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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยบนข่าวบันเทิงเว็บไซต์
sanook.com โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข่าวบันเทิงในเว็บไซต์ sanook.com จานวน 84 ข่าว พบคาปน
ภาษาอังกฤษที่พบทั้งหมดจานวน 183 คา แบ่งเป็นการเขียนคาด้ว ยภาษาอังกฤษ และ การเขียนคาด้ว ย
การทับ ศัพ ท์ ซึ่งจ าแนกชนิ ดของคาได้ 3 ชนิดได้แก่คานาม คากริยา และคาวิเศษณ์ โดยชนิดของคาปน
ภาษาอัง กฤษที่พ บมากที่สุด คือ คานามจานวน 116 คา คิด เป็น ร้อ ยละ 63.39 รองลงมาคือ คากริย า
จานวน 55 คา คิดเป็นร้อยละ 30.05 และพบน้อยที่สุดคาวิเศษณ์จานวน 12 คา คิดเป็นร้อยละ 6.56
ทั้งนี้ผลการศึกษาทาให้เห็นว่าการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่แสดงให้
เห็นถึงความแพร่หลายของการได้รับอิทธิพลทางภาษาในด้านต่าง ๆ และส่งผลให้เกิดการปนภาษาเพิ่มขึ้นใน
สังคมไทยโดยเฉพาะในข่าวบันเทิงที่มุ่งเน้นการนาเสนอข่าวที่ต้องการสร้างความเป็นกันเองกับผู้ฟังจึงใช้ภาษาที่
ไม่เป็นทางการและมีการเกิดศัพท์ใหม่เพิ่มมากขึ้นเพื่อความบันเทิง โดยผู้ใช้ภาษาควรนามาใช้ให้ถูกต้องและ
ตามความเหมาะสม
คาสาคัญ : การปนภาษา, ชนิดของคา
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Abstract
This paper aims to study language mixing phenomena between English and Thai
words in entertainment news on sanook.com. Data collection has been performed on 84
news from sanook.com. It appeared that the phenomena could be classified into 2
categories i.e., English word and English loanword. All founded 183 words, English-Thai codemixed words functioned 116 (63.39%) as noun, 55 (30.05%) as verb and 12 (6.56%) as
adverb.
Seemingly, such phenomena demonstrates how language widely influences several
aspects and induces more code-mixing in Thai society, especially in the entertainment news
which must be presented in cordial and informal ways and no formal words are used
leading to a new words created for entertaining purposes. For this reason, a speaker should
apply the words properly and appropriately.
Keywords : language-mixing, part of speech and vocabulary
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บทนา
ปัจจุบันการสื่อสารมีมากกว่าหนึ่งภาษา โดยประชากรทั่วโลกถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้
กันทุกประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทยถือว่าภาษาอังกฤษมีความสาคัญต่อการใช้ชีวิตประจาวัน การศึกษา
และการท างาน แต่ ด้ ว ยสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น คนส่ ว นใหญ่ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและไม่ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า น
ภาษาอั งกฤษล้ ว นใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษปนกั นจนเกิดเป็น ความเคยชิน ส่ งผลต่ อโครงสร้ างของ
ภาษาไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับเสียง ระดับคา และระดับประโยค
นักภาษาศาสตร์เรียกพฤติกรรมการใช้ภาษาร่วมกันนี้ว่า “การปนภาษา (code mixing)” (นภารัตน์
ฐิติวัฒนา, 2539:1) ซึ่งหมายถึงการใช้ภาษาสองภาษาในหนึ่งประโยค ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะแพร่หลายใน
ปัจจุบันทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาราชการ ภาษาจะไม่ปรากฏในในสภาวะที่มี
ข้อจากัด กล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นจะเกิดการปนภาษาในกรณีที่สนทนาอย่างเป็นกันเอง หรือการสนทนา
ของผู้ที่รู้ภาษาดีมากซึ่งผู้รู้ภาษานั้นอาจไม่ใช่ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี แต่อาจเป็นคนที่สามารถ
เข้าใจและสื่อสารความหมายของคาบางคาที่พูดกันอยู่บ่อย ๆ
ในการสื่อสารในปัจจุบัน คนให้ความสนใจกับข่าว ซึ่ง พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ (2555) กล่าวว่ า ข่าว คือ
เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่ได้รับการรายงานเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจ เพราะถ้าเหตุการณ์ที่
ถึงแม้ว่าจะมีคนสนใจมากเพียงใดแต่ไม่ได้รับการรายงานก็ไม่ถือว่าเป็นข่าว โดยข่าวแต่ละข่าวมีเนื้อหาสาระที่
แตกต่างกันออกไป
ข่าวบันเทิงเป็นการรายงานเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเพื่อให้ผู้อ่านทราบ
ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และทาไม ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงทุก ๆ ด้าน โดย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ได้ให้ความหมายของคาว่า
“บันเทิง” ว่าทาให้รู้สึกสนุกเบิกบาน โดยข่าวบันเทิงจึงเป็นการนาเสนอข้อเท็จจริงที่มีเนื้อหาน่าสนใจและทาให้
เกิดความสนุกสนาน
ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารถูกส่งต่อกันผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากมีความสะดวกเข้าถึงง่าย
และมีความรวดเร็ว ข่าวบันเทิงก็เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ผู้คนสนใจโดยสามารถแสดงความสนิทสนมความเปนกันเอง
และความคุ นเคยกับผู อ่านไดมากกวาการใชถอยคาที่เปนทางการ การใชคาปนภาษาจะมีส วนชวยสราง
ความรู้สึกที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวระหวางผูเขียนและผูอานได้ คล้ายกับวากาลังพูดคุยอยูในวงสนทนา
เดียวกัน
เว็บไซต์ sanook.com เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข่าว มีข่าวบันเทิงที่หลากหลาย
ทันสมัย และมีผู้เข้าชมเป็นอับดับแรกของเว็บไซต์ข่าวบันเทิง จากการสืบค้นพบว่าเว็บไซต์sanook.comรวมไป
ถึงข่าวบันเทิงซึ่งมีความแตกต่างที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมโดยปรากฏเป็นจานวนผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ ทาให้เห็น
ถึงความแตกต่างไปจากเว็บไซต์อื่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยจึงเลือกศึกษาข่าวบันเทิงในสื่อสังคม
ออนไลน์ ของ เว็บไซต์ sanook.com
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของคาปนภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิงบนเว็บไซต์ sanook.com
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เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาชนิดของคาปนภาษาอังกฤษและวงศัพท์ของคาปนภาษาผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การปนภาษาดังนี้
1.การปนภาษา
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธ์ (2548:94) ให้ความหมายว่า “การปนภาษา คือ การใช้ภาษาหนึ่งในบริบท
ของอีกภาษาหนึ่ ง ในความหมายกว้างที่สุด การปนภาษา หมายถึง การใช้ภ าษาหนึ่งในทุกระดับหรือทุก
รู ป แบบปนกั บ อี ก ภาษาหนึ่ ง ของผู้ พู ด เช่ น ใช้ ค า วลี ลั ก ษณะทางเสี ย ง หรื อ ข้ อ ความต่ อ เนื่ อ งยาวๆใน
ภาษาอังกฤษปนเข้าไปในการพูดภาษาไทย”
ศิรตะวัน ทหารแกล้ว (2554) ให้ความหมายว่า “คาภาษาอังกฤษที่เข้ามาปนในภาษาไทยเท่านั้น และ
การที่เราใช้ภาษาที่ต่างกันสองภาษาหรือมากกว่านั้นปนกันในสนทนาแต่ในแง่ของไวยากรณ์ใช้ไวยากรณ์ของ
ภาษาใดภาษาหนึ่งนั้น จะใช้กันในหมู่คนที่รู้มากกว่าหนึ่งภาษา ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ที่รู้ภาษามากว่า หนึ่งภาษาอยู่
มาก และมักเกิดการพูด การใช้ที่ปนภาษาและภาษาที่พบว่าเกิดการปนภาษามากที่สุด ก็คือภาษาอังกฤษที่เข้า
มาปนในภาษาไทย”
คาหมาน คนไค (2548) ให้ความหมายของ การใช้ภาษาอังกฤษในภาษาไทยทั้งในภาษาพูดและภาษา
เขียนไว้ มีอยู่ 8 ประเภท1. เรียกชื่อเฉพาะบุคคล สัตว์ นิติบุคคล สถานที่ ฯลฯ เป็นภาษาอังกฤษ 2. พูดคาไทย
และคาอังกฤษปนในประโยคเดียวกัน 3. พูดไทยแล้วแทรกหรือขยายความด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทยปน
กันไป 4. พูดคา วลี ประโยคภาษาอังกฤษแล้วแปลหรืออธิบายเป็นภาษาไทย 5. เขียนคาภาษาไทยแล้วใส่
วงเล็บหรือวลีภาษาอังกฤษต่อชิดกับคาไทย6. เขียนประโยคภาษาไทยแล้วใส่วงเล็บประโยคภาษาอังกฤษต่อ
ประชิดประโยคนั้น 7. เขียนวิสามานยนามที่ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น 8.เขียนวิสามานยนามที่
ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
การปนภาษา กล่าวโดยสรุปว่าเป็นการใช้ภาษาหนึ่งปนกั บอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
การสนทนาและการเขียน โดยพบในรูปประโยคหนึ่งที่มีใจความเดียวกันแต่มีภาษามากกว่าหนึ่งภาษา ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นกับผู้ที่รู้ภ าษามากกว่าหนึ่งภาษา หรือผู้ ที่ไม่มีความรู้ทางภาษานั้น แต่จะมีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวบันเทิงและสังคมออนไลน์
พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ (2555) กล่าวว่า “ข่าว คือเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่ได้รับการ
รายงานเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจ เพราะถ้าเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะมีคนสนใจมากเพียงใดแต่ไม่ได้รับการ
รายงานก็ไม่ถือว่าเป็นข่าว หรือว่าข่าวจะเป็นสิ่งใหม่ๆ หรือข้อมูลใหม่ๆ ที่มีเนื้อหาสาระและประโยชน์ ความ
บันเทิง คือ สิ่งที่ทาให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน”
ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2552) กล่าวไว้ว่า “ในประเทศไทยนั้นจะเห็นลักษณะการสื่อสารชัดเจนที่สุด
กับ วงการข่าวบั น เทิง ที่แพลตฟอร์ ม ใหม่ๆ ทาให้ เ ราสามารถสื่ อสารได้กับดาราโดยตรง ในขณะเดียวกั น
สื่อมวลชนแทบทุกประเภทก็ให้ความสาคัญกับการรายงานข่าวสายบันเทิง รวมทั้ง ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
บันเทิงก็เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงในระบบเศรษฐกิจ”
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า สังคมออนไลน์ หมายถึง การที่มนุษย์เชื่อมโยงถึงกัน ทา
ความรู้จักกัน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปการให้บริการผ่านเว็บไซต์เชื่อโยงบุคคลต่อบุคคลไว้ด้วยกัน และใน
บทบาทของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ จ ะเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในชี วิ ต ประจ าวั น ของประชาชนเพิ่ ม ขึ้ น แต่ อ าจมี ก าร

[119]

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2562
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปลี่ยนแปลงการใช้ชนิดของสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆไปตามกระแสความนิยมของกลุ่มผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปนภาษา
วนิดา มงคลธนิต (2542) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในหนังสือ พิมพ์
รายวัน”มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของคาทับศัพท์ที่พบในหนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐ เก็บข้อมูลจาก
คอลัมน์ สกู๊ปข่าวหน้าหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2542เป็นจานวน 104 ฉบับโดยใช้เกณฑ์การจาแนกคาออกเป็น 6 กลุ่ม
ได้แก่ คาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน คาศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับกี ฬา คาศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการ
คาศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินและการธนาคาร คาศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา คาศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับ
การเมือง ซึ่งคาศัพท์ที่พบในชีวิตประจาวันพบมากที่สุด จากการแยกความหมายคาทับศัพท์ออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ คาทีไ่ ม่เปลี่ยนแปลงความหมาย และคาที่มีเปลี่ยนแปลงความหมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความหมายของคา
พบ 3 ลักษณะ คือ ความหมายแคบเข้า ความหมายว้างออก และความหมายย้ายที่โดยสรุปพบรูปแบบคาทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคงเดิมมากที่สุด
จันทนา บุญแทน (2536) ได้ศึกษาเรื่อง “คายืมจากภาษาอังกฤษ : ศึกษาเฉพาะลักษณะการยืมคา
และการ เปลี่ยนแปลงความหมายของคาทับศัพท์ ” มีผลการศึกษาพบว่าจานวนคาทั้งสิ้น 794 คา การยืมคา
โดยการทับศัพท์มากที่สุดมี 482 คารองลงมาคือการคิดคาขึ้นใหม่312 และน้อยที่สุดคือการคิดคาขึ้นใหม่ 23 คา
ส่วนการเปลี่ยนแปลงความหมายที่ พบมากที่สุด คือศึกษาพบในรูปแบบความหมายความหมายแคบเข้ามาก
ที่สุดส่วนความหมายกว้างออกพบน้อยที่สุดคือ
ปรารถนา กาลเนาวกุล (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการโทรทัศน์”
พบการใช้ภ าษาอัง กฤษปนในภาษาไทยในประเภทกีฬ ามากที่สุด ส่ว นใหญ่พ บในระดับ คา เ ป็น คานาม
คาที่นามาใช้ส ามารถใช้ภ าษาไทยแทนได้ส่ว นที่ส องเป็นการใช้ทัศนคติ พบว่าได้รับผลกระทบในด้านลบ
พบมากในกลุ่มวัยรุ่น
นันทวัน ผลฉาย (2532) ได้ศึกษาเรื่อง “ลักษณะภาษาไทยในงานแปลทางวิชาการ” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะภาษาที่แตกต่างของการใช้ถ้อยคาระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย เก็บข้อมูลจากงาน
แปลทางวิชาการ 2 เรื่อง คือเรื่องนครวัด งานแปลของปราณี วงษ์เทศ และ เรื่องการศึกษาปัญหาการมี
งานทาในประเทศกาลังพัฒนางานแปลของสุนทร โคตรบรรเทา ผลการวิจัยพบว่าลักษณะภาษาที่แตกต่างกัน
คือ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เน้นประโยคแต่ภาษาไทยเป็นภาษาที่เน้นข้อความ ซึ่งลักษณะของทั้งสองภาษา
ส่งผลต่อกระบวนการแปลในภาษาไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อง การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย ของข่าวบันเทิง จากเว็บไซต์ ผู้ วิจัยใช้ข้อมูล จาก
เว็บไซต์ sanook.com ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
การรวบรวมข้อมูล
เนื่ อ งจากเว็ บ ไซต์ ที่ น าเสนอข่ า วบั น เทิ ง มี ห ลายเว็ บ ไซต์ ผู้ วิ จั ย จึ ง คั ด เลื อ กข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์
sanook.com เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ข่าวบันเทิงที่มีผู้นิยมเข้าอ่านมากที่สุด จากจานวนผู้เข้าอ่านที่ปรากฏเป็น
สถิติอย่างชัดเจน และได้เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จานวน 84 ข้อมูล ผู้วิจัยจะทาการ
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คัดลอกข้อมูลจากหน้าข่าว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ และนามาจัดพิมพ์ลงในตารางซึ่งสามารถจาแนก
ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ข้อมูลที่เขียนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 2. ข้อมูลที่เขียนด้วยอักษรไทย
วิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ sanook.com ทั้งในรูปการณ์เขียนด้วยภาษาอังกฤษและคาทับศัพท์
โดยวิเคราะห์ว่าคาที่พบเป็นคาชนิดใด พิจารณาตามเกณฑ์การจาแนกชนิดของคาของพระยาอุปกิตศิลปสาร
(2539 : 70–109) ดังนี้
คานาม คือ คาที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เป็นต้น
คาสรรพนาม คือ คาที่ใช้แทนคานาม เพื่อไม่ต้องกล่าวถึงคานามนั้นซ้า ๆ
คากริยา คือคาที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม หรือการกระทาในประโยคเพื่อให้รู้ว่านามหรือ
สรรพนามนั้น ๆ ทาอะไร หรือเป็นอย่างไร
คาวิเศษณ์ คือ คาที่ใช้ประกอบคาอื่นทั้งคานาม สรรพนาม กริยา และประกอบคาวิเศษณ์ด้วยกัน
คาบุพบท คือ คาที่ทาหน้าที่เชื่อมคา โดยนาหน้านาม สรรพนาม หรือกริยา
คาสันธาน คือ คาที่ใช้เชื่อมถ้อยคาให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งทาหน้าที่เชื่อมคา ประโยค และความ
คาอุทาน คือ คาที่ผู้พูดเปล่งออกมา โดยไม่มีความหมาย แต่เป็นการบอกให้ทราบความต้องการ หรือ
แสดงอารมณ์ของผู้พูด
2. ผู้วิจัยได้ศึกษาคาปนภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิง จากเว็บไซต์ sanook.com ในเรื่องของการจาแนก
วงศัพท์ที่ปรากฏ เป็นคาที่มาจากวงศัพท์ใด โดยใช้เกณฑ์การจาแนกตามความหมายที่ปรากฏของคานั้น ๆ ซึ่ง
อ้างอิงความหมายตามพจนานุกรม Oxford living dictionaries (2018) เนื่องจากเป็นพจนานุกรมที่ได้รับ
การยอมรับและถูกนามาใช้เป็นเกณฑ์การให้ความหมายคาภาษาอังกฤษในงานวิจัย
3. สรุปสัดส่วนร้อยละของคาแต่ละชนิดที่มีการปนภาษาและลักษณะการปนภาษาอังกฤษ
4. เรียบเรียง นาเสนอผลการศึกษา โดยจาแนกลักษณะที่ปรากฏ และแสดงตัวอย่าง นาเสนอผล
การวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณาวิเคราะห์ (descriptive analysis)
5. สรุป อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของข่าวบันเทิงบนเว็บไซต์ sanook.com ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. รูปแบบการปนภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิง sanook.com จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวบันเทิง
จากเว็บไซต์sanook.com พบรูปแบบการปนภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การเขียนคาหรือ
ข้อความด้วยอักษรภาษาอังกฤษ และ การเขียนคาหรือข้อความด้วยการทับศัพท์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การเขียนคาหรือข้อความด้วยอักษรภาษาอังกฤษ หมายถึง การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย
ด้วยวิธีการเขียนสะกดคาหรือข้อความด้วยตัวอักษรในภาษาอังกฤษ สามารถจาแนกตามชนิดของคา ดังนี้
1.1.1 คานาม คือ คาที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เป็นต้น จากข้อมูลพบดังนี้
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1) facebook
“…น่าเสียดายถ้าไม่ลองสัมผัสกับคาสอนจริงๆของพระพุทธเจ้า เพราะพุทธศาสนาคือ
เรื่องของการปฏิบัติ #ใครอยากลองปฏิบัติไปที่ไหนก็ได้ หรือลองไปดูได้ที่ facebook วัดมเหยงคณ์นะคะท่าน
สอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาดีมากๆค่ะ มีปฏิบัติตลอดทั้งปีด้วย…”
(1 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า facebook เป็นคาศัพท์เกี่ยวกับชื่อสื่อสังคมออนไลน์
2) GMMTV SERIES X
“…คึกคักเหมือนเดิม สาหรับบรรยากาศงานแถลงข่าว GMMTV SERIES Xเปิดตัวซีรีส์
ปี 2018 พร้อมยกทัพนักแสดงฝั่งอโศกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง…”
(1 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า GMMTV SERIES X เป็นศัพท์เกี่ยวกับชื่อรายการบันเทิง
3) The Mask Singer
“…ปิดฉากลงไปอย่างสวยงาม "The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ซีซั่น 3" ที่คนทั้ง
ประเทศได้เห็นโฉมหน้าของแชมป์ประจาฤดูกาลนี้ “หน้ากากหนอนชาเขียว"
(2 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า The Mask Singer เป็นศัพท์เกี่ยวกับชื่อรายการบันเทิง
4) Love is...
“…ถือเป็นอีกหนึ่งค่าคืนแห่ความเจิดจรัส เพราะเป็นการรวมตัวของเหล่าซุปตาร์สาว
และนางแบบชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ร่วมเดินแบบเฉิดฉายในคอนเซ็ปต์ Love is...สวมชุดชั้นในจากแบรนด์
ดังชั้นนา …”
(2 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า Love is... เป็นศัพท์เกี่ยวกับชื่อกิจกรรมการแสดง
5) Harvard Business School
“…เป็ น ไฮโซสาวที่ ทั้ ง สวย รวย และเก่ ง สุ ด ๆ ส าหรั บ แหวนแหวน ปวริ ศ า เพ็ ญ
ชาติ หลังเข้ารับตาแหน่งผู้บริหารในธุรกิจของครอบครัว เจ้าตัวก็ไปสมัครเรียนเพิ่มที่ Harvard Business
Schoolซึ่งเป็นคอร์สสาหรับระดับนักบริหารที่สอบเข้ายากมาก ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างคร่าเคร่ง จนในที่สุดก็
สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 1 ปี…”
(5 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า Harvard Business School เป็นศัพท์เกี่ยวกับชื่อสถาบันการศึกษา
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1.1.2 คากริยา คือ คาที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม หรือการกระทาในประโยค
เพื่อให้รู้ว่านามหรือสรรพนามนั้น ๆ ทาอะไร หรือเป็นอย่างไร จากข้อมูลพบดังนี้
1) Show…
“…ผู้หญิงเราอย่าปล่อยตัวให้เผละ อะไรที่ทาให้สามีมีความสุขก็ทาไป แต่ขอให้อยู่
ด้วยกันแล้วมีความสุข อะไรที่ทาให้เบื่อก็อย่าทา เพราะมันจะทาให้จบติดตามรายการคุยแซ่บShow…”
(2 กุมภาพันธ์ 2561)
1.2 การเขียนคาหรือข้อความด้วยการทับศัพท์ การเขียนคาหรือข้อความที่เขียนด้วยการทับศัพท์
หมายถึง การเขียนคาหรือข้อความภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทย ในข้อมูลข่าวบันเทิงในเว็บไซต์ sanook.com
พบว่ามีปนจานวนมากเป็น คาทับศัพท์ โดยพบทั้งหมด 153 คา สามารถจาแนกตามชนิดของคา ดังนี้
1.2.1 คานาม คือ คาที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เป็นต้น จากข้อมูลพบดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
1) เทรนเนอร์
“…ตี๋ ดอกสะเดา ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หันมาเอาดีทางด้านการออกกาลังกาย จนตอนนี้
จ้างเทรนเนอร์มาดูแลการออกกาลังกายจนกลายเป็นคนหุ่นดีกล้ามแน่น มีซิกแพค …”
(1 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า เทรนเนอร์ เป็นคาศัพท์เกีย่ วกับอาชีพและการศึกษา
2) ฮอลล์
“…แต่หนึ่งในโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจและคราบน้าตาให้กับคนทั้งฮอลล์
เมื่อ พี่แอม เสาวลักษณ์ หยิบเอาหนึ่งในเพลงฮิตตลอดของเจ้าตัวอย่าง "ความทรงจา" ขึ้นมาร้องด้วย…”
(2 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า ฮอลล์ เป็นศัพท์เกี่ยวกับสถานที่
3) ฟิตเนส
“สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเอาเอง เทรนด์มาแรงของดารานักแสดง
ตอนนี้คือการเข้าฟิตเนสออกกาลังกาย นอกจากจะร่างกายแข็งแรงแล้วยังได้รูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มอีกด้วย
เช่นเดียวกับนักแสดงตลกชื่อดัง ตี๋ ดอกสะเดา”
(7 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า ฟิตเนส เป็นศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา
1.2.2 คากริยา คือ คาที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม หรือการกระทาในประโยค
เพื่อให้รู้ว่านามหรือสรรพนามนั้น ๆ ทาอะไร หรือเป็นอย่างไร จากข้อมูลพบดังตัวอย่างต่อไปนี้
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1) เคลียร์
“…ออกมาเคลียร์ให้ฟังชัดๆ เองเลยทีเดียว สาหรับ “หน่อย นวลนง” คุณแม่
ของนางเอกสาว “แพนเค้ก เขมนิจ” ที่ถูกจับตามองถึงเรื่องที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหากลูกสาวแต่งงาน
เรื่องสินสอดก็ขอวัดใจกับทางแฟนหนุ่มลูก “พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร” หรือ “สารวัตรหมี” ว่าจะให้ยังไง …”
(2 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า เคลียร์ เป็นคาเกี่ยวกับความรู้สึก
2) ดินเนอร์
“…หนุ่มกอล์ฟ กาลังซุ่มทาอะไรบางอย่าง และยังแวะไปดินเนอร์กับพี่สาวคนเก่ง
"ซาร่า มาลากุล เลน" ด้วย ไม่แน่ๆ เราอาจจะได้เห็นธุรกิจใหม่อย่างเป็นทางการของเขาเร็วๆ นี้…”
(2 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า ดินเนอร์ เป็นศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรม
1.2.3 คาวิเศษณ์ คือ คาที่ใช้ประกอบคาอื่นทั้งคานาม สรรพนาม กริยา และประกอบคา
วิเศษณ์ด้วยกัน จากข้อมูลพบดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) สเปค
“…เปิดรับสมัครนะคะ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ (ยิ้ม) สเปคจั่นคืออยากได้คนที่สูงกว่า
เพราะจั่นเป็นคนตัวเตี้ย เอาจริงๆ จั่นก็ไม่ได้มีการตั้งมาตรฐานอะไรมากนักหรอก ขอแค่เขาเป็นคนที่มีจิตใจ
เมตตา รักสัตว์ รักครอบครัว เพราะสิ่งเหล่านี้จะทาให้เราอยู่ด้วยกันได้”
(1 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า สเปค เป็นศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวและความรัก
2) ซีเรียส
“… ซี เ รี ย สไหมที่ ถู ก เปรี ย บเที ย บกั บ นั ก แสดงที่ เ พิ่ ง หมดสั ญ ญาคนอื่ น ๆ ?
"ไม่ซีเรียสเลยค่ะ เพราะจั่นคิดว่าความจริงก็คือความจริง มันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไร ตอนแถลงข่าวหมดสัญญา
จั่นก็แถลงที่ช่อง จั่นเลยเฉยๆ กับข่าวนี้มากกว่า และก็อย่างที่บอกเรื่องนี้มันแล้วแต่คนมองเลย…”
(1 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า ซีเรียส เป็นศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึก
3) วินเทจ
“…น้องเขาชอบแต่งสั้น แต่ผ มชอบแบบเรียบร้อย วินเทจ แต่ตอนนี้ผมทาใจ
เพราะเขาบอกว่าเขาจะเป็นแบบนี้ แต่เวลาที่ร้านดีๆส่งชุดมาให้เขาใส่ เขาก็ดูดีนะครับ…”
(5 กุมภาพันธ์ 2561)
จากข้อมูลคาว่า วินเทจ เป็นศัพท์เกี่ยวกับยุคสมัยและช่วงเวลา
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละลักษณะการปนภาษา
รูปแบบคาปนภาษาอังกฤษ
การเขียนคาหรือข้อความด้วยอักษร
ภาษาอังกฤษ
การเขีย นคาหรือข้อความด้วยการ
ทับศัพท์
รวม

คานาม
14
(ร้อยละ
93.33)

จานวนคาที่ปรากฏ
คากริยา
คาวิเศษณ์
1
(ร้อยละ 6.67)
-

102
(ร้อยละ
60.71)
116

54
(ร้อยละ
32.17)
55

รวมทั้งสิ้น
15 คา

12
(ร้อยละ 7.14)

168 คา

12

183 คา

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของข่าวบันเทิงจากเว็บไซต์ sanook.com ผู้วิจัย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของคาปนภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิงในเว็บไซต์ sanook.com สามารถ
สรุปผลการวิจัย ว่าการปนภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิงในเว็บไซต์ sanook.com มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การเขียน
คาหรื อข้อความด้ว ยอักษรภาษาอังกฤษ และการเขียนคาหรื อข้อความด้ว ยการทั บศัพท์ แบ่งชนิดคาปน
ภาษาอังกฤษในภาษาไทยได้ 3 ชนิด ได้แก่ คานาม คากริยา และคาวิเศษณ์
การปนประเภทการเขียนคาหรือข้อความด้วยอักษรภาษาอังกฤษ พบทั้งหมด 15 คา โดยพบคานาม
จานวน 14 คา คิด เป็น ร้อ ยละ 93.33 และคากริย าจานวน 1 คา คิด เป็น ร้อยละ 6.67 ส่ว นการปน
ประเภทการเขียนคาหรือข้อความด้วยการทับศัพท์พบจานวน 168 คา พบมากที่สุดคือคานามจานวน 102 คา
คิดเป็นร้อยละ 60.71 รองลงมาคือ คากริยา จานวน 54 คาคิดเป็นร้อยละ 32.14 และพบน้อยที่สุด คือ
คาวิเศษณ์ จานวน 12 คาคิดเป็นร้อยละ 7.14
ทั้งนี้พบว่าชนิดของคาปนภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนหน้าที่ของคาเมื่อนามาใช้ในประโยคภาษาไทย
โดยไม่คานึงถึงชนิดของคาและบริบทที่ถูกต้อง แสดงถึงการเล่นกับภาษาเพื่อแสดงถึงสีสันของข่าวบันเทิง
ซึ่งคาบางคาในภาษาอังกฤษมีหน้าที่เป็นคานาม แต่เมื่อมาอยู่ในประโยคภาษาไทยจะทาหน้าที่เป็นคาวิเศษณ์
นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ พบว่าชนิดของคาภาษาอังกฤษบางคาเมื่อนามาใช้ในประโยคภาษาไทย
จะมีหน้าที่ต่างไปจากเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทในประโยคนั้น ๆ พบว่าจากคานามเมื่อปรากฏในประโยคภาษาไทย
จะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคาวิเศษณ์ และในบางครั้ง คาวิเศษณ์เมื่อปรากฏในประโยคภาษาไทยจะเปลี่ยนหน้าที่เป็น
คากริยา ตัวอย่างเช่น
เวิร์ก (work) หากแปลจากพจนานุกรม Oxford living dictionaries (2018) เป็นคานามหมายถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความพยายามทางกายภาพที่กระทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์แต่ ตามบริบท
ในข่าวบันเทิง หมายถึงสิ่งที่น่าพอใจ เช่น
“…แต่ถ้าหากมีแฟนแล้วต้องคอยกังวลหรือรู้สึกไม่เวิร์ค เราก็ไม่เอาดีกว่า…"
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)
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ชนิดของคาปนภาษาอังกฤษที่พบในข่าวบันเทิงในเว็บไซต์ sanook.com พบว่าคานามเป็นชนิดของ
คาที่พบมากที่สุด รองลงมาคือคากริยา และคาวิเศษณ์พบน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศยามล ไทรหาญ
(2553) ที่ศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในนิตยสารวัยรุ่น คาปนที่พบมากที่สุดคือคานามรองลงมาคือ
คากริยา คาวิเศษณ์ และคาสรรพนาม พบน้อยที่สุด ชนิดของคาปนภาษาอังกฤษที่พบเป็นคานามมากที่สุ ดนั้น
เพราะคานามที่ใช้ในข่าวบันเทิงในเว็บไซต์ sanook.com เป็นคาที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจและสื่อความหมายไป
ในทางเดีย วกัน ไม่ได้เป็น ศัพท์เฉพาะทางวิช าการและพบการปนในภาษาไทยมานาน เช่นคาว่า “ฮอต”
“เดอะเบสท์” และหากเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแม้จะมีมาไม่นานแต่ คนในสังคมก็รับรู้ร่วมกันว่า
หมายถึงสิ่งใด เช่นคาว่า “ไลน์” “อินสตราแกรม” “เฟซบุ๊ก” โดยคาทับศัพท์ที่พบบ่อยที่สุดในข่าวบันเทิงคือ
คาว่า “โพสต์” โดยมีการนาเสนอข่าวโดยใช้คาว่าโพสต์ซ้ามากถึง 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.93 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ปัจจุบันข่าวบันเทิงนาข่าวมาจากสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เป็นการนาเสนอข่าวที่สอดคล้องกับความเป็น
ปัจจุบันของสังคม และยังไม่มีคาภาษาไทยใช้แทนในด้านของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มา
จากต่างประเทศโดยมักจะเรียกชื่อตามภาษาที่รับมา
การศึกษาชนิดของคาปนภาษาอังกฤษที่พบในงานวิจัยฉบับนี้จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ที่นามาเป็น แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังที่กล่าวมาข้างต้นพบชนิดของคานามมากที่สุดโดย อาจเป็น
เพราะคานามเป็นคาที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ทั่วไป ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ซึ่งเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน มีการใช้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าชนิดของคาปนภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนหน้าที่
ของคาได้ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทในข้อความนั้น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการปนภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิงในเว็บไซต์ sanook.com ผู้วิจัย
เห็น ว่าควรมีการศึกษาการปนภาษาอังกฤษในข้อมูล เว็บไซต์อื่น เช่น thairath.com daradaily.com
ซึ่งปัจจุบันข่าวบันเทิงแต่ละเว็บไซต์มีความน่าสนใจ
2. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการปนภาษาอั ง กฤษ โดยวิ เ คราะห์ ใ นเรื่ อ งชนิ ด ของคา
การจาแนกวงศั พ ท์ และการสะกดคา ควรวิเคราะห์รูปแบบของการปนภาษา
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารายงานวิจัยที่
กรุณาช่ว ยเหลือแนะนาแนวทางตั้งแต่ผู้วิจัยเริ่ม คิดหัว ข้อ ที่ใช้ในการศึกษา และติดตามความคืบหน้าใน
การทารายงานวิจัยมาโดยตลอด รวมถึงที่กรุณาตรวจสอบ แก้ไขรายงานวิจัยทุกขั้นตอนจนวิจัยฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาการทาวิจัย ฉบับนี้ ผู้วิจัยตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์เป็น
อย่างยิ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม อาจารย์ผู้สอนวิชาการวิจัยทางภาษาไทย ตลอดจน
อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยทุกท่านที่ ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้อันเป็นแนวทางให้กับผู้วิจัยได้นามาใช้ใน
รายงายวิจัยฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณนักวิชาการทุกท่าน ที่ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาใช้ประกอบการศึกษาในรายงานวิจัย
ฉบับนี้ จนสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และทาให้รายงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา ที่ เ ห็ น ถึ ง ความสาคั ญ ของการศึ ก ษาโดยส่ ง เสริ ม และให้ ก าร
สนั บ สนุ น ทางการศึกษา ทั้งให้กาลังใจ ทุนทรัพย์ และรับฟังปัญหาเสมอมา ตลอดจนจัดหาสิ่งที่เป็นประโยชน์
ในการศึกษา ผู้วิจัยขอกราบเท้าด้วยความสานึกในพระคุณอย่างยิ่ง
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพื่ อน ๆ ทุกคนในสาขาวิชาภาษาไทยที่คอยสอบถามความคืบหน้าในการทา
วิจัยพร้อมให้กาลังใจ และความช่วยเหลือกับผู้วิจัยตลอดมา
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