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บทคัดย่อ 

การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในกระทู้พันทิป มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาชนิดของค าปนภาษาอังกฤษ
และการเขียนค าทับศัพท์ ที่ปรากฏในห้องสนทนาเว็บไซต์พันทิปทั้งหมด 38 ห้อง ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
ลักษณะการปนภาษาแบ่งตามชนิดของค า ตามหลักของพระยาอุปกิตศิลปสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กระทู้พันทิปในห้องสนทนาเฉพาะช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 38 ห้อง 
ได้แก่ ก้นครัว กรีนโซน กรุงโซล กล้อง การ์ตูน แก็ดเจ็ต แกลเลอรี่ ไกลบ้าน จตุจักร เฉลิมกรุง เฉลิมไทย ชานเรือน 
ชายคา ซิลิคอนวัลเลย์ ดิโอลด์สยาม โต๊ะเครื่องแป้ง ถนนนักเขียน บลูแพลนเน็ต บางขุนพรหม บางรัก พรหมชาติ 
พันทิป ภูมิภาค มาบุญครอง รวมมิตร รัชดา ราชด าเนิน ไร้สังกัด ศาลาประชาคม ศาสนาศุภชลาศัย สยามสแควร์ 
สวนลุมพินี สินธร สีลม หว้ากอ ห้องสมุด และหอศิลป์  

ผลการวิจัยพบการปนค าภาษาอังกฤษทั้งหมด 1,742 ค า แบ่งเป็น 1) การใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยจ านวน 846 ค า คิดเป็นร้อยละ 48.56 โดยพบลักษณะการเขียนค าทับศัพท์ 2 แบบ คือ ค าทับศัพท์ที่มี
การสะกดหลายแบบ พบจ านวน 50 ค า คิดเป็นร้อยละ 5.91 และค าทับศัพท์ที่มีการสะกดแบบเดียว พบจ านวน 
796 ค า คิดเป็นร้อยละ 94.09  2) การปนภาษาในลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษ พบจ านวน 896 ค า คิดเป็นร้อยละ 
51.44 ซึ่งพบการปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ค านาม คือ สามานยนาม วิสามานยนาม และลักษณนาม 
ค ากริยา และค าวิเศษณ์  

 
ค าส าคัญ : การปนภาษา ค าทับศัพท์ 
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Abstract 

This paper aims to study language mixing between Thai and English words and 
transliterated words in Pantip (www.Pantip.com) forum appeared in 38 group discussion 
rooms. Analysis criteria of language mixing were dictated by terminologies based on Phraya 
Uppakijsilpasarn’s principles. The scope of data collection on Sunday and Saturday in May, 
2018 was 38 group discussion rooms in the Pantip forum on Sunday and Saturday in May, 
2018 i.e., Khonkhrua (food), Green zone, Khrung Seoul (Korea), Comic, Gadget, Gallery, 
Klaibann, Jatujak, Chalermkrung, Chalermthai, Chanruen (family), Chaika (home), Silicon 
Valley, the Old Siam, To Khreuang Pang, Thanon Nakkhien (writer), Blue planet, Bang Khun 
Phrom (TVshow), Bang Rak, Phrommachat (horoscope), Pantip, Region, MBK, Ratchada, 
Rajdumnern, Isolate, Sala Prachakom (social), Religion, Supachalasai, Siam square, Lumpini, 
Sinthorn, Silom, Wakhor, library, and art gallery.  

We identified 1,742 language mixing words divides into 2 types 1) 846 English 
loanwords (48.56%); transliteration could be classified into 2 types i.e., 50 words (5.91%) 
with derivative and alternative spelling and 796 words (94.09%) with standard spelling. In 
addition, 896 English words (51.44%) was found and categorized into 3 kinds i.e., common 
noun, proper noun, classifier, verb and adverb.  

 
Keywords : Language mixing and English loanwords 
 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[102] 

บทน า 
ภาษาเป็นสมบัติของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจ าวันทุกสังคมมีภาษาที่

มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันออกไป ภาษาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นสิ่งที่
ต้องเรียนรู้และเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ เสมอ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยหลากหลาย
ชาติพันธุ ์ และสิ่งที่มาพร้อมกันนั้นก็คือ ภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษามาเลย์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือ
ภาษาอังกฤษ ก็ล้วนแล้วแต่มีผู้ที่ใช้ภาษาต่าง ๆ เหล่านี้ปะปนกันอยู่ในสังคมไทย จึงท าให้สังคมไทยในปัจจุบัน
เกิดภาวะหลายภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษของคนยุคนี้ ในด้านการศึกษา การท างาน หรือ
ในชีวิตประจ าวัน  

ภาษาอังกฤษนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก อีกทั้งภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือที่จะ
เข้าถึงแหล่งวิทยาการส าคัญต่าง ๆ และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ ทั้งนี้ ในสังคมไทยก็มีการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มที่อยู่ในวัยท างาน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือ
สนทนากันในกลุ่ม ใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ การพูดภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษ และการพูดภาษาไทย
ปนภาษาอังกฤษ  

การปนภาษาคือ การใช้ค าของภาษาหนึ่งในบริบทของอีกภาษาหนึ่ง ในความหมายที่กว้างที่สุด 
การปนภาษา หมายถึง การใช้ภาษาหนึ่งในทุกระดับหรือทุกรูปแบบปนกันกับอีกภาษาหนึ่งของผู้พูด เช่น ใช้ค า 
วลี ลักษณะทางเสียง ประโยค หรือข้อความต่อเนื่องยาว ๆ ในภาษาอังกฤษปนเข้าในการพูดภาษาไทย เป็นต้น 
การปนภาษาในสังคมไทยมีผลมาจากภาวะหลายภาษาของสังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นกับสมาชิกในสังคมที่เป็นผู้มี
ความรู้มากกว่าหนึ่งภาษา (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2548 : 94) ส่วนมากมักจะพบการปนภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทยมากที่สุด เพราะคนไทยส่วนใหญ่รู้ภาษาอังกฤษ ที่พบมากคือ การใช้ภาษาในเครือข่ายสังคม (social 
network) ในเว็บบอร์ดต่าง ๆ เช่น เว็บพันทิปดอตคอม เป็นเว็บบอร์ดที่ได้รับความนิยมมาก ผู้คนมักเข้าไปตั้ง
กระทู้ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อสนทนา และแสดงความคิดเห็นของตนเอง 

พันทิปดอตคอมคือ เว็บบอร์ดที่ผู้คนเข้าไปตั้งกระทู้สนทนาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่ง
กระทู้ หมายถึง หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย พันทิปดอตคอมเป็นเว็บบอร์ดที่ก่อตั้งขึ้น โดยคุณวันฉัตร 
ผดุงรัตน์ (2547) มีจุดประสงค์เพ่ือท านิตยสารคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยใช้ชื่อว่า พันทิป ซึ่งเป็นการผสมค าจาก
ค าว่า พัน (หนึ่งพัน) และค าว่า ทิป (ข้อแนะน าพิเศษ,เคล็ดลับ) เว็บบอร์ดพันทิปเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ย 90,000 คนต่อวัน มีผู้เข้ามาท าธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าประมาณ 14,000 คน 
และส่วนเป็นการพูดคุยออนไลน์ในเว็บบอร์ดอยู่ที่ประมาณ 60,000 คนต่อวัน การสนทนาแสดงความคิดเห็น
ในห้องสนทนาต่าง ๆ จะพบการใช้ภาษาของผู้ที่เป็นเจ้ากระทู้นั้น ๆ รวมทั้งการใช้ภาษาของผู้ที่เข้ามาแสดง
ความคิดเห็น 

ผู้วิจัยพบว่า สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย ท าให้สื่อออนไลน์มีบทบาทอย่างมาก
ในการติดต่อสื่อสาร ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดนโดยใช้เว็บบอร์ดต่าง ๆ เป็นสื่อกลาง และ
ในปัจจุบันใช้ค าภาษาอังกฤษปนภาษาไทยเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การปนภาษาอังกฤษใน
กระทู้ค าถามบนเว็บไซต์พันทิป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห์ชนิดของค าปนภาษาอังกฤษและการเขียนค าทับศัพท์ที่ปรากฏในห้องสนทนาเว็บไซต์พันทิป

ทั้งหมด 38 ห้อง 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลค าศัพท์ที่พบการปนภาษาในกระทู้พันทิป 
ทั้งหมด 38 ห้องสนทนา  
 3. วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลค าศัพท์ที่มีการปนภาษาจากกระทู้ต่าง ๆ เห็นที่ปรากฏ
ในห้องสนทนาบนเว็บไซต์พันทิป โดยการคัดลอกข้อความมาจัดเรียงลงในตาราง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลการปนภาษาในกระทู้ที่ปรากฏ
ในห้องสนทนาต่าง ๆ บนเว็บไซต์พันทิป และน ามาวิเคราะห์ลักษณะค าที่พบว่าเป็นค าชนิดใดตามแนวคิดของ
พระยาอุปกิตศิลปสาร และมีการสะกดค าทับศัพท์ในลักษณะใด  
 

ผลการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง “การปนภาษาในกระทู้พันทิป” ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการวิจัยจากการรวบรวม

ข้อมูลการปนภาษาในกระทู้พันทิปทั้งหมดจ านวน 38 ห้อง 
การปนภาษาลักษณะของค า 
ผลการวิเคราะห์ชนิดของค าปนภาษาอังกฤษในกระทู้พันทิป ผู้ศึกษาได้มีเกณฑ์การวิเคราะห์ลักษณะ

การปนภาษาตามชนิดของค า ตามหลักของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2539) ซึ่งแบ่งค าออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ 
ค านาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าสรรพนาม ค าบุพบท ค าอุทาน และค าสันธาน ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลการปนภาษา
ที่ปรากฏในกระทู้พันทิปทั้งหมด 38 ห้อง โดยการนับจ านวน และแบ่งลักษณะของการปนภาษาที่พบออกเป็น 
2 ลักษณะ ได้แก่ การปนภาษาในลักษณะการทับศัพท์ และการปนภาษาในลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
จ านวนค าที่พบรวมทั้งสิ้น 1,742 ค า แบ่งเป็นการปนภาษาในลักษณะการทับศัพท์ภาษาอังกฤษในภาษาไทย 
846 ค า และการปนภาษาในลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษ 896 ค า แสดงดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
1.   การปนภาษาในลักษณะการทับศัพท์ภาษาอังกฤษในภาษาไทย จ าแนกตามชนิดของค าได้ดังนี้ 
ลักษณะการเขียนค าทับศัพท์ 

 ผลการวิเคราะห์การปนภาษาในกระทู้พันทิปพบลักษณะการปนภาษาที่มีการทับศัพท์ภาษาไทยอยู่
จ านวนมาก ซึ่งจะพบในทั้งลักษณะของค าและวลี โดยส่วนมากจะพบการทับศัพท์ภาษาไทยในลักษณะของค า 
ซึ่งค าทับศัพท์ที่พบ ในหนึ่งค าจะมีการสะกดในลักษณะที่หลากหลาย หรือสะกดค าในลักษณะเดียว ซึ่งผู้ศึกษา
ได้วิเคราะห์ลักษณะความหลากหลายของค าทับศัพท์ที่ปะปนกันอยู่ ในเว็บไซต์พันทิปทั้งหมด 38 ห้องสนทนา 
และได้แบ่งเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

1. ค าทับศัพท์ที่มีการสะกดค าหลายแบบ 
ผลการวิเคราะห์การปนภาษาในเว็บไซต์พันทิปทั้งหมด 38 ห้องสนทนา พบค าทับศัพท์ที่ผู้เขียนแต่ละ

คนจะมีการสะกดค าทับศัพท์ค าเดียวกันแต่สะกดแตกต่างกัน โดยไม่ค านึงว่าถูกหรือผิด ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็น
ลักษณะการเขียนค าทับศัพท์ที่หลากหลาย ซึ่งพบทั้งหมด 50 ค า ดังแสดงตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 1 
บุฟเฟ่ต์/ บุฟเฟต์/ บุฟเฟ่ 

 จากตัวอย่างที่ 1 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “buffet”1 หมายถึง การตีด้วยมือหรือต่อย 
แต่ค าว่าบุฟเฟ่ต์ที่คนไทยนิยมใช้จะมีความหมายว่า การจัดเลี้ยงอาหารมากมายหลายชนิดที่ผู้กินสามารถตัก
อาหารได้เองตามใจโดยไม่จ ากัด ซึ่งค าทับศัพท์ที่พบจะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ บุฟเฟ่ต์ , 
บุฟเฟต์ และบุฟเฟ่  รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องคือ บุฟเฟต์ 
ตัวอย่างท่ี 2 

คีย์บอร์ด/ คีบอร์ด/ คีบอดร์ด 
 จากตัวอย่างที่ 2 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “keyboard”2 หมายถึง เครื่องดนตรีแบบ
เครื่องดดี มักเป็นอิเล็กทรอนิกส์ มีคีย์ แบบเปียโน/ แผงคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ซึ่ง     
ค าทับศัพท์ที่พบจะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ คีย์บอร์ด , คีบอร์ด และคีบอดร์ด รูปแบบการ
เขียนที่ถูกต้องคือ คีย์บอร์ด 
ตัวอย่างท่ี 3 

เดบิวต์/ เดบิ้วท์/ เดบิวส์ 
 จากตัวอย่างที่ 3 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “debut”3 หมายถึง การปรากฏตัวเป็นครั้ง
แรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม ซึ่งค าทับศัพท์ที่พบจะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ เดบิวต์, เด
บิ้วท,์ และเดบิวส์ รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องคือ เดบิวต์  
ตัวอย่างท่ี 4 

โน๊ตบุ๊ค/ โน้ตบุ๊ค/ โน็ตบุ๊ค/ โน้ตบุค/ โน้ตบุ๊ก  
จากตัวอย่างที่ 4 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “notebook”4 หมายถึง สมุดโน้ต/ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก พกพาติดตัวได้ ซึ่งค าทับศัพท์ที่พบจะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ 
โน๊ตบุ๊ค, โน้ตบุ๊ค, โน็ตบุ๊ค, โน้ตบุค และโน้ตบุ๊ก รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องคือ โน้ตบุ๊ก 
ตัวอย่างท่ี 5 

อัปเดท/ อัปเดด/ อัพเดท/ อัพเดต 
 จากตัวอย่างท่ี 5 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “update”5 หมายถึง ท าให้ทันสมัยขึ้น ซึ่งค า
ทับศัพท์ที่พบจะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ อัปเดท, อัปเดด, อัพเดท และอัพเดต รูปแบบการ
เขียนที่ถูกต้องคือ อัปเดด 
ตัวอย่างท่ี 6 

เค้าเตอร์/ เคานเตอร์/ เคาน์เตอร์ 
 จากตัวอย่างท่ี 6 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “counter”6 หมายถึง เฟอร์นิเจอร์คล้ายโต๊ะ
แต่มีรูปลักษณ์เฉพาะเพ่ือใช้งานเฉพาะ เช่น เคาน์เตอร์ฝากเงินในธนาคาร เคาน์เตอร์ยาวในร้านเหล้า ซึ่งค าทับ
                                                           
1 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
2 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
3 เรื่องเดยีวกัน. 
4 เรื่องเดยีวกัน. 
5 เรื่องเดยีวกัน. 
6 เรื่องเดยีวกัน. 
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ศัพท์ที่พบจะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ เค้าเตอร์ , เคานเตอร์ และเคาน์เตอร์ รูปแบบการ
เขียนที่ถูกต้องคือ เคาน์เตอร์ 
ตัวอย่างท่ี 7 

สเปค/ สเป๊ค/ สเปก/ สเป็ค 
 จากตัวอย่างที่ 7 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “spec”7 หมายถึง คุณสมบัติ ซึ่งค าทับศัพท์ที่พบ
จะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ สเปค, สเป๊ค, สเปก และสเป็ค รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องคือ สเปก 
 ตัวอย่างท่ี 8 

ช็อคโกแลต/ ช็อกโกแล็ต/ ช็อกโกแลต 
จากตัวอย่างท่ี 8 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “chocolate”8 หมายถึง ขนมหวานชนิดหนึ่ง

ท าจากโกโก้ ปัจจุบันมีช็อกโกแลตขาว ซึ่งส่วนผสมไม่มีโกโก้ ผสมกับนม น้ าตาล เลซิติน และสิ่งปรุงรสอ่ืน ๆ  
ซึ่งค าทับศัพท์ที่พบจะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ ช็อคโกแลต, ช็อกโกแลต และช็อกโกแล็ต 
รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องคือ ช็อกโกแลต 
ตัวอย่างท่ี 9 

อพาร์ทเม้นท์/ อพารทเม้นท์/ อพาตเม้น/ อพาร์ตเม้นต์ 
 จากตัวอย่างที่ 9 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “apartment”9 หมายถึง ที่อยู่อาศัย
แบบเป็นห้องชุด อยู่ในอาคารรวม ซึ่งค าทับศัพท์ที่พบจะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่ างกัน คือ 
อพาร์ทเม้นท์, อพารทเม้นท์, อพาตเม้น และอพาร์ตเม้นต์ รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องคือ อะพาร์ตเมนต์ 
ตัวอย่างท่ี 10 

คอนเสิร์ต/ คอนเสิร์ค 
 จากตัวอย่างที่ 10 จะเห็นว่าพบค าทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “concert”10 หมายถึง การแสดง
ดนตรี/ การรวมกลุ่ม ซึ่งค าทับศัพท์ที่พบจะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ คอนเสิร์ต และคอน
เสิร์ค รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องคือ คอนเสิร์ต 
 

2. ค าทับศัพท์ที่มีการสะกดค าแบบเดียว 
ผลการวิเคราะห์การปนภาษาในเว็บไซต์พันทิปทั้งหมด 38 ห้องสนทนา พบค าทับศัพท์ที่ผู้เขียนมีการสะกดใน

ลักษณะลักษณะเดียว ซึ่งพบทั้งหมด 796 ค า ดังแสดงตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างท่ี 1 

แชร์ 
จากตัวอย่างที่ 1 ค าว่า แชร์ เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากค าว่า “share”11 หมายถึงแบ่งกัน

ช่วยกันออกเงินค่าใช้จ่าย/ การลงเงินเป็นกองกลาง มีทั้งรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ส่วนมากนิยมรายเดือนแล้ว
ประมูลกันโดยเสนอดอกเบี้ยให้ เรียกว่า เปียแชร์ใครเสนอดอกเบี้ยสูงสุดจะได้เงินกองกลางนั้นในวาระนั้นไป ท า
เช่นนี้ไปจนกว่าจะครบทุกคน หรือที่เรียกว่ามือ 
                                                           
7 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
8 เรื่องเดยีวกัน. 
9 เรื่องเดยีวกัน. 
10 เรื่องเดยีวกัน. 
11 เรื่องเดยีวกัน. 
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ตัวอย่างท่ี 2 
รีวิว 
จากตัวอย่างที่ 2 ค าว่า รีวิว เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากค าว่า “review”12 หมายถึง การวิจารณ์

งานที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ เช่น ภาพยนตร์ หนังสือ ละคร ลงในสื่อ 
ตัวอย่างท่ี 3 

พาสปอร์ต 
จากตัวอย่างที่ 3  ค าว่า พาสปอร์ต เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากค าว่า “passport”13 

หมายถึง หนังสือเดินทาง ต้องใช้เมื่อไปต่างประเทศ 
ตัวอย่างท่ี 4 

ดีเลย์ 
จากตัวอย่างที่ 4 ค าว่า ดีเลย์ เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากค าว่า “delay”14 หมายถึง ล่าช้า

กว่าก าหนด เช่น เครื่องบินดีเลย์ 
ตัวอย่างท่ี 5 

แจ็คเก็ต 
จากตัวอย่างที ่ 5 ค าว ่า แจ็คเก็ต เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที ่มาจากค าว ่า “ jacket”15 

หมายถึง เสื้อตัวนอก ใช้สวมทับ หมายรวมทั้งเสื้อสูทและแจ๊กเก็ตแบบสปอร์ต 
ตัวอย่างท่ี 6 

สไตล์ 
จากตัวอย่างที่ 6 ค าว่า สไตล์ เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากค าว่า “style”16 หมายถึง 

รูปแบบ/ ทวงที/ ลักษณะที่ออกมาในงาน หรือการด าเนินชีวิตที่เป็นเฉพาะของแต่ละบุคคล/ ความสง่าโก้หรูมี
ระดับ 
ตัวอย่างท่ี 7 

สไตลิสต์ 
จากตัวอย่างที ่ 7 ค าว ่า สไตลิสต์ เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที ่มาจากค าว่า “stylist”17 

หมายถึง ผู้คิดสร้างสรรค์ – ออกแบบการแต่งกายจากศีรษะจรดเท้า (อาจรวมถึงท่าทางด้วย ในบางกรณี) ให้บุคคล 
หรือนางแบบในงานถ่ายแบบ  
ตัวอย่างท่ี 8 

ออนไลน์ 
จากตัวอย่างที่ 8 ค าว่า ออนไลน์ เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากค าว่า “online”18 หมายถึง 

คอมพิวเตอร์ก าลังใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ 

                                                           
12 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
13 เรื่องเดยีวกัน. 
14 เรื่องเดยีวกัน. 
15 เรื่องเดยีวกัน. 
16 เรื่องเดยีวกัน. 
17 เรื่องเดยีวกัน. 
18 เรื่องเดยีวกัน. 
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ตัวอย่างท่ี 9 
ฟิวชั่น 
จากตัวอย่างที่ 9 ค าว่า ฟิวชั่น เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากค าว่า “fusion”19 หมายถึง 

กระบวนการและผลการหลอมรวมด้วยความร้อน/ ปฏิกิริยานิว เคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมมากกว่าหนึ่ง
รวมตัวกันเป็นนิวเคลียสขนาดใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกับที่ปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกมาด้วย เรียกว่านิวเคลียร์
ฟิวชั่น/ การรวมสิ่งที่แตกต่าง เช่น การเอาดนตรีแจซผสมกับร็อกจึงเป็น ฟิวชั่นแจซ (fusion jazz) 
ตัวอย่างท่ี 10 

เบเกอรี่ 
จากตัวอย่างที ่ 10 ค าว่า เบเกอรี ่ เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากค าว่า “bakery”20 

หมายถึง ร้านขายขนมอบ เช่น เค้ก ขนมปัง 
 
ชนิดของค าปนภาษา 
1. ค านาม คือ ค าที่ใช้เรียกชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สภาพ และกริยาอาการต่างๆ ในภาษา

เช่น ปากกา โต๊ะ เป็นต้น ค านามแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด คือ สามานยนามหรือน าทั่วไป วิสามานยนาม สมุหนาม 
อาการนาม และลักษณนาม ที่ปรากฏในข้อมูลมี 3 ชนิด ดังนี้ 

1.1  สามานยนาม คือ ค านามที่เป็นชื่อทั่วไป ผลการวิเคราะห์พบการปนภาษาชนิดค าสามานยนาม 
ถึง 567 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างท่ี 1 

มีไอเดียมาฝากครับ ส าหรับท่านที่ชอบปลูกผักเลื้อยข้างริมรั้วติดกับเพ่ือนบ้าน                  
(ห้องกรีนโซน วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “ไอเดีย” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “idea”21 หมายถึง ความคิด 

ตัวอย่างท่ี 2 
อยากทราบวิธีท าโมเดลจากเรซิ่น เป็นเรซิ่นใสเห็นกระดูกโมเดลข้างใน  
(ห้องจตุจักร วันที่ 20 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “โมเดล” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “model”22 หมายถึง แบบจ าลอง 

ตัวอย่างท่ี 3 
จะถ่ายภาพตอนก าลังดูวีดีโอครับใช้ โปรเจ็คเตอร์ฉายจะถ่ายยังไงดีครับ  
(ห้องกล้อง วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “โปรเจ็คเตอร์” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “projector”23 หมายถึง 

เครื่องฉายจะฉายภาพอย่างเดียว ไม่เป็นจอรับภาพ ต้องมีจอมารับต่างหาก เช่น เครื่องฉายสไลด์ 
เครื่องฉายดีวีดี 

 
                                                           
19 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
20 เรื่องเดยีวกัน. 
21 เรื่องเดยีวกัน. 
22 เรื่องเดยีวกัน. 
23 เรื่องเดยีวกัน. 
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ตัวอย่างที่ 4 
ท าไมคนไทยหลายๆถึงคนชอบไอดอลเกาหลีจากหน้าตามากกว่าความสามารถ  
(ห้องกรุงโซล วันที่ 27 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “ไอดอล” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “idol”24 หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นที่รัก

และยกย่องเทิดทูนของผู้คนจ านวนมาก 
ตัวอย่างท่ี 5 

5 ไฮไลท์จากหนังปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันสุดระทึก 'Beirut'  
(ห้องเฉลิมไทย วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 

 จากตัวอย่าง ค าว่า “ไฮไลท”์ เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “highlight”25 หมายถึง เหตุการณ์ท่ีส าคัญ 
1.2 วิสามานยนาม คือ ค านามที่เป็นชื่อเฉพาะ ผลการวิเคราะห์พบการปนภาษาชนิดค าวิสามานยนาม 

ถึง 246 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างท่ี 1 

เครื่องฟอกอากาศแอมเวย์ดีมั้ยครับ ช่วยท าอากาศดีขึ้นจริงป่าว ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนฟิลเตอรเ์ท่าไหร่   
(ห้องกรีนโซน วันที่ 13 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “แอมเวย์” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “Amway”26 ซึ่งเป็นขื่อเฉพาะของ 

บริษัทแอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทในเครือของอัลติคอร์ อิงค์ และค าว่า “ฟิลเตอร์” เป็นค าที่มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า “filter”27 หมายถึง กระจกปรับภาพและสีในการถ่ายภาพและภาพยนตร์/ แผ่นกรอง เช่น 
แผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ 
ตัวอย่างท่ี 2 

ร้านกาแฟอเมซอนรับเด็ก14 มั้ย  
(ห้องก้นครัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “อเมซอน” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “Amazon”28 ซึ่งเป็นขื่อเฉพาะของ 

ร้านกาแฟ Cafe  
ตัวอย่างท่ี 3 

แบล็คพิงคจ์ะออกเพลงใหม่จริงๆ ใช่มั้ย ใครรู้บอกด้วย  
(ห้องกรุงโซล วันที่ 12 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “แบล็คพิงค์” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “Black Pink”29 เป็นชื่อวงนักร้อง

หญิงของประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายวายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ 
 
 

                                                           
24 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
25 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
26 Amway. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.amwayshopping.com. 
27 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
28 Amazon. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.amazon.com. 
29 Black Pink. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.lady108.com/45622/ประวัต-ิblack-pink-วงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี. 
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ตัวอย่างท่ี 4 
สุนัขกินน้ าเฮลบลูบอยได้ไหมคะ  
(ห้องจตุจักร วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “เฮลบลูบอย” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “Hale's Blue Boy”30เป็นชื่อของ

ยี่ห้อน้ าหวานเข้มข้นในขวดแก้ว มีรูปเด็กหนุ่มสวมหมวกเป็นสัญลักษณ์ 
ตัวอย่างท่ี 5 

เราสามารถอยู่ นิวซีแลนด์ ได้ถาวรหรือตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นั่น ได้กรณีใดบ้างคะ  
(ห้องบลูแพลนเน็ต วันที่ 26 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง พบค าปนภาษาในลักษณะการทับศัพท์ภาษาไทย ได้แก่ค าว่า “นิวซีแลนด์” เป็นค าที่มา

จากภาษาอังกฤษว่า “New Zealand”31 เป็นชื่อประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ 
จ านวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ – นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน 

1.3 ลักษณนาม คือ ลักษณนาม ค านามที่ใช้บอกลักษณะของสามานยนาม ผลการวิเคราะห์พบการ
ปนภาษาชนิดค าลักษณนาม 1 ค า ดังต่อไปนี้ 

อยากทราบว่า Bnk48 มีก่ีซิงเก้ิลและแต่ละซิงเก้ิลมีเพลงอะไรบ้าง  
(ห้องเฉลิมกรุง วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง พบค าปนภาษาในลักษณะการทับศัพท์ภาษาไทย ได้แก่ค าว่า “ซิงเกิ้ล” เป็นค าที่มาจาก

ภาษาอังกฤษว่า “singles”32 หมายถึง โสด/ ห้องพักแบบเตียงเดี่ยวในโรงแรม/ แผ่นเสียงแผ่นเล็ก 
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 นิ้ว มักบรรจุหน้าละเพลงเดียว ค าว่าซิงเกิลในบริบทที่พบจะใช้ในลักษณะที่
เกี่ยวกับบทเพลงที่เปิดตัวเพียงเพลงเดียวของศิลปินท่านนั้น ๆ ไม่มีอัลบั้ม 

 
        2. ค ากริยา  คือ ค าที่แสดงกริริยาอาการของนามหรือสรรพนามหรือแสดงการกระท าของประธานใน
ประโยค ผลการวิเคราะห์พบการปนภาษาชนิดค ากริยา รวมจ านวน 30 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างท่ี 1 

แนะน าที่กินที่เที่ยวในใต้หวันหน่อยค่ะ อัพเดท2018  
(ห้องบลูแพลนเน็ตวันที่ 13 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “อัพเดท” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “update”33 หมายถึง ปรับให้ทันสมัย

หรือทันรุ่นล่าสุด/ปรับ (ข้อมูลข่าวสาร) ให้ทันสถานการณ์ล่าสุด 
ตัวอย่างท่ี 2 

" กัปตัน ภูธเนศ " คัมแบคช่อง7อีกครั้งในรอบหลายปี   
(ห้องบางขุนพรหม วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “คัมแบค” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “come back”34 หมายถึง ย้อน/คืนจอ 
 

                                                           
30 Hale's Blue Boy. (2561). [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก : http://www.halesblueboy.co.th/. 
31 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
32 เรื่องเดยีวกัน. 
33 เรื่องเดยีวกัน. 
34 เรื่องเดยีวกัน. 
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ตัวอย่างท่ี 3 
ท าน้ าหกใส่โน๊ตบุ๊ค Touchpad กดคลิกซ้ายไม่ได้เลยท าไงดี  
(ห้องซิลิคอนวัลเลย์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “คลิก” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “click”35 หมายถึง กดปุ่มที่เมาส์

คอมพิวเตอร์ 
ตัวอย่างท่ี 4 

เขาอาจจะชอบเราหรือเปล่าคะ ที่มา คอมเม้นท์ในไอจีเรา  
(ห้องสยามสแควร์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “คอมเม้นท์” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “comment”36 หมายถึง แสดง

ความคิดเห็น/วิพากษ์วิจารณ์ 
ตัวอย่างท่ี 5 

จะขอแคนเซิลทุนเราจะโดนปรับกี่เท่าคะ 
(ห้องศาลาประชาคม วันที่ 12 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง พบค าปนภาษาในลักษณะการทับศัพท์ภาษาไทย ได้แก่ค าว่า “แคนเซิล” เป็นค าที่มา

จากภาษาอังกฤษว่า “cancel”37 หมายถึง ยกเลิก 
 

        3. ค าวิเศษณ์  คือ ค าที่ใช้ประกอบค าอ่ืน ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ด้วย
กันเองเพ่ือให้ค าต่างๆ ดังกล่าวที่อยู่ข้างหน้าได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ขาว ต่ า เร็ว ดี ชั่ว เป็นต้น ผลการ
วิเคราะห์พบการปนภาษาชนิดค าวิเศษณ์รวมจ านวน 2 ค า ดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างท่ี 1  

ชอบฟังเพลง ดนตรีคลาสสิค กันบ้างม้ัย 
(ห้องเฉลิมกรุง วันที่ 6 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “คลาสสิค” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “classic”38 หมายถึง สิ่งที่ดีและ

เยี่ยมที่สุด/ เรียบหรูสง่าไม่ตกยุคแม้ไม่ตามแฟชั่น/ เพลงคลาสสิก 
ตัวอย่างท่ี 2 

ความรู้สึกตอนเป็นเฟรชชี่  
(ห้องสยามสแควร์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “เฟรชชี่” เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “freshy”39 หมายถึง ใหม่ 
 

 2. การปนภาษาในลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษ จ าแนกตามชนิดของค าได้ดังนี้ 
     ชนิดของค าปนภาษา 

                                                           
35 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
36 เรื่องเดยีวกัน. 
37 เรื่องเดยีวกัน. 
38 เรื่องเดยีวกัน. 
39 เรื่องเดยีวกัน. 
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     1. ค านาม คือ ค าที่ใช้เรียกชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สภาพ และกริยาอาการต่างๆ ในภาษา
เช่น ปากกา โต๊ะ เป็นต้น ค านามแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด คือ สามานยนามหรือน าทั่วไป วิสามานยนาม สมุ
หนาม อาการนาม และลักษณะนาม ที่ปรากฏในข้อมูลมี 3 ชนิด ดังนี้ 
 

1.1 สามานยนาม คือ ค านามที่เป็นชื่อทั่วไป ผลการวิเคราะห์พบการปนภาษาชนิดค าสามานยนาม 
ถึง 496 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างท่ี 1 

ใน Group อนุญาตให้สปอยล์ Avengers: Infinity War ได้แล้วนะครับ เข้ามาคุยกันครับ      
(ห้องเฉลิมไทย วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “group”40 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง กลุ่ม 

ตัวอย่างท่ี 2 
นั่งรถไฟไต่ยุโรป : ออสเตรีย-เยอรมัน-ฮอลแลนด์ : Episode 1 เวียนนา มนต์เสน่ห์แห่งเมืองโรแมนติก  
(ห้องบลูแพลนเน็ต วันที่ 6 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “episode”41 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง ตอน/ช่วง 

ตวัอย่างท่ี 3 
สอบถามที่พักอัมพวาสวยๆ ส าหรับ 4 คน ห้อง Family  
(ห้องบลูแพลนเน็ต วันที่ 6 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “family”42 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง ครอบครัว 

ตัวอย่างท่ี 4 
Statement ส าหรับกู้บ้านขอธนาคารสีเขียว ชุด 150 จะแพงไปไหน  
(ห้องชายคา วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “statement”43 เป็นค าภาษาอังกฤษที่ หมายถึง แถลงการณ์, ค าแถลง, ถ้อยแถลง ซึ่ง

ค าว่า statement ในบริบทนี้จะหมายถึง การแจ้งเก่ียวกับบัญชีเงินที่มีอยู่ในธนาคาร 
ตัวอย่างท่ี 5 

4 Items ดับกลิ่นกาย  
(ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “items”44 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง ของ 

  1.2 วิสามานยนาม คือ ค านามที่เป็นชื่อเฉพาะ ผลการวิเคราะห์พบการปนภาษาชนิดค าวิสามานยนาม 
ถึง 351 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างท่ี 1 

ถ้าจองตั๋วเครื่องบินกับ Traveloka ตอนเช็คอินต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ  
(ห้องบลูแพลนเน็ต วันที่ 6 พฤษภาคม 2561) 

                                                           
40 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
41 เรื่องเดยีวกัน. 
42 เรื่องเดยีวกัน. 
43 เรื่องเดยีวกัน. 
44 เรื่องเดยีวกัน. 
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จากตัวอย่าง ค าว่า “Traveloka”45 เป็นค าภาษาอังกฤษที่ หมายถึง ชื่อเฉพาะของเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่น Traveloka ซึ่งเป็นผู้น าด้านการจองเที่ยวบินและที่พักออนไลน์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
ตอบสนองความต้องการทางการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์  
ตัวอย่างท่ี 2 

เมนูที่ถูกท่ีสุดของ “Sizzler” ตอนนี้คืออะไรคะ แล้วราคาเท่าไร  
(ห้องก้นครัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2561) 

 จากตัวอย่าง ค าว่า “Sizzler”46 เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษ หมายถึง สิ่งที่ร้อนจัด การเกิดเสียงดัง
ฉ่าเนื่องจากร้อนจัด ซึ่งในบริบทของค าที่พบนี้ Sizzler หมายถึง ชื่อของร้านอาหารประเภท สเต็ก ซีฟู๊ด และ
สลัด สไตล์ตะวันตก ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  
ตัวอย่างท่ี 3 

อยากได้คู่มือกล้อง Nikon D3100  
(ห้องกล้อง วันที่ 19 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “Nikon D3100”47 เป็นค าภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อเฉพาะของกล้อง Nikon รุ่น  D3100 

ตัวอย่างท่ี 4 
ใครชอบ wannaone บ้างคะ  
(ห้องกรุงโซล วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “Wannaone”48 เป็นค าภาษาอังกฤษที่ เป็นชื่อเฉพาะของบอยแบนด์ของ

ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสมาชิกมาจากการแข่งขัน Produce 101 Season 2 ในปี 2017 
ตัวอย่างท่ี 5 

ช่วยแนะน าผลิตภัณฑ์ Eucerine ของผู้ชาย ที่ใช้ส าหรับช่วงเช้าทีครับ  
(ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง วันที่ 6 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “Eucerine”49 เป็นค าภาษาอังกฤษที่ เป็นชื่อเฉพาะของยี่ห้อเวชส าอางยูเซอริน 

ถือก าเนิดในร้านขายยา โดย Paul C. Beiersdorf เมืองฮัมบรูก ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ผิวแพ้ง่ายมีการทดสอบ และเป็นที่ไว้วางใจจากแพทย์ผิวหนัง  

 

1.3 ลักษณนาม คือ ลักษณนาม ค านามที่ใช้บอกลักษณะของสามานยนาม ผลการวิเคราะห์พบการ
ปนภาษาชนิดค าลักษณนาม 1 ค า ดังต่อไปนี้ 

ท าขนมปัง Homemade ไร้สารกันบูดทานเองกันจ้า 2 Step ง่ายๆ ไม่ต้องนวดให้เมื่อยมือ  
(ห้องก้นครัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “step”50 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง ขั้นตอน 

                                                           
45 Traveloka. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก : https://www.traveloka.com/en-th. 
46 Sizzler. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.sizzler.co.th/th. 
47 Nikon D3100. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Nikon_D3100. 
48 วอนนาวัน. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/วอนนาวัน 
49 Eucerin. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.eucerin.co.th/. 
50 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
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2. ค ากริยา คือ ค าที่แสดงกริยาอาการของนามหรือสรรพนามหรือแสดงการกระท าของประธานใน
ประโยค ผลการวิเคราะห์พบการปนภาษาชนิดค ากริยา รวมจ านวน 26 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างท่ี 1 

หยุดกินเครื่องดื่มท่ีมีน้ าตาลฟรุกโตสกันเถอะ ...ลองอ่านดูข้อมูลแล้วจะรู้ว่าสมควรหยุด Stop  
(ห้องก้นครัว วันที่ 20 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “stop” เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง หยุด 

 

ตัวอย่างท่ี 2 
Facebook ไม่แสดงแถบ นับจ านวน รูปภาพที่ Upload ขึ้น Post แก้ไข้อย่างไร  
(ห้องซิลิคอนวัลเลย์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “upload”51 เป็นค าภาษาอังกฤษที่ หมายถึง การน าส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์

ขนาดเล็กไปยังคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่กว่า 
 

ตัวอย่างท่ี 3 
คอมชอบแอบ Restart เองตอนเราไม่อยู่ 
(ห้องซิลิคอนวัลเลย์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “restart”52 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง เริ่มต้นใหม่ 

 

ตัวอย่างท่ี 4 
ใครรู้บ้าง Update หมวดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยครับ  
(ห้องรัชดา วันที่ 6 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “update”53 เป็นค าภาษาอังกฤษที่ หมายถึง ปรับให้ทันสมัยหรือทันรุ่นล่าสุด/

ปรับ (ข้อมูลข่าวสาร) ให้ทันสถานการณ์ล่าสุด 
 

3. ค าวิเศษณ์ คือ ค าที่ใช้ประกอบค าอ่ืน ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ด้วย
กันเองเพ่ือให้ค าต่างๆ ดังกล่าวที่อยู่ข้างหน้าได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะห์พบการปนภาษาชนิดค า
วิเศษณ์รวมจ านวน 22 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างท่ี 1 

คิดว่าซาราดะสามารถพ้นสภาวะ Useless แบบที่ซากุระเคยเจอได้ไหม  
(ห้องเฉลิมกรุง วันที่ 27 พฤษภาคม 2561) 

 จากตัวอย่าง ว่า “useless”54 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง ไม่มีประโยชน์ 
ตัวอย่างท่ี 2 

เดี๋ยวนี้เค้าหาซื้อแผ่น Audio กันที่ไหนครับ ยังมีอยู่หรือเปล่า  
(ห้องการ์ตูน วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 

 จากตัวอย่าง ค าว่า “audio”55 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง เกี่ยวกับเสียง 
                                                           
51 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 
52 เรื่องเดยีวกัน. 
53 เรื่องเดยีวกัน. 
54 เรื่องเดยีวกัน. 
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ตัวอย่างท่ี 3 
ไม่รู้ชื่อเพลงท ายังไงดีครับเพลงมันร้องว่า Forever นะครับ  
(ห้องเฉลิมกรุง วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “forever”56 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง ตลอดไป/ถาวร 

ตัวอย่างท่ี 4 
ท าขนมปัง Homemade ไร้สารกันบูดทานเองกันจ้า 2 Step ง่ายๆ ไม่ต้องนวดให้เมื่อยมือ  
(ห้องก้นครัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2561) 
จากตัวอย่าง ค าว่า “homemade”57 เป็นค าภาษาอังกฤษท่ี หมายถึง ท าท่ีบ้าน 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบการปนค าภาษาอังกฤษทั้งหมด 1,742 ค า แบ่งเป็น 1) การใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยจ านวน 846 ค า คิดเป็นร้อยละ 48.56 มีลักษณะการเขียนค าทับศัพท์ 2 แบบ คือ ค าทับศัพท์ที่มี
การสะกดหลายแบบ จ านวน 50 ค า คิดเป็นร้อยละ 5.91 และค าทับศัพท์ที่มีการสะกดแบบเดียว จ านวน 796 
ค า คิดเป็นร้อยละ 94.09  2) การปนภาษาในลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน 896 ค า คิดเป็นร้อยละ 
51.44 ซึ่งมีการปนภาษาอังกฤษท้ังหมด 3 ชนิด ได้แก่ ค านาม คือ สามานยนาม วิสามานยนาม และลักษณนาม 
ค ากริยา และค าวิเศษณ ์

ผลของการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะการเขียนค าทับศัพท์ ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความหลากหลายใน
การเขียนค าทับศัพท์ ค าทับศัพท์หนึ่งค าผู้ใช้ภาษาเขียนสะกดค าที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเคยชิน และ
ความสะดวกในการใช้ เช่น ค าว่า อัปเดท/ อัปเดด/ อัพเดท/ อัพเดต จะเห็นว่าสะกดได้ถึง 4 ลักษณะ ซึ่งผู้ใช้
ภาษาอาจจะไม่ค านึงถึงความถูกต้องแต่ใช้เพราะความเคยชิน ส่วนค าทับศัพท์บางค าที่เป็นค าง่าย ๆ ที่ใช้กัน
ทั่วไปก็จะสะกดในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เช่น ค าว่า รีวิว, แชร์, เมนู เป็นต้น 

ผลของศึกษาชนิดของค าปนภาษาอังกฤษและการเขียนค าทับศัพท์ ที่ปรากฏในห้องสนทนาเว็บไซต์
พันทิปทั้งหมด 38 ห้อง พบลักษณะการจ าแนกค า ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของศยามล ไทรหาญ (2553) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในนิตยสารวัยรุ่น เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของค าปนภาษา 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พบค าปนภาษาทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ค านามที่พบ 2 ประเภท คือ สามานยนาม 
และวิสามานยนาม พบจ านวน 2,210 ค า ค ากริยา พบจ านวน 556 ค า ค าวิเศษณ์ พบจ านวน 34 ค า และ
สุดท้ายคือ ค าสรรพนาม พบจ านวน 2 ค า ซึ่งจะพบค านามมากท่ีสุดเช่นเดียวกับผลการวิจัยของผู้วิจัย  

การปนภาษาต่างประเทศจะพบมากในการใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆ หรือ
ในสื่อโซเซียลที่มีการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งการใช้ค าปนภาษามีทั้งการใช้ค าทับศัพท์ภาษาไทยและการทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ การใช้ค าปนภาษาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะบางค าก็เป็นค ายืมจากภาษาต่างประเทศที่มี
การบันทึกไว้ในพจนานุกรม เนื่องจากปัจจุบันมีการปนภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
ภาษาเกาหลี ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ท าให้มีค าปนภาษาใหม่เกิดข้ึนมาตามยุคตามสมัยนั้น 

 

                                                                                                                                                                                     
55 เรื่องเดยีวกัน. 
56 เรื่องเดยีวกัน. 
57 เจตต์ วิษวุัต. (2550). ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในไทย. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปนภาษาในกระทู้พันทิป ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและควรศึกษาเพ่ิมเติม 

คือ การศึกษาการใช้ภาษาในกลุ่มแฟนคลับของศิลปินต่างประเทศ ในห้องสนทนาเว็บไซต์พันทิป 
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