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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือระบุการละเมิดหลกัความร่วมมือ และเพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะการน าเสนอพาด

หัวข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม และหนังสือพิมพป์ระเภทคุณภาพ โดยประยกุต์ใชก้ารละเมิด
หลกัความร่วมมือ (Violating of a maxim) ของ Grice (1975) งานวจิยัน้ีรวบรวมพาดหัวข่าวหนงัสือพิมพ ์4 ฉบบั ไดแ้ก่ 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ (หนงัสือพิมพป์ระชานิยม) และหนงัสือพิมพม์ติชน และหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ (หนังสือพิมพคุ์ณภาพ) โดยเก็บขอ้มูลพาดหัวข่าวช่วงการประกาศรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะการน าเสนอพาดหัวข่าวมีการละเมิดหลักการ 4 
หลกัการ ไดแ้ก่ (1) การละเมิดหลกัคุณภาพ คือการใชค้  าท่ีมีความรุนแรง หรือการกล่าวเกินความจริง (2) การละเมิดหลกั
ปริมาณ คือการใชค้  าซ ้ าซ้อน ซ่ึงเป็นการให้ขอ้มูลเกินความจ าเป็น (3) การละเมิดหลกัตรงประเด็น คือการใชค้  าสแลง 
หรือการใชค้  าไม่ตรงรูปภาษา (4) การละเมิดหลกัวิธีการเขียน คือการใชค้  าสร้างใหม่ หรือการใชส้ านวน ผลการวิจยั
พบวา่ หนงัสือพิมพท์ั้ง 2 ประเภทมีการน าเสนอพาดหวัข่าวไปในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ การละเมิดหลกัคุณภาพพบมาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นการละเมิดหลกัวธีิการเขียน การละเมิดหลกัตรงประเด็น และการละเมิดหลกัปริมาณ ตามล าดบั  

 

ABSTRACT 
 The purpose of this study were to identify violating of a maxim and to compare the characteristics of the 
political headlines between popular newspapers and quality newspapers by applying Grice’s theory of violating of a 
maxim (1975). The data was collected from the headlines of four Thai newspapers—Thairath and Dailynews, as 
popular newspapers, Matichon and Siamrath, as quality newspapers. They were published during Thailand’s coup 
22nd May 2014 to 22nd May 2015. The result of this analysis revealed that there were 4 violations of a maxim; (1) 
Violating the maxim of quality by using violent words or exaggeration (2) Violating the maxim of quantity by using 
reduplicative words that gave more information than required, (3) Violating the maxim of relevance by using slang 
words in reporting the headlines, and (4) Violating the maxim of writing by making new words or using idiom in the 
headlines. In the case of violating the maxim of relevance and violating the maxim of writing, readers need to have 
background knowledge of Thai slang words and Thai idioms in order to interpret the phrases. The statistics result 
indicates that the popular newspapers and the quality newspapers were employing the same violations of the maxim 
for the headlines. The most used violation of the maxim is violating the maxim of quality, followed by violating the 
maxim of writing, violating the maxim of relevance and violating the maxim of quantity, respectively.  
ค าส าคญั : หลกัการความร่วมมือ หนงัสือพิมพ ์การเมือง 
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บทน า 
หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือหน่ึงท่ีถูกตั้งขอ้สงัเกตถึงการน าเสนอข่าวการเมืองในช่วงก่อนการประกาศรัฐประหารใน

วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เน่ืองจาก การใชภ้าษาในการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพมี์ลกัษณะท่ีส่ือความรุนแรง 
เร้าใจ หรือความหมายนยัแฝงจากบริบทข่าว โดยการน าเสนอข่าวในลกัษณะดงักล่าวเป็นการสร้างสีสัน และดึงดูดความ
สนใจของผู ้อ่านข่าว หากมองหลักการรายงานข่าวแล้วเป็นท่ีทราบกันดีว่าการน าเสนอข่าวจ าเป็นต้องมีความ
ตรงไปตรงมา  และเป็นกลาง เพื่อเสนอขอ้เท็จจริงของสถานการณ์ข่าวนั้น ๆ (กิติมา, 2557) แต่จากลกัษณะการน าเสนอ
ข่าวของหนงัสือพิมพท่ี์กล่าวขา้งตน้พบวา่ การใชภ้าษาในการน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพอ์าจมีการบิดเบือน หรือท า
ให้ผูอ่้านเขา้ใจคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงได ้ ดงันั้น หนงัสือพิมพจึ์งถูกตั้งค  าถามวา่การน าเสนอข่าวท่ีใชภ้าษาท่ี
ส่ือความรุนแรง ภาษาท่ีส่ือความหมายเกินความจริงนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะส่ือข่าวไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา หรือ
เป็นกลางหรือไม่ หลงัการประกาศรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภายใตก้ารน าของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ผูบ้ัญชาการทหารบก จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมืองดังกล่าวมีความเก่ียวข้องกับการ
น าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ ์สืบเน่ืองมาจากการออกประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบั ท่ี 18/2557 เม่ือ
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เร่ืองการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะ โดยสาระส าคญัของประกาศฉบบัน้ี คือ การ
ก าหนดขอ้วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบติังานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการเสนอข่าวท่ีก่อให้เกิดความสับสน 
หรือชกัชวนให้เกิดการต่อตา้นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากการออกประกาศดงักล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าการส่ือข่าวสามารถโน้มน้าวผูรั้บข่าวสารให้เกิดทัศนะ หรือความคิดท่ีแตกต่างกันไปได้ ดังนั้ น 
ประกาศดังกล่าวอาจจะส่งผลให้การใช้ภาษาในการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มีการเปล่ียนแปลงไป ทั้ งน้ี 
หนงัสือพิมพถื์อเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลท่ีสามารถโน้มนา้วผูอ่้านได ้เพราะหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้าย โดยไม่พ่ึงพา
สัญญาณโทรทศัน์ สัญญาณโทรศพัท์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงัท่ี มาลี  (2556) เสนอไวว้า่ หนังสือพิมพเ์ป็นส่ือท่ี
ไดรั้บความนิยมนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือกลางท่ีรายงานข่าวแก่ประชาชน เพราะหนงัสือพิมพ์
เป็นส่ือท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์และเผยแพร่เป็นวงกวา้ง ดงันั้น การอ่านหนังสือพิมพ์มากเท่าใด โอกาสท่ีผูอ่้านจะไดรั้บ
อิทธิพลทางความคิดทศันคติ และประโยชน์ก็จะมีมากข้ึนเท่านั้น 

หนงัสือพิมพมี์โครงสร้างพ้ืนฐาน 4 ส่วน อาทิ ส่วนพาดหัวข่าว (Headline) ส่วนความน า หรือวรรคน า (Lead) 
ส่วนเช่ือม (Bridge) ส่วนเน้ือข่าว (Body) แต่ส่วนท่ีปรากฏให้ผูอ่้านข่าวเห็นเป็นส่วนแรก คือส่วนพาดหัวข่าว เพราะ
ส่วนพาดหัวข่าวเป็นการเสนอใจความส าคญัของเน้ือข่าว โดยใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และอยูใ่นคอลมัน์ท่ีใหญ่
ท่ีสุด ดงัท่ีกล่าวมาส่วนพาดหัวข่าวจึงถือเป็นส่วนท่ีโดดเด่นท่ีสุดของหนังสือพิมพ ์นอกจากน้ีหนังสือพิมพย์งัมีการ
ก าหนดเกณฑ์เพ่ือจ าแนกประเภทของหนังสือพิมพ์ไวห้ลายเกณฑ์ โดยในงานวิจัยน้ีจะน าการจ าแนกประเภทของ
หนังสือพิมพ์ตามเน้ือหาเป็นหลกัในการศึกษา เน่ืองจาก การจ าแนกประเภทตามเน้ือหาของข่าวท าให้เน้ือหา และ
ลกัษณะการใชภ้าษาในการน าเสนอข่าวแตกต่างกนั ซ่ึงประเภทของหนงัสือพิมพแ์บ่งเป็น 2 ประเภท ดงัท่ี มาลี  (2556) 
กล่าวถึงการจ าแนกประเภทของหนงัสือพิมพว์า่ หนงัสือพิมพป์ระชานิยม (popular newspaper) เป็นหนังสือพิมพท่ี์ให้
ความส าคญัต่อการเสนอข่าวท่ีสาระค่อนขา้งเบาในลีลาการใชภ้าษาเขียนท่ีต่ืนเตน้ เร้าใจหวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ เพ่ือ
กระตุน้ความสนใจของผูอ่้านข่าว ขณะท่ี หนงัสือพิมพคุ์ณภาพ (quality newspaper) เป็นหนงัสือพิมพท่ี์ให้ความส าคญั
ในการรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีสาระค่อนขา้งหนกั ไม่ให้ความส าคญัต่อการสัมผสัความรู้สึกดา้นอารมณ์
ของผูอ่้าน   
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จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาในการน าเสนอข่าวการเมืองในส่วนของพาดหัวข่าวของ
หนังสือพิมพท่ี์ถูกตีพิมพห์ลงัจากการประกาศรัฐประหารตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ถึง วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวมีความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในหลายดา้น อาทิ การออกประกาศของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ การต่อตา้นทางการเมือง การปฏิรูปในดา้นต่าง ๆ การเขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์
โอชา และการยกเลิกกฎอยัการศึก เพ่ือหาค าตอบวา่การน าเสนอพาดหวัข่าวมีการใชภ้าษาส่ือความหมายไดต้รงไปตรงมา และ
มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ เพ่ือใหผู้อ่้านรู้เท่าทนัส่ือ และมีวจิารณญาณในการกลัน่กรองส่ือมากข้ึน  

จากการศึกษาขอ้มูล และงานวิจยัเก่ียวกบัการใชภ้าษาพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ ์พบว่ามีการศึกษาทั้งในดา้น
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และดา้นอ่ืน ๆ การศึกษาการน าเสนอพาดหัวข่าวของ
หนังสือพิมพ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจยัน้ีพบว่ามีผูส้นใจศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ตวัอย่างเช่น ผลงานของ          
พรพิไล (2529) เร่ือง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเข้าใจความหมายหัวข่าวหนังสือพิมพ์  ท่ี มุ่งเน้นศึกษาการเข้าใจ
ความหมายของภาษาพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ โดยรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนจ านวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ผูอ่้านมีความผิดพลาดในการเขา้ใจความหมายในการใช้ภาษาระดับค า ประโยค และความหมายในการละค าและวลีใน
ประโยคมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีความผิดพลาดในการเขา้ใจความหมายแฝง ความหมายสแลง ความหมายของส านวน การใช้
ค  าศัพท์เฉพาะ ความหมายจากบริบท  และงานวิจัยของ พิมลศิริ (2542) เร่ือง ภาษาในการพาดหัวข่าวการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ไทย งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อพาดหัวข่าวการเมืองของหนังสือพิมพจ์ากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยพบการแสดงความคิดเห็นท่ีน่าสนใจจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) 
การพาดหัวข่าวมีการใชภ้าษาเขียนท่ีรุนแรง (2) การพาดหัวข่าวประเด็นไม่ตรงกบัเน้ือข่าว และการศึกษาของ กิติมา  (2557) 
เร่ือง ตัวบ่งชี้อัตวิสัยในภาษาข่าว โดยมุ่งศึกษาลกัษณะทางภาษาท่ีใช้ตวับ่งช้ีอตัวิสัยในการรายงานข่าวใน 3 ส่ือ ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ ์วิทย ุและโทรทศัน์  ผลการศึกษาพบตวับ่งช้ีอตัวิสัยในการรายงานข่าว 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ค  ากริยาแฝงแสดง
อารมณ์ โดยแบ่งออกเป็นค ากริยาแฝงท่ีแสดงอารมณ์เก่ียวกบัการกล่าวถอ้ยค า และค ากริยาแฝงท่ีแสดงอารมณ์เก่ียวกบัการ
กระท า [+อารมณ์] และ [+เกินจริง] 2) กริยาท่ีแสดงความรู้สึก และการประเมินค่า [+รุนแรง] และ [+อารมณ์] 3) ค  ากริยาแสดง
คุณลกัษณะ [+อารมณ์] [+แรง] และ [+เกินจริง] และ 4) ค  าวเิศษณ์แสดงคุณลกัษณะ [+อารมณ์] [+แรง] และ [+เกินจริง] ซ่ึง
พบวา่หนงัสือพิมพมี์การใชอ้ตัวิสัยในการรายงานข่าวมากท่ีสุดจากส่ือ 3 ประเภท ผูว้จิยัเสนอวา่การน าเสนอข่าวในลกัษณะ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของส่ือในการสอดแทรกแต่งเติมสีสัน เพ่ือเร้าอารมณ์ และเสริมความรุนแรงให้แก่
เหตุการณ์ เพ่ืออรรถรสในการน าเสนอข่าว จากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าการศึกษาเก่ียวกบัหนังสือพิมพมี์ผูส้นใจ
ศึกษาในหลากหลายสาขา และหลากหลายวตัถุประสงคด์ว้ยกนั แต่ในการศึกษาในมุมมองท่ีเป็นภาษาศาสตร์นั้นค่อนขา้งมี
น้อย นอกจากน้ีการน าแนวคิดทางด้านวจันปฏิบติัศาสตร์ (Pragmatics) มาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัหนังสือพิมพ์
พบวา่ยงัมีไม่มากนกั  

จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางวจันปฏิบติัศาสตร์ร่วมกบัหลกัการเขียนพาดหวัข่าว
ในการวิเคราะห์ส่ือท่ีเป็นการส่ือสารทางเดียว แนวคิดเร่ืองหลกัการความร่วมมือ (Co-operative principle) Grice (1975) ได้
เสนอว่า “จงมีส่วนในการช่วยให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีเป็นท่ีตอ้งการ ในขณะท่ีมีการสนทนา โดยให้เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือ
ทิศทางของการแลกเปล่ียนบทสนทนาท่ีตนเองมีส่วนร่วมอยู่” หลกัการความร่วมมือเสนอข้ึนเพ่ือพยายามอธิบายถึงการ
สนทนาท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั ซ่ึงเป็นหลกัท่ีผูพู้ด และผูฟั้งควรค านึงถึงในการสนทนาเพ่ือส่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั การ
พิจารณาวา่ถอ้ยค านั้นเหมาะสมหรือไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบักฎเกณฑใ์นสงัคมท่ีผูพ้ดู และผูฟั้งอยูเ่ป็นพ้ืนฐาน การ
เสนอแนวคิดหลกัการความร่วมมือ (Co-operative Principle) จึงไม่ได้มุ่งศึกษาเพียงไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว เน่ืองจาก
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การศึกษาเพียงมุมมองด้านไวยากรณ์อย่างเดียวนั้นอาจจะยงัไม่เพียงพอต่อการศึกษาการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวนั การ
สนทนาในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม หากผูพู้ดปฏิบติัตามหลกัการสนทนาแลว้ สถานการณ์ในการสนทนาจะสามารถบรรลุ
จุดประสงคไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว และส่ือความหมายท่ีตรงไปตรงมา โดยไม่ตอ้งใหผู้ฟั้งตีความหมายเพ่ิมเติม แต่ในความเป็นจริง
บ่อยคร้ังท่ีผูพู้ดอาจจะเลือกกล่าวถอ้ยค าท่ีไม่เป็นไปตามหลกัการสนทนา เพราะอาจจะมีความตอ้งการให้ผูฟั้งตีความหมาย
เพ่ิมเติม หรือมีเจตนาอ่ืน ๆ อาทิ การประชด การขอร้อง ดงันั้น การสนทนาท่ีไม่ปฏิบติัตามหลกัการก็ยงัสามารถท าให้การ
สนทนาบรรลุจุดประสงค์ไดเ้ช่นเดียวกนั เพียงแต่ผูฟั้งตอ้งตีความหมายเพ่ิมเติมจากถอ้ยค าของผูพู้ด โดย Grice (1975) ได้
แบ่งการไม่ปฏิบติัตามหลกัการสนทนาออกเป็น 4 ประเภท แต่ในงานวจิยัน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงหลกัการความร่วมมือประเภท
การละเมิดหลกั (Violating of a maxim) เพื่อใชว้ิเคราะห์ภาษาท่ีใชพ้าดหัวข่าวการเมืองของหนงัสือพิมพ ์เพราะการใชภ้าษา
ของหนงัสือพิมพมี์ลกัษณะท่ีเร้าใจ สร้างสีสนั หรือเกินความจริง การใชแ้นวคิดการละเมิดหลกัความร่วมมือ (Violating of a 
maxim) จึงมีความเหมาะสมต่อการน ามาประยกุตใ์ช ้เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลส่ือท่ีเป็นการส่ือสารทางเดียว โดยการละเมิดหลกั 
(Violating of a maxim) คือ การไม่ปฏิบติัตามหลกัท่ีผูพู้ดตั้งใจให้เกิดการเขา้ใจผิด หรืออาจจะเรียกวา่เป็นการโกหก Grice 
(1975) ไดก้ าหนดหลกัความร่วมมือในการสนทนา (Co-operative Principle: CP) ท่ีประกอบดว้ย 4 หลกั หรือหลกัการสนทนา 
(Conversational Maxims) และหลกัการย่อย (อา้งถึงใน Levinson, 1983) ซ่ึงเป็นหลกัการความร่วมมือในการสนทนาท่ีเป็น
พ้ืนฐานของการบรรลุจุดประสงคใ์นการสนทนา ดงัน้ี 

1. หลกัคุณภาพ (The Maxim of Quality) คือ การพยายามมีส่วนช่วยเฉพาะในส่ิงท่ีจ าเป็น มีสาระส าคญัว่า
อยา่พดูในส่ิงท่ีรู้วา่ไม่จริง หรืออยา่พดูในส่ิงท่ีมีหลกัฐานไม่เพียงพอ 

2. หลกัปริมาณ (The Maxim of Quantity) คือ การให้สาระเท่าท่ีจ าเป็น พอเหมาะกบัวตัถุประสงคข์องการ
สนทนานั้น ๆ หรืออยา่ใหส้าระมากจนเกินความจ าเป็นในการสนทนานั้น ๆ 

3. หลักตรงประเด็น (The Maxim of Relevance) คือ การพูดเฉพาะส่ิงท่ีเก่ียวข้อง หรือสัมพันธ์กับการ
สนทนานั้น ๆ  

4. หลักวิธีพูด (The Maxim of Manner) คือ จงพูดให้ชัดเจน กล่าวคือ หลีกเล่ียงค า ส านวนท่ีคลุมเครือ 
หลีกเล่ียงความก ากวม พดูใหก้ระชบั พดูใหเ้ป็นล าดบัขั้นตอน 

นอกจากการใชแ้นวคิดหลกัการความร่วมมือ (Co-operative Principle) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ผูว้จิยัยงัน า
หลกัการเขียนพาดหัวข่าวมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมดว้ย เน่ืองจาก ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ในงานวิจยัน้ีเป็นส่ือ
สาธารณะ การน าแนวคิดทางวจันปฏิบติัศาสตร์เพียงอย่างเดียวอาจจะยงัไม่เพียงพอ ในดา้นหลกัการเขียนพาดหัวข่าว 
นอกจากควรค านึงถึงการใชค้  าท่ีสั้น และกระชบัมากท่ีสุด เพ่ือการสรุปประเด็นข่าวท่ีส าคญัแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการพาด
หัวข่าวท่ีไม่สร้างความสับสนแก่ผูอ่้าน ดงันั้นผูส่ื้อข่าวควรให้ความส าคญัแก่หลกัการเขียนพาดหัวข่าว ดงัท่ี นรินทร์  
(2549) ไดน้ าเสนอหลกัทัว่ไปของการเขียนพาดหวัข่าว ดงัน้ี 

1. สรุปใจความส าคญัท่ีสุด หรือพาดหวัข่าวดว้ยประเด็นส าคญั 
2. ใชค้  าให้กระชบั ชดัเจน ตรงความหมาย และแสดงถึงเจตนาท่ีดี การพาดหัวข่าว หากค าใดในขอ้ความท่ี

ใชพ้าดหวัข่าวสามารถตดัออกได ้ก็ควรตดัออก 
3. ความชดัเจน และเขา้ใจไดท้นัที พาดหวัข่าวควรเขียนใหเ้กิดความน่าสนใจ และเขา้ใจง่าย 
4. ไม่ผาดโผนเกินความจริง ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจผิด 
จากหลกัการเขียนพาดหวัข่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ ขอ้ควรค านึงในการเขียนพาดหวัข่าวมีความใกลเ้คียงกบั

หลกัการความร่วมมือในการสนทนา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงประยกุตเ์กณฑก์ารวิเคราะห์การละเมิดหลกัการความร่วมมือทั้ง 4 
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หลกัการให้มีความสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์การใชภ้าษาในพาดหัวข่าวการเมืองของหนงัสือพิมพ ์โดยอิงจากหลกัการ
ความร่วมมือของ Grice (1975) และหลกัการเขียนพาดหวัข่าว ดงัน้ี 

1. การละเมิดหลกัคุณภาพ (violating the maxim of quality) คือ การน าเสนอพาดหวัข่าวโดยใชค้  า หรือวลีท่ี
ส่ือความรุนแรง หรือส่ือความหมายเกินความจริง 

2. การละเมิดหลกัปริมาณ (violating the maxim of quantity) คือ การเสนอพาดหัวข่าวท่ีให้ขอ้มูลมากเกิน
ความจ าเป็น หรือนอ้ยเกินความจ าเป็น หรือใชค้  าท่ีมีความหมายซ ้ าซอ้นกนัในการน าเสนอพาดหวัข่าว  

3. การละเมิดหลกัตรงประเด็น (violating the maxim of relevance) คือ การเสนอพาดหัวข่าวท่ีใชค้  าท่ีไม่
สมัพนัธ์กบัข่าว หรือการส่ือข่าวไม่ตรงประเด็นกบัข่าว 

4. การละเมิดหลกัวิธีการเขียน 1 (violating the maxim of writing) คือ การเสนอพาดหัวข่าวโดยใชค้  า หรือ
ส านวนท่ีมีความคลุมเครือในการส่ือความหมายข่าว  

การวิเคราะห์ภาษาท่ีใชใ้นการน าเสนอพาดหัวข่าวตามเกณฑ์ขา้งตน้ เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะการใชภ้าษาในพาดหัว
ข่าวการเมืองว่าสามารถส่ือความหมายแก่ผูอ่้านไดอ้ย่างตรงไปตรงมา มีการบิดเบือน หรือส่ือความหมายเกินความจริง
หรือไม่ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั   

1. เพ่ือระบุการละเมิดหลกัความร่วมมือในพาดหัวข่าวการเมืองของหนงัสือพิมพป์ระเภทประชานิยม และ
หนงัสือพิมพป์ระเภทคุณภาพ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีของการละเมิดหลักความร่วมมือท่ีปรากฏในพาดหัวข่าวการเมืองของ
หนงัสือพิมพป์ระเภทประชานิยมกบัหนงัสือพิมพป์ระเภทคุณภาพ 

 
วธีิการวจิยั  

ในการวิเคราะห์การละเมิดหลกัความร่วมมือในการใชภ้าษาในพาดหัวข่าวการเมืองในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูลพาดหัวข่าวการเมืองของหนังสือพิมพจ์าก www.iqnewsclip.com ซ่ึงเป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online 
News Clipping) ท่ี เก็บข่าวจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์  ผู ้วิจัยได้ก าหนดการเก็บข้อมูล
หนงัสือพิมพ ์2 ประเภท จ านวน 4 ฉบบั คือ หนงัสือพิมพป์ระเภทประชานิยม (popular newspapers) โดยเก็บขอ้มูลจาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ  (quality newspapers) โดยเก็บข้อมูลจาก
หนงัสือพิมพม์ติชน และสยามรัฐ ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลพาดหัวข่าวหนงัสือพิมพท่ี์ตีพิมพต์ั้งแต่วนัท่ี 
22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ถึงวนัท่ี  22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 ปี การเก็บข้อมูล
หนงัสือพิมพมี์รูปแบบการน าเสนอพาดหวัข่าวตามลกัษณะขอ้มูล ดงัน้ี 

1. เลือกพาดหัวข่าว (headline) ท่ีน าเสนอข่าวดว้ยตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และการน าเสนอพาดหัวข่าว
ท่ีเป็นคอลมัน์ข่าวท่ีใหญ่ท่ีสุดของหนา้หน่ึงหนงัสือพิมพใ์นแต่ละวนั  

2. เลือกขอ้มูลพาดหวัข่าวในประเภทข่าวการเมืองท่ีน าเสนอกิจกรรมความเคล่ือนไหวของนกัการเมือง หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทางการเมือง จากการเก็บขอ้มูลพาดหัวข่าวดงัขา้งตน้ พบว่าการน าเสนอพาดหัวข่าวการเมืองใน
หนังสือพิมพ ์4 ฉบบัมีจ านวนทั้งส้ิน 1,361 ข่าว ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดจ านวนข่าวการเมืองท่ีปรากฏในแต่ละ
หนังสือพิมพ์ได้ ดังน้ี หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยมมีการน าเสนอพาดหัวข่าวการเมืองรวมทั้ งส้ิน 334 ข่าว          
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ส่วนหนังสือพิมพป์ระเภทคุณภาพมีการน าเสนอพาดหัวข่าวการเมืองรวมทั้งส้ิน 1,027 ข่าว ทั้งน้ี การน าเสนอพาดหัว
ข่าวการเมืองของหนงัสือพิมพ ์2  ประเภทมีจ านวนท่ีแตกต่างกนัเป็นผลมาจาก  นโยบายของประเภทของหนงัสือพิมพ ์
______________________________________________________________________________________________
1 การละเมิดหลักวิธีการเขียน (violating the maxim of writing) ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยประยกุต์ให้ช่ือของหลักการสอดคล้องกับวิธีการน าเสนอ
พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นภาษาเขียน 
เป็นตวัก าหนดเน้ือหาสาระการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับแตกต่างกนั กล่าวคือ หนังสือพิมพป์ระเภท
คุณภาพมุ่งเน้นเสนอข่าวสถานการณ์ทางการเมืองเป็นหลกั (มาลี, 2556) ดังนั้ น หนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพจึงมี
สดัส่วนการน าเสนอข่าวการเมืองมากกวา่หนงัสือพิมพป์ระเภทประชานิยม 

หลงัจากการคดัเลือก และก าหนดการเก็บขอ้มูลดงัขา้งตน้แลว้ผูว้จิยัจะด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 
3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ข่าวการเมืองท่ีอยูร่ะดบัวลี หรือระดบัประโยค เพ่ือท าการแยกประเด็นข่าวท่ีน าเสนอในพาดหัว
ข่าวว่ามีการน าเสนอพาดหัวข่าวการเมืองใดบา้ง เพราะจากการศึกษาการน าเสนอพาดหัวข่าวของหนงัสือพิมพ ์พบว่า
การน าเสนอพาดหัวข่าวไม่ไดน้ าเสนอประเด็นข่าวเพียงประเด็นเดียว แต่มีการสอดแทรก หรือน าเสนอเหตุการณ์ความ
เคล่ือนไหวในหลาย ๆ ประเด็น  

2. วิเคราะห์การใช้ภาษาท่ีมีลกัษณะละเมิดหลกัความร่วมมือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแต่ละประเด็นข่าว
การเมืองท่ีไดรั้บการน าเสนอในพาดหวัข่าวหนงัสือพิมพ ์เพื่อระบุการปรากฏการละเมิดหลกัความร่วมมือ  

3. เปรียบเทียบความถ่ีของการละเมิดหลกัความร่วมมือใน 4 หลกัการ ระหวา่งหนงัสือพิมพป์ระเภทประชา
นิยมกบั หนงัสือพิมพป์ระเภทคุณภาพวา่มีการละเมิดหลกัความร่วมมือใดมากท่ีสุดไปจนนอ้ยท่ีสุด  
 
ผลการวจิยั  

การน าเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การละเมิดหลกัความร่วมมือในการน าเสนอพาดหัว
ข่าวการเมือง ในส่วนน้ีผูว้จิยัจะแสดงตวัอยา่งของพาดหัวข่าวท่ีมีลกัษณะการใชภ้าษาละเมิดหลกัความร่วมมือ โดยแบ่ง
หัวขอ้ตามหลกัการความร่วมมือ 4 หลกัการพร้อมอธิบายถึงการใชภ้าษาท่ีมีการละเมิดหลกัความร่วมมือ 2) การเสนอ
ความถ่ีในการละเมิดหลกัความร่วมมือของหนงัสือพิมพ ์2 ประเภท เพ่ือเปรียบเทียบการละเมิดหลกัความร่วมมือในการ
น าเสนอพาดหวัข่าวการเมือง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

   
การละเมดิหลกัความร่วมมือในพาดหัวข่าวการเมือง    

การละเมิดหลกัความร่วมมือในพาดหัวข่าวการเมืองของหนงัสือพิมพ ์พบวา่มีการละเมิดหลกัทั้ง 4 หลกัการ  
โดยการละเมิดหลกัในการน าเสนอพาดหวัข่าวนั้นมีลกัษณะการใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี     

1) การละเมดิหลกัคุณภาพ (violating the maxim of quality)     
หลกัคุณภาพ (The Maxim of Quality) ถือเป็นหลกัการพ้ืนฐานของหลกัอ่ืน ๆ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ปกติแลว้เม่ือ

เกิด สถานการณ์การส่ือสารข้ึนผูรั้บสารจะใหค้วามส าคญักบัความจริงใจในขอ้มูลท่ีผูส่้งสารส่งถึงผูรั้บสาร ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
สอดคลอ้งกับความคาดหวงัของผูอ่้านข่าวถึงการเสนอความจริงในการส่ือข่าวของหนังสือพิมพ์ เพราะผูอ่้านข่าวจะมี
ความคิด หรือทศันคติใด ๆ ต่อสถานการณ์ข่าว หรือผูต้กเป็นข่าวนั้นข้ึนอยูก่บัการใชภ้าษาท่ีส่ือความหมายต่อข่าวท่ีน าเสนอ 
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จากการศึกษา พบวา่การละเมิดหลกัคุณภาพ (violating the maxim of quality) ในการน าเสนอพาดหัวข่าวมีลกัษณะใชค้  า หรือ
วลีท่ีรุนแรง และส่ือความหมายเกินความจริง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1) ‘ชัชชาติ’ ฉุนจวก ‘นิพิฏฐ์’ มัว่กล่าวหาเจอทหารเข่าอ่อน แรมโบ้สาบานทิง้การเมือง 
(หนงัสือพิมพม์ติชน, 31 พ.ค 2557) 

 
ในตวัอย่างท่ี (1) การน าเสนอพาดหัวข่าวใช้ค  าท่ีส่ืออารมณ์ (ฉุน) และการกระท าท่ีรุนแรง (จวก) ซ่ึงการ

น าเสนอพาดหัวข่าวน้ีเป็นการส่ือความหมายท่ีเกินความจริง เม่ือเทียบกบัสถานการณ์ข่าวท่ีเกิดข้ึนจริง จากสถานการณ์จริง
เกิดจาก นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบติั อดีตสมาชิกวฒิุสภาพรรคประชาธิปัตยแ์สดงความคิดเห็นผา่นเฟซบุ๊กถึงท่าที หรืออาการ 
ของนายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ หลงัจากประกาศรัฐประหารว่ามีอาการหวาดกลวั และมีอาการอ่อนแรง ต่อมานายชชัชาติ สิทธิ
พนัธ์ุ ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดงักล่าววา่ ตนเองไม่ไดมี้อาการอยา่งท่ีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบติั กล่าวแต่อย่างใด 
และยงักล่าววา่เป็นเร่ืองน่าข าท่ีมีการแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นอีกดว้ย จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงัท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นแสดง
ใหเ้ห็นวา่การตอบโตก้นัระหวา่งนายนิพิฏฐ ์อินทรสมบติั และนายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ เป็นเพียงการตอบโตก้นัในลกัษณะการ
แสดงความคิดเห็น และการช้ีแจงความจริงผ่านส่ือสังคมออนไลน์ หรือเฟซบุ๊กเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการทะเลาะ หรือเกิด
สถานการณ์ท่ีรุนแรงแต่อยา่งใด 

จากการน าเสนอพาดหัวข่าวขา้งตน้ หากผูอ่้านไดอ่้านพาดหัวข่าวแลว้อาจตีความวา่มีการตอบโต ้หรือการ
แสดงอารมณ์โกรธกร้าว หรือการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ และนายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ 
หรือไม่ เน่ืองจาก การน าเสนอพาดหัวข่าวใชค้  าวา่ ฉุน หมายถึง ความรู้สึกโกรธ (ราชบณัฑิยตสถาน, 2554) และค าวา่ จวก 
หมายถึง การตี ฟัน ชกต่อยกนั หรือการวา่ร้ายกนัดว้ยวาจา  (ราชบณัฑิยตสถาน, 2554) ดงันั้น การส่ือความหมายพาดหวัข่าว
เป็นการแสดงอารมณ์ และการแสดงการกระท าท่ีรุนแรงเกินไปจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เม่ือค าสองค าปรากฏร่วมกนัใน
ปริบทข่าวดงักล่าวยิง่ท าใหค้วาหมายข่าวมีความรุนแรงมากข้ึน และเป็นการส่ือข่าวท่ีเกินความจริง  

2) การละเมดิหลกัปริมาณ (violating the maxim of quantity)  
หลกัปริมาณ (The Maxim of Quantity) ถือเป็นหลกัท่ีส าคญัอีกหลกัหน่ึง การให้ขอ้มูลมากเกินไปอาจจะท า

ให้ ส้ินเปลืองเวลา หรืออาจจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดได ้เพราะผูรั้บสารอาจจะตีความวา่การท่ีผูส่้งสารให้ขอ้มูลมากนั้น 
อาจจะมีวตัถุประสงคอ่ื์นใดในการส่ือสาร จากการศึกษา พบวา่การละเมิดหลกัปริมาณในการน าเสนอพาดหัวข่าวมีลกัษณะ
การใหข้อ้มูลมากเกินความจ าเป็น หรือใชค้  าท่ีมีความหมายซ ้ าซอ้นกนัในการน าเสนอพาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

(2)  ลอ็กแกนน าพท. ‘ปู’ กโ็ดน ไปเกบ็ค่ายทหารหลงัเข้ารายงานตัวกับ ‘คสช.’ คมุนปช.-กปปส.ไว้เซฟ
เฮาส์ทหาร  

(หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 24 พ.ค. 2557) 
(3)  โผล่เทอร์มินอล 21 มอ็บต้านหลบราชประสงค์ ทหาร-ตร.ระดมคุมเข้มทุกจุด จบัคุณย่า 71 - อุ้มหญิงนิร

นาม  บ๊ิกตู่ให้เลีย่งใช้ความรุนแรง            
(หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2 มิ.ย. 2557) 

 
ในตวัอยา่งท่ี (2) และ (3) การน าเสนอพาดหัวข่าวเป็นการใชค้  าท่ีมีความหมายซ ้ าซอ้นกนั ดงัเช่น ตวัอยา่งท่ี 

(2) มีการใชค้  าวา่ ลอ็ก เกบ็ และ คุม ซ่ึงหากตีความหมายค าดงักล่าวโดยทัว่ไปแลว้ค าทั้ง 3 ค ามีความหมายว่า จบักุม หรือ
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ควบคุมตวัท าใหข้าดอิสรภาพ อยา่งไรก็ตาม การใชค้  าในการน าเสนอพาดหวัข่าวอาจจะดูเหมือนมีความซ ้ าซอ้นกนัในการส่ือ
ความหมาย แต่เม่ือตีความใหลึ้กลงไป โดยการอาศยับริบท และความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัความหมายของค าดงักล่าวแลว้ การใช้
ค  าทั้ง 3 ค า มีการส่ือความหมายในลกัษณะท่ีตอ้งการใหผู้อ่้านเห็นภาพ และยงัแสดงทศันะของผูน้ าเสนอพาดหวัข่าวผา่นการ
ใชค้  าท่ีมีปัจจยัมาจากผูต้กเป็นข่าวไดอี้กดว้ย กล่าวคือ ค าวา่ ลอ็ก แสดงให้เห็นถึงการจบักมุในลกัษณะการใส่กุญแจในการ
ควบคุมตวั หรือการใชว้ธีิการรัดตวั เพื่อท าให้ผูต้กเป็นข่าวหลบหนีไม่ได ้จากตวัอยา่งผูน้ าเสนอพาดหัวข่าวใชก้บัผูต้กเป็น
ข่าวท่ีเป็นแกนน าของพรรคเพ่ือไทย ส่วนค าวา่ เกบ็ เป็นการส่ือความหมายวา่ น าผูต้กเป็นข่าวไปไวใ้นท่ีท่ีเป็นความลบั และ
ค าน้ีมีลกัษณะท่ีส่ือความหมายในทางลบ เพราะเม่ือวิเคราะห์ถึงการใช้ค  าว่า เก็บ ในชีวิตประจ าวนันั้นจะส่ือความหมาย
โดยทัว่ไปวา่ เก็บรักษา เอาเขา้ท่ี หรือรวบรวม แต่เม่ือค าวา่ เกบ็ ปรากฏในบริบทข่าวดงักล่าวจะมีลกัษณะส่ือความหมายท่ี
อาจจะเกิดการกระท าท่ีรุนแรง และมีเง่ือนง าได ้โดยผูน้ าเสนอพาดหัวข่าวใชก้ับอดีตนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลกัษณ์        
ชินวตัร) และค าว่า คุม สามารถส่ือความหมายตามบริบทข่าวคือการควบคุมตวัผูต้กเป็นข่าวในลกัษณะท่ีเขา้ข่ายกระท า
ความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยผูน้ าเสนอพาดหวัข่าวใชค้  าน้ีกบับุคคลท่ีไม่เฉพาะเจาะจงวา่เป็นใคร แต่เป็นการกล่าวโดยรวม
คือ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (กปปส.) เช่นเดียวกบัในตวัอยา่งท่ี (3) มีการใชค้  าท่ีมี
ความหมายซ ้ าซอ้นกนั แต่การใชค้  าในลกัษณะน้ีเป็นการแสดงทศันะของผูน้ าเสนอพาดหัวข่าวท่ีมีปัจจยัมาจากผูต้กเป็นข่าว 
กล่าวคือ ผูน้ าเสนอพาดหวัข่าวใชค้  าวา่ จับ ท่ีส่ือความหมายวา่ จบักมุ หรือควบควบตวั และไม่ไดส่ื้อความรุนแรงต่อผูต้กเป็น
ข่าว เน่ืองจากผูต้กเป็นข่าวเป็นหญิงชรา โดยสงัเกตจากการใชค้  าน าหนา้ท่ีแสดงถึงความสุภาพ คุณ ขณะท่ี ผูน้ าเสนอพาดหัว
ข่าวใชค้  าวา่ อุ้ม ท่ีส่ือความหมายว่า จบักุม หรือควบคุมตวั ซ่ึงก็ส่ือความหมายเหมือนกบัค าวา่ จับ แต่การใชค้  าวา่ อุ้ม เป็น
การส่ือความหมายไปในทางลบมากกวา่ค าวา่ จับ โดยผูน้ าเสนอพาดหวัข่าวใชค้  าวา่ อุ้ม กบั หญิงนิรนาม หรือบุคคลท่ีไม่เป็น
ท่ีรู้จกั เพราะเม่ือปรากฏในบริบทข่าวอาจจะมีการอนุมานวา่เป็นการจบักุม โดยใชค้วามรุนแรง หรือจบักุมอยา่งไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่  

3) การละเมดิหลกัตรงประเดน็ (violating the maxim of relevance) 
หลักตรงประเด็น (The Maxim of Relevance) คือการส่ือสารเฉพาะส่ิงท่ีเก่ียวข้อง หรือสัมพันธ์กับการ

สถานการณ์การสนทนานั้น ๆ หากผูส่้งสารค านึงถึงหลกัการน้ีจะท าให้ทั้งผูส่้งสาร และผูรั้บสารบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
ส่ือสาร เพราะหากผูส่้งสารมีการส่ือถึงส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การส่ือสารนั้น ๆ อาจจะส่ือถึงเจตนาท่ีจะเบ่ียงเบน
ความสนใจได ้จากการศึกษา พบวา่การละเมิดหลกัตรงประเด็นในพาดหัวข่าวการเมืองมีลกัษณะการใชค้  าท่ีมีความหมาย
ไม่ตรงรูปภาษา หรือใชก้ารอุปมาเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอพาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
(4)  โหวตฟ้าแลบ ‘คดีขา้ว’ ปปช. ฟัน ‘ปู’ มติ 7-0 ผิดอาญาม. 157 สัง่อยัการฟ้องศาลหลงัคสช. ไฟเขียว

พา ‘ไปป์’ ทวัร์ยโุรป                                                         
(หนงัสือพิมพม์ติชน, 18 ก.ค. 2557) 

 
ในตวัอย่างท่ี (4) ผูส่ื้อข่าวใชค้  าท่ีไม่สัมพนัธ์กบัข่าวการเมือง โดยการใชค้  า ฟ้าแลบ มีความหมายตามรูป

ภาษาท่ีหมายถึง แสงท่ีเกิดวาบข้ึนในทอ้งฟ้า และ ค าวา่ ไฟเขียว มีความหมายตามรูปภาษาท่ีหมายถึง สัญญาณไฟจราจรท่ี
แสดงให้รถผ่านไปได ้อยา่งไรก็ตาม การใชค้  าดงักล่าวในการน าเสนอพาดหัวข่าวดูเหมือนวา่ค า หรือวลีไม่สัมพนัธ์กบัข่าว
การเมือง แต่ผู ้อ่านก็สามารถตีความหมายของข่าวได้ โดยความรู้พ้ืนฐานของค าร่วมกับปริบทของข่าวในการช่วย
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ตีความหมาย ดงันั้น ค  าวา่ ฟ้าแลบ สามารถตีความหมายไดว้า่ เร่งด่วน หรือกะทนัหัน และเม่ือปรากฏร่วมกบัปริบทข่าวจะ
ตีความไดว้า่ การประชุมของคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เก่ียวกบัการลงความเห็นส่ง
ฟ้องคดีจ าน าขา้วของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เกิดข้ึนอยา่งกะทนัหัน ขณะท่ี ค  าวา่ ไฟเขียว สามารถตีความไดว้า่ อนุญาต 
หรือเห็นชอบ และเม่ือปรากฏร่วมกบัปริบทข่าวผูอ่้านสามารถตีความไดว้า่ คณะรักษาความสงบอนุญาตใหน้างสาวยิง่ลกัษณ์ 
ชินวตัรเดินทางออกนอกประเทศร่วมกบับุตรชายได ้จากพาดหวัข่าวน้ีอาจจะแฝงเจตนาของผูส่ื้อข่าววา่  การจดัประชุมลงมติ
ของคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างกะทนัหันนั้นจงใจจดัข้ึนในขณะเดียวกบัท่ี 
นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรตอ้งการเดินทางออกนอกประเทศ 

 
 

4) การละเมดิหลกัวธีิการเขียน (violating the maxim of writing)  
หลักวิธีพูด (The Maxim of Manner) คือ การส่ือสารโดยใช้ค  า หรือส านวนท่ีสร้างความคลุมเครือใน

สถานการณ์การส่ือสาร เพราะส านวนมีลกัษณะการกล่าวเพ่ือเปรียบเทียบ จึงไม่ไดส่ื้อความหมายอยา่งตรงไปตรงมา การส่ือ
ข่าวโดยใชส้ านวนอาจจะท าให้ผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนไปจากขอ้เท็จจริงได ้ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดป้รับช่ือหลกัการ จาก
หลกัวิธีการพูด (The Maxim of Manner) เป็นหลกัวิธีการเขียน (The Maxim of Writing)  เพื่อให้เกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูล
สอดคลอ้งกบัการน าเสนอพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ ์จากการศึกษา พบวา่การละเมิดหลกัวิธีการเขียนมกัใชก้ารสร้างค า
ใหม่ท่ีมีความคลุมเครือในการตีความ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
(5)  ปปช.ชงยาแรง ลา้งทุจริตตีกรอบนโยบายประชานิยม 

     (หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ, 5 ก.ค. 2557) 
 

ในตวัอยา่งท่ี (5) เป็นการสร้างค าใหม่ในการน าเสนอพาดหัวข่าว ซ่ึงหากอ่านพาดหัวข่าวโดยรวมแลว้ การ
น าเสนอพาดหวัข่าวน้ีมีการใชว้ลีในลกัษณะท่ีก ากวม เพราะเม่ือตีความจากรูปภาษาเดิมความหมายของวลีน้ีจะไม่สามารถส่ือ
ความหมายท่ีตรงไปตรงมาแก่ขอ้ความข่าวเลย นัน่คือ ชงยาแรง สามารถแยกความหมาย ไดด้งัน้ี ค  าวา่ ชง มีความหมายตาม
รูปภาษาว่า ใชน้ าร้อนท าให้ละลาย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554: 40) และวลี ยาแรง มีความหมายตามรูปภาษาวา่ ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิ
มากใชแ้ก ้หรือป้องกนัโรค หรือบ ารุงร่างกาย หากมองความหมายรวมแลว้วลี ชงยาแรง มีความหมายตามรูปภาษาวา่ การ
ผสมยาท่ีออกฤทธ์ิแรง เพ่ือรักษาอาการของโรคใดโรคหน่ึงให้หายขาด จากพาดหัวข่าวน้ีแสดงให้เห็นว่าผูส่ื้อข่าวมีเจตนา
เปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่ การทุจริตในการก าหนดนโยบาย หรือการเลือกตั้งของพรรคการเมือง คือโรคชนิดหน่ึง ส่วนการเสนอ
ขอ้กฎหมายท่ีมีบทลงโทษหนกั คือ ยารักษาโรค ดงันั้น เม่ือผูอ่้านข่าวอ่านพาดหัวข่าวน้ี โดยอาศยัปริบทในการตีความแลว้ 
ผูอ่้านก็สามารถตีความหมายไดว้่า การเสนอขอ้กฎหมายท่ีมีบทลงโทษหนักก าหนดข้ึนเพ่ือการลดการทุจริตในการร่าง
นโยบาย และการทุจริตในการเลือกตั้งนัน่เอง 

 
ความถี่ในการละเมดิหลกัความร่วมมือของหนงัสือพมิพ์ประชานิยม และหนงัสือพมิพ์คุณภาพ 

จากการศึกษาความถ่ีของการละเมิดหลักความร่วมมือในพาดหัวข่าวการเมือง พบว่าหนังสือพิมพ์ทั้ ง 2 
ประเภทมีการละเมิดหลกัไปในแนวทางเดียวกนั ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพป์ระชานิยมมีการละเมิดหลกัคุณภาพมากท่ีสุดร้อย
ละ 30.23 ขณะท่ี หนังสือพิมพ์คุณภาพมีการละเมิดหลกัคุณภาพมากท่ีสุดเช่นกันร้อยละ 20.83 รองลงมาล าดับท่ี 2 
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หนงัสือพิมพป์ระชานิยมมีการละเมิดหลกัวธีิการเขียนร้อยละ 13.47 เช่นเดียวกบัหนงัสือพิมพคุ์ณภาพมีการละเมิดหลกั
วิธีการเขียนร้อยละ 20.15 ล าดบัท่ี 3 หนังสือพิมพป์ระชานิยมมีการละเมิดหลกัตรงประเด็นร้อยละ 12.87 เช่นเดียวกบั
หนังสือพิมพคุ์ณภาพมีการละเมิดหลกัตรงประเด็นร้อยละ 15.48 และล าดบัท่ี 4 หนังสือพิมพป์ระชานิยมมีการละเมิด
หลักปริมาณร้อยละ 8.89 ซ่ึงใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์คุณภาพท่ีมีการละเมิดหลักปริมาณร้อยละ 8.17 ตามล าดับ          
ดงัตารางท่ี 1   

 
 
 
 
 
ตารางที ่1  จ านวนคร้ัง และร้อยละท่ีปรากฏการละเมิดหลกัความร่วมมือในพาดหวัข่าวการเมืองของหนงัสือพิมพ์

ประชานิยม และหนงัสือพิมพคุ์ณภาพ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการละเมิดหลกัความร่วมมือในการน าเสนอพาดหวัข่าวการเมืองของหนงัสือพิมพป์ระเภท
ประชานิยม และหนงัสือพิมพป์ระเภทคุณภาพ เพ่ือศึกษาวา่การน าเสนอพาดหวัข่าวมีการใชภ้าษาในลกัษณะใดบา้ง และ
การใชภ้าษาในลกัษณะนั้น ๆ สามารถส่ือความหมายต่อเหตุการณ์ข่าวไดต้รงไปตรงมา และมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
และเพ่ือเสนอแนวทางในการตีความข่าวให้ผูอ่้านสามารถรู้เท่าทนัส่ือ และมีวิจารณญาณในการกลัน่กรองส่ือมากข้ึน 
โดยงานวิจยัน้ีใชก้รอบแนวคิดหลกัการความร่วมมือ (Co-operative principle-CP) ซ่ึงเป็นหลกัท่ีควรยึดปฏิบติัในการ
ส่ือสาร เพ่ือท าให้การส่ือสารในสถานการณ์นั้น ๆ บรรลุวตัถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงหลกัการน้ี
สอดคลอ้งกบัการส่ือข่าวในลกัษณะของการส่ือข่าวอยา่งตรงไปตรงมา มีความเป็นกลาง และมีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้
ผูรั้บข่าวสารไดรั้บขอ้มูลข่าวท่ีเป็นขอ้เท็จจริง   

                          
 
 การละเมดิหลกั 
 

 
จ านวนคร้ัง/ 
ร้อยละ 

 
หนังสือพมิพ์ประชานิยม 

 
หนังสือพมิพ์คุณภาพ 

การละเมิดหลกัคุณภาพ (Violating The 
Maxim of Quality) 

จ านวนคร้ัง 101 214 

ร้อยละ 30.23 20.83 
การละเมิดหลกัปริมาณ (Violating The 
Maxim of Quantity) 

จ านวนคร้ัง 30 84 
ร้อยละ 8.98 8.17 

การละเมิดหลกัตรงประเดน็ (Violating 
The Maxim of Relevance) 

จ านวนคร้ัง 43 159 
ร้อยละ 12.87 15.48 

การละเมิดหลกัวธีิเขียน (Violating The 
Maxim of Writing)  

จ านวนคร้ัง 45 207 
ร้อยละ 13.47 20.15 

ประเภทหนังสือพมิพ์ 
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จากการศึกษา พบว่าการน าเสนอพาดหัวข่าวการเมืองของหนังสือพิมพท์ั้ ง 2 ประเภทปรากฏความถ่ีในการ
น าเสนอพาดหัวข่าวท่ี ละเมิดหลกัการความร่วมมือทั้ง 4 หลกัการเหมือนกนั กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ประชานิยม และ
หนังสือพิมพคุ์ณภาพมีการ น าเสนอข่าวท่ีละเมิดหลกัคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือการละเมิดหลกัวิธีการเขียน หลกั
ตรงประเด็น และหลกัปริมาณ ตามล าดบั การใชภ้าษาในการน าเสนอพาดหัวข่าวการเมืองท่ีเป็นการละเมิดหลกัความ
ร่วมมือสรุปไดด้งัน้ี   

การละเมิดหลกัคุณภาพในการน าเสนอพาดหัวข่าวการเมืองมีการใช้ค  า หรือวลีท่ีส่ืออารมณ์ การกระท าท่ี
รุนแรง และส่ือความเกินความจริง จากการศึกษายงั พบวา่การใชค้  า หรือวลีในลกัษณะดงักล่าวยงัแฝงไปดว้ยการส่ือ
อ านาจของผูก้ระท า (ผูต้กเป็นข่าว) หรือของผูถู้กกระท า (ผูต้กเป็นข่าว) และแฝงทศันะของผูน้ าเสนอพาดหัวข่าวร่วม
ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมลศิริ (2542) ท่ีศึกษาเร่ือง ภาษาในการพาดหัวข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทย 
พบว่าการน าเสนอพาดหัวข่าวการเมืองมีลกัษณะการใช้ภาษาเขียนท่ีรุนแรง ผูว้ิจัยเสนอว่า การใช้ค  าท่ีส่ืออารมณ์ 
ความรู้สึก หรือการกระท าท่ีรุนแรงนั้นเป็นการส่ือความข่าวท่ีเกินความเป็นจริงทั้ งส้ิน เช่นเดียวกับการศึกษาของ            
กิติมา (2557) เร่ือง ตัวบ่งชีอั้ตวิสัยในภาษาข่าว พบวา่หนังสือพิมพมี์การใชค้  ากริยาในลกัษณะการแสดงอารมณ์ ความ
แรง ความรุนแรง และเกินจริง มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัการรายงานข่าวของส่ือวทิย ุและส่ือโทรทศัน์ ผูว้จิยัเสนอวา่ 
การน าเสนอพาดหัวข่าวในลกัษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของส่ือในการสอดแทรกแต่งเติมสีสัน เพ่ือเร้า
อารมณ์ และเสริมความรุนแรงให้แก่เหตุการณ์ เพ่ืออรรถรสในการน าเสนอพาดหัวข่าว การอ่านข่าวท่ีมีลกัษณะการ
ละเมิดหลกัคุณภาพน้ี ผูอ่้านข่าวจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัสถานการณ์ข่าวท่ีเป็นขอ้เท็จจริง เพราะการ
น าเสนอพาดหวัข่าวมีลกัษณะท่ีส่ือความเกินจริง เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ข่าวท่ีเกิดข้ึนจริง  

การละเมิดหลกัวิธีการเขียนมีการใชค้  าสร้างใหม่ และส านวนในการน าเสนอพาดหัวข่าว ซ่ึงการสร้างค าใหม่
ใช้กลวิธีการเปล่ียนค า หรือใช้ค  าตรงขา้ม เพ่ือแฝงความหมายในการประชด การใช้ค  าในลกัษณะน้ีไม่สามารถส่ือ
ความหมายไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา แต่เพ่ือใหผู้อ่้านเกิดการตีความ หรือการเปรียบเทียบ โดยการใชภ้าษาในลกัษณะน้ีเป็น
การใชป้ระโยชน์จากค าไม่ก่ีค  า เพ่ือส่ือความหมายท่ีกวา้งออกไป ดงันั้น ผูส่ื้อข่าวจึงไม่จ าเป็นตอ้งน าเสนอข่าวท่ีใชค้  า
จ านวนมาก การใช้ส านวนในการน าเสนอพาดหัวข่าว ในงานวิจัยน้ี พบว่าส านวนท่ีได้รับการน าเสนอพาดหัวข่าว
ทั้งหมดมาจากค ากล่าว หรือบทสัมภาษณ์ของผูต้กเป็นข่าว เน่ืองจาก ส านวนท่ีผูต้กเป็นข่าวกล่าวนั้นมีความโดดเด่นใน
การส่ือสาร การอ่านข่าวท่ีใชส้ านวนจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานของส านวนไทยร่วมกบั
บริบทข่าวในการตีความดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพิไล (2529) ท่ีศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการ
เข้าใจความหมายหัวข่าวหนังสือพิมพ์ โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกิดความเขา้ใจผิดพลาด เม่ือการน าเสนอพาดหัวข่าวมีการ
ใชส้ านวนท่ีตอ้งตีความหมายนยัแฝง เพราะส านวนท่ีใชน้ าเสนอข่าวไม่สามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา  

ในส่วนการละเมิดหลกัตรงประเด็นมีลกัษณะการใชค้  า หรือวลีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับข่าวการเมือง โดยน าค าท่ี
ไม่ไดส่ื้อความหมายตามรูปภาษาเดิม หรือการอุปมา การน าเสนอพาดหัวข่าวในลกัษณะน้ี พบวา่มีลกัษณะเด่นในการ
แสดงภาพพจน์ใหเ้ห็นถึงลกัษณะเด่นของค า หรือวลีนั้น ๆ ต่อสถานการณ์ข่าว ดงันั้น การตีความข่าวอาจจะท าให้ผูอ่้าน
ข่าวเกิดความเขา้ใจผิดพลาดได ้จากการวิเคราะห์ พบวา่การตีความข่าวในลกัษณะน้ี ผูอ่้านตอ้งอาศยับริบทของข่าวใน
การท าความเขา้ใจ เพราะค าลกัษณะน้ีอาจจะมีความหมายเปล่ียนไปเม่ือปรากฏในบริบทข่าวท่ีแตกต่างกนั การใชภ้าษา
ในลกัษณะน้ีจะคลา้ยกบัการใชภ้าษาในการละเมิดหลกัวธีิการเขียน แต่แตกต่างกนัตรงท่ีการละเมิดหลกัวิธีการเขียนจะ
เป็นการสร้างค าใหม่ หรือการใชส้ านวนในการน าเสนอพาดหวัข่าว  
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ในขณะท่ี การละเมิดหลกัปริมาณมีการใชค้  าท่ีมีความหมายซ ้ าซอ้น ส่วนใหญ่เป็นการใชค้  าท่ีส่ืออารมณ์ดว้ย
การแสดงอาการ การน าเสนอพาดหัวข่าวในลกัษณะน้ี พบว่าผูส่ื้อข่าวมีการใช้ค  าท่ีส่ือความหมายใกลเ้คียงกัน หรือ
เหมือนกนัในการน าเสนอพาดหัวข่าว ซ่ึงอาจจะท าให้ผูอ่้านข่าวไดรั้บขอ้มูลข่าวเกินความจ าเป็น และการรับข่าวท่ีมาก
เกินความจ าเป็นอาจส่งผลให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อข่าวได ้การน าเสนอพาดหัวข่าวในลกัษณะน้ี หากผูส่ื้อข่าวเลือกใชค้  า
ใดค าหน่ึงในการน าเสนอพาดหวัข่าวเพียงค าเดียว ผูอ่้านข่าวก็สามารถรับขอ้มูลข่าวไดเ้พียงพอ และเขา้ใจตรงตามเจตนา
ของผูส่ื้อข่าวไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ตาม การใชค้  าท่ีมีความหมายซ ้ าซอ้นในการน าเสนอพาดหัวข่าวในงานวิจยัน้ีใชเ้พื่อ 2 
วตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ (1) ผูน้ าเสนอพาดหวัข่าวตอ้งการแสดงความเขม้ขน้ของสถานการณ์ข่าว หรือเพ่ือเนน้ความเด่นของ
สถานการณ์ข่าวท่ีเกิดข้ึน (2) ผูน้ าเสนอพาดหวัข่าวมีการแฝงทศันะคติต่อผูต้กเป็นข่าว ดงันั้น เม่ือพิจารณาถึงการใชค้  าท่ี
มีความหมายซ ้ าซอ้นน้ีเป็นการเนน้การกระท าของผูก้ระท า หรือผูถู้กกระท าได้ โดยสังเกตจากการใชค้  าส่ือความหมาย
แฝงในลกัษณะใดนั้นจะข้ึนอยูก่บัสถานะของผูต้กเป็นข่าว  

จากการศึกษาการใชภ้าษาในพาดหวัข่าวการเมืองของหนงัสือพิมพ ์2 ประเภทสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ปัจจยัทางดา้น
นโยบายท่ีก าหนดลกัษณะภาษาในการน าเสนอเน้ือหาสาระของข่าวในหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบัไม่มีความแตกต่างกนั 
กล่าวคือ ตามนโยบายของหนังสือพิมพคุ์ณภาพให้ความส าคญักบัการใชภ้าษาท่ีส่ือความหมาย และให้สาระมากกว่า
หนงัสือพิมพป์ระชานิยม แต่จากการศึกษาพบวา่ การน าเสนอพาดหัวข่าวของหนงัสือพิมพคุ์ณภาพมีการใชภ้าษาท่ีไม่
แตกต่างไปจากหนงัสือพิมพป์ระชานิยม ดงัแสดงใหเ้ห็นถึงการละเมิดหลกัคุณภาพท่ีเกิดข้ึนในการน าเสนอพาดหวัข่าว
มากท่ีสุดทั้งในหนงัสือพิมพป์ระชานิยม และหนงัสือพิมพคุ์ณภาพ ส่วนใหญ่เป็นการใชค้  าท่ีรุนแรง ส่ืออารมณ์ และเป็น
การส่ือความเกินจริง ซ่ึงการน าเสนอพาดหัวข่าวท่ีมีลกัษณะไม่ตรงไปตรงมานั้นอาจจะเป็นการช้ีน าให้ผูอ่้านข่าวเกิด
ความสับสน หรือไดรั้บขอ้เท็จจริงท่ีบิดเบือนไป ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากการใชภ้าษาของหนงัสือพิมพแ์สดงให้เห็นวา่ 
ผูอ่้านข่าวจ าเป็นตอ้งใชว้ิจารณญาณในการตีความหมายท่ีแฝงในข่าว และรู้เท่าทนัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นการ
พิจารณาข่าวในหลายแง่มุมร่วมกบัขอ้เท็จจริงของสถานการณ์ข่าว เพ่ือให้การรับส่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ถึงแมว้า่การน าเสนอพาดหวัข่าวการเมืองมีการละเมิดหลกัความร่วมมือในการน าเสนอพาดหวัข่าวก็ตาม แต่การใช้
ภาษาท่ีละเมิดหลกัความร่วมมือนั้นก็สามารถท าให้การส่ือสารข่าวนั้น ๆ บรรลุวตัถุประสงค์ไดเ้ช่นกัน ดังท่ี Grice 
(1975) เสนอวา่ เม่ือผูส่้งสารเลือกท่ีจะไม่ปฏิบติัตามหลกัการสนทนาอาจจะตอ้งการให้ผูฟั้งมีการตีความหมายเพ่ิมเติม หรือ
มีจุดประสงคอ่ื์นใดเพ่ือตอ้งการบรรลุจุดประสงคใ์นการส่ือสารเช่นกนั จากการศึกษาสะทอ้นให้เห็นวา่การน าเสนอพาดหัว
ข่าวการเมืองเป็นการส่ือเจตนาต่อข่าวของผูส่ื้อข่าวผา่นการน าเสนอพาดหวัข่าวนั้น ๆ เพียงแต่การตีความข่าวนั้นอาจจะตอ้ง
อาศยับริบททางภาษา และความรู้ทางสงัคมวฒันธรรมท่ีมีอยูร่่วมกนั จึงจะสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีผูส่ื้อข่าวเสนอได ้
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