทย’ รับทา 
    ‘ปม’ ฆาเอกยุทธ 

    แจง ‘กมธ.ตร.’ 

                           ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๙๔๑ 
                                                                           วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การใชคํายอ ไดแก “ตร.” (หนังสือพิมพปริมาณ) “กมธ.ตร.” (หนังสือพิมพคุณภาพ) 

              ๕.๑.๘ การใชถอยคําที่เปนสํานวน จากการศึกษาในพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการใชถอยคําที่เปนสํานวน 
ดังจะยกตัวอยาง 

 

 

 

 



 
๑๔๗ 

 

 หนังสือพิมพปริมาณ     

   ทนายแฉไอบอลปูด 
      จาง ๓ ลาน  

คนมีสีฆาเอกยุทธ 

                          ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๕ 
       วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

ปูด ๓ล.ฆาเอกยุทธ 
      ไอบอลแฉจากคุก 

                      ทีมอุมมีสีหักหลัง 

                                        ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๘ 
                                                                                    วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การใชคํายอ ไดแก “คนมีสี” (หนังสือพิมพปริมาณ) “ทีมอุมมีสี” (หนังสือพิมพคุณภาพ) 

   ๕.๑.๙ การใชภาษาตางประเทศ จากการศึกษาในพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการใชภาษาตางประเทศ ดัง
จะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

     เคลียร ๔ จาก ๑๓ ขอ 
คดีเอกยุทธ 

   ไมโดนทุบอัณฑะ 

                      ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๓ 
    วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



 
๑๔๘ 

 

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

                   เชิญมารค – กรณ – พรทิพย  โชว 
  ขอมูลเงื่อนงํา 

                     อุมฆา ‘เอกยุทธ’ 

                        ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๐ 
                                                                              วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การใชคําภาษาตางประเทศ ไดแก “ เคลียร” (หนังสือพิมพปริมาณ )  “โชว” 
(หนังสือพิมพคุณภาพ) 

              ๕.๑.๑๐ การใชลักษณนาม จากการศึกษาในพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ
ปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามลีักษณะรวมดานการใชลักษณนาม  
 
 หนังสือพิมพปริมาณ 

      ขอ  ๗  วันคดี‘เอกยุทธ’ 

                         ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๐ 
     วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
 หนังสือพิมพคุณภาพ 

          ‘แจด’ ยัน ๑ สัปดาหเคลียร 
                                 ๑๓ ปม ‘คาใจ’ 

                                   ทีม่า : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๘๔ 
                                                                                 วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  การใชลักษณนามตามหลักภาษาไทย ไดแก “๗ วัน” (หนังสือพิมพปริมาณ) 
“๑ สัปดาห” (หนังสือพิมพคุณภาพ) 



 
๑๔๙ 

 

 จากขอมูลที่นําเสนอ ลักษณะรวมการใชคําในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ 
อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพพบวาหนังสือพิมพทั้ง ๒ ประเภท ใชคํา
ที่มีลักษณะรวมไดแก การใชคําที่มีความหมายโดยนัย การใชคําที่แสดงความนาสยดสยอง การใช
ถอยคําภาษาพูด การใชคําตัด การใชคํายอ การใชถอยคําที่เปนสํานวน การใชภาษาตางประเทศ และ
การใชลักษณนาม 

  ๕.๑.๓.๑ ลักษณะแตกตางดานการใชคํา ผูศึกษาพบคําที่มีเฉพาะในพาดหัวขาว
หนังสือพิมพปริมาณ คือคํานามนัย คํานามนัยที่ยกตัวอยางนี้เปนคําท่ีพบบอยครั้ง ในพาดหัวขาว
อาชญากรรมทั่วไปในหนังสือพิมพปริมาณ แตหนังสือพิมพคุณภาพ ไมปรากฏคําลักษณะดังกลาว ดัง
ตัวอยาง 

  หนังสือพิมพปริมาณ  

    เคลียร ๔ จาก ๑๓ ขอ 
คดีเอกยุทธ 

ไมโดนทุบอัณฑะ 

                                   ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๔๓ 
                                                                           วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๕๐ 

 

ตารางท่ี  ๒ 

ตารางแสดงลักษณะรวม และลักษณะแตกตางของการใชคําในพาดหัวขาวอาชญากรรม
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 

 
 

การใชคํา 
การใชคํา 

หนังสือพิมพปริมาณ หนังสือพิมพคุณภาพ 

๑. การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย √ √ 
๒. การใชคําท่ีแสดงความนาสยดสยอง √ √ 
๓. การใชภาษาพูด √ √ 
๔. การใชคําตัด √ √ 
๕. การใชอักษรยอ √ √ 
๖. การใชถอยคําที่เปนสํานวน √ √ 
๗. การใชคําตางประเทศ √ √ 
๘. การใชคําลักษณนาม √ √ 
๙. การใชคํานามนัย √ - 

  
 จากขอมูลที่นําเสนอดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การใชคําประเภทตาง ๆ  ในพาดหัว
ขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ที่พบในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณ ไดแก 
การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย การใชคําท่ีแสดงความนาสยดสยอง การใชภาษาพูด การใชคําตัด การ
ใชคําอัษรยอ การใชถอยคําที่เปนสํานวน การใชคําภาษาตางประเทศ การใชคําลักษณนาม 
 ลักษณะแตกตาง พบในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร หนังสือพิมพ
ปริมาณ คือ การใชคํานามนัย   

 ๕.๒  ดานการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 

 



 
๑๕๑ 

 

  ๕.๒.๑ ลักษณะรวมดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน จากการศึกษาพบวาพาด
หัวขาวหนังสือพิมพ ๒ ประเภท มีลักษณะรวมกันดานการใช เคร่ืองหมายวรรคตอน  ไดแก 
เครื่องหมายอัญประกาศเด่ียว เครื่องหมายมหัพภาค และเคร่ืองหมายอัศเจรีย 

              ๕.๒.๑.๑ เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว จากการศึกษาพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการใชเครื่องหมาย
อัญประกาศเด่ียว ดังจะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

   รัดคอกระทืบ 
     โบย‘บอล’ฆาเอกยุทธ 

                              ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๔ 
      วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

       ‘บอล’ ยันคําใหการเดิม 
           ลูก ‘เอกยุทธ’ เชื่อจัดฉาก 

                         ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๙๔๑ 
                                                                                 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 การใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ไดแก “บอล” (หนังสือพิมพปริมาณ) “บอล และ
เอกยุทธ” (หนังสือพิมพคุณภาพ) 

   ๕.๒.๑.๒ เครื่องหมายมหัพภาค จากผลการศึกษาพาดหัวขาว  ของ
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการใชเครื่องหมายมหัพภาค 
ดังจะยกตัวอยาง 

 



 
๑๕๒ 

 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

๕  ทนายซักไอเบิ้ม 
เคน ๒ ชม. 

ไขปมดับเอกยุทธ 

                              ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๕ 
     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

           ตร. ยันฆาชิงทรัพยเอกยุทธ 
          ลุยตรวจทุกจุดซ้ําคลี่ปมคดี 

                                 ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๘๓ 
                                                                             วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การใชเครื่องหมายมหัพภาค ไดแก “ชม.” (หนังสือพิมพปริมาณ) “ตร.” (หนังสือพิมพ
คุณภาพ) 

   ๕.๒.๑.๓ เครื่องหมายอัศเจรีย จากการศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรม        
เอกยุทธ อัญชันบุตร ของหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ พบวามีลักษณะรวมดานการ
ใชเครื่องหมายอัศเจรีย ดังจะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

   ผบช.น.โวเอกยุทธ   
       ไมนาตาย   

ถาญาติไปแจงเร็ว! 

                                 ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๙ 
      วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



 
๑๕๓ 

 

หนังสือพิมพคุณภาพ 

  ทนายรุดสอบเบ้ิม 
                        ย้ําใบสั่งฆา ! 
  เรือนจําคุมเขม’บอล’ 

                                                               ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบบัที่ ๒๑๙๖๕ 
      วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 การใชเคร่ืองหมายอัศเจรีย ไดแก “ถาญาติไปแจงเร็ว !” (หนังสือพิมพปริมาณ) “ย้ํา
ใบสั่งฆา !” (หนังสือพิมพคุณภาพ) 

  ๕.๒.๒ ลักษณะแตกตางดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน ในพาดหัวขาว
อาชญากรรมของหนังสือพิมพทั้ง ๒ ประเภท มีความแตกตางดังตอไปน้ี 

              ๕.๒.๒.๑ การใชเครื่องหมายวรรคตอนท่ีมีเฉพาะในหนังสือปริมาณ ใน
พาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร คือ เครื่องหมายอัญประกาศคู ดังตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ      

   แจงคดี  “เอกยุทธ” 

                                 ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่  ๒๐๓๐๑ 
      วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 การใชเครื่องหมายอัญประกาศคู คือคําวา “เอกยุทธ” 

              ๕.๒.๒.๒ การใชเครื่องหมายวรรคตอนท่ีมีเฉพาะในหนังสือพิมพคุณภาพ 
ในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร คือ เครื่องหมายยัติภังค ดังตัวอยาง 

 

 



 
๑๕๔ 

 

 หนังสือพิมพคุณภาพ    

       ญาติรอง ป. – นครบาล 
                       หาเอกยุทธหาย 

                                  ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๕ 
                                                                                  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การใชเครื่องหมายยัติภังค คือคําวา “ญาติรอง ป.– นครบาล”  
 
   ตารางท่ี  ๓ 

ตารางแสดงลักษณะรวม และลักษณะแตกตางของการใชเครื่องหมายวรรคตอน ในพาดหัวขาว
อาชญากรรมหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 

 
 
 

การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

หนังสือพิมพปริมาณ หนังสือพิมพคุณภาพ 
๑. เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว √ √ 
๒. เครื่องหมายมหัพภาค √ √ 
๓. เครื่องหมายอัศเจรีย √ √ 
๔. เครื่องหมายอัญประกาศคู √ - 
๕. เครื่องหมายยัติภังค - √ 

  

 จากขอมูลที่นําเสนอดังกลาวขางตน พบวาการใชเครื่องหมายวรรคตอนท่ีมีลักษณะรวม 
ในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 
ไดแก เครื่องหมายอัญประกาศเด่ียว เครื่องหมายมหัพภาค และเคร่ืองหมายอัศเจรีย ลักษณะแตกตาง
ดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน ในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพ
ปริมาณ คือเครื่องหมายอัญประกาศคู และลักษณะแตกตางดาน เครื่องหมายวรรคตอน ใน



 
๑๕๕ 

 

หนังสือพิมพคุณภาพ คือเคร่ืองหมายยัติภังค ซึ่งการใชเครื่องหมายวรรคตอนขาวอาชญากรรมของ
เอกยุทธ อัญชันบุตร ในหนังสือพิมพทั้ง ๒ ประเภทน้ีไมแตกตางกัน ดังที่แสดงใหเห็นตามตาราง
เปรียบเทียบ 

 ๕.๓ ดานการนําเสนอพาดหัวขาว มีการนําเสนอพาดหัวขาว ๓ รูปแบบ ไดแก การ
นําเสนอพาดหัวขาวแบบใจความเดียว การนําเสนอพาดหัวขาวแบบ ๒ ใจความ และการนําเสนอพาด
หัวขาวแบบ ๓ ใจความ 

  ๕.๓.๑ ลักษณะรวมดานการนําเสนอพาดหัวขาวแบบใจความเดียว จาก
การศึกษาพบวามีลักษณะรวมดานการนําเสนอพาดหัวขาวแบบใจความเดียว ในพาดหัวขาวของ             
เอกยุทธ อัญชันบุตร ของหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ ดังจะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

   บิ๊กแจด เตน 
   เอกยุทธถูกอุม 

                                              ที่มา : น.ส.พ.เดลินิวส ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๓๒๕๑ 
      วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 หนังสือพิมพคุณภาพ    

    ‘แจด’ ยัน ๑ สัปดาหเคลียร 
    ๑๓ ปม‘คาใจ’ 

                        ที่มา : น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒๘๗๔ 
                                                                                     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางเปนการนําเสนอพาดหัวขาวแบบใจความเดียว คือใจความท่ีวา “บิ๊กแจด 
โกรธที่เอกยุทธถูกอุม” (หนังสือพิมพปริมาณ) “แจดยืนยันที่จะคล่ีคลายปญหา ๑๓ ขอ”(หนังสือพิมพ
คุณภาพ) 



 
๑๕๖ 

 

   ๕.๓.๒ การนําเสนอพาดหัวขาวแบบ ๒ใจความ จากการศึกษาพบวามี
ลักษณะรวมดานการนําเสนอพาดหัวขาวแบบ ๒ ใจความ ในพาดหัวขาวของเอกยุทธ อัญชันบุตร ทั้ง
ในพาดหัวขาวหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ ดังจะยกตัวอยาง 

 หนังสือพิมพปริมาณ  

เจอศพ ‘เอกยุทธ’ 
    ฝงเปลือย 

ลาไอเบิ้มมือรัดคอ 

                            ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๓๒ 
       วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
 หนังสือพิมพคุณภาพ    

    ผาพิสูจนศพซํ้า 
  ญาติเอกยุทธ 

    สั่งลุยสางคดี 

                           ที่มา : น.ส.พ.สยามรัฐ ปที่ ๖๓ ฉบับที ่๒๑๙๖๘ 
                                                                                   วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางเปนการนําเสนอพาดหัวขาวแบบขอความ ที่มี ๒ ใจความอยูในพาดหัวขาว
หนังสือพิมพปริมาณ ใจความแรก ไดแก “ตํารวจพบศพเอกยุทธในสภาพฝงเปลือย”และใจความที่ ๒ 
ไดแก “ตํารวจลาไอเบิ้มมือรัดคอ” สวนหนังสือพิมพคุณภาพนั้น ใจความแรก ไดแก “หมอผาพิสูจน
ศพเอกยุทธ” และใจความท่ี ๒ ไดแก “ญาติมอบหมายใหทนายของเอกยุทธ สางคดีการเสียชีวิต” 

    ๕.๓.๓ การนําเสนอพาดหัวขาวแบบ ๓ ใจความ จากการศึกษาพบวามีลักษณะรวม
ดานการนําเสนอพาดหัวขาวแบบ ๓ ใจความ ทั้งในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ ดัง
จะยกอยาง 



 
๑๕๗ 

 

 หนังสือพิมพปริมาณ 

  ทนายแฉไอบอลปูด 
จาง ๓ ลาน 

คนมีสีฆาเอกยุทธ 

                             ที่มา  น.ส.พ.ไทยรัฐ ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒๐๒๙๕ 
                                                                                   วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 หนังสือพิมพคุณภาพ 

     ฆารัดคอหมกเขาพัทลุง 
ศพเอกยุทธ 

       เคนหนัก คนขับสารภาพ 

ที่มา  น.ส.พ.มติชน ปที่ ๕๖ ฉบับที ่๑๒๘๗๗ 
                                                                                   วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 จากตัวอยางเปนการนําเสนอพาดหัวขาวแบบขอความ ที่มี ๓ ใจความ ในพาดหัวขาว
หนังสือพิมพปริมาณ ใจความแรก ไดแก “ทนายเปดเผยไอบอลสารภาพ” ใจความที่ ๒ “ไอบอลไดรับ
คาจาง ๓ ลาน” และใจความท่ี ๓ “คนมีสีจางใหฆาเอกยุทธ” สวนหนังสือพิมพคุณภาพ ใจความแรก 
ไดแก “ตํารวจสอบสวนคนขับรถเอกยุทธ” ใจความที่ ๒ “คนขับรถสารภาพฆาเอกยุทธ” และใจความ
ที่ ๓ “ศพเอกยุทธถูกฝงที่เขาพัทลุง” 

 

 

 

 

 



 
๑๕๘ 

 

ตารางท่ี ๔ 

ตารางแสดงลักษณะรวมของการนําเสนอพาดหัวขาวอาชญากรรมหนังสือพิมพปริมาณ และ
หนังสือพิมพคุณภาพ 

 
การนําเสนอพาดหัวขาว 

การนําเสนอพาดหัวขาว 
หนังสือพิมพปริมาณ หนังสือพิมพคุณภาพ 

๑. พาดหัวขาวแบบใจความเดียว √ √ 
๒. พาดหัวขาวแบบ ๒ ใจความ √ √ 
๓. พาดหัวขาวแบบ ๓ ใจความ √ √ 

 

 จากตารางท่ี ๔ ผูศึกษาพบวา การนําเสนอพาดหัวขาวที่ปรากฏในพาดหัวขาว
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ ที่มีลักษณะรวมในพาดหัวขาวแบบใจความเดียว           
พาดหัวขาวแบบ ๒ ใจความ และพาดหัวขาวแบบ ๓ ใจความ  

 จากการศึกษา การเปรียบเทียบภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ ผูศึกษาไดเปรียบเทียบใหเห็นในดานลักษณะรวม และ
ลักษณะแตกตาง ในดานของ การใชคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการนําเสนอพาดหัวขาว 
ลักษณะดังตอไปนี้ ดานการเรียกชื่อบุคคลที่เปนขาว หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ 
ไดแก การเรียกชื่อจริง การเรียกเฉพาะชื่อเลน การเรียกคํานําหนาและชื่อเลน การเรียกชื่อตามอาชีพ 
สวนลักษณะแตกตางที่มีเฉพาะในหนังสือพิมพปริมาณ ไดแก การเรียกตําแหนงแทนการเรียกชื่อ การ
เรียกตําแหนงและชื่อเลน ดานลักษณะแตกตางที่มีเฉพาะในหนังสือพิมพคุณภาพ การใชคําเรียกแสดง
สัมพันธทางเครือญาติ การเรียกชื่อตามสมญานาม ดานการใชคําประเภทตาง ๆ พบวามีลักษณะรวม
ของหนังสือพิมพ ทั้ง ๒ ประเภท ไดแก การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย การใชคําที่แสดงความนา
สยดสยอง การใชภาษาพูด การใชคําตัด การใชอักษรยอ การใชถอยคําท่ีเปนสํานวน การใชคํา
ตางประเทศ การใชลักษณนาม สวนดานลักษณะแตกตางการใชคํา ที่มีเฉพาะในหนังสือพิมพปริมาณ 
คือ การใชคํานามนัย การใชเครื่องหมายวรรคตอนพบวามลีักษณะรวมพาดหัวขาวของหนังสือปริมาณ 
และหนังสือพิมพคุณภาพ ไดแก การใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว การใชเครื่องหมายมหัพภาค 
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และการใชเคร่ืองหมายอัศเจรีย สวนลักษณะแตกตางที่มีเฉพาะในหนังสือพิมพปริมาณ คือ การใช
เคร่ืองหมายอัญประกาศคู ดานลักษณะแตกตางที่มีเฉพาะในหนังสือพิมพคุณภาพ คือ การใช
เครื่องหมายยัติภังค สวนดานการนําเสนอพาดหัวขาว พบวาลักษณะรวมในหนังสือพิมพทั้ง ๒ 
ประเภท ไดแก การนําเสนอพาดหัวขาวแบบใจความเดียว การนําเสนอพาดหัวขาว ๒ ใจความ และ
การนําเสนอพาดหัวขาวแบบ ๓ ใจความ ซ่ึงเมื่อวิเคราะหจากตารางทั้ง ๔ ตาราง แสดงใหเห็นถึงการ
นําเสนอพาดหัวขาวในดาน การใชคําเรียกชื่อบุคคลท่ีเปนขาว การใชคําประเภทตาง ๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการนําเสนอพาดหัวขาว ท้ังในหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพ
คุณภาพขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร นั้นไมแตกตางกัน 
 
 
 
 



  ๑๖๐ 
 

บทที่ ๖ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมหนังสือพิมพปริมาณ (ไทยรัฐ ,เดลินิวส) และ
หนังสือพิมพคุณภาพ (มติชน,สยามรัฐ,โลกวันนี้ ) กรณีศึกษาขาวเอกยุทธ อัญชันบุตร มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมในดานตางๆดังนี้  

๑. เพ่ือศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมกรณี ของเอกยุทธ อัญชันบุตร  ใน
หนังสือพิมพปริมาณ (ไทยรัฐ,เดลินิวส)  

๒. เพ่ือศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมกรณีของเอกยุทธ อัญชัน บุตร ใน
หนังสือพิมพคุณภาพ (มติชน,สยามรัฐ,โลกวันนี้) 

๓. การเปรียบเทียบภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมกรณี เอกยุทธ อัญชันบุตรจาก
หนังสือพิมพปริมาณ (ไทยรัฐ,เดลินิวส) และหนังสือพิมพคุณภาพ (มติชน,สยามรัฐ
,โลกวันนี้) 

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 ๑. ภาษาพาดหัวขาวหนังสือพิมพปริมาณ กรณีศึกษาขาวเอกยุทธ อัญชันบุตร สรุปดังนี้
ดานการเรียกชื่อบุคคลเปนขาว มี ๔ แบบ ไดแก การใชคําเรียกชื่อจริง การใชคําเรียกชื่อเฉพาะชื่อเลน  
การใชเรียกคํานําหนาและชื่อเลน การใชคําเรียกตําแหนงแทนการเรียกชื่อ การใชคําเรียกตําแหนง
และชื่อเลน สวนการใชคํานั้นมี การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย การใชคําที่แสดงความนาสยดสยอง 
การใชภาษาพูด การใชคําตัด การใชอักษรยอ การใชถอยคําที่เปนสํานวน การใชคําตางประเทศ การ
ใชคําลักษณนาม  แบบตาง ๆ  
  ดานการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน  มีการใชเครื่องหมายหลายชนิด เคร่ืองหมาย
อัญประกาศเด่ียว เครื่องหมายอัญประกาศคู เครื่องหมายมหัพภาค และเครื่องหมายอัศเจรีย 
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สวนการนําเสนอพาดหัวขาว พบวามีการนําเสนอพาดหัวขาวแบบใจความเดียว การนํา 
เสนอพาดหัวขาวแบบขอความที่มี ๒ ใจความ และการนําเสนอพาดหัวขาวแบบขอความท่ีมี ๓ 
ใจความ 
 ๒. ภาษาพาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพ กรณีขาวเอกยุทธ อัญชันบุตร สรุปดังนี้ ดาน 
การใชคํา การใชคําตั้งชื่อบุคคลในขาวมี ๖ แบบ ไดแก การใชคําเรียกชื่อจริง การใชคําเรียกชื่อเฉพาะ
ชื่อเลน การใชคําเรียกคํานําหนาและชื่อเลน การใชคําเรียกชื่อตามอาชีพ การใชคําเรียกชื่อแสดง
สัมพันธทางเครือญาติ และการใชคําเรียกชื่อตามสมญานาม ดานการใชคําทั้งหมด ๘ ชนิด ไดแก การ
ใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย การใชคําที่แสดงความนาสยดสยอง การใชภาษาพูด การใชคําตัด การใช
อักษรยอ การใชถอยคําที่เปนสํานวน การใชคําประเทศ การใชคําลักษณนาม 
 การใชเครื่องหมายวรรคตอนในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตร มีการ
ใชเครื่องหมายวรรคตอน ๔ ชนิด ไดแก การใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว การใชเครื่องหมาย
มหัพภาค การใชเครื่องหมายอัศเจรีย และการใชเครื่องหมายยัติภังค  
 สวนดานการนําเสนอพาดหัวขาว มีการนําเสนอพาดหัวขาวแบบใจความเดียว การ
นําเสนอแบบขอความที่มี ๒ ใจความ และการนําเสนอพาดหัวขาวแบบขอความที่มี ๓ ใจความ 
 ๓. การเปรียบเทียบภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมกรณี เอกยุทธ อัญชันบุตรจาก
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ สรุปดังนี้  
 การใชคําตั้งชื่อบุคคลท่ีเปนขาว มีลักษณะรวมกัน ๔ ไดแก การใชคําเรียกชื่อจริง การใช
คําเรียกเฉพาะชื่อเลน การใชคําเรียกคํานําหนาและชื่อเลน การเรียกชื่อตามอาชีพ สวนลักษณะที่
แตกตาง ก็คือ การใชคําเรียกชื่อท่ีมีเฉพาะในพาดหัวขาวหนังสือพิมพคุณภาพ ไดแก การใชคําเรียกชื่อ
แสดงสัมพันธทางเครือญาติ การใชคําเรียกชื่อตามสมญานาม ลักษณะแตกตางที่มีเฉพาะในพาดหัว
ขาวหนังสือพิมพปริมาณ ไดแก การใชคําเรียกตําแหนงแทนการเรียกชื่อ การใชคําเรียกตําแหนงและ
ชื่อเลน  
 
 การใชคําที่มีลักษณะรวมกัน ไดแก การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย การใชคําที่แสดง
ความนาสยดสยอง การใชภาษาพูด การใชคําตัด การใชคํายอ การใชถอยคําที่เปนสํานวน การใชคํา
ตางประเทศ การใชลักษณนาม สวนลักษณะที่แตกตางก็คือ การใชคํานามนัย มีเฉพาะในหนังสือพิมพ
ปริมาณ  
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 สวนการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน พาดหัวขาวหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพ
คุณภาพ ใชเครื่องหมายวรรคตอนรวมกัน ๓ ชนิด ไดแก การใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว การใช
เครื่องหมายมหัพภาค การใชเครื่องหมายอัศเจรีย ความแตกตางท่ีพบก็คือ เครื่องหมายอัญประกาศคู 
มีเฉพาะหนังสือพิมพปริมาณ และเครื่องหมายยัติภังค มีใชเฉพาะหนังสือพิมพคุณภาพ 
 
 การนําเสนอพาดหัวขาว ที่มีลักษณะรวมในพาดหัวขาวอาชญากรรมของเอกยุทธ   
อัญชันบุตร จากหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพมี ๓ แบบ ไดแก การนําเสนอพาดหัว
ขาวแบบใจความเดียว การนําเสนอพาดหัวขาวแบบ ๒ ใจความ และการนําเสนอพาดหัวขาวแบบ ๓ 
ใจความ  

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาการใชภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรม กรณีศึกษาขาวเอกยุทธ อัญชันบุตร 
จากหนังสือพิมพปริมาณ (ไทยรัฐ,เดลินิวส) และหนังสือพิมพคุณภาพ (มติชน,สยามรัฐ,โลกวันนี้) 
พบวาหนังสือพิมพทั้งสองประเภทใชภาษาพาดหัวขาวที่มีลักษณะใกลเคียงกันมาก ทั้งในดานการใชคํา 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการนําเสนอพาดหัวขาว ความแตกตางที่พบมีเพียงเล็กนอย ไดแก  
ความแตกตางในดานการใชคํานามนัย ที่พบเฉพาะหนังสือพิมพปริมาณ และการใชเครื่องหมาย      
วรรคตอนบางชนิด 
 ผลการศึกษาดังกลาวไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีผูศึกษาต้ังไวคือ “ ภาษาพาดหัวขาว
อาชญากรรมของเอกยุทธ อัญชันบุตรในหนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพเดลินิวส ซึ่งเปนหนังสือพิมพ
ประเภทปริมาณ และหนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพสยามรัฐ หนังสือพิมพโลกวันนี้ ซึ่งเปนหนังสือ
ประเภทคุณภาพนั้นแตกตางกัน”  

 การที่ผลการศึกษาไมเปนไปตามท่ีคาดไวนาจะเนื่องมาจากเหตุผลสําคัญ ๒ ประการ 
     ประการแรก ความเปนขาวอาชญากรรมการเมือง เปนที่ทราบกันดีวา นายเอกยุทธ 

อัญชันบุตร นั้นเปนบุคคลมีชื่อเสียง ทั้งในแงของการเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จในดานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย และในแงของการเปนคูขัดแยงของรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย จึงทําใหการเสียชีวิตแบบไม
ปกติของนายเอกยุทธ ถูกตีความไปในหลายดาน ทั้งฆาตกรรมชิงทรัพย การฆาตกรรมอําพรางทาง
การเมือง ในระหวางที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนกําลังดําเนินไปนั้น หนังสือพิมพจึงจําเปนตอง
รักษาความเปนกลาง กลาวคือคงไวซึ่งความเปนขาวอาชญากรรม และรักษาความเปนกลางในฐานะที่
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เปนขาวการเมือง เงื่อนไขเชนนี้ จึงทําใหพาดหัวขาวอาชญากรรมกรณีนายเอกยุทธ อัญชันบุตร ทั้ง
หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพแตกตางกันเพียงเล็กนอยอยางไมมีนัยสําคัญ จึงไมเปน
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 

 ประการที่สอง การปรับเปล่ียนกระบวนการใชภาษาของหนังสือพิมพปริมาณ และ
หนังสือพิมพคุณภาพ มีความเปนไปไดวา การใชภาษาของหนังสือปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ
นั้น มีแนวโนมเร่ิมเขาใกลกันมากข้ึนถึง แมนขาวอาชญากรรมเปนขาวที่หนังสือพิมพใหเนื้อที่สําหรับ
ลงมากท่ีสุด (ชวรัตน เชิดชัย๒๕๒๑ : ๑๐๘ ) แตทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจุบัน สื่อออนไลนเขามาชวงชิง
พ้ืนที่การนําเสนอขาวสารในสังคมอยางมาก หนังสือพิมพเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ  เขาสูการเปน
หนังสือพิมพออนไลนเพ่ือความอยูรอด การแขงขันกันเรื่องยอดขายหนังสือพิมพในฐานะสื่อสิ่งพิมพ
ไมไดมีความสําคัญเหมือนเชนอดีต การสรางเอกลักษณทางการใชภาษาพาดหัวขาวเพ่ือความโดดเดน
จึงอาจไมจําเปนตองทํา ดังเชนที่ผานมาก็อาจเปนได 
 ขอเสนอทั้ง ๒ ประการน้ี เปนการตั้งขอสังเกตจากผลการศึกษา เพ่ือความแนชัด จึงควร
กําหนดประเด็นการศึกษาภาษาหนังสือพิมพในชวงรอยตอระหวางการเปนสื่อสิ่งพิมพ และการเปนสื่อ
ออนไลนตอไป 

ขอเสนอแนะ 

 เน่ืองจากสารนิพนธฉบับนี้ไดศึกษา ภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ
ปริมาณ และหนังสือพิมพคุณภาพ เฉพาะดานการใชภาษาพาดหัวขาวเทานั้น เพ่ือใหมองเห็นถึงการใช
ภาษาในหนังสือพิมพทั้งสองประเภทนี้ไดอยางลึกซ้ึง และกวางขวางย่ิงขึ้น ผูศึกษาจึงขอเสนอใหมี
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาในเนื้อขาวอาชญากรรม ระหวางหนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพ
คุณภาพ ตอไป 
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