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ค ำปนภำษำอังกฤษในเพลงของ มนต์แคน แก่นคูน 
ศิรินภำ  นรินทร์ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนภาษาอังกฤษในเพลงของ มนต์แคน แก่นคูน โดย

เก็บรวบรวมข้อมูลค าปนภาษาอังกฤษในบทเพลงของ มนต์แคน แก่นคูน จ านวน 11 เพลง ผลการศึกษา 
พบว่า ค าปนภาษาอังกฤษจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ชนิดของค าปนภาษาอังกฤษ ปรากฏชนิด
ของค าปนจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ 2. ลักษณะการปนภาษาอังกฤษ 
จ าแนกได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ การใช้ค าภาษาอังกฤษ การใช้ตัวย่อหรือตัดค าใน
ภาษาอังกฤษ การใช้ค าภาษาอังกฤษ  ในความหมายใหม่  และการซ้ าค า  

ทั้งนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลในด้านต่าง ๆ จากตะวันตก ซึ่งส่งผลให้เกิดการปนภาษาเพิ่มขึ้นใน
สังคมไทย เกิดค าศัพท์ใหม่มากขึ้น ซึ่งผู้ใช้ภาษาควรพิจารณาเลือกใช้ค าปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย
ตามความเหมาะสมเป็นส าคัญ 
 
ค ำส ำคัญ : การปนภาษา, เพลงลูกทุ่งอีสาน, ชนิดของค า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 224 ~ 

The Mixture of Languages in the lyrics of Monkan Khankoon 
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ABSTRACT 

This article aimed at the study on the language mixture in the lyrics of Monkan 
Khankoon. The study was implemented by collecting data of the English language 
mixture in the eleven songs of Monkan Khankoon. From the research finding, it was 
found that the English language mixture could be categorized into 2 types which were 
1. English language mixture which appeared 3 kinds of parts of speech: Noun, Verb and 
Adjective 2. The manners of English mixture which could be categorized into 5 
manners which were the English transliteration, the use of English words, the use of 
abbreviations or word wraps in English, the use of English words in new meanings and 
word repetitions. 

Accordingly, the research result showed that the mixture of English language in 
the Thai language was a phenomena that indicated the acceptance of influences from 
the west which resulted in the occurrence of an increasing mixture of language in the 
Thai society causing more new vocabulary. Therefore, it was essential that the language 
users have more consideration in appropriately choosing words which have English 
language mixture when using Thai language 
 
Keywords : the language mixture, Isaan country songs, parts of speech 
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บทน ำ 
เพลงถือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มนุษย์

สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้ความบันเทิงและบอกเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพลงแต่ละ
ประเภทมีเนื้อหาสาระและท่วงท านองที่แตกต่าง
กันออกไป เพลงลูกทุ่งเป็นวรรณกรรมเพลงที่
พัฒนามาจากเพลงพื้นบ้านผสมผสานเข้ากับ
เครื่องดนตรีของตะวันตก โดยพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “ลูกทุ่ง” ว่า ใช้เรียกเพลงที่คนชนบท
นิยมว่า เพลงลูกทุ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) 

ส่วนเพลงลูกทุ่งอีสาน เกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างเพลงลูกทุ่งและหมอล าเข้าด้วยกัน มีการ
ใช้ภาษาถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐาน ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราว ปัจจุบันสังคมอีสานเปิดรับ
วิทยาการ  เทคโนโลยีสมัยใหม่  วัฒนธรรม
ตะวันตก รวมถึงวัฒนธรรมจากสังคมเมือง ท าให้มี
ภาษาอังกฤษเข้ามาปนในบทเพลงลูกทุ่งมากขึ้น  
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2548 : 94) ได้ให้ความหมาย 
ของการปนภาษาว่า  

“การใช้ค าของอีกภาษาหนึ่งในปริบทของอีก
ภาษาหนึ่ง ในความหมายกว้าง การปนภาษา 
หมายถึง การใช้ภาษาหนึ่งในทุกระดับหรือทุก
รูปแบบปนกับอีกภาษาหนึ่งของผู้พูด เช่น ใช้ค า 
วลี ลักษณะทางเสียง ประโยค หรือข้อความ
ต่อเนื่องยาว ๆ ในภาษาอังกฤษปนเข้าไปในการ
พูดภาษาไทย เป็นต้น”  

การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว อาจ
รวมไปถึงสื่อบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ 
สื่อสิ่ งพิมพ์  เพลง ซึ่ งเป็นสิ่ งที่ทุกคนในสังคม
สามารถรับรู้ร่วมกันได้ อีกทั้งการใช้ภาษาในเพลง

สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม และท าให้เห็นถึง
ลักษณะการใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ การใช้ภาษา
ในบทเพลงก็เป็นบริบทหนึ่งที่แสดงปรากฏการณ์
ทางภาษาที่หลากหลาย อาทิ การสร้างศัพท์ใหม่ 
การยืมภาษา การปนภาษา เป็นต้น  

การปนภาษาอังกฤษในเพลงลูกทุ่ งของ   
มนต์แคน แก่นคูน ซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งที่ใช้ค าภาษา
ถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐาน แต่ผลงานเพลง
ชุด “ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา” เผยแพร่ใน
ปี พ.ศ. 2559 ผลงานเพลงชุดล่าสุดกลับปรากฏ
การปนภาษาอังกฤษเป็นจ านวนมาก แม้ว่าในอดีต
จะมีการปนภาษาอังกฤษในเพลงลูกทุ่งอยู่บ้าง แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นค าที่คนไทยคุ้นชินและใช้มานาน 
ในขณะที่บทเพลง มนต์แคน แก่นคูน มักเป็น
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ค าปน
ภาษาอังกฤษในเพลงของ มนต์แคน แก่นคูน  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลค าปนภาษาอังกฤษใน

บทเพลงของ มนต์แคน แก่นคูน 
2. เพื่อวิเคราะห์การปนภาษาอังกฤษในบทเพลง

ของ มนต์แคน แก่นคูน 
3. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการปนภาษาอังกฤษ 

ในบทเพลงของ มนต์แคน แก่นคูน 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลค าปนภาษาอังกฤษใน   

บทเพลงของ มนต์แคน แก่นคูน จ านวน 11 เพลง 
จากเพลงชุดที่ 7 ช่ือชุด ให้เขารักเธอ เหมือนเธอ
รักเขา ซึ่งเป็นผลงานเพลงชุดล่าสุด (28 กันยายน 
2559) ดังนี ้ 
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1. คอยน้องที่ช่องเม็ก 
2. ค าว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส 
3. ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา 
4. บ่พอเซาฮักเขาแล้วบ้อ 
5. สู้ช่วยกันเด้อ..แม่บักคิดฮอด 
6. บ่อยากเจอหน้าคู่กรณี 
7. โลกยังมีผู้ชายแบบอ้าย 
8. เบิดฮักอ้ายแล้วบ้อ 
9. คิดฮอดทุกคน 
10. มนต์เพลงมนต์แคน 
11. เขาขอไลน์ อ้ายขอลา  
ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะภาษาในเนื้อเพลงเท่านั้น 

ไ ม่ ศึ กษา วิ เ ค ร าะห์ ลั กษณะทา ง เ สี ย งและ
ท่วงท านองที่ผู้ร้องถ่ายทอด 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ 
บทความนี้ เป็นการศึกษาชนิดของค าปน

ภาษาอังกฤษ และลักษณะการปนภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีของ วิไลศักดิ์ กิ่งค า 
และพระยาอุปกิตศิลปสาร เพื่อเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์การปนภาษา ดังนี ้

1. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรปนภำษำ 

วิไลศักดิ์ กิ่งค า (2556 : 157) กล่าวถึงการใช้
ภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

การใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นค าศัพท์เฉพาะ ช่ือเฉพาะ และเป็นเทคโนโลยี
ที่ไทยรับมาจากต่างประเทศ  

ก า ร ใ ช้ ค า ไ ท ย ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ม า แ ท น
ภาษาอังกฤษ โดยเป็นค าที่บ่งบอกคุณลักษณะ 
หรือค าศัพท์เฉพาะทางสายงานต่าง ๆ  

การใช้ค าภาษาอังกฤษแทนค าศัพท์บัญญัติ 
เพราะค าในภาษาอังกฤษสามารถจ าได้ง่าย สั้น 
และได้ใจความ  

การใช้ตัวย่อหรือตัดค าในภาษาอังกฤษ เพราะ
สะดวกในการออกเสียง และสั้น เข้าใจได้ง่าย 

การใช้ค าที่ เพี้ยนมาจากภาษาอังกฤษจน
กลายเป็นค าไทย  

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปนภาษาที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการ
ปนภาษาในสังคมไทยเกิดจากการติดต่อสื่อสาร 
การรับวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี อีกทั้งปัจจัยทางสังคม อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา มีส่วนท าให้เกิดการปนภาษาใน
ลักษณะดังกล่าว 

2. กำรศึกษำเกี่ยวกับชนิดค ำในภำษำไทย 
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2539 : 70–109) ได้

จ าแนกชนิดของค าออกเป็นชนิดต่าง ๆ 7 ชนิด 
ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ 
ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน ผู้วิจัยได้น ามา
เป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี ้
 

วิธกีำรวิจัย 
บทความนี้มุ่งศึกษาการปนภาษาอังกฤษใน

เพลง วิเคราะห์ชนิดของค า และลักษณะการปน
ภาษาอังกฤษ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
ดังนี ้

วิธีเก็บข้อมูล 
เลือกข้อมูลและตัดเอาเฉพาะข้อมูลที่มี

ภาษาอังกฤษรวมอยู่ในภาษาไทย ทั้งในรูปการเขียน
ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงค า
ภาษาอังกฤษท่ีได้รับการบรรจุในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จากนั้นวิเคราะห์
และจ าแนกชนิดของค าปนภาษาอังกฤษจาก
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พจนานุกรม The New Lexicon Webster’s 
Dictionary of The English Language (1997) 
และหากพจนานุกรมระบุชนิดของค าประเภทใด
มากกว่า 1 ชนิด จะพิจารณาในบริบทที่ข้อความ
นั้นปรากฏ ว่าเป็นชนิดของค าประเภทใด 

วิธีวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ตรวจสอบค าภาษาอังกฤษและภาษาไทย

จากพจนานุกรม 3 เล่ม ได้แก่ 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554 (2556)  
- พจนานุกรม The New Lexicon Webster’s 

Dictionary of The English Language (1997)  
- พจนานุกรมศัพท์ต่างประเทศที่ใช้ค า

ไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549) 
2. รวบรวมข้อมูลการปนภาษาอังกฤษแล้ว 

จ าแนกและศึกษาว่าเป็นค าชนิดใด พิจารณาตาม
เกณฑ์การจ าแนกชนิดของค าของ พระยาอุปกิต
ศิลปสาร (2539 : 70–109) 

3. วิเคราะห์ลักษณะการปนภาษาอังกฤษ 
พิจารณาตามเกณฑ์ของ วิไลศักดิ์ กิ่งค า (2556 : 
157)  

4. สรุปสัดส่วนร้อยละของค าแต่ละชนิดที่มี
การปนภาษาและลักษณะการปนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้สูตร การหาร้อยละ      

 
 

  หมายถึง จ านวนของค าที่พบ 
  หมายถึง จ านวนค าท้ังหมด 
5. เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษา โดย

จ าแนกชนิดของค าและอธิบายลักษณะการปน
ภาษาอั งกฤษที่ปรากฏ และแสดงตั วอย่ า ง 
น าเสนอผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์และใช้สถิติ
ร้อยละเสนอข้อมูลในเชิงปริมาณประกอบ 

6. สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

ผลกำรวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลการศึกษาดังน้ี  
1. ชนิดของค ำปนภำษำอังกฤษ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพลงทั้งหมด 11 

เพลง พบว่ามี 9 เพลงที่มีการปนภาษาอังกฤษ 
และชนิดของการปนภาษาอังกฤษในเพลง ได้แก่ 
ค านาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ ดังนี ้

1.1 ค ำนำม 
ข้อมูลที่น ามาศึกษาพบชนิดของค านาม 

3 ชนดิ ได้แก่ 
สำมำนยนำม คือ ค านามที่เป็นช่ือ

ทั่วไป เช่น คน บ้าน เมือง เป็นต้น ใช้เรียกได้
ทั่วไป ได้แก่ ค าว่า “แฟน” และ “เบอร์”  

แฟน ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“แฟนของอ้ายหากเธอหมดใจให้

เจ้าบอกอ้ายแหน่ ยังเป็นรักแท้ หรือว่าเหลือ
แค่สิเอ่ยลา” 

(เพลงเบิดฮักอ้ายแล้วบ้อ: 2559) 
 

“นี่คือมนต์แคนแฟนแฟนยังจ าได้
บ่ ผู้บ่าวจากลนท.เลิงนกทาเมืองยโสธร” 

(เพลงมนต์เพลงมนต์แคน: 2559) 
 

ค าว่า “แฟน” ที่พบในบทเพลงจะมี 2 
ความหมายตามบริบทในข้อความนั้น ๆ เช่น 
“เป็นจังใด๋น้อ สาวลาวเจ้าจังบ่มา หรือบ่าวลาวใต้
จูงเข้าพาขวัญแล้วหนา จึงลบจึงลืมสัญญา จนลืม
ไปว่าเคยเป็นแฟนใคร” ซึ่งค าว่า แฟน ในข้อความนี้ 
หมายถึง ผู้เป็นท่ีชอบพอรักใคร่, คู่รัก  

ในขณะที่“ผ่านจุดลุ่มลุ่มดอนดอน มา
เป็นมนต์แคนเพราะแฟนอุ้มชู กลับมาส่งเสียงเพลง
ล าฝากค าเติมแฮงใจสู้ แทนคุณผู้เคยอุ้มชูอยู่ดี    
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มีแฮงเด้อแฟน” ค าว่า แฟน ในบริบทนี้จะหมายถึง 
คนท่ีคลั่งไคล้สิ่งเดียวกัน ตัดมาจาก fan club   

เบอร์ ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“คิดฮอดทุกคนถึงดนแล้วบ่พ้อหน้า 

เบอร์ที่ให้มายังเมมฯติดมือถืออยู่ บ่ได้โทรหา
บ่ได้แปลว่าลืมโปรดรู้ วันที่เคยไปมาหาสู่ ยัง
อยู่ในใจเสมอ” 

(เพลงคิดฮอดทุกคน: 2559) 
 

ค าว่า “เบอร์” หมายถึง หมายเลขล าดับ 
ตักมาจากค าว่า number ซึ่งค าว่าเบอร์ในบท
เพลงที่วิเคราะห์หมายถึง หมาเลขโทรศัพท์ 

วิสำมำนยนำม คือ ค านามที่เป็นช่ือ
เฉพาะที่ตั้งขึ้นส าหรับเรียก คน สัตว์ และสิ่งของ
บางอย่าง เพื่อให้รู้แน่ชัด ได้แก่ ค าว่า ไลน์, เออีซี, 
แนน, แอน, เอิร์น, อาย, และ แอร์ 

ไลน์ ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“เฝ้าส่งไลน์พ่ายรัก ฝากให้เธอ กด

จากเบอร์เหงาเหงา ผู้สาวบ่อ่าน พิมพ์ข้อความ
บอกเหตุผลบนทางผ่าน กับเหตุการณ์สะดุด
ช้ าค าว่าเรา”  

(เพลงเขาขอไลน์ อ้ายขอลา: 2559) 
 

ค าว่า “ไลน์” มาจากภาษาอังกฤษว่า line 
ความหมายตามพจนานุกรม เป็นค านาม แปลว่า 
เส้น แถว แนว ฯลฯ แต่ในข้อมูลที่วิ เคราะห์ 
“ไลน์” ตามบริบทหมายถึง แอพพลิเคชันใน    
การส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ รวมทั้งพูดคุย
แบบโทรศัพท์ 

เออีซี ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 

“คิดฮอดผู้สาวปากเซ เฮ็ดจังใดเด๋สิ
ลืมได้ไทยลาวเต็มที่เปิด เอ อี ซี ติดต่อกัน
ง่าย แต่เป็นหยังสัญญาณหัวใจ ผู้สาวลาวใต้
จังให้อ้ายรอ” 

(เพลงคอยน้องที่ช่องเม็ก: 2559) 
 
ค าว่า “เออีซี” หรือ AEC เป็นช่ือเฉพาะ

ย่อมาจาก ASEAN Economic Community 
หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนน, แอน, เอิร์น, อำย, และ แอร์ 
ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“น้องนิดอุดรน้องพรขอนแก่น 

อุบลน้องแนนสาวแอนคนกาฬสินธุ์ เมืองเลย
น้องเอิร์นอ านาจเจริญน้องพิน ร้อยเอ็ดคนช่ือ
กระถิน น้องนรินทร์อยู่มุกดาหาร” 

“สาวน้ าสกลฯสาวมลหนองคาย 
สารคามน้องอายสาววิไลเป็นคนบึงกาฬ
โคราชน้องสมนครพนมน้องตาล ชัยภูมิน้อง
แอร์คนนั้น สาวอันอันหนองบัวล าภู” 

(เพลงคิดฮอดทุกคน: 2559) 
 
ค าว่า แนน แอน เอิร์น อาย และแอร์ ซึ่ง 

5 ค านี้ที่ปรากฏในข้อมูลที่วิเคราะห์ตามบริบท
หมายถึงช่ือของบุคคล 

อำกำรนำม คือ ค านามที่เป็นช่ือแห่ง
กิริยาอาการ ที่ปรากฏใน คน สัตว์ และสิ่งของ 
ได้แก่ ค าว่า ฟอร์ม  

ฟอร์ม ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
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“เขาขอไลน์อ้ายก็เลยขอลา รู้ดีว่าวัน
หน้าต้องเจออะไร อ้ายกับเขาเทียบฟอร์มบ่
ยอมก็พ่าย มวยแพ้ทางห่างช้ันสู้กันบ่ได้” 

(เพลงเขาขอไลน์ อ้ายขอลา: 2559) 
 

ค าว่า “ฟอร์ม” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
form ตามบริบทของข้อมูลที่วิเคราะห์หมายถึง 
ท่วงท่า มีชั้นเชิง วางท่า 

1.2 ค ำกริยำ 
ข้อมูลทีศ่ึกษาพบค ากริยา 2 ชนิด ได้แก ่
อกรรมกริยำ คือ กริยาที่มีใจความ

สมบูรณ์ ไม่ต้องมีค าที่เป็นกรรมมารองรับ ได้แก่
ค าว่า โคม่า, เชียร์, โอเค, แคร์, ฮอส, ฮิต, like, 
เซฟ และดริ๊งก์  

โคม่ำ ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“ตอนนี้หัวใจอ้ายมันโคม่า อุบัติเหตุ

รักชนน้ าล้นออกตา บ่อยากเจอหน้าคู่กรณี” 
(เพลงบ่อยากเจอหน้าคู่กรณ:ี 2559) 

 
ค าว่า “โคม่า” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 

coma หมายถึง ภาวะหมดสติขั้นรุนแรง เกิดจาก
โรค การบาดเจ็บ 

เชียร์ ตัวอย่างเพลงต่อไปนี้ 
 
“เหนือกลางใต้อีสานเทใจเชียร์ให้ทุก

แห่ง คอยเติมแฮงพยุงซุกยู้ให้ทนสู้อยู่ไหว” 
(เพลงมนต์เพลงมนต์แคน: 2559) 

 
ค าว่า “เชียร์” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 

cheer หมายถึง การไชโยโห่ร้อง, การให้ก าลังใจ 
เป็นค านามที่แสดงกริยาอาการดังนั้นจึงจัดอยู่ใน 
อาการนาม 

โอเค ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“บ่อยากโอเคเคียดเด้แต่ท าไง กดส่ง

ไลน์ซ้ าซ้ า ส่งฮักพังเพ ขอแค่เลิกใจ เลิกคบ 
แบบจบเท่เท่ใจด าแท้เด้ ไลน์ไปเก้อเพราะเธอ
...บ่อ่าน” 

(เพลงเขาขอไลน์ อ้ายขอลา: 2559) 
 

ค าว่า โอเค หมายถึง ตกลง  
แคร์ ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“ยังมีคนแคร์เด้อหล่า ยังมีคนแคร์เด้

อหล่า เซาสาให้เราเริ่มคึดใหญ่ บ่มีเขาเจ้า
ต้องอยู่ได้” 

(เพลงบ่พอเซาฮักเขาแล้วบ้อ: 2559) 
 

ค าว่า “แคร์” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
careหมายถึง ห่วงใย, เป็นห่วง 

ฮอส ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี ้
 
“รับปากหยังมากะผิดค าตลอดการ

งานที่เทแฮงลงไป ยังบ่มีสิ่งใดเข้าฮอส รอวัน
กลับบ้านไปกอด จนแล้วจนรอด ก็ยัง..บ่ใกล้
ความจริง” 

(เพลงสู้ช่วยกันเด้อ..แม่บักคิดฮอด: 2559) 
 
ซึ่งค าว่า “ฮอส” มาจากค าภาษาอังกฤษ

ว่า horse ความหมายตามพจนานุกรม เป็น
ค านาม หมายถึง ม้า, ตัวหมากรุก หากแปลตาม
บริบทของเพลง ฮอส จะหมายถึง เข้าที่เข้าทาง 
จัดให้เป็นระเบียบ จัดให้เรียบร้อย 

ฮิต ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
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“สร้างจุดเปลี่ยนชีวิต เมื่อเสียงเพลง
ฮิตฝังจิตมิตรเพลงทั่วแดน” 

(เพลงมนต์เพลงมนต์แคน: 2559) 
 
ค าว่า “ฮิต” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า hit 

หมายถึง เป็นท่ีนิยม 
Like ปรากฏดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“ยามที่สายตาเทียวส่งกด LIKE บ่ได้

ครอบครอง แต่คิดฮอดน้องจนเป็นนิสัย โลก
ยังมีผู้ชายแบบอ้าย ฮักไปวันวันก็พอ” 

(เพลงโลกยังมผีู้ชายแบบอ้าย: 2559) 
 

ค าว่า “like” หมายถึง ชอบ, พอใจ 
เซฟ, ดร๊ิงก์ ปรากฏดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“บ่โทษผู้ใด๋อ้ายตั้งใจมาเจ็บ บ่เผื่อบ่

เซฟเพราะใจยังโสดซิงซิง ส่งสายตาเหงามา
ซอมเบิ่ ง เ จ้ าบ่ เคยซูนคิ ง  คืน ไหนมี เสี่ ย
ตบดร๊ิงก์ อ้ายนั่งกลืนก้อนความอกหัก”  

(เพลงโลกยังมผีู้ชายแบบอ้าย: 2559) 
 
ค าว่า “เซฟ” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 

safe หมายถึง ป้องกัน  
ค าว่า “ดริ๊งก์” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 

drink ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง ดื่ม 
แต่ในบริบทของเพลงจะหมายถึง เลี้ยงดู ดูแล 

สกรรมกริยำ คือ ค ากริยาที่มีใจความไม่
ครบบริบูรณ์ จะต้องมีค าที่เป็นกรรมมารองรับ 
ได้แก่ ไลน์, ล็อค, และเมมฯ  

ไลน์ ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
 

“ขอแค่เลิกใจ เลิกคบ แบบจบเท่เท่ 
ใจด าแท้เด้ ไลนไ์ปเก้อเพราะเธอ...บ่อ่าน” 

 (เพลงเขาขอไลน์ อ้ายขอลา: 2559) 
 

ค าว่า “ไลน์” มาจากภาษาอังกฤษว่า line
ความหมายตามพจนานุกรม เป็นค านาม แปลว่า 
เส้น แถว แนว ฯลฯ แต่ในข้อมูลที่วิ เคราะห์ 
“ไลน์” ตามบริบทหมายถึง ส่ง เช่น ส่งข้อความ, 
ส่งรูปภาพ 

ล็อค ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“บ่เคยลืมดอกหัวใจยิ้มออกปลดล็อค

ทางจร ผ่านจุดลุ่มลุ่มดอนดอน มาเป็นมนต์
แคนเพราะแฟนอุ้มช”ู 

(เพลงมนต์เพลงมนต์แคน: 2559) 
 

ค าว่า “ล็อค” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
log ความหมายตามพจนานุกรมหมายถึง ตัวล็อก
ที่ติดกับประตูที่ต้องไขด้วยกุญแจ หากแปลตาม
บริบทของเพลงจะหมายถึง ปล่อยจากที่คุมขัง
หรือการผูกมัด  

เมมฯ ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
 
“คิดฮอดทุกคนถึงดนแล้วบ่พ้อหน้า 

เบอร์ที่ให้มายังเมมฯติดมือถืออยู่ บ่ได้โทรหา
บ่ได้แปลว่าลืมโปรดรู้ วันที่ เคยไปมาหาสู่    
ยังอยู่ในใจเสมอ” 

(เพลงคิดฮอดทุกคน: 2559) 
 

ค าว่า “เมมฯ” ตัดมาจากค าว่า memory 
ที่แปลว่า ความจ า หน่วยความจ า แต่ในบริบท
ของเพลงจะหมายถึง บันทึก 
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1.3 ค ำวิเศษณ์ 
ตามข้อมูลที่ศึกษาพบค าวิเศษณ์ คือค าว่า 

“ซิง”  
ซิง ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี ้
 
“บ่โทษผู้ใด๋อ้ายตั้งใจมาเจ็บ บ่เผื่อบ่

เซฟเพราะใจยังโสดซิงซิง ส่งสายตาเหงามา
ซอมเบิ่งเจ้าบ่เคยซูนคิงคืนไหนมีเสี่ยตบดริ๊งก์ 
อ้ายนั่งกลืนก้อนความอกหัก” 

(เพลงโลกยังมผีู้ชายแบบอ้าย: 2559) 
 

ค าว่า ซิง หมายถึง โสด ตัดมาจากค าว่า Single  
จากการศึกษาชนิดของการปนภาษา

ทั้งหมด 3 ชนิด สามารถแสดงข้อมูลดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1  แสดงค่าร้อยละชนิดของการปนภาษา 
อังกฤษ  

ชนิดของค ำ จ ำนวนค ำ ร้อยละ (%) 

1. ค านาม 10 43.48 
2. ค ากริยา 12 52.17 
3. ค าวิเศษณ์ 1 4.35 

รวม 23 100 
 
2. ลักษณะกำรปนภำษำอังกฤษ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพลงทั้งหมด 11 เพลง 

สามารถจ าแนกลักษณะการปนภาษาอังกฤษใน
เพลงของ มนต์แคน แก่นคูน ได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 
การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ การใช้ค าภาษาอังกฤษ 
การใช้ตัวย่อหรือตัดค าในภาษาอังกฤษ การใช้ค า
ภาษาอังกฤษในความหมายใหม่ และการซ้ าค า 
ดังนี ้

 

2.1 กำรทับศัพท์ภำษำอังกฤษ  
การทับศัพท์ คือ การยืมค าจากภาษา

หนึ่งเข้าไปใช้ในอีกภาษาหนึ่ง โดยตรงไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูป (วิไลศักดิ์ กิ่งค า, 2556: 10) โดย
ตรวจสอบค าจาก พจนานุกรมศัพท์ต่างประเทศที่
ใช้ค าไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549) 
หากค าใดที่ไม่มีค าภาษาไทยใช้แทนจะถือว่าเป็น
ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ จากการศึกษาพบว่า มี
ค าปนภาษาอังกฤษในลักษณะการทับศัพท์ เป็น
จ านวน 10 ค า ดังต่อไปนี้ 

- ไลน์ มาจากค าภาษาอังกฤษค าว่า 
line หมายถึง เส้น แถว แนว แต่ในข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์ “ไลน์” หมายถึง แอพพลิเคชันในการ
ส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ รวมทั้งพูดคุยแบบ
โทรศัพท ์ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“คือลืมไวแท้ไปแล้วบ่แคร์บ่โทร

บ่ไลน์ คิดฮอดโทรหาเป็นตาเหลือใจ จั๊กให้ผู้
ใด๋ตอบมา” 

(เพลงคอยน้องที่ช่องเม็ก: 2559) 
 

- เชียร์ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า cheer 
หมายถึง การไชโยโห่ร้อง, การให้ก าลังใจ ตัวอย่าง
ดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“เหนือกลางใต้อีสานเทใจเชียร์ให้

ทุกแห่ง เหนือกลางใต้อีสานเทใจเชียร์ให้ทุก
แห่ง คอยเติมแฮงพยุงซุกยู้ให้ทนสู้อยู่ไหว” 

(เพลงมนต์เพลงมนต์แคน: 2559) 
 
- โคม่ำ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า coma 

หมายถึง ภาวะหมดสติขั้นรุนแรง เกิดจากโรค 
การบาดเจ็บ ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 
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“เธอบ่ต้องมาทักแค่อยากถามว่า
เป็นยังไง ตอนนี้หัวใจอ้ายมันโคม่า อุบัติเหตุ
รักชนน้ าล้นออกตา บ่อยากเจอหน้าคู่กรณี” 

(เพลงบ่อยากเจอหน้าคู่กรณ:ี 2559) 
 

- แฟน มาจากค าภาษาอังกฤษค าว่า 
fan หมายถึง ผู้เป็นท่ีชอบพอรักใคร่, คู่รัก ปรากฏ
ดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“เป็นจังใด๋น้อ สาวลาวเจ้าจังบ่มา 

หรือบ่าวลาวใต้จูงเข้าพาขวัญแล้วหนา จึงลบ
จึงลืมสัญญา จนลืมไปว่าเคยเป็นแฟนใคร” 

(เพลงคอยน้องที่ช่องเม็ก: 2559) 
 

- Like หมายถึง ชอบ, พอใจ “ยามที่
สายตาเทียวส่งกด LIKE” ปัจจุบันมีสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ช่ือว่า Facebook ซึ่งหากถูกใจหรือช่ืน
ชอบ ข้อความ รูปภาพ วีดิโอ นั้น ๆ ก็จะนิยมกด 
like จึงเป็นที่มาของเนื้อเพลงนี้ ตัวอย่างดังเพลง
ต่อไปนี ้

 
“บอกให้รับฮักมาจากไผพบเจ้าก็ถูก

ชะตา อย่าฟ้าวร าคาญเด้อหล่า ยามที่สายตา
เทียวส่งกด LIKE” 

(เพลงโลกยังมผีู้ชายแบบอ้าย: 2559) 
  

- แนน แอน เอิร์น อำย และ แอร์ หาก
แปลจากบริบทของเพลงที่น ามาวิเคราะห์ พบว่า 
เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นช่ือของบุคคล 
ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 

 
 

“น้องนิดอุดรน้องพรขอนแก่น 
อุบลน้องแนนสาวแอนคนกาฬสินธุ์ เมืองเลย
น้องเอิร์น” 

“สารคามน้องอายสาววิไลเป็นคน
บึงกาฬโคราชน้องสมนครพนมน้องตาล 
ชัยภูมิน้องแอร์คนนั้น”  

(เพลงคิดฮอดทุกคน: 2559) 
 

2.2 กำรใช้ค ำภำษำอังกฤษ  
การใช้ค าภาษาอังกฤษ คือ การน าค า

ภาษาอังกฤษมาใช้  ทั้ งที่มี ค า ไทยบัญญัติ ไ ว้ 
เนื่องจากค าภาษาอังกฤษสามารถจ าได้ง่ายกว่า 
สั้น และได้ใจความหรืออาจเป็นเพราะคุ้นเคยกัน
มานาน (วิไลศักดิ์ กิ่งค า, 2556 : 157) โดยตรวจสอบ
ค าจาก พจนานุกรมศัพท์ต่างประเทศที่ใช้ค าไทย
แทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549) พบว่า มี
ค า ปนภาษา อั ง กฤษ ในลั กษณะกา ร ใ ช้ ค า
ภาษาอังกฤษแทนค าไทย เป็นจ านวน 6 ค า ดังค า
ต่อไปนี ้

- ฟอร์ม  มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
form มีค าภาษาไทยที่ใช้แทนได้แก่ ทรง ท่วงท่า 
มาด ช้ันเชิง แบบแผน จัดตั้ง ใบแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
บริบทและการน าไปใช้ ในบทเพลงจะหมายถึง 
ท่วงท่า มีชั้นเชิง วางท่า ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“เขาขอไลน์อ้ายก็เลยขอลา รู้ดีว่า

วันหน้าต้องเจออะไร อ้ายกับเขาเทียบฟอร์ม
บ่ยอมก็พ่าย” 

(เพลงเขาขอไลน์ อ้ายขอลา: 2559) 
 

- แคร์ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า care 
มีค าภาษาไทยที่ใช้แทน คือ สนใจ ใส่ใจ ตัวอย่าง
ดังเพลงต่อไปนี้ 
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“คือลืมไวแท้ไปแล้วบ่แคร์บ่โทรบ่ไลน์ 
คิดฮอดโทรหาเป็นตาเหลือใจ จั๊กให้ผู้ ใด๋  
ตอบมา” 

(เพลงคอยน้องที่ช่องเม็ก: 2559) 
- ดร๊ิงก์ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า drink 

มีค าภาษาไทยที่ใช้แทนได้แก่ ดื่ม แก้ว ซึ่งขึ้นอยู่
กับบริบทและการน าไปใช้ ในบทเพลงจะหมายถึง 
แก้ว ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“ส่งสายตาเหงามาซอมเบิ่งเจ้าบ่เคย

ซูนคิง คืนไหนมีเสี่ยตบดร๊ิงก์ อ้ายนั่งกลืน
ก้อนความอกหัก”  

(เพลงโลกยังมผีู้ชายแบบอ้าย: 2559) 
 

- เซฟ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า save มี
ค าภาษาไทยที่ใช้แทนได้แก่ เก็บ ประหยัด ออม 
ป้องกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับบริบทและการน าไปใช้ ดังใน
บทเพลงจะหมายถึง ป้องกัน ตัวอย่างดังเพลง
ต่อไปนี ้

 
“บ่โทษผู้ใด๋อ้ายตั้งใจมาเจ็บ บ่เผื่อบ่

เซฟเพราะใจยังโสดซิงซิง”  
(เพลงโลกยังมผีู้ชายแบบอ้าย: 2559) 

 
- ฮิต มาจากค าภาษาอังกฤษว่า hit มีค า

ภาษาไทยที่ใช้แทน คือ เป็นที่นิยม ตัวอย่างดัง
เพลงต่อไปนี ้

 
“สร้างจุดเปลี่ยนชีวิต เมื่อเสียงเพลง

ฮิตฝังจิตมิตรเพลงทั่วแดน” 
(เพลงมนต์เพลงมนต์แคน: 2559) 

 

- โอเค มาจากค าภาษาอังกฤษว่า O.K มีค า
ภาษาไทยท่ีใช้แทนได้แก่ ตกลง สบายดี เรียบร้อย 
ใช้ได้ พอใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและการน าไปใช้ 
ดังในบทเพลงจะมายถึง ตกลง ปรากฏดังเพลง
ต่อไปนี ้

 
“บ่อยากโอเคเคียดเด้แต่ท าไง กดส่ง

ไลน์ซ้ าซ้ า ส่งฮักพังเพ” 
(เพลงเขาขอไลน์ อ้ายขอลา: 2559) 

 
2.2 กำรใช้ตัวย่อหรือตัดค ำในภำษำอังกฤษ 
การใช้ตัวย่อหรือตัดค าในภาษาอังกฤษ

มาใช้อาจเป็นเพราะสะดวกในการออกเสียง สั้น 
เข้าใจได้ง่าย หรือคุ้นเคยมานาน โดยการปนภาษา
ในลักษณะการใช้ตัวย่อในภาษาอังกฤษ พบ    
การย่อค าโดยใช้ตัวอักษรหน้าของค านั้น ๆ และ
การย่อค าโดยใช้เครื่องหมายละค าในภาษาไทย     
ที่เรียกว่า ไปยาลน้อย (ฯ) ส่วนการตัดค าพบว่า
เป็นการน าค าภาษาอังกฤษ 2 พยางค์ มาตัดให้สั้น 
ซึ่งมีทั้งตัดค าหน้าและตัดค าหลัง การใช้ตัวย่อใน
ภาษาอังกฤษหรือตัดค าพบจ านวน 5 ค า ได้แก่ 

- เออีซี ย่อมาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
ASEAN Economic Community (AEC) หมายถึง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการเรียกช่ือเต็ม
อาจจะยาวเกินไปและการใช้ตัวย่อก็เป็นที่เข้าใจ
ร่วมกันของคนในสังคมว่าหมายถึงสิ่งใด ตัวอย่าง
ดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“คิดฮอดผู้สาวปากเซ เฮ็ดจังใดเด๋สิ

ลืมได้ไทยลาวเต็มที่เปิด เอ อี ซี ติดต่อกันง่าย 
แต่เป็นหยังสัญญาณหัวใจ ผู้สาวลาวใต้จังให้
อ้ายรอ” 

(เพลงคอยน้องที่ช่องเม็ก: 2559) 
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- เมมฯ ย่อมาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
memory หมายถึง ความจ า หน่วยความจ า เมื่อ
น ามาใช้ในภาษาไทยจึงย่อให้สั้นลงเหลือเฉพาะ     
“เมมฯ” เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ ในบริบทของเพลง
ที่น ามาวิเคราะห์จะหมายถึง บันทึก ตัวอย่างดัง
เพลงต่อไปนี ้

 
“คิดฮอดทุกคนถึงดนแล้วบ่พ้อ

หน้า เบอร์ที่ให้มายังเมมฯติดมือถืออยู่ บ่ได้
โทรหาบ่ได้แปลว่าลืมโปรดรู้ วันที่เคยไปมา
หาสู่ ยังอยู่ในใจเสมอ” 

(เพลงคิดฮอดทุกคน: 2559) 
 

- เบอร์ ตัดมาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
number หมายถึง หมายเลขล าดับ เป็นค าที่ใช้มา
นานจนได้ รับการบรรจุ ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เป็นภาษาปาก ท าการตัดค า
หน้าทิ้งเหลือเฉพาะค าว่า เบอร์ ซึ่งในบริบทของ
เพลงที่น ามาวิเคราะห์จะหมายถึง หมายเลข
โทรศัพท์ ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“เฝ้าส่งไลน์พ่ายรัก ฝากให้เธอ 

กดจากเบอร์เหงาเหงา ผู้สาวบ่อ่าน” 
(เพลงเขาขอไลน์ อ้ายขอลา: 2559) 

 
- ซิง  ตัดมาจากค าภาษาอังกฤษว่า 

single หมายถึง โสด เป็นการตัดค าหลังทิ้งแต่
ความหมายยังคงเดิม เหลือเฉพาะค าว่า “ซิง” 
ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้  

 
“บ่โทษผู้ใด๋อ้ายตั้งใจมาเจ็บ บ่

เผื่อบ่เซฟเพราะใจยังโสดซิงซิง” 
(เพลงโลกยังมผีู้ชายแบบอ้าย: 2559) 

- แฟน ตัดมาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
fan club หมายถึง กลุ่มคนที่คลั่งไคล้สิ่งเดียวกัน 
เป็นการตัดค าหลังทิ้งเหลือเฉพาะค าว่า “แฟน” 
ฉะนั้นการแปลความหมายควรดบูริบทดว้ย เพราะ
อาจหมายถึง แฟน ที่แปลว่า ผู้เป็นที่ชอบพอรัก
ใคร่หรือคู่รัก ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“มาเป็นมนต์แคนเพราะแฟนอุ้มชู 

กลับมาส่งเสียงเพลงล าฝากค าเติมแฮงใจสู้ 
แทนคุณผู้เคยอุ้มชูอยู่ดีมีแฮงเด้อแฟน” 

 (เพลงมนต์เพลงมนต์แคน: 2559) 
 

2.4 กำรใช้ค ำภำษำอังกฤษใน
ควำมหมำยใหม่   

การใช้ค าภาษาอังกฤษในความหมาย
ใหม่ คือ ค าภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายอย่างหนึ่ง 
แต่เมื่อน ามาใช้ในรูปประโยคภาษาไทยกลับมี
ความหมายอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีการปนภาษา
ในลักษณะการใช้ค าภาษาอังกฤษในความหมาย
ใหม่ จ านวน 2 ค า ได้แก่ 

- ล็อค มาจากภาษาอังกฤษค าว่า lock  
เป็นค านาม หมายถึง ตัวล็อกที่ติดกับประตูที่ต้อง
ไขด้วยกุญแจ แต่ในบริบทของเพลงที่น ามา
วิเคราะห์จะหมายถึง ปล่อยจากที่คุมขังหรือการ
ผูกมัด ซึ่งเป็นค ากริยา ซึ่งความหมายเปลี่ยนไป
จากเดิม ตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“บ่เคยลืมดอกหัวใจยิ้มออกปลดล็อค

ทางจร ผ่านจุดลุ่มลุ่มดอนดอน มาเป็นมนต์
แคนเพราะแฟน  อุ้มชู” 

(เพลงมนต์เพลงมนต์แคน: 2559) 
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ฮอส มาจากค าภาษาอังกฤษว่า horse 
เป็นค านาม หมายถึง ม้า, ตัวหมากรุก แต่ใน
บริบทของเพลงที่วิเคราะห์จะหมายถึง เข้าที่เข้า
ทาง จัดให้เป็นระเบียบ จัดให้เรียบร้อย ซึ่งเป็น
ค ากริยา ซึ่งความหมายต่างไปจากเดิม ตัวอย่าง 
ดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“รับปากหยังมากะผิดค าตลอดการ

งานที่เทแฮงลงไป ยังบ่มีสิ่งใดเข้าฮอส รอวัน
กลับบ้านไปกอด” 

(เพลงสู้ช่วยกันเด้อ..แม่บักคิดฮอด: 2559) 
 

2.5 กำรซ  ำค ำ  
การซ้ าคือ คือ การน าค าเหมือนกันมา

ซ้ ากัน ท าให้มีความหมายต่างไปจากเดิม การซ้ า
ค าที่ปรากฏพบว่าเป็นการน าค าตัดมาท าให้เป็นค า
ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการปนภาษาในลักษณะการซ้ า
ค าพบจ านวน 2 ค า ได้แก่ 

- ซิงซิง มาจากค าภาษาอังกฤษว่า single 
แปลว่า โสด ซึ่งการซ้ าค าว่า ซิง มีความหมายคง
เดิมแต่ให้ความรู้สึกอ่อนลงเมื่อเทียบกับค าว่า ซิง 
ค าเดียว ปรากฏดังเพลงต่อไปนี้ 

 
“บ่โทษผู้ใด๋อ้ายตั้งใจมาเจ็บ บ่เผื่อ

บ่เซฟเพราะใจยังโสดซิงซิง” 
(เพลงโลกยังมผีู้ชายแบบอ้าย: 2559) 

 
- แฟนแฟน มาจากภาษาอังกฤษว่า 

fan club หมายถึง คนที่คลั่งไคล้สิ่งเดียวกัน ซึ่ง
ตัดให้เหลือเพียงค าว่า แฟน ค าเดียว ซึ่งการซ้ าค า
ว่า แฟน มีความหมายบอกจ านวนที่เพิ่มขึ้น คือ
มากกว่าหน่ึงคน ปรากฏดังเพลงต่อไปนี้ 

“นี่คือมนต์แคนแฟนแฟนยังจ าได้บ่ 
ผู้บ่าวจากลนท.เลิงนกทาเมืองยโสธร” 

 (เพลงมนต์เพลงมนต์แคน: 2559) 
 

จากการศึกษาลักษณะการปนภาษาทั้ง 
5 ประเภท สามารถแสดงข้อมูลดังตารางที่ 2 

 
ตำรำงที่ 2  แสดงค่าร้อยละของลักษณะการปน
ภาษาอังกฤษ  

ลักษณะกำรปนภำษำ จ ำนวนค ำ 
ร้อยละ 
(%) 

1. การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 40 
2. การใช้ค าภาษาอังกฤษ  6 24 
3. การใช้ตัวยอ่หรือตัดค าใน
ภาษาอังกฤษ  

5 20 

4. การใช้ค าภาษาอังกฤษใน
ความหมายใหม ่

2 8 

5. การซ้ าค า 2 8 
รวม 25 100 

 
สรุปและอภิปรำยผล 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค าปนภาษาอังกฤษ
ในเพลงของ มนต์แคน แก่นคูน จ านวน 11 เพลง 
จากผลงานชุด “ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา” 
ซึ่งเป็นผลงานเพลงชุดล่าสุด ผลการวิจัยสามารถ
จ าแนกการปนภาษาอังกฤษได้ 2 ประเภท คือ  

1. ชนิดของค ำปนภำษำอังกฤษ 
ชนิดของค าปนภาษาอังกฤษ พบ 3 ชนิด 

ได้แก่ ค านาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ ชนิดของ
ค าปนภาษาอังกฤษที่พบทั้งหมดจ านวน 23 ค า 
โดยชนิดของค าปนภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุด
ได้แก่ ค ากริยา จ านวน 12 ค า คิดเป็นร้อยละ 
52.17 รองลงมาคือ ค านาม จ านวน 10 ค า คิดเป็น
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ร้อยละ 43.48 และค าวิเศษณ์ พบน้อยที่สุด 
จ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 4.35 

ทั้ งนี้ชนิดของค าปนภาษาอังกฤษมีการ
เปลี่ยนหน้าที่ของค า เมื่อน ามาใช้ในประโยค
ภาษาไทย เช่น ฮอส เป็นค านาม หมายถึง ม้า,  
ตัวหมากรุก ความหมายตามบริบท หมายถึง เข้า
ที่เข้าทาง จัดให้เป็นระเบียบ จัดให้เรียบร้อย ซึ่ง
เป็นค ากริยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสสรณ์ 
นาคแก้ว (2556) ที่ศึกษา การปนภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทย : กรณีศึกษารายการเทยเที่ยวไทย 
แม้ว่าชนิดของค าปนภาษาอังกฤษจะมีการเปลี่ยน
หน้าท่ีของค าเมื่อน ามาใช้ในประโยคภาษาไทย แต่
ความหมายยังคงเท่าเทียมกัน และสามารถสื่อสาร
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ตรงกัน  

2. ลักษณะกำรปนภำษำอังกฤษ 
ลักษณะการปนภาษาอังกฤษ พบทั้งหมด 5 

ลักษณะ โดยพบการปนภาษาในลักษณะการทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษมากที่สุด จ านวน 10 ค า คิด
เป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือการใช้ค าภาษาอังกฤษ 
จ านวน 6 ค า คิดเป็นร้อยละ 24 การใช้ตัวย่อหรือ
ตัดค าในภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ค า คิดเป็นร้อย
ละ 20 การใช้ค าภาษาอังกฤษในความหมายใหม่ 
จ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 8 และการซ้ าค า 
จ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 8 ผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิรา ว่อง
พานิชเจริญ (2540) ที่ศึกษาการปนภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยของนักจัดรายการวิทยุภาค เอฟ.เอ็ม 
ในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างค าทับศัพท์ เช่น ไลน์ 
(line) เชียร์ (cheer) โคม่า (coma) เป็นต้น 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การปนภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยเป็นปรากฏการณอ์ย่างหนึ่งที่แสดงให้
เห็นถึงการรับอิทธิพลในด้านต่าง ๆ การรับ
วัฒนธรรมจากตะวันตก ความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน อีกทั้ง
คนในสังคมได้รับการศึกษามากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วน
ส่งผลให้เกิดการปนภาษาเพิ่มขึ้นในสังคมไทย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการปน

ภาษาอังกฤษในเพลงลูกทุ่งอีสาน ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรศึกษาการปนภาษาอังกฤษในข้อมูลประเภท
อื่น เช่น การปนภาษาในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
ปัจจุบันมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลค าทับศัพท์บางค า
เขียนไม่ เป็นไปตามเกณฑ์การทับศัพท์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรศึกษา
เกี่ยวกับการเขียนค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทย 

3. ควรศึกษาการปนภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย โดยพิจารณาความสัมพันธ์กับปัจจัย
ทางสังคม เช่น อายุ เพศ การศึกษา  
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