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The research is a critical discourse analysis of Thai crime news headlines. The purposes 

of this study are to analyze the linguistic forms in crime news headlines according to agent and 

victim’ s sex and to study gender ideologies conveyed in crime news headlines. 1,815 crime 

news headlines were collected from 4 Thai popular newspapers, Thai Rath, Daily News, Khaosod 

and Komchadluk during 2006 to 2007. 

 

The study shows that there are 13 patterns of crime news headlines. The most frequent 

pattern found in every group is the one presenting only violence actions. The second most 

frequent pattern is the one presenting secondary information as the first part of the headlines.   

It varies according to agent and victim’s sex. In the case of men against women violence, “police 

process + violence action” comes as the second. But, in the case of women against men 

violence, “reason + violence action” comes as the second. Moreover, newspapers construct men 

and woman in crime news headlines differently through the forms of representation used to 

describe them.  Men are portrayed in different ways depending on their status (as agents or 

victims) and their relation to the other participant’s sex while women are repeatedly portrayed by 

using identification form. It reflects that crime news headlines enact some values of traits on men 

and women such as the rule of masculinity and femininity and inequality power relation based on 

gender ideology. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ขาวเปนการรายงานเหตุการณผานการประกอบสรางทางสังคม หนังสือพิมพไมไดเสนอ

เพียงขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนเทานั้น แตยังแฝงไปดวยความคิด ความเชื่อที่มีผลตอการรับรูของคนใน

สังคมดวย ดังที่ ฟาวเลอร (Fowler, 1991) กลาววา รูปภาษาของขาวตามหนาหนังสือพิมพไมได

เปนรูปแสดงเหตุการณอยางตรงไปตรงมาแตเปนการใชภาษาที่มาจากมุมมองของผูผลิตส่ือ 

สังเกตจากการใชรูปภาษาที่ตางกันในการบรรยายเหตุการณเดียวกันของหนังสือพิมพแตละฉบับ  
 

องคประกอบของขาวที่ เห็นไดชัดเจนที่สุดวามีการใชรูปภาษาตางกันเพื่อบรรยาย

เหตุการณเดียวกันและเปนสวนที่มีความคิด ความเช่ือแฝงอยูมากที่สุดคือ พาดหัวขาว เนื่องจาก

นักขาวสามารถเลือกใชภาษาไดตามมุมมองและแทรกความคิดเห็น ทัศนคติที่มีตอเหตุการณได

มากที่สุด พาดหัวขาวจึงเปนสวนที่สามารถสะทอนใหเห็นอุดมการณที่แฝงอยูไดมากกวาสวนอ่ืน 

(van Dijk, 1988;  Fowler, 1991) 
 

การศึกษาพาดหัวขาวที่มีรูปภาษาตางกันในการบรรยายเหตุการณเดียวกันเปนประเด็นที่

นักวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษสนใจศึกษาวา การใชรูปภาษาที่ตางกันมีอุดมการณแฝงอยูใน

ขาวหรือไม เชนงานวิจัยของ ฟาวเลอร (Fowler, 1991) และเทเตลา (Thetela, 2001) ผลการวิจัย

สวนหนึ่งของงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นชี้ใหเห็นวา ความแตกตางของรูปภาษาที่เกิดข้ึนเปนผลมาจาก

อุดมการณของสํานักพิมพที่ตางกัน กลุมสํานักพิมพที่มีอุดมการณสนับสนุนกับเหตุการณที่

นําเสนอจะนําเสนอขาวโดยใชรูปภาษาที่ตางกับกลุมสํานักพิมพที่มีอุดมการณคัดคานหรือการ

นําเสนอขาวของสํานักพิมพที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลก็จะใชภาษาตางกับสํานักพิมพที่มีความอิสระ

ในการนําเสนอขาว ทั้งนี้ขาวสวนใหญที่นํามาวิเคราะหจะเปนขาวที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทาง

การเมือง การแทรกแซงอํานาจที่เห็นไดอยางชัดเจนวาตองมีกลุมสองกลุมที่มีความคิดที่ตางกัน

อยางชัดเจน และสํานักพิมพของตางประเทศก็แสดงเจตนารมณอยางชัดเจนวามีอุดมการณ

อยางไร เชน อุดมการณฝายซาย อุดมการณฝายขวา หรืออุดมการณอนุรักษนิยม  ผูวิจัยจึงสนใจ

วา นอกจากการวิเคราะหภาษาที่ตางกันในขาวการเมืองแลว การวิเคราะหรูปภาษาในขาวทั่วไปก็

นาจะสะทอนใหเห็นความคิดความเช่ือ หรืออุดมการณที่มีอยูรวมกันของคนในสังคมได 
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ขาวอาชญากรรมเปนขาวประเภทหนึ่งที่นาจะสะทอนความคิด ความเช่ือของคนในสังคม

เพราะเปนการนําเสนอเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคมผานการประกอบสรางที่ไมไดเสนอเฉพาะ

ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนเทานั้นแตยังแฝงความคิด ความเช่ือเกี่ยวกับเหตุการณนั้นลงไปดวย และขาว

อาชญากรรมเปนขาวที่เกี่ยวของกับความรุนแรงที่เกิดข้ึนระหวางผูชายและผูหญิง ผูวิจัยเช่ือวา 

ขาวอาชญากรรมนาจะสะทอนใหเห็นความคิดความเช่ือที่เกี่ยวกับเพศสภาพ หรือความไมเสมอ

ภาคทางเพศที่มีในสังคมได 
 

 งานวิจัยนี้เลือกศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรม เนื่องจากพาดหัวขาวเปนสวนที่สําคัญ

ที่สุดและเดนที่สุดในโครงสรางขาวซ่ึงทําหนาที่เปนใจความหลักของเนื้อขาวทั้งหมด นักขาวจะดึง

ประเด็นที่สําคัญที่สุดในขาวข้ึนมาสรุปเปนใจความหลักใหผูอานไดทราบวาขาวนําเสนอขอมูล

อะไรบาง นอกจากพาดหัวขาวจะรายงานเหตุการณที่เกิดข้ึนแลวยังมีการเพิ่มสีสัน มุมมองและ

ทัศนคติของผูเขียนเพื่อสรางความดึงดูดใจตอผูอาน พาดหัวขาวจึงเปนสวนที่แสดงใหเห็นวา

หนังสือพิมพมีมุมมองอยางไรตอเหตุการณที่นําเสนอ นอกจากนี้พาดหัวขาวเปนสวนแรกของขาวที่

ผูอานจะเลือกอานและสามารถจดจําไดมากที่สุดโดยที่ผูอานไมทันรูตัววาถูกช้ีนําหรือครอบงํา

ความคิดบางอยางอยู  
 

ขาวอาชญากรรมเปนการรายงานเหตุการณความรุนแรงที่ เกิดข้ึนในสังคม คําวา       

“ความรุนแรง” กาญจนา แกวเทพ (2543)และนันทพันธ ชินลํ้าประเสริฐ(2546) มองวาความรุนแรง

มิไดหมายถึงการที่ฝายหนึ่งกระทําความรุนแรงดวยวิธีใดก็ตามตออีกฝายหนึ่งแลวสงผลใหเกิด

ความบาดเจ็บทั้งทางรางกายและจิตใจหรือเสียชีวิตเทานั้น แตยังรวมไปถึงความหมายเชิงลึกในแง

การสกัดกั้นศักยภาพที่พึงมีของผูถูกกระทํา เชน น.ส. กอย ถูกทํารายรางกาย ไดรับบาดเจ็บจนไม

สามารถทํางานได ความรุนแรงที่เกิดกับ น.ส. กอยไดกักกั้นศักยภาพของเธอ นอกจากนี้ความ

รุนแรงมักมีเร่ืองอํานาจและความขัดแยงเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ ทําใหความรุนแรงที่ปรากฏใน

สังคมมีเบ้ืองหลังและความซับซอนแฝงอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรุนแรงตอสตรีที่นักคิดหลาย

สาขาไดกลาวตรงกันวา ความรุนแรงตอสตรีมีพื้นฐานมาจากความคิด ความเชื่อในระบบสังคม

ชายเปนใหญที่มอบความชอบธรรมใหผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงในทุกกรณี และส่ือมวลชนก็

ทําหนาที่ตอกยํ้าความคิด ความเชื่อดังกลาวผานวาทกรรมขาว งานวิจัยทางนิเทศศาสตรเห็น

ตรงกันวา การรายงานขาวอาชญากรรมโดยเฉพาะความรุนแรงตอสตรียังคงถูกนําเสนอภายใต

กรอบความคิด ความเชื่อทางเพศสภาพในสังคมที่สะทอนใหเห็น การครอบงํา อํานาจ ความไมเทา

เทียมกันระหวางเพศ (มนทกานต์ิ เชื่อมจิต, 2545; อภิสรา ปงเร็ว, 2545; วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ 

กันภัย, 2546) อยางไรก็ตาม งานวิจัยที่ผานมาเลือกศึกษาเฉพาะขาวความรุนแรงที่กระทําตอสตรี 



3 
 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจวาถาศึกษาขาวอาชญากรรมใหครอบคลุมมากกวาความรุนแรงตอสตรี คือ 

ศึกษาขาวอาชญากรรมที่เพศชายและเพศหญิงอยูในสถานะทั้งผูกระทําและผูถูกกระทําจะมี

วิธีการรายงานขาวที่แตกตางกันหรือไม และความแตกตางนั้นจะสะทอนใหเห็นนัยยะทางสังคม

อยางไรบาง  
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษากลไกการถายทอดอุดมการณทางสังคมท่ีแฝงอยูภายใตการ

นําเสนอพาดหัวขาวอาชญากรรมตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ แนวคิดนี้สนใจ

วิเคราะหภาษาที่มีอิทธิพลตอความคิดของคนในสังคม เชน ภาษาส่ือมวลชน เนื่องจากส่ือมวลชน

เปนสถาบันหนึ่งที่สามารถครอบงําความคิดของคนในสังคมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันได การ

วิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษจึงไมเพียงแตวิเคราะหรูปภาษาที่ปรากฏในตัวบทเทานั้น แตจะตอง

ผานกระบวนการตีความตัวบทที่สอดคลองกับบริบททางสังคมถึงจะตอบคําถามไดวาส่ิงที่แฝงอยู

ในตัวบท หรืออุดมการณที่แฝงอยูในตัวบทนั้นคืออะไร (Fairclough, 1995) 
 

แนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางมิติทางภาษา

และมิติทางสังคมควบคูกันไป เนื่องจากแนวคิดนี้มีความเชื่อวา ภาษาและสังคมสัมพันธกันใน

ลักษณะวิภาษวิธีคือ การใชภาษาของคนในสังคมสามารถสะทอนใหเห็นวิถีปฏิบัติของสังคม 

ขณะเดียวกัน วิถีปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อในสังคมก็มีผลตอการใชภาษาของคนในสังคมดวย 

หนาที่ของนักวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษคือ การตีแผส่ิงที่อยูภายใตรูปภาษา อาทิ อุดมการณ

และอํานาจโดยวิเคราะหวาผูผลิตตัวบทใชรูปภาษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดความคิดอยางไร

จากนั้นนําบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับตัวบทมาตีความเพ่ือสืบหาอุดมการณที่

แฝงอยูในตัวบท 
 

การศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรมตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ นอกจากจะ

ศึกษาวารูปภาษาในพาดหัวขาวมีความแตกตางกันตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแลว ยังศึกษา

บริบททางสังคมที่เกี่ยวกับความคิด ความเช่ือและคานิยมเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมไทยเพื่อ

นํามาตีความอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูในตัวบท 
 

จากการสังเกตขอมูลพบวา หนังสือพิมพใชรูปภาษาบรรยายเหตุการณความรุนแรง

แตกตางกันไมวาจะเปนการเลือกขอมูลที่นําเสนอในพาดหัวขาว การอางถึงผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา เชน  
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ผูกระทํา – 

ผูถูกกระทํา 
พาดหัวขาว 

 

(1) ชาย-หญิง รวบดีเจมือฆาหั่นศพเมียสาว กอนนําช้ินเนื้อไปทิ้งแมกลอง (ขาวสด19 ก.พ. 49) 

(2) ชาย-หญิง ผัวคล่ังตัดหัวสาวเสริมสวย เหตุเมายา ศพสยอง ยานคูบอน (เดลินิวส 24 มี.ค. 49) 

(3) ชาย-หญิง ฉุนสาวอยูกับก๊ิกในหองพังประตูชักมีดแทงดับ (คมชัดลึก 17 มิ.ย.50) 

(4) ชาย-ชาย ลูกเขยขี้ยายิงพอตาดับคาบาน เหตุกีดกันไมใหคบหาลูกสาว (คมชัดลึก 7 ม.ค 49) 

(5) หญิง-ชาย เมียซัลโวผช.ผญบ.ดับขณะหลับ (ขาวสด 20 ก.พ. 50) 

 

จากตัวอยางจะเห็นวา พาดหัวขาวไมไดนําเสนอเฉพาะเหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึน

เทานั้น แตยังกลาวถึงขอมูลที่สัมพันธกับเหตุการณนั้นดวย เชน สาเหตุความรุนแรง กระบวนการ

ตํารวจ เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา ในกรณีที่หนังสือพิมพนําเสนอขอมูลมากกวาหนึ่งขอมูล มีการ

จัดเรียงขอมูลที่ตางกัน เชน บางพาดหัวขาวนําเสนอเหตุการณความรุนแรงในอนุพากยแรก

(ตัวอยางที่ 2,4 และ 5) บางพาดหัวขาวนําเสนอขอมูลที่สัมพันธกับเหตุการณความรุนแรงใน     

อนุพากยแรก (ตัวอยาง 1,3) การที่หนังสือพิมพนําเสนอขอมูลที่ตางกันและจัดเรียงขอมูลที่ตางกัน 

อาจเปนไปไดวาหนังสือพิมพใหความสําคัญกับขอมูลที่นําเสนอในพาดหัวขาวตางกันตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทํา เชน ในกรณีที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง (ตัวอยางที่ 2และ 3) มี

การนําเสนอสาเหตุความรุนแรงทั้งที่ปรากฏในอนุพากยแรก (ตัวยางที่ 3) และปรากฏถัดจากขอมูล

เหตุการณความรุนแรง (ตัวอยางที่2) ตางกับกรณีที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายที่นําเสนอ

เฉพาะเหตุการณความรุนแรง (ตัวอยางที่ 5) ผูวิจัยมองวา การเลือกแสดงขอมูลที่ตางกันระหวาง

ผูกระทําที่เปนผูชายกับผูหญิงคือ หนวยทางโครงสรางขอมูลที่ไมปรากฏในผูกระทําที่เปนผูหญิงคือ 

“สาเหตุความรุนแรง” จากตัวอยาง (5) สาเหตุของการกระทําคือสามีชอบทํารายเวลาที่สามีเมา

และผูกระทําไมอยากทนกับสภาพเชนนี้จึงใชปนยิงสามี ในประเด็นนี้จึงมีขอนาสังเกตวา เพราะ

อะไรการนําเสนอขอมูลในโครงสรางพาดหัวขาวจึงไมปรากฏหนวยทางขอมูลในสวนนี้เหมอืนขาวที่

ผูกระทําเปนผูชาย และการไมปรากฏขอมูลดังกลาวนาจะส่ือนัยยะอะไรบางประการหรือไม 
 

 นอกจากนี้จากตัวอยางยังพบวา หนังสือพิมพเลือกรูปภาษาอางถึงผูกระทําและ

ผูถูกกระทําในพาดหัวขาวตางกันตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา ทั้งๆที่ในรายละเอียดของขาว

จะกลาวถึงภูมิหลังของผูกระทําและผูถูกกระทําในทิศทางเดียวกัน เชน ชื่อ-นามสกุลอะไร ทํางาน

อะไร อยูจังหวัดใด ตางกับการใชรูปภาษาอางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวตาม

มุมมองของหนังสือพิมพที่ดูเหมือนวาหนังสือพิมพจะเลือกใชรูปภาษาตางกันตามเพศ เชน 

ผูกระทําเพศชายถูกอางถึงดวยรูปภาษาที่บงบอกหนาที่ทางสังคม เชน “ดีเจ” หรือรูปภาษาที่บง
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บอกพฤติกรรมของฝายชาย เชน “ผัวคล่ัง”, “ลูกเขยข้ียา” ตางกับผูกระทําเพศหญิงที่ถูกอางถึงดวย

รูปภาษาที่แสดงตัวตนทางสังคม เชน “เมียสาว”,“เมีย”,“สาว” เปนตน ตัวอยางที่ยกมานี้ชี้ใหเห็นวา 

การใชรูปภาษาอางถึงบุคคลในพาดหัวขาวดูเหมือนมีความแตกตางกันไปตามเพศ ความแตกตาง

นี้อาจจะมีนัยยะอะไรแฝงอยูและอาจจะสะทอนใหเห็นบทบาททางสังคมที่ตางกันระหวางผูชายกับ

ผูหญิงได  
 

 ตัวอยางพาดหัวขาวอาชญากรรมแสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพใชภาษาเปนเคร่ืองมือ

ถายทอดเหตุการณความรุนแรงในพาดหัวขาวอาชญากรรมตางกันตามเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา การศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรมตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษจะชวย

ยืนยันไดวาหนังสือพิมพมีการใชรูปภาษาในพาดหัวขาวอาชญากรรมเหมือนหรือตางกันตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทําในประเด็นใดบาง จากน้ันนํามาตีความรวมกับความเช่ือ คานิยมทางเพศ

สภาพในสังคมไทยเพื่อสะทอนใหเห็นวาพาดหัวขาวอาชญากรรมทําหนาที่ตอกยํ้า ผลิตซ้ํา

อุดมการณทางเพศสภาพที่มีอยูในสังคมไทยหรือไม อยางไร 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจยั 
 

2.1 วิเคราะหการจดัเรียงขอความ การสรางประโยค และการใชคําที่ปรากฏในพาดหัวขาว 

อาชญากรรมตามเพศของผูกระทาํและผูถกูกระทาํ 

2.2 วิเคราะหอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูในพาดหวัขาวอาชญากรรม 
 

3. สมมติฐานของงานวจิัย 
 

3.1 เมื่อเปรียบเทียบขาวอาชญากรรมตามเพศของผูกระทําและผูถูกกระทํา มีความ 

แตกตางดังนี้ 
 

3.1.1 ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทําตางเพศกัน  ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรง 

กับผูหญิงมีโครงสรางพาดหัวขาวที่หลากหลายกวา มีการนําเสนอขอมูลที่มากกวา มีการเนนขอมูล

เกี่ยวกับสาเหตุ มีรูปแปรทางไวยากรณ เชน การใชประโยคกรรมวาจกมากกวาขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงกับผูชาย 

3.1.2 ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทําเปนเพศเดียวกัน ขาวที่ชายกระทําความ 

รุนแรงตอผูชายดวยกันใชภาษาไมตางจากขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกันอยาง

ชัดเจน 
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3.1.3 ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทําตางเพศกันเทียบกับกรณีที่ผูกระทําและ 

ผูถูกกระทําเพศเดียวกัน 

ก. ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงกับผูหญิงมีโครงสรางพาดหัวขาวที่ 
หลากหลายกวา  มีการนําเสนอขอมูลที่มากกวา  มีการเนนขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุ และมีรูปแปรทาง

ไวยากรณมากกวาขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงกับผูชาย 

ข. ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงกับผูชายมีโครงสรางพาดหัวขาวที่ 
หลากหลายกวา มีการนําเสนอขอมูลที่มากกวา และมีการเนนขอมูลเกี่ยวกับการแสดงการกระทํา

มากกวาขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงกับผูหญิง 
 

3.2 ความแตกตางที่พบในขอ 3.1 สะทอนใหเห็นคานิยมทางเพศสภาพในสังคมไทย เชน  

ผูชายควรมีหนาที่ออกไปทํางานนอกบาน ขณะที่ผูหญิงควรมีหนาที่ดูแลบานและเล้ียงลูก  ผูชาย

มักใชเหตุผลในการกระทําบางอยาง ขณะที่ผูหญิงมักใชอารมณ ฯลฯ ซึ่งคานิยมเหลานี้อยูบน

พื้นฐานของอุดมการณปตาธิปไตย 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

4.1 ศึกษาเฉพาะขาวอาชญากรรมที่เปนเหตุการณความรุนแรงระหวางบุคคล เชน การทํา 

รายรางกาย การฆา การคุกคามทางเพศที่เกิดกับคนไทยดวยกันเทานั้น ไมรวมถึงขาวที่เกี่ยวกับ

ความรุนแรงตอตนเอง เชน การฆาตัวตาย และขาวที่เกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงระหวางคน

ไทยกับคนตางชาติ 

4.2 ศึกษาเฉพาะปจจัยทางเพศของผูกระทําและผูถูกกระทําในขาวอาชญากรรม ปจจัย 

ทางเพศในงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะคือเพศชายและเพศหญิงซึ่งพิจารณาจากเพศในเชิงกายภาพ

และเพศสภาพ ไมรวมถึงเพศที่สาม จํานวน อายุ หรือปจจัยอ่ืนๆ ของผูกระทําและผูถูกกระทํา 

4.3 ขาวอาชญากรรมที่นํามาวิเคราะหไมรวมคอลัมนที่เกี่ยวกับขาวอาชญากรรมหรือบท 

บรรณาธิการ 

4.4 ศึกษาเฉพาะรูปภาษาที่ปรากฏในขาวอาชญากรรมเทานั้นไมรวมถึงภาพขาว การจัด 

วางรูปแบบของขาวและลักษณะตัวหนังสือ  
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

5.1 เปนแนวทางในการศึกษาวาทกรรมขาวเชิงวิพากษในหนังสือพิมพไทยและใน 

การศึกษาเร่ืองเพศสภาพในสังคมไทยที่แฝงอยูในภาษา 

5.2 ทําใหเห็นภาพรวมของการนําแนวคิดทางภาษาศาสตรมาวิเคราะหวาทกรรมเชิง 

วิพากษในภาษาไทย 

5.3 เปนประโยชนในการศึกษารูปแบบพาดหัวขาวในหนังสือพิมพ 
 

6. ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิจัย 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหพาดหัวขาวอาชญากรรมมีทั้งหมด 4 บทคือ บทที่ 4 

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม, บทที่ 5 รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมเปนผลการ

วิเคราะหรูปภาษาในระดับขอความ, บทที่ 6 คําแทนบุคคลในพาดหัวขาวอาชญากรรมเปนผลการ

วิเคราะหรูปภาษาที่ใชอางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาว และบทที่ 7 ภาพสะทอน

อุดมการณทางเพศสภาพในพาดหัวขาวอาชญากรรมเปนการแสดงความสัมพันธระหวางมิติทาง

ภาษาและมิติทางสังคมโดยการตีความรูปภาษาในพาดหัวขาวที่เหมือนหรือตางกันตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทํารวมกับบริบททางสังคม อาทิ คานิยม ความคิด ความเช่ือที่เกี่ยวกับ     

เพศสภาพในสังคมไทย 
 

 สําหรับการเสนอผลการวิเคราะหรูปภาษาในบทที่ 5 และ 6 มีการเปรียบเทียบรูปภาษา

ตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําเพื่อตอบคําถามตามสมมติฐานงานวิจัยตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 

6.1 ในกรณีขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน คือ การเปรียบเทียบขาวที่ผูชาย 

กระทําความรุนแรงตอผูหญิงกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย(ตอบสมมติฐานขอที่ 3. 

1.1) 

6.2 ในกรณีขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน คือ การเปรียบเทียบขาวที่ผูชาย 

กระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน (ตอบ

สมมติฐานขอที่ 3.1.2) 

6.3 ในกรณีขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกันเทียบกับขาวที่ผูกระทําและ 

ผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน  

 

6.3.1 ในกรณีที่ขาวมีผูกระทําเปนเพศชาย คือ การเปรียบเทียบขาวที่ผูชายกระทํา 
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ความรุนแรงตอผูหญิงกับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน(ตอบสมมติฐานขอที่ 

3.1.3 (ก))  

6.3.2 ในกรณีที่ขาวมีผูกระทําเปนเพศหญิง คือ การเปรียบเทียบขาวที่หญิงกระทํา 

ความรุนแรงตอผูชายกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน (ตอบสมมติฐานขอที่ 

3.1.3 (ข)) 

6.3.3 ในกรณีที่ขาวมีผูถูกกระทําเปนเพศชาย คือ การเปรียบเทียบขาวที่ผูชาย 

กระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย 

6.3.4 ในกรณีที่ขาวมีผูถูกกระทําเปนเพศหญิง คือ การเปรียบเทียบขาวที่ผูหญิง 

กระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกันกับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 
 

ถึงแมวาในกรณีเปรียบเทียบขอ 6.3.3 และ 6. 3.4 ไมไดปรากฏในสมมติฐานของงานวิจัย 

ผูวิจัยมองวาการเปรียบเทียบในมิติทางเพศของผูถูกกระทําดวยจะทําใหการเปรียบเทียบ

ครอบคลุมในทุกมิติ 
 

7. คําจํากัดความท่ีใชในงานวิจัย 
 

การวิเคราะหวาทกรรม

เชิงวพิากษ 

 แนวทางการศึกษาความสัมพันธระหวางมิติทางภาษา

และมิติทางสังคมเพื่อสะทอนใหเห็นอุดมการณที่แฝงอยู

ในตัวบท ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษารูปภาษาในพาดหัว

ขาวเพื่อแสดงใหเห็นอุดมการณทางเพศสภาพซ่ึงแบง

การวิเคราะหเปน 3 สวนคือ 1) การวิเคราะหภาคปฏิบัติ

การทางวาทกรรมเปนการศึกษากระบวนการผลิตตัวบท 

วาขาวอาชญากรรมที่นํามาวิเคราะหถูกตัดสินใหปรากฏ

ในหนาใดของหนังสือพิมพ เนื่องจากหนาที่ขาวปรากฏ

สามารถประเมินไดวาผูผลิตตัวบท(หนังสือพิมพ) ตัดสิน

คุณคาของขาวในทิศทางใด, 2) การวิเคราะหตัวบท ตัว

บทในงานวิจัยนี้คือ รูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาว

อาชญากรรมซึ่งแบงการวิเคราะหเปน 2 ระดับคือระดับ

ขอความเปนการศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว

อาชญากรรมและระดับคําเปนการศึกษาคําแทนบุคคล

ในพาดหัวขาวอาชญากรรม และ 3) ภาคปฏิบัติการทาง
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สังคมและวัฒนธรรมเปนการศึกษาบริบททางสังคม

เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ คานิยมที่เกี่ยวกับเพศ

สภาพในสังคมไทยเพื่อใชในการตีความสิ่งที่แฝงอยูใน

รูปภาษา 

 

พาดหวัขาว

อาชญากรรม  

 ขาวที่รายงานเหตุการณความรุนแรงระหวางบุคคลที่มี

ผูชายหรือผูหญิงอยูในสถานะผูกระทําหรือผูกระทํา

เทานั้น เชน การฆา การทํารายรางกาย การคุกคามทาง

เพศ เปนตน 

 

ขอมูลหลัก  ขอมูลที่แสดงเหตุการณความรุนแรงในพาดหัวขาว 

 

ขอมูลรอง  ขอมูลที่สัมพันธกับเหตุการณความรุนแรงที่ปรากฏใน

พาดหัวขาวซ่ึงแบงเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1)สาเหตุความ

รุนแรง, 2)กระบวนการตํารวจ, 3)ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคล

ในขาว และ 4)สวนขยาย  

 

คําแทนบุคคล  รูปภาษาที่ ใชอางถึงบุคคลที่ ผูผลิตตัวบท(ผู เ ขียน)

สามารถเลือกรูปภาษาตามมุมมองหรือทัศนคติที่บง

บอกตัวตนของผูที่ถูกอางถึง ทั้งนี้การเลือกรูปภาษาอาง

ถึงบุคคลจะข้ึนอยูกับเจตนาของผูผลิตตัวบทวาจะเลือก

การปรากฏรูปภาษาหรือไมก็ได งานวิจัยนี้ คําแทน

บุคคลจะจํากัดเฉพาะผูกระทําและผูถูกกระทําในพาด

หัวขาวอาชญากรรม 

 

อุดมการณทางเพศ

สภาพ 

 คานิยม ความคิด ความเช่ือที่เกี่ยวกับเพศสภาพที่มีอยู

ในสังคมที่อยูภายใตระบบชายเปนใหญ เชน ความ

คาดหวังตอบทบาททางสังคมของผูชายและผูหญิงที่

แตกตางกันในลักษณะคูตรงขาม, การมองวาผูชายอยู

ในสถานะที่มีอํานาจเหนือกวาผูหญิง เปนตน 
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8. ขอตกลงเบื้องตน 
 

งานวิจัยนี้แบงการศึกษารูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวเปน 2 ระดับ คือ ระดับขอความ

และระดับคํา  การศึกษาระดับขอความมีการแบงอนุพากยของขอมูลตามความหมายใน         

พาดหัวขาววามีการจัดเรียงขอมูลอยางไรระหวางขอมูลหลักและขอมูลรอง และการศึกษาระดับคํา

เปนการศึกษาคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําที่ปรากฏในพาดหัวขาว ผูวิจัยจึงกําหนด

ลักษณะการแสดงขอมูลแตละสวนที่ปรากฏในพาดหัวขาว ดังตอไปนี้  
 

 

 

 
 

ตัวอยางลักษณะการแสดงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหพาดหัวขาวอาชญากรรม 
 

ชาย-หญิง ฉุนสาวอยูกับก๊ิกในหองพังประตูชักมีดแทงดับ 

(ขอมูลรอง)                     (ขอมูลหลัก) 

สาว คือคําแทนบุคคล(ผูถกกระทํา) 

(คมชัดลึก 17 มิ.ย.50) 

ชาย-ชาย ลูกเขยขี้ยายิงพอตาดับคาบาน เหตุกีดกันไมใหคบหาลูก

สาว 

(ขอมูลหลัก)                           (ขอมูลรอง) 

ลูกเขยขี้ยา คือ รูปแทนบุคคล(ผูกระทํา) 

พอตา คือ คําแทนบุคคล(ผูถกกระทํา) 

(คมชัดลึก 7 ม.ค 49) 

หญิง-ชาย เมียซัลโวผช.ผญบ.ดับขณะหลับ 
(ขอมูลหลัก)                            

เมีย คือ คําแทนบุคคล(ผูกระทํา) 

ผช.ผญบ.คือ คําแทนบุคคล(ผูถูกกระทํา) 

(ขาวสด 20 ก.พ. 50) 

 

 

ขอมูลหลัก  แสดงดวยตัวอักษรหนาและขีดเสนใต 

ขอมูลรอง  แสดงดวยตัวอักษรปกติ 

คําแทนบุคคล  แสดงดวยตัวเอียงและขีดเสนใต 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่แบงเปน 2 สวน สวนแรกเปน

การกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีทั้งหมด 5 ประเด็นดวยกัน คือ 1) แนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิง

วิพากษ, 2) แนวคิดทางภาษาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหตัวบท, 3) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม, 4) แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ และ 5) แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ

ทางเพศสภาพและสวนที่สองจะกลาวถึงงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของกับงานวิจัยซึ่งแบงเปน  

3 สวนคือ 1) งานวิจัยและบทความทางภาษาศาสตร และ 2) งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะภาษาใน   

พาดหัวขาว และ 3) งานวิจัยและบทความทางนิเทศศาสตร สังคมศาสตร ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎี 
 

1.1 แนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ 
 

ประวัติของการศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ เร่ิมตนข้ึนในป 1970 จากการศึกษา

ของนักภาษาศาสตรในมหาวิทยาลัย East Anglia ที่กลาวถึงคําวา “Critical Linguistics” ข้ึนมา

เพราะสนใจการวิเคราะหภาษาเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางภาษา อํานาจ และอุดมการณ 

(Wodak, 2001; Bloomart, 2005) โวดักค (Wodak, 2001) กลาวถึง “Critical Linguistics” และ 

“Critical Discourse Analysis” วา เปนคําที่สามารถใชแทนกันไดแตสวนใหญแลวนิยมใชคําวา 

“Critical Discourse Analysis” มากกวา แวน ไดจค (van Dijk, 2003) กลาวเสริมวา คําศัพท 2 

คํานี้สามารถใชแทนกันไดเพราะมีแนวคิดหรือทฤษฎีที่ใชคลายๆ กัน เชน ทฤษฎีภาษาศาสตร 

สัญญวิทยา และวาทกรรมวิเคราะหเปนตน 
 

การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษเปนการศึกษาภาษาไมวาจะเปนภาษาพูดหรือภาษา

เขียนเพื่อเปดเผยสิ่งที่แฝงอยูในตัวบท เชน อุดมการณ อํานาจ ความไมเทาเทียมกันในสังคม 

นอกจากนี้ยังเนนการศึกษาวาทกรรมที่สะทอนใหเห็นปญหาทางสังคม เชน การเหยียดเช้ือชาติ    

สีผิว ความไมเสมอภาคทางเพศ เปนตน และวาทกรรมที่นํามาวิเคราะหสวนใหญเปนวาทกรรม

สาธารณะเชน ขาว โฆษณา นิตยสาร บทความหรือบทสัมภาษณ การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิง

วิพากษจึงตางจากการศึกษาปริจเฉทวิเคราะหคือ การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษไมได
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ศึกษาเฉพาะตัวบทที่เปนภาษาพูดหรือภาษาเขียนเทานั้น แตตองผานกระบวนการตีความใน

กระบวนการผลิตตัวบทและกระบวนการทางสังคมควบคูไปดวย เพื่อแสดงใหเห็นวากระบวนการ

ผลิตตัวบทและกระบวนการทางสังคมมีผลตอรูปภาษาที่อยูในตัวบทอยางไร และกระบวนการ

ตีความจะทําใหผูวิเคราะหเห็นวามีอุดมการณใดแฝงอยูในตัวบทบาง 
 

แวน ไดจค (van Dijk, 2003) กลาวถึงวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษวาเปนรูปแบบหนึ่ง

ของการวิเคราะหวาทกรรมที่ใหความสําคัญกับการศึกษากลไกทางภาษาที่ทําหนาที่ตอกย้ํา ผลิต

ซ้ําอํานาจที่มีอยูในสังคม, การครอบงํา, ความไมเสมอภาคที่แฝงอยูในตัวบท เขายังกลาวเสริมวา 

การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษเปนศาสตรที่ไมมีรูปแบบการวิเคราะหที่ตายตัว กรอบการ

วิเคราะหข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของนักวิเคราะหวาตองการวิเคราะหผานมุมมองหรือแนวคิดทฤษฏี

ใดที่จะนําไปสูการตอบคําถามของงานวิจัยไดอยางชัดเจนที่สุด อยางไรก็ตามถึงแมวานักวิเคราะห

เชิงวิพากษจะสามารถคนหาคําตอบของงานวิจัยตามแนวทางของตนเองได แตการวิเคราะหเชิง

วิพากษยังคงมีจุดยืนรวมกัน คือ ประเด็นที่นํามาศึกษาควรเก่ียวของกับปญหาทางสังคมหรือ

ประเด็นทางการเมืองโดยใชกระบวนทัศนที่เรียกวา สหวิทยสาขา (multidisciplinary) ที่ไมเพียงแต

เปนการบรรยายรูปภาษาที่ปรากฏในวาทกรรมเทานั้น แตตองพยายามอธิบายและหาเหตุผลใหได

วารูปภาษาที่ปรากฏในวาทกรรมสะทอนใหเห็นปฏิสัมพันธทางสังคมอยางไรเชน การศึกษาวาวาท

กรรมใชรูปแบบทางภาษาใดบางที่ตอกยํ้าถึงอํานาจหรือการครอบงําความคิดทางสังคมที่แฝงอยู

ในตัวบท 
 

แฟรคลาฟและโวดักค (Faircloughand Wodak, 1997 อางถึงใน Frawley, 2003) 

กลาวถึงหลักการของการศึกษาวาทกรรมเชิงวิพากษไวทั้งหมด 11 ขอ ซึ่งสามารถสรุปเปนใจความ

สําคัญไดวา แนวคิดนี้เปนการศึกษาแบบสหศาสตร “interdisciplinary” หรืออาจกลาวไดวาเปน

การศึกษาที่ไมสามารถจะวิเคราะหเฉพาะตัวภาษาไดอยางเดียวเพราะแนวคิดนี้จะตองนําทฤษฎี

หรือแนวคิดอื่นมาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหวาทกรรมดวยเพื่อทําความเขาใจหรืออธิบายรูป

ภาษาที่ปรากฏในตัวบทตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ทฤษฎีหรือแนวคิดที่มักนํามาเปนองคประกอบใน

การวิเคราะหสวนใหญจะเปนทฤษฎีทางสังคม วัฒนธรรม เพื่อนํามาตีความส่ิงที่แฝงเรนในตัวบท 

กรอบการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษจึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของงานวิจัยและมุมมองของ

นักวิเคราะหวาจะใชแนวคิดใดในการวิเคราะหตัวบทบาง 
 

สวน เครส (Kress, 1990 อางถึงใน Wodak, 2001) ไดกลาวถึงขอสมมติฐานเบื้องตน

เกี่ยวกับการศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษวา ตัวบทที่นํามาวิเคราะหจะตองเปนหนวยภาษา
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ที่ใชในการสื่อสาร เขามองวา ภาษาเปนปรากฏการณทางสังคม “social phenomenon” ที่ไมได

เปนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตภาษาเปนส่ิงที่สังคมใชรวมกัน ภาษาจึงเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็น

คุณคาบางอยางที่มีอยูในสังคมไดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษไมเหมือนกับการวิเคราะห     

ภาษาในทฤษฎีหรือแนวคิดอ่ืน  เชน  การวิ เคราะหแนวไวยากรณ เพิ่มพูนของชอมสกี้                         

โวดักค (Wodak, 2001) ใหความเห็นวา วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษไมใช “closed paradigm” 

เหมือนกับทฤษฎีอ่ืนๆที่การวิเคราะหจะมีกฎ หรือข้ันตอนการวิเคราะหที่ตายตัว แตแนวคิดนี้เปน

แนวคิดที่มีกรอบการวิเคราะหที่หลากหลายซ่ึงข้ึนอยูกับมุมมองของนักคิดแตละทานวาจะใช

แนวคิดทางภาษาใดบางในการวิเคราะหวาทกรรม เชน แฟรคลาฟไดรับอิทธิพลการวิเคราะหรูป

ภาษาจากแนวคิดของฮาลิเดย (Halliday) ที่เนนแสดงหนาที่ของภาษาในระดับตางๆที่สัมพันธกับ

สังคมสวนแวน ไดจคใชแนวคิดการรับรูทางสังคมเนนอธิบายความสัมพันธทางภาษาและสังคม

โดยการสรางโมเดลทางปริชาน (cognitive model) เพราะเขาเชื่อวาการรับรูทางสังคมเปนตัว

เชื่อมโยงระหวางภาษากับสังคม  
 

จากคํากลาวของนักคิดเชิงวิพากษแตละทานสามารถสรุปไดวา แนวคิดวาทกรรมเชิง

วิพากษเปนการศึกษาวาทกรรมในฐานะที่วาทกรรมเปนรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมทางสังคม 

หลักการวิเคราะหเปนการเช่ือมโยงศาสตรหลายศาสตรเขาดวยกันเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางภาษาและสังคม การวิเคราะหวาทกรรรมเชิงวิพากษจึงไมเพียงแตวิเคราะหรูปภาษาที่

ปรากฏในวาทกรรมเทานั้นแตจําเปนตองศึกษาปจจัยทางสังคมเพื่อนํามาตีความส่ิงที่แอบแฝงอยู

ในรูปภาษา เชน อํานาจ อุดมการณ เปนตน 
 

ดังที่กลาวไปแลววา กรอบการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษนั้นไมมีรูปแบบตายตัวทั้งนี้

ข้ึนอยูกับนักวิเคราะหวาจะใชแนวคิด ทฤษฎีใดบางที่จะตอบคําถามของงานวิจัยไดชัดเจนที่สุด

งานวิจัยนี้จะกลาวถึงกรอบการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษของ 2 นักคิด คือ แฟรคลาฟ 

(Fairclough, 1995) และ แวน ไดจค (van Dijk, 2003) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1.1 แนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรคลาฟ(Fairclough, 1995) 
 

แฟรคลาฟมองวา ภาษาเปนกิจกรรมรูปแบบหนึ่งของสังคม (language as a form 

of social practice) ภาษาและสังคมมีความสัมพันธกันอยางที่แยกกันไมออก ภาษาเปนส่ิงที่

สะทอนวิถีปฏิบัติทางสังคม และสังคมก็เปนตัวกําหนดการใชภาษาของคนในสังคมดวย        

กรอบการวิเคราะหวาทกรรมของแฟรคลาฟเปนการเชื่อมโยงทฤษฎีทางสังคมกับทฤษฎีทางภาษา

เขาดวยกัน เขาเช่ือวา การทําความเขาใจตัวบทตองอาศัยบริบทอ่ืนๆ เขามาทําความเขาใจดวย
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เพราะเราไมสามารถเขาใจตัวบทไดดวยตัวของมันเอง การทําความเขาใจจึงตองมีการเช่ือม

ความสัมพันธกับสวนอ่ืนๆในการเกิดข้ึนของวาทกรรมดวย  การวิเคราะหวาทกรรมจึงเปนการ

วิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ 3 สวน ไดแก ตัวบท(text) ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 

(discourse practices) และภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม (social practices)  
 

ตัวบท(text) หมายถึง ภาษาเขียนและภาษาพูด แฟรคลาฟแยกความแตกตาง

ระหวางตัวบท (text) และ วาทกรรม (discourse) วาตัวบทเปนผลผลิตที่ไดจากกระบวนการผลิต

ตัวบท (process of production) ในขณะที่วาทกรรมไมไดมองเฉพาะรูปภาษาที่ปรากฏเทานั้น 

การศึกษาวาทกรรมจะตองผานกระบวนการตีความ (process of interpretation)ดวย  วาทกรรม

จึงเปนผลผลิตที่มาจากกระบวนการผลิตตัวบท (process of production) และกระบวนการ

ตีความตัวบท (process of interpretation) เขามองวาตัวบทเปนเพียงผลผลิตที่ไดจาก

กระบวนการผลิตตัวบทเทานั้น แตถานําตัวบทมาวิเคราะหรูปภาษาและตีความรวมกับปจจัยหรือ

บริบททางสังคมถึงจะเรียกวาเปนวาทกรรม 
 

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse practices) เปนการศึกษากระบวนการ

ผลิตตัวบทและกระบวนการตีความตัวบท กระบวนการผลิตตัวบทเปนการพิจารณาวากอนที่จะ

ออกมาเปนตัวบทตองผานเงื่อนไขทางกระบวนการผลิตอยางไรบาง เชน การคัดเลือกประเด็นใน

การนําเสนอ การจัดวางตําแหนง เปนตน และกระบวนการตีความตัวบทเปนการเช่ือมโยงระหวาง

ตัวบทกับปฏิบัติการณทางสังคม วัฒนธรรม คือ ตัวบทและสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม

ตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ตัวบทอาจถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม

โดยแสดงผานทางปฏิบัติการณทางวาทกรรม ในขณะเดียวกันตัวบทเองก็มีผลตอการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมดวยเชนกัน 
 

ภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม (social practices) หมายถึง บริบทหรือ

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของหรือเปนปจจัยที่ทําใหเกิดวาทกรรม  
 

การอธิบายความสัมพันธระหวางตัวบท (text) ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม

(discourse practices) และภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม (social practices)        

แฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) กลาวถึงข้ันตอนการวิเคราะหวาทกรรมมี 3 ข้ันตอน คือ                         

1) การบรรยายความ (description) เปนการวิเคราะหตัวบท (text analysis), 2) การตีความ 

(interpretation) เปนการแสดงความสัมพันธระหวางตัวบทและภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และ 
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3) การอธิบายความ (explanation) เปนการแสดงความสัมพันธระหวางภาคปฏิบัติทางวาทกรรม

และภาคปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากกรอบการวิเคราะหของแฟรคลาฟ 

(Fairclough, 1990) ดังตอไปนี้ 
 

ภาพที่ 1 กรอบการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษของแฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษของแฟรคลาฟ (Fairclough, 1990: 25) 
 

แฟรคลาฟไดอธิบายการวิเคราะหวาทกรรมในแตละข้ันตอนไดแก ข้ันตอนการ

บรรยายความ (description), ข้ันตอนการตีความ (interpretation) และข้ันตอนการอธิบายความ 

(explanation) ไวดังนี้ 
 

ข้ันตอนการบรรยายความ (description) เปนข้ันตอนการวิเคราะหรูปภาษาที่

ปรากฏในตัวบทเพื่อสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม แฟรคลาฟกลาวถึงการใช

แนวคิดทางภาษาในการวิเคราะหตัวบทวา การวิเคราะหตัวบทตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิง

วิพากษวาไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของฮาลิเดยคือ ภาษาศาสตรเชิงระบบหนาที่ (Systemic 

Functional Linguistics) ที่เกี่ยวกับการวิเคราะหภาษาเพื่อแสดงหนาที่ในระดับตางๆที่สัมพันธกับ

สังคม คือ หนาที่ในระดับประสบการณ (ideational functions), หนาที่ในระดับปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคล (interpersonal functions) จะสะทอนใหเห็น ความคิด ประสบการณ ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและสังคมผานการใชภาษาและหนาที่ในระดับตัวบท (textual functions) จะแสดงถึงการใช

ภาษาที่รอยเรียงตัวบทอยางเปนเอกภาพ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคปฏิบัติทางสังคม 

กระบวนการผลิตตัวบท 
 
 

 
 

กระบวนการตีความ 
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 

การบรรยายตัวบท 

การตีความ 

การอธิบายความ 
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สวนข้ันตอนการตีความและการอธิบายความ เมื่อวิเคราะหตัวบทแลวจะพบวามีรูป

ภาษาหรือลักษณะทางภาษาใดบางที่สะทอนใหเห็นหนาที่ที่สัมพันธกับหนาที่ทางสังคม แฟรคลาฟ 

กลาววา ข้ันตอนของการตีความจะตองใช Member resource (MR) มาชวยในการตีความ เพราะ 

MR เปนความรูพื้นฐาน (background knowledge) ที่ผูใชภาษาแตละคนมี และเปนส่ิงที่จะทําให

ผูวิเคราะหเห็นอุดมการณที่แฝงอยูในตัวบทได ข้ันตอนการตีความแบงเปน 2 ชุด คือ การตีความ

บริบทและการตีความตัวบท ข้ันตอนการตีความบริบทจะใช MR ที่เกี่ยวของกับความรูทางสังคม 

คานิยม ความคิดความเช่ือตางๆ สวนข้ันตอนการตีความตัวบทจะใชความรูทางดานภาษาไมวาจะ

เปนความรูทางเสียง ไวยากรณ คําศัพท ความหมาย รวมไปถึงการเช่ือมโยงตัวบท เมื่อตีความรูป

ภาษาที่อยูในตัวบทแลวก็นํามาอธิบายผานทฤษฎีทางสังคมวารูปภาษาที่วิเคราะหนั้นมีอุดมการณ

อะไรแฝงอยู 
 

1.1.2 แนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแวนไดจค (van Dijk, 2003) 
 

แนวคิดการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษของแวน ไดจคเรียกวา แนวคิดมโนทัศน

ทางสังคมหรือการรับรูทางสังคม (socio-cognitive approach) ที่อธิบายความสัมพันธระหวาง     

3 องคประกอบหลัก คือ วาทกรรม (discourse), สังคม (social) และการรับรู (cognition) เขามอง

วา ภาษาเปนกิจกรรมหนึ่งในสังคมและผูใชภาษาก็คือสมาชิกคนหนึ่งในสังคม การใชภาษาของคน

ในสังคมจะอยูภายใตกรอบความคิด ความเชื่อที่สังคมมีอยู ขณะเดียวกันภาษาก็มีอิทธิพลตอการ

รับรูของคนในสังคมดวย ดังนั้นการวิเคราะหวาทกรรมจะวิเคราะหเพียงความสัมพันธระหวาง

ภาษากับสังคมยังไมเพียงพอ ควรจะวิเคราะหไปถึงการรับรูของสังคม (social cognition) ดวย  
 

แวน ไดจค แบงการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษเปน 2 ระดับคือ ระดับจุลภาค

(micro level) และระดับมหภาค (macro level) การวิเคราะหระดับจุลภาคเปนการศึกษาการใช

ภาษาของคนในสังคมไมวาจะเปนภาษาพูด, ภาษาเขียนที่ใชในการติดตอส่ือสาร และการ

วิเคราะหระดับมหภาคเปนการศึกษาอํานาจทางสังคม การครอบงํา ความไมเสมอภาคระหวาง

กลุมทางสังคม รวมถึงเช้ือชาติ, สีผิว เปนตน การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษจึงเปนการเชื่อมโยง

ระหวางการวิเคราะหโครงสรางทางภาษาและการวิเคราะหโครงสรางทางสังคม ส่ิงที่จะนํามา

วิเคราะหการเช่ือมโยงระหวางระดับจุลภาคและระดับมหภาคคือ มโนทัศนทางสังคม เชน การมอง

วาผู ใชภาษาอยู ในฐานะสมาชิกหนึ่ งในสังคมที่แตละบุคคลจะมีทั้ งการรับรูสวนบุคคล      

(personal cognition) และการรับรูของสังคม (social cognition) การรับรูสวนบุคคล เชน ความ

ทรงจําสวนบุคคล ความรู ความคิดเห็น และเมื่อความคิดดังกลาวถูกนําไปแบงปนรวมกับสมาชิก
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ในสังคมแลวไปมีอิทธิพลตอคนสวนมากในสังคมหรือกลุมใดกลุมหนึ่งทางสังคมก็สามารถ

กลายเปนมโนทัศนทางสังคมได  
 

ประเด็นหลักของการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ คือ อํานาจ โดยเฉพาะอํานาจ

ทางสังคม (social power) คําจํากัดความของอํานาจทางสังคมมักจะโยงไปกับเร่ืองการควบคุม

(control) กลาวคือ กลุมที่มีอํานาจทางสังคมไดนั้นตองสามารถควบคุมความคิดและการกระทํา

ของคนสวนมากในสังคมได  ความหลากหลายของอํานาจอาจข้ึนอยูกับการเขาถึงแหลงทรัพยากร

ที่แตละบุคคลพึงมี เชน ความรํ่ารวย การศึกษา การเขาถึงแหลงขอมูล เปนตน แวน ไดจค        

(van Dijk, 2003) กลาวถึงอํานาจวาเปนการผสมผสานระหวางกฎเกณฑ บรรทัดฐาน ความเช่ือ

ทางสังคมที่คนสวนใหญรับรูโดยทั่วกัน เนื่องจากอํานาจไมไดเปนเพียงการที่บุคคลหน่ึงหรือกลุม

บุคคลหนึ่งสามารถครอบงําอีกฝายหนึ่งได แตรวมถึงส่ิงที่คนในสังคมมองวาเปนเร่ืองปกติของ

สังคมและถูกมองขามไป เชน ความเช่ือเร่ืองเพศสภาพ, ชนชั้นและสีผิว เปนตน การวิเคราะหวาท

กรรมเชิงวิพากษจึงเปนการศึกษาวาทกรรมที่ถือวาเปนแหลงอํานาจทางสังคม เชน การเมือง 

วิทยาศาสตร ส่ือมวลชน เปนตน ซึ่งวาทกรรมเหลานี้สามารถครอบงําความคิด ความเชื่อของคนใน

สังคมได 
 

จะเห็นไดวาทั้งแฟรคลาฟและแวนไดจคมีมุมมองเกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะหที่

ตางกันไป การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหของแฟรคลาฟจะเนนไปที่การศึกษากระบวนการสราง การ

ผลิตวาทกรรมหนึ่งที่อยูภายใตเงื่อนไขหรือกรอบของสังคมเพื่อสะทอนใหเห็นความเชื่อ คานิยม

เกี่ยวกับเร่ืองนั้น สวนแวน ไดจค เนนไปที่การเช่ือมโยงการรับรูของสมาชิกในสังคมที่มีผลตอการ

รับรูและช้ีใหเห็นวาการรับรูทางสังคมมีบทบาทในการเชื่อมความสัมพันธระหวางตัวบทกับกิจกรรม

ทางสังคม ทําใหการใชภาษาของคนในสังคมเปนผลจากระบบความคิด  และความคิดของคนหนึ่ง

ก็สามารถควบคุมหรือมีอํานาจกับผูอ่ืนไดอีกดวย 
 

 ในงานวิจัยคร้ังนี้ใชกรอบวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษตามกรอบแนวคิดของแฟรคลาฟ

เพราะเปนกรอบการวิเคราะหที่แสดงข้ันตอนอยางเปนระบบและใหความสําคัญกับการวิเคราะห

ตัวบทโดยนําทฤษฎีทางภาษาศาสตรมาเปนเครื่องมือสําคัญในการเปดเผยสิ่งที่แฝงอยูในตัวบท 

การวิเคราะหพาดหัวขาวอาชญากรรมเชิงวิพากษแบงการวิเคราะห 3 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษา

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ศึกษาวา กอนที่เหตุการณความรุนแรงจะมาเปนขาวอาชญากรรม

ในหนังสือพิมพนั้นผานกรอบนโยบายของสถาบันและกรอบการทํางานขาวอยางไรบาง,               

2) การวิเคราะหตัวบทเปนการวิเคราะหรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาว ไดแก การวิเคราะห
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โครงสรางพาดหัวขาวและการวิเคราะหคําแทนบุคคลในพาดหัวขาวอาชญากรรม และ                

3) การศึกษาภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรมเปนการศึกษาบริบททางสังคมเกี่ยวกับ

ความคิด ความเช่ือเร่ืองเพศสภาพในสังคมไทย การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมและ

การศึกษาภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรมจะชวยในการตีความตัวบทไดวา หนังสือพิมพ

ใชกลไกทางภาษาเปนเคร่ืองมือในการตอกย้ําอุดมการณทางเพศสภาพอยางไรบาง  
 

 สําหรับการวิเคราะหตัวบทตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษซึ่งไดกลาวไปแลว

ขางตนวาไมมีรูปแบบตายตัววาจะใชทฤษฎีทางภาษาศาสตรใดบาง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูวิเคราะหวา

ตองการใชแนวคิดทฤษฎีทางภาษาใดท่ีสามารถตอบคําถามของงานวิจัยไดอยางครอบคลุมที่สุด 

จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิด

ภาษาศาสตรเชิงระบบหนาที่ของฮาลิเดยซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

 
1.2 แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหตัวบท 

 

การวิเคราะหขอมูลทางภาษาของการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษจํานวนไมนอยไดรับ

อิทธิพลมาจากแนวคิดภาษาศาสตรเชิงระบบ-หนาที่ของฮาลิเดยเห็นไดจากงานของฟาวเลอรและ 

เครส (Fowler and Kress, 1979), แฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) และฟาวเลอร (Fowler, 1991) 

เปนตน นักคิดกลุมนี้เชื่อวา ภาษาและสังคมมีความสัมพันธกันอยางแนบแนนคือ ภาษาทําหนาที่

สะทอนความคิด ความเชื่อ ความรูในสังคมที่ไปกําหนดการรับรูของสมาชิกในสังคม ขณะเดียวกัน

ก็ถูกสังคมควบคุมไปพรอมๆกันการวิ เคราะหวาทกรรมจึงได รับแนวคิดจากฮาลิเดยคือ

ภาษาศาสตรเชิงระบบหนาที่ (Systemic Functional Linguistics) ที่เกี่ยวกับหนาที่ของภาษาใน

ระดับตางๆ คือ หนาที่ในระดับประสบการณ (ideational functions), หนาที่ในระดับปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล (interpersonal functions) และหนาที่ในระดับตัวบท (textual function) หนาที่ทั้ง

สามระดับนี้จะสะทอนใหเห็นความคิด ประสบการณ ความสัมพันธระหวางบุคคลและสังคมผาน

การใชภาษา 
 

สอดคลองกับที่ฟูโกต( Foucault, 1972  อางถึงใน Fairclough, 1995) กลาวไววา ภาษามี

หนาที่หลากหลาย (multifunction) และความหลากหลายของหนาที่นี้เองจะเปนตัวสะทอนใหเห็น

วารูปภาษาที่ปรากฏในตัวบทนั้นเปนไปตามเงื่อนไขทางสังคมเชน ความคิด ความเช่ือ หรือคานิยม

บางอยางที่มีรวมกัน คือ หนาที่ของภาษาระดับประสบการณ (ideational functions) จะสะทอนให

เห็นวาภาษาที่ใชในการถายทอดเหตุการณของผูใชภาษาแตละคนถูกกําหนดดวยระบบความรู 
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ความเช่ือที่มีอยูในสังคมอยางไร, หนาที่ในระดับปฏิสัมพันธระหวางบุคคล(interpersonal 

functions) สะทอนใหเห็นวา ผูใชภาษาตระหนักถึงความเหมาะสมในการใชภาษากับบุคคลอ่ืน

อยางไร เชน การใชภาษากับผูที่มีสถานภาพสูงกวา และหนาที่ในระดับตัวบท(textual function) 

จะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตัวบทวาจะใชภาษาอยางไรใหตัวบทเช่ือมโยงกันเปนเอกภาพ 
  

ฟาวเลอรและเครส (Fowler and Kress, 1979) กลาววา แนวคิดภาษาเปนเคร่ืองมือที่

สําคัญในการวิเคราะหวาทกรรม เพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางโครงสรางทางภาษาและ

โครงสรางทางสังคม เขาเช่ือวา ภาษาเปนผลผลิตหนึ่งในสังคมที่สมาชิกใชเพื่อการส่ือสาร เกิดข้ึน

จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม สมาชิกในสังคมจะไดรับการถายทอดความคิด ความเช่ือผาน

การใชภาษา ดังนั้นเขาจึงมองวา โครงสรางภาษา ไมวาจะเปนคําศัพท โครงสรางไวยากรณลวนมี

ความหมายทางสังคมแฝงอยูในนั้นดวย ซึ่งไปสอดคลองกับแนวคิดของฮาลิเดยที่มองวา ภาษา

เปนกิจกรรมหนึ่งในสังคมที่มนุษยจะเลือกใชตามความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ     

ฟาวเลอรและเครสไดต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับหนาที่ของภาษาไว 3 ขอ คือ 1) ภาษามีหลายหนาที่

และรูปภาษาที่แสดงออกมาอาจมีหนาที่เดียวหรือหลายหนาที่ก็ได, 2) ผูใชภาษาจะเลือกใชภาษา

อยางมีระบบตามความเหมาะสมของสถานการณและบริบท และ 3) ความสัมพันธระหวางภาษา

และรูปไมใชส่ิงสมมติแตเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางภาษาและสังคม จากขอสมมติฐานทั้ง   

3 ขอเปนตัวบงบอกวา ความสัมพันธทางสังคมมีอิทธิพลตอการใชภาษาของผูพูดและผูฟงและ

ภาษาเองก็เปนตัวสะทอนใหเห็นถึงวิถีปฏิบัติในสังคม ดังนั้นภาษาที่ใชก็สามารถสะทอนใหเห็น

อุดมการณของสังคมที่แฝงอยูในภาษาได  
 

ฟาวเลอรและเครส กลาวถึง แนวคิดทางภาษาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหตัวบทมี 5 

แนวคิด คือ 1) การศึกษาองคประกอบทางความหมายภายในประโยค (transitivity), 2) การศึกษา

ทรรศนะภาวะ(modality), 3)การศึกษารูปแปรทางไวยากรณ (transformations), 4) การจําแนก

ประเภทคําศัพท (classification) และ 5)การศึกษาการเช่ือมโยงตัวบท (coherence) แนวคิดการ

วิเคราะหดังกลาวจะเนนการวิเคราะหหนาที่ทางภาษาใน 2 ระดับ คือ การวิเคราะหภาษาที่แสดง

หนาที่ในระดับประสบการณ (ideational functions) คือ การศึกษาองคประกอบทางความหมาย

ภายในประโยค, การศึกษารูปแปรทางไวยากรณและการศึกษาการจําแนกประเภทของคําศัพท  

และการวิเคราะหที่แสดงหนาที่ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal functions) คือ

การศึกษาทรรศนะภาวะ  
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สวนแฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) ไดกลาวถึงการวิเคราะหลักษณะภาษาไวในข้ันตอน

การบรรยายความ (description) เขากลาววา ลักษณะภาษาที่อยูในตัวบทสะทอนถึงหนาที่ที่

สัมพันธกับสังคม 3 ประการ ไดแก 1) หนาที่ในระดับประสบการณ (experience value) เปนการ

ถายทอดประสบการณ หรือมุมมองของผูผลิตตัวบทวาใชภาษาในการถายทอดเหตุการณที่

กลาวถึงอยางไร, 2) หนาที่ในระดับความสัมพันธ (relational value) เปนการสะทอนใหเห็น

ความสัมพันธทางสังคมของผูใชภาษา และ 3) หนาที่ในการแสดงอัตลักษณทางสังคม 

(expressive value)  
 

เขาแบงการวิเคราะหรูปภาษาเปน 3 กลุมคือ คําศัพท โครงสรางประโยค โครงสรางตัวบท 

การวิเคราะหคําศัพทและโครงสรางประโยคในตัวบทจะสะทอนใหเห็นหนาที่ในระดับตางๆ ทั้ง 3 

หนาที่อยางเชื่อมโยงกัน การแสดงใหเห็นหนาที่ของภาษานี้เองจะเปนตัวบงบอกถึงอุดมการณที่

แฝงอยูในตัวบทได สวนการวิเคราะหโครงสรางตัวบทก็สะทอนใหเห็นหนาที่ของภาษาที่เช่ือม     

ตัวบทอยางเปนเอกภาพ 
 

การวิเคราะหลักษณะภาษาที่สะทอนใหเห็นอุดมการณจะอยูในสวนของการวิเคราะห

คําศัพทและโครงสรางประโยค แฟรคลาฟจะต้ังคําถามเปนแนวทางใหผูวิเคราะหวาทกรรมสังเกต

วาคําศัพทและโครงสรางประโยคที่ปรากฏในตัวบทนั้นสะทอนใหเห็นหนาที่ทางภาษาทั้ง 3 ระดับ

อยางไรบาง  
 

การวิเคราะหคําศัพทตามความคิดของแฟรคลาฟ บอกวาคําศัพทที่ปรากฏในตัวบทไมไดมี

เพียงหนาที่ใดหนาที่หนึ่งเทานั้น เขามองวาคําศัพทที่ปรากฏสามารถสะทอนหนาที่ที่สัมพันธกับ

สังคมทั้ง 3 ระดับเช่ือมโยงกัน อันดับแรกผูวิเคราะหตองสังเกตวา คําศัพทใดที่จะสะทอนใหเห็น

หนาที่ในระดับประสบการณ (experience value)ไดบาง และผูวิเคราะหอาจจะตองมีความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตัวบทวา ผูผลิตตัวบทมีอุดมการณ หรือปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการ

นําเสนอตัวบทหรือไม เชน การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพที่เปนฝายซายกับฝายขวาจะตางกัน 

เพราะผูผลิตตัวบทมีมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณที่นําเสนอตางกันทําใหรูปภาษาที่สะทอนขอเท็จจริง

ออกมาตางกันไปดวย และการนําเสนอที่ตางกันก็มีผลในการกําหนดการรับรูของผูอานดวย      

แฟรคลาฟใชกรอบการจําแนกประเภทคําศัพท (classification schema) ในการวิเคราะหคําศัพท

แบงเปนการเลือกสรรคํา (rewording) และการใชคํามากเกินไป (overwording)  การวิเคราะห

คําศัพทจะเกี่ยวของกับความสัมพันธทางความหมาย (semantic relation) ของคําที่อยูในตัวบท

ดวย เชน กลุมคําศัพทที่มีความหมายเหมือน (synonym), กลุมคําศัพทที่มีความหมายลูกกลุม 



21 
 

(hyponym) และกลุมคําศัพทที่มีความหมายตรงขาม (antonym) และผลของการวิเคราะหคําศัพท

ในหนาที่แรกอาจไปสัมพันธกับหนาที่ในระดับความสัมพันธทางสังคม (relational value) เชน   

การเลือกใชคําศัพทที่เกี่ยวกับการแบงแยกเช้ือชาติ (racist word) จะสะทอนใหเห็นมุมมองของ

ผูผลิตตัวบทที่เกี่ยวกับการแบงเช้ือชาติซึ่งจะสะทอนหนาที่ในระดับความสัมพันธทางสังคมดวย 

คือ คนในสังคมรับรูรวมกันวามีอุดมการณที่เกี่ยวกับเช้ือชาติระหวางกลุมหนึ่งกับอีกกลุมหนึ่งเมื่อ

คําศัพทมีการแบงแยกอยางชัดเจนก็จะสะทอนใหเห็นถึงการแสดงคุณคาบางอยางทางสังคม 

(expressive value) เชน การแสดงความเปนพวกเรา ความเปนคนอ่ืน เปนตน 
 

สวนการวิ เคราะห โครงสรางประโยค  เชน  การศึกษารูปแบบของกระบวนการ             

(type of process), บทบาทของผูมีสวนรวม (participant role), การเรียงลําดับประโยค (word 

order), การไมปรากฏผูกระทําในประโยค (unclear agency) การใชกระบวนการกลายเปนคํานาม 

(nominalization) และการใชประโยคกรรมวาจก การวิเคราะหเหลานี้จะสะทอนใหเห็นหนาที่ใน

ระดับประสบการณ (experience value) เปนการถายทอดประสบการณ ความคิดของผูผลิต     

ตัวบทเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนออกมาเปนรูปประโยค การถายทอดเหตุการณข้ึนอยูกับมุมมอง

ของแตละบุคคลวาถายทอดผานรูปประโยคอยางไร  
 

 จากการกลาวถึงแนวคิดทางภาษาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหตัวบทของฟาวเลอรและ    

เครส (Fowler and Kress, 1979) และแฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) พบวามีการใชแนวคิดที่

เหมือนกัน เชน การเลือกใชคําศัพท (lexical choices), ความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวม

และกระบวนการ (transitivity), รูปแปรทางไวยากรณ (transformations) เปนตน สําหรับงานวิจัย

นี้ไดศึกษาภาพรวมแนวคิดทางภาษาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่แบงเปน 3 

ระดับ ไดแก ระดับขอความ ระดับประโยค และระดับคํา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.2.1 แนวคิดการวิเคราะหระดับขอความ 
 
การวิเคราะหตัวบทในระดับขอความเปนการศึกษาวาผูเขียนสรุปใจความหลักผาน

รูปภาษาอยางไร กลาวคือ ตัวบทหนึ่งจะมีหัวขอ (topic) ที่กลาวถึงใจความสําคัญทําใหผูอานได

ทราบวาตัวบทกลาวถึงอะไร เชนเดียวกับขาวในหนังสือพิมพที่สามารถแบงโครงสรางเปน 2 สวน

คือ พาดหัวขาวกับเนื้อขาว พาดหัวขาวทําหนาที่แสดงใจความหลักของเนื้อขาวทั้งหมด การที่   

พาดหัวขาวรายงานขาวเร่ืองเดียวกันแตนําเสนอขอมูลในประเด็นที่ตางกัน อาจเปนไปไดวา

หนังสือพิมพมีมมุมองตอเหตุการณที่นําเสนอตางกันหรืออาจเกี่ยวของกับเงื่อนไขทางอุดมการณที่

หนังสือพิมพตองการตอกย้ําหรือแอบแฝงอะไรบางอยาง ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงแนวคิดทาง
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ภาษาศาสตรในระดับขอความ 2 แนวคิดที่ใชวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมคือ 

แนวคิดโครงสรางทางความหมายระดับมหภาคของ แวน ไดจค (van Dijk, 1988) และแนวคิด

โครงสรางใจความหลักของฮาลิเดย (Halliday, 1985) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.2.1.1 แนวคิดโครงสรางทางความหมายในระดับมหภาค 
 

แนวคิดโครงสรางทางความหมายในระดับมหภาคของแวนไดจค         

(van Dijk, 1988) กลาวถึงพาดหัวขาววาเปนโครงสรางความหมายในระดับมหภาค เขาอธิบายวา

ความหมายของเนื้อขาวเปนการเชื่อมโยงจากความหมายประพจนแตละประพจนหรือที่เรียกวา

ความหมายในระดับจุลภาค (semantic microstructure) สวนพาดหัวขาวไมใชประพจนใด

ประพจนหนึ่งในเนื้อขาวแตเกิดจากมโนทัศนของนักขาวที่เลือกความหมายที่สําคัญที่สุดของขาว

มาสรางประพจนใหมเพื่อใหผูอานทราบถึงใจความสําคัญทั้งหมดของขาว นอกจากมโนทัศนของ

นักขาวแลว การนําเสนอขอมูลในพาดหัวขาวยังมีปจจัยทางดานกรอบการทํางานขาวดวย เชน 

เนื้อที่ขาว กรอบนโยบายของสถาบัน และองคประกอบทางคุณคาขาว เปนตน  
 

พาดหั ว ข า วถื อ ว า เป นความหมายในระดั บมหภาค  ( semantic 

macrostructure) ขอมูลที่นําเสนอในพาดหัวขาวจึงเปนขอมูลที่หนังสือพิมพใหความสําคัญมาก

ที่สุด การวิเคราะหรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ผูวิเคราะหตองทําความเขาใจกับภาพรวมกับเนื้อ

ขาวทั้งหมดกอนวากลาวถึงประเด็นใดบางเพื่อนํามาวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาววาผูเขียนเลือก

ใหความสําคัญกับประเด็นใดมากที่สุด 
 

แวน ไดจค (van Dijk, 1988) และคอนบอย (Conboy, 2007) กลาววา  

การบรรยายเหตุการณในพาดหัวขาววา นักขาวจะเลือกบรรยายเหตุการณตามมุมมองของตนเอง

วาสวนใดเปนสวนที่เดนที่สุด โดยใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดเหตุการณ การที่นักขาว

เลือกขอมูลที่ตางกัน ใชรูปแบบประโยคที่ตางกันทําใหพาดหัวขาวมีรูปแบบโครงสรางแตกตางกัน

ไป ความแตกตางของรูปภาษาไมเพียงมีผลตอการประกอบสรางเหตุการณความรุนแรงแตยังบอก

ถึงทัศนคติและความเช่ือที่หนังสือพิมพมีตอเหตุการณ และส่ิงที่หนังสือพิมพประกอบสรางข้ึนยัง

ชวยตอกย้ํา ผลิตซ้ําใหความเชื่อหรือคานิยมบางอยางยังคงอยูสืบไป 
 

ในงานวิจัยนี้ใชแนวคิดโครงสรางความหมายระดับมหภาคในการวิเคราะห

โครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมเพ่ือศึกษาวา พาดหัวขาวอาชญากรรมนําเสนอขอมูลประเด็น

ใดบางและมีการจัดเรียงขอมูลอยางไร การที่พาดหัวขาวอาชญากรรมนําเสนอขอมูลในประเด็นที่



23 
 

ตางกันมีการจัดเรียงขอมูลตางกันตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําอาจสะทอนใหเห็นอุดมการณที่

แฝงอยูได 
 

1.2.1.2 แนวคิดโครงสรางใจความหลัก 
 

แนวคิดโครงสรางใจความหลัก (Thematic Structure) เปนการศึกษารูป

ประโยคที่มองวาประโยคเปนขอความหนึ่ง (Clause as message) ฮาลิเดย (Halliday, 1985) 

ยกตัวอยางการวิเคราะห โครงสรางใจความหลักในภาษาอังกฤษวา เมื่อประโยคหนึ่งอยูในสถานะ

ที่เปนขอความจะมีองคประกอบหนึ่งของประโยคที่มีความสําคัญมากที่สุดซึ่งเรียกวาใจความหลัก 

(Theme) และในภาษาอังกฤษตําแหนงของใจความหลักจะอยูในตําแหนงแรกของขอความ 

สําหรับองคประกอบของประโยคในสวนที่ไมใชใจความหลักเขาเรียกวา ใจความรอง(Rheme) 

ดังนั้นในประโยคหน่ึงจะมีการแสดงโครงสรางขอความ 2 สวน คือ ใจความหลักและใจความรอง

ตัวอยางเชน 
 

Theme Rheme 

The duke has given my aunt that teapot. 

My aunt has been given that teapot by buke  

 (Halliday, 1985: 38) 

           

ในโครงสรางขอความใจความหลักจะเปนจุดเร่ิมตนของขอความที่จะทําให

ทราบวาขอความนั้นกําลังจะกลาวถึงอะไร ดังนั้นความหมายของประโยคก็จะข้ึนอยูกับวาประโยค

นั้นเลือกอะไรเปนใจความหลักเชน 
 

Theme Rheme 

A half penny is the smallest English coin. 

the smallest English coin is a half penny. 

   (Halliday, 1985: 39)  

 

จากตัวอยางแรก ใจความหลักคือ “a half penny” เปนการแสดงใหเห็นวา

ประโยคนี้ผูพูดกําลังจะกลาวถึง “a half penny” ซึ่งจะตางกับประโยคถัดไปที่ใจความหลักคือ “the 

smallest English coin” แสดงวาผูพูดกําลังจะกลาวถึง“the smallest English coin” 
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ฮาลิเดย (Halliday, 1985) กลาววานอกจากใจความหลักจะอยูในตําแหนง

ประธานของประโยค หรือคํานามในตําแหนงแรกของประโยคแลว ใจความหลักสามารถเปน

กลุมคําอ่ืนที่ปรากฏในตําแหนงแรกของประโยคเชน กลุมคําคุณศัพท หรือวิเศษณ เชน 
 

Theme Rheme 

Once was a real turtle. 

One Friday night I go backwards to bed. 

       (Halliday, 1985: 39)  

 

จากแนวคิดโครงสรางใจความหลักของฮาลิเดย(Halliday, 1985) ที่มองวา 

สวนแรกของประโยคเปนสวนที่สําคัญที่สุดและทําหนาที่ใจความหลักของประโยค ผูวิจัยนําแนวคิด

นี้มาประยุกตใชกับการศึกษาโครงสรางพาดหัวขาว 
 

 พาดหัวขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพไทยมีลักษณะเปนขอความที่มัก

ประกอบดวยขอความหลายอนุพากยและมีการจัดเรียงขอความตางกันซ่ึงแสดงถึงการให

ความสําคัญของขอมูลที่แตกตางกันได  ผูวิจัยจึงไดกําหนดใหสวนเร่ิมตนของพาดหัวขอเปน

ใจความหลักของพาดหัวขาว  และสวนที่เหลือเปนใจความรอง  ซึ่งก็จะเห็นวาพาดหัวขาวนั้นมีการ

แสดงขอมูลในเร่ิมตนแรกตางกัน เชน  

 
ชาย-หญิง ลูกทุบแมกะโหลกยุบ ยัวะเซาซ่ีเร่ืองตกงาน 

(เหตุการณความรุนแรง) (สาเหตุความรุนแรง) 

(คมชัดลึก 4 ก.ค. 49) 

หญิง-ชาย เมียหึงผัว ยองหาก๊ิกกะซวกดับ 

(สาเหตุความรุนแรง) (เหตุการณความรุนแรง)  

(ไทยรัฐ 17มิ.ย. 50) 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา พาดหัวขาวอาชญากรรมมีการนําเสนอขอมูล

เหตุการณความรุนแรงและขอมูลสาเหตุความรุนแรงเหมือนกัน ความแตกตางคือ การจัดเรียง

ขอมูลที่ตางกัน ผูวิจัยมองวา การที่หนังสือพิมพเลือกขอมูลปรากฏในอนุพากยแรกตางกันแสดงวา 

หนังสือพิมพใหความสําคัญกับขอมูลตางกัน การศึกษาโครงสรางใจความหลักในพาดหัวขาวไมได

พิจารณาในระดับประโยคเหมือนกับแนวคิดของฮาลิเดย แตเปนการศึกษาวาหนังสือพิมพให

ความสําคัญกับขอมูลในพาดหัวขาวอาชญากรรมประเด็นใดมากที่สุด โดยพิจารณาจากการ   

แสดงขอมูลในอนุพากยแรกของพาดหัวขาวที่จําแนกตามความหมายของขอมูลที่นําเสนอใน   
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พาดหัวขาวเปนเกณฑ ดังนั้นใจความหลักของพาดหัวขาวอาจมีลักษณะเปนคําเด่ียว นามวลี หรือ

ประโยคก็ได 
 

1.2.2 แนวคิดการวิเคราะหระดับประโยค 
 

สําหรับการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษจะเนนวิเคราะหการแสดงรูปภาษาและ 

โครงสรางประโยคที่ตางกันเพราะความตางนี้จะไปมีผลตอการรับรูและมีสวนในการกําหนด

ความคิดของผูอานไดการวิเคราะหโครงสรางประโยคที่เปนประเด็นหลัก คือ การวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการ (transitivity) และการวิเคราะหรูปแปร

ทางไวยากรณ (syntactic tranformation) 

 

ในงานวิจัยนี้ไมไดนําแนวคิดการวิเคราะหในระดับประโยคมาวิเคราะหพาดหัวขาว

อาชญากรรมเนื่องจาก พาดหัวขาวในภาษาไทยมีการนําเสนอขอมูลหลายรูปแบบทั้งการนําเสนอ

ขอมูลเด่ียวและมากกวาหนึ่งขอมูลซึ่งตางจากพาดหัวขาวในภาษาอังกฤษที่มักนําเสนอพาดหัว

ขาวในลักษณะประโยคความเดียวที่สามารถวิเคราะหองคประกอบของประโยคได นอกจากนี้จาก

การสํารวจกรอบการวิเคราะหของงานวิจัยพบวา พาดหัวขาวภาษาไทยมีการใชภาษาเพื่อบรรยาย

เหตุการณความรุนแรงที่ตางกันไปข้ึนอยูกับวาหนังสือพิมพจะวางตําแหนงของขอมูลหลักอยางไร 

ผูวิจัยจึงเห็นวา ไมมีความจําเปนในการวิเคราะหพาดหัวขาวอาชญากรรมระดับประโยคเน่ืองจาก

การวิเคราะหระดับขอความไดตอบคําถามของงานวิจัยไปแลววา หนังสือพิมพนําเสนอพาดหัวขาว

อาชญากรรมดวยรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอยางไรบางและมีการจัดเรียงขอมูลอยางไรอยางไร

ก็ตาม ผูวิจัยไดสรุปแนวทางการวิเคราะหระดับประโยคทั้ง 2 ประเด็นคือ การวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการ และการวิเคราะหรูปแปรทางไวยากรณ  

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.2.2.1 แนวคิดการวิเคราะหความสัมพันธทางความหมายระหวางบทบาทผู 
มีสวนรวมและกระบวนการในประโยค (transitivity) 

 

การศึกษาองคประกอบของความหมายในระดับประโยคประกอบดวย 

กระบวนการ (process)  บทบาทผูมีสวนรวม(participant roles) และสภาพแวดลอม

(circumstance) ฮาลิเดย (Halliday, 1985) กลาววา การศึกษาความสัมพันธทางความหมาย

ระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการในประโยคเปนการศึกษาการใชภาษาที่จะสะทอนให
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เห็นหนาที่ในระดับประสบการณ ระดับความคิดของผูใชภาษาวาจะใชประโยคแบบใดในการ

ถายทอดเหตุการณ  
 

การศึกษาความสัมพันธระหวางคํากริยากับบทบาทผูมีสวนรวมเปนวิธีหนึ่ง

ที่จะทราบวาผูผลิตตัวบทใชกระบวนการใดในการถายทอดเหตุการณ และสะทอนใหเห็นวาผูผลิต

ตัวบทใชภาษาในการสรางภาพความเปนจริงผานมุมมองและประสบการณของตนอยางไร 

(Fowler, 1991; Simpson, 1993)  
 

แฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) ใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเรียงลําดับใน

ประโยค (word ordering) เพื่อนํามาพิจารณาวารูปแบบประโยคจะมีกระบวนการ (process) 

แบบใดบาง การเรียงลําดับประโยคความเดียวมี 3 รูปแบบคือ SVO, SV และ SVC สามารถ

อธิบายเปนกระบวนการได 3 กระบวนการคือ กระบวนการแสดงการกระทํา (SVO), กระบวนการ

แสดงเหตุการณ (SV) และกระบวนการแสดงคุณลักษณะ (SVC) 
 

1) กระบวนการแสดงการกระทํา (SVO) จะมีผูมีสวนรวม 2 บทบาทคือ  

ผูกระทํา(agent) และผูถูกกระทํา(patient) ตัวอยางเชน 
 

(6) SVO Reagan(s)      attack(v)       Libya(o) 

 South African police(s)   have burnt down(v)     a black township(o) 

 Contras (s)     have killed(v)   many peasants(o) 

 

จากตัวอยางที่ (6) มีคือ ผูกระทํา (agent) ไดแก Reagan, South  

African Polices และ Contras และมีผูถูกกระทํา (patient) ไดแก Libya, a black township และ 

many peasants  
 

2) กระบวนการแสดงเหตุการณ (SV) มีผูมีสวนรวมบทบาทเดียว คือ 

ผูกระทําที่เปนไดทั้งส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต นอกจากนี้อาจพบรูปประโยคแบบเดียวกันแตเปนการ

แสดงการกระทําที่ไมมีผูรับสภาพในการกระทํา (patient) แฟรคลาฟเรียกวา non-directed action 

เปนแบบเดียวกับกระบวนการแสดงการกระทําแตตางกันที่มีบทบาทผูมีสวนรวมเดียวคือผูกระทํา 

ความแตกตางของกระบวนการแสดงเหตุการณกับ non-directed action คือ กระบวนการแสดง

เหตุการณเปนการแสดงเหตุการณวาเกิดอะไรข้ึน (what’s happened?) แต non-direct action 

เปนการอธิบายเหตุการณวาผูกระทําแสดงการกระทําอะไร (what did subject do?) เชน 
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จากตัวอยางที่ (7) ผูกระทําเปนส่ิงมีชีวิต คือ many peasants และ 

ผูกระทําเปนส่ิงไมมีชีวิตคือ a black township สวนประโยค Reagan was fishing. เปน          

non-direct action 

 

3) กระบวนการแสดงคุณลักษณะ (SVC) มีผูมีสวนรวมบทบาทเดียวเปน 

การบอกลักษณะหรือคุณสมบัติของผูกระทําในประโยค เชน คําคุณศัพท dangerous 

 
(8) SVC Reagan(s) is (v) dangerous (c) 

 (or: a dangerous person(c)) 

 many peasants (s) are(v) dead(c) 

 Libya(s) has(v) oil(c) 

 

จะเห็นไดวา ความสัมพันธทางความหมายระหวางคํากริยา (process) 

และบทบาทผูมีสวนรวม (participant role) สะทอนใหเห็นวา ผูเขียนใชภาษาในการถายทอด

เหตุการณนั้นอยางไร เชน การรายงานขาวเดียวกันแตใชโครงสรางประโยคตางกันในการถายทอด

เหตุการณ ทําใหผูอานรับรูและเขาใจเหตุการณนั้นตางกัน  

 

นอกจากนี้ความสัมพันธทางความหมายระหวางคํากริยากับบทบาท      

ผูมีสวนรวมยังสะทอนใหเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจและอัตลักษณที่แฝงอยูในโครงสรางประโยค 

จากตัวอยางการวิเคราะหรูปแบบพาดหัวขาวของเทเตลา (Thetela, 2001) และ เฮช มอร (H. 

Moore, 2002) เปนการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายภายในประโยคเพื่อแสดงใหเห็น   

อัตลักษณของกลุมในสังคม งานของเทเตลา (Thetela , 2001) เปนการวิเคราะหการรายงานขาว

ของหนังสือพิมพแอฟริกาใตเกี่ยวกับเหตุการณการแทรกแซง SADC (Southern Africa 

Development Community’s military)  เพื่อศึกษาวาหนังสือพิมพที่แฝงอุดมการณตางกันระหวาง

กลุมสองกลุมคือ กลุมที่เห็นดวยเก่ียวกับเหตุการณนี้ (PINA) กับกลุมที่ตอตาน (AINA) มีการใช

ภาษาในการนําเสนอขาวตางกันอยางไร ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความแตกตางในการ

นําเสนอขาวของกลุมที่เห็นดวยเกี่ยวกับเหตุการณนี้(PINA) กับกลุมที่ตอตาน (AINA) คือบทบาทผู

มีสวนรวมในตําแหนงประธาน การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพที่เปนกลุมสนับสนุนจะใชชื่อ

(7) SV Reagan(s) was fishing(v)  

 a black township(s) has burnt down(v) 

 many peasants(s) have died(v) 
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บุคคลในตําแหนงประธาน ในขณะที่กลุมที่ตอตานจะใชชื่อองคกรหรือสถาบันในตําแหนงประธาน 

ตัวอยางเชน 
 

PINA Mandela 

sayer 

defends 

verbal process 

military action as coup prevention 

 

 Nyanda 

sayer 

slams  

verbal process 

claims media over distorted Lesotho coverage 

receivers(target) 

 Mbeki 

 sayer 

denies  

verbal process 

claims about SANDF’s botch up 

nominal statement of verbal process 

AINA Lesotho spin doctor 

sayer      

slams 

verbal process 

SA invasion and lies 

 SA   

sayer           

condemned 

verbal process 

for cold blooded murder in Lesotho 

 

 

ความแตกตางของบทบาทผูมีสวนรวมในกระบวนการแสดงถอยคํา

(verbal process) ระหวางการนําเสนอตัวบทของกลุมที่สนับสนุนกับกลุมที่ตอตานเหตุการณนี้   

เทเตลากลาวา การนําเสนอขาวของกลุมที่สนับสนุน (PINA) เลือกใชชื่อบุคคลมาแสดงบทบาทผูมี

สวนรวม “ผูพูด (Sayer)”  สะทอนใหเห็นการใหอํานาจแกผูพูดในการกลาวถึงเหตุการณนั้นอยาง

เต็มที่และช่ือที่ปรากฏในขาวสวนใหญเปนผูที่มีตําแหนง หนาที่ระดับสูงในรัฐบาล เชน “นายก” 

ในขณะที่การนําเสนอขาวของกลุมที่ตอตาน (AINA) เลือกใชชื่อสถาบันแสดงบทบาทผูมีสวนรวม 

“ผูพูด” เชน “government ”, “army”, “SA”  เปนการใชคําอางถึงเพื่อตองการใหผูอานมีความรูสึก

เห็นใจ แสดงความรูสึกรักชาติ นอกจากนี้ยังพบการใชคําศัพทในทางลบในกลุมที่ตอตานดวย เชน  
 

 SA forces          

  Agent           

butcher 

 physical action            

sleeping Lesotho soldiers at Katse Dam  

affected (goal) 

 

จากคํากริยา  “butcher” (การฆาอยางโหดเหี้ยมทารุณ) เปนการใช

คํากริยาที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําของผูกระทําในเหตุการณ คําวา “butcher” เปน

คําที่ใชในบริบทของคนลาสัตว แตนํามาใชในบริบทของคนที่มีความหมายแฝงในทางลบคือ เปน

การกระทําที่โหดราย ทารุณ 

 

งานวิจัยของเทเตลา (Thetala, 2001) สะทอนใหเห็นวา รูปแบบการ

นําเสนอขาวของกลุมที่สนับสนุนและกลุมที่ตอตานมีการใชภาษาตางกัน คือ กลุมที่สนับสนุนจะใช
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ชื่อบุคคลใหมีบทบาทเปนผูกระทํา หรือผูเลาเหตุการณ ในขณะที่กลุมที่ตอตานจะใชชื่อสถาบันให

มีบทบาทเปนผูกระทําหรือผูเลาเหตุการณ และมีการใชคําศัพทที่แสดงทัศนคติในทางลบตอ

เหตุการณ 

 

สวนงานของเฮช มอร (H. Moore, 2002) เปนการศึกษาการสราง

อุดมการณในคอลัมนผูมีชื่อเสียงที่เสียชีวิตแลว(obituary column) จากหนังสือพิมพ “Economist” 

การวิเคราะหขอมูลจะนําตัวบทมาจําแนกตามเกณฑการคาดหวังทางสังคมของแตละบุคคล 

เพื่อใหทราบวาบุคคลใดอยูภายใตเกณฑที่สังคมใหการยกยอง เชน เปนบุคคลที่มีหนาที่การงานดี 

มีชื่อเสียง การศึกษาดี เปนตน ขอมูลที่ไดก็จะมีทั้งบุคคลที่อยูภายใตเกณฑที่สังคมใหการยกยอง

กับอีกกลุมที่ไมสอดคลองกับเกณฑดังกลาว จากนั้นเลือกคอลัมนมาสองคอลัมนที่เปนตัวแทนของ

กลุมที่สอดคลองกับเกณฑความคาดหวังทางสังคม คือ คอลัมนของแจค แมน (Jack Mann) และ

ตัวแทนของกลุมที่ไมสอดคลองกับเกณฑความคาดหวังทางสังคม คือ คอลัมนของนายพล ไอดีน 

(General Aideed)  การเลือกบุคคลทั้งสองมาเปนตัวแทนของแตละกลุมเพราะมีขอมูลพื้นฐาน

บางอยางคลายกันคือ เปนนักรบ  
 

แจค แมนเปนนักรบชาวอังกฤษและถูกขนานนามวาเปนผูเสียสละใหแก

ประเทศ สังเกตจากคําศัพทที่ใชกลาวถึงเชน  “patriot”   สวนนายพล ไอดีนเปนนักรบเหมือนกันแต

เปนบุคคลที่มามุงรายประเทศชาติ คําศัพทใชในการกลาวถึงนายพล ไอดีน เชน “wrecker” และ 

“sinister” จากตัวอยางการใชคําศัพทจะเห็นวาคําที่กลาวถึงบุคคลทั้งสองมีความหมายตรงขาม 

เชน “patriot” กับ “sinister”   เปนการใชเลือกสรรคําศัพท (rewording ) อยางที่แฟรคลาฟไดกลาว

ไววา การใชคําศัพทที่มีความหมายตรงขามกันในการนําเสนอตัวบทของกลุมสองกลุมที่มี

อุดมการณตางกันสามารถสะทอนถึง ความคิดของแตละกลุมผานการใชคําได นอกจากนี้         

แวน ไดจค (van Dijk, 1987 อางถึงใน H. Moore, 2002) กลาววา การใชคําแสดงศัพทที่มี

ความหมายตรงขามสามารถสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของกลุมได คือ การใชคําศัพทที่แสดง

ทัศนคติทางลบซึ่งบงบอกไดวาส่ิงที่กลาวถึงในตัวบทไมใชกลุมที่มีอุดมการณเดียวกับผูผลิตตัวบท 

 

จะเห็นไดวางานวิจัยของเทเตลา (Thetala, 2001) และเฮช มอร             

(H. Moore, 2002) มีขอสรุปเกี่ยวกับการนําเสนอตัวบทระหวางกลุมที่มีอุดมการณตางกันและ

สะทอนใหเห็นอัตลักษณของกลุมจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและ

คํากริยาและการเลือกใชคํา ความแตกตางที่เห็นไดชัดในการวิจัยที่แสดงถึง “ความเปนพวกเรา” 

(in-group) และ “ความเปนอ่ืน” (out-group) คือ การใชมนุษย (human-participant) ในตําแหนง
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ประธานของกระบวนการแสดงถอยคํากับกลุมที่มีอุดมการณเดียวกันแตใชคําที่ไมใชมนุษย   

(non-human participant) กับกลุมที่มีอุดมการณตางกัน และการใชคําศัพทที่แสดงทัศนคติในทาง

ลบในการกลาวถึงกลุมที่มีอุดมการณตางกัน  ลักษณะภาษาที่แตกตางกันนี้สะทอนใหเห็นทัศนคติ

และความคิดของผูเขียนคอลัมนและผูผลิตขาววามีทัศนคติอยางไรกับอีกกลุมหนึ่งที่มีอุดมการณ

ขัดแยงกับอุดมการณของตน การใชภาษาที่ลดบทบาทของผูกระทํา เชน การละผูกระทํา การใชคํา

ที่ไมใชมนุษยในตําแหนงประธานและการใชคําศัพทที่แสดงทัศนคติในทิศทางลบเปนการตอกย้ํา

วาบุคคลหรือเหตุการณที่กลาวถึงไมใชกลุมเดียวกับตน การใชภาษาในลักษณะดังกลาวก็ไป

ครอบงําความคิดของผูอานใหเปนไปตามความคิดหรือทัศนคติของผูเขียนคอลัมนหรือผูผลิตขาว

ดวย 
 

1.2.2.2 แนวคิดรูปแปรทางไวยากรณ 
 

การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและคํากริยา 

(transitivity) จะพบวามีโครงสรางประโยคบางประเภทท่ีไมแสดงบทบาทของผูกระทําอยางชัดเจน

หรือไมปรากฏผูกระทําเลยซ่ึงเห็นไดจากรูปแปรทางไวยากรณ(syntactic transformation) ใน

งานวิจัยนี้จะกลาวถึงรูปแปรทางไวยากรณ 2 ประเภท ไดแก กระบวนการกลายเปนคํานาม

(nominalization) และโครงสรางกรรมวาจก (passivization) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กระบวนการกลายเปนคํานาม (nominalization) คือ รูปแปรทางไวยากรณ

ที่ลดบทบาทของผูกระทํา (impersonality) ที่นําคํากริยามาเปล่ียนหนาที่ทางไวยากรณใหเปน

คํานามและปรากฏในตําแหนงประธานของประโยคจึงทําใหบทบาทผูมีสวนรวมในตําแหนง

ประธานหายไป สวนโครงสรางกรรมวาจก (passivization)  เปนการลดบทบาทของผูกระทํา

เชนเดียวกันแตตางกันที่โครงสรางกรรมวาจกมีหนาที่เปน thematization การใชประโยคกรรม

วาจกเปนการยายตําแหนงของผูถูกกระทําใหมาอยูในตําแหนงประธานของประโยค สวนผูกระทํา

ก็จะอยูในตําแหนงที่ไมสําคัญในประโยคหรือไมกลาวถึงผูกระทําเลย  
 

ทริว (Trew, 1979) อธิบายวา รูปแปรทางไวยากรณที่ตางกันเกิดจาก

กระบวนการ transaction และ non-transaction  กระบวนการt ransaction ประกอบดวยผูมีสวน

รวม 2 บทบาทคือ ผูกระทํา (agent) กับผูไดรับผลของการกระทํา (affected participant) มีรูปแปร

ทางไวยากรณ 3 แบบ คือ 
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(9)   Police  

 (agent) 

shoot dead Africans 

(affected participant) 

(10) Africans 

(affected participant) 

shoot dead by police 

(agent) 

(11)  Africans 

 (affected participant) 

shot dead 

 

 

 
 

จากตัวอยางที่ (9) ถึง (11) แสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงของรูปแบบทาง

ไวยากรณที่เร่ิมจากประโยคที่แสดงทั้งผูกระทําและผูถูกกระทําตามการเรียงลําดับประโยค       

แบบปกติ (agent-action-affected) ตอมาเกิดการเปล่ียนแปลงที่เรียกวากระบวนกรรมวาจก 

(passivization) (ตัวอยางประโยคที่ 10 และ11) ที่ยายผูถูกกระทํามาอยูในตําแหนงประธานของ

ประโยค สําหรับตัวอยางประโยคที่ (11) ไมมีการกลาวถึงผูกระทําเลย สวน non-transaction 

process เปนการแสดงเหตุการณที่มีผูมีสวนรวมเดียว  
 

(12)  Africans 

        (agent) 

died 

(13) …death…. 

 (Trew, 1979: 109) 

 

ตัวอยางประโยคที่ (12) เปนการเปล่ียนบทบาทผูมีสวนรวมของ “Africans” 

จากผูถูกกระทํา (ในตัวอยางที่ 11) เปนผูกระทําและมีการเลือกสรรคํากริยา คือใชคําวา “died” 

แทน “shot” สวนตัวอยางที่ (13) เปนกระบวนการกลายเปนคํานามที่ลดบทบาทของผูกระทําโดย

เปล่ียนหนาที่ทางไวยากรณของคํากริยาใหเปนคํานามเพื่อใชเปนคํานามในตําแหนงประธานใน

ประโยค 
  

จากตัวอยางที่ (9) ถึง (13) เปนการแสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประโยคที่กลาวถึงเหตุการณเดียวกัน ตอไปน้ีเปนการวิเคราะหรูปแปรทางไวยากรณที่

กลาวถึงไปแลวนํามาตีความเชิงวิพากษเพื่อสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางโครงสรางภาษา

และโครงสรางทางสังคมวา รูปภาษาที่ตางกันสะทอนความคิด หรืออุดมการณอยางไร ตัวอยาง

การวิเคราะหพาดหัวขาวและวรรคนําจากหนังสือพิมพ 2 ชื่อฉบับ คือ The Time กับ Guardian ที่

นําเสนอเหตุการณเดียวกันคือ “the shooting and killing of unarmed people” มีการนําเสนอที่

ตางกันดังนี้ 
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The Times  
RIOTING BLACKS SHOT DEAD BY POLICE AS ANC LEADERS MEET 

 

Eleven African were shot dead and 15 wounded when Rhodesian 

Police opened fire on a rioting crowd of about 2,000. 

 
Guardian  

POLICE SHOOT 11 DEAD IN SALISBURY RIOT 

 

Riot police shot and killed 11 African demonstrators and wounded 15 

others 

(Trew, 1979:098) 

    

การวิเคราะหตัวอยางขาวนี้มีหลายประเด็น ไดแก รูปแปรทางไวยากรณ, 

บทบาทผูมีสวนรวมและคําแทนบุคคลของท้ัง 2 ชื่อหนังสือพิมพมีความเหมือนและตางกันดังนี้ 
 

1) ความแตกตางในการรายงานขาว หนังสือพิมพ The Times รายงาน 

ขาวโดยใชกรรมวาจกทั้งพาดหัวขาวและวรรคนํา ซึ่งเปนการเนนผูถูกกระทําที่ยายผูกระทําไปอยูใน

สวนที่ไมสําคัญในประโยค ขณะที่หนังสือพิมพ Guardian รายงานขาวโดยใชประโยคกรรตุวาจกที่

แสดงผูกระทําอยางชัดเจน จากการวิเคราะหโครงสรางประโยคพบวาหนังสือพิมพ 2 ฉบับเลือกใช

รูปประโยคที่ตางกัน ฟาวเลอร (Fowler, 1991) กลาววา การเลือกรูปแปรทางไวยากรณที่ตางกัน

จะทําใหการรับรูของผูอานตางกัน การใชประโยคกรรตุวาจก (active) เปนการแสดงใหเห็นถึง

ความรับผิดชอบของผูกระทําและผูรับผลของการกระทําอยางชัดเจน (agent-action-affected) 

ในขณะที่ประโยคกรรมวาจก (passive) เปนการซอนนัยยะของผูกระทําใหดูคลุมเครือเหมือนกับ

สะทอนใหเห็นวา ผูกระทําไมแสดงความรับผิดชอบใดๆ และเนนไปที่ผูถูกกระทํามากกวา

(affected participant) เปนการกลาวถึงผลของการกระทําวาใครถูกฆามากกวาการจะกลาวถึงวา

ใครเปนคนฆา 
 

2) การรายงานขาวของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับใชคําในตําแหนง 

สภาพแวดลอม (circumstance) เหมือนกัน คือ คําวา “riot”  หมายถึง ผูที่กอจลาจร หรือผูที่สราง

ความวุนวาย  ดังนั้นการกระทําของตํารวจใชอาวุธยิงและทํารายบุคคลกลุมนี้เหมือนเปนการสราง

ความชอบธรรมใหตํารวจในการปฏิบัติหนาที่ 
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3) การใชคําอางถึงของบุคคลในขาว เชน ผูกระทําใชคําอางถึงแสดง 

อาชีพ คือ“police” สวนเหยื่อหรือผูถูกกระทําจะมีทั้งคําที่แสดงเช้ือชาติและสีผิว คือ  “Africans”, 

“Black” เปนคําที่บอกคุณสมบัติที่มีอยูแลว แตมีคําขยาย เชน “rioting”, “demonstrating”  เปน

การชี้ใหเห็นถึงการกระทําที่ไมไดเกิดข้ึนกับทุกคนแตเปนเพียงกลุมที่เคล่ือนไหวเทานั้น 
 

ความแตกตางของรูปภาษาท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ The Time กับ 

Guardian เปนผลมาจากอุดมการณของสํานักพิมพที่ตางกัน การรายงานขาวของหนังสือพิมพ 

The Times แสดงการปกปดความผิดของเจาหนาที่รัฐ (ตํารวจ) ที่ยิงประชาชนทั้งๆ ที่พวกเขาไมมี

อาวุธในการตอสู ตางกับหนังสือพิมพ Guardian ที่นําเสนอขาวอยางชัดเจนวาเกิดอะไรข้ึนบาง  
 

1.2.3 แนวคิดการวิเคราะหระดับคํา เปนการศึกษาวาผูผลิตตัวบทเลือกใชคําศัพทที่ 
สะทอนใหเห็นมุมมอง ทัศนคติที่มีตอส่ิงที่นําเสนอแฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) กลาววา        

การวิเคราะหคําศัพทตองพิจารณารูปแบบของปริจเฉท (discourse type) วาเปนประเภทใด และ

ความหมายของตัวบทกลาวถึงอะไรบาง เพื่อนํามาเปนขอสังเกตเพิ่มเติมใหกับผูวิเคราะห

คาดคะเนวาจะพบกลุมคําศัพทใดบางที่มีความสัมพันธกับตัวบท เขายกตัวอยางบทความโฆษณา

ที่เกี่ยวกับข้ันตอนที่นําไปสูความสําเร็จ “Steps to success”  กลุมคําศัพทที่ปรากฏในตัวบทนี้ เชน 

กลุมคําศัพทที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางดานภาษา ไดแก “increase your vocabulary” ,“clear 

speech” และ “communicate effectively” นอกจากการพิจารณาวาจะพบกลุมคําศัพทใดบางที่

เกี่ยวของกับตัวบทแลว จํานวนของคําศัพทที่ปรากฏก็มีผลตอความหมายของตัวบทได เชน 

บทความโฆษณานี้มีการใชคําศัพทที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเปนจํานวนมากเชน 

“increase”“boost”“develop” เปนตน การใชคําศัพทที่กลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวบทเปนจํานวน

มากสามารถครอบงําความคิดของผูอานเกี่ยวกับส่ิงที่นําเสนอได 
 

การวิเคราะหระดับคําตามแนววาทกรรมเชิงวิพากษสามารถจําแนกได 2 รูปแบบ

คือ  การจําแนกประเภทของคําศัพท (classification) และ การใชคําอางถึง(reference) มี

รายละเอียด 
 

1.2.3.1 การจําแนกประเภทของคําศัพท(classification) 
 

แฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) ไดจัดกรอบการวิเคราะหคําศัพท 

(classification schema) ที่แบงเปน 2 ประเภทยอย คือ การเลือกสรรคํา (rewording) และการใช

คําศัพทมากเกินไป(overwording)  เชนเดียวกับฟาวเลอรและเครส (Fowler and Kress, 1979) ที่
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กลาวถึงการวิเคราะหคําศัพทเปน 2 ประเภทเหมือนกันแตใชคําเรียกตางกันคือ relexicalization 

กับ overlexicalization แฟรคลาฟกลาวเสริมวา การจําแนกประเภทของคําศัพทนอกจากจะ

พิจารณาความสัมพันธทางความหมายที่อยูในตัวบทแลวจะตองพิจารณารูปแบบปริจเฉท

(discourse type) รวมดวย เพื่อนํามาเปนขอสังเกตเพิ่มเติมวามีคําศัพทคําใดบางที่ไมสัมพันธกับ

รูปแบบปริจเฉทและคํานั้นอาจสะทอนอุดมการณได การจําแนกประเภทของคําศัพทแบงเปน       

2 ประเภท คือ การเลือกสรรคํา (rewording/relexicalization) กับ การใชคํามากเกินไป

(overwording/overlexicalization) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

-   การเลือกสรรคํา (Rewording/Relexicalization) เปนการแทนที่คําหรือ

ความหมายของคําศัพทที่มีอยู เชน การใชคําศัพทที่มีความหมายตรงขามมาแทน (antonym) และ 

การใชคําเพื่อเปลี่ยนหนาที่ทางไวยากรณ เชน การเปล่ียนสกรรมกริยาใหเปนอกรรมกริยาที่มี

ความหมายสัมพันธกันเพื่อแสดงความสัมพันธของเหตุการณที่ตางกัน 

 

แฟรคลาฟกลาววา การเลือกสรรคําโดยใชคําศัพทที่มีความหมายตรงขามมา

แทนจะพบในการวิเคราะหตัวบทของกลุมที่มีอุดมการณหรือความคิดตางกัน เชน กลุมที่สนับสนุน 

กับกลุมที่คัดคาน คําศัพทที่มีความสัมพันธทางความหมายตรงขามระหวางตัวบทของกลุมที่มี

อุดมการณตางกันจะแสดงใหเห็น ความคิด หรือทัศนคติที่ตรงขามกัน เชน กลุมหนึ่งใชคําวา 

“subversive” และอีกกลุมใชคําวา “solidarity” ในการถายทอดเหตุการณเดียวกัน  
 

สวนทริว (Trew, 1979) กลาวถึง “rewording” วาเปนการเปล่ียนคํากริยาที่

อยูในประโยค (verbal process word) เชน การเลือกคํากริยาที่มีความหมายสัมพันธกัน การใชคํา

วา “died” แทน “shot”  ดังตัวอยางประโยค 
 

(14)  Africans shot dead. 

(15)  Africans died. 

 

ทริวบอกวา การเลือกใชคําจะเกิดข้ึนในประโยคกรรมวาจกที่ผูถูกกระทํา   

อยูในตําแหนงประธานของประโยค (14) และเกิดการเปล่ียนบทบาทจากผูถูกกระทําใหเปน

ผูกระทําในประโยค (15) การเลือกใชคํากริยาที่ตางกันทําใหการรับรูเกี่ยวกับเหตุการณนี้ตางกัน 

ตัวอยางประโยค (14) เปนการกลาวถึงการกระทําของเหตุการณ ในขณะที่ตัวอยางประโยคที่ (15) 

เปนการแสดงผลที่เกิดจากการกระทําเพียงอยางเดียวไมไดกลาวถึงการกระทําที่เกิดข้ึนเลยวาเกิด

จากสาเหตุใดการเลือกสรรคําในกรณีนี้เปนอีกประเด็นหนึ่งที่แสดงถึงการลดบทบาทของผูกระทํา  
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การเลือกสรรคําเปนการเลือกใชคําศัพทที่สะทอนใหเห็นความคิดและ

ทัศนคติของผูผลิตตัวบทซ่ึงคําศัพทที่ถูกเลือกนั้นก็ไปมีบทบาทในการกําหนดความคิด ความเช่ือ

ของผูอาน ไมวาจะเปนการใชคําศัพทที่มีความหมายตรงขาม หรือการเปล่ียนคํากริยาจาก

สกรรมกริยาเปนอกรรมกริยาเพื่อใหผูอานรับรูหรือเขาใจเหตุการณตางกัน ทั้งนี้การเลือกใชคําศัพท

ข้ึนอยูกับอุดมการณของผูผลิตตัวบทวาตองการใหผูอานเขาใจตัวบทที่นําเสนอในทิศทางใด   
 

-  การใช คํามากเกินไป  (overwording/overlexicalization) เปนการใช

คําศัพทหรือคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน (synonym) ปรากฏในตัวบทเปนจํานวนมาก การใช

คําศัพทหนึ่งมากเกินไปแสดงใหเห็นการครอบงําทางความคิดของผูอานเกี่ยวกับส่ิงที่นําเสนอได 

(Fairclough, 1990) เชน การนําเสนอบทความที่เกี่ยวกับวิธีการสรางความสําเร็จตอตนเอง 

คําศัพทที่พบเปนจํานวนมากก็จะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เชน “increase”, 

“boost”, “develop” เปนตน 
 

การจําแนกประเภทของคําสะทอนใหเห็นหนาที่ในระดับประสบการณ 

ความคิดของผูใชภาษา จากตัวอยางที่ยกมาสวนใหญจะเปนวาทกรรมส่ือ เชน ขาวในหนังสือพิมพ 

โฆษณา แสดงใหเห็นวา ผูผลิตตัวบทใชคําศัพทที่ถายทอดเหตุการณตางๆไปตามความคิด 

อุดมการณของผูผลิตตัวบท ทั้งนี้ผูผลิตตัวบทอาจจะต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ไดแตส่ิงที่ส่ือนําเสนออกมา

นั้นก็ไปกําหนดความคิดของผูอานโดยที่ผูอานไมทันรูตัว 
 

นอกจากการวิเคราะหการจําแนกประเภทของคําเพื่อสะทอนใหเห็นหนาที่

ของภาษาในระดับประสบการณแลว ยังมีการวิเคราะหคําศัพทอีกประเภทหนึ่งที่สะทอนใหเห็น

ความสัมพันธทางสังคมของผูรวมสนทนา ซึ่งเปนการสะทอนหนาที่ในดานปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคล (interpersonal function) เชน การวิเคราะหคําเรียกช่ือ (naming) และคําอางถึงบุคคล 

(references) การวิเคราะหคําเรียกช่ือกับคําอางถึง นอกจากจะแสดงหนาที่ในดานปฏิสัมพันธ

ร ะหว า ง บุคคลแล วยั งสะท อนถึ งทั ศนคติ ของ ผู พู ดและ ผู เ ขี ยน เ ก่ียวกับ คํ าที่ ใ ช ด วย                 

(Fowler and Kress, 1979) แตในงานวิจัยนี้จะไมกลาวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการวิเคราะห    

คําเรียกช่ือเพราะคําเรียกช่ือสวนใหญจะปรากฏในบทสนทนา สวนการวิเคราะหขาวจะเกี่ยวของ

กับการใชคําอางถึงบุคคลมากกวา จึงขอกลาวถึงเฉพาะการวิเคราะหคําอางถึงบุคคลมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.2.3.2 การศึกษาคําอางถึง (reference) 
 

การศึกษาคําอางถึงเปนประเด็นที่นักวาทกรรมเชิงวิพากษใหความสนใจ

ศึกษาวาผูผลิตตัวบทอางถึงบุคคลดวยรูปภาษาอยางไร  ในงานวิจัยนี้กลาวถึงการศึกษา           

คําแทนบุคคล (the representation of social actors) ของแวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008)  

เขากลาวถึงงานวิจัยที่ผานมาวาเปนการวิเคราะหรูปภาษาในการอางถึงบุคคลตามลักษณะ     

ทางภาษา (linguistic categories) และนํารูปภาษามาตีความตามปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของกับ

ตัวบท  เขาใหความเห็นวาที่ผานมายังไมปรากฏงานที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางบทบาท

ของคําแทนบุคคลที่มีตอภาคปฏิบัติการทางสังคม (social practice) กับบทบาททางไวยากรณ   

ในตัวบท เขาจึงนําแนวคิดการศึกษาความหมายเชิงสังคม (sociosemantic) มาเปนเกณฑในการ

วิเคราะหคําแทนบุคคล 
 

แวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008)  นําแนวคิดการศึกษาความหมาย     

เชิงสังคมมาวิเคราะหคําแทนบุคคล เขาสังเกตเห็นความแตกตางระหวางความหมายทางภาษา

และความหมายทางสังคม เชน ประโยค “The report claim…” จากรูปภาษาดูเหมือนวาจะไมมี

ผูกระทําในประโยคนี้ แตเขากลับมองวา “the report” ทําหนาที่ในตําแหนงประธานของประโยคที่

แสดงบุคคลเปน “ผูพูด (sayer)”ได และสะทอนความหมายทางสังคมผานรูปภาษาไดจากบริบท

ในการใช โดยสวนใหญผูกลาวถอยจะเปนเจาหนาที่ (official status) แตอยางไรก็ตาม การศึกษา

คําแทนบุคคลก็ตองพิจารณาจากโครงสรางประโยคควบคูกันไปดวย เชน เราจะรูวารูปแทนบุคคล

หายไปไดจากการใชกระบวนการกลายเปนคํานาม หรือจากโครงสรางกรรมวาจก เขาจึงเสนอรูป

แทนบุคคลทางสังคมข้ึนมา ซึ่งคําวาคําแทนบุคคลในความหมายของแวน ลูววีนจะหมายถึง

ผูกระทําและผูถูกกระทําที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้นถึงแมวาจะไมปรากฏรูปประโยคก็ตาม 
 

แวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008)  จําแนกประเภทคําแทนบุคคลเปน 2 

กลุมคือ การไมปรากฏรูป(exclusion) และการปรากฏรูป(inclusion) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1) การไมปรากฏรูป (exclusion) การไมปรากฏรูปเปนประเด็นที่ 

นักวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษใหความสนใจวามีเบ้ืองหลังอะไรแฝงอยูหรือไมที่ผูผลิตตัวบทไม

กลาวถึงผูกระทํา การไมปรากฏรูปมี 2 ประเภทไดแก การไมปรากฏรูปประเภทเปนขอมูลพื้นหลัง 

(Backgrounding) และการไมปรากฏรูปประเภทปดบัง (Suppression) มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1) การไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) เปน 

กรณีที่ไมมีการกลาวถึงบุคคลแตผูอานสามารถเขาใจไดวาบุคคลที่ไมไดกลาวถึงเปนใครจากการ

กระทําของบุคคลนั้นหรือบริบทที่ปรากฏในตัวบท เชน ขาวเกี่ยวกับการกอจลาจล (rioting) คําแทน

บุคคลที่มักไมปรากฏ คือ “ตํารวจ” แตผูอานสามารถรูวาเปนตํารวจที่จะเปนผูควบคุมสถานการณ 

เปนตน 
 

1.2)  การไมปรากฏรูปประเภทปดบัง (suppression) เปนการไมกลาวถึง 

บุคคลเนื่องจากไมมีขอมูลอางถึงบุคคลนั้นในการนําเสนอขาวเลย 
 

ขอแตกตางระหวางการไมปรากฏรูปประเภทเปนขอมูลพื้นหลัง 

(Backgrounding) และ การไมปรากฏรูปประเภทปดบัง (Suppression) คือ การไมปรากฏ

ประเภทแรกเปนการลดบทบาทของผูถูกอางถึงในประโยคซึ่งภายในตัวบทจะมีขอมูลที่เกีย่วของกบั

ผูถูกอางถึงที่ผูอานสามารถเขาใจไดวาเปนใคร ตางกับการไมปรากฏรูปประเภทหลังที่ผูอานไม

สามารถรูเลยวาผูถูกอางถึงเปนใคร เนื่องจากตัวบทไมมีขอมูลในการอางถึงบุคคลนั้นเลย  
 

แวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008)  ใหขอสังเกตเกี่ยวกับรูปประโยคที่

บงชี้การไมปรากฏรูปแทนบุคคล ไดแก รูปประโยคกรรมวาจกแบบละประธาน (passive agent 

deletion), กระบวนการกลายเปนคํานาม (nominalization) เปนตน 
 

2) การปรากฏรูป (inclusion) แบงเปน 3 มิติ ไดแก 1) Activation และ 

Passivation 2)Participation,Circumstantialization และPosessivation และ3) Personalization 

และ Impersonalization ในมิติที่ 1 และมิติที่ 2 เปนการแสดงใหเห็นบทบาททางไวยากรณของ

ภาษาที่ใชในการกลาวถึงผูกระทําและผูถูกกระทําในเหตุการณ ซึ่งจะสอดคลองกับการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการในประโยค (Transitivity) วาผูกระทํา

หรือผูถูกกระทําปรากฏอยูในตําแหนงใดของประโยคและแสดงบทบาทใดในประโยค สวนมิติที่ 3 

เปนการวิเคราะหการเลือกใชคําอางถึงบุคคลวาสะทอนความหมายทางสังคมในมุมมองใดบาง 

แวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008) กลาววา การวิเคราะหคําแทนบุคคลสามารถอธิบายรูปภาษา

ไดทุกมิติข้ึนอยูกับวาผูวิเคราะหจะเลือกวิเคราะหในมิติใด ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงเพียงคําแทน

บุคคลในมิติที่ 3 เนื่องจากมิติที่ 1 และมิติที่ 2 จะมีสวนคลายคลึงกับการวิเคราะหในระดับประโยค

ซึ่งไดกลาวไปแลวในหัวขอที่ผานมา คําแทนบุคคลในมิติที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
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Personalization and Impersonalization เปนการเลือกใชคําเพื่ออางถึง

บุคคลมี 2 รูปแบบคือ การใชคําศัพทที่แสดง “human being” เพื่ออางถึงบุคคลโดยตรง 

(Personalization) และการใชคําศัพทที่ไมไดกลาวถึงบุคคลโดยตรงแตใชคําที่มีความหมาย

เกี่ยวของกับบุคคลที่อางถึง (Impersonalization) เชน การใชสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย การใช

เคร่ืองมือหรืออาวุธ ในการอางถึงบุคคล เปนตน 
 

สําห รับ คําแทนบุคคลที่ อ า งถึ ง บุคคลโดยตรง  (Personalization)         

แวน ลูววีน ยังแบง เปน 2 มิติ คือ 1) คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนแบบทั่วไปและแบบ

เฉพาะเจาะจง (Genericization and Specification) และ 2) คําแทนบุคคลที่แสดงการบงชี้บุคคล

และแบบที่ไมบงชี้บุคคล (Determination and Indetermination) 
 

มิ ติ แ รก คือ คํ าแทน บุคคลที่ บ งบอก ตัวตนแบบทั่ ว ไปและแบบ

เฉพาะเจาะจง (Genericization and Specification) กลาวถึงการเลือกใชรูปภาษาในการอางถึง

บุคคลวามีลักษณะทั่วไป (general) หรือชี้เฉพาะ (specific) เชน การอางถึงบุคคลดวยคําแสดง 

ชนชั้นทางสังคม (class) เชน คนจน, ไฮโซ เปนรูปแสดงบุคคลแบบทั่วไปที่บงบอกชนช้ันทางสังคม 

ตางกับการใชชื่อ เชน “วรนุช”, “ฟลม” เปนการอางถึงบุคคลที่ชี้เฉพาะเปนรายบุคคล เปนตน    

บูลดิแอร (Bourdieu, 1986 อางถึงใน van Leeuwen, 2008) กลาววา การใชคําอางถึงเพื่อแสดง

ถึงชนช้ันทางสังคม สวนใหญเปนการเชื่อมโยงพฤติกรรมของแตละชนช้ันวาเปนอยางไรและแสดง

ใหเห็นคานิยมหรือพฤติกรรมของแตละชนชั้น เชน การใชคําอางถึงในหนังสือพิมพ working class 

และ middle class ที่อางถึงรัฐบาลและประชาชนในขาวเดียวกันแตใชรูปภาษาตางกัน คือ 

หนังสือพิมพ middle class ใชรูปภาษาแบบชี้เฉพาะ (Specification) ในการอางถึงรัฐบาลและ   

รูปภาษาแบบทั่วไป (Genericization)ในการอางถึงประชาชน ตางกับหนังสือพิมพ working class 

ซึ่ ง ใช รูปภาษาแบบทั่ ว ไป  (Genericization)  อางถึ ง รัฐบาล  และรูปภาษาแบบชี้ เฉพาะ 

(Specification) อางถึงประชาชน ซึ่งความตางดังกลาวมีปจจัยมาจากการตัดสินคุณคาขาว 

(news values) ของหนังสือพิมพแตละฉบับที่ตางกัน  
 

มิติที่สองคือคําแทนบุคคลที่แสดงการบงชี้บุคคลและแบบที่ไมบงชี้บุคคล 

(Determination and Indetermination) เปนการกลาวถึงการอางถึงบุคคลผานรูปภาษาแตละ

รูปแบบ  คําแสดงการบงช้ีบุคคล (Determination) มี 3 รูปแบบเชน 1) คําแสดงใหเห็นความ

เหมือน (Indifferentiation) หรือความแตกตาง (Differentiation) ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล 

เชน การใชคํา “self” กับ “other” หรือ “we”กับ “they”  เปนตน  2) คําที่แสดงถึงหนาที่หรือบทบาท



39 
 

ทางสังคม (Categorization) และการใชชื่อ (Nomination) และ 3) การวิเคราะหจํานวนที่ปรากฏ

ของรูปภาษาวา กลาวถึงบุคคลหนึ่งเพียงคร้ังเดียว (single determination) หรือกลาวถึงบุคคล

หนึ่งเปนจํานวนมากในตัวบท (overdetermination) และการอางถึงบุคคลที่แสดงการไมบงชี้บุคคล 

(Indetermination) เปนการใชรูปภาษาที่เปนรูปภาษาที่อางถึงบุคคลที่ไมรูวาเปนใคร หรือมีขอมูล

เพียงบางสวนแตยังไมสามารถบอกไดวาเปนใคร เชน นิรนาม เปนตน 

 

จากลักษณะของคําแทนบุคคลแตละรูปแบบ ผูวิจัยเห็นวามีเพียงรูปแบบ

เดียวที่สอดคลองกับการวิเคราะหคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวคือคําที่

แสดงถึงหนาที่บทบาททางสังคมและการใชชื่อ (categorization and nomination) จึงขอกลาวถึง

รายละเอียดเฉพาะมิติดังกลาวเพียงมิติเดียวซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1)  คําแทนบุคคลที่บงบอกอาชีพ (Functionalization) เปนคําศัพท 

ที่เกี่ยวกับอาชีพตําแหนงของผูบุคคลที่กลาวถึง หรือเปนคําศัพทที่แสดงการกระทําที่บุคคลนั้น

กระทําอยูจะสังเกตจาก suffix ที่มีความหมายวา “doer” เชน  -er, -ant, -ian เชน “interviewer”, 

“payee” หรืออาจประกอบกับคํานาม “man”, “woman”, “people” เชน “chairperson”, 

“cameraman” เปนตน 

 

2.2)  คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) แบงเปน 3 

ประเภทยอย ไดแก 1) คําแทนบุคคลที่บงบอกกลุมชนช้ันทางสังคม (Classification) เปนการใชคํา

เพื่อแสดงสถานภาพของบุคคลที่ติดตัวมาแตกําเนิด เชน เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา หรือการแสดง

สถานะทางสังคม เชน ฐานะ ชนชั้น 2) คําแทนบุคคลที่บงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล 

(Relational identification) ไดแก ความสัมพันธทางเครือญาติ เชน พอ ลุง นอง หรือความสัมพันธ

ระหวางบุคคล เชน เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน และ 3) คําแทนบุคคลที่บอบอกลักษณะทางกายภาพ 

(Physical identification) เปนการกลาวถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลที่อางถึง เชน สีผม รูปราง 

หนาตา สีผิว ลักษณะการแตงตัว เชน 

 
(16) A little girl with a long, fair pigtail come and stood next to Mary Kate. 

  (van Leeuwen, 2008:  44) 

   

จากตัวอยาง (16) คําที่บงบอกลักษณะทางกายภาพของบุคคลคือ 

“A little girl with a long, fair pigtail” เปนการกลาวถึงลักษณะเดนที่เห็นไดชัดของบุคคลที่อางถึง  
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แวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008)  อธิบายความแตกตางระหวาง

คําแทนบุคคลที่บงบอกอาชีพและคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคมวา คําบงบอกอาชีพของ

บุคคลเปนการบงบอกสถานะของบุคคลในขณะนั้นซึ่งอาชีพของแตละบุคคลสามารถเปล่ียนแปลง

ไดแก คําบงบอกลักษณะทางสังคมของบุคคลเปนการบงชี้สถานะของบุคคลที่ติดตัวมาแตกําเนิด

หรือเปนส่ิงที่สังคมกําหนดข้ึนซึ่งเปลี่ยนแปลงไดยาก ทั้งนี้การใชคําบงบอกลักษณะทางสังคมจะ

ตางกันไปตามสังคมและวัฒนธรรมของแตละภาษา  เชน ในวัฒนธรรมตะวันตก การใชคําอางถึงที่

แสดงความสัมพันธระหวางบุคคลจะมีความสําคัญนอยกวาการใชคําแสดงอาชีพหรือคําแสดง

สถานะทางสังคม ในขณะที่ Australian Aborigines จะใหความสําคัญกับการแสดงความสัมพันธ

ระหวางบุคคลกอน เปนตน (Von Sturmer, 1981 อางถึงใน van Leeuwen, 2008)  
 

2.3)  คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) เชน  

การชื่นชมหรือการประณาม  รักหรือเกลียด เพื่อแสดงใหเห็นวาคนนั้นเปนคนดีหรือไมดี เชน     

“the darling”, “the bastard”, “thug” เปนตน 
 

2.4)  คําแทนบุคคลที่ใชชื่อ (Nomination) เปนการใชคําเรียกช่ือ 

ของบุคคลที่ถูกอางถึงในตัวบท ในภาษาอังกฤษสามารถแบงเปน 3 ประเภทยอย คือ คําเรียกช่ือ

แบบเปนทางการ (formal) เชน การใชเพียงนามสกุลและอาจมีตําแหนง ยศหรือไมก็ได, คําเรียกช่ือ

แบบกึ่งทางการ (semi-formal) เชน การใชคําเรียกช่ือและนามสกุลและคําเรียกช่ือแบบไมเปน

ทางการ (informal) เชน การใชชื่อเพียงอยางเดียว การใชนามสมมติหรือนามแฝง ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 

 
(17)Dwight Harris, aged 32…his wife Bewerley, aged 33 

     Carole Maychill, a 32-year-old captain..... Colonel Pepper. 

(van Leeuwen, 2008: 41) 

        

จากตัวอยางที่ (17) คําที่ขีดเสนใต คําเรียกช่ือ “Dwight Harris” 

เปนคําเรียกช่ือแบบกึ่งทางการ คือ ใชชื่อกับนามสกุลเรียกบุคคลที่ถูกอางถึง, คําเรียกช่ือ 

“Bewerley” เปนคําเรียกช่ือแบบไมเปนทางการคือใชเฉพาะช่ือเพียงอยางเดียวในการอางถึงบุคคล

นั้น สวน “Colonel Pepper” เปนคําเรียกชื่อแบบเปนทางการเพราะใช ตําแหนง + นามสกุลในการ

อางถึงบุคคลนั้น 
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แวน ลูววีน ชี้ใหเห็นการใชคําเรียกช่ือที่ปรากฏในหนังสือพิมพที่

นําเสนอขาวเดียวกันวา มีการใชคําเรียกช่ือที่ตางกันระหวางหนังสือพิมพประเภท middle-class 

newspaper และหนังสือพิมพประเภท working-class newspaper คือ หนังสือพิมพประเภท 

middle-class newspaper จะใชคําเรียกช่ืออางถึงบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่การงานที่มีชื่อเสียง 

เชน นายกรัฐมนตรี ขณะที่หนังสือพิมพประเภท working-class newspaper จะใชคําเรียกช่ืออาง

ถึงบุคคลที่เปนบุคคลทั่วไป นอกจากนี้เขาช้ีใหเห็นวา การนําเสนอขาวในหนังสือพิมพยังใชคํา

เรียกช่ือเพื่ออางถึงบุคคลระหวางเพศชายและเพศหญิงตางกัน ดังตัวอยางที่ (17) จะเห็นวาคํา

เรียกช่ือบุคคลที่เปนผูชายจะใชคําเรียกช่ือประเภททางการและก่ึงทางการ “Colonel Pepper” และ 

“Dwight Harris” ขณะท่ีคําเรียกช่ือบุคคลที่เปนผูหญิงจะใชคําเรียกช่ือประเภทไมเปนทางการ

“Bewerley” เปนตน  
  

นอกจากนี้ยังมีคําแทนบุคคลแบบปรากฏรูปอีก 2 ประเภทที่ไมได

อางถึงบุคคลโดยตรง ไดแก 
 

2.5)  คําแทนบุคคลที่ไมบงชี้บุคคล (Indetermination) เปนรูปภาษาที่ 

อางถึงบุคคลที่ไมรูวาเปนใคร หรือมีขอมูลเพียงบางสวนแตยังไมสามารถบอกไดวาเปนใคร เชน  

นิรนาม, ศพ 
 

2.6) คําแทนบุคคลที่ไมอางถึงบุคคลโดยตรงหรือนามนัย  

(Impersonalization) เปนรูปภาษาที่ไมไดกลาวถึงบุคคลโดยตรง (Impersonalisation) หรือ

เรียกวา metonymical reference เชน สวนประกอบของรางกาย ส่ิงของหรือเคร่ืองมือที่ใชแทนการ

อางถึงบุคคล เปนตน 

 

จะเห็นไดวาการศึกษาคําแทนบุคคลจะศึกษาทั้งการไมปรากฏรูป

(exclusion) และการปรากฏรูป (inclusion) การคําแทนบุคคลจะสะทอนใหเห็นมุมมองของผูผลิต

ตัวบทวาตองการจะสื่อความหมายเกี่ยวกับบุคคลในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคมอยางไร สวน

การไมปรากฏรูปในตัวบทอาจเปนเหตุผลบางประการของผูผลิตตัวบทที่ตองการแอบแฝงความคิด

อะไรบางอยางซ่ึงจะทําใหผูวิเคราะหทราบถึงอุดมการณที่แฝงอยูได  
 

ดังเชนงานวิจัยของโอ ฮาลโลแรน (O’Halloran, 2005) เปน

การศึกษาการไมกลาวถึงผูกระทําในเว็บไซด forsarah.com เปนเว็บไซดที่เกี่ยวกับขาวการคุกคาม
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ทางเพศเด็ก เว็บไซดนี้เกิดข้ึนจากเหตุการณที่ Sarah เด็กอายุ 8 ขวบถูกฆาและขมขืน จึงมีผูกอต้ัง

เว็บไซดนี้ข้ึนมาเพื่อนําเสนอขาวที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเด็ก การใหความรูเกี่ยวกับการดูแล

บุตรหลานใหหางไกลจากการกระทําความรุนแรงและการต้ังขอกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทาง

เพศเด็ก งานวิจัยนี้ชิ้นนี้ไดนํากระบวนการทางจิตวิทยามาวิเคราะหตัวบทเพื่อขจัดปญหาในเร่ือง

การตีความของผูวิเคราะหที่สวนใหญจะเกิดข้ึนกับมุมมองสวนตัวของแตละบุคคล โอ ฮาลโลแรน

จึงนํากระบวนทัศนทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเด็ก เชน สาเหตุ ปจจัยที่ทําใหเด็ก

ถูกการคุกคามทางเพศ มาเปนองคประกอบในการตีความ การวิเคราะหตัวบทจะวิเคราะหคําแทน

บุคคล (level of determination of social agent) ของ แวน ลูววีน (van Leeuwen,  1996) ผล

การศึกษาพบวา คําอางถึงสวนใหญเปนคําที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) เชน 

sex offenders, child sex offenders, high risk offenders  ซึ่งเปนการใชคําในบริบทของการ

ดําเนินคดีหรือการข้ึนศาล จากนั้นนําตัวบทมาพิจารณารวมกับกระบวนทัศนทางจิตวิทยาเพื่อ

คนหาวาผูกระทําที่แฝงอยูนั้นมีความเกี่ยวของกับเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศหรือไม จากการ

พิจารณาบางประโยคในตัวบทสามารถตีความไดวาผูกระทําตองมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับ

เด็ก ตัวอยางประโยค เชน 
 

When passing sentence, courts should have the power to prevent offenders 

contacting or living near victims 

Release license conditions should include restrictions on contact with victims 

(O’Halloran, 2005) 

 

จากใชคําวา “contact” และ “contact with victims” สามารถ

ตีความไดวาผูกระทํามีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ และเมื่อนํากระบวน

ทัศนทางจิตวิทยามาตีความจะพบวา  ผูกระทํามีความสัมพันธกับผูถูกกระทํา เชน พอเล้ียง หรือ 

พี่ชายที่เปนลูกพี่ลูกนอง เปนตน 
 

จากการศึกษาแนวคิดทางภาษาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหตัวบทเพื่อสืบหาอุดมการณที่

แฝงอยูในตัวบทน้ันมีอยูหลายแนวคิดดวยกันข้ึนอยูกับวานักวิเคราะหจะเลือกใชแนวคิดใดเพื่อ

ตอบคําถามในงานวิจัยไดชัดเจนที่สุด ในงานวิจัยนี้นําแนวคิดทางภาษาศาสตรมาวิเคราะหพาดหัว

ขาวอาชญากรรมใน 2 ระดับคือ ในระดับขอความนําแนวคิดโครงสรางความหมายระดับมหภาค

ของ แวน ไดจค (van Dijk, 1988) กับโครงสรางใจความหลักของฮาลิเดย (Halliday, 1985) มา

ศึกษาวาโครงสรางพาดหัวขาวนําเสนอขอมูลประเด็นใดบางและมีการจัดเรียงขอมูลอยางไร และ

การศึกษาระดับคําเปนการศึกษารูปภาษาในการอางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําที่ปรากฏในพาด
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หัวขาวตามแนวคิดคําแทนบุคคล (the representation of social actors) ของ แวน ลูววีน       

(van Leeuwen, 2008)  และนํามาเปรียบเทียบผลการวิเคราะหตัวบทตามเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทําในพาดหัวขาวเพื่อสืบหาวาหนังสือพิมพใชกลวิธีใดบางในการถายทอดอุดมการณทาง

เพศสภาพ ซึ่งในหัวขอตอไปผูวิจัยจะกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาท

กรรม 
 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 

การวิเคราะหภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมเปนองคประกอบหนึ่งในการวิเคราะหวาทกรรม

เชิงวิพากษที่ศึกษาเบ้ืองหลังของวาทกรรมวา มีกระบวนการผลิตอยางไรบาง เชน การตัดสิน

องคประกอบคุณคาขาว การคัดเลือกเหตุการณที่จะมาเปนขาว เปนตน ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึง 2 

แนวคิดคือ แนวคิดการประกอบสรางความจริงทางสังคมและกรอบการทํางานขาว ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  

1.3.1 แนวคิดการประกอบสรางความจริงทางสังคม (Social construction of  
reality) 

 

แนวคิดการประกอบสรางความจริงทางสังคมเปนแนวคิดหลักของกลุมทฤษฎี

วัฒนธรรมที่กลาวถึง “ความเปนจริง” (reality) วาไมใชส่ิงที่มีอยูแลว (given) แตเปนความจริงที่ถูก

สรางข้ึนมา แนวคิดนี้เชื่อวา โลกที่อยูรอบตัวบุคคลมีอยู 2 โลกดวยกัน คือ โลกทางกายภายเปน

โลกท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติเปนส่ิงตางๆที่อยูรอบตัวบุคคล อาทิ ส่ิงของ สถานที่ และอีกโลก

หนึ่งคือโลกแหงสัญลักษณ หรือโลกทางสังคม เปนโลกที่เกิดการสรรคสรางความจริงผาน         

การทํางานของสถาบันทางสังคม เชน โรงเรียน ครอบครัว ส่ือมวลชนที่มีการสรางความหมาย 

สรางภาพลักษณใหกับสังคมทําใหคนในสังคมรับรู เขาใจ และเช่ือวาส่ิงที่สถาบันสังคมสรางข้ึน

เปนความจริง จนกลายเปนคานิยม ความเชื่อที่มีรวมกันในสังคม  
 

ดังที่แฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) กลาววา สถาบันทางสังคมมีอํานาจในการ

สรางความหมายใหกับสรรพส่ิงที่อยูรอบตัวมนุษย และส่ิงที่ถูกสรางข้ึนนี้เองจะเปนตัวหลอหลอม

ความคิด ความเช่ือของคนในสังคมใหไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับ กาญจนา แกวเทพ 

(2544) ที่กลาววา คนในสังคมจะคอยๆ ซึมซับความหมายหรือคํานิยามของส่ิงตางๆ ที่สถาบันทาง

สังคมประกอบสรางข้ึน และส่ิงที่ประกอบสรางข้ึนมานั้นสามารถครอบงําความคิดของคนในสังคม

ได 
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ส่ือมวลชนเปนสถาบันทางสังคมหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางมากตอการรับรูของคนใน

สังคม ส่ือมวลชนมีหนาที่เปนกระจกสะทอนสังคม ผลผลิตที่มาจากส่ือมวลชนเรียกวา วาทกรรม

ส่ือ เชน ขาวในหนังสือพิมพ ขาวในโทรทัศน โฆษณา ภาพยนตร เปนตน วาทกรรมเหลานี้มีผลตอ

การสรางความเขาใจใหกับคนในสังคม และชวยตอกย้ําบางอยางในสังคมใหคงอยู เชน คานิยม 

ความเชื่อ 

 

ขาวในหนังสือพิมพเปนวาทกรรมส่ือประเภทหนึ่งที่ผานการประกอบสรางความจริง

ทางสังคม นักขาวไมสามารถรายงานเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคมทั้งหมด เนื่องจากเนื้อที่ในการ

นําเสนอขาวมีอยางจํากัด ขาวที่ถูกนําเสนอในหนังสือพิมพตองผานกระบวนการผลิตขาวเร่ิมจาก 

การคัดเลือกแหลงขาววาแหลงขาวใดมีความเช่ือถือมากที่สุด เชน การนําเสนอขาวอาชญากรรม 

นักขาวมักใชแหลงขาวที่เปนตํารวจ ดังที่อภิสรา ปงเร็ว (2545) กลาววา ธรรมชาติของการผลิตขาว

อาชญากรรมมักใชแหลงขาวที่เปนตํารวจเนื่องจากเปนแหลงขาวที่มีสถานภาพและอํานาจในการ

เลาความจริงถือเปนกระบวนการควบคุมอํานาจในการเลาเร่ืองของขาวที่เรียกวา การสถาปนา

ความจริงโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะ จากนั้นนักขาวทําการคัดเลือกขาวภายใตกรอบการทํางานดาน

ขาว เชน คุณคาขาว ความนาสนใจ กรอบนโยบายของหนังสือพิมพแตละฉบับ กรอบความคิด 

สวนบุคคลที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และอุดมการณในระดับปจเจกบุคคล และกรอบความคิดทาง

สังคมและวัฒนธรรม บรรทัดฐาน คานิยม เปนตน จะเห็นไดวา การที่เหตุการณหนึ่งไดมาเปนขาว

ในหนังสือพิมพนั้นจะตองผานกรอบความคิดดานการทํางานดานขาวในหลายปจจัยดวยกัน เชน 

การตัดสินองคประกอบคุณคาขาว กรอบนโยบายของหนังสือพิมพ เปนตน ซึ่งปจจัยดังกลาวมี   

ผลตอการคัดเลือกเหตุการณที่จะนําเสนอในหนังสือพิมพ ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 
 

1.3.2 กรอบความคิดดานการทํางานขาว 
  

 การคัดเลือกเหตุการณเพื่อจะมาเปนขาวมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายดานดวยกนัไมวา

จะเปน กรอบการทํางานดานขาว กรอบความคิดสวนบุคคล กรอบความคิดของนโยบายสถาบัน 

และกรอบความคิดทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1) กรอบการทํางานดานขาว เปนตัวกรองช้ันแรกที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือก 

เหตุการณที่จะมาเปนขาว นักขาวคัดเลือกเหตุการณโดยพิจารณาจากองคประกอบทางคุณคาขาว 

(news values) วาเหตุการณใดมีคุณคาขาวมากพอที่จะนํามารายงานเปนขาวได  ธนิตา แสนคํา

(2543) กลาววา นักหนังสือพิมพไดรับการบมเพาะประสบการณในการคัดเลือกเหตุการณตางๆ

และทําใหเปนขาวนั้นอยูบนพื้นฐานขององคประกอบคุณคาขาว เชน ขาวที่นําเสนอในหนาหนึ่ง
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ของหนังสือพิมพแตละฉบับจะเปนขาวที่หนังสือพิมพพิจารณาแลววาเปนขาวที่มีองคประกอบทาง

คุณคาขาวมากที่สุด นาสนใจที่สุด และเช่ือวาดึงดูดความสนใจจากผูอานไดมากที่สุดดวย 

องคประกอบทางคุณคาขาวพิจารณาจากประเด็นดังตอไปนี้  
 

- ความมีชื่อเสียง (Prominence) เหตุการณใดที่เกี่ยวของกับบุคคลที่มี 

ชื่อเสียงมักไดรับความสนใจจากผูอานไดมากกวาบุคคลทั่วไป ความมีชื่อเสียงของบุคคลจะมี

คุณคาขาวสูง รวมไปถึงสถานที่สําคัญตางๆ หรือสถาบันที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไป 

- ความใกลชิด (Proximity) ความใกลชิดเปนองคประกอบหน่ึงที่มีคุณคา 

ขาวสูง เพราะวาโดยสามัญสํานึกมนุษยโดยทั่วไปมักสนใจเร่ืองราวที่ใกลตัวหรือเกี่ยวของกับตัว

ผูอาน เกี่ยวของกับครอบครัว ญาติพี่นองเพื่อฝูง มากกวาที่จะสนใจความที่เกี่ยวกับคนอ่ืนที่ไมรูจัก 

- ความทันตอเวลา (Timeliness) เหตุการณที่มีความสดใหมมีคุณคาขาว 

สูง และเปนที่นาสนใจของผูอานมากกวาเหตุการณที่เกิดข้ึนมานานแลว  

- ปุถุชนสนใจ (Human interest) เหตุการณตางๆ ที่กอใหเกิดอารมณ  

ความรูสึกพื้นฐานของมนุษย เชน อารมณโศกเศรา เห็นอกเห็นใจ ไปจนถึงอารมณยินดี รัก เกลียด 

โกรธ กลัว เหตุการณที่เราใจทําใหคนทั่วไปเกิดความสนใจจึงทําใหเหตุการณเหลานี้มีคุณคาขาว

สูง 

- ความขัดแยง (conflict) เชน การทะเลาะวิวาท การแขงกีฬา การเลือกต้ัง  

เปนตน 

- ผลกระทบ (Consequence) การที่สาธารณชนทั่วไปอานหนังสือพิมพใน 

แตละวันก็เพื่อนําขอมูลขาวสารที่หนังสือพิมพนําเสนอไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดําเนินไปใน

ทิศทางที่นาพอใจยิ่งข้ึน ดังนั้นเหตุการณใดก็ตามเมื่อเกิดข้ึนแลวมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู

ของผูคนจํานวนมากยอมมีคุณคาขาวสูงกวาเหตุการณที่มีผลกระทบตอผูคนจํานวนนอย 
 

- ความมีเงื่อนงํา (Suspense) เหตุการณที่เกิดข้ึนแลวยังไมสามารถจะ 

คล่ีคลายหรือตีแผสาเหตุไดนั้น ยอมเปนที่สนใจของคนทั่วไป เชน คดีฆาตกรรมอําพรางที่ยังไมรูตัว

ฆาตกร 

- ภัยพิบัติและความกาวหนา (Disaster and progress) ชีวิตที่ดําเนินไป 

อยางปกติธรรมดามักไมเปนที่สนใจหรือมีคุณคาขาวมากนัก แตถาการดํารงชีวิตนั้นประสบ

ความสําเร็จสูงสุด คนทั่วไปก็สนใจวาเจาของชีวิตดําเนินชีวิตอยางไรถึงประสบความสําเร็จ 

นอกจากนั้น วามกาวหนาทางวิทยากร การคิดคนประดิษฐส่ิงของใหมๆ ก็เปนที่สนใจแก

สาธารณชนเชนกัน 
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- องคประกอบเร่ืองเพศ (sex) เร่ืองเพศมีคุณคาขาวเสมอ เนื่องจากเปน 

เร่ืองใกลตัวของมนุษย เชน เหตุการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ดี หรือไมดีของผูชายหรือผูหญิง  

จะเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเร่ืองราวนั้นเปนขาวปรากฏในหนาหนังสือพิมพแตละวันเสมอ  

- ความแปลกเดน (Unusualness) โดยปกติวิสัยปุถุชนทั่วไปมักจะสนใจ 

ส่ิงที่แปลกประหลาด หรือเหตุการณที่ไมคอยปรากฏในสังคม เหตุการณเหลาวนี้มีคุณคาขาวสูง

กวาเหตุการณที่เกิดข้ึนบอยในสังคม 
 

2) กรอบความคิดสวนบุคคล เชน ทัศนคติ จุดยืน ตลอดจนจรรยาบรรณของผูส่ือขาว  

รวมถึงอุดมการณทางวิชาชีพของแตละบุคคล กรอบความคิดสวนบุคคลถือเปนอุดมการณพื้นฐาน

ของปจเจกบุคคลที่มีสวนสําคัญตอการรายงานขาว  
 

3) กรอบนโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของทําหนาที่ควบคุมการทํางานของผูส่ือขาว ไดแก  

นโยบายทางธุรกิจ  และนโยบายองคกรส่ือ กรอบนโยบายของสถาบันอาจดําเนินไปในทิศทาง

เดียวกันหรือสวนทางกับกรอบความคิดสวนบุคคลหรือไมก็ได แตถากรอบความคิดทั้งสองระดับนี้

ไมตรงกันก็มีแนวโนมวากรอบความคิดสวนบุคคลจะตองปรับทิศทางใหสอดคลองกับ            

กรอบนโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของเสมอ 
 

4) กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานและคานิยม มีสวนสําคัญตอการ 

สรางความหมาย รวมถึงการพิจารณาเลือกเหตุการณที่สอดคลองกับคานิยมหรือบรรทัดฐานของ

สังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานและคานิยม  

 

งานวิจัยนี้นํากรอบการทํางานของส่ือมวลชนมาศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมวา 

ขาวอาชญากรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพไทยนําเสนอภาพความรุนแรงไปสูคนในสังคมทิศทาง

ใดบาง 
 

1.4 แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ 
 

งานวิจัยนี้ใชกรอบการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษซึ่งเปนศาสตรหนึ่งที่สนใจกลไกทาง

ภาษาที่ถูกใชเปนเครื่องมือในการถายทอดอุดมการณ โวดักค (Wodak, 2001) กลาววา อํานาจ

ไมไดติดอยูกับรูปภาษาที่ปรากฏในตัวบทแตเปนเพราะผูผลิตตัวบทไดควบคุมใหตัวบทมีรูปภาษา

ตามที่ตนตองการจะส่ือเพื่อธํารงรักษาอุดมการณและอํานาจ นอกจากน้ี แฟรคลาฟ (Fairclough, 
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1990) ยังกลาวถึงวิธีการถายทอดอุดมการณอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูผลิตตัวบทตองใชรูปภาษา

อยางแนบเนียนโดยที่ผูอานไมรูสึกวากําลังถูกครอบงําความคิดอยู  
 

คําวาอุดมการณ (Ideology) เ ร่ิมใชคร้ังแรกในประเทศฝร่ังเศส เดิมทีนั้นหมายถึง 

การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด (study of ideas) ตอมาคําจํากัดความของคําวาอุดมการณแบง

ออกเปน 2 ความหมาย ความหมายแรกอุดมการณเปนระบบความคิด ความเชื่อที่กลุมใดกลุมหนึ่ง

มีรวมกัน สวนความหมายที่สองอุดมการณหมายถึงเคร่ืองมือในการตอสูความคิด หรือทัศนคติของ

กลุมสองกลุมที่มีความคิดไมตรงกัน เชน อุดมการณทางการเมืองระหวางกลุมฝายซายและฝาย

ขวา เปนตน 
 

ทริว (Trew, 1979) กลาวถึงอุดมการณวา อุดมการณถูกสงผานโดยกระบวนการทาง

ภาษาที่จะเลือกนําเสนอเหตุการณเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งและเลือกที่จะไมกลาวถึงบาง

ประเด็น ดังนั้นการเลือกวาจะกลาวถึงความเปนจริงในวาทกรรมรูปแบบใดจะมีอิทธิพลตอการรับรู

และความเขาใจของคนตอประเด็นนั้นๆ ดวย  
 

แฟรคลาฟ (Fairclough, 2000 อางถึงใน Conboy, 2007) และแฟรคลาฟและโวดักค 

(Fairclough and Wodak, 2007) กลาวถึงอุดมการณวา เปนกลไกหนึ่งของการสถาปนาความจริง

ที่ผลิตซ้ําความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม การครอบงํา เปนตน แนวคิดเร่ืองอุดมการณ      

ถูกพัฒนามาจากกลุมมารคซิส (Marxist) ที่ใหความสําคัญกับแนวคิดเร่ืองความสัมพันธทางชนช้ัน 

(class relations) ตอมาอุดมการณถูกขยายขอบเขตเพิ่มมากข้ึนโดยรวมถึงแนวคิดเร่ืองการ

ครอบงําทางเพศและเร่ืองชาติพันธ เขากลาววาอุดมการณมักเปนแนวคิดในทางที่ผิด (false) 

หรือไมต้ังอยูบนพื้นฐานความจริง (ungrounded constructions of society) เชน อุดมการณทาง

เพศสภาพที่มีแนวคิดวาผูหญิงมีอารมณแปรปรวนมากกวาผูชาย เปนตน  

 

แวน ไดจค (Van Dijk, 2003) กลาวถึงอุดมการณวาเปนมโนทัศนทางสังคม ดังที่กลาวไป

แลววา การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษของแวน ไดจค เปนการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง

วาทกรรม (discourse), สังคม (social) และการรับรูทางสังคม (social cognition)  เขากลาวถึง

การรับรูทางสังคมวามีหลายรูปแบบ เชน ความรู, ทัศนคติ, อุดมการณ, บรรทัดฐานทางสังคมและ

คานิยม  เปนตน  หนังสือหลายเลมมองวาคําเหลานี้ถือเปน  รูปแสดงทางสังคม  (social 

representation) แตเขามองวาคําเหลานี้เปนโครงสรางทางความคิด (mental structure) ที่เปน

ตัวกําหนดวาผูผลิตตัวบทจะสรางวาทกรรมในรูปแบบใดและผูอานจะทําความเขาใจกับวาทกรรม
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นั้นอยางไร เขาไดกลาวถึงมโนทัศนทางสังคมใน 3 ประเด็นดวยกัน คือ ความรู ทัศนคติ และ 

อุดมการณ 
 

ความรู มีหลายรูปแบบ ความรูที่แตละบุคคลพึงมี (personal knowledge), ความรูภายใน

กลุม(group knowledge)  และความรูทางวัฒนธรรม (cultural knowledge) ที่สมาชิกในสังคม

รับรูรวมกัน สวนทัศนคติเปนส่ิงที่คนในสังคมมีมุมมองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งรวมกัน แวน ไดจค         

(van Dijk, 2007) สนใจทัศนคติของกลุมทางสังคม (group opinion) มากกวาทัศนคติสวนบุคคล 

(personal opinion) เนื่องจากทัศนคติของกลุมทางสังคมแสดงถึงความคิดของสมาชิกในแตละ

กลุมทางสังคมที่มีมุมมองความคิดและจุดมุงหมายบางอยางรวมกัน การแสดงออกทางความคิด 

พฤติกรรมของคนในกลุมเปรียบเสมือนการผลิตซ้ําอุดมการณของกลุม  เขายกตัวอยาง

ความสัมพันธระหวางวาทกรรมและอุดมการณวา ผูใชภาษาอยูในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในกลุมทาง

สังคมที่อาจจะแสดงความคิดเห็นที่บงบอกอัตลักษณภายในกลุมหรือตอตานกลุมทางสังคมอ่ืนที่มี

ความคิดตรงกันขามผานรูปภาษา เชน การใชสรรพนาม “we”, “they” เปนตน คําวา อุดมการณจึง

หมายถึง ระบบพื้นฐานทางสังคมของสมาชิกในสังคมแตละกลุมที่มีแนวคิดหรือทัศนคติตอส่ิงใดสิ่ง

หนึ่งรวมกัน เชน กลุมสตรีนิยม กลุมเสรีนิยม เปนตน แตละกลุมจะสรางภาพลักษณของกลุมที่บง

บอกความเปนตัวตน รูปแบบกิจกรรมและจุดมุงหมายของกลุม เชน อุดมการณเกี่ยวกับเช้ือชาติ 

(racist ideology) เปนการสรางทัศนคติ มุมมองเกี่ยวกับการอพยพ ยายถิ่น เปนตน  
 

นอกจากนี้แวน ไดจค (van Dijk, 2003) ใหขอสังเกตวา ตัวบทหนึ่งไมไดมีเพียง

ความหมายที่ตรงตามรูปภาษาเทานั้นแตอาจมีขอมูลที่แฝงอยูในตัวบท (implicit information) ที่

ผูผลิตตัวบทไมไดกลาวออกมาซ่ึงจะเปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นการรับรูทางสังคม (social 

cognition) เชน ความรู ความเช่ือ หรือขอสมมติฐานเบ้ืองตนที่คนในสังคมมีรวมกัน ดังนั้น            

ผูวิเคราะหจะตองอนุมานความหมายที่แฝงอยูจากความรูหรือขอสมมติฐานเบ้ืองตนที่ผูพูดและ

ผูฟงรูอยูแลว (background knowledge) 
 

จากคําจํากัดความขางตนสามารถสรุปไดวา คําวาอุดมการณหมายถึง ระบบความคิด 

ความเช่ือ หรือทัศนคติของสมาชิกในสังคมหรือของกลุมใดกลุมหนึ่งทางสังคม การที่อุดมการณ

หนึ่งยังคงอยูและทําใหสมาชิกในสังคมหรือกลุมหนึ่งในสังคมรับรูเขาใจแนวคิดความเช่ือหนึ่งไปใน

ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสถาบันทางสังคมตางสรางวาทกรรมในการตอกย้ํา ผลิตซ้ําอุดมการณ

โดยใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดอุดมการณ  
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ในงานวิจัยนี้เนนบทบาทของหนังสือพิมพในการตอกยํ้าผลิตซ้ํา อุดมการณทางสังคม 

เนื่องจากหนังสือพิมพเปนส่ือมวลชนแขนงหนึ่งและเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการ

ควบคุมความคิดของสมาชิกในสังคมไดครอบคลุมและเขาถึงไดทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้

ส่ือมวลชนมีหนาที่นําเสนอขอมูลใหกับคนในสังคมและเปนส่ือสาธารณะที่ควบคุมความคิด ความ

เชื่อในสังคมผานวาทกรรม ดังที่แฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) กลาวถึงบทบาทของส่ือมวลชนวา

เปนส่ือสาธารณะที่สามารถควบคุมความคิด ความเช่ือในสังคมผานวาทกรรม ส่ิงที่ส่ือมวลชน

นําเสนอนั้นจะดูนาเช่ือถือและมีอิทธิพลตอการรับรูของสมาชิกในสังคมเปนอยางมาก อาจกลาวได

วาการที่อุดมการณยังคงอยูในฐานะรูปแบบของความเช่ือหรือทัศนคติหนึ่งทางสังคมนั้น เนื่องจาก

ถูกประกอบสรางภายใตอํานาจของส่ือมวลชนที่สงผลใหผูบริโภคสื่อซึ่งก็เปนสมาชิกในสังคมเช่ือ

ในส่ิงที่ส่ือนําเสนอโดยไมมีขอโตแยง เชนเดียวกับกาญจนา แกวเทพ (2540) ที่กลาวถึงบทบาท

ของส่ือมวลชนในการถายทอดอุดมการณวา ส่ือมวลชนมีอํานาจในการควบคุมความคิดของคนใน

สังคม หนาที่ของส่ือมวลชนนอกจากการกลั่นกรองความเปนจริงทางสังคมแลวยังมีบทบาทในการ

สรางอัตลักษณบุคคล คนในสังคมจะรูวาเราเปนใครจากส่ิงที่นําเสนอเพราะส่ิงที่ส่ือนําเสนอจะ

บอกกับเราวาควรปฏิบัติอยางไร ส่ือจึงกลายเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการปลูกฝงคานิยมทางสังคม 
 

โฮดจ (Hodge, 1979) กลาวถึงการศึกษาหนังสือพิมพวาเปนการศึกษาปฏิสัมพันธ

รูปแบบหนึ่งเพราะวาหนังสือพิมพเปนชองทางหนึ่งในการรายงานส่ิงที่เกิดข้ึนในสังคม อยางไรก็

ตามส่ิงที่หนังสือพิมพนําเสนอก็เปนเพียงบางสวนของขอเท็จจริงเทานั้น เนื่องจากหนังสือพิมพตอง

มีการคัดเลือกเหตุการณ คัดเลือกประเด็นที่จะนําเสนอในหนังสือพิมพ เขาใหลองสังเกต

หนังสือพิมพ 2 ฉบับที่วางแผงในวันเดียวกันจะพบวาหนังสือพิมพแตละฉบับนําเสนอขาวตางกัน

บาง เหมือนกันบาง เชนเดียวกับที่ฟาวเลอร (Fowler, 1991) กลาววา ภาษาในหนังสือพิมพ         

ดูผิวเผินแลวเหมือนเปนเพียงการนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณอยางไมมีความลําเอียง แตใน

ความเปนจริงแลวภาษาที่ส่ือมวลชนใชมีเบ้ืองหลังที่เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อแฝงอยูและ

ความคิด ความเชื่อที่แฝงอยูนั้นเปนปจจัยที่ทําใหการนําเสนอขาวมีความแตกตางกัน 
 

คอนบอย (Conboy, 2007) อธิบายการวิเคราะหอุดมการณในวาทกรรมส่ือมวลชนวา 

ภาษาในส่ือมวลชนไมไดมีลักษณะเปนส่ิงที่สมมติ (arbitrary) แตความหมายของคําแตละคําที่

ปรากฏในวาทกรรมส่ือถูกประกอบสรางภายใตเงื่อนไขทางสังคม ดังนั้นการตีความอุดมการณที่

แฝงอยูในตัวบทจะตองทําความเขาใจกอนวา ส่ือมวลชนที่อยูในฐานะสถาบันหนึ่งที่มีอํานาจทาง

สังคมถายทอดอุดมการณผานรูปภาษาในตัวบทอยางไร เขาอธิบายวา การตีความอุดมการณใน

ตัวบทไมไดมีเพียงการนําเสนอภาพที่ไมตรงกับความจริง (a distortion of communication) 
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เทานั้น แตรูปภาษาที่ปรากฏในวาทกรรมส่ือตางผานการเลือกรูปภาษาตามมุมมองของผูผลิต    

ตัวบทมาแลว ดังนั้นรูปภาษาใดที่ถูกตอกย้ําในตัวบทมากที่สุดก็สามารถแสดงถึงมุมมองของผูผลิต  

ตัวบทวาตองการใหผูบริโภคส่ือเขาใจตัวบทในทิศทางใด จึงปฏิเสธไมไดวาวาทกรรมที่ส่ือมวลชน

สรางข้ึนลวนมีอุดมการณแฝงอยูแทบทั้งส้ิน  
 

อาจกลาวไดวา ส่ือมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพถือเปนแหลงอํานาจทางสังคมที่ทําให

อุดมการณทางสังคมยังคงอยูสืบไป สําหรับงานวิจัยนี้ไดศึกษาอุดมการณทางเพศสภาพใน

สังคมไทยเพื่อใชในการตีความภาคปฏิบัติการณทางสังคมและวัฒนธรรมวา พาดหัวขาว

อาชญากรรมที่หนังสือพิมพนําเสนอมีอุดมการณทางเพศสภาพแฝงอยูในประเด็นใดบาง ซึ่งจะ

กลาวถึงในหัวขอตอไป 
 

1.5 แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณทางเพศสภาพ 
 

อุดมการณทางเพศสภาพ (Gender ideology) หมายถึง ความคิด ความเชื่อรูปแบบหนึ่งที่

สังคมประกอบสรางข้ึนที่แบงมนุษยเปน 2 กลุมตามสรีระทางเพศ คือ “ผูชาย” กับ “ผูหญิง” สังคม

กําหนดใหแตละเพศมีบทบาททางสังคม พฤติกรรมและคุณลักษณะที่แตกตางกัน   สงผลใหผูหญิง

มีบทบาททางสังคมและอยูในสถานะที่ดอยกวาผูชายจนกอใหเกิดคานิยม ความเช่ือที่เกี่ยวกับ

ผูชายกับผูหญิงในลักษณะไมเทาเทียมกัน (Lazar, 2005) และคานิยมดังกลาวคนในสังคมยอมรับ

ราวกับเปนเร่ืองธรรมชาติโดยการขาดการตั้งคําถามเนื่องจากสมาชิกในสังคมไดรับการปลูกฝง

อบรมมาต้ังแตเด็กใหยอมรับกับบทบาทหนาที่ของแตละเพศและมีหนาที่ปฏิบัติตามที่สังคม

คาดหวัง  
 

อุดมการณทางเพศสภาพอยูภายใตระบบสังคมแบบชายเปนใหญ กาญจนา แกวเทพ 

(2536) ใหคําจํากัดความระบบสังคมแบบชายเปนใหญวาเปนระบบสังคมที่ถืออํานาจพอเปนใหญ

ที่ผูชายสามารถใชสิทธิ อํานาจ การควบคุมไมวาจะเปนทางตรง (การใชกําลัง) หรือทางออม (การ

ครอบงําความคิด) สงผลใหผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิงในทุกๆ ดาน ลาซาร (Lazar, 2005)       

กลาวเสริมวา เมื่อพูดถึงอุดมการณชายเปนใหญ ผูหญิงจะถูกแยกออกจากพื้นที่เกี่ยวกับอํานาจทํา

ใหผูหญิงอยูในบทบาทที่ดอยกวาผูชายเสมอ 
 

การที่สังคมอยูภายใตกรอบความคิดแบบชายเปนใหญ (Patriarchy Ideology) สงผลให

ผูชายและผูหญิงแบงบทบาทหนาที่กันอยางชัดเจนวาแตละเพศควรจะประพฤติตัวอยางไร ภายใต

บรรทัดฐานที่สังคมกําหนด (วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย, 2546) เมื่อสังคมมีคานิยม ความเช่ือ
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ที่วาผูชายเหนือกวาผูหญิงในทุกกรณี ทําใหผูชายสวนใหญคิดวาตนมีอํานาจเหนือกวาและ

สามารถทําอะไรก็ได ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางผูชายกับ

ผูหญิง ทําใหผูชายใชอํานาจกดทับผูหญิงไว ผูหญิงจึงอยูภายใตอํานาจของผูชายตลอดมาจน

กลายเปนเร่ืองปกติของสังคม  
 

 ดังนั้นการที่จะทําความเขาใจวา เพราะเหตุใดเกือบทุกสังคม ทุกวัฒนธรรมถึงมีความเช่ือ

ที่วาผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงจะตองทําความเขาใจกับความหมายของคําวา “เพศ”,      

“เพศสภาพ” และ “บทบาททางเพศ” คําเหลานี้มีความสัมพันธที่เช่ือมโยงกันอยางแนบแนนจน

นําไปสูสามัญสํานึกทางสังคมหรือที่เรียกวา “อุดมการณทางเพศสภาพ”   
 

คําวา “sex” ในภาษาไทยใชคําวา เพศ หรือ เพศสรีระ ซึ่งคําจํากัดความคําวา “เพศ” นั้น     

วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย (2546) กลาววาเปนคําที่มีความหมายกํากวมสามารถให

ความหมายไดหลายประเด็น แจคสัน (Jackson, 1999 อางถึงใน วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย, 

2546) อธิบายคําวา “เพศ” ในปรากฏการณของไทยภายใตมุมมองแบบตะวันตกวาประกอบดวย 

4 ความหมาย คือ 1) เพศในเชิงชีววิทยา (biological sex), 2) เพศสภาพหรือสถานภาพทางเพศ 

(gender), 3) รสนิยมทางเพศทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ เชน รักตางเพศ รักรวมเพศ 

(sexuality) และ 4) การมีเพศสัมพันธหรือการรวมเพศ (sexual intercourse) ในงานวิจัยนี้จะ

กลาวถึงคํานิยามของคําวา “เพศ” 2 ประเด็น คือ เพศในเชิงชีววิทยา (biological sex) เพศสภาพ

หรือสถานภาพทางเพศ (gender) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 เพศ (sex) เปนคุณสมบัติทางกายภาพของส่ิงมีชีวิตที่ติดตัวมาแตกําเนิดและเปน

เคร่ืองบงชี้วาส่ิงมีชีวิตนั้นเปนเพศอะไร นอกจากนี้ยังแสดงถึงความแตกตางทางธรรมชาติที่มนุษย

ถูกกําหนดดวยสรีระทางรางกาย คําวา “เพศ” เปนความแตกตางทางธรรมชาติ ตางกับคําวา “เพศ

สภาพ” (gender) ซึ่งเปนความแตกตางทางเพศจากมุมมองเชิงสังคมและวัฒนธรรม เพศสภาพจึง

หมายถึง การสรางความแตกตางระหวางความเปนผูหญิงและความเปนผูชายผานกระบวนการ  

ขัดเกลาทางสังคม (Eckert and Ginet, 2003) เชนเดียวกับที่เวสและซิมเมอรแมน (West and 

Zimmerman, 1987 อางถึงใน Eckert and Ginet, 2003: 15) ไดกลาวถึงเพศสภาพวา  ไมใชส่ิงที่

ติดตัวมนุษยมาต้ังแตเกิด แตเปนส่ิงที่เรากระทําตาม หรือเปนส่ิงที่มนุษยแตละคนปฏิบัติตาม 

(Gender is not something we are born with, not something we have, but something we 

do.)  
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เพศสภาพ (gender) เปนความแตกตางทางพฤติกรรมที่ทุกคนจะตองเรียนรูจากสังคมวา

เพศชายควรปฏิบัติตัวอยางไรและเพศหญิงควรปฏิบัติตัวอยางไร  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ วัฒนธรรม

สรางความเปนหญิงและความเปนชายในสังคมข้ึนวัฒนธรรมเปนตัวสรางความเปนเพศ 

วัฒนธรรมเปนผูบอกวาเราควรปฏิบัติตัวอยางไรคิดอยางไร จะเห็นไดจากประโยคหนึ่งของ 

Simone de Beauvoir (Eckert and Ginet, 2003: 15) ที่กลาวไววา 
 

“Women are not born, they are made.” 
 

จากคํากลาวของ Simone de Beauvoir ที่กลาววา ผูหญิงไมไดเกิดมาเปนผูหญิงแตถูก 

ทําใหกลายเปนผูหญิงในภายหลัง ถอยคํานี้ตองการช้ีใหเห็นวา การที่เด็กผูหญิงคนหนึ่งเกิดมายัง

ไมไดมีส่ิงใดมาบงบอกวาเธอมีความดอยกวาเพศชายอยางไร จนกระทั่งเธอไดเขาสูกระบวนการ

ทางสังคม การเล้ียงดูอบรมไมวาจะเปนครอบครัว โรงเรียน หรือตําราตางๆ ที่ทําใหเด็กหญิงคนนั้น

รับเอาความเช่ือ คานิยมและทัศนคติที่เกี่ยวกับเพศสภาพเขามา เชน ผูหญิงถูกอบรมมาต้ังแตเล็กๆ

วา การทํางานบานเปนหนาที่ของผูหญิง ผูหญิงจะตองดูแลความสะอาดภายในบาน เปนตน 
 

จากความแตกตางทางสรีระระหวางเพศชายกับเพศหญิงนําไปสูการกําหนดบทบาททาง

สังคมที่ตางกันตามเพศ บทบาททางเพศ (Gender role) จึงเกี่ยวของกับแบบแผนหรือพฤติกรรม

ของแตละเพศวาควรปฏิบัติตัวอยางไรใหเหมาะสมกับที่สังคมไดสรางบรรทัดฐานไว นอกจากน้ี

บทบาททางเพศยังเช่ือมโยงไปถึงโอกาสของการเขาถึงพื้นที่ทางสังคม การมีสิทธิ อํานาจและความ

คาดหวังทางสังคมที่ตางกันไป เชนเดียวกับที่ลาซาร (Lazar, 2005) กลาววา เพศสภาพไมเพียงแต

แบงคนในสังคมออกเปนสองเพศคือเพศชายกับเพศหญิงแตยังรวมไปถึงการสรางคานิยมที่ให

ความสําคัญกับผูชาย ผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิง จะเห็นไดชัดจากบทบาททางเพศประกอบ

สรางพฤติกรรม “ ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง”  ในลักษณะคูตรงขาม เชน ผูชายเปนผูนํา 

ผูหญิงเปนผูตาม, ผูชายตองเขมแข็ง กลาหาญ ผูหญิงตองเรียบรอย ออนหวาน เปนตน  
 

ดังเชนงานวิจัยของ โบรเวอรแมนและคณะ (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2536) ศึกษา

เร่ืองการประพฤติตนตามเพศพบรูปแบบพฤติกรรมของผูชายและผูหญิงตามทัศนะเกา เชน 

ลักษณะปกติของผูชายตองมีนิสัยกาวราว ชอบขมขูตองการทําตามความตองการของตนแตจะ

เปนเร่ืองผิดปกติทันทีถาพฤติกรรมดังกลาวปรากฏในผูหญิงเพราะผูหญิงตองมีนิสัยนุมนวล ออน

นอม ชอบพึ่งพาคนอ่ืน เปนตน  
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ความแตกตางทางเพศนําไปสูการอบรมปลูกฝงพฤติกรรมแตละเพศตางกันไปดวย       

เอคเคอรตและจีเนต (Eckert and Ginet, 2003) ยกตัวอยางระหวางเด็กผูชายกับเด็กผูหญิงไววา 

เด็กผูชายจะชอบเลียนแบบพฤติกรรมของพอ เขาเห็นพอทําอะไรเขาก็จะกระทําตามพอทุกอยาง 

ส่ิงที่สะทอนใหเห็นคือเด็กผูชายคนนี้พยายามซึมซับพฤติกรรมที่ผูใหญปฏิบัติกัน เชนเดียวกับ

เด็กผูหญิงที่ชอบเลียนแบบพฤติกรรมแม เมื่อเห็นแมใสรองเทาสนสูง แตงหนา แตงตัว พูดจา

ไพเราะ เปนตน  การเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญที่เปนเพศเดียวกับตนเปนการขัดเกลาทาง

สังคมอยางหนึ่งที่คอยๆ ซึมซับไปทีละนอย และเด็กสองคนนี้ก็จะคอยๆ เรียนรูวาส่ิงใดที่ควรทําและ

ไมควรทํานอกจากน้ีเด็กยังเรียนรูบทบาททางสังคมผานหนังสือเรียนหรือนิทาน เชน เด็กผูชายควร

เลนชกตอย เลนหุนยนตหรือยิงปน ขณะที่ผูหญิงควรเลนขายของ เลนตุกตา เปนตน 
 

วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545) ไดยกตัวอยางแนวคิดสตรีนิยมที่กลาวถึงความไมเทาเทียมกัน

ทางเพศ 4 แนวคิด ไดแก 
 

แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมถือวาเปนแนวคิดแรกเม่ือเกิดมีแนวคิดเร่ืองสตรีนิยมข้ึน

ในชวงศตวรรษที่ 19 แนวคิดนี้อธิบายวาความไมเทาเทียมกันเปนผลมาจากการเรียนรูในเร่ือง

บทบาทความเปนเพศซ่ึงไดรับอิทธิพลจากความเชื่อและการปฏิบัติตามประเพณีนิยมที่ส่ังสมมา

เปนเวลานานทําใหผูหญิงถูกสังคมปฏิเสธโอกาสในดานตางๆแนวคิดนี้เช่ือวาผูหญิงและผูชายไมมี

ความแตกตางกัน ดังนั้นจึงเรียกรองใหผูหญิงมีความเทาเทียมกับผูชายในทุกดานผูหญิงควรทําทุก

อยางไดเชนเดียวกับผูชาย 
 

แนวคิดสตรีนิยมแนวสุดข้ัว (Radical Feminism)อธิบายวา ความไมเทียมกันทางเพศเกิด

จากอุดมการณชายเปนใหญ (Patriarchy) ระบบชายเปนใหญ หมายถึงระบบของโครงสรางสังคม

และแนวการปฏิบัติที่ผูชายมีความเหนือกวากดข่ีและเอารัดเอาเปรียบผูหญิงกลาวอีกนัยหนึ่งคือ

เปนระบบที่ผูชายมีความเหนือกวาผูหญิงในทุกดาน ไมวาจะเปน เศรษฐกิจ การเมืองหรือ

วัฒนธรรมกลุมแนวคิดนี้จะใหความสนใจตอสถานะที่เปนรองของผูหญิงและมองวาความเปนรอง

ที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากความตองการเหนือกวาของผูชายและอุดมการณชายเปนใหญพยายาม

สรางความชอบธรรมตอความเหนือกวาของผูชาย (ผูชายเขมแข็งกวา ฉลาดกวา มีเหตุผลมากกวา 

คิดอะไรที่ลึกซ้ึงไดมากกวา ฯลฯ)และทําใหความเหนือกวานี้ดํารงอยูในความเชื่อของคนในสังคม 
 

กลุมแนวคิดสตรีนิยมสายมารกซิสต-สังคมนิยม (Marxist-Socialist)เสนอวาความไมเทา

เทียมกันทางเพศเปนผลจากการปฏิสัมพันธระหวางระบบชายเปนใหญและระบบทุนนิยมในสังคม
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หรือกลาวไดวาเมื่อทั้งระบบแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพและระบบเศรษฐกิจมาสัมพันธกนัในยคุสมยั

หนึ่งๆทําใหเกิดโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผูชายอยูในฐานะที่ไดเปรียบและผูหญิงอยูใน

ฐานะที่เสียเปรียบ เชน ระบบชายเปนใหญไดสรางความเชื่อที่วาคุณคาของผูหญิงอยูที่ความสวย

และความสาว  สวนคุณคาของผูชายอยูที่ความสามารถการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 

ความเชื่อนี้เมื่อปฏิสัมพันธกับเศรษฐกิจแบบตลาดที่ตองการขายสินคาใหไดมาก ทําใหผูหญิงจึง

ตกเปนเหยื่อทางการคาของธุรกิจเคร่ืองสําอางหลากหลายชนิดอยางเต็มใจเพื่อตองการสวยและ

รักษาความสาวไว 
 

กลุมจิตวิเคราะห (Psychoanalytic) แนวคิดนี้ใหความสนใจตอกระบวนการสรางอัต

ลักษณที่ดอยกวาข้ึนมา เชน ความรูสึกของผูหญิงที่รูวาตัวเองดอยกวาผูชายนั้นเกิดข้ึนมาได

อยางไรแนวคิดนี้สนใจศึกษาถึงพัฒนาการชีวิตชวงตนๆ ของเด็กเพราะเชื่อวาระยะนี้เปนชวงที่

สําคัญในการสรางอัตลักษณของความเปนเพศ เชนพิจารณาวาส่ิงที่เด็กเห็น ไดยิน หรือภาษาที่ใช

ในการสื่อสารมีสวนในการสรางอัตลักษณทางเพศอยางไร 

 

จะเห็นไดวาแนวคิดสตรีนิยมมีจุดรวมบางอยางเหมือนกันคือ ระบบความคิดที่พยายาม

ปรับเปล่ียนสภาพทางสังคมที่อยูบนพื้นฐานการวิเคราะหวา ผูชายอยูในฐานะที่ไดเปรียบและ

ผูหญิงอยูในสภาพที่เปนรอง ในงานวิจัยคร้ังนี้ไมไดยึดกรอบการวิเคราะหของแนวคิดสตรีนิยมสาย

ใดเปนหลัก แตตองการแสดงใหเห็นมุมมอง แนวคิดความแตกตางทางเพศ และการปลูกฝง

คานิยมในเร่ืองของบทบาททางเพศที่นําสังคมไปสูการถือระบบชายเปนใหญ (Patriarchy) หรือ

ปตาธิปไตย เปนระบบอํานาจที่ผูชายโดยรวมมีเหนือผูหญิงโดยรวม เปนระบบที่ผูหญิงถูกกดข่ีโดย

ผูชาย  
 

จากการศึกษาคําจํากัดความของคําวา “เพศ”, “เพศสภาพ” และ “บทบาททางเพศ” 

สังเกตไดวาแตละคํามีการใหความหมายที่เกี่ยวกับผูชายและผูหญิงในลักษณะตรงขามที่บงบอก

ถึงบทบาทและพฤติกรรมของผูชายและผูหญิงที่ตางกันอยางชัดเจน ส่ิงเหลานี้ถือเปนองคความรู

หนึ่งของสังคมท่ีถูกสถาปนาข้ึนเพื่อใหสมาชิกในสังคมปฏิบัติตามบทบาทของแตละเพศไดอยาง

เหมาะสมหรือที่เรียกวา อุดมการณทางเพศสภาพนั่นเอง 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการทบทวนงานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษางานที่ศึกษาเกี่ยวกับขาวซ่ึงแบงเปน 3 ประเด็น

คือ งานวิจัยทางภาษาศาสตร, งานวิจัยที่ศึกษาลักษณะพาดหัวขาวในภาษาไทย และงานวิจัยทาง

นิเทศศาสตร และสังคมศาสตร งานวิจัยทางภาษาศาสตรเปนการศึกษาวาทกรรมขาว พาดหัวขาว

เชิงวิพากษ ซึ่งงานวิจัยบางสวนไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตรที่ใช

ในการวิเคราะหตัวบทแลว งานวิจัยที่ศึกษาลักษณะภาษาในพาดหัวขาวในภาษาไทยเปนการ

วิเคราะหรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาว และงานวิจัยทางนิเทศศาสตรและสังคมศาสตรเปน

การศึกษาการวิเคราะหขาวและส่ือตางๆ ที่สะทอนถึงแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคม ซึ่งมี

รายละเอียดตอไปนี้ 
 

2.1 งานวิจัยและบทความทางภาษาศาสตร 
 

จากการทบทวนงานวิจัยทางดานวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ พบวางานวิจัยสวนใหญ

จะศึกษาการนําเสนอขาวเดียวกันของหนังสือพิมพที่มีอุดมการณแตกตางกัน เพื่อแสดงใหเห็นวา 

หนังสือพิมพแตละฉบับมีการใชรูปภาษาที่ตางกันอยางไรและความตางของรูปภาษาสะทอนให

เห็นอุดมการณที่แฝงอยูอยางไรบาง นอกจากนี้ยังพบวางานวิจัยสวนใหญจะวิเคราะหรูปคําและรูป

ประโยคในการนําเสนอขาวเพื่อสะทอนใหเห็นหนาที่ในระดับความคิด หรือประสบการณวาผูผลิต

ตัวบทมีมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณนั้นอยางไร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งานแรกเปนงานวิจัยของโอ ฮาโลแรน (O’Halloran, 2005) ที่ศึกษาความลึกลับและการ

ไมปรากฏผูกระทําในการนําเสนอขาวที่ เกี่ยวกับเด็กที่ถูกลวนลามทางเพศโดยใชกรอบ              

การวิเคราะหคําแทนบุคคลของ แวน ลูววีน (van Leeuwen, 1996) และนํากระบวนทัศนทาง

จิตวิทยาที่เกี่ยวของกับส่ิงที่ขาวนําเสนอมาชวยในการตีความ ผลการศึกษาพบวาคําที่ปรากฏสวน

ใหญเปนคําที่บงบอกหนาที่ เชน “sex offenders”, “child sex offenders”, “high risk offenders”  

ซึ่งเปนการใชคําอางถึงที่อยูในบริบทของการดําเนินคดี หรือการข้ึนศาล จากนั้นนําตัวบทมา

พิจารณารวมกับกระบวนทัศนทางจิตวิทยาเพื่อคนหาวาผูกระทําที่แฝงอยูนั้นมีความเกี่ยวของกับ

เด็กที่ถูกคุกคามทางเพศหรือไม จากการพิจารณาบางประโยคในตัวบทสามารถตีความไดวา

ผูกระทําตองมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับเด็ก เชน เปนพอเล้ียง พี่ชาย  เปนตน 
 

 สวนงานของเทเตลา (Thetela, 2001) และ เฮช มอร (H.moore, 2002) เปนการวิเคราะห

คําศัพทและรูปประโยคที่ปรากฏในขาว  งานของเทเตลา (Thetela, 2001) เปนการวิเคราะหการ
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รายงานขาวของหนังสือพิมพแอฟริกาใตเกี่ยวกับเหตุการณ การแทรกแซง SADC (Southern 

Africa Development Community’s military) เพื่อศึกษาวาหนังสือพิมพที่แฝงอุดมการณตางกัน

ระหวางกลุมสองกลุม คือ กลุมที่เห็นดวยเกี่ยวกับเหตุการณนี้ (PINA) กับกลุมที่ตอตาน (AINA) ใช

ภาษาในการนําเสนอขาวตางกันอยางไรแนวทางการวิเคราะหภาษาเหมือนกับงานของ เฮช มอร 

(H.moore, 2002) แตเปนการดึงรูปภาษาที่นาสนใจมาอธิบายความแตกตางในการนําเสนอขาว

ของหนังสือพิมพทั้งสองกลุม สวนงานวิจัยของเฮช มอร (H.moore, 2002) เปนการศึกษาการสราง

อุดมการณในคอลัมนผูมีชื่อเสียงที่เสียชีวิตแลว (obituary column) จากหนังสือพิมพ Economist  

การวิเคราะหขอมูลจะนําตัวบทมาจําแนกตามเกณฑการคาดหวังทางสังคมของแตละบุคคลเพื่อให

ทราบวาบุคคลใดอยูภายใตเกณฑที่สังคมใหการยกยอง เชน มีหนาที่การงานดี มีชื่อเสียง 

การศึกษาดี เปนตน ขอมูลที่ไดก็จะมีทั้งบุคคลที่อยูภายใตเกณฑที่สังคมใหการยกยองกับอีกกลุมที่

ไมสอดคลองกับเกณฑ จากนั้นก็เลือกคอลัมนมา 2 คอลัมนเพื่อเปนตัวแทนตัวบทระหวางตัวบทที่

กลาวถึงบุคคลที่อยูในเกณฑที่สังคมยอมรับ คือคอลัมนของแจ็ค แมน และตัวบทที่กลาวถึงบุคคล

ที่ไมอยูในเกณฑที่สังคมยอมรับ คือ คอลัมนของนายพล ไอดีน สําหรับวิธีวิเคราะหภาษาเปนการ

จําแนกความถ่ีของแตละองคประกอบในประโยคเชน มีกระบวนการ (process) อะไรบาง จํานวน

เทาไร  บุคคลที่ถูกกลาวถึงมีการแสดงบทบาทผูมีสวนรวมอะไรบาง จํานวนเทาไร และมี

สภาพแวดลอม (circumstance) อะไรบาง เปนจํานวนเทาไรแลวนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกัน 

(รายละเอียดของผลการศึกษาอยูในหัวขอแนวคิดการวิเคราะหระดับประโยค หนา 27-30 )   
 

ผลการวิจัยของทั้งสองงานแสดงให เห็นวา  การนําเสนอเหตุการณเดียวกันของ

หนังสือพิมพที่มีอุดมการณตางกันจะใชรูปภาษาที่ตางกัน และความตางนี้สะทอนใหเห็น     

“ความเปนพวกเรา” (in-group) และ “ความเปนอ่ืน” (out-group) การวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางบทบาทผูมีสวนรวม (participants) และกระบวนการ (process) แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ

ระหวางกลุมสองกลุมที่ตอกย้ําทัศนคติผูผลิตตัวบทวา มีทัศนคติอยางไรกับอีกกลุมหนึ่งที่มี

อุดมการณตางกัน การใชคําแสดงความเปนมนุษยในตําแหนงประธานแสดง “ความเปนพวกเรา” 

และการใชคําที่ไมใชมนุษยในตําแหนงประธานแสดง “ความเปนคนอ่ืน” เปนตน นอกจากนี้ยังมี

การใชคําศัพทที่มีความหมายตรงขาม การใชคําศัพทเพื่อแสดงทัศนคติในทางลบที่ปรากฏในการ

นําเสนอตัวบทที่มีอุดมการณตอตาน หรือขัดแยงกับส่ิงที่นําเสนอ เปนตน 
 

 จะเห็นไดวา งานวิจัยของเทเตลา (Thetela, 2001) และเฮช มอร (H.moore, 2002) เปน

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการในประโยค และการศึกษา

รูปแปรทางไวยากรณ นอกจากนี้ประเด็นเหลานี้ยังสัมพันธกับการเลือกใชคําศัพทของแตละ
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องคประกอบของประโยค  โดยเฉพาะคําศัพทที่ใชในตําแหนงประธาน คํากริยา เปนตน             

การวิเคราะหคําศัพทและรูปประโยคสะทอนใหเห็นหนาที่ทั้งในระดับประสบการณ (ideational 

function) เชน มุมมองในการนําเสนอขาวที่ตางกันของกลุมที่มีอุดมการณตางกัน และหนาที่ใน

ระดับความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal function) เชน การแสดงอัตลักษณระหวางกลุม

(Thetela, 2001;  H.moore, 2002)   
  

นอกจากงานวิจัยที่ศึกษารูปภาษาท่ีปรากฏในตัวบทแลวยังมีงานวิจัยสวนหนึ่งที่ศึกษา

ความหมายที่แฝงอยูในตัวบท เชน การศึกษามูลบท ไดแก งานวิจัยของ เบกาลู (Bekalu, 2006) 

และ   รัชนินท พงษอุดม (2548) งานวิจัยทั้ง 2 เร่ืองเปนการศึกษาวาทกรรมส่ือที่นํามูลบทมาเปน

เคร่ืองมือหนึ่งในการสะทอนอุดมการณที่แฝงอยูในตัวบท  งานวิจัยของ เบกาลู (Bekalu, 2006)  

เปนการศึกษามูลบทในวาทกรรมขาวหนังสือพิมพภาษาอังกฤษของประเทศเอธิโอเปย ขาวที่นํามา

ศึกษาเกี่ยวกับความขัดแยงใน Gambella ที่อยูทางตะวันตกของประเทศเอธิโอเปย จุดมุงหมาย

ของงานวิจัยคือ ศึกษาวาหนังสือพิมพแตละฉบับมีการนําเสนอขาวตางกันหรือไม และขาวแตละ

ขาวใชขอมูลหรือความรูอะไรบางในการเขียนขาว เบกาลูใชประเภทของความรู (type of 

knowledge) ตามแนวคิดของแวน ไดจคมาจําแนกมูลบทในขาวเพื่อศึกษาวาขาวนั้นมีขอมูลอะไร

ที่แฝงอยูบางและสะทอนอุดมการณอยางไร จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ขาวแฝงขอมูล

เฉพาะเจาะจง (specific knowledge) มําใหผูอานทําความเขาใจกับขาวไดยากข้ึนโดยเฉพาะผูที่

ไมไดเปนชาวเอธิโอเปยจะไมมีพื้นความรู (background knowledge) เกี่ยวกับเหตุการณนั้นเลย  

ผูอานจึงรับรูเพียงขอมูลที่ขาวนําเสนอ เชน พาดหัวขาวตอไปนี้ 
 

“EU say unawares of misuse of peacekeeping fund” 
 

ส่ือมูลบทวาผูอานรูอยูแลววาองคกรรักษาสันติภาพมีการใชเงินในทางท่ีผิดและขาว

ตองการใหขอมูลผูอานวา EU ไมสนใจเหตุการณนี้เลย  ในรายละเอียดของขาวมีการอางแหลงขาว

ตางประเทศที่ไมบอกช่ือ (international news agency) วาไดรายงานขาวเกี่ยวกับการใชเงิน

ในทางที่ผิดภายในองคกรรักษาสันติภาพซ่ึงรัฐบาลเอธิโอเปยเปนสมาชิกอยู ซึ่งรายละเอียดของ

ขาวสวนอ่ืนจะใหขอมูลวาจริงๆแลวเหตุการณนี้ไมไดเกิดข้ึนเลย  ดังนั้นถาผูอานไมมีขอสมมติฐาน

เบ้ืองตน (assumption) เกี่ยวกับเหตุการณนี้ ก็จะเช่ือตามส่ิงที่ขาวนําเสนอ เขาใหเหตุผลวา ผูอาน

สวนใหญไมคอยอานรายละเอียดของขาวทั้งหมด จะอานเฉพาะพาดหัวขาวหรือวรรคนําเทานั้น 

ผูอานจึงไดขอมูลเพียงบางสวนและตัดสินไปวาขาวนั้นเปนความจริง  นอกจากนี้ การใชโครงสราง

ประโยคความซอนเพื่อแสดงขอเท็จจริงเพียงสวนหนึ่งในประโยคหลักและนําอีกสวนไวในประโยค
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รองทําใหผูอานละเลยกับส่ิงที่อยูในประโยครองและเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพฉบับอ่ืน

ที่รายงานขาวเดียวกันก็จะพบวา หนังสือพิมพแตละฉบับใหขอมูลที่ตางกัน เขาช้ีใหเห็นวา 

ลักษณะภาษาที่ปรากฏในขาวเปนสวนหนึ่งที่ครอบงําความคิดของผูอานใหเขาใจไปในทิศทาง

เดียวกับที่ผูเขียนตองการได เนื่องจากผูอานมีขอกําจัดทางดานเวลาในการลงรายละเอียดของขาว  
 

จากงานวิจัยของ เบกาลู (Bekalu, 2006) แสดงใหเห็นวาลักษณะภาษาที่อยูในตัวบทมี

อิทธิพลในการกําหนดความคิดของผูอานไดโดยที่ผูอานไมรู สึกตัว สอดคลองกับ ซิมพสัน 

(Simpson, 1993) ที่บอกวา ภาษาสื่อมวลชน เชน ขาว โฆษณา มีการใชรูปภาษาหรือโครงสราง

ประโยคบางประเภทในการสรางสมมติฐานเบื้องตนใหผูอานคลอยตามได การใชคําบางคํา

สามารถทําใหส่ิงที่ไมเปนความจริงหรือยังไมแนใจวาจะเปนจริงกลายเปนเร่ืองจริงไดโดยทีผู่อานไม

ทันฉุกคิดวาส่ิงนั้นจะเปนจริงหรือไม เชนโฆษณาตอไปนี้ 

 
IF YOUR ASSISTANT READS THE ECONOMIST, THEN DON’T PLAY TOO MUCH GOLF 

(Simpson, 1993:  131) 

 

โฆษณานี้เปนโฆษณาหนังสือพิมพ “The Economist” ซึ่งเปนหนังสือพิมพที่มี

กลุมเปาหมายเปนนักธุรกิจระดับสูง โฆษณานี้มีมูลบทอยูที่คําวา “your assistant” มีมูลบท คือ 

“you have an assistant” การใชรูปภาษาแบบนี้เปนการโนมนาวใหผูอานมีสวนรวมกับโฆษณา 

คือการสรางความเชื่อเบ้ืองตนวาผูอานมีตําแหนงเปนนักธุรกิจระดับสูงและชอบใชเวลาวางในการ

เลนกอลฟ และจากการใชความเช่ือเบ้ืองตนอาจทําใหผูอานคลอยตามไปกับวัตถุประสงคของการ

โฆษณาไดวา ถาเขาไมอานหนังสือพิมพ “The Economist” ลูกนองของเขาอาจมีโลกทัศนในดาน

ธุรกิจเหนือกวาเขาก็ได ดังนั้นเขาควรใชเวลาวางในการอานหนังสือพิมพ “The Economist” 

มากกวา 

 

เชนเดียวกับงานวิจัยของรัชนินท พงษอุดม (2548) ศึกษามุมมองความงามผานวาทกรรม

เคร่ืองสําอาง การวิเคราะหขอมูลมีสวนหนึ่งที่ใชมูลบทหรือขอสมมติฐานเบ้ืองตนเปนเคร่ืองมือใน

การวิเคราะหวาทกรรมโฆษณาเคร่ืองสําอาง ถอยคําในโฆษณามุงหวังใหรางกายเกิดความงาม 

ความหมายมูลบทเปนการแสดงขอมูลที่เกิดข้ึนกอนและใชถอยคําใหเกิดการตัดสินวาลักษณะ

ความงามใดควรดํารงไวและลักษณะใดที่ไมพึงประสงค ตองถูกปรับเปลี่ยน ความหมายมูลบทจะ

มีสวนช้ีนําความคิดของคนในสังคมที่มีตอลักษณะความงามใหคลอยตามตามทัศนคติของผูผลิต

เคร่ืองสําอางไดโดยที่ผูอานไมทันฉุกคิด เชน “ทําใหผิวหนาสะอาด เนียนนุม..... คงความออน
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เยาว” ถอยคํานี้สามารถอนุมานความหมายไดวาความออนเยาวเปนส่ิงที่เกิดข้ึนมากอนแลว 

สังเกตจากการใชคําวา “คง”  ที่หมายถึง ดํารงบางส่ิงที่มีอยูไว และเปนส่ิงที่มีคาหรือเปนส่ิงที่นา

ปรารถนา ถอยคํานี้ส่ือมูลบทวา “ความออนเยาวเปนส่ิงที่ตองดํารงไว”  เปนการแสดงลักษณะ

ความงามที่มีอยูของผูอาน คือ การมีผิว สวย สุขภาพดี แตถาใชเคร่ืองสําอางที่นําเสนอจะทําให

ความงามที่มีอยูเพิ่มข้ึน  และส่ิงที่มีอยูกอนแลวอาจไมใชส่ิงที่นาปรารถนา เชน “อําพรางกระ และ

จุดดางดําอยางเปนธรรมชาติ” ถอยคํานี้ส่ือมูลบทวา “มีกระ และจุดดางดําเกิดข้ึนอยูกอนแลว” 

สังเกตจากการใชคําวา “อําพราง” หมายถึง ส่ิงที่ตองปกปดซอนเรนไว คํานี้จะใชกับบริบทที่

เกี่ยวกบัการปกปดความผิด อําพรางความช่ัว  จึงสามารถอนุมานความหมายไดวากระและจุดดาง

ดําเปนความชั่วรายที่ตองปกปด อําพราง 
 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา มูลบทเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูวิเคราะหวาทกรรมเห็น

ส่ิงที่แฝงอยูในตัวบทได และส่ิงที่แฝงอยูยังสะทอนใหเห็นความคิด ความเชื่อหรือคานิยมในสังคม

ไดดวยดังเชน งานวิจัยของรัชนินท พงษอุดม (2548) ชี้ใหเห็นวามูลบทสามารถสะทอนใหเห็น

ความเช่ือ และคานิยมที่เกี่ยวกับความงามของผูหญิงไทย เชน คานิยมเก่ียวกับผิวขาว และมูลบท

ยังเปนตัวบงบอกวาส่ือปกปดขอมูลอะไรบางอยางไวในตัวบทซ่ึงอาจจะมีสวนชวยในการตีความได

วาส่ือนั้นแฝงอุดมการณอะไร ดังนั้นการวิเคราะหความหมายที่แฝงอยูในวาทกรรมเชน มูลบทและ

ความหมายบงช้ีเปนนัยเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสะทอนความคิด ความเชื่อ หรือการรับรูทาง

สังคมซ่ึงเปนประเด็นหลักของการศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษที่ตองการจะเปดเผย

เบ้ืองหลังของการใชภาษาและสะทอนใหเห็นความเชื่อ คานิยมหรืออุดมการณบางอยางได 

 

จากตัวอยางการวิเคราะหขาวและงานวิจัยที่กลาวถึง แสดงใหเห็นวา แนวคิดทาง

ภาษาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหวาทกรรมขาว เชน การเลือกใชคํา, รูปแปรทางไวยากรณ, 

การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการภายในประโยคจะสะทอนให

เห็นบทบาทหนาที่ของภาษาในการสรางความคิดและความเช่ือในขาว ซึ่งสามารถสรุปภาพรวม

ของการวิเคราะหขาวเพื่อแสดงใหเห็นถึงอุดมการณที่แฝงอยูในการนําเสนอขาวดังตอไปนี้ 
 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการ(transitivity)   

เปนการวิเคราะหโครงสรางประโยคที่สามารถสะทอนใหเห็นหนาที่ทั้งในระดับประสบการณ

(ideational function) เชน มุมมองในการนําเสนอขาวที่ตางกันของกลุมที่มีอุดมการณตางกันซึ่ง

จะแสดงถึงการถายทอดเหตุการณของผูผลิตตัวบทวามีวิธีการมองโลกที่เกี่ยวกับเหตุการณนั้น

อยางไร และหนาที่ในระดับความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal function) เชน การ
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แสดงอัตลักษณระหวางกลุม (Thetela, 2001; H.moore, 2002)  ดังที่ฟาวเลอรและเครส (Fowler 

and Kress, 1979) กลาวไววา การวิเคราะหโครงสรางประโยคสามารถสะทอนใหเห็นทัศนคติของ

ผูใชภาษาได ทั้งนี้ทัศนคติของผูใชภาษาก็ไดรับการถายทอดมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

ไมวาจะเปนความคิด ความเชื่อที่มีรวมกันในสังคมจึงไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาการใชภาษามี

อุดมการณทางสังคมแฝงอยู   
 

การศึกษาบทบาทผูมีสวนรวมจะสัมพันธกับการเลือกสรรคําในตําแหนงประธานซ่ึงจะเนน

ศึกษาบทบาทผูมีสวนรวมใน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการแสดงการกระทํา (material 

process) และกระบวนการแสดงถอยคํา (verbal process) วา คําที่ปรากฏในตําแหนงประธาน

นั้นเปนมนุษยหรือไม เชน การตีความแตกตางระหวางการใชชื่อคนกับการใชชื่อสถาบันหรือองคกร

ตางๆ จะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของงานวิจัยแตละงานวาจะสะทอนใหเห็นอุดมการณอะไร เชน 

งานของเทเตลา (Thetela, 2001) และเฮช มอร (H.moore, 2002) เปนการวิเคราะหโครงสราง

ประโยคเพื่อสะทอนความแตกตางในการนําเสนอของกลุมที่มีอุดมการณตางกัน ผลจากการ

วิเคราะหแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณระหวางกลุมสองกลุมที่ตอกยํ้าทัศนคติผูผลิตตัวบทวามีทัศนคติ

อยางไรกับอีกกลุมหนึ่งที่มีอุดมการณตางกัน  

 

ทั้งนี้ การวิเคราะหรูปภาษาที่อยูในตัวบทจะเปนเพียงองคประกอบหนึ่งในการวิเคราะห

วาทกรรม การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษจะตองนําปจจัยอ่ืนมาชวยในการตีความดวย เชน 

อุดมการณของผูผลิตตัวบท หรืออุดมการณ ความคิด ความเช่ือของคนในสังคม ปจจัยทางสังคม 

หรือความรูพื้นฐานเกี่ยวกับขาวที่นําเสนอวามีขอเท็จจริงอยางไรที่จะทําใหผูวิเคราะหทราบวามี

ขอมูลสวนใดในขาวที่ไมถูกกลาวถึงบางและการไมกลาวถึงขอมูลบางอยางนั้นอาจจะแฝงนัยยะ

หรือไมก็ได  ปจจัยเหลานี้เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพแตละฉบับ

ตางกัน จะเห็นไดจากงานวิจัยสวนใหญจะศึกษาขาวที่เปนเหตุการณเดียวกันหรือบทความที่

กลาวถึงเร่ืองเดียวกันในหนังสือพิมพหลายๆ ฉบับที่มีอุดมการณบางอยางอยูภายใตกระบวนการ

ผลิตตัวบทตางกัน   
 

การนําปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของมาเปนองคประกอบในการตีความตัวบทจะสะทอนให

เห็นอัตลักษณ ความสัมพันธเชิงอํานาจ และคานิยมทางสังคม และ ทําใหการนําเสนอขาวหรือ

บทความใชภาษาที่ตางกันไปตามอุดมการณที่แฝงอยู  ด่ังที่ ฟาวเลอรและเครส (Fowler and 

Kress, 1979) กลาววาการวิเคราะหวาทกรรมไมไดวิเคราะหเฉพาะรูปภาษาเทานั้นแตจะตองผาน

กระบวนการตีความดวย เพราะตัวบทเปนรูปแบบหนึ่งของการใชภาษาในการสื่อสารที่แฝงไปดวย
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ความซับซอนของกระบวนการทางสังคมและการตีความก็จะเปนข้ันตอนหน่ึงที่จะเปดเผย

ความหมายทางสังคมแสดงผานการใชภาษา ฟาวเลอร (Fowler, 1991) กลาวเสริมวา เพราะขาว

เปนรูปแสดงที่เกี่ยวกับเหตุการณในสังคมผานการใชภาษาจากเงื่อนไขทางคานิยม สังคม และ

ปจจัยทางดานเงินทุนวาจะใหขาวนําเสนอในทิศทางใด ขาวเปนการใชภาษาที่ถูกสรางข้ึนมาโดย

ผูผลิตส่ือไมไดมีเสรีที่จะสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงทั้งหมด ดังนั้นรูปภาษาที่ปรากฏในขาวทั้ง

คําศัพท โครงสรางประโยคที่เลือกมานําเสนอนั้นมีเหตุผลในตัวเอง ไมใชวาการนําเสนอเหตุการณ

เดียวกันแตใชรูปภาษาตางกันเกิดจากความบังเอิญ หรือหาเหตุผลไมไดวาทําไมถึงเลือกใชภาษา

แบบนี้ และความตางของรูปภาษาที่ปรากฏในขาวจะเปนตัวสะทอนใหเห็นอุดมการณที่แฝงอยู 
 

2.2 งานวิจัยที่ศึกษาลักษณะพาดหัวขาวในภาษาไทย 
 

พาดหัวขาวเปนสวนที่มีความสําคัญที่สุดในการนําเสนอขาว การเขียนพาดหัวขาวจึงเปน

การสรุปประเด็นที่นาสนใจที่สุด และใชภาษาที่กระชับแตสามารถส่ือความไดทันทีภายในเนื้อที่

และเวลาที่จํากัดของการนําเสนอขาวงานวิจัยของประภัสสร ภัทรนาวิก (2539)  ไดศึกษาลักษณะ

พาดหัวขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย พ.ศ. 2474 และ พ.ศ. 2475 และศึกษา

ปจจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะภาษาพาดหัวขาว ผลการศึกษาพบวา พาดหัวขาวหนาหนึ่งใน

หนังสือพิมพรายวันภาษาไทยมี 3 ประเภท ไดแก ขาวบริหารบานเมือง ขาวบุคคลและขาว

เหตุการณซึ่งสามารถแบงตามลักษณะภาษาได 4 ลักษณะ คือ คํา กลุมคํา ประโยค และกลุม

ประโยค ลักษณะภาษาในพาดหัวขาว มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1) พาดหัวขาวมีลักษณะคํา คํา หมายถึง หนวยเสียงที่เล็กที่สุดที่มีความหมาย  

ลักษณะของพาดหัวขาวลักษณะคํา อาจเปนคํานาม คํากริยา หรือคําบอกจํานวนก็ได ประภัสสร 

ภัทรนาวิก (2539) แบงพาดหัวขาวลักษณะคําไว 3 ประเภท คือ พาดหัวขาวที่เปนคํานาม พาดหัว

ขาวที่เปนคํากริยา และพาดหัวขาวที่เปนคําบอกจํานวน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

พาดหัวขาวมีลักษณะคํานาม สามารถแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก พาดหัวขาวที่เปน       

คําสามัญและพาดหัวขาวที่เปนคํานามวิสามัญ ตัวอยางเชน 
 

(18) กรรมกร (หญิงไทย 21 พ.ย. 2475) 

(19) สรอยคํา (หญิงไทย 4 พ.ย. 2475) 

(20)   คอมมิวนิสต (หญิงไทย 9 พ.ย. 2475) 

(21)   โยทะกะ (หญิงไทย 21 พ.ย. 2475) 
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จากตัวอยางพาดหัวขาวที่มีลักษณะเปนคํานามสามัญและวิสามัญ ตัวอยางที่ (18) 

และ (19) เปนคํานามสามัญเรียกอาชีพและเรียกส่ิงของ สวนตัวอยางที่ (20) และ (21) เปนคํานาม

วิสามัญเรียกลัทธิทางการเมืองและเรียกสถานที่ ตามลําดับ 
 

พาดหัวขาวมีลักษณะคํากริยา คํากริยา หมายถึง คําที่ใชแสดง อาการ สภาพ หรือ

เหตุการณตางๆ ผลการศึกษาพบวา พาดหัวขาวที่ปรากฏคํากริยาเปนการแสดงการกระทําของ

บุคคล เชน“วิวาท” (หญิงไทย 21 พ.ย. 2475) เปนพาดหัวขาวที่แสดงการกระทําของบุคคลในขาว 

เปนตน 
 

พาดหัวขาวมีลักษณะคําบอกจํานวน คําบอกจํานวน คือ คําที่มีความหมายบอก

จํานวนของส่ิงตางๆ พาดหัวขาวที่มีลักษณะเปนคําบอกจํานวน เชน “2635!”  (หญิงไทย 21 พ.ย. 

2475) 
 

2) พาดหัวขาวมีลักษณะกลุมคํา กลุมคํา คือ คําที่เรียงตอกัน 2 คําข้ึนไป ซึ่งไมไดมี 

ลักษณะแบบเดียวกับประโยคคือเปนภาคประธานกับภาคแสดง พาดหัวขาวที่มีลักษณะกลุมคํา

แบงเปน 3ลักษณะ คือ พาดหัวขาวที่เปนวลีหรือสวนหนึ่งของวลี พาดหัวขาวที่เปนคําหรือวลีเรียง

กัน และพาดหัวขาวที่เปนคําหรือวลีเรียงกันและมีคําเช่ือม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

พาดหัวขาวมีลักษณะนามวลี นามวลี คือ วลีที่มีนามอยูหนา พาดหัวขาวที่เปน

นามวลี เชน “พลเมืองดี”  (หญิงไทย 21 พ.ย. 2475) ประกอบดวย คํานามสามัญ “พลเมือง” + 

คํากริยาแสดงสภาพ + “ดี” ทําหนาที่ขยายคํานาม 
 

พาดหัวขาวมีลักษณะกริยาวลี กริยาวลี คือ วลีที่มีกริยาอยูหนา พาดหัวขาวที่เปน

กริยาวลี เชน “ลอบทําราย” (หญิงไทย 21 พ.ย. 2475) พาดหัวขาวกริยาวลีประกอบดวย คํากริยา

แสดงอาการ “ลอบ” กับคํากริยาแสดงอาการ “ทําราย” เปนตน  
 

พาดหัวขาวมีลักษณะคําหรือวลีเรียงกัน เปนพาดหัวขาวที่เปนคําหรือวลีเรียงกัน อาจ

เปนคํานามคําหนึ่งที่มีการกลาวซํ้า เชน “ไฟ! ไฟ!ไฟ! ” (หลักเมือง 30 พ.ย. 2475) หรือพาดหัวขาว

ที่ประกอบดวยนามวลีเรียงตอๆ กัน เชน “มวยผูหญิง เร่ืองผูชาย” (หญิงไทย 19 ส.ค. 2475) 
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พาดหัวขาวมีลักษณะคําหรือวลีเรียงกันและมีคําเช่ือม เปนพาดหัวขาวอาจมีคําเรียง

ตอกัน คําเรียงตอกับวลี หรือวลีเรียงตอกับวลี และมีคําเช่ือม เชน พี่กับนอง (หญิงไทย 17 พ.ย. 

2475) 
 

3) พาดหัวขาวมีลักษณะประโยค ไดแก พาดหัวขาวที่มีลักษณะประโยคความเดียว 

และพาดหัวขาวที่มีลักษณะประโยคความซอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

พาดหัวขาวมีลักษณะประโยคความเดียว ประโยคความเดียว หมายถึง ประโยคที่มี

หนวยกริยา 1 หนวย มีหนวยนาม 1 หนวย หรือมากกวานั้น และอาจมีหนวยเสริมปรากฏอยูดวย

หรือไมก็ได พาดหัวขาวที่มีลักษณะประโยคความเดียว หนวยนามที่ปรากฏในประโยคความเดียว

สัมพันธกับหนวยกริยาโดยเปนผูกระทํา ผูมีสภาพ ผูประสบ ผูถูกกระทํา เวลา สถานที่ เชน 
 

จางซูเหลียงปวย 

(ผูมีสภาพ)  V 

(หญิงไทย 10 ส.ค. 2474) 

ซองฝนถูกทําลาย 

(ผูถูกกระทํา)    V 

(หญิงไทย 10 ส.ค. 2474) 

พระยาผดุงเบื่อราชการ 

(ผูมีประสบ)V  หนวยนามผูเสริม  

(หญิงไทย 8 ส.ค. 2474) 

จับพวกคอมมิวนิสตเม่ือคืนนี้ 

V  (ผูถูกกระทํา)        หนวยนามบอกเวลา 

(ไทยนอย 6 ต.ค. 2475) 

ไฟ   ติด  ครัว  เพราะเด็กหญิง 

(ผูมีสภาพ)v   หนวยนามบอกสถานที่  หนวยนามบอกสาเหตุ 

(สยามหนุม 24 ส.ค. 2475) 

  

พาดหัวขาวมีลักษณะประโยคความซอน ประโยคความซอน คือ ประโยคที่มีหนวย

กริยา 1 หนวย มีหนวยนาม 1 หนวย หรือมากกวานั้น และอาจจะมีหนวยเสริมอยูดวยหรือไมก็ได 

ประโยคความซอนตางกับประโยคความเดียวตรงท่ีหนวยขยายของหนวยนาม หรือหนวยกริยาใน

ประโยคความซอนไมใชคําแตเปนประโยค อาจกลาวไดวา ประโยคความซอนเกิดจากการนํา

ประโยคมาขยายหนวยนาม หรือหนวยกริยาในประโยค ความเดียว 
 

พาดหัวขาวมีลักษณะประโยคความซอน มีประโยคขยายในหนวยนาม และ/หรือ 

หนวยกริยา มี 2 ลักษณะ คือ พาดหัวขาวมีลักษณะประโยคขยายในพาดหัวขาว พาดหัวขาวที่มี

ประโยคขยายหนวยกริยาในพาดหัวขาว ไดแก  



64 
 

พาดหัวขาวมีลักษณะประโยคขยายหนวยนาม เชน 
 

จับคนรายรายที่ฆาพระวรพรตได (ศรีกรุง 12 ก.พ. 2475) 

 

พาดหัวขาวนี้เปนพาดหัวขาวที่มีประโยคขยายหนวยนามบอกผูถูกกระทํา ประโยคหลัก 

คือ “จับคนรายได” และประโยคขยาย คือ “รายที่ฆาพระวรพรต” ขยายหนวยนามบอกผูถูกกระทํา 

คือ “คนราย” เพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับผูราย 
 

พาดหัวขาวมีลักษณะประโยคที่ขยายหนวยกริยา เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ

หนวยกริยา เชน 
 

กรมพระยาดํารงรับส่ังวาเคยทรงอาบแดด (ศรีกรุง 12 ก.พ. 2475) 

 

พาดหัวขาวนี้ประกอบดวยประโยคหลัก คือ “กรมพระยาดํารงรับส่ัง” ประโยคขยาย

คือ “วาเคยทรงอาบแดด” เปนประโยคขยายขยายหนวยกริยา คือ “รับส่ัง” 
 

4) พาดหัวขาวมีลักษณะกลุมประโยค ลักษณะพาดหัวขาวที่มีประโยคเรียงตอกัน 

หลายประโยค ประโยคเหลานี้อาจมีหรือไมมีหนวยเชื่อม และอาจเปนประโยคสมบูรณหรือไม

สมบูรณก็ได เชน 
 

พาดหัวขาวมีหลายประโยคหลายประโยคโดยไมมีหนวยเชื่อม เชน 

 
พระกําลังฉันขโมยทํางาน (หญิงไทย 6 ธ.ค. 2475) 

 

พาดหัวขาวนี้มีลักษณะเปนกลุมประโยคที่มีประโยคความเดียว 2 ประโยคเรียงตอกัน

ซึ่งทั้ง 2 ประโยคจะสัมพันธกันโดยแสดงเหตุการณที่เกิดพรอมกัน  
 

พาดหัวขาวทมีประโยคหลายประโยคและมีหนวยเชื่อม  มี  2 ลักษณะ  คือ 

ความสัมพันธของประโยค และการไมปรากฏหนวยนามในประโยค เชน 
 

(22) ธนบัตรในกระเปาหายในขณะประคองสาวคูเตนรําที่บาร (หญิงไทย 25 ก.ย. 2475) 

(23) สองป - ไมสมรักจึงด่ืมยาพิษตอหนาสาว (หญิงไทย 1 พ.ย. 2475) 
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ตัวอยางที่ (22) และ (23) เปนพาดหัวขาวมีลักษณะกลุมประโยคและมีหนวยเชื่อม 

ตัวอยางที่ (22) เปนพาดหัวขาวที่แสดงความสัมพันธทางเวลาระหวาง 2 ประโยค มีหนวยคําเช่ือม

คือ “ขณะ” และตัวอยางที่ (23) เปนพาดหัวขาวที่แสดงความสัมพันธทางเหตุผล มีหนวยคําเช่ือม

คือ “จึง” เปนตน นอกจากพาดหัวขาวที่แสดงความสัมพันธของประโยคแลวยังมีพาดหัวขาวที่ไม

ปรากฏหนวยนามในประโยค เชน 
 

โดดลงจากรถเลยถูกรถทับ (สยามหนุม 19 ต.ค. 2475) 

  

พาดหัวขาวนี้ประกอบดวย ประโยคความเดียว 2 ประโยค คือ “โดดลงจากรถ” และ 

“ถูกรถทับ” มีหนวยเชื่อม คือ “เลย” แสดงวาประโยคทั้งสองมีความสัมพันธทางเหตุผล ไมปรากฏ 

หนวยนามที่เปนผูกระทําในประโยคหนาและหนวยนามที่เปนผูถูกกระทําในประโยคหลัง และไม

อาจตีความไดวามีความหมายเหมือนนามใดในพาดหัวขาวดังกลาว 
 

พาดหัวขาวมีหนวยกริยาหลายหนวยเรียงกัน พาดหัวขาวที่มีหนวยกริยาหลายหนวย

เรียงตอๆ กัน มีลักษณะคลายคลึงกับพาดหัวขาวที่เปนประโยคหลายประโยคและมีการละหนวย

นามมากจนแยกจากกันไดยากวา พาดหัวขาวใดเปนประโยคหลายประโยค พาดหัวขาวใดเปน

ประโยคที่มีหนวยกริยาเรียงตอกัน เชน 

 
(24) ตํารวจนั่งเฝาจับการพนัน (สยามหนุม 24 ส.ค. 2475) 

(25) เม่ือคืนนี้ หมอเสนห ทํานางสาวด้ินปดๆ (ศรีกรุง 24 พ.ค. 2475) 

(26) นายสถานีถูกผูรายลอบฟนคอสาหัส (ศรีกรุง 15 มี.ค. 2474) 

 

ตัวอยางที่ (24) “ตํารวจนั่งเฝาจับการพนัน” เปนพาดหัวขาวที่มีหนวยกริยา 2 หนวย

เรียงกันคือ “นั่งเฝา” และ “จับ” หนวยกริยาทั้งสองมีความสัมพันธทางความหมาย คือ หนวยกริยา

หลัง คือ “จับ” เปนจุดมุงหมายของหนวยกริยาแรก คือ “นั่งเฝา” สวนหนวยนามมี 2 หนวย คือ 

“ตํารวจ” เปนหนวยนามบอกผูกระทํา มีความสัมพันธกับหนวยกริยา “นั่งเฝา” และ “จับ” หนวย

นามบอกผูถูกกระทําคือ “การพนัน” มีความสัมพันธกับหนวยกริยา “จับ”  
 

ตัวยางที่ (25) “เมื่อคืนนี้ หมอเสนห ทํานางสาวด้ินปดๆ” เปนพาดหัวขาวที่มีหนวย

กริยา 2 หนวยเรียงกัน คือ “ทํา” และ “ด้ินปดๆ” หนวยกริยาทั้งสองมีความสัมพันธทางความหมาย 

กลาวคือ หนวยกริยาหลัง คือ “ด้ินปดๆ” เปนผลของหนวยกริยาแรกคือ “ทํา” สวนหนวยนาม         

3 หนวย คือ “เมื่อคืนนี้” เปนหนวยนามบอกเวลา “หมอเสนห” เปนหนวยนามบอกผูกระทํา มี
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ความสัมพันธกับหนวยกริยา “ทํา” และ “นางสาว” เปนหนวยนามที่ค่ันอยูในระหวางหนวยกริยามี

ความสัมพันธหับหนวยกริยาหนา คือ “ทํา” ในฐานะผูถูกกระทํา และมีความสัมพันธกับหนวย

กริยาหลัง คือ “ด้ินปดๆ” ในฐานะผูกระทํา 
 

 ตัวอยางที่ (26) “นายสถานีถูกผูรายลอบฟนคอสาหัส” เปนพาดหัวขาวที่มีหนวยกริยา 2 

หนวยเรียงกัน คือ “ถูกลอบฟน” และ “สาหัส” หนวยกริยาทั้งสองมีความสัมพันธทางความหมาย 

กลาวคือ หนวยกริยาหลัง คือ “สาหัส” เปนผลของหนวยกริยาแรก คือ “ถูกลอบฟน” สวน       

หนวยนาม 3 หนวย คือ “นายสถานี” เปนหนวยนามบอกผูถูกกระทํา มีความสัมพันธกับ        

หนวยกริยา “ถูกลอบฟน” และมีความสัมพันธกับหนวยกริยา “สาหัส” ในฐานะผูมีสภาพ        

หนวยนาม “ผูราย” เปนหนวยนามบอกผูกระทํา” และหนวยนาม “คอ” เปนหนวยนามที่ค่ันอยู

ระหวางหนวยกริยา มีความสัมพันธกับหนวยกริยาหนา คือ “ถูกลอบฟน” ในฐานะสถานที่ 
 

 การศึกษาลักษณะภาษาในพาดหัวขาวภาษาไทยของประภัสสร ภัทรนาวิก (2539) จะเห็น

ไดวา ลักษณะภาษาในพาดหัวขาวมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับขอจํากัดทางดานเนื้อที่ นอกจากนี้ยัง

พบวา พาดหัวขาวสวนใหญมีความสัมพันธกับเนื้อขาว ใชถอยคําที่ตรงกับถอยคําในเนื้อขาว หรือ

ใชถอยคําที่เปล่ียนแปลงจากถอยคําในเนื้อขาวไปบาง หรือการสรุปการกระทําหรือเหตุการณใน

เนื้อขาว บางพาดหัวขาวมีถอยคําที่เราความสนใจหรือชวยแสดงทัศนคติของผูเขียนตอขาวนั้นๆ 
 

 งานวิจัยนี้นําเกณฑการจําแนกลักษณะภาษาในพาดหัวขาวของประภัสสร ภัทรนาวิก 

(2539) มาประยุกตใชในการวิเคราะหลักษณะภาษาในพาดหัวขาวอาชญากรรมเพื่อใชเปนเกณฑ

ในการจําแนกอนุพากยภายในพาดหัวขาวอาชญากรรม 
  

2.3 งานวิจัยและบทความทางนิเทศศาสตรและสังคมศาสตร 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาภาษาพาดหัวขาวอาชญากรรมเพื่อสะทอนใหเห็นอุดมการณทาง

เพศสภาพท่ีแฝงอยูที่มีงานวิจัยหลายศาสตรทั้งทางภาษาศาสตร ทางดานนิเทศศาสตรรวมไปถึง

ทางสังคมศาสตร ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยทางนิเทศศาสตรและสังคมศาสตรที่ศึกษาภาษา

ส่ือมวลชนไมวาจะเปนขาวในหนังสือพิมพ นิตยสารและภาพยนตรที่ทําหนาที่ตอกย้ําอุดมการณ

ทางเพศสภาพ ความเปนชาย ความเปนหญิงในสังคมไทย อาทิ งานวิจัยทางนิเทศศาสตรแบงเปน

งานวิจัยที่ศึกษาขาวในหนังสือพิมพ 3 เร่ือง และงานวิจัยที่ศึกษาภาพยนตร 1 เร่ือง งานวิจัยที่

ศึกษาขาวในหนังสือพิมพทั้ง 3 เร่ืองเนนศึกษาประเด็นความรุนแรงตอสตรีที่ตอกยํ้าใหเห็นวา

หนังสือพิมพยังคงนําเสนอภาพความรุนแรงภายใตกรอบความคิดความเช่ือแบบชายเปนใหญอยู
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ไดแก งานวิจัยของมนทกานต์ิ เช่ือมจิต (2545) ศึกษาเร่ืองสตรีกับการถูกเปนเหยื่อในหนังสือพิมพ

และชีวิตหลังผานพนเปนการวิเคราะหลักษณะการรายงานขาววาหนังสือพิมพสรางความหมาย

ใหกับผูหญิงที่ตกเปนเหยื่ออยางไรและเม่ือผูหญิงที่ เปนเหย่ือความรุนแรงตกเปนขาวใน

หนังสือพิมพแลวมีผลตอการดําเนินชีวิตของพวกเธออยางไรบาง งานวิจัยของอภิสรา ปงเร็ว 

(2545) ศึกษาเร่ืองความเคล่ือนไหวขององคกรสตรีและขาวความรุนแรงตอสตรีในหนังสือพิมพเพื่อ

ศึกษาวา เมื่อภาคสังคมมีการรณรงคเ ร่ืองการยุติความรุนแรงตอสตรีอยางตอเนื่องแลว

หนังสือพิมพมีแนวโนมตอการเสนอภาพของความรุนแรงตอสตรีในทางที่เหมาะสมมากขึ้นหรือไม 

และงานวิจัยของวิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย (2546) ศึกษาเร่ืองเพศและการส่ือสารใน

สังคมไทย การวิจัยสวนหนึ่งศึกษาประเด็นเร่ืองเพศที่ถูกนําเสนอในหนังสือพิมพวามีประเด็น

ใดบางและส่ือมวลชนสรางความหมายเกี่ยวกับเร่ืองเพศในสังคมทิศทางใด 
 

สวนงานวิจัยของวิชชา สันทนาประสิทธ (2543) เปนการศึกษาเนื้อหาในภาพยนตรที่

วิเคราะหภาพของความเปนชายที่ปรากฏในภาพยนตรวาสอดคลองกับกระแสหลักของสังคมที่

ผูชายตองมีความแข็งแรง มีอํานาจเหนือกวาผูหญิงหรือไมและการศึกษาปฏิบัติสัมพันธระหวาง

ผูชายและผูหญิงในภาพยนตรวาสะทอนใหเห็นความไมเทาเทียมระหวางชายกับหญิงตามกระแส

หลักของสังคมหรือไม และงานวิจัยทางสังคมศาสตรของเขียน นิรันดรนุต (2546) ศึกษาเร่ืองการ

ถายทอดอุดมการณชายเปนใหญผานนิตยสารผูหญิง เปนการศึกษาภาพของผูหญิงที่นําเสนอใน

นิตยสารเพื่อแสดงใหเห็นวานิตยสารทําหนาที่ถายทอดอุดมการณชายเปนใหญผานการนําเสนอ

ภาพลักษณของผูหญิงอยางไร 
  

จากการศึกษางานวิจัยที่กลาวมาขางตนพบวา งานวิจัยทางนิเทศศาสตรและทาง

สังคมศาสตรมักใชกรอบการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และการสัมภาษณเชิงลึกซึ่งจะ

ไมลงรายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาษามากเทาไรนัก ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผลผลิตของ

ส่ือมวลชนไมวาจะเปนขาวในหนังสือพิมพ นิตยสารหรือภาพยนตรตางก็ทําหนาที่เปนเคร่ืองมือใน

การตอกย้ําผลิตซ้ําใหอุดมการณชายเปนใหญยังคงตรึงอยูในสังคมสืบไป ผลการวิจัยสามารถ

จําแนกเปน 2 ประเด็นดวยกัน คือ 1) ส่ือมวลชนทําหนาที่ตอกย้ําภาพลักษณของผูชายและผูหญิง

ที่เปนไปตามความคาดหวังของสังคมและ 2) ส่ือมวลชนทําหนาที่ตอกยํ้าผลิตซ้ําความไมเทาเทียม

ทางเพศระหวางผูชายและผูหญิงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

งานวิจัยของวิชชา สันทนาประสิทธ (2543) และเขียน นิรันดรนุต (2546) เปนการศึกษา

ภาพลักษณของผูชายและผูหญิงที่ถูกนําเสนอในส่ือ 2 ประเภทคือ ภาพยนตรและนิตยสารผูหญิง  
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งานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่คลายกันคือ ศึกษาวาส่ือมวลชนนําเสนอภาพของผูชายและ

ผูหญิงอยางไรโดยการใชเกณฑบรรทัดฐานของบทบาททางเพศในสังคมเปนตัวต้ังแลวเปรียบเทียบ

วาส่ิงที่ส่ือนําเสนอเหมือนหรือตางกับบทบาททางเพศที่มีอยูในสังคมอยางไรและคําตอบของ

งานวิจัยจะนําไปสูขอสรุปที่วา ส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอการรับรูของคนในสังคมที่ทําใหอุดมการณ

ทางสังคมยังคงอยูสืบไป 
 

งานวิจัยของวิชชา สันทนาประสิทธ (2543) เปนการศึกษาภาพลักษณของผูชายใน

ภาพยนตรไทยและปฏิสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิงในภาพยนตรเร่ืองเดียวกันเพื่อแสดงใหเห็น

การตอกย้ําอุดมการณชายเปนใหญผานบทบาททางเพศที่ถูกนําเสนอในภาพยนตร กรอบการ

วิเคราะหที่ใช คือ การวิเคราะหตัวบทเพื่อหาขอสรุปวาภาพของผูชายถูกนําเสนอในภาพยนตร

อยางไรบางและนําทฤษฎีทางนิเทศศาสตร ไดแก แนวคิดเร่ืองภาพท่ีปรากฏผานส่ือของผูชายและ

ผูหญิงและแนวคิด ทฤษฎีความสัมพันธระหวางภาพยนตรกับสังคมกับแนวคิดทางสังคมคือ 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาททางเพศมาชวยในการทําความเขาใจภาพของผูชายที่ปรากฏในภาพยนตร 

สวนงานวิจัยของเขียน นิรันดรนุต (2546) เปนการศึกษาภาพลักษณของผูหญิงในนิตยสารสําหรับ

ผูหญิงจํานวน 3 ชื่อ คือ นิตยสารดิฉัน, ขวัญเรือน และคูสรางคูสมโดยการวิเคราะหเนื้อหาโดย

การศึกษาวานิตยสารแตละฉบับนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับผูหญิงในประเด็นใดบางซ่ึงแบง

การศึกษาภาพลักษณของผูหญิงเปน 4 สวน คือ ภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สวนตัวและใน

ครัวเรือน, ภาพลักษณของผูหญิงในพื้นที่สาธารณะ, ภาพลักษณของผูหญิงในดานเพศ และ

ภาพลักษณของผูหญิงในดานความงาม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาการนําเสนอภาพลักษณของ

ผูหญิงในนิตยสารตกอยูภายใตอุดมการณชายเปนใหญหรือไม   
 

ผลการวิจัยทั้ง  2 ชิ้นพบวาภาพของผูชายและผูหญิงที่ปรากฏในส่ือมวลชนมีทั้ ง

ภาพลักษณของผูชายและผูหญิงแบบตายตัว (stereotype traits) เชน ผูชายตองเข็มแข็ง ผูหญิง

ตองออนแอ, ผูชายเปนผูนําและผูหญิงเปนผูตาม เปนตนและภาพลักษณของผูชายและผูหญิงใน

แบบใหมงานวิจัยของวิชชา สันทนาประสิทธ (2543) ชี้ใหเห็นวา การนําเสนอภาพลักษณของ

ผูชายในภาพยนตรไมไดนําเสนอภาพความเปนชายในลักษณะตายตัวเพียงอยางเดียวแตมีการ

ผสมผสานภาพลักษณของผูชายแบบใหมเพิ่มเขามาเชน ผูชายไมไดเขมแข็งหรือเปนผูนําเทานั้น

แตยังมีความออนโยน ออนไหวตอความรูสึก เผชิญกับปญหาหรือไมสามารถแกไขปญหาได

ทั้งหมด ทําใหภาพของผูชายที่ถูกนําเสนอมีความสมจริงมากข้ึน วิชชากลาววา ในปจจุบันคนใน

สังคมเร่ิมมีทัศนคติหรือมุมมองของภาพความเปนชายเปล่ียนไป ถึงแมวากระแสสังคมยังคงให

ความสําคัญกับความเปนผูนํา ความเขมแข็งของผูชายอยูแตคุณสมบัติดังกลาวก็ไมสามารถ
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ครอบคลุมความรูสึกและจิตวิญญาณของผูชายไดทั้งหมด จึงไมแปลกใจวาเพราะเหตุใดภาพของ

ผูชายที่ปรากฏในภาพยนตรจึงมีลักษณะผสมผสานระหวางความเปนชายในลักษณะตายตัวและ

ความเปนชายในรูปแบบใหมอยางไรก็ตามภาพลักษณของผูชายในภาพยนตรสะทอนใหเห็นถึง

การเปล่ียนแปลงที่ทําใหผูชายดูออนโยนไมแข็งกราวแตก็ไมไดสงผลใหปฏิสัมพันธระหวางชายกับ

หญิงในสังคมเปลี่ยนแปลงตามโดยเฉพาะความสัมพันธเชิงอํานาจที่ตอกยํ้าใหเห็นวา สังคมไทยยัง

มีความไมเทาเทียมระหวางชายกับหญิงอยู ผลการวิจัยสวนหนึ่งชี้ใหเห็นวา ความสัมพันธระหวาง

ชายกับหญิงที่ปรากฏในภาพยนตรมักใหความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิง ผูชายมีบทบาท

มากกวา มีความเปนผูนํา ในขณะที่ผูหญิงมีบทบาทนอยกวา เปนผูตามและตองเช่ือฟงซึ่งลักษณะ

เหลานี้เปนไปตามคานิยมของสังคมที่กําหนดใหผูหญิงอยูในสถานะที่เปนรองและมีบทบาทเปนแม

หรือเปนเมียที่ดีเทานั้น เชนเดียวกับงานวิจัยของเขียน นิรันดรนุต (2546) ที่กลาวถึงภาพลักษณ

ของผูหญิงที่ถูกนําเสนอในนิตยสารวา ผูหญิงถูกกําหนดใหมีบทบาทแมและเมียซ่ึงเปนการสราง

ความหมายที่อยูภายใตอิทธิพลชายเปนใหญและพบภาพของผูหญิงที่เปล่ียนแปลงคือ ภาพของ

ผูหญิงที่เขามาสูพื้นที่สาธารณะมากข้ึน การมีหนาที่การงานที่ดีสะทอนใหเห็นวา นิตยสารได

เปล่ียนการสรางความหมายจากการที่ผูหญิงเปนฝายพึ่งพาผูชายเพียงฝายเดียวมาเปนการออกไป

ทํางานนอกบานที่มีคาตอบแทน อยางไรก็ตามการที่ผูหญิงกาวเขามาสูพื้นที่สาธารณะไดเทาเทียม

กับผูชายไมไดทําใหความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศแปรเปลี่ยนเพราะผูหญิงยังคงตอง

รับผิดชอบบทบาทในพื้นที่สวนตัวโดยไมมีขอบกพรอง จะเห็นไดจากการนําเสนอภาพของผูหญิง

ในพื้นที่สาธารณะที่ยังคงยืนยันและตอกยํ้าวาบทบาทภายในครอบครัวเปนบทบาทที่สําคัญที่สุด

ของผูหญิงงานวิจัย 2 ชิ้นนี้ชี้ใหเห็นวา ภาพลักษณของผูชายและผูหญิงสามารถเปล่ียนแปลงได

ตามสังคมและยุคสมัย แตส่ิงที่ยังคงอยูไมแปรเปลี่ยนคือความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม

ระหวางผูชายและผูหญิง  
 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ กิลล (Gill, 2007) กลาวถึงงานวิจัยที่ศึกษาการนําเสนอภาพ

ของผูชายและผูหญิงในการรายงานขาวหนังสือพิมพ เขากลาววา ภาพของผูชายและผูหญิงที่ถูก

นําเสนอในส่ือมวลชนผานเกณฑการประเมินคุณคาของขาว (criteria for newsworthiness) ที่

ข้ึนอยูกับกรอบความคิด มุมมองของสื่อแตละสํานักวาจะนําเสนอภาพของผูชายและผูหญิงออกมา

ในทิศทางใด สอดคลองกับวิลสัน (1981 อางถึงในกาญจนาแกวเทพ, 2540) ที่กลาววา การศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาพที่ ส่ือนําเสนอกับภาพความจริงที่ เปนอยูจะมีลักษณะแบบไม

ตรงไปตรงมาตามความเปนจริงทั้งหมดเพราะข้ึนอยูกับคานิยม ความเช่ือทางสังคม และ

อุดมการณของส่ือแตละสํานัก บทบาทของส่ือมวลชนคือตอกย้ําแบบอยาง คานิยม ความเชื่อที่มี

อยูในสังคม ดังนั้นส่ิงที่ส่ือนําเสนอเปนการคัดเลือกมาแลววาเปนส่ิงที่สังคมตองการจะสงเสริม 
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การศึกษาการรายงานขาวเปนการเปดเผยใหเห็นภาพสะทอนความเปนจริงดานหนึ่งของ

สังคม ขาวจึงเปนผลิตผลหนึ่งทางวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นคานิยม ความคิด ความเช่ือที่เปน

กระแสหลักทางสังคม ประเด็นที่นิยมศึกษากันมากในสาขาส่ือมวลชนคือ การนําเสนอภาพของ

ผูหญิงและผูชายที่ปรากฏในขาว โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาวา ปริมาณขาวในหนังสือพิมพ

นําเสนอขาวเกี่ยวกับผูชายและผูหญิงมีทิศทางใดและมีจํานวนมากนอยเพียงใด กาญจนา แกว

เทพ (2540) กลาววา การศึกษาในชวงป 1960-1970 การศึกษาภาพของสตรีไมมีอะไรซับซอนมาก

นัก ผลการศึกษาที่พบคือ ภาพของผูหญิงมีลักษณะไมตรงตามความเปนจริงเทาที่ควรหรือเปนการ

สรุปภาพแบบเหมารวมที่แสดงใหเห็นถึงการเพิกเฉยในผูหญิง การมองเร่ืองของผูหญิงเปนเร่ืองไม

สําคัญและ กิลล (Gill, 2007) กลาวถึงการศึกษาภาพของผูหญิงที่ถูกนําเสนอในขาวทั่วโลกจาก 

Media Watch (1995) พบวา หนังสือพิมพนําเสนอขาวเกี่ยวกับผูหญิงนอยมากเพียงรอยละ 17  

ทวีปที่นําเสนอภาพผูหญิงในสัดสวนที่มากที่สุดคืออเมริกาเหนือมีสัดสวนรอยละ 27 และทวีปที่

นําเสนอภาพผูหญิงนอยที่สุดคือทวีปเอเชียมีเพียงรอยะ 14 ตอมาในป 2000 สัดสวนของการ

นําเสนอภาพของผูหญิงเร่ิมเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 1- 18 จนถึงป 2005 การนําเสนอภาพผูหญิง

เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 21 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบภาพของผูหญิงที่ถูกนําเสนอในขาวกับภาพของผูชายจะ

พบความแตกตางอยางชัดเจนวา ผูหญิงจะไมถูกนําเสนอในพ้ืนที่ที่มีอํานาจทางสังคมเชน 

ตําแหนงหนาที่การงาน ผูเช่ียวชาญเหมือนกับผูชาย แตจะถูกนําเสนอในสถานะเหยื่อหรือ

ผูถูกกระทํามากกวา และอีกตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ ในปจจุบันผูหญิงเร่ิมมีบทบาททางดาน

การงานไดเทาเทียมกับผูชายแตในการรายงานขาว ภาพของผูหญิงที่อยูในบทบาทการทํางานถูก

นําเสนอนอยกวาความเปนจริง เชน การเปรียบเทียบภาพของนักการเมืองระหวางนักการเมือง

ผูชายและผูหญิงพบวา นักการเมืองผูหญิงถูกนําเสนอนอยมากและเมื่อเปนขาว หนังสือพิมพมัก

เนนไปที่บุคลิก รูปรางหนาตา การแตงกายของนักการเมืองผูหญิง นอกจากน้ีจะไมต้ังคําถาม

เกี่ยวกับหนาที่การงานแตจะมุงประเด็นไปที่วิธีการดูแลครอบครัว การเล้ียงลูกซึ่งเปนการตอกยํ้าวา

ผูหญิงตองจัดการกับเวลาที่รับผิดชอบทั้งงานในบานและงานนอกบาน ขณะท่ีนักการเมืองผูชาย

จะถูกนําเสนอภาพที่เกี่ยวกับเร่ืองการตัดสินใจหรือแผนการทํางาน เปนตน ส่ิงเหลานี้สะทอนให

เห็นวา ขาวไมไดสะทอนภาพความจริงทางสังคมทั้งหมดแตเปนการรายงานขาวตามมุมมองของ

คานิยมชายเปนใหญ 

 

สวนงานวิจัยที่จะกลาวถึงในลําดับตอไป ผลการวิจัยไดตอกย้ําใหเห็นวา ขาวใน

หนังสือพิมพโดยเฉพาะขาวความรุนแรงตอสตรีถูกนําเสนออยางตอเนื่อง และวิธีการรายงานขาว,

การเลือกภาพ เลือกประเด็นของขาวที่นําเสนอมีสาเหตุจากบรรทัดฐานทางสังคมที่เกี่ยวกับความ



71 
 

ไมเสมอภาคทางเพศ หรืออุดมการณชายเปนใหญที่แฝงอยูทําใหการรายงานขาวมักมีมายาคติ

หรืออคติทางเพศกับผูหญิงทั้งๆที่เปนผูถูกกระทําซ่ึงจะกลาวถึงในงานวิจัย 3 ชิ้นไดแก งานวิจัยของ         

มนทกานต์ิ เชื่อมจิต (2545) ที่ศึกษาเร่ืองสตรีกับการถูกทําใหเปนเหยื่อในหนังสือพิมพและชีวิต

หลังผานพน, งานวิจัยของอภิสรา ปงเร็ว (2545) ที่ศึกษาเร่ืองความเคล่ือนไหวขององคกรสตรีและ

ขาวความรุนแรงตอสตรีในหนังสือพิมพและงานวิจัยของวิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย (2546) ที่

ศึกษาเร่ืองเพศและการสื่อสารในสังคมไทย มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้  
 

งานวิจัยสวนหนึ่งของวิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย (2546) เปนการศึกษาวาเมื่อเร่ือง

เพศถูกกลาวถึงในหนังสือพิมพจะถูกนําเสนอในประเด็นใดบาง โดยใชกรอบการวิเคราะหวาท

กรรมในการจําแนกประเภทของวาทกรรมหรือความหมายที่เกี่ยวกับเร่ืองเพศที่หนังสือพมิพไดสราง

ความหมายข้ึน งานวิจัยนี้ เปนการวิเคราะหสัดสวนขาวที่นําเสนอเกี่ยวกับประเด็นเพศใน

หนังสือพิมพรายวันและจําแนกตามลักษณะของเหตุการณเพื่อศึกษาวาประเด็นเร่ืองเพศที่เปนขาว

มีประเด็นใดบางและประเด็นใดเปนประเด็นที่ถูกนําเสนอมากที่สุด สวนงานวิจัยของมนทกานต์ิ 

เช่ือมจิต (2545) และอภิสรา ปงเร็ว (2545) เปนการศึกษาลักษณะหรือรูปแบบของการนําเสนอ

ขาวความรุนแรงตอสตรี งานวิจัยแบงเปน 2 สวนเหมือนกันคือ การวิเคราะหเนื้อหาและการ

สัมภาษณเชิงลึก วิธีการวิเคราะหเนื้อหาของทั้ง 2 งานจะตางกันคือ การวิเคราะหเนื้อหาในงาน

ของมนทกานต์ิ เชื่อมจิต (2545) เปนการวิเคราะหเนื้อหาตามกรอบของโครงสรางขาวและการเลา

เร่ืองโดยเลือกกรณีศึกษามา 4 กรณีและมีการสัมภาษณผูหญิงที่ตกเปนขาว เพื่อศึกษาวา

กระบวนการสรางความหมายระหวางขาวที่ปรากฏในหนังสือพิมพกับผูหญิงที่ตกเปนขาวมีการ

สรางความหมายเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางไรสวนงานของอภิสรา ปงเร็ว (2545) เปนการ

วิเคราะหเนื้อหาโดยการจําแนกขาวตามประเภทความรุนแรง, ลักษณะของการนําเสนอขาวและมี

การลงรหัสของแตละขาวเพื่อวิเคราะหวาขาวมีความรุนแรงประเภทใดและมีลักษณะของการ

นําเสนอขาวเปนอยางไรโดยใชสถิติเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของการวิเคราะหเนื้อหา และการ

อภิปรายการวิเคราะหเนื้อหาจะจําแนกไปตามช่ือของหนังสือพิมพวาหนังสือพิมพแตละฉบับมีการ

นําเสนอขาวความรุนแรงตอสตรีประเภทใดบางโดยจําแนกเปนความถี่  
 

งานวิจัยทั้งสามช้ินสะทอนใหเห็นวา เหตุการณความรุนแรงตอสตรียังเปนจุดขายของ

หนังสือพิมพ จะเห็นไดจากการศึกษาประเด็นเร่ืองเพศที่ถูกนําเสนอในหนังสือพิมพที่พบวา 

ประเด็นความรุนแรงทางเพศถูกนําเสนอมากที่สุด (วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย, 2546) และ

เปนขาวที่หนังสือพิมพเลือกนําเสนอในหนาหนึ่งมากที่สุด (อภิสรา ปงเร็ว, 2545)   ผลการวิจัยทั้ง 

3 ชิ้นเห็นตรงกันวา หนังสือพิมพยังคงเสนอขาวรุนแรงตอสตรีภายใตกรอบความคิดแบบเดิม คือ 
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กรอบที่ตอกยํ้าและผลิตซ้ําอุดมการณแบบผูชายเปนใหญ วิธีการรายงานขาวมีรากฝงลึกอยูใน

วัฒนธรรมแบบมายาคติ และภาพแบบฉบับ(Stereotype) ของหญิง ชายและความรุนแรง อันเกิด

จากอคติทางเพศ ภาพของหญิงที่ถูกกระทํารุนแรงสะทอนออกมาเพียงภาพเดียว คือ ภาพของ

ผูหญิงไมดี โดยตอกยํ้าหรือตําหนิผูหญิงวาเปนตนเหตุของความรุนแรง ดวยการมุงประเด็นไปยัง

การแตงกายของผูหญิง ขนาดรูปราง หรือพฤติกรรมสวนตัว โดยมองขามสาเหตุที่แทจริงของความ

รุนแรง 
 

อภิสรา ปงเร็ว (2545) ชี้ใหเห็นวา ถึงแมวาองคสตรีพยายามรณรงคในเร่ืองการนําเสนอ

ขาวที่เกี่ยวกับความรุนแรงตอสตรีแลว แตส่ือมวลชนก็ยังคงนําเสนอขาวประเภทนี้ในรูปแบบเดิม

เพราะเปนขาวที่ขายไดและเปนที่สนใจของคนสวนใหญ การนําเสนอขาวในลักษณะดังกลาวมีผล

อยางมากกับผูเสียหาย จะเห็นไดจากงานวิจัยของมนทกานต์ิ เช่ือมจิต (2545)  ที่สะทอนใหเห็นวา

กระบวนการสรางความหมายในการรายงานขาวมีผลกระทบอยางมากตอสตรีที่ตกเปนขาว ทําให

พวกเธอเปนจําเลยของสังคม 
 

  กระบวนการสรางความหมายของหนังสือพิมพ เปนการสรางความหมายที่มีการให

คุณคาและแฝงนัยยะบางอยางเอาไว  ไมวาจะเปน รายละเอียดของเหตุการณ รายละเอียดของภูมิ

หลังของเหตุการณ ภูมิหลังของผูหญิงที่ตกเปนขาว ผลตอเนื่องของเหตุการณ ปฏิกิริยาจากฝาย

ตางๆ การรายงานขาวจึงเปนมากกวาการนําเสนอขอเท็จจริงแตยังแฝงไปดวยอุดมการณและสราง

ความคุนเคยใหกับสังคม โดยเฉพาะอุดมการณชายเปนใหญ ทําใหผูหญิงที่ตกเปนขาวกลายเปน

จําเลยของสังคมโดยที่ เธอไมไดเปนผูกระทํา มนทกานต์ิ เชื่อมจิต (2545) กลาวเสริมวา 

กระบวนการสรางความหมายของขาวที่นําเสนอกับการสรางความหมายของผูหญิงที่ตกเปนขาว

นั้นตางกันคือ การรายงานขาวจะตีความเหตุการณจากอุดมการณหลักของสังคมขณะที่ ผูหญิงที่

ตกเปนขาวจะตีความจากประสบการณจริงที่เธอประสบมา 
 

ผลการวิจัยของมนทกานต์ิ เชื่อมจิต (2545) แสดงใหเห็นวา การรายงานขาวของ

หนังสือพิมพเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงตอผูหญิงสามารถสะทอนใหเห็นมายาคติที่วา ผูหญิงมี

สวนทําใหเหตุการณเกิดข้ึน เชน เปนคนหนาตาดี การเดินทางคนเดียว การกลับบานดึก ผูหญิง

เปนเพศที่ออนแอ ไรทางสู จึงตองตกเปนผูถูกกระทําอยูเร่ือยไป อาจมีบางบางกรณีที่ผูหญิงจะเปน

ฝายผูกระทํา แตกอนหนานี้เธอไดตกเปนผูถูกกระทํามาเปนระยะเวลานาน จนทายที่สุดเธอจึงใช

ความรุนแรงตอบโตการกระทําจากผูชายบาง และผูกระทําความรุนแรงไมใชผูชายทั่วไปในสังคม 

แตเปนผูที่มีความผิดปกติ การเนนประเด็นเร่ืองความ “ผิดปกติ” ของผูกระทําเชน “หนุมกาม
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โฉด”“ไอหื่น” “ผัวเมายา” ทําใหส่ิงที่ผูชายไดกระทําความรุนแรงตอผูหญิงถูกมองขามไป เพราะเปน

เพียงการกระทําของผูชายสวนหนึ่งที่ผูชายทั่วไปในสังคมไมไดเปนเชนนั้น แตในความเปนจริงแลว

ผูชายที่มีความปกติทั้งทางดานรางกายและจิตใจก็สามารถกระทําความรุนแรงเชนนั้นได    
  

จากการทบทวนงานวิจัยทางนิเทศศาสตรพบวา ในสวนของการวิเคราะหรูปภาษาเปนการ

วิเคราะหโดยใชเกณฑทางความหมายและอาศัยการตีความจากรูปภาษาที่ปรากฏแตยังไมมี

หลักฐานที่นํามาสนับสนุนวารูปภาษาแบบใดเปนรูปภาษาที่สะทอนใหเห็นอุดมการณที่แฝงอยูใน

ตัวบท ดังนั้นการนําแนวคิดทางภาษาศาสตรมาวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอขาวอาชญากรรมใน

งานวิจัยนี้ จะแสดงใหเห็นวามีรูปภาษาใดบางที่สะทอนใหเห็นอุดมการณที่แฝงอยูไดอยางเปน

ระบบและชัดเจนมากข้ึน 

 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวา การศึกษาวาท

กรรมวิเคราะหเชิงวิพากษไมเพียงแตเปนการวิเคราะหรูปภาษาเทานั้น แตยังตองทําความเขาใจกับ

บริบทอ่ืนๆ ที่กับตัวบทที่นํามาวิเคราะหดวย ไมวาจะเปนปจจัยหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวของกระบวนการ

ผลิตตัวบท รวมไปถึงการศึกษาปจจัยทางสังคมที่จะนําไปสูการตีความวาวาทกรรมมีอุดมการณ

อะไรแฝงอยู ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษในพาดหัวขาวอาชญากรรม

ในหนังสือพิมพไทยโดยใชกรอบการวิเคราะหวาทกรรมของแฟรคลาฟ ซึ่งแบงเปน 3 สวนดวยกัน

คือ การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม การวิเคราะหตัวบท และการศึกษาภาคปฏิบัติการทาง

สังคม 
 

การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมเปนการศึกษากระบวนการผลิตตัวบทวา กวาที่

เหตุการณความรุนแรงหนึ่งจะมาเปนขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพไดนั้นจะตองผานกรอบ

ความคิดและปจจัยตางๆ มากมาย เชน กรอบนโยบายของสถาบัน กรอบการทํางานขาว เปนตน 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาภาพความรุนแรงที่ปรากฏในขาวอาชญากรรมวาเมื่อจําแนกตามเพศผูกระทํา

และผูถูกกระทําแลว หนังสือพิมพมีทิศทางการนําเสนอขาวแตละเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา

อยางไร  และสะทอนใหเห็นองคประกอบทางคุณคาขาวดานใดบาง   
 

การวิเคราะหตัวบทในงานวิจัยนี้ไดนําทฤษฎีทางภาษาศาสตรมาประยุกตใชใหเขากับ

ลักษณะภาษาในพาดหัวขาวอาชญากรรมมีทั้งหมด 3 แนวคิดดวยกัน คือ การวิเคราะหระดับ

ขอความ ผูวิจัยนําแนวคิดโครงสรางความหมายระดับมหภาคของ แวน ไดจค (van Dijk, 1988) 

กับโครงสรางใจความหลักของฮาลิเดย (Halliday, 1985) มาประยุกตใชเพื่อศึกษาวาโครงสราง
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พาดหัวขาวนําเสนอขอมูลประเด็นใดบางและมีการจัดเรียงขอมูลอยางไร และการศึกษาระดับคํา

เปนการศึกษารูปภาษาในการอางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําที่ปรากฏในพาดหัวขาวตามแนวคิด

คําแทนบุคคล (the representation of social actors) ของ แวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008) 
 

การศึกษาภาคปฏิบัติการทางสังคม ผูวิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมไทย 

เพื่อแสดงใหเห็นวา ภาพความรุนแรงที่หนังสือพิมพนําเสนอในพาดหัวขาวอาชญากรรมสะทอนให

เห็นอุดมการณทางเพศสภาพอยางไรบาง ข้ันตอนการวิเคราะหในแตละสวนจะกลาวถึงในบท

ตอไป 

 

 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาตามกรอบการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษเพื่ออธิบาย

อุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูในพาดหัวขาวอาชญากรรม ผูวิจัยเช่ือวา พาดหัวขาว

อาชญากรรมเปนการรายงานเหตุการณความรุนแรงผานการประกอบสรางทางสังคม หนังสือพิมพ

ไมไดเสนอเพียงขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนเทานั้น แตยังแฝงไปดวยความคิด ความเช่ือที่ไปมีผลตอการ

รับรูของคนในสังคมดวย การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในพาดหัวขาวอาชญากรรมตาม

เพศผูกระทําและผูถูกกระทํานาจะสะทอนใหเห็นความเชื่อ คานิยมที่เกี่ยวกับเพศสภาพใน

สังคมไทยได 
 

 การวิเคราะหพาดหัวขาวอาชญากรรมเปนการศึกษาภายใตกรอบการวิเคราะหวาทกรรม

เชิงวิพากษเพื่อสะทอนใหเห็นอุดมการณที่แฝงอยูในตัวบทซึ่งเปนแนวทางการศึกษาวาทกรรมที่

สามารถตอบคําถามงานวิจัยไดอยางครบถวนภายใตกรอบแนวคิดนี้ เปนการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมและภาคปฏิบัติการทางสังคมและ

วัฒนธรรม การวิเคราะหตัวบทเปนการวิเคราะหรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาว เนื่องดวย

วัตถุประสงคของงานวิจัยและสมมติฐานของงานวิจัยแบงการวิเคราะหเปน 3 ระดับ คือ ระดับ

ขอความ, ระดับประโยคและระดับคํา ผูวิจัยไดศึกษารูปภาษาในพาดหัวขาวทั้ง 3 ระดับแลวพบวา 

การศึกษาในระดับประโยคตามแนวคิดวาทกรรมเคราะหเชิงวิพากษ ไดแก การวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการในประโยค (transitivity) และ             

รูปแปรทางไวยากรณ (syntactic transformation) ในพาดหัวขาวอาชญากรรมภาษาไทยไมเปน

ประโยชนตอการตอบคําถามงานวิจัย เนื่องจากพาดหัวขาวในภาษาไทยมีการนําเสนอขอมูลหลาย

รูปแบบทั้งการนําเสนอขอมูลเด่ียวและมากกวาหนึ่งขอมูลซึ่งตางจากพาดหัวขาวในภาษาอังกฤษที่

มักนําเสนอพาดหัวขาวในลักษณะประโยคความเดียวซ่ึงเปนลักษณะขอมูลที่เอ้ือตอการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการในประโยค (transitivity) และ            

รูปแปรทางไวยากรณ (syntactic transformation) โดยที่จะสามารถวิเคราะหองคประกอบทาง

ความหมายของประโยคไดและเห็นถึงการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบในประโยคนั้น  

แตเนื่องจากภาษาพาดหัวขาวของไทยมักจะไมใชประโยคความเดียว  การจัดลําดับความสําคัญ

ของขอมูลจึงตองมองในระดับที่สูงกวาภายในประโยค นอกจากนี้พาดหัวขาวอาชญากรรมยังมีการ

นําเสนอขอมูลลักษณะที่มีการใชภาษาเพื่อบรรยายเหตุการณความรุนแรงที่ตางกันไปข้ึนอยูกับวา

หนังสือพิมพจะวางตําแหนงของขอมูลหลักอยางไร  ขอจํากัดดังกลาวทําใหพาดหัวขาว
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อาชญากรรมมักมีองคประกอบทางความหมายที่มีกระบวนการแสดงการกระทํา (material 

process) รวมอยูดวยเสมอ ผลการวิเคราะหระดับประโยคจึงไมพบขอแตกตางที่สามารถตอบ

คําถามของงานวิจัยได งานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงนําเสนอเพียงกรอบการวิเคราะหและผลการศึกษา   

พาดหัวขาวอาชญากรรมในระดับขอความและระดับคํา ไดแก การศึกษาโครงสรางพาดหัวขาวและ

การศึกษาคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม, การวิเคราะห

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมเปนการศึกษากระบวนการผลิตตัวบทวา ขาวอาชญากรรมถูก

นําเสนอในหนังสือพิมพประชานิยมภายใตกรอบนโยบายของสถาบันและกรอบการทํางานขาว

อยางไร และการศึกษาภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมไทย

เพื่อทําความเขาใจกับตัวบทและสามารถเผยถึงส่ิงที่แฝงอยูในตัวบทได ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีการ

ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 1) ประชากร 2) การเก็บรวบรวมขอมูล 3) การจัดระเบียบขอมูล 

และ 4) การวิเคราะหขอมูล 
 

1. ประชากร 
 

การคัดเลือกกลุมประชากรพาดหัวขาวอาชญากรรม ผูวิจัยใชการคัดเลือกแบบเจาะจงคือ 

เลือกพาดหัวขาวอาชญากรรมในชวงปพ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 สาเหตุที่เลือกพาดหัวขาว

อาชญากรรมในชวงเวลาดังกลาว เนื่องจากผูวิจัยไดสํารวจขอมูลเพื่อการวิจัยในชวงป พ.ศ. 2551 

พบวา หนังสือพิมพนําเสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองมากกวาขาวอาชญากรรม ผูวิจัยจึง

เลือกพาดหัวขาวอาชญากรรมในชวง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 เปนขอมูลในงานวิจัย 
 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้คือ ขาวอาชญากรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพไทยมีเกณฑในการ

คัดเลือกขอมูลและการสุมตัวอยางดังตอไปนี้ 
 

2.1 เกณฑการคัดเลือกประเภทหนังสือพิมพ  ถาพิจารณาเนื้อหาที่นําเสนอในหนังสือพิมพ 
เปนเคร่ืองวัดประเภทหนังสือพิมพ สามารถจําแนกหนังสือพิมพไดเปน 2 ประเภทคือ หนังสือพิมพ

ประเภทคุณภาพและประเภทประชานิยม  เนื้อหาในหนังสือพิมพประเภทคุณภาพจะเนนขาวที่ให

ความรูและประสบการณกับผูอาน เชน ขาวเศรษฐกิจ ขาวการเมือง มากกวาขาวที่ใหความบันเทิง

หรือมีผลตอความรูสึกของผูอานคอนขางเร็ว เชน ขาวอาชญากรรม ขาวบันเทิง ตางกับ

หนังสือพิมพประเภทแนวประชานิยมจะเนนขาวที่ใหความบันเทิงหรือมีผลตอความรูสึกผูอาน

คอนขางเร็วมากกวาขาวที่ใหความรูหรือประสบการณกับผูอาน ทําใหหนังสือพิมพประเภท   
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ประชานิยมมีสัดสวนการนําเสนอขาวอาชญากรรมมากกวาหนังสือพิมพประเภทคุณภาพ         

(ธนิตา แสนคํา, 2543) งานวิจัยนี้จึงเลือกหนังสือพิมพประเภทประชานิยมเพื่อใหจํานวนขาว

อาชญากรรมมีมากเพียงพอตอการวิเคราะหขอมูล หนังสือพิมพประเภทประชานิยมที่ใชใน

งานวิจัยมี 4 ชื่อฉบับ ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ, เดลินิวส, ขาวสด และคมชัดลึก 
 

2.2 เกณฑการคัดเลือกเนื้อหาขาวอาชญากรรม ขาวอาชญากรรมเปนการรายงาน 

เหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนในแตละวัน เชน การฆาตกรรม, การทะเลาะวิวาท, การจี้, ปลน, ชิง

ทรัพย, การขมขืน, กระทําอนาจาร รวมไปถึงอุบัติเหตุ ภัยพิบัติตางๆ เชน ไฟไหม, น้ําทวม เปนตน

ในงานวิจัยนี้ศึกษาภาพสะทอนอุดมการณทางเพศสภาพในขาวอาชญากรรมจึงเลือกศึกษาเฉพาะ

ขาวอาชญากรรมท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงระหวางบุคคลที่เกิดกับเพศชายและเพศหญิงที่

นําเสนอทุกพื้นที่ของหนังสือพิมพไมวาจะเปนหนาหนึ่งหรือหนาอ่ืนก็ตาม 
 

2.3 การสุมกลุมตัวอยางขอมูล งานวิจัยนี้สุมตัวอยางขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง คือ เลือก 

ขาวอาชญากรรมในป 2549 ที่เปนเดือนค่ีในคร่ึงเดือนแรกต้ังแตวันที่ 1-15 ของทุกเดือน ไดแก 

มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน และพฤศจิกายน และเลือกขาวอาชญากรรม

ในป 2550 ที่เปนเดือนคูในคร่ึงเดือนหลัง ต้ังแตวันที่ 16 ถึงส้ินเดือนของทุกเดือน ไดแก กุมภาพันธ, 

เมษายน, มิถุนายน, สิงหาคม, ตุลาคม และ ธันวาคม เมื่อสุมตัวอยางแลวจะไดพาดหัวขาว

อาชญากรรมที่ปรากฏในหนาหนึ่งและหนาอ่ืนของหนังสือพิมพแนวประชานิยมจํานวน 4 ชื่อฉบับ

คือ ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด และคมชัดลึก เปนระยะเวลา 1 ป 
 

2.4 แหลงรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงรวบรวมขอมูล 2 แหลง ไดแก  

หอสมุดแหงชาติและสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัย

เก็บขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมป พ.ศ. 2549 ต้ังแตวันที่ 1-15 ของทุกเดือนค่ี ณ หอสมุด

แหงชาติ และเก็บขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมป พ.ศ. 2550 ต้ังแตวันที่ 16 ถึงส้ินเดือนของทุก

เดือนคู ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลตามเกณฑขางตน พบขอมูลขาวอาชญากรรมทั้งหมด 

1,815 ขาว สามารถจําแนกขอมูลตามชื่อหนังสือพิมพทั้ง 4 ชื่อฉบับไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ, 

หนังสือพิมพขาวสด, หนังสือพิมพเดลินิวส และหนังสือพิมพคมชัดลึก ซึ่งแสดงดังตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 1 จาํนวน รอยละของขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมที่จาํแนกตามช่ือหนงัสือพิมพ 
 

ชื่อหนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

ไทยรัฐ 596 32.8 

ขาวสด 497 27.4 

เดลินิวส 409 22.5 

คมชัดลึก 313 17.2 

รวม 1815 100 

 

จากการจําแนกขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมตามช่ือหนังสือพิมพพบวา สัดสวนการ

นําเสนอขาวอาชญากรรมในชวงปพ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 ของหนังสือพิมพรายวันประเภท

ประชานิยมแตละช่ือฉบับไมตางกันมากนัก กลาวคือ หนังสือพิมพไทยรัฐพบขาวอาชญากรรม

จํานวน 596 ขาว คิดเปนรอยละ 32.8, หนังสือพิมพขาวสดพบขาวอาชญากรรมจํานวน 497 ขาว

คิดเปนรอยละ 27.4, หนังสือพิมพเดลินิวสพบขาวอาชญากรรมจํานวน 409 ขาว คิดเปนรอยละ 

22.5 และหนังสือพิมพคมชัดลึกพบขาวอาชญากรรมจํานวน 313 ขาว คิดเปนรอยละ 17.2 
 

3. การจัดระเบยีบขอมูล 
 

งานวิจัยนี้เนนศึกษาเร่ืองเพศสภาพที่แฝงอยูในพาดหัวขาวจึงตองจัดระเบียบขอมูลตาม

เพศผูกระทําและผูถูกกระทํา บางพาดหัวขาวไมสามารถพิจารณาเพศผูกระทําและผูถูกกระทําได

โดยตรงจะตองอาศัยขอมูลจากรายละเอียดของขาววาผูกระทําและผูถูกกระทําเปนเพศใดถึงแมวา

ขอบเขตของงานวิจัยศึกษาเฉพาะเนื้อหาและภาษาในพาดหัวขาวก็ตาม 
 

จากขอมูลพบวา ขาวอาชญากรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงระหวางบุคคลมีทั้ง

ผูกระทําและผูถูกกระทําที่เปนบุคคลเด่ียวและมากกวาหนึ่งคนและขาวที่ยังไมทราบแนชัดวา

ผูกระทําเปนเพศใด  
 

งานวิจัยนี้จึงพิจารณาเฉพาะความสัมพันธตามเพศระหวางผูกระทําและผูถูกกระทําวา

เปนเพศชายหรือเพศหญิงเทานั้น โดยไมสนใจจํานวนผูกระทําและผูถูกกระทําวามากกวาหนึ่งคน

หรือไม  สวนขาวอาชญากรรมที่ไมระบุเพศผูกระทํานั้น ผูวิจัยแยกไวเปนอีกกลุมหนึ่งไวเพื่อนําไป

เปรียบเทียบกับพาดหัวขาวที่ระบุเพศผูกระทําวามีการนําเสนอขาวไปในทิศทางเดียวกับผูกระทํา

เปนชายหรือผูกระทําเปนหญิง  
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การจัดระเบียบขอมูลขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํามี 3 กลุม คือ 1) 

เพศผูกระทํา, 2) เพศผูถูกกระทํา และ 3) เพศผูกระทํา – ผูถูกกระทํา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) เพศผูกระทํา แบงเปน 
 

1.1)  ผูกระทําเปนเพศชาย 

1.2)  ผูกระทําเปนเพศหญิง 
1.3)  ไมระบุเพศผูกระทํา 

 

2) เพศผูถูกกระทํา แบงเปน 
 

2.1)  ผูถูกกระทําเปนเพศชาย 

2.2)  ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง 
 

3) เพศผูกระทําและผูถูกกระทํา แบงเปน 
 

3.1)  ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย 

3.2)  ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

3.3)  ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย 

3.4)  ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

3.5)  ไมระบุเพศผูกระทํา – ผูถูกกระทําเปนเพศชาย 

3.6)  ไมระบุเพศผูกระทํา – ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง 
 

นอกจากการจัดระเบียบขอมูลขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแลว 

ผูวิจัยยังจําแนกขอมูลขาวตามประเภทความรุนแรง และหนาที่ขาวอาชญากรรมปรากฏดวยเพื่อ

ทําความเขาใจกับกระบวนการผลิตตัวบทของหนังสือพิมพวา หนังสือพิมพคัดเลือกเหตุการณ

ความรุนแรงที่มีผูกระทําและผูถูกกระทําในสัดสวนอยางไรบาง และหนังสือพิมพเลือกจัดวางหนาที่

ขาวอาชญากรรมปรากฏอยางไร การศึกษาประเด็นดังกลาวจะแสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพ

ประเมินคุณคาขาวอาชญากรรมที่มีเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแตละเพศอยางไร การศึกษา

กระบวนการผลิตตัวบทนั้นเปนการศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่จะนําไปตีความรวมกับผล

การวิเคราะหตัวบทและภาคปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อสืบคนหาอุดมการณที่แฝงอยู  
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4. การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหพาดหัวขาวอาชญากรรมเปนการศึกษาภายใตกรอบการวิเคราะหวาทกรรม

เชิงวิพากษของ แฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) เพื่อสะทอนใหเห็นอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝง

อยูในตัวบท แบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะหภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม, 2) การวิเคราะห

ตัวบท และ 3) การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมและภาคปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่ง

สามารถสรุปกรอบการวิเคราะหดังภาพตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 กรอบการวิเคราะหพาดหัวขาวอาชญากรรมประยุกตจากกรอบการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ     

ของแฟรคลาฟ (Fairclough, 1990: 25) 

  

การวิเคราะหพาดหัวขาวอาชญากรรมตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษแบงเปน 3

สวน คือ 1) การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม, 2)การวิเคราะหตัวบท และ 3) การศึกษา

ภาคปฏิบัติการทางสังคม การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม เปนการศึกษากระบวนการผลิต

ตัวบทวา หนังสือพิมพมีเงื่อนไขหรือปจจัยใดบางในการผลิตขาวอาชญากรรม เชน กรอบนโยบาย

ขาว กรอบการทํางานขาว และองคประกอบทางคุณคาขาว เปนตน การวิเคราะหตัวบท เปน

การศึกษารูปภาษาตามแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตรซึ่งแบงการวิเคราะหเปน 2 ระดับ คือ การ

วิเคราะหระดับขอความและการวิเคราะหรับคํา และการศึกษาภาคปฏิบัติการทางสังคม เปนการ

แนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมไทยมาตีความรวมกับภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม เพื่อสืบหา

อุดมการณที่แฝงอยูในพาดหัวขาว การวิเคราะหขอมูลมีข้ันตอนตอไปนี้ 
 

 

 

กระบวนการผลิตตัวบท 
 
 
 

 
 

กระบวนการตีความ 

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แนวคิดเก่ียวกับเพศสภาพในสังคมไทย 

พาดหัวขาว
อาชญากรรม 

การบรรยายความ 

การตีความ 

การอธิบายความ 
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4.1 การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 

การวิเคราะหภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม เปนข้ันตอนหนึ่งของการวิเคราะหวาท

กรรมเชิงวิพากษเพื่อการสืบคนที่มาของวาทกรรมวามีกระบวนการผลิตอยางไรบาง การวิเคราะห

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมในงานวิจัยนี้ เปนการศึกษากระบวนการผลิตตัวบทผานกรอบ

ความคิดในระดับตางๆ เชน กรอบการทํางานขาว, กรอบนโยบายของสถาบัน, กรอบความคิดสวน

บุคคล และกรอบความคิดทางสังคมวาขาวอาชญากรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพถูกสราง

ความหมายในทิศทางใด 
 

ในงานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการผลิตขาวอาชญากรรมในเบ้ืองตน ไดแก การศึกษา

กรอบนโยบายของสถาบันและกรอบการทํางานขาว สวนกรอบความคิดสวนบุคคลซึ่งเปน

การศึกษาเจตนารมณของผูส่ือขาววาแตละบุคคลวามีความคิดเห็นตอเหตุการณที่นําเสนออยางไร            

ในงานวิจัยนี้จะไมกลาวถึงกรอบความคิดสวนบุคคล เนื่องจากไมอยูในขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมมี 3 ข้ันตอน ไดแก 1) การศึกษานโยบายของสถาบัน  2) 

การศึกษากรอบการทํางานขาว มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

4.1.1 การศึกษากรอบนโยบายของสถาบัน 
 

นโยบาย หมายถึง นโยบายที่หนังสือพิมพแตละฉบับกําหนดไวเกี่ยวกับการ

เสนอขาว (ธนิตา แสนคํา, 2543) เมื่อนโยบายในการเสนอขาวและกลุมผูอานตางกันทําให

หนังสือพิมพเนนการนําเสนอขาวที่ตางกัน เชน หนังสือพิมพแนวคุณภาพเนนการนําเสนอขาวหนัก

มากกวาขาวเบา ตางกับหนังสือพิมพแนวประชานิยมที่เนนการนําเสนอขาวเบามากกวาขาวหนัก 

เปนตน งานวิจัยนี้นําขอมูลขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพแนวประชานิยม ดังนั้นการศึกษา

กรอบนโยบายของสถาบัน ผูวิจัยจะกลาวถึงกรอบการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพประชานิยมวา

มีทิศทางการนําเสนอขาวอยางไรบาง 
 

4.1.2 การศึกษากรอบการทํางานขาว 
 

ดังที่กลาวไปแลวในบทที่ 2 วา ในแตละวันมีเหตุการณเกิดข้ึนมากมายใน

สังคมแตจะมีเพียงไมกี่เหตุการณเทานั้นที่จะเปนขาว หนังสือพิมพมีกรอบการทํางานขาวโดย     

การประเมินคุณคาของเหตุการณวา เหตุการณใดมีองคประกอบทางคุณคาขาวที่เหมาะสมใหเปน

ขาว ขาวอาชญากรรมที่นําเสนอในหนังสือพิมพจึงเปนเหตุการณที่มีองคประกอบทางคุณคาขาว
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เหมาะสมตอการเปนขาว นอกจากนี้หนังสือพิมพยังคัดเลือกขาวที่มีคุณคาขาวมากที่สุดนําเสนอ

ในหนาหนึ่ง ดังที่ ธนิตา แสนคํา (2543) กลาววา นักหนังสือพิมพไดรับการบมเพาะประสบการณ

ในการคัดเลือกเหตุการณตางๆ และทําใหเปนขาวโดยอยูบนพื้นฐานขององคประกอบคุณคาขาว 

ดังนั้นขาวที่นําเสนอในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพแตละฉบับจึงเปนขาวที่หนังสือพิมพพิจารณาแลว

วา เปนขาวที่นาสนใจที่สุดและเช่ือวาดึงดูดความสนใจจากผูอานไดมากที่สุดดวย ในงานวิจัยนี้

ผูวิจัยจําแนกขาวอาชญากรรม ซึ่งแบงเปน 3 ประเด็นดวยกัน คือ 1) การจําแนกขาวอาชญากรรม

ตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา 2) การจําแนกขาวอาชญากรรมตามประเภทความรุนแรง และ 3) 

การจําแนกพาดหัวขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏ เพื่อแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพนําเสนอ

ขาวอาชญากรรมในทิศทางใดบาง และขาวอาชญากรรมที่มีผูกระทําและผูถูกกระทําเพศใดที่

หนังสือพิมพประเมินใหมีคุณคาขาวมากที่สุดมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) การจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา 
 

ในงานวิจัยนี้เนนศึกษาอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูในพาดหัวขาว

อาชญากรรมจึงจําเปนตองจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา คําวา “เพศ” 

ในงานวิจัยนี้จําแนกตามความหมายเชิงกายภาพและเพศสภาพของผูชายและผูหญิงในสังคม

เทานั้น ไมรวมถึงเพศที่สามและปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับผูกระทําและผูถูกกระทํา เชน จํานวน, 

อายุ เปนตน การจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา สามารถแบงไดเปน    

6 กลุมขอมูล ดังนี้ 

- ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย 

- ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

- ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย 

- ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

- ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทาํ-ผูถูกกระทําเปนเพศชาย 

- ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทาํ-ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง 
 

2) การจําแนกขาวอาชญากรรมตามประเภทความรุนแรง 
 

คําวา “ความรุนแรง” หมายถึง การกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิต

และทรัพยสิน หรืออีกความหมายหนึ่งคือ การสกัดกั้นศักยภาพของผูอ่ืน อาจสงผลตอการดําเนิน

ชีวิตของผูที่ไดรับผลของความรุนแรง องคการอนามัยโลก (1997 อางถึงใน นันทพันธ                 
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ชินลํ้าประเสริฐ, 2546)  ใหคําจํากัดความ “ความรุนแรง” หมายถึง การจงใจใชกําลังหรืออํานาจ

ทางกายเพื่อขมขูหรือกระทําตอตนเองตอผูอ่ืนตอกลุมบุคคลหรือชุมชน ซึ่งมีผลทําใหเกิดหรือมี

แนวโนมที่จะมีผลใหเกิดการบาดเจ็บตายหรือเปนอันตรายตอจิตใจหรือเปนการยับยั้งการเจริญ

งอกงามหรือการกีดกั้นหรือปดกั้นทําใหสูญเสียสิทธิบางประการ และขาดการไดรับในสิ่งที่สมควร

จะไดรับ ประเภทของความรุนแรงแบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) ความรุนแรงตอตนเอง (Self-directed 

Violence), 2) ความรุนแรงระหวางบุคคล (Interpersonal Violence) และ 3) ความรุนแรงระหวาง

กลุม (Collective Violence) ในงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะขาวอาชญากรรมที่เปนความรุนแรงระหวาง

บุคคลเทานั้น  
 

ความรุนแรงระหวางบุคคล(Interpersonal Violence) หมายถึง ความรุนแรงที่

กระทําโดยบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืน สามารถแบงยอยเปน 2 ประเภทตามความสัมพันธระหวาง

ผูกระทําและผูถูกกระทําดังนี้ 
 

- ความรุนแรงในครอบครัว หมายถงึ ความรุนแรงที่เกิดข้ึนระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัวคูสมรสไดแกความรุนแรงตอเด็ก (Child abuse) ความรุนแรงระหวางสามีภรรยา 

(Intimate partner violence) และความรุนแรงตอผูสูงอายุ (Elder abuse)  
 

- ความรุนแรงในชุมชน หมายถึง ความรุนแรงที่เกิดข้ึนระหวาง 

บุคคลภายนอกบานที่คุนเคยกันหรือเกิดจากบุคคลที่รูจักกันโดยไมมีความสัมพันธตอกัน หรือเกี่ยว

ดองเปนญาติพี่นองกัน หรือคนแปลกหนา ไดแก ความรุนแรงที่เกิดจากการรวมกระทําผิดต้ังแต 2 

คนข้ึนไป (Gang violence), การใชความรุนแรงทางเพศการขมขืนโดยคนแปลกหนา (Stranger 

rape and sexual assault), การใชความรุนแรงแบบสุมกระทําตอใครก็ได (Random acts of 

violence), การใชความรุนแรงทางกายระหวางวัยรุน (Physical assaults between youths),

ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในคูรัก (Dating violence) และความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสถานที่หรือสถาบัน

ตางๆ ไดแก ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในโรงเรียนในที่ทํางานหรือโรงงาน ไดแก การลวนลามทางเพศ 

(Sexual harassment) และความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสถานพยาบาลคนชรา ไดแก การทอดทิ้งไม

ดูแลและการทุบตี ในงานวิจัยนี้แบงความรุนแรงในชุมชนออกเปน 2 กลุมตามความสัมพันธ

ระหวางผูกระทําและผูถูกกระทําไดแก ความรุนแรงที่เกิดกับบุคคลที่รูจักและความรุนแรงที่เกิดกับ

คนที่ไมรูจัก จากคํานิยามความรุนแรงระหวางบุคคล ผูวิจัยนํามาจําแนกขาวอาชญากรรมตาม

ประเภทความรุนแรงระหวางบุคคล คือ ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในชุมชน 
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3) การจําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏ เปนการศึกษาวา 

หนังสือพิมพประเมินคุณคาขาวในแตละกลุมขอมูลทิศทางใด และหนังสือพิมพประเมินคุณคาขาว

กลุมใดใหนําเสนอในหนาหนึ่งมากที่สุดการจําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏ มี

รายละเอียดดังนี้ 
 

3.1) จําแนกตามหนาที่ปรากฏ เปนเปรียบเทียบสัดสวนระหวางสัดสวนของ 

ขาวทั้งหมด, สัดสวนของขาวหนาหนึ่ง และสัดสวนของขาวหนาอ่ืน 

3.2) จําแนกตามหนาที่ปรากฏและเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา เปนการ 

เปรียบเทียบสัดสวนระหวางขาวหนาหนึ่งและขาวหนาอ่ืนตามกลุมขอมูลที่จําแนกตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทํา 
 

4) การศึกษาองคประกอบคุณคาขาว เปนการศึกษาภาพรวมของขาว 

อาชญากรรมที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งวา หนังสือพิมพพิจารณาขาวที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งผาน

องคประกอบคุณคาขาวอยางไร 

 

การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจะทําใหเห็นทิศทางของการนําเสนอขาว

อาชญากรรมในหนังสือพิมพวา หนังสือพิมพนําเสนอขาวอาชญากรรมในประเด็นใดบาง 

หนังสือพิมพใหความสําคัญกับขาวประเภทใดมากที่สุด และสะทอนใหเห็นองคประกอบคุณคา

ขาวใดบาง 
 

4.2 การวิเคราะหตัวบท: การศกึษารูปภาษาในพาดหวัขาวอาชญากรรม 
 

การวิเคราะหตัวบทเปนการศึกษารูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาววา หนังสือพิมพใช

ภาษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดเหตุการณความรุนแรงในพาดหัวขาวอยางไร กอนการวิเคราะห

รูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวอาชญากรรม ผูวิจัยไดสรุปลักษณะที่ปรากฏในพาดหัวขาว

อาชญากรรมเพื่อนํามาเปนเกณฑในการกําหนดกรอบการวิเคราะหรูปภาษาในพาดหัวขาว มี

รายละเอียดดังนี้ 
 

4.2.1 ลักษณะภาษาพาดหวัขาว 
 

พาดหัวขาวเปนการสรุปใจความสําคัญของเนื้อขาวซ่ึงมีลักษณะภาษา

หลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับวาพาดหัวขาวแตละขาวมีพื้นที่ในการนําเสนอมากนอยเพียงไร ภาษา
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พาดหัวขาวจึงมีลักษณะภาษาที่ตางจากภาษาทั่วไป เชน ในกรณีที่หนังสือพิมพมีเนื้อที่ขาว

คอนขางจํากัดทําใหลักษณะภาษาในพาดหัวขาวจะตองลดจํานวนของคําใหพอดีกับเนื้อที่แตยงัคง

ใหไดใจความเทากับการใชภาษาแบบปกติตัวอยาง เชน 
 

นามวลี มือยิง 3 แมลูก (ไทยรัฐ 8 พ.ย. 49) 

ประโยค มือปนบุกยิงสาวปางตาย (คมชัดลึก 12 ก.ค. 49) 

นามวลี พอเล้ียงหื่น (ไทยรัฐ 18 ส.ค. 50) 

ประโยค พอเล้ียงหื่นขมขืนลูก (ไทยรัฐ 28 เม.ย. 50) 

 

จะเห็นไดวา เมื่อปรากฏในพื้นที่จํากัดมาก  พาดหัวขาวอาจปรากฏในรูปที่เปน

นามวลีแทนท่ีจะเปนประโยคก็ได อยางไรก็ตามการลดรูปใหกระชับนี้ก็จะตองทําบนพื้นฐานที่ยัง

ทําใหผูอานสามารถเขาใจไดวาขาวนําเสนอเหตุการณอะไรได เชน พาดหัวขาวที่เปนนามวลี     

“มือยิง 3 แมลูก” (ไทยรัฐ 8 พ.ย. 49) ผูอานจะยังสามารถเขาใจไดวา ขาวนี้เปนเหตุการณที่ผูราย

ทําราย 3 แมลูก เชนเดียวกับพาดหัวขาวเปนประโยค “มือปนบุกยิงสาวปางตาย”  
 

นอกจากนี้จากการกระชับพาดหัวขาวใหเขากับพื้นที่ที่จํากัด จึงทําใหภาษาใน

พาดหัวขาวมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากภาษาท่ัวไป เชน การละประธาน กรรม คําชวยกริยา  

รวมไปถึงการนําเสนออนุพากยหลายๆ อนุพากยโดยไมมีคําเช่ือม เชน 

 
มีดจี้ผูโดยสารสาวอมนกเขา จับทันควัน-แท็กซ่ีหื่น (ขาวสด 10 ก.ค. 49) 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา พาดหัวขาวมีการละคําเปนจํานวนมาก แตผูอาน

สามารถเขาใจไดวา พาดหัวขาวตองการส่ือความหมายอยางไร อนุพากยแรก “มีดจี้ผูโดยสารสาว

อมนกเขา” ผูอานจะไมตีความวา “มีดจี้ผูโดยสารสาว(ที่)อมนกเขา”  แตจะเขาใจวา “มีดจี้

ผูโดยสารสาว (ให) อมนกเขา” เพราะผูอานเขาใจไดวาลักษณะของเหตุการณควรเปนอยางไร  

สวนอนุพากย “จับทันควัน-แท็กซ่ีหื่น”  ก็จะไมตีความวา แท็กซ่ีเปนคนจับเพราะมีการใชคําหื่น   

ดังนั้น ดวยภาษาที่ส้ันกระชับแตก็ทําใหไดภาพใจความไดตรงกัน   และการนําขอมูลที่สําคัญใน

ขาวแตละสวนมาประกอบกัน พาดหัวขาวในภาษาไทยไมไดมีเฉพาะโครงสรางที่เปนประโยค  

ความเดียวที่มักจะพบในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ แตสามารถเปนประโยคความซอน ประโยค

ความรวม หรือมีทั้งประโยคความซอนและความรวมอยูในพาดหัวขาวหนึ่งก็ได อยางไรก็ตาม ผล

จากการเขียนขอความใหกระชับนี้ ทําใหบางคร้ังเราสามารถวิเคราะหโครงสรางและความสัมพันธ

ระหวางคําไดหลายแบบ ตัวอยางเชน 
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รวบมือปนยิงเด็กเสิรฟ (ขาวสด 10 ก.ค. 49) 

รวบมือฆา นร. (ไทยรัฐ 7 ก.ย. 49) 

 

จากตัวอยางจะเห็นวา พาดหัวขาวมีการละประธานซึ่งเขาใจไดวาเปนตํารวจ 

และมีการละคําเช่ือมอนุพากย “ที่” ในประโยคความซอน “รวบมือปน(ที่)ยิงเด็กเสิรฟ” ในขณะที่

พาดหัวขาว “รวบมือฆา นร.”  นั้นก็มีการละประธานเชนกัน และสามารถมองไดวา มีการลดรูป

ประโยคความซอนลงเปนเหมือนคํานามประสม “มือยิง นร.” การวิเคราะหที่แตกตางกันนี้ ทําให

พาดหัวขาวสองชิ้นนี้ถูกวิเคราะหวานําเสนอขอมูลที่แตกตางกัน คือ กรณีหลังเปนพาดหัวขาวที่

นําเสนอกระบวนการตํารวจเพียงอยางเดียว และกรณีแรกเปนพาดหัวขาวที่นําเสนอกระบวนการ

ตํารวจและเหตุการณความรุนแรงดวย เชนเดียวกับตัวอยางพาดหัวขาวตอไปนี้ที่สามารถวิเคราะห

ไดหลายกรณี 
 

(29) พอเล้ียงหื่น (ไทยรัฐ 18 ส.ค. 50) 

(30) รวบพอหื่น (ไทยรัฐ 1 ม.ค. 49) 

(31) หื่นขมขืนสาว (เดลินิวส 18 มิ.ย. 50) 

(32) พอเล้ียงหื่นขมขืนลูก (ไทยรัฐ 28 เม.ย. 50) 

 

คําวา “หื่น” สามารถวิเคราะหใหเปนคํากริยาแสดงอาการก็ได หรือวิเคราะหวา

เปนคําคุณศัพทขยายหนวยนามที่อยูขางหนาเพื่อบงบอกพฤติกรรมของบุคคลนั้นก็ได และถา

พิจารณาการส่ือความหมายก็สามารถวิเคราะหได 2 ลักษณะเชนเดียวกัน คือ คําวา “หื่น” ที่เปน

คํากริยาเปนการบงบอกสาเหตุของเหตุการณ หรือที่เปนคําคุณศัพทเปนการที่ผูเขียนแสดงทัศนคติ

ตอบุคคลที่อางถึงดังนั้นถาวิเคราะหลักษณะภาษาในพาดหัวขาวตางกันจะสงผลใหไดการสื่อ

ความหมายตางกันไปดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

พาดหัวขาว (29) “พอเล้ียงหื่น”  สามารถวิเคราะหได 2 แบบ แบบแรก

วิเคราะหวา เปนพาดหัวขาวที่เปนนามวลีโดยผูเขียนคาดวาผูอานสามารถเขาใจไดวา ขาวนี้เปน

เหตุการณความรุนแรงทางเพศท่ีพอขมขืนลูก และอีกแบบคือ เปนพาดหัวขาวในรูปที่เปนประโยค

ความเดียวที่มีหนวยนามแสดงผูกระทํา “พอเล้ียง” แสดงกริยาอาการ “หื่น” ที่แสดงความหมาย

เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ เปนตน 
 

พาดหัวขาว (30) “รวบพอหื่น” สามารถวิเคราะหได 2 แบบ แบบแรกวิเคราะห

วา เปนพาดหัวขาวลักษณะประโยคความเดียวที่ไมปรากฏประธานแตผูอานสามารถเดาไดวา
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ประธานที่ไมปรากฏคือ “ตํารวจ” แสดงกริยา รวบ” และมีหนวยนามทําหนาที่กรรม คือ “พอหื่น” 

ซึ่งส่ือความหมายเกี่ยวกับการแสดงการจับกุมเพียงประเด็นเดียว และอีกแบบหนึ่งคือ เปนพาดหัว

ขาวที่เปนประโยคความซอนมีอนุพากยหลัก คือ “รวบพอ” และมีอนุพากยรองทําหนาที่กรรม คือ 

“พอ(ที่)หื่น” ซึ่งอนุพากยหลักส่ือความหมายเกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําผิด และอนุพากยรอง     

ส่ือความหมายบงบอกสาเหตุของเหตุการณ  
 

พาดหัวขาว (31) “หื่นขมขืนสาว” สามารถวิเคราะหได 2 แบบ แบบแรก

วิเคราะหวา เปนพาดหัวขาวลักษณะประโยคความรวม คําวา “หื่น” ถูกตัดสินใหเปนกริยาแสดง

อาการ และกริยาอีกตัวหนึ่งคือ “ขมขืน” กริยาทั้งสองตัวมีความสัมพันธกันโดยมีประธานรวมกัน 

ซึ่งไมปรากฏในที่นี้ และมีกรรมคือ “สาว” ซึ่งส่ือความหมายตามคํากริยาที่ปรากฏในพาดหัวขาว 

กริยาตัวแรก “หื่น” แสดงสาเหตุของเหตุการณ และกริยาตัวที่สอง “ขมขืน” แสดงการกระทํา การ

วิเคราะหอีกแบบคือ เปนพาดหัวขาวที่เปนประโยคความเดียว คําวา “หื่น” ใชเปนคํานามทําหนาที่

ประธาน แสดงกริยา “ขมขืน” และมีกรรมคือ “สาว” โดยแบบนี้จะส่ือความหมายเกี่ยวกับ

เหตุการณความรุนแรงเพียงประเด็นเดียว 
 

พาดหัวขาว (32) “พอหื่นขมขืนลูก” สามารถวิเคราะหได 2 แบบเหมือนกับ

พาดหัวขาว (31) เพียงแตพาดหัวขาว (32) ปรากฏประธานแสดงผูกระทํา  
 

จากตัวอยางการวิเคราะหจะเห็นไดวา ลักษณะภาษาในพาดหัวขาวสามารถ

วิเคราะหไดหลายรูปแบบ เนื่องจากการลดคําที่ปรากฏในในพาดหัวขาวเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อที่

ขาว อยางไรก็ตามการลดจํานวนคําลงนั้นยังคงใหความหมายไดเหมือนเดิม ผูวิจัยมองวา วิธีการ

วิเคราะหโครงสรางภายในภาษาพาดหัวขาวที่แตกตางกันสงผลตอการมองความหมายของขอมลูที่

นําเสนอในพาดหัวขาว  ดังนั้นกอนการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวจําเปนตองกําหนด

กรอบการวิเคราะหภาษาในพาดหัวขาวแบงเปน 3 ประเด็นดวยกันคือ 1) เกณฑในการวิเคราะหรูป

ภาษาที่ใชในการบรรยายเหตุการณความรุนแรงในพาดหัวขาว, 2) การศึกษาความหมายของ

ขอมูลภายในพาดหัวขาว และ 3) การศึกษาลักษณะภาษาในพาดหัวขาว มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) เกณฑการวิเคราะหรูปภาษาที่บรรยายเหตุการณความรุนแรงภายใน 

พาดหัวขาว ดังที่กลาวไปแลววา การนําเสนอพาดหัวขาวมีขอจํากัดทางดานพื้นที่ขาว หนังสือพิมพ

จึงใชคําที่ส้ัน กระชับและไดใจความมากที่สุด จากขอมูลพบวา มีรูปภาษาที่ใชในการบรรยาย

เหตุการณความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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(32) เพ่ือนยิงเพ่ือน 
ประธาน-กริยา-กรรม 

(ไทยรัฐ 23 ก.พ. 50) 

(33) นองฆาโหด 
ประธาน-กริยา-วิเศษณ 

(ไทยรัฐ 17 ส.ค. 50) 

(34) รุมโทรมนักเรียน 
กริยา-กรรม 

(ไทยรัฐ 3 ก.ย. 49) 

(35) ยิงกลางตลาดนัด 
กริยา-บุพบทวลี 

(ไทยรัฐ 13 ก.ค. 49) 

(36) สาวบินไทยโดนลวนลาม 
ประธาน(ผูถูกกระทํา)-หนวยบงชี้วาจก-กริยา 

(ไทยรัฐ 15 พ.ย. 49) 

(37) แมชีตายคาวัด 
ประธาน-กริยา-บุพบทวลี 

(ขาวสด 4 พ.ค. 49) 

(38) มือยิง 3 แมลูก 
นามประสม 

(ไทยรัฐ 8 พ.ย. 49) 

(39) โจตื้บอริดับคารานโอเกะ 
ประธาน “โจ”-กริยา “ต้ืบ”-กรรม“อริ” 

ประธาน “อริ”-กริยา “ดับ”-บุพบทวลี “คารานโอเกะ” 

(ขาวสด 2 ม.ค. 49) 

 

จากตัวอยางจะเห็นวา พาดหัวขาว (32) ถึง (35) เปนพาดหัวขาวมี

ลักษณะประโยคความเดียวและมีการละสวนใดสวนหนึ่งในประโยคตามลําดับ บางพาดหัวขาวมี

วิเศษณขยายกริยา (พาดหัวขาว (33)) บางพาดหัวขาวมีบุพบทวลีบงบอกสถานที่ (ตัวอยาง(35)) 

สวนพาดหัวขาว (36) เปนพาดหัวขาวมีลักษณะประโยคกรรมวาจก สวนพาดหัวขาว (37) เปน

พาดหัวขาวที่แสดงสภาพของผูถูกกระทําและมีบุพบทวลีบงบอกสถานที่ พาดหัวขาว (38) เปน

พาดหัวขาวมีลักษณะนามประสมที่ลดรูปมาจากประโยค “มือปนยิง 3 แมลูก ขณะที่พาดหัวขาว 

(39) เปนพาดหัวขาวมีลักษณะประโยคความรวมที่มี 2 อนุพากยภายในพาดหัวขาว อนุพากยแรก

แสดงการกระทําของเหตุการณ อนุพากยที่สองแสดงผลของเหตุการณเปนตน 
  

นอกจากพาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลเฉพาะเหตุการณความรุนแรงและ

สามารถจําแนกอนุพากยภายในพาดหัวขาวไดชัดเจนแลว ยังมีพาดหัวขาวที่สามารถวิเคราะหได

หลากหลาย (ดังเชน พาดหัวขาว(29) - (32)) และพาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลที่มากกวาหนึ่งขอมูล 

เชน 
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(40) ปาดหนารถเมล ยิงคนขับสาหัส 
“()ปาดหนารถเมล (และ) ยิงคนขับ (คนขับ) สาหัส”    

เดลินิวส 3 ก.ค. 49 

(41) รวบโจโคราชลวงเด็กขมขืนยับ 

“()รวบโจโคราช(ที่)ลวงเด็กขมขืนยับ” 

เดลินิวส 25 ส.ค. 50 

(42) ฆาตกรหื่นกามบุกขมขืนโหดครูอนุบาล 
“ฆาตกรหื่นกามบุกขมขืนโหดครุอนุบาล” 

เดลินิวส 18 เม.ย. 50 

 

พาดหัวขาว (40) เปนพาดหัวขาวลักษณะประโยคความรวมมีการละ

ประธาน “() ปาดหนารถเมล (และ) ยิงคนขับ (คนขับ) สาหัส”   สองอนุพากยแรก “ปาดหนารถเมล

ยิงคนขับ” เปนการบรรยายความตอเนื่องของเหตุการณความรุนแรง มีการละคําเช่ือมอนุพากย 

“และ” สวนอนุพากยสุดทาย เปนการแสดงผลของเหตุการณ บอกสภาพของผูถูกกระทํา “คนขับ

สาหัส” พาดหัวขาวนี้จึงส่ือความหมายเหตุการณความรุนแรงประเด็นเดียว   
 

พาดหัวขาว (41) มีลักษณะประโยคความซอน มีการละประธาน ซึ่ง

เขาใจไดวาเปนตํารวจ และมีการละคําเช่ือมอนุพากย “ที่” “()รวบโจโคราช(ที่)ลวงเด็กขมขืนยับ”   

มี 2 อนุพากย อนุพากยแรกเปนการแสดงขอมูลกระบวนการตํารวจเกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําผิด 

อนุพากยที่สอง (หลังคําเช่ือมอนุพากย “ที่”) เปนการแสดงขอมูลเหตุการณความรุนแรง ถึงแมวา

ภายในอนุพากยที่สองมีกริยาเรียงแสดงเหตุการณที่ตอเนื่อง “ลวง....ขมขืนยับ” ซึ่งสามารถ

วิเคราะหไดวาเปนประโยคความรวม  แตงานวิจัยนี้พิจารณาเพียงวาหลังคําเช่ือมอนุพากย “ที่” 

แสดงขอมูลอยางไรเทานั้น พาดหัวขาวนี้จึงส่ือความหมายทั้งกระบวนการตํารวจและเหตุการณ

ความรุนแรง 
 

พาดหัวขาวที่ (42) มีลักษณะประโยคความรวม คําวา “ฆาตกรหื่นกาม” 

ทําหนาที่ประธาน มีกริยาเรียงแสดงความตอเนื่องของเหตุการณ “บุกขมขืน” มีวิเศษณขยายกริยา 

“โหด” และ“ครูอนุบาล” ทําหนาที่เปนกรรม งานวิจัยนี้วิเคราะหใหคําวา “หื่นกาม” เปนคําคุณศัพท

ขยายคําวา “ฆาตกร” พาดหัวขาวนี้จึงส่ือความหมายเหตุการณความรุนแรงเพียงประเด็นเดียว 
 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา พาดหัวขาวมีลักษณะภาษาหลายรูปแบบซ่ึง

ข้ึนอยูกับเนื้อที่ขาว และขอมูลที่นําเสนอในพาดหัวขาว งานวิจัยนี้มองพาดหัวขาววาเปนขอความ

หนึ่งที่มีทั้งลักษณะนามวลี ประโยคความเดียว ความรวม และความซอน ในกรณีที่พาดหัวขาวเปน

ประโยคความรวมหรือประโยคความซอนมีอนุพากยมากกวาหนึ่งอนุพากยเช่ือมโยงกัน ทั้งนี้     

พาดหัวขาวอาจมีการละสวนใดสวนหนึ่งของประโยค เชน ประธาน กรรม คําเช่ือม ซึ่งข้ึนอยูกับเนื้อ
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ที่ขาวการละคําในพาดหัวขาวทําใหวิเคราะห รูปภาษาไดหลายทาง และสงผลใหการสื่อ

ความหมายตางกันไปดวย สําหรับการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ผูวิจัยไดกําหนด

เกณฑการจําแนกอนุพากย ดังตอไปนี้ 
 

1.1) ในกรณีที่พาดหัวขาวเปนนามวลี เชน  “มือยิง 3 แมลูก” (ไทยรัฐ 8  

พ.ย. 49) ถือวาส่ือความหมายเหตุการณความรุนแรงเพียงประเด็นเดียว 

1.2) ในกรณีที่พาดหัวขาวเปนประโยคความเดียว (อาจละประธาน 

หรือไมก็ได) ในงานวิจัยนี้ถือวาเปนการนําเสนอขอมูลเด่ียว เชน “รวบมือฆา นร.”  (ไทยรัฐ 7 ก.ย. 

49) คําวา “มือฆา นร.” มีการลดรูปประโยคความซอนลงเปนเหมือนคํานามประสมทําหนาที่กรรม

ของประโยค ในกรณีนี้ถือวาเปนพาดหัวขาวที่นําเสนอกระบวนการตํารวจเพียงอยางเดียวตางกับ

พาดหัวขาวมีลักษณะประโยคความซอน “รวบมือปน(ที่)ยิงเด็กเสิรฟ” สามารถจําแนกไดเปน        

สองอนุพากย อนุพากยแรกนําเสนอกระบวนการตํารวจ อนุพากยที่สองนําเสนอเหตุการณความ

รุนแรง 

1.3) ในกรณีที่พาดหัวขาวมีคําวา “หื่น” “คล่ัง” งานวิจัยนี้กําหนดใหคํา 

เหลานี้เปนคําคุณศัพทขยายหนวยนามเทานั้น เชน “พอเล้ียงหื่นขมขืนลูก” (ไทยรัฐ 28 เม.ย. 50) 

ถือวานําเสนอเหตุการณความรุนแรงเพียงประเด็นเดียว 

1.4) การจําแนกอนุพากยภายในพาดหัวขาวนอกจากจะพิจารณาตาม 

โครงสรางพาดหัวขาววามีกี่อนุพากยแลวจะพิจารณาตามความหมายที่ปรากฏดวย เชน พาดหัว

ขาวที่ (40) เปนพาดหัวขาวที่มีหลายอนุพากยเช่ือมโยงกันแตนําเสนอเหตุการณความรุนแรงเพียง

ประเด็นเดียว 

1.5) การพิจารณาวาขอมูลสวนใดเปนการแสดงขอมูลเหตุการณความ 

รุนแรง  ขอมูลที่แสดงเหตุการณความรุนแรงในพาดหัวขาวตองเปนประโยคเทานั้น (อยางนอยตอง

ปรากฏหนวยกริยาที่แสดงความรุนแรง เชน “ยิงถลม”)  ในกรณีที่มีคํานามหนึ่งสามารถสื่อ

ความหมายที่เกี่ยวของกับเหตุการณความรุนแรงซึ่งปรากฏอยูในสวนใดสวนหนึ่งของพาดหัวขาว 

เชน “สยอง 2 ศพ”  คําวา “ 2 ศพ” ถือเปนสวนหนึ่งของเหตุการณเทานั้นแตผูอานยังไมรูวา

เหตุการณความรุนแรงเปนอยางไร งานวิจัยนี้ถือวา  คําวา “ 2 ศพ” เปนสวนหนึ่งที่ปรากฏในสวน

ขยายเปนตน  
 

2) การศึกษาความหมายของขอมูลภายในพาดหัวขาว จากขอมูล 

พบวา พาดหัวขาวอาชญากรรมมีลักษณะการนําเสนอทั้งแบบเสนอขอมูลเด่ียวและแบบที่เสนอ

มากกวาหนึ่งขอมูล ตัวอยางเชน 
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 พาดหัวขาว  

ชาย-ชาย ลาโจคล่ังยิงดะปวนกรุงม. 3 สาหัส 
ลาโจคล่ัง (ที่) ยิงดะปวนกรุงม. 3 สาหัส 

(กระบวนการตํารวจ) (เหตุการณความรุนแรง)  

(ไทยรัฐ 29 ต.ค. 50) 

ชาย-หญิง วัยรุนหึงโหด 

(สาเหตุความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 16 ต.ค. 50) 

ชาย-หญิง ฉุนสาวอยูกับก๊ิกในหองพังประตูชักมีดแทงดับ 

“ฉุนสาวอยูกับก๊ิกในหอง (จึง) พังประตู (แลว) ชักมีด

แทง(สาว) ดับ” 

(สาเหตุความรุนแรง)    (เหตุการณความรุนแรง) 

(คมชัดลึก 17 มิ.ย.50) 

หญิง-ชาย เมียซัลโวผช.ผญบ.ดับขณะหลับ 
(เหตุการณความรุนแรง)               

(ขาวสด 20 ก.พ. 50) 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา พาดหัวขาวมีทั้งการนําเสนอขอมูลเด่ียว

และมากกวาหนึ่งขอมูล ซึ่งความหมายของขอมูลที่ปรากฏในพาดหัวขาวมี 2 ลักษณะ คือ ขอมูลที่

เกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงและขอมูลที่สัมพันธกับเหตุการณความรุนแรง ในงานวิจัยนี้ผูวิจัย

เรียกขอมูลที่ เกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงวา “ขอมูลหลัก” และเรียกขอมูลที่สัมพันธกับ

เหตุการณความรุนแรงวา “ขอมูลรอง”  ผูวิจัยจําแนกความหมายของขอมูลรองที่ปรากฏในพาดหัว

ขาวใหชัดเจนข้ึนเพื่อการกําหนดรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ความหมายที่ปรากฏในพาดหัวขาว 

มีรายละเอียดดังนี้ 
   

2.1) ขอมูลหลัก เปนหนวยขอมูลที่แสดงเหตุการณความรุนแรงวา

เกิดอะไรข้ึนบาง ใครเปนผูกระทํา และใครเปนผูถูกกระทํา 

2.2) ขอมูลรอง เปนหนวยขอมูลที่สัมพันธกับเหตุการณความรุนแรง 

มักจะปรากฏรวมกับขอมูลหลัก บางพาดหัวขาวอาจนําเสนอขอมูลรองโดยไมมีขอมูลหลัก ขอมูล

รองในพาดหัวขาวพบวามี 4 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

- ขอมูลแสดงสาเหตุของความรุนแรง เปนขอมูลที่กลาวถึง 

เบ้ืองหลังของความรุนแรงที่เกิดข้ึนวามาจากสาเหตุใด ตัวอยางเชน 
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รปภ.ย๊ัวะไมเปล่ียนหลอดไฟใหมีดแทงหนุมชางคอนโดสาหัส 

“รปภ. ย๊ัวะ (ที่หนุมชางคอนโด) ไมเปล่ียนหลอดไฟให  

(รปภ.จึงใช) มีดแทงหนุมชางคอนโด (หนุมชางคอนโด)สาหัส”  

(คมชัดลึก 18 ส.ค. 50) 

(สาเหตุ)   (เหตุการณความรุนแรง) 

กระซวกผัวแสบอางทํางานดึกที่แทมีเมียนอย 

“()กระซวกผัวแสบอางทํางานดึก(แต)ที่แทมีเมียนอย 

(เดลินิวส 17 มิ.ย. 50) 

(เหตุการณความรุนแรง)  (สาเหตุ) 

วัยรุนหึงโหด 

(สาเหตุความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 16 ต.ค. 50) 

 

จากตัวอยางพาดหัวขาว “ รปภ.ยั๊วะไมเปล่ียนหลอดไฟใหมีด

แทงหนุมชางคอนโดสาหัส” สองอนุพากยแรกมีลักษณะประโยคความซอนละคําเช่ือม “ที่” และ  

ละประธานในอนุพากยยอย “รปภ. ยั๊วะ (ที่หนุมชางคอนโด) ไมเปล่ียนหลอดไฟให” และสอง     

อนุพากยถัดไปมีลักษณะประโยคความรวมที่แสดงความตอเนื่องของเหตุการณความรุนแรง 

“(รปภ.จึงใช) มีดแทงหนุมชางคอนโด (หนุมชางคอนโด)สาหัส” อนุพากยแรกแสดงเหตุการณความ

รุนแรงและอนุพากยถัดไปแสดงผลของเหตุการณความรุนแรง  
 

พาดหัวขาว “กระซวกผัวแสบอางทํางานดึกที่แทมีเมียนอย”   

อนุพากยแรกมีลักษณะประโยคความเดียวแสดงเหตุการณความรุนแรง มีการละประธาน “()

กระซวกผัวแสบ” สวนสองอนุพากยถัดไปมีลักษณะประโยคความรวม มีการละคําเช่ือม “แต”    

“ผัวแสบอางทํางานดึก (แต) ที่แทมีเมียนอย” 
 

พาดหัวขาว “วัยรุนหึงโหด” มีลักษณะประโยคความเดียวที่

นําเสนอเฉพาะสาเหตุความรุนแรง 
 

- ขอมูลแสดงกระบวนการตํารวจ เปนขอมูลที่กลาวถึงการ 

ทํางานของตํารวจแตละข้ันตอนหลังจากเกิดเหตุการณความรุนแรงข้ึน เชน การจับกุมผูกระทําผิด 

การทําแผนประกอบคํารับสารภาพ การเขามอบตัว การเขาแจงความ ตัวอยางเชน 
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แจงจับกระเปารถเมลหื่นขมขืนผูโดยสาร 

“แจงจับกระเปารถเมลหื่น (ที่) ขมขืนผูโดยสาร” 

(เดลินิวส 24 ก.พ. 50) 

(กระบวนการตํารวจ)  (เหตุการณความรุนแรง) 

จับมือยิงพลเมืองดี 

(กระบวนการตํารวจ)  

(ไทยรัฐ 13 ม.ค. 49) 

 

จากตัวอยางจะเหน็วา พาดหัวขาว “แจงจบักระเปารถเมลหื่น

ขมขืนผูโดยสาร” มีลักษณะประโยคความซอน มกีารละประธานที่ผูอานสามารถเขาใจไดวาเปน

ตํารวจ และละคําเช่ือม “ที่”  “แจงจับกระเปารถเมลหื่น(ที่)ขมขืนผูโดยสาร” สามารถจําแนกไดเปน

สองอนพุากย อนุพากยแรกนําเสนอกระบวนการตํารวจและอนุพากยที่สองนําเสนอเหตุการณ

ความรุนแรง 
 

สวนพาดหัวขาว “จับมือยงิพลเมืองดี”  มกีารลดรูปประโยค

ความซอนลงเปนเหมือนคํานามประสมทาํหนาที่กรรมของประโยค ในกรณีนี้ถือวาเปนพาดหวัขาว

ที่นาํเสนอกระบวนการตํารวจเพียงอยางเดียว  
  

- ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลในขาว เปนขอมูลที่กลาวถึงภูมิหลัง 

ของบุคคลในขาว, เหตุการณที่เกิดข้ึนหลังจากเกิดเหตุการณความรุนแรงที่ไมใชขอมูลกระบวนการ

ตํารวจ ตัวอยางเชน 
 

เศรษฐีนีเรรอน 

(ขอมูลผูถูกกระทํา) 

(คมชัดลึก11 ม.ค.49) 

แมยอมเผาวันนี้ ด.ญ. 14 เหย่ือกาม 

(ขอมูลผูถูกกระทํา) 

(ขาวสด 10 ก.ย.49) 

 

จากตัวอยางพาดหัวขาวไมมกีารนาํเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณความรุนแรงเลย เชน “เศรษฐนีีเรรอน” เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับภูมหิลังของ

ผูถูกกระทํา เปนตน 
 

- สวนขยายเปนสวนที่หนังสือพิมพใชแสดงทัศนคติและ 

มุมมองที่มีตอเหตุการณเพื่อกระตุนอารมณผูอานใหมีอารมณรวมตอเหตุการณที่นําเสนอ 

ตัวอยางเชน 
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สลด น.ร. หญิงนัดตบ-ถายคลิป (ขาวสด 22 ธ.ค. 50) 

(สวนขยาย)  (เหตุการณความรุนแรง) 

สยอง 2 ศพ จา ตร. ฉุนกิ๊กขอเลิก (เดลินิวส 1 ก.ค. 49) 

(สวนขยาย)  (สาเหตุความรุนแรง) 

รักสามเศรา เมียหลวงโหดฆาเมียนอย (เดลินิวส 22 ส.ค. 50) 

(สวนขยาย)  (เหตุการณความรุนแรง) 

 

จากตัวอยางจะเห็นวา สวนขยายในพาดหัวขาวมีลักษณะเปน

คําแสดงอารมณ เชน “สลด” “สยอง” หรือมีการใชคําแสดงทัศนคติที่เกี่ยวกับเหตุการณ เชน “รัก

สามเศรา” ในกรณีพาดหัวขาว “สยอง 2 ศพ จา ตร. ฉุนกิ๊กขอเลิก”  สวนขยายคือ “สยอง 2 ศพ” ซึ่ง

อาจพิจารณาไดวา มีการนําเสนอผลของเหตุการณ อยางไรก็ตามในงานวิจัยถือวาเปนสวนหนึ่งใน

สวนขยายเทานั้น (เกณฑในขอ 1.5)  
 

3) การศึกษาลักษณะภาษาในพาดหัวขาว จากการศึกษาขอมูลพบวา  

พาดหัวขาวอาชญากรรมมี 4 รูปแบบคือ พาดหัวขาวที่มีลักษณะนามวลี, พาดหัวขาวที่มีลักษณะ

ประโยคความเดียว, พาดหัวขาวที่มีลักษณะประโยคความซอน และพาดหัวขาวที่มีลักษณะ

ประโยคความรวม  งานวิจัยนี้นําเกณฑการวิ เคราะห ลักษณะภาษาในพาดหัวขาวของ      

ประภัสสร ภัทรนาวิก (2539) มาประยุกตใชในการนิยามลักษณะภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาว

อาชญากรรม นอกจากนี้ ผูวิจัยยังกําหนดเกณฑการจําแนกความหมายของขอมูลภายใน         

พาดหัวขาวที่แบงตามอนุพากยภายในพาดหัวขาว กลาวคือ ในกรณีที่พาดหัวขาวมีลักษณะ

นามวลีและประโยคความเดียวถือวาส่ือความหมายของขอมูลเพียงประเด็นเดียว ในกรณีที่พาดหัว

ขาวมีลักษณะประโยคความซอน ความรวม ความหมายของขอมูลข้ึนอยูกับความหมายของแตละ

อนุพากยภายในพาดหัวขาว ลักษณะภาษาในพาดหัวขาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1) พาดหวัขาวทีม่ีลักษณะนามวลี 
 

พาดหวัขาวที่เปนนามวลี มลัีกษณะเปนกลุมคํามีคํานามเปน

คําหลักที่กลาวถึงผูกระทาํหรือผูถูกกระทาํของเหตุการณ และมีหนวยขยายมาประกอบหนวยหลัก 

พาดหวัขาวที่เปนนามวลี เชน  
 

“รปภ. จอมหื่น” เปนนามวลีแสดงความหมายเกี่ยวกับผูกระทํา 

จะเห็นไดจากคํานามหลัก คือ “รปภ.” และ คําขยายคํานามหลัก คือ “จอมหื่น” ที่แสดงถึง
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พฤติกรรมของผูกระทําที่ผูอานสามารถอนุมานไดวาขาวนี้เกี่ยวกับอะไร นามวลีนี้จึงเปนการ

นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรง ถึงแมวานามวลีจะเปนการนําเสนอขอมูลเพียง

บางสวนของเหตุการณความรุนแรงเทานั้น 
 

3.2) พาดหวัขาวทีม่ีลักษณะประโยคความเดียว 
 

พาดหวัขาวทีม่ีลักษณะประโยคความเดียว มกีารนาํเสนอขอมูล

ที่สําคัญที่สุดเพียงขอมูลเดียวซ่ึงข้ึนอยูกับวาผูเขียนจะนาํประเด็นใดในการนาํเสนอขาว เชน 
 

สังเวยแกงโจซา (ไทยรัฐ 20 ก.พ. 50) 

เดนคุกยอมรับแลว (ไทยรัฐ 5 ม.ค. 50) 

วัยรุนหึงโหด (ไทยรัฐ 16 ต.ค. 50) 
สาวบินไทยโดนลวนลาม (ไทยรัฐ 15 พ.ย. 49) 

จับมือแพรคลิปโป (คมชัดลึก 15 พ.ค. 49) 

 

จากการสังเกตขอมูลพบวา พาดหัวขาวลักษณะประโยคความ

เดียวมีคํากริยาเพียงหน่ึงตัวเทานั้น บางพาดหัวขาวปรากฏหนวยนามแสดงผูกระทํา บางพาดหัว

ขาวไมปรากฏหนวยนามแสดงผูกระทําสําหรับพาดหัวขาว “จับมือแพรคลิปโป” ในงานวิจัยนี้ถือวา

เปนประโยคความเดียวที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตํารวจเพียงประเด็นเดียว คือมีคํากริยา 

“จับ” มีการละประธาน และ “มือแพรคลิปโป” ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค 
 

3.3)  พาดหัวขาวทีม่ีลักษณะประโยคความซอน 
 

พาดหัวขาวที่มีลักษณะประโยคความซอน เปนประโยคที่

ประกอบดวย 2 อนุพากย อนุพากยแรกทําหนาที่เปนสวนหลัก และอนุพากยถัดไปเปนสวนขยาย

ของหนวยนามหรือหนวยกริยาในอนุพากยแรก ตัวอยางเชน 

 
ส.ต.ท.ปฏิเสธฆาเซียนพนัน (ขาวสด 12 มี.ค. 49) 

ลาโจคล่ังยิงดะปวนกรุงม. 3 สาหัส (ไทยรัฐ 29 ต.ค. 50) 

สาวแจงความถูกขมขืน (ขาวสด 25 ธ.ค. 50) 

 

จากตัวอยางจะเห็นวา พาดหัวขาวมีคํากริยา 2 ตัว คือ คํากริยา

ในอนุพากยแรกและคํากริยาในอนุพากยถัดไป และมีการละคําเช่ือม คํากริยาในอนุพากยแรกสวน



96 
 

ใหญเปนคํากริยาที่เกี่ยวกับการทํางานของตํารวจ เชน การสอบสวนผูกระทํา การจับกุมผูกระทํา

ผิด และการเขาแจงความ ตามลําดับ และคํากริยาอนุพากยถัดไปเปนคํากริยาแสดงเหตุการณ

ความรุนแรง เชน  
 

พาดหัวขาว “ส.ต.ท. ปฏิเสธฆาเซียนพนัน” มีลักษณะประโยค

ความซอนที่มีการละคําเช่ือม “ส.ต.ท. ปฏิเสธ(วาเขาไมได)ฆาเซียนพนัน” อนุพากยแรกนําเสนอ

กระบวนการตํารวจ อนุพากยถัดไปนําเสนอเหตุการณความรุนแรงเปนสวนขยายหนวยกริยาใน 

อนุพากยแรก “ปฏิเสธ”” 
 

พาดหัวขาว “ลาโจคล่ังยิงดะปวนกรุงม. 3 สาหัส” มีลักษณะ

ประโยคความซอนที่มีการละคําเช่ือม “ลาโจคล่ัง(ที่)ยิงดะปวนกรุงม.3(จึง)สาหัส” อนุพากยแรก

นําเสนอกระบวนการตํารวจ อนุพากยถัดไปนําเสนอเหตุการณความรุนแรงเปนสวนขยายกรรมของ

อนุพากยแรก พาดหัวขาวนี้จะเห็นวาสวนที่แสดงเหตุการณความรุนแรงเปนการบรรยายเหตุการณ

ตอเนื่องและแสดงผลของเหตุการณ คือ “ยิงดะปวนกรุง ม.3 (จึง) สาหัส”   
 

3.4) พาดหวัขาวทีม่ีลักษณะประโยคความรวม 
 

พาดหัวขาวที่มีลักษณะประโยคความรวม คือ พาดหัวขาวที่มี

อนุพากยมากกวาหนึ่งอนุพากยเรียงตอกัน, มีกริยามากกวาหนึ่งตัวซึ่งจะแสดงเหตุการณที่เกิดข้ึน

ในเวลาเดียวกัน แสดงความตอเนื่องของอาการ เปนคํากริยาประเภทเดียวกันที่เรียงตอกันหลายๆ 

คํา และคํากริยาหนาเปนเหตุใหเกิดผลคือกริยาหลัง และประโยคท่ีเรียงตอกันอาจสัมพันธกันใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ การกลางถึงส่ิงหรือเร่ืองเดียวกัน การกลาวถึงส่ิง หรือเร่ืองที่สัมพันธ

กัน และการแสดงเหตุการณที่สัมพันธกัน เชน ความสัมพันธทางเวลา ทางเหตุผล มีความหมาย

ทํานองเดียวกันหรือมีการขยายความ ตัวอยางเชน 
 

พอฆาลูกทรพีมีดฟนหัวแบะ (ไทยรัฐ 19 ต.ค. 50) 

ลูกปวยจิตฟนคอพอดับยัวะขอแบงสมบัติไมใหแถมดาซํ้า (คมชัดลึก 17 เม.ย. 50) 

แคนแฟนมีก๊ิกเจอยาคุม ชะแลงทุบ-ฆาโหด (ขาวสด 12 ส.ค. 49) 

มีดจี้ผูโดยสารสาวอมนกเขา จับทันควัน-แทกซ่ีหื่น (ขาวสด 10 ส.ค. 49) 

 

จากตัวอยางจะเห็นวา พาดหัวขาวที่มีลักษณะประโยคความ

รวมมีการนําเสนอขอมูลในพาดหัวขาวหลายรูปแบบ ทั้งพาดหัวขาวที่มีการนําเสนอเพียงขอมูล
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เดียว เชน ขอมูลเหตุการณความรุนแรงที่แสดงความตอเนื่องของเหตุการณ เชน “พอฆาลูกทรพีมีด

ฟนหัวแบะ” พาดหัวขาวที่มีการนําเสนอมากกวาหนึ่งขอมูล เชน “แคนแฟนมีกิ๊กเจอยาคุม ชะแลง

ทุบ-ฆาโหด” (สาเหตุความรุนแรง “แคนแฟนมีกิ๊ก, เจอยาคุม”) + (เหตุการณความรุนแรง”ชะแลง

ทุบ, ฆาโหด) เปนตน  
 

เมื่อศึกษาลักษณะภาษาในพาดหัวขาวแลวนํามาวิเคราะหรูปแบบโครงสราง

พาดหัวขาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.2.2 การศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหวัขาว 
 

การศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหวัขาวมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดเรียง

ขอความในพาดหัวขาวอาชญากรรมแบงการศึกษาเปน 2 สวน คือ 1) การเลือกขอมลูเพื่อนาํเสนอ

ในอนพุากยแรกของพาดหวัขาวอาชญากรรม และ 2) รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรม 

มีรายละเอียดดังนี ้
 

1) การเลือกขอมลูเพื่อนาํเสนอในอนพุากยแรกของพาดหวัขาวอาชญากรรม 
 

การศึกษาวาหนังสือพิมพเลือกขอมูลใดเพื่อนําเสนอในอนุพากยแรกของ

พาดหัวขาว ผูวิจัยนําแนวคิดเร่ืองโครงสรางใจความหลัก (Thematic Structure) ของฮาลิเดย 

(Halliday, 1985) ผูวิจัยนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชกับการศึกษาโครงสรางใจความหลักในระดับ

ขอความวา หนังสือพิมพใหความสําคัญกับประเด็นใดในพาดหัวขาวมากที่สุด การที่หนังสือพิมพ

เลือกขอมูลที่นําเสนอในอนุพากยแรกที่ตางกันแสดงวาหนังสือพิมพใหความสําคัญกับขอมูล

ตางกัน  
 

จากการจําแนกอนุพากยภายในพาดหัวขาวพบวา พาดหัวขาวมีการ

นําเสนอขอมูล 2 รูปแบบ คือ ขอมูลหลักและขอมูลรอง และมีการจัดเรียงขอมูลที่ตางกัน ดังนี้ 
 

ขอมูลหลัก  

 น.ศ.ปาระเบิดขวด (ขาวสด 26 ส.ค. 50) 

 เมียฟนก๊ิกผัว (ไทยรัฐ 26 มิ.ย. 50) 

ขอมูลรอง  

 จับเดนหื่นกาม (ไทยรัฐ 24 ก.พ. 50) 
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 แคนปลอยวัวกินผัก (ไทยรัฐ 21 ก.พ. 50) 

ขอมูลหลัก+ขอมูลรอง  

 เบนซินราดเผาเมียเกายัวะถูกทวงรองเทาแตะ (คมชัดลึก 10 ม.ค. 49) 

 สาวถูกขมขืนฆาเปน น ศ.มหาลัยดัง (เดลินิวส 23 ธ.ค. 50) 

ขอมูลรอง+ขอมูลหลัก  

 พอแจง ต ร. รวบครูพละลงโทษโหด ตบ-เตะ น ร. (เดลินิวส 27 พ.ค. 50) 

 ขอคืนดีเมียไมไดความีดฟนหัวแบะ (ไทยรัฐ 23 ก.พ. 50) 

รูปแบบอื่นๆ  

 โจแคนคูอริไลยิงเจ็บ 2 หนาโรงพัก ระดมลาตัว (ไทยรัฐ 15 ก.ค. 49) 

 ลูกปวยจิตฟนคอพอดับยัวะขอแบงสมบัติไมใหแถมดาซํ้า (คมชัดลึก 17 เม.ย. 50) 

 

จากการศึกษาพบวา พาดหัวขาวมีการจัดเรียงขอมูล 5 รูปแบบตาม คือ 

1) พาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลหลักเพียงประเด็นเดียว เปนพาดหัวขาวที่นําเสนอเหตุการณ   

ความรุนแรงเทานั้น (โครงสรางพาดหัวขาวรูปแบบที่ 1)   2) พาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลรองเพียง

ประเด็นเดียว เปนพาดหัวขาวที่นําเสนอเฉพาะสาเหตุความรุนแรง กระบวนการตํารวจ หรือขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลในขาว ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเทานั้น (โครงสรางพาดหัวขาวรูปแบบที่ 2-5)           

3) พาดหัวขาวที่นําเสนอ 2 ขอมูล ขอมูลหลักในอนุพากยแรกและขอมูลรองในอนุพากยถัดไป

(โครงสรางพาดหัวขาวรูปแบบที่ 6-8)    4) พาดหัวขาวที่นําเสนอ  2 ขอมูล ขอมูลรองในอนุพากย

แรกและขอมูลหลักในอนุพากยถัดไป (โครงสรางพาดหัวขาวรูปแบบที่ 9-12)   และ 5) พาดหัวขาว

ที่นําเสนอต้ังแต 2 ขอมูลข้ึนไปและไมมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ชัดเจนเหมือนกับรูปแบบที่ 

1-12 (โครงสรางพาดหัวขาวรูปแบบที่ 13)    
 

การจําแนกอนุพากยภายในพาดหัวขาวจะทําใหทราบวา การจัดเรียง

ขอมูลในพาดหัวขาวมีรูปแบบอยางไร ซึ่งประเด็นตอไปเปนการวิเคราะหรายละเอียดของ           

การนําเสนอขอมูลในพาดหัวขาวแตละรูปแบบ  
 

2) รูปแบบโครงสรางพาดหวัขาวอาชญากรรม 
 

การวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวเปนการศึกษาโครงสรางความหมาย

ระดับมหภาค (semantic macrostructure) ตามแนวคิดของแวน ไดจค (van Dijk, 1988) ที่กลาว

วา ความหมายของเนื้อขาวเปนการเช่ือมโยงจากความหมายประพจนแตละประพจน หรือที่

เรียกวาความหมายในระดับจุลภาค (semantic microstructure) สวนพาดหัวขาวไมใชประพจนใด
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ประพจนหนึ่งในขาวแตเกิดจากมโนทัศนของนักขาวที่เลือกความหมายที่สําคัญที่สุดของขาวมา

สรางประพจนใหม ทั้งนี้ การเขียนพาดหัวขาวนอกจากจะเกิดจากมโนทัศนของนักขาวแลวยังอยู

บนพื้นฐานของกรอบการทํางานขาว เชน กรอบนโยบายขาว เนื้อที่ขาว เปนตน พาดหัวขาวจึงถือ

วาเปนความหมายในระดับมหภาค(semantic macrostructure) ขอมูลที่นําเสนอในพาดหัวขาวจึง

เปนขอมูลที่หนังสือพิมพใหความสําคัญมากที่สุด ผูวิจัยนําแนวคิดโครงสรางความหมายระดับ   

มหภาคของ แวน ไดจค(van Dijk, 1988) มาอธิบายวา หนังสือพิมพเลือกประเด็นขอมูลใดนําเสนอ

ในพาดหัวขาวอาชญากรรมบาง การเลือกนําเสนอขอมูลที่ตางกันอาจสะทอนใหเห็นนัยยะทาง

สังคมที่แฝงอยูได การวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาว มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 

1) ศึกษาภาพรวมของการรายงานขาวอาชญากรรมวานาํเสนอประเด็น 

ใดบาง 

2) จําแนกความหมายของขอมูลที่ปรากฏในพาดหวัขาวอาชญากรรม ตาม 

เกณฑการจําแนกอนพุากยซึ่งอยูในหวัขอ 4.2.2 ลักษณะภาษาในพาดหัวขาว 
 

3) การจัดรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมเมื่อจําแนกความหมาย 

ของขอมูลที่ปรากฏในพาดหัวขาวแลว สามารถจัดรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวเทาที่ปรากฏใน

ขอมูลจํานวน 13 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รูปแบบที่ 1 เหตุการณความรุนแรง 

รูปแบบที่ 2 กระบวนการตํารวจ 

รูปแบบที่ 3 สาเหตุของความรุนแรง 

รูปแบบที่ 4 ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว 

รูปแบบที่ 5 เหตุการณความรุนแรง กระบวนการตํารวจ 

รูปแบบที่ 6 เหตุการณความรุนแรง สาเหตุของความรุนแรง 

รูปแบบที่ 7 เหตุการณความรุนแรง สวนขยาย 

รูปแบบที่ 8 เหตุการณความรุนแรง ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว 

รูปแบบที่ 9 กระบวนการตํารวจ เหตุการณความรุนแรง 

รูปแบบที่ 10 สาเหตุของความรุนแรง เหตุการณความรุนแรง 

รูปแบบที่ 11 สวนขยาย เหตุการณความรุนแรง 

รูปแบบที่ 12 ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว เหตุการณความรุนแรง 

รูปแบบที่ 13 รูปแบบอื่นๆ 
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4) เปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทํา 

และผูถูกกระทํา ตามข้ันตอนการเปรียบเทียบขอมูลที่กลาวถึงในลําดับการนําเสนอขอมูลในบทที่ 1 
 

4.2.3 การศึกษาคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทาํในพาดหัวขาว 
 

การวิเคราะหระดับคํา เปนการวิเคราะหการเลือกใชคําศัพทในพาดหัวขาว 

อาชญากรรมเพื่อสะทอนใหเห็นหนาที่ในระดับความคิด ประสบการณของผูผลิตตัวบทวา มี

ความคิด ทัศนคติตอการนําเสนอเหตุการณนั้นอยางไร การวิเคราะหระดับคําในงานวิจัยนี้ เปน

การศึกษาคําแทนบุคคลตามแนวคิดของแวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008) เนื่องจากเปนแนวคิด

ที่จําแนกประเภทของคําอางถึงบุคคลที่แสดงความสัมพันธระหวางภาษาและสังคมไดอยางเปน

ระบบ เชน 

 
ผูกระทํา - 

ผูถูกกระทํา 

พาดหัวขาว  

ชาย-ชาย จับผช.ผญบ. ฆาหนุมเล้ียงวัว (เดลินิวส 14 ก.ย. 49) 

ชาย-หญิง รวบดีเจมือฆาหั่นศพเมียสาว กอนนําช้ินเนื้อไปทิ้งแมกลอง (คมชัดลึก19 ก.พ. 50) 

ชาย-หญิง ไอหื่นขี่จยย.ประกบ-ขมขืนสาวฉันทนา (ขาวสด18 ต.ค. 50) 

หญิง-ชาย เมียรัดคอผัวโผลมอบตัว (ขาวสด 14 ก.ค.49) 

หญิง-หญิง รักสามเศรา เมียหลวงโหดฆาเมียนอย (เดลินิวส 27 เม.ย. 50) 

 

จากการศึกษารายละเอียดของขาวพบวา ในรายละเอียดของขาวจะกลาวถึง

ภูมิหลังของผูกระทําและผูถูกกระทําในทิศทางเดียวกัน เชน ชื่อ-นามสกุลอะไร ทํางานอะไร อยู

จังหวัดใด แตในพาดหัวขาว หนังสือพิมพจะเลือกใชคําที่บงบอกตัวตนของบุคคลที่อางถึงไดมาก

ที่สุด เชน คําอางถึงผูชาย ไดแก คําที่บงบอกหนาที่ทางสังคม เชน “หนุมเล้ียงวัว”, “ผช.ผญบ.”,    

“ดีเจ” หรือคําที่บงบอกพฤติกรรมของฝายชาย เชน “ไอหื่น” และคําที่บงบอกตัวตนทางสังคม เชน 

“ผัว” เปนตน ตางกับคําอางถึงผูหญิงที่จะใชคําที่บงบอกตัวตนทางสังคม เชน “เมียสาว”,“เมีย”, 

“เมียหลวง”, “เมียนอย” เปนตน ตัวอยางที่ยกมานี้เปนการช้ีใหเห็นวา คําอางถึงในพาดหัวขาว      

ดูเหมือนมีความแตกตางกันไปตามเพศ ความแตกตางนี้อาจจะมีนัยยะอะไรแฝงอยูและอาจจะ

สะทอนใหเห็นบทบาททางสังคมที่ตางกันระหวางผูชายกับผูหญิงได การจําแนกประเภทของ      

คําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวจะแสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพตอกยํ้า

ภาพของผูชายและผูหญิงในบทบาทใดมากที่สุด ข้ันตอนการวิเคราะหคําแทนบุคคลในพาดหัวขาว

อาชญากรรม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1) สังเกตคําในพาดหัวขาววาหนังสือพิมพใชคําใดอางถึงผูกระทําและ 

ผูถูกกระทําซ่ึงอาจปรากฏรูปหรือไมก็ได 

2) การวิเคราะหคําแทนบุคคลจะศึกษาทั้งการไมปรากฏรูปและการปรากฏรูป  

ที่จะสะทอนใหเห็นมุมมองของหนังสือพิมพวาตองการจะส่ือความหมายเพื่อสะทอนใหเห็นตัวตน

ของบุคคลในทิศทางใด จากขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมสามารถจําแนกประเภทคําแทนบุคคล

ได 2 รูปแบบ 8 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 และประเภทท่ี 2 เปนการไมปรากฏรูป (Exclusion) และ

ประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 8 เปนการปรากฏรูป (Inclusion) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 ประเภทคําแทนบุคคลในพาดหัวขาวอาชญากรรมไทย 

ไมปรากฏคําอางถึง 

 (Exclusion) 

1. การไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding)  

2. การไมปรากฏรูปประเภทปดบัง (Suppression) 

ปรากฏคําอางถึง 

(Inclusion) 

3. คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) 

4. คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification)   

5. คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) 

6.  คําแทนบุคคลที่ใชชื่อ (Nomination) 

7. คําแทนบุคคลที่ไมบงชี้บุคคล (Indetermination) 

8.  คําแทนบุคคลที่ไมอางถึงบุคคลโดยตรงหรือนามนัย (Impersonalization) 

 

ประเภทที ่1 การไมปรากฏรูปประเภทเปนขอมูลพื้นหลัง(Backgrounding) 

ตัวอยางเชน 
 

ขอคืนดีเมียไมไดความีดฟนหัวแบะ (ไทยรัฐ23 ก.พ. 50) 

ลูกรัฐมนตรีถูกชกในหาง (ไทยรัฐ17 ก.พ. 50) 

 

จากตัวอยางแรกจะเห็นวา หนังสือพิมพไมไดกลาวถึงผูกระทําในพาดหัว

ขาวแตผูอานสามารถเขาใจไดวาผูกระทําเปนใครจากรูปภาษาอางถึงผูถูกกระทํา “เมีย” ที่แสดง

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูกระทํา ดังนั้นผูกระทําที่ไมถูกกลาวถึงคือสามีของผูถูกกระทํา 

ขณะที่ตัวอยางถัดไปผูอานจะไมทราบเลยวาผูกระทําเปนใครจนกวาจะอานเนื้อขาว 
 

ประเภทที่ 2 การไมปรากฏรูปประเภทปดบัง (Suppression) จากขอมูล

พบวา หนังสือพิมพไมกลาวถึงผูกระทําในขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา เนื่องจากหนังสือพิมพยังไมมี

ขอมูลที่เกี่ยวกับผูกระทําเลย ตัวอยางเชน 
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พบศพลาม (ไทยรัฐ20 ธ.ค. 50) 

 

จากตัวอยางแสดงถึงขอมูลของผูถูกกระทําเพียงดานเดียวโดยที่ยังไมรูวา

ผูกระทําเปนใคร 
 

ประเภทที่ 3 คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization)  

เปนคําศัพทที่เกี่ยวกับอาชีพ ตําแหนงของผูบุคคลที่อางถึง เชน ครู นักเรียน  เด็กเสิรฟ  ปลัด อบต. 

รวมไปถึงคําศัพทที่แสดงการกระทําที่บุคคลนั้นกระทําอยู เชน นักแชท มือปน เปนตน เชน 
 

สาวรอง พตท.“ฟนแลวทิ้ง” (เดลินิวส 20 ต.ค. 50) 

จับหนุมแชทกามลวงดญ. 14 กักขังขืนใจขามจว. (ขาวสด25 ส.ค. 50 ) 

 

ประเภทที่ 4 คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) 

แบงเปน 3 ประเภทยอย คือ คําแทนบุคคลที่บงบอกกลุมชั้นทางสังคม (Classification), คําแทน

บุคคลที่บงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล (Relational Identification) และคําแทนบุคคลที่บง

บอกลักษณะทางกายภาพ (Physical Identification) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

- คําแทนบุคคลที่บงบอกกลุมชั้นทางสังคม (Classification)เปนคําที่ 

แสดงสถานภาพของบุคคลที่ติดตัวมาแตกําเนิด ไดแก เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา เชน สาว หนุม 

เฒา ชาวพุทธ หรือการแสดงสถานะทางสังคม ไดแก ฐานะ ชนชั้น เชน  เส่ีย  ไฮโซ เศรษฐินี      

เปนตน เชน 
 

หนูนอยวัย13 ถูกขมขืน (คมชัดลึก17 เม.ย. 50 ) 

วัยรุนหึงโหด (ไทยรัฐ 16 ต.ค. 50) 

 

- คําแทนบุคคลที่บงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล (Relational  

identification) ไดแก ระบบเครือญาติ เชน พอ  ลุง  นอง  หรือความสัมพันธระหวางบุคคล เชน 

เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน แฟน อริ เปนตน เชน 
 

หึงผัวฟนเมียนอยหวิดดับ (คมชัดลึก27เม.ย. 50 ) 

ดักยิงอริเจ็บ 3 (ไทยรัฐ20 ก.พ. 50 ) 
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- คําแทนบุคคลที่บงบอกลักษณะทางกายภาพ (Physical  

identification) เปนคําแสดงบุคลิกภาพ สีผม รูปราง หนาตา สีผิว รวมถึงลักษณะการแตงตัว เชน

ขาเป, สาวพิการ, สาวสายเด่ียว เปนตน  
 

ไลลาเดนคุกกอคดีขมขืนสาวพิการซ้ํา เดลินิวส(26มิ.ย. 50 ) 

 

ประเภทที่ 5  คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) 

เปนคําที่ประเมินคาบุคคลที่อางถึง เชน การชื่นชมหรือการประณาม  รักหรือเกียจ  เพื่อแสดงให

เห็นวาคนนั้นเปนคนดีหรือไมดี  ตัวอยางของคําศัพทในประเภทนี้ เชน ไอหื่น, เดนคุก,เดนหื่นกาม, 

ทรชนโจ, ขาใหญ เปนตน  
 

แก็งหื่นกามจนมุมลวง 2 ดญ. ขย้ีกามพอรูขาวแทบช็อก (ไทยรัฐ20 ก.พ. 50 ) 

จับแลว 3ไอหื่น ขมขืน-ฆาน.ศ. (ไทยรัฐ 21 ธ.ค. 50) 

 

ประเภทที่ 6 คําแทนบุคคลที่ใชชื่อ (Nomination) คําแทนบุคคลประเภทนี้  

แวน ลูววีนไดแบงการใชชื่อเปน 3 ประเภทยอย คือ คําเรียกช่ือแบบเปนทางการ (formal) เชน การ

ใชเพียงนามสกุลและอาจมีตําแหนง ยศหรือไมก็ได, คําเรียกช่ือแบบกึ่งทางการ (semi-formal) เชน 

การใชคําเรียกช่ือและนามสกุล และคําเรียกช่ือแบบไมเปนทางการ (informal) เชน การใชชื่อเพียง

อยางเดียว การใชนามสมมติหรือนามแฝง เปนตน แตสําหรับการวิเคราะหคําแทนบุคคลใน     

พาดหัวขาวอาชญากรรมไมจําเปนตองแยกเปนประเภทยอย เพราะจากการสังเกตขอมูลพบวา 

การใชชื่อเพื่ออางถึงบุคคลไมมีความหลากหลายเทากับเกณฑที่แวน ลูววีนต้ังไว ตัวอยางเชน 
 

ลาโกะเมืองกาญจนรับงานเจจ ู (เดลินิวส27 มิ.ย. 50) 

รัว “13 นัด” ดับ! เปยกบานนาเปนศพคารถ (เดลินิวส25มิ.ย. 50) 

 

ประเภทที่ 7 คําแทนบุคคลที่ไมบงชี้บุคคล (Indetermination) เปนคําอาง 

ถึงที่ไมบงช้ีแนชัดวาบุคคลนั้นเปนใคร หรือมีขอมูลเพียงบางสวนแตยังไมสามารถบอกไดวาเปน

ใคร เชนนิรนาม, ศพตัวอยางเชน 
 

ฆานิรนามทิ้งถนน ไทยรัฐ (27 ก.พ. 50 ) 
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ประเภทที่ 8 คําแทนบุคคลที่ไมไดอางถึงบุคคลโดยตรงหรือนามนัย  

(Impersonalization) เปนคําที่ไมไดกลาวถึงบุคคลโดยตรง (Impersonalisation) หรือเรียกวา 

metonymical reference เชน การใชคําที่เกี่ยวกับสวนประกอบของรางกาย ส่ิงของหรือเคร่ืองมือ

แทนการอางถึงบุคคล เปนตน เชน 
 

ตะครุบจยย. ปนไวสาดกระสุนใสรตอ.เด้ียงคาโอเกะ (ไทยรัฐ25 ก.พ. 50) 

เอ็ม 16 ถลมคารถเส่ียทําเคร่ืองเย็น รายใหญสงขลาปมธุรกิจ-สวนตัว (คมชัดลึก26 เม.ย. 50) 

 

3) เกณฑการพิจารณาประเภทคําแทนบุคคลทางสังคมในพาดหัวขาว 

อาชญากรรมจากการสังเกตขอมูลเบ้ืองตนพบวา คําแทนบุคคลในพาดหัวขาวมีทั้งลักษณะเปนคํา

เด่ียวที่สามารถจําแนกประเภทคําแทนบุคคลไดเลย เชน “นักรอง” จัดอยูในประเภทคําแทนบุคคล

ที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) แตมีรูปภาษาสวนหนึ่งสามารถจําแนกประเภท   

คําแทนบุคคลไดมากกวาหนึ่งประเภท เกณฑการพิจารณาประเภทคําแทนบุคคล คือ ใหสังเกตวา

คําใดเปนคําหลักและคําใดเปนคําขยาย  กรณีที่กลุมคํามีคําขยายเชนบอกเพศ บอกคุณลักษณะ 

เ ช น  คํ า ว า  “อบต .หนุ ม ” คํ าห ลัก  “อบต . ”  ตรงกับ คํ าแทนบุคคลที่ หน าที่ ท า ง สั งคม

(Functionalisation) และคําขยาย “หนุม” ตรงกับคําแทนบุคคลที่บงบอกกลุมชนชั้นทางสังคม 

(Classification) รูปภาษาเชนนี้ จัดใหอยูในประเภทของคําหลักคือคําแทนบุคคลหนาที่ทางสังคม 

(Functionalisation)  
 

กรณีที่กลุมคํามีคําขยายเพื่อประเมินคุณคาของบุคคล เชน “อบต.หื่น” 

คําหลัก “อบต.” ตรงกับคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalisation) และคําขยาย 

“หื่น” ตรงกับคําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคางทางสังคม (Appraisement) รูปภาษาเชนนี้ จัดใหอยู

ในรูปแสดงบุคคลทางสังคมตามประเภทของคําขยาย คือ คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม 

(Appraisement) เพราะผูวิจัยมองวา กลุมคําที่มีคําขยายเพื่อประเมินคาของบุคคลเปนส่ิงหนึ่งที่

ผูเขียนขาวตัดสินคุณคาของบุคคลผานรูปภาษาวาบุคคลที่กลาวถึงเปนคนดีหรือไม 
 

กรณีที่กลุมคํามีทั้งคําแสดงตําแหนงหรืออาชีพและช่ือเชน “สจ. สุรินทร” 

คําแสดงตําแหนง “สจ.” และช่ือ “สุรินทร”  ผูวิจัยตัดสินใหเปนประเภทการใชชื่อเปนคําแทนบุคคล

(Nomination)  เพราะการใชชื่ออางถึงบุคคลเปนการเปนการใช รูปภาษาที่แสดงความ

เฉพาะเจาะจงมากที่สุด (van Leeuwen, 2008) 
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4) เปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทํา ตามข้ันตอนการ 

เปรียบเทียบขอมูลที่กลาวถึงในลําดับการนําเสนอขอมูลในบทที่ 1 
 

4.3 การตีความตัวบท: ภาพสะทอนอุดมการณทางเพศสภาพในพาดหัวขาว 
อาชญากรรม 
 

จากการวิเคราะหตัวบทในหัวขอที่แลวจะแสดงถึงขอแตกตางของรูปภาษาในพาดหัว

ขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา จากนั้นนํามาตีความรวมกับกระบวนการผลิต

ตัวบทและบริบททางสังคม ในแงของกระบวนการผลิตตัวบทจะศึกษาลักษณะของเหตุการณความ

รุนแรงที่นําเสนอในพาดหัวขาวจากการจําแนกขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทํา

และผูถูกกระทํา ประเภทความรุนแรงและหนาที่ปรากฏ และการศึกษาองคประกอบคุณคาขาวที่

ถูกนําเสนอในหนาหนึ่ง ในแงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจะศึกษาแนวคิดทางเพศสภาพใน

สังคมไทยเพื่อนํามาตีความวาพาดหัวขาวอาชญากรรมมีอุดมการณทางเพศสภาพแฝงอยูใน

ประเด็นใดบาง 
 

จากกรอบการวิเคราะหขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิง

วิพากษสามารถแบงการศึกษาเปน  3 สวน คือ 1) ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ในงานวิจัยนี้

ศึกษากรอบการทํางานขาวของหนังสือพิมพแนวประชานิยมวา มีกรอบนโยบายอยางไร และ

หนังสือพิมพมีการคัดเลือกเหตุการณความรุนแรงมานําเสนอเปนขาวอาชญากรรมในประเด็น

ใดบาง โดยพิจารณาจากสัดสวนที่ขาวอาชญากรรมปรากฏในหนังสือพิมพรายวันตามเพศผูกระทํา

และผูถูกกระทํา ประเภทความรุนแรง และหนาที่ขาวปรากฏ เพื่อแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพให

ความสําคัญและคัดเลือกขาวอาชญากรรมในเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแตละกลุมอยางไร และ

ขาวกลุมใดที่หนังสือพิมพประเมินคุณคาขาวใหมีความสําคัญมากที่สุดแลวถูกคัดเลือกใหนําเสนอ

ในหนาหนึ่ง 2) การวิเคราะหตัวบท ในงานวิจัยนี้แบงการศึกษารูปภาษาในพาดหัวขาวเปน 2 ระดับ

คือ การวิเคราะหระดับขอความ เปนการศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวตามแนวคิดของ    

แวน ไดจค(van Dijk, 1988) และการศึกษาการเลือกขอมูลเพื่อนําเสนอในอนุพากยแรกของ    

พาดหัวขาวอาชญากรรมโดยประยุกตจากแนวคิดโครงสรางใจความหลักของฮาลิเดย (Halliday, 

1985) สวนการวิเคราะหระดับคํา เปนการศึกษาคําแทนบุคคลตามแนวคิดของแวน ลูววิน        

(van Leeuwan, 2008) การวิเคราะหตัวบททั้ง 2 ระดับเปนการเปรียบเทียบรูปภาษาตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทํา เพื่อสืบหาความแตกตางของรูปภาษาตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา 

และสังเกตวารูปภาษาใดที่ปรากฏในขาวแตละกลุมมากที่สุด รูปภาษาใดที่ภาษาในขาวกลุมหนึ่ง

แตไมปรากฏในขาวกลุมนี้ และนําไปตีความรวมกับบริบททางสังคมที่เกี่ยวกับอุดมการณทางเพศ
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สภาพ และ 3) ภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาบริบททางสังคมที่เกี่ยวกับ

คานิยม ความคิด ความเช่ือในอุดมการณทางเพศสภาพท่ีมีอยูในสังคมไทย การศึกษาทั้ง 3 สวน

เปนการแสดงความสัมพันธระหวาง ตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และภาคปฏิบัติการทาง

สังคมและวัฒนธรรม เพื่อสะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพใชรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาว

อาชญากรรมเปนเคร่ืองมือในการตอกย้ําอุดมการณทางเพศสภาพในสังคมไทยอยางไร            

เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา เมื่อเปรียบเทียบรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวอาชญากรรมตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทําแลวจะพบความแตกตาง ในกรณีที่พาดหัวขาวมีผูกระทําและผูถูกกระทํา

เปนเพศตางกัน และพบความเหมือนกัน ในกรณีที่พาดหัวขาวมีผูกระทําและผูถูกกระทําเปนเพศ

เดียวกันหรือไม ความเหมือนและความแตกตางที่พบจะสะทอนใหเห็นคานิยมทางเพศสภาพใน

สังคมไทยอยางไร 

 



บทที่ 4 
 

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 

ขาวในหนังสือพิมพไมไดเปนเพียงการรายงานขอเท็จจริงของเหตุการณทั้งหมด แตขาว

เปนเนื้อหาที่ส่ือมวลชนสรางข้ึนจากทัศนะของหนังสือพิมพ จะเห็นไดจากการที่หนังสือพิมพ

นําเสนอขาวในบางมุมของเหตุการณเทานั้น เชนเดียวกับขาวอาชญากรรม หนังสือพิมพไม

สามารถนําเหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนในแตละวันมานําเสนอเปนขาวไดทุกเหตุการณ  

เนื่องจากขอจํากัดดานเนื้อที่ของหนังสือพิมพ นโยบายของหนังสือพิมพ เปนตน หนังสือพิมพแตละ

ฉบับจึงจําเปนตองคัดเลือกเหตุการณความรุนแรงที่จะนําเสนอเปนขาวอาชญากรรม, การประเมิน

คุณคาของเหตุการณวา ควรนําเสนอในสวนใดของหนังสือพิมพ รวมไปถึงการคัดเลือกทิศทางการ

นําเสนอขาววาจะรายงานขอเท็จจริงในทิศทางใดโดยใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการประกอบสราง

ความจริง ซึ่งหมายความวา ขาวลวนผานกระบวนการประกอบสรางความจริงและกระบวนการ

สรางความหมายตามทัศนะของส่ือมวลชน ดังที่นักวาทกรรมวิเคราะหไดกลาววา ภาษาขาวเปน

การประกอบสรางความจริงในสังคม (Berger and Luckman, 1976 อางถึงใน Conboy, 2007)  
 

 การศึกษาปฏิบัติการทางวาทกรรมจะทําใหทราบถึงทิศทางการถายทอดเหตุการณความ

รุนแรงในขาวอาชญากรรม และการตัดสินองคประกอบคุณคาขาวของหนังสือพิมพวา ให

ความสําคัญกับเหตุการณรุนแรงที่เกิดข้ึนกับเพศใดมากที่สุด ผูวิจัยมองวา การวิเคราะหวาทกรรม

พาดหัวขาว นอกจากการวิเคราะหรูปภาษาแลวจะตองนําปจจัยอ่ืนมาชวยในการตีความดวย เชน

อุดมการณของผูผลิตตัวบท กรอบความคิด ความรูพื้นฐานเก่ียวกับขาวที่นําเสนอวามีขอเท็จจริง

อยางไร รวมไปถึงอุดมการณ ความคิด ความเช่ือของคนในสังคม ปจจัยเหลานี้จะทําใหทราบวา มี

ขอมูลสวนใดในขาวที่ไมถูกกลาวถึงบางและการไมกลาวถึงขอมูลบางอยางนั้นอาจจะแฝงนัยยะ

หรือไมก็ได   
 

ในบทนี้เปนการนําเสนอภาพรวมของเหตุการณความรุนแรงที่ถูกคัดเลือกผานกระบวนการ

ผลิตขาวจนกลายมาเปนขาวอาชญากรรมในหนังสือพมิพวา ขาวอาชญากรรมผานกรอบความคิด

ทางดานนโยบายของสถาบันและกรอบการทํางานขาวอยางไรบาง ผลการศึกษาแบงเปน 2 หัวขอ

คือ 1) การศึกษากรอบนโยบายของสถาบัน และ 2) การศึกษากรอบการทาํงานขาว มีรายละเอียด

ดังนี ้
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1. การศึกษากรอบนโยบายของสถาบัน 
 

งานวิจัยนี้ใชขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพรายวันแนวประชานิยมจํานวน 

4 ชื่อฉบับ ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด และคมชัดลึก กรอบนโยบายของ

หนังสือพิมพแนวประชานิยมเนนการนําเสนอขาวใหผูอานพักสมอง และเพื่อความบันเทิงจึง       

มุงเสนอเนื้อหาที่ ผูอานจะได รับความพึงพอใจ  ดังนั้นหนังสือพิมพแนวประชานิยมจึงให

ความสําคัญกับขาวอาชญากรรม และมีแนวโนมที่เสนอขาวมุงเนื้อหาเชิงลบมากกวาเชิงบวก ตาง

กับหนังสือพิมพแนวคุณภาพที่มุงนําเสนอขาวที่ใหประโยชนกับผูอาน ด่ังที่ ธนิตา แสนคํา(2543) 

กลาววา หนังสือพิมพแนวประชานิยมจะรายงานขาวเบาเปนอันดับหนึ่งแลวตามดวยขาวหนักและ

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา หนังสือพิมพเนนการรายงานขาวประเภทเร่ืองเราอารมณมากกวา

เนื้อหาขาวประเภทอ่ืนๆ รวมไปถึงการใชภาษาที่เนนกระตุนอารมณผูอาน การแตงเติมสีสันในขาว

เพื่อใหผูอานสนใจ ถือเปนกรอบนโยบายของหนังสือพิมพแนวประชานิยม 
 

กรอบนโยบายของหนังสือพิมพ เปนสวนหนึ่งของการผลิตตัวบทท่ีหนังสือพิมพจะตอง

นําเสนอขาวเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายผูอาน และอีกปจจัยหนึ่งของการผลิตตัวบท คือ กรอบ

การทํางานขาว ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 
 

2. การศึกษากรอบการทํางานขาว 
 

การศึกษากรอบการทํางานของขาว เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเขาใจกระบวนการผลิตตัว

บทวา หนังสือพิมพพิจารณาเหตุการณความรุนแรงที่จะมาเปนขาวในทิศทางใดบาง และภาพ

ความรุนแรงที่ปรากฏในขาวอาชญากรรม เมื่อเปรียบเทียบตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแลว

สะทอนใหเห็นถึงภาพความจริงในสังคมอยางไรบาง  งานวิจัยนี้ศึกษากรอบการทํางานขาว 2 

ประเด็น คือ การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพไทย และการศึกษา

องคประกอบคุณคาขาวของพาดหัวขาวอาชญากรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพไทย 
 

ดังที่กลาวไปแลววา หนังสือพิมพไมสามารถนําเสนอเหตุการณความรุนแรงทุกเหตุการณ

ที่เกิดข้ึนมานําเสนอเปนขาวได เนื่องจากขอจํากัดที่เกี่ยวกับกรอบการทํางานขาว หนังสือพิมพจึง

จําเปนตองมีการคัดเลือกเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยพิจารณาจากองคประกอบทางคุณคาขาว (news 

values) วาเหตุการณใดมีคุณคาขาวมากพอที่จะนํามารายงานเปนขาวได ในงานวิจัยนี้เนน
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การศึกษาปจจัยทางเพศของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาว การศึกษาสัดสวนของขาว

อาชญากรรมในหนังสือพิมพจึงเปนการจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา 

และจําแนกพาดหัวขาวอาชญากรรมตามประเภทความรุนแรง เพื่อแสดงใหเห็นภาพความรุนแรงที่

หนังสือพิมพนําเสนอผานขาวอาชญากรรมวา มีทิศทางใดบาง นอกจากนี้ เหตุการณที่มีคุณคาขาว

สูงที่สุดของแตละวันจะถูกคัดเลือกใหปรากฏในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ ซึ่งเปนหนาที่สําคัญที่สุด

ของการนําเสนอขาว ดังที่ ธนิตา แสนคํา (2543) กลาววา นักหนังสือพิมพไดรับการบมเพาะ

ประสบการณในการคัดเลือกเหตุการณตางๆ และทําใหเปนขาวนั้นอยูบนพื้นฐานขององคประกอบ

คุณคาขาว ดังนั้นขาวที่นําเสนอในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพแตละฉบับจึงเปนขาวที่หนังสือพิมพ

พิจารณาแลววาเปนขาวที่นาสนใจที่สุด และเชื่อวาดึงดูดความสนใจจากผูอานไดมากที่สุดดวย

การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรม แบงเปน 3 หัวขอ ไดแก 1)การศึกษาสัดสวนของขาว

อาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา 2) การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตาม

ประเภทความรุนแรง และ 3) การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏ มี

รายละเอียดดังนี้ 
 

2.1.1 การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทาํ 
 

งานวิจัยนี้ เนนศึกษาปจจัยทางเพศของผูกระทําและผูถูกกระทําในขาว

อาชญากรรมเพื่อคนหาอุดมการณที่แฝงอยูในพาดหัวขาวจึงตองจัดระเบียบขอมูลตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทํา การจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําจะสะทอน

ใหเห็นภาพความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคมไทยวามีทิศทางอยางไร การจําแนกขาวอาชญากรรมตาม

เพศผูกระทําและผูถูกกระทําแบงเปน 2 สวน คือ 1) การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมที่

จําแนกตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา และ 2) การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมที่จําแนก

ตามเพศผูกระทํา-ผูถูกกระทํา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมที่จําแนกตามเพศผูกระทําและ 
ผูถูกกระทํา 

 

การจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทํากับผูถูกกระทําจํานวน 1,815 

ขาว พบวา ในมิติของผูกระทํา หนังสือพิมพนําเสนอขาวที่ผูกระทําเปนเพศชายมากที่สุดจํานวน 

1,430 ขาว คิดเปนรอยละ 78.79 รองลงมาคือ ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา จํานวน 308 ขาว คิดเปน

รอยละ 16.97 และขาวที่มีผูกระทําเปนเพศหญิง จํานวน 77 ขาว คิดเปนรอยละ 4.24 เปนอันดับ

สุดทาย สวนในมิติของผูถูกกระทํา หนังสือพิมพยังคงนําเสนอขาวอาชญากรรมที่ผูถูกกระทําเปน



110 
 

เพศชายมากที่สุด จํานวน 1,148 ขาว คิดเปนรอยละ 63.25 และขาวอาชญากรรมที่ผูถูกกระทํา

เปนเพศหญิง จํานวน 677 ขาว คิดเปนรอยละ 36.75 ซึ่งแสดงในรูปตารางและแผนภูมิภาพ

ดังตอไปนี้  
 

ตารางที่ 2  จํานวน รอยละของขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมเปรียบเทียบตามเพศผูกระทํากับ

ผูถูกกระทํา 
 

เพศ 
ผูกระทํา ผูถูกกระทํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศชาย 1,430 78.79 1,148 63.25 

เพศหญิง 77 4.24 667 36.75 

ไมระบุเพศ 308 16.97 0 0 

รวม 1,815 100.00 1,815 100.00 

 

ภาพที ่3 รอยละของขอมูลพาดหวัขาวอาชญากรรมเปรียบเทยีบตามเพศผูกระทาํกบัผูถูกกระทํา 

 
จากตารางสามารถเปรียบเทียบสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามมิติทางเพศ

ผูกระทํากับเพศผูถูกกระทําไดวา สัดสวนของขาวอาชญากรรมเปนเหตุการณความรุนแรงที่

เกี่ยวกับเพศชายมากที่สุดทั้งในมิติของผูกระทําและผูถูกกระทํา กลาวคือ ในมิติของผูกระทํา  

หนังสือพิมพนําเสนอขาวอาชญากรรมที่ผูกระทําเปนเพศชายเกือบทั้งหมด ในขณะท่ีผูกระทําเปน

เพศหญิงแทบจะไมปรากฏเลย สวนมิติของผูถูกกระทําถึงแมวาหนังสือพิมพยังคงนําเสนอขาว

อาชญากรรมที่ผูถูกกระทําเปนเพศชายมากกวาผูถูกกระทําเปนเพศหญิง เมื่อเปรียบเทียบกับ

สัดสวนการนําเสนอขาวที่เกี่ยวกับผูหญิง จะเห็นไดวาผูหญิงถูกนําเสนอในสถานะผูถูกกระทําใน

สัดสวนมากกวาสถานะผูกระทําอยางเห็นไดชัด 
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2) การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมที่จําแนกตามเพศผูกระทํา- 
ผูถูกกระทํา 

 

จากขอมูลขาวอาชญากรรมทั้งหมด 1,815 ขาว สามารถจําแนกตามเพศ

ผูกระทํา – ผูถูกกระทําไดเปน 6 ชุดขอมูล ไดแก 1) ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน

จํานวน 866 ขาว คิดเปนรอยละ 47.71, 2) ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง จํานวน 564 

ขาว คิดเปนรอยละ 31.07, 3) ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย จํานวน 55 ขาว คิดเปน

รอยละ 3.03, 4) ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน จํานวน 22 ขาว คิดเปนรอยละ 

1.21, 5) ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศชาย จํานวน 227  ขาว คิดเปนรอยละ 

12.51 และ 6) ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศหญิง จํานวน 81  ขาว คิดเปน    

รอยละ 4.46 ซึ่งแสดงในรูปตารางและแผนภูมิรูปภาพดังตอไปนี้  
 

ตารางที่ 3 จาํนวน รอยละของขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมจําแนกตามเพศผูกระทํา - 

ผูถูกกระทํา 
 

เพศผูกระทํา – ผูถูกกระทํา จํานวน รอยละ 

ชาย – ชาย 866 47.71 

ชาย – หญิง 564 31.07 

หญิง-ชาย 55 3.03 

หญิง-หญิง 22 1.21 

ไมระบุเพศ-ชาย 227 12.51 

ไมระบุเพศ-หญิง 81 4.46 

 รวม 1,815 100.00 
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ภาพที ่4 จาํนวน รอยละของขอมูลพาดหวัขาวอาชญากรรมจําแนกตามเพศผูกระทาํ - ผูถูกกระทาํ 

 
จากตารางจะเห็นไดวา สัดสวนของขาวที่มีผูกระทําเปนเพศชายมีจํานวน

มาก    เกือบรอยละ 80 ของขาวอาชญากรรมทั้งหมดที่นําเสนอในหนังสือพิมพ ในขณะที่สัดสวน

ของ   ขาวที่มีผูกระทําเปนเพศหญิง มีสัดสวนประมาณรอยละ 4 ของขาวทั้งหมด  
 

การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา 

สะทอนใหเห็นวา ภาพความรุนแรงระหวางบุคคลที่เกิดข้ึนในสังคมไทยเกิดจากการกระทําของเพศ

ชาย    มากที่สุด ในขณะที่ผูหญิงแทบจะไมกระทําความรุนแรงเลย ในประเด็นตอไปเปนการ

จําแนกขอมูลขาวตามประเภทความรุนแรง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1.2 การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามประเภทความรุนแรง 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาขาวอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงระหวางบุคคล

ซึ่งสามารถแบงตามประเภทความรุนแรงได 2 ประเภท คือ ความรุนแรงในครอบครัวและ       

ความรุนแรงในชุมชน ความรุนแรงในครอบครัวเปนการกระทําความรุนแรงที่เกิดกับบุคคลใน

ครอบครัว หรือผูกระทําและผูถูกกระทํามีความสัมพันธทางเครือญาติ เชน ความรุนแรงระหวาง

สามีกับภรรยา ความรุนแรงระหวางภรรยาและภรรยานอย ความรุนแรงระหวางพอกับลูก ความ

รุนแรงระหวางญาติพี่นอง เปนตน สวนความรุนแรงในชุมชน สามารถแบงตามความสัมพันธ

ระหวางผูกระทําและผูถูกกระทําเปน 2 ประเภท คือ ผูกระทําและผูถูกกระทําเปนคนรูจักกัน และ

ผูกระทําและผูถูกกระทําเปนคนไมรูจักกัน การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามประเภท

ความรุนแรงมี 2 ประเด็น คือ การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามประเภทความรุนแรง 

และการศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามประเภทความรุนแรงและเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา การศึกษาประเด็นดังกลาวจะทําใหทราบวา หนังสือพิมพนําเสนอภาพความรุนแรงใน

4.46%

31.07%

47.71%

12.51%

1.21%3.03%
0

10

20

30

40

50

60

ชาย - ชาย ชาย - หญิง หญิง-ชาย หญิง-หญิง ไมระบเุพศ-ชาย ไมระบเุพศ-หญิง



113 
 

สังคมทิศทางใดบาง เมื่อเปรียบเทียบตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําจะทําใหทราบวา            

ขาวอาชญากรรมแตละเพศผูกระทําและผูถูกกระทําสะทอนภาพความรุนแรงประเภทใดบาง มี

รายละเอียดดังนี้ 
 

1) การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมจําแนกตามประเภทความ 
รุนแรง 

 

จากขอมูลขาวอาชญากรรมทั้งหมด 1,815 ขาว สามารถจําแนกตามประเภท

ความรุนแรงได 2 กลุม คือ ขาวความรุนแรงในครอบครัวและขาวความรุนแรงในชุมชน ซึ่งขาว

ความรุนแรงในชุมชน สามารถจําแนกตามความสัมพันธระหวางผูกระทําและผูถูกกระทําในพาด

หัวขาวคือ ผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกัน และผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจักกัน จากขอมูล

พบวา ขาวความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจักกันมีจํานวนมากที่สุด คือ 1,068 

ขาว คิดเปนรอยละ 58.84 รองลงมา คือ ขาวความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทํา      

ไมรูจักกัน จํานวน 522 ขาว คิดเปนรอยละ 28.76 และอันดับสุดทาย คือ ขาวความรุนแรง          

ในครอบครัว จํานวน 225 ขาว คิดเปนรอยละ 12.40 รายละเอียดแสดงดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 4 จาํนวน รอยละของขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมจําแนกตามประเภทความรุนแรง 
 

ประเภทความรุนแรง จํานวน รอยละ 

ครอบครัว  225 12.40 

ชุมชน 
รูจัก 522 28.76 

ไมรูจัก 1,068 58.84 

รวม 1,815 100.00 

  



 

ภาพที ่ 5 จํา

 

จะเห
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สุดทาย คือ 
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ขาวที่ ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง จํานวน 564 ขาว แบงเปน        

ขาวความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกันมากที่สุด จํานวน 243 ขาว คิดเปน   

รอยละ 43.09 อันดับที่สอง คือ ขาวความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจักกัน 

จํานวน 195 ขาว คิดเปนรอยละ 34.57 และอันดับสุดทาย คือ ขาวความรุนแรงในครอบครัว 

จํานวน 126 ขาว คิดเปนรอยละ 22.34 

 

ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย จํานวน 55 ขาว แบงเปน ขาว    

ความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุด จํานวน 30 ขาว คิดเปนรอยละ 54.55 อันดับที่สองคือ ขาว

ความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกัน จํานวน 22 ขาว คิดเปนรอยละ 40 อันดับ

สุดทายคือ ขาวความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจักกัน จํานวน 3 ขาว คิดเปน

รอยละ 5.45 
 

ขาวที่ ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง จํานวน  22 ขาว แบงเปน          

ขาวความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุด จํานวน 13 ขาว คิดเปนรอยละ 59.09 อันดับที่สอง คือ     

ขาวความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกัน จํานวน 9 ขาว คิดเปนรอยละ 40.91 

 

ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทําเปนขาวความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและ

ผูถูกกระทําไมรูจักกันทั้งหมด ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทําและผูถูกกระทําเปนผูชาย จํานวน 227 ขาว 

และขาวที่ไมระบุเพศและผูถูกกระทําเปนผูหญิง จํานวน 81 ขาว รายละเอียดแสดงดังตาราง

ตอไปนี้ 
 

  



 

ตารางที่ 5 จํ
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เกี่ยวกับผูกระทํา ผูวิจัยจึงตัดสินใหขาวกลุมนี้เปนเหตุการณความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและ

ผูถูกกระทําไมรูจักกัน 

 

จากการศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถกูกระทาํ

และประเภทความรุนแรง แสดงใหเห็นภาพความรุนแรงที่นําเสนอในหนังสือพิมพวา ผูชายมี

แนวโนมที่กอใหเกิดความรุนแรงในสังคมมากที่สุด ในกรณีที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย

ดวยกัน ผูกระทําและผูถูกกระทําไมจําเปนตองรูจักกันก็สามารถเกิดเหตุการณความรุนแรงได   

ตางกับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง เหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปน

ความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกัน และเมื่อรวมกับความรุนแรงในครอบครัว

ดวยแลวจะพบวา ผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อความรุนแรงประมาณรอยละ 75 รูจักกับผูชายที่เปน

ผูกระทํา  ขณะที่ขาวผูหญิงเปนผูกระทํา เหตุการณความรุนแรงสวนใหญเปนความรุนแรงที่เกิดกับ

คนรูจักเกือบทั้งหมด ภาพความรุนแรงที่นําเสนอในขาวอาชญากรรมแตละกลุมตามเพศผูกระทํา

และผูถูกกระทํานี้ จะนําไปตีความรวมกับผลการวิเคราะหตัวบทและภาคปฏิบัติการทางสังคมซึ่ง

จะกลาวถึงในบทที่ 7 
 

2.1.3 การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามหนาทีป่รากฏ 
 

นอกจากการจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแลว ผูวิจัย

จําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏ เพื่อแสดงใหเห็นวาขาวอาชญากรรมที่มีผูกระทําและ

ผูถูกกระทําเพศใดที่หนังสือพิมพประเมินใหมีคุณคาขาวมากที่สุด เหตุการณที่มีคุณคาขาวสูงที่สุด

ของแตละวันจะถูกคัดเลือกใหปรากฏในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพซึ่งเปนหนาที่สําคัญที่สุดของการ

นําเสนอขาว การศึกษาสัดสวนของขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏ แบงเปน 2 ประเด็น คือ   

1) การจําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏ และ 2) การจําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่

ปรากฏและเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา มีรายละเอียดดังนี้  
 

1) การจําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏ 
 

จากขอมูลขาวอาชญากรรมทั้งหมดจํานวน 1,815 ขาว สามารถจําแนกไดเปน  

2 กลุมตามหนาที่ปรากฏ คือ ขาวอาชญากรรมที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่ง และขาวอาชญากรรมที่

ถูกนําเสนอในหนาอ่ืน  
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ขาวอาชญากรรมที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่ง จํานวน 756 ขาว แบงเปน ขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย จํานวน 303 ขาว คิดเปนรอยละ 40.08 ขาวที่ผูชายกระทํา         

ความรุนแรงตอผูหญิง จํานวน 301 ขาว คิดเปนรอยละ 39.81 ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูชาย จํานวน 29 ขาว คิดเปนรอยละ 3.84 ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง จํานวน 10 

ขาว คิดเปนรอยละ 1.32 ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศชาย จํานวน 74 ขาว     

คิดเปนรอยละ 9.79 และขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศหญิง จํานวน 39 ขาว      

คิดเปนรอยละ 5.16 
 

ขาวอาชญากรรมที่ถูกนําเสนอในหนาอ่ืน จํานวน 1,059 ขาว แบงเปนขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย จํานวน 563 ขาว คิดเปนรอยละ 53.16 ขาวที่ผูชายกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิง จํานวน 263 ขาว คิดเปนรอยละ 24.83 ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูชาย จํานวน 26 ขาว คิดเปนรอยละ 2.46 ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง จํานวน 12 

ขาว คิดเปนรอยละ 1.13 ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศชาย จํานวน 153 ขาว   

คิดเปนรอยละ 14.45 ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศหญิง จํานวน 42 ขาว คิดเปน   

รอยละ 3.97 ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 6 จํานวน รอยละของขาวอาชญากรรมที่จําแนกตามหนาที่ปรากฏ 
 

 

ขาวหนาหนึ่ง ขาวหนาอื่น ขาวทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชาย – ชาย 303 40.08 563  53.16 866 47.71 

ชาย – หญิง 301  39.81 263  24.83 564 31.07 

หญิง-ชาย 29  3.84 26  2.46 55 3.03 

หญิง-หญิง 10 1.32 12 1.13 22 1.21 

ไมระบุเพศ-ชาย 74 9.79 153 14.45 227 12.51 

ไมระบุเพศ-หญิง 39 5.16 42 3.97 81 4.46 

 รวม 756 100.00 1,059  100.00 1,815 100.00 

 

จากตารางจะเห็นวา สัดสวนของขาวที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งและหนาอ่ืนจะมี

สัดสวนที่สอดคลองกับจํานวนขาวทั้งหมด กลาวคือ เมื่อสัดสวนของขาวมีจํานวนมาก ขาวที่

นําเสนอในหนาหนึ่งและหนาอ่ืนก็จะมากตามลําดับ เชน ขาวที่ผูชายเปนผูกระทํามีสัดสวนมาก

ที่สุดของขาวทั้งหมด ทําใหขาวที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งเปนขาวที่ผูชายเปนผูกระทํามากที่สุด
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เชนกัน ในประเด็นตอไปเปนการพิจารณาสัดสวนของขาวแตละกลุมตามหนาที่ปรากฏ มี         

รายละเอียดังนี้ 
 

2) การจําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏและเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา 
 

การจําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่ขาวปรากฏและเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา สามารถแบงเปน 2 กลุม คือ ขาวอาชญากรรมที่นําเสนอในหนาหนึ่งมากกวาหนาอ่ืน 

และขาวอาชญากรรมที่นําเสนอในหนาอ่ืนมากกวาหนาหนึ่ง 

 

ในกรณีที่ขาวอาชญากรรมปรากฏในหนาหนึ่งมากกวาหนาอ่ืน เปนขาว

อาชญากรรมที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน ไดแก ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิง จํานวน 564 ขาว ปรากฏในหนาหนึ่ง จํานวน 301 ขาว คิดเปนรอยละ 53.37 และปรากฏ

หนาอ่ืน จํานวน 263 ขาว คิดเปนรอยละ 46.63 และขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย 

จํานวน 55 ขาว ปรากฏในหนาหนึ่ง จํานวน 29 ขาว คิดเปนรอยละ 52.73 และปรากฏในหนาอ่ืน

จํานวน 26 ขาว คิดเปนรอยละ 47.27 

 

ในกรณีที่ขาวอาชญากรรมปรากฏในหนาอ่ืนมากกวาหนาหนึ่ง เปนขาว

อาชญากรรมที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน และขาวอาชญากรรมที่ไมระบุเพศผูกระทํา 

ไดแก ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน จํานวน 866 ขาว ปรากฏในหนาอ่ืนจํานวน 

563 ขาว คิดเปนรอยละ 65.01 และปรากฏในหนาหนึ่ง จํานวน 303 ขาว คิดเปนรอยละ 34.99, 

ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน จํานวน 22 ขาว ปรากฏในหนาอ่ืน จํานวน 12 

ขาว คิดเปนรอยละ 54.55 และปรากฏในหนาหนึ่ง จํานวน 10 ขาว คิดเปนรอยละ 45.45, ขาวที่ไม

ระบุเพศผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศชาย จํานวน 227  ขาว ปรากฏในหนาอ่ืนจํานวน 153 ขาว 

คิดเปนรอยละ 67.4 และปรากฏในหนาหนึ่ง จํานวน 74 ขาว คิดเปนรอยละ 32.6  และขาวที่ไม

ระบุเพศ มีผูถูกกระทําเปนเพศหญิง จํานวน 81  ขาว ปรากฏในหนาอ่ืน จํานวน 42 ขาว คิดเปน

รอยละ 51.9 และปรากฏหนาหนึ่ง จํานวน 39 ขาว คิดเปนรอยละ 48.1 ซึ่งแสดงในรูปตารางและ

แผนภูมิภาพดังตอไปนี้  
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ตารางที่ 7 จาํนวน รอยละของขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมเปรียบเทียบตามหนาที่ขาวปรากฏ

และเพศผูกระทํา-ผูถูกกระทาํ 
 

 หนาหนึ่ง หนาอื่น รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชาย - ชาย 303 34.99 563 65.01 866 100 

ชาย - หญิง 301 53.37 263 46.63 564 100 

หญิง-ชาย 29 52.73 26 47.27 55 100 

หญิง-หญิง 10 45.45 12 54.55 22 100 

ไมระบุเพศ-ชาย 74 32.60 153 67.40 227 100 

ไมระบุเพศ-หญิง 39 48.15 42 51.85 81 100 

รวม 756 41.65 1059 58.35 1815 100 

 

ภาพที ่ 7  จาํนวน รอยละของขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมเปรียบเทียบตามหนาที่ขาวปรากฏ

และเพศผูกระทํา-ผูถูกกระทาํ 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา เหตุการณความรุนแรงที่หนังสือพิมพคัดเลือกเพื่อ

นําเสนอในหนาหนึ่งเปนเหตุการณความรุนแรงที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน ขณะที่ขาว

อาชญากรรมที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศเดียวกันและขาวอาชญากรรมที่ไมระบุเพศผูกระทํา  

หนังสือพิมพกลับนําเสนอในหนาอ่ืนมากกวาหนาหนึ่ง  นอกจากนี้ หากพิจารณาวาขาว

อาชญากรรมทั้งหมดนั้นมีที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งจํานวนรอยละ 41.65 ก็จะเห็นวาสัดสวนของ

ขาวที่มีผูหญิงเปนสวนหนึ่งในขาวนั้นจะสูงกวารอยละ 41.65 ทั้งส้ิน  ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นวา 

ถึงแมวาเหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคมไทยจะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงอยูในสถานะ
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ผูกระทําและผูถูกกระทําเหมือนกัน แตหนังสือพิมพใหความสําคัญกับเหตุการณความรุนแรงที่

ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน เชน ขาวทํารายรางกายระหวางสามี ภรรยา คูรัก ขาวขมขืน 

มากกวาเหตุการณความรุนแรงอื่นๆ ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของทางนิเทศศาสตร

ที่วา จุดขายของหนังสือพิมพยังคงเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับความรุนแรงตอสตรี โดยเฉพาะการนําเสนอ

ในหนาหนึ่ง เชน ขาวขมขืน, ขาวผูหญิงถูกทําราย เปนตน เชน งานวิจัยของวิลาสินี พิพิธกุลและ

กิตติ กันภัย (2546) ที่พบวา ประเด็นเร่ืองความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะเหตุการณที่เกี่ยวกับการ

ขมขืน การทํารายรางกายระหวางคูรัก หรือสามีภรรยาถูกนําเสนอมากที่สุดในหนังสือพิมพ อภิสรา 

ปงเร็ว (2545) กลาวเสริมวา หนังสือพิมพนิยมเลนขาวประเภทนี้เนื่องจากในสายตาของคนทั่วไป

มองวาเปนเหตุการณรายแรงและสะเทือนขวัญโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูถูกกระทําเสียชีวิตหรือถูก

ทํารายอยางทารุณทําใหเหตุการณที่ผูหญิงเปนผูเสียหายมีองคประกอบของคุณคาขาวมากกวา

ขาวความรุนแรงอ่ืนๆ  กิลล(Gill, 2007) กลาววาการตอกยํ้าภาพของผูหญิงในสถานะผูถูกกระทํา

เปนการประกอบสรางความจริงทางสังคมที่อยูภายใตอุดมการณทางเพศสภาพที่ตอกยํ้าความเชื่อ

ที่วา ผูหญิงเปนเพศที่ออนแอไรทางสูจึงอยูในสถานะผูถูกกระทําเร่ือยมา 
 

2.2 การศึกษาองคประกอบคุณคาขาวในพาดหัวขาวอาชญากรรม 
 

องคประกอบทางคุณคาขาวเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกเหตุการณวา

เหตุการณใดเหมาะสมที่จะเปนขาว เชน บุคคลในขาวเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง, เปนเร่ืองที่ปุถุชน

สนใจ, ความแปลกเดนของเหตุการณ หรือเปนเหตุการณที่ไมคอยเกิดข้ึนในสังคม, เปนเร่ืองความ

ขัดแยง, ความสดใหม ทันตอเหตุการณ, เปนแหตุการณที่มีเงื่อนงํา. เปนเหตุการณที่เกี่ยวกับ

องคประกอบเร่ืองเพศ เปนตน ในงานวิจัยนี้ศึกษาภาพรวมขององคประกอบคุณคาขาววา

เหตุการณความรุนแรงที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งมีองคประกอบคุณคาขาวปจจัยใดบาง จาก

การศึกษาพบวา เหตุการณความรุนแรงที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งมีองคประกอบคุณคาขาวใน       

3 ประเด็นดวยกันคือ องคประกอบเร่ืองเพศ ความแปลกเดน และบุคคลที่มีชื่อเสียง มีรายละเอียด

ดังนี้ 
 

1) องคประกอบเรื่องเพศ หนงัสือพิมพนําเสนอเหตุการณความรุนแรงทีส่วนหนึง่เกิด 

จากปญหาเร่ืองเพศ หนังสือพิมพมักใชคุณคาขาวแสดงใหเห็นพฤติกรรมความหึงหวง การไม

สมหวังเร่ืองความรัก ความสัมพันธระหวางชายหญิงเชิงชูสาว ซึ่งประเด็นดังกลาวไดนําไปสูความ

รุนแรงระหวางบุคคลได หนังสือพิมพใหความสําคัญกับประเด็นเร่ืองเพศที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ

เพศชายและเพศหญิงที่นําไปสูเหตุการณความรุนแรงมากที่สุด เชน 
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ผัวเดือดเมียดาไอควายสับหัวขาด (ไทยรัฐ 9 ก.ค. 49) 

เบนซินราดเผาเมียเกายัวะถูกทวงรองเทาแตะ (คมชัดลึก 10 ม.ค. 49) 

คนเจอถุงยางอนามัยในรถเมียยิงผัวอบต.ดับคาเตียงหันล่ันไกปลิด

ชีพตายตาม 

(ไทยรัฐ 25 เม.ย. 50) 

 

2) ความแปลกเดน เหตุการณที่ปุถุชนสนใจ หนังสือพิมพนําเสนอเหตุการณความ 

รุนแรงที่มีความเดน เชน เหตุการณที่ลูกกระทําแม หรือเหตุการณที่ผูกระทํา ผูถูกกระทํามีอายนุอย 

ตัวอยางเชน  
 

ลูกทุบแมกะโหลกยุบ ยัวะเซาซ่ีเร่ืองตกงาน (คมชัดลึก 4 ก.ค. 49) 

4 เด็กชาย ป. 5 ลวงขย้ี ป. 2 หลังหองน้ํา (ขาวสด 23 ธ.ค. 50) 

 

3) ความมีชื่อเสียง หนงัสือพิมพจะใหความสําคัญกับบางเหตุการณความรุนแรง เมื่อ 

ผูกระทําหรือผูถูกกระทําเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในสังคม มีตําแหนงหนาที่ทางสังคม เชน 

“พ.ต.ต.”  หรือสามารถเช่ือมโยงกับผูที่มีชื่อเสียงในสังคม เชน “ญาติสพร่ัง” “พีท ทองเจือ” “ลูก

รัฐมนตรี” เปนตน   
 

อดีตส.จ.ชลบุรียิงลูกชายดับแลวฆาตัว (ขาวสด 27 ธ.ค. 50) 

ฆาโหดญาติสพร่ังทุบหัวเละ ตร. รวบตัวทันควัน (ไทยรัฐ 28 ก.พ. 50) 

เมาเหลาเพื่อนซี้ยิง ฆา “พตต.” (ขาวสด 21 ก.พ. 50) 

 

จากการศึกษาภาพรวมของขาวอาชญากรรมที่นําเสนอในหนาหนึ่ง ผูวิจัยสังเกตวา 

ประเด็นความแปลกเดน และเหตุการณที่ผูกระทํา ผูถูกกระทําเปนที่รูจักของคนในสังคมเปน

องคประกอบคุณคาขาวที่หนังสือพิมพใหความสําคัญกับขาวทุกกลุมเมื่อจําแนกเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา ในขณะที่องคประกอบเร่ืองเพศเปนคุณคาขาวที่หนังสือพิมพใหความสําคัญกับขาวที่

ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน  ผูวิจัยมองวา ขาวที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งไมไดมีเพียง

องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเทานั้น แตข้ึนอยูกับวาเหตุการณหนึ่งจะสามารถดึงองคประกอบ

คุณคาขาวปจจัยใดบาง  

 

การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมสามารถสรุปไดวา ขาวอาชญากรรมเปน        

การรายงานเหตุการณความรุนแรงที่เกี่ยวกับความขัดแยง ทะเลาะวิวาท ซึ่งประเด็นดังกลาวเปน

องคประกอบทางคุณคาขาวหนึ่ งที่ทําใหขาวอาชญากรรมถูกนําเสนอในหนังสือพิมพ                

แนวประชานิยมเปนจํานวนมาก เนื่องจากหนังสือพิมพแนวประชานิยมเนนการนําเสนอขาวที่
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กระตุนอารมณผูอาน การจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา และประเภท

ความรุนแรง พบวาขาวอาชญากรรมที่นําเสนอในหนังสือพิมพสวนใหญเปนขาวที่ผูชายเปน

ผูกระทําเปนจํานวนมาก เมื่อจําแนกตามความสัมพันธระหวางผูกระทําและผูถูกกระทําพบวา ขาว

ที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายเปนเหตุการณที่ผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจักกันมากที่สุด  

ขณะที่ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย และขาว

ที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง เปนเหตุการณที่ผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกันมากที่สุด  

สวนการจําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏพบวา สัดสวนของขาวที่นําเสนอในหนาหนึ่ง

และหนาอ่ืนจะสอดคลองกับสัดสวนของขาวทั้งหมด เชน ขาวที่ผูชายเปนผูกระทํามีสัดสวนของ

ขาวทั้งหมดมากที่สุด ขาวกลุมนี้ก็จะปรากฏในขาวหนาหนึ่งและหนาอ่ืนเปนจํานวนมากเชนกัน  

อยางไรก็ตาม การจําแนกขาวตามหนาที่ปรากฏและเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแสดงใหเห็นวา 

ขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกันมีแนวโนมที่จะถูกนําเสนอในหนาหนึ่งมากกวาหนาอ่ืน   

 

การศึกษาองคประกอบคุณคาขาวที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งพบวา หนังสือพิมพให

ความสําคัญกับเหตุการณที่มีความแปลกเดน ไมคอยเกิดข้ึนในสังคม เชน เหตุการณที่ผูกระทํา 

ผูถูกกระทํามีอายุนอย เหตุการณที่ผูกระทํา ผูถูกกระทํามีตําแหนงหนาที่การงานในระดับสูง เปนที่

รูจักในสังคม และเหตุการณที่เกี่ยวกับความรุนแรงระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน 

ความรุนแรงทางเพศ เปนตน ผลการศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมในแตละประเด็นที่กลาว

มาขางตน จะนําไปตีความรวมกับการวิเคราะหตัวบทและภาคปฏิบัติการทางสังคมซ่ึงจะกลาวถึง

ในบทที่ 7 ตอไป 

 
 



บทที่ 5 
 

รูปแบบโครงสรางพาดหวัขาวอาชญากรรม 
 

ในบทนี้กลาวถึงผลการวิเคราะหระดับขอความโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดเรียง

ขอความในพาดหัวขาวอาชญากรรมซึ่งแบงการศึกษาเปน 3 ประเด็น คือ 1) การเลือกขอมูลเพื่อ

นําเสนอในอนุพากยแรกของพาดหัวขาวอาชญากรรม 2) รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว

อาชญากรรม และ 3) สรุปรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา 

หนังสือพิมพนําเสนอพาดหัวขาวอาชญากรรมดวยรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ตางกันตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทํา ทั้งนี้รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่เหมือนและตางกันจะสะทอนใหเห็น

อุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูได ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การเลือกขอมูลเพื่อนาํเสนอในอนุพากยแรกของพาดหัวขาวอาชญากรรม 
 

การศึกษาวาหนังสือพิมพเลือกขอมูลใดเพื่อนําเสนอในอนุพากยแรกของพาดหัวขาว 

ผูวิจัยนําแนวคิดเร่ืองโครงสรางใจความหลัก (Thematic Structure) ของฮาลิเดย (Halliday, 

1985) แนวคิดโครงสรางใจความหลักกลาวถึงการจัดลําดับความสําคัญของขอมูลในระดับ

ประโยควา ขอมูลที่สําคัญที่สุดจะอยูในตําแหนงแรกของประโยคและทําหนาที่เปนใจความหลัก 

ผูวิจัยนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชกับการศึกษาโครงสรางใจความหลักในระดับขอความวา 

หนังสือพิมพใหความสําคัญกับประเด็นใดในพาดหัวขาวมากที่สุด การที่หนังสือพิมพเลือกขอมูลที่

นําเสนอในอนุพากยแรกที่ตางกันแสดงวาหนังสือพิมพใหความสําคัญกับขอมูลตางกัน  
 

การศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวเปนการจําแนกอนุพากยภายในพาดหัวขาวตาม

ความหมายของขอมูลที่นําเสนอ เนื่องจากลักษณะภาษาในพาดหัวขาวมีหลายรูปแบบและข้ึนอยู

กับเนื้อที่ของพาดหัวขาวสงผลใหบางพาดหัวขาวลดจํานวนคําในพาดหัวขาวลงแตยังคงส่ือ

ความหมายไดเหมือนเดิม จากการจําแนกความหมายของขอมูลในพาดหัวขาวพบวา พาดหัวขาว

มีการนําเสนอขอมูล 2 รูปแบบคือ ขอมูลหลักและขอมูลรอง (รายละเอียดในบทที่ 3 หนา 98-99) 

และมีการจัดเรียงขอมูลที่ตางกัน เชน 
 

รปภ.ยัวะไมเปล่ียนหลอดไฟใหมีดแทงหนุมชางคอนโดสาหัส 

(สาเหตุความรุนแรง) (เหตุการณความรุนแรง) 

(คมชัดลึก 18 ส.ค. 50) 

เมียซัลโวผช.ผญบ.ดับขณะหลับ 
(เหตุการณความรุนแรง)        

(ขาวสด 20 ก.พ. 50) 
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รักสามเศรา เมียหลวงโหดฆาเมียนอย 

(สวนขยาย) (เหตุการณความรุนแรง) 

(เดลินิวส 22 ส.ค. 50) 

เศรษฐีนีเรรอน 

(ขอมูลผูถูกกระทํา) 

(คมชัดลึก 11 ม.ค.49) 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา พาดหัวขาวมีการจัดเรียงขอมูลที่แตกตางกัน ผลการศึกษา

รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว สามารถจําแนกการจัดเรียงขอมูลได 5 รูปแบบตามรูปแบบ

โครงสรางพาดหัวขาว คือ 1) พาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลหลักเพียงประเด็นเดียว (รูปแบบ

โครงสรางพาดหัวขาวที่ 1), 2) พาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลรองเพียงประเด็นเดียว (รูปแบบ

โครงสรางพาดหัวขาวที่ 2-5), 3) พาดหัวขาวที่นําเสนอ 2 ขอมูล นําเสนอขอมูลหลักในอนุพากย

แรกและขอมูลรองในอนุพากยถัดไป (รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ 6-8), 4) พาดหัวขาวที่

นําเสนอ 2 ขอมูล ขอมูลรองในอนุพากยแรกและขอมูลหลักในอนุพากยถัดไป (รูปแบบโครงสราง

พาดหัวขาวที่ 9 -12) และ 5) พาดหัวขาวที่นําเสนอต้ังแต 2 ขอมูลข้ึนไป และไมมีรูปแบบที่ชัดเจน

เหมือนกับ รูปแบบที่ 1 ถึง 12 (รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ 13) สามารถจําแนกตามสัดสวน

ดังตอไปนี้ 
 

จากจํานวนขอมูลทั้งหมด 1,815ขาว แบงเปน พาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลหลักเพียง

ประเด็นเดียว จํานวน 969 ขาว คิดเปนรอยละ 53.39, พาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลรองเพียง

ประเด็นเดียว จํานวน 161 ขาว คิดเปนรอยละ 8.87, พาดหัวขาวที่นําเสนอ 2 ขอมูล ขอมูลหลักใน

อนุพากยแรกและขอมูลรองในอนุพากยถัดไป จํานวน 134 ขาว คิดเปนรอยละ 7.38, พาดหัวขาวที่

นําเสนอ 2 ขอมูล ขอมูลรองในอนุพากยแรกและขอมูลหลักในอนุพากยถัดไป จํานวน 507 ขาว คิด

เปนรอยละ 27.93 และพาดหัวขาวที่นําเสนอมากกวา 1 ขอมูล จํานวน 44 ขาว คิดเปนรอยละ 

4.24 ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 8 จํานวน รอยละของสัดสวนพาดหัวขาวอาชญากรรมจําแนกตามการจัดเรียงขอมูล 
 

ลักษณะการจัดเรียงขอมูล จํานวน รอยละ 

ขอมูลหลัก 969 53.39 

ขอมูลรอง 161 8.87 

ขอมูลหลัก+ขอมูลรอง 134 7.38 

ขอมูลรอง+ขอมูลหลัก 507 27.93 

รูปแบบอื่น 44 2.42 

รวม 1,815 100 



ภาพที่ 8 จําน
 

การ

ในอนุพากย

พากยแรกมา

3) กลุมที่นําเ

ดังนี้ 
 

 กลุม

รุนแรงตอผูช

รุนแรงตอผูช

อนุพากยแรก

อนุพากยแร

ผูถูกกระทําเป

อนุพากยแร

อนุพากยแร

ผูถูกกระทําเป

อนุพากยแรก

อนุพากยแรก
 

นวน รอยละข

จําแนกลักษณ

แรกของพาด

ากกวาขอมูลร

เสนอขอมูลห

มที่นําเสนอขอ

ชายดวยกัน แ

ายดวยกัน จ

กจํานวน 54

รกจํานวน 32

ปนเพศชาย จ

กจํานวน 21

กจํานวน 16

ปนเพศหญิง 

กจํานวน 74 

กจํานวน 7 ขา

8.8

7.38%

27.9

ของสัดสวนพา

ณะการจัดเรีย

ดหัวขาวอาช

รอง 2) กลุมที

ลักและขอมูล

อมูลหลักในอ

และขาวที่ไมร

ากจํานวนทั้ง

1 ขาว คิดเป

25 ขาว คิดเ

จากจํานวนทั้ง

11 ขาว คิดเป

6 ขาว คิดเปน

 จากจํานวนท

 ขาว คิดเปน

าว คิดเปนรอ

87%

93%

ขอมูลหลัก
ขอมูลหลัก
รูปแบบอื่น

าดหัวขาวอาช

ยงขอมูลในพ

ญากรรมมี 3

ที่นําเสนอขอม

ลรองในสัดสว

นุพากยแรกม

ระบุเพศผูกระ

งหมด 866 ข

นรอยละ 62

เปนรอยละ 3

ังหมด 227 ข

ปนรอยละ 9

นรอยละ 7.0

ทั้งหมด 81 ข

นรอยละ 61.1

ยละ 8.64 

2.42%

ก
ก+ขอมูลรอง
น

ชญากรรมจํา

าดหัวขาวแส

3 กลุม คือ 1

มูลรองในอนุพ

วนที่ใกลเคียง

มากกวาขอมูล

ะทํา กลาวคือ

ขาว พบวามีพ

.47 และพ

37.53 ในกร

ขาว พบวา มีพ

92.95 และพา

05 และในกร

ขาว พบวามีพ

10 และพ

ขอมูลรอง
ขอมูลรอง+

แนกตามการ

สดงถึง การเลื

) กลุมที่นําเส

พากยแรกมา

กัน สามารถจ

ลรอง ไดแก ข

อ ในกรณีขาว

พาดหัวขาวที่

พาดหัวขาวที่

ณีขาวที่ไมร

พาดหัวขาวที่

าดหัวขาวที่น

รณีขาวที่ไมร

พาดหัวขาวที่

พาดหัวขาวที่

+ขอมูลหลัก

รจัดเรียงขอมู

ลือกขอมูลเพื่อ

สนอขอมูลห

ากกวาขอมูลห

จําแนกรายล

ขาวผูชายกระ

วที่ผูชายกระ

นําเสนอขอมู

นําเสนอขอมู

ะบุเพศผูกร

นําเสนอขอมู

นําเสนอขอมู

ระบุเพศผูกร

นําเสนอขอมู

นําเสนอขอมู

53.39%
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ล 

 
อนําเสนอ

ลักในอนุ

หลัก และ

ะเอียดได

ะทําความ

ะทําความ

มูลหลักใน

มูลรองใน     

ะทําและ

มูลหลักใน

มูลรองใน     

ระทําและ

มูลหลักใน

มูลรองใน     
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กลุมที่นําเสนอขอมูลรองในอนุพากยแรกมากกวาขอมูลหลัก ไดแก ขาวที่ผูชายกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิง จากจํานวน 564 ขาว มีพาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลรองในอนุพากยแรก

จํานวน 319 ขาว คิดเปนรอยละ 56.56 และพาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลหลักในอนุพากยแรก

จํานวน 245 ขาว คิดเปนรอยละ 43.44 
 

กลุมที่นําเสนอขอมูลหลักและขอมูลรองในอนุพากยแรกของพาดหัวขาวดวยสัดสวนที่

ใกลเคียงกันคือ ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายหรือผูหญิง ในกรณีขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูชายจํานวน 55 ขาว มีพาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลรองในอนุพากยแรกจํานวน 28 

ขาว คิดเปนรอยละ 50.91 และพาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลหลักในอนุพากยแรกจํานวน 27 ขาว 

คิดเปนรอยละ 49.09 และขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน จากจํานวน 22 ขาว มี

พาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลหลักและขอมูลรองในอนุพากยแรกสัดสวนเทากัน คือ ขอมูลละ 11 

ขาวคิดเปนรอยละ 50 รายละเอียดแสดงดังตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 9  จํานวน รอยละของการเลือกขอมูลเพื่อนาํเสนอในอนุพากยแรกของพาดหัวขาว

อาชญากรรม 
 

เพศผูกระทํา - ผูถูกกระทํา 
ขอมูลหลัก ขอมูลรอง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย 541 62.47 325 37.53 866 100 

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 245 43.44 319 56.56 564 100 

ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย 27 49.09 28 50.91 55 100 

ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 11 50 11 50 22 100 

ไมระบุเพศผูกระทํา – ผูถูกกระทําเปนชาย 211 92.95 16 7.05 227 100 

ไมระบุเพศผูกระทํา- ผูถูกกระทําเปนหญิง 74 91.36 7 8.64 81 100 

รวม 1109 61.10 706 38.90 1815 100 
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ภาพที ่9  รอยละการเลือกขอมูลเพื่อนาํเสนอในอนุพากยแรกของพาดหัวขาวอาชญากรรม 

 
จากตารางจะเห็นวา ในกรณีขาวที่ ผูชายกระทํากับผูหญิงจะนําเสนอขอมูลรองใน          

อนุพากยแรกของพาดหัวขาวมากกวาขอมูลหลักอยางเห็นไดชัด ตางกับขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูชายดวยกัน และขาวที่ไมระบุเพศผูกระทําจะนําเสนอขอมูลหลักในอนุพากยแรก     

ของพาดหัวขาวมากกวาขอมูลรอง สวนขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงหรือผูชายมี

สัดสวนการนําเสนอขอมูลหลักและขอมูลรองในอนุพากยแรกพอๆ กันอาจเปนผลมาจากจํานวน

ขอมูลที่มีอยูจํากัด ผลการวิเคราะหจึงไมชัดเจนเหมือนกับขาวกลุมอ่ืน  
 

 ผลการวิเคราะหมีขอสังเกตวา เพราะเหตุใดในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงกับผูหญิง

หนังสือพิมพถึงเลือกขอมูลรองปรากฏในอนุพากยแรกมากกวาขอมูลหลัก ทั้งๆ ที่การรายงานขาว

อาชญากรรมนาจะใหความสําคัญกับเหตุการณความรุนแรงมากที่สุด ตางกับขาวที่ผูชายกระทํา

ความรุนแรงตอผูชายดวยกันที่เลือกขอมูลหลักในอนุพากยแรกมากกวาขอมูลรอง ประเด็นดังกลาว

จะนํามาพิจารณารวมกับรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมเพ่ือวิเคราะหวา ขอมูลรอง

ประเภทใดที่ถูกนําเสนอในขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน และจะพบขอแตกตาง

ระหวางขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย

หรือไม ซึ่งจะกลาวถึงในผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวในลําดับตอไป 
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2. รูปแบบโครงสรางพาดหวัขาวอาชญากรรม 
 

การวิเคราะหรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรม เปนการศึกษาสัดสวนที่ปรากฏ

ตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา ผลการวิเคราะหจะแสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพเลือกแสดงขอมูล

ในพาดหัวขาวแตละเพศผูกระทําและผูถูกกระทํารูปแบบใดมากท่ีสุด เพราะการรายงานขาวดวย

ชุดขอมูลหนึ่งอยางซ้ําๆจะทําใหผูอานไดรับขอเท็จจริงในมุมมองหนึ่งจนเช่ือวาส่ิงที่หนังสือพิมพ

นําเสนอเปนขอเท็จจริงทั้งหมด นอกจากนี้การที่หนังสือพิมพเลือกรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่

ตางกันอาจมีอุดมการณที่แฝงอยูได ดังที่แฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) กลาวไววา การเลือก

โครงสรางขอมูลที่ตางกันในการนําเสนอรูปแบบเหตุการณเดียวกันทําใหผูอานรับรูส่ิงที่นําเสนอ

ตางกันซ่ึงเปนผลจากอุดมการณที่แฝงอยู  
 

 การวิเคราะหรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมเปนการศึกษาความหมายของ

ขอมูลที่นําเสนอในพาดหัวขาวตามแนวคิดของแวน ไดจค (van Dijk, 1988) ที่กลาวถึงพาดหัวขาว

วาพาดหัวขาวไมไดมาจากประพจนใดประพจนหนึ่งในเนื้อขาวแตเกิดจากมโนทัศนของนักขาวที่

เลือกความหมายที่สําคัญที่สุดของขาวมาสรางประพจนใหมเพื่อใหผูอานทราบถึงใจความสําคัญ

ทั้งหมดของขาว นอกจากมโนทัศนของผูเขียนที่สงผลตอภาษาในพาดหัวขาวแลวยังมีกรอบ

ความคิดในระดับอ่ืนๆ ดวย เชน กรอบการทํางานขาว ขอจํากัดทางเนื้อที่ขาว เปนตน พาดหัวขาว

จึงถือวาเปนความหมายในระดับมหภาค (semantic macrostructure) 
 

กอนการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรม ผูวิจัยศึกษาภาพรวมของ

การรายงานขาวอาชญากรรมวามีประเด็นใดบางเพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาวา หนังสือพิมพจะ

เลือกประเด็นใดในรายละเอียดของขาวมากลาวถึงในพาดหัวขาวบาง ภาพรวมของขาว

อาชญากรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขาวอาชญากรรมจัดอยูในประเภทขาวเบา (soft news) ที่สรางความสนใจใหกับผูอาน 

เปนการรายงานเหตุการณที่เกี่ยวของกับความรุนแรงประเภทตางๆ งานวิจัยนี้ศึกษาความรุนแรง

ระหวางบุคคล เชน การทะเลาะวิวาท การฆาตกรรม การทุบตี รวมไปถึงการคุกคามทางเพศใน

รูปแบบตางๆ   
 

จากการรวบรวมขาวอาชญากรรมที่นําเสนอในหนังสือพิมพเชิงประชานิยมจํานวน 4 ชื่อ

ฉบับ ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด และคมชัดลึกในชวงป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2550 
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สามารถจําแนกเหตุการณตามลักษณะความรุนแรง ไดแก ความรุนแรงทางกายหรือการทําราย

รางกาย และความรุนแรงทางเพศ 
 

เหตุการณความรุนแรงทางกายหรือการทํารายรางกาย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งใชกําลัง 

หรือการใชอาวุธที่มีผลทําใหผูถูกกระทําไดรับความบาดเจ็บ จนกระทั่งเสียชีวิต ความรุนแรงทาง

รางกายที่ปรากฏในขอมูลพาดหัวขาวอาชญากรรมมีทั้งผูชายและผูหญิงทั้งในสถานะผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา ตัวอยางเชน 
 

ชาย-ชาย ชางกลอีกแลว ดาบปกอกฆา ร.ร. เดียวกัน (ขาวสด 13 ก.ย. 49) 

ชาย-หญิง ฆาเมีย-ลูกเล้ียงเผาบานยิงตัว!หนุมเครียดเมียไมใหนอนดวย (คมชัดลึก 24 เม.ย. 50) 

หญิง-ชาย เงินไมพอใชเมียโหดแทงผัวดับคามือ (เดลินิวส 28 ส.ค. 50) 

หญิง-หญิง รักสามเศราเมียหลวงโหดฆาเมียนอย (เดลินิวส 22 ส.ค. 50) 

 

เหตุการณความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระทําในลักษณะลวนลาม การคุกคามทาง

เพศ ขมขืนกระทําชําเรา และการทํารายรางกายทางเพศในทุกรูปแบบ ซึ่งในขอมูลขาว

อาชญากรรมมีเพียงความรุนแรงที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงเทานั้น ตัวอยางเชน 
 

สาวเมาขึ้นแท็กซ่ีหลับ โดนขมขืนชิงทรัพยซ้ํา คมชัดลึก 8 พ.ย. 49 

เว็บดังแคมฟร็อกลวงขย้ีสาว ป ว ช. เดลินิวส 19 ก.พ. 50 

 

การศึกษาภาพรวมของเนื้อขาวอาชญากรรมแสดงใหเห็นวา ถึงแมวาเหตุการณ        

ความรุนแรงจะปรากฏในหนังสือพิมพมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว เชน การรายงานการจับกุม

ผูกระทําผิด การรายงานการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ แตในรายละเอียดของขาวยังคง

นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงอยางละเอียดเหมือนกับขาวที่เพิ่งนําเสนอเปนคร้ัง

แรก ทําใหการรายงานขาวอาชญากรรมมีรูปแบบที่คลายๆ กัน คือ เร่ิมตนดวยการรับแจงความ

ของเจาหนาที่ ตํารวจ การบรรยายสถานที่เกิดเหตุ การบรรยายสภาพศพหรือผูถูกกระทํา           

การสอบสวนพยานตางๆ รวมไปถึงการสันนิษฐานของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งสามารถจําแนกได 6 

ประเด็นดังตอไปนี้ 
 

1) มีคนเขามาแจงความวาเกิดเหตุการณความรุนแรงอะไรข้ึน / พบศพ หรือ พบ 

ผูบาดเจ็บ 

2) ตํารวจเขาไปตรวจสอบเหตุการณ 
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3) ผูเห็นเหตุการณหรือบุคคลที่เกีย่วของ เลาถึงเหตุการณความรุนแรงวาเกิดอะไรข้ึน  

บรรยายสภาพผูถูกกระทาํ 

4) ภูมิหลังของผูถูกกระทํา, ภูมิหลังของผูกระทํา (ในกรณีที่รูวาเปนใคร หรือจับ 

ผูกระทําผิดไดแลว) 

5) สาเหตุของเหตุการณ อาจเปนการใหขอมลูของผูกระทาํ / ผูถูกกระทาํ /ญาติหรือคน 

ใกลชิดผูกระทาํ หรือ ผูถูกกระทํา/การต้ังขอสันนิษฐานของตํารวจ 

6) ในกรณีที่เปนขาวตอเนื่อง จะมีขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการตํารวจ เชน การจับกุม 

ผูกระทําผิด/ การทําแผนประกอบคํารับสารภาพ / ผูกระทาํมอบตัว เปนตน 

 

จะเห็นไดวา การรายงานขาวอาชญากรรมอยูภายใตกรอบการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ

สอดคลองกับผลการวิจัยของอภิสรา ปงเร็ว (2545) ที่กลาววา แหลงขาวอาชญากรรมสวนใหญ

แลวมาจากตํารวจ ซึ่งเปนแหลงขาวที่มีสถานภาพและอํานาจในการบอกเลาความจริง ทําใหขาว

อาชญากรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพดูนาเช่ือถือ และไมใชเหตุการณที่หนังสือพิมพสรางข้ึนเอง  

เหตุการณความรุนแรงที่ปรากฏในหนังสือพิมพจึงผานกระบวนการคัดเลือกจากตํารวจข้ันหนึ่ง

กอนที่นักขาวจะตัดสินใจและประเมินคุณคาขาวอีกคร้ังวาเหตุการณใดจะถูกนําเสนอใน

หนังสือพิมพตอไป จากน้ันหนังสือพิมพจะเลือกวิธีการรายงานขาววาจะนําเสนอในทิศทางใด ไม

วาจะเปนการเลือกประเด็นนําเสนอในขาวอาชญากรรม การเลือกใชภาษาบรรยายเหตุการณ 
 

 การศึกษาภาพรวมของการรายงานขาวอาชญากรรมจะเห็นไดวา หนังสือพิมพนําเสนอ

ประเด็นที่หลากหลายในการรายงานขาวอาชญากรรม แตอยางไรก็ตามหนังสือพิมพจะเลือกเพียง

หนึ่งถึงสองประเด็นเทานั้นที่นําเสนอในพาดหัวขาว การจัดรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวจะทําให

ทราบวาหนังสือพิมพตัดสินใหขอมูลใดเปนขอมูลที่สําคัญที่สุด จากการจําแนกความหมายที่

ปรากฏในพาดหัวขาว สามารถจัดรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวได 13 รูปแบบดังตอไปนี้ 
 

รูปแบบที่ 1 เหตุการณความรุนแรง คือ พาดหัวขาวที่บรรยายเฉพาะเหตุการณความ

รุนแรงเพื่อใหผูอานทราบวามีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนบาง การบรรยายเหตุการณความรุนแรงมีการ

ใชรูปภาษาทีห่ลากหลาย ตัวอยางเชน  

 
ชาย - ชาย น.ศ.ปาระเบิดขวด 

(เหตุการณความรุนแรง) 
(ขาวสด 26 ส.ค. 50) 

ชาย -ชาย ยําโหดบัณฑิตราม ฆาอํามหิตปนศพ ผลักใหรถ
ชน 

(ไทยรัฐ 14 ม.ค. 49) 
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(เหตุการณความรุนแรง) 

ชาย -ชาย ดับชางกล 
(เหตุการณความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 6 ก.ย. 49) 

ชาย - หญิง หนูนอยวัย 13 ถูกขมขืน 
(เหตุการณความรุนแรง) 

(คมชัดลึก 14 เม.ย. 50) 

หญิง-ชาย จิ้มพุงผัวขี้เมา 
(เหตุการณความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 24 ธ.ค. 50) 

หญิง - หญิง เมียฟนกิ๊กผัว 
(เหตุการณความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 26 มิ.ย. 50) 

 

 จากตัวอยางจะเห็นไดวา พาดหัวขาวอาชญากรรมมีการใชภาษาในการบรรยายเหตุการณ

ความรุนแรงที่หลากหลาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเนื้อที่ของพาดหัวขาว บางพาดหัวขาวมีการลดจํานวนคํา 

เชน การไมปรากฏหนวยนามในตําแหนงผูกระทํา “ดับชางกล”, “จิ้มพุงผัวข้ีเมา” หรือการใชรูป

ประโยคกรรมวาจก เชน “หนูนอยวัย 13 ถูกขมขืน” เปนตน 
 

รูปแบบที่ 2 กระบวนการตํารวจ คือ พาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของ

ตํารวจ เชน การจับกุมผูกระทําผิด การทําแผนประกอบคํารับสารภาพ การเขาแจงความ เปนตน         

พาดหัวขาวที่นําเสนอเฉพาะขอมูลกระบวนการตํารวจมีลักษณะภาษาประโยคความเดียว ทั้งนี้

บางพาดหัวขาวอาจมีหนวยนามที่ปรากฏในตําแหนงผูกระทํา หรือผูถูกกระทําที่สามารถ           

ส่ือความหมายเกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงได เชน 
 

ชาย - ชาย รวบลูกชายอดีตนายก 

(กระบวนการตํารวจ) 

(ขาวสด 5 ก.ค. 50) 

ชาย - ชาย มือยิง 6 ขวบมอบตัว 

(กระบวนการตํารวจ) 

(คมชัดลึก 13 ก.ค. 49) 

ชาย - ชาย เกง-การุณ ปฏิเสธ 

(กระบวนการตํารวจ) 

(ไทยรัฐ 5 ก.ย. 49) 

ชาย-หญิง จับเดนหื่นกาม 

(กระบวนการตํารวจ) 

(ไทยรัฐ 24 ก.พ. 50) 

หญิง-หญิง รวบสองแมลูกมือสาดกรด 

(กระบวนการตํารวจ) 

(เดลินิวส 12 พ.ย. 49) 

 

 จากตัวอยางจะเห็นไดวา หนวยนามที่ปรากฏในตําแหนงผูกระทํา เชน “ มือยิง 6 ขวบมอบ

ตัว” และหนวยนามที่ปรากฏในตําแหนงผูถูกกระทํา เชน “จับเดนหื่นกาม”,  “รวบสองแมลูกมือ
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สาดกรด” สามารถส่ือความหมายเกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงได ในงานวิจัยนี้ถือวา            

พาดหัวขาวที่มีลักษณะประโยคความเดียวส่ือความหมายเพียงประเด็นเดียว ดังนั้นนามวลีที่

ปรากฏในตําแหนงผูกระทําหรือผูถูกกระทําในประโยคความเดียวเปนการกลาวถึงบุคคลเทานั้น  
 

รูปแบบที่ 3 สาเหตุของความรุนแรง คือ พาดหัวขาวที่นําเสนอสาเหตุของความรุนแรง

เพียงประเด็นเดียว จากขอมูลพบวา พาดหัวขาวที่นําเสนอเฉพาะสาเหตุความรุนแรงมีลักษณะ

ภาษาที่หลากหลาย เชน ประโยคความเดียว ประโยคความซอน และประโยคความรวม 

ตัวอยางเชน 
 
ชาย –ชาย แคนปลอยวัวกินผัก 

(สาเหตุความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 21 ก.พ. 50) 

ชาย –ชาย แยงจีบสาวโอเกะ 

(สาเหตุความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 19 ต.ค. 50) 

ชาย - หญิง วัยรุนหึงโหด 

(สาเหตุความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 16 ต.ค. 50) 

  

 จากตัวอยาง พาดหัวขาว “แคนปลอยวัวกินผัก” มีลักษณะประโยคความซอนที่ละประธาน

ในอนุพากยแรก มีคํากริยาแสดงอาการ คือ “แคน” และอนุพากยถัดไปทําหนาที่ขยายกริยาใน    

อนุพากยแรก และมีการละประธาน “ปลอยวัวกินผัก”  ประธานในอนุพากยแรกและอนุพากยที่สอง

ในพาดหัวขาวนี้ สามารถเขาใจจากบริบทของขอมูลในพาดหัวขาวไดวา ประธานในอนุพากยแรก

คือ ผูกระทําเหตุการณความรุนแรง สวนประธานในอนุพากยถัดไป คือ ผูถูกกระทํา 
  

พาดหัวขาว “แยงจีบสาวโอเกะ” มีลักษณะประโยคความรวมที่มีการละประธานและมี

กริยาเรียงแสดงความตอเนื่องของเหตุการณ “แยงจีบ” สวนพาดหัวขาว “วัยรุนหึงโหด” มีลักษณะ

ประโยคความเดียว มีประธานคือ “วัยรุน” แสดงกริยาคือ “หึง” มีหนวยขยายกริยาคือ “โหด” 
 

รูปแบบที่ 4 ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลในขาว คือ พาดหัวขาวที่นําเสนอขอมูลที่กลาวถึง

ภูมิหลังของบุคคลในขาวไมวาจะเปนผูกระทํา ผูถูกกระทํา หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เชน การนําเสนอ

ภูมิหลังของบุคคลในขาว การนําเสนอขอมูลของผูกระทําหรือผูถูกกระทําในขณะที่เกิดเหตุการณ

ความรุนแรงหรือหลังเกิดเหตุการณความรุนแรง เชน 
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ชาย - หญิง เศรษฐีนีเรรอน 

(ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว) 

(คมชัดลึก 11 ม.ค. 49) 

ชาย - หญิง เรงเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนหญิง “เหย่ือเผา” 

(ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว) 

(ไทยรัฐ 29 ธ.ค. 50) 

ชาย - หญิง แมยอมเผาวันนี้ ด.ญ. 14 เหย่ือกาม 

(ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว) 

(ขาวสด 10 ก.ย. 49) 

 

จากตัวอยางจะเห็นวา พาดหัวขาวนําเสนอเพียงภูมิหลังของผูถูกกระทํา “เศรษฐีนีเรรอน” 

หรือเปนพาดหัวขาวที่นําเสนอเหตุการณหลังที่เกิดความรุนแรง เชน “เรงเยียวยาสภาพจิตใจ

นักเรียน “เหยื่อเผา”, “แมยอมเผาวันนี้ ด.ญ. 14 เหยื่อกาม”  
 

รูปแบบที่ 5 เหตุการณความรุนแรง +กระบวนการตํารวจ คือ พาดหัวขาวที่นําเสนอ 2 

ขอมูล มีลักษณะประโยคความรวม อนุพากยแรกบรรยายเหตุการณความรุนแรง อาจเปนประโยค

ความเดียวหรือประโยคความรวมที่อาจปรากฏประธานหรือไมก็ได และอนุพากยถัดไปเปนการ

กลาวถึงกระบวนการตํารวจ เชน การจับกุมผูกระทําผิด  ภายในพาดหัวขาวแตละอนุพากยถูก

เชื่อมโยงดวยหนวยนามคือ ผูกระทําเหตุการณความรุนแรง ในอนุพากยแรกทําหนาที่เปนผูกระทํา

ของเหตุการณ และอนุพากยที่สองทําหนาที่เปนผูถูกกระทําในการจับกุมผูกระทําผิด ตัวอยางเชน 
 

ชาย - ชาย ฆาโหดญาติสพรั่งทุบหัวเละ ตร.รวบตัวทันควัน 

(เหตุการณความรุนแรง) (กระบวนการตํารวจ) 

(ไทยรัฐ 28 ก.พ. 50) 

ชาย - หญิง ขืนใจสาวเหนอืวัย 16 เหย่ือเว็บ ลา “ณุ แคมฟร็อก” 

(เหตุการณความรุนแรง) (กระบวนการตํารวจ) 

(ขาวสด 19 ก.พ. 50) 

 

จะเห็นไดวา พาดหัวขาว “ฆาโหดญาติสพร่ังทุบหัวเละ ตร.รวบตัวทันควัน” อนุพากยแรก

เปนการบรรยายเหตุการณความรุนแรงมีลักษณะประโยคความรวมที่ละประธาน และอนุพากย

ถัดไปนําเสนอขอมูลการจับกุมผูกระทําผิดที่มีลักษณะประโยคความเดียว สวนพาดหัวขาว        

“ขืนใจสาวเหนือวัย 16 เหยื่อเว็บ ลา “ณุ แคมฟร็อก”” อนุพากยแรกเปนการบรรยายเหตุการณ      

ความรุนแรงมีลักษณะประโยคความเดียว มีการละประธาน และ “สาวเหนือวัย 16 เหยื่อเว็บ” คือ

กรรมในประโยค และอนุพากยที่สองนําเสนอขอมูลการจับกุมผูกระทําผิด มีลักษณะประโยคความ

เดียวที่ละประธานที่ผูอานเขาใจไดวา คือ “ตํารวจ” 
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รูปแบบที่ 6 เหตุการณความรุนแรง + สาเหตุของความรุนแรง คือ พาดหัวขาวที่นําเสนอ   

2 ขอมูล ขอมูลแรกนําเสนอเหตุการณความรุนแรง อาจมีลักษณะประโยคความเดียวหรือประโยค

ความรวมที่มีกริยาเรียงแสดงความตอเนื่องของเหตุการณ ขอมูลถัดไปนําเสนอสาเหตุความรุนแรง 

อาจมีคําเช่ือมระหวางอนุพากยในขอมูลแรกหรือไมก็ได ขอมูลที่นําเสนอสาเหตุความรุนแรง อาจมี

ลักษณะประโยคความเดียว ความรวม หรือความซอนก็ได ตัวอยางเชน    

 
ชาย-ชาย เชือดคอเพ่ือนแคนเบี้ยวเงิน 

(เหตุการณความรุนแรง) (สาเหตุความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 21 ส.ค. 50) 

ชาย-ชาย ฆานั่งยาง แคไมจายคาซอมจยย. 100 บาท 

(เหตุการณความรุนแรง) (สาเหตุความรุนแรง) 

(ขาวสด 17 ส.ค. 50) 

ชาย - หญิง เบนซินราดเผาเมียเกายัวะถูกทวงรองเทาแตะ 

(เหตุการณความรุนแรง) (สาเหตุความรุนแรง) 

(คมชัดลึก 10 ม.ค. 49) 

ชาย - หญิง “เทคนิค” ฆาแฟนสาวราชภัฎ-หึงพาก๊ิกมุดหอ 

(เหตุการณความรุนแรง) (สาเหตุความรุนแรง) 

(ขาวสด 18 ส.ค. 50) 

หญิง-ชาย กะซวกผัวแสบอางทํางานดึกที่แทมีเมียนอย 

(เหตุการณความรุนแรง) (สาเหตุความรุนแรง) 

(เดลินิวส 17 มิ.ย. 50) 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา อนุพากยภายในพาดหัวขาวถูกเช่ือมโยงดวยหนวยนามที่แสดง

ผูกระทําหรือผูถูกกระทําก็ได ในกรณีที่อนุพากยภายในพาดหัวขาวถูกเช่ือมโยงดวยหนวยนาม

แสดงผูกระทํา (หนวยนามแสดงผูกระทําจะปรากฏในพาดหัวขาวหรือไมก็ได) อนุพากยที่แสดง

สาเหตุความรุนแรงจะปรากฏคํากริยาแสดงความรูสึก เชน “แคน” “ยัวะ” “หึง” ตางกับในกรณีที่  

อนุพากยภายในพาดหัวขาวถูกเช่ือมโยงดวยหนวยนามแสดงผูถูกกระทํา อนุพากยที่แสดงสาเหตุ

ความรุนแรงจะไมปรากฏคํากริยาแสดงความรูสึก 
 

รูปแบบที่ 7 เหตุการณความรุนแรง + สวนขยาย คือ พาดหัวขาวที่นําเสนอ 2 ขอมูล      

อนุพากยแรกบรรยายเหตุการณความรุนแรง อาจมีประโยคความเดียวหรือประโยคความรวมท่ี

อาจปรากฏประธานหรือไมก็ได และอนุพากยถัดไปเปนหนวยนามหรือประโยคที่หนังสือพิมพใช

แสดงความคิดเห็น หรือทัศนคติเกี่ยวกับเหตุการณ เชน 
 

ชาย-ชาย เอ็ม 16 ถลมโหด เส่ียเปกต๊ัก เลือกต้ังออกฤทธิ์ 

(เหตุการณความรุนแรง) (สวนขยาย) 

(ขาวสด 28  ก.ค. 49) 
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 จากตัวอยางจะเห็นวา อนุพากยแรกที่บรรยายเหตุการณความรุนแรงมีลักษณะประโยค

ความเดียวที่มีการละประธาน สวนอนุพากยถัดไปมีลักษณะประโยคความเดียวที่หนังสือพิมพ

แสดงความคิดเห็นตอเหตุการณที่เกิดข้ึนวามีสวนสัมพันธกับชวงหาเสียงเลือกต้ัง เปนตน 

 

รูปแบบที่ 8 เหตุการณความรุนแรง + ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลในขาว คือ  พาดหัวขาวที่

นําเสนอ 2 ขอมูล ขอมูลแรกนําเสนอเหตุการณความรุนแรง อาจมีลักษณะประโยคความเดียวหรือ

ความรวมที่มีกริยาเรียงแสดงความตอเนื่องของเหตุการณและอาจปรากฏประธานหรือไมก็ได 

ขอมูลถัดไปแสดงขอมูลของบุคคลในขาว อาจมีลักษณะประโยคความรวมหรือความซอนก็ได ใน

กรณีที่ขอมูลที่สองที่มีลักษณะประโยคความรวม อาจมีคําเช่ือมหรือไมก็ได เชน การกลาวถึง     

ภูมิหลังของผูถูกกระทํา หรือการกลาวถึงการกระทําของผูถูกกระทําขณะที่เกิดความรุนแรง 

ตัวอยางเชน 

 
ชาย-หญิง สาวถูกขมขืนฆาเปน น ศ.มหาลัยดัง 

(เหตุการณความรุนแรง) (ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว) 

(เดลินิวส 23 ธ.ค. 50) 

ชาย -ชาย ซัลโว ส ท.ดังขณะวิ่งออกกําลัง 

(เหตุการณความรุนแรง) (ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว) 

(เดลินิวส 16 ธ.ค. 50) 

 

จากตัวอยางจะเห็นวา ภายในอนุพากยของพาดหัวขาวถูกเช่ือมโยงดวยหนวยนามที่เปน

ผูถูกกระทําในเหตุการณความรุนแรง พาดหัวขาว “สาวถูกขมขืนฆาเปน น ศ.มหาวิทยาลัยดัง”    

อนุพากยแรกเปนการบรรยายเหตุการณความรุนแรงที่ใชรูปประโยคกรรมวาจก เนนผูถูกกระทํา

ของเหตุการณ และอนุพากยถัดไปเปนการใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลังของผูถูกกระทํา            

สวนพาดหัวขาว “ ซัลโว ส ท.ขณะวิ่งออกกําลัง” อนุพากยแรกเปนการบรรยายเหตุการณความ

รุนแรง มีลักษณะประโยคความเดียวที่ละประธาน สวนอนุพากยที่สองมีลักษณะประโยคความ

เดียวที่มีการละประธาน เนื่องจากเปนส่ิงเดียวกับกรรมในอนุพากยแรก และมีคําเช่ือม “ขณะ” ที่

แสดงความสัมพันธทางเวลา 
 

รูปแบบที่ 9  กระบวนการตํารวจ + เหตุการณความรุนแรง คือ พาดหัวขาวที่นําเสนอ 2 

ขอมูล ขอมูลแรกเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตํารวจ เชน การจับกุมผูกระทําผิด 

การเขาแจงความ ขอมูลที่สองเปนการบรรยายเหตุการณความรุนแรง  รูปแบบโครงสรางพาดหัว

ขาวนี้ สวนใหญมีลักษณะประโยคความซอน อนุพากยแรกแสดงกระบวนการตํารวจ อาจมีการละ

ประธานหรือไมก็ได และอนุพากยถัดไปทําหนาที่เปนสวนขยายหนวยนามหรือหนวยกริยาใน     

อนุพากยแรก ภายในอนุพากยที่สองอาจมีลักษณะประโยคความรวมที่มีกริยาเรียงแสดงความ
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ตอเนื่องของเหตุการณ ในงานวิจัยนี้จะพิจารณาเพียงวาอนุพากยที่สองเปนการนําเสนอขอมูล

เหตุการณความรุนแรงที่ทําหนาที่ขยายหนวยนามหรือหนวยกริยาในอนุพากยแรกเทานั้น ไมได

พิจารณาวาอนุพากยที่สองมีลักษณะประโยคอยางไร ทั้งนี้การนําเสนอขอมูลในพาดหัวขาวจะ

คลายกับรูปแบบพาดหัวขาวที่ 5 เหตุการณความรุนแรง + กระบวนการตํารวจ แตตางกันที่การ

จัดเรียงขอมูล ตัวอยางเชน  
 

ชาย - ชาย บุกกรุงจับตังเกโหดฆาตัดคอลูกเรือ 

(กระบวนการตํารวจ) (เหตุการณความรุนแรง) 

(เดลินิวส 1 พ.ค. 50) 

ชาย -ชาย พอแจง ต ร. รวบครูพละลงโทษโหด ตบ-เตะ น ร. 

(กระบวนการตํารวจ) (เหตุการณความรุนแรง) 

(เดลินิวส 27 พ.ค. 50) 

ชาย-หญิง แกงหื่นกามจนมุมลวง 2 ด ญ.ขย้ีกาม 

(กระบวนการตํารวจ) (เหตุการณความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 20 ก.พ. 50) 

 

 จากตัวอยางจะเห็นวา พาดหัวขาวขาวมีลักษณะประโยคความซอนที่อนุพากยแรกเปน

การกลาวถึงการทํางานของตํารวจ เชน การจับกุมผูกระทําผิด การเขาแจงความ และอนุพากย     

ที่สองทําหนาที่เปนสวนขยายของหนวยนามแสดงผูถูกกระทําในอนุพากยแรก เชน พาดหัวขาว 

“บุกกรุงจับตังเกโหดฆาตัดคอลูกเรือ” อนุพากยแรก คือ “บุกกรุงจับตังเกโหด” อนุพากยที่สอง คือ 

“ตังเกโหดฆาตัดคอลูกเรือ”  จะเห็นไดวาทั้งสองอนุพากยมีลักษณะประโยคความรวมที่มีกริยา

หลายตัวเรียงตอกัน ในงานวิจัยนี้นําลักษณะภาษาในพาดหัวขาวมาเปนเกณฑในการจําแนก    

อนุพากยในพาดหัวขาวเทานั้น ไมไดลงรายละเอียดการวิเคราะหลักษณะภาษา 
  

รูปแบบที่ 10  สาเหตุของความรุนแรง + เหตุการณความรุนแรง คือ พาดหัวขาวที่นําเสนอ 

2 ขอมูล มีลักษณะประโยคความรวมที่อาจมีคําเช่ือมหรือไมก็ได อนุพากยแรกเปนการแสดงขอมูล

เกี่ยวกับสาเหตุของความรุนแรง สวนอนุพากยที่สองเปนการบรรยายเหตุการณความรุนแรง      

การนําเสนอขอมูลในพาดหัวขาวจะคลายกับรูปแบบพาดหัวขาวที่ 6 เหตุการณความรุนแรง + 

สาเหตุความรุนแรง แตตางกันที่การจัดเรียงขอมูล ตัวอยางเชน 
 

หญิง -ชาย แคนโดนสลัดรัก! สาว ป.โทรัวโหดกัปตันเรือ 

(สาเหตุความรุนแรง) (เหตุการณความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 12 ม.ค. 49) 

หญิง -ชาย บังคับอมจูเหม็นๆ เมียแคนกะซวกผัว 50 แผล 

(สาเหตุความรุนแรง) (เหตุการณความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 9 ก.ค. 49) 

ชาย-หญิง ขอคืนดีเมียไมไดความีดฟนหัวแบะ 

(สาเหตุความรุนแรง) (เหตุการณความรุนแรง) 

(ไทยรัฐ 23 ก.พ. 50) 
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ชาย-หญิง ฉุนสาวอยูกับก๊ิกในหองพังประตูชักมีดแทงดับ 

(สาเหตุความรุนแรง) (เหตุการณความรุนแรง) 

(คมชัดลึก 17 มิ.ย. 50) 

 

 จากตัวอยางจะเห็นไดวา อนุพากยแรกเปนการแสดงสาเหตุความรุนแรงท่ีมีการละ

ประธาน อยางไรก็ตามประธานที่ไมปรากฏในอนุพากยแรกแตอาจปรากฏในอนุพากยถัดไปก็ได 

เชน “แคนโดนสลัดรัก! สาว ป.โทรัวโหดกัปตันเรือ”   
 

รูปแบบที่ 11  สวนขยาย + เหตุการณความรุนแรง คือ พาดหัวขาวที่นําเสนอ 2 ขอมูล    

อนุพากยแรกเปนการแสดงแสดงทัศนคติหรือความคิดเห็นที่หนังสือพิมพมีตอเหตุการณ หรือเปน

การใชรูปภาษาที่โนมนาวผูอานและกระตุนอารมณความรูสึกผูอาน สวนอนุพากยที่สองเปน     

การบรรยายเหตุการณความรุนแรง การนําเสนอขอมูลในพาดหัวขาวจะคลายกับรูปแบบ         

พาดหัวขาวที่ 7 เหตุการณความรุนแรง + สวนขยาย แตตางกันที่การจัดเรียงขอมูล ตัวอยางเชน 
 

ชาย-หญิง สังคมเส่ือมหนัก ด.ช. ขืนใจ 3 ขวบ 

(สวนขยาย) (เหตุการณความรุนแรง) 

(เดลินิวส 5 มี.ค. 49) 

 

 จากตัวอยางจะเหน็วา อนุพากยแรกภายในพาดหวัขาวเปนการแสดงทัศนคติหรือเปนการ

ใชภาษาเพื่อกระตุนความรูสึกผูอาน สวนอนุพากยที่สองนําเสนอเหตุการณความรุนแรงที่มี

ลักษณะประโยค 
 

รูปแบบที่ 12  ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลในขาว + เหตุการณความรุนแรง คือ พาดหัวขาว

ที่นําเสนอ 2 ขอมูล มีลักษณะเปนประโยคความรวมหรือความซอนก็ได อนุพากยแรกเปนการ

แสดงขอมูลบุคคลในขาว เชน ผูกระทําหรือผูถูกกระทํา สวนอนุพากยที่สองเปนการบรรยาย

เหตุการณความรุนแรง การนําเสนอขอมูลในพาดหัวขาวจะคลายกับรูปแบบพาดหัวขาวที่ 8 

เหตุการณความรุนแรง + ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลในขาว แตตางกันที่การจัดเรียงขอมูล 

ตัวอยางเชน 
 

ชาย – ชาย โจเที่ยวสงกรานตถูกยิงพรอมเพ่ือน 

(ขอมูลเก่ียวกับบุคคลในขาว) (เหตุการณความรุนแรง) 

 

(ไทยรัฐ 18 เม.ย. 50) 

ชาย - ชาย เตรียมบวชมีดแทงหนุมดับ 

(ขอมูลเก่ียวกับบุคคลในขาว) (เหตุการณความรุนแรง) 

(คมชัดลึก 27 ก.พ. 50) 
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จากตัวอยางจะเห็นไดวา แตละอนุพากยภายในพาดหัวขาวถูกเช่ือมโยงดวยหนวยนาม

แสดงผูกระทํา เชน พาดหัวขาว “เตรียมบวชมีดแทงดับ” อนุพากยแรกมีลักษณะประโยคความ

เดียว และอนุพากยถัดไปมีลักษณะประโยคความรวมที่มีกริยาเรียงตอกัน มีการละประธาน 

อยางไรก็ตามผูอานสามารถเขาใจไดวา หนวยนามที่ไมปรากฏ คือ ผูกระทําเหตุการณความรุนแรง 
 

รูปแบบที่ 13  รูปแบบอ่ืนๆ คือ พาดหัวขาวที่นาํเสนอขอมูลต้ังแต 2 ขอมูลข้ึนไป และไมมี

รูปแบบที่ชัดเจนเหมือนกับรูปแบบที่ 1 – 12 ตัวอยางเชน 
 

ชาย – ชาย โจแคนคูอริไลยิงเจ็บ 2 หนาโรงพัก ระดมลาตัว 

(สาเหตุความรุนแรง) (เหตุการณความรุนแรง)  

(กระบวนการตํารวจ) 

(ไทยรัฐ 15 ก.ค. 49) 

ชาย - ชาย สลด 9 ขวบฆา 6 ขวบ เหตุแยงเงินแค 10 บาท 

(สวนขยาย) (เหตุการณความรุนแรง) (สาเหตุความรุนแรง) 

(ขาวสด 17 มิ.ย. 50) 

 

 จากตัวอยางรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวแตละรูปแบบจะเห็นวา มีการใชลักษณะภาษา

ที่ตางกันข้ึนอยูกับขอจํากัดทางดานพื้นที่ขาว ถามีพื้นที่ในพาดหัวขาวมาก หนังสือพิมพจะนําเสนอ

ขอมูลใหครบถวนใจความขาวมากที่สุด ถามีพื้นที่ขาวนอย หนังสือพิมพจะลดจํานวนคําใน     

พาดหัวขาวหรือเลือกเพียงบางขอมูลในพาดหัวขาว เชน พาดหัวขาวที่นําเสนอเฉพาะขอมูลรอง 

เปนตน  

 

ลําดับถัดไปเปนการเปรียบเทียบสัดสวนของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทํา เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยใน 2 ประเด็น คือ 1) หนังสือพิมพใช

รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวหลากหลายตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา เปนการพิจารณาจาก

ผลการเปรียบเทียบจํานวนรูปแบบที่ปรากฏในการนําเสนอพาดหัวขาวอาชญากรรมในขาวแตละ

กลุม และ 2) หนังสือพิมพใชรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ตางกันตามเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา เปนการพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบสัดสวนของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่

ปรากฏมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ผลการจําแนกสัดสวนรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทําสามารถแสดงรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  10 จาํนวน รอยละของรูปแบบโครงสรางพาดหวัขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา 
 เพศผูกระทํา-ผูถูกกระทํา 

 

ช-ช ช-ญ ญ-ช ญ-ญ x-ช x-ญ 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ความรุนแรง 455 208 19 8 205 74 

 (52.54%) (36.88%) (34.55%) (36.36%) (90.31%) (91.36%) 

กระบวนการตํารวจ 68 61 5 2 3 3 

 (7.85%) (10.82%) (9.09%) (9.09%) (1.32%) (3.70%) 

สาเหตุ 4 2 0 0 1 0 

 (0.46%) (0.35%) (0.00%) (0.00%) (0.44%) (0.00%) 

ขอมูลบุคคลในขาว 1 9 0 1 1 0 

 (0.12%) (1.60%) (0.00%) (4.55%) (0.44%) (0.00%) 

ความรุนแรง+กระบวนการตํารวจ 43 27 2 1 4 0 

 (4.97%) (4.79%) (3.64%) (4.55%) (1.76%) (0.00%) 

ความรุนแรง+สาเหตุ 31 5 4 2 0 0 

 (3.58%) (0.89%) (7.27%) (9.09%) (0.00%) (0.00%) 

ความรุนแรง+สวนขยาย 2 0 0 0 0 0 

 (0.23%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

ความรุนแรง+ขอมูลบุคคลในขาว 7 5 0 0 1 0 

 (0.81%) (0.89%) (0.00%) (0.00%) (0.44%) (0.00%) 

กระบวนการตํารวจ+ความรุนแรง 98 132 9 3 3 1 

 (11.32%) (23.40%) (16.36%) (13.64%) (1.32%) (1.23%) 

สาเหตุ+ความรุนแรง 106 78 13 3 1 0 

 (12.24%) (13.83%) (23.64%) (13.64%) (0.44%) (0.00%) 

สวนขยาย+ความรุนแรง 14 8 0 2 3 2 

 (1.62%) (1.42%) (0.00%) (9.09%) (1.32%) (2.47%) 

ขอมูลบุคคลในขาว+ความรุนแรง 14 10 1 0 5 1 

 (1.62%) (1.77%) (1.82%) (0.00%) (2.20%) (1.23%) 

รูปแบบอื่นๆ 23 19 2 0 0 0 

 (2.66%) (3.37%) (3.64%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

 866 564 55 22 227 81 

รวม (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
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จากตารางจะเห็นวา หนังสือพิมพมักนําเสนอขอมูลเหตุการณความรุนแรงเพียงประเด็น

เดียวในพาดหัวขาวอาชญากรรมดวยรูปแบบ “เหตุการณความรุนแรง” ในทุกกรณีไมวาเพศชาย

หรือเพศหญิงอยูในสถานะผูกระทําหรือผูถูกกระทํา มีขอสังเกตวา ในกรณีขาวที่ผูชายกระทํา  

ความรุนแรงตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพเลือกใชรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวดังกลาวมากถึง

รอยละ 52.54 ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวาขาวอาชญากรรมกลุมที่เหลือที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 30 

กวาๆ เทานั้น นอกจากนี้ยังพบวา โครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับที่สองแสดงถึง 

การเลือกขอมูลรองที่นําเสนอในอนุพากยแรกตางกันตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา ซึ่งสามารถ

แสดงการเปรียบเทียบตามหัวขอตอไปนี้ 

 
2.1 การเปรยีบเทียบรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมตามเพศ 

ผูกระทําและผูถูกกระทํา การเปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว แบงเปน 3 หัวขอ ไดแก 

1) ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน 2) ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศ

เดียวกัน และ 3) ในกรณีที่ขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกันเทียบกับกรณีขาวที่ผูกระทํา

และผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน ผลการเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1.1 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศตางกัน เปนการเปรียบเทยีบ 

ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย เพื่อทดสอบ

สมมติฐานวา ขาวที่ ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่

หลากหลายกวา เนนขอมูลสาเหตุมากกวา และมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่พบมากสุดจะ

ตางกัน เมื่อเทียบกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปดัง

ตารางตอไปนี้ 
 

ชาย-หญิง หญิง-ชาย 

ความรุนแรง (36.88%) ความรุนแรง (34.55%) 

กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง( 23.4%) สาเหตุ+ความรุนแรง (23.64%) 

สาเหตุ+ความรุนแรง (13.83%) กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง( 16.36%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวาสอดคลองสมมติฐานบางสวน สวนที่ไม

สอดคลองกับสมมติฐานมี 2 ประเด็น คือ หนังสือพิมพใชโครงสรางพาดหัวขาว “ความรุนแรง” มาก

ที่สุดเปนอันดับแรกเหมือนกันทั้งขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูชายเชน (ขาวชาย-หญิง) “แทงมีดปกคา ขมขืนฆาโหดสาวโรงพิมพ” 

(เดลินิวส 8 ก.ย. 49)  , (ขาวหญิง-ชาย) “แทงผัวแกปางตาย”(ขาวสด 21 เม.ย. 50) และ 2) ใน
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กรณีขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย มีการเนนขอมูลสาเหตุความรุนแรงในพาดหัวขาว

มากกวาขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 
 

สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานมี 2 ประเด็น คือ 1) หนังสือพิมพเลือก

ขอมูลรองนําเสนอในอนุพากยแรกตางกัน คือ กรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

หนังสือพิมพเลือกขอมูลกระบวนการตํารวจในรูปแบบโครงสราง “กระบวนการตํารวจ+         

ความรุนแรง” มากเปนอันดับสอง เชน “จับทันควันม.3 โหดราดน้ํามันเผานร.สาว” (เดลินิวส 28 

ธ.ค.50) ตางกับขาวที่ ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย หนังสือพิมพเลือกขอมูลสาเหตุ        

ความรุนแรงในรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” มากเปนอันดับ

สอง เชน “บังคับอมจูเหม็นๆ เมียแคนกะซวกผัว 50 แผล” (ไทยรัฐ9 ก.ค.49) และ 2) ในกรณีขาว

ที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง มีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่หลากหลายกวาขาวที่ผูหญิง

กระทําความรุนแรงตอผูชาย กลาวคือ กรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงปรากฏ

รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว จํานวน 12 รูปแบบ ขณะที่ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย

ปรากฏรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว จํานวน 8 รูปแบบ  
 

2.1.2 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศเดียวกนั เปนการเปรียบเทยีบ 

ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง

ดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานวา ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน มีรูปแบบ

โครงสรางพาดหัวขาวเหมือนกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน ผลการ

เปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

ชาย-ชาย หญิง-หญิง 

ความรุนแรง (52.54%) ความรุนแรง (36.36%) 

สาเหตุ+ความรุนแรง (12.24%) สาเหตุ+ความรุนแรง (13.64%) 

กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง(11 .32%) กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง(13 .64%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวาสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน สวนที่ไม

สอดคลองกับสมมติฐานคือ ในกรณีที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันมีรูปแบบโครงสราง

พาดหัวขาวที่หลากหลายกวาขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน กลาวคือขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายปรากฏรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวจํานวน 13 รูปแบบ ขณะที่

ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงปรากฏรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวจํานวน 8 รูปแบบ 
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สวนที่สอดคลองกับสมมติฐาน คือ หนังสือพิมพใชรูปแบบโครงสราง

พาดหัวขาว “ความรุนแรง” มากที่สุด เชน (ขาวชาย-ชาย) “วัยโจซัลโวพลทหารเจ็บ” (เดลินิวส 4 

ก.ย.49) , (ขาวหญิง-หญิง) “เมียนอยแสบ “น้ํากรด” สาดใสเมียหลวงถึงด้ินพราด” (ไทยรัฐ 4 

พ.ย. 49) และเลือกขอมูลสาเหตุความรุนแรงในรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุความ

รุนแรง+ความรุนแรง” มากเปนอันดับสองเหมือนกันทั้งขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย

ดวยกันและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เชน (ขาวชาย-ชาย) “ยั๊วะไดนองแลว

ทิ้ง พี่ชายดุตามยิงหัว” (ไทยรัฐ 14 พ.ค. 49), (ขาวหญิง-หญิง) “หึงผัวฟนเมียนอยหวิดดับ” 

(คมชัดลึก 27 เม.ย.50) แสดงวา เมื่อผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศเดียวกันจะไมสงผลตอการ

เลือกขอมูลรองในพาดหัวขาว  
 

2.1.3 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศตางกันเทยีบกับกรณีที ่
ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน แบงการวิเคราะหเปน 4 กลุมคือ 1) การเปรียบเทียบใน

กรณีที่ ผูกระทําเปนเพศชาย, 2)การเปรียบเทียบในกรณีที่ ผูกระทําเปนเพศหญิง, 3) การ

เปรียบเทียบในกรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศชาย และ4) การเปรียบเทียบในกรณีที่ผูถูกกระทําเปน

เพศหญิง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1.3.1 กรณีที่ผูกระทําเปนเพศชาย เปนการเปรียบเทียบขาวที ่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานวา ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่

หลากหลายกวา และมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่พบมากสุดจะตางกัน เมื่อเทียบกับขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

ชาย-หญิง ชาย-ชาย 

ความรุนแรง (36.88%) ความรุนแรง (52.54%) 

กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง( 23.4%) สาเหตุ+ความรุนแรง (12.24%) 

สาเหตุ+ความรุนแรง (13.83%) กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง(11 .32%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวาสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน 

สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐานมี 2 ประเด็นคือ 1) ในกรณีที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย

ดวยกัน มีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่หลากหลายกวาขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

กลาวคือ ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันปรากฏรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว

จํานวน 13 รูปแบบ ขณะที่ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงปรากฏรูปแบบโครงสรางพาด
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หัวขาว จํานวน 12รูปแบบ และ 2) หนังสือพิมพใชโครงสรางพาดหัวขาว “ความรุนแรง” มากที่สุด

เปนอันดับแรกเหมือนกัน ทั้งในกรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูชาย

กระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน เชน (ขาวชาย-หญิง) “เพื่อนคนงานห่ืนบุกปล้ําเมียคนอ่ืน” 

(ไทยรัฐ 21 เม.ย. 50), (ขาวชาย-ชาย) “นองตีกบาลพี่ดับ” (ขาวสด 17 เม.ย.50) 
 

สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานคือ  หนังสือพิมพเลือกขอมูลรอง

นําเสนอในอนุพากยแรกตางกัน  กลาวคือ  ในกรณีที่ ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

หนังสือพิมพเลือกขอมูลกระบวนการตํารวจในรูปแบบโครงสราง “กระบวนการตํารวจ+ความ

รุนแรง” มากเปนอันดับสอง เชน “แมรองลูกสาว 2 ขวบถูกทําอนาจาร” (ขาวสด 15 ก.ค.49) 

ตางกับขาวที่ ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน  หนังสือพิมพเลือกขอมูลสาเหตุ          

ความรุนแรงในรูปแบบโครงสราง “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” มากเปนอันดับสอง เชน 

“แคนแช็ตดาพอ ลูกชูวิทยลุยต้ืบอริ” (ขาวสด 29 เม.ย.50) แสดงวาในขาวที่ผูกระทําเปนเพศชาย 

เมื่อผูถูกกระทํามีเพศตางกันจะเลือกขอมูลรองในพาดหัวขาวตางกัน 
 

2.1.3.2 กรณีที่ผูกระทําเปนเพศหญิง เปนการเปรียบเทียบขาวที ่

ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานวา ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่

หลากหลายกวา และรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่พบมากสุดจะตางกันเมื่อเทียบกับขาวที่ผูหญิง

กระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

หญิง-ชาย หญิง-หญิง 

ความรุนแรง (34.55%) ความรุนแรง (36.36%) 

สาเหตุ+ความรุนแรง (23.64%) สาเหตุ+ความรุนแรง (13.64%) 

กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง( 16.36%) กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง(13 .64%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวาไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวทั้ง 

2 ประเด็น คือ1) ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิงดวยกันปรากฏรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวจํานวนเทากัน คือ 8 รูปแบบ และ 2) 

หนังสือพิมพใชรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “ความรุนแรง” มากที่สุด เชน (ขาวหญิง-ชาย)    

“เมียฆาผัวอบต.-กอนผูกคอตายตาม” (ขาวสด 25 เม.ย.50), (ขาวหญิง-หญิง) “เมียฟนกิ๊กผัว” 

(ไทยรัฐ 26 มิ.ย. 50) และเลือกขอมูลสาเหตุความรุนแรงในรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุ

ความรุนแรง+ความรุนแรง” มากเปนอันดับสองเหมือนกันทั้งขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ
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ผูชายและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน ถึงแมวาในกรณีขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิงจะพบวาสัดสวนของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุ+ความรุนแรง” 

และ “กระบวนการตํารวจ+ความรุนแรง” จะมีสัดสวนที่เทากันก็ตาม เชน (ขาวหญิง-ชาย) “แคนผัว

แอบมีกิ๊กมีดเสียบดับ” (ขาวสด 17 มิ.ย.50) , (ขาวหญิง-หญิง) “เมียนอยหึงโหด แทง “หลวง” 

ในรพ.” (ขาวสด 23 ต.ค.50) 
 

2.1.3.3 กรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศชาย เปนการเปรียบเทียบขาวที ่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันและขาวที่ ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย            

เพื่อทดสอบสมมติฐานวา ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน มีรูปแบบโครงสราง  

พาดหัวขาวที่หลากหลายกวา และรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่พบมากสุดจะตางกันเมื่อเทียบ

กับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

ชาย -ชาย หญิง-ชาย 

ความรุนแรง (52.54%) ความรุนแรง (34.55%) 

สาเหตุ+ความรุนแรง (12.24%) สาเหตุ+ความรุนแรง (23.64%) 

กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง(11 .32%) กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง( 16.36%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวา สอดคลองกับสมมติฐานบางสวน 

สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว คือในกรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพใช

รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “ความรุนแรง” มากที่สุด เชน (ขาว ชาย-ชาย) “ฆาโหดหนุมสงขลา

ยิงหัวกระจุย” (เดลินิวส 18 ก.พ. 50), (ขาวหญิง-ชาย)“หนุมช้ําถูกคูขาเฉือนนกเขาท้ิงชัก

โครก” (เดลินิวส 2 ม.ค.50) และเลือกขอมูลสาเหตุความรุนแรงในรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว 

“สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” เหมือนกันมากเปนอันดับสองทั้งขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูชายดวยกันและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายเชน (ขาวชาย-ชาย) “แครถ

เฉ่ียวปาดหนาหาง รปภ.ต้ืบถึงโคมา” (ขาวสด 14 ก.ค. 49) , (ขาวหญิง-ชาย) “แคนโดนสลัดรัก 

สาวป.โทรัวโหดกัปตันเรือ” (ไทยรัฐ 12 ม.ค.49) แสดงวา ในขาวที่มีผูถูกกระทําเปนเพศชาย เมื่อ

ผูกระทํามีเพศตางกันจะเลือกขอมูลรองนําเสนอในพาดหัวขาวเหมือนกัน 
 

สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานคือ ขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูชายดวยกันมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่หลากหลายกวาขาวที่ผูหญิงกระทําความ

รุนแรงตอผูชาย กลาวคือ ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน ปรากฏรูปแบบ



146 

โครงสรางพาดหัวขาว จํานวน 13 รูปแบบ ขณะที่ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอเพศชาย

ปรากฏรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวเพียง 8 รูปแบบ  
 

2.1.3.4 กรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง เปนการเปรียบเทยีบขาวที ่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานวา ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่

หลากหลายกวา และรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่พบมากสุดจะตางกันเมื่อเทียบกับขาวที่ผูหญิง

กระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

ชาย -หญิง หญิง-หญิง 

ความรุนแรง (36.88%) ความรุนแรง (36.36%) 

กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง( 23.4%) กระบวนการตํารวจ+ ความรุนแรง(13 .64%) 

สาเหตุ+ความรุนแรง (13.83%) สาเหตุ+ความรุนแรง (13.64%) 
 

ผลการเปรียบเทียบพบวา สอดคลองสมมติฐานบางสวน สวนที่

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ หนังสือพิมพใชโครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” 

มากที่สุดเปนอันดับแรกเหมือนกันทั้งขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูหญิง

กระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เชน (ขาวชาย-หญิง) “ฆาสาวชลประทาน-ยิงตัวตายตาม” 

(ขาวสด 29 มิ.ย. 50) , (ขาวหญิง-หญิง) “นศ.หญิงโชวบู” (ไทยรัฐ 22 ส.ค.50) 
 

สวนที่สอดคลองกับสมมติฐาน คือ ขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูหญิงมีรูปแบบโครงสรางที่หลากหลายกวาขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง

ดวยกัน กลาวคือ ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงปรากฏรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว 

จํานวน 12 รูปแบบ ขณะที่ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกันมีเพียง 8 รูปแบบ

เทานั้น  
 

3. สรุปรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรม 
 

ผลการศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมสามารถสรุปไดวา หนังสือพิมพ

เลือกใชรูปแบบโครงสราง "เหตุการณความรุนแรง" เพียงประเด็นเดียวมากที่สุด มีขอสังเกตวา 

เพราะเหตุใด ในกรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพเลือกใชรูปแบบ

โครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” มากถึงรอยละ 52.54 ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวาขาว

กลุมอ่ืนที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 30 กวาๆ เทานั้น 
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นอกจากนี้ยังพบวา หนังสือพิมพเลือกขอมูลรองนําเสนอในพาดหัวขาวตางกันใน 2 กรณี

ดวยกัน  คือ ในกรณีที่มีผูกระทําเปนเพศชายหรือในกรณีที่มีผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ทั้งนี้ผูวิจัย  

ต้ังขอสังเกตวา ในกรณีที่ผูกระทําเปนเพศชาย เพราะเหตุใดในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายดวยกัน หนังสือพิมพถึงเลือกนําเสนอขอมูลสาเหตุความรุนแรงในโครงสรางพาดหัวขาวมาก

ที่สุด ขณะที่ขาวผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงเลือกนําเสนอขอมูลกระบวนการตํารวจมาก

ที่สุด ทั้งๆ ที่ในรายละเอียดของขาวนําเสนอขอมูลในทิศทางเดียวกัน คือ มีการเสนอประเด็นการ

จับกุมผูกระทําผิด และสาเหตุความรุนแรงเหมือนกัน เชนเดียวกับ ในกรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศ

หญิง เพราะเหตุใดในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงหนังสือพิมพถึงเลือกนําเสนอขอมูล

กระบวนการตํารวจมากที่สุด ขณะที่ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน หนังสือพิมพ

เลือกนําเสนอขอมูลกระบวนการตํารวจเทากับสาเหตุความรุนแรง 
 

ผูวิจัยมองวา การที่หนังสือพิมพใชโครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” ในขาว

ที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันมีสัดสวนมากกวาขาวกลุมอ่ืนๆ และการเลือกนําเสนอ

ขอมูลรองในอนุพากยแรกของโครงสรางพาดหัวขาวตางกันตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา มีเหตุ

ปจจัยที่สามารถเชื่อมโยงกับความเช่ือ คานิยมเกี่ยวกับเพศสภาพที่มีอยูในสังคมไทย และนําไปสู

การตีความไดวา พาดหัวขาวอาชญากรรมตอกยํ้าคานิยม ความเช่ือที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ 

พฤติกรรมของผูชายและผูหญิงในสังคมไทย และในกรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง

สะทอนใหเห็นวา พาดหัวขาวอาชญากรรมตอกยํ้าความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวาง

เพศชายและเพศหญิง 
 

คุณลักษณะ พฤติกรรมของผูชายและผูหญิงเปนส่ิงที่คนในสังคมไดรับการปลูกฝงมาวา

เพศชายควรมีพฤติกรรมอยางไร เพศหญิงควรมีพฤติกรรมอยางไร เชน ผูชายตองกลาหาญ ไม

รองไหใหใครเห็น รักศักด์ิศรี ชอบแขงขัน เปนผูนํา เปนตน สวนผูหญิงตองมีมารยาทเรียบรอย 

ออนโยน พูดจาไพเราะ เปนผูตาม เปนตน (วิชชา: 2543) ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นวา สังคมได

ประกอบสรางความเชื่อ ความคิดที่ทําใหผูชายและผูหญิงมีลักษณะและพฤติกรรมตางกันแบบ

ตรงกันขาม และนําไปสูการวางบทบาทหนาที่ที่สงผลใหเกิดความไมเทาเทียมทางเพศ เชน ผูชาย

เปนผูนํา ผูหญิงเปนผูตาม ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวสะทอนใหเห็นวา พาดหัว

ขาวอาชญากรรมตอกย้ําคานิยม ความเชื่อที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ พฤติกรรมของผูชายและผูหญิง

ในสังคมไทยที่สะทอนใหเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิง มี

รายละเอียดดังนี้ 
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การที่หนังสือพิมพเลือกใชโครงสรางพาดหัวขาวผูชายกระทําความรุนแรงตอกันในรูปแบบ

ที่เปน “เหตุการณความรุนแรง” เพียงอยางเดียวมากถึงรอยละ 52.54 ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวา  

ขาวกลุมอ่ืนซ่ึงถึงแมจะพบวารูปแบบ “เหตุการณความรุนแรง” เปนรูปแบบที่พบมากสุดเชนกัน แต

ก็มีสัดสวนเพียงรอยละ 30 กวาๆ มองไดวา การพาดหัวขาวอาชญากรรมรูปแบบปกติเปนการ

เสนอเหตุการณความรุนแรงอยางเดียวเปนหลัก ซึ่งอาจเปนดวยขอจํากัดการประหยัดพื้นที่  แต

การที่สัดสวนขาวชายกระทําความรุนแรงกับชายดวยกันมีมากถึงรอยละ 52.54 เปนเคร่ืองตอกยํ้า

วา หนังสือพิมพรายงานเหตุการณที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันราวกับเปนเร่ือง

ธรรมดาของสังคมที่คนในสังคมเห็นจนเคยชิน ขาวกลุมนี้จึงไมคอยปรากฏขอมูลที่สัมพันธกับ

เหตุการณ (ขอมูลรอง) ในสัดสวนที่เทาๆ กับขาวกลุมอ่ืน เมื่อหนังสือพิมพมองวาเหตุการณความ

รุนแรงระหวางผูชายดวยกันเปนเร่ืองธรรมดาของสังคม สะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนที่คนในสังคมมี

รวมกันซ่ึงแฝงอยูในการเลือกรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวดังกลาว คือ คุณลักษณะและพฤติกรรม

ของผูชายนําไปสูความรุนแรงไดงายกวาผูหญิง เชน ผูชายมักมีพฤติกรรมกาวราว อารมณรอนและ

ชอบใชกําลังในการตัดสินปญหา 
 

จะเห็นไดวา หนังสือพิมพเลือกที่จะนําเสนอขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย

ดวยกันดวยรูปแบบโครงสราง “เหตุการณความรุนแรง” เพียงประเด็นเดียวดวยสัดสวนที่มากกวา

เนื่องจากผูอานมีมโนทัศนทางสังคมรวมกันวาพฤติกรรมของผูชายนําไปสูความรุนแรงไดงาย 

หนังสือพิมพจึงไมตองกลาวถึงประเด็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตางจากขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูชาย หนังสือพิมพเลือกนําเสนอขอมูลสาเหตุของความรุนแรงในรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว 

“สาเหตุ+ความรุนแรง”มากเปนอันดับสองและมากกวากลุมอ่ืนๆ เนื่องจากเหตุการณความรุนแรง

ที่ผูหญิงเปนผูกระทําไมคอยปรากฏเทาใดนักในสังคมไทย อาจเปนไปไดวา การที่ผูหญิงไมชอบใช

ความรุนแรงโดยเฉพาะกับเพศตรงขามเปนการตอกย้ําถึงความเชื่อและคานิยมที่ผูหญิงถูกปลูกฝง

มาต้ังแตเด็กวา เพศหญิงเปนเพศที่ออนโยน มีสรีระที่ไมแข็งแรงเทากับผูชาย การจะตอสูกับเพศ

ชายจึงเร่ืองที่ไมคอยปรากฏในสังคม ซึ่งขัดกับมโนทัศนของคนในสังคมที่เกี่ยวกับคุณลักษณะและ

พฤติกรรมของผูหญิง ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนหนังสือพิมพจึงเนนประเด็นสาเหตุความ

รุนแรงเพื่อชี้ใหผูอานไดทราบวาเพราะอะไรผูหญิงจึงตัดสินใจกระทําความรุนแรงกับผูชาย 
 

 นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุความรุนแรง+ความ

รุนแรง”  ในขาวที่มีผูกระทําเปนเพศชายและขาวที่ผูกระทําเปนเพศหญิง ผูวิจัยมองวา ถึงแมวาขาว

ที่มีผูกระทําเปนเพศชายจะปรากฏรูปแบบโครงสรางดังกลาวโดยมีสัดสวนนอยกวาขาวที่ผูกระทํา
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เปนเพศหญิง1 แตการนําเสนอขอมูลสาเหตุความรุนแรงในพาดหัวขาวระหวางขาวทั้งสองกลุม

สะทอนใหเห็นวา ขอมูลสาเหตุความรุนแรงที่ปรากฏในพาดหัวขาวที่ผูกระทําเปนเพศชายยังคง

ตอกย้ําคานิยมความเช่ือที่เกี่ยวกับพฤติกรรม คุณลักษณะของผูชาย การตอกย้ําเร่ืองศักด์ิศรี

ลูกผูชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย หนังสือพิมพนําเสนอประเด็นสาเหตุการ    

ขาดสติจากสุราและความโกรธจากการกระทําของอีกฝายมากที่สุดในสองอันดับแรก2 นอกจากนี้ 

ผูวิจัยสังเกตวา สาเหตุความรุนแรงที่ปรากฏในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันมัก

ปรากฏคําเช่ือม “แค” เชน “แคเหยียบตีนตามไปยิง” (ขาวสด 27 ก.พ. 50)  การใชคําเช่ือม “แค” 

เปนการแสดงทัศนคติของหนังสือพิมพวา ถึงแมวาสาเหตุความรุนแรงเปนเพียงเร่ืองนอยนิดแตเมื่อ

เกิดกับเพศชายแลวก็ยอมไมไดจนนําไปสูความรุนแรง การเลือกใชรูปภาษาดังกลาวเปนการตอก

ย้ําวาคนในสังคมมองความรุนแรงระหวางเพศชายเปนเร่ืองธรรมชาติ เพราะสังคมปลูกฝงความ

เปนชายต้ังแตเด็กวา ผูชายตองเลนชกตอย ผูชายตองมีศักด์ิศรีใครมาหยามไมได 
 

ในกรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง สาเหตุที่ถูกนําเสนอในขาวกลุมนี้จะ

เกี่ยวกับการไมพอใจเมื่อภรรยาไมปฏิบัติตามส่ิงที่ตนตองการ “ฆาเมียเผาบานยิงตัว!หนุมเครียด

เมียไมใหนอนดวย” (คมชัดลึก 24 เม.ย. 50), ความหึงหวง “ขายขนมจีนหนุมตึม ผัวหึงต้ืบเมีย

ตาย” (ขาวสด 13 ก.ย. 49) เปนตน แตอยางไรก็ตามยังมีสาเหตุความรุนแรงอีกประเด็นหนึ่งที่ถูก

มองขามไปโดยเฉพาะสาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรงทางเพศ เชน การขมขืน กระทําชําเรา สังเกต

ไดจาก หนังสือพิมพเลือกนําเสนอขอมูลกระบวนการตํารวจในรูปแบบโครงสราง “กระบวนการ

ตํารวจ+ความรุนแรง” มากเปนอันดับสอง และมีสัดสวนมากกวากลุมอ่ืนๆ และตางกับขาวกลุมอ่ืน

ที่เลือกนําเสนอสาเหตุความรุนแรง ในรูปแบบโครงสราง “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” มาก

เปนอันดับสอง และการตัดสินคุณคาของผูกระทําวาเปนคนผิดปกติผานรูปภาษาในการอางถึง

ผูกระทําทําใหสาเหตุที่แทจริงของการเกิดปญหาความรุนแรงทางเพศนี้ถูกมองขามไป เชน       

“แจงจับกระเปารถเมลหื่นขมขืนผูโดยสารสาว” (เดลินิวส 24 ก.พ. 50) หนังสือพิมพมักไมกลาวถึง

ประเด็นสาเหตุความรุนแรงในขาวกลุมนี้มากนัก แตเลือกนําเสนอขอมูลกระบวนการตํารวจ       

                                                            
1ขาวท่ีผูกระทําเปนเพศชายมีสัดสวนของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” ประมาณรอยละ 12-14 
ตางกับขาวท่ีผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายมีสัดสวนรอยละ 23.64  
 
2ผูวิจัยจําแนกประเด็นสาเหตุที่ปรากฏในพาดหัวขาวอาชญากรรมแลวนํามาศึกษาวา ภายในรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุ
ความรุนแรง+ความรุนแรง” ของขาวแตละกลุมนําเสนอประเด็นใดบาง และมีประเด็นใดท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุด จากการเปรียบเทียบ
พบวา ขาวท่ีผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันนําเสนอประเด็นสาเหตุที่มีสัดสวนมากท่ีสุดในสองอันดับแรก คือ สาเหตุการ
ขาดสติจากสุราและสารเสพติด มีสัดสวนรอยละ 35.85 และสาเหตุการโกรธในการกระทําอีกฝาย มีสัดสวนรอยละ 33.96 การแจก
แจงประเด็นสาเหตุความรุนแรง และจํานวน รอยละของประเด็นสาเหตุในโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุ+ความรุนแรง” กลาวไวใน
ภาคผนวก 
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ในโครงสรางพาดหัวขาว “กระบวนการตํารวจ+ความรุนแรง” มากเปนอันดับสองและมากกวากลุม

อ่ืนๆ  อาจเปนเพราะคนในสังคมรับรูไดโดยปริยายวาฝายชายมักกระทําความรุนแรงกับหญิงได

โดยงายซ่ึงมีพื้นฐานจากความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางชายและหญิง จึงสงผลให

ขอมูลกระบวนการตํารวจถูกเลือกมากที่สุดในขาวกลุมนี้ 
  

 อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบประเด็นสาเหตุความรุนแรงในรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว 

“สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” ในขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกันจะพบวา 

ประเด็นสาเหตุที่ถูกนําเสนอมากที่สุดในขาวกลุมนี้ คือ ประเด็นเร่ืองความรักและความหึงหวง3 ทั้ง

ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย การ

นําเสนอประเด็นสาเหตุดังกลาวมากที่สุดในขาวทั้งสองกลุม ดูเหมือนวาหนังสือพิมพจะเนน

ประเด็นสาเหตุความรัก ความหึงหวงของขาวทั้งสองกลุมในทิศทางเดียวกัน แตเมื่อพิจารณา

รวมกับรายละเอียดของขาวจะพบวา ขาวสองกลุมถูกนําเสนอดวยเน้ือความที่ตางกันคือ ในกรณี

ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง เนื้อความจะเกี่ยวกับความหวาดระแวงของผูกระทําเปน

เพศชายที่กลัววาคูรักหรือภรรยาจะไปมีคนอ่ืน ตางจากเนื้อความในขาวที่ผูหญิงกระทําความ

รุนแรงตอผูชายที่กลาวถึงการมีผูหญิงอ่ืนของผูชายอยางชัดเจน  ตัวอยางเชน 
 

หนุมใหญหึงเมียคนที่ 4ควงปนจออกดับสยองระแวงกลัวถูก

นอกใจ 

ไทยรัฐ (11 มี.ค. 49) 

            (เนื้อขาว) ภรรยาคนท่ี 2 กลาววา “.... ทั้งคูมีปากเสียง

ทะเลาะวิวาทกันอยางแรง สาเหตุมาจากนายล้ีหึงหวง หวาดระแวง

วาจะมีคนมาติดพันกับผูตายเพราะผูตายเปนคนหนาตาดี ทําให

โมโหอาละวาดทําลายขาวของ  ...กอนที่นายลี้จะชักปนออกมาจอ

ยิงผูตายกระเด็นตกโตะ....” 

 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา หนังสือพิมพมักจะเนนประเด็นเร่ืองความสวยของผูถูกกระทํา

เพศหญิงและในรายละเอียดของขาวจะไมพบขอมูลที่จะยืนยันไดวาผูหญิงที่ถูกกระทําไปมีคนรัก

อ่ืนเปนความจริง ดังนั้นความรุนแรงที่เกิดข้ึนเปนเพราะผูชายคิดไปเองวาผูหญิงจะไปมีคนอ่ืน 

ความคิดดังกลาวซ่ึงอยูภายใตสาเหตุของความหึงหวงตอกย้ําใหเห็นวา ผูชายสวนหนึ่งในสังคม

                                                            
3ประเด็นสาเหตุในโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุ+ความรุนแรง” ที่ปรากฏมากที่สุดในขาวท่ีผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกันคือ 
ประเด็นเร่ืองความรักและความหึงหวง กลาวคือ ขาวท่ีผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงนําเสนอสาเหตุความรักและความหึงหวง
รอยละ 62.82 และขาวท่ีผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย นําเสนอสาเหตุความรักและความหึงหวงรอยละ 61.54 (ตารางจําแนก
ประเด็นสาเหตุในโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” กลาวไวในภาคผนวก) 
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มองวาผูหญิงที่อยูในฐานะภรรยาหรือคูรักเปนสมบัติของตน จะไมมีใครสามารถครอบครองไดอีก 

ตางจากเนื้อความในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายที่ไมไดกลาวถึงสาเหตุความหึงหวง

ที่มาจากการหวาดระแวงเหมือนกับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

 

จากตัวอยางพบวา รายละเอียดของขาวแสดงขอมูลที่สามีไปมีผูหญิงอ่ืนและมีพฤติกรรม

ดังกลาวมาระยะหน่ึงแลวและผูหญิงตองทนทุกขกับความเจาชูของผูชาย การเปรียบเทียบ

เนื้อความของขาวทั้งสองกลุมตอกย้ําใหวาหนังสือพิมพไดตอกยํ้าคานิยมที่มองวา เร่ืองความเจาชู 

หรือมีผูหญิงหลายคนมาติดพันเปนเร่ืองธรรมดาของผูชายที่ผูหญิงตองยอมรับ กรณีที่เปนขาวนี้

เปนกรณีที่ผูหญิงกลุมนี้ไมสามารถยอมรับพฤติกรรมนี้ได  ขณะที่ผูชายจะรับไมไดแมเพียงสงสัยวา

ภรรยาหรือคนรักของตนไปมีผูชายคนอ่ืนประเด็นดังกลาวสะทอนถึงทัศนคติ การใหคุณคาและ

สถานะของผูชายและผูหญิงในสังคมที่ตอกยํ้าระบบคุณคาความไมเทาเทียมทางเพศ 
 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทําสามารถสรุปไดวา พาดหัวขาวอาชญากรรมทําหนาที่ตรึงคานิยม ความเชื่อทาง      

เพศสภาพใหยังคงอยูในสังคมตอไปเชน การตอกย้ําคุณลักษณะของผูชายและผูหญิง การตอกย้ํา

ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางผูชายและผูหญิง ผานการใชรูปแบบโครงสรางพาด

หัวขาวที่ตางกัน 
 

 

เมียหึงผัวกะซวกดับ (ไทยรัฐ 17 มิ.ย. 50) 

            (เนื้อขาว) ผูกระทําใหการวา..... “.... ดวยความสงสัยใน

พฤติกรรมของสามี ประกอบกับระยะหลังทราบระแคะระคายวาสามี

แอบไปมีสัมพันธกับมายสาวคนหน่ึงในหมูบาน .....ระหวางเดินทาง

กลับบานหันไปเห็นสามีเดินออกมาจากบานหญิงมายคนหน่ึงที่สามีเพิ่ง

เสียชีวิตไปไมนานจึงเดินเขาไปทะเลาะวิวาทกัน จังหวะน้ันสามีปร่ีเขา

มาจะทําราย จึงชักมีดออกมาหลับหูหลับตาจวงแทงสามี.....” 

 



บทที่ 6 
 

คําแทนบุคคลในพาดหัวขาวอาชญากรรม 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงผลการวิเคราะหระดับคําที่ศึกษาคําแทนบุคคลทางสังคมของผูกระทํา

และผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม เพื่อแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคล

ในพาดหัวขาวอาชญากรรมอยางไรบาง  แฟรคลาฟ (Fairclough, 1990) กลาววา การเลือกใช

คําศัพทสะทอนใหเห็นความคิดและทัศนคติของผูผลิตตัวบทและมีบทบาทในการกําหนดความคิด 

ความเชื่อของผูอานดวย 
 

การวิเคราะหคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทํา เปนการจําแนกประเภทคําแทน

บุคคลตามแนวคิดของแวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008) เพื่อทดสอบสมมติฐานวา หนังสือพิมพ

ใชรูปภาษาอางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรมแตกตางตามเพศผูกระทํา

และผูถูกกระทํา 
 

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหแบงเปน 4 หัวขอ คือ 1) คําแทนบุคคลของผูกระทําและ

ผูถูกกระทําในพาดหัวขาว 2) การเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูกระทําในพาดหัวขาว

อาชญากรรม 3) คําแทนบุคคลของผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม และ 4) สรุปคําแทน

บุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. คําแทนบุคคลของผูกระทาํและผูถูกกระทําในพาดหวัขาว 
 

การจําแนกประเภทคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม

จะสะทอนใหเห็นมุมมองของหนังสือพิมพวา ตองการส่ือความหมายเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกอางถึง

อยางไร คําแทนบุคคลในพาดหัวขาวสามารถแบงเปน 2 รูปแบบ 8 ประเภท คือ การไมปรากฏรูป 

(Exclusion) และการปรากฏรูป (Inclusion) ไดแก ประเภทที่ 1 และ 2 เปนการไมปรากฏรูปและ

ประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 8 เปนการปรากฏรูป มีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1.1 การไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) เปนการไมปรากฏรูป 

ภาษาในการอางถงึบุคคลในพาดหวัขาว อยางไรก็ตามผูอานสามารถเขาใจไดจากบริบทวาบุคคล

ที่ไมถูกกลาวถงึเปนใคร ตัวอยางเชน 
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ชาย-ชาย ฟนคอดับเหตุดาบุพการี (คมชัดลึก 26 ส.ค.50) 

ชาย-หญิง รักและคิดถึงพกปนจี้เมียเกา (ไทยรัฐ 18 เม.ย. 50) 

หญิง-ชาย จิ้มพุงผัวขี้เมา (ไทยรัฐ 24 ธ.ค. 50) 

หญิง-หญิง หึงผัวฟนเมียนอยหวิดดับ (คมชัดลึก 27 เม.ย. 50) 

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา หนังสือพิมพไมกลาวถึงบุคคลในพาดหัวขาว โดยการไมปรากฏ

หนวยนามในตําแหนงผูกระทําหรือผูถูกกระทํา อยางไรก็ตาม ผูอานสามารถเขาใจจากบริบทและ

รายละเอียดในเนื้อขาววาบุคคลที่ไมถูกกลาวถึงเปนใคร  
 

1.2 การไมปรากฏรูปประเภทปดบัง (Suppression) เปนการไมปรากฏรูปภาษาในการ 

อางถงึบุคคล เนื่องจากผูเขียนไมมีขอมูลในเกีย่วกับบุคคลที่อางถึง จากขอมูลพบวา หนงัสือพิมพ

ไมกลาวถึงบุคคลในขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา ตัวอยางเชน 
 

ไมระบุเพศ -ชาย ฆาหั่นศพยัดใสถุง (ขาวสด 9 มี.ค. 49) 

ไมระบุเพศ -หญิง ฆามัดคอแมเฒาวัย 70 (คมชัดลึก 16 ก.พ. 50) 

 

 จากตัวอยางจะเห็นวา  หนังสือพิมพไมกลาวถึงบุคคลในพาดหัวขาวเชนเดียวกับ การไม

ปรากฏรูปประเภทเปนขอมูลพื้นหลัง ขอแตกตางของการไมปรากฏรูปภาษาทั้ง 2 ประเภท คือ 

ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่อางถึง การไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง หนังสือพิมพมีขอมูลเกี่ยว

บุคคลแตไมไดกลาวถึงในพาดหัวขาว ตางกับการไมปรากฏรูปประเภทปดบัง หนังสือพิมพไมมี

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อางถึง 
 

 การไมกลาวถึงบุคคลสามารถพิจารณาได 2 แนวทาง คือ แนวทางนิเทศศาสตรมองวา 

เปนการลดจํานวนคําในพาดหัวขาวใหสอดคลองกับเนื้อที่ขาว และอาจเปนไปไดวาบุคคลที่ไมถูก

กลาวถึงในพาดหัวขาวไมเปนที่รูจักหรือไมนาสนใจ สวนแนวทางภาษาศาสตรมองวา การไม

ปรากฏบุคคลในพาดหัวขาวเปนกลไกทางภาษาหน่ึงที่ใชในการแอบแฝงขอมูลบางอยาง เชน การ

แอบแฝงขอมูลผูกระทําเพื่อปกปดความผิด หรือไมตองรับผิดชอบกับส่ิงที่เกิดข้ึน งานวิจัยนี้

พิจารณาการไมกลาวถึงผูกระทําทั้ง 2 แนวทาง เนื่องจากแนวทางนิเทศศาสตรถือเปนเงื่อนไข

ทางดานการผลิตตัวบท และแนวทางภาษาศาสตรเปนการตีความผานรูปภาษา  
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1.3 คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) เปนรูปภาษาที่บงบอก 

อาชีพการทาํงาน หรือการกระทําของบุคคลที่อางถึง เชน คําศัพทที่เกี่ยวกับอาชีพ ตําแหนงของผู

บุคคลที่อางถงึ เชน ครู นักเรียน  มือปนเด็กเสิรฟ  ปลัด อบต. รวมไปถงึคําศัพทที่แสดงการกระทํา

ที่บุคคลนัน้กระทําอยู เชน นกัแชท ตัวอยางเชน 
 

ชาย-ชาย ลา พ.ต.ต. หึงโหดรองผูการ (เดลินิวส 5 พ.ย. 49) 

ชาย-หญิง ครูอนาจารเด็ก (ไทยรัฐ 4 พ.ย. 49) 

ชาย-หญิง 2 โจรสะพานลอยกะซวก-ชิงทรัพยชางแตงหนาดารา (เดลินิวส 9 ก.ค. 49) 

หญิง-ชาย ส.จ.หญิงยิงผัวเกาเจ็บ แคนสมบัติโรงโมไมลงตัว (คมชัดลึก 6 พ.ค. 49) 

หญิง-หญิง เอ็ม 16 ถลมกํานัน (เดลินิวส 21 ส.ค. 49) 
 

จากตัวอยางจะพบวา การใชรูปภาษาเพื่อบงบอกหนาที่ทางสังคมเพื่ออางถึงบุคคลใน

พาดหัวขาว มีทั้งการใชตําแหนงหนาที่ อาชีพ เปนตน เมื่อจําแนกการใชคําที่บงบอกหนาที่ทาง

สังคมตามเพศพบวา ในพาดหัวขาวอางถึงผูชายและผูหญิงดวยการบงบอกอาชีพในทุกระดับของ

สังคม ดังนี้ 
 

ผูชาย ผูหญิง 

คําแสดงอาชีพ 

หนุมเล้ียงวัว, คนคุมผับ, เด็กปม, หนุมชาง

คอนโด, กํานัน, วิศวกร , อจ.สอนรองเพลง  

 

ตําแหนงหนาที่/ยศ  

 พ.ต.อ., ดต.,อบต., สจ., รองผูการ, รองปลัด, 

เปนตน 

คําแสดงอาชีพ 

สาวโรงงาน, สาวโอเกะ, หมอนวด, สาวพัทยา

บารเบียร, เภสัชสาว, ชางแตงหนา, สาวบริษัท, 

แอรโฮสเตส, แมคา, พนักงานบัญชี 

ตําแหนงหนาที่/ยศ  

สาวใหญผจก., หน.พยาบาล, สท.สาว เปนตน 

 

จะเห็นไดวา พาดหัวขาวใชคําแทนบุคคลที่บงบอกอาชีพในทุกระดับทางสังคมในการอาง

ถึงทั้งผูชายและผูหญิง อยางไรก็ตามการศึกษาคําแทนบุคคลจะตองพิจารณาจํานวนที่ปรากฏใน

พาดหัวขาววา หนังสือพิมพใชรูปภาษาที่บงบอกอาชีพในการอางถึงผูกระทําเพศใดมากที่สุด 

เพราะการใชรูปภาษาหนึ่งอยางซํ้าๆ สามารถกําหนดความคิดของผูอานได 
 

1.4 คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) เปนรูปภาษาที่แสดง 

สถานภาพท่ีติดตัวมาแตกําเนิดของบุคคลที่อางถึง เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ เปนรูปภาษาที่แสดง

ความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก คําแสดงเครือญาติ เชน สามี ภรรยา ลุง นา หรือความสัมพันธ
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ระหวางบุคคล เชน เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน แฟน อริ เปนตน และรูปภาษาที่บงบอกลักษณะทาง

กายภาพของบุคคลที่อางถึง ไดแก ลักษณะการแตงตัว รูปรางหนาตา เชน สาวสายเด่ียว เปนตน 
 

ชาย-ชาย ลูกรัฐมนตรีถูกชกในหาง (ไทยรัฐ 17 ก.พ.50) 

ชาย-ชาย รวบโจยิงอริดับ (ขาวสด 23 ก.พ. 50) 

ชาย-ชาย ตะครุบลูกอดีตนายก อบจ. ยิงทายาทส.ส. (เดลินิวส 23 เม.ย. 50) 

ชาย-หญิง อดีต ตร.บีบคอพี่สาวดับคามือ (คมชัดลึก 17 มิ.ย. 50) 

ชาย-หญิง จับ นร.รุมโทรมเพื่อน (เดลินิวส 1 ก.ย. 50) 

หญิง-ชาย แมเฒาวัย 75 ความีดฟนสามีดับ (คมชัดลึก 3 มี.ค. 49) 

หญิง-หญิง เมียฟนก๊ิกผัว (ไทยรัฐ 26 มิ.ย. 50) 

ไมระบุเพศ-ชาย ขย้ีหนุมสักจตุคาม (ไทยรัฐ 27 เม.ย. 50) 

 

จากตัวอยางสามารถจําแนกไดตามประเภทยอยดังนี้ รูปภาษาท่ีบงบอกกลุมชั้นทาง

สังคม(Classification) เชน แมเฒาวัย 75, รูปภาษาท่ีบงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล 

(relational identification) เชน พี่สาว, เมีย, อริ, ลูกรัฐมนตรี, ทายาท ส.ส. และรูปภาษาที่บงบอก

ลักษณะทางกายภาพของบุคคลที่อางถึง (physical identification) หนุมสักจตุคาม เปนตน 

นอกจากนี้เมื่อจําแนกคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคมตามเพศ แสดงดังตารางตอไปนี้ 
 

ผูชาย ผูหญิง 

รูปภาษาที่บงบอกกลุมชนชั้นทางสังคมไดแก 

การระบุเพศ และอายุ เชน11 ขวบ, ด.ช. 9 ขวบ 

รูปภาษาที่บงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล 

- ความสัมพันธภายในครอบครัว เชน พี่,  

สามี, พอ, นอง 

- ความสัมพันธระหวางบุคคล เชน เพื่อน, อริ 

      คูขา เปนตน 

- ความสัมพันธกับบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน นอง 

ส.ส., ลูกชูวิทย, ลูกรัฐมนตรี, พอตํารวจ  

เปนตน 

รูปภาษาที่บงบอกลักษณะทางกายภาพเชน 

หนุมสักจตุคาม 

รูปภาษาที่บงบอกกลุมชนชั้นทางสังคม 

สาว, ด.ญ.6 ขวบ  

รูปภาษาที่บงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล 

- ความสัมพันธภายในครอบครัว เชน เมีย, 

แม, นา, นองสาว 
- ความสัมพันธระหวางบุคคล เชน ก๊ิก, แฟน

สาว 

 
 

รูปภาษาที่บงบอกลักษณะทางกายภาพเชน 

สาวสายเด่ียว 
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 การจําแนกคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคมตามเพศจะเห็นวา หนังสือพิมพใช    

รูปภาษาอางถึงผูชายและผูหญิงในรูปแบบที่คลายๆ กัน สวนที่ตางกัน คือ การอางถึงผูชาย 

หนังสือพิมพใชรูปภาษาที่เชื่อมโยงความสัมพันธกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ขณะที่การอางถึง

ผูหญิงไมปรากฏรูปแบบดังกลาว ผูวิจัยมองวา อาจมีปจจัยจากจํานวนขอมูลของขาวที่เกี่ยวกับ

ผูหญิงมีจํากัดจึงไมพบรูปแบบดังกลาว  
 

1.5 คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) เปนคําที่ประเมนิคาบุคคล 

ที่อางถึง เชน การชื่นชมหรือการประณาม  รักหรือเกียจ  เพื่อแสดงใหเห็นวาคนนั้นเปนคนดีหรือ  

ไมดี หนังสือพิมพใชรูปภาษาประเภทน้ี ตัดสินคุณคาทางสังคมใหกับบุคคลที่กระทําความรุนแรง 

เชน หื่น บาคล่ัง โรคจิต ไอโหด เปนตน  
 

ชาย-ชาย ไอคล่ัง-เมากาวไลแทงดะ ตาย 3 เหวอะอีก6 (ขาวสด 6 พ.ค. 49) 

ชาย-ชาย อดีตจสต.เพี้ยน กลัวพี่ฮุบสมบัติบีบคอดับอนาถ (เดลินิวส 17 มิ.ย. 50) 

ชาย-หญิง จับไอหื่นทันควัน (ไทยรัฐ 25 ส.ค. 50) 

ชาย-หญิง ลูกทรพีคล่ังแมตายสับแมตายสยอง (ขาวสด 16 เม.ย. 50) 

หญิง-ชาย สาวคล่ังฆาหลานทิ้งอางน้ํา (ขาวสด  4 พ.ย. 49) 

 

จากตัวอยางจะเหน็วา หนงัสือพิมพตัดสินคุณคาผูกระทาํในดานลบ เชน การใชคําที่บง

บอกถึงพฤติกรรมของผูกระทําวาไมสามารถควบคุมอารมณและสติได  เมื่อจาํแนกคําแทนบุคคลที่

บงบอกคุณคาทางสังคมตามเพศพบวา คําดังกลาวสวนมากจะปรากฏในการอางถงึผูชาย สวน

ผูหญิงปรากฏเพียง 2 คํา ดังตารางตอไปนี ้

 
ผูชาย ผูหญิง 

โจคล่ัง, ลูกทรพี, พอหื่น, บาคล่ัง, โรคจิต ฯลฯ สาวคล่ัง, เมียโหด 

 

จากตารางจะเห็นวา หนังสือพิมพมักใชรูปภาษาดังกลาวในการอางถึงผูชาย สวนการอาง

ถึงผูหญิงจะปรากฏนอยมาก อาจเปนไปไดวา ขาวอาชญากรรมที่หนังสือพิมพมักใชคําแทนบุคคล

ประเภทนี้คือ ขาวความรุนแรงทางเพศซ่ึงจะไมปรากฏในขาวที่ผูหญิงเปนผูกระทํา 

 

1.6 คําแทนบุคคลที่ใชชื่อ (Nomination)เปนการใชชื่อในการอางถึงบุคคล เชน การใชชื่อ 

จริง ชื่อเลน ตัวอยางเชน 
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ชาย-ชาย ฆาอดีตนักมวย “เดวิท อมรรัตน” (ไทยรัฐ 22 มิ.ย. 50) 

ชาย-ชาย เกง การุณ ปฏิเสธ (ไทยรัฐ 6 ก.ย. 49) 

ชาย-ชาย พีท บูนอกเจอขวดซีอิ๊วตี (ไทยรัฐ 9 พ.ค. 49) 
 

จากขอมูลพบวา หนังสือพิมพใชคําเรียกช่ือในกรณีที่อางถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม 

ประเด็นนี้สอดคลองกับองคประกอบทางคุณคาขาวดานการมีชื่อเสียงของบุคคล ยิ่งเปนบุคคลที่มี

ชื่อเสียงยิ่งมีคุณคาขาวมาก การใชชื่ออางถึงบุคคลเพ่ือดึงดูดความสนใจผูอาน เชน นักการเมือง 

ดารา นักรอง เปนตน การใชชื่ออางถึงบุคคลในขาว การอางถึงผูชาย เชน เดวิท อมรรัตน, เกง     

การุณ, พีท สวนการอางถึงผูหญิง เชน เจจู เปนตน 

 

1.7 คําแทนบุคคลที่ไมบงชี้บุคคล (Indetermination) เปนรูปภาษาที่ไมบงชี้แนชัดวาบุคคล 

นั้นเปนใคร หรือมีขอมูลเพียงบางสวนแตยังไมสามารถบอกไดวาเปนใคร ไดแก นิรนาม  
 

ไมระบุเพศ - ชาย ปาดคอหนุมนิรนาม (ไทยรัฐ 27 ก.พ. 50) 

ไมระบุเพศ -หญิง ทุบสาวนิรนามโยนบอปลา (เดลินิวส 14 ก.พ. 49) 

 

จากขอมูลพบวา การใชรูปภาษาประเภทน้ีจะอยูในขาวทีไ่มระบุเพศผูกระทําและยังไมมี

ขอมูลที่แนชัดวาผูถกูกระทําเปนใคร 
 

1.8 คําแทนบุคคลที่ไมอางถึงบุคคลโดยตรงหรือนามนยั (Impersonalization) เปนรูป 

ภาษาที่ไมไดกลาวถงึบุคคลโดยตรง (Impersonalisation) เชน การใชสวนประกอบทางรางกายใน

การอางถึงบุคคล การใชอาวธุแทนการอางถึงบุคคล จากขอมูลพบวา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคล

ประเภทนี้อางถึงผูกระทําเปนเพศชายเทานั้น ตัวอยางเชน  
 

ชาย-ชาย เอ็ม 16 ถลมคารถเส่ียทําเคร่ืองเย็น รายใหญสงขลาปม

ธุรกิจ-สวนตัว 

(คมชัดลึก26 เม.ย. 50) 

ชาย-หญิง รวบรถเมลปลํ้าสาว 17 (ขาวสด 22 เม.ย. 50) 
 

  จากตัวอยางจะพบวา หนังสือพิมพใชคําที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือ และพาหนะในการ

อางถึงบุคคล เชน “เอ็ม 16” เปนการใชคําศัพทเกี่ยวกับอาวุธที่ผูกระทําเปนเพศชายใชในการ

กระทําความรุนแรง และ “รถเมล” เปนการใชคําศัพทที่เกี่ยวกับพาหนะในการประกอบอาชีพอาง

ถึงบุคคล 

 



158 
 

จากการศึกษาคําแทนบุคคลแตละประเภทที่หนังสือพิมพใชอางถึงผูกระทําและ

ผูถูกกระทําในพาดหัวขาวพบวา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลแตละประเภทอางถึงผูชายและ

ผูหญิงในพาดหัวขาวคลายๆ กัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะเหตุการณที่นําเสนอในขาวอาชญากรรม

และจํานวนของคําแทนบุคคลที่ปรากฏในพาดหัวขาววา แตละเพศผูกระทําและผูถูกกระทําถูกอาง

ถึงดวยคําแทนบุคคลประเภทใดมากท่ีสุด เพราะคําแทนบุคคลที่ถูกนําเสนอมากที่สุดจะเปน

ตัวแทนหรือภาพของผูกระทําและผูถูกกระทําที่นําเสนอในพาดหัวขาว การศึกษาสัดสวนของคํา

แทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทํา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2. การเปรยีบเทียบคําแทนบุคคลของผูกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม 
 

การเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรมแบงเปน 3 หัวขอ

ไดแก 1) กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน 2) กรณีที่ผูกระทําและผูผูกระทํามีเพศ

เดียวกัน และ 3) กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกันเทียบกับกรณีที่ผูกระทําหรือ

ผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน ผลการเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศตางกัน เปนการเปรียบเทยีบคําแทนบุคคลของ 

ผูกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงกับคําแทนบุคคลของผูกระทํา

เปนเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา หนังสือพิมพ

เลือกใชประเภทของคําแทนบุคคลของผูกระทําที่พบมากที่สุดตางกัน ผลการศึกษาพบวา

สอดคลองสมมติฐาน คือ การอางถึงผูกระทําเพศชาย หนังสือพิมพไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้น

หลัง(Backgrounding) และใชคําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) ใน

สัดสวนมากที่สุดใกลเคียงกัน ตางกับการอางถึงผูกระทําเพศหญิง หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่

บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด ซึ่งแสดงรายละเอียดดังนี้ 
 

 กรณีการอางถึงผูกระทําเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง จํานวน 

564 ขาวพบวา หนังสือพิมพไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) มากที่สุด 

จํานวน 167ขาว คิดเปนรอยละ 29.62 อันดับที่สอง คือ คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม 

(Appraisement) จํานวน160 ขาว คิดเปนรอยละ 28.37 และ คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทาง

สังคม (Functionalization) จํานวน 110 ขาว คิดเปนรอยละ 19.50 เปนลําดับถัดไป 
 

กรณีการอางถึงผูกระทําเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย จํานวน 

55 ขาว พบวา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด
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จํานวน 24 ขาว คิดเปนรอยละ43.64 อันดับที่สอง คือ คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม 

(Functionalization) จํานวน 19 ขาว คิดเปนรอยละ 34.55 และ การไมปรากฏรูปประเภทขอมูล

พื้นหลัง (Backgrounding) จํานวน 8 ขาว คิดเปนรอยละ 14.55 เปนลําดับถัดไป จะเห็นไดจาก

ตารางและรูปภาพตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 11  จํานวน รอยละของคําแทนบุคคลของผูกระทําในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศ

ตางกัน 
 

 

ชาย-หญิง หญิง-ชาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมปรากฏรูปแบบเปนขอมูลพื้นหลัง 167 29.62 8 14.55 

ไมปรากฏรูปแบบปดบัง 0 0 0 0 

คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม 110 19.50 19 34.55 

คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม 108 19.15 24 43.64 

คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม 160 28.37 4 7.27 

คําแทนบุคคลที่ใชชื่อ 6 1.06 0 0 

คําแทนบุคคลที่ไมบงชี้บุคคล 2 0.35 0 0 

คําแทนบุคคลที่ไมอางถึงบุคคลโดยตรง 11 1.95 0 0 

รวม 564 100 55 100.00 

 

ภาพที ่10 รอยละของคําแทนบุคคลของผูกระทาํในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทาํมีเพศตางกนั 
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จากตารางจะเห็นไดวา กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน หนังสือพิมพเลือก

ประเภทของคําแทนบุคคลอางถึงผูกระทําเปนเพศชายตางกับผูกระทําเปนเพศหญิง กลาวคือ กรณี

ผูกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) และใช

คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) มากที่สุดในสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือ

ประมาณรอยละ 29 ตัวอยางเชน การไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง(Backgrounding) “สาว

ถูกขมขืนฆาเปน นศ.มหาลัยดัง” (เดลินิวส 23 ธ.ค.50), “แคนโดนดูถูกบุกฆายายปาดคอหลาน” 

(เดลินิวส 24 ก.พ. 50)  และคําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) “ทรพีทาส

เหลาฆาแม” (เดลินิวส 21 ก.พ.50), “จับไอซาดิสตฆาขมขืนซี8” (ขาวสด 12 พ.ค. 49), “4 ทรชนขยี้

กาม   ป.6 ถายคลิปโหลดขายคลองถม” (ไทยรัฐ 14 พ.ย. 49) ตางกับกรณีผูกระทําเปนเพศหญิง 

หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด เชน “แมเครียด

เชือดลูกประชดผัว” (ขาวสด ก.ย.49), “จับสาวแทงเส่ียแคนเบ้ียวคาตัว” (ไทยรัฐ 11 ก.ย.49),  

“เมียแยงมีดพกแทงผัวข้ีเมาดับ” (ไทยรัฐ 28 ต.ค. 50) 
 

ความแตกตางของการเลือกประเภทคําแทนบุคคลของผูกระทําในกรณีขาวที่ผูกระทํา

และผูถูกกระทํามีเพศตางกัน มีขอสังเกตวา เพราะเหตุใด การไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง

(Backgrounding) และใชคําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) จึงปรากฏใน

การอางถึงผูกระทําเปนเพศชายเปนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง คํา

แทนบุคคลทั้งสองประเภทนี้แทบไมปรากฏในขาวที่มีผูกระทําเปนเพศหญิงเลย 
 

2.2 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศเดียวกนั เปนการเปรียบเทยีบคําแทนบุคคลของ 

ผูกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันกับคําแทนบุคคลของ

ผูกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ที่วา หนังสือพิมพใชประเภทของคําแทนบุคคลของผูกระทําที่พบมากที่สุดเหมือนกัน ผลการศึกษา

พบวา ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ การอางถึงผูกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพไมปรากฏรูป

ประเภทขอมูลพื้นหลัง(Backgrounding) มากที่สุด ตางกับการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง 

หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด ซึ่งแสดง

รายละเอียดดังนี้ 
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กรณีการอางถึงผูกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน 

จํานวน 866 ขาวพบวา หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) 

มากที่สุด จํานวน 382 ขาว คิดเปนรอยละ44.12 อันดับที่สอง คือ คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่

ทางสังคม (Functionalization) จํานวน 178 ขาว คิดเปนรอยละ 20.55 และคําแทนบุคคลที่       

บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) จํานวน151 ขาว คิดเปนรอยละ 17.44 เปนลําดับถัดไป 
 

กรณีการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง

ดวยกัน  จํานวน  22 ขาว  พบวา  หนังสือพิมพใช คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม 

(Identification) มากที่สุด จํานวน 10 ขาว คิดเปนรอยละ 45.45 อันดับที่สอง คือ คําแทนบุคคลที่

บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) จํานวน 5 ขาว คิดเปนรอยละ22.73 และการ          

ไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) จํานวน 3 ขาว คิดเปนรอยละ 13.64     

เปนลําดับถัดไป จะเห็นไดจากตารางและรูปภาพตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 12  จาํนวน รอยละของคําแทนบุคคลของผูกระทําในกรณีที่ผูกระทาํและผูถกูกระทาํมีเพศ

เดียวกนั 

 

 

ชาย-ชาย หญิง-หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมปรากฏรูปแบบเปนขอมูลพื้นหลัง 382 44.12 3 13.64 

ไมปรากฏรูปแบบปดบัง 0 0 0 0 

คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม 178 20.55 5 22.73 

คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม 114 13.16 10 45.45 

คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม 151 17.44 2 9.09 

คําแทนบุคคลที่ใชชื่อ 9 1.04 0 0 

คําแทนบุคคลที่ไมบงชี้บุคคล 2 0.23 0 0 

คําแทนบุคคลที่ไมอางถึงบุคคลโดยตรง 30 3.46 2 9.09 

รวม 866 100.00 22 100.00 
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ภาพที ่ 11 รอยละของคําแทนบุคคลของผูกระทาํในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทาํมีเพศเดียวกนั 

 

จากตารางจะเห็นวา ในกรณีขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน หนังสือพิมพใช

คําแทนบุคคลอางถึงผูกระทําเปนเพศชายตางกับผูกระทําเปนเพศหญิง กลาวคือ กรณีผูกระทําเปน

เพศชาย หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง(Backgrounding) มากที่สุด เชน 

“ขัดคอในวงเหลาความีดฟนดับ” (ไทยรัฐ 6 พ.ค. 49) “ทะเลาะไกชน แทงไสทะลัก” (ขาวสด 12 

พ.ย. 49) ตางกับการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตน

ทางสังคม (Identification) มากที่สุด เชน “เมียฟนกิ๊กผัว” (ไทยรัฐ 26 มิ.ย.50) “เมียนอยหึงโหด

แทง “หลวง” ในรพ.” (ขาวสด 23 ต.ค. 49) 
 

มีขอสังเกตวา เพราะเหตุใด กรณีผูกระทําเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายดวยกัน หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง(Backgrounding) และเมื่อ

หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคล ผูกระทําเพศชายจะถูกอางถึงดวยคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทาง

สังคม (Functionalisation) ตางกับกรณีผูกระทําเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิงดวยกัน หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (identification) มากที่สุด 
 

2.3 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศตางกันเทยีบกับกรณีที่ผูกระทําและ 
ผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน แบงผลการวิเคราะหเปน 4 กลุมคือ 1) กรณีที่ผูกระทําเปนเพศชาย, 

2) กรณีที่ผูกระทําเปนเพศหญิง, 3) กรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศชาย และ4) กรณีที่ผูถูกกระทําเปน

เพศหญิง ผลการเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.3.1 กรณีที่ผูกระทําเปนเพศชาย เปนการเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูกระทํา 

เปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงกับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา หนังสือพิมพเลือกใชประเภทของคําแทนบุคคลอางถึง

ผูกระทําเปนเพศชายที่พบมากที่สุดตางกัน ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ชาย-หญิง ชาย-ชาย 

Backgrounding (29.62%) Backgrounding (44.12%) 

Appraisement (28.37%) Functionalization (20.55%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวา สอดคลองสมมติฐานบางสวน คือ สวนที่ไมสอดคลอง

กับสมมติฐาน คือ การอางถึงผูกระทําแปนพศชาย หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูล

พื้นหลัง (Backgrounding) มากที่สุด ทั้งในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐาน คือ เมื่อหนังสือพิมพ

เลือกปรากฏรูปแทนบุคคลเพื่ออางถึงผูกระทําเพศชายพบวา หนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคล

ตางกันตามเพศผูถูกกระทํา กลาวคือ ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพใช

คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (Appraisement) มากท่ีสุดเชน “รปภ.กลัดมันอนาจาร

เด็ก 9 ขวบ” (คมชัดลึก 10 พ.ค.49), “ไอหื่นข่ีจยย.ประกบ-ขมขืนสาวฉันทนา” (ขาวสด 18 ต.ค. 

50) ตางกับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอก

หนาที่ทางสังคม (Functionalization) มากที่สุด เชน “ด ต.ยิงหนุมดับขางปอม อางเมาซา” (ไทยรัฐ 

23 เม.ย. 50), “ร ต ท.ยิง พ ต ท. ดับคาโรงพัก” (คมชัดลึก 30 ส.ค. 50) เปนตน 
 

นอกจากนี้มีขอสังเกตวา ถึงแมวาการอางถึงผูกระทําเพศชาย หนังสือพิมพไม

ปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) มากที่สุดไมวาผูถูกกระทําจะเปนเพศชายหรือ

หญิง แตถาเปรียบเทียบสัดสวนรวมกับคําแทนบุคคลที่ปรากฏมากเปนอันดับสองจะพบวา ในขาว

ที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน การไมกลาวถึงประเภทเปนขอมูลพื้นหลังมีสัดสวนที่

มากกวาคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคมเกือบสองเทา ขณะที่ขาวผูชายกระทําความรุนแรง

ตอผูหญิง สัดสวนของการไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลังกับคําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทาง

สังคมมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันมาก แสดงวาหนังสือพิมพมักจะไมกลาวถึงผูกระทําเปนเพศชายใน

พาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน ขณะที่การอางถึงผูชาย ในขาวที่ผูชาย

กระทําความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพจะเลือกทั้งการไมกลาวถึงผูกระทํา และการบงบอก

คุณคาทางสังคมในพาดหัวขาว  
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2.3.2 กรณีที่ผูกระทําเปนเพศหญิง เปนการเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูกระทํา 

เปนเพศหญิง ในขาวที่หญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายกับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิงดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา หนังสือพิมพเลือกใชประเภทของคําแทนบุคคลของ

ผูกระทําที่พบมากที่สุดตางกัน ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

หญิง-ชาย หญิง-หญิง 

Identification (43.64%) Identification(45.45%) 

Functionalisation (34.55%) Functionalisation (22.73%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวา  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว  เนื่องจาก

หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุดในการอางถึง

ผูกระทําเปนเพศหญิง ทั้งในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายและขาวที่ผูหญิงกระทําความ

รุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เชน “จับเมียหึงโหดแทงผัวเกาดับ” (ขาวสด 23 ธ.ค. 50)  
 

2.3.3 กรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศชาย เปนการเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูกระทาํ 

เปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน กับคําแทนบุคคลของผูกระทําเปน

เพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย  เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา หนังสือพิมพใช

ประเภทของคําแทนบุคคลของผูกระทําที่พบมากที่สุดตางกัน ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปดัง

ตารางตอไปนี้ 
 

ชาย-ชาย หญิง-ชาย 

Backgrounding (44.12%) Identification (43.64%) 

Functionalization (20.55%) Functionalization (34.55%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวา สอดคลองกับสมมติฐานคือ กรณีการอางถึงผูกระทํา

เปนเพศชาย  ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพไมปรากฏรูปประเภท

ขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) มากที่สุด เชน “แคนถูกไลออกปาระเบิดใส” (ขาวสด 27 เม.ย. 

50) ตางกับกรณีการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย 

หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด เชน “จับเมียหึง

โหดแทงผัวดับ” (ขาวสด 23 ธ.ค. 50) 
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2.3.4 กรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง เปนการเปรียบเทยีบคําแทนบุคคลของ 

ผูกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง กับคําแทนบุคคลของผูกระทํา

เปนเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา 

หนังสือพิมพเลือกใชประเภทของคําแทนบุคคลของผูกระทําที่พบมากที่สุดตางกัน ผลการ

เปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

ชาย-หญิง หญิง-หญิง 

Backgrounding (29.62%) Identification (45.45%) 

Appraisement (28.37%) Functionalisation (22.73%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวา สอดคลองกับสมมติฐานคือ กรณีการอางถึงผูกระทํา

เปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพไมปรากฏรูปประเภท

ขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) และคําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม (appraisement) 

มากที่สุดในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ตางกับกรณีการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิง

กระทําความรุนแรงตอผูชาย  หนัง สือพิมพใช คําแทนบุคคลที่บ งบอกตัวตนทางสังคม 

(Identification) มากที่สุด 
 

 จากการเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูกระทําทั้งกรณีผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศ

ตางกันและกรณีผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน รวมถึงการเทียบกันระหวางสองกรณี

สามารถสรุปไดวา หนังสือพิมพเลือกประเภทของคําแทนบุคคลเพื่ออางถึงผูกระทําในพาดหัวขาว

ตางกันตามเพศ กลาวคือ การนําเสนอภาพผูกระทําเปนเพศชาย ทั้งในกรณีขาวที่ผูชายกระทํา

ความรุนแรงตอผูชายดวยกันและขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพเลือกไม

กลาวถึงผูกระทําเปนเพศชาย (Backgrounding) ในพาดหัวขาวทั้งๆ ที่ในเนื้อขาวอาชญากรรม

กลาวถึงภูมิหลังของผูกระทําอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังพบวา ในกรณีขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพเลือกตอกยํ้าภาพของผูกระทําเพศชายดวยรูปภาษาที่บงบอกถึง

ความผิดปกติ (Appraisement) ในสัดสวนที่ใกลเคียงกับการไมปรากฏรูปประเภทขอมูลหลัง เชน 

“หื่น” “โรคจิต” “บาคล่ัง”ตางกับการนําเสนอภาพผูกระทําเปนเพศหญิง หนังสือพิมพนําเสนอภาพ

ของผูหญิงที่บงบอกตัวตนทางสังคม(Identification)มากที่สุด ทั้งในขาวที่ผูหญิงกระทําความ

รุนแรงตอผูชายและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เชน คําแสดงเครือญาติ 

“เมีย”, “แม” หรือคําแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลเชน “แฟน” เปนตน  
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การที่หนังสือพิมพไมกลาวถึงผูกระทําเพศชายในพาดหัวขาวอาจเปนไปไดวา ผูอาน

สามารถเดาไดวา ผูกระทําความรุนแรงนาจะเปนผูชายมากกวาผูหญิง เนื่องจากผูอานมีการรับรู

ทางสังคมรวมกันวา ผูชายมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่นําไปความรุนแรงมากกวาผูหญิง เชน 

อารมณรอน ตัดสินปญหาดวยกําลัง เปนตน ดังนั้นคําแทนบุคคลที่ไมปรากฏในพาดหัวขาว

อาชญากรรม สะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพผลิตซ้ําคานิยมที่มองวาผูชายกระทําความรุนแรงเปน

เร่ืองธรรมดาของสังคมเพราะคนในสังคมยอมรับกับคุณลักษณะและพฤติกรรมบางอยางของผูชาย  

นอกจากนี้การเลือกนําเสนอขอมูลในโครงสรางพาดหัวขาวก็สามารถทําใหผูอานเขาใจไดวา 

พฤติกรรมดังกลาวเปนการกระทําของเพศใด เชน การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุ การขาดสติ

จากสุรา หรืออารมณโกรธจากการกระทําของอีกฝายตัวอยาง เชน “ยิงดับคาวงเหลา” (ไทยรัฐ 16 

เม.ย.50)  เปนตน หรือการเลือกคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง

บุคคล เชน “หึงเมียอยูกับชายอ่ืน แทงดับ” (ขาวสด 24 ธ.ค. 50) การใชคําแทนบุคคลของ

ผูถูกกระทํา “เมีย” ผูอานจะเขาใจโดยปริยายวาผูกระทําของขาวนี้คือสามีของผูถูกกระทํา เปนตน 
 

นอกจากนี้ การอางถึงผูกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

หนังสือพิมพยังเลือกใชรูปภาษาที่ตัดสินผูกระทําเปนเพศชายไปแลววา ผูกระทํามีพฤติกรรมที่ตาง

จากคนปกติทั่วไปในสังคม เชน ผูกระทําไมสามารถควบคุมอารมณหรือสติในขณะกอเหตุความ

รุนแรงได เชน การใชคําขยายแสดงพฤติกรรมของผูกระทํา “โหด” “เหี้ยม” “คล่ัง” “หื่น” “ทรชน” 

“เดนนรก” เปนตน อยางไรก็ตามรูปภาษาที่หนังสือพิมพใชกลาวถึงผูกระทําเพศชายที่กระทํา 

ความรุนแรงตอผูหญิงมากที่สุด คือ คําที่บงบอกพฤติกรรมของผูชายที่ไมสามารถระงับอารมณได

คือ “หื่น” “หื่นกาม” เปนตน การใชรูปภาษาดังกลาวเหมือนเปนการช้ีใหผูอานไมตองตระหนก

ตกใจกับเหตุการณที่เกิดข้ึนเพราะผูชายทั่วไปจะไมกระทําแบบนั้น Gill (2007) กลาววา การใชรูป

ภาษาลักษณะดังกลาว เปนการโนมนาวใหผูอานเขาใจถึงธรรมชาติของผูชายที่ไมสามารถควบคุม

ตนเองไดเมื่อมีอารมณทางเพศ ทําใหความรุนแรงทางเพศยังคงปรากฏในสังคมอยู เนื่องจากคนใน

สังคมมองขามปญหาที่แทจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางชายและ

หญิงโดยการตัดสินใหผูกระทําเปนคนผิดปกติ การศึกษาที่พบนี้สอดคลองกับงานวิจัยของทาง

นิเทศศาสตรที่พบวา หนังสือพิมพมักสรางความหมายใหผูชายที่กระทําความรุนแรงตอผูหญิง  

เปนคนผิดปกติทางสังคมทําใหผูอานรับรูวาเหตุการณที่เกิดข้ึนไมไดเกิดจากผูชายท่ัวไป แตใน

ความเปนจริงแลวผูกระทําผิดทางเพศก็เปนผูชายปกติทั่วไปคนหนึ่งในสังคม (มนทกานต์ิ เชื่อมจิต, 

2545; อภิสรา ปงเร็ว, 2545; วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติกันภัย, 2546) 
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เมื่อเปรียบเทียบกับการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง โดยเฉพาะในขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูชายซ่ึงอยูในกรณีขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน มีขอสังเกตวา    

การไมกลาวถึงผูกระทําในพาดหัวขาว และการใชคําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคมอางถึง

ผูกระทําเปนเพศหญิงมีสัดสวนนอยกวาการอางถึงผูกระทําเปนเพศชาย การไมปรากฏรูปประเภท

ขอมูลพื้นหลังในการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง มีสัดสวนรอยละ 14.55 และคําแทนบุคคลที่   

บงบอกคุณคาทางสังคม มีสัดสวนรอยละ 7.27  คําที่พบในการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง พบ

เพียง 2 คําคือ “เมียโหด” “เมียคล่ัง” เปนตน ภาพของผูกระทําเปนเพศหญิงจึงไมถูกผลิตซ้ํา

เชนเดียวกับภาพของผูกระทําเปนเพศชาย ภาพของผูกระทําเปนเพศหญิงที่ถูกผลิตซ้ํามากที่สุดคือ 

ภาพของผูหญิงในบทบาททางครอบครัว เนื่องจากขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงเปนเหตุการณ

ภายในครอบครัวมากที่สุด หนังสือพิมพจึงใชรูปภาษาที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูกระทําและ

ผูถูกกระทํามากที่ สุด ในหัวขอตอไปเปนผลการศึกษาคําแทนบุคคลของผูถูกกระทํา ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

3. การเปรยีบเทียบคําแทนบุคคลของผูถูกกระทาํในพาดหัวขาวอาชญากรรม  
 

การเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม แบงเปน 3 หัวขอ

ไดแก 1) ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน 2) ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามี

เพศเดียวกัน และ 3) กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกันเทียบกับกรณีที่ผูกระทําหรือ

ผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน ผลการเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

3.1 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศตางกัน เปนการเปรียบเทยีบคําแทนบุคคลของ 

ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงกับคําแทนบุคคลของ

ผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา 

หนังสือพิมพเลือกใชประเภทของคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําที่พบมากที่สุดตางกัน ผลการศึกษา

พบวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เนื่องจากหนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคลที่บงบอก

ตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุดทั้งการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูชาย

กระทําความรุนแรงตอผูหญิงและการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูหญิงกระทําความ

รุนแรงตอผูชาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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กรณีการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

จํานวน 564 ขาว พบวา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) 

อางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 343 ขาว คิดเปนรอยละ60.82 อันดับที่สอง คือ

คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) จํานวน 129 ขาว คิดเปนรอยละ 

22.87 และ การไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) จํานวน 83 ขาว คิดเปน

รอยละ 14.72 เปนลําดับถัดไป 
 

กรณีการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย 

จํานวน 55 ขาว พบวา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) 

อางถึงผูถูกกระทําเพศชายมากที่สุด จํานวน 22 ขาว คิดเปนรอยละ 40 อันดับที่สอง คือ คําแทน

บุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) จํานวน 17 ขาว คิดเปนรอยละ 30.91 และ

การไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) จํานวน10 ขาว คิดเปนรอยละ 18.18 

เปนลําดับถัดไป ซึ่งแสดงตารางและรูปภาพดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 13  จาํนวน รอยละของคําแทนบุคคลของผูถูกกระทาํในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทาํมี

เพศตางกัน 

 

 

ชาย-หญิง หญิง-ชาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมปรากฏรูปแบบเปนขอมูลพื้นหลัง 83 14.72 10 18.18 

ไมปรากฏรูปแบบปดบัง 0 0 0 0 

คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม 129 22.87 17 30.91 

คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม 343 60.82 22 40 

คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม 1 0.18 6 10.91 

คําแทนบุคคลที่ใชชื่อ 4 0.71 0 0 

คําแทนบุคคลที่ไมบงชี้บุคคล 3 0.53 0 0 

คําแทนบุคคลที่ไมอางถึงบุคคลโดยตรง 1 0.18 0 0 

รวม 564 100 55 100 
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ภาพที ่12  จาํนวน รอยละของคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําในกรณีทีผู่กระทําและผูถูกกระทํามี

เพศตางกัน 

 
จากตารางจะเห็นไดวา หนังสือพิมพใชรูปภาษาอางถึงผูถูกกระทําที่บงบอกตัวตนทาง

สังคม (Identification)มากที่สุดเหมือนกัน ทั้งการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิงและผูถูกกระทํา

เปนเพศชาย เชน “ตร.แคนเมียบอกเลิกยิงหวิดดับ” (คมชัดลึก 1 ก.ค. 49), “ฉุดขยี้สาวสายเด่ียวจับ 

4 โจหื่นดวลปนสูตร.” (ขาวสด 6 พ.ค. 49) , “จับเมียหึงโหดแทงผัวดับ ”(ขาวสด 23 ธ.ค.50)     

เปนตน  
 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทของคําแทนบุคคลของผูกระทํา ผูวิจัยสังเกตวา การอางถึง

ผูถูกกระทําเปนเพศหญิงในพาดหัวขาว หนังสือพิมพยังคงใชคําแทนบุคคลประเภทเดียวกับการ

อางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง ตางกับการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูชาย หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคมมากที่สุดซึ่งคําแทน

บุคคลประเภทนี้มักใชกับการอางถึงผูหญิง อาจจะเปนไปไดวา หนังสือพิมพตองการแสดง

ความสัมพันธระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํา นอกจากนี้เหตุการณความรุนแรงที่ผูหญิงเปน

ผูกระทํามักเกิดกับบุคคลใกลชิดหรือคนในครอบครัว เชน สามี, คูรักหรือลูก เปนตน 
 

3.2 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศเดียวกนั เปนการเปรียบเทยีบคําแทนบุคคลของ 

ผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน กับคําแทนบุคคลของ

ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อทดสอบ

สมมติฐานที่วา หนังสือพิมพใชประเภทของคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําที่พบมากที่สุดเหมือนกัน

ผลการศึกษาพบวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวเนื่องจาก การอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศ
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18.18%
30.91%

40%

10.91%
0

20

40

60

80

ba
ck

gro
un

din
g

Su
pp

res
sio

n

fun
cti

on
ali

za
tio

n

ide
nti

fic
ati

on

ap
pra

ise
me

nt

no
mi

na
tio

n

ind
ete

rm
ina

tio
n

im
pe

rso
na

liz
ati

on

ชาย-หญิง หญิง-ชาย



170 
 

ชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพใชประเภทของคําแทนบุคคล

ที่       บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) มากท่ีสุด ตางกับการอางถึงผูถูกกระทําเปน

เพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน หนังสือพิมพใชประเภทของคําแทน

บุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กรณีการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย

ดวยกัน  จํานวน  866 ขาวพบวา  หนังสือพิมพใช คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม 

(Functionalization) มากท่ีสุด จํานวน 289 ขาว คิดเปนรอยละ 33.37 อันดับที่สอง คือ คําแทน

บุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) จํานวน 259 ขาว คิดเปนรอยละ 29.91 และการ

ไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) จํานวน 211 ขาว คิดเปนรอยละ 25.52 

เปนลําดับถัดไป 
 

กรณีการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง

ดวยกัน จํานวน 22 ขาว หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) 

มากที่สุด จํานวน 14 ขาว คิดเปนรอยละ 63.64 อันดับที่สอง คือ การไมปรากฏประเภทขอมูลพื้น

หลัง (Backgrounding) จํานวน 8 ขาว คิดเปนรอยละ 36.36 ซึ่งแสดงตารางและรูปภาพดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 14 จาํนวน รอยละของคําแทนบุคคลของผูถูกกระทาํในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทาํมี

เพศเดียวกัน 
 

 

ชาย-ชาย หญิง-หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมปรากฏรูปแบบเปนขอมูลพื้นหลัง 221 25.52 8 36.36 

ไมปรากฏรูปแบบปดบัง 0 0 0 0 

คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม 289 33.37 0 0 

คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม 259 29.91 14 63.64 

คําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม 32 3.70 0 0 

คําแทนบุคคลที่ใชชื่อ 28 3.23 0 0 

คําแทนบุคคลที่ไมบงชี้บุคคล 18 2.08 0 0 

คําแทนบุคคลที่ไมอางถึงบุคคลโดยตรง 19 2.19 0 0 

รวม 866 100 22 100 
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ภาพที ่13  จาํนวน รอยละของคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําในกรณีทีผู่กระทําและผูถูกกระทํามี

เพศเดียวกัน 

 
ผลการเปรียบเทียบพบวา ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน หนังสือพิมพ

เลือกประเภทของคําแทนบุคคลอางถึงผูถูกกระทําตางกัน ในกรณีที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายดวยกัน หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalisation) อางถึง

ผูถูกกระทํามากที่สุด เชน “จาทหารเมาซายิงผูส่ือขาว” (เดลินิวส19 เม.ย.50), “รตท.ยิงพตท.ดับคา

โรงพัก” (คมชัดลึก 18 ต.ค. 50) ตางกับในกรณีขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน 

หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) อางถึงผูถูกกระทํามาก

ที่สุด เชน “เมียฟนกิ๊กผัว” (ไทยรัฐ 26 มิ.ย. 50) , “ จับเมียหลวงกะซวกเมียนอยปางตาย” (เดลินิวส 

27 เม.ย.50)  
 

3.3 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศตางกันเทยีบกับกรณีที่ผูกระทําและ 
ผูถูกกระทํามีเพศเดียวกัน แบงผลการวิเคราะหเปน 4 กลุมคือ 1) กรณีที่ผูกระทําเปนเพศชาย  

2) กรณีที่ผูกระทําเปนเพศหญิง 3) กรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศชาย และ 4) กรณีที่ผูถูกกระทําเปน

เพศหญิง ผลการเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.3.1 กรณีที่ผูกระทําเปนเพศชาย เปนการเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูถูกกระทํา 

เปนเพศหญิง ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงกับคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําเปนเพศ

ชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา หนังสือพิมพ

เลือกใชประเภทของคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําที่พบมากที่สุดตางกัน ผลการเปรียบเทียบ

สามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 

25.52%
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ชาย-หญิง ชาย-ชาย 

Identification (60.82%) Functionalization (33.37%) 

Functionalisation (22.87%) Identification (29.91%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวา สอดคลองกับสมมติฐานคือ การอางถึงผูถูกกระทําเปน

เพศหญิง ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตน

ทางสังคม (Identification) มากที่สุด เชน “พระข้ีเมาบุกบานลวนลามสาว 15”(ขาวสด 25 มิ.ย.

50), “หนุมกลัดมันจับสาวคูขากดน้ําดับ” (ขาวสด 6 พ.ย.50), “ปศุสัตวหึงโหดยิงเมียแลวฆาตัว” 

(ไทยรัฐ 21 ธ.ค. 50) ตางกับ การอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรง

ตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization)   

มากที่สุด เชน “ยิงดับชางซี6 ขวางรถสตท.” (ไทยรัฐ 18 เม.ย.50), “จับผช.ผญบ.ฆาหนุมเล้ียงวัว” 

(เดลินิวส 14 ก.ย.49) เปนตน  
 

3.3.2 กรณีที่ผูกระทําเปนเพศหญิง เปนการเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของ 

ผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่หญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายกับคําแทนบุคคลของ

ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อทดสอบ

สมมติฐานที่วา หนังสือพิมพใชประเภทของคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําที่พบมากที่สุดตางกัน ผล

การเปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

หญิง-ชาย หญิง-หญิง 

Identification (40%) Identification (63.64%) 

Functionalisation (30.91%) Backgrounding (36.36%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวา  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว  เนื่องจาก

หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด ทั้งการอางถึง

ผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย และในขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เชน “หนุมบุรีรัมยถูกคูขาตัดเจาโลก” (คมชัดลึก 2 ม.ค. 49), “เงินไม

พอใช เมียโหดแทงผัวดับคามือ” (เดลินิวส 28 ส.ค. 50), “แมเครียดจัดมีดปาดคอลูกดับ” (เดลินิวส 

10 ต.ค. 49), “รักสามเศรา เมียหลวงโหดฆาเมียนอย” (เดลินิวส 27 เม.ย.50) เปนตน  
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3.3.3 กรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศชาย เปนการเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของ 

ผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันกับขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูชาย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา หนังสือพิมพเลือกใชประเภทของคําแทนบุคคล

ของผูถูกกระทําที่พบมากที่สุดตางกัน ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

ชาย-ชาย หญิง-ชาย 

Functionalization (33.37%) Identification (40%) 

Identification (29.91%) Functionalisation (30.91%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวา สอดคลองกับสมมติฐานคือ กรณีการอางถึงผูถูกกระทํา

เพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอก

หนาที่ทางสังคม (Functionalisation) มากที่สุด เชน “ตชด.ยิงตชด.ปากทะลุ” (ขาวสด 28 มิ.ย. 

50), “พระเอกรุนเกาตบดีเจกล้ิง” (เดลินิวส 13 ม.ค.49) ตางกับ กรณีการอางถึงผูกระทําเพศชาย

ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทาง

สังคม (Identification) มากที่สุด เชน “เมียหึงผัวยองหากิ๊กกะซวกดับ” (ไทยรัฐ 17 มิ.ย. 50)     

เปนตน  
 

3.3.4 กรณีที่ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง เปนการเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของ 

ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูหญิงกระทําความ

รุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา หนังสือพิมพเลือกใชประเภทของคําแทน

บุคคลของผูถูกกระทําที่พบมากที่สุดตางกัน ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

ชาย-หญิง หญิง-หญิง 

Identification (60.82%) Identification (63.64%) 

Functionalisation (22.87%) Backgrounding (36.36%) 

 

ผลการเปรียบเทียบพบวา  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว  เนื่องจาก

หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากท่ีสุดเหมือนกัน       

ในการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ทั้งในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่

ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เชน “ตร.คล่ังรักยิงมายสาวกอนฆาตัวตาย” (เดลินิวส 

18 ต.ค. 50), “น.อ.หึงโหดยิงเมียแลวฆาตัว” (ขาวสด 16 ต.ค.50), “น้ํากรดสาดเมียหลวง-ลูก” 

(เดลินิวส 4 พ.ย. 49) เปนตน  
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ผลการเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําในพาดหัวขาวตามเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา สามารถสรุปไดวาหนังสือพิมพเลือกประเภทของคําแทนบุคคลตางตามเพศ กลาวคือ 

การอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในกรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน 

หนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) มากที่สุดและ   

ใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) ในการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย 

ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายมากที่สุด ตางกับการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิง 

หนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุดทั้งในขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน 
 

ความแตกตางของการเลือกประเภทคําแทนบุคคลในการอางถึงผูถูกกระทําในพาดหัวขาว

แสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพนําเสนอภาพของผูถูกกระทําเปนเพศชายตางกันตามเพศของผูกระทํา 

ขณะที่ผูถูกกระทําเปนเพศหญิงถูกนําเสนอภาพเพียงบทบาทเดียวไมวาผูกระทําจะเปนเพศใดก็

ตาม กลาวคือ หนังสือพิมพนําเสนอภาพของผูถูกกระทําเปนเพศชายใน 2 บทบาท ตาม

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม ผูชายถูกตอกย้ําบทบาทหนาที่การงาน เมื่อผูชายมีปฏิสัมพันธ

กับผูชายในสังคม  และตอกย้ําบทบาทภายในครอบครัว  เชน  หัวหนาครอบครัวที่แสดง

ความสัมพันธระหวางผูชายกับผูหญิงภายในบาน ขณะที่ผูหญิงถูกนําเสนอภาพเพียงบทบาทเดียว

คือบทบาทภายในครอบครัว 
 

4. สรุปคําแทนบุคคลในพาดหัวขาวอาชญากรรม 
 

จากการวิเคราะหคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาว พบวา การอาง

ถึงผูชายในพาดหัวขาว หนังสือพิมพใชประเภทคําแทนบุคคลที่หลากหลายและข้ึนอยูกับบทบาท

ในเหตุการณความรุนแรงวาเปนผูกระทําหรือผูถูกกระทําและข้ึนอยูกับเพศของผูมีสวนรวมใน

เหตุการณดวย ขณะที่ผูหญิงถูกอางถึงดวยคําแทนบุคคลเพียงประเภทเดียวเทานั้น ทั้งบทบาท

ผูกระทําและผูถูกกระทําคือ คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม(Identification) มีขอสังเกตวา 

เพราะเหตุใด หนังสือพิมพจึงนําเสนอภาพของผูชายในพาดหัวขาวอาชญากรรมหลายรูปแบบ 

ตามสถานะผูกระทําและผูถูกกระทําและเพศของผูมีสวนรวมในเหตุการณ ขณะที่ผูหญิงถูก

นําเสนอเพียงภาพเดียว คือ การแสดงตัวตนทางสังคม (identification) ทั้งในสถานะผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา ทั้งๆ ที่ภายในเนื้อขาวกลาวถึงภูมิหลังของผูกระทําและผูถูกกระทําในลักษณะเดียวกัน 

ผูวิจัยสรุปภาพรวมของคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม ซึ่ง

แสดงดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพที่ 14 สรุปคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรมตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทํา 
    

 

ประเภทคําแทนบุคคลของผูชาย 

ผูถูกกระทําเพศชาย Backgrounding 

  ผูกระทํา    

    ผูถูกกระทําเพศหญิง Backgrounding 

Appraisement 

ผูชาย      

    ผูกระทําเพศชาย Functionalisation 

  ผูถูกกระทํา    

    ผูกระทําเพศหญิง Identification 

      

ประเภทคําแทนบุคคลของผูหญิง 

    ผูถูกกระทําเพศชาย  

  ผูกระทํา    

    ผูถูกกระทําเพศหญิง  

ผูหญิง     Identification 

    ผูกระทําเพศชาย  

  ผูถูกกระทํา    

    ผูกระทําเพศหญิง  

 

จากภาพสามารถสรุปประเภทคําแทนบุคคลในพาดหัวขาวไดวา หนังสือพิมพใชคําอางถึง

ผูชายตางกับผูหญิง การอางถึงผูกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพมักไมกลาวถึงผูกระทําในพาดหัว

ขาวมากที่สุด ทั้งนี้ผูอานสามารถเขาใจไดวาผูกระทําเปนใครจากบริบท ตางกับการอางถึงผูกระทํา

เปนเพศหญิง หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคมมากที่สุด สวนการอางถึง

ผูถูกกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคมมากที่สุด ตางกับ

การอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิง หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคมมาก

ที่ สุด เมื่อพิจารณาลักษณะขาวแตละกลุม(ตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา) จะเห็นวา 

หนังสือพิมพใชคําอางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําข้ึนอยูกับลักษณะของขาว ความสัมพันธระหวาง

ผูกระทําและผูถูกกระทํา เชน ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย ลักษณะของขาวที่นําเสนอ

ในหนังสือพิมพเปนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุด สงผลใหผูกระทําเปนเพศหญิงถูก

นําเสนอตามความสัมพันธระหวางผูกระทําและผูถูกกระทําในครอบครัว เชน เมีย ภรรยา เปนตน 
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งานวิจัยนี้ศึกษาคําแทนบุคคลที่อางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาววา เมื่อ

เปรียบเทียบตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลประเภทใดมากที่สุด 

คําแทนบุคคลที่หนังสือพิมพใชมากที่สุดเสมือนการผลิตซ้ํา ตอกยํ้าภาพของผูกระทําและ

ผูถูกกระทําได ผลการศึกษาคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 กรณีการอางถึงผูกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม ผลการวิเคราะหพบวา การอางถึง

ผูกระทําเพศชาย หนังสือพิมพเลือกไมกลาวถึงผูกระทําในพาดหัวขาว (Backgrounding) มาก

ที่สุดทั้งในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันและขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิง การที่หนังสือพิมพเลือกไมกลาวถึงผูกระทําในพาดหัวขาวในกรณีดังกลาว สามารถตีความ

ไดวา เมื่อผูอานเห็นขอมูลที่ปรากฏในพาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน เชน 

“แคเหยียบตีนตามไปยิง” (ขาวสด 27 ก.พ.50), “รุมตีเละคาวงเหลา” (ขาวสด 21 เม.ย.50), ผูอาน

เขาใจไดวาผูกระทําเปนเพศชาย เนื่องจากคนในสังคมมีมโนทัศนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูชายวา

เปนเพศที่มักชอบใชกําลังในการตัดสินปญหา, อารมณรอน, ด่ืมสุราแลวขาดสติ ซึ่งพฤติกรรม

ดังกลาวเปนคานิยมที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูชายที่พบเห็นโดยทั่วไปในสังคม  ในกรณีขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง นอกจากการใชคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําที่สามารถ

เช่ือมโยงความสัมพันธกับผูกระทําไดแลว บางเหตุการณความรุนแรง เชน ความรุนแรงทางเพศ 

ผูอานก็สามารถเดาไดวา ผูกระทําเปนผูชายเพราะในสังคมมีผูชายเทานั้นที่กระทําความรุนแรงทาง

เพศตอผูหญิง ตัวอยางเชน “ซอมเมียคอหัก” (ไทยรัฐ 28 เม.ย. 50), “รุมโทรม ด.ญ. 14 ถายรูป

ขมขืนซํ้า” (ไทยรัฐ 10 ม.ค. 49)  
  

การไมกลาวถึงผูกระทําในพาดหัวขาว มีปจจัยดานเนื้อที่ขาวที่จําเปนตองลดจํานวนคํา  

ในพาดหัวขาวลงและหนังสือพิมพไมกลาวถึงผูกระทําเปนเพศชาย เนื่องจากผูกระทําไมเปนที่รูจัก

หรือไมมีส่ิงที่สามารถดึงดูดใหผูอานสนใจได สวนแนวคิดทางภาษาศาสตรมองวา การไมกลาวถึง

ขอมูลบางอยางในพาดหัวขาวแสดงวา ขอมูลที่ไมถูกกลาวถึงเปนส่ิงที่คนในสังคมรับรูรวมกัน และ

สามารถสะทอนใหเห็นความคิดความเชื่อบางอยางในสังคมได (van Dijk, 2001)  ดังนั้นการที่

หนังสือพิมพไมกลาวถึงผูกระทําในพาดหัวขาวกลุมนี้ สะทอนใหเห็นส่ิงที่คนในสังคมรับรูรวมกันวา 

ผูชายมีพฤติกรรมที่นําไปสูความรุนแรง และเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนบอยในสังคมแสดงถึงการตอก

ย้ําวา คนในสังคมยอมรับกับพฤติกรรมบางอยางของผูชายที่นําไปสูความรุนแรง 
 

นอกจากนี้ การอางถึงผูกระทําเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 

หนังสือพิมพเลือกใชรูปภาษาที่ตัดสินคุณคาของผูกระทํา(Appraisement) ในสัดสวนที่ใกลเคียง
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กับการไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง จากการศึกษาคําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาทางสังคม

พบวา หนังสือพิมพมักตัดสินคุณคาใหกับผูกระทําในดานลบ เชน “คล่ัง” “โหด” “เพี้ยน” “หื่น” “บา

กาม” เปนตน อยางไรก็ตามรูปภาษาที่หนังสือพิมพใชบอยที่สุดเปนการอางถึงผูชายที่กระทําความ

รุนแรงทางเพศ เชน “หื่น”, “ทรชน”, “ผัวคล่ัง”, “พอเล้ียงหื่นกาม”, “หนุมกลัดมัน” เปนตน คําหรือ

กลุมคําดังกลาวแสดงถึงความโหดราย หรือเปนคนวิปริตทางเพศที่ไมสามารถควบคุมตนเองได   

ซึ่งกลุมคําเหลานี้ไดสรางความหมายใหผูกระทําเปนคนผิดปกติที่แยกออกจากผูชายทั่วไปในสังคม

ที่ดูเหมือนวา หนังสือพิมพจะปกปองผูหญิงที่ถูกกระทําดวยการประณามผูชายที่เปนผูกระทําวา

เปนคนไมดีแตการประณามผูชายที่เปนผูกระทําผิดในพาดหัวขาว สะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพได

สรางกลไกเพื่อชี้นําผูอานวาเหตุการณที่เกิดข้ึนไมใชผูชายสวนใหญในสังคม แตเปนผูชายเพียง

กลุมหนึ่งที่มีความผิดปกติไมสามารถควบคุมตนเองได ทั้งๆ ที่ความเปนจริงผูกระทําก็เปนคนปกติ

ทั่วไป ส่ิงที่แฝงอยูจากการสรางความหมายใหผูกระทําเปนเพศชายมีความผิดปกติ คือ ความ

รุนแรงตอผูหญิงสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคนและยังคงปรากฏอยูในสังคมตอไป ถาผูชายยังใช

อํานาจในทางที่ผิดเพื่อครอบงําผูหญิงใหปฏิบัติในส่ิงที่ตนตองการความรุนแรงที่เกิดข้ึนกับผูหญิง

ไมใชเพราะผูชายไมสามารถควบคุมตนเองได แตเปนเพราะอํานาจที่สังคมใหความชอบธรรมแก

ผูชายซ่ึงเปนความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางผูชายกับผูหญิง การใชรูปภาษา

ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพยังคงตอกย้ําถึงความไมเปนธรรมทางเพศที่สังคมให

อํานาจแกผูชายในการครอบงําผูหญิง 
 

การอางถึงผูกระทําเพศหญิง หนังสือพิมพเลือกคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม

(Identification) มากที่สุดทั้งในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายและขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน คําและกลุมคําที่ปรากฏสวนใหญเปนการแสดงความสัมพันธ

ระหวางผูกระทํากับผูถูกกระทํา (relational identification) เชน “เมีย”,“แม”, “เมียหลวง”, “แฟน

สาว”, “นาสาว”, “ยาย” เปนตน อาจเปนไปไดวาความรุนแรงที่ผูหญิงเปนผูกระทําจะเกิดกับคนที่

รูจักเทานั้น สวนใหญเปนความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะความรุนแรงระหวางภรรยา สามี    

จะเห็นไดจากสัดสวนของขาวอาชญากรรมที่ผูหญิงเปนผูกระทําเปนความรุนแรงในครอบครัวมาก

ที่สุด (กลาวไวในบทที่ 4) จึงสงผลใหผูหญิงถูกนําเสนอภาพที่ตอกยํ้าบทบาทหนาที่ในครอบครัว

มากที่สุด ผูวิจัยมองวา การที่หนังสือพิมพนําเสนอภาพของผูกระทําเปนเพศหญิงในบทบาท

ครอบครัว เนื่องจาก ผูกระทําเปนกลุมผูหญิงที่ไมมีอาชีพที่แนชัด (สังเกตจากเนื้อขาวไมระบุอาชีพ

ของผูกระทําที่เปนเพศหญิง) ทําใหหนังสือพิมพไมมีขอมูลอ่ืนในการอางถึงผูกระทํา อยางไรก็ตาม

การนําเสนอภาพของผูหญิงในบทบาทหนาที่ในครอบครัว สะทอนใหเห็นบทบาททางสังคมท่ี
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คาดหวังไววา ผูหญิงเมื่อแตงงานไปแลวควรทําหนาที่ดูแลบาน เล้ียงดูอบรมลูกและปรนนิบัติสามี

(กาญจนา: 2543) ซึ่งเปนบทบาททางสังคมของผูหญิงเพียงสวนหนึ่งของสังคมเทานั้น 
 

กรณีการอางถึงผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรม  ผลการวิ เคราะหพบวา 

ผูถูกกระทําเปนเพศชายถูกนําเสนอภาพในพาดหัวขาวตางกันตามเพศผูกระทํา ขณะที่ผูถูกกระทํา

เปนเพศหญิงถูกตอกย้ําเพียงบทบาทเดียว การตอกย้ําภาพของผูชายและผูหญิงที่ตางกันสะทอน

ใหเห็นวา หนังสือพิมพสรางความหมาย “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง” ในลักษณะคู   

ตรงขามซ่ึงเปนไปตามแนวคิดแบบด้ังเดิม คือ ผูชายมีหนาที่ออกไปทํางานนอกบานและเปน

หัวหนาครอบครัว สวนผูหญิงมีหนาที่ดูแลบาน ปรนนิบัติสามี เปนตน 
 

 การอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย เมื่อผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน 

หนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) มากที่สุด เชน 

คําแสดงอาชีพ “ทหาร”, “ครู” และตําแหนงหรือยศ “อบต.”, จสอ.” เปนตน ตางกับขาวที่ผูหญิง

กระทําความรุนแรงผูชาย  หนังสือพิมพเลือกใช คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม 

(Identification) มากที่สุด เชน “สามี” , “พอ” เปนตน ถาพิจารณาตามความสัมพันธระหวาง

ผูกระทําและผูถูกกระทํา ในกรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงกับผูชายเปนเหตุการณความ

รุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจักกัน ดังนั้นขอมูลที่ใชอางถึงผูกระทําเปนเพศชาย

จึงไมสามารถกลาวถึงความสัมพันธระหวางบุคคลไดเหมือนกับการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย

ในขาวผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย ส่ิงที่จะทําใหขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงกับผูชายมี

ความนาสนใจ คือ การใชคําแทนบุคคลที่บงบอกอาชีพทางสังคมอางถึงผูถูกกระทําเพศชาย ยิ่งไป

กวานั้นถาผูถูกกระทํามีตําแหนงหนาที่ทางสังคมในระดับสูงและเปนที่รูจักของคนในสังคมก็จะทํา

ใหขาวมีองคประกอบทางคุณคาขาวมากข้ึน สวนการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่

ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายสวนใหญเปนความรุนแรงในครอบครัว หนังสือพิมพจึงใชคํา

อางถึงที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูกระทําและผูถูกกระทาํ 

 

ถึงแมวาหนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลอางถึงผูถูกกระทําตามประเภทความรุนแรง แตภาพ

ของผูชายที่ถูกนําเสนอในพาดหัวขาวอาชญากรรม คือ ภาพของผูชายที่มีบทบาทหนาที่การทํางาน

ในทุกระดับของสังคม และภาพของผูชายที่มีบทบาทภายในครอบครัว สะทอนใหเห็นวา 

หนังสือพิมพตอกยํ้าบทบาททางสังคมตามความสัมพันธระหวางบุคคล เชน ผูชายคนหนึ่งมี

บทบาทเปนทหารเมื่อออกไปทํางานนอกบาน เมื่อกลับบานก็มีบทบาทเปนสามี พอและหัวหนา
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ครอบครัว และทั้งสองบทบาทท่ีหนังสือพิมพเลือกตอกยํ้านั้นก็เปนบทบาททางสังคมตามแนวคิด

ด้ังเดิมที่วางไววา ผูชายตองทํางานหาเล้ียงครอบครัว เปนหัวหนาครอบครัว เปนตน 
 

การอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิง หนังสือพิมพเลือกคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทาง

สังคม (Identification) มากที่สุด ทั้งในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูหญิง

กระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน สามารถจําแนกตามประเภทยอยไดเปน 2 กลุมคือ คําแทน

บุคคลที่บอกกลุมชนชั้นทางสังคม (Classification) เชน คําแสดงอายุ เพศของผูถูกกระทํา “สาว

15”, “หนูนอย 13 ขวบ” เปนตน คําแทนบุคคลประเภทนี้มักปรากฏในขาวความรุนแรงทางเพศที่ไม

สามารถบอกรายละเอียดของผูถูกกระทําไดอยางชัดเจน สังเกตไดจากเนื้อขาวที่ใชนามสมมติใน

การกลาวถึงผูถูกกระทํา ดังนั้นรูปภาษาที่หนังสือพิมพสามารถใชในการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศ

หญิงได คือ คําแทนบุคคลที่บงบอกกลุมชนชั้นทางสังคมซ่ึงเปนส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิด และคํา

แทนบุคคลอีกประเภทหน่ึงคือ คําแทนบุคคลที่บงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล (relational 

identification) ถาพิจารณาตามความสัมพันธระหวางผูกระทําและผูถูกกระทําทั้งในขาวที่ผูชาย

กระทําความรุนแรงตอผูหญิง และขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงจะพบวา ขาวทั้งสอง

กลุมนี้เปนขาวความรุนแรงที่ผูกระทําและผูถูกกระทําเปนคนรูจักกันมากที่สุด จึงสงผลให

หนังสือพิมพเลือกใชคําอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิงที่เช่ือมโยงความสัมพันธไปกับผูชาย (ไมวา

จะเปนขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง หรือขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง) 

เชน แฟน กิ๊ก เมีย เมียนอย เมียหลวง เปนตน 
 

นอกจากนี้ยังพบวา ผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อมีทุกระดับในสังคม ไมวาจะเปนผูหญิงที่มีหนาที่

การงานในระดับสูง หรือระดับลาง อายุนอยไปจนถึงอายุมาก สังเกตไดจากคําแทนบุคคลในแตละ

ประเภท อยางไรก็ตามภาพของผูหญิงที่ถูกตอกย้ํามากที่สุด คือ ภาพของผูหญิงกลุมหนึ่งของ

สังคม เชน ผูหญิงที่ไมไดออกไปทํางานนอกบาน ซึ่งหนังสือพิมพไมมีขอมูลในประเด็นอ่ืนในการ

อางถึง ทําใหภาพของผูหญิงที่ปรากฏในหนังสือพิมพบอยที่สุด คือ ภาพของผูหญิงในบทบาท

ภายในบาน 
 

การศึกษาคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําในพาดหัวขาวสะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพสราง

ความหมาย “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง” ในลักษณะคูตรงขาม และความแตกตางนี้ยัง

ตอกยํ้าถึงรูปแบบวัฒนธรรมแนวด้ังเดิมเกี่ยวกับเร่ือง “พื้นที่” ที่เปนตัวกําหนดใหผูชายและผูหญิงมี

บทบาทหนาที่อยางไรบางในสังคม กลาวคือ พื้นที่ของผูชายคือพื้นที่สาธารณะ (Public domain) 

และพื้นที่สวนตัว (Domestic domain) ผูชายสามารถออกไปทํางานนอกบาน พบปะกับผูคนอ่ืนๆ

ในสังคม ขณะเดียวกันก็ยังมีบทบาทของผูนําครอบครัว ตางกับพื้นที่ของผูหญิงที่ถูกจํากัดอยูใน
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พื้นที่สาธารณะ (Domestic domain) เทานั้น บทบาทของผูหญิงคือการดูแลความเรียบรอยในบาน 

เล้ียงลูก ปรนนิบัติสามี ซึ่งการแบงบทบาทหนาที่ลักษณะดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพที่พึงมี

ของผูหญิงที่นอกจากจะตอกย้ําวาผูหญิงตองพึ่งพาผูชายแลวยังสะทอนใหเห็นความไมเทาเทียม

ระหวางเพศที่ยังคงมีอยูในสังคม   
 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาว

อาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําสามารถสรุปไดวา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคล 

อางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําข้ึนอยูกับลักษณะขอมูลในพาดหัวขาวอาชญากรรมวา ขอมูลใด

เปนขอมูลที่เดนที่สุดและทําใหผูอานสนใจไดมากที่สุด เชน การใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่

ทางสังคมอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย ในกรณีที่ขาว

ไมมีขอมูลใดที่เปนจุดเดน หนังสือพิมพจะใชขอมูลที่ปรากฏในการอางถึงบุคคลหรือไมกลาวถึงใน

พาดหัวขาวเลย เชน การใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคมอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง 

เนื่องจากขาวเปนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏอาชีพของผูกระทํานอยมาก 

หนังสือพิมพจึงใชรูปภาษาที่แสดงความสัมพันธระหวางผูกระทําและผูถูกกระทําในการอางถึง

ผูกระทําเปนเพศหญิง หรือการไมกลาวถึงผูกระทําเปนเพศชายในพาดหัวขาว อาจเปนไปไดวา

ผูกระทําไมมีจุดเดนที่ทําใหผูอานสนใจและมีขอจํากัดทางเนื้อที่ขาวที่ทําใหหนังสือพิมพตองลด

จํานวนคําลง อยางไรก็ตามเมื่อจําแนกคําแทนบุคคลตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําจะเห็นวา  

หนังสือพิมพนําเสนอภาพของผูกระทําและผูถูกกระทําตางกันตามเพศ แสดงใหเห็นวา พาดหัวขาว

อาชญากรรมทําหนาที่ตรึงคานิยม ความเช่ือทางเพศสภาพใหยังคงอยูในสังคมตอไปเชน การตอก

ย้ําคุณลักษณะของผูชายและผูหญิง การสรางความหมาย “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง” 

ที่สะทอนถึงสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางผูชายและผูหญิง ผานการเลือกใชคําแทน

บุคคลในการอางถึงผูชายและผูหญิงที่ตางกัน 
 

 

 

 



บทที่ 7 
 

ภาพสะทอนอุดมการณทางเพศสภาพในพาดหวัขาวอาชญากรรม 
 

ในบทนี้เปนการตีความอุดมการณทางเพศสภาพท่ีแฝงอยูในพาดหัวขาวอาชญากรรมซึ่ง

เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ตัวบท และภาคปฏิบัติการทาง

สังคมและวัฒนธรรมตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ การศึกษาภาพสะทอนอุดมการณ

ทางเพศสภาพที่แฝงอยูในพาดหัวขาวอาชญากรรมจึงเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผล

วิเคราะหตัวบทที่เปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวอาชญากรรมและคําแทนบุคคลของ

ผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา การศึกษากระบวนการ

ผลิตตัวบทที่ศึกษากรอบการทํางานขาว ไดแก องคประกอบคุณคาขาว สัดสวนของพาดหัวขาว

อาชญากรรมที่จําแนกตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา ประเภทความรุนแรง และหนาที่ขาว

ปรากฏ รวมไปถึงการศึกษาบริบททางสังคมที่เกี่ยวกับคานิยม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับเพศ

สภาพ เพื่อแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการตอกย้ํา ผลิตซ้ําอุดมการณทาง

เพศสภาพอยางไร 
 

การศึกษาภาพสะทอนอุดมการณทางเพศสภาพท่ีแฝงอยูในพาดหัวขาวอาชญากรรม

จะตองทําความเขาใจกับบริบททางสังคมที่เกี่ยวกับความเชื่อ คานิยมเก่ียวกับอุดมการณทางเพศ

สภาพซ่ึงผูวิจัยไดกลาวไวในบทที่ 2 และในบทนี้จะขอกลาวถึงพอสังเขปเพื่อนําไปสูการตีความวา 

หนังสือพิมพตอกยํ้าอุดมการณทางเพศสภาพผานการนําเสนอพาดหัวขาวอาชญากรรมทิศทาง

ใดบางและใชกลไกทางภาษารูปแบบใดในการถายทอดอุดมการณทางเพศสภาพ สําหรับการ

นําเสนอผลการวิจัยในบทน้ี ผูวิจัยแบงออกเปน 2 สวนคือ 1) บริบททางสังคม: คานิยม ความคิด 

ความเช่ือเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมไทย และ 2) ภาพสะทอนอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงใน

พาดหัวขาวอาชญากรรมไทย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. บริบททางสังคม: คานิยม ความคิด ความเช่ือเกีย่วกับเพศสภาพในสงัคมไทย 
 

คานิยม ความคิดความเช่ือที่เกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมไทย หรือที่เรียกวา อุดมการณ

ทางเพศสภาพ เปนแนวคิดรูปแบบหนึ่งที่สังคมไดประกอบสรางความหมายใหกับผูชายและผูหญิง

ภายใตระบบชายเปนใหญที่กําหนดใหผูชายและผูหญิงมีความแตกตางในลักษณะตรงกันขามไม

วาจะเปนพฤติกรรม บทบาททางสังคม สงผลใหผูชายดํารงสถานะเหนือกวาผูหญิงในทุกกรณี 
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 กอนที่จะกลาวถึงระบบความเช่ือที่ดํารงอยูในสังคมที่วา ผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิง

นั้น ผูวิจัยจะกลาวถึงคําจํากัดความเกี่ยวกับ “เพศ” “เพศสภาพ” และ “บทบาททางเพศ” พอสังเขป

เพื่อแสดงถึงรากฐานที่นําไปสูการสรางองคความรูที่ทําใหผูชายและผูหญิงแตกตางกันในลักษณะ

ตรงกันขาม 
 

คําวา “เพศ” เปนการจําแนกความแตกตางตามสรีระทางธรรมชาติ ลักษณะทางกายภาพ 

เชน ผูชายมีลักษณะทางกายภาพที่แข็งแกรงกวาผูหญิง, ผูหญิงมีอวัยวะที่เอ้ืออํานวยตอการให

กําเนิดบุตร เล้ียงดูบุตร เปนตน ความสามารถและอารมณ ความแตกตางนี้เองนําไปสูการจําแนก

บทบาทหนาที่ทางสังคม พฤติกรรมระหวางผูชายและผูหญิงตางกันตามความคาดหวังของสังคม 

หรือเรียกวา “เพศสภาพ” คํานี้เปนการแสดงความแตกตางระหวางผูชายและผูหญิงตามปจจัยทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่สมาชิกในสังคมตองเรียนรูและปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม เชน ผูชาย

ควรปฏิบัติตัวอยางไร ผูหญิงควรปฏิบัติตัวอยางไร วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย (2546) 

กลาวถึงคําวา “เพศสภาพ” วา เปนการจําแนกความแตกตางระหวางผูชายกับผูหญิงที่สังคมสราง

ข้ึนเพื่อเปนชุดความรูใหคนในสังคมปฏิบัติตาม เชน สังคมคาดหวังตอบทบาทของผูชายและ

ผูหญิงตางกันรวมไปถึงความเชื่อ ความคิดที่เกี่ยวของกับบทบาททางเพศระหวางผูชายกับผูหญิง 
 

 คําวา “บทบาททางเพศ” หมายถึง แบบแผนหรือพฤติกรรมที่สมาชิกในสังคมตองปฏิบัติให

สอดคลองกับเพศของตน เชน การจําแนกบทบาททางเพศระหวางผูชายและผูหญิงที่ตางกันใน

ลักษณะคูตรงขาม เชน การมองวาผูชายมีลักษณะทางกายภาพที่เขมแข็งกวาผูหญิง สังคมจึงมอบ

หนาที่ของการออกไปทํางานนอกบานเพื่อหาเล้ียงครอบครัวใหกับผูชาย สวนผูหญิงมีหนาที่หลัก

คือ การทํางานบาน ดูแลครอบครัว จะเห็นไดวาความแตกตางทางสรีระนําไปสูความเชื่อที่ทําให

ผูชายและผูหญิงมีบทบาทหนาที่ทางสังคมที่ตางกัน และความแตกตางดังกลาวมักถูกมองวาเปน

เร่ืองธรรมชาติ การมองวาผูชายและผูหญิงมีหนาที่ภายในครอบครัวตางกัน ผูชายมีฐานะเปน

ผูผลิตขณะที่ผูหญิงอยูในฐานะผูบริโภคที่ตองพึ่งพาผูชาย การกําหนดบทบาทลักษณะดังกลาว

สงผลใหผูชายและผูหญิงมีสถานภาพที่ไมเทาเทียมกัน และการที่สมาชิกในสังคมไดรับการอบรม

ปลูกฝงที่ตางกันตามเพศสงผลใหผูชายและผูหญิงมีพฤติกรรม ลักษณะที่ตางกัน เชน ผูชายถูก

สอนเร่ืองความเปนผูนํา สวนผูหญิงจะถูกสอนเร่ืองความเปนแมบานหรือแมศรีเรือน เปนตน  
  

 จากตัวอยางความแตกตางระหวางบทบาททางเพศ พฤติกรรมของผูชายกับผูหญิงแสดง

ถึงการที่สังคมสรางชุดความรูที่ทําใหผูชายอยูในสถานะที่เหนือกวาผูหญิง และเปนส่ิงที่ดํารงอยูใน

สังคมมาอยางยาวนาน เนื่องจากส่ิงเหลานี้เขาไปมีอิทธิพลตอสมาชิกในสังคมที่โยงไปถึงวิถีชีวิต
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และแนวทางปฏิบัติที่นํามาสูการปฏิบัติระหวางผูชายและผูหญิงอยางไมเทาเทียม ในหัวขอตอไป

เปนการนําบริบททางสังคมที่เกี่ยวกับคานิยม ความคิด ความเช่ือที่เกี่ยวกับเพศสภาพมาตีความ

รวมกับผลการวิเคราะหรูปภาษาในพาดหัวขาวอาชญากรรมและการศึกษาสัดสวนของขาว

อาชญากรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพ เพื่อสะทอนใหเห็นอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูใน  

พาดหัวขาวอาชญากรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2. ภาพสะทอนอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงในพาดหัวขาวอาชญากรรมไทย 
 

อุดมการณทางเพศสภาพในสังคมไทยอยูภายใตระบบความคิด ความเช่ือแบบชายเปน

ใหญ (Patriarchy Ideology) ที่มีความเชื่อวา ผูชายกับผูหญิงมีความแตกตางแบบคูตรงขาม 

สงผลใหผูชายอยูในสถานะเหนือกวาผูหญิง เชน การมองวาผูชายมีสรีระรางกายที่แข็งแรงกวา

ผูหญิง ผูชายควรมีหนาที่ออกไปทํางานนอกบาน ขณะที่ผูหญิงมีสรีระที่สามารถใหกําเนิดลูกก็ควร

อยูบานเล้ียงดูลูก ดูแลความเรียบรอยในบาน เปนตน บทบาทหนาที่ดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันระหวางเพศกับเพศสภาพที่มนุษยในสังคมถูกหลอหลอมวา ผูชายและ

ผูหญิงควรปฏิบัติตัวอยางไรใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของตนภายใตบรรทัดฐานทางสังคมที่

วางไว ซึ่งการแบงบทบาทหนาที่ที่ตางกันตามเพศสงผลใหผูชายรูสึกวาตนเองมีอํานาจเหนือกวา

ผูหญิง ด่ังที่วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย (2546) กลาววา การที่สังคมคาดหวังตอบทบาทของ

ผูชายและผูหญิงตางกัน เชน บทบาทของผูชายในฐานะหัวหนาครอบครัว บทบาทของผูหญิงใน

ฐานะผูใหกําเนิดและเล้ียงดูลูก  และยังรวมไปถึงความคิด ความเช่ือที่มีอยูในสังคมที่เกี่ยวของกับ

บทบาททางเพศ เชน คานิยมเร่ืองการรักนวลสงวนตัวของผูหญิง ทัศนคติที่ยอมรับในความ

เหนือกวาของผูชาย แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชายที่มีความสัมพันธเชิง

อํานาจแฝงอยู ซึ่งเปนอํานาจที่เกิดจากความไมเทาเทียมสงผลใหผูหญิงอยูภายใตอํานาจของ

ผูชายตลอดมาจนเปนเร่ืองปกติ จึงถูกมองขามไปวายังมีความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน

อยูในสังคม 
 

การที่อุดมการณชายเปนใหญยังคงอยูในสังคมน้ันเปนเพราะสถาบันทางสังคมตางสราง

วาทกรรมในการตอกย้ํา ผลิตซํ้าอุดมการณโดยใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดอุดมการณ 

สถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการครอบงําความคิดของสมาชิกในสังคมไดครอบคลุมและเขาถึง

ไดทุกเพศทุกวัยนั้นก็คือ ส่ือมวลชน ดังที่แฟรคลาฟ (Faircluogh, 1990) กลาวถึงบทบาทของ

ส่ือมวลชนวา เปนส่ือสาธารณะสามารถควบคุมความคิด ความเช่ือในสังคมผานวาทกรรม ส่ิงที่

ส่ือมวลชนนําเสนอนั้นจะดูนาเช่ือถือและมีอิทธิพลตอการรับรูของสมาชิกในสังคมเปนอยางมาก 
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ขาวอาชญากรรมเปนผลผลิตหนึ่งของส่ือมวลชนที่ผลิตซ้ําอุดมการณทางเพศสภาพ จาก

การศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรมตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษพบวา ผลการศึกษา

พบวา เมื่อจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา ขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูชายมีสัดสวนมากที่สุด และเปนเหตุการณความรุนแรงที่ผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจัก

กันมากที่สุด ขณะท่ีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูชาย และขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงเปนเหตุการณความรุนแรงที่ผูกระทําและ

ผูถูกกระทํารูจักกันมากที่สุด 
 

ผลการศึกษาสัดสวนของขาวที่ปรากฏในหนังสือพิมพตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา

และการเลือกจัดวางขาวตามหนาที่ปรากฏ สามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

 สัดสวนของขาวทั้งหมด หนาหน่ึง หนาอื่น สัดสวนขาวหนาหนึ่ง 

ชาย-ชาย 47.71% 35% 65% 40.09% 

ชาย-หญิง 31.07% 53.37% 46.63% 39.81% 

หญิง-ชาย 3.03% 52.73% 47.27% 3.84% 

หญิง-หญิง 1.21% 45.45% 54.55% 1.32% 

ไมระบุเพศ-ชาย 12.51% 32.60% 67.40% 9.79% 

ไมระบุเพศ-หญิง 4.46% 48.15% 51.85% 5.16% 

รวม 100.00%   100.00% 

 

จากตารางจะเห็นวา สัดสวนของขาวอาชญากรรมทั้งหมดในแตละกลุมตามเพศผูกระทํา

และผูถูกกระทําจะสอดคลองกับสัดสวนของขาวที่ปรากฏในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ เชน       

ขาวที่ผูชายเปนผูกระทํามีสัดสวนทั้งหมดเกือบรอยละ 80 ของขอมูลขาวทั้งหมด (ขาวที่ผูชาย

กระทําความรุนแรงตอผูชาย 47.71%, ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง 31.07%) เมื่อ

พิจารณาสัดสวนของขาวหนาหนึ่งพบวา ขาวที่ผูชายเปนผูกระทํายังคงมีสัดสวนมากที่สุดถึง    

รอยละ 80 เชนเดียวกัน (ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย 40.09%, ขาวที่ผูชายกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิง 39.81%) เปนตน  
 

 สวนผลการศึกษาองคประกอบคุณคาขาวแสดงใหเห็นวา ขาวอาชญากรรมที่ถูกนําเสนอ

ในหนาหนึ่งมีคุณคาขาวที่โดดเดนกวาขาวหนาอ่ืน เชน ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายที่

นําเสนอในหนาหนึ่ง สวนใหญเปนเหตุการณความรุนแรงที่บุคคลในขาวเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงใน

สังคม หรือเปนเหตุการณที่คนทั่วไปใหความสนใจ เชน ขาวนักเรียนสองสถาบันตีกัน หรือเปน
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เหตุการณที่ผูกระทํามีอายุนอย เปนตน สวนขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงที่นําเสนอใน

หนาหนึ่ง เชน เปนเหตุการณความรุนแรงทางเพศ เปนเหตุการณสะเทือนขวัญ หรือเปนเหตุการณ

ที่ผูถูกกระทําอายุนอย เปนตน (รายละเอียดของการศึกษาองคประกอบคุณคาขาว กลาวถึงใน  

บทที่ 4)  
 

นอกจากนี้ผูวิจัยสังเกตวา เมื่อพิจารณาตามสัดสวนของขาวในแตละกลุมตามเพศ

ผูกระทําและผูถูกกระทํา ขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกันมีแนวโนมที่จะนําเสนอในหนา

หนึ่งมากกวา เนื่องจากหนังสือพิมพใหความสําคัญกับองคประกอบเร่ืองเพศ เชน ความรุนแรงทาง

เพศ ความรุนแรงในครอบครัว ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของทางนิเทศศาสตรที่วา จุด

ขายของหนังสือพิมพยังคงเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับความรุนแรงตอสตรี โดยเฉพาะการนําเสนอในหนา

หนึ่ง เชน ขาวขมขืน, ขาวผูหญิงถูกทําราย เปนตน เชน งานวิจัยของวิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ 

กันภัย (2546) ที่พบวา ประเด็นเร่ืองความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะเหตุการณที่เกี่ยวกับการขมขืน 

การทํารายรางกายระหวางคูรัก หรือสามีภรรยาถูกนําเสนอมากที่สุดในหนังสือพิมพ อภิสรา ปงเร็ว 

(2545) กลาวเสริมวา หนังสือพิมพนิยมเลนขาวประเภทนี้เนื่องจากในสายตาของคนท่ัวไปมองวา

เปนเหตุการณรายแรงและสะเทือนขวัญโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูถูกกระทําเสียชีวิตหรือถูกทําราย

อยางทารุณทําใหเหตุการณที่ผูหญิงเปนผูเสียหายมีองคประกอบของคุณคาขาวมากกวาขาวความ

รุนแรงอ่ืนๆ 
 

อยางไรก็ตามผลการศึกษาของงานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นคุณคาขาวของขาวที่ผูชาย

กระทําความรุนแรงตอผูหญิงเทานั้น ซึ่งตางกับงานวิจัยนี้ที่ศึกษาขาวอาชญากรรมที่ผูชายและ

ผูหญิงอยูในสถานะผูกระทําและผูถูกกระทํา การศึกษาองคประกอบคุณคาขาวพบวา ขาว

อาชญากรรมแตละกลุมที่จําแนกตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํามีองคประกอบทางคุณคาขาวได

หลายประเด็น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาแตละขาวมีลักษณะของเหตุการณความรุนแรง ขอมูลของผูกระทํา

และผูถูกกระทําอยางไร  
 

การศึกษาองคประกอบคุณคาขาวสะทอนใหเห็นวา โดยธรรมชาติของขาวอาชญากรรม

เปนการรายงานเหตุการณความรุนแรงที่เกี่ยวกับความขัดแยง ทะเลาะวิวาท ซึ่งประเด็นดังกลาว

เปนองคประกอบทางคุณคาขาวหนึ่งที่ทําใหขาวอาชญากรรมถูกนําเสนอในหนังสือพิมพแนว

ประชานิยมเปนจํานวนมาก เนื่องจากหนังสือพิมพแนวประชานิยมเนนการนําเสนอขาวที่กระตุน

อารมณผูอาน ยิ่งเปนเหตุการณที่รุนแรงมากเทาไร ผูอานยิ่งใหความสนใจมากข้ึน จากการศึกษา

การจัดวางขาวตามหนาหนังสือพิมพพบวา ขาวแตละกลุมที่จําแนกตามเพศผูกระทําและ



186 
 

ผูถูกกระทํา จํานวนขาวที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งข้ึนอยูกับสัดสวนของขาวอาชญากรรมทั้งหมด 

เชน ขาวที่ผูชายเปนผูกระทํามีสัดสวนของขาวทั้งหมดมากที่สุด ขาวที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งจะ

พบขาวที่ผูชายเปนผูกระทํามากที่สุด และหนังสือพิมพประเมินคุณคาขาวแตละกลุมตางกันข้ึนอยู

กับลักษณะของเหตุการณ เชน หนังสือพิมพประเมินคุณคาขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศ

ตางกันผานคุณคาขาวดานเพศที่แสดงถึงพฤติกรรมระหวางเพศชายและเพศหญิงที่นําไปสูความ

รุนแรง เชน การหึงหวง การทะเลาะวิวาทระหวางสามีภรรยา หรือคูรัก การงอขอคืนดี  ประเด็น

ดังกลาวเปนประเด็นที่ยังขายไดผูอานใหความสนใจ ยิ่งถาบุคคลในขาวเปนที่รูจักของคนในสังคม 

มีตําแหนงหนาที่การงานในระดับสูง ผูอานจะใหความสนใจเพิ่มข้ึน  สําหรับขาวที่ผูกระทําและ

ผูถูกกระทําเปนเพศเดียวกัน ผูวิจัยสังเกตวา ขาวกลุมนี้จะถูกนําเสนอในหนาหนึ่งก็ตอเมื่อ บุคคล

ในขาวเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง มีหนาที่การงานในระดับสูง เปนตน 
 

นอกจากการคัดเลือกประเด็นและการเลือกจัดวางขาวตามหนาหนังสือพิมพแลว 

หนังสือพิมพยังใชรูปภาษาในพาดหัวขาวตางกันตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา ผลการศึกษา

ภาพรวมของการรายงานขาวอาชญากรรมในขาวแตละกลุมพบวา หนังสือพิมพรายงานขาว

อาชญากรรมในทิศทางเดียวกันคือ การรายงานขาวอาชญากรรมดวยกรอบการทํางานของตํารวจ

ไมวาขาวที่นําเสนอจะเปนขาวใหม หรือเปนขาวตอเนื่องภายในเนื้อขาวก็จะมีการนําเสนอประเด็น

ที่คลายกัน เชน การบรรยายเหตุการณความรุนแรง การกลาวถึงสาเหตุความรุนแรง การกลาวถึง

ภูมิหลังของผูกระทําและผูถูกกระทํา ในกรณีที่หนังสือพิมพมีขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา หนังสือพิมพจะใหขอมูลภูมิหลังของผูกระทําและผูถูกกระทําในรูปแบบเดียวกัน คือ 

บอกช่ือ นามสกุล ที่อยู อาชีพ เปนตน มีบางกรณีที่หนังสือพิมพไมสามารถบอกขอมูลเกี่ยวกับ

ผูกระทําหรือผูถูกกระทําได หนังสือพิมพจะใชนามสมมติในการอางถึงผูกระทําหรือผูถูกกระทํา

อาทิ ขาวความรุนแรงทางเพศ หนังสือพิมพจะใชนามสมมติในการอางถึงผูถูกกระทํา เปนตน 
 

จะเห็นไดวาการรายงานขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพจะนําเสนอประเด็นขาวและให

ขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําและผูถูกกระทําไปในทิศทางเดียวกันและการนําเสนอพาดหัวขาว

อาชญากรรมดูเหมือนวาหนังสือพิมพใชรูปแบบการนําเสนอในทิศทางเดียวกันแตเมื่อนําแนวคิด

ทางภาษาศาสตรมาวิเคราะหรูปภาษาในพาดหัวขาวสามารถช้ีใหเห็นความเหมือนและความ

แตกตางของรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําที่จะนําไปสูการ

ตีความอุดมการณทางเพศสภาพได 
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จากคํากลาวของนักวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษหลายๆ ทานที่กลาวตรงกันวา ภาษาที่

ปรากฏในหนังสือพิมพลวนมีอุดมการณแฝงอยูเนื่องจากตองผานกระบวนการผลิตตัวบทที่ผูผลิต

ตัวบท (หนังสือพิมพ) ไดคัดสรรประเด็น, รูปแบบการนําเสนอรวมไปถึงการใชภาษาในการรายงาน

ขาวดวย ดังนั้นการรายงานขาวเดียวกันของหนังสือพิมพแตละฉบับใชรูปภาษาตางกันแสดงวามี

อุดมการณแฝงอยูในตัวบท(Fairclough, 1990; Fowler, 1991; Simpson, 1995; Conboy, 2007) 

เชนเดียวกับการศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรมที่พบวา ถึงแมวาในเนื้อขาวมีการนําเสนอประเด็น

ตางๆ ในทิศทางที่คลายๆ กัน และดูเหมือนวารูปภาษาในพาดหัวขาวจะมีรูปแบบที่คลายๆ กัน แต

เมื่อนํามาเปรียบเทียบผลการวิเคราะหตัวบทตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําพบความเหมอืนและ

ความแตกตางของรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําซ่ึงลวนมาจาก

อุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูทั้งส้ิน  
 

ผลการเปรียบเทียบรูปภาษาตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแสดงใหเห็นถึงกลไกทาง

ภาษาที่หนังสือพิมพเลือกใชในการตอกย้ําอุดมการณทางเพศสภาพใน 2 กลไก ไดแก 1) การใชรูป

ภาษาลักษณะใดลักษณะหนึ่งแบบซ้ําๆ แสดงถึงการสื่อความหมายในทิศทางใดทิศทางหน่ึงไป

กําหนดการรับรูของผูอาน ดังที่ คอนบอย (Conboy, 2007) กลาววารูปภาษาใดที่ถูกตอกย้ําในตัว

บทมากที่สุดจะสามารถแสดงถึงมุมมองของผูผลิตตัวบทวาตองการใหผูบริโภคส่ือเขาใจตัวบทใน

ทิศทางใด เชนเดียวกับรูปภาษาในพาดหัวขาวอาชญากรรมที่หนังสือพิมพเลือกใชรูปภาษาแบบใด

แบบหนึ่งอยางซํ้าๆ โดยเฉพาะประเภทของคําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทําใน         

พาดหัวขาวที่แสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพไมเพียงจะตอกย้ําอัตลักษณของผูชายและผูหญิงใน   

พาดหัวขาวตางกันเทานั้น แตยังสะทอนถึงสรางความหมายของความเปนชายและความเปนหญิง

ในลักษณะตรงกันขามที่เปนไปตามระบบแนวคิดอุดมการณทางเพศสภาพ เชน ผูชายถูกตอกยํ้า

ในบทบาทหนาที่ทางสังคม ผูหญิงถูกตอกย้ําในบทบาทภายในบาน เปนตน 
 

อีกกลไกหนึ่งคือการแอบแฝงขอมูลบางประเด็นในขาวบางกลุม ดังคํากลาวของแวน ไดจค 

(van Dijk, 2003) ที่วา การที่ผูผลิตตัวบทไมกลาวถึงขอมูลบางส่ิงในตัวบทหรือการแอบแฝงขอมูล

บางประเด็นไว เนื่องจากประเด็นดังกลาวสอดคลองกับมโนทัศนทางสังคมที่สมาชิกในสังคมรับรู

รวมกันและมองขามประเด็นราวกับเปนเร่ืองปกติของสังคม ดังนั้นส่ิงที่ไมถูกกลาวถึงในตัวบท

สะทอนถึงมโนทัศนทางสังคมและอุดมการณที่แฝงอยูนั่นเอง จากการวิเคราะหขอมูลพบวา 

หนังสือพิมพไมกลาวถึงขอมูลบางประเด็นในพาดหัวขาวบางกลุมผานกลไกทางภาษาดัง เชน การ

ไมกลาวถึงผูกระทําเพศชายในพาดหัวขาวที่มีผูกระทําเพศชาย หรือในกรณีขาวที่ผูชายกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพแสดงขอมูลสาเหตุในพาดหัวขาวมีสัดสวนนอยกวาการ
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นําเสนอขอมูลกระบวนการตํารวจ  สังเกตจากการเลือกนําเสนอดวยรูปแบบโครงสราง 

“กระบวนการตํารวจ+เหตุการณความรุนแรง” มากเปนอันดับสองและมีสัดสวนมากกวาขาวกลุม

อ่ืน ในขณะที่ขาวกลุมอ่ืนหนังสือพิมพเลือกนําเสนอดวยรูปแบบโครงสราง “สาเหตุความรุนแรง+

เหตุการณความรุนแรง” มากเปนอันดับสอง สะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพไมไดใหความสําคัญกับ

ประเด็นสาเหตุความรุนแรงในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงเนื่องจากเปนส่ิงที่สังคมรับรู

รวมกันวาสาเหตุของความรุนแรงในขาวกลุมนี้มีพื้นฐานมาจากความไมเทาเทียมทางเพศ 
 

จากการศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม, ตัวบท และภาคปฏิบัติการทางสังคมและ

วัฒนธรรมนําไปสูการตีความไดวาพาดหัวขาวอาชญากรรมตอกยํ้า ผลิตซ้ําคานิยม ความคิดความ

เชื่อทางเพศสภาพใน 3 ประเด็นไดแก 1) คานิยมคุณลักษณะ พฤติกรรมของผูชายและผูหญิงใน

สังคมไทย, 2) บทบาททางเพศของผูชายและผูหญิง และ 3) ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม

ระหวางผูชายและผูหญิง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 พาดหัวขาวอาชญากรรมสะทอนถึงคานิยม คุณลักษณะ พฤติกรรมของผูชายและ 
ผูหญิงในสังคมไทย 

 

คุณลักษณะ พฤติกรรมของผูชายและผูหญิงเปนส่ิงที่มนุษยทุกคนในสังคมไดเรียนรูจาก

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมวา คุณลักษณะ พฤติกรรมของแตละเพศมีรูปแบบอยางไร ซึ่ง

คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูชายกับผูหญิงมีลักษณะแบบตรงขามอยางเห็นไดชัด วิชชา 

สันทนาประสิทธิ์ (2543) ไดสรุปคานิยม คุณลักษณะในรูปแบบตายตัวของผูชายและผูหญิงดัง

ตารางตอไปนี้ 
 

ลักษณะคานิยมแบบผูชาย ลักษณะคานิยมแบบผูหญิง 

กาวราว, เปนตัวของตัวเอง, ไมชอบแสดง

ความรูสึก, ชอบแขงขัน, ชอบวิชาคณิตศาสตร

, เปนผูกระทํา, มีเหตุผล,ไมรองไหตอหนาคน

อื่น, มีความม่ันใจในตัวเอง, ทะเยอทะยาน

,คิดวาผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิง, พูดจา

หยาบคายโดยเฉพาะเม่ืออยูในกลุมผูชาย

,เปนผูนํา, เจาชู 

พูดเกง ,พูดจาไพเราะ ,นุมนวล , ยึดม่ันใน

ศาสนา ,สนใจภาพลักษณของตัวเองใน

สายตาคนอ่ืน, มีมารยาท, เรียบรอย,ตองการ

ที่พึ่ง, ในความสําคัญกับความรูสึกของคน

อื่นๆ, มีกาลเทศะ,ออนไหว รองไหงายถามี

อะไรกระทบ กระเทือนจิตใจ, ขี้กลัว ขี้ตกใจ

,เปนผูตาม 

(วิชชา สันทนาประสิทธ,  2543) 
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จากตารางจะเห็นวา คุณลักษณะ พฤติกรรมระหวางผูชายและผูหญิงมีลักษณะตางกัน

แบบคูตรงขาม  การที่สังคมสรางแบบแผนพฤติกรรมดังกลาวแสดงถึงการจัดวางความสัมพันธ

ระหวางเพศที่สงผลใหผูชายมีคุณคา มีอํานาจเหนือกวาผูหญิง ด่ังที่ กาญจนา แกวเทพ (2536) 

กลาววา การสรางแบบแผนพฤติกรรมที่ตายตัววาผูชายควรมีพฤติกรรมอยางไร ผูหญิงควรมี

พฤติกรรมอยางไรนั้น ลวนถูกกําหนดภายใตระบบชายเปนใหญทั้งส้ิน กาญจนาใหสังเกตลักษณะ

พฤติกรรมที่สังคมคาดหวังไววาแตละเพศควรมีพฤติกรรมอยางไร เชน ถาผูชายปฏิบัติหรือมี

พฤติกรรมอยางหน่ึง สังคมจะบอกวาเปนส่ิงที่ดีแตถาผูหญิงมีพฤติกรรมแบบเดียวกับผูชาย สังคม

จะมองวาเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ถาผูชายมีพฤติกรรมกาวราว สังคมจะมองวาเปนเร่ือง

ปกติของผูชายแตถาผูหญิงมีพฤติกรรมกาวราวด่ังเชนผูชาย สังคมจะมองวาเปนผูหญิง “กากั่น” ที่

ผูหญิงไมควรกระทํา เปนตน  
 

 ผลการศึกษาพบวา หนังสือพิมพเลือกใชรูปภาษาในการถายทอดเหตุการณความ

รุนแรงในพาดหัวขาวระหวางขาวที่ผูกระทําเปนเพศชายและขาวที่ผูกระทําเปนเพศหญิงตางกันใน

ลักษณะคูตรงขามซึ่งจะนําไปสูการตีความไดวา หนังสือพิมพใชกลไกทางภาษาเปนเคร่ืองมือใน

การผลิตซํ้าคานิยมเกี่ยวกับแบบแผน พฤติกรรมที่ตายตัวของผูชายและผูหญิงภายใตอุดมการณ

ทางเพศสภาพ เชน การมองวาเมื่อผูชายกระทําความรุนแรงถือเปนเร่ืองที่คนในสังคมเห็นไดทั่วไป 

แตเมื่อผูหญิงกระทําความรุนแรงบางถือเปนเร่ืองที่ไมคอยปรากฏเทาใดนักในสังคม สังเกตไดจาก 

สัดสวนที่ปรากฏของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว“สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” ดังที่กลาว

ไปแลววา พาดหัวขาวที่นําเสนอดวยรูปแบบดังกลาวในสัดสวนมากกวาขาวกลุมอ่ืนๆ คือ        

พาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย ในขณะที่ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย

ดวยกัน และขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงนําเสนอดวยรูปแบบดังกลาวเพียงรอยละ12-

14 เทานั้น โดยที่พาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันถูกนําเสนอดวยรูปแบบ

โครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” มากถึงรอยละ 52.54 และขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูหญิงถูกนําเสนอดวยรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “กระบวนการตํารวจ+ความรุนแรง” 

มากกวารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง”  
 

 การที่หนังสือพิมพเลือกไมกลาวถึงประเด็นสาเหตุความรุนแรงในพาดหัวขาวที่ผูกระทํา

เปนเพศชายมากเทากับพาดหัวขาวที่ผูกระทําเปนเพศหญิงแสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพไดผลิตซ้ํา

ความเช่ือ คานิยมที่เกี่ยวกับแบบแผน พฤติกรรมที่ตายตัวระหวางผูชายและผูหญิงใหคงอยูใน

สังคมสืบไปเนื่องจากความคิด ความเชื่อดังกลาวเปนมโนทัศนที่สมาชิกในสังคมมีอยูรวมกัน เมื่อ

เกิดเหตุการณความรุนแรงระหวางบุคคลข้ึนในสังคม ในกรณีที่ผูกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพ



190 
 

ไมไดใหความสําคัญกับประเด็นสาเหตุความรุนแรงมากเทากับขาวที่ผูกระทําเปนเพศหญิง เพราะ

สมาชิกในสังคมมีมโนทัศนรวมกันวา ผูชายมีพฤติกรรมที่นําไปสูการกระทําความรุนแรงไดงายกวา

ผูหญิง เชน สังคมมักมีความเช่ือที่วา ผูชายมีพฤติกรรมกาวราว ชอบแขงขัน เปนผูนํา รักศักด์ิศรี 

ชอบทะเลาะวิวาท มีเร่ืองชกตอยเปนเร่ืองธรรมดาของผูชาย และมีความเช่ือที่วาผูชายมีอํานาจ

เหนือกวาผูหญิง ตางกับความเช่ือที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูหญิง สังคมมีความเชื่อวา ผูหญิงควรมี

พฤติกรรมออนแอ เรียบรอย เปนผูตาม การที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายจึงเปนเร่ืองที่     

ไมสอดคลองกับมโนทัศนของคนในสังคมเพราะผูหญิงสวนใหญจะไมกระทําเชนนั้น สังเกตไดจาก

สัดสวนของขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายมีเพียงรอยละ 3.03 ของขาวอาชญากรรม

ทั้งหมด และถูกนําเสนอในหนาหนึ่งมากถึงรอยละ 52.73 ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึน

หนังสือพิมพจึงเนนประเด็นสาเหตุความรุนแรงเพื่อชี้ใหผูอานไดทราบวา เพราะอะไรผูหญิงจึง

ตัดสินใจกระทําความรุนแรงกับผูชาย 
 

จะเห็นไดวา การเลือกนําเสนอรูปแบบโครงสราง “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” ของ

ขาวแตละกลุมที่มีสัดสวนตางกันสะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพแฝงนัยยะความเช่ือเกี่ยวกับแบบ

แผนพฤติกรรมที่ตายตัวของผูชายและผูหญิงเอาไว และนําส่ิงที่ขัดแยงกับมโนทัศนทางสังคมคือ

สาเหตุที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย (ผูหญิงมีพฤติกรรมที่นําไปสูความรุนแรงเหมือนกับ

ผูชาย) มานําเสนอพาดหัวขาว นอกจากนี้ผูวิจัยมองวา ถึงแมวาการนําเสนอประเด็นสาเหตุ   

ความรุนแรงในรูปแบบโครงสราง “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” ในพาดหัวขาวที่ผูกระทําเปน

เพศชายจะมีสัดสวนนอยกวาพาดหัวขาวที่ผูกระทําเปนเพศหญิง แตประเด็นสาเหตุที่นําเสนอใน

พาดหัวขาวที่ผูชายเปนผูกระทําไมไดขัดแยงกับมโนทัศนทางสังคมเหมือนกับพาดหัวขาวที่ผูหญิง

เปนผูกระทํา แตหนังสือพิมพนําเสนอพาดหัวขาวดวยรูปแบบดังกลาวเพื่อตอกย้ําภาพของผูชาย 

เชน การมองพฤติกรรมความกาวราว อารมณรอน หรือการใชกําลังในการตัดสินปญหาเปนเร่ือง

ปกติของผูชายและเกิดข้ึนไดงายในสังคม เชน ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน 

ผูวิจัยสังเกตวา สาเหตุความรุนแรงที่ปรากฏในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอเพศเดียวกันมัก

ปรากฏคําเช่ือม “แค” เชน “แคเหยียบตีนตามไปยิง” (ขาวสด 27 ก.พ. 50)  การใชคําเช่ือม “แค” 

เปนการแสดงทัศนคติของหนังสือพิมพวา ถึงแมวาสาเหตุความรุนแรงเปนเพียงเร่ืองนอยนิดแตเมื่อ

เกิดกับเพศชายแลวก็ยอมไมไดจนนําไปสูความรุนแรง และในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิง ผูวิจัยสังเกตวา สาเหตุที่ปรากฏในพาดหัวขาวกลุมนี้สวนใหญจะเกี่ยวกับการไมพอใจเมื่อ

ภรรยาไมปฏิบัติตามส่ิงที่ตนตองการ “ฆาเมียเผาบานยิงตัว!หนุมเครียดเมียไมใหนอนดวย” 

(คมชัดลึก 24 เม.ย. 50), ความหึงหวง “ขายขนมจีนหนุมตึม ผัวหึงต้ืบเมียตาย” (ขาวสด 13 ก.ย. 

49) เปนตน การนําเสนอสาเหตุความรุนแรงในประเด็นดังกลาว สะทอนใหเห็นคานิยมที่มีอยูใน
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สังคม เชน เมื่อผูหญิงแตงงานไปแลวถือเปนสมบัติของสามี ตองเช่ือฟงและปรนนิบัติสามี การวาง

บทบาทของผูหญิงในรูปแบบดังกลาวสงผลใหผูหญิงตกอยูภายใตอํานาจของผูชาย 
 

นอกจากนี้หนังสือพิมพยังนําเสนอภาพของผูกระทําความรุนแรงตางกันตามเพศ กลาวคือ 

หนังสือพิมพใชประเภทคําแทนบุคคลอางถึงผูกระทําเพศชายตางจากผูกระทําเพศหญิงคือ เมื่อ

ผูกระทําเปนเพศชายจะไมถูกกลาวถึงในพาดหัวขาวหรือถูกประเมินคาใหเปนคนผิดปกติทาง

สังคม ตางกับภาพของผูกระทําเปนเพศหญิงที่ถูกนําเสนอในฐานะที่เปนคนทั่วไปในสังคม สังเกต

จากขาวที่มีผูกระทําเปนเพศชาย ทั้งขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันและขาวที่

ผู ชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง  หนัง สือพิมพ ไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง

(backgrounding) มากที่สุด อยางไรก็ตามผูอานสามารถรับรูไดวาใครเปนผูกระทําจาก

รายละเอียดของขาวหรือจากขอมูลที่ปรากฏในพาดหัวขาว เชน พฤติกรรม การกระทําที่ปรากฏใน

พาดหัวขาวไดวาผูกระทําเปนเพศชาย เชน “เที่ยวโอเกะแยงสาวเสิรฟยิงดับ” (ขาวสด 11 ก.ย. 49), 

“เขมนในคอนเสิรตยิงดับ” (ขาวสด 10 มี.ค.49) เปนตน  
 

เมื่อพิจารณาตามความสัมพันธระหวางภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมและผลการวิเคราะห

คําแทนบุคคลของผูกระทําในพาดหัวขาวพบวา การที่หนังสือพิมพไมกลาวถึงผูกระทําเปนเพศชาย

ในพาดหัวขาว อาจมีปจจัยจากกรอบการทํางานขาวที่หนังสือพิมพตองลดจํานวนคําในพาดหัว

ขาวลงตามขอจํากัดทางดานเนื้อที่ขาวประกอบกับผูกระทําในพาดหัวขาวไมมีจุดเดนที่นาสนใจ  

หนังสือพิมพจึงไมกลาวถึงผูกระทํา ในกรณีดังกลาวสามารถตีความตามแนวคิดทางภาษาศาสตร

ไดวา การที่หนังสือพิมพไมกลาวถึงผูกระทําเปนเพศชายในพาดหัวขาว คนในสังคมรับรูโดยปริยาย

วา ผูกระทําที่ไมถูกกลาวถึงในพาดหัวขาวเปนผูชาย เนื่องจากคนในสังคมมีมโนทัศนเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของผูชายและผูหญิงวา ผูชายมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่นําไปสูความรุนแรงไดงาย

กวาผูหญิง และการที่หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่ตัดสินคุณคาใหผูกระทําเปนเพศชายเปนคน

ผิดปกติ ไมสามารถควบคุมตัวเองได ผูวิจัยสังเกตวา หนังสือพิมพนิยมใชคําแทนบุคคลประเภท

ดังกลาวในขาวความรุนแรงทางเพศเสมอ เชน “หื่น” “หื่นกาม” อาจเปนไปไดวา คําประเภทนี้เปน

คําที่กระชับที่หนังสือพิมพใชดึงดูดความสนใจจากผูอาน และส่ือความไดทันทีวาขาวนี้เปน

เหตุการณความรุนแรงทางเพศ เมื่อหนังสือพิมพใชคําดังกลาวอางถึงผูชายที่กระทําความรุนแรง

ทางเพศสงผลตอการรับรูของผูอานที่มองวา ผูกระทําความรุนแรงทางเพศเปนผูชายกลุมหนึ่งของ

สังคมที่ไมสามารถควบคุมอารมณทางเพศได ตางกับการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิงในพาดหัว

ขาว หนังสือพิมพกลาวถึงผูกระทําเปนเพศหญิงในพาดหัวขาวตามลักษณะขอมูลของเหตุการณ

ความรุนแรง ขาวที่ผูหญิงเปนผูกระทําสวนใหญเปนเหตุการณความรุนแรงที่ผูกระทําและ
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ผูถูกกระทํารูจักกัน ทําใหหนังสือพิมพใชรูปภาษาที่แสดงความสัมพันธระหวางบุคคลในการอางถึง

ผูกระทําเปนเพศหญิง นอกจากนี้ผูวิจัยสังเกตวา ผูหญิงที่เปนผูกระทําในขาวอาชญากรรมมักเปน

เพียงผูหญิงกลุมหนึ่งในสังคมที่บทบาททางสังคมไมเดนชัด เชน เปนแมบานเพียงอยางเดียว สงผล

ใหหนังสือพิมพไมมีขอมูลอ่ืนที่ใชอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิงนอกจากการแสดงความสัมพันธ

ระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํา เปนตน  อยางไรก็ตาม ถึงแมวาหนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลอาง

ถึงผูกระทําแตละเพศตางกันตามกรอบการทํางานขาว ลักษณะของเหตุการณ แตภาพของ

ผูกระทําในพาดหัวขาวที่ถูกตอกย้ํา หรือใชคําแทนบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงอยางซํ้าๆ 

สามารถสะทอนถึงคานิยม ความเชื่อเกี่ยวกับเพศสภาพ ดังตอไปนี้ 
 

การอางถึงผูกระทําเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง นอกจาก

หนังสือพิมพจะเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง(backgrounging) แลวยังมีการสราง

ความหมายใหผูกระทําเปนเพศชายเปนคนผิดปกติทางสังคมถือเปนการนําเสนอภาพที่

คลาดเคล่ือนของความเปนจริงซึ่งสงผลตอการรับรูของคนในสังคมวา ผูกระทําความรุนแรง      

ทางเพศไมใชคนปกติทั่วไปในสังคมที่มีความผิดปกติทางฮอรโมนและการระงับอารมณ สอดคลอง

กับที่ กิลล(Gill, 2007) กลาววา การสรางความหมายใหกับผูชายที่กระทําผิดทางเพศในการ

รายงานขาวเปนมายาคติที่มีเกือบทุกสังคมทั่วโลก ดวยการใหเหตุผลเกี่ยวกับปจจัยทางธรรมชาติ

ของผูชายวา ผูชายบางคนมีฮอรโมนชนิดหนึ่งที่เรียกวา “testosterone” มากเกินไป เมื่อมีอารมณ

ทางเพศข้ึนมาจะไมสามารถระงับอารมณของตนเองได การสรางความหมายลักษณะดังกลาว   

ทําใหคนในสังคมยอมรับกับปจจัยทางธรรมชาติและมองขามความผิดของผูกระทําไป ขาวจึงหัน

ไปใหความสําคัญกับผูหญิงในฐานะผูถูกกระทําวา เพราะเหตุใดเธอจึงถูกกระทําความรุนแรง   

ทางเพศ เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับอายุ, การบรรยายเรือนราง, การแตงตัวลอแหลม และ          

การออกนอกบานตอนการคืนเพียงลําพัง ลวนเปนมายาคติที่ตอกย้ําภาพของผูหญิงในสถานะ

ผูถูกกระทําซ่ึงอยูภายใตระบบอํานาจชายเปนใหญ ผลการศึกษาประเด็นนี้ไดสอดคลองกับ

งานวิจัยของมนทกานต์ิ เชื่อมจิต (2545), อภิสรา ปงเร็ว (2545) และ วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ 

กันภัย (2546) ที่กลาวตรงกันวาหนังสือพิมพรายงานขาวความรุนแรงตอสตรีดวยการสราง

ความหมายใหผูกระทําผิด(ผูชาย) เปนคนผิดปกติทางสังคมที่ตางจากผูชายทั่วไป ทําใหคนใน

สังคมเขาใจวาผูกระทําเปนคนผิดปกติเพียงสวนหน่ึงในสังคมเทานั้น แตในความเปนจริงแลว

ผูกระทําเปนผูชายคนหนึ่งที่ปกติทั้งทางรางกายและจิตใจ การสรางความหมายใหผูชายเปนคน

ผิดปกติทางเพศสะทอนมายาคติที่วา ผูชายมีความตองการทางเพศมากกวาผูหญิง เมื่อมีความ

ตองการแลวไมสามารถควบคุมตนเองไดและตองหาทางระบายความตองการ นอกจากนี้ 

กาญจนา แกวเทพ (2536) กลาววา การรายงานขาวขมขืนถือเปนมาตรการควบคุมสตรีรูปแบบ
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หนึ่งของสังคมที่ตอกยํ้าใหเห็นภยันตรายภายนอกอาณาเขตบานเพราะการขมขืนเปนการลงโทษ

ผูหญิงที่ไมรูจักการระมัดระวังตัว และไมอยูในที่ที่ควรอยู สังคมจะประกอบสรางประเด็นดังกลาว

จนกลายเปนความเชื่อที่คนในสังคมเคยชิน เชน “เพราะผูหญิงแตงตัวยั่วยวนจึงถูกขมขืน” เปนตน 
 

จะเห็นไดวา เมื่อผูชายกระทําความรุนแรง หนังสือพิมพไดประกอบสรางความจริงโดยนํา

มโนทัศนที่สังคมมีอยูรวมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูชายมาผลิตซ้ําเพื่อใหคนในสังคมมอง

เหตุการณความรุนแรงเกิดข้ึน เปนเร่ืองพบบอยในสังคม และพยายามหาเหตุผลโดยเฉพาะปจจัย

ทางธรรมชาติมาอธิบายเหตุการณที่เกิดข้ึนตางกับในกรณีที่ผูกระทําเปนเพศหญิง หนังสือพิมพ

นําเสนอภาพของผูกระทําเปนเพศหญิงตามลักษณะขอมูลที่นําเสนอในขาว เชน ถาขาวเปน

เหตุการณความรุนแรงในครอบครัว หนังสือพิมพใชรูปภาษาที่แสดงความสัมพันธภายในครอบครัว

ระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํา ถาเปนขาวความรุนแรงในชุมชน หนังสือพิมพยังคงใชรูปภาษาที่

แสดงความสัมพันธระหวางบุคคล เชน แฟนสาว เปนตน เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของการไม

ปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (backgrounding) และคําแทนบุคคลที่บงบอกคุณคาในสังคม 

(appraisement) ในอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิงพบวา มีสัดสวนนอยมาก เพียงรอยละ 14.55 

และรอยละ 7.27 ตามลําดับ อาจเปนไปไดวา ดวยจํานวนของขาวอาชญากรรมที่ผูหญิงเปน

ผูกระทํามีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบขาวที่ผูชายเปนผูกระทําจึงทําใหหนังสือพิมพแสดงคําแทน

บุคคลในพาดหัวขาวเพื่อใหผูอานทราบวาขาวที่นําเสนอเปนเหตุการณที่มีผูกระทําเปนเพศหญิง 
 

การที่หนังสือพิมพเลือกไมกลาวถึงผูกระทําเปนเพศชายและนําเสนอภาพผูชายใหเปนคน

ผิดปกติทางสังคมตรงขามกับการนําเสนอภาพของผูกระทําที่เปนผูหญิงคนท่ัวไปในสังคม ตอกยํ้า

ใหเห็นวา หนังสือพิมพยังคงนําเสนอขาวอาชญากรรมภายใตระบบความเช่ือ อุดมการณทางเพศ

สภาพแบบชายเปนใหญใหคงอยูสืบไป 
 

2.2 พาดหัวขาวสะทอนอาชญากรรมสะทอนถึงบทบาททางเพศของผูชายและผูหญิง 
ในสังคมไทย 

 

ในหัวขอที่แลวจะเห็นวาหนังสือพิมพแฝงนัยยะเชิงสังคมที่เกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรม 

คุณลักษณะที่ตายตัวของผูชายและผูหญิงซึ่งเปนมโนทัศนที่คนในสังคมมีรวมกัน ในหัวขอนี้จะ

กลาวถึงกลไกการถายทอดอุดมการณทางเพศสภาพอีกประเด็นหนึ่งคือ บทบาททางเพศ ที่

หนังสือพิมพไดสรางความหมายใหกับความเปนชายและความเปนหญิงใหมีลักษณะคูตรงขามที่

ชี้ใหเห็นถึงการหลอหลอมพฤติกรรมของผูชายและผูหญิงที่ตางกันและนําไปสูการกําหนดบทบาท

หนาที่ทางสังคมระหวางผูชายและผูหญิงที่ตางกันไปดวย   
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จากการวิเคราะหรูปภาษาพบวา หนังสือพิมพไดตอกย้ําบทบาททางสังคมระหวางผูชาย

และผูหญิงตามแนวคิดแบบด้ังเดิมที่วา ผูชายมีหนาที่ออกไปทํางานนอกบานเพ่ือหาเล้ียง

ครอบครัว และบทบาทในครอบครัวคือการเปนหัวหนาครอบครัว ตางกับผูหญิงที่มีบทบาทเฉพาะ

ในบานคือการเล้ียงดูลูก ดูแลสามี สังเกตไดจากการเลือกคําแทนบุคคลผูถูกกระทําและผูกระทํา

เพศหญิงในพาดหัวขาวอาชญากรรม ในกรณีการอางถึงผูถูกกระทําเพศชาย  ในขาวที่ผูชายกระทํา

ความรุนแรงตอเพศเดียวกัน หนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม 

(Functionalization) มากที่สุด เชน คําแสดงอาชีพ “ทหาร”, “ครู” และตําแหนงหรือยศ “อบต.”, 

จสอ.” เปนตน และในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงผูชาย หนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคลที่

บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด เชน “สามี” , “พอ” เปนตน ขณะที่การอางถึง

ผูหญิงไมวาจะอยูในสถานะผูกระทําหรือผูถูกกระทํา หนังสือพิมพเลือกคําแทนบุคคลที่บงบอก

ตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด เชน การแสดงความสัมพันธระหวางผูกระทํากับ

ผูถูกกระทํา (relational identification) เชน “เมีย”,“แม”, “เมียหลวง”, “แฟนสาว”, “นาสาว”, 

“ยาย” เปนตน 
 

เมื่อพิจารณาตามความสัมพันธระหวางภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมและผลการวิเคราะห

คําแทนบุคคลของผูถูกกระทําพบวา หนังสือพิมพใชรูปภาษาอางถึงผูถูกกระทําตามลักษณะของ

เหตุการณความรุนแรง การอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย กรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูชาย หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคมอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชายมาก

ที่สุด เนื่องจากลักษณะของเหตุการณที่ขาวสวนใหญมีผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจักกัน ส่ิงที่ทํา

ใหขาวดูนาสนใจมากข้ึนคือ การใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม เชน อาชีพ ตําแหนง

หนาที่ทางสังคม กรณีขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่   

บงบอกตัวตนทางสังคมอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชายมากที่สุด เนื่องจากลักษณะของเหตุการณที่

ขาวสวนใหญมีผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกัน หนังสือพิมพจึงใชคําแทนบุคคลที่บงบอก

ความสัมพันธระหวางบุคคล สําหรับการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิง หนังสือพิมพใชรูปภาษาที่

บงบอกตัวตนทางสังคมอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิงมากที่สุด ทั้งในขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย กรณีขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรง

ตอผูหญิง หนังสือพิมพใชรูปภาษาอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิงใน 2 กรณีคือ การใชรูปภาษาที่

บงบอกกลุมชนช้ันทางสังคม ไดแก อายุ, เพศ เชน “สาว 18” เปนตน และการใชรูปภาษาที่บงบอก

ความสัมพันธระหวางบุคคล เชน “แฟน” “เมีย” เปนตน เนื่องจากลักษณะของเหตุการณที่ขาวสวน

ใหญผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกัน และขาวสวนหนึ่งเปนเหตุการณความรุนแรงทางเพศ 

หนังสือพิมพปกปดขอมูลของผูถูกกระทํา เชน การใชนามสมมติ ดังนั้นรูปภาษาในการอางถึง
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ผูถูกกระทําเปนเพศหญิงจึงใชขอมูลที่ไมบงชี้ขอมูลมากนัก เชนเดียวกับกรณีขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิง  ลักษณะของเหตุการณที่ขาวสวนใหญผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกัน 

หนังสือพิมพจึงใชคําแทนบุคคลที่บงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล 
 

จะเห็นไดวา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลอางถึงผูถูกกระทําแตกตางตามเพศและ

ลักษณะของเหตุการณในขาวอาชญากรรมภาพของผูถูกกระทําเปนเพศชายและเพศหญิงที่

หนังสือพิมพผลิตซํ้าผานการใชคําแทนบุคคลที่ปรากฏมากที่สุด สะทอนใหเห็นบทบาทของผูชาย

และผูหญิงแตกตางกัน คือ หนังสือพิมพนําเสนอภาพของผูชาย 2 บทบาทดวยกัน คือ บทบาท

หนาที่ทางสังคมคือ การออกไปทํางานนอกบาน และบทบาทภายในครอบครัวคือ การเปนหัวหนา

ครอบครัว ขณะที่การนําเสนอภาพของผูหญิงมีเพียงบทบาทเดียวคือ บทบาทหนาที่ในครอบครัว

นอกจากนี้การตอกย้ําบทบาททางสังคมแบบดังกลาวยังสะทอนใหเห็นการจัดวางพื้นที่ในสังคม

ระหวางผูชายกับผูหญิงวา พื้นที่ของผูชายคือพื้นที่สาธารณะ (Public domain) และพ้ืนที่สวนตัว 

(Domestic domain) ผูชายสามารถออกไปทํางานนอกบาน พบปะกับผูคนอ่ืนๆในสังคม 

ขณะเดียวกันก็ยังมีบทบาทของผูนําครอบครัว ตางกับพื้นที่ของผูหญิงที่ถูกจํากัดอยูในพื้นที่

สาธารณะ (Domestic domain) เทานั้น บทบาทของผูหญิงคือการดูแลความเรียบรอยในบาน 

เล้ียงลูก ปรนนิบัติสามี การแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางผูชายและผูหญิงรูปแบบดังกลาว

แสดงถึงการตอกยํ้าบทบาททางเพศภายใตอุดมการณทางเพศสภาพ โดยเฉพาะการตอกย้ํา

บทบาทของความเปนแมและเมียของผูหญิงในสังคม ซึ่งเปนภาพความเปนหญิงที่ถูกกําหนดมา

จากความตองการและอุดมคติของผูชาย 
 

การเปรียบเทียบคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรมแสดงใหเห็นวา 

ภาพของผูชายและผูหญิงที่หนังสือพิมพกลาวซํ้าๆ จะมีผลตอการรับรูของคนในสังคมได  จึงกลาว

ไดวา ส่ือมวลชนทําหนาที่ตอกย้ําบทบาทของผูชายและผูหญิงตามแนวคิดแบบด้ังเดิมใหคงอยู

ตอไปถึงแมวากาลเวลาจะทําใหสังคม วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงไรก็

ตาม 
 

2.3 พาดหัวขาวสะทอนสะทอนถึงความสัมพันธเชงิอํานาจที่ไมเทาเทยีมระหวาง 
ผูชายและผูหญิง 
 

ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนคานิยม ความ

เชื่อที่คนในสังคมยอมรับวา ผูชายมักไดรับโอกาส สิทธิเสรีภาพ อํานาจที่เหนือวาผูหญิงซึ่งเห็นได

จากการกําหนดบทบาททางสังคม คุณลักษณะ พฤติกรรมตามแนวคิดแบบด้ังเดิมที่สะทอนใหเห็น
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วา ผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิง มีความเปนผูนําและมีสิทธิเสรีภาพในทุกพื้นที่ของสังคม ตาง

กับผูหญิงที่ตองพึ่งพาผูชาย เปนผูตามและถูกจํากัดพื้นที่ใหอยูแตในบาน ความแตกตางทาง

บทบาททางสังคม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่สังคมไดหลอหลอมข้ึนมานั้นเสมือนกับการสราง

ความชอบธรรมใหกับผูชายวาสามารถใชอํานาจครอบงํา ควบคุมผูหญิงใหปฏิบัติตามที่ตน

ตองการ  
 

จากหัวขอที่ 1 และ 2 จะเห็นวา การประกอบสรางความจริงในพาดหัวขาวอาชญากรรม

เปดเผยถึงปฏิสัมพันธระหวางภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมและตัวบทวา หนังสือพิมพยังคงตอกย้ํา 

ผลิตซ้ําความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมใหคงอยูในสังคม ผานกระบวนการผลิตตัวบท การใช

รูปภาษาในพาดหัวขาวที่มีลักษณะคูตรงกันขาม ไมวาจะเปนรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว การใช

คําแทนบุคคลของผูกระทําและผูถูกกระทํา ซึ่งสามารถสรุปลักษณะคูตรงขามได 3 กลุม ไดแก  
 

1) พาดหัวขาวอาชญากรรมสะทอนใหเห็นความเชื่อที่วา เมื่อผูชายกระทําความรุนแรง 

ถือเปนเร่ืองที่คนในสังคมเห็นไดทั่วไป แตเมื่อผูหญิงกระทําความรุนแรงบางถือเปนเร่ืองที่ไมคอย

ปรากฏเทาใดนักในสังคมเปนการตอกยํ้าความเช่ือ คานิยมเก่ียวกับแบบแผน พฤติกรรมที่ตายตัว

ของผูชายและผูหญิงวา ผูชายมีลักษณะพฤติกรรมที่นําไปสูความรุนแรงไดงายกวาผูหญิง ในขณะ

ที่ผูหญิงไมควรมีพฤติกรรมดังกลาวเพราะผูหญิงตองมีพฤติกรรมที่สุภาพ เรียบรอย เปนตน  

 

2) พาดหัวขาวอาชญากรรมสรางความหมายใหกับผูกระทําความรุนแรงตางกันตาม 

เพศ คือ เมื่อผูกระทําเปนเพศชายจะไมถูกกลาวถึงในพาดหัวขาว หรือหากกลาวถึงก็จะถูกประเมิน

คาใหเปนคนผิดปกติทางสังคม ตางกับภาพของผูกระทําเปนเพศหญิงที่ถูกนําเสนอในฐานะท่ีเปน

คนทั่วไปในสังคม สะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพพยายามสรางความชอบธรรมใหกับผูชายที่อยูบน

พื้นฐานความเชื่อเร่ืองชายเปนใหญ เชน ผูชายมีพฤติกรรมที่นําไปสูความรุนแรงไดงายหรือการ

มองวาความรุนแรงที่เกิดข้ึนเกิดจากผูชายที่มีความผิดปกติและหาเหตุผลจากปจจัยทางธรรมชาติ

ของรางกายที่ไมสามารถควบคุมได ความเชื่อดังกลาวจะไมปรากฏในการรายงานขาวที่ผูหญิงเปน

ฝายกระทําความรุนแรง 
 

3)  พาดหัวขาวอาชญากรรมสรางความหมาย “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง”  

ผานรูปแสดงแทนบุคคลทางสังคมของผูถูกกระทําตางกันตามเพศ คือ ผูถูกกระทําเปนเพศชายถูก

ตอกย้ําบทบาททางเพศ 2 บทบาท คือ บทบาทของผูผลิตที่ออกไปทํางานนอกบานเพื่อหาเล้ียง

ครอบครัวและบทบาทหัวหนาครอบครัว ตางกับผูถูกกระทําเปนเพศหญิงที่ถูกตอกย้ําบทบาทเดียว
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คือ บทบาทความเปนแมและเมีย  แสดงใหเห็นวาการสรางความหมายใหผูชายและผูหญิงมี

บทบาทที่ตรงขามอยางชัดเจนเปนวิธีทําใหผูอานยอมรับความเช่ือที่วาผูชายและผูหญิงตางกัน  

โดยธรรมชาติและเปนการสรางความเปนชายใหอยูเหนือความเปนหญิงตามระบบชายเปนใหญ 
 

จะเห็นไดวารูปภาษาที่หนังสือพิมพไดประกอบสรางใหผูชายและผูหญิงตางกันลวนมีนัย

ยะเชิงสังคมแฝงอยู คือ คานิยม ความเช่ือเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมที่ตายตัวของผูชายและ

ผูหญิง, บทบาททางเพศ ตามแนวด้ังเดิมภายใตความคิดแบบชายเปนใหญนําไปสูความสัมพันธ

เชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางผูชายและผูหญิง สงผลใหผูหญิงถูกวางบทบาทในสังคมในสถานะ

ที่ดอยกวาผูชาย เมื่อสมาชิกในสังคมมีคานิยม ความเชื่อเกี่ยวกับความไมเทาเทียมทางเพศทําให

ผูชายสวนใหญคิดวาตนมีอํานาจเหนือกวาและสามารถทําอะไรก็ได ส่ิงเหลานี้กอใหเกิด

ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางผูชายกับผูหญิง ทําใหผูชายใชอํานาจกดทับผูหญิง

ไว ผูหญิงจึงอยูภายใตอํานาจของผูชายตลอดมาจนกลายเปนเร่ืองปกติของสังคม 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ตัวบท และภาคปฏิบัติ

ทางสังคมและวัฒนธรรมสะทอนใหเห็นวา พาดหัวขาวอาชญากรรมถือวาเปนกลไกหนึ่งทางสังคม

ที่มีอิทธิพลในการผลิตซํ้าความคิด ความเช่ือเกี่ยวกับอุดมการณทางเพศสภาพภายใตระบบชาย

เปนใหญดวยการสรางความชอบธรรมใหกับผูชายเสมือนวาคานิยมดังกลาวเปนส่ิงที่ไมสามารถ

เปล่ียนแปลงไดและสงผลใหคนในสังคมยอมรับความไมเสมอภาคทางเพศ 

 

 



บทที่ 8 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยเร่ือง “อุดมการณทางเพศสภาพในพาดหัวขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพไทย: 

การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ” (Gender Ideology in Headlines of Criminal News in Thai 

Newspapers: A Critical Discourse Analysis) มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการจัดเรียงขอความ 

การสรางประโยค การใชคําที่ปรากฏในพาดหัวขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา 

และวิเคราะหอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูในพาดหัวขาวอาชญากรรม โดยศึกษาพาดหัวขาว

อาชญากรรมในหนังสือพิมพรายวันแนวประชานิยมจํานวน 4 ชื่อฉบับ คือ หนังสือพิมพไทยรัฐ, 

เดลินิวส, ขาวสด และคมชัดลึกจํานวน 1,815 ขาว ในชวงป พ.ศ. 2549-2550  

 

วิธีการศึกษาไดใชกรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษที่แบงการวิเคราะหวาท

กรรมเปน 3 สวนคือ1) ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม เปนการศึกษากระบวนการผลิตตัวบทวา ขาว

อาชญากรรมที่นําเสนอในหนังสือพิมพผานกรอบความคิดทางดานนโยบายและกรอบการทํางาน

ขาวอยางไรบาง การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมแบงเปน 2 สวนคือ การศึกษากรอบ

นโยบายของสถาบัน และการศึกษากรอบการทํางานขาว 2) การวิเคราะหตัวบทแบงเปน 2 ระดับ

คือ ระดับขอความและระดับคํา การศึกษาระดับขอความเปนการศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัว

ขาวตามแนวคิดของแวน ไดจค (van Dijk, 1988) และการศึกษาการเลือกขอมูลเพื่อนําเสนอใน  

อนุพากยแรกของพาดหัวขาวอาชญากรรมโดยประยุกตใชแนวคิดโครงสรางใจความหลักของ     

ฮาลิเดย (Halliday, 1985) สวนการศึกษาระดับคําเปนการศึกษาประเภทของคําแทนบุคคลตาม

แนวคิดของแวน ลูววีน (van Leeuwan, 2008) การวิเคราะหตัวบทท้ัง  2 ระดับเปนการ

เปรียบเทียบรูปภาษาตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา เพื่อสืบหาความแตกตางของรูปภาษาตาม

เพศผูกระทําและผูถูกกระทํา และสังเกตวารูปภาษาใดที่ปรากฏในขาวแตละกลุมมากที่สุด รูป

ภาษาใดที่ปรากฏในขาวกลุมหนึ่งแตไมปรากฏในขาวกลุมหนึ่งเพื่อนํามาตีความรวมกับบริบททาง

สังคมที่เกี่ยวกับอุดมการณทางเพศสภาพ และ 3) ภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรมเปน

การศึกษาบริบททางสังคมท่ีเกี่ยวกับ คานิยม ความคิด ความเช่ือในอุดมการณทางเพศสภาพที่มี

อยูในสังคมไทย การศึกษาทั้ง 3 สวนแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวบท ภาคปฏิบัติการทาง   

วาทกรรม และภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพใชรูปภาษา

ที่ปรากฏในพาดหัวขาวอาชญากรรมเปนเคร่ืองมือในการตอกย้ําอุดมการณทางเพศสภาพใน

สังคมไทยอยางไร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา เมื่อเปรียบเทียบรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาว
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อาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแลวมีความแตกตางกันอยางไร ความแตกตางที่พบ

จะสะทอนใหเห็นคานิยมทางเพศสภาพในสังคมไทยในประเด็นใดบาง ผูวิจัยขอนําเสนอ

ผลการวิจัยโดยยอดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวจิัย 
 

ในสวนนี้แบงการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยเปน 3 สวน คือ 1) ผลการศึกษาภาคปฏิบัติการ

ทางวาทกรรม 2) ผลการศึกษารูปภาษาในพาดหัวขาวที่จะกลาวโดยสรุปตามสมมติฐานการวิจัยที่

เปรียบเทียบเพศผูกระทําและผูถูกกระทําแตละกลุม และ 3) การนําเสนอภาพสะทอนอุดมการณ

ทางเพศสภาพในพาดหัวขาวอาชญากรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1 ผลการศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม แบงเปน 2 ประเด็น คือ การศึกษา 

กรอบนโยบายของหนังสือพิมพ และการศึกษากรอบการทํางานขาว การศึกษากรอบนโยบายของ

หนังสือพิมพเ ปนการศึกษากรอบนโยบายของหนังสือพิมพแนวประชานิยม เนื่องจากขอมูลขาว

อาชญากรรมในงานวิจัยนี้เปนขอมูลจากหนังสือพิมพแนวประชานิยม ขาวอาชญากรรมเปนขาวที่

หนังสือพิมพแนวประชานิยมใหความสําคัญเนื่องจากเปนการรายงานเหตุการณความรุนแรงที่

เกี่ยวกับความขัดแยง ทะเลาะวิวาท ประเด็นดังกลาวเปนองคประกอบทางคุณคาขาวหนึ่งที่ทําให

ขาวอาชญากรรมถูกนําเสนอในหนังสือพิมพแนวประชานิยมเปนจํานวนมาก วิธีการนําเสนอขาว

ของหนังสือพิมพแนวประชานิยม คือ เนนการนําเสนอขาวกระตุนอารมณผูอาน เชน การแตงเติม

สีสันในขาวเพื่อใหผูอานสนใจ สวนกรอบการทํางานขาวเปนการจําแนกสัดสวนของขาว

อาชญากรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพประชานิยมเพื่อศึกษาวา หนังสือพิมพพิจารณาเหตุการณ

ความรุนแรงที่จะมาเปนขาวในทิศทางใดบาง และภาพความรุนแรงที่ปรากฏในขาวอาชญากรรม 

สะทอนใหเห็นถึงภาพความจริงในสังคมอยางไรบาง  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

การจําแนกขอมูลขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา สามารถ

แบงเปน 6 กลุมขอมูลดังนี้ 1) พาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน (47.71%), 

2) พาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง (31.07%) 3) พาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทําความ

รุนแรงตอผูชาย (3.03%) 4) พาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน (1.21%) 5) 

พาดหัวขาวที่ไมระบุผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศชาย (12.51%) และ 6) พาดหัวขาวที่ไมระบุ

ผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศหญิง (4.46%) 
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การจําแนกขอมูลขาวอาชญากรรมตามประเภทความรุนแรง พบวา ขาวที่ผูชาย

กระทําความรุนแรงตอผูชายเปนเหตุการณความรุนแรงในชุมชนที่ผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจัก

กันมากที่สุด (64.90%) ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงเปนเหตุการณความรุนแรงใน

ชุมชนท่ีผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกันมากที่สุด(43.09%) ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูชาย และขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงเปนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวมาก

ที่สุด (ขาวหญิง-ชาย 54.55% และ ขาวหญิง-หญิง 59.59%)  
 

การจําแนกขอมูลขาวอาชญากรรมตามหนาที่ขาวปรากฏ จากขอมูลขาวทั้งหมด 

1,815 ขาว แบงเปนขาวหนาหนึ่ง 756 ขาว และขาวหนาอ่ืนจํานวน 1,059 ขาว เมื่อจําแนกขาว

หนาหนึ่งและหนาอ่ืนตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําพบวา สัดสวนของขาวหนาหนึ่งและหนาอ่ืน

จะสอดคลองกับสัดสวนของขาวทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือพิมพ เชน ขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูชายมีจํานวนมากที่สุด ทําใหขาวกลุมนี้ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งและหนาอ่ืนมากที่สุด

เชนกัน อยางไรก็ตามเมื่อจําแนกขาวอาชญากรรมตามหนาที่ปรากฏและเพศผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา พบวาขาวที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกันมีแนวโนมที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่ง

มากกวาหนาอ่ืนในหนังสือพิมพ กลาวคือ ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงถูกนําเสนอใน

หนาหนึ่งมีสัดสวนรอยละ 53.37 และขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายถูกนําเสนอในหนา

หนึ่งมีสัดสวนรอยละ 52.73 ทั้งนี้ขาวหนาหนึ่งจะถูกตัดสินคุณคาขาวไดหลายประเด็นข้ึนอยูกับวา

แตละเหตุการณสามารถดึงคุณคาขาวในประเด็นใดไดบาง การศึกษาคุณคาขาวที่ถูกนําเสนอใน

หนาหนึ่งพบวา หนังสือพิมพใหความสําคัญกับประเด็นความแปลกเดน ความมีชื่อเสียงของบุคคล

ในขาว และองคประกอบเร่ืองเพศ 
  

 การศึกษาภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมแสดงใหเห็นภาพความรุนแรงขาวแตละกลุมที่

จําแนกตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําวามีลักษณะเหตุการณอยางไร ผูกระทําและผูกระทํามี

ความสัมพันธอยางไร ประเด็นดังกลาวทําใหทราบเบ้ืองหลังของการนําเสนอพาดหัวขาว

อาชญากรรมและเปนประโยชนในการตีความรวมกับผลการวิเคราะหตัวบทและภาคปฏิบัติการ

ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะกลาวถึงในลําดับตอไป 
 

1.2 ผลการศึกษารูปภาษาท่ีปรากฏในพาดหัวขาวอาชญากรรม 
 

งานวิจัยนี้แบงการศึกษารูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวเปน 2 ระดับ คือ 

การศึกษาระดับขอความและการศึกษาระดับคํา การศึกษาระดับขอความ แบงเปน 2 สวน คือ

การศึกษาวาหนังสือพิมพเลือกขอมูลใดนําเสนอในอนุพากยแรกระหวางขอมูลหลักหรือขอมูลรอง
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เพื่อแสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพจะใหความสําคัญกับการเลือกขอมูลเพื่อนําเสนอในอนุพากยแรก

ในขาวแตละกลุมอยางไร โดยประยุกตใชแนวคิดโครงสรางใจความหลักของฮาลิเดย (Halliday, 

1985) และการศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ตามแนวคิดการศึกษาความหมายระดับมห

ภาคของแวน ไดจค (van Dijk, 1988) สวนการศึกษาระดับคํา เปนการศึกษาคําแทนบุคคลตาม

แนวคิดของ    แวน ลูววีน (van Leeuwen, 2008) ที่วิเคราะหวา หนังสือพิมพใชรูปภาษาในการ

อางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาวอยางไรบา งเพราะคําที่ถูกเลือกในการอางถึงบุคคล

นั้นนอกจากจะสะทอนใหเห็นตัวตนทางสังคมแลวยังสะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพประกอบสราง

บุคคลแตละเพศตางกันอยางไร ผลการจําแนกรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.2.1 ผลการเปรียบเทียบรูปภาษาท่ีปรากฏในพาดหวัขาวอาชญากรรม 
ตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําเพื่อตอบคําถามสมมติฐานของงานวิจัย 
 

จากสมมติฐานงานวิจัย ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานการศึกษารูปภาษาในพาด

หัวขาวอาชญากรรมซ่ึงแบงเปน 3 ระดับคือระดับขอความ ระดับประโยคและระดับคําเพื่อแสดงให

เห็นถึงการเปรียบเทียบรูปภาษาในพาดหัวขาวที่ชัดเจนที่สุดในทุกระดับของภาษา อยางไรก็ตาม

เมื่อศึกษารูปภาษาในพาดหัวขาวระยะหนึ่งแลว พบวาการศึกษาระดับประโยคไดแกการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางบทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการในประโยคและรูปแปรทางไวยากรณใน

พาดหัวขาวอาชญากรรมภาษาไทยไมสามารถตอบคําถามงานวิจัยไดวารูปประโยคในพาดหัวขาว

อาชญากรรมของผูกระทําและผูถูกกระทําแตละเพศมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด เนื่องจาก

ขอจํากัดของการนําเสนอขอมูลในพาดหัวขาวอาชญากรรมที่มักจะนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณความรุนแรงหรือบางพาดหัวขาวอาจจะมีการนําเสนอขอมูลที่สัมพันธกับเหตุการณ

ความรุนแรงดวย เมื่อนํามาวิเคราะหระดับประโยคก็จะไมพบขอแตกตางของความสัมพันธระหวาง

บทบาทผูมีสวนรวมและกระบวนการในพาดหัวขาว รวมไปถึงรูปแปรทางไวยากรณ อยางไรก็ตาม

การวิเคราะหระดับขอความและการวิเคราะหระดับคําในพาดหัวขาวอาชญากรรมสามารถตอบ

คําถามของงานวิจัยไดอยางครบถวนแลววาผูกระทําและผูถูกกระทําแตละเพศมีความเหมือนและ

ความแตกตางกันอยางไร ซึ่งสามารถจําแนกตามสมมติฐานแตละหัวขอดังตอไปนี้ 
 

1.2.1.1 ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทาํมีเพศตางกนั เปนการ 

เปรียบเทยีบรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงกบัพาดหัวขาวที่

ผูหญิงกระทาํความรุนแรงตอผูชาย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วาขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิงมโีครงสรางพาดหวัขาวที่หลากหลายกวา, มกีารนําเสนอขอมูลที่มากกวา, มกีารเนนขอมูล
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เกี่ยวกับสาเหตุและมีการใชประเภทคําแทนบุคคลตางจากขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายผลการศึกษาสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

การเปรียบเทียบรูปภาษาในขาว ชาย-หญิง กับหญิง-ชาย ผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

(ใชรูปภาษาตางกัน) 

ความหลากหลายของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ✓ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากที่สุด ✗ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับสอง ✓ 
การเนนขอมูลสาเหตุ ✗ 
คําแทนบุคคลของผูกระทํา ✓ 
คําแทนบุคคลของผูถูกกระทํา ✗ 

 

จากตารางสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐาน

บางสวน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานไดแก การศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวพบวา ขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่หลากหลายกวาขาวที่ผูหญิง

กระทําความความรุนแรงตอผูชาย(ขาวชาย-หญิง 12 รูปแบบ และ ขาวหญิง-ชาย 8 รูปแบบ) และ

รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับสองแสดงถึงการเลือกขอมูลรองในอนุพากย

แรกตางกันในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพเลือกรูปแบบโครงสราง 

“กระบวนการตํารวจ+ความรุนแรง” มากเปนอันดับสอง (23.4%) ตางจากขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูชาย หนังสือพิมพเลือก “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” มากเปนอันดับสอง 

(23.64%) และการศึกษาคําแทนบุคคลของผูกระทําพบวา การอางถึงผูกระทําเพศชาย 

หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง(Backgrounding) (29.62%) และใชคําแทน

บุคคลที่บงบอกการประเมินคุณคาผูกระทํา (Appraisement) (28.37%) ตางจากการอางถึง

ผูกระทําเพศหญิง หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มาก

ที่สุด (43.64%)  

สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน หนังสือพิมพใช รูปแบบ

โครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” มากที่สุดเหมือนกัน (ขาวชาย-หญิง(36.88%) และ

หญิง-ชาย (34.55%)) นอกจากนี้หนังสือพิมพเนนขอมูลสาเหตุความรุนแรงในขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูชายมากกวาขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง สังเกตไดจากการ

เปรียบเทียบสัดสวนรอยละของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” 

(ขาวหญิง-ชาย (23.64%) และ ขาวชาย-หญิง (13.83%)) และการศึกษาคําแทนบุคคลพบวา 
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หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) อางถึงผูถูกกระทํามาก

ที่สุดเหมือนกัน (ขาวชาย-หญิง(60.82%) และขาวหญิง-ชาย (40%)) 
 

1.2.1.2 ในกรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทาํมีเพศเดียวกัน เปนการ 

เปรียบเทียบรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันกับ     

พาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา ขาวที่ผูชาย

กระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันมีการใชภาษาไมตางจากขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิงดวยกันอยางชัดเจน ผลการศึกษาสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

การเปรียบเทียบรูปภาษาในขาว ชาย-ชาย กับหญิง-หญิง ผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

(ใชรูปภาษาเหมือนกัน) 

ความหลากหลายของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ✗ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากที่สุด ✓ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับสอง ✓ 
คําแทนบุคคลของผูกระทํา ✗ 
คําแทนบุคคลของผูถูกกระทํา ✗ 

 

จากตารางสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐาน

บางสวน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐาน คือ การศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวพบวา

หนังสือพิมพใชรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” มากที่สุดเหมือนกัน (ขาว

ชาย-ชาย(52.54%) และขาว หญิง-หญิง (36.36%) และรูปแบบโครงสราง “สาเหตุความรุนแรง +

ความรุนแรง” ปรากฏมาเปนอันดับสองเหมือนกัน แสดงถึงการเลือกขอมูลรองในอนุพากยแรก

เหมือนกัน (ขาวชาย-ชาย (12.24%) และขาวหญิง-หญิง (13.64%)) 
 

สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ การศึกษาโครงสรางพาด

หัวขาวพบวา ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่

หลากหลายกวาขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน (ขาวชาย-ชาย13 รูปแบบ และ

ขาวหญิง-หญิง 8 รูปแบบ)  และการศึกษาประเภทคําแทนบุคคลพบวา หนังสือพิมพใชคําแทน

บุคคลอางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําที่ตางกัน กลาวคือ ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายดวยกัน หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) อางถึง

ผูกระทําเปนเพศชายมากที่ สุด (44.12%) และใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม 

(Functionalisation) อางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชายมากที่สุด (33.37%) ตางกับขาวที่ผูหญิง
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กระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน หนังสือพิมพเลือกใชรูปภาษาที่บงบอกตัวตนทางสังคม 

(Identification) มากที่สุดทั้งในการอางถึงผูกระทํา (45.45%) และผูถูกกระทํา (63.64%)  
 

1.2.1.3 กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศตางกันเทยีบกับ 
กรณีที่ผูกระทําและผูถูกกระทํามเีพศเดียวกนั 

 

1) กรณีผูกระทําเปนเพศชาย เปนการเปรียบเทียบรูปภาษา 

ที่ปรากฏในพาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงกับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงมีโครงสราง

พาดหัวขาวที่หลากหลาย, มีการนําเสนอขอมูลที่มากกวา และมีการใชประเภทคําแทนบุคคลตาง

จากขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน ผลการศึกษาสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

การเปรียบเทียบรูปภาษาในขาว ชาย-หญิง กับชาย-ชาย ผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

(ใชรูปภาษาตางกัน) 

ความหลากหลายของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ✓ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากที่สุด ✗ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับสอง ✓ 
คําแทนบุคคลของผูกระทํา ✗ 
คําแทนบุคคลของผูถูกกระทํา ✓ 

 

จากตารางสรุปไดวาผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐาน

บางสวน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐาน คือ การศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวพบวา รูปแบบ

โครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับสอง แสดงถึงการเลือกขอมูลรองในอนุพากยแรก

ตางกัน (ขาวชาย-หญิง พบ โครงสราง “ กระบวนการตํารวจ+ความรุนแรง” (23.4%) ตางจากขาว

ชาย-ชาย พบ “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” (12.24%)) และการศึกษาคําแทนบุคคลของ

ผูถูกกระทํา พบวาในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่    

บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด (60.82%) ตางกับในขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูชาย หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalization) มาก

ที่สุด (33.37%) 

 

สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ การศึกษาโครงสราง

พาดหัวขาวพบวา หนังสือพิมพใชรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” มากที่สุด

เหมือนกัน (ขาวชาย-หญิง (36.88%) และขาวชาย-ชาย (52.54%)) และพาดหัวขาวที่ผูชายกระทํา



205 
 

ความรุนแรงตอผูหญิงมีรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวนอยกวาขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายดวยกัน (ขาวชาย-หญิง 12 รูปแบบ และขาวชาย-ชาย 13 รูปแบบ) และการศึกษาคําแทน

บุคคลพบวา หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง (Backgrounding) มากที่สุด

เหมือนกัน (ขาวชาย-หญิง (29.37%) และขาวชาย-ชาย (44.12%) 
 

2) กรณีผูกระทําเปนเพศหญิง เปนการเปรียบเทียบรูป 

ภาษาที่ ปรากฏในพาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายกับพาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายมีโครงสรางพาดหัวขาวที่หลากหลายกวา มีการนําเสนอขอมูลที่มากกวา และมีคําแทน

บุคคลตางจากขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน ผลการศึกษาพบวาไมสอดคลอง

กับสมมติฐานเนื่องจาก  รูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย

เหมือนกับพาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน  ผลการศึกษาสามารถสรุปดัง

ตารางตอไปนี้ 
 

การเปรียบเทียบรูปภาษาในขาว หญิง-ชาย กับหญิง-หญิง ผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

(ใชรูปภาษาตางกัน) 

ความหลากหลายของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ✗ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากที่สุด ✗ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับสอง ✗ 
คําแทนบุคคลของผูกระทํา ✗ 
คําแทนบุคคลของผูถูกกระทํา ✗ 

 

จากตารางสรุปไดวา  ผลการศึกษาไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน คือ ขาวทั้งสองกลุมมีรูปแบบโครงสรางที่เทากันคือ 8 รูปแบบ หนังสือพิมพใชรูปแบบ

โครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” มากที่สุดเหมือนกัน (ขาวหญิง-ชาย (34.55%) 

และขาวหญิง-หญิง (36.36%)) และปรากฏ “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” มากเปนอันดับ

สองที่แสดงการเลือกขอมูลรองในพาดหัวขาวเหมือนกัน (ขาวหญิง-ชาย (23.64%) และขาวหญิง-

หญิง (13.64%))  และการศึกษาคําแทนบุคคลพบวา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตน

ทางสังคม (Identification) มากที่สุดในการอางถึงผูหญิงไมวาในสถานะผูกระทําหรือผูถูกกระทํา 

และการอางถึงผูถูกกระทําเปนพศชาย ในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายเหมือนกัน   

(การอางถึงผูกระทําเพศหญิงในขาวหญิง-ชาย (43.64%) และขาวหญิง-หญิง (45.45%) และ   

การอางถึงผูถูกกระทําในขาวหญิง-ชาย (40%) และขาวหญิง-หญิง (63.64%)) 
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3) กรณีผูถูกกระทําเปนเพศชาย เปนการเปรียบเทียบ      

รูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันกับพาดหัวขาวที่

ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูชายดวยกันมีโครงสรางพาดหัวขาวที่หลากหลายกวา และมีการใชประเภทของคําแทนบุคคลที่

ตางจากขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย ผลการศึกษาสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

จากตารางสรุปได ว า  ผลการศึกษาสอดคลองกับ

สมมติฐานบางสวน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐาน คือ การศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว

พบวา ขาวที่ ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันมี รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่

หลากหลายกวาขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย(ขาวชาย-ชาย 13 รูปแบบ, ขาวหญิง-

ชาย 8 รูปแบบ) และการศึกษาคําแทนบุคคลพบวา หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูล

พื้นหลัง (Backgrounding) ในการอางถึงผูกระทําเปนเพศชายมากที่สุด (44.12%) ตางจากการ

อางถึง ผูกระทําเปนเพศหญิง  หนังสือพิมพใช คําแทนบุคคลที่บ งบอกตัวตนทางสังคม 

(Identification) มากที่สุด (43.64%) และการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทํา

ความรุนแรงตอผูชายดวยกัน  หนังสือพิมพใช คําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม 

(Functionalisation) มากที่สุด (33.37%)ตางจากในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย

หนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด (40%)  
 

สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ การศึกษาโครงสราง

พาดหัวขาวพบวา หนังสือพิมพใชรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” มากที่สุด

ในอันดับแรก (ขาวชาย-ชาย(52.54%) และขาวชาย-หญิง (34.55%)) และอันดับสองที่แสดงถึง

การเลือกขอมูลรองในอนุพากยแรกเหมือนกัน (“สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” ในขาวชาย-

ชาย (12.24%) และขาวหญิง-ชาย (23.64%)) 
 

การเปรียบเทียบรูปภาษาในขาว ชาย-ชาย กับ หญิง-ชาย ผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

(ใชรูปภาษาตางกัน) 

ความหลากหลายของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ✓ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากที่สุด ✗ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับสอง ✗ 
คําแทนบุคคลของผูกระทํา ✓ 
คําแทนบุคคลของผูถูกกระทํา ✗ 
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4) กรณีผูถูกกระทําเปนเพศหญิง เปนการเปรียบเทยีบรูป 

ภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงกับพาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิงมีโครงสรางพาดหัวขาวที่หลากหลายกวา และมีการใชประเภทของคําแทนบุคคลที่ตางจาก

ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง ผลการศึกษาสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

การเปรียบเทียบรูปภาษาในขาว ชาย-หญิง กับหญิง-หญิง ผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

(ใชรูปภาษาตางกัน) 

ความหลากหลายของรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว ✓ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากที่สุด ✗ 
รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับสอง ✗ 
คําแทนบุคคลของผูกระทํา ✓ 
คําแทนบุคคลของผูถูกกระทํา ✗ 

 

จากตารางสรุปได ว า  ผลการศึกษาสอดคลองกับ

สมมติฐานบางสวน คือ การศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวพบวา ขาวที่ผูชายกระทําความ

รุนแรงตอผูหญิงมีรูปแบบโครงสรางที่หลากหลายกวาขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง

ดวยกัน (ขาวชาย-หญิง 12 รูปแบบ และขาวหญิง-หญิง 8 รูปแบบ) และการศึกษาคําแทนบุคคล

ของผูกระทําพบวา หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลอางถึงผูกระทําตางกันตามเพศ การอางถึง

ผูกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏรูปประเภทขอมูลพื้นหลัง(Backgrounding) 

มากที่สุด (29.62%) และใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Appraisement) (28.37%) 

มากเปนอันดับสอง ตางจากการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง หนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคลที่

บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด (45.45%)  
 

สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ การศึกษาระดับ

ขอความพบวา หนังสือพิมพใชรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” มากที่สุด

เหมือนกัน (ขาว ชาย-หญิง (36.88%) และขาวหญิง-หญิง (34.55%)) และรูปแบบโครงสรางพาด

หัวขาวที่ปรากฏมากเปนอันดับสองแสดงถึงการเลือกขอมูลรองในอนุพากยแรกเหมือนกัน 

หนังสือพิมพเลือกขอมูลกระบวนการตํารวจในรูปแบบโครงสราง “กระบวนการตํารวจ+ความ

รุนแรง” (ขาวชาย-หญิง (23.4%) และขาวหญิง-หญิง (13.64%) ถึงแมวาขาวหญิง-หญิงพบ 

“สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง และ “กระบวนการตํารวจ + ความรุนแรง” มากเปนอันดับสอง

เทากัน) และการศึกษาประเภทคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําเปนเพศหญิง พบวา หนังสือพิมพใช
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คําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากท่ีสุดเหมือนกัน (ขาวชาย-หญิง 

(60.82%) และขาวหญิง-หญิง (63.64%)) 
 

1.3 ผลการศึกษาภาพสะทอนอุดมการณทางเพศสภาพในพาดหัวขาว 
อาชญากรรมไทย เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ตัวบท และ

ภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม  
 

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา การที่หนังสือพิมพใชรูปภาษาในพาดหัวขาวที่

ตางกันตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา อาจมีปจจัยจากกรอบการทํางานขาว ขอจํากัดทางดาน

เนื้อที่ขาวที่สงผลใหพาดหัวขาวมีการนําเสนอขอมูลไมเทากัน และข้ึนอยูกับลักษณะของเหตุการณ

ความรุนแรงวามีองคประกอบคุณคาขาวดานใดที่หนังสือพิมพจะใชสรางจุดสนใจใหกับผูอาน    

จะเห็นไดจากการใชคําแทนบุคคลอางถึงผูกระทําและผูถูกกระทําในพาดหัวขาว กลาวคือการไม

กลาวถึงผูกระทําเพศชายในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายมากที่สุด อาจมีปจจัยจาก

กรอบการทํางานขาวที่หนังสือพิมพตองลดจํานวนคําในพาดหัวขาวลงตามขอจํากัดทางดานเนื้อที่

ขาวประกอบกับผูกระทําในพาดหัวขาวไมมีจุดเดนที่นาสนใจ หนังสือพิมพจึงไมกลาวถึงผูกระทํา

การใชคําแทนบุคคลอางถึงผูกระทําเพศชายที่กระทําความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพนิยมใชคํา

ที่ตัดสินคุณคาใหผูกระทําเปนเพศชายเปนคนผิดปกติ ไมสามารถควบคุมตัวเองไดในขาวความ

รุนแรงทางเพศ เชน “หื่น” “หื่นกาม” อาจเปนไปไดวาคําประเภทนี้เปนคําที่กระชับที่หนังสือพิมพใช

ดึงดูดความสนใจจากผูอาน และส่ือความไดทันทีวาขาวนี้เปนเหตุการณความรุนแรงทางเพศ เมื่อ

หนังสือพิมพใชคําดังกลาวอางถึงผูชายที่กระทําความรุนแรงทางเพศสงผลตอการรับรูของผูอานที่

มองวา ผูกระทําความรุนแรงทางเพศเปนผูชายกลุมหนึ่งของสังคมที่ไมสามารถควบคุมอารมณ

ทางเพศได ตางกับการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิงในพาดหัวขาวที่สอดคลองกับลักษณะขอมูล

ของเหตุการณความรุนแรง เนื่องจากขาวที่ผูหญิงเปนผูกระทําสวนใหญเปนเหตุการณความรุนแรง

ที่ผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกัน ทําใหหนังสือพิมพใชรูปภาษาที่แสดงความสัมพันธระหวาง

บุคคลในการอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง เชนเดียวกับการอางถึงผูถูกกระทําในพาดหัวขาวที่

สอดคลองกับลักษณะของเหตุการณ การอางถึงผูถูกกระทําชายในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรง

ตอผูชาย หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคมอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย

มากที่สุด เนื่องจากลักษณะของเหตุการณที่ขาวสวนใหญมีผูกระทําและผูถูกกระทําไมรูจักกัน ส่ิงที่

ทําใหขาวดูนาสนใจมากข้ึนคือ การใชคําแทนบุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม เชน อาชีพ ตําแหนง

หนาที่ทางสังคม ตางกับการอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชายในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูชาย หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคมอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชายมาก
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ที่สุด เนื่องจากลักษณะของเหตุการณที่ขาวสวนใหญผูกระทําและผูถูกกระทํารูจักกัน หนังสือพิมพ

จึงใชคําแทนบุคคลที่บงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล อยางไรก็ตาม การใชรูปภาษาในพาดหัว

ขาวอาจมีปจจัยจากกรอบการทํางานขาว ลักษณะของเหตุการณ แตภาพของความรุนแรงที่

นําเสนอในพาดหัวขาวอาชญากรรม สามารถสะทอนถึงคานิยม ความเช่ือเกี่ยวกับเพศสภาพ

สังคมไทย ดังตอไปนี้ 
 

1.3.1 พาดหวัขาวอาชญากรรมตอกยํ้าประเด็นสาเหตุความรุนแรงในขาวที ่

ผูกระทําเปนเพศหญิงมากกวาขาวที่ผูกระทําเปนเพศชาย  สังเกตจากการนําเสนอพาดหัวขาว

อาชญากรรมระหวางขาวที่ผูกระทําเปนเพศชายและขาวที่ผูกระทําเปนเพศหญิงมีความแตกตาง

กัน กรณีที่ผูกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพไมกลาวถึงขอมูลสาเหตุความรุนแรงในพาดหัวขาว

มากนักเพราะสมาชิกในสังคมมองวาความรุนแรงที่ผูชายเปนผูกระทําเปนเร่ืองที่คนในสังคมเห็นได

ทั่วไป แตเมื่อผูหญิงกระทําความรุนแรงบางถือเปนเร่ืองที่ไมคอยปรากฏเทาใดนักในสังคม จะเห็น

ไดจากขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันใชรูปแบบโครงสราง “เหตุการณความ

รุนแรง” มากถึงรอยละ 52.54 และในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง สัดสวน

กระบวนการตํารวจในพาดหัวขาวมีมากกวาสาเหตุความรุนแรง (“กระบวนการตํารวจ+ความ

รุนแรง” (23.4%), “สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” (13.83%)) ตางกับกรณีที่ผูกระทําเปนเพศ

หญิง หนังสือพิมพนําเสนอขอมูลสาเหตุความรุนแรงในพาดหัวขาวมากกวาขาวที่ผูชายเปน

ผูกระทํา (“สาเหตุความรุนแรง+ความรุนแรง” ขาวหญิง-ชาย (23.64%), ขาวชาย-ชาย (12.24%), 

ขาวชาย-หญิง (13.83%)) ความแตกตางในประเด็นดังกลาวสามารถสรุปไดวา เมื่อมีเหตุการณ

ผูชายกระทําความรุนแรง พาดหัวขาวอาชญากรรมในขาวกลุมนี้จะไมคอยปรากฏประเด็นสาเหตุ

เทากับขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรง การที่หนังสือพิมพไมเนนประเด็นสาเหตุความรุนแรงในขาว

ที่ผูกระทําเปนเพศชายแตใหความสําคัญกับประเด็นสาเหตุในพาดหัวขาวที่ผูกระทําเปนเพศหญิง 

เนื่องจากคนในสังคมมีมโนทัศนเกี่ยวกับแบบแผน พฤติกรรมที่ตายตัวของผูชายและผูหญิงที่มอง

วาผูชายมีพฤติกรรมที่นําไปสูเหตุการณความรุนแรงงายกวาผูหญิง เชน กาวราว อารมณรอน ชอบ

ใชกําลังในการตัดสินปญหา รักพวกพอง รักศักด์ิศรี เปนตน ตรงกันขามกับแบบแผนพฤติกรรมของ

ผูหญิงในลักษณะที่ตายตัว เชน ผูหญิงควรสุภาพ เรียบรอย ออนหวาน หัวออน ข้ีขลาด ไมกลา

ตัดสินใจกับปญหา เปนตน เมื่อผูหญิงกระทําความรุนแรงโดยเฉพาะกับผูชายจึงเปนเร่ืองไมคอย

ปรากฏในสังคม หนังสือพิมพจึงใหความสําคัญกับขอมูลสาเหตุในขาวที่ผูหญิงเปนผูกระทํา

มากกวาขาวที่ผูชายเปนผูกระทํา จะเห็นไดวาหนังสือพิมพใชรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว

อาชญากรรมที่แฝงนัยยะเกี่ยวกับแบบแผน พฤติกรรมที่มีอยูในสังคม ตามแนวคิดอุดมการณทาง

เพศสภาพที่ผูชายกับผูหญิงควรมีพฤติกรรมที่แยกจากกันอยางชัดเจน  
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1.3.2 หนงัสือพมิพสรางความหมายใหผูกระทําเปนเพศชายตางกับผูกระทาํ 

เปนเพศหญิง สังเกตไดจาก หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลอางถึงผูกระทําในพาดหัวขาวตางกัน ใน

กรณีผูกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพเลือกไมปรากฏประเภทขอมูลพื้นหลัง(backgrounding) 

มากที่สุด ทั้งในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกันและขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรง

ตอผูหญิง และในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอก

คุณคาทางสังคม(Appraisement) มากเปนอันดับสองซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับอันดับแรก  ตางกับ

การอางถึงผูกระทําเปนเพศหญิง หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม 

(Identification)มากที่สุดทั้งในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายและขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน การสรางความหมายของผูกระทําในพาดหัวขาวอาชญากรรมมี

ความแตกตางกันคือ เมื่อผูกระทําเปนเพศชายจะไมถูกกลาวถึงในพาดหัวขาวหรือหากกลาวถึงก็

จะถูกประเมินคาใหเปนคนผิดปกติทางสังคมตางกับภาพของผูกระทําเปนเพศหญิงที่ถูกนําเสนอ

ในฐานะที่เปนคนทั่วไปในสังคม 
 

1.3.3 หนงัสือพมิพสรางความหมายใหผูถกูกระทาํเปนเพศชายตางกับ 

ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง สังเกตไดจาก คําแทนบุคคลของผูถูกกระทํา การอางถึงผูถูกกระทําเพศ

เปนชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพเลือกคําแทนบุคคลที่บง

บอกหนาที่ทางสังคม (Functionalisation) มากที่สุด และในขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูชาย หนังสือพิมพใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม (Identification) มากที่สุด ขณะที่

การอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศหญิง หนังสือพิมพเลือกใชคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม 

(Identification) มากที่สุด ทั้งในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ผูหญิงกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิงดวยกัน การใชรูปภาษาลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพตอก

ย้ํ าบทบาททางเพศผานคําแทนบุคคลของผูถูกกระทําที่ต างกันโดยสรางความหมาย              

“ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง” ที่เปนไปตามความคาดหวังทางสังคมคือ ผูชายถูกตอกย้ํา

บทบาททางเพศ 2 บทบาท คือ บทบาทของผูผลิตที่ออกไปทํางานนอกบานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

และบทบาทหัวหนาครอบครัว ขณะท่ีผูถูกกระทําเพศหญิงที่ถูกตอกย้ําบทบาทเดียวคือ บทบาท

ภายในบาน   
 

ผลการศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรมตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษไดเผยถึง

อุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูในพาดหัวขาววา หนังสือพิมพนําเสนอภาพความรุนแรงผาน

กรอบการทํางานขาว ไมวาจะเปนการคัดเลือกประเด็น การพิจารณาองคประกอบคุณคาขาว    

เนื้อที่การนําเสนอขาวในหนังสือพิมพ และใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดเหตุการณ ผลการ



211 
 

วิเคราะหสามารถสรุปไดวา ขาวอาชญากรรมไมเพียงแตขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงที่

สะทอนใหเห็นถึงอุดมการณทางเพศสภาพเทานั้น แตขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย ขาว

ที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชายและขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงก็มีอุดมการณ

ทางเพศสภาพแฝงอยูเชนกัน  
 

นอกจากการเปรียบเทียบขาวตามเพศระหวางเพศชายกับเพศหญิงแลวยังมีขอมูลอีกชุด

หนึ่งคือ ขาวอาชญากรรมที่ไมระบุเพศของผูกระทํา ผูวิจัยไดวิเคราะหรูปภาษาของขอมูลชุดนี้เพื่อ

นํามาเปรียบเทียบกับขาวที่สามารถระบุเพศไดวาจะเหมือนหรือสอดคลองกับกลุมขอมูลชุดใด  
 

การศึกษารูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวพบวา ขาวกลุมนี้ใชโครงสรางพาดหัวขาว 

“เหตุการณความรุนแรง” เพียงประเด็นเดียวมากที่สุดเหมือนกับขาวกลุมอ่ืน (ขาวไมระบุเพศ

ผูกระทํา – ชาย (90.31%) และขาวไมระบุเพศผูกระทํา – หญิง (91.36%)) ผูวิจัยมองวา  ขาวกลุม

นี้ใชโครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” ถึงรอยละ 90 เนื่องจากขาวกลุมนี้มีขอมูลที่จะ

นําเสนอจํากัดกวาขาวกลุมอ่ืนเพราะเปนเหตุการณความรุนแรงที่ยังไมทราบแนชัดวาผูกระทําเปน

ใคร มีสาเหตุจากอะไร ขอมูลที่หนังสือพิมพนําเสนอจึงมีเฉพาะขอมูลผูถูกกระทํา ไดแก สภาพของ

ผูถูกกระทํา ลักษณะของการรายงานเหตุการณความรุนแรง เชน การบรรยายเหตุการณความ

รุนแรงตามผลของความรุนแรง การบรรยายเหตุการณจากสภาพบาดแผลของผูกระทําวาถูก

กระทําดวยวิธีใด ผานรูปประโยคที่ละผูกระทําหรือการใชประโยคกรรมวาจก เชน “แทงแท็กซ่ี 105 

แผล ” (คมชัดลึก 13 พ.ย. 49), “สาวนิรนามถูกฆาขมขืนหมกปา” (คมชัดลึก 17 ต.ค. 50) เปนตน  

ดังนั้นการใช รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” ที่มีสัดสวนมากกวา              

ดูเหมือนวาจะสอดคลองกับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย แตความเปนจริงแลวการที่

หนังสือพิมพเลือกรูปแบบโครงสรางดังกลาวมีปจจัยจากขอจํากัดทางขอมูลที่ยังไมมีขอมูลที่

สัมพันธกับเหตุการณมานําเสนอเพิ่มเติม ตางกับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายท่ี

หนังสือพิมพมีขอมูลเกือบทุกประเด็น เชน ขอมูลผูกระทํา สาเหตุความรุนแรง แตหนังสือพิมพ

เลือกที่จะไมกลาวถึงประเด็นอ่ืนๆ ในพาดหัวขาวมากนัก เนื่องจากเปนส่ิงที่คนในสังคมรับรูกันอยู

แลว และผลการศึกษาคําแทนบุคคลพบวา การอางถึงผูกระทํา หนังสือพิมพไมปรากฏรูปแบบ

ปดบัง(Suppression) มากที่สุดในพาดหัวขาว (ขาวไมระบุเพศผูกระทํา – ชาย (95.15%) และขาว

ไมระบุเพศผูกระทํา – หญิง (100%)) เนื่องจากหนังสือพิมพยังไมทราบขอมูลที่แนชัดวาผูกระทํา

เปนใคร   สวนการอางถึงผูถูกกระทําพบวา สอดคลองกับการอางถึงผูถูกกระทําในขาวที่ผูกระทํา

เปนเพศชาย กลาวคือ การอางถึงผูถูกกระทําเปนเพศชาย ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงกับ

ผูชายดวยกันและขาวที่ไมระบุเพศผูกระทําที่มีผูถูกกระทําเปนเพศชาย หนังสือพิมพใชคําแทน
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บุคคลที่บงบอกหนาที่ทางสังคม (Functionalisation) มากที่ สุดเหมือนกัน และการอางถึง

ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง ในขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและขาวที่ไมระบุเพศผูกระทํา

ที่มี ผูถูกกระทําเปนเพศหญิง  หนังสือพิมพเลือกคําแทนบุคคลที่บงบอกตัวตนทางสังคม 

(Identification) มากที่สุดเหมือนกัน จากการศึกษารูปภาษาในขาวที่ไมระบุเพศผูกระทําดู

เหมือนวาลักษณะการนําเสนอขาวจะสอดคลองกับขาวที่ผูกระทําเปนเพศชาย ไมวาจะเปนการใช

รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว “เหตุการณความรุนแรง” ที่มีสัดสวนมากกวาขาวกลุมอ่ืน สอดคลอง

กับขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน  
 

จากการเปรียบเทียบรูปภาษาของขาวที่ไมระบุเพศผูกระทําจะพบวา รูปภาษาบางสวนมี

ความสอดคลองกับขาวที่มีผูกระทําเปนเพศชาย ผูวิจัยมองวา ลักษณะของการนําเสนอขาวที่

คลายคลึงกันนั้นยังไมสามารถที่จะสรุปไดวา ขาวที่ไมระบุเพศผูกระทําแทจริงแลวคือผูกระทําเปน

ผูชาย เนื่องจากหนังสือพิมพนําเสนอขาวที่ไมระบุเพศเทาที่มีขอมูลแตขาวที่ผูกระทําเปนเพศชาย 

จากการศึกษาจะเห็นวา ขาวกลุมนี้มีขอมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณหลายๆประเด็นแตหนังสือพิมพ

เลือกเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งนําเสนอในพาดหัวขาวเทานั้น แตอยางไรก็ตามถาพิจารณา

รวมกับมโนทัศนที่คนในสังคมมีรวมกันเกี่ยวกับพฤติกรรม คุณลักษณะของผูชายและจากความ

เช่ือที่วาผูชายมีพฤติกรรมที่นําไปสูความรุนแรงไดงายกวาผูหญิง ผูอานอาจจะเดาไดวาผูกระทํา

ความรุนแรงในขาวที่ไมระบุเพศผูกระทําคือผูชาย 
 

2. อภิปรายผล 
 

วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพไทยตามแนวคิด  

วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษโดยมีขอสันนิษฐานเบ้ืองตนที่วา นอกจากการวิเคราะหวาทกรรม

ขาวที่เกี่ยวกับความขัดแยงทางการเมือง การแทรกแซงอํานาจที่เห็นไดอยางชัดเจนวาตองมีกลุม

สองกลุมที่มีความคิดที่ตางกันอยางชัดเจนแลว การวิเคราะหรูปภาษาในขาวอาชญากรรมจะ

สะทอนใหเห็นความคิดความเช่ือ หรืออุดมการณที่มีอยูรวมกันของคนในสังคมไดหรือไม 

นอกจากนี้ถาวิเคราะหขาวอาชญากรรมใหครอบคลุมมากกวาขาวอาชญากรรมที่ผูชายกระทํา

ความรุนแรงตอผูหญิงคือการวิเคราะหขาวอาชญากรรมที่เกิดข้ึนกับผูหญิงหรือผูชายท้ังในสถานะ

ผูกระทําและผูถูกกระทํายังจะสะทอนใหเห็นอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูขาวหรือไมงานวิจัย

นี้จึงเปนการทดสอบสมมติฐานที่วา ความเหมือนและความแตกตางกันของรูปภาษาที่ปรากฏใน

พาดหัวขาวอาชญากรรมที่เปรียบเทียบตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทําสามารถสะทอนถึง

อุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูในพาดหัวขาวอาชญากรรม 
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ผลการศึกษาพบวา หนังสือพิมพใชรูปภาษาในพาดหัวขาวอาชญากรรมเหมือนและ

แตกตางกันตามเพศผูกระทําและผูถูกกระทํา ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นอุดมการณทางเพศสภาพที่

แฝงอยูในพาดหัวขาวอาชญากรรม กลไกทางภาษาท่ีใชในการถายทอดอุดมการณสามารถ

แบงเปน 2 กลวิธี กลไกแรกคือการที่หนังสือพิมพตอกยํ้าประเด็นใดประเด็นหนึ่งอยางซํ้าๆ แสดงถึง

การสื่อความหมายในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอยางซํ้าๆ เชน การใชคําแทนบุคคลของผูกระทําและ

ผูถูกกระทําในพาดหัวขาวที่ตอกย้ําใหเห็นวา หนังสือพิมพสรางความหมายใหผูกระทําเพศชาย

และผูกระทําเพศหญิงตางกันคือ เมื่อผูกระทําเปนเพศชายจะไมถูกกลาวถึงในพาดหัวขาวหรือถูก

ประเมินคาใหเปนคนผิดปกติทางสังคมตางจากผูกระทําเพศหญิงตางกับผูกระทําเปนเพศหญิงที่

ถูกนําเสนอในฐานะที่เปนคนปกติคนหนึ่งในสังคม ผลการศึกษาประเด็นนี้สอดคลองกับงานวิจัยที่

ศึกษาขาวความรุนแรงตอผูหญิงที่กลาววา การนําเสนอขาวความรุนแรงผูหญิงถูกนําเสนอภายใต

มายาคติ ความเชื่อทางเพศสภาพในสังคมที่สะทอนใหเห็น การครอบงํา อํานาจ ความไมเทาเทียม

กันระหวางเพศ (มนทกานต์ิเชื่อมจิต, 2545; อภิสรา ปงเร็ว, 2545; วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กัยภัย

, 2546) นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวา เมื่อผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย (กรณีขาวที่

ผูกระทําและผูถูกกระทํามีเพศตางกัน) หนังสือพิมพไมมีการสรางความหมายใหกับผูกระทําเพศ

หญิงเหมือนกับผูกระทําเพศชายซึ่งเปนการตอกย้ําใหเห็นวา หนังสือพิมพจะรายงานขาวความ

รุนแรงภายใตมายาคติทางเพศเฉพาะขาวความรุนแรงตอสตรีเทานั้น นอกจากการสราง

ความหมายของผูกระทําที่ตางกันตามเพศแลว หนังสือพิมพยังสรางความหมายใหผูถูกกระทํา

ตางกันตามเพศเชนเดียวกัน การที่หนังสือพิมพใชประเภทคําแทนบุคคลตางกันตามเพศสะทอนถึง

การตอกย้ําภาพของผูชายและผูหญิงตามบทบาททางเพศที่เปนไปตามความคาดหวังทางสังคม

(ผลการวิเคราะหกลาวไวในบทที่ 6)  ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับแนวคิดของแฟรคลาฟ 

(Fairclough, 1990) ที่วา ส่ือมวลชนมีบทบาทในการควบคุมความคิดของคนในสังคมโดยการตอก

ย้ําคานิยมหรือความเช่ือบางอยางใหยังคงอยู เนื่องจากพาดหัวขาวอาชญากรรมนอกจากจะ

รายงานเหตุการณความรุนแรงที่มีในสังคมแลวยังตอกย้ําความเช่ือ คานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมและ

คุณลักษณะของผูชายและผูหญิง รวมไปถึงบทบาททางเพศของผูชายและผูหญิงภายใต

อุดมการณทางเพศสภาพ 
 

กลไกทางภาษาที่ใชถายทอดอุดมการณอีกกลไกหนึ่งคือ การแอบแฝงขอมูลบางประเด็น

ไว ผลการศึกษาพบวา รายละเอียดของขาวอาชญากรรมมีการนําเสนอประเด็นตางๆที่เกี่ยวกับ

เหตุการณความรุนแรงที่คลายคลึงกันแตหนังสือพิมพจะเลือกนําเสนอบางประเด็นในพาดหัวขาว

แตละกลุมขอมูล และบางกลุมขอมูลหนังสือพิมพเลือกไมกลาวถึงขอมูลบางประเด็น เชน ในพาด

หัวขาวที่มีผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชายดวยกัน หนังสือพิมพไมกลาวถึงแบบเปนขอมูลพื้น
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หลัง และการไมเนนสาเหตุความรุนแรงในขาวกลุมนี้และใชรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว 

“เหตุการณความรุนแรง” มากเปนอันดับหนึ่งและมีสัดสวนมากกวาขาวกลุมอ่ืน หรือในกรณีขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง หนังสือพิมพแสดงขอมูลสาเหตุในพาดหัวขาวมีสัดสวนนอย

กวาการนําเสนอขอมูลกระบวนการตํารวจ สังเกตจากการเลือกนําเสนอดวยรูปแบบโครงสราง 

“กระบวนการตํารวจ+เหตุการณความรุนแรง” มากเปนอันดับสองและมีสัดสวนมากกวาขาวกลุม

อ่ืน ในขณะที่ขาวกลุมอ่ืนหนังสือพิมพเลือกนําเสนอดวยรูปแบบโครงสราง “สาเหตุความรุนแรง+

เหตุการณความรุนแรง” มากเปนอันดับสองความแตกตางของการไมเนนประเด็นสาเหตุความ

รุนแรงในพาดหัวขาวที่ผูกระทําเปนเพศชายแสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพมองวาประเด็นสาเหตุ

ความรุนแรงในขาวที่ผูกระทําเปนเพศชายเปนส่ิงที่คนในสังคมรับรูรวมกันเชน ในขาวที่ผูชาย

กระทําความรุนแรงตอผูชาย สาเหตุของความรุนแรงในขาวกลุมนี้เปนส่ิงที่คนในสังคมมองวาเปน

เร่ืองปกติของผูชายเพราะผูชายมีพฤติกรรม คุณลักษณะที่นําไปสูความรุนแรงไดงาย และในขาวที่

ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง สาเหตุความรุนแรงในขาวกลุมนี้เปนส่ิงที่สังคมรับรูรวมกันวา

สาเหตุของความรุนแรงในขาวกลุมนี้มีพื้นฐานมาจากความไมเทาเทียมทางเพศผลการศึกษาที่ได

สอดคลองกับแนวคิดของแวนไดจค (van Dijk, 2003) ที่กลาววา ตัวบทหนึ่งไมไดมีเพียง

ความหมายที่ตรงตามรูปภาษาเทานั้นแตอาจมีขอมูลที่แฝงอยูในตัวบทที่ผูผลิตตัวบทไมไดกลาว

ออกมาซึ่งจะเปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นการรับรูทางสังคม เชน ความรู ความเชื่อ หรือขอสมมติฐาน

เบ้ืองตนที่คนในสังคมมีรวมกันการที่หนังสือพิมพไมเนนความสําคัญกับประเด็นสาเหตุความ

รุนแรงในขาวที่ผูกระทําเปนเพศชายและส่ิงที่แฝงอยูในประเด็นสาเหตุความรุนแรงคือ การรับรูทาง

สังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรม คุณลักษณะของผูชาย และคานิยมเกี่ยวกับความไมเทาเทียมทางเพศ 

เปนตน 
 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะพาดหัวขาวอาชญากรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพ 

เปนการรายงานเหตุการณความรุนแรงเพียงสวนหนึ่งในสังคมเทานั้น มีเหตุการณความรุนแรง

จํานวนหนึ่งไมถูกเปนขาว เนื่องจากผูถูกกระทําไมตองการใหเปนขาว เชน ความรุนแรงทางเพศ มี

ผูเสียหายเปนเพศหญิงจํานวนมากที่ไมกลาแจงความ เชน ผูหญิงที่มีหนาที่การงานทางสังคม หรือ

เปนที่รูจักในสังคม อาจเปนเพราะวาไมตองการใหตัวเองตองเปนขาว ทําใหภาพของผูหญิงที่

นําเสนอในขาวอาชญากรรมเปนภาพของผูหญิงเพียงสวนหนึ่งในสังคมซึ่งไมใชภาพของผูหญิง

ทั้งหมดในสังคม ผูวิจัยมองวา การที่จะศึกษาภาพของผูชายและผูหญิงในสังคมใหครบถวน ควร

ศึกษาการนําเสนอภาพของผูชายและผูหญิงในขาวประเภทอ่ืนๆ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ เชน ขาว

การเมือง ขาวบันเทิง ขาวสังคม เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นภาพของผูชายและผูหญิงที่ปรากฏในพ้ืนที่
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สาธารณะทุกๆ ดานซ่ึงจะทําใหเห็นถึงภาพสะทอนอุดมการณทางเพศสภาพในสังคมไทยได

ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งข้ึน 
 

3. ขอเสนอแนะ 
 

3.1 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบรูปภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขาวตามเพศ 

ผูกระทําและผูถูกกระทํา ผลศึกษาพบวาสัดสวนขอมูลขาวอาชญากรรมที่ผูกระทําเปนผูหญิงมี

นอยมาก (ประมาณรอยละ 5 ของขาวทั้งหมด)โดยเฉพาะขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิงดวยกันมีสัดสวนนอยที่สุด เมื่อนํามาวิเคราะหตัวบทแลว ผลการวิเคราะหบางสวนเชน

รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับกลุมขอมูลอ่ืนได ผูวิจัยมองวาถา

ขยายกลุมขอมูลพาดหัวขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิงมากข้ึนโดยการเก็บขอมูลขาว

อาชญากรรมเฉพาะกลุมนี้ในปอ่ืนๆ มากข้ึนนาจะทําใหผลการเปรียบเทียบขาวชัดเจนข้ึน 
 

3.2 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาอุดมการณทางเพศสภาพที่แฝงอยูในพาดหัวขาว 

อาชญากรรม ผูวิจัยมองวาอุดมการณทางเพศสภาพเปนคานิยม ความเช่ือที่เปนพื้นฐานสากลที่

เชื่อวา ผูชายมีอํานาจที่เหนือกวาผูหญิง ถามีการศึกษาพาดหัวขาวอาชญากรรมในภาษาอ่ืนๆ เชน 

ภาษาอังกฤษ และศึกษาเปรียบเทียบระหวางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษและภาษาไทยจะแสดงให

เห็นวาแตละภาษาสะทอนถึงอุดมการณทางเพศสภาพในทิศทางที่เหมือนและแตกตางกันอยางไร 
 

3.3 การศึกษาขาวในหนังสือพิมพประเภทอ่ืนๆ เชน ขาวการเมือง ขาวบันเทิง นาจะ 

ชวยตอกย้ําไดวา การนําเสนอขาวในหนังสือพิมพสะทอนถึงอุดมการณทางเพศสภาพในทิศทาง

ใดบาง เชนการศึกษาอัตลักษณทางเพศระหวางผูชายและผูหญิงในขาวการเมือง หรือขาวสังคมง

คม เปนตน 

 

 



 

 

รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
 
กาญจนา แกวเทพ. 2536. มานแหงอคติ : ความสัมพันธระหวางสตรีกบัสถาบันสังคม. กรุงเทพฯ. 

เจนเดอรเพรส. 

กาญจนา แกวเทพ. 2540. ความเรียงวาดวยสตรีกับส่ือมวลชน. คณะนเิทศศาสตร จฬุาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 

กาญจนา แกวเทพ. 2544. ผูหญิง/ผูชาย : ที่บาน/ที่สาธารณะ. สตรีศึกษา 2 ผูหญิงกบัประเด็น 

ตางๆ. คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ. สํานกังานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี.   

เขียน นิรันดรนุต. 2546. การถายทอดอุดมการณชายเปนใหญผานนติยสารผูหญิง. วทิยานพินธ 

ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มนทกานต์ิ เชือ่มจิต. 2545. สตรีกับการถูกทําใหเปนเหยือ่ในหนังสือพมิพและชีวิตหลังผานพน.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวารสารศาสตร คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

ธนิตา แสนคํา. 2543. ดุลพนิิจในการคัดเลือกขาวหนาหนึง่ของหนังสือพิมพรายวนั. วทิยานพินธ 

ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวารสารศาสตร คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

นันทพนัธ ชนิลํ้าประเสริฐ. 2546. รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสังเคราะห 

งานวิจยัดานความรุนแรงในสังคมไทย. คณะพยาบาลศาสตร. มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั. 

กรุงเทพฯ. 

ประภัสสร ภัทรนาวกิ. 2539. ภาษาพาดหัวขาวในหนงัสือพิมพรายวนัภาษาไทย พ.ศ. 2474 และ  

พ.ศ. 2475. วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

รัชนินท พงษอุดม. 2548. ความสัมพันธระหวางภาษากบัคานิยมเกี่ยวกับความงาม: การศึกษา 

วาทกรรมโฆษณาเคร่ืองสําอางในภาษาไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา

ภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

วิชชา สันทนาประสิทธ. 2543. การนําเสนอภาพความเปนชายในภาพยนตรไทยระหวาง พ.ศ. 



217 
 

 

2541 - 2542. วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาส่ือสารมวลชน คณะนิเทศ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

วิลาสินี พิพิธกลุ และ กิตติ กนัภัย. 2546. เพศและการสือ่สารในสังคมไทย. คณะนิเทศศาสตร.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วารุณี ภูริสินสิทธิ์. 2545. สตรีนิยม: ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษที่ 20. โครงการ 

จัดพิมพคบไฟ. 

อภิสรา ปงเร็ว. 2545. ความเคล่ือนไหวขององคกรสตรีและความรุนแรงตอสตรีในหนงัสือพิมพ.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวชิานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ คณะนเิทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

Bekalu, M.A. 2006. Presupposition in the news. Discourse and society. 17(2): 147-175. 

Cameron, D., and Kulick, D. 2003. Language and sexuality. Cambridge University  

Press. 

Conboy, M. 2007. The language of the news. Routledge Tayler &Franscis Group.  

London and New York. 

Eckert, P., and Ginet, S. M. 2005. Language and gender. Cambridge University Press. 

Halliday, M.A.K. 1985. An introduction to functional grammar. Edward Arnold. 

Fairclough, N. 1990. Language and power. London: Longman. 

Fairclough, N. 1995. Critical discourse analysis: The critical study of language. London:  

Longman.  

Fairclough, N. and Wodak, R. 2007. Critical discourse analysis. In van Dijk (ed.).  

Discourse as social interaction. Discourse studies: A multidisciplinary 

introduction. vol. 2. London. SAGE. 

Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., and Trew, T. 1979. Language and control. Routledge &  

Kegan Paul.  

Fowler, R. 1991. Language in the news: Discourse and ideology in the British press.  

London: Routledge. 

Frawley, W. J. 2003. International encyclopedia of linguistics. Vol. 1-2. Oxford University  

Press. 



218 
 

 

Gauntlett, D. 2007. Media gender and identity: an introduction. London. Routledge  

Tayley & Franscis Group. London and New York. 

Gill, R. 2007. Gender in the media. Polity Press. 

H. Moore. 2002. Disinterring ideology from corpus of obituaries: A critical post mortem.  

Discourse and society. SAGE. 13(4):495-536. 

Jackson, P., and Cook, N. (eds.). 1999. Gender and sexualities in modern Thailand.  

Thailand: Silkworm Books. 

Lazar, M. (ed.). 2005. Feminist critical discourse analysis: Gender, power and ideology  

in discourse. Palgrave Macmillan. 

Lazar, M. 2007. Gender in discourse. In van Dijk (ed.). Discourse as social interaction.  

Discourse studies: A multidisciplinary introduction. Vol.2. London. SAGE. 

Richardson, J.E. 2007. Analyzing newspapers: An approach form critical discourse  

analysis. Palgrave  Macmillam. 

O’ Halloran, K.A. 2005. Mystification and social agent absences: A critical discourse  

analysis using evolutionary psychology. Journal of pragmatics. (37):1945-1964. 

Thetela, P. 2001.Critique discourse and ideology in newspaper reports: a discourse  

analysis of the South African press reports on the 1998 SADC’ s military 

intervention in Lesotho. Discourse and society. SAGE. 12(3): 347-370. 

Simpson, P. 1993. Language, ideology and point of view. London. Routledge. 

Van Leeuwen, T. 2008. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse  

Analysis. Oxford University Press. 

Van Dijk, T.A. 1995. Discourse semantic and ideology. Discourse and society. 6(2): 243- 

289 

Van Dijk, T.A. 1988. News as discourse. Hillsdale, New Jersey: Lawerence Erlbaum. 

Van Dijk, T.A. 2003. Critical Discourse Analysis. In Deborah Schiffrin, Deborah Tannen,  

and Heidi E. Hamilton (eds.), Handbook of discourse analysis. Oxford: 

Blackwell.  

Van Dijk, T.A. (ed.). 2007. Discourse as social interaction. Discourse studies: A  

multidisciplinary introduction. Vol.2. SAGE.  

Wodak, R., and Meyer, M. (eds.). 2001. Methods of critical discourse analysis. London:  

SAGE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

  



220 
 

ขอมูลพาดหวัขาวอาชญากรรมที่ใชในงานวิจยั 

 

นอกจากการจําแนกขาวอาชญากรรมตามเพศผูกระทาํและผูถูกกระทาํ ประเภทความ

รุนแรง และหนาที่ปรากฏแลว ผูวจิัยจําแนกขอมูลตามรูปแบบโครงสรางพาดหวัขาวที่ผูวิจัยกาํหนด

รหัสการลงขอมูลซึ่งจะปรากฏในคอลัมสุดทายของตารางแสดงขอมูลพาดหวัขาวอาชญากรรม 

การลงรหัสขอมูลรูปแบบโครงสรางพาดหัวขาว มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
รหัส รูปแบบที่ โครงสรางพาดหัวขาว 

1 รูปแบบที่ 1 เหตุการณความรุนแรง 

2 รูปแบบที่ 2 กระบวนการตํารวจ 

3 รูปแบบที่ 3 สาเหตุของความรุนแรง 

4 รูปแบบที่ 4 ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว 

5 รูปแบบที่ 5 เหตุการณความรุนแรง กระบวนการตํารวจ 

6 รูปแบบที่ 6 เหตุการณความรุนแรง สาเหตุของความรุนแรง 

7 รูปแบบที่ 7 เหตุการณความรุนแรง สวนขยาย 

8 รูปแบบที่ 8 เหตุการณความรุนแรง ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว 

9 รูปแบบที่ 9 กระบวนการตํารวจ เหตุการณความรุนแรง 

10 รูปแบบที่ 10 สาเหตุของความรุนแรง เหตุการณความรุนแรง 

11 รูปแบบที่ 11 สวนขยาย เหตุการณความรุนแรง 

12 รูปแบบที่ 12 ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลในขาว เหตุการณความรุนแรง 

13 รูปแบบที่ 13 รูปแบบอื่นๆ 

 

ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย ความรุนแรงในชุมชน คนไมรูจัก 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 23/4/2550 19 แกงซิ่งปนโหด 1 

2 ไทยรัฐ 5/5/2549 19 ปมฆาหนุมแบงค 2 

3 ไทยรัฐ 14/9/2549 1 ถลม 'เล็ก สตูล' เจาพอรังนก 1 

4 ไทยรัฐ 5/11/2549 1 จับมือมีดช็อตทิด 2 

5 ไทยรัฐ 17/2/2550 19 ลูกรัฐมนตรีถูกชกในหาง 1 

6 ไทยรัฐ 20/2/2550 19 สังเวยแกงโจซา 1 

7 ไทยรัฐ 22/2/2550 19 ยิงหลานกํานันดัง 1 

8 ไทยรัฐ 24/2/2550 19 กะซวกอริคาถนน  1 
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9 ไทยรัฐ 20/4/2550 19 ลามือยิงซี 6 2 

10 ไทยรัฐ 22/4/2550 15 จับมือฆา ส.ต.ต. 2 

11 ไทยรัฐ 22/6/2550 19 ฆาอดีตนักมวย “เดวิท อมรรัตน” 1 

12 ไทยรัฐ 23/6/2550 19 มือมีดมอบตัว 2 

13 ไทยรัฐ 27/6/2550 19 ลามือฆาปลัด 2 

14 ไทยรัฐ 27/6/2550 19 กะซวกคาราน 1 

15 ไทยรัฐ 23/8/2550 19 กะซวกคาผับ 1 

16 ไทยรัฐ 24/10/2550 19 ยิงคาเตียง 2 ศพ 1 

17 ไทยรัฐ 1/1/2549 19 ดับนักเลง 1 

18 ไทยรัฐ 5/1/2549 19 ทุบหัวเจาอาวาส 1 

19 ไทยรัฐ 5/1/2549 19 เดนคุกยอมรับแลว 2 

20 ไทยรัฐ 10/3/2549 19 ลาแกงมือปน 2 

21 ไทยรัฐ 12/5/2549 19 เหย่ือเอ็ม 16 ส้ินลม 1 

22 ไทยรัฐ 13/5/2549 19 แกงยาบาฆาโหด 1 

23 ไทยรัฐ 6/7/2549 19 รวบมือฆา 2 

24 ไทยรัฐ 12/7/2549 19 พยายามฆา 1 

25 ไทยรัฐ 14/7/2549 19 รอง รปภ.ตีนโหด 2 

26 ไทยรัฐ 5/9/2549 19 ลามือฆาสวป. 2 

27 ไทยรัฐ 5/9/2549 19 เกง-การุณปฏิเสธ 2 

28 ไทยรัฐ 7/9/2549 19 รวบมือฆานร. 2 

29 ไทยรัฐ 9/9/2549 19 จับ รปภ.มือมีด 2 

30 ไทยรัฐ 11/9/2549 19 ฆารปภ.รุนเดอะ 1 

31 ไทยรัฐ 11/9/2549 19 มือปนทมิฬจนมุม 2 

32 ไทยรัฐ 15/9/2549 19 ปาดคอแทกซ่ี 1 

33 ไทยรัฐ 6/11/2549 19 นึกวาคูอริ 3 

34 ไทยรัฐ 6/11/2549 19 ดับชางทาสี 1 

35 ไทยรัฐ 23/2/2550 19 ฆาชางซอมจยย.  1 

36 ขาวสด 25/10/2550 1 ตร.ไดเคาการเมืองปมฆาหมอชาญชัย 2 

37 ขาวสด 8/1/2549 1 พิษโอเกะ-ด.ต. รัวลูกกํานัน 10 

38 ขาวสด 12/7/2549 1 อางทองดุยิง 2 ศพ ' ผจก.- ผช. สหกรณ' 11 

39 ขาวสด 15/7/2549 1 นรินทรสูมอบตัวคดีฆากอบกุล 2 
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40 ขาวสด 5/7/2549 1 จงรัก' จี้คดีบึ้มรถ ผญบ. ตานโรงขยะ 2 

41 ขาวสด 25/12/2550 12 เฒาปนโหดมอบตัวแลว 2 

42 ขาวสด 4/3/2549 15 ตร.ต้ัง 2 ประเด็นฆาโหดหนุมแบงค 2 

43 ขาวสด 13/11/2549 14 ลามือปนคดีลูกใจเด็ดตายแทนพอ 2 

44 ขาวสด 7/7/2549 11 มือปนสังหารสจ.อยุธยาอีกศพ 1 

45 ขาวสด 9/7/2549 16 ฆารอง ปธ. ศูนยโอทอป 1 

46 ขาวสด 12/7/2549 14 ยิงเจาของรานโชวหวยหนาผับสมุย 1 

47 ขาวสด 12/7/2549 14 โจรสะพานลอยแทงหลังสไตลิสต 1 

48 ขาวสด 12/7/2549 15 จับเพิ่มอดีต ผญบ. คดีอุมฆา นายกอบต. 2 

49 ขาวสด 15/9/2549 15 ตร.ปนดุมอบตัวคดียิงคน 2 

50 ขาวสด 1/11/2549 11 มือฆานายกเลขากลับคํา 2 

51 เดลินิวส 30/4/2550 1 มือยิงซี 7 กบดานเงียบ 4 

52 เดลินิวส 21/8/2550 1 เอ็ม 16 ถลมกํานัน 1 

53 เดลินิวส 14/1/2549 1 กวนอันธพาลเด็กใตฆาบัณฑิตราม 1 

54 เดลินิวส 6/5/2549 1 เอ็ม 16 ถลมโหด 1 

55 เดลินิวส 27/4/2550 18 จี้คดียิงนายกอบต.คนดัง 2 

56 เดลินิวส 19/12/2550 17 ตร.จับ 1 ในทีมฆานศ. “บัณฑิตเอเชีย” 2 

57 เดลินิวส 30/12/2550 11 ตํารวจรวบมือฆาหนุมคนงาน 2 

58 เดลินิวส 14/1/2549 2 ยิง 'หนุมแรง' นักรองดังเมืองเชียงราย 1 

59 เดลินิวส 8/11/2549 13 ยิงกันกลางวันแสกๆ 2 ศพพี่นอง 1 

60 เดลินิวส 5/5/2549 14 จับมือฆา ดร. ทะนง อดีตที่ปรึกษาบิ๊กจ๋ิว 2 

61 เดลินิวส 6/5/2549 15 ซัลโวหนุมลูกจางชลประทาน 1 

62 เดลินิวส 12/5/2549 15 ฆาโหดนักศึกษารามฯ สยองคาซอย  1 

63 คมชัดลึก 19/2/2550 1 ลานอง ส.ส. กาฬสินธุ  2 

64 คมชัดลึก 12/7/2549 1 6 ขวบรับกระสุนแทนพอ 1 

65 คมชัดลึก 13/7/2549 1 มือยิง 6 ขวบมอบตัว 2 

66 คมชัดลึก 18/4/2550 2 ตร.รวบตัวมือยิงนายกเล็กวังกรด 2 

67 คมชัดลึก 3/3/2549 2 ยิงหัวคนขับรถบรรทุก 1 

68 คมชัดลึก 9/5/2549 2 ยิงเจาของรานอะไหลรถยนต 1 

69 คมชัดลึก 10/5/2549 2 รวบ 6 โจแกงฉกทรัพย 2 

70 คมชัดลึก 14/9/2549 3 ดับนักธุรกิจผลิตลังปลา 1 
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71 ไทยรัฐ 13/1/2549 19 รวบมือยิงพลเมืองดี 2 

72 คมชัดลึก 28/2/2550 2 รวบ 4 มือยิงเส่ียรับเหมาเก็บขยะ 2 

73 เดลินิวส 16/2/2550 19 จับครบทีมฆาเผาโยนทิ้งในปา 2 

74 ไทยรัฐ 3/9/2549 19 ลูกซองสองส.อ. 1 

75 ไทยรัฐ 3/3/2549 1 พอคาโวยจาคุมผับชักปนลอ 9 

76 ขาวสด 12/3/2549 15 ส.ต.ท.ปฏิเสธฆาเซียนพนัน 9 

77 ขาวสด 7/5/2549 15 มือปนซัดจาตร.คนสนิท พ.ต.ท.รวม 9 

78 ขาวสด 15/7/2549 16 เซ็นทรัลแจงรปภ.ต้ืบเหย่ือโคมา 9 

79 ไทยรัฐ 16/2/2550 1 รวบแก็งเฒาลวงฆา-เผาจยย. กามโฉด 9 

80 ไทยรัฐ 19/2/2550 1 ลานองสส.ทมิฬ! ฆาในผับ ยิงรท. ลูกนายพล 9 

81 ไทยรัฐ 20/2/2550 1 ลาตัวนองสว. ฆารท. 9 

82 ไทยรัฐ 25/2/2550 1 ตะครุบจยย.ปนไวสาดกระสุนใสรตอ. เด้ียงคาหนาโอเกะ 9 

83 ไทยรัฐ 21/6/2550 1 ลาสามเณรโหดแทงพรุน 21 แผลฆา 11 ขวบชิงเงิน 9 

84 ไทยรัฐ 27/6/2550 1 ลาลูกนองรางทรงติดตอวาจางมือปนฆาเมียเส่ียโรงไม 9 

85 ไทยรัฐ 23/2/2550 19 มอบตัวฆาคนงาน 9 

86 ไทยรัฐ 16/4/2550 10 จับสองโจฆาอริ 9 

87 ไทยรัฐ 27/10/2550 12 จับวัยรุนปาขวดใสรถตร. 9 

88 ไทยรัฐ 26/12/2550 19 รวบฆาตกรฆาตัดคอ 9 

89 ขาวสด 19/2/2550 1 ลานองอดีตสส.กาฬสินธุ-รัวฆา “รท.” คาผับ 9 

90 ขาวสด 15/1/2549 1 ลา นศ.ราม ฆาบัณฑิตใหรถทับ 9 

91 ขาวสด 19/4/2550 14 จับไอโหดปลนทอง-ฆาเจาของราน 9 

92 ขาวสด 24/4/2550 15 จับหนุมหนีคดีพยายามฆา 9 

93 ขาวสด 24/8/2550 14 จับมือปนฆาเซียนพระเมืองคอน 9 

94 ขาวสด 26/10/2550 15 ตร.ลุยลามือปนอูซี่ยิงถลมหนุมรถตู 9 

95 ขาวสด 6/1/2549 15 จับแลวกํานันดังเจาของปน ยิงรถนร. 9 

96 ขาวสด 14/1/2549 11 จอหมายจับ 2 โจฆาพระ 9 

97 ขาวสด 15/3/2549 15 จับแลว 2 ฆาถวงน้ําหนุมเพชรบุรี 9 

98 ขาวสด 4/5/2549 14 รวบแกงจัดหางานฆาตัดคอ 2 ศพ 9 

99 ขาวสด 10/7/2549 11 จับแลวมือปนยิงเด็กเสิรฟ 9 

100 ขาวสด 4/9/2549 11 รวบ 6 โจ ยิงบานส.ท. เมืองกาญจน 9 

101 ขาวสด 8/11/2549 15 จับโจยิงลูกพ.ต.ท. 9 



224 
 

102 ขาวสด 9/11/2549 11 จับระทึกยิงดวลตร. -จนมุม 9 

103 เดลินิวส 24/2/2550 11 รวบไดครบแกงโหดฆาเจาอาวาสดัง 9 

104 เดลินิวส 1/9/2549 13 สืบชนะ จับฆาปาดคอ-แกงหนาเมเจอร 9 

105 เดลินิวส 4/1/2549 14 ลา 3 ฆาตกรโหดฆา-เผาน่ังยางเส่ีย 9 

106 เดลินิวส 9/9/2549 15 รวบขาโจยิง 'พ.ต.ท.' บาดเจ็บ 9 

107 คมชัดลึก 10/5/2549 2 จับหนุมขอนแกนฆาอพปร. 9 

108 ไทยรัฐ 11/11/2549 1 จับปกอัพประกบฆาเส่ียฟารมหมู 9 

109 เดลินิวส 10/5/2549 1 แจงขอหาหนักยําพระเอกพีท 9 

110 เดลินิวส 15/1/2549 11 รวบทันควันผูตองหาฆาคนตาย 9 

111 ไทยรัฐ 15/7/2549 1 รุมประชาทัณฑ โจรแทงตร.ดับ 9 

112 เดลินิวส 14/9/2549 14 ลาตร. ปส. ยิงจยย.รับจางตายคาโอเกะ 9 

113 ขาวสด 14/9/2549 15 จับแกงโฉดชุมพรเมาไลตีม่ัว 13 

114 เดลินิวส 8/1/2549 1 จับแลวโจรโฉด แทง-ชิงทรัพยหาเงินแตงเมีย 9 

115 คมชัดลึก 4/11/2549 1 ตํารวจรวบจนมุม 1 ปลนฆานองส.ส.โคราช 9 

116 คมชัดลึก 15/7/2549 1 นรินทร มอบตัวจางฆากอบกุล 9 

117 ไทยรัฐ 23/4/2550 19 ยิงทิ้ง2 หนุม 1 

118 ไทยรัฐ 23/4/2550 19 ยิงทิ้งหนุม 42 1 

119 ไทยรัฐ 16/2/2550 19  ไลยิงกลางถนน 1 

120 ไทยรัฐ 27/8/2550 19 บุกยิงคาบาน 1 

121 ขาวสด 12/11/2549 14 ซุมยิงหนุมสวนยางคาบาน 1 

122 ไทยรัฐ 13/11/2549 19 รุมฟนแทงโหด 1 

123 ขาวสด 15/1/2549 1 มือปนชุดดํา-บุกยิงขมับเส่ีย 1 

124 ขาวสด 24/6/2550 15 มือปนบุกฆาเลขาฯไรออยประจวบฯ 1 

125 ไทยรัฐ 14/3/2549 1 เรงลามือบึ้มนายกอบต. 2 

126 ไทยรัฐ 27/2/2550 19 ยิงถลมกลางงาน  1 

127 ไทยรัฐ 4/9/2549 19 ยิงทิ้งคลอง 1 

128 ไทยรัฐ 19/10/2550 19 แยงจีบสาวโอเกะ 3 

129 ขาวสด 3/9/2549 11  3 ตอ 1 รุมแทงโหดคาเกงปายแดง 1 

130 ขาวสด 8/7/2549 16 มือปนประกบยิงกํานันดังนครปฐม 1 

131 ไทยรัฐ 5/5/2549 1 มือปนฆา ดร.ทะนง ซัด 2 นายตํารวจส่ัง 5 

132 เดลินิวส 24/10/2550 1 บุกยิงกลางเมือง! นายกอบจ. “หัวคะแนน” พปช. 1 
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133 เดลินิวส 13/9/2549 1 ตามประกบฆาโหด 3 ศพลูกคาทอง 1 

134 คมชัดลึก 27/10/2550 14 4 หนุมขี้เมาทุบตีชายวิกลจริต 1 

135 คมชัดลึก 20/12/2550 15 2 โจจยย.ไลยิงหนุมสงขลา 1 

136 คมชัดลึก 7/1/2549 2 ดักยิงผูตรวจซี 7 เมืองพัทยา 1 

137 คมชัดลึก 8/1/2549 3 ซุมยิง ส.อบต. ปากบางตอหนาเมีย 1 

138 คมชัดลึก 4/3/2549 3 ยิงถลมบานนายก อบต. หนองโสน 1 

139 คมชัดลึก 4/5/2549 3 จอยิงหัว 3 นัดครูตัวอยางหาดใหญ 1 

140 คมชัดลึก 3/11/2549 3 รุมฆาหนุมสุดพิสดาร 1 

141 ไทยรัฐ 20/6/2550 1 สจ.ดังดวลปนถลมคนคุมผับ 1 

142 เดลินิวส 6/3/2549 1 บุกตะครุบหนุมบิ๊กซีมือฆาโหด 2 

143 คมชัดลึก 7/7/2549 2 ไลลาผูตองสงสัยปลนฆา 2 

144 ไทยรัฐ 16/4/2550 1 แกงยาบาดึงระเบิดฮึมบึมรางเละ 1 

145 ไทยรัฐ 18/4/2550 1 ยิงดับชางซี 6 ขวางรถสตท. 6 

146 ไทยรัฐ 23/4/2550 1 ดต. ยิงหนุมดับขางปอม อางเมาซา 6 

147 ไทยรัฐ 20/6/2550 1 ครูหนุมสุดอํามหิตแคนจยย. ปาดหนาชักปนยิงหัวสยอง! 10 

148 ไทยรัฐ 24/6/2550 1 เด็ดชีพเซลสแมนยิงคาลานจอดรถศพมียาบา-กัญชา 1 

149 ไทยรัฐ 29/6/2550 1 มือปนจอยิงเผาขนดับคนสนิทป.เปด 1 

150 ไทยรัฐ 29/8/2550 1 หนวกหูจุดประทัดหนุมคล่ังเชือดคอป.1 คามือ 10 

151 ไทยรัฐ 29/10/2550 1 โจคึกคะนองเลนประทัด! โดนยิงสยอง 10 

152 ไทยรัฐ 26/12/2550 1 ปาดคอเจาอาวาสชิงมือถือเผนหนี 1 

153 ไทยรัฐ 29/12/2550 1 ยิงโหดทะลวงคอฆาพอคาขาพิการสงสัยปมชิงทรัพย 5 

154 ไทยรัฐ 1/1/2549 1 จยย.รับจางโหดรุมต้ืบสลบคาตีนลูกทุง 'สุขสันต' 1 

155 ไทยรัฐ 4/1/2549 1 ปดหมูบานลาโจรตัดคอ 2 

156 ไทยรัฐ 12/1/2549 1 ลวงฆาโหดเจาของสวนยาง 1 

157 ไทยรัฐ 13/1/2549 1 แยงไมครองโอเกะจอยิงดับผจก. 10 

158 ไทยรัฐ 14/1/2549 1 ยําโหดบัณฑิตราม ฆาอํามหิตปนตบ ผลักรถชน 1 

159 ไทยรัฐ 1/3/2549 1 แทกซ่ีขย้ีโหด จยย.ปาดหนา 6 

160 ไทยรัฐ 5/3/2549 1 รัวโจ 17 ดับในรถนางแบบ 1 

161 ไทยรัฐ 6/3/2549 1 ยิงพอคารับซ้ือยาปางตาย 1 

162 ไทยรัฐ 13/3/2549 1 สังหารพอคาหมู มือปนยิงคาเขียง เจอปมตายเพียบ 5 

163 ไทยรัฐ 2/5/2549 1 ทุบกะโหลกแตก ฆาตัดนิ้วพอคาลอตเตอร่ี 1 
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164 ไทยรัฐ 3/5/2549 1 มือปนยิงตายคาเกง ตร.พุงเปาบีบเคลมอุบัติเหตุ 2 

165 ไทยรัฐ 3/5/2549 1 เฒา 63 ใจเด็ด ยิงโจร-เจ็บ 2 1 

166 ไทยรัฐ 4/5/2549 1 แกงทมิฬถลมหนุม ธกส. รางพรุนดับสยอง 1 

167 ไทยรัฐ 6/5/2549 1 เมายาบาฆาดะ ตาย 2 ศพ เจ็บ 7 10 

168 ไทยรัฐ 9/5/2549 1 พีท' บูนอกจอเจอขวดซีอิ๊วตี 1 

169 ไทยรัฐ 10/5/2549 1 พีททองเจือ พบตร.ยันโดน 3 โจรุมยําแจงพยายามฆา 9 

170 ไทยรัฐ 12/5/2549 1 อดีต สจ. เลือดรอนยิง ' วิศวกร' ปางตาย 1 

171 ไทยรัฐ 1/7/2549 1 จราจรเมาซิ่งเกงไลยิงซี 6 กลางถนน 10 

172 ไทยรัฐ 3/7/2549 1 ปาดหนาแจกกลวย จยย.แคนปนเดือดยิงถลมรถเมลเจ็บ 10 

173 ไทยรัฐ 5/7/2549 1 ฆาพอ พ.ต.อ. ดัง เชือดคอ 3 ศพ 1 

174 ไทยรัฐ 8/7/2549 1 รัว 11 มม. ถลมดับกํานันดัง 1 

175 ไทยรัฐ 12/7/2549 1 บุกยิงพอลูก 6 ขวบเขาขวางตายแทน! 1 

176 ไทยรัฐ 6/9/2549 1 ระทึกทุบทนายชิงทอง 10 บาท! 11 

177 ไทยรัฐ 7/9/2549 1 คูหูโจรมอบตัวปดรวมชิงทองหองน้ําหางดัง 2 

178 ไทยรัฐ 9/9/2549 1 แทงกระหน่ํา 16 แผลฆาชางฝายเทคนิค 1 

179 ไทยรัฐ 12/9/2549 1 ถลมดับโกกุย คนสนิทพี่ชวน ขณะไปรับแฟน มายสาว 1 

180 ไทยรัฐ 13/9/2549 1 แก็งจยย.โหดฆาปวส.มีดดาบปกอกดับสยอง 1 

181 ขาวสด 20/10/2550 16 ตร.ทุงสงเรงลามือยิงพระกลางวัด 2 

182 ไทยรัฐ 5/11/2549 1 ดักซุมฆาโหดชางรับเหมา 1 

183 ไทยรัฐ 5/11/2549 1 แกงคายายิงมือทะลุ ตร.สายลับ 1 

184 ไทยรัฐ 12/11/2549 1 หัวขโมยดวงขาดยองเขาโรงงานถูกยิงด้ิน 1 

185 ไทยรัฐ 26/2/2550 17 ถลมลูกซองดับ   1 

186 ไทยรัฐ 16/4/2550 15 ยิงดับคาวงเหลา 1 

187 ไทยรัฐ 17/4/2550 19 ปนล่ันโจดับ 1 

188 ไทยรัฐ 17/4/2550 12 มอบตัวยิงเพื่อนดับเหตุคับแคน 13 

189 ไทยรัฐ 18/4/2550 12 โจเที่ยวสงกรานตถูกยิงพรอมเพื่อน 12 

190 ไทยรัฐ 18/4/2550 19 รัวอากา-เอ็ม 16  ถลม ดต. สาหัส 1 

191 ไทยรัฐ 19/4/2550 19 พูดไมดีแทงดับ 10 

192 ไทยรัฐ 24/4/2550 12 โดนหมาหมูกระทืบปางตาย 1 

193 ไทยรัฐ 24/4/2550 12 วัยรุนซากวนเมืองไลฟนเจ็บ 3 1 

194 ไทยรัฐ 20/8/2550 19 แทงไสทะลัก 1 
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195 ไทยรัฐ 23/8/2550 19 เมาซาถูกฆา 10 

196 ไทยรัฐ 23/8/2550 19 บุกรุกถูกฟนยับ 10 

197 ไทยรัฐ 27/8/2550 19 ลักปน-แทงตร.เจ็บ 1 

198 ไทยรัฐ 19/10/2550 19 ยิงพลทหารเจ็บ 1 

199 ไทยรัฐ 25/10/2550 19 อูซี่ถลมรางพรุนดับโชเฟอรรถตู 1 

200 ไทยรัฐ 28/10/2550 19 โจซาดักยิงตร. 1 

201 ไทยรัฐ 22/12/2550 19 ทาดวลปนดับ 1 

202 ไทยรัฐ 23/12/2550 19 ฆาปาดคอ 1 

203 ไทยรัฐ 27/12/2550 19 แยงจีบตาย1 เจ็บ 1 10 

204 ไทยรัฐ 2/1/2549 19 แกงโจรแทงดับลูกรองนายกเล็ก 1 

205 ไทยรัฐ 2/1/2549 19 ปนแกปยิงปางตาย 1 

206 ไทยรัฐ 14/1/2549 19 แทงคอดับ 1 

207 ไทยรัฐ 15/1/2549 19 เรียกออกมาแทง 1 

208 ไทยรัฐ 3/3/2549 19 รุมแทงดับ 1 

209 ไทยรัฐ 2/5/2549 19 ยิงคนหาปลาดับ 1 

210 ไทยรัฐ 2/5/2549 19 เรียกออกไปยิง 1 

211 ไทยรัฐ 2/5/2549 19 ฆาเส่ียมอบตัว 5 

212 ไทยรัฐ 6/5/2549 19 ยิงเบาตาทะลุ 1 

213 ไทยรัฐ 13/5/2549 19 สงไอโหดเขาคุก 2 

214 ไทยรัฐ 7/7/2549 19 ยิงดับสจ.ดัง 1 

215 ไทยรัฐ 11/7/2549 19 2 วัยรุนฆายามปมชิงเงินใชหนี้บอล 6 

216 ไทยรัฐ 11/7/2549 19 ยิงโจเจ็บ 1 ดับ 1 1 

217 ไทยรัฐ 12/7/2549 19 ดักถลมเผาขนฆาคนขับแทกซ่ี 1 

218 ไทยรัฐ 11/9/2549 19 ซุมยิง ผ.ญ.บ.ดับ มีคดีพัวพันฆา 8 

219 ไทยรัฐ 11/9/2549 19 แกงยาลอบกัดยิงเจาะหัวทหาร 1 

220 ไทยรัฐ 9/7/2549 19 ยิงหัวฆาโหดพอเล้ียง พ.ต.ท. 1 

221 ไทยรัฐ 12/11/2549 19 โยนประทัดขู 1 

222 ขาวสด 21/2/2550 1 เมาเหลาเพื่อนซ้ียิง ฆา “พตต.” 10 

223 ขาวสด 23/2/2550 1 ฆาเส่ียเต็นทรถยิงสนั่นหาดใหญ 1 

224 ขาวสด 24/2/2550 1 โจนครฯ ดุถลมปอมยิงตร.เจ็บ 1 

225 ขาวสด 28/2/2550 1 ดักยิงถลมผูรับเหมา-ดญ. 3 ขวบรับเคราะห 1 
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226 ขาวสด 18/4/2550 1 อากา-เอ็ม 16 ถลมยับ ไลฆา “ดต.” คนดังประจวบฯ 1 

227 ขาวสด 25/4/2550 1 โจมือดาบมอบตัว 2 

228 ขาวสด 20/6/2550 1 ยิงถลมรปภ.ผับดับ-สจ.ตราดโผลมอบตัว 5 

229 ขาวสด 24/8/2550 1 มือปนบุกกระหนํ่ายิงคาวงรัมม่ี ฆาจาทหารขาวกรอง 1 

230 ขาวสด 24/8/2550 1 บึ้มรถ-ขางจวนผวจ. 'เส่ีย' แหลกหิ้วเคน เจาแมเงินกู 5 

231 ขาวสด 19/10/2550 1 มือปนบุกยิง “พระ” กลางวัด! ปมขัดแยงสามเณร 5 

232 ขาวสด 19/10/2550 1 ตร.ลุยเมืองคอนลารตท.ปนโหด 2 

233 ขาวสด 23/10/2550 1 รัวฆานายกอบจ.แพร 'พปช.' โวย แมเล้ียงต๊ิกก็โตล่ัน 5 

234 ขาวสด 24/10/2550 1 ตร.อาสาถลมอากา 4  โจแสบ-ยําหลาน! 1 

235 ขาวสด 25/10/2550 1 “ภาณุพงศ” ลุยลายิงนายกแพร อบจ.พร่ึบยื่นหนังสือเรงสางคดี 13 

236 ขาวสด 30/10/2550 1 ยิงถลมบาน “ดช. 2 เดือน” ดับ-ฝมือแกงซิ่งเหิม 1 

237 ขาวสด 30/10/2550 1 ฆา “นายกแพร” จนมุม จับ 3 มือปน ตามรวบที่ “ลําปาง”  5 

238 ขาวสด 31/10/2550 1 จับนองแมเล้ียงต๊ิก 3 มือปนซัดจางฆานพ. ชาญชัย 2 

239 ขาวสด 24/12/2550 1 โจรโดนถามปนปลอมหรือเปลา-ยิงโปงดับ 1 

240 ขาวสด 24/12/2550 1 จอยิงฆาโหดสท.คอหงส กลางตลาด-มุง 2 ปมเลือด 5 

241 ขาวสด 28/12/2550 1 เอ็ม 16 ถลมฆาโหด เส่ียเปกต๊ัก เลือกต้ังออกฤทธิ์ 7 

242 ขาวสด 13/1/2549 1 บุกแทงพรุนคากุฏิ'หลวงตา' ชิงเงินแจกวันเด็ก 1 

243 ขาวสด 14/1/2549 1 ไมทันไดรับปริญญา บัณฑิตตายโดนผลักใหรถชน 12 

244 ขาวสด 1/3/2549 1 ฉุนชักปนขู-แทกซ่ีคล่ังไลชนจยย.กลางถนน 10 

245 ขาวสด 1/3/2549 1 จอยิงดับหนุมจยย.คาส่ีแยก 1 

246 ขาวสด 5/3/2549 1 แกงโจระยองปลนโหด-ต้ืบ 'นศ.' 1 

247 ขาวสด 11/3/2549 1 บุกตีหัวครูฟุบ! ตอหนานักเรียน 1 

248 ขาวสด 3/5/2549 1 ยิงพรุนหนุมประกันดับคาเกง มือปนนั่งมาดวยกัน 1 

249 ขาวสด 4/5/2549 1 ยิงถลมเกง-ดับผจก.ธอส.พัทยา 1 

250 ขาวสด 6/5/2549 1 ไอคล่ัง' - เมากาวไลแทงดะ ตาย3 -เหวอะอีก 6 10 

251 ขาวสด 9/5/2549 1 ขวดซีอิ๊วฟาดกบาล พีท ทองเจือ โดน 3 โจรุมยําเละ! 1 

252 ขาวสด 12/5/2549 1 อดีต สจ.นนทปนดุยิงเส่ียแยงจอดรถ 6 

253 ขาวสด 14/5/2549 1 พี่ปนดุแคนยิงดับโจ ! ฟนแลวทิ้ง 'นองสาว' 10 

254 ขาวสด 2/7/2549 1 พระปนดุ-เที่ยวผับ เมายิงอริ 12 

255 ขาวสด 12/7/2549 1 กอดพอ - ขวางทางปน ' ดญ. 6 ขวบ' ดับสยอง 1 

256 ขาวสด 14/7/2549 1 แครถเฉ่ียวปาดหนาหาง - รปภ. ต้ืบถึง 'โคมา' 10 
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257 ขาวสด 15/7/2549 1 ยืนฉ่ีม่ัวบนสะพานโดนหัวคน เจอปนไลยิง-เจ็บอื้อ 10 

258 ขาวสด 15/7/2549 1 โจรเมายาบาเหิมแทงดับ ตร.ดีเดน 10 

259 ขาวสด 15/7/2549 1 ประกบยิงดับคารถรถชิง 1.4 ลานลูกเขยนายกอบต. 1 

260 ขาวสด 11/9/2549 1 ปลนฆา 3 ศพ รานทอง - เผาอําพรางคดี 1 

261 ขาวสด 12/9/2549 1 เช็ควิดิโอ 50 มวน ลาปลนฆา 3 ศพ 2 

262 ขาวสด 14/9/2549 1 ฉุนไมยอมวางไมค สตท. ยิงดับคาโอเกะ 10 

263 ขาวสด 7/11/2549 1 ยิงเปนศพกลางถนน -แกงจยย.ซิ่งปวนเมือง 1 

264 ขาวสด 8/11/2549 1 ฉุนปาด - ไลชนจยย.จอยิงโหด 2 พี่นอง 10 

265 ขาวสด 14/11/2549 1 ไมหนา 3 ตีแสกหนา 'นายกเล็ก' ดับอนาถ 1 

266 ขาวสด 15/11/2549 1 โจตีหัวตร.จราจรสาหัส  8 

267 ขาวสด 16/2/2550 15 น.ศ.วิศวะไมหนาสามตีหัวหมอฟน-ชิงเงิน 1 

268 ขาวสด 18/2/2550 11 บุกยิงดับหนุมคาวงไฮโลกลางวัด 1 

269 ขาวสด 19/2/2550 15 แยงไมคโอเกะยิงหัวดับ - จับทันควัน 3 13 

270 ขาวสด 22/2/2550 11 ตร.ถูกวัยรุนแทงปางตาย 1 

271 ขาวสด 24/2/2550 11 ซุมยิงคาดขัดแยงมรดก 5 

272 ขาวสด 25/2/2550 11 ฆาโหดจาตํารวจดับตอหนาเมีย-ลูก 1 

273 ขาวสด 25/2/2550 16 เตะกานคอขี้เมาดับ 1 

274 ขาวสด 27/2/2550 11 แคเหยียบตีนตามไปยิงดับ 10 

275 ขาวสด 27/2/2550 15 “ด.ต.”ยิง 2 โจร-โดนขอหาพยายามฆา 5 

276 ขาวสด 27/2/2550 15 ถลมดับขาใหญ-ยิงสมองกระจุย 1 

277 ขาวสด 27/2/2550 14 ฟนคอหนุมรับจางดับสยอง 1 

278 ขาวสด 16/4/2550 14 อากาถลมส.จ. อุทัยฯ-มุงปมการเมือง 5 

279 ขาวสด 29/4/2550 15 ด.ต.ฆาเส่ียเตนทรถมอบตัว 5 

280 ขาวสด 29/4/2550 15 แคนแช็ตดาพอ-ลูกชูวิทยลุยต้ืบอริ 10 

281 ขาวสด 18/6/2550 14 ลอมจับหนุมคล่ังยิงตร. 9 

282 ขาวสด 23/6/2550 15 มือปนยิงฆาเส่ียคาปุยกําแพงเพชร 1 

283 ขาวสด 24/6/2550 14 2 โจบุกฆาปาดคอเด็ก 3 ขวบ-พี่เล้ียง 1 

284 ขาวสด 25/6/2550 14 ยิงหนุมรอดปาฏิหาริย 1 

285 ขาวสด 28/6/2550 14 ตชด. ยิงตชด.-ปากทะลุสยอง 1 

286 ขาวสด 28/6/2550 14 โจรบุกยิงสนั่นแบงก-ปลน 1.2 แสน 1 

287 ขาวสด 30/6/2550 14 มุงปมฟารมกุง-ชูสาวยิงฆา “พลตรี” 9 
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288 ขาวสด 30/6/2550 11 แกงโจกรีดหนา-ตัดเอ็นขาน.ศ.หนุม 1 

289 ขาวสด 26/8/2550 15 จาเมาบุกต้ืบชาวบาน 10 

290 ขาวสด 30/8/2550 14 ยิงจอหัวโจขาใหญดับคาท่ี 1 

291 ขาวสด 16/10/2550 15 มือปนซุมยิงดับกํานันดังสงขลา 1 

292 ขาวสด 19/10/2550 11 ควงปน.357 ซิ่งไลยิง 2 โจสาหัส 1 

293 ขาวสด 20/10/2550 16 บุกยิงดับลูกผญบ.คนดังหาดใหญ 1 

294 ขาวสด 25/10/2550 11 บุกยิงดับรองนายกอบต. 1 

295 ขาวสด 26/10/2550 15 ยิงถลมผูใหญบาน-ปมการเมือง 5 

296 ขาวสด 31/10/2550 11 จอยิงดับหนุมใหญเมืองคอน 1 

297 ขาวสด 16/12/2550 15 หมายจับปลัดปนดุ-ชี้เหตุเครียด 2 

298 ขาวสด 16/12/2550 15 ดับอดีตกํานันควนลัง-มุงปมการเมือง 5 

299 ขาวสด 17/12/2550 15 บุกยิงดับผญบ. หัวคะแนน “พปช.” 1 

300 ขาวสด 20/12/2550 11 ปนตบหนุม-ล่ันถูกเพื่อนดับสยอง 1 

301 ขาวสด 22/12/2550 15 เอ็ม 16 ยิงถลมอบต.ดับตอหนาลูก 1 

302 ขาวสด 27/12/2550 15 ลอบยิงผอ. ร.ร. อนุบาลบาดเจ็บ 1 

303 ขาวสด 28/12/2550 15 น.ศ. 19 เที่ยวผับคริสตมาส-เจอยิงดับ 12 

304 ขาวสด 28/12/2550 11 ยิงเจาของฟารมดับคารานอาหาร 1 

305 ขาวสด 6/1/2549 11 อส. ยิงดับ ด.ต.ยองเงียบมอบตัว 5 

306 ขาวสด 7/1/2549 11 ยิงดับขี้เหลาหนาบานพี่ ส.ก.ปชป 1 

307 ขาวสด 9/1/2549 15 ยิงดับจาทหาร 1 

308 ขาวสด 10/1/2549 15 ส.อบต.ถูกซุมยิงหวิดดับ 1 

309 ขาวสด 10/1/2549 15 ยิงดับผูรับเหมากอสรางหนาโรงพัก 1 

310 ขาวสด 4/3/2549 15 ยิงคนสนิท-เผาปมใกลพรรคปชป. 1 

311 ขาวสด 9/3/2549 15 กระหน่ํายิงดับคูอริวัยโจ 1 

312 ขาวสด 10/3/2549 16 เขมนในคอนเสิรต. ยิงดับ 1 เจ็บ 3  10 

313 ขาวสด 1/5/2549 11 ตีดับหนุมพิการในวงเหลา 1 

314 ขาวสด 4/5/2549 14 เพื่อนแฉอีกปม-ลวงฆาหนุมประกัน 9 

315 ขาวสด 5/5/2549 11 สองโจรปลนปมโหดเชือดคอเด็กปม 1 

316 ขาวสด 6/5/2549 11 เอ็ม 16 ถลมนายกฯราชบุรีสาหัส 1 

317 ขาวสด 14/5/2549 15  2 มือปนบุกยิงดับ 'เส่ียชุน' อาวนอย 1 

318 ขาวสด 1/7/2549 15 คล่ีฆากํานันพิปูนฯ แฉคนใกลชิดหักหลัง 2 



231 
 

319 ขาวสด 5/7/2549 11 ลูกซองยิง ผช.ผญบ.ดับ 1 

320 ขาวสด 5/7/2549 15 บุกบานมัด - ปาดคอฆา 2 ศพ 'พอ ผกก.' 1 

321 ขาวสด 7/7/2549 15 มือปนยิงดับ อบต.กระบ่ีคาจอทีวี 1 

322 ขาวสด 7/7/2549 15 ขี้ยาโหดฆาปาดคอพลทหาร 1 

323 ขาวสด 8/7/2549 11 ฆาโหดชิงปน รปภ.เขื่อนบางลาง 1 

324 ขาวสด 8/7/2549 15 มีดจี้คอปลดทรัพย นร. 1 

325 ขาวสด 8/7/2549 15 แยงจีบสาวโอเกะถึงตาย 10 

326 ขาวสด 9/7/2549 11 วัยรุนชุมพร เมา - คึกยิง ด.ต.เสียชีวิต 10 

327 ขาวสด 9/7/2549 14 แทง - ยิง กลางงานบวช 1 

328 ขาวสด 12/7/2549 11 แยงจีบเด็กเสิรฟยิงถลมดับ 1 สาหัส 2 10 

329 ขาวสด 13/7/2549 15 มือปนยิงกํานันโลมอบตัว 5 

330 ขาวสด 14/7/2549 14 ลวงหนุมใหญยิงทิ้งกลางทุงนา 1 

331 ขาวสด 2/9/2549 16 ยิงดับ ' ส.ต.อ.' กลางผับดับชุมพร 1 

332 ขาวสด 4/9/2549 14 อาสาต้ืบวัยรุนเจ็บ 1 

333 ขาวสด 6/9/2549 11 โจรปลนแวนถูกยิง - ยังหนีไปได 8 

334 ขาวสด 10/9/2549 11 อิทธิพลมืดแยงที่ดิน - ฆา 3 พี่นอง 10 

335 ขาวสด 11/9/2549 11 เที่ยวโอเกะแยงสาวเสิรฟยิงดับ 1 เจ็บ 3 10 

336 ขาวสด 11/9/2549 11 ฆาปาดคอคนงานชิงทองเสนเดียว 1 

337 ขาวสด 6/11/2549 15 บุกยิงดับอบต.สัตหีบคารานกวยเต๋ียว 1 

338 ขาวสด 7/11/2549 14 โจพัทยารุมต้ืบหนุมหวังขย้ีแฟนสาว 6 

339 ขาวสด 7/11/2549 14 ยิงดับประธานอบต.ดังนครปฐม 1 

340 ขาวสด 12/11/2549 11 เปาหัวขโมยดับ 1 

341 ขาวสด 12/11/2549 15 ไลยิง-บุกร้ือเพิงพักหนีภัยน้ําทวม 1 

342 ขาวสด 13/11/2549 15 เมาฉุนรานอาหารปด -ยิงใสเจ็บ 2 10 

343 เดลินิวส 18/2/2550 1 เมายาบาคล่ัง! ฟนจร.หัวแบะแกสน้ําตาสยบ 10 

344 เดลินิวส 19/2/2550 1 

นองชาย”อดีตส.ว.-ส.ส.” ฆาทหาร! ตร.เห็นตําตาไม

กลาจับ 5 

345 เดลินิวส 19/2/2550 1 วัยรุนดวงซวยถูกคนบายิงดับ 6 นัดหมดลูกโม 1 

346 เดลินิวส 20/2/2550 1 สงกองปราบฯรวมลา! มือยิงร.อ. คาดนองส.ส. เผนนอก 2 

347 เดลินิวส 20/2/2550 1 “บุกยิง-เชือดคอ” ฆายกครัว 3 ศพรวด เมียแกลงตายรอด 1 

348 เดลินิวส 21/2/2550 1 ผูตองหายิง “ร.อ.” มอบตัวปฏิเสธไมไดล่ันไก 5 
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349 เดลินิวส 18/4/2550 1 ลอบฆาอบต.เพื่อนอยูดวยซวยตายทั้งคู 1 

350 เดลินิวส 19/4/2550 1 จาทหารเมาซายิงผูส่ือขาว 10 

351 เดลินิวส 29/4/2550 1 ยิงลูกบานตาย ผญบ. ปนโหด 1 

352 เดลินิวส 17/6/2550 1 แยงเงิน 10 บ. ด.ช. 9 ขวบฆา 6 ขวบ 10 

353 เดลินิวส 20/6/2550 1 บุกยิงโหดผญบ.ดังตายสยองคาตลาดขัดการเมืองทองถิน่ 5 

354 เดลินิวส 20/6/2550 1 กระหน่ําสังหารเสี่ยฟารมหมูดักรอเคลียรไมลงตัวเปาด้ิน 1 

355 เดลินิวส 20/6/2550 1 ยิงแสกหนาหนุมเจาของ “ไรสับปะรด”มุงปมชูสาว 5 

356 เดลินิวส 21/6/2550 1 เณรโหดชิงทรัพยฟนเด็ก ป. 5 ดับ 1 

357 เดลินิวส 22/6/2550 1 ถลมกํานันศักด์ิคนสนิทตายแทน 1 

358 เดลินิวส 24/6/2550 1 มือปนบุกเด่ียวซัลโวทายทอย! “เส่ียไรออย” ตายคาสมาคม  1 

359 เดลินิวส 25/6/2550 1 จอมโหดปดบัญชี “.38” ยิงใสไมเล้ียงดับเสี่ยเจาของผับ 1 

360 เดลินิวส 25/6/2550 1 รัว “ 13 นัด” ดับ!เปยกบานนาเปนศพคารถ 1 

361 เดลินิวส 28/6/2550 1 ยิงดับอดีตปธ.สภารานไกอบโองช่ือดัง ตร.ต้ัง 2 ปมสังหาร   5 

362 เดลินิวส 29/6/2550 1 2 มือปนทมิฬรัวยิงโหดฆาพลตรี! 1 

363 เดลินิวส 20/8/2550 1 
แกง “แบดบอย” กวนเมือง ซ่ิงรถจยย. ไลฟนนักเรียนเหย่ือ

สังเวย 1- เจ็บสาหัส 2 1 

364 เดลินิวส 22/8/2550 1 ยิงโหดนองรองผกก. แจงจับจนท.รัฐ 5 

365 เดลินิวส 24/8/2550 1 มือปนอํามหิตซัลโวพอเฒา 75 ดับ 1 

366 เดลินิวส 25/8/2550 1 วางบ้ึมฆาเส่ียของเกายางสดคารถสยอง! ใกลจวนผูวาฯ 1 

367 เดลินิวส 16/10/2550 1 มือปนรัว 9 มม. ดับกํานันดัง 1 

368 เดลินิวส 19/10/2550 1 แกงคายาเหิม! ซัลโวตร.ทล.สาหัส 1 

369 เดลินิวส 19/10/2550 1 ส่ังทุกดาน “ตม.” สกัดจับ ร.ต.ท. ปนโหดฆา พ.ต.ท. 9 

370 เดลินิวส 21/10/2550 1 ซัลโวนศ. ควงสาวเที่ยวเจ็บ 1 

371 เดลินิวส 26/10/2550 1 สางคดีฆา “นายกอบจ.” “วงกต” ลั่นไมมีแพะไดเคามือปน 2 

372 เดลินิวส 27/10/2550 1 สลด! พระ “แหกเหลือง” บุกฆาทหารหนีกลับวัด-โดนรวบ 13 

373 เดลินิวส 30/10/2550 1 วัยรุนลางแคนอริยิงถลมเด็กนอยดับ 1 

374 เดลินิวส 18/12/2550 1 หนุมใหญคล่ังไลฆาลางครัวดับอนาถ 3 ศพ 1 

375 เดลินิวส 1/1/2549 1 รุมสกรัมลูกทุงดังสลบเหมือดคาเทา 1 

376 เดลินิวส 3/1/2549 1 โจรโจควงปนจี้ผูโดยสารบนปอ.อุกอาจกลางวัน 1 

377 เดลินิวส 5/1/2549 1 
2 ทรชนมารศาสนาบุกกุฏิลุยขโมย 'พระพุทธรูปเกา' ใชปนตบ

เจาวัดเลือดอาบ 1 

378 เดลินิวส 7/1/2549 1 พี่ชาย ส.ก. ปนดุซัลโวขาโจดับ 1 
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379 เดลินิวส 11/1/2549 1 ลูกเมาแซวหญิงพอซวยถูกยิงดับ 10 

380 เดลินิวส 13/1/2549 1 ฆาหลวงตาชิงเงินทุนการศึกษาแจกนร.ในวันเด็ก 1 

381 เดลินิวส 13/1/2549 1 พระเอกรุนเกาตบดีเจกล้ิง 1 

382 เดลินิวส 9/3/2549 1 ซัลโวเจาของสนามยิงปนดับในคายทหาร 1 

383 เดลินิวส 13/3/2549 1 บึ้มรถนายกอบต.ฉีกขากระจุย 1 

384 เดลินิวส 3/7/2549 1 ปาดหนารถเมล ยิงคนขับสาหัส 1 

385 เดลินิวส 5/7/2549 1 ปลน-ฆาเศรษฐีพอผกก. เชือดคอสยดสยอง 3 ศพ 1 

386 เดลินิวส 15/7/2549 1 ประกบฆาเส่ียโรงสีชิงเงินสด 1.4 ลานบาท.ตายสยองคาโฟรวิล 1 

387 เดลินิวส 16/12/2550 1 ซัลโวสท.ดังขณะวิ่งออกกําลัง 8 

388 เดลินิวส 9/5/2549 1 รุมยํา 'พีท' 'เซญา' โดนลูกหลง 1 

389 เดลินิวส 15/11/2549 1 วัยรุนเมืองชลฯซาฟนตร.ตาบอด ' แปดร้ิว' ถลมคาปอม 1 

390 เดลินิวส 18/2/2550 12 โจซายิงลูกประธานอบต.แตไมรอด 5 

391 เดลินิวส 18/2/2550 12 ฆาโหดหนุมสงขลายิงหัวกระจุย 1 

392 เดลินิวส 26/2/2550 14 โจระเบิดรถตร. ลางแคนจับเพื่อน 1 

393 เดลินิวส 18/4/2550 15 ยิงถลมดต. พรอมเพื่อนรอดหวุดหวิด 1 

394 เดลินิวส 21/4/2550 18 สองมือปนยิงโหดชางโยธา 6 มอบตัว 5 

395 เดลินิวส 25/4/2550 15 จําคุกยกแกง “เด็กเข็นผัก” ฆาคนตาย 9 

396 เดลินิวส 29/4/2550 11 ยิงโจกลุมอริดับอางปองกันตัว 5 

397 เดลินิวส 30/4/2550 18 ชวยงานบวชนาคถูกปนล่ันใสหัวทะลุ 12 

398 เดลินิวส 30/4/2550 18 มือปนเหี้ยมฆาชิงทรัพยหนุมดัชมิลล 1 

399 เดลินิวส 18/6/2550 18 แกงซิ่งซัลโวคูอริดับกลางถนน 1 

400 เดลินิวส 19/6/2550 15 บุกรุมเชือดคอหนุมทิ้งศพบอปลา 1 

401 เดลินิวส 22/6/2550 15 ยิงโหดพอคาผลไมดับคาชอปเปอร 1 

402 เดลินิวส 23/6/2550 19 มือปนซิ่งปกอัพประกบยิงอดีตผญบ.เจ็บ 1 

403 เดลินิวส 24/6/2550 10 ยิงเซลสแมนหนาคอนโดปมธุรกิจมืด 1 

404 เดลินิวส 25/6/2550 10 หนุมคล่ังควาปนขูโดนวิสามัญฯ ดับ 5 

405 เดลินิวส 25/4/2550 16 ยัวะโดนบีบแตรไลโจพัทยายิงอริเจ็บ 10 

406 เดลินิวส 23/10/2550 14 โจดุประทัดยักษถลมอริเจ็บ 1 

407 เดลินิวส 25/10/2550 10 ฆาโหดรองนายกอบต. เรียกซัลโวดับ 1 

408 เดลินิวส 29/10/2550 18 มือปนวัยโจยิงเหยื่อดับ 1 เจ็บสาหัส 1 1 

409 เดลินิวส 29/10/2550 18 เที่ยวงานชักพระถูกอริไลยิงดับคาถนน 12 
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410 เดลินิวส 18/8/2550 10 ยัวะหนุมโรงแรมข่ีรถสงสาวไลยิงเจ็บ 10 

411 เดลินิวส 20/8/2550 15 อริไลฆาโหดหนุมคอหวิดขาดสยอง 1 

412 เดลินิวส 20/8/2550 13 ฆาเพื่อนรักดับมีดพราฟนกานคอ 1 

413 เดลินิวส 20/8/2550 13 โจรเหิมบุกลักทรัพย-รุมตีรปภ.เละ 1 

414 เดลินิวส 21/8/2550 13 เที่ยวผับนศ. รามฯโดนประกบยิงดับ 12 

415 เดลินิวส 27/8/2550 19 โจเชียงใหมเลือดรอนชักปนยิงอริเจ็บ 1 

416 เดลินิวส 27/8/2550 15 ขาโจถลมคูอริตาย 2 เจ็บอีก 1 คน 1 

417 เดลินิวส 28/8/2550 15 โจยิงตร.ระงับเหตุวิวาทนายดาบเจ็บ 1 1 

418 เดลินิวส 18/6/2550 18 ประกบยิงถลมรองนายกอบต.เจ็บ 2 คน 1 

419 เดลินิวส 28/12/2550 15 วัยรุนปนโหดจอซัลโวหนุมราชภัฏดับ 1 

420 เดลินิวส 29/12/2550 18 โจรทมิฬปลนฆาหนุมเจาของรานชํา 1 

421 เดลินิวส 30/12/2550 11 แกงโจยิงกลางตลาดมอบตัว 5 

422 เดลินิวส 31/12/2550 15 รัวไมย้ังถลมผูรับเหมา-เพื่อนบาดเจ็บ 3 1 

423 เดลินิวส 15/7/2549 2 ยิงสนั่นหนาผับดังเจ็บระนาวคร่ึงโหล 1 

424 เดลินิวส 10/1/2549 10 จวงแทงฆาโหดชิงทรัพยแทกซ่ีหนุม 1 

425 เดลินิวส 12/11/2549 10 รปภ. แมนปนยิงตีนแมวดับคาโรงงาน 1 

426 เดลินิวส 5/11/2549 11 จอยิงเผาขนชางรับเหมากอสรางดับ 1 

427 เดลินิวส 13/5/2549 14 หิ้วโจรทําแผนฆา-ชิงทรัพยหวิดโดนยับ 9 

428 เดลินิวส 8/7/2549 14 อริซัลโวเผาขนกํานันจันทรตายสยอง 1 

429 เดลินิวส 13/11/2549 14 โจจยย. ซิ่งรุมฟนชางทําเคร่ืองเงินดับ 1 

430 เดลินิวส 2/1/2549 15 รอยเอ็ดดุยิงเจ็บ 4 รายซอน 11 

431 เดลินิวส 2/1/2549 15 แทงโจเมืองคอนพรุนทั่วราง 1 

432 เดลินิวส 2/1/2549 15 กะซวกรับปใหมดับสยอง 1 

433 เดลินิวส 2/1/2549 15 ทุบหัวหนุมดับคารานโอเกะ 1 

434 เดลินิวส 4/1/2549 15 เที่ยวโอเกะมีปากเสียงถูกยิงดับ 10 

435 เดลินิวส 4/3/2549 15 ซิ่งปาดหนายิงเด็ก 14 เจ็บ 1 

436 เดลินิวส 1/5/2549 15 สุดโหดกระหน่ําตีคนพิการตายคาท่ี 11 

437 เดลินิวส 1/5/2549 15 ทุบหัวฆา 'หนึ่งเข็มทอง' หนุมนักรัก 1 

438 เดลินิวส 6/5/2549 15 ยิงพรุน 2 แผลดับโหดขาใหญ จยย. 1 

439 เดลินิวส 13/5/2549 15 คุมตัวแกงผูตองหาทําแผนฆานศ.ราม 2 

440 เดลินิวส 1/7/2549 15 ลูกจางแสบต้ืบนายจางชิงรถ 1 
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441 เดลินิวส 4/7/2549 15 อุมฆานายกอบต. ถุงคลุมหัวปมดับอื้อ 1 

442 เดลินิวส 12/7/2549 15 จอยิงผัวแมคาลูกช้ินดับคาวัด 1 

443 เดลินิวส 4/9/2549 15 แกงซิ่งโหดยิงลูกสท. ตายคางานวันเกิด 1 

444 เดลินิวส 4/9/2549 15 แคนตบนองชาย ซัลโว'ปาเอก' รางพรุน 10 

445 เดลินิวส 4/9/2549 15 วัยโจซัลโวพลทหารเจ็บ 1 

446 เดลินิวส 14/9/2549 15 นักเขียนวิทยากรถูกกระทืบเจ็บ 1 

447 เดลินิวส 1/3/2549 18 แกงวัยรุนเหิมยิงวินจยย.ดับ 1 

448 เดลินิวส 13/3/2549 18 วัยรุนซาซัลโวอริคารานขาวแกงดับ 2 ศพ 1 

449 เดลินิวส 13/3/2549 18 มือปนทมิฬยิง 'เส่ียเขียงหมู' ดังส้ินชื่อ 1 

450 เดลินิวส 13/11/2549 18 โจซาไลยิงดะตาย 1 สาหัส 2 1 

451 เดลินิวส 3/7/2549 19 ซัลโวนศ.ราชภัฎดับคารานครัวเจาสัว 1 

452 คมชัดลึก 18/2/2550 1 คลั่งมีดไลฟน ตร.หามสาหัสไมทุบรถ 4 คันอรินทราชจับ 5 

453 คมชัดลึก 24/2/2550 1 ปาดคอ 10 ขวบรอด 1 

454 คมชัดลึก 22/6/2550 1 จอหมายจับเณรมือมีดพบประวัติติดยากันยุง 13 

455 คมชัดลึก 30/8/2550 1 ซิ่งจยย.ปาดหนาโดนไลยิงลมกล้ิงขับทับหัวเละคาที่ 1 

456 คมชัดลึก 20/10/2550 1 ครูมวยตบตาแตก 1 

457 คมชัดลึก 28/10/2550 1 รุมสกรัมหนุมเมืองชลดับคาท่ี 1 

458 คมชัดลึก 27/12/2550 1 โดนตีหัวดับฐานแยงจีบเด็กเสิรฟ 6 

459 คมชัดลึก 14/1/2549 1 ผลักใหรถทับบัณฑติรามดับกอนรับปริญญาพอแมหัวใจสลาย 8 

460 คมชัดลึก 5/3/2549 1 เมาขัดขายิงเจ็บ 9 10 

461 คมชัดลึก 3/5/2549 1 บุกกุฏิฟนหัวดับสมภารเมืองเลยกวาดเงินเกล้ียง 1 

462 คมชัดลึก 6/5/2549 1 เมากาวไลแทง 3 ศพ 10 

463 คมชัดลึก 12/5/2549 1 ญาติบิ๊ก ตร. ยัวะวิศวกรจอดรถทับที่จอยิงรอแร 10 

464 คมชัดลึก 1/7/2549 1 เทคนิคยกพวกตีอริมีดฟนคอเย็บ 10 เข็ม 1 

465 คมชัดลึก 9/7/2549 1 ยิงพอตํารวจดับ 1 

466 คมชัดลึก 2/9/2549 1 รุมต้ืบโจน้ํามันราดเผาสดกลางตลาด 1 

467 คมชัดลึก 12/9/2549 1 อุมลูกยิงโจรดับ บุกบานปนจี้ชิงทรัพย 1 

468 คมชัดลึก 1/11/2549 1 ดวลปนแกงยา ตร.ดับ 3  1 

469 คมชัดลึก 16/2/2550 2 ยิงคูอริขณะกรีดยางพารา 1 

470 คมชัดลึก 21/2/2550 2 ยิงตร.ปส.ดับหนาสถานีขนสง 1 

471 คมชัดลึก 22/2/2550 2 ยิงพอคาดับขณะสงสินคา 1 
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472 คมชัดลึก 25/2/2550 2 จ.ส.ต. ถูกยิงดับตอหนาเมีย-ลูก 1 

473 คมชัดลึก 25/2/2550 2 ยิงอส.ดับขณะปฏิบัติหนาที่ 1 

474 คมชัดลึก 26/2/2550 2 นักมวยเมาแอชกพอสาว 1 

475 คมชัดลึก 27/2/2550 2 เตรียมบวชมีดแทงหนุมดับ 12 

476 คมชัดลึก 16/4/2550 2 ชักปนยิงคูอริล่ันถูกขาดับ 1 

477 คมชัดลึก 11/9/2549 2 แยงสาวเสิรฟยิงตาย 1 เจ็บ 3  10 

478 คมชัดลึก 18/4/2550 2 เมาเสียงดังโดนยิงดับ 10 

479 คมชัดลึก 29/4/2550 2 ผญบ.ใชลูกซองยิงลูกบาน 1 

480 คมชัดลึก 16/6/2550 2 ยิงไมตายหวดซํ้าไมหนาสาม 1 

481 คมชัดลึก 17/6/2550 2 ยิงกันกลางสะพานดับ1 เจ็บ 1 1 

482 คมชัดลึก 18/6/2550 2 ซิ่งจยย.ยิงรอง อบต.คุยมวง 1 

483 คมชัดลึก 19/8/2550 2 ยิงเจาของฟารมวัวขณะดูทีวี 1 

484 คมชัดลึก 23/8/2550 2 ฟนหัวชิงทรัพยซิ่ง จยย.หนี 1 

485 คมชัดลึก 26/8/2550 2 ทวงหนี้ 500 บ. ถูกแทงดับ 10 

486 คมชัดลึก 29/8/2550 2 แทงโจวัย 17 ดับคารานน้ําชา 1 

487 คมชัดลึก 31/8/2550 2 2 หนุมโดนมอมยารูดทรัพย 1 

488 คมชัดลึก 31/8/2550 2 ดับโจเชียงรายวัย 17 ปคาจยย. 1 

489 คมชัดลึก 21/10/2550 2 โจรุมทํารายพลทหารปางตาย 1 

490 คมชัดลึก 27/2/2550 3 ต้ังคาหัว 5 หม่ืนจยย.วินยิงตร. 9 

491 คมชัดลึก 10/1/2549 2 ฆาชิงทรัพยคนขับรถแทกซ่ี 1 

492 คมชัดลึก 10/1/2549 2 เฒา 70 โดนหวดปากเละดับคาที่ 1 

493 คมชัดลึก 13/1/2549 2 ฟนหนุม 19 กอนชิงจยย. 1 

494 คมชัดลึก 2/3/2549 2 แทง 2 หนุมดับคาลานรถบัมพ 1 

495 คมชัดลึก 12/5/2549 2 ฟนยับ 10 แผลดับหนุม 1 

496 คมชัดลึก 6/7/2549 2 ฟนคอเจาของโรงสีหวิดขาด 1 

497 คมชัดลึก 12/7/2549 2 คนรายยิงยามขณะขโมยของ 1 

498 คมชัดลึก 4/9/2549 2 โชเฟอรแทกซ่ีถูกฆาชิงทรัพย 1 

499 คมชัดลึก 11/9/2549 2 ฆาปาดคอชิงสรอย 1 บาท 1 

500 คมชัดลึก 11/9/2549 2 ยิงผญบ.ดับคางานเล้ียง 1 

501 คมชัดลึก 11/9/2549 2 ถูกยิงหวิดดับในหองขัง 1 

502 คมชัดลึก 12/9/2549 2 ตามยิง 2 พอลูกดับคาปกอัพ 1 
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503 คมชัดลึก 12/9/2549 2 ยิงอดีตผูสมัคร ส.ท. ตรังดับ 1 

504 คมชัดลึก 12/9/2549 2 ตลบมุงดับหนุมสวนปาลม 1 

505 คมชัดลึก 13/9/2549 2 จยย.ปาดหนาปกอัพโดนยิงดับ 10 

506 คมชัดลึก 7/11/2549 2 จสต. ดอนเมืองยิงชาวบานดับ 1  1 

507 คมชัดลึก 8/11/2549 2 ฆาปาดคอพอเฒาวัย 66 ป 1 

508 คมชัดลึก 8/11/2549 2 อุมฆา สันติ ลํามณีนิล 1 

509 คมชัดลึก 10/11/2549 2 โจ 14 ปไลยิงคูอริดับคาท่ี 1 

510 คมชัดลึก 13/11/2549 2 ฟน - แทงดับหนุมเมืองคอน 1 

511 คมชัดลึก 13/11/2549 2  3 โจรุมยําหนุมใหญสลบ 1 

512 คมชัดลึก 3/5/2549 3 รัว 6 นัดดับหนุมประกัน มุงปมเร่ืองงาน-ชูสาว 5 

513 คมชัดลึก 11/5/2549 3 หินทุบหัว ผอ. โรงเรียนดับคารีสอรท 1 

514 คมชัดลึก 7/7/2549 3 ไลยิง ส.อบจ.กรุงเกาดับ 1 

515 คมชัดลึก 12/9/2549 3 ยิงพอลูกดับกลางตลาด 1 

516 คมชัดลึก 14/9/2549 3 แคมองหนาโดนยิงหัวดับ 10 

517 คมชัดลึก 8/1/2549 15 ด.ต. ยิงลูกกํานันอางทองดับ 1 

518 คมชัดลึก 6/11/2549 15 ประกบยิงอบต.สัตหีบตายคาที่ 1 

519 คมชัดลึก 2/1/2549 16 บุกแทงอริดับกลางปใหม 1 

520 เดลินิวส 12/7/2549 1 อิทธิพลส่ังตายผจก. สหกรณ 1 

521 ขาวสด 5/5/2549 1 จับมือฆา 'ดร.' ซัด 'พตท.' จาง ! 9 

522 คมชัดลึก 5/11/2549 1 จอจับ พ.ต.ท. ยิง พ.ต.อ. เเคนนักรองปนใจนั่งจูจ๋ีตําตา 13 

523 คมชัดลึก 5/5/2549 1 รวบมือยิงคนสนิท 'จิ๋ว' สารภาพคาหัว 2 หม่ืน 2 

524 คมชัดลึก 18/2/2550 2 รวบมือยิงลูกปธ.สภาอบต.รับแคนโดนรุมทํารายกอน 13 

525 ไทยรัฐ 1/9/2549 1 รองปลัดโรแจงจับ โดน 2 ส.ท. รุมชกหนา คูกรณีโตถูกผลักอก 9 

526 เดลินิวส 27/8/2550 15 จับคนยิงโจสารภาพแคนถูกตะโกนดา 13 

527 ขาวสด 12/7/2549 14 คล่ังไลยิง จยย.แกงซิ่ง 1 

528 ไทยรัฐ 18/10/2550 1 น. 1 เรงไลลารตท. ส่ังจับตาย ฆา พตท. หนาสน. 9 

529 ไทยรัฐ 20/4/2550 19 ตามจับหนุมกอเหตุยิงคนเจ็บ-ดับ 9 

530 ไทยรัฐ 18/10/2550 19 ส่ังลามือปนฆากํานัน 9 

531 ไทยรัฐ 15/1/2549 19 ไลลานศ.โหด ฆาบัณฑิตราม 9 

532 เดลินิวส 1/5/2549 16 บุกกรุงจับตังเกโหด ฆาตัดคอลูกเรือ 9 

533 คมชัดลึก 27/12/2550 14 ระดมทีมลาพระปาดคอเจาอาวาส 9 



238 
 

534 เดลินิวส 18/10/2550 19 ส่ังลากลุมมือปนยิงกํานันคนดัง 9 

535 เดลินิวส 15/1/2549 1 จอหมายจับอีก 4-5 คนแกงฆาบัณฑิตใหมราม 2 

536 ไทยรัฐ 24/12/2550 1 หนุมคล่ังแทงดะชาวบานเจ็บไป 3 โดนรุมตีจนตาย 1 

537 ขาวสด 28/6/2550 14 โจรชิงทอง 2 บ. โดนเจาของรานยิงดับ 2 

538 ขาวสด 12/7/2549 15 โจรปลนปมน้ํามันเจอดีถูกยิงเจ็บ 1 

539 ขาวสด 14/7/2549 15 ฉกเงินพระ - เจอต้ืบนวม 2 

540 เดลินิวส 15/7/2549 2 ดต. ดีเดนจับโจรพลาดทาถูกแทงดับ 1 

541 คมชัดลึก 17/4/2550 3 เส่ียรับเหมายิงสวนมือมีดดับ เจาตัวถูกฟนแขน-หลังสาหัส 1 

542 คมชัดลึก 4/7/2549 2 สองโจรลักสายโทรศัพทโดนยิงดับ 1  1 

543 คมชัดลึก 2/1/2549 16 วัยรุนหาดใหญฉลองเลือด 1 

544 คมชัดลึก 2/1/2549 16 โจตีกันกลางคอนเสิรต แมว-จิระศักด์ิ 2 

545 ขาวสด 26/6/2550 14 ไลยิงกันกลางถนน 2 

546 ไทยรัฐ 20/8/2550 19 ไลฆากันกลางถนน 1 

547 ไทยรัฐ 16/4/2550 10 วัยรุนตีกันในวัดมีคนเจ็บสาหัส 2 

548 ไทยรัฐ 13/9/2549 19 เมาแทงกันตาย 2 

549 ขาวสด 19/10/2550 1 ยิงถลม 2 ตร.ทางหลวง-ดวลเดือดมือปน 1 

550 ไทยรัฐ 27/10/2550 19 เมายิงกันตาย 1 

551 ไทยรัฐ 12/7/2549 19 โจยิงกันเจ็บ 1 

552 ไทยรัฐ 18/6/2550 1 แกงซิ่งจยย.ซาเปดศึกดวลปน 1 

553 ขาวสด 18/8/2550 14 คนจรจัดเมา-ตีกันตาย 1 

554 ขาวสด 9/1/2549 10 โจเลือดรอนแทงกันดับ 2 

555 ขาวสด 5/11/2549 15 ตร.ลอซ้ือยาบาดวลเดือดกลางกรุง 2 

556 เดลินิวส 2/1/2549 1 คอนเสิรตเลือดโจถลมกันเละ 1 

557 เดลินิวส 14/9/2549 1 นร. นักเลงแสบเปกศึก ' ยิงกัน' ถูกแมเฒาเจ็บ 1 

558 เดลินิวส 8/7/2549 14 นักเรียนตีกันเจ็บ 2 โดนจับ 4 2 

559 คมชัดลึก 7/11/2549 2 ซดเหลาเมาแทงกันตาย 2  1 

560 คมชัดลึก 14/9/2549 2 นร.ตีกันบนสองแถว ยาย 72 ลูกหลงสาหัส 2 

561 ขาวสด 26/6/2550 14 ไลยิงกันกลางถนน 2 

562 ไทยรัฐ 20/8/2550 19 ไลฆากันกลางถนน 2 
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ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย ความรุนแรงในชุมชน คนรูจัก 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 18/8/2550 15 ลูกเรือคล่ัง 1 

2 ไทยรัฐ 21/12/2550 19 แกงพลทหารโหด 1 

3 ไทยรัฐ 10/1/2549 19 นักเรียนนักเลง 1 

4 ขาวสด 13/5/2549 14 สจ.เมืองนนทปนดุ 1 

5 ไทยรัฐ 16/4/2550 1 โจเมืองคอนโคตรดุยิงอริ 3 ราย 3 ศพ 1 

6 ไทยรัฐ 22/10/2550 1 น้ําเดือดสาดใสหนา พตท. 1 

7 ไทยรัฐ 2/3/2549 1 ม.1 กะซวก ม. 1 สยอง 1 

8 ไทยรัฐ 23/2/2550 19 เพื่อนยิงเพื่อน  1 

9 ไทยรัฐ 19/4/2550 19 ทหารเมาปนดุ 3 

10 ไทยรัฐ 28/4/2550 12 นายกอบต.มอบตัว คดียิงนกเล็ก 2 

11 ไทยรัฐ 29/10/2550 19 แกแคนแทนนอง 1 

12 ไทยรัฐ 19/12/2550 19 พอเล้ียงยิงเพื่อนลูก 1 

13 ไทยรัฐ 10/1/2549 19 ด.ต.ปนดุมอบตัว 2 

14 ไทยรัฐ 2/5/2549 19 ขาโจถลมอริ 1 

15 ไทยรัฐ 14/5/2549 19 ดับคูอริวัย15 1 

16 ไทยรัฐ 8/7/2549 19 ทวงหนี้เถ่ือน 1 

17 ไทยรัฐ 13/7/2549 19 ยิงกลางตลาดนัด 1 

18 ไทยรัฐ 6/9/2549 19 ดับชางกล 1 

19 ไทยรัฐ 10/11/2549 19 แคนแทนเพื่อน 3 

20 ไทยรัฐ 9/9/2549 1 ฟนคดีอีก ฆาเด็กชางกล  2 

21 ขาวสด 21/2/2550 15 นองสส. กาฬสินธุมอบตัวคดีฆาร.ท. 2 

22 ขาวสด 23/2/2550 15 รวบลูกชายอดีตนายก 2 

23 ขาวสด 29/6/2550 15 ยิงกรอกปากลูกนองคนสนิท “ป.เปด” 1 

24 ขาวสด 26/8/2550 14 น.ศ. ปาระเบิดขวด 1 

25 ขาวสด 27/10/2550 15 จับคาผาเหลืองมือยิงฆาทหาร 2 

26 ขาวสด 22/12/2550 15 ฆาโหดกลางตลาด-พอคาปลารายใหญ 1 

27 ขาวสด 6/3/2549 11 ซัลโวกลางงานคอนเสิรตเพื่อสุขภาพ 1 

28 ขาวสด 9/7/2549 9 แทงนศ. คาตูฮัลโหล 1 

29 ขาวสด 5/9/2549 11 วัยรุนยิงใสคูอริ 1 
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30 ขาวสด 8/11/2549 14 พ.ต.ท.มือยิง พ.ต.อ. มอบตัวแลว 2 

31 เดลินิวส 14/3/2549 1 นร.กะซวกอริ 1 

32 เดลินิวส 10/3/2549 18 ฆาตกรฆาโหดเจาหน้ี 1 ลาน 1 

33 เดลินิวส 2/5/2549 18 ฆาโหดหนุมใหญเรขายหวย 1 

34 คมชัดลึก 20/6/2550 2 รุมสกรัมพอคาขายขาวแกง 1 

35 คมชัดลึก 7/9/2549 2 รวบเด็กอุเทนถวายมือยิงเทคโนปทุมวัน 2 

36 คมชัดลึก 14/9/2549 2 ยิงหัวเจาของบอกุง - ปาลมน้ํามัน 1 

37 คมชัดลึก 3/3/2549 3  3 ด.ต. กรุงเกามอบตัว 2 

38 คมชัดลึก 1/9/2549 3 จับโจแกงหนาเมเจอร 2 

39 คมชัดลึก 8/5/2549 15 รวบโจ 17 มือยิงแชมปเจตสกี 2 

40 ไทยรัฐ 29/6/2550 19 แจงครูตบนักเรียน 9 

41 ขาวสด 10/1/2549 16 ตร.โตซอมหนุมกอสรางเมืองชล 9 

42 ขาวสด 14/7/2549 15 แจงความลูกชายโดนตร. รุมต้ืบสลบ 9 

43 เดลินิวส 16/6/2550 1 โวยรุนพี่เทคโนฯรับนองพิเรนทรเตะถีบ-ไฟลนไข 9 

44 เดลินิวส 7/9/2549 1 อุเทนฯรับแกแคน 9 

45 ไทยรัฐ 17/8/2550 1 รวบพอลูกทีมโหด ฆานั่งยางหนุมเบี้ยวหน้ี 1 รอย 9 

46 ไทยรัฐ 19/10/2550 1 บนช. ประสานป. ลาฆาตกร รตท. ยิงดับพตท. 9 

47 ไทยรัฐ 29/10/2550 1 ลาโจคล่ังยิงดะปวนกรุงม. 3 สาหัส! 9 

48 ไทยรัฐ 22/6/2550 12 รวบเด็กชางขนมีดดาบดักฟนคูอริ 9 

49 ขาวสด 7/7/2549 1 ออกหมาย ' สว. นรินทร' - จางฆา สส.กอบกุล 9 

50 ขาวสด 7/9/2549 1 จับ 'อุเทน' ยิง 'ปทุมวัน' ดับ-เล็งฆาเด็กเรียนดี 9 

51 ขาวสด 8/9/2549 1 จับแลว '3 น.ศ. ปทุมวัน' รัวฆาอุเทน -ชนวนศึก 9 

52 ขาวสด 23/2/2550 15 รวบโจแทงอริดับ 9 

53 ขาวสด 23/4/2550 14 จับลูกนายกเล็กยิงลูกอดีตส.ส. 9 

54 ขาวสด 28/8/2550 14 ลามาเฟยตะวันนา-ไลยิงแทงดับ 1 เจ็บ 2 9 

55 เดลินิวส 8/9/2549 1 จับ 3 ชางกลรุมยิงนศ.อุเทนถวาย 9 

56 เดลินิวส 5/11/2549 1 ลา พ.ต.ต.  หึงโหดรองผูการ 13 

57 เดลินิวส 23/4/2550 18 ตะครุบลูกอดีตนายกอบจ.ยิงทายาท ส.ส. 9 

58 เดลินิวส 24/8/2550 18 รวบโจใชอากาถลมบานด.ต. 9 

59 คมชัดลึก 17/8/2550 2 จับพอลูกเผานั่งยางหนุมอางทอง 9 

60 คมชัดลึก 7/1/2549 2 จับเจาของรานปนยิงรถรับสง นักเรียน 9 
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61 คมชัดลึก 5/5/2549 2 รวบโจยิง อส.วิทยุพระราม 9 9 

62 คมชัดลึก 10/11/2549 2 รวบโจยิงคูอริบาดเจ็บสาหัส 9 

63 ไทยรัฐ 5/5/2549 1 ประจานรุนพี่ รับนองวิปริต 12 

64 เดลินิวส 27/6/2550 1 ด.ต.มอบตัวยิงตัวประกันตาย 9 

65 เดลินิวส 19/6/2550 18 จับผช.ผญบ.ฆาหนุมเล้ียงวัว  9 

66 คมชัดลึก 23/6/2550 1 จับแลวเณรแทงเด็กหนี 2 วันกบดานยะลา 9 

67 คมชัดลึก 15/1/2549 1 จนท.นับรอยรวบ 2 หัวโจก รวมฆา 2 นย. 9 

68 ไทยรัฐ 18/2/2550 1 ยิงลูกชายปธ. อบต. โจหึงโหด ไลฆากลางถนน 6 

69 ไทยรัฐ 21/2/2550 1 ยิงพ.ต.ต. ดับสยอง 1 

70 ไทยรัฐ 28/2/2550 1 ฆาโหดญาติสพร่ังทุบหัวเละ ตร. รวบตัวทันควัน 5 

71 ไทยรัฐ 6/11/2549 19 ไลยิงคาถนน 1 

72 ไทยรัฐ 16/2/2550 19 อริบุกยิง  1 

73 ไทยรัฐ 27/12/2550 1 ปธ.เทศบาลรัวยิงไอหนุมตีทายครัว 1 

74 ไทยรัฐ 28/10/2550 19 โจซาดักยิงตร. 1 

75 ขาวสด 1/1/2549 1 วินจยย.รุมต้ืบลูกทุง ' สุขสันต วันสวาง' 1 

76 ขาวสด 8/7/2549 15 อริเกาลอบยิงกลางดึก 1 

77 ไทยรัฐ 15/1/2549 19 อริตามยิง 1 

78 ขาวสด 12/7/2549 15 จอยิงพอคาลูกช้ินกลางตลาดสด 1 

79 ขาวสด 6/9/2549 14 นักโทษรุมต้ืบมือฆาหั่นศพครูสาว 1 

80 เดลินิวส 24/10/2550 19 บุกยิงอดีตนักรองกับหนุมใหญ 1 

81 เดลินิวส 29/10/2550 14 วัยรุนบุกยิงถลมคูอริในรานขาวมันไก 1 

82 เดลินิวส 13/3/2549 18 วัยโจบุกเสียบขาใหญ 1 

83 คมชัดลึก 6/9/2549 3 รุมต้ืบ น.ช.มือหั่นศพครู 1 

84 ไทยรัฐ 24/6/2550 15 ยิงถลมพี่เมีย 1 

85 ไทยรัฐ 24/12/2550 19 บุกปาดคอก๊ิกเมีย 1 

86 ไทยรัฐ 29/4/2550 1 ผญบ. ปนดุซัดดับแคนลูกบานหยัน 6 

87 ไทยรัฐ 18/6/2550 1 ซัลโวคอทะลุดับลูกผญบ. เซนศึกวัยโจกลางงานศพ 7 

88 ไทยรัฐ 27/6/2550 1 ครูแขงโหดเตะม. 3 ทรุด 1 

89 ไทยรัฐ 20/8/2550 1 เณรแสบทุบหัวพระมหาแคนถูกดุ 6 

90 ไทยรัฐ 21/8/2550 1 เชือดคอเพื่อน แคนเบี้ยวเงิน 6 

91 ไทยรัฐ 28/10/2550 1 ยึกยักในบอนไก พตท.โดนชกยับ 10 
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92 ไทยรัฐ 30/10/2550 1 ตายแลวรับนองโหด นศ. ปวช. 1 

93 ไทยรัฐ 30/10/2550 1 แกงจยย.เหิมถลมลูกซอง! ดช. วัย 2 เดือนถูกลูกหลงดับ  1 

94 ไทยรัฐ 24/12/2550 1 
โจรโคตรโหดดักจ้ีชิงมือถือโดนทักปนเกเลยล่ันไกโชวหนุมมิตซูฯ

ดับ 1 

95 ไทยรัฐ 8/1/2549 1 ดต. ปนดุยิงดับวัยรุนลูกกํานัน 1 

96 ไทยรัฐ 9/1/2549 1 จสอ.-เมาซาถูกซัดอกพรุน 10 

97 ไทยรัฐ 15/1/2549 1 ยิงอดีตผญบ.ดับคาวงสุรา ธุรกิจ 'ถมดิน' ชนวนสังหาร 5 

98 ไทยรัฐ 11/3/2549 1 โจลากลูกซองถลมอริเจ็บระนาว 6 คน ด.ช. วัย 6 ขวบถึงโคมา 1 

99 ไทยรัฐ 14/3/2549 1 ตํารวจดวล! ดต.แมนกวา ส.ต.อ. เลยฟุบ 1 

100 ไทยรัฐ 6/5/2549 1 ยันมีหลักฐาน 2 นายตํารวจวาจางมือปนฆา 'ดร. ทะนง' 2 

101 ไทยรัฐ 1/7/2549 1 จสต.กอคดีสยอง หึงก๊ิกลูก 2 ยิงหัว 13 

102 ไทยรัฐ 15/7/2549 1 โจแคนคูอริไลยิงเจ็บ 2 หนาโรงพัก ระดมลาตัว 13 

103 ไทยรัฐ 4/9/2549 1 แคนนองโดนตบฆานายก 10 

104 ไทยรัฐ 5/11/2549 1 หึงเมีย 'นักรอง' บุกยิงพตอ. ออกหมายจับพตท. 13 

105 ไทยรัฐ 6/11/2549 1 จอยิงหัวหนุมอบต.มุงปมขัด เขียงหมู 5 

106 ไทยรัฐ 8/11/2549 1 พตท. ยิง พตอ. มอบตัวแตไมยอมใหปากคํา 5 

107 ไทยรัฐ 13/11/2549 1 จสอ. ครูฝกซอมโหด รายงานตัวชา-ไมตี ทหารเกณฑเอ็นขาด 10 

108 ไทยรัฐ 14/11/2549 1 ลาตัว 'ไอชาง' ขี้ยา สงสัยฆาแทกซ่ี 2 

109 ไทยรัฐ 19/2/2550 19 บุกเด็ดชีพอุจอาจ หลานนายก อบต. 1 

110 ไทยรัฐ 21/2/2550 12 โมโหแคมองหนาพาพวกมายิง  10 

111 ไทยรัฐ 16/4/2550 15 ทวงเมียคืนเจอปน 10 

112 ไทยรัฐ 23/4/2550 19 ยิงคว่ําจอมไถ 1 

113 ไทยรัฐ 26/6/2550 19 ยิงอริหนีไมรอด 5 

114 ไทยรัฐ 20/8/2550 19 ยิงเพื่อนคิดวาคูอริ 6 

115 ไทยรัฐ 20/8/2550 19 เขาหามถูกแทงดับ 12 

116 ไทยรัฐ 27/8/2550 19 ยิงอริพอตาเด้ียง 1 

117 ไทยรัฐ 27/8/2550 19 ถลมตางถ่ินเจ็บ 1 

118 ไทยรัฐ 29/8/2550 19 กะซวกอริดับ 1 

119 ไทยรัฐ 17/12/2550 19 ยิงพรานปาดับ 1 

120 ไทยรัฐ 23/12/2550 19 เฒา 70 ถลมโหดฆาอริกับลูกชาย 1 

121 ไทยรัฐ 24/12/2550 19 กะซวกฆาหนุมอริ 1 
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122 ไทยรัฐ 7/1/2549 19 พี่ชายสก. ปนโหดยิงหนุมดับสยอง 1 

123 ไทยรัฐ 9/1/2549 19 ตายเพราะนก 6 

124 ไทยรัฐ 6/3/2549 19 ยิงดับคาวงเหลา 1 

125 ไทยรัฐ 6/5/2549 19 ขัดคอในวงเหลาความีดฟนหัวดับ 10 

126 ไทยรัฐ 14/5/2549 19 ยัวะไดนองแลวทิ้ง พี่ชายดุตามยิงหัว 10 

127 ไทยรัฐ 14/5/2549 19 ยิงเด็กวัดเจ็บ 1 

128 ไทยรัฐ 6/7/2549 19 นองกะซวกพี่ดับ 1 

129 ไทยรัฐ 12/7/2549 19 ดักฆาหนุมใหญติดพันสาวสวย 8 

130 ไทยรัฐ 14/9/2549 19 แฉจนโดนต้ืบ 10 

131 ขาวสด 24/4/2550 1 บุกบานรัวยิงจสต.แฉปม-หักเพื่อนตร. 5 

132 ขาวสด 17/6/2550 1 สลด9 ขวบฆา 6ขวบ เหตุแยงเงินแค 10 บาท 13 

133 ขาวสด 17/8/2550 1 ฆานั่งยาง-แคไมจายคาซอมจยย. 100 บาท 6 

134 ขาวสด 17/8/2550 1 รตอ. ยิงโจรม่ัวถูกชาวบานเจ็บ 1 

135 ขาวสด 17/10/2550 1 รตท.เมา-ยิง9มม. รัวฆาพตท.ดับสยองหนาสน. 10 

136 ขาวสด 26/12/2550 1 พระเมาเบียรปาดคอสมภาร 10 

137 ขาวสด 2/3/2549 1 สลด 'ดช' แทงเพื่อนดับคารร. 11 

138 ขาวสด 14/3/2549 1 แคแยงกันจีบสาวแทงโหด 10 

139 ขาวสด 9/9/2549 1 ศึกอุเทน - ปทุมวันหนักขอ - ขึ้นรูปในเว็ปไลลา 11 

140 ขาวสด 13/9/2549 1 ชางกลอีกแลว ดาบปกอกฆา ร.ร. เดียวกัน 11 

141 ขาวสด 3/11/2549 1 แคขอชนแกวเหลาสมุนพันตรี -ฆา 'สอ.' 10 

142 ขาวสด 5/11/2549 1 ชิงนักรอง พตท. ยิง พตอ. สาหัส 10 

143 ขาวสด 6/11/2549 1 พตท.' ติดตอมอบตัวคดียิง 'พตอ.' - ชิงสาว 2 

144 ขาวสด 19/4/2550 15 แคนจัดยิง-แทงดับเพื่อนบาน 10 

145 ขาวสด 21/4/2550 15 รุมตีเละคาวงเหลา 1 

146 ขาวสด 23/4/2550 11 จอยิงหัว2 หนุมดับคาจยย. 1 

147 ขาวสด 23/4/2550 11 รุมตี-แทง-ยิงโชเฟอรดับ 1 

148 ขาวสด 26/4/2550 15 แบงเงินไมลงตัวทุบฆา 10 

149 ขาวสด 27/4/2550 15 แคนถูกไลออกปาระเบิดใส 10 

150 ขาวสด 18/6/2550 14 โจสองแควยิงดับคูอริ 1 

151 ขาวสด 24/6/2550 11 วัยรุนยิงวัยรุนแกแคน 1 

152 ขาวสด 16/8/2550 14 พิพาทที่ดิน-ยิงดับหนุมคาบาน 9 
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153 ขาวสด 16/8/2550 14 ปงเมียเจาของโอเกะ-ยิงผัวดับ 10 

154 ขาวสด 21/8/2550 14 แกงจยย. ซิ่งยิงโจปางตาย 1 

155 ขาวสด 16/10/2550 15 แฟนใหมหึง-ฟนแฟนเกาดับสยอง 10 

156 ขาวสด 19/10/2550 14 เพื่อนบานทะเลาะกัน-ยิงพอลูกเจ็บ 10 

157 ขาวสด 24/10/2550 14 ฆายามเปนก๊ิกเมียผูรับเหมา 6 

158 ขาวสด 27/10/2550 11 หมาเปนเหตุ-โดนปาบึ้มใสบาน 10 

159 ขาวสด 23/12/2550 16 แคเปดเพลงดัง-มือปนเฒารัวฆา 2 ศพ “พอลูก” 10 

160 ขาวสด 24/12/2550 14 สางแคนม. 6- เสียบอริดับ 1 

161 ขาวสด 31/12/2550 16 แกงโจแยงสาวยกพวกพังบาน 10 

162 ขาวสด 31/12/2550 14 เมาปากเสียถูกยิงสวนดับ 1 เจ็บ1 10 

163 ขาวสด 2/1/2549 15 โจแคนอริเหลสาวบุกแทงดับ 10 

164 ขาวสด 2/1/2549 14 โจต้ืบอริดับคารานโอเกะ 1 

165 ขาวสด 5/3/2549 11 สงยาบาไมทันใจยิงดับคาเกง 10 

166 ขาวสด 1/7/2549 15 น.ศ.โหดฟนคูอริมือขาด 1 

167 ขาวสด 10/7/2549 11 หัวหนางานจูจี้โดนยิงดับ 10 

168 ขาวสด 10/7/2549 14 แฟนเกาแทงก๊ิกใหมดับ 1 

169 ขาวสด 10/7/2549 15 วัยรุนบุกยิงอริดับคาโอเกะ 1 

170 ขาวสด 4/9/2549 14 โจสุพรรณยิงอริเจ็บ 2 คน 1 

171 ขาวสด 9/9/2549 11 ฆานายจางเบี้ยวคาแรง 6 

172 ขาวสด 11/9/2549 15 แคนก๊ิกแฟน - อริทุบหัว 10 

173 ขาวสด 13/9/2549 14 ฟนคอเพื่อนดับคาวงเหลา 1 

174 ขาวสด 14/9/2549 16 ยิงบานกํานัน แมเฒาหวิดดับ 1 

175 ขาวสด 12/11/2549 15 ทะเลาะไกชน-แทงไสทะลัก 10 

176 เดลินิวส 18/10/2550 1 ร.ต.ท. ซัลโว พ.ต.ท. ดับ คาโรงพัก 1 

177 เดลินิวส 10/9/2549 1 สลดเพื่อนฆาเพื่อนรักสาวคนเดียวกันเจอหนาเขาห้ําหั่น 13 

178 เดลินิวส 13/9/2549 1 
ฆาเหี้ยมชางกล มีดกะซวกปกอกขาใหญ แคนจัดบังอาจหลี

หญิง 6 

179 เดลินิวส 4/11/2549 1 เปดศึกชิงกิ๊ก 'จา' ยิง ' พ.ต.อ.' 1 

180 เดลินิวส 6/11/2549 1 พ.ต.ต. หึงโหดติดตอมอบตัว 'ตํารวจ' ขีดเสนภายใน 7 พ.ย. นี้ 13 

181 เดลินิวส 19/6/2550 18 วัยรุนไลยิงอริบาดเจ็บ 3 ราย 1 

182 เดลินิวส 16/10/2550 15 ขาโจหึงโหดสปาตาสับคออริหัวใจดับ 10 
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183 เดลินิวส 19/10/2550 19 ปนตบหนายิงเจ็บนึกวาอริ 6 

184 เดลินิวส 21/8/2550 13 เฒาสามลอถีบฆาเชือดคอหนุมรุนลูก 1 

185 เดลินิวส 24/8/2550 18 ทะเลาะวงเหลารุมแทงตีดับ 10 

186 เดลินิวส 27/8/2550 19 แคนแทนพอตายิงเพื่อนบานเจ็บ 10 

187 เดลินิวส 31/12/2550 14 ปนยาวยิงหนุมหัวคะแนน-จอมแฉดับ 1 

188 เดลินิวส 14/1/2549 2 สุดเถ่ือนไถเงินไมให โดนแทงดับอนาถ 13 

189 เดลินิวส 9/9/2549 13 ขาโจเหี้ยมรุมกะซวกคูอริพรุน 17 แผล 1 

190 เดลินิวส 7/1/2549 14 ซุมยิงหนุมใหญอาการสาหัส 1 

191 เดลินิวส 6/5/2549 15 สจ.พิษณุโลกยิงสามีนายกอบต.เด้ียง 1 

192 เดลินิวส 13/3/2549 18 ยิงหนุมอริ มาดับกลางถนน 1 

193 เดลินิวส 2/1/2549 15 แคนตบเมียลากปนยิงอริสาหัส 10 

194 เดลินิวส 14/3/2549 18 ญาติบิ๊กตร. ควงปนยิงอริดับ 1 

195 คมชัดลึก 27/4/2550 1 หลวงพี่สุดซวยอยากไดจตุคามขอสีกาชวยชื้อใหถูกเจาถ่ินดา-ตบ 12 

196 คมชัดลึก 18/6/2550 1 คล่ังยิงตร.-ตีหัวพระ 1 

197 คมชัดลึก 18/10/2550 1 รตท.ยิงพตท.ดับคาโรงพัก 1 

198 คมชัดลึก 2/3/2549 3 หนุมหึงโหดบุกหองจวงแฟนใหมดับ 10 

199 คมชัดลึก 16/4/2550 2 โจเมาคุยทับนักเลงรุนพอ  เจอลูกซองพาดร้ัวยิงดับคาวงเหลา 10 

200 คมชัดลึก 22/4/2550 2 แคนยิง 2 หนุมคูแขงจีบสาว 10 

201 คมชัดลึก 22/4/2550 2 ดาบุพการีวัยรุนถูกตามฆา 10 

202 คมชัดลึก 23/4/2550 2 แคนสุมอกแบกปนยิงคูอริ 10 

203 คมชัดลึก 18/8/2550 2 รปภ.ยัวะไมเปลี่ยนหลอดไฟใหมีดแทงหนุมชางคอนโดสาหัส 10 

204 คมชัดลึก 19/8/2550 2 ฟนคอดับเหตุดาบุพการี 6 

205 คมชัดลึก 18/4/2550 3 ยิงอบต.-ลูกบานดับ 2 ศพ ลูกหนี้แคนทวงเงินกองทุน 6 

206 คมชัดลึก 18/4/2550 3 ถลม ด.ต. สาหัสคาดหักธุรกิจผิดก.ม. 5 

207 คมชัดลึก 31/10/2550 14 ฟนแขนเพื่อนโดนแทงสวนดับ 1 

208 คมชัดลึก 29/10/2550 15 ทักผิดนึกวาเพื่อนโจชุมพรเลือดรอนพาพวกยํา-ยิงดับ 10 

209 คมชัดลึก 10/1/2549 2 ม.1 ไลแทงครูยัวะถูกคนตัว 6 

210 คมชัดลึก 10/1/2549 2 ระเบิดขมับคูอริดับแคน 6 

211 คมชัดลึก 10/1/2549 2 2 โจรปนตบยิงซ้ําพอมายดับขางถนน - เช่ือปมชูสาว 5 

212 คมชัดลึก 2/5/2549 2 โจเชียงรายไลฟน 3 หนุมหวิดดับ 1 

213 คมชัดลึก 13/5/2549 2 หนุมวัย 26 โดนเพื่อนรุมสกรัมตาย 1 
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214 คมชัดลึก 3/7/2549 2 ยิงแกงซิ่งเมืองยาโมดับ เพื่อนนึกวาอุบัติเหตุ 8 

215 คมชัดลึก 4/7/2549 2 วัยรุนยกพวกตีกันดับ 1 เจ็บ 1 1 

216 คมชัดลึก 10/7/2549 2 ยิงถลมคูอริดับคาบานพัก 1 

217 คมชัดลึก 14/9/2549 2 ไมฟาดหัวอริดับ ชําระแคน 20 ปฆาพอแม - ชูเมีย 6 

218 ขาวสด 26/12/2550 1 จับแลวฆาตัดหัว!แคนบุกขมขืนเมีย 13 

219 ขาวสด 4/9/2549 1 แจงจับ 'เกง การุณ' เตะกานคอเจาตัวโต - การเมือง 9 

220 ขาวสด 10/9/2549 11 รวบตร. เมาแลวซาขมขูตร.อาสา 13 

221 เดลินิวส 18/2/2550 12 รวบโจซาสารภาพยิงคูอริเจ็บ 9 

222 ไทยรัฐ 7/9/2549 1 อุเทนยิงปทุมวันรับส้ินไส ไลฆา 'เด็กเรียนดี'  5 

223 เดลินิวส 18/4/2550 1 วิทยุสกัดจับสตท.รวมฆานายชางซี6 9 

224 เดลินิวส 27/6/2550 1 พอแจงตร.รวบครูพละลงโทษโหด ตบ-เตะนร. 9 

225 ไทยรัฐ 4/9/2549 19 แจงจับการุณทําราย 9 

226 ไทยรัฐ 21/6/2550 12 บุกรวบมือปนวัยโจยิงอริดับ 9 

227 ขาวสด 6/7/2549 1 บุกจับหลาน 'เหนาะ' บงการบึ้ม ผญบ.ตาน รง.ขยะ 9 

228 ขาวสด 18/4/2550 15 ตร.บุกรวบมือปนยิงนายกเล็กวังกรด 9 

229 ขาวสด 1/1/2549 14 แจงจับพระม่ัวกาม-ยกพวกรุมต้ืบ 9 

230 ไทยรัฐ 27/12/2550 19 ตอยกันเอง 1 

231 ไทยรัฐ 14/1/2549 19 แทงกันเอง 1 

232 ไทยรัฐ 24/4/2550 19 ตีกันในศูนยฝก 1 

233 เดลินิวส 9/9/2549 1 ศึก 2 สถาบันระอุหวิดบูหนาโรงพัก 11 

234 เดลินิวส 14/1/2549 15 รปภ. เดือดกอเหตุฆากันเอง 1 

235 คมชัดลึก 5/5/2549 1 จลาจลสถานพินิจ 1 

236 คมชัดลึก 28/8/2550 2 ยกพวกตะลุมบอนใกลโรงพัก 1 

237 ขาวสด 14/5/2549 14 รวบกลุมคนงานฆากันเอง 9 

238 คมชัดลึก 10/1/2549 3 ตร.รวบนักเรียนนักเลง ตีกันเละหนาศาลาปากนํ้า 9 

239 ไทยรัฐ 10/9/2549 1 
นศ.แทงกันดับเหตุแยงสาว ซดเหลาเมา ทาตอยอุตลุดชักมีด

สังหาร 6 

240 ขาวสด 20/12/2550 1 หมากัดกัน-เจาของถึงยิงกัน 10 

241 ขาวสด 2/1/2549 1  เคานตดาวน' ยิง-แทงกันเละ 11 

242 ขาวสด 8/5/2549 1 บุกปลนกลางดึกดวลสนั่นเจาทรัพย-เจ็บทั้งคู 1 

243 ขาวสด 16/2/2550 15 ชางกลแทงกันเองดับ-จตุคามฯเปนเหตุ 6 
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244 เดลินิวส 16/4/2550 1 ฉลองเทศกาลดุทั้งยิง-ตีกันตายสยองหลายศพ 11 

245 เดลินิวส 25/4/2550 1 ไมแข็งสยบโจสถานพินิจตีกันเละ! ตายสังเวย1 –เจ็บอีกเพียบ 12 

246 เดลินิวส 21/6/2550 1 
นักศึกษาต้ังวงสุราหนาหอพักเขมนกบัอีกสถาบันตีกันเละ!ปา

ระเบิดขวดเจ็บระนาว 7 ราย  13 

247 คมชัดลึก 25/4/2550 1 ยัวะอดเที่ยวสงกรานตเยาวชนตะลุบอนเละ 10 

248 คมชัดลึก 22/12/2550 1 โจเมืองเลยยกพวกตีกันดับ 1 1 

ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูชาย ความรุนแรงในครอบครัว 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 3/1/2549 19 นาอํามหิต 1 

2 ไทยรัฐ 22/4/2550 15 นองฆาพี่ 1 

3 ไทยรัฐ 26/6/2550 19 พอฆาลูก 1 

4 ไทยรัฐ 17/8/2550 19 นองฆาโหด 2 ศพ 1 

5 ไทยรัฐ 5/5/2549 19 พี่ฆานอง 1 

6 ไทยรัฐ 2/11/2549 19 ฆาพอเล้ียง 1 

7 ขาวสด 26/2/2550 15 จับตร.คูเขยยิงตร.ชุมพร 9 

8 ขาวสด 23/4/2550 15 รวบ “ 2 พอลูก” แคน-ฆาลูกเขย 9 

9 ไทยรัฐ 19/6/2550 1 ทรพีจวงอกพอดับกรรไกรเสียบโหด 1 

10 ไทยรัฐ 17/10/2550 1 เพื่อนชักใย! ลูกเขยฟนคอพอตา 11 

11 ไทยรัฐ 19/10/2550 1 พอฆาลูกทรพีมีดฟนหัวแบะ 1 

12 ไทยรัฐ 7/7/2549 1 พอโมโหโหดเตะลูก 2 ขวบดับ 10 

13 ไทยรัฐ 15/7/2549 1 ฆา'เขย' โรงสีชิง 1.4 ลานหนี 1 

14 ไทยรัฐ 9/9/2549 1 รอ.คล่ัง สติแตก ฆาเปลือย ' พอเล้ียง'  10 

15 ไทยรัฐ 20/6/2550 12 ลูกทรพีแทงพอดับรับสารภาพ 5 

16 ไทยรัฐ 22/6/2550 19 กะซวกพี่ชายดับ 1 

17 ไทยรัฐ 20/8/2550 12 รวบผัวฆาเมียแคนไปก๊ิกผัวเกา 13 

18 ไทยรัฐ 4/11/2549 19 ฆาปาดคอหลานชาย 1 

19 ไทยรัฐ 10/11/2549 19 กะซวกนาดับ 1 

20 ขาวสด 23/2/2550 1 ลูกเพี้ยน! ควาเกาอี้ไลตีพอดับ 1 

21 ขาวสด 24/2/2550 11 หนุมมอบตัวเมาฆาพี่ชาย 13 

22 ขาวสด 17/4/2550 14 นองตีกบาลพี่ดับ 1 
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23 ขาวสด 29/10/2550 14 พอฆาลูก-สุดทนเมาระราน 6 

24 ขาวสด 2/9/2549 1 แคนเมียแชตหนุมสปารตาจ้ีลูกชาย 10 

25 ไทยรัฐ 24/12/2550 19 บุกปาดคอก๊ิกเมีย 1 

26 ขาวสด 4/1/2549 15 ด.ต.ทะเลาะนองชายปนล่ันใสดับ 10 

27 ขาวสด 5/7/2549 11 พอตาแทงลูกเขยดับอนาถ 1 

28 ขาวสด 18/4/2550 15 3 คนพอลูกทะเลาะกันยิงลูกดับ 1 

29 ขาวสด 11/9/2549 11 ปูแทงหลานดับโมโหชอบม่ัวสุม 6 

30 เดลินิวส 18/4/2550 1 พอหามลูกตีกันปนล่ันเขาหนาผาก 12 

31 เดลินิวส 22/6/2550 1 สรอยหายพี่นองฆากัน 10 

32 เดลินิวส 17/6/2550 1 อดีตจสต.เพี้ยน กลัวพี่ฮุบสมบัติบีบคอดับอนาถ 10 

33 เดลินิวส 8/3/2549 1 ผัวใหมขับรถขย้ีผัวเกา 1 

34 เดลินิวส 29/4/2550 1 แคนเมียแอบสวมเขาซี7 ปาไม! ซัลโวผจก. ทีโอทีสยอง 10 

35 เดลินิวส 14/5/2549 1 พี่เขยศิวะ แสงมณียิงลูกชายสาหัส 1 

36 เดลินิวส 29/10/2550 18 พอยิงลูก-เผยทนพฤติกรรมไมไหว 6 

37 เดลินิวส 27/10/2550 . 1 ศึกชิงมรดกเลือดนองสับคอพี่ส้ินใจยัวะอมเงินไมแบง 13 

38 เดลินิวส 2/1/2549 14 นองช่ัวจวงพี่ดับแคนถูกแกวปาหัว 6 

39 เดลินิวส 7/11/2549 15 ลูกทรพีควาเกาอี้ทุบพอสาหัส 1 

40 คมชัดลึก 8/3/2549 1 ผัวเกา-ใหมเปดศึกขับปกอัพขย้ีหัวเละ 1 

41 คมชัดลึก 14/5/2549 1 หลาน ศิวะ แสงมณี คล่ังควงปนขูพอย้ือแยงใสสาหัส 1 

42 คมชัดลึก 19/4/2550 3 หนุมวินจยย.หึงยิงผัวเกาแฟนดับคิดวาตามงอคืนดี 10 

43 คมชัดลึก 4/11/2549 1 ปาดคอ 3 ขวบดับ เครียดหลานรองไมหยุด 6 

44 คมชัดลึก 12/11/2549 1 ยิงพอ ลูกโดดขวางดับ ฝมือหลานปมแยงที่ดิน 5 

45 คมชัดลึก 26/4/2550 2 ลูกเขยความีดแทงพอตาดับ 1 

46 คมชัดลึก 17/4/2550 2 ลูกปวยจิตฟนคอพอดับยัวะขอแบงสมบัติไมใหแถมดาซํ้า 6 

47 คมชัดลึก 22/6/2550 2 นองทองหายแทงพี่ดับ 10 

48 คมชัดลึก 9/9/2549 2 ร.อ.คล่ังแทงพอเล้ียงดับ 1 

49 คมชัดลึก 10/11/2549 2 หลานชายความีดแทงนาดับ 1 

50 ไทยรัฐ 24/12/2550 19 บุกปาดคอก๊ิกเมีย 1 

51 เดลินิวส 20/8/2550 14 ศึกสายเลือดตะลุมบอนเจ็บกันระนาว 11 

52 ขาวสด 19/10/2550 14 ลูกทรพีบีบคอพอถูกฟนดับ 11 

53 ขาวสด 27/12/2550 15 อดีตส.จ.ชลบุรียิงลูกชายดับแลวฆาตัว 11 
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54 เดลินิวส 19/10/2550 19 บีบคอพอขอเงินควาอีโตฟนหัวลูกดับ 11 

55 คมชัดลึก 11/3/2549 1 พอคล่ังชิงตัวลูก 3 ขวบครูชวยถูกฟนนิ้วเหวะ 11 

56 ไทยรัฐ 18/4/2550 1 ลูกเมาชกพอเจอยิงสยอง 10 

 

ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง ความรุนแรงในชุมชน คนไมรูจัก 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 18/10/2550 19 รปภ.จอมหื่น 1 

2 ไทยรัฐ 11/7/2549 19 แทกซ่ีนกเขา 1 

3 ไทยรัฐ 2/11/2549 19 เดนทรชน 1 

4 ไทยรัฐ 20/6/2550 1 รวบโจขางบานมือฆาปลัดสาว 2 

5 ไทยรัฐ 16/12/2550 1 ฆาเภสัชสาว2 ศพคาคลินิก 1 

6 ไทยรัฐ 28/2/2550 19 ดับสาว 16 1 

7 ไทยรัฐ 5/7/2549 19 จับมือฆาสาวทิ้งน้ํา 2 

8 ไทยรัฐ 12/7/2549 19 แทงชางแตงหนา 1 

9 ขาวสด 6/3/2549 11 มือแทง 13 แผลเจาแมเงินกูจนมุม 2 

10 ขาวสด 15/9/2549 15 ตร.พบปมขัดแยงฆาโหด 2 แมลูก 2 

11 เดลินิวส 26/6/2550 1 มือปนเปดปากแผนส่ังตายเจจู 2 

12 คมชัดลึก 23/6/2550 3 จับมือฆาแมคาขายโดนัท 2 

13 คมชัดลึก 12/5/2549 3 ตร.รวบมือฆา หน.พยาบาล 2 

14 คมชัดลึก 7/9/2549 3 คนบานมือจ้ี รปภ.สาว 2 

15 ไทยรัฐ 4/1/2549 1 แทกซ่ีล้ินขาดเตรียมมอบตัว 2 

16 ไทยรัฐ 10/3/2549 1 ลูกนักรองดังมอบตัวคดีหื่น 2 

17 ไทยรัฐ 15/11/2549 1 สาวบินไทยโดนลวนลาม 1 

18 ไทยรัฐ 19/2/2550 19 อนาจารเด็ก   1 

19 ไทยรัฐ 21/2/2550 19 ลาหื่น “แคมฟร็อก”   2 

20 ไทยรัฐ 24/2/2550 19 จับเดนหื่นกาม  2 

21 ไทยรัฐ 22/12/2550 19 สาปสงไอหื่น 4 

22 ไทยรัฐ 1/7/2549 19 อุทธรณจับนม 2 

23 ไทยรัฐ 13/9/2549 19 ฉุดสาวราชภัฏ 1 

24 ขาวสด 16/8/2550 14 9 โจโฉดขืนใจสาว 20 กลางนา 1 

25 เดลินิวส 14/3/2549 1 30 ทรชนรุมโทรม 2 เหย่ือ 1 
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26 เดลินิวส 29/8/2550 15 จับโจรนักขมขืนคนวัวหมูหมา 2 

27 คมชัดลึก 14/3/2549 1 สลด 2 สาววัยรุน 30 โจฉุดรุมโทรม 11 

28 คมชัดลึก 14/7/2549 1 เฒา 79 ขืนใจงอย ลูกสาวเพื่อนบาน 1 

29 คมชัดลึก 17/4/2550 2 หนูนอยวัย13 ถูกขมขืน 1 

30 คมชัดลึก 22/4/2550 2 หนุม 14 ขมขืนสาว 12 1 

31 คมชัดลึก 24/8/2550 3 คนสวนขมขืนเด็ก 8 ขวบ 1 

32 คมชัดลึก 6/7/2549 2 หนุมวินจยย.ขมขืนสาวโอเกะ 1 

33 ไทยรัฐ 18/6/2550 19 หื่นฉุดสาว 1 

34 ไทยรัฐ 5/9/2549 19 ลาแกงโจหื่น 2 

35 ไทยรัฐ 7/9/2549 19 อายัดตัวโจหื่น 2 

36 ไทยรัฐ 16/4/2550 15 จับ รปภ. หื่นกาม 2 

37 ไทยรัฐ 19/8/2550 15 2 หื่นจนมุม 2 

38 ขาวสด 10/1/2549 16 ป.รวบหัวหนารปภ.หื่น 2 

39 ไทยรัฐ 6/3/2549 19 จับฆาเศรษฐินี 9 

40 ขาวสด 13/5/2549 14 ลาเด็กบารเบียรฆาสาวใหญ 9 

41 ขาวสด 9/11/2549 11 จับทันควัน 3 มือปนฆาสาวใหญ 9 

42 ขาวสด 13/11/2549 14 จับโจรัดคอฆาซี 7 ดับคาโรงแรม 9 

43 เดลินิวส 27/6/2550 1 ลา “โกะเมืองกาญจน”รับงานฆาเจจู 9 

44 เดลินิวส 26/8/2550 1 ลาแกงทมิฬอุมฆา 2 แมลูก 9 

45 เดลินิวส 7/1/2549 1 ตร.ออกหมายจับจอมโหดแทงสาวตอหนาลูก 3 ขวบ! 9 

46 เดลินิวส 7/5/2549 11 รวบไอโหดแทงพรุนสาวทอง 5 เดือน 9 

47 คมชัดลึก 17/2/2550 2 จับตีนแมวมัดแมเฒาขังในหองน้ํา 9 

48 ขาวสด 16/2/2550 14 จับ2ไอโหดรุมฆาเศรษฐินีบุรีรัมย 9 

49 ไทยรัฐ 12/9/2549 1 หมอแจงลวนลามชี้เลขาฯเขาใจผิดคาดเปนขบวนการ 9 

50 ไทยรัฐ 13/9/2549 1 มีสาวโผลรองอีกโดนหมอคลําอก 9 

51 ขาวสด 29/4/2550 1 ไอหื่นรับส้ินฆาวิตถารสาวพิการ-เทียนยัดจิ๋ม 9 

52 ขาวสด 30/8/2550 1 อจ.สอนรองเพลงโตหื่นนศ. สาวจับอก-เปดกะบังลม   9 

53 คมชัดลึก 5/7/2549 2 โวย ป. 6 ขึงพืดอนาจาร 9 ตอ 1 แมล่ันรองศอ. 9 

54 ไทยรัฐ 20/8/2550 1 รวบ “เด็กเสิรฟ” หื่นเมาบุกจ้ีขืนใจสาว 13 

55 ไทยรัฐ 21/12/2550 1 จับแลว 3 ไอหื่นขมขืน- ฆานศ. 9 

56 ไทยรัฐ 15/3/2549 1 รวบโจรชิงทรัพยเคร่ืองช็อตจ้ีสาวแถมขมขืน 9 
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57 ไทยรัฐ 10/7/2549 1 รวบแท็กซ่ีหื่นกามมีดจี้บังคับผูโดยสารอมนกเขา 9 

58 ไทยรัฐ 9/9/2549 1 รวบอีก 2 ขาโจ รวมโทรมม. 3  9 

59 ขาวสด 21/12/2550 1 จับแกงขืนใจฆานศ.-หมอนวด 2 ศพรวด 9 

60 ขาวสด 10/1/2549 1 รองโจหื่นอิทธิพลมืดรุมโทรมถายรูปขู 9 

61 ขาวสด 13/1/2549 1 ลา 4 ทรชนฉุด 2 สาวดาวโอเกะขืนใจยับ! 9 

62 ขาวสด 25/2/2550 16 รวบโชเฟอรแอบถายคลิปสาวในหาง 9 

63 ขาวสด 22/4/2550 11 รวบรถเมลปลํ้าสาว17 9 

64 ขาวสด 30/6/2550 15 จับน.ศ. หนุมแอบถํ้ามอง 9 

65 ขาวสด 7/1/2549 15 ปดส.รวบโจรุมโทรม 9 

66 เดลินิวส 5/1/2549 15 รวบหนุมหื่นอนาจารเด็ก 8 ขวบ 9 

67 เดลินิวส 12/5/2549 15 รวบหนุมโหดฆา - ขมขืนพยาบาลซี8 9 

68 คมชัดลึก 24/4/2550 1 จับโชเฟอรรถตูแสบขมขืนผูโดยสารสาวฉกทรัพย-ทิ้งขางทาง 9 

69 คมชัดลึก 19/6/2550 1 
จับหนุมตบเด็กวัย 14 เหยื่ออางหนีจากบานถูกทําอนาจารนาน 

2 ป 9 

70 คมชัดลึก 28/8/2550 1 รวบฆาตกรฆาขมขืนป. 5 โชวเจาโลกกลางโรงพัก 9 

71 คมชัดลึก 10/9/2549 1 จับทรชนขมขืนเด็ก 14 เปนมะเร็ง 9 

72 คมชัดลึก 20/2/2550 2 ตํารวจจับหนุมตองสงสัยลวงสาวขมขืน-โชวแคมฟรอก 9 

73 คมชัดลึก 20/2/2550 2 จับ 4 โจรวมรุมโทรมเด็ก 9 

74 คมชัดลึก 17/4/2550 2 จับ 2 หนุมขมขืนสาวคาราโอเกะ 9 

75 คมชัดลึก 16/4/2550 4 รวบ รปภ.อนาจารสาวในหองน้ํา 9 

76 ไทยรัฐ 28/4/2550 12 แจงความลูกสาวถูกหนุมขมขืน 9 

77 ไทยรัฐ 5/9/2549 1 ผวจ. ลากคอ 5 โจขมขืนม. 3  9 

78 ขาวสด 18/8/2550 1 แฉแขงขมขืนสาว! แกงอาง “ตารบารบี้” 9 

79 เดลินิวส 21/10/2550 1 ยันเหย่ือกามพ.ต.ท. โดนลวงละเมิดจริงจอคิวรอฟนวินัยซํ้า 9 

80 คมชัดลึก 24/2/2550 2 รวบแลวผูตองสงสัยฆาขืนใจ 9 

81 ไทยรัฐ 14/5/2549 19 ฆาทิ้งแมน้ําโขง 1 

82 ขาวสด 25/12/2550 1 มือปนบุกฆาโหดสาวเสริมสวย 1 

83 ขาวสด 29/10/2550 14 บุกยิงโหดรีเซฟช่ันสาวคาโตะขาว 1 

84 ขาวสด 10/7/2549 1 ออกหมายจับเส่ียคนฆาสาวนวด 2 

85 ขาวสด 15/7/2549 1 มือชะแลงมอบตัวโตฆาดาวมหา'ลัย 2 

86 ขาวสด 8/9/2549 1 แทงคอสาวท้ิงศพเปลือย 1 
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87 ขาวสด 10/11/2549 1 จับตรวจ 'ดีเอ็นเอ' ตร.บี้ '10โจ' คล่ีคดีฆาปาดคอดญ. 2 

88 ขาวสด 22/2/2550 11 หนุมเพี้ยนทุบเฒาดับ 1 

89 ขาวสด 30/6/2550 14 บุกฆาชิงทรัพยหมอนวดหาดใหญ 1 

90 ขาวสด 30/10/2550 14 ลูกซองจอฆา 2 สาวดับคาถนน 1 

91 ขาวสด 24/12/2550 11 ยิงดับสาวกลางหาดใหญ 1 

92 ขาวสด 24/2/2550 16 บุกจับสงสัยฆาสาวใหญเพชรบูรณ 2 

93 ขาวสด 7/9/2549 15 พาดลูกซองยิงแมคาปลาดับคาบาน 1 

94 ขาวสด 12/11/2549 15 ปาประทัดยักษบึ้มหองแมคาลูกช้ิน 1 

95 เดลินิวส 9/11/2549 1 ลอบยิงสาวใหญจอดติดไฟแดง 1 

96 เดลินิวส 18/10/2550 1 จอยิงสาวหัวกระจุย  1 

97 เดลินิวส 6/1/2549 1 แทงพรุนชิงทอง 23 แผลไสทะลัก 1 

98 เดลินิวส 6/3/2549 1 ไลยิงดับหมอนวดปมชูสาว 10 

99 เดลินิวส 5/5/2549 1 แทงหลัง-เชือดคอซ้ํา ฆาชิงทรัพยสาวโรงงาน 5 

100 เดลินิวส 3/11/2549 1 ซัลโวเจาแมเงินกูดับคาหางช่ือดัง 1 

101 เดลินิวส 7/11/2549 1 รัดคอฆา นศ.สาว สยองคาบาน 1 

102 เดลินิวส 29/10/2550 15 มือปนจอยิงอุกอาจดับพนักงานบัญชี 1 

103 คมชัดลึก 8/5/2549 1 ฆาโหด หน.พยาบาลรัดคอ - ทุบหัวชิงทอง 1 

104 คมชัดลึก 13/7/2549 1 มือชะแลงเผนใต ฆาวาที่เจาสาวคาหอง 1 

105 คมชัดลึก 26/2/2550 2 นศ. ฆารัดคอแฟนสาวดับ 12 

106 คมชัดลึก 21/10/2550 2 สองโจรคัตเตอรปาดคอชิงทรัพยสาวประกัน 1 

107 คมชัดลึก 26/10/2550 14 มือปนยิงแมคาหวิดดับ 1 

108 คมชัดลึก 12/7/2549 2 มือปนบุกยิงสาวปางตาย 1 

109 คมชัดลึก 9/11/2549 2 ตามยิงสาวใหญ - พลาด 1 

110 คมชัดลึก 9/11/2549 2 ยิงหัวสาวใหญถูกจับทันควัน 1 

111 คมชัดลึก 2/5/2549 3 มือปนยิงเจแพปลาโผลมอบตัว 5 

112 เดลินิวส 19/6/2550 18 ลารวบ 2 โจทันควันตบซี 7 ชิงทรัพยสิน 5 

113 คมชัดลึก 15/9/2549 2 สาวแจงจับสมภารตบ 9 

114 ไทยรัฐ 19/2/2550 1 ลวงขมขืนสาวปวช. บังคับโชวโป 9 

115 ไทยรัฐ 20/2/2550 1 แกงหื่นกามจนมุมลวง 2 ดญ. ขยี้กามพอรูขาวแทบช็อก  1 

116 ไทยรัฐ 21/2/2550 1 ขมขืนไมสําเร็จเชือดคอหฤโหด 13 

117 ไทยรัฐ 30/6/2550 1 3 โจฉุดขมขืนยับ นร.วัย 17 หลานสาวพล.ต.ท. 1 
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118 ไทยรัฐ 16/8/2550 1 แกงทรชนบากามลวงฉุดสาวเสิรฟลงแขกสุดทารุณ 1 

119 ไทยรัฐ 27/8/2550 1 เดนนรกขืนใจรัดคอฆา11 ขวบ 1 

120 ไทยรัฐ 10/1/2549 1 รุมโทรมดญ. 14 ถายรูปขมขืนซ้ํา 1 

121 ไทยรัฐ 9/3/2549 1 แกงโจ-วางยาขมขืนยับ! นักเรียนวัย 12 1 

122 ไทยรัฐ 5/5/2549 1 จี้ถอนเคร่ืองราชฯ ซี 8 จับอกแอร 1 

123 ไทยรัฐ 6/5/2549 1 5 โจ โทรมยับสาวสายเด่ียว 12 

124 ไทยรัฐ 28/4/2550 19 ฉุดสาวขึ้นรถ 1 

125 ไทยรัฐ 20/6/2550 19 ฉุดขย้ีดญ. วัย13 1 

126 ไทยรัฐ 29/8/2550 19 ลวงไปขมขืน 1 

127 ไทยรัฐ 5/1/2549 19 หนีคดีขมขืนจนมุม 1 

128 ไทยรัฐ 6/3/2549 19 ขมขืนฆาโหด 2 

129 ขาวสด 10/7/2549 1 มีดจี้ผูโดยสารสาว อมนกเขา! จับทันควัน - แทกซ่ีหื่น 1 

130 ขาวสด 14/9/2549 1 เด็กรถหื่นฉุดเขารร. ขืนใจนร. 5 

131 ขาวสด 9/11/2549 1 หื่นโหดกลางกรุงปาดคอดญ. ศพหมกหองน้ํา 1 

132 ขาวสด 18/10/2550 14 ไอหื่นขี่จยย.ประกบ-ขมขืนสาวฉันทนา 1 

133 ขาวสด 28/12/2550 15 สลดสาวพิการถูกขย้ีต้ังทอง 7 เดือน 1 

134 เดลินิวส 19/2/2550 1 เว็บดังแคมฟร็อกลวงขย้ีสาว ปวช. 13 

135 เดลินิวส 21/2/2550 1 เลหแคมฟร็อกอางเสธ. ลวงสาวหลงกลกันเพียบ 1 

136 เดลินิวส 23/2/2550 1 ฆาขมขืน-ชิงทรัพย “สาวใหญ” 9 

137 เดลินิวส 18/4/2550 14 ฆาตกรหื่นกามบุกขมขืนโหดครูอนุบาล 1 

138 เดลินิวส 27/8/2550 1 บุกบานขโมย “นกหัวจุก” ฆา 11 ขวบ ลากเขาหองน้ําขืนใจยับ 1 

139 เดลินิวส 31/8/2550 1 ขมขืน-ถายคลิป 1 

140 เดลินิวส 17/10/2550 1 ขมขืนฆาบัณฑิตสาว 1 

141 เดลินิวส 4/5/2549 1 บีบแตร' แอรโฮสเตส คุก 15 เดือน ศาลลงโทษอดีต'ซี8' 1 

142 เดลินิวส 15/5/2549 1 แพรภาพรวมรักแบล็กเมลสาว 5 

143 เดลินิวส 13/7/2549 1 รพ. ปวนโรคจิตไลจับจ๋ิม 1 

144 เดลินิวส 8/9/2549 1 หัวโจกโทรมเด็ก 14 ไอโรจนจนมุมแลว 11 

145 เดลินิวส 8/9/2549 1 แทงมีดปกคา ขมขืนฆาโหดสาวโรงพิมพ 5 

146 เดลินิวส 21/2/2550 15 หวังขืนใจสาวเหย่ือขัดขืนจึงฆา 1 

147 เดลินิวส 16/4/2550 14 ยามหื่นไลปลํ้าสาวถึงหองน้ํางานพืชสวนโลก 10 

148 เดลินิวส 22/8/2550 15 โรคจิตขยําหนาอกสาวโชวรูม 1 
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149 เดลินิวส 13/1/2549 15 2 สาวโอเกะโดนจี้ไปขืนใจยับ 1 

150 เดลินิวส 6/5/2549 15 แกงวัยรุนหื่นชักปนจี้รุมโทรมสาวยับ 1 

151 คมชัดลึก 4/5/2549 1 ลวงสาวคายเพลงดัง ขมขืน -ถายคลิปวิดิโอ 1 

152 คมชัดลึก 8/9/2549 1 ขมขืนฆาสาวโรงพิมพมัดมือ - เทามีดแทงคอ 1 

153 คมชัดลึก 8/11/2549 1 สาวเมาขึ้นแท็กซ่ีหลับ โดนขมขืนชิงทรัพยซ้ํา 1 

154 คมชัดลึก 19/12/2550 14 เมากาวบุกชิงทรัพย-ขมขืน 10 

155 คมชัดลึก 6/5/2549 2 5 โจลากสาวโทรมยับบ ตร. ตามจับชักปนยิงสู 10 

156 คมชัดลึก 9/9/2549 2  8 หนุมขมขืนสาวโอเกะจับได 4 5 

157 คมชัดลึก 13/7/2549 3 โจกรุงเกาลวงสาวโรงงานรุมโทรม 5 

158 ไทยรัฐ 21/4/2550 19 แจงจับโจหื่น 1 

159 ไทยรัฐ 21/4/2550 12 เพื่อนคนงานหื่นบุกปลํ้าเมียคนอื่น 2 

160 ไทยรัฐ 29/4/2550 1 ซิวฆาตกรซาดิสตขมขืนฆาสาวใหญ อางเมาเบียร-หื่น 1 

161 คมชัดลึก 7/9/2549 3 ผชบ.ภ. 7 ส่ังลา 2 หัวโจกแกงโทรมม. 3  13 

162 เดลินิวส 15/3/2549 1 ไลจับแทกซ่ีหื่นขมขืนผูโดยสาร 2 

163 ไทยรัฐ 6/5/2549 1 แอรเหย่ือหื่น รุกจ้ีบินไทยเขมมาตรการ 9 

164 เดลินิวส 4/1/2549 1 ตร.ออกหมายจับแทกซ่ีมหาภัย 4 

165 ไทยรัฐ 19/12/2550 1 
จับสึกโลนหื่นกามเจาสํานักสงฆลวงสาวบวชชีพราหมณจับ

ขมขืน 2 

166 เดลินิวส 26/6/2550 14 มูลนิธิปวีณาพาดญ.แจงจับเฒาหื่น 12 

167 เดลินิวส 19/12/2550 18 จับสึกพระขมขืนชี 2 

168 เดลินิวส 23/12/2550 10 แจงจับโจหื่นดักฉุดนร. ม. 3 หวังขมขืน 12 

169 ไทยรัฐ 11/9/2549 1 
เลขาสาวโรจับ หมอทําลวนลามขณะสะลึมสะลือหลังผาเสริม

ด้ัง 9 

170 เดลินิวส 24/2/2550 14 แจงจับกระเปารถหื่นขมขืนผูโดยสาร 9 

171 เดลินิวส 21/8/2550 13 แจงจับโจรุมโทรมสาวม. 2 9 

172 คมชัดลึก 7/1/2549 2 แจงจับ 4 โจรุมโทรมสาววัย 13 9 

173 คมชัดลึก 5/5/2549 1 วอนศาลขังซี8 ทันที 9 

174 ไทยรัฐ 23/2/2550 1 ลวงขย้ีสาวใหญ ฆาโหดชิงทรัพย   2 

175 ไทยรัฐ 17/10/2550 1 ลาฆาตกรโฉด บุกฆาสาวคิวซี 1 

176 ไทยรัฐ 3/9/2549 1 เซ็กซวิตถารขวดยัดจิ๋มดับ 9 

177 ไทยรัฐ 8/9/2549 1 มีดปกคอขมขืนฆาเปลือย 1 

178 ไทยรัฐ 9/11/2549 1 ปลุกปลํ้าเชือดคอ ฆา ดญ. 12 ศพเปลือยสยอง 1 
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179 ขาวสด 23/2/2550 11 ขมขืนฆาโหดสาวเพชรบูรณหมกปา 1 

180 ขาวสด 25/12/2550 12 ฆาขมขืนกลางกรุง-ที่แทน.ศ.เอแบค 1 

181 เดลินิวส 3/9/2549 1 ขวดเบียร-ทะลวงจ๋ิม 'ไอโรคจิต!' ฆาสาวหมกเกสตเฮาส 1 

182 คมชัดลึก 24/12/2550 1 ขมขืนฆาโหดสาวแบกศพใสจยย.ทิ้งยานพระราม 3 1 

183 คมชัดลึก 28/4/2550 2 

ฆาขมขืนซาดิสตสาวพิการ  ตร.พุงเปาคนใกลชิดลง

มือ-คาดจับไดแน 1 

184 คมชัดลึก 17/10/2550 2 สาวนิรนามถูกฆาขมขืนหมกปา 5 

185 คมชัดลึก 23/2/2550 3 ฆาสาวใหญชิงทรัพย-ขมขืน 1 

186 เดลินิวส 3/1/2549 1 แทกซ่ีหื่นปล้ํานักรองสาวฮึดกัด! ลิ้นขาดกระจุยคาปาก 1 

187 คมชัดลึก 3/1/2549 1 แท็กซ่ีปลํ้าจูบฮึดกัดล้ินขาด 1 

188 คมชัดลึก 11/3/2549 1 ไลปลํ้าโดนกัดล้ิน 1 

189 คมชัดลึก 8/5/2549 1 หลอกสาวกงเหลาเมาแอยองลักหลับถูกกัดล้ินขาด 1 

190 คมชัดลึก 9/11/2549 1 ฆาปาดคอสาวม. 1 เปลือยคาหองน้ําหวังขมขืนฮึดสู 1 

191 คมชัดลึก 14/1/2549 2 สาวรง.ใจเด็ดฮึดสู 2 โจร 1 

192 คมชัดลึก 17/10/2550 1 สยองเฒา 76 ปล้ําสาววัย 28 ถูกตาช่ังทุบหัวตายคาหองพัก 11 

193 ขาวสด 14/1/2549 1 โดนตีหัว สาวฮึดสูไมใหโจรชิงรถจยย.โชคดีรอด 1 

194 คมชัดลึก 7/9/2549 2 ตบสาวโดนแทงสวนไสทะลัก 1 

195 เดลินิวส 12/7/2549 1 2 โจรสะพานลอยกะซวก-ชิงทรัพยชางแตงหนาดารา 1 

ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง ความรุนแรงในชุมชน คนรูจัก 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 8/11/2549 19 มือยิง 3 แมลูก 1 

2 คมชัดลึก 11/1/2549 1 เศรษฐีนีเรรอน!  4 

3 ไทยรัฐ 23/2/2550 19 เพื่อนผัวตัวแสบ 1 

4 ไทยรัฐ 18/4/2550 19 หนุมถํ้ามอง 1 

5 ไทยรัฐ 29/12/2550 1 เรงเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนหญิง “เหย่ือเผา” 4 

6 ไทยรัฐ 23/8/2550 19 พระตอยแมชี 1 

7 ไทยรัฐ 16/10/2550 19 วัยรุนหึงโหด 3 

8 ไทยรัฐ 10/3/2549 19 ฆาลางหนี้ 1 

9 ไทยรัฐ 9/5/2549 19 ลามือฆาแมพิมพ 2 

10 ไทยรัฐ 14/5/2549 19 จับมือฆา 2 ศพ 2 
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11 ไทยรัฐ 1/7/2549 19 ฆาคูหม้ัน 1 

12 ไทยรัฐ 15/7/2549 19 เซลลฆาแฟนสาว 1 

13 ไทยรัฐ 13/11/2549 19 รวบมือฆาซี7 2 

14 ขาวสด 17/6/2550 1 “ปลัดหนุม” ฆาก๊ิก “สาวนวด” 1 

15 ขาวสด 28/12/2550 1 หนุมม. 4 คล่ัง เผาโหดดญ.ม. 3 1 

16 ขาวสด 8/7/2549 15 ยิงทะลุแกมสาวหาดใหญ 1 

17 เดลินิวส 1/7/2549 1 สยอง 2 ศพ จาตร.ฉุนก๊ิกขอเลิก 13 

18 ขาวสด 1/3/2549 11 ลามือมีด ฆาเศรษฐีนีลางหนี้ 2 

19 ไทยรัฐ 15/5/2549 1 รวบมือแพรคลิปโป 2 

20 ไทยรัฐ 12/1/2549 19 ขย้ีกามเด็กป. 6  1 

21 ไทยรัฐ 4/3/2549 19 เฒาขย้ีเด็ก ป.5 1 

22 ไทยรัฐ 15/7/2549 19 จําคุกอนาจาร 2 

23 ไทยรัฐ 3/9/2549 19 รุมโทรมนร. 1 

24 ไทยรัฐ 4/11/2549 19 ครูอนาจารเด็ก 1 

25 ไทยรัฐ 4/11/2549 19 แอบถาย 1 

26 ไทยรัฐ 14/11/2549 19 ครูขมขืน 1 

27 ขาวสด 29/8/2550 1 จับแลวจอมขมขืนทั้งแมลูกออน-วัวที่รัก 2 

28 ขาวสด 10/9/2549 1 แมยอมเผาวันนี้ ด.ญ. 14 เหย่ือกาม 4 

29 ขาวสด 11/9/2549 15 หมอลวนลามสาวเสริมด้ัง 1 

30 เดลินิวส 5/3/2549 1 สังคมเส่ือมหนัก ด.ช. ขืนใจ 3 ขวบ 11 

31 เดลินิวส 14/11/2549 1 สลด ด.ญ. วัย 11 ไอหื่นขย้ีกาม 11 

32 คมชัดลึก 15/5/2549 1 จับมือแพรคลิปโป 2 

33 คมชัดลึก 10/5/2549 2 รปภ. กลัดมันอนาจารเด็ก 9 ขวบ 1 

34 ไทยรัฐ 8/9/2549 1 ลากคอแลว 1 แกงโทรมม. 3  2 

35 ไทยรัฐ 22/4/2550 15 11 โจแกงซิ่งหื่นขืนใจ 2 นร.หญิง 1 

36 ไทยรัฐ 31/8/2550 19 สึกพระหื่น 4 

37 ไทยรัฐ 28/10/2550 19 นศ. หื่นขย้ี ด.ญ. 1 

38 ไทยรัฐ 28/2/2550 19 ทิดหื่นฉุดเด็ก 1 

39 ขาวสด 30/10/2550 11 จับกังหื่น-ขย้ี 6 ขวบลูกสาวเพื่อน 1 

40 ไทยรัฐ 24/2/2550 1 
รวบนศ.วิศวะป1 หึงโหดรัดคอแฟนสาวดับคามือเมาทะเลาะ

รุนแรงกอน 13 
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41 ไทยรัฐ 8/1/2549 1 รวบมือมีดแทงพรุน! ฆาชิงทองเมียเพื่อน 9 

42 เดลินิวส 28/12/2550 1 จับทันควันม.3 โหดราดน้ํามันเผานร.สาว 9 

43 เดลินิวส 5/1/2549 1 รวบทันควันรวมฆาน.ศ.ม.กรุงเทพ! 9 

44 เดลินิวส 11/1/2549 1 เผยสาวเรรอนถูกเผาส้ินใจทรมาน ลูกนักธุรกิจอสังหาฯ 12 

45 เดลินิวส 17/2/2550 19 ตะครุบคูหูทมิฬฆาชิงทรัพยเศรษฐินี 9 

46 เดลินิวส 21/4/2550 13 รวบหนุมตกงานแสบ “แชต” ตุนเงินสาว 9 

47 เดลินิวส 18/8/2550 18 ประหารชีวิตหนุมฆาโหดนักเรียนม. 2 9 

48 เดลินิวส 9/11/2549 10 รวบแกงโจทมิฬบุกฆาสาวโหด 9 

49 คมชัดลึก 20/6/2550 1 จับโจปาดคอปลัดฯหญิงยัดศพทายรถ 9 

50 เดลินิวส 7/1/2549 14 ศส.บช.น. รวบหนุมหึงโหด 13 

51 เดลินิวส 1/7/2549 1 สยอง 2 ศพ จาตร.ฉุนก๊ิกขอเลิก 13 

52 คมชัดลึก 4/11/2549 2 ฟอง 2 ครูขมขืนลูกศิษย 9 

53 ขาวสด 25/12/2550 13 สาวแจงความถูกขมขืน 9 

54 ขาวสด 15/7/2549 14 แมรองลูกสาว2ขวบถูกทําอนาจาร 9 

55 เดลินิวส 20/10/2550 1 สาวรองพตท. “ฟนแลวทิ้ง” 9 

56 ไทยรัฐ 17/10/2550 1 รวบหนุมแชตลวงดญ. 13 ขยี้ แถมรีด 1 หมื่นไมแฉคลิปโป 9 

57 ไทยรัฐ 15/3/2549 1 จับแลว 6 ทรชนโทรม 2 เด็กสาว 9 

58 ไทยรัฐ 4/5/2549 1 รวบนายจางต้ังขอหาหนักขมขืนสาว 16 9 

59 ขาวสด 25/8/2550 1 จับหนุมแชทกามลวงดญ. 14 กักขังขืนใจขามจว. 9 

60 ขาวสด 15/3/2549 1 ลาอีก 24 โจหื่นรุมโทรม 2สาว 9 

61 ขาวสด 4/5/2549 1 รวบเส่ียขายผลไมขมขืนซาดิสต ม.3 9 

62 ขาวสด 10/7/2549 1 ลา 5 โจพัทยาห่ืนลวงขย้ียับ 2 สาว 9 

63 ขาวสด 8/9/2549 1 จับหัวโจกขย้ีด.ญ. 14 'สุพรรณ' 9 

64 ขาวสด 9/9/2549 1 คุมหัวโจกแกงหื่นขมาหนาศพ ด.ญ. 14 2 

65 ขาวสด 15/11/2549 1 รวบไดแลว 3 แกงนร.ขย้ีป. 6 9 

66 ขาวสด 16/2/2550 15 รวบหนุมพรากผูเยาว 9 

67 ขาวสด 25/8/2550 14 จับโจแช็ตไลนลวงขย้ีน.ร.สาว 9 

68 ขาวสด 28/8/2550 15 จับแลวหื่นขมขืน 11 ขวบ 9 

69 ขาวสด 17/12/2550 11 รวบแลวโจหื่นขมขืนฆาน.ศ. สาวป.โท 9 

70 ขาวสด 20/12/2550 11 จับหนุมสุรินทรหนีคดีขมขืน 2 

71 ขาวสด 12/7/2549 14 จับ ด.ช. 14 ป อนาจาร 9 
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72 ขาวสด 1/9/2549 14 จับแกงหื่นโทรม นร.หญิงถายคลิป 9 

73 ขาวสด 8/9/2549 11 จับหนุมใหญขมขืนด.ญ. 12 9 

74 เดลินิวส 28/6/2550 1 รวบหนุมหื่นขย้ีเด็กวัย 13   9 

75 เดลินิวส 19/8/2550 1 รวบหนุมสุดหื่น! ขมขืนสาวใหญ 9 

76 เดลินิวส 30/8/2550 1 รวบหนุมใหญปนจี้ “ปลัดสาว” บังคับ-ขมขืน 9 

77 เดลินิวส 21/12/2550 1 รวบแก็งทรชนขมขืนฆานศ. สาว 9 

78 เดลินิวส 29/12/2550 1 รวบพอพิมพโรงเรียนดังสงสัยพัวพัน “พรากผูเยาว” 2 

79 เดลินิวส 4/5/2549 1 จับนายจางขมขืน ม. 3 9 

80 เดลินิวส 5/7/2549 1 รวบ ' หนุมเหนือ' แซตลวงเด็กม.2 กักขังยํ่ายียับ 9 

81 เดลินิวส 11/7/2549 1 รวบแก็งโจโจรปลนขมขืนญาติไอชาญอางทวงเงินผัวคาจางอุม 9 

82 เดลินิวส 14/7/2549 1 รวบไดแลวหัวโจกแกงปลน-ขมขืนสารภาพลางแคน 2 

83 เดลินิวส 1/9/2549 1 จับนร.รุมโทรมเพื่อนม. 4 9 

84 เดลินิวส 9/9/2549 1 จนมุมอีก 2 ทรชนขมขืน ม. 3 ดับ 9 

85 เดลินิวส 11/9/2549 1 จับครบ 5 โจ ขมขืนม. 3 ดับ 9 

86 เดลินิวส 18/2/2550 11 จับแกงโจเมืองจันทปลน-โทรมด.ญ. 9 

87 เดลินิวส 22/8/2550 15 รวบหนุมพรากผูเยาวสาวม. 2 9 

88 เดลินิวส 25/8/2550 15 รวบโจโคราชลวงเด็กขมขืนยับ 9 

89 เดลินิวส 31/8/2550 14 จับพระหื่นลวงเด็กนร.ป. 5 ทําอนาจาร 9 

90 เดลินิวส 15/7/2549 2 รวบไอหื่นขมขืนวิตถารแมคาสาวสวย 9 

91 เดลินิวส 9/9/2549 14 รวบหื่นวัย 50 บีบคอ - ขมขืนยายวัย 94 9 

92 เดลินิวส 7/3/2549 18 จําคุก 13 ป 4 ด. หนุมหื่นขืนใจนร.ม.2 9 

93 เดลินิวส 7/7/2549 18 จับลวงแฟนเพ่ือนไปขมขืน. 9 

94 เดลินิวส 8/9/2549 18 จับโจลวงเด็กหญิงระเริงกาม 9 

95 คมชัดลึก 21/4/2550 1 
จับหนุมแชทลวงสาวทําเปนรวย-อาชีพหรู  กรรโชกเงินขืนใจเผย

ทํากวา 20 คดี 9 

96 คมชัดลึก 1/9/2549 1 รวบยกแกงม. 6 โทรม - แพรคลิปประจานทั่วรร. 9 

97 คมชัดลึก 19/12/2550 14 จับ 3 โจขมขืนสาวชิงทรัพยในหาง 9 

98 คมชัดลึก 10/3/2549 3 รวบหนุมขมขืนสาว 9 

99 คมชัดลึก 9/5/2549 3 ฝากขังอดีตลิเกขมขืน 9 ขวบ 9 

100 ขาวสด 23/12/2550 16 จับอีก 2 โจรวมขย้ี 8 ขวบหองน้ําโรงเรียน 9 

101 ขาวสด 12/5/2549 1 จับไอซาดิสต ฆาขมขืนซี 8 9 



259 
 

102 ขาวสด 5/9/2549 1 จี้ต้ังขอหา 'ฆา' รุมโทรมดญ. 14 9 

103 เดลินิวส 26/2/2550 1 ส่ังต้ังกรรมการสอบเพิ่ม “พระมหา” ขมขืนสาวใหญ 9 

104 ขาวสด 14/7/2549 14 จี้เอาผิดพอเฒาหื่นขย้ีสาวพิการ 2 

105 ไทยรัฐ 16/6/2550 1 ยิงหัววันไหวครูม.6 นอยใจแฟน 6 

106 ไทยรัฐ 18/6/2550 1 ปวส.หึงโหดแทงดับสาวราชภัฏ 10 

107 ไทยรัฐ 24/6/2550 1 สองดับ! “เมียเส่ีย” หลังสงผัวเขา รพ.จิต 8 

108 ไทยรัฐ 26/6/2550 1 หนุมกอคดีหึงโหด ฆาสาว “ทั้งกลม” 9 

109 ไทยรัฐ 24/2/2550 1 พระหนุมอกหัก-สติแตกแทงสีกา 10 

110 ไทยรัฐ 24/2/2550 1 ชิงทรัพยสุดโหดเสียบอกยายดับปาดคอหลานด้ิน 1 

111 ไทยรัฐ 16/12/2550 1 สกัดทางหนีออกนอกปท.ปลัดปนโหด ดับคูก๊ิกสาว 9 

112 ไทยรัฐ 20/12/2550 1 ปลัดฆาก๊ิกมอบตัวผวจ.ยังไมไลออก 5 

113 ไทยรัฐ 28/12/2550 1 นร. ชายโหดรักคุดจุดไฟเผา ดญ. ม. 3 สยอง ร.ร. 10 

114 ไทยรัฐ 10/1/2549 1 หนุมขอทานโหดน้ํามันราด- ไฟเผาสาวเรรอนสาหัส 1 

115 ไทยรัฐ 7/7/2549 1 จําคุก 3 ป จสต.รุมสาวบริษัทเที่ยวในผับ 9 

116 ไทยรัฐ 12/7/2549 1 ชะแลงทุบฆาโหดอดีตดาวมหา'ลัยธุรกิจบัณฑิตย 1 

117 ไทยรัฐ 13/7/2549 1 ยิงดญ. ดับ มอบตัว อางปนล่ัน 5 

118 ไทยรัฐ 13/7/2549 1 หมายจับ-ไลลา หน.เซลลหึงโหด 13 

119 ไทยรัฐ 7/11/2549 1 ใหประหารจามีกับ สจ.รักษ บึมแมสส. 9 

120 ไทยรัฐ 9/11/2549 1 รัวฆาแมคาดอกไม ตร.ไลลาสกัดระทึกรวบ 3 มือปนรับจาง 5 

121 ไทยรัฐ 10/11/2549 1 

ฟนคอแมคาเหวอะ หมกศพขางถนน! ตร.รีดผัวเปน

อบต.คาวเลือดคลุงบาน 5 

122 ไทยรัฐ 13/11/2549 1 เพื่อนรํ่าไหระงมเผาศพม. 1 ยังไรเงาฆาตกร 4 

123 ไทยรัฐ 6/1/2549 19 ฆาแทงเมียเพื่อนชิงทองหนัก 10 บาท 1 

124 ไทยรัฐ 11/1/2549 19 สาวถูกเผาตายแลว 1 

125 ไทยรัฐ 5/9/2549 19 ฆาแมเฒาตายเปลือย 1 

126 ไทยรัฐ 7/9/2549 19 พิษหึงยิงสาวใหญดับ 10 

127 ขาวสด 22/4/2550 1 เมาคล่ังมีดจี้สาว! อลหมานเซเวน-ตรัง 10 

128 ขาวสด 18/6/2550 1 “เทคนิค” ฆาแฟนสาวราชภัฏ-หึงพาก๊ิกมุดหอ 6 

129 ขาวสด 23/6/2550 1 แฉฆาเมีย 'หมอเผา2' 'เจจู' คนดังเพิ่งสงผัวเขารพ.บา 2 

130 ขาวสด 26/6/2550 1 มุงญาติผัว-รางทรงบงการส่ังฆา 'เจจู'! 2 

131 ขาวสด 29/6/2550 1 เด็กเสิรฟหนุมหึงโหดฆานศ.สาวบุกหอพัก-ยิง 2 ศพ 10 
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132 ขาวสด 16/12/2550 1 บุกคลินิกยิง 2 ศพ “เภสัช” สาว 1 

133 ขาวสด 19/12/2550 1 หนุมกศน.มอบตัวปาดคอนศ.ทิ้งน้ํา 9 

134 ขาวสด 6/1/2549 1 แทงสาว 24 แผล - ลูก 3 ขวบ แฉ 'เพื่อนพอ' 5 

135 ขาวสด 8/1/2549 1 จับมือมีดจิ้ม 24 แผลเมียเพื่อนชิงทองไปแตงงาน 13 

136 ขาวสด 10/1/2549 1 หนุมขอทานดวนยางสดสาว จุดไฟเผาคาสวนลุม 1 

137 ขาวสด 11/1/2549 1 ที่แทสาวเรรอนถูกเผา ลูกเศรษฐีโดนไลจากตระกูล 8 

138 ขาวสด 12/1/2549 1 จับแลว-ปมมรดกฆาเศรษฐีนีปราจีน 2 

139 ขาวสด 9/3/2549 1 จอยิงดญ.วัย 14 ดับหนามานรูด 1 

140 ขาวสด 10/3/2549 1 ตร.จับแลว 1 มือมีด ฆาลางหนี้เศรษฐีนี 2 

141 ขาวสด 1/7/2549 1 จาปนโหดฆาแมมายดับ 1 

142 ขาวสด 9/7/2549 1 เส่ียรักคุด-บุกรัวฆา 'สาวนวด' ทุมเล้ียงดู กลับเมิน 8 

143 ขาวสด 12/7/2549 1 แคนแฟนสาวมีก๊ิกเจอยาคุม ชะแลงทุบ -ฆาโหด 10 

144 ขาวสด 13/7/2549 1 ตร. ลาหนุมโตโยตา แฉปมสาวบอกเลิกวิวาห 2 

145 ขาวสด 6/9/2549 1 ปลนทอง-จี้ตัวประกันรปภ.สาว ลาใตดินยันบนดิน 1 

146 ขาวสด 14/9/2549 1 มือปนบุกถึง รง. ยิงโหด 2 แมลูกปมชูสาว - หักธุรกิจ 5 

147 ขาวสด 7/5/2549 11 ดวนหึงโหดปาดคอแฟน 10 

148 ขาวสด 8/5/2549 11 บุกรัดคอ-ทุบหัวฆาพยาบาลคาบาน 1 

149 ขาวสด 9/5/2549 15 กระหน่ํายิงสาวใหญดับ 1 

150 ขาวสด 6/11/2549 15 หนุมกลัดมันจับสาวคูขากดน้ําดับ 1 

151 ขาวสด 13/11/2549 14 สลดเผาแลวศพด.ญ. 12 ถูกปาดคอ 13 

152 เดลินิวส 19/4/2550 1 

พระครูหมัดส่ังชกสลบ สท.สาวช้ํา ตร.ปรับ 500 บ. 

ปลอยตัว 1 

153 เดลินิวส 18/6/2550 1 หึงแทงตาย 10 

154 เดลินิวส 22/10/2550 1 หนุมแคนอดีตแฟนชักปนยิงหนีไมรอด 13 

155 เดลินิวส 8/7/2549 1 ไลซัลโว 'เศรษฐีนี' นองสาวตายแทน 1 

156 เดลินิวส 12/7/2549 1 หนุมหึงสุดอํามหิตชะแลงตีดับอดีตดาวมหา'ลัยดัง 10 

157 เดลินิวส 10/1/2549 1 ขอทานขาเปแคนเผาทั้งเปนแฟนเกา 1 

158 เดลินิวส 15/7/2549 1 ฆาดาวมหา'ลัยมอบตัว 5 

159 เดลินิวส 24/2/2550 15 แคนโดนดูถูกบุกฆายายปาดคอหลาน 10 

160 เดลินิวส 20/4/2550 10 ชุมนุมอื้อไลพระครูหมัดส่ังชก ส.ท. หญิง 12 

161 เดลินิวส 23/4/2550 14 พิษหึง! ฆารัดคอแคชเชียรหมกศพในหอง 10 
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162 เดลินิวส 25/4/2550 15 หึงคอนตีหัวเจาของรานเสริมสวยดับ 10 

163 เดลินิวส 24/8/2550 18 หนุมยัวะแทงแฟนเกาหวิดดับ 10 

164 เดลินิวส 27/8/2550 19 เขาใจผิดแฟนพาก๊ิกเปดหองแทงดับ 10 

165 เดลินิวส 12/1/2549 11 เปโหดเผาทั้งเปน-เช่ือปมจากชูสาว 5 

166 เดลินิวส 9/7/2549 12 เส่ียรานเหล็กรักคุดบุกยิงหมอนวดดับ 1 

167 เดลินิวส 8/11/2549 13 ฆาเด็กรามฯ ก๊ิกเกาโผลปฏิเสธ 5 

168 คมชัดลึก 20/4/2550 1 สุดทนเจาคณะตําบลชกส.ท. หญิง-เตะเด็ก 12 

169 คมชัดลึก 17/6/2550 1 ฉุนสาวอยูกับก๊ิกในหองพังประตูชักมีดแทงดับ 10 

170 คมชัดลึก 28/6/2550 1 
สิบเอกควงปนระเบิดจ้ีนศ. สาว ตร.ไลลา-ลอมจับคนบาน

ยึดเอ็ม 16 5 

171 คมชัดลึก 23/12/2550 1 จอดรถขวางหนาบานเฒา 70 ยิงยกครัว 10 

172 คมชัดลึก 18/6/2550 2 

หนุมใหญโมโหหิวขวานฟนหัวก๊ิกดับยัวะไมหาขาวให

กิน 10 

173 คมชัดลึก 23/8/2550 2 พระซอมแมชียัวะไมไหว 6 

174 คมชัดลึก 12/1/2549 3 นอยใจงอแฟนไมสําเร็จ  3 

175 คมชัดลึก 13/1/2549 3 จิตแพทยดูแลลูกสาวเหย่ือมีดผัวแชงฆาตกร 4 

176 คมชัดลึก 2/11/2549 2 หนุม  20 ฆาแฟนหมกโรงแรม 1 

177 เดลินิวส 9/5/2549 7 ตร.ต้ัง 2 ทีมลาฆาตกรฆาหน. พยาบาล ซี 8 9 

178 ขาวสด 8/11/2549 15 เคนแฟนเกาคล่ีฆารัดคอ 'น.ศ.สาว' 2 

179 ไทยรัฐ 10/11/2549 1 ตามลาแฟนใหมเชือดม. 1 ทะเลาะกันกอนฆา 9 

180 คมชัดลึก 12/5/2549 2 ฆาสาวบารเบียรขึ้นอืดคาหองพัก ตร.คาดฝมือแฟน 5 

181 ไทยรัฐ 26/6/2550 1 ไอหื่นพนโทษออกมากอเหตุซ้ําคนเดิมอีก 1 

182 ไทยรัฐ 27/6/2550 1 รูปเปลือยรีด 3 แสนแบล็กเมลสาวใหญผจ.แบงก 1 

183 ไทยรัฐ 17/10/2550 1 3 นศ. ลวงเท่ียวเธค ม. 6 เมาถูกโทรมยับ 1 

184 ไทยรัฐ 14/3/2549 1 รุมโทรมปาเถ่ือน 30 คนขย้ี 2 สาว 1 

185 ไทยรัฐ 10/7/2549 1 8 โจหื่นกามลวงสาว ม.2 รร.เดียวกันรุมโทรมยับ 1 

186 ไทยรัฐ 12/7/2549 1 ดักฉุดนักรอง 8 หื่นขมขืนยับ 1 

187 ไทยรัฐ 4/9/2549 1 สลด นร.สาวม.3 โดนโทรม มะเร็งซ้ําคราชีวิต 13 

188 ไทยรัฐ 12/9/2549 1 ลากสาวลูกเส่ียเรียงคิวคาขนํา 1 

189 ไทยรัฐ 12/11/2549 1 เวียนเทียนขมขืน 2 นร. ม. 2 เปนเหย่ือ 2 ทรชน 1 

190 ไทยรัฐ 14/11/2549 1 4 ทรชนขย้ีกาม ป.6 ถายคลิป โหลดขายคลองถม 1 

191 ไทยรัฐ 17/4/2550 12 หนุมเมาแลวคึกปนขึ้นบานสาว 10 
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192 ไทยรัฐ 25/6/2550 19 มอมยาขย้ีกาม 1 

193 ไทยรัฐ 30/8/2550 19 แชตลวงขย้ีกาม 1 

194 ไทยรัฐ 25/10/2550 19 ลวงขย้ีกามสาวปวช. 1 

195 ขาวสด 19/2/2550 1 ขืนใจสาวเหนือวัย 16  เหย่ือเว็บ! ลา “ณุ แคมฟร็อก” 5 

196 ขาวสด 20/2/2550 1 ตร.คนบาน- ' ณุ แคมฟร็อก' ชิงหอบคอมพหนี 2 

197 ขาวสด 26/2/2550 1 อางเปนตร.-จี้จับตัว 2 นร.สาวมัดตนไม-สลับขืนใจ 1 

198 ขาวสด 28/4/2550 1 รร.ปดเทอม-หางาน สาวตจว.เหย่ือแกงกามกรุง! 4 

199 ขาวสด 25/6/2550 1 พระขี้เมาบุกบานลวนลามสาว 15! 1 

200 ขาวสด 22/12/2550 1 4 เด็กชายป. 5 ลวงขย้ีดญ. ป. 2- หลังหองน้ํา 1 

201 ขาวสด 5/7/2549 1 บุกชวยดญ.วัย 14 เหย่ือแชตกาม 2 

202 ขาวสด 3/1/2549 1 ตร. แกะรอยวิซีดีเอ็กซ-แอบถาย 'สาวอาชีวะ' 2 

203 ขาวสด 7/1/2549 1 4 โจรุมโทรม 'ดญ.' มือถือถายคลิปประจานทางเน็ต 1 

204 ขาวสด 9/3/2549 1 

สังคมสลด '6ดช.' วัย 14 หื่นวางยา - รุมโทรม '2 ดญ. 

ม.2' 11 

205 ขาวสด 10/3/2549 1 ลูก' เพื่อชีวิตโฉ ขมขืน-ถายโป 1 

206 ขาวสด 14/3/2549 1  30 โจ' ขย้ี 2 สาวรุมโทรมขางวัด 1 

207 ขาวสด 6/5/2549 1 ฉุดขย้ี 'สาวสายเด่ียว' จับ 4 โจหื่นเหิมดวลปนสูตร. 5 

208 ขาวสด 4/9/2549 1 ด.ญ. วัย 14 โดน 4 โจรุมโทรมดับอนาถ 1 

209 ขาวสด 14/11/2549 1 ถายคลิป - ญาติเปดเจอ ขมขืนดญ. รูปแพรมือถือ 1 

210 ขาวสด 17/8/2550 1 หนาเหมือน-สวมรอย “ตารบารบี้” ขย้ีสาว-ถายคลิป 1 

211 ขาวสด 1/7/2549 15 ชวนทําสะอาดบาน-ด.ช.ขมขืนด.ญ. 1 

212 เดลินิวส 10/1/2549 1 แกงทรชนรุมโทรมม. 3 มือถือถายคลิปเก็บ 1 

213 เดลินิวส 11/9/2549 1 

สลดวงการศึกษา ครูมัธยม ' อยุธยา' ขออึ้บแลก 

'เกรด' 11 

214 เดลินิวส 9/11/2549 1 ฆาเปลือย-สยองกรุง! นร.สาวม.1 ปาดคอดับคาหอง 1 

215 เดลินิวส 23/10/2550 9 พ.ต.ท. หื่นขืนใจสาวขอใหปากคําแลว 5 

216 เดลินิวส 26/10/2550 15 เหย่ือถูกตํารวจขมขืนผวาเจอโทรฯขมขู 1 

217 เดลินิวส 23/12/2550 15 สาวถูกขมขืนฆาเปนนศ. มหา’ลัยดัง 8 

218 คมชัดลึก 19/2/2550 1 พิษ “แคมฟร็อก” หลอกขมขืนยับ 10 

219 คมชัดลึก 18/4/2550 1 สงกรานตหื่น ฉุดนร.ขืนใจ 11 

220 คมชัดลึก 10/3/2549 1 โทรม 2 นร.อัดคลิป 1 
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221 คมชัดลึก 4/5/2549 1 คุก 3 เดือนลวนลามแอร 9 

222 คมชัดลึก 4/9/2549 1 เพื่อนบานลวงเด็กม. 3 รุมโทรม 9 -1 ส้ินใจที่รพ. 1 

223 คมชัดลึก 15/7/2549 2 เฒา 79 มอบตัวปฏิเสธขมขืน 9 

224 ไทยรัฐ 11/9/2549 1 จับครบ 5 ขืนใจม.3 เผาแลวเหย่ือโหด 13 

225 เดลินิวส 29/4/2550 10 โจโหดเมาปดขมขืนซาดิสตสาวงอย 13 

226 เดลินิวส 26/6/2550 1 ไลลาเดนคุกกอคดีขมขืนสาวพิการซ้ํา 2 

227 เดลินิวส 20/2/2550 1 ลุยคนบานดีเจแคมฟร็อกฉาว 2 

228 คมชัดลึก 23/6/2550 2 แจงจับหนุมขมขืนสาวพิการ 9 

229 ไทยรัฐ 29/6/2550 1 
แมเฒาวัยดึกแจงจับโดนพอเฒา 65 ขมขืนหลอกวาจะ

รับผิดชอบ 9 

230 ไทยรัฐ 28/4/2550 1 กัดหัวนมดูดเลือด ฆาขมขืนสาวงอยเหย่ือโหด 1 

231 คมชัดลึก 3/9/2549 1 ผัวหึงแทงโหด 10 

232 ไทยรัฐ 17/6/2550 1 

ปลัดอําเภอรัว 5 นัด ฆาหมอนวดคารถ ปนจอขมับดับ

ตาม 1 

233 ไทยรัฐ 28/6/2550 1 สอ. ควงปน-ระเบิด ปลนนศ. โดนกระทืบอวม 1 

234 ไทยรัฐ 29/6/2550 1 เด็กเสิรฟรักขม ฆา นศ. สาว ยิงตัวตายตาม! 10 

235 ขาวสด 20/10/2550 16 ฆาสาวชลประทาน-ยิงตัวตายตาม 1 

236 ขาวสด 23/2/2550 16 หนุมหึงโหดยิงนักรองสาหัส-ฆาตัวตาย 10 

237 ขาวสด 10/3/2549 16 ตร.คล่ังรักยิงมายสาวกอนฆาตัว 1 

238 เดลินิวส 29/6/2550 1 หึงซัลโวแฟนสาวนศ. ฆาตัวตาม 10 

239 เดลินิวส 31/10/2550 1 หนุมรักคุดหึงโหดงออดีตแฟนไมไดแทงดับฆาตัวตาม 10 

240 คมชัดลึก 19/4/2550 1 ฆาสยองนศ.สาว  กรอกยาพิษตายตามท้ิงจม.ขอโทษพอแม 13 

241 คมชัดลึก 31/10/2550 1 งอสาวไมคืนดีจวง 10 แผลคาท่ีแทงหัวใจดับตาม 10 

242 คมชัดลึก 10/11/2549 1 จอยิงก๊ิกฆาตัวคาเกง 1 

243 คมชัดลึก 17/6/2550 2 ปลัดหนุมยิงก๊ิกคารถ-ปลิดชีพตาม 1 

 

ขาวที่ผูชายกระทําความรุนแรงตอผูหญิง ความรุนแรงในครอบครัว 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 8/7/2549 19 พอใจยักษ 1 

2 ไทยรัฐ 11/9/2549 19 หลานไมรักดี 1 

3 ไทยรัฐ 17/8/2550 19 พอเล้ียงหื่น 1 

4 ไทยรัฐ 9/5/2549 19 พอเล้ียงหื่น 1 
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5 ไทยรัฐ 24/4/2550 19 ตชด.ยิงนองเมีย 1 

6 ไทยรัฐ 20/12/2550 19 ทรพีหวดแม 1 

7 ไทยรัฐ 11/1/2549 19 ทรพีซอมแม 1 

8 ไทยรัฐ 9/5/2549 19 ลาผัวโหด 2 

9 ขาวสด 20/10/2550 16 หนุมคล่ังฆาโหด 3 ศพแม-เมีย-ลูก 1 

10 เดลินิวส 21/2/2550 1 ทรพีทาสเหลาฆาแม 1 

11 ไทยรัฐ 9/1/2549 1 คดีก๊ิกเลือดยิงอกแมมาย  9 

12 ไทยรัฐ 28/4/2550 19 พอเล้ียงขมขืนลูก 1 

13 ไทยรัฐ 28/6/2550 19 มุดมุงหลานสาว 1 

14 ไทยรัฐ 29/6/2550 19 หลานขมขืนลูก 1 

15 ไทยรัฐ 25/8/2550 19 จับไอหื่นทันควัน 2 

16 ไทยรัฐ 21/12/2550 19 ขมขืนลูกเล้ียง 1 

17 ไทยรัฐ 17/8/2550 1 รวบไดแลวหนุมรักคุดแทงเมียดับแมยายเจ็บ 9 

18 ไทยรัฐ 18/6/2550 19 รวบ อบต. ฆาโหดไมตีก๊ิกพอวัย 60 9 

19 ขาวสด 9/5/2549 14 ลาผัวโหดยิงเมียทอง 9 

20 ไทยรัฐ 30/6/2550 1 จับลุงเขยขืนใจ 11 ขวบมีลูกรับลืมตัว 9 

21 ไทยรัฐ 12/5/2549 1 จับคนข่ีจยย.รับจาง กอคดีขืนใจลูกสาว แฉ-ลุงทําโฉดกอน 2 

22 ไทยรัฐ 1/1/2549 11 ลากคอ 'พอหื่น' ขืนใจลูกเล้ียง 9 

23 ขาวสด 30/6/2550 1 จับไดแลว-คดีแม 11 ขวบที่แทลุงเขยขืนใจจนทอง 2 

24 ขาวสด 28/4/2550 15 จับพอหื่นขมขืนลูกเล้ียง 9 

25 ขาวสด 21/12/2550 14 จับพอเล้ียงขืนใจมาราธอน 2 ดญ. 9 

26 ขาวสด 3/1/2549 15 ฝากขังไอหื่นฆาขมขืนหลาน 8 ขวบ 9 

27 เดลินิวส 17/4/2550 1 รวบพระฉาวต้ังวงซดเหลาเมาไดที่บุกขย้ีกามแมยาย 13 

28 เดลินิวส 4/1/2549 1 รวบ'ตา' ขยี้กาม 'หลาน' จอมหื่นทมฬิ สวรรคลม-ฆาพรางคดี 9 

29 คมชัดลึก 12/5/2549 1 รวบพอขมขืน ป. 3  9 

30 คมชัดลึก 21/10/2550 2 รวบพอขมขืนลูกวัย 13 กวาป 9 

31 ไทยรัฐ 17/4/2550 1 หนุมใหญคลั่งสยองปงตอสับกะโหลกแมตายอืดคาบานเชา 1 

32 ไทยรัฐ 24/4/2550 1 หลานคล่ังฆาสับไสนาสาว 1 

33 ขาวสด 23/6/2550 11 ผัวคล่ังมีดไลฟนเมีย 1 

34 ขาวสด 24/6/2550 11 พี่เขยจอฆานองเมีย 1 

35 ไทยรัฐ 26/8/2550 1 ผัวหึงโหดเมียไมกลับบานจอยิงดับ 10 
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36 ไทยรัฐ 4/1/2549 1 อดีตผัว-จอมโหดวางเพลิงเผาบานหวังจะยางสดเมีย 1 

37 ไทยรัฐ 15/1/2549 1 สลดแมพาลูกฉลองวันเด็กถูกพอแทงดับ 13 

38 ไทยรัฐ 11/3/2549 1 
หนุมใหญหึงเมียคนที่ 4 ควงปนจออกดับสยองระแวงกลัวถูก

นอกใจ 10 

39 ไทยรัฐ 8/5/2549 1 พอคา-หึงโหดฆาเมียทั้งกลม 10 

40 ไทยรัฐ 10/5/2549 1 
ผัวยองมอบตัวตร. ยิงเมียคาเซฟโรช้ีเหตุจากหึงหวงแยงปน

ลั่นเปร้ียง 13 

41 ไทยรัฐ 8/7/2549 1  เอ' ดารา 7 สี โรจับถูกผัวหนุมซอม 9 

42 ไทยรัฐ 9/7/2549 1 ผัวเดือด! เมียดาไอควายสับหัวขาด 10 

43 ไทยรัฐ 11/7/2549 1 รปภ.หนุมโดนดุดากระทืบเมียขี้เมาดับคาท่ี 10 

44 ไทยรัฐ 18/4/2550 12 รักและคิดถึงพกปนจี้เมียเกา 10 

45 ไทยรัฐ 28/4/2550 19 ซอมเมียคอหัก 1 

46 ไทยรัฐ 17/6/2550 19 บีบคอฆาพี่สาว 1 

47 ไทยรัฐ 19/10/2550 12 หลานเนรคุณฉกโฉนดไมใหใชคอนทุบยาย 10 

48 ไทยรัฐ 27/10/2550 12 มีปากเสียงผัวลงมือฟนเมียดับ 10 

49 ไทยรัฐ 23/2/2550 12 ขอคืนดีเมียไมไดความีดฟนหัวแบะ  10 

50 ขาวสด 26/6/2550 1 ผัวโหดแทงพรุน 10 แผล-ฆาเมียทั้งกลม 1 

51 ขาวสด 26/8/2550 1 ผัวหึงโหดฉุดเมียหนีคล่ังยิงทิ้ง 10 

52 ขาวสด 17/12/2550 1 หั่นศพท้ิงแมน้ําจันทลาผัวทมิฬ ฆาเมีย-หลานอดีตรมช. 5 

53 ขาวสด 8/5/2549 1 ผัวโหดยิงเมียสาวทอง 5 เดือนคาเกงตอหนาเพื่อน 1 

54 ขาวสด 4/11/2549 1 จีไอฆาเมีย - จนมุมนั่งขายถานในตลาดที่พิษณุโลก 8 

55 ขาวสด 5/11/2549 1 ญาติรูขาว -เหมารถ แหเย่ียมจีไอฆาเมีย 12 

56 ขาวสด 13/11/2549 1 ผัวโหดยิงหัว 6 นัด -สาวรอดตายปาฏิหารย 1 

57 ขาวสด 23/2/2550 15 หนุมจามหัวปาปางตาย 1 

58 ขาวสด 16/4/2550 11 ลูกทรพีคล่ังสับแมตายสยอง 1 

59 ขาวสด 28/6/2550 15 ยิงดับลูกขี้เมา-ทํารายแม 1 

60 ขาวสด 18/8/2550 14 ผัวโหดฆาเมียหมกปานครไทย 1 

61 ขาวสด 18/10/2550 15 ตร.เรงลาพี่ผัว-สงสัยฆานองสะใภ 2 

62 ขาวสด 24/12/2550 14 หึงเมียอยูกับชายอ่ืน-แทงดับ 10 

63 ขาวสด 10/5/2549 15 ผัวโหดฆาเมียคาเกงยองมอบตัว 5 

64 ขาวสด 3/7/2549 15 พี่เขย-นองเมียแยงที่ดินยิงดับ 10 

65 ขาวสด 18/10/2550 11 หึงเมียแกถูกฟนปางตาย 10 
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66 ขาวสด 9/7/2549 15 แคนเมียมีชู - ตลบมุงฟนคอขาดกระเด็น 10 

67 ขาวสด 13/9/2549 11 ขายขนมจีนหนุมตึม ผัวหึงต้ืบเมียตาย 10 

68 เดลินิวส 24/4/2550 1 หนุมคลั่ง-ประชดรักฆายกครัว “3 ศพ” – เผาบานวอด! 10 

69 เดลินิวส 19/6/2550 1 รวบหนุม “อบต.” โหดฆาก๊ิกพอ แคนทําครอบครัวราว 13 

70 เดลินิวส 23/8/2550 1 ผัวหึงโหดเมียมีกิ๊ก! ฆายัดกระสอบฝงดินสํานึกผิดเขามอบตัว 10 

71 เดลินิวส 11/3/2549 1 หึงยิงเมียที่4 ดับ 10 

72 เดลินิวส 6/5/2549 1 หนุมคล่ังไลฆาแมจวงแทงดะ ตาย 3 - เจ็บระนาว! 1 

73 เดลินิวส 8/7/2549 1 หิวเหลากระทืบลูก 10 

74 เดลินิวส 7/9/2549 1 ผัวสาดกรดเมียปางตาย 1 

75 เดลินิวส 18/10/2550 18 พี่เขยฆานองเมียชิงมอบตัว 5 

76 เดลินิวส 29/12/2550 18 รปภ.หึงเมียสยองกระบองตีหัวปางตาย 10 

77 เดลินิวส 15/7/2549 2 ริมีเมียเด็กพอเฒาหึงควาไมตีสาหัส 10 

78 เดลินิวส 2/5/2549 7 ขอเงินไปกินเหลาถูกแทงดับคารถ 10 

79 เดลินิวส 1/5/2549 14 ฉุนหลานสาวใหยายไปอยูที่อื่นยิงเจ็บ 10 

80 เดลินิวส 4/9/2549 14 หนุมแคนแม-ลูกยุเมียใหเลิกบุกฟนยับ 10 

81 เดลินิวส 2/1/2549 15 แคนตบเมียลากปนยิงอริสาหัส 10 

82 เดลินิวส 2/9/2549 19 หนุมใหญเครียดใชมีดจี้คอลูก 10 

83 คมชัดลึก 10/1/2549 1 เบนซินราดเผาเมียเกายัวะถูกทวงรองเทาแตะ 6 

84 คมชัดลึก 10/5/2549 1 หนุมฆาเมียมอบตัวอางหยิบปนขู - ล่ันดับ 5 

85 คมชัดลึก 4/7/2549 1 ลูกทุบแมกะโหลกยุบ ยัวะเซาซ่ีเร่ืองตกงาน 6 

86 คมชัดลึก 17/6/2550 2 อดีตตร.บีบคอพี่สาวดับคามือ 1 

87 คมชัดลึก 18/8/2550 2 มีดจี้คอเมียลากหนีเขาปา  1 

88 คมชัดลึก 25/8/2550 2 จนท.อําเภอหึงเมียกลับชา ดายังเดินหนีควา . 32 เปาดับ 10 

89 คมชัดลึก 24/12/2550 15 ลูกเมาเหลาคล่ังควาไมไผตีแผแมดับ 10 

90 คมชัดลึก 8/5/2549 15 หนุมใหญนครปฐมแทงเมียตาย 1 

91 เดลินิวส 7/3/2549 1 สอบลูกเส่ียคล่ีปมยิงก๊ิกพอ 2 

92 ไทยรัฐ 2/1/2549 1 ฉุดหลาน '8ขวบ' ฆาขมขืนโยนคลองกดนํ้า 1 

93 ไทยรัฐ 7/3/2549 1 พี่เขยลวงดญ. 11 ป ขย้ีกาม - ทารุณยับ 1 

94 ขาวสด 28/6/2550 1 คลอดลูก-เร่ืองแดง คุณแมวัย 11 ถูกขืนใจไมมีใครรู 12 

95 ขาวสด 29/6/2550 1 ตร.ลุยตรวจดีเอ็นเอ ลาคนทํา-แม 11 ขวบ  2 

96 ขาวสด 2/1/2549 1 หื่นขย้ีหลาน 8 ขวบ จับกดน้ําทุบฆาโหด-ทิ้งคลอง 1 
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97 เดลินิวส 30/6/2550 1 ที่แทฝมือลุงหื่นกามแสบ! ขมขืนหลาน 11 ขวบจนทอง 1 

98 เดลินิวส 29/10/2550 1 “พอ” มอมยาขมขืนลูกสาวต้ังทองคลอด 1 

99 เดลินิวส 2/1/2549 1 จับกดน้ําจมตายคามือ นาทมิฬหื่นขมขืนฆาหลาน 8 ขวบ 1 

100 เดลินิวส 1/9/2549 11 ที่แทสาวถูกพอขืนใจอยากเจอดารา 8 

101 เดลินิวส 15/7/2549 15 แจงจับผัวญาติอนาจารลูกสาววัย 2 ขวบ 9 

102 ไทยรัฐ 21/4/2550 1 ผัวหึงเมียมีดฟนฆาเมียทองยิงตัวหนีผิด 10 

103 ไทยรัฐ 27/10/2550 1 เฒาหึงฆาเมียสังหารตัวตาม 10 

104 ไทยรัฐ 9/5/2549 1 เจงบอกุง- จอยิงเมียฆาตัว 10 

105 ขาวสด 16/10/2550 1 หึงจะไปมีผัวฝร่ัง ผญบ. ฆาเมีย-ฆาตัว 10 

106 ขาวสด 18/10/2550 1 ผัวชราดุจอฆาเมียยิงตัวตาม 1 

107 ขาวสด 27/10/2550 16 ผัวหึงโหดทุบเมียตายแลวฆาตัว 10 

108 ขาวสด 30/10/2550 14 น.อ.หึงโหดคล่ังยิงเมีย-แลวฆาตัว 10 

109 เดลินิวส 18/10/2550 1 ผัวคล่ังฆาเมียสยองปนกรอกปากตายตาม 1 

110 คมชัดลึก 24/4/2550 1 ฆาเมีย-ลูกเล้ียงเผาบานยิงตัว! หนุมเครียดเมียไมใหนอนดวย  

111 คมชัดลึก 1/7/2549 1 ตร.แคนเมียบอกเลิกยิงหวิดดับ -ฆาตัวตาม 10 

112 คมชัดลึก 24/2/2550 2 

พอคาน้ําออยหึงโหดยิงเมียดับ-แมยายเจ็บกอนฆา

ตัวตายหนีผิด 10 

113 คมชัดลึก 26/6/2550 3 หนุมบันดาลโทสะแทงเมียทองดับกอนฆาตัวหนีผิด 10 

114 คมชัดลึก 26/10/2550 14 ยิงเมียดับกอนยิงตัวตายตาม 1 

115 คมชัดลึก 9/5/2549 2 เส่ียนากุงเครียดยิงเมีย ตัวเองดับ 10 

116 ไทยรัฐ 16/10/2550 1 ผญบ.หึง ฆาเมียยิงตัวหนีผิด 10 

117 ไทยรัฐ 21/12/2550 1 ปศุสัตว-หึงโหดยิงเมียแลวฆาตัว 10 

118 เดลินิวส 21/4/2550 1 หึงฆาเมียยิงตัวตายตาม 10 

119 เดลินิวส 26/6/2550 1 ผัวหึงกะซวกเมียดับอนาถทั้งกลมแลวแทงตัวเอง  1 

120 คมชัดลึก 10/11/2549 1 จอยิงก๊ิกฆาตัวคาเกง 1 

121 คมชัดลึก 17/6/2550 2 ปลัดหนุมยิงก๊ิกคารถ-ปลิดชีพตาม 1 

122 ไทยรัฐ 17/4/2550 1 หนุมหึงสยองจิกหัวฆาเมียจอขมับหนีคดี 10 

123 เดลินิวส 28/12/2550 1 “ทรพี” เมาฆาแม แขวนคอคาคุก 10 

124 ไทยรัฐ 18/8/2550 15 จะขมขืนกลับฮึดสูมีดฟนนาสะใภดับ 1 

125 ขาวสด 10/7/2549 11 ผัวจอมซอมโดนเมียสวนดับ 1 

126 คมชัดลึก 27/10/2550 1 เมาทุมลูก 8 เดือน เมียสุดทนฟนดับ 10 
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ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย ความรุนแรงในชุมชน คนไมรูจัก 

ที่ นสพ. ว/ด/ป. หนา พาดหัวขาว  

1 เดลินิวส 3/9/2549 11 สาวงามเมากรางกระชากคอเส้ือ สวป. 3 

2 คมชัดลึก 7/7/2549 3 สาวนกตอฆานายกอบต.ตะครือมอบตัว 2 

3 เดลินิวส 7/7/2549 19 ตร.ตามรวบนางนกตอฆานายกอบต. 3 

ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย ความรุนแรงในชุมชน คนรูจัก 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 2/11/2549 19 คูขาโหด 1 

2 ไทยรัฐ 18/4/2550 19 เตะผาหมาก 1 

3 เดลินิวส 12/5/2549 15 รวบสาวมือแทงเส่ียโอเกะดอนเมือง 1 

4 ขาวสด 12/5/2549 1 จับสาวโอเกะมือฆาเส่ียโอเกะ 1 

5 ขาวสด 7/7/2549 14 จับแลว 1 สาวทีมฆา อบต. ปากนํ้าโพ 1 

6 คมชัดลึก 5/7/2549 2 จับ 2 สาวแกงมอมยารูดทรัพย 1 

7 คมชัดลึก 2/1/2549 16 หนุมบุรีรัมยถูกคูขาตัดเจาโลก 1 

8 ไทยรัฐ 22/6/2550 1 รวบสาวเทศบาลลวงฆานักธุรกิจ 3 

9 ไทยรัฐ 12/5/2549 19 จับสาวแทงเส่ียแคนเบี้ยวคาตัว 3 

10 คมชัดลึก 19/10/2550 1 พิรุธสาวโบกรถขอเงินเส่ียสวนสมถูกยิงดับ 3 

11 คมชัดลึก 1/1/2549 1 สเก็ตรูป 3 สาวสงสัยช็อตจู ปมฆาลางแคน 1 

12 คมชัดลึก 11/9/2549 1 ลาสาวพาพวกฆา 3 ศพ 3 

13 ไทยรัฐ 12/1/2549 1 แคนโดนสลัดรัก! สาวป.โทรัวโหดกัปตันเรือ 3 

14 ไทยรัฐ 2/5/2549 1 ก๊ิกสาวแทงผจก. บิ๊กซีดับ 1 

15 ไทยรัฐ 12/1/2549 19 เรียกออกมายิงดับ 1 

16 ขาวสด 7/3/2549 1 สาวตบหนุมม็อบฉุนติดหนวดแมว 2 

18 เดลินิวส 2/1/2549 15 หนุมช้ําถูกคูขาเฉือนนกเขาท้ิงชักโครก 3 

19 คมชัดลึก 2/1/2549 1 ตัดจูทิ้งชักโครกห้ิวสาวนอนรร. ฉลองปหมา 1 

20 คมชัดลึก 6/7/2549 3 ไลลาก๊ิกสาวฆาปาดคอพอตร. 2 

21 ขาวสด 12/1/2549 1 สาว 'ป.โท' จอฆาหนุม ยิงตัวดับ 3 

22 เดลินิวส 12/1/2549 1 สาวปริญญาโทใจเด็ด โดนสลัดรักยิงหนุมดับ-ฆาตัวตาม 1 
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ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูชาย ความรุนแรงในครอบครัว 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 24/12/2550 19 จิ้มพุงผัวขี้เมา 1 

2 ขาวสด 23/6/2550 1 ยายโหดรับแลว-วางพิษฆาหลาน 2 ศพ 3 

3 คมชัดลึก 10/3/2549 1 แมรับฆาลูกกับมือ 3 

4 ขาวสด 23/6/2550 1 สารภาพส้ินยายแคนทิ้งหลานใหเล้ียง 3 

5 ขาวสด 23/12/2550 11 จับเมียหึงโหดแทงผัวดับ 3 

6 ไทยรัฐ 27/4/2550 1 
เมียหลวงหึงผัววัย 70 พาเมียนอยรุนลูกเยยใชมีดปาดตาล

ฟนเละ 3 

7 ไทยรัฐ 17/6/2550 1 เมียหึงผัวยองหาก๊ิกกะซวกดับ 3 

8 ไทยรัฐ 9/7/2549 1 บังคับอมจูเหม็นๆ เมียแคนกะซวกผัว 50 แผล 3 

9 ไทยรัฐ 28/10/2550 19 เมียแยงมีดพกแทงผัวขี้เมาดับ 1 

10 ขาวสด 10/9/2549 1 แมเครียดเชือดลูกประชดผัว 3 

11 ขาวสด 21/4/2550 11 แทงผัวแกปางตาย 1 

12 ขาวสด 17/6/2550 15 แคนผัวแอบมีก๊ิกมีดเสียบดับ 3 

13 ขาวสด 6/7/2549 15 แคนทุบตีแม - นองสาวแทงพี่ชายดับ 3 

14 ขาวสด 4/11/2549 1 สาวคล่ังฆาหลานทิ้งอางน้ํา 1 

15 ขาวสด 14/7/2549 15 เมียรัดคอฆาผัวโผลมอบตัว 2 

16 คมชัดลึก 3/3/2549 2 แมเฒาวัย 75 ความีดฟนสามีดับ 1 

17 คมชัดลึก 6/5/2549 2 ส.จ. หญิงยิงผัวเกาเจ็บ แคนสมบัติโรงโมไมลงตัว 2 

18 เดลินิวส 17/6/2550 1 กะซวกผัวแสบอางทํางานดึกที่แทมีเมียนอย 2 

19 เดลินิวส 27/10/2550 1 แคน “ผัวขี้เมา” เมียความีดสู! จวงฟนคอดับ 3 

20 เดลินิวส 4/11/2549 1 

หลาน 3 ขวบรองโยเย นาสาวโหดเชือดคอ! เครียด

โรครายรุมเรา 3 

21 เดลินิวส 28/8/2550 15 เงินไมพอใชเมียโหดแทงผัวดับคามือ 3 

22 ไทยรัฐ 17/2/2550 1 นองเมียควงสากฟาดพ่ีเขย เมาปลํ้า-ถึงตาย!  1 

23 เดลินิวส 17/2/2550 1 สากฟาดหัว พี่เขยเคลมนองเมีย 1 

24 ไทยรัฐ 25/4/2550 1 

คนเจอถุงยางอนามัยในรถเมียยิงผัวอบต.ดับคา

เตียงหันล่ันไกปลิดชีพตายตาม 10 

25 ขาวสด 25/4/2550 11 เมียฆาผัวอบต.-กอนผูกคอตายตาม 1 

26 เดลินิวส 25/4/2550 1 แคนเจอ “ถุงยาง” เมียยิงผัวส. อบต. แลวฆาตัวตายตาม 10 
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ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตอผูหญิง ความรุนแรงในชุมชน คนรูจัก 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 11/5/2549 19 ขูสาดน้ํากรด 1 

2 ไทยรัฐ 27/2/2550 1 นางงามชิงตัวนองรร.สตรีโฉ ฮือลอมรถรุมตบ 1 

3 ไทยรัฐ 31/8/2550 1 ม. 3 สุดซาตบเพื่อนถายคลิปประจาน 1 

4 ขาวสด 22/12/2550 11 สลดน.ร. หญิงนัดตบ-ถายคลิป 11 

5 คมชัดลึก 11/5/2549 3 

ดาราวิก 7 สีโรแจงตร. จับสาวเอแบคลักทรัพย -ขู

สาดน้ํากรด 9 

6 ไทยรัฐ 22/8/2550 19 นศ.หญิงโชวบู 1 

7 ขาวสด 23/12/2550 15 “2 นร. หญิง” สํานึกผิดเปดศึกดวลตบถายคลิป 12 

8 ไทยรัฐ 27/8/2550 19 สาวรุนพันธดุจับคูวิวาทเละ 1 

9 เดลินิวส 18/2/2550 1 ตบแยงผูชายถายคลิปโชว 1 

ขาวที่ผูหญิงกระทําความรุนแรงตผูหญิง ความรุนแรงในครอบครัว 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 เดลินิวส 22/8/2550 14 รักสามเสาเมียหลวงโหดฆาเมียนอย 11 

2 คมชัดลึก 12/11/2549 2 จับมือสาดน้ํากรดแมลูกสาหัส 2 

3 เดลินิวส 12/11/2549 11 รวบสองแมลูกมือสาดกรด 2 

4 เดลินิวส 27/4/2550 18 จับเมียหลวงกะซวกเมียนอยปางตาย 9 

5 เดลินิวส 6/3/2549 1 บานใหญขูหามยุงปมดับเมียนอยเส่ีย! 9 

6 เดลินิวส 10/3/2549 1 หญิงใจรายจนมุมฆา 'ลูกนอย' ฝงดิน 9 

7 ไทยรัฐ 10/9/2549 1 
แมเชือดคอลูก 1 ขวบ มีดแทงตัวเจ็บสาหัสอางจน เครียด ผัว

ทิ้ง 6 

8 ไทยรัฐ 4/11/2549 1 เมียนอยแสบ 'น้ํากรด' สาดใสเมียหลวงถึงด้ินพราด 1 

9 ไทยรัฐ 26/6/2550 19 เมียฟนก๊ิกผัว 1 

10 ขาวสด 23/10/2550 1 เมียนอยหึงโหด! แทง “หลวง” ในรพ. 10 

11 เดลินิวส 10/9/2549 1 แมเครียดจัดมีดปาดคอลูกดับ 10 

12 เดลินิวส 4/11/2549 1 น้ํากรดสาดเมียหลวง-ลูก 1 

13 คมชัดลึก 27/4/2550 2 หึงผัวฟนเมียนอยหวิดดับ 10 
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ขาวไมระบุเพศผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศชาย 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 12/7/2549 1 ฆาผจก.สหกรณหัวคะแนนชท. 1 

2 ไทยรัฐ 16/2/2550 19  แทงหนาอําเภอ  1 

3 ไทยรัฐ 16/2/2550 19 หนุมลาสัตวกลายเปนศพกลางปา 1 

4 ไทยรัฐ 21/2/2550 19 แคนปลอยวัวกินผัก  3 

5 ไทยรัฐ 25/2/2550 15 ดับ อส. หมูบาน 1 

6 ไทยรัฐ 28/2/2550 19 ฆาเฒา 65 1 

7 ไทยรัฐ 27/2/2550 19 ปาดคอหนุมนิรนาม  1 

8 ไทยรัฐ 27/4/2550 19 ขย้ีหนุมสักจตุคาม 1 

9 ไทยรัฐ 23/6/2550 19 ฆาโหดตร. 1 

10 ไทยรัฐ 17/8/2550 19 ดับขาโจ 1 

11 ไทยรัฐ 23/8/2550 19 ฆายามเฝาศาลเจา 1 

12 ไทยรัฐ 30/10/2550 19 ยิง 2 ผูใหญบาน 1 

13 ไทยรัฐ 16/12/2550 19 ฆาโหด ผญบ. 1 

14 ไทยรัฐ 17/12/2550 19 ฆาโหดฮิปป 1 

15 ไทยรัฐ 17/12/2550 19 แทงอกโชเฟอร 1 

16 ไทยรัฐ 22/12/2550 19 ตาย1 เจ็บ 3 1 

17 ไทยรัฐ 20/12/2550 19 พบศพลาม 1 

18 ไทยรัฐ 21/12/2550 19 ยางสดพอเฒา 1 

19 ไทยรัฐ 21/12/2550 19 ดับหนุมเพิ่งพนคุก 1 

20 ไทยรัฐ 22/12/2550 19 พบศพกํานัน 1 

21 ไทยรัฐ 9/1/2549 19 ยิง ส.อ.ปาหวาย 1 

22 ไทยรัฐ 9/1/2549 19 แทงทหารเกณฑ 1 

23 ไทยรัฐ 15/1/2549 19 ซาเลงดับปริศนา 1 

24 ไทยรัฐ 10/3/2549 19 คุยปมฆาเส่ียขาว 2 

25 ไทยรัฐ 27/2/2550 19 ปาดคอหนุมนิรนาม  1 

26 ไทยรัฐ 2/5/2549 19 ตายปริศนา 1 

27 ไทยรัฐ 5/5/2549 19 เฉาะหัว ผช.ผญบ. 1 

28 ไทยรัฐ 7/5/2549 19 ดับพอคาหมู 1 

29 ไทยรัฐ 8/5/2549 19 ฆาหมกบอน้ํา 1 
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30 ไทยรัฐ 11/9/2549 19 ฆาปาดคอ 1 

31 ไทยรัฐ 11/9/2549 19 ศพหัวขาดลอยนํ้า 1 

32 ไทยรัฐ 9/11/2549 19 ถูกลอบยิง 2 

33 ไทยรัฐ 14/11/2549 19 ดับคาซอย 1 

34 ขาวสด 18/2/2550 15 ดับลูกชายประธานสภาอบต.โคราช 1 

35 ขาวสด 20/2/2550 11 ดับขาใหญเมืองกาญจนเซนตรุษจีน 1 

36 ขาวสด 25/6/2550 15 ฆาเพื่อชีวิต “นุ บุญสูงเนิน” 1 

37 ขาวสด 12/5/2549 14 ฆาโหดลูกเรีอประมง 1 

38 ขาวสด 9/7/2549 11 ฆาหนุมนิรนามใตสะพาน 1 

39 เดลินิวส 4/3/2549 1 ฆาโหดหนุมแบงค 1 

40 เดลินิวส 3/5/2549 1 ฆาจัดฉากหนุมประกันคาเกง 1 

41 คมชัดลึก 24/10/2550 1 เมืองแพรระอุยิงนายกอบจ. 11 

42 คมชัดลึก 14/9/2549 1 ถลม ผจก.รังนก 1 

43 คมชัดลึก 13/11/2549 1 แทงแทกซ่ี 105 แผล 1 

44 คมชัดลึก 28/6/2550 2 ยิงเจาของรานคาราโอเกะ 1 

45 คมชัดลึก 23/8/2550 2 ฆาคนเฝาศาลเจาแมสองนาง 1 

46 คมชัดลึก 22/12/2550 14 ยิงพอคาสงปลาสดกลางตลาด 1 

47 คมชัดลึก 14/1/2549 2 ดับนักรองหนุมเมืองเชียงราย 1 

48 คมชัดลึก 5/5/2549 3 ดับพนักงานเมืองใหมกรุป 1 

49 คมชัดลึก 8/5/2549 15 คนงานกอสรางถูกทุบตาย 1 

50 ไทยรัฐ 22/2/2550 1 

ปดบัญชี-ส่ังตาย! ล่ันไกดับกํานันไก คนสนิทของรอง

หน.ชท.  1 

51 ไทยรัฐ 24/10/2550 1 การเมืองเดือด ส่ังฆานพ. นายกอบจ. คนดัง 11 

52 ไทยรัฐ 24/4/2550 19 ส่ังตายนิรนาม 2 ศพ 1 

53 ไทยรัฐ 18/4/2550 1 ใชลูกซองถลมฆาอบต. ดับกับชาวบาน 1 

54 ไทยรัฐ 24/4/2550 1 

11มม. ถลม 7 นัด จสต. หามปางตายสงรพ.ถูกจับ

คดีฆาคูเขย 1 

55 ไทยรัฐ 21/6/2550 1 การเมืองทองถ่ินดุดักยิงหนาบานประธานสภาอบต. 11 

56 ไทยรัฐ 23/6/2550 1 ฆาเส่ียรานคาปุย 3 มือปนถลมโหด 1 

57 ไทยรัฐ 25/6/2550 1 มือปนรัวถลม!พอคาดับคารถ 1 

58 ไทยรัฐ 26/6/2550 1 ชิงทรัพยอุกอาจฆาปลัดอ. ตีหัวลากหมก 1 
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59 ไทยรัฐ 21/8/2550 1 ไลลาเด็ดหัว! “กํานัน” คนดัง 9 

60 ไทยรัฐ 24/8/2550 1 รัวดับจสอ.ทหารหนวยขาวคาวงรัมม่ี 1 

61 ไทยรัฐ 31/8/2550 1 ถลมคาจยย. ฆาตัดตอนหนุมคดีโชก 1 

62 ไทยรัฐ 23/12/2550 1 ฆาทิ้งอางเก็บน้ําตัดคอหนุมหาปลา 1 

63 ไทยรัฐ 23/12/2550 1 ลูกซองถลมโหดลอบฆาพระธุดงค 1 

64 ไทยรัฐ 24/12/2550 1 จยย.ปาด-รัว 4 นัด ดับสท. “เส่ียถ่ัวงอก” 1 

65 ไทยรัฐ 28/12/2550 1 ยิงถลมเส่ียใหญคารถ 1 

66 ไทยรัฐ 3/1/2549 1 ยิงเจาะหัวเผานั่งยางเส่ียไรมัน 1 

67 ไทยรัฐ 7/1/2549 1 ยิงเบาตา! ฆาสถาปนิกพัทยา ขรก. ตงฉิน 1 

68 ไทยรัฐ 13/1/2549 1 แทงหลวงตาหมกศพคากุฏิ 1 

69 ไทยรัฐ 7/3/2549 1 ลวงยิงทิ้งหนุมใหญขางถนน 1 

70 ไทยรัฐ 8/3/2549 1 รัว ถลมผจก. รง. ทอผาดัง 1 

71 ไทยรัฐ 9/3/2549 1 ถามชื่อแลวล่ันไก เก็บ ' ทอก ทาเรือ' 1 

72 ไทยรัฐ 9/3/2549 1 ฆาในหมูบานหรู ศพยัดลงถังสวม 1 

73 ไทยรัฐ 13/3/2549 1 บึ้มนายกอบต.ขาขาด-คาเกง 1 

74 ไทยรัฐ 15/3/2549 1 ฆาเส่ียน้ําปลา ทุบหัวแบะ 1 

75 ไทยรัฐ 1/5/2549 1 ฆาหนุมพิการ พบนาเวทนา 2 หมาเฝาศพ 8 

76 ไทยรัฐ 1/5/2549 1 บุกฟนหัวฆาโหด เส่ียนักรักเจาของรานโอเกะ 1 

77 ไทยรัฐ 3/9/2549 1 
ประกบยิงนายกอบต. ' บางนํ้าจืด' เจ็บคูเลขา ตร.มุงปม

การเมือง 5 

78 ไทยรัฐ 4/9/2549 1 ยิงแทกซ่ีศพหมกรถ 1 

79 ไทยรัฐ 9/9/2549 1 ถลมเอ็ม 16 รัว 11 มม. ใสดับกํานันดัง ปมฆาเพียบ 5 

80 ไทยรัฐ 10/9/2549 1 บุกโหดยกครัว 3 พี่นองดับคาบาน ปมขัดผูมีอิทธิพล 5 

81 ไทยรัฐ 3/11/2549 1 ไลฆานองสส. ฉกเงิน 1 ลาน 1 

82 ไทยรัฐ 10/11/2549 1 ลวงฆาผญบ. สุดโหดรถชนไมตาย แทงซํ้า พบปมลางหนี้ 5 

83 ไทยรัฐ 11/11/2549 1 เบียดรถตกคลองฆาตัดตอน จสอ.จัดหามือปน 1 

84 ไทยรัฐ 13/11/2549 1 ชิงทรัพยแทกซ่ีกะซวก 105 แผล 1 

85 ไทยรัฐ 14/11/2549 1 หวดแสกหนาฆา 'นายกเล็ก'  1 

86 ไทยรัฐ 17/2/2550 12 ยิงชายนิรนามทิ้งศพใตกอไผ 1 

87 ไทยรัฐ 18/2/2550 15 ยิงตายตอหนาเมีย ถลมดับเซียนพนัน  1 

88 ไทยรัฐ 20/2/2550 19 แยงน้ํายิงกันตาย 10 
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89 ไทยรัฐ 20/2/2550 19 ดักยิงอริเจ็บ 3  1 

90 ไทยรัฐ 21/2/2550 19 ฆานิรนามทิ้งถนน 1 

91 ไทยรัฐ 21/2/2550 12 2 มือปนจอมโหด ยิงตายตอหนาลูก  1 

92 ไทยรัฐ 23/2/2550 19 ทุบเด็กเสิรฟดับ 1 

93 ไทยรัฐ 18/4/2550 19 ยิงโจ 14 โคมา 1 

94 ไทยรัฐ 19/4/2550 19 ประกบยิงหัวสยอง 1 

95 ไทยรัฐ 22/4/2550 15 ฆาหมกสวนยาง 1 

96 ไทยรัฐ 30/4/2550 19 ตลบมุงยิง 1 

97 ไทยรัฐ 23/6/2550 19 ยิงถลมอดีต ผญบ. 1 

98 ไทยรัฐ 16/8/2550 19 ยิงแสกหนาดับ 1 

99 ไทยรัฐ 17/8/2550 19 ยิงถลมหนุมนศ.ดับ 1 

100 ไทยรัฐ 17/8/2550 19 เรียกออกมายิงดับ 1 

101 ไทยรัฐ 18/8/2550 15 ยิงตายคาบาน 1 

102 ไทยรัฐ 23/8/2550 19 กระหน่ําฟนรางยับ 1 

103 ไทยรัฐ 16/10/2550 19 แทงไสทะลัก 1 

104 ไทยรัฐ 23/10/2550 19 ยิงแทง 2 ราย 1 

105 ไทยรัฐ 25/10/2550 19 ฆา-เผาอํามหิตศพหอย “จตุคาม” 1 

106 ไทยรัฐ 25/10/2550 19 ดักยิงถึงหนาบานฆารองนายกอบต. 1 

107 ไทยรัฐ 29/10/2550 19 ดักยิงขางวัด 1 

108 ไทยรัฐ 30/10/2550 19 ฆานายกอบต.บุหร่ียังคาปาก 1 

109 ไทยรัฐ 22/12/2550 21 กลับจากเที่ยวงานวัดถูกยิงตายปริศนา 12 

110 ไทยรัฐ 2/1/2549 19 อุมฆาริมถนน 1 

111 ไทยรัฐ 6/1/2549 19 รุมยําตายในทองรถ 1 

112 ไทยรัฐ 9/1/2549 19 ฆาชิงทองมัดทิ้งน้ําเจาของกระชังปลา 1 

113 ไทยรัฐ 6/3/2549 19 กะซวกฆาหนุมอริ 1 

114 ไทยรัฐ 10/3/2549 19 ฆายัดสวม 1 

115 ไทยรัฐ 21/2/2550 19 ฆานิรนามทิ้งถนน 1 

116 ไทยรัฐ 13/3/2549 19 ขวานจามหัวดับ 1 

117 ไทยรัฐ 5/5/2549 19 ปาดคอชิงเงิน 1 

118 ไทยรัฐ 6/5/2549 19 เสียบอกดับ 1 

119 ไทยรัฐ 9/5/2549 19 หนุมประกันถูกยิงดับปริศนาคาเกง 1 
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120 ไทยรัฐ 10/5/2549 19 ทุบโหดชิงทอง 1 

121 ขาวสด 22/2/2550 1 รัวฆา7นัดกํานันไกอางทองชาติไทย 1 

122 ขาวสด 19/6/2550 1 ฆาโหดผัวเส่ียหอศพยัดหองน้ํา 1 

123 ขาวสด 22/6/2550 1 ยิงดับมวยเกา “เดวิท อมรรัตน”  1 

124 ขาวสด 16/8/2550 1 ยิงดับหนาบาน ปธ. สภาอบต.ตงฉินพัทลุง 1 

125 ขาวสด 23/12/2550 1 ฆาโหด-หนุมใหญโดนตัดคอศพไรหัวลอยน้ํา 1 

126 ขาวสด 2/1/2549 1 ฆาถวงน้ําทิ้ง'เขื่อน' ศรีนครินทร 1 

127 ขาวสด 7/1/2549 1 ไมรูใครชก ชัยพันธ โบยสรางเร่ืองเอง 4 

128 ขาวสด 7/1/2549 1 มือปนดักฆาโหดนายกอบต. ลานสัก 1 

129 ขาวสด 9/3/2549 1 ยิงดับเส่ีย 'ทาขาว' สุพรรณ 1 

130 ขาวสด 9/3/2549 1 ฆารัดคอศพหมกบอหมูบานหรู 1 

131 ขาวสด 9/5/2549 1 ฆาหั่นศพยัดใสถุง! สยองกรุง 1 

132 ขาวสด 4/7/2549 1 ซุกใตรถบึ้ม ผญบ.ตานขยะ 1 

133 ขาวสด 13/11/2549 1 แทงพรุน - ฆาแท็กซ่ี '105แผล' แฉแคน -ไมแคปลน 1 

134 ขาวสด 19/2/2550 15 แทงยับลูกเรือศพลอยอืด 1 

135 ขาวสด 20/2/2550 14 ลูกซองจอยิงดับหนุมเจาชูคาไร 1 

136 ขาวสด 27/2/2550 11 แทงตังเกพรุน 1 

137 ขาวสด 28/4/2550 11 มุงปมการเมือง-ถลมฆาอบต.ทุงสง 9 

138 ขาวสด 30/6/2550 15 ฆาเชือดคอเจาของฟารมวัวเมืองคอน 1 

139 ขาวสด 17/8/2550 14 พบนักศึกษาถูกฆาริมคลอง 1 

140 ขาวสด 25/8/2550 14 เผาน่ังยางหนุมสักตะขาบรอบขา 1 

141 ขาวสด 25/10/2550 11 ฆาหนุมนิรนามหมกกองผา 1 

142 ขาวสด 21/12/2550 14 ลวงฆาทิ้งหนุมกลวยไข 1 

143 ขาวสด 29/12/2550 16 ฆาหนุมหมกปาพลูตาหลวง 1 

144 ขาวสด 31/12/2550 15 หนุมแพปลาถูกยิงดับ 1 

145 ขาวสด 3/1/2549 14 ฆาเผานั่งยางหนุมเจาของไรมัน 1 

146 ขาวสด 10/1/2549 14 ลวงแทกซ่ีฆาโหด แทงคอ-อกพรุน 1 

147 ขาวสด 6/3/2549 15 พบศพถูกฆาหมกเขตฝกทหาร 1 

148 ขาวสด 14/3/2549 11 ฆาหนุมทิ้งอางเก็บน้ํา 1 

149 ขาวสด 13/5/2549 14 โดนกระสุนปนปริศนาเจ็บ 1 

150 ขาวสด 14/5/2549 15 ซัด .357 ดับเจาของรานเฟอรนิเจอร 1 
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151 ขาวสด 2/7/2549 9 ปลดทุกขขางทางเปนศพ 12 

152 ขาวสด 4/7/2549 15 ปาดคอโหดทิ้งขางทาง 1 

153 ขาวสด 2/9/2549 11 ฆาทิ้งทะเลลอยติดเรือจักรีนฤเบศร 1 

154 ขาวสด 3/9/2549 11 ประกบยิงนายก - เลขาฯ 1 

155 ขาวสด 4/9/2549 14 ชี้พนันเหตุบึ้มอดีตรองนายกเล็ก 9 

156 ขาวสด 4/9/2549 14 ฆาโหด 2 ศพหมกปายูคา ฯ ปราจีน 1 

157 ขาวสด 4/9/2549 15 ลวงยิงทิ้ง - ชิงทรัพยโชเฟอรแทกซ่ี 1 

158 ขาวสด 5/9/2549 14 ฆาเปลือยหนุมหมกไรมัน 1 

159 ขาวสด 8/11/2549 11 พบศพชายถูกยิงตายอืด 1 

160 ขาวสด 13/11/2549 15 ทุบหัวฆาคนวิกลจริต -ชื่อ 'สายัณห' 1 

161 เดลินิวส 16/2/2550 1 ฆาเซลสแมนกระหน่ํา 11 มม.อุมทิ้งสะพาน 1 

162 เดลินิวส 26/4/2550 1 รัวเอ็ม 16 ดับนายกอบต. 1 

163 เดลินิวส 27/4/2550 1 ลูกซองกระหนํ่าพวงสวรรคกระจุย 1 

164 เดลินิวส 22/6/2550 1 กระหน่ํายิงตลกดัง 1 

165 เดลินิวส 23/6/2550 1 ยิงรางพรุนเส่ียคาปุยช่ือดัง 1 

166 เดลินิวส 18/8/2550 1 จอยิงหมอผี 1 

167 เดลินิวส 19/8/2550 1 บุกยิงเจาของฟารมวัวดับ 1 

168 เดลินิวส 20/12/2550 1 ฆาโหดโจหนุม! หมกศพปาออย “จยย.” โยนคลอง 1 

169 เดลินิวส 3/1/2549 1 กราดอากาถลมผูใหญศูนยสนิท 'สุชาติ' 1 

170 เดลินิวส 9/3/2549 1 ฆาโหดยัดบอบําบัดน้ําเสียในหมูบานที่กําลังสรางใหม 1 

171 เดลินิวส 12/5/2549 1 ยิงวิศวกรดับ 1 

172 เดลินิวส 12/5/2549 1 
ยิงถลมเสี่ยปลาหมึกเลือดนอง 'รถปคอัพ' ขนศพทิ้งอําพราง

คดี 1 

173 เดลินิวส 14/7/2549 1 ลอกกุญแจมือ ยํารอแร 1 

174 เดลินิวส 13/11/2549 1 แทง 'แทกซ่ี' พรุนทั่วราง 100 แผล 1 

175 เดลินิวส 19/2/2550 18 แทงลูกเรือโยนศพทิ้งทะเล 1 

176 เดลินิวส 24/2/2550 14 ซัลโวเส่ียเต็นทรถมือสองดับสยอง 1 

177 เดลินิวส 25/2/2550 11 ซุมซัดลูกซองฆาหนุมเจาชู 1 

178 เดลินิวส 18/4/2550 13 ยิงถลมดับเส่ียปมน้ํามันขัดธุรกิจ-ลางหนี้ 1 

179 เดลินิวส 23/10/2550 15 ฆาโหดเส่ียรานชําตร.มุงสวนตัว-ชูสาว 1 

180 เดลินิวส 26/10/2550 18 ทุบกะโหลกฆาคนเลี้ยงเปด 1 
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181 เดลินิวส 29/10/2550 11 ยิงทิ้งหนุมนิรนามชอบสักบนเกาะพะงัน 1 

182 เดลินิวส 18/6/2550 18 ประกบยิงถลมรองนายกอบต.เจ็บ 2 คน 1 

183 เดลินิวส 16/4/2550 14 ฆาเด็กโตะบอลริมถนนตร.โวรูตัวแลว 1 

184 เดลินิวส 23/12/2550 10 ฆาตัดคอคนหาปลาท้ิงศพอางเก็บน้ํา 1 

185 เดลินิวส 23/12/2550 10 ลูกซองยิงกรอกปากรปภ. ตายปริศนา 1 

186 เดลินิวส 26/12/2550 15 ฆาโหดหนุมรับจางหมกศพคาสวนยาง 1 

187 เดลินิวส 26/12/2550 15 บุกยิงลอดฝาบานเจาะขมับดับกํานันดัง 1 

188 เดลินิวส 30/12/2550 11 ลอบยิงหนุมสวนยางดับ 1 

189 เดลินิวส 31/12/2550 15 กระสุนมืดดับหนุมแพปลาคาที่ 1 

190 เดลินิวส 6/5/2549 2 ฆาอําพรางจยย.ลากศพไกล 2 กิโลเมตร 1 

191 เดลินิวส 15/7/2549 2 ถูกรุมยําปางตายตร.ยังไมแจงขอหาใคร 1 

192 เดลินิวส 15/7/2549 11 แทงไสไหล หนุมราชภัฏดับขางถนน 1 

193 เดลินิวส 4/9/2549 13 ฆารัดคอ-ผาอก 2 หนุมลากศพหมกปา 1 

194 เดลินิวส 11/7/2549 14 บุกยิงหนุมเงินกูดับสยองคาท่ีนอน 1 

195 เดลินิวส 4/9/2549 14 ลวงฆาแทกซ่ีโหดยิงกบาลท้ิงศพในซอย 1 

196 เดลินิวส 12/7/2549 15 ฆาโหดหนุมทิ้งสะพานปลา 1 

197 คมชัดลึก 26/4/2550 1 
เอ็ม 16 ถลมคารถเส่ียทําเคร่ืองเย็น   รายใหญสงขลาปม

ธุรกิจ-สวนตัว 1 

198 คมชัดลึก 30/4/2550 1 แหนาคยิงปนขึ้นฟากระสุนปริศนาเจาะหัว   1 

199 คมชัดลึก 25/10/2550 1 ระดมทีมสืบลามือสังหารนายกแพร 2 

200 คมชัดลึก 2/1/2549 1 ทุบหัว 8 ขวบ จับกดน้ํา 1 

201 คมชัดลึก 1/5/2549 1 บุกยิงเส่ีย นสพ. ตร.ต้ัง 2 ปมฆา ขัดธุรกิจ-สวนตัว 1 

202 คมชัดลึก 15/7/2549 1 ยิงเส่ียโรงสีดับคารถ 1 

203 คมชัดลึก 26/2/2550 2 ฆาพอครัวกุงเผารีสอรท 1 

204 คมชัดลึก 23/6/2550 2 ยิงหนุมสงขลาดับคาตลาดนัด 1 

205 คมชัดลึก 29/6/2550 2 ยิง 2 พอคาของเกาดับ 1 1 

206 คมชัดลึก 25/8/2550 2 ปาดคอแท็กซ่ีทิ้งหนาศาล 1 

207 คมชัดลึก 25/8/2550 2 เดินเขาสวนผลไมโดนยิงบาดเจ็บ 12 

208 คมชัดลึก 31/8/2550 2 ฆาหนุมกอสรางโยนทิ้งน้ํา 1 

209 คมชัดลึก 31/12/2550 2 
ยิงหัวคะแนนวาที่ส.ส. ปชป.ตํารวจคาดปมขัดแยงธุรกิจคา

ที่ดิน 1 

210 คมชัดลึก 19/6/2550 3 ยิงหนุมนิรนาม-เผาน่ังยางริมคลองชลประทานพัทลุง 1 
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211 คมชัดลึก 23/12/2550 14 ฆาตัดคอหนุมเมืองอุดรธานี 1 

212 คมชัดลึก 28/12/2550 14 ยืนฉ่ีชายหาดโดนยิงหัวดับ 12 

213 คมชัดลึก 13/1/2549 2 ยิงหนุมเมืองคอนดับคาสวนยาง 1 

214 คมชัดลึก 13/1/2549 2 ฆาหมกกุฏิหลางตาวัย 72 1 

215 คมชัดลึก 14/1/2549 2 โจตรังยืนฉ่ีริมทางโดนยิงดับ 12 

216 คมชัดลึก 4/7/2549 2 ฆาหนุมสงขลาหมกพงหญา 1 

217 คมชัดลึก 5/7/2549 2 ยิงผช.ผญบ. ดับอนาถริมถนน 1 

218 คมชัดลึก 12/7/2549 2 ยิงอดีตหนุมเรงรัดหนี้สินดับ 1 

219 คมชัดลึก 10/11/2549 2 แทง19 แผลดับผูใหญบาน 1 

220 คมชัดลึก 11/1/2549 3 คนขับรถปาไมถูกยิงดับ 1 

221 คมชัดลึก 4/3/2549 3 พบศพชายนิรนามถูกทิ้งขางถนน 1 

222 คมชัดลึก 9/1/2549 13 ฆาตัดหัว 1 

223 ไทยรัฐ 27/12/2550 19 ยิงดับ ผอ. รร. 1 

224 ไทยรัฐ 1/3/2549 19 ยิงดับคาไฟแดง 1 

225 ไทยรัฐ 15/3/2549 19 ฆาทิ้งริมถนน 1 

226 ไทยรัฐ 19/2/2550 19 ฆาทิ้งทะเล 1 

227 ไทยรัฐ 1/5/2549 19 ฆาตัดคอทิ้งทะเล 1 

ขาวไมระบุเพศผูกระทํา มีผูถูกกระทําเปนเพศหญิง 

ที่ นสพ. ว/ด/ป หนา พาดหัวขาว  

1 ไทยรัฐ 6/3/2549 1 สาวถูกยิงคารถ 1 

2 ไทยรัฐ 13/3/2549 1 2 แมลูก-ศพอืดเปลือยปริศนา 1 

3 ไทยรัฐ 14/9/2549 1 ยิงหัว 2 แมลูก เศรษฐินีโรงงานน้ําปลา 1 

4 ไทยรัฐ 17/12/2550 19 สังหารแมเฒา 1 

5 ไทยรัฐ 29/12/2550 10 คุณนายพนักงานสอบสวนตายปริศนา 1 

6 ไทยรัฐ 5/1/2549 19 มุงปมชูสาว 2 

7 ไทยรัฐ 5/5/2549 19 ตายเปลือย 1 

8 ไทยรัฐ 6/5/2549 19 สาวทองก็ไมเวน 1 

9 ไทยรัฐ 6/11/2549 19 ฆาเปลือยสาว 1 

10 ไทยรัฐ 12/11/2549 19 พบศพ.หญิงนิรนาม 1 

11 ขาวสด 7/3/2549 1 สอบ'เส่ีย' คล่ีฆาสาวยนตรกิจ 2 
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12 ขาวสด 29/12/2550 16 ฆาโหดแมมายชางเสริมสวย 1 

13 ขาวสด 4/5/2549 15 แมชีตายปริศนาคาวัด 1 

14 เดลินิวส 28/4/2550 1 ฆาโหดสาวงอยคาบาน 1 

15 เดลินิวส 9/3/2549 1 สลดหนูนอย 9เดือนผงะศพโดนฝงดิน 11 

16 เดลินิวส 13/3/2549 1 สองแมลูกตายปริศนาเปลือยขึ้นอืด 1 

17 เดลินิวส 8/5/2549 1 ฆาโหดพยาบาลซี 8 การเงิน 1 

18 เดลินิวส 14/9/2549 1 กะซวกสาวใหญตายคาหองพัก 1 

19 เดลินิวส 19/4/2550 18 รองนายกฯคดีฆาขมขืน 2 พี่นองอืด 2 

20 เดลินิวส 18/10/2550 18 สาวใหญดับปริศนาคารองน้ํา 1 

21 คมชัดลึก 9/3/2549 1 9 เดือนดับปริศนา 1 

22 คมชัดลึก 9/5/2549 1 หั่นศพสาวนิรนาม 1 

23 ไทยรัฐ 16/2/2550 1 ไมทุบหัว-รัดคอฆาโหดเศรษฐินี 1 

24 ไทยรัฐ 17/6/2550 1 ไลยิงอํามหิต ฆา “ตัดหัว” สาว  1 

25 ไทยรัฐ 19/10/2550 1 บีบคอฆาหมอนวดสงสัย-ชายใกลชิด 1 

26 ไทยรัฐ 23/10/2550 1 มีดแทงปกอกฆาหญิงวัย 59 สยองคาบาน 1 

27 ไทยรัฐ 5/5/2549 1 เชือดคอสาวหมกหองพัก 1 

28 ไทยรัฐ 9/5/2549 1 ฆาชําแหละสาวยัดกระเปาทิ้ง 1 

29 ไทยรัฐ 13/5/2549 1 ฆาสาวใหญคาอางกรีดขอมืออําพราง 1 

30 ไทยรัฐ 2/9/2549 1 เชือดหลอดลมฆาแมเฒาวัย 77 1 

31 ไทยรัฐ 3/11/2549 1 จอฆาเจเจาของหอพัก-โตะสนุกฯชิงทรัพยอําพราง 1 

32 ไทยรัฐ 7/11/2549 1 รัดคอฆาโหดสาวนศ. รามฯ 1 

33 ไทยรัฐ 18/10/2550 19 ฆาสาวสายเด่ียวปมขัดแยงญาติผัว 1 

34 ไทยรัฐ 3/1/2549 19 ทุบฆาหญิงชุดไหมรูดทองเกล้ียงตัว 1 

35 ไทยรัฐ 6/3/2549 19 ฆาสาวรุนหมกปา 1 

36 ไทยรัฐ 10/3/2549 19 ยิงสาวยังไมคืบ 1 

37 ไทยรัฐ 15/3/2549 19 ยิงสาวโรงงานเจ็บ 1 

38 ไทยรัฐ 3/7/2549 19 ฆาสาวท้ิงคลองศพโผลประจาน 1 

39 ไทยรัฐ 9/3/2549 1 แมเพิ่งมีแฟนใหม ลูก 9 เดือนเปนศพ 12 

40 ขาวสด 7/1/2549 1 ปราจีน' ดุ- บุกยิงดับ เศรษฐนีคามินิมารท 11 

41 ขาวสด 6/3/2549 1 ฆาสาวยนตรกิจเมียนอยเส่ีย 1 

42 ขาวสด 12/5/2549 1 ฆาหักคอสาวพัทยาบารเบียร 1 
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43 ขาวสด 8/7/2549 1 ลูกซองถลมเกงพรน 3 เศรษฐีนีเจาแมธุรกิจรถบัส 1 

44 ขาวสด 16/2/2550 10 ฆาหมกสวมแมเฒาเศรษฐินีบุรีรัมย 1 

45 ขาวสด 25/8/2550 14 ดักยิงฆาสาวใหญเมียตชด. สะเดา 1 

46 ขาวสด 3/1/2549 1 ทุบหัว-มีดแทงยับฆาเชือดคอไฮโซชุดผาไหม 1 

47 ขาวสด 7/11/2549 1 หัวโขกพื้นรัดคอฆา นศ. สาว! 1 

48 ขาวสด 28/2/2550 11 ยิงสาวใหญดับปริศนา 1 

49 ขาวสด 16/4/2550 14 หินทุบหัว-ฆาสาวทิ้งหนองน้ําลพบุรี 1 

50 ขาวสด 18/6/2550 11 ฆามาย 62 หมกสวนมะพราว 1 

51 ขาวสด 19/10/2550 11 ฆาโหดหมอนวดหมกปาเมืองตาก 1 

52 ขาวสด 19/10/2550 15 ฆาโหดเจาแมปอกเดงคาหองน้ํา 1 

53 ขาวสด 27/10/2550 11 ลวงยิงทิ้งสาวนิรนาม 1 

54 ขาวสด 8/5/2549 11 ฆารัดคอสาวคามานรูด 1 

55 ขาวสด 3/7/2549 15 มัดหญิงเล็บเขียวโยนทิ้งน้ํา 1 

56 ขาวสด 14/9/2549 16 แทงสาวใหญดับสยองคาแฟลต 1 

57 ขาวสด 4/11/2549 15 ลวงสาวนิรนามฆาหมกปากบินทร 1 

58 ขาวสด 12/11/2549 15 ทุบสาวนิรนามหมกคลอง 1 

59 เดลินิวส 16/2/2550 1 

สังหารโหดเศรษฐินีชรา ขันชะเนาะ “ หมกศพ” อืด

คาหองน้ํา 1 

60 เดลินิวส 18/6/2550 1 ฆาเปลือยแมอบต.ทิ้งศพในสวน 1 

61 เดลินิวส 19/10/2550 1 ลวงฆาสาวหมอนวดแผนไทย 1 

62 เดลินิวส 9/5/2549 1 ฆาหั่นศพสาวสักผีเส้ือ 1 

63 เดลินิวส 11/11/2549 1 

มีหนุมจีบหลายคน มุงปมชูสาว ฆาปาดคอ

นองฟลุค 9 

64 เดลินิวส 24/2/2550 14 ซัลโวเศรษฐินีสวนยางทุงสงดับอนาถ 1 

65 เดลินิวส 26/12/2550 15 วางยาฆาเศรษฐินีมายสาวพราวเสนห 1 

66 เดลินิวส 8/5/2549 14 จับกดน้ําสาวนิรนามตายคามานรูด 1 

67 เดลินิวส 14/9/2549 15 ทุบสาวนิรนามโยนบอปลา 1 

68 เดลินิวส 5/1/2549 15 ฆาเปลือยสาวบัญชีเชิดเงินหนี 1 

69 เดลินิวส 7/7/2549 19 ฆาถวงน้ําสาวนิรนามโยนศพฝาง 1 

70 เดลินิวส 2/9/2549 19 ฆาหญิงชราวัย 76 ตายสยองคาบานพัก 1 

71 คมชัดลึก 22/6/2550 1 อากาถลมดับแมบานอบต.คาดยิงตัวผิด 1 
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72 คมชัดลึก 31/12/2550 1 รัดคอฆาเศรษฐินี 1 

73 คมชัดลึก 3/1/2549 1 ปาดคอเศรษฐินีสุพรรณ ลากศพทิ้งถนนอําพราง 1 

74 คมชัดลึก 7/11/2549 1 บุกรัดคอฆาสาวราม พิรุธฉกแคโทรมือถือ 1 

75 คมชัดลึก 12/7/2549 1 ฆาหมกหองวาที่เจาสาว 1 

76 คมชัดลึก 16/2/2550 2 ฆามัดคอแมเฒาวัย 70 1 

77 คมชัดลึก 20/2/2550 2 ฆาปาดคอสาว 23 หัวขาด 1 

78 คมชัดลึก 20/4/2550 2 ฆาสาวใหญขณะเก็บดอกแค 1 

79 คมชัดลึก 25/8/2550 2 ลอบยิงสาวใหญดับคาจยย. 1 

80 ไทยรัฐ 14/9/2549 1 แทงทิ้งศพคาหอง ฆาโหดแมคาขาวถุง 1 

81 ไทยรัฐ 8/5/2549 19 ฆากดน้ํา-ในอางสยองคามานรูด 1 
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ตารางแสดงจํานวนสัดสวนของประเด็นสาเหตุของความรุนแรงของขาวอาชญากรรมจําแนกตาม

เพศผูกระทําและผูถูกกระทาํ 

 

 

ช-ช ช-ญ ญ-ช ญ-ญ x-ชาย x -หญิง 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ศัตรู 171 0 0 0 0 0 

 (19.75%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

ความรักและหึงหวง 50 120 29 18 0 0 

 (5.77%) (21.28%) (52.72%) (81.82%) (0%) (0%) 

โกรธในการกระทําอีกฝาย 239 52 19 4 1 0 

 (27.60%) (9.22%) (34.55%) (18.18%) (0.44%) (0%) 

ขาดสติจากสุรา สารเสพติด 170 65 2 0 0 0 

 (19.63%) (11.52%) (3.63%) (0%) (0%) (0%) 

การขัดแยงเร่ืองงาน เงิน 99 28 5 0 0 0 

 (11.43%) (4.96%) (9.09%) (0%) (0%) (0%) 

อาการจิตประสาท 14 15 0 0 0 0 

 (1.62%) (2.66%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

อารมณชั่ววูบทางเพศ 0 163 0 0 0 0 

 (0%) (28.90%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

การชิงทรัพย 67 51 0 0 6 9 

 (7.74%) (9.04%) (0%) (0%) (2.64%) (11.11%) 

ไมปรากฏสาเหตุแนชัด 56 70 0 0 220 72 

 (6.47%) (12.41%) (0%) (0%) (96.92%) (88.89%) 

รวม 866 564 55 22 227 81 

 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
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ตารางแสดงประเด็นสาเหตุความรุนแรงในรูปแบบโครงสรางพาดหวัขาว “สาเหตุความรุนแรง+

ความรุนแรง”  

 

 

ชาย-ชาย ชาย-หญิง หญิง-ชาย หญิง-หญิง x-ชาย 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ศัตรู 2 0 0 0 0 

 (1.89) (0%) (0%) (0%) (0%) 

ความรักและหึงหวง 19 49 8 2 0 

 (17.92%) (62.82%) (61.54%) (66.67%) (0%) 

โกรธในการกระทําอีกฝาย 36 11 3 1 1 

 (33.96%) (14.10%) (23.08%) (33.33%) (100%) 

ขาดสติจากสุรา สารเสพติด 38 9 2 0 0 

 (35.85%) (11.54%) (15.38%) (0%) (0%) 

การขัดแยงเร่ืองงาน เงิน 6 6 0 0 0 

 (5.66%) (7.69%) (0%) (0%) (0%) 

อาการจิตประสาท 2 0 0 0 0 

 (1.89%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

อารมณชั่ววูบทางเพศ 0 2 0 0 0 

 (0%) (2.56%) (0%) (0%) (0%) 

การชิงทรัพย 3 1 0 0 0 

 (2.83) (1.28%) (0%) (0%) (0%) 

ไมปรากฏสาเหตุแนชัด 0 0 0 0 0 

 (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

รวม 106 78 13 3 1 

 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

 นางสาวเพ็ญนภา คลายสิงหโต เกิดวนัที่ 22 พฤศจกิายน พ.ศ.2523 ที่จังหวัดสระบุรี จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก ป

การศึกษา 2546 ตอมาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท ณ คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร

ประยุกต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและจบการศึกษาในปการศกึษา 2548 แลวเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยต้ังแตปการศึกษา 2549  
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