
ลักษณะโครงสร้างประโยคพาดหัวขา่วจากข่าวในเว็บไซต์ของสถานวีิทยุกระจายเสียง 

แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

 ZHANG YAOWEN 

บทคัดย่อ 
        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างประโยคในพาดหัวจาก

ข่าวในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปรากฏในช่วงเดือนมกราคม ถึง 

เดือนมีนาคม ปี  พ.ศ2561 มีทั้งหมด 180 ตอน 

            ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างประโยคในการพาดหัวข่าวของข่าวในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน พบ  6 ลักษณะ ได้แก่ 1)หน่วยนาม  2)หน่วยกริยา+หน่วยนาม.3) หน่วยนาม+

หน่วยกริยา  4) หน่วยนาม+หน่วยกริยา+หน่วยนาม 5) หน่วยกริยา+หน่วยนาม+หน่วยกริยา+หน่วย

นาม.6) หน่วยนาม+หน่วยกริยา+หน่วยนาม+หน่วยกริยา+หน่วยนาม ส่วนโครงสร้างของหน่วยนามและ

หน่วยกริยาที่ปรากฎในพาดหัวข่าวมีดังนี้1) หน่วยนาม มี 5 ประเภท ได้แก่ ค านาม  ค าเชื่อมกับค านาม  

นามวลี  ค าเชื่อมกับนามวลี  ประโยคที่ท าหน้าที่เหมือนค านาม 2) หน่วยกริยามี 2 ประเภทได้แก่ ค ากริยา 

และกริยาวลี 

ค าส าคัญ: โครงสร้างประโยค,พาดหัวจากข่าว,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

      ความส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ นานาเป็นอย่าง

มาก มนุษย์ เราสามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน  เวลานี้มนุษย์เรา

ได้รับ ข่าวสารจากหลาย ๆ ช่องทาง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง    

เป็นต้น 

พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ 2554 (2556 : 246) ได ้อธิบายว ่า “ข่าว  หมายถึงค าบอกเล่า

เรื่องราวซึ่งโดยปรกต ิมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ”  ปัจจุบันมนุษย์เราอยู่ในยุคสารสนเทศ ผู้ที่มี

โอกาสเข้าถ ึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร ็วกว่าจะได ้เปรียบผ ู้อ ื่น อ ินเทอร์เน็ต ยังเป็นแหล ่งรวบรวบขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆจาก ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันถ ือได้ว่าเป็นยุคแหล่งการสื ่อสารอย่างแท้จริงเสมือนขุมทร ัพย์ข ้อมูลที ่คน

ส่วนมากให้ ความส าคัญเป็นอย่างมาก (ถนอมพร ตันพ ิพ ัฒน์.2540 : 55-56)   ได้อธิบายว่าข่าวที่ลงใน

เว็บไซต์จะเผยแพร่ อย่างแพร่หลายและรวดเร็วขึ ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอ ื่นแล้ว   

  สถานีว ิทยุกระจายเส ียงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมีชื่อย่อว่าสถาน ีวิทยุซีอาร์ไอ ซึ่งก่อตั ้งขึ้น



เม ื ่อว ันที่ 3 ธ ันวาคม ค.ศ1941 เป ็นสถานีวิทยุของ รัฐบาลจีนที่มีหน้าที่บทบาทกระจายเสียงสู่ทั่วโลก มี

วัตถุประสงค์เพ ื่อแนะน าจีนกับชาวโลก แนะน าโลกกับชาว จีน และรายงานโลกกับชาวโลก เพิ่มความเข้าใจ

และกระชับมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนและชาวโลก 

ทุกวันนี้ สถานีวิทยุซีอาร์ได้ออกอากาศและเผยแพร่ด้วย59ภาษา เช่นภาษาภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น 

มองโกล เกาหลี ฮินดี เนปาล อูรดู ทมิฬ สิงหล บังคลาเทศ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ พม่าเป็นต้น  

ทั้งนี้ภาคภาษาไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงซีอาร์ไอก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ1950 ภาค 

ภาษาไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงซีอาร์ไอจะน าเสนอข่าวที่ว่าด้วยประเทศจีนและโลกด้วยภาษาไทยผ่าน 

รายการวิทยุทุกวัน นอกจากนี้ซีอาร์ไอยังลงข่าวและรายการวิทยุต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของตัวเอง ซึ่งจะท าให้

คนที่สนใจสามารถอ่านข่าวย้อนหลังในเว็บไซต์ได้ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยกับประเทศจีนมีความสัมพันธ์กัน 

อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน จึงท าให้คนไทยที่มีความสนใจต่อประเทศจีนมน้ีอย 

แต่ในขณะเดียวกันคนไทยที่รู้จักภาษาจีนก็ไม่ได้มีมากนัก ดังนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงซีอาร์ไอ

จึง กลายเป็นช่องทางที่ส าคัญอย่างยิ่งสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ นานาที่เกี่ยวกับ

ประเทศจีน ในเว็บไซต์ของสถานีกระจายเสียงซีอาร์ไอจะน าเสนอข่าวสารต่าง ๆนานาที่เกี่ยวข้องกับ

ประเทศจีนด้วย ภาษาไทย ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ภาษาไทยผ่านเว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงซีอาร์ไอ

โดยตลอด ผู้ศึกษาสังเกตว่า คนไทยที่ติดตามรายการนี้เพิ่มอย่างเรื่อย ๆ มีคนบางคนถึงกับติดตามฟัง

รายการของซีอาร์ไอนานถึงหลายสิบปี จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าข่าวในซีอาร์ไอได้ดึงดูดความสนใจของ

คนไทยในระดับดีระดับหนึ่ง ในการน าเสนอข่าว ภาษาย่อมมีความส าคัญอย่างมากต่อการสื่อความหมาย

และการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน ภาษาที่ใช้ใน การน าเสนอข่าวของวิทยุกระจายเสียงมีอิทธิพลอย่าง

มากต่อผู้อ่าน สถานีวิทยุกระจายเสียงซีอาร์ไอมีประวัติ ยานนานถึง70กว่าปี ปัจจุบันนี้ซีอาร์ไอยังได้รับ

ความสนใจจากผู้อ่านชาวไทย อันน้ีก็แสดงให้เห็นว่าซีอาร์ไอ ย่อมจะมีลักษณะการใช้ประโยคของตน แต่ผู้

ศึกษาพบว่ายังไม่มีงานวิจัยเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับวิเคราะห์การใช้ ประโยคภาษาไทยในข่าวที่ซีอาร์ไอเรียบ

เรียง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจว่าจะวิเคราะห์การใช้ภาษาจากข่าวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงซีอาร์ไอเรียบ

เรียงว่า มีลักษณะโครงสร้างประโยคอย่างไง  การศึกษาหาค าตอบในงานวิจัยครั้งนี้จึงน่าจะมีประโยชน์

ต่อวิชาการและต่อนักข่าวของ สถานีซีอาร์ไอซึ่งอาจจะน าผลการศึกษาครั้งนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได ้



 

วัตถุประสงค์ของการศ ึกษา 

เพื่อศึกษาโครงสร้างประโยคพาดหัวข่าวจากข่าวในเว็บไซต์ของสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่ง

สาธารณะ รฐัประชาชนจีน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

พาดหัวข่าวที่จะน ามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพาดหัวข่าวของข่าวในเว็บไซต์ของสถานี

วิทยุกระจายเสียงซีอาร์ไอ ที่ปรากฏในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ปี ค.ศ2018 ซึ่งจะมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี   ข่าวในประเทศ มีทั้งหมด 90ตอน  ข่าวในต่างประเทศ มีทั้งหมด 90ตอน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบถึงโครงสร้างภาษาในการพาดหัวข่าวของข่าวในเว็บไซต์ของสถานีกระจายเสียง

ซีอาร์ไอ แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผูใ้ช้ภาษาไทยในกาน าเสนอข่าวสามารถน าผล

การศึกษาไป ประยุกต์ใช้ได้ 

 

 นิยามศัพท ์

พาดหวัข่าว หมายถงึ ค าหร ือกล ุ่มคำทีเ่รียบเรียงเป็นประโยคหรือวล ีหรือข้อความสั้น ๆ  ที่ 

สะดุดสายตาผูอ้ ่าน พิมพด์้วยหนังสือขนาดใหญ่ มีบทบาทในการบอกเรื่องย ่อ  

ซีอาร์ไอ หมายถึงสถานวีิทยุกระจายเส ียงแห ่งประเทศสาธารณะรฐัประชาชนจีน ซึ่งก่อตัง้

ข ้ึนเม ่ือ วันที ่3 ธ ันวาคม ค.ศ.1941 

 

   สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาโครงสร้างประโยคพาดหัวข่าวจากข่าวในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งสาธารณะ รัฐประชาชนจีนที่ปรากฏในเว็บไซต์ช่วงมกราคม ถึง มีนาคม ค.ส 2018 จ านวนพาดหัว

ข่าวทั้งหมด180ตอน ซึ่งประกอบด้วยข่าวในประเทศ 90 ตอน และข่าวต่างประเทศ 90 ตอน 

         โครงสร้างภาษาในพาดหัวข่าวจากข่าวในเวบ็ไซต์ของสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท  



  1) หน่วยนาม 

  2) หน่วยกริยา+หน่วยนาม 

  3) หน่วยนาม+หน่วยกริยา 

  4) หน่วยนาม+หน่วยกริยา+หน่วยนาม 

  5) หน่วยกริยา+หน่วยนาม+หน่วยกริยา+หน่วยนาม 

  6) หน่วยนาม+หน่วยกริยา+หน่วยนาม+หน่วยกริยา+หน่วยนาม 

 โครงสร้างของหน่วยนามและหน่วยกริยาที่ปรากฎในพาดหัวข่าวมีดังน้ี 

1) หน่วยนาม มี 5 ประเภท ได้แก่ ค านาม  ค าเช่ือมกับค านาม  นามวลี  ค าเชื่อมกับนามวลี  

ประโยคที่ท าหน้าที่เหมือนค านาม 

2) หน่วยกริยามี  2 ประเภท ได้แก่ ค ากริยา และ กริยาวล ี

 อภิปรายผล 

เมื่อได้ศึกษาโครงสร้างภาษาในการพาดหัวข่าวจากข่าวในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าถึงแม้ว่าหน่วยประโยคจะมี 4  หน่วย ได้แก่ หน่วยนาม หน่วยกริยา 

หน่วยเสริม และหน่วยเช่ือมก็จริง แต่หน่วยประโยคที่ใช้ในการพาดหัวข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง

มีแค่หน่วยนาม และหน่วยกริยา ไม่มีหน่วยเชื่อมกับหน่วยเสริม หน่วยนามที่ปรากฏในการพาดหัวข่าว

มักจะท าหน้าที่เป็นกรรมหรือประธานของประโยค หน่วยกริยาที่ปรากฏมักจะท าหน้าที่เป็นกริยา  

     

ข้อเสนอแนะ 

1) ผู้สนใจอาจจะศึกษาโครงสร้างภาษาในเนื้อหาข่าวของสถานีซีอาร์ไอ 

2)  ผู้สนใจอาจจะศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาในการพาดหัวข่าวระหว่างผู้เขียนข่าวที่

เป็นชาวไทยและผู้เขียนข่าวที่เป็นชาวจีน 

 

 


