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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทาง
ภาษากรณีการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งรวบรวมเฉพาะการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญในช่วงที่มี  
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  โดยก าหนดค าค้นหา “เรือส าราญ” และ 
“COVID-19” ด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต Google ที่ปรากฏระหว่างวันที่  
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจ านวนพาดหัวข่าวจ านวนทั้งสิ้น  
32 พาดหัวข่าวผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษากรณีการขึ้นต้น
พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่พบว่า
ผู้เขียนข่าวใช้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค 
หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.26 ผู้เขียนข่าวใช้หน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา รองลงมา 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 และผู้เขียนข่าวใช้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าท่ี
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บอกจ านวนค านามในประโยคน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.12 ซึ่งเท่ากับการใช้หน่วยทาง
ภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็น
ส่วนหน่ึงของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน 

 
ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่, หน่วยทางภาษา, พาดหัวข่าว, เรือส าราญ, โคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 
 
Abstract 

This article analyzed functional relationships of language units in 
news headlines about cruise ships during the COVID-19 pandemic. Data were 
collected from news headlines about cruise ships during the COVID-19 
pandemic with the words “cruise ships” and “COVID-19” as keywords using 
Google to search online. The data were collected from 32 news headlines 
appearing from February 1, 2020 to March 30, 2020. The results of the analysis 
revealed that the most often found, 81.26% of language units were noun 
phrases functioning as the subjects of the sentences or the doers of the 
actions, followed by verbal phrases functioning as predicates at 12.5%.  
The least often found, 3.12% of language unit was a quantifying phrase 
functioning as a quantifier indicating a quantity. This frequency of 3.12% is the 
same as that of a clause found to modify a verb phrase and was part of the 
verb phrase in a complex sentence. 

 
Keywords: Functional relationships, Language units, News headlines, Cruise ships, 
COVID-19 
 
ที่มาและความส าคัญ 

ข่าวเป็นสาระที่มีคุณค่า กล่าวคือ เป็นเรื่องที่ส าคัญ ใกล้ตัว เกิดขึ้นใหม่ และอยู่ใน
ความสนใจของมวลชน (ปรมะ สตะเวทิน , 2539) ในขณะที่สื่อมวลชนมีบทบาททั้งเป็นผู้
น าเสนอข่าว เป็นตัวกลาง รวมถึงกรองและคัดเลือกข่าวที่มีคุณค่าส่งไปยังมวลชน  



ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 | 
 

171 

(ทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย และพนม คลี่ฉายา, 2553) และปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล สื่อมวลชนจึง
นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการน าเสนอข่าว 

ข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชากรโลกตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 กระทั่งต้นปี 
พ.ศ. 2563 และมีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในความสนใจของประชากรโลกไปอีกยาวนาน คือ 
ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ท่ีองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization หรือ WHO) ประกาศช่ือส าหรับเรียกโรคที่มาจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการว่า “โควิด-ไนน์ทีน” (COVID-19) ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดถึงแหล่งก าเนิด แต่ประชากร
โลกได้ทราบเรื่องโรคติดต่อดังกล่าวจากทางราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ว่าเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น และ
ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563) เช้ือไวรัสนี้แพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยมีจ านวนผู้
ติดเช้ือไวรัสนี้มากที่สุดที่สหรัฐอเมริกา จ านวน 323,415 คน ที่ราชอาณาจักรสเปน จ านวน 
130,759 คน และที่สาธารณรัฐอิตาลี จ านวน 128,948 คน และมีจ านวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด   
ที่สาธารณรัฐอิตาลี จ านวน 15,887 คน ที่ราชอาณาจักรสเปน จ านวน 13,418 คน และที่
สหรัฐอเมริกา 9,154 คน (BBC NEWS Thai, 2563ก) 

สาเหตุการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก 
เนื่องจากไวรัสนี้แพร่จากคนสู่คน ทุกวันมีผู้เดินทางทั้งภายในสาธารณประชาชนจีน และ
ระหว่างสาธารณประชาชนจีนกับประเทศอื่น ๆ กระทั่งเช้ือไวรัสนี้ลุกลามไปเกือบ 50 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งขณะนี้รวมระยะเวลาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสนี้ร่วม 4 เดือน และ
องค์การอนามัยโลกก าหนดให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นวิกฤตระดับโลก และให้ความเห็น
ว่ารัฐบาลหลายประเทศที่ก าลังได้รับผลกระทบก าหนดมาตรการเพื่อยุติการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสนี้โดยเร็ว (The New York Times, 2020) 

ธุรกิจเรือส าราญ (Cruise) ได้รับความนิยมมากในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาตั้งแต่
อดีต และเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประสบปัญหา ธุรกิจเรือส าราญจึงขยายการบริการ
มายังภูมิภาคในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าชาวจีนที่มีจ านวนประชากรที่มีก าลังซื้อ
จ านวนมาก กล่าวคือ นักท่องเที่ยวเรือส าราญชาวจีนมีมากเป็นล าดับที่สองของโลก 
(Nuttachit, 2562) แม้การท่องเที่ยวโดยใช้เรือส าราญเป็นยานพาหนะในน้ า ก็ไม่อาจเลี่ยง
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทางหนึ่งเช่นกัน และเหตุผลหนึ่งที่อาจ
ท าให้เช้ือแพร่ระบาดยิ่งขึ้นอาจเนื่องมาจากมาตรฐานการกักกันและคัดกรองโรค COVID-19
ของผู้ได้รับเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (BBC News Thai, 2563) ดังหลักฐานการน าเสนอ
ข่าวเกี่ยวกับผู้โดยสารเรือส าราญที่ติดเช่ือไวรัสนี้จากหลากหลายสื่อมวลชนตั้งแต่เดือน 
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กระทั่งปัจจุบัน (เมษายน พ.ศ. 2563) เช่น การน าเสนอข่าวเมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ เรื่อง “ญี่ปุ่น สั่งกักเรือส าราญ หลังมีผู้โดยสารติดเช้ือ ‘ไวรัสโคโรนา’” (PPTV 
Online, 2563) การน าเสนอข่าวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เรื่อง “กัมพูชายืนยันการตรวจโรค 
เรือเวสเตอร์ดัม ‘ได้มาตรฐาน’” (เดลินิวส์, 2563) และการน าเสนอข่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
เรื่อง ““มัลดีฟส์" สั่งห้ามเรือส าราญเทียบท่า” (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) 

ภาษาข่าวเป็นวิธภาษาหนึ่งที่ท าหน้าที่เสนอข่าวไปยังมวลชน (อมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์, 2548) โดยมีพาดหัวข่าวท าหน้าที่ดึงดูดให้มวลชนที่สนใจเรื่องราวในข่าวนั้นเลือกและ
ตัดสินใจที่จะอ่านรายละเอียดข่าวนั้นต่อไป (บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร , 2561) 
วิธีการใช้ภาษาในการเขียนข่าวอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อกันมาของสื่อมวลชนอาจไม่เป็น
ผลดีต่อการรับรู้เนื้อหาข่าวของมวลชน (ภาคภูมิ หรรนภา , 2561) ปัจจุบันการน าเสนอข่าว
เปลี่ยนแปลงจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เคยเป็นสื่อหลักกลายมาเป็นสื่อรูปแบบออนไลน์ การพาดหัว
ข่าวจึงเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะกับสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่นกัน (สุทธิดา นาคเจริญ , 
2559) 

พาดหัวข่าวเป็นข้อความสั้นท่ีมีหน้าที่ส าคัญในการสื่อประเดน็ส าคัญของข่าว ผู้เขียน
ควรใช้ภาษาง่าย ตรงประเด็น (สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ, 2557) อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจและ
สังเกตพบว่าผู้เขียนข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่มักใช้ถ้อยค าส าหรับเรียบเรียงการเขียนพาดหัวข่าว โดยใช้หน่วยทางภาษาตั้งแต่
ระดับค า หน่วยทางภาษาระดับวลี และหน่วยทางภาษาระดับประโยค อันสะท้อนให้เห็น
วากยสัมพันธ์ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ในระดับท่ีค าน ามาประกอบเป็นวลี และวลีมาประกอบกัน
เป็นประโยค (Carnie, 2003 อ้างถึงในสถาบันภาษาไทย, 2552) ซึ่งหน่วยทางภาษาต่าง ๆ 
เหล่านั้นมีหน้าที่ในพาดหัวข่าวแตกต่างกัน 

โดยทั่วไปผู้เขียนมักน าเสนอสิ่งที่ต้องการเน้นในการขึ้นต้นเพื่อให้ถ้อยค ามีน้ าหนัก 
(ประทีป วาทิกทินกร, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับการพาดหัวข่าว นอกจากนี้ วากยสัมพันธ์เป็น
ประเด็นความรู้เกี่ยวกับลักษณะและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในการเรียนรู้ภาษาไทย การที่ผู้ผู้อ่านข่าว
มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพาดหัวข่าว 
ย่อมมีส่วนท าให้ผู้อ่านได้ทราบความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนประสงค์น าเสนอ ปัจจุบันมวลชน
ก าลังให้ความส าคัญเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเรือส าราญเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่อาจ
ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดมายังประชาชนภาคพื้นดินด้วยลักษณะเฉพาะของภาษาข่าวมีผลต่อ
ความสามารถในการเข้าใจภาษาและการจดจ าเนื้อหาข่าว (ภาคภูมิ หรรนภา , 2561) ด้วย
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และด้วยการล่องเรือส าราญ
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สัมพันธ์กับการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญ
ระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นที่สนใจของสมาชิกในสังคม 
อันสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางภาษาและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านรูปแบบการใช้ภาษา
ในพาดหัวข่าว 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษากรณีการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
เกี่ยวกับเรือส าราญในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มุ่ งศึกษาเฉพาะ
ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษากรณีการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญ
ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยก าหนดค าค้นหา “เรือส าราญ” 
และ “COVID-19” ด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต Google ที่ปรากฏระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจ านวนพาดหัวข่าวจ านวน
ทั้งสิ้น 32 พาดหัวข่าว 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

หน่วยทางภาษาที่บุคคลใช้ในการสื่อสาร รวมถึงภาษที่ผู้เขียนข่าวใช้ทั้งโดยการพูด
และการเขียนมักเรียงร้อยขึ้นจากค า เป็นวลี ประโยค และสัมพันธสาร ตามล าดับ (สถาบัน
ภาษาไทย, 2552) ดังรายละเอียดตามแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างต่อไปนี้ 

1. หน่วยทางภาษาระดับวลี 
   วลี หมายถึง หน่วยทางภาษาที่อาจเป็นหน่วยเล็กเพียงหน่วยเดียว ก็สามารถท า

หน้าท่ีเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าได้ (Co-Terminousness) กล่าวคือ ค าท าหน้าท่ีเป็นวลีได้ และวลี
ท าหน้าที่เป็นประโยคได้ ดังนี ้

   1. น้อง 2. น้องเกลียดแมว และ 3. น้องของฉันทุกคนเกลียดแมว เมื่อพิจารณา
หน้าที่ของหน่วยทางภาษาระดับค าของค าว่า “น้อง” ในข้อ 1. เป็นหน่วยทางภาษาระดับค า 
ส่วน “น้อง” ในข้อ 2. และ “น้องของฉัน” ในข้อ 3. เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี จึงได้
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ข้อสรุปที่ว่า ค าหรือกลุ่มค าที่ท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบของหน่วยทางภาษาระดับประโยค 
เรียกว่า วลี ซึ่งนอกจากจะมี นามวลี และกริยาวลีแล้ว ยังมีปริมาณวลี บุพบทวลี และวิเศษณ์
วลี อีกด้วย 

 
2. หน่วยทางภาษาระดับประโยค 
   ประโยค หมายถึง หน่วยทางภาษาที่อาจประกอบขึ้นจากวลี หรือประโยคย่อย  

ที่ท าหน้าที่เป็นประธานและภาคแสดงของประโยคครบถ้วน หรืออาจเป็นหน่วยทางภาษา    
ที่ประกอบขึ้นจากเพียงกริยาวลี ซึ่งอาจมีค าเช่ือม หรือวลี และประโยคย่อย ท าหน้าที่เป็นส่วน
เติมเต็มและส่วนขยายด้วยได้ ดังนี ้

   4. น้องคนนี้เกลียดแมวมาก 5. น้องเกลียดแต่แมว 6. เลิกเกลียดกันเถอะ และ  
7. เกลียดจริง ๆ เป็นหน่วยทางภาษาระดับประโยคเป็นหน่วยทางภาษาระดับประโยค  
เมื่อพิจารณาหน่วยทางภาษาระดับประโยคข้างต้น จะเห็นว่าหน่วยทางภาษาระดับประโยค
อาจประกอบขึ้นจากหน่วยทางภาษาระดับวลีหลายวลี ดังประโยคที่ 4. และ 5. และหน่วย
ทางภาษาระดับประโยคอาจประกอบข้ึนจากหน่วยทางภาษาระดับประโยคย่อยหลายประโยค 
โดยอาจมีค าเชื่อมระหว่างประโยคย่อย และประโยคหน่วยหนึ่งของประโยคอาจท าหน้าท่ีเป็น
ประธาน ส่วนเติมเต็ม หรือส่วนขยาย ดังนี้ 

   8. น้องจะรดน้ าต้นไม้หรือจะให้อาหารสัตว์ 9. ทุกวัน น้องจะซักผ้า รดน้ าต้นไม้ 
ท ากับข้าว และให้อาหารสัตว์ เป็นหน่วยทางภาษาระดับประโยคที่ประกอบขึ้นจากประโยค
ย่อย ซึ่งมีค าเช่ือมสมภาค ท าหน้าท่ีเชื่อมประโยคย่อยเข้าด้วยกัน 

นอกจากนี้ ยังมีประโยคที่ประกอบขึ้นโดยมีประโยคย่อยเป็นส่วนหนึ่งของประโยค 
ดังนี ้

  10. ที่น้องตีแมวเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง 11. น้องไม่สบายใจที่ตีแมว 12. น้องเลือก
แหล่งอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เช่ือถือได้ 13. น้องเครียดเพราะเรียนหนัก เป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับประโยค ท่ีมีประโยคย่อย ท าหน้าท่ีเป็นประธาน ส่วนเติมเต็ม หรือส่วนขยาย 

 
3. วากยสัมพันธ์ 
   วากยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ของหน่วยทางภาษาระดับค าที่ประกอบกัน

เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี และหน่วยทางภาษาระดับวลีประกอบกันเป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับประโยค 
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   ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ คือ ความสัมพันธ์ที่หน่วยทางภาษาระดับค าหรือหน่วย
ทางภาษาระดับวลีเป็นส่วนประกอบในหน่วยทางภาษาที่ใหญ่กว่า และท าหน้าที่แบบเดียวกัน 
เช่น หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ปรากฏหน้าหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีท าหน้าที่เป็นประธานของหน่วยทางภาษาระดับประโยค ดังความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ 
ในประโยค น้องคนนี้เกลียดแมวมาก พี่คนโตสอนการบ้านน้องคนเล็ก พ่อกับแม่สร้างบ้านหลังนี้ 
 
วิธีการศึกษา 

ผู้วิจัยก าหนดแหล่งข้อมูลเป็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอยู่ในความสนใจของมวลชนตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 – 
ปัจจุบัน (เมษายน พ.ศ. 2563) โดยมีเครื่องมือการวิจัย คือ ตารางส าหรับรวบรวม บันทึก 
และจ าแนกพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ และแผนภูมิส าหรับการวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รวบรวมข้อมูลโดยรวบรวม
เฉพาะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
โดยก าหนดค าค้นหา “เรือส าราญ” และ “COVID-19” ด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต Google ที่ปรากฏระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 – 30 มีนาคม  
พ.ศ.2563 ซึ่งมีจ านวนพาดหัวข่าวจ านวนท้ังสิ้น 32 พาดหัวข่าว วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์
วากยสัมพันธ์ในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตามแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยในภาษา ชนิดของค า และ
วลี (สถาบันภาษาไทย, 2552) 

 
 
ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัว
ข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบว่า
ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญ
ระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ใช้ค านาม ค ากริยา ค าที่เกี่ยวกับ
จ านวน และค าเชื่อม เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีและอนุประโยคที่ท าหน้าที่แตกต่างกันใน
พาดหัวข่าวดังกล่าว ผู้วิจัยแสดงการวิเคราะห์โดยจ าแนกตามความสัมพันธ์เชิงหน้าที่กับชนิด
ของค าในการขึ้นต้นพาดหัวขา่วเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
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สายพันธุ์ใหม่เป็น 4 ประเภท ได้แก่ หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็น
ประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามในประโยค หน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท า
หน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค 
หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ผลการวิเคราะห์หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธาน
ของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา พบว่าพาดหัวข่าวที่ปรากฏหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทนามวลทีี่ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของ
กริยา มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค านามสามัญ การใช้ค านามวิสามัญ และค านามที่แสดง
ความสัมพันธ์แบบส่วนหลัก-ส่วนขยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
   1.1 การใช้ค านามสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท า

หน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 
 ค านามสามัญ คือ ค าที่หมายถึงทั้งสิ่งที่ ชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ้นตาม  

ธรรมชาติแ ล ะมนุษย์ส ร ้า งขึ ้น เป ็น รูป ธรรม  และก าหนด เป ็นความคิด ขึ ้น เป ็น
นามธรรม 

 ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค านามสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี  
ประเภทนามวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการ
ขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างท่ี 1 
  โลกผวา! ไวรัส ‘COVID-19’ แพร่บนเรือส าราญในญี่ปุ่น ไทยคุมเข้มห้าม ‘เวสเตอร์ดัม’ 
เทียบท่าแหลมฉบัง (MGRonline, 2563) 
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ตัวอย่างที่ 1 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่เมื่อ วันที่  
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค านามสามัญ “โลก” หมายถึง แผ่นดิน โดย
ปริยายหมายถึง หมู่มนุษย์ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทนามวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 

 
1.2 การใช้ค านามวิสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท า

หน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 
ค านามวิสามัญ คือ ค าที่ตั้งขึ้นเป็นช่ือเฉพาะของค าที่หมายถึงทั้งสิ่งที่ชีวิตและไม่

มีชีวิต เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปธรรม และก าหนดเป็นความคิดขึ้นเป็น
นามธรรม 

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค านามวิสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
นามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการขึ้นต้นพาด
หัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ จ านวน 
21 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 65.63 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 2 

ญี่ปุ่น สั่งกักเรือส าราญ หลังมีผู้โดยสาร ติดเช้ือ “ไวรัสโคโรนา” (PPTV Online, 
2563) 

 
ตัวอย่างที่  2 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์  PPTV Online เผยแพร่ เมื่อวันที่  

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค านามวิสามัญ “ญี่ปุ่น” หมายถึง ช่ือประเทศ
และชนชาติหนึ่งอยู่ในหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศจีน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) 
เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท า
กริยาหรือเจ้าของกริยา 
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1.3 การใช้ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนหลักส่วนขยายเป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือ
เจ้าของกริยา 

ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนหลักส่วนขยาย คือ ค านามมากกว่า 1 ค า
มาประกอบกันแล้วแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบนั้น กล่าวคือ 
ส่วนประกอบหนึ่งท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบหลัก และอีกส่วนประกอบหนึ่งท าหน้าที่เป็นส่วน
ขยาย 

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค านามสามัญเป็นส่วนหลักและค านามวิสามัญเป็น
ส่วนขยาย คือ ค าที่หมายถึงทั้งสิ่งที่ชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
เป็นรูปธรรม และก าหนดเป็นความคิดขึ้นเป็นนามธรรม ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบหลัก และ
ค าที่ตั้งขึ้นเป็นช่ือเฉพาะของค าที่หมายถึงทั้งสิ่งที่ชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปธรรม และก าหนดเป็นความคิดขึ้นเป็นนามธรรม อีกส่วนประกอบหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย จ านวน 4 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 12.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 3 

ธุรกิจเรือส าราญเจอคลื่นใหญ่หลังไวรัสอู่ฮั่นระบาด (siwarotemarketeer, 2563) 
 
ตัวอย่ างที่  3  เป็นพาดหั วข่ าวจาก siwarotemarketeer เผยแพร่ เมื่ อวันที่  

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค านามสามัญที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วน

หลักส่วนขยายที่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนหลัก “ธุรกิจ” 
หมายถึง การงานประจ าเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย หรือกิจการอย่างอ่ืนท่ีส าคัญและที่ไม่ใช่ราชการ 
หรือการประกอบกิจการเพื่อมุ่งการค้าหาก าไร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และส่วนท่ี 2 ส่วน
ขยาย “เรือส าราญ” ซึ่งประกอบขึ้นจากส่วนประกอบอีก 2 ส่วนซึ่ง ได้แก่ “เรือ” หมายถึง 
ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และ “ส าราญ” หมายถึง ท่ีท า
ให้มีความสุขสบาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ค านามสามัญที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วน
หลักส่วนขยายดังกล่าวเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธาน
ของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 
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2. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของ
ประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ผลการวิเคราะห์หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดง
ของประโยค หรือกริยา พบว่าพาดหัวข่าวท่ีปรากฏหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี
ที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยามี 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค ากริยาสกรรม 
การใช้ค ากริยาอกรรม แลการใช้กริยาคุณศัพท์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.1 การใช้ค ากริยาสกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท า

หน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 
ค ากริยาสกรรม คือ ค ากริยาที่มีหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท า

หน้าท่ีเป็นกรรมหรือผู้รับผลของกริยาตามหลัง 
ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค ากริยาสกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท

กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 2 พาดหัวข่าว      
คิดเป็นร้อยละ 6.25 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 4 

เจออีก 99 ! ผู้โดยสารเรือส าราญญี่ปุ่นติดเช้ือ โควิด-19 รวมติดเชื้อแล้ว 454 ราย 
(มติชนออนไลน์, 2563) 

 
ตัวอย่างที่  4 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่  

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค ากริยาสกรรม เจอ หมายถึง พบ เห็น 

ประสบ ประจวบ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา โดยมี “อีก 99 ผู้โดยสารเรือส าราญ
ญี่ปุ่นติดเช้ือโควิด-19 รวมติดเช้ือแล้ว 454 ราย” ซึ่งเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลี ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยเสริมความกริยา “เจอ” 
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2.2 การใช้ค ากริยาอกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท า
หน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 

ค ากริยาอกรรม คือ ค ากริยาที่ไม่ต้องมีหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลี
ที่ท าหน้าท่ีเป็นกรรมหรือผู้รับผลของกริยา หน่วยเติมเต็ม หรือหน่วยเสริมความตามหลัง  

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค ากริยาอกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิด
เป็นร้อยละ 3.13 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 5 

ยันเรือส าราญเทียบท่าภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเช้ือ COVID-19 ยอดผู้ติดเช้ือทั่วโลกพุ่ง  
6 หมื่นราย (Ch3Thailand, 2563) 

 
ตัวอย่างที่  5 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์  CH3Thailand เผยแพร่เมื่อวันที่  

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค ากริยาอกรรม “ยัน” ซึ่งตัดพยางค์ต้นค ามา
จากค าว่า ยืนยัน หมายถึง พูดคงค าโดยแน่นแฟ้น หรือพูดรับว่ารู้เห็นหรือท าโดยแน่นอน หรือ
ย้ าหรือแจ้งความจ าลงโดยไม่เปลี่ยนแปลง (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา ท่ีไม่ปรากฏ
หน่วยทางภาษาระดับวลีปะเภทนามวลีที่ท าหน้าที่ประธานของประโยค หรือหรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา 
 

2.3 การใช้ค ากริยาคุณศัพท์เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท า
หน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 

ค ากริยาคุณศัพท์ คือ ค ากริยาที่แสดงคุณสมบัติของสภาพของค านามโดยไม่ต้อง
มีหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นกรรมหรือผู้รับผลของกริยา หน่วย
เติมเต็ม หรือหน่วยเสริมความตามหลัง  

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค ากริยาคุณศัพท์เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
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เกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 1     
พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 6 

เศร้า ผู้โดยสารบนเรือไดมอนด์ ปริ๊นเซส เสียชีวิตแล้ว 2 จากเช้ือโควิด-19 (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2563) 

 
ตัวอย่างที่ 6 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค ากริยาคุณศัพท์ “เศร้า” หมายถึง สลด 

ระทด หมอง ไม่เบิกบาน เป็นทุกข์ เหี่ยวแห้ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี  ที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา ที่ไม่
ปรากฏหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่ประธานของประโยค หรือหรือ
ผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา แสดงสภาพของหมู่มนุษย์ที่มีต่อเหตุการณ์ “ผู้โดยสารบนเรือ   
ไดมอนด์ปริ๊นเซส เสียชีวิตแล้ว 2 จากเชื้อโควิด-1” 

 
3. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามใน

ประโยคในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ผลการวิเคราะห์หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอก
จ านวนค านามในประโยค พบว่าพาดหัวข่าวที่ปรากฏหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามในประโยค มี 1 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าบอก
จ านวน 

ค าบอกจ านวน คือ ค าที่มีความหมายถึงจ านวนที่มักปรากฏหน้าค าลักษณนาม 
หรือค านาม หรือปรากฏหลังค ากริยาต้องเติมเต็ม 

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค าบอกจ านวนเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามในประโยคในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 1 พาดหัวข่าว      
คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 7 

สองตายายผู้โดยสารเรือส าราญ สังเวยโควิด-19 ยอดดับในญี่ปุ่นพุ่ง 3 ศพ (คลิป) 
(ข่าวสด, 2563) 

 
ตัวอย่างที่ 7 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค าบอกจ านวน “สอง” หมายถึง จ านวนหนึ่ง

บวกหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่มี
ค าบอกจ านวนค านาม “ตา” และ “ยาย” ของประโยค 

 
4. หน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลี

ประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีใน
ประโยคซ้อนในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ผลการวิเคราะห์หน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีในประโยคซ้อน พบว่าพาดหัวข่าวที่ปรากฏหน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท า
หน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน มี 1 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าเชื่อมวิเศษณานุ
ประโยค 

ค าเชื่อมวิเศษณานุประโยค คือ ค าเช่ือมที่น าหน้าอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยาย
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีและเป็นส่วนหน่ึงของกริยาวลีในประโยคซ้อน 

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค าเช่ือมวิเศษณานุประโยคเป็นส่วนประกอบอนุ
ประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อนในประโยคในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
เกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 1 พาด
หัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 8 
เพราะอาจมีผู้ติดเช้ือโคโรนา จึงถูกปฏิเสธเข้าประเทศ สรุปสถานการณ์ของเรือ

ส าราญ Westerdam เมื่อไทยไม่รับ แล้วจะจอดที่ไหน? (The Matter, 2563) 
 
ตัวอย่างที่  8 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์The Matter เผยแพร่เมื่อวันที่  12 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้ เขียนใช้ค าเช่ือมวิเศษณานุประโยค “เพราะ” 

หมายถึง ค าส าหรับน าหน้าความที่อธิบายเหตุหรือสาเหตุ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่งใช้
ประกอบหน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลี “อาจมีผู้ติดเช้ือโคโรนา” และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีในประโยคซ้อน  
 
สรุปผลการศึกษา 

ผู้วิจัยสรุปความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
เกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ดังตารางแสดงผล
ต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้น 

พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

จ านวน 
พาด 

หัวข่าว 

คิด
เป็น 

ร้อยละ 
1. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นประธาน

ของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 
  

 1.1 การใช้ค านามสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
นามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา 

1 3.12 

 1.2 การใช้ค านามวิสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
นามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา 

21 65.63 
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 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้น 
พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

จ านวน 
พาด 

หัวข่าว 

คิด
เป็น 

ร้อยละ 
 1.3 การใช้ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนหลักส่วนขยาย

เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็น
ประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 

4 12.51 

2. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาค
แสดงของประโยค หรือกริยา 

  

 2.1 การใช้ค ากริยาสกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 

2 6.26 

 2.2 การใช้ค ากริยาอกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 

1 3.12 

 2.3 การใช้ค ากริยาคุณศัพท์เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือ
กริยา 

1 3.12 

3. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอก
จ านวนค านามในประโยค 

  

 การใช้ค าบอกจ านวนเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลี 

1 3.12 

4. หน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน 

  

 การใช้ค าเชื่อมวเิศษณานุประโยคเป็นส่วนหน่ึงของอนุประโยค 1 3.12 
 รวม 32 100 
 

ผู้วิจัยพบความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
เกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 4 ลักษณะ ได้แก่ 
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของ
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ประโยค หรือกริยา หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวน
ค านามในประโยค และการใช้ค าเชื่อมวิเศษณานุประโยคเป็นส่วนหน่ึงของอนุประโยค ดังน้ี 
 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบ 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้
ค านามสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของ
ประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.12 การใช้
ค านามวิสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของ
ประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา จ านวน 21 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 65.63 และ
การใช้ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนหลักส่วนขยายเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา จ านวน 
4 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 12.51 
 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่
เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ พบ 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค ากริยาสกรรมเป็น
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 
จ านวน 2 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 6.26 การใช้ค ากริยาอกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับ
วลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา จ านวน 1 พาดหัวข่าว 
คิดเป็นร้อยละ 3.12 และการใช้ค ากริยาคุณศัพท์เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็น 
ร้อยละ 3.12 

ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่
บอกจ านวนค านามในประโยคในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบ 1 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าบอกจ านวนเป็น
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลี จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.12 

ความสัมพันธ์เชิงหน้าท่ีของหน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าท่ีขยายหน่วย
ทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีในประโยคซ้อนในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบ 1 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าเช่ือมวิเศษณานุประโยค
เป็นส่วนหน่ึงของอนุประโยค จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.12 
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อภิปรายผล 
การสรุปผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ากลวิธีท่ีผู้เขียนข่าวมักใช้น าเสนอในการพาดหัว

ข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่ การใช้
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ค านามวิสามัญในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว ทั้งช่ือ
ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม กัมพูชา อันเป็นประเทศที่มีมาตรการในการจัดการกับ
เรือส าราญที่พบผู้ป่วยโรค COVID-19 ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่เรือส าราญขอจอดเทียบ
ท่าเรือ โดยบ้างก็ปฏิเสธไม่ให้เทียบท่าเรือ บ้างก็ยืนยันมาตรฐานการตรวจโรค บ้างก็สั่งให้
กักกันเรือส าราญ บ้างก็แสดงวิธีการช่วยเหลือผู้โดยสารเรือส าราญ ท้ังช่ือจังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต 
อันเป็นจังหวัดที่มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่เรือส าราญสามารถเทียบท่าได้จึงออกตัวถึงมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งช่ือกระทรวง ได้แก่ กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข อันท างานเกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและขนส่งที่เป็นตัว
แปรหนึ่งของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และสถานการณ์โรคและภัย
สุขภาพตามล าดับ จึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือส าราญที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรการการคัดกรองเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีบุคคลเป็นพาหะมาจากต่างประเทศ และความโปร่งใสในการ
น าเสนอจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ในประเทศไทย 

ส่วนการใช้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของ
ประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา ลักษณะการใช้ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบ
ส่วนหลักส่วนขยายในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว พบว่าผู้เขียนข่าวมักใช้ในการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ
เรือส าราญระหว่างมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจเรือ
ส าราญ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในมิติของการลงทุนเพื่อให้ได้มา
ซึ่งก าไร และผู้โดยสารเรือส าราญญี่ปุ่น และผู้โดยสาร 2 คน ของเรือ‘ไดมอนด์ปริ๊นเซสส์’    
ซึ่งได้ระผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่โดยถึงแก่ชีวิต 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการสร้างประโยคให้มีน้ าหนัก (ประทีป 
วาทิกทินกร, 2555) ที่ว่า “น้ าหนักของข้อความจะอยู่ตรงที่ซึ่งมีการเน้น” กล่าวคือ เมื่อผู้เขียน
ข่าวประสงค์เน้นสิ่งใดในพาดหัวข่าว ก็จัดให้สิ่งนั้นอยู่ในต าแหน่งที่ท าให้ข้อความมีน้ าหนัก    
ซึ่งโดยปกติผู้เขียนมักกล่าวสิ่งที่ต้องการเน้นก่อนส่วนอื่น ท้ังประโยคทั่วไปประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ นามวลีซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของ
กริยา และกริยาวลีซึ่งท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา (สถาบันภาษาไทย , 
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2552) จึงท าให้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค 
หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา ปรากฏในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างท่ี
มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มากกว่าหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา มากกว่าหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามในประโยค และหน่วยทางภาษาระดับ     
อนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน 

นอกจากนี้ เมื่อพาดหัวข้าวมีส่วนประกอบทางภาษาครบทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ นามวลี 
และกริยาวลีดังกล่าวข้างต้นช่วยให้ผู้อ่านประหยัดเวลา เนื่องจากรู้และเข้าใจได้ทันทีถึง
เหตุการณ์และผู้กระท าเหตุการณ์ในข่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีทางวารสารศาสตร์ที่ว่า 
พาดหัวข่าวที่ดีจะต้องมีข้อมูลของบุคคลผู้กระท า การกระท า สถานที่ เวลา เหตุผล รวมถึงวิธี
ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ตามข่าว สอดคล้องกับการน าเสนอในงานวิจัยเรื่องภาษาและเนื้อหาพาด
หัวข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในเว็บไซต์ข่าวของ Deutsche Welle (บุญมา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร, 2561) และพาดหัวข้าวมีส่วนประกอบทางภาษาครบทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ นามวลี และ
กริยาวลี จัดอยู่ในการเขียนข่าวที่เป็นไปตามหลักของภาษาไทยมาตรฐานซึ่งมีผลต่อการ
ความสามารถในการท าความเข้าใจและการจดจ าของมวลชนผู้อ่านข่าวได้อีกด้วย ดังปรากฏ
เป็นผลการวิจัยเรื่องความเข้าใจภาษาข่าว การจ าเนื้อหาในข่าวอาชญากรรมและข่าว
การศึกษาของผู้รับสาร (ภาคภูมิ หรรนภา, 2561) จึงอาจเป็นผลให้ผู้เขียนข่าวหลากหลาย
ส านักใช้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือ
ผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรอืส าราญระหว่างท่ีมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

เป็นแนวทางส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การ
สื่อสารมวลชน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ของ
หน่วยทางภาษาเพื่อผลิตงานและเผยแพร่ไปยังมวลชน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบเชิงสัมพันธสาร กล่าวคือ การเช่ือมโยงความ
ของสัมพันธสารระหว่างพาดหัวข่าวความน า ส่วนเชื่อม และเนื้อข่าว ของข่าวประเภทต่าง ๆ 
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อันเป็นวิธภาษาที่มีหน้าท่ีน าเสนอข่าวไปยังมวลชน อันเป็นปรากฏการณ์ทางภาษา และอาจมี
ผลต่อการเข้าใจและจดจ าข่าวของมวลชน 
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