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การปนภาษาและท าการอภิปรายผลโดยใชห้ลกัการจ าแนกค าและการจ าแนกวลี      ผลการศึกษาพบวา่ผู ้
ด าเนินรายการมีการใชค้  าและวลีภาษาองักฤษในการด าเนินรายการ โดยพบการปนภาษาท่ีเป็นค าทั้งหมด 
71 ค  า ไดแ้ก่ ค  านาม 50 ค า (70.42%), ค  ากริยา 13 ค า (18.30 %), ค  าคุณศพัท ์5 ค า (7.04%), ค  าอุทาน 3 ค า 
(4.22%) ส าหรับการปนภาษาท่ีเป็นวลีพบทั้งหมด 4วลี แบ่งเป็นค านามวลี และวเิศษณ์วลีอยา่งละ 1 วลี 
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 This research is aimed to study English code-mixing in Thai in the TV variety show in the 
category of travelling travelling program , Thoey Thiaw Thai. In order to carry out this research, the 
researcher collected data from the hosts’ conversations broadcast in http://www.youtube.com/ 
user/toeytiewthai.  A total of 10 parts of  the content from this program were collected. 
 The framework of word and phrase categorization was employed to analyze the data. The 
finding was that the hosts used English words and phrase in their conversations. There were 71 words 
of English code-mixing found , namely 50 nouns (70.42%) , 13 verbs (18.30%) , 5 adjectives (7.04%) 
and 3 interjections (4.22%). There were English phrases in English code-mixing. 1 noun phrase ,       
1 adjective phrase , and 2 prepositional phrases were found. English code-mixing in Thai in Thoey 
Thiaw Thai reflected that English code-mixing used in the Thai conversations were not in accordance 
with the functions and types of word categorizations in the Thai language. That was , there were a 
change from Verb to Noun , Adjective to Verb , Noun to Verb , and Noun to Adjective. The lexical 
domain was also studied in this research. The lexical domain of Lifestyle was the most frequent use 
(21 words) in the conversations. The less were Greeting (3 words) , and Product (3 words). 
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และอาจารยกิ์ตติชยั พินโน ท่ีไดส้ละเวลาใหค้วามรู้ ช้ีแนะ พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษา และใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั 
จนสามารถท างานวจิยัน้ีส าเร็จ นอกจากน้ียงัขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีถ่ายทอดวชิาความรู้ทาง
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การส่ือสารในสังคมไทยปัจจุบนัมีการน าค าต่างประเทศอ่ืนมาใชป้นอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชค้  าภาษาองักฤษ ซ่ึงมีระดบัการน ามาใชห้ลายระดบัทั้งในลกัษณะการยมืค าดว้ย

วธีิการบญัญติัศพัท ์ทบัศพัท ์และแปลความ ไม่วา่จะเป็นระดบัเสียง ระดบัค า ระดบัประโยค และระดบั

ขอ้ความ ปรากฏการณ์เช่นน้ีท าให้เกิดการปนภาษา (code mixing) อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2540 : 91) 

ไดใ้หค้วามหมายของการปนภาษาวา่        

“การใช้ค าของภาษาหน่ึงในปริบทของอีกภาษาหน่ึงในระดับค าหรือส านวนเท่าน้ัน 

ส่วนในความหมายท่ีกว้างท่ีสุด การปนภาษาหมายถึงการใช้ภาษาหน่ึงในทุกระดับหรือทุก

รูปแบบ ปนกับอีกภาษาหน่ึงของผู้พูด เช่น การใช้ค า วลี ลักษณะทางเสียง ประโยค หรือข้อความ 

ภาษาอังกฤษต่อเน่ืองยาวๆ ปนเข้าไปในการพูดภาษาไทยเป็นต้น” 

แนวโนม้การปนภาษาองักฤษในภาษาไทยมีมากข้ึนไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษา การเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียว โดยมีช่องทางของการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดห้ลายช่องทาง 

เช่น ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโทรทศัน์เป็นตน้ การปนภาษาพบไดบ่้อยคร้ังในรายการโทรทศัน์ประเภทท่องเท่ียว

ท่ีมีน าเสนอวฒันธรรมมวลชนท่ีแพร่หลาย ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีส่งผลให้คนมีโอกาสเขา้ถึงภาษาองักฤษ 

และเปล่ียนวถีิชีวติความป็นอยูม่ากข้ึน ซ่ึงในท่ีสุดอาจน าไปสู่การใชภ้าษาองักฤษปนในภาษาแม่  

รายการโทรทศัน์ประเภทท่องเท่ียวรายการเทยเท่ียวไทย  ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 

Bang Channel เคเบิลทีว ี ด าเนินรายการโดย นิติ ชยัชิตาทร (ป๋อมแป๋ม) กิติพทัธ์ ชลารักษ ์ (กอลฟ์) 

และทชัชกร บุญลภัยานนัท ์ (ก็อตจิ) ผูด้  าเนินรายการทั้ง 3 คนจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาก

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รูปแบบรายการเป็นรายการท่องเท่ียวท่ีด าเนินรายการโดย
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เพศท่ีสามหรือท่ีเรียกวา่ชายรักชาย ซ่ึงผูด้  าเนินรายการจะพาผูช้มเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดย

เนน้สถานท่ีในประเทศไทย แฝงสาระดว้ยการใหข้อ้มูลทัว่ไปของสถานท่ีนั้น รวมถึงแนะน าเกร็ดความรู้

ดา้นการเดินทาง จุดเด่นท่ีส าคญัของรายการคือการน าเสนอรายการท่ีเนน้ความบนัเทิงโดยวิธีการส่ือสาร 

ทางภาษาของผูด้  าเนินรายการ ผา่นการสอดแทรกมุกตลกทางการใชภ้าษา มีการใชก้ารปนภาษาเพื่อใช้

ร่วมกบัค าพดูในบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการ รวมไปถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ และปฏิภาณไหว

พริบทางภาษาของผูด้  าเนินรายการเพื่อโตต้อบการสนทนาอยา่งฉบัไว สนุกสนาน มีความหลากหลาย   

แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถทางการใชภ้าษาของผูด้  าเนินรายการทั้ง 3 คน รายการน้ีจึงมีรูปแบบ

รายการท่ีมีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวัไดรั้บความนิยมสูง ประกอบกบัมีการออกอากาศทางหลายช่องทาง

ไม่วา่จะเป็นทางเคเบิลทีวีและทางเวบ็ไซด์ http://www.youtube.com/user/toeytiewthai ท าใหมี้ยอดผู ้

รับชมในการออกอากาศแต่ละสัปดาห์เป็นจ านวนมาก  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงเลือกท่ีจะศึกษาลกัษณะการปนภาษาองักฤษในรายการดงักล่าว โดยผูว้ิจยัจะ

ด าเนินการเก็บรวบรวมจ าแนกค าและวลีภาษาองักฤษท่ีใชป้นในบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการ 

จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ชนิดและประเภทของค าต่างๆ ในบทสนทนาท่ีมีการปนภาษาของผู ้

ด าเนินรายการ รวมถึงน ามาแบ่งหมวดหมู่ของค า เพื่อท าใหส้ามารถน ามาวเิคราะห์พฤติกรรมการปน

ภาษาองักฤษของผูใ้ชช้าวไทย ทั้งในลกัษณะการใชค้  าภาษาองักฤษปนภาษาไทยและการส่ือความหมาย 

และทราบถึงแนวโนม้การปนภาษาองักฤษในภาษาไทยวา่มีทิศทางไปในแวดวงใด 

 

2. วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย  

2.1 เพื่อศึกษาชนิดของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบในรายการเทยเท่ียวไทย  

2.2  เพื่อศึกษาประเภทของวลีท่ีใชใ้นการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบในรายการ

เทยเท่ียวไทย  

2.3      เพื่อศึกษาและแบ่งแวดวงของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบในรายการเทยเท่ียว

ไทย 
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3. ขอบเขตของกำรวจัิย 

3.1 ผูว้จิยัท าการศึกษาเฉพาะค าและวลีภาษาองักฤษท่ีปนในภาษาไทยในรายการเทยเท่ียวไทย 

ซ่ึงจุดเด่นท่ีส าคญัของรายการน้ีมีจุดเด่นคือเป็นรายการท่ีไดรั้บความนิยมสูง และมียอดจ านวนผูเ้ขา้ชม

มาก ผูว้จิยัท าการศึกษาเฉพาะการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยจากบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการ ท่ี

ออกอากาศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 จ  านวน 10 ตอน ดงัน้ี   

ตอนท่ี 1   ออกอากาศวนัท่ี  8    ตุลาคม พ.ศ. 2554     

 ตอนท่ี 2   ออกอากาศวนัท่ี  15  ตุลาคม พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 3   ออกอากาศวนัท่ี  22  ตุลาคม พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 4   ออกอากาศวนัท่ี  5    พฤศจิกายน พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 5   ออกอากาศวนัท่ี  12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   

 ตอนท่ี 6   ออกอากาศวนัท่ี  19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   

 ตอนท่ี 7   ออกอากาศวนัท่ี  26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   

 ตอนท่ี 8   ออกอากาศวนัท่ี  3    ธนัวาคม พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 9   ออกอากาศวนัท่ี  10  ธนัวาคม พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 10 ออกอากาศวนัท่ี  17  ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

3.2  ผูว้ิจยัจะศึกษาเฉพาะภาษาท่ีผูด้  าเนินรายการใชใ้นการสนทนาในบริบทเน้ือหาของรายการ

เท่านั้น ไม่ศึกษาถึงตวัผูใ้ชภ้าษาและไม่วเิคราะห์ลกัษณะทางเสียง ในการออกเสียงของผูด้  าเนินรายการ

แต่ละคน ผูว้จิยัใชว้ธีิการถอดความจากเทปรายการยอ้นหลงัทั้งหมดและตดัออกมาเฉพาะขอ้มูลท่ีมีการ

ปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีอยูใ่นบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการ และน าขอ้มูลท่ีเป็นการปนภาษา 

องักฤษในภาษาไทยมาเขา้รหสัเพื่อการอา้งอิง และก าหนดเกณฑใ์นการจ าแนกการปนภาษา โดยใชก้าร

วเิคราะห์ค าท่ีเป็นการปนภาษาและวิเคราะห์หนา้ท่ีของค าจากพจนานุกรมภาษาไทยฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 เปรียบเทียบกบัพจนานุกรมภาษาองักฤษ-ภาษาองักฤษ Webster’s 

New World Dictionary (1984) โดยท่ีค าๆใดไดมี้ระบุในพจนานุกรมภาษาไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พุทธศกัราช 2542 แลว้ จะถือวา่ค านั้นไม่เป็นการปนภาษาและจะไม่น ามาใชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 
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4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

4.1     รายการโทรทศัน์ประเภทท่องเท่ียว หมายถึง รายการเทยเท่ียวไทย 

4.2    การปนภาษา (code mixing) หมายถึง การท่ีผูรู้้ตั้งแต่สองภาษาข้ึนไปน าค าและวลีจาก

อีกภาษาหน่ึงเขา้มาปนในอีกภาษาหน่ึงภายในประโยคเดียวกนั  

4.3   ชนิดของค า หมายถึง ค าชนิดต่างๆซ่ึงแบ่งชนิดตามหนา้ท่ี ไดแ้ก่ ค  านาม ค าสรรพนาม 

ค ากริยา ค าวเิศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน  

4.4 ประเภทของวลี หมายถึง การแบ่งประเภทของส่วนประกอบของประโยคท่ีอาจประกอบดว้ย

ค าเพียง 1 ค า หรือหลายค า ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นภาคประธาน ภาคแสดง หรือส่วนขยาย ไดแ้ก่ นามวลี 

ปริมาณวลี กริยาวลี บุพบทวลี และ วเิศษณ์วลี 

4.5  แวดวงของค า หมายถึง การแบ่งหมวดหมู่ของค าและวลีภาษาองักฤษท่ีปนภาษาไทย

ออกเป็น 8 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ อาหาร ค าทกัทาย ผลิตภณัฑ์ พาหนะ/เคร่ืองเล่น รูปแบบการด าเนินชีวิต

อาชีพ/ต าแหน่ง สถานท่ี และ อ่ืนๆ   

 

5. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ท าให้ทราบชนิดของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีปรากฎในรายการเทยเท่ียว

ไทย ซ่ึงผลการวจิยัจะสะทอ้นใหเ้ห็นอิทธิพลของภาษาองักฤษท่ีมีต่อวงการบนัเทิงของไทยในปัจจุบนั  

5.2 ท าใหท้ราบถึงประเภทของวลีในการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีปรากฏใน 

รายการเทยเท่ียวไทย  

5.3 ท าใหท้ราบถึงแนวโนม้ของแวดวงค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชป้นในภาษาไทย ทั้งใน

ระดบัค าและวลีท่ีปรากฏในรายการเทยเท่ียวไทย 
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บทที ่2 

เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ในงานวจิยัเร่ืองการปนภาษาองักฤษในภาษาไทย : กรณีศึกษารายการเทยเท่ียวไทย ผูว้ิจยัได้

ศึกษาขอ้มูลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจ าแนกประเด็นออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ แนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัการปนภาษา และเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการปนภาษา  

 

2.1. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับกำรปนภำษำ  

 นกัวชิาการชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีท าการศึกษาเร่ืองการปนภาษา ไดมี้การใหค้วามหมาย 
ของการปนภาษา กล่าวถึงหลกัการ และความส าคญัของการปนภาษา ดงัต่อไปน้ี  
 

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสิทธ์ุ (2545 : 94) ไดใ้หค้วามหมายการปนภาษา (code-mixing) ใน
หนงัสือภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปล่ียนแปลง และการพฒันาวา่หมายถึงการใชค้  า
ของภาษาหน่ึงในปริบทของอีกภาษาหน่ึงในความหมายท่ีกวา้งท่ีสุด การปนภาษาหมายถึงการใชภ้าษา
หน่ึงในทุกระดบัหรือทุกรูปแบบปนกบัอีกภาษาหน่ึงของผูพ้ดู เช่นใชค้  า วลี ลกัษณะทางเสียง 
ประโยค หรือขอ้ความต่อเน่ืองยาวๆ ในภาษาองักฤษปนเขา้ไปในการพูดภาษาไทยเป็นตน้ อยา่งไรก็
ตามนกัวชิาการบางท่านใชค้  าวา่การปนภาษาในความหมายท่ีแคบลงมา คือหมายถึงเฉพาะการปนใน
ระดบัค าหรือส านวนเท่านั้น ไม่รวมการพูดภาษาอ่ืนยาวๆสลบักบัการพูดภาษาของตนซ่ึงปรากฏการณ์
นั้นจะเรียกวา่ การสลบัภาษา (code switching) 

 ปรารถนา กาลเนาวกุล (2544 : 10) กล่าวถึงการปนภาษาวา่มีลกัษณะแตกต่างจากการยมื
ภาษา กล่าวคือการยมืภาษา หมายถึง การท่ีภาษาหน่ึงรับเอาลกัษณะใดก็ตามจากอีกภาษาหน่ึงเขา้มา
ใชจ้นกลายเป็นลกัษณะของตนเอง เช่นในภาษาไทยมีค าวา่ เปอร์เซ็นต ์มอเตอร์ไซด์ แท็กซ่ี ค  าเหล่าน้ี
เป็นค ายมืท่ีคนไทยใชจ้นเป็นค าไทยไปแลว้ ค ายมืส่วนใหญ่เป็นท่ียอมรับในสังคมจนไดรั้บการบรรจุ
ไวใ้นพจนานุกรมและมีลกัษณะการปรับตวัเขา้กบัระบบเสียงของภาษาแม่มากกวา่ “ค าปน” (อมรา 
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ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2542) เช่นค าวา่ดีไซน์เนอร์ (designer) คอสตูม (costume) คอลเลคชัน่ (collection) ท่ี
ถึงแมจ้ะใชใ้นภาษาไทยแต่ก็ยงัไม่เป็นท่ียอมรับเท่ากบัค ายมื จึงเป็นเพียงค าภาษาองักฤษท่ีน ามาปนใน
ภาษาไทยเท่านั้น  Grojeans (1982) (อา้งถึงในปรารถนา 2544 : 11)  ไดส้รุปเก่ียวกบัหนา้ท่ีของการ
ปนภาษาดงัน้ี 1) ใชเ้พื่อเติมความตอ้งการดา้นค าศพัท ์ 2) เจาะจงผูฟั้งและกีดกนับางคนออกจากวง
สนทนา 3) เปล่ียนบทบาทผูพ้ดูและความผกูพนัของผูพ้ดู 4) แสดงเอกลกัษณ์กลุ่ม 5) อา้งอิงค าพดู
ของบุคคลอ่ืน 6) ขยายความ 7) ส่ืออารมณ์ความรู้สึกและความคิดท่ีวา่ภาษาใดภาษาหน่ึงเหมาะสม
กวา่อีกภาษาในการส่ือสารก็ดีการใชภ้าษาบางอยา่งเพื่อท าหนา้ท่ีบางประการก็ดี หรือการใชภ้าษาเพื่อ
แสดงความตั้งใจหรือความพยายามของผูพ้ดูท่ีจะบรรลุเป้าหมายอยา่งเช่น สร้างความเป็นกลุ่ม หรือ
สร้างความห่างเหินก็ดีนั้นแสดงใหเ้ห็นทศันคติต่อคุณค่าของภาษาท่ีใช ้

 
วไิลศกัด์ิ ก่ิงค า (2550) ไดก้ล่าวถึงการใชภ้าษาองักฤษในภาษาไทยใน 5 ลกัษณะ ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ใชท้บัศพัทภ์าษาองักฤษ ค าท่ีใชท้บัศพัทภ์าษาองักฤษส่วนใหญ่เป็นค าเฉพาะหรือช่ือเฉพาะ 

โดยเฉพาะช่ือเฉพาะทางวทิยาศาสตร์ ทางการกีฬา การแพทย ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยท่ีีไทยได้
รับมาจากต่างชาติ เราจึงใชค้  าภาษาองักฤษเป็นส่วนใหญ่ เช่น แอลกอฮอล์ วอลเลยบ์อล ออกซิเจน 
วติามิน คลินิก เป็นตน้ 

2. ใชค้  าไทยท่ีบญัญติัข้ึนมาแทนภาษาองักฤษ เป็นค าท่ีบ่งบอกคุณลกัษณะ หรือค าศพัทเ์ฉพาะ
ทางสายงานต่างๆ โดยทัว่ไปจะพบในค าศพัทก์ารเมือง ศพัทภ์ูมิศาสตร์ และพบในค าบอกคุณสมบติั
ต่างๆ ในศพัทว์ทิยาศาสตร์ เช่น สนธิสัญญา สหประชาชาติ เป็นตน้  

3. ใชค้  าภาษาองักฤษทั้งๆ ท่ีมีค  าไทยบญัญติัไว ้ อาจเน่ืองจากค าศพัทใ์นภาษาองักฤษสามารถ
จ าไดง่้ายกวา่ เช่น แสตมป์ (ดวงตราไปรษณียากร) ฟอสซิล (ซากดึกด าบรรพ)์ เป็นตน้  

4. ใชค้  ายอ่ในภาษาองักฤษหรือตดัค ามาใชเ้พราะสะดวกในการออกเสียงและสั้นเขา้ใจง่าย เช่น 
ทีว ี(มาจาก Television และในภาษาไทยแปลวา่ โทรทศัน์) เป็นตน้  

5.  ใชค้  าท่ีเพี้ยนมาจากภาษาองักฤษจนกลายเป็นค าไทย เช่น ทฤษฎี มาจาก theory เป็นตน้ 
  

 Appel and Muysken (1987) กล่าวว่า การปนภาษาช่วยให้ผูพู้ดสามารถอธิบายเร่ืองท่ีผูพู้ด

ไม่มีความรู้ในอีกภาษาหน่ึงเพียงพอไดต้รงตามใจผูพู้ด ช่วยเร้าให้ผูฟั้งสนใจและให้ผูฟั้งเขา้ใจเร่ือง

ท่ีพูดไดเ้ร็วข้ึน สนับสนุนให้ผูฟั้งเกิดความประทบัใจในทกัษะทางภาษาของผูพู้ด และเพื่อความ

ไพเราะในงานประพนัธ์ ร้อยกรองต่างๆ  
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ตามท่ีนกัวจิยัหลายท่านกล่าวถึงการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยสามารถสรุปไดว้า่ การปน
ภาษาองักฤษในภาษาไทยปรากฏทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ซ่ึงการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยอาจ
เกิดข้ึนไดท้ั้งในระดบัค าและระดบัวลี  โดยรูปแบบของการปนภาษาจะแตกต่างกนั เช่น การใชค้  าภาษา 
องักฤษแทนค าไทย การใชต้วัยอ่ในภาษาองักฤษ และการเขียนค าไทยแลว้ใส่วงเล็บค าหรือวลีภาษา 
องักฤษต่อชิดกบัค าไทย เป็นตน้ ทั้งน้ีการปนภาษาสามารถสะทอ้นถึงสงัคมวฒันธรรมและความพงึพอใจ
ส่วนบุคคลวา่ในสังคมท่ีอยูน่ั้นยอมรับการปนภาษาในการสนทนาในชีวิตประจ าวนั เพื่อแสดงถึงการ
ส่ือความหมายใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์  
 
 

2.2. เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปนภำษำ  

 จากการคน้ควา้งานวจิยัพบวา่มีผูว้จิยัหลายท่านศึกษาเก่ียวกบัการปนองักฤษในภาษาไทย

ในหลายสาขาวชิาชีพ โดยผูว้ิจยัน ามาเป็นกรอบในงานวจิยัฉบบัน้ี ดงัต่อไปน้ี 

 วงศแ์ข ภทัรนิตย ์ (2525) ศึกษาเร่ือง การใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทย โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทยของนกัวิชาการและนกัเขียน ผลการศึกษาพบวา่นกั 

วชิาการทุกสาขาวชิาใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทยทั้งในการพดูและการเขียน และพบวา่สาเหตุท่ีมีการ

ใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทยในการพูดมากท่ีสุดเพราะภาษาองักฤษใชง่้าย ส่ือความหมายลงตวั ชดัเจน 

สาเหตุรองลงมาคือความเคยชินและไดย้นิไดฟั้งอยูเ่สมอ ส่วนในแง่ของการใชค้  าภาษาองักฤษท่ีน ามาใช้

ปนกบัภาษาไทยนั้น พบวา่มีการใชค้  านามมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ค ากริยา ค าคุณศพัท ์และค าวเิศษณ์ 

ตามล าดบั ซ่ึงลกัษณะของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยนั้นพบวา่มี 3 ลกัษณะ คือ  

1. ใชค้  าภาษาองักฤษหน่ึงคร้ังในประโยคหรือกลุ่มค า เช่น     

   ทุกท่านท่ีติดต่อไปแลว้ happy ทุกคน    

   อนัน้ีเป็นเพียง assignment เท่านั้น     

   งานน้ีเป็นแบบ routine 

2. ใชค้  าภาษาองักฤษมากกวา่หน่ึงคร้ังในประโยคหรือกลุ่มค า เช่น 
เราก็ develop โดยการท า test model 

คนเราถา้จะ in love ก็พร้อมท่ีจะ in tears 
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3. ใชค้  าองักฤษควบคู่กบัความหมายภาษาไทย เช่น 

ท่านผูใ้ดมี problems หรือมีปัญหาอะไร 

เราตอ้ง persuade ตอ้งชกัจูงลูกคา้ 

ในเขตชนบทเราจะ maintain หรือจะใหค้งอยูใ่นการใชน้มแม่ 

จากลกัษณะการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยทั้ง 3 ลกัษณะขา้งตน้ พบวา่นกัวชิาการและ
นกัเขียนทุกสาขาวชิาใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทยในลกัษณะท่ีหน่ึงมากกวา่ลกัษณะท่ีสองและลกัษณะ
ท่ีสาม 

อรรจน์ สีหะอ าไพ (2530) ศึกษาเร่ือง การใชภ้าษาของมคัคุเทศน์ : การเปล่ียนภาษาระหวา่ง
ไทยและองักฤษ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการสับเปล่ียนภาษาของมคัคุเทศกใ์นสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในและนอกสังคมมคัคุเทศก ์ รวมทั้งในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี  เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลวา่มคัคุเทศกช์าย
และหญิง ท่ีมีความแตกต่างดา้นอาย ุ การศึกษา และประสบการณ์จะมีการสับเปล่ียนภาษามากนอ้ย
ต่างกนัอยา่งไร และการสับเปล่ียนภาษาท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างของสังคมไทยในปัจจุบนั
เพียงใด ผลการศึกษาพบวา่มีการสับเปล่ียนภาษาในระดบัค ามากท่ีสุดไดแ้ก่ ค  านามและค ากริยา ซ่ึง
พบวา่มีการใชใ้นหนา้ท่ีต่างไปจากเดิม โดยเป็นไปตามโครงสร้างลกัษณะภาษาไทยและเม่ือพิจารณาจาก
ตวัแปรทางสังคมพบวา่ในสถานการณ์และสังคมมคัคุเทศกใ์นขณะปฏิบติัหนา้ท่ีมีการใชค้  าทบัศพัท ์
ภาษาองักฤษมาก แต่ในสถานการณ์นอกสังคมมคัคุเทศกจ์ะมีการใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษนอ้ยลง 
ส่วนตวัแปรท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการสับเปล่ียนภาษาคืออาย ุ กล่าวคือผูมี้ประสบการณ์มากจะมีการ
สับเปล่ียนภาษามาก นอกจากน้ียงัพบลกัษณะการใชค้  าทบัศพัท ์เพื่อตอ้งการให้ตรงกบักบัความตอ้งการ
ในการส่ือความหมายเน่ืองจากผูพ้ดูรู้สึกวา่การใชค้  าภาษาองักฤษจะมีความกระชบัมากกวา่ 

 สุทธิรา วอ่งพาณิชเจริญ (2537) ไดศึ้กษาการปนภาษาระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาองักฤษของ

นกัจดัรายการทางวิทยใุนกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปนภาษาระหวา่งภาษาไทย

กบัภาษาองักฤษของนกัจดัรายการวทิย ุ เปรียบเทียบลกัษณะการปนภาษาโดยจ าแนกตามสถานการณ์ 

ประเภทของค า และลกัษณะของค าท่ีน ามาใช ้โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรซ่ึงเป็นนกัจดัรายการ

วทิยปุระเภทเพลงไทยสากลในกรุงเทพมหานคร  จากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จ านวน 20 คน เป็นเพศ

ชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน ผลการศึกษาพบวา่ในสถานการณ์ท่ีมีการสนทนาเพียงคนเดียวมีการปน

ภาษาองักฤษมากกวา่การสนทนาสองคน และมีการใชค้  าศพัทเ์ฉพาะสาขามากกวา่ค าศพัทท์ัว่ไป ส่วน
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ลกัษณะของค าท่ีน ามาใชพ้บวา่มีการใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษแบบเตม็รูปมากท่ีสุด รองลงมาคือการ

ใชต้วัยอ่และการตดัค าตามล าดบั  

 ปรารถนา กาลเนาวกุล (2544)  ไดก้ล่าวในงานวิจยัเร่ือง การปนภาษาองักฤษในภาษาไทย

ของรายการโทรทศัน์ : ลกัษณะ ทศันคติ การรับรู้ และแรงจูงใจ วา่สถานการณ์การปนภาษาองักฤษ

ในการพูดส่ือสารวา่นบัวนัจะมีมากข้ึน โดยท าการศึกษาการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยของรายการ

โทรทศัน์ ผลการศึกษาพบวา่เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไดส้ัมผสักบัภาษาองักฤษมาเป็นระยะ

เวลานาน การใชภ้าษาองักฤษปนในภาษาไทยจึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสัมผสัภาษา โดยพบ

การปนภาษาในรายการประเภทกีฬามากท่ีสุดและรายการละครไทยนอ้ยท่ีสุด  สะทอ้นให้เห็นวา่กีฬาท่ี 

มาจากตะวนัตกมีผลต่อการใชค้  าทบัศพัทใ์นวงการกีฬาไทยเป็นอยา่งมาก เพราะค าศพัทเ์ทคนิคเหล่านั้น

เขา้ใจง่ายและเป็นท่ีคุน้เคยของผูพ้ดูและผูช้มมากกวา่ภาษาไทย ในทางตรงกนัขา้มละครไทยสะทอ้น

สภาพชีวิตของสังคมไทยโดยทัว่ไป การใชภ้าษาไทยมาตรฐานจึงเขา้ถึงผูช้มไดจ้  านวนมากและง่ายท่ีสุด 

หน่วยของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยอยูใ่นระดบัค ามากท่ีสุดและส่วนใหญ่เป็นค านามมากกวา่

ค ากริยาหรือลกัษณะทางไวยากรณ์ประเภทอ่ืน นอกจากการปนภาษาองักฤษเพื่อสนองความตอ้งการ

ดา้นค าศพัทใ์หม่หรือศพัทเ์ฉพาะทางท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อการส่ือสาร และเพื่อความสะดวกความชดัเจน

หรือเพื่อเนน้หรือขยายขอ้ความภาษาไทยแลว้นั้น การปนภาษาองักฤษอาจใชเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์นดว้ย 

เช่นการแสดงความรู้สึกทางอารมณ์ ความโกห้รู การแสดงความมีการศึกษา หรือมีสถานภาพสูง ทั้งน้ี

เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่มีการใชค้  าภาษาองักฤษ ทั้งๆ ท่ีมีค  าภาษาไทยท่ีมีความหมายเท่าเทียมกนัอยู่

เป็นจ านวนค่อนขา้งมาก  

จิราภรณ์ กาแกว้ (2553) ท าการศึกษาทศันคติ ค า และส านวนภาษาองักฤษปนภาษาไทยใน

รายการโทรทศัน์ผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบนั พบวา่รายการสนทนาภาษาไทยผา่นระบบ

เครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบนัท่ีมีการปนภาษาองักฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทกลุ่มรายการ ไดแ้ก่ 

สุขภาพและกีฬา การศึกษานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ พากินพาเท่ียว แฟชัน่และบนัเทิง และ 

เศรษฐกิจสังคม โดยถ่ายทอดจากช่อง Voice TV และ Fuk Duk  ผลการศึกษาพบวา่รายการท่ีมีการใช้

ภาษาองักฤษปนภาษาไทยมากท่ีสุด คือ รายการนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ รองลงมาคือ

รายการท่ีมีเน้ือหาวชิาการ (เศรษฐกิจสังคม การเมือง การศึกษา) รายการแฟชัน่และบนัเทิง รายการ
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พากินพาเท่ียวและรายการสุขภาพและกีฬาตามล าดบั ผลการศึกษาเก่ียวกบักลวธีิหรือลกัษณะของการ

ใชค้  าและส านวนภาษาองักฤษปนภาษาไทยในรายการโทรทศัน์ผา่นระบบสารสนเทศปัจจุบนัพบวา่มี

การใชค้  าทบัศพัทม์ากท่ีสุด รองลงมาคือการผสมค าภาษาองักฤษกบัค าไทย การใชค้  ายอ่ การแปลภาษา

ไทยประกอบ การตดัค า การใชค้  าผดิไวยากรณ์และการใชค้  าซ ้ าตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ประเภทหรือ

ชนิดของค าภาษาองักฤษท่ีนิยมใชป้นภาษาไทยพบวา่ค านามคือค าท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด รองลงมาคือค า 

คุณศพัท ์ค านามผสมค ากริยา ค ากริยาผสมค านาม ค าคุณศพัทผ์สมค านาม ค าขยายค ากริยา และส านวน  

นฐัยา บุญกองแสน (2542) ท าการศึกษาการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยกบัทศันคติทางภาษา

ของบุคคลต่างชั้นอาชีพเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยและความสัมพนัธ์

ระหวา่งพฤติกรรมดงักล่าวกบัตวัแปรสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ ชั้นอาชีพและทศันคติทางภาษา ทศันคติทางภาษา

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทศันคติต่อภาษาองักฤษ และทศันคติต่อการปนภาษา โดยศึกษาจากกลุ่ม

ประชากรท่ีเป็นบุคลากรในโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงในกรุงเทพมหานคร 4 แห่งจ านวน 41 คน ผลการ ศึกษา

พบวา่บุคลากรในโรงแรมใชก้ารปนภาษาองักฤษในภาษาไทยทั้งดา้นการออกเสียงและการใชค้  ากล่าว

โดยคือรวมพฤติกรรมการปนภาษาจะมีประมาณสามคร้ังคร่ึงจากจ านวนขอ้ความประมาณ  3-4 บรรทดั 

เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการปนภาษาในแต่ละระดบัชั้นอาชีพพบวา่ ชั้นอาชีพการจดัการ ชั้นอาชีพ

หวัหนา้งาน ชั้นอาชีพท่ีอาศยัความช านาญเฉพาะดา้น มีพฤติกรรมการปนภาษามีนยัส าคญัทางสถิติ

ไม่แตกต่างกนั ส่วนชั้นอาชีพท่ีอาศยัความช านาญเฉพาะคร่ึงเดียวมีพฤติกรรมการปนภาษานอ้ยท่ีสุด 

ในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการปนภาษากบัทศันคติทางภาษาพบวา่พฤติกรรมการปนภาษา

กบัทศันคติต่อภาษาองักฤษมีสหสัมพนัธ์กนัในทางบวก กล่าวคือบุคคลท่ีชอบภาษาองักฤษมากจะพูด

ปนภาษามากกวา่บุคคลท่ีชอบภาษาองักฤษในระดบัปานกลาง ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการ

ปนภาษากบัทศันคติต่อการปนภาษานั้นพบวา่ ทศันคติต่อการปนภาษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การปนภาษาในทางบวกเฉพาะในชั้นอาชีพท่ีสูงสุด (ชั้นอาชีพการจดัการ) และต ่าสุด (ชั้นอาชีพท่ีอาศยั

ความช านาญเฉพาะคร่ึงเดียว) แต่ความสัมพนัธ์จะเป็นแบบผกผนัในชั้นอาชีพระดบักลาง (ชั้นอาชีพ

หวัหนา้งาน) โดยภาพรวมงานวจิยัน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่คนไทยทัว่ไปไม่ไดรั้บอิทธิพลทางเสียงจากภาษา 

องักฤษมากพอท่ีจะท าให้ระบบเสียงเปล่ียน ส่วนดา้นการใชค้  าอาจกล่าวไดว้า่คนไทยมกัปนค าภาษา 

องักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานของตน 
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การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการปนภาษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบวา่ มีสาเหตุของการปนภาษา

หลายประการ เช่น ช่วยใหส่ื้อความหมายไดง่้ายและสะดวกเน่ืองจากมีความหมายตรงตวัและชดัเจน 

ซ่ึงลกัษณะการปนภาษานั้นสามารถพบไดใ้นทุกวงการ โดยเฉพาะภาษาในระดบัค าและวลี  ส่วน

ประเภทของค าท่ีพบในการน ามาใชใ้นการปนภาษาคือ ค านาม และค ากริยา นอกจากน้ียงัพบปัจจยัทาง

สังคมท่ีมีผลต่อการปนภาษาคือ สถานการณ์ในการใชภ้าษา คู่สนทนา อาชีพ และเร่ืองท่ีสนทนาอีกดว้ย  

แต่อยา่งไรก็ตามงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ยงัไม่มีการศึกษาการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยในรายการ

โทรทศัน์ประเภทท่องเท่ียว ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาชนิดของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทย

และศึกษาประเภทของการปนภาษา โดยจ าแนกเปรียบเทียบค าและวลีภาษาองักฤษท่ีพบในรายการ 

นอกจากน้ียงัน าค าและวลีท่ีไดม้าแบ่งแวดวงค าและวลีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของการปนภาษาองักฤษ 

ในภาษาไทยของรายการโทรทศัน์รายการเทยเท่ียวไทยวา่มีลกัษณะอยา่งไร 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

12 

 

 

บทที ่3  

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

  

การวจิยัเร่ือง การปนภาษาองักฤษในภาษาไทย : กรณีศึกษารายการเทยเท่ียวไทย ฉบบัน้ีเป็น

งานวจิยัเพื่อศึกษาลกัษณะของการใชค้  าและวลีภาษาองักฤษในรายการโทรทศัน์ประเภทท่องเท่ียวและ

วเิคราะห์ชนิดหรือประเภทของค าและวลีท่ีนิยมใชใ้นการส่ือความหมาย และน าค าหรือวลีท่ีไดม้าแบ่ง

แวดวงของค า ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.   การรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายการโทรทศัน์ประเภทท่องเท่ียวรายการเทยเท่ียวไทยท่ีออก 

อากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง Bang Channel เคเบิลทีวี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 

จ  านวนทั้งส้ิน 10 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1   ออกอากาศวนัท่ี  8    ตุลาคม พ.ศ. 2554     

 ตอนท่ี 2   ออกอากาศวนัท่ี  15  ตุลาคม พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 3   ออกอากาศวนัท่ี  22  ตุลาคม พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 4   ออกอากาศวนัท่ี  5    พฤศจิกายน พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 5   ออกอากาศวนัท่ี  12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   

 ตอนท่ี 6   ออกอากาศวนัท่ี  19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   

 ตอนท่ี 7   ออกอากาศวนัท่ี  26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   

 ตอนท่ี 8   ออกอากาศวนัท่ี  3    ธนัวาคม พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 9   ออกอากาศวนัท่ี  10  ธนัวาคม พ.ศ. 2554    

 ตอนท่ี 10 ออกอากาศวนัท่ี  17  ธนัวาคม พ.ศ. 2554
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2.  วธีิการเก็บขอ้มูล 

2.1 ท าการรวบรวมเทปบนัทึกรายการโทรทศัน์ยอ้นหลงั ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้  

จากแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตจากเวบ็ไซด์ http://www.youtube.com/user/toeytiewthai โดยขอ้มูลท่ี

ผูว้จิยัน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีบนัทึกจากบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการท่ีใชใ้นการน าเสนอรายการ

ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบรายการในแต่ละตอน ผูว้ิจยัท าการถอดเทปรายการทั้งหมด โดยท าการเลือกขอ้มูล

และตดัขอ้มูลออกมาเฉพาะขอ้มูลท่ีมีภาษาองักฤษรวมกบัภาษาไทย จากนั้นท าการวิเคราะห์และจ าแนก

ขอ้มูลการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยของรายการเทยเท่ียวไทยและน าขอ้มูลท่ีเป็นการปนภาษาองักฤษ

ท่ีพบในงานวจิยัน้ีน ามาเขา้รหสัเพื่อใชส้ าหรับการอา้งอิง โดยใชว้ธีิการตรวจสอบค าภาษาองักฤษท่ีเป็น

การปนภาษาองักฤษในภาษาไทยกบัพจนานุกรมภาษาไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 

หากพบค าภาษาองักฤษค าใดไดบ้ญัญติัเขียนเป็นค าไทยไวเ้รียบร้อยแลว้ในพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 ฉบบัดงักล่าว จะไม่ถือวา่เป็นการปนภาษาองักฤษและจะไม่น าค า

ภาษาองักฤษค านั้นมาวเิคราะห์ในงานวจิยัฉบบัน้ี ตวัอยา่งเช่น ในประโยคสนทนาของผูด้  าเนินรายการ

ท่ีกล่าววา่ “นอ้งเอา omelette กบั แฮม นะคะ” (12 พ.ย. 54: 25) ค าวา่ “แฮม” เม่ือตรวจสอบกบั

พจนานุกรมภาษาไทย ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พุทธศกัราช 2542แลว้ พบค าวา่ “แฮม” มีการบญัญติัเป็น

ค าภาษาไทยไวใ้นพจนานุกรมฉบบัดงักล่าวแลว้ จึงไม่น าค าน้ีมาพิจารณาในงานวจิยั และจะเขียนค า

น้ีดว้ยอกัษรไทย ส่วนค าวา่ omelette ยงัไม่มีการบญัญติัค าไวใ้นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พุทธศกัราช 2542น้ี ดงันั้นค าน้ีจึงถือเป็นการปนภาษา เป็นตน้  ทั้งน้ีในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลการปนภาษา 

ผูศึ้กษาจะใชค้  าภาษาองักฤษในขอ้มูลโดยไม่ใชอ้กัษรไทยทบัศพัท ์ 

2.2 เม่ือรวบรวมขอ้มูลการปนภาษาองักฤษจากบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการเทยเท่ียวไทย

แลว้ ผูว้จิยัจึงท าการจ าแนกชนิดและศึกษาวา่ชนิดของค าในการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีปรากฏ

ในรายการโดยใชเ้กณฑก์ารจ าแนกชนิดของค าไทยจากกิตติชยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล (2554) 

เพื่อแบ่งเกณฑช์นิดของค าภาษาไทยออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ ค  านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวเิศษณ์ 

ค าสันธาน และค าอุทาน  เม่ือจ าแนกชนิดแลว้จึงน ามาวิเคราะห์ชนิดของการปนภาษาองักฤษท่ีพบวา่เม่ือ

น ามาปนกบัภาษาไทยแลว้ มีการเปล่ียนแปลงชนิดของค าไปตามหนา้ท่ีของหมวดค าหรือยงัคงท าหนา้ท่ี

ชนิดของค าเช่นเดิม โดยศึกษาการแบ่งชนิดของค าภาษาองักฤษจากส าราญ ค ายิง่ (2536) จากนั้นด าเนิน 
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การแจกแจง โดยท าการเปรียบเทียบการจ าแนกชนิดของค าจากพจนานุกรมภาษาองักฤษ-ภาษาองักฤษ 

Webster’s New World Dictionary (1984) กบัพจนานุกรมภาษาไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พุทธศกัราช 2542 

 2.3  เก็บรวบรวมขอ้มูลการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นวลีภาษาองักฤษท่ีอยู่

ในบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการเทยเท่ียวไทย เม่ือรวบรวมแลว้น ามาแบ่งประเภทวลีภาษาองักฤษท่ี

ปรากฏวา่เป็นวลีประเภทใด ใชเ้กณฑก์ารจ าแนกวลีของกิตติชยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล (2554) 

ซ่ึงแบ่งประเภทของวลี ไดแ้ก่ นามวลี ปริมาณวลี กริยาวลี บุพบทวลี และ วิเศษณ์วลี จากนั้นน ามาศึกษา

วา่ขอ้มูลของวลีภาษาองักฤษท่ีพบจากรายการเทยเท่ียวไทย เม่ือน ามาใชป้นกบัภาษาไทยแลว้จึงท าการ

วเิคราะห์บริบทท่ีวลีภาษาองักฤษนั้นปรากฎในภาษาไทยวา่มีการเปล่ียนแปลงประเภทของวลีไปจากเดิม

หรือไม่ หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงประเภทของวลี จึงจ าแนกต่อไปวา่มีการเเปล่ียนเป็นวลีประเภท

ใดตามเกณฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ 

2.4  แยกประเภทของการปนภาษาท่ีพบในบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการเทยเท่ียวไทย ตาม

แวดวงทางความหมาย โดยวิเคราะห์วา่ค าท่ีพบในการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยจดัอยูใ่นแวดวงค า

หมวดหมู่ใด โดยศึกษาจากงานวจิยัของพชัรี โภคาสัมฤทธ์ิ (2544) เร่ืองการแปลองักฤษเป็นไทย : ทฤษฎี

และการประยกุต ์ท่ีแยกแวดวงของการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยปัจจุบนั สรุปได ้9 หมวดหมู่ ดงัน้ี 

ธุรกิจทัว่ไป การคมนาคมและการส่ือสาร การศึกษาและวฒันธรรม การบนัเทิงและส่ือมวลชน การเงิน

การธนาคาร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร และ การทหาร ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาและน ามา

ประยกุตเ์พื่อแบ่งหมวดหมู่ของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยเพื่อให้เขา้กบังานวิจยัเร่ืองการปนภาษา 

องักฤษในภาษาไทย : กรณีศึกษารายการเทยเท่ียวไทยน้ี ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 

อาหาร ค าทกัทาย  ผลิตภณัฑ ์  พาหนะ/เคร่ืองเล่น รูปแบบการด าเนินชีวติ อาชีพ/ต าแหน่ง สถานท่ี 

และ อ่ืนๆ   
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3. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดของนภารัฐ ฐิติวฒันา (2539) ท่ีท าการศึกษาขอ้ความ

ของภาษาองักฤษท่ีเขา้มาปนในภาษาไทยของอาจารยต่์างสาขาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วา่มีการปน

ของค าประเภทใดบา้งโดยตรวจสอบกบัพจนานุกรมภาษาองักฤษ-ภาษาองักฤษ Webster’s New World 

Dictionary (1984) ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแยกประเภทของค า โดยถา้พจนานุกรมระบุชนิดของค า

ประเภทใดไวม้ากกวา่ 1 ประเภท ผูว้ิจยัจะพิจารณาวา่ในบริบทท่ีขอ้ความนั้นปรากฏ น่าจะเป็นชนิด

ของค าประเภทใด ตวัอยา่งเช่น จากบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการท่ีกล่าววา่ “ทาง slope ทางลาด” 

(8 ต.ค. 54 : 1) ค าวา่ slope ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษ-ภาษาองักฤษ Webster’s New World 

Dictionary (1984) จ  าแนกชนิดของค าวา่ slope ไวท้ั้ง เป็นค านาม และ ค ากริยา หากแต่ผูว้จิยัได้

พิจารณารูปแบบของบริบทการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบจากรายการเทยเท่ียวไทยพบวา่ 

จากขอ้มูลน้ีค าภาษาองักฤษค าวา่ slope ในบทสนทนาท าหนา้ท่ีเป็นค ากริยา แปลวา่ ลาด , เอียง เป็นตน้ 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัท าการจดัชนิดของค าภาษาองักฤษท่ีปนในภาษาไทยมีทั้งหมด 5 ประเภท คือค านาม 

ค ากริยา ค าคุณศพัท ์ ค ากริยาวเิศษณ์และประเภทอ่ืนๆ (ประเภทอ่ืนๆ ในท่ีน้ีหมายถึงขอ้ความท่ีไม่

สามารถระบุชนิดของค าไดแ้น่นอนวา่เป็นชนิดของค าประเภทใด เช่น OK , by the way หรือ alright)  

โดยประยกุตก์ารแบ่งชนิดของค าภาษาไทยจากกิตติชยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล (2554) และการ

จ าแนกชนิดของค าภาษาองักฤษจากส าราญ ค ายิง่ (2536 : 1-2)    

ผูว้จิยัมีเกณฑใ์นการจดัขอ้ความตามชนิดของค าดงัน้ี ถา้ขอ้ความดงักล่าวเป็นขอ้ความท่ีเป็นค า

เด่ียว จะใชพ้จนานุกรมเพื่อตดัสินชนิดของค าดงักล่าวขา้งตน้ ถา้เป็นระดบัวลีจะพิจารณาค าหลกัและจดั

ชนิดของค าตามค าหลกันั้น เช่น ในวลี make sense จดัเป็นชนิดของค ากริยาเพราะ make ซ่ึงเป็น

ค าหลกัเป็นค ากริยาวลี technical term จดัเป็นชนิดของค านามเพราะ term ซ่ึงเป็นค าหลกัเป็นค านาม 

เป็นตน้ 

4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจ ัยมีขั้นตอนท่ีใช้วิเคราะห์ลักษณะการปนภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทยท่ีพบในรายการโทรทศัน์ประเภทท่องเท่ียว รายการเทยเท่ียวไทย ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 การจ าแนกค า  

ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์เพื่อศึกษาลกัษณะของการปนภาษาองักฤษในภาษา 
ไทยโดยผูว้จิยัศึกษาจากเกณฑก์ารจ าแนกชนิดของค าไทยของกิตติชยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล 
(2554) เพื่อแบ่งเกณฑช์นิดของค าภาษาไทยเพื่อใหเ้หมาะสมของงานวจิยัฉบบัน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของส าราญ ค ายิง่ (2536) ซ่ึงจ าแนกชนิดของค าภาษาองักฤษ โดยผูว้จิยัไดป้ระยกุตก์ารจ าแนกชนิด
ของค าภาษาองักฤษ เพื่อตรวจสอบการปนภาษาองักฤษในภาษาไทย และเปรียบเทียบชนิดของค า
ระหวา่งหนา้ท่ีของหมวดค าภาษาองักฤษและภาษาไทย ซ่ึงสามารถสรุปความหมายและจ าแนกชนิด
ของค าประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

             4.1.1ค านาม (Noun) หมายถึงค าท่ีหมายถึงส่ิงต่างๆทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
ทั้งเรียกช่ือคน, สัตว,์ ส่ิงของ, สถานท่ี, คุณสมบติัหรือคุณค่าต่างๆ เช่น Reagan, Sombat, cat, 
monkey, chair, town, truth, wisdom เป็นตน้ 

4.1.2 ค  ากริยา (Verb) หมายถึงค าท่ีใช้แสดงอาการหรือภาพ หรือเหตุการณ์ต่างๆ 
บางคร้ังอาจเป็นค ากริยาตวัเดียวก็ได ้หรือค ากริยารวมกบัค าอ่ืนๆ ก็ไดเ้พื่อช่วยให้ประโยคนั้นมีความ
สมบูรณ์ข้ึน ไดแ้ก่ is, have, do, read, will have been seen. เป็นตน้ 

4.1.3 ค  าคุณศพัท์ (Adjective) หมายถึงค าท่ีใช้ขยายนามให้มีความหมายมากข้ึน
หรือชดัเจนข้ึน เช่น higher income, net price เป็นตน้ 

4.1.4 ค  าวเิศษณ์ (Adverb) หมายถึงค าท่ีใชข้ยายค ากริยา ขยายค าคุณศพัท์ และขยาย
ค าวิเศษณ์ดว้ยกนัเองก็ได ้เพื่อให้เน้ือความของประโยคนั้นๆ ชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น well, slowly, hard, 
soon เป็นตน้ 

4.1.5 ค  าสันธาน (Conjunction) หมายถึงค าท่ีท าหน้าท่ี เช่ือมค าต่อค า วลีหรือ
ประโยคต่างๆ ใหเ้ช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ and, or, but, nor, since, although, while เป็นตน้ 

4.1.6 ค าอุทาน (Interjection) หมายถึงค าท่ีผูพู้ดเปล่งออกมาแต่ไม่มีความหมายเหมือน
ค าประเภทอ่ืนเพียงแต่พูดออกมาดว้ยอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาจากจิตใจ ซ่ึงจะอุทาน
ออกมาเป็นค าเดียวก็ได้  ห รือเป็นประโยคก็ได้ เช่น  Ah, Nonsense! , What a sad thing it is! 
ดดัแปลงจาก ส าราญ ค ายิง่ (2536 : 1-2) 

4.2 การจ าแนกวลี 

ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์การจ าแนกวลีของกิตติชยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล (2554) ซ่ึงกล่าววา่วลี
เป็นหน่วยทางภาษาท่ีอาจประกอบดว้ยค าเพียงหน่ึงค า หรือค าหลายค าก็ได ้มกัใชเ้ป็นส่วนประกอบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ของประโยค วลีสามารถท าหน้าท่ีเป็นภาคประธาน ภาคแสดงหรือส่วนขยายในประโยคก็ได้ วลี
แบ่งได ้5 ประเภทไดแ้ก่  

  4.2.1 นามวลี คือวลีท่ีมีนามหรือกลุ่มนามเป็นส่วนหลัก มีหน้าท่ีเช่นเดียวกับ
ค านาม คือเป็นประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หน่วยเสริมความ หรือขยายค านามอ่ืน นามวลี
ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนหลกัท่ีตอ้งปรากฎเสมอ อาจเป็นนามหรือกลุ่มนามก็ได ้และส่วน
ขยายท่ีจะปรากฎหรือไม่ก็ได ้ 

4.2.2 ปริมาณวลี คือวลีท่ีประกอบด้วยค าท่ีเก่ียวข้องกับจ านวนได้แก่ค าบอก
จ านวน ค าบอกล าดบั และค าลกัษณะนามเป็นส่วนประกอบส าคญั ปริมาณวลีมกัใชข้ยายส่วนหลกั
ของนามวลี เพื่อบอกจ านวนหรือล าดบัท่ีของนาม และยงัใช้ขยายส่วนหลกัของกริยาวลี เพื่อบอก
จ านวนหรือล าดบัท่ีของกริยา 

4.2.3 กริยาวลีคือ วลีท่ีมีหน่วยกริยาเป็นส่วนประกอบหลกั กริยาวลีเป็นส่วนส าคญั
ท่ีขาดไม่ไดข้องประโยค ประโยคยอ่ย และอนุประโยค  

  4.2.4 บุพบทวลี คือวลีท่ีประกอบดว้ยค าบุพบทกบันามวลี บุพบทวลีอาจปรากฏ
หลงันามวลี หลงักริยาวลี หรือปรากฏท่ีตน้ประโยคก็ได ้

  4.2.5 วิเศษณ์วลี คือวลีท่ีมีค  าวิเศษณ์เป็นส่วนหลกัของวลี และอาจมีวลีอ่ืนร่วมอยู่
ดว้ย วเิศษณ์วลีท าหนา้ท่ีเป็นส่วนขยายของกริยาวลี  

4.3 วเิคราะห์แวดวงการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยของรายการเทยเท่ียวไทย โดยศึกษา

จากงานวจิยัของพชัรี โภคาสัมฤทธ์ิ (2544) เร่ืองการแปลองักฤษเป็นไทย : ทฤษฎีและการประยกุตท่ี์

แยกแวดวงของการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยปัจจุบนั แลว้จ าแนกตามความหมายของค าท่ีน ามาใช้

ในการปนภาษา โดยน ามาประยกุตแ์ละแบ่งแวดวงออกไดเ้ป็น 8 ประเภทไดแ้ก่ อาหาร ค าทกัทาย 

ผลิตภณัฑ ์  พาหนะ/เคร่ืองเล่น รูปแบบการด าเนินชีวิต  อาชีพ/ต าแหน่ง  สถานท่ี และ อ่ืนๆ   

5.  ตีความและอภิปรายผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

โดยใช้ตารางแจกแจงการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยจากบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการ
เทยเท่ียวไทย เพื่อจ าแนกชนิด ประเภท และแบ่งแวดวงของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบ 
จากนั้นจดัท าขอ้มูลเป็นตารางและกราฟเพื่อแสดงขอ้มูล พร้อมทั้งแจกแจงผลการวิจยั โดยใช้การ
อธิบายแบบพรรณนาและใหต้วัอยา่ง 

6.  เสนอผลการวิจยั และ ใหข้อ้เสนอแนะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่4 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 

 ในบทน้ีผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัจากการรวบรวมขอ้มูลจากเทปรายการเทยเท่ียวไทย จ านวน 

10 ตอน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2554  โดยผา่นการวิเคราะห์และจดัระเบียบขอ้มูล

ตามเกณฑก์ารจ าแนกในบทท่ี 3 ซ่ึงอภิปรายผลไดด้งัน้ี ผลการศึกษาชนิดของการปนภาษาองักฤษใน

ภาษาไทย ผลการศึกษาประเภทของวลีปนภาษาองักฤษในภาษาไทย และผลการศึกษาการแบ่งแวดวง

ของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทย  

1. ผลกำรศึกษำชนิดของค ำภำษำองักฤษปนภำษำไทยในรำยกำรเทยเที่ยวไทย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเทปรายการเทยเท่ียวไทย ทั้งหมด  10 ตอน พบวา่ ชนิดของการปนภาษา 

องักฤษในรายการมีหลายระดบัค า คือ ค านาม ค ากริยา ค าคุณศพัท ์ค าอุทาน และค าวเิศษณ์ ไม่พบการ

ใชค้  าสันธาน รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตำรำงที ่1  แสดงชนิดของค าภาษาองักฤษปนภาษาไทย 

ตอนที่ ออกอำกำศ ค ำทีพ่บ 
ชนิดของค ำปน

ภำษำองักฤษ 

หน้ำที่ของค ำปน                       

เมื่อใช้ในภำษำไทย 

1 8 ต.ค. 54 ทาง slope ทางลาด (8 ต.ค. 54  :  1) 

 

ค ากริยา ค านาม  

          " เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ึน  

(8 ต.ค. 54  :  2) 

ค ากริยา  ค านาม  
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ตำรำงที ่1 แสดงชนิดของค าภาษาองักฤษปนภาษาไทย (ต่อ) 

ตอนที่ ออกอำกำศ ค ำทีพ่บ 
ชนิดของค ำปน

ภำษำองักฤษ 

หน้ำที่ของค ำปน                       

เมื่อใช้ในภำษำไทย 

1 8 ต.ค. 54 สร้างสรรค ์create (8 ต.ค. 54  :  3) ค ากริยา ค ากริยา 

 “ ท าไมมี prop ล่ะ (8 ต.ค. 54  :  4) ค านาม  ค านาม  

          " pose ท่าให ้(8 ต.ค. 54  :  5) ค ากริยา  ค ากริยา  

 “ chic แบบผูดี้ๆ (8 ต.ค. 54  :  6) ค าคุณศพัท ์ ค ากริยา  

          " ถ่าย shot แรกก็ปิดโหนกเลย      

(8 ต.ค. 54  :  7) 

ค านาม  ค านาม  

          " คนบา้อะไรหนา้ทรงเดียวกบั view 

finder เลย (8 ต.ค. 54  :  8) 

ค านาม ค านาม  

          " เรากลางๆก็หา way ยาก               

 (8 ต.ค. 54  :  9) 

ค านาม  ค านาม  

          " กดัเป็นค า yeah yeah yeah           

(8 ต.ค. 54  :  10) 

ค าอุทาน ค าอุทาน 

3 22 ต.ค. 54 จากก๋วยเต๋ียวท่ีบา้น transfer แปลง

ร่างมาถึงท่ีร้านไดอ้ยา่งไร           
(22 ต.ค. 54  :  12) 

ค ากริยา  ค ากริยา  

          " เรามี  motto ในการเปิดร้านย ังไง  

(22 ต.ค. 54  :  13) 

ค านาม  ค านาม  
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ตำรำงที ่1 แสดงชนิดของค าภาษาองักฤษปนภาษาไทย (ต่อ) 

ตอนที่ ออกอำกำศ ค ำทีพ่บ 
ชนิดของค ำปน

ภำษำองักฤษ 

หน้ำที่ของค ำปน                       

เมื่อใช้ในภำษำไทย 

4 5 พ.ย. 54 เรียกรถ limousine มาสิ  

(12 พ.ย. 54  :  14) 

ค านาม  ค านาม  

          " ฉันจะพาเธอไปหาเพื่อนของฉัน 

ไป chit chat กนั (12 พ.ย. 54  :  15) 

ค ากริยา  ค ากริยา 

 “ ท่ีเชียงใหม่ Night safari  

(12 พ.ย. 54  :  16) 

ค านาม ค านาม 

 “ check in ท่ีโรงแรม All Seasons  

(12 พ.ย. 54  :  17) 

ค ากริยา ค ากริยา  

               " จะมีพวกกริช flying dragger  

(12 พ.ย. 54  :  18) 

ค านาม ค านาม ค านาม 
 

          " hello จิงโจ ้(12 พ.ย. 54  :  19) ค านาม ค ากริยา  

5 12 พ.ย. 54 ใครท่ีไดอ้อกช่วงน้ี rating ยอดขาย

พุง่กระฉูด (12 พ.ย. 54  :  20) 

ค านาม ค านาม 

          " ภาพของฉนั O.K. มาก  

(12 พ.ย. 54  :  21) 

ค าคุณศพัท ์ ค าคุณศพัท ์
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ตำรำงที ่1 แสดงชนิดของค าภาษาองักฤษปนภาษาไทย (ต่อ) 

ตอนที่ ออกอำกำศ ค ำทีพ่บ 
ชนิดของค ำปน

ภำษำองักฤษ 

หน้ำที่ของค ำปน                       

เมื่อใช้ในภำษำไทย 

6 19 พ.ย. 54 สวสัดีค่ะ Good morning ค่ะ ท่าน

ผูช้ม (12 พ.ย. 54  :  22) 

ค าอุทาน  ค าอุทาน 

          " อ้ า ว  น่ี ไ ม่ ใ ช่  counter Mcdonald 

หรือ (12 พ.ย. 54  :  23) 

ค านาม  ค านาม  

          " counter M.A.C เ ค้ า ไ ว้ ข า ย

เคร่ืองส าอางค ์(12 พ.ย. 54  :  24) 

ค านาม  ค านาม  

          " นอ้งเอา omelette กบั แฮมนะคะ 
(12 พ.ย. 54  :  25) 

ค านาม ค านาม  

          " เราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง 

yeah yeah yeah (12 พ.ย. 54  :  26) 

ค าอุทาน ค าอุทาน 

          " เราจะหนักไปทางช่วย entertain 
(12 พ.ย. 54  :  27) 

ค ากริยา  ค ากริยา  

          " ตั้งใจ promote ใหลู้กคา้  

(12 พ.ย. 54  :  28) 

ค ากริยา  ค ากริยา  

          " รู้จกั product เรา (12 พ.ย. 54  :  29) ค านาม  ค านาม  

          " เขียน magazine เก่ียวกับท่องเท่ียว

ท าอาหารดว้ย (12 พ.ย. 54  :  30) 

ค านาม ค านาม 
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ตำรำงที ่1 แสดงชนิดของค าภาษาองักฤษปนภาษาไทย (ต่อ) 

ตอนที่ ออกอำกำศ ค ำทีพ่บ 
ชนิดของค ำปน

ภำษำองักฤษ 

หน้ำที่ของค ำปน                       

เมื่อใช้ในภำษำไทย 

6 19 พ.ย. 54 มนัหลาย step มาก   

(12 พ.ย. 54  :  31) 

ค านาม ค านาม 

          " หลากหลาย menu นะ  

(12 พ.ย. 54  :  32) 

ค านาม ค านาม 

          " concept รูปดิฉนันะคะ  

(12 พ.ย. 54  :  33) 

ค านาม  ค านาม  

          " gimmick คือรักเด็ก  

(12 พ.ย. 54  :  34) 

ค านาม  ค านาม  

 “ เห็นไหม compose มนัไดทุ้กอยา่ง
(19 พ.ย. 54  :  36) 

ค ากริยา  ค านาม  

          " เด๋ียวเราไป shopping กนั  

(19 พ.ย. 54  :  37) 

ค านาม  ค ากริยา  

          " องุ่น grape (19 พ.ย. 54  :  38) ค านาม  ค านาม  

          " มะละกอ papaya (19 พ.ย. 54  :  39) ค านาม  ค านาม  

          " ขนุน jackfruit (19 พ.ย. 54  :  40) ค านาม  ค านาม  
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ตำรำงที ่1 แสดงชนิดของค าภาษาองักฤษปนภาษาไทย (ต่อ) 

ตอนที่ ออกอำกำศ ค ำทีพ่บ ชนิดของค ำปน

ภำษำองักฤษ 

หน้ำที่ของค ำปน                       

เมื่อใช้ในภำษำไทย 
7 26 พ.ย. 54 รถ start ไม่ติด ถา้เป็นแลว้ขบัๆไป

จะเบรกอยูไ่หม (26 พ.ย. 54  :  42) 

ค ากริยา  ค ากริยา  

          " เรามี parachute คนละอนั 

 (26 พ.ย. 54  :  43) 

ค านาม  ค านาม  

          " แตก line มา (26 พ.ย. 54  :  44) ค านาม  ค านาม  

          " เป็นธุรกิจ smoothie  

(26 พ.ย. 54  :  45) 

ค านาม  ค านาม  

 " ช็อกโกเลตท่ีน่ี เป็น  homemade ท า

เอง  (26 พ.ย. 54  :  46) 

ค าคุณศพัท ์ ค าวเิศษณ์  

 " เป็น signature ของร้าน  

(26 พ.ย. 54  :  47) 

ค านาม  ค านาม  

 " จะพาไปตะลุย night life ของคน

กรุง (26 พ.ย. 54  :  48) 

ค านาม  ค านาม  

 " พดูถึง nightlife ของกรุงเทพ  

(26 พ.ย. 54  :  49) 

ค านาม ค านาม  

 " ร้านน้ี concept แรง  

(26 พ.ย. 54  :  50) 

ค านาม  ค านาม  
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ตำรำงที ่1 แสดงชนิดของค าภาษาองักฤษปนภาษาไทย (ต่อ) 

ตอนที่ ออกอำกำศ ค ำทีพ่บ ชนิดของค ำปน

ภำษำองักฤษ 

หน้ำที่ของค ำปน                       

เมื่อใช้ในภำษำไทย 
7 26 พ.ย. 54 ตน้ทุนคนเรามนัต่างกนั ขอบคุณ 

quote จากชมพู ่อารยา เลยนะ 

 (26 พ.ย. 54  :  51) 

ค านาม  ค านาม  

 " ในหมู่มวลนางงามก็ตอ้งมีนางงาม

มิตรภาพ Miss Congeniality  

(26 พ.ย.54 : 52) 

ค านาม  ค านาม  

8 3 ธ.ค. 54 เราอยูบ่น lane จกัรยานกนันะ  

(3 ธ.ค. 54  :  53) 

ค านาม  ค านาม  

          " มี case แปลกๆมั้ย (3 ธ.ค. 54  :  54) ค านาม  ค านาม  

          " เราจะใชฉ้ากหลงัของถนนขา้วสารเป็น 

location (3 ธ.ค. 54  :  55) 
ค านาม  ค านาม  

          " วนัน้ีพวกเราจะตอ้งไป create ชุด 
(3 ธ.ค. 54  :  56) 

ค ากริยา  ค ากริยา  

          " ขายดอกไม้เป็นงานอดิเรก ตอน

กลางวนัเป็น broker (3 ธ.ค. 54  :  57) 

ค านาม  ค านาม  

9 10 ธ.ค. 54 คนท่ีมาเขาใหญ่ก็จะมาเดินป่าส่อง

สัตว ์camping (10 ธ.ค. 54  :  58) 

ค านาม  ค ากริยา 

          " เราจะมาเล่นกีฬา extreme  

(10 ธ.ค. 54  :  59) 

ค าคุณศพัท ์ ค าคุณศพัท ์

          " sling ท่ีเราจะหอ้ยอยูต่รงน้ี  

(10 ธ.ค. 54  :  60) 

ค านาม  ค านาม  
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ตำรำงที ่1 แสดงชนิดของค าภาษาองักฤษปนภาษาไทย (ต่อ) 

ตอนที่ ออกอำกำศ ค ำทีพ่บ ชนิดของค ำปน

ภำษำองักฤษ 

หน้ำที่ของค ำปน                       

เมื่อใช้ในภำษำไทย 
9 10 ธ.ค. 54 มีหลาย station เลย 

(10 ธ.ค. 54  :  61) 

ค านาม  ค านาม  

          " ใครท่ีชอบกิจกรรม adventure ก็

มาได ้(10 ธ.ค. 54  :  62) 

ค านาม  ค าคุณศพัท ์

          " ขออนุญาต check in ท่ีจองไว ้ 

(10 ธ.ค. 54  :  63) 

ค ากริยา ค ากริยา  

10 17 ธ.ค. 54 สถานท่ีท่ีเราจะไปเป็น landmark อีก

อยา่งของปากช่อง (17 ธ.ค. 54  :  65) 
ค านาม  ค านาม  

          " การท่ีเธอกางร่ม ไม่ไดท้  าใหเ้ธอ

เหมือนผูดี้แต่เหมือน caddy  

(17 ธ.ค. 54  :  66) 

ค านาม  ค านาม  

          " ลูกชายร้านน้ีเคา้ aura แรงมาก  

(17 ธ.ค. 54  :  67) 

ค านาม  ค านาม  

          " spec เป็นอยา่งไร (17 ธ.ค. 54  :  68) ค านาม  ค านาม  

          " (1)costumeวนัน้ี (2) man มาก 

(17ธ.ค. 54  :  69-70) 

(1)ค านาม   ค านาม   

(2)ค านาม ค ากริยา 

          " ท่ีน่ีมีวธีิการตกแต่งจดั landscape 
(17 ธ.ค. 54  :  71) 

ค านาม  ค านาม  
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ตำรำงที ่1 แสดงชนิดของค าภาษาองักฤษปนภาษาไทย (ต่อ) 

ตอนที่ ออกอำกำศ ค ำทีพ่บ ชนิดของค ำปน

ภำษำองักฤษ 

หน้ำที่ของค ำปน                       

เมื่อใช้ในภำษำไทย 
10 17 ธ.ค. 54 วนัน้ีเราจะมาถ่ายภาพ (1) style  

(2) cowboy กนั  

(17 ธ.ค. 54  :  72-73) 

(1)ค านาม  ค านาม  

(2)ค านาม  ค านาม  

          " (1) menu ร้านคุณพี่อะไรท่ี (2) hit 
(17 ธ.ค. 54  :  74-75) 

(1)ค านาม ค านาม  

(2)ค าคุณศพัท ์ ค าคุณศพัท ์ 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงชนิดของค าปนภาษาองักฤษ พบทั้งหมดจ านวน 71 ค า โดยแบ่งเป็นค านาม

พบมากท่ีสุด จ านวน 50 ค า คิดเป็นร้อยละ 70.42 รองลงมาคือค ากริยา จ านวน 13 ค า คิดเป็น ร้อยละ18.30 

ค าคุณศพัท ์จ านวน 5 ค า คิดเป็นร้อยละ 7.04  และค าอุทานจ านวน 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 4.22 ตามล าดบั 

แต่ไม่พบค าวเิศษณ์และค าสันธาน ซ่ึงสามารถจ าแนกจ านวนไดต้ามแผนภูมิรูปภาพดงัน้ี  

รูปภำพที ่1 แผนภูมิรูปภำพแสดงชนิดของกำรปนภำษำที่พบในรำยกำรเทยเที่ยวไทย 
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หากเปรียบเทียบชนิดของการปนภาษาองักฤษกบัหนา้ท่ีของค าตามหมวดค าภาษาไทย พบวา่

ชนิดของการปนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นบทสนทนาภาษาไทยไม่สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีและชนิดของค าตาม

หมวดค าภาษาไทยเสมอไป ในบางบทสนทนาของผูด้  าเนินรายการท่ีมีการปนภาษาพบวา่ถึงแมว้า่การน า

ค าปนภาษาองักฤษมาใชใ้นประโยคภาษาไทย ค าท่ีใชจ้ะต่างชนิดกนั แต่เม่ือน ามาใชใ้นประโยคสนทนา

ภาษาไทยอาจเป็นค าท่ีมีความหมายเท่าเทียมกนัตามหนา้ท่ีการใชห้มวดค าในภาษาไทย เพราะสามารถ

แปลความหมายโดยรวมได ้ เช่น ชนิดของการปนภาษาองักฤษท่ีพบในประโยคเป็นค านาม แต่เม่ือ

น ามาใชเ้ป็นการปนภาษาในภาษาไทยกลบัท าหนา้ท่ีเป็นค ากริยา เป็นตน้      

เม่ือพิจารณาถึงหนา้ท่ีของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยแลว้ พบวา่มีการใชช้นิดของค าไม่

ตรงกนัของทั้งสองภาษา เช่น ค าวา่ slope ในภาษาองักฤษตามพจนานุกรม Webster’s New World 

Dictionary (1984) ชนิดของค าเป็นค ากริยา แต่ในขอ้มูลท่ีพบการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยจากบท

สนทนาของผูด้  าเนินรายการเทยเท่ียวไทย มีการเปล่ียนหนา้ท่ีชนิดของค าจากค ากริยาเป็นค านามเป็นตน้ 

ลกัษณะเช่นน้ีผูศึ้กษาพบวา่มีการใชก้ารปนภาษาองักฤษท่ีชนิดของค าต่างจากหมวดค าเดิมไป ซ่ึงจ าแนก

ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม โดยมีทั้งหมด 9 ค า ไดแ้ก่ ค  ากริยาเปล่ียนเป็นค านาม ค าคุณศพัทเ์ปล่ียนเป็นค ากริยา 

ค านามเปล่ียนเป็นค ากริยา และค านามเปล่ียนเป็นค าคุณศพัท ์ โดยชนิดของค านามเปล่ียนเป็นค ากริยา 

พบมากท่ีสุดจ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 5.47 จากจ านวนค าหรือขอ้มูลทั้งหมด รองลงมาคือชนิดของ

ค ากริยาเปล่ียนเป็นค านาม พบจ านวน 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 4.10 และพบชนิดของค าคุณศพัทเ์ปล่ียนเป็น

ค ากริยา และชนิดของค านามเปล่ียนเป็นค าคุณศพัท ์จ านวนเท่ากนัคือชนิดละ 1 ค า คิดเป็นร้อยละ1.36 

เท่ากนัตามล าดบัจากขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงสามารถแจกแจงไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ชนิดของการปนภาษาองักฤษเป็นค ากริยาแต่ท าหนา้ท่ีเป็นค านามในประโยคภาษาไทย 

การปนภาษาองักฤษในกลุ่มน้ีเดิมมีชนิดของค าเป็นค ากริยา แต่เม่ือน ามาปนใชใ้นภาษาไทย

แลว้ พบวา่มีการน ามาใชเ้ป็นค านาม ซ่ึงพบจ านวน 3 ค า ไดแ้ก่ slope, mutate และ compose  
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ตำรำงที่2 ชนิดของค ำทีใ่ช้ในกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยที่เปลีย่นจำกค ำกริยำเป็นค ำนำม 

ค ำทีพ่บ ชนิดของค ำปนภำษำองักฤษ 
หน้ำที่ของค ำปน                      

เมื่อใช้ในภำษำไทย 

ทาง slope ทางลาด (8 ต.ค. 54 : 1) ค ากริยา ค านาม 

เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ึน 

(8 ต.ค.54 : 2) 

ค ากริยา ค านาม 

เห็นไหม compose มนัไดทุ้กอยา่ง 

 (19 พ.ย. 54 : 35) 

ค ากริยา ค านาม 

 

จากตารางขา้งตน้พบชนิดของค าภาษาองักฤษท่ีน ามาใชใ้นการปนภาษาวา่เดิมค าภาษาองักฤษ

นั้นเป็นค ากริยาแต่ท าหนา้ท่ีเป็นค านามในประโยคภาษาไทย ซ่ึงชนิดของการปนค าท่ีเปล่ียนจากค ากริยา

เป็นค านามเม่ือน ามาปนในประโยคภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนค าท่ีพบวา่มีการใชก้าร

ปนภาษาองักฤษท่ีชนิดของค าต่างจากหมวดค าเดิมไป รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

“ทาง slope ทางลาด” (8 ต.ค. 54 : 1) ค าวา่ slope ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษ Webster’s 

New World Dictionary (1984) พบชนิดของค าเป็นค ากริยา แปลวา่ ลาดเอียง แต่เม่ือน าค าภาษาองักฤษ

มาใชป้นในภาษาไทย ร่วมกบัค าวา่ “ทาง”  ผูว้จิยัพิจารณาแลว้ค าวา่ slope ในบทสนทนาน้ีจึงเปล่ียน

ชนิดของค าเป็นค านาม แปลวา่ ทางลาดเอียง 

“เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ึน” (8 ต.ค. 54 : 2) ค าวา่ mutate ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษ 

Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของค าเป็นค ากริยา แปลวา่ เปล่ียนแปลง เปล่ียน

รูปแบบ แต่เม่ือน าค าน้ีมาใชป้นในภาษาไทย ร่วมกบัค าวา่ “การ” ผูว้จิยัพิจารณาแลว้ค าวา่ mutate 

ในบทสนทนาน้ีจึงเปล่ียนชนิดของค าเป็นค านาม แปลวา่ การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนรูปแบบ 

“เห็นไหม compose มนัไดทุ้กอยา่ง” (19 พ.ย. 54 : 35) ค าวา่ compose ตามพจนานุกรม

ภาษาองักฤษ Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของค าเป็นค ากริยา แปลวา่ ประกอบดว้ย 

แต่งข้ึน แต่เม่ือน ามาใชป้นในภาษาไทย ค าวา่ compose ในบทสนทนาน้ียอ่มาจากค าวา่ composition 
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ท่ีเป็นค านามแปลวา่ องคป์ระกอบ ดงันั้นค าน้ีจึงมีการเปล่ียนแปลงทั้งรูปศพัทแ์ละชนิดของค าจาก

ค ากริยาเป็นค านามเม่ือมีการน ามาใชป้นภาษาไทย 

2. ชนิดของการปนภาษาองักฤษเป็นค าคุณศพัทแ์ต่ท าหนา้ท่ีค  ากริยาในประโยคภาษาไทย 

การปนภาษาองักฤษในกลุ่มน้ีเดิมมีชนิดของค าเป็นค าคุณศพัทแ์ต่เม่ือน าการปนภาษาองักฤษมาใช้

ในภาษาไทยแลว้ พบวา่น ามาใชเ้ป็นค ากริยา และไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปศพัทใ์ดๆ พบจ านวน    1   ค  า 

คือ chic 

ตำรำงที ่3 ชนิดของค ำทีใ่ช้ในกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยที่เปลีย่นจำกค ำคุณศัพท์เป็นค ำกริยำ 

ค ำทีพ่บ ชนิดของค ำปนภำษำองักฤษ 
หน้ำที่ของค ำปน                      

เมื่อใช้ในภำษำไทย 

chic แบบผูดี้ๆ  (8 ต.ค. 54  :  6) ค าคุณศพัท ์ ค ากริยา 

 

“chic แบบผูดี้ๆ” (8 ต.ค. 54 : 6) ค  าวา่ chic ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษ Webster’s New 

World Dictionary (1984) พบชนิดของค าเป็นคุณศพัท ์แปลวา่ ทนัสมยั แต่เม่ือน ามาใชป้นในภาษาไทย

ในบทสนทนาน้ีแลว้ ผูว้จิยัพิจารณาวา่ชนิดของค าเปล่ียนจากค าคุณศพัทเ์ป็นค ากริยา ท่ีมีความหมาย

วา่ ใหท้  ากริยาหรือท าส่ิงนั้นเพื่อใหท้นัสมยัแบบผูดี้   

3. ชนิดของการปนภาษาองักฤษเป็นค านามแต่ท าหนา้ท่ีเป็นค ากริยาในประโยคภาษาไทย 

การปนภาษาองักฤษในกลุ่มน้ีเดิมมีชนิดของค าเป็นค านาม แต่เม่ือน ามาใชป้นในภาษาไทยแลว้ 

พบวา่น ามาใชเ้ป็นค ากริยา ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปศพัทใ์ดๆ พบจ านวน 4 ค า ไดแ้ก่ shopping , 

hello , camping  และ man 
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ตำรำงที ่4 ชนิดของค ำทีใ่ช้ในกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยที่เปลีย่นจำกค ำนำมเป็นค ำกริยำ 

ค ำทีพ่บ ชนิดของค ำปนภำษำองักฤษ 
หน้ำที่ของค ำปน                      

เมื่อใช้ในภำษำไทย 

hello จิงโจ ้ (12 พ.ย. 54  :  19) ค านาม ค ากริยา 

เด๋ียวเราไป shopping กนั  

(19 พ.ย. 54  :  36) 

ค านาม ค ากริยา 

คนท่ีมาเขาใหญ่ก็จะมาเดินป่าส่องสตัว ์

camping (10 ธ.ค. 54  : 56) 
ค านาม ค ากริยา 

costumeวนัน้ี man มาก  

(17 ธ.ค. 54  :  67-68) 

ค านาม ค ากริยา 

 

“hello จิงโจ”้ (12 พ.ย. 54 : 19) ค  าวา่ hello ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษ Webster’s New 

World Dictionary (1984) พบชนิดของค าเป็นค านาม แปลวา่ การทกัทาย แต่เม่ือน าการปนภาษาองักฤษ

มาใชป้นภาษาไทยในบทสนทนาน้ี ผูว้จิยัพิจารณาวา่มีการเปล่ียนชนิดของค าจากค านามเป็นค ากริยา 

แปลวา่ สวสัดี (กริยาของการทกัทาย) 

“เด๋ียวเราไป shopping กนั” (19 พ.ย. 54 : 36) ค  าวา่ shopping ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษ 

Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของค าเป็นค านาม แปลวา่ การเดินซ้ือของ แต่เม่ือ

น ามาใชป้นในภาษาไทยในบทสนทนาน้ี ผูว้ิจยัพิจารณาวา่มีการเปล่ียนชนิดของค าจากค านามเป็นค า 

กริยา แปลวา่ เดินซ้ือของ 

 “คนท่ีมาเขาใหญ่ก็จะมาเดินป่าส่องสัตว ์ camping” (10 ธ.ค. 54 : 56) ค  าวา่ camping ตาม

พจนานุกรมภาษาองักฤษ Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของค าเป็นค านาม แปลวา่ 

การตั้งท่ีพกัชัว่คราว การตั้งเตน็ท ์ แต่เม่ือน าการปนภาษาองักฤษมาใชป้นภาษาไทยในบทสนทนาน้ี 

ผูว้จิยัพิจารณาวา่มีการเปล่ียนชนิดของค าจากค านามเป็นค ากริยา แปลวา่ ตั้งท่ีพกัชัว่คราว ตั้งเต็นท ์
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“costumeวนัน้ี man มาก” ค าวา่ man (17 ธ.ค. 54 : 67-68) ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษ 

Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของค าเป็นค านาม แปลวา่ ผูช้าย แต่เม่ือน าการปน

ภาษาองักฤษมาใชป้นภาษาไทยในบทสนทนาน้ี ผูว้จิยัพิจารณาวา่มีการเปล่ียนชนิดของค าจากค านาม

เป็นค ากริยา แปลวา่ ท าให้เป็นผูช้าย ท าใหเ้หมือนผูช้าย 

4. ชนิดของการปนภาษาองักฤษเป็นค านามแต่ท าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัทใ์นประโยคภาษาไทย 

การปนภาษาองักฤษในกลุ่มน้ีเดิมมีชนิดของค าเป็นค านาม แต่เม่ือน ามาใชป้นในภาษาไทยแลว้ 

พบวา่น ามาใชเ้ป็นค าคุณศพัท ์ซ่ึงไม่เปล่ียนแปลงรูปศพัทใ์ดๆ พบจ านวน 1 ค า คือ adventure 

ตำรำงที5่ ชนิดของค ำทีใ่ช้ในกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยที่เปลีย่นจำกค ำนำมเป็นค ำคุณศัพท์ 

ค ำทีพ่บ ชนิดของค ำปนภำษำองักฤษ หน้ำที่ของค ำปน                      

เมื่อใช้ในภำษำไทย 
ใครท่ีชอบกิจกรรม adventure ก็มาได ้

(10 ธ.ค. 54 : 60) 
ค านาม ค าคุณศพัท ์

 
“ใครท่ีชอบกิจกรรม adventure ก็มาได”้ (10 ธ.ค. 54 : 60) ค  าวา่ adventure ตามพจนานุกรม

ภาษาองักฤษ Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของค าวา่เป็นค านาม แปลวา่ ผจญภยั 

แต่เม่ือน ามาใชป้นในภาษาไทยในบทสนทนาน้ี ผูว้ิจยัพิจารณาวา่มีการเปล่ียนชนิดของค าจากค านาม

เป็นค าคุณศพัท ์ เพราะ adventure ช่วยขยายค าวา่ “กิจกรรม” ซ่ึงชนิดของค าเป็นค านาม  แปลวา่ 

กิจกรรมผจญภยั ซ่ึงท าใหค้  าวา่ adventure ท่ีเกิดจากการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยน้ี เปล่ียนชนิด

ของค าจากค านามเป็นค าคุณศพัท ์

สรุปผลการศึกษาชนิดของการปนภาษาองักฤษในไทยพบวา่มีหน่วยปนภาษาในระดบัค านาม
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ค ากริยา คุณศพัท ์และค าอุทาน ตามล าดบั แต่ไม่พบค าวเิศษณ์ เม่ือเปรียบเทียบ
ชนิดของการปนภาษาองักฤษกบัหนา้ท่ีของค าตามหมวดหมู่ค  าภาษาไทย พบวา่ชนิดของการปนภาษา
ต่างไปจากเดิม  จ  านวน  4 กลุ่ม คือ ค ากริยาเปล่ียนเป็นค านาม ค าคุณศพัทเ์ปล่ียนเป็นค ากริยา ค านาม
เปล่ียนเป็นค ากริยา และ ค านามเปล่ียนเป็นค าคุณศพัท์ 
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2. ผลกำรศึกษำประเภทของวลภีำษำองักฤษปนภำษำไทย 

จากขอ้มูลเทปออกอากาศรายการเทยเท่ียวไทย ทั้งหมด 10 ตอน เม่ือพิจารณาถึงประเภทของ

วลีภาษาองักฤษท่ีน ามาใชป้นภาษาไทยแลว้ พบมีการใชว้ลีภาษาองักฤษในปนภาษาไทยในรายการ 4 

ตอน โดยรวบรวมวลีไดท้ั้งหมดจ านวน 4 วลี แบ่งเป็นนามวลี วิเศษณ์วลี และบุพบทวลี  แต่ไม่พบค า

กริยาวลี และปริมาณวลี รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตำรำงที ่6 แสดงประเภทของวลภีำษำองักฤษปนภำษำไทย 

ตอนที่ ออกอำกำศ วลทีีพ่บ 
ประเภทของวลปีน

ภำษำองักฤษ 

     หน้ำที่ของวล ี                  

เมื่อใช้ในภำษำไทย 

2 15 ต.ค. 54 At the end ผูช้ายก็ยงัตอ้งพึ่งพา

กะเทยไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  

(15 ต.ค. 54 : 11) 

บุพบทวลี บุพบทวลี 

5 12 พ.ย. 54 ฉันว่าฉันเห็นแวว top model ของ

นอ้งท่ีใส่หมวก (12 พ.ย. 54 : 35) 

นามวลี นามวลี 

6 19 พ.ย.54 ระก า very sad (19 พ.ย. 54 : 41) วเิศษณ์วลี วเิศษณ์วลี 

9 10 ธ.ค. 54 At the end เรากข็อมอบ

ประกาศนียบตัรค าคมกาละแมร์   

(10 ธ.ค. 54 : 64) 

บุพบทวลี บุพบทวลี 

 
จากขอ้มูลท่ีพบเร่ืองการปนวลีภาษาองักฤษในภาษาไทยในงานวจิยัฉบบัน้ี พบวา่มีจ านวน4 วลี 

ซ่ึงลกัษณะการปนภาษาจากบทสนทนาผูข้องด าเนินรายการเทยเท่ียวไทยน้ี เป็นการรับวลีภาษาองักฤษ
มาปนในภาษาไทยโดยมีลกัษณะเป็นวลีส าเร็จรูป คือ ยกมาทั้งวลี ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปค า ชนิดของ
ค า หรือความหมาย 
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จากตารางท่ี 6 แสดงประเภทของวลี พบทั้งหมด 4 วลี โดยแบ่งเป็นนามวลี วเิศษณ์วลี และ
บุพบทวลี คิดเป็นร้อยละ 25 , 25 และ50 ซ่ึงสามารถแสดงตามแผนภูมิรูปภาพไดด้งัน้ี  

 

รูปภำพที ่2 แผนภูมิรูปภำพแสดงวลภีำษำองักฤษปนภำษำไทยทีพ่บในรำยกำรเทยเทีย่วไทย 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรศึกษำกำรแบ่งแวดวงของกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทย 

  
 
 

3. ผลกำรศึกษำกำรแบ่งแวดวงของกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทย 
 
 ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการวิเคราะห์แวดวงของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยจากรายการเทย
เท่ียวไทย ตามกรอบวิจยัท่ีระบุในบทท่ี  3  ทั้งหมด 8 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ อาหาร ค าทกัทาย ผลิตภณัฑ ์ 
พาหนะ/เคร่ืองเล่น รูปแบบการด าเนินชีวิต อาชีพ/ต าแหน่ง สถานท่ี และอ่ืนๆ ซ่ึงผลการวิเคราะห์
จากข้อมูลการออกอากาศทั้งหมด 10 ตอน พบว่ามีค าในแวดวงตามเกณฑ์ท่ีระบุไวทุ้กประเภท 
รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตำรำงที ่7 ตำรำงแสดงกำรแบ่งแวดวงของกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทย 
 

 อำหำร ค ำทกัทำย ผลติภัณฑ์ 
พำหนะ/
เคร่ืองเล่น 

รุปแบบ
กำรด ำเนิน

ชีวติ 

อำชีพ/
ต ำแหน่ง 

สถำนที่ อืน่ๆ 

1 grape  bye bye magazine limousine style  top model landmark O.K. 
2 papaya hello product station shopping caddy landscape mutate 
3 jackfruit Good 

morning 
flying 

dragger 
parachute nightlife broker lane create 

4 smoothie 
    sling entertain Miss 

Congeniality 
counter transfer 

5 omelette       camping    very sad  
6 homemade       chic     step 
7 menu       chit chat     start 
8 signature       motto     slope 
9         extreme     line 

10         check in     rating 
11          spec     promote 
12         hit     shot 
13         gimmick     view finder 

14         way     case 
15         costume     compose 
16         adventure     pose 

  
 
 
 
 
 
 

แวดวง 
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ตำรำงที ่7 ตำรำงแสดงกำรแบ่งแวดวงของกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทย (ต่อ) 
 
  

อำหำร ค ำทกัทำย ผลติภัณฑ์ 
พำหนะ/
เคร่ืองเล่น 

รุปแบบ
กำรด ำเนิน

ชีวติ 

อำชีพ/
ต ำแหน่ง 

สถำนที่ อืน่ๆ 

17         location     aura 
18         cowboy      
19         concept        
20         quote        
21         man       

 
 
จากตารางท่ี 7 แสดงผลการแบ่งแวดวงของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยของรายการเทย

เท่ียวไทย พบวา่หมวดหมู่ของค าแสดงแวดวงท่ีพบมากท่ีสุดคือ รูปแบบการด าเนินชีวิต ซ่ึงพบจ านวน 
21 ค า และนอ้ยท่ีสุดคือ ค าแสดงแวดวงค าทกัทายและผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงพบจ านวนเท่ากนัคือ 3 ค า ซ่ึงค า
แสดงแวดวงท่ีพบในการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นค าในแวดวงรูปแบบการด าเนิน
ชีวติ เน่ืองจากเป็นค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วิต การปนภาษาองักฤษท่ีผูด้  าเนินรายการนิยมน ามาใชใ้น
บทสนทนาแสดงถึงการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่นค าวา่ style , shopping , nightlife และ camping เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัพบวา่มีการปนภาษาโดยใชค้  าภาษาองักฤษแทนค าภาษาไทยบางค า ถึงแมว้า่ค าภาษา 
องักฤษค านั้นมีค าไทยบญัญติัไวใ้นพจนานุกรมก็ตาม อาจเน่ืองจากค าศพัทภ์าษาองักฤษสามารถใชแ้ทน
ความหมายไดค้รอบคลุมหลากหลาย และตีความไดก้วา้งกวา่การใชภ้าษาไทยตรงตวั เช่น เป็น signature 
ของร้าน อาจแปลความหมายไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของร้าน หรือเป็นส่ิงท่ีโดดเด่นของร้าน 
เป็นตน้

แวดวง 
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บทที ่5 

สรุปผลกำรวจัิย อภิปรำยผล ข้อจ ำกดัปัญหำ และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลกำรวจัิย 

การวจิยัเร่ือง การปนภาษาองักฤษในภาษาไทย : กรณีศึกษารายการเทยเท่ียวไทย ฉบบัน้ี           

ผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาชนิดของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบในรายการเทยเท่ียวไทย    

เพื่อศึกษาประเภทของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบในรายการเทยเท่ียวไทย และเพื่อศึกษา

และแบ่งแวดวงของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยของค าและวลีท่ีพบในรายการเทยเท่ียวไทย  

ในบทน้ีผูว้จิยัไดส้รุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ขา้งตน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์ข้อที ่ 1 เพื่อศึกษาชนิดของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบในรายการ

เทยเท่ียวไทย   

ผลการศึกษาชนิดของการปนค าภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบจากรายการเทยเท่ียวไทย 

พบวา่ค านามเป็นชนิดของค าท่ีพบมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรรจน์ สีหะอ าไพ (2530) ท่ี

ท าการศึกษาเร่ือง การใชภ้าษาของมคัคุเทศน์ : การเปล่ียนภาษาระหวา่งไทยและองักฤษ ซ่ึงพบวา่มีการ

สับเปล่ียนภาษาในระดบัค ามากท่ีสุดไดแ้ก่ ค  านามและค ากริยา และงานวิจยัของวงศแ์ข ภทัรนิตย ์

(2525) ซ่ึงศึกษาเร่ือง การใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะการใช้

ภาษาองักฤษปนไทยของนกัวิชาการและนกัเขียน ผลการศึกษาพบวา่ในการใชค้  าภาษาองักฤษท่ีน ามา

ปนใชก้บัภาษาไทยนั้น พบวา่มีการใชค้  านามมากท่ีสุด 

จากการวจิยัเร่ืองการปนภาษาองักฤษในภาษาไทย : กรณีศึกษารายการเทยเท่ียวไทยปรากฏ

วา่เม่ือเปรียบเทียบชนิดของการปนภาษาองักฤษกบัหนา้ท่ีของค าตามหลกัไวยากรณ์ภาษาไทยแลว้จะ

พบวา่ชนิดของการปนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นบทสนทนาภาษาไทยไม่สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีของค าตาม

หลกัไวยากรณ์ภาษาไทยเสมอไป ทั้งน้ีการปนภาษาองักฤษท่ีน ามาใชใ้นประโยคสนทนาภาษาไทยอาจ

เป็นค าท่ีมีความหมายเท่าเทียมกนั ถึงแมจ้ะท าหนา้ท่ีตามหลกัไวยากรณ์แตกต่างกนั แต่สามารถส่ือสาร
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ใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดต้รงกนั ตวัอยา่งชนิดของการปนภาษาองักฤษท่ีพบในประโยคเป็นค ากริยา แต่เม่ือ

น ามาใชใ้นภาษาไทยกลบัท าหนา้ท่ีเป็นค านาม เช่น “เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ึน” (8 ต.ค. 54 : 2) ค  าวา่ 

mutate เป็นค ากริยาตามพจนานุกรม Webster’s New World Dictionary (1984) ซ่ึงแปลวา่ เปล่ียนแปลง 

เปล่ียนรูปแบบ แต่เม่ือน ามาใชป้นในบทสนทนาภาษาไทยดงัประโยคตวัอยา่ง ค าวา่ mutate ซ่ึงแปลวา่ 

เปล่ียนแปลง เปล่ียนรูปแบบ เม่ือน ามารวมกบัค าวา่ “การ” จึงท าหนา้ท่ีเป็นค านามในภาษาไทย แปลวา่ 

การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนรูปแบบ 

“เด๋ียวเราไป shopping กนั” (19 พ.ย. 54 : 37) ค  าวา่ shopping ตามพจนานุกรม Webster’s 

New World Dictionary (1984) ระบุวา่เป็นค านาม แปลวา่การเดินซ้ือของ แต่เม่ือน ามาปนกบั

ภาษาไทย ค าวา่ shopping ในประโยคสนทนาน้ีจะกลายเป็นค ากริยาท่ีแปลวา่ เดินซ้ือของ เป็นตน้ 

โดยสรุปงานวิจยัเร่ือง การปนภาษาองักฤษในภาษาไทย : กรณีศึกษารายการเทยเท่ียวไทย 

ฉบบัน้ีพบวา่มีการใชค้  าปนภาษาองักฤษท่ีชนิดของค าต่างจากหมวดค าเดิมออกไป 4 กลุ่ม คือ ค ากริยา

เปล่ียนเป็นค านาม ค าคุณศพัทเ์ปล่ียนเป็นค ากริยา ค านามเปล่ียนเป็นค ากริยา และ ค านามเปล่ียนเป็น

ค าคุณศพัท ์

วตัถุประสงค์ข้อที ่ 2 เพื่อศึกษาประเภทของวลีภาษาองักฤษปนภาษาไทยท่ีพบในรายการเทย

เท่ียวไทย 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเทปออกอากาศรายการเทยเท่ียวไทย ทั้งหมด  10 ตอน พบวลีภาษา 

องักฤษปนภาษาไทยในรายการจ านวน 4 ตอนเท่านั้น โดยรวบรวมวลีไดท้ั้งหมดจ านวน 4 วลี แบ่งเป็น

นามวลี วิเศษณ์วลี และบุพบทวลี แต่ไม่พบค ากริยาวลี และปริมาณวลี  

หากเปรียบเทียบวลีภาษาองักฤษปนภาษาไทย กบัหนา้ท่ีของวลีตามหมวดค าในภาษาไทย 

พบวา่วลีภาษาองักฤษท่ีน ามาใชป้นในบทสนทนาภาษาไทยนั้นมีนอ้ยมาก อาจใชเ้พื่อช่วยขยายขอ้ความ

ในประโยคสนทนาให้เขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน แต่หนา้ท่ีชนิดของค าและความหมายไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป

จากเดิม เช่น “ระก า very sad” (19 พ.ย. 54 : 41) จะเห็นไดว้า่ ค  าวา่ ระก า และ very sad แปลวา่ เศร้ามาก 

เสียใจมาก เป็นวิเศษณ์วลีท่ีท าหน้าท่ีเหมือนกนัทั้งความหมายทางภาษาองักฤษ และการปนภาษาองักฤษ
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ในภาษาไทย ซ่ึงวลีภาษาองักฤษท่ีใชป้นในภาษาไทยท่ีพบในรายการเทยเท่ียวไทยน้ีมีลกัษณะเป็นวลี

ส าเร็จรูป คือยกเอามาทั้งวลีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปค า ชนิดของค า หรือความหมาย  

วตัถุประสงค์ข้อที ่  3 เพื่อศึกษาและแบ่งแวดวงของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบ

ในรายการเทยเท่ียวไทย  

 ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวเิคราะห์แวดวงของการปนภาษาองักฤษ ตามกรอบวิจยัท่ีระบุในบทท่ี  3  
ทั้งหมด 8 ประเภท คือ อาหาร ค าทกัทาย ผลิตภณัฑ ์  พาหนะ/เคร่ืองเล่น รูปแบบการด าเนินชีวิต 
อาชีพ/ต าแหน่ง สถานท่ี และอ่ืนๆ ซ่ึงผลการวเิคราะห์จากขอ้มูลออกอากาศทั้งหมด 10 ตอน พบค า
ในแวดวงตามเกณฑท่ี์ระบุไวทุ้กประเภท 

ค าแสดงแวดวงท่ีพบมากท่ีสุดคือ รูปแบบการด าเนินชีวิต จ านวน 21 ค า และนอ้ยท่ีสุดคือ ค า
แสดงแวดวงค าทกัทายและผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงพบจ านวนเท่ากนัคือ 3 ค า ซ่ึงค าแสดงแวดวงท่ีพบในการปน
ภาษาองักฤษในภาษาไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นค าในแวดวงรูปแบบการด าเนินชีวิต เน่ืองจากเป็นค าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ ค  าปนภาษาองักฤษท่ีผูด้  าเนินรายการนิยมน ามาใชใ้นบทสนทนาแสดงถึง
การด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่นค าวา่ style , shopping , nightlife และ camping เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
พบวา่มีการปนภาษาโดยใชค้  าภาษาองักฤษแทนค าไทยบางค า ถึงแมค้  าภาษาองักฤษค านั้นมีค าไทย
บญัญติัไวใ้นพจนานุกรมก็ตาม อาจเน่ืองจากค าศพัทภ์าษาองักฤษสามารถใชแ้ทนความหมายได้
ครอบคลุมหลากหลาย และตีความไดก้วา้งกวา่การใชภ้าษาไทยตรงตวั เช่น “เป็น signature ของร้าน”  
(26 พ.ย. 54  :  47) อาจแปลความหมายไดว้า่ เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของร้าน หรือ เป็นส่ิงท่ีโดดเด่นของ
ร้าน เป็นตน้  

 
2. อภิปรำยผล 

จากขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาชนิดค าและประเภทของวลีภาษาองักฤษท่ีน ามาใชป้นในภาษาไทย

ในรายการเทยเท่ียวไทย และศึกษาและแบ่งแวดวงของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยของค าและวลีท่ี

พบในรายการเทยเท่ียวไทยตามหวัขอ้ขา้งตน้แลว้ สามารถใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาสนบัสนุน

การวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอเป็น 3 ส่วนคือ  

2.1 ชนิดของค าภาษาองักฤษท่ีน ามาใชป้นในภาษาไทยในรายการเทยเท่ียวไทย ในการ 
ศึกษาคร้ังน้ีพบจ านวน 4 ชนิดคือ ค านาม ค ากริยา ค าคุณศพัท ์ และค าอุทาน แต่ไม่พบค าวเิศษณ์และ
ค าสันธาน  
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ลกัษณะการน ามาใชป้นในภาษาองักฤษท่ีพบมากท่ีสุดคือ ค านาม เพราะค านามเป็นค าท่ีใช้

เรียกแทนสรรพส่ิงต่างๆไม่วา่จะเป็น คน สัตว ์ ส่ิงของ หรือสถานท่ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

อรรจน์ สีหะอ าไพ (2530) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการใชภ้าษาของมคัคุเทศน์ : การเปล่ียนภาษาระหวา่งไทย

และองักฤษ พบวา่มีการสับเปล่ียนภาษาในระดบัค ามากท่ีสุดไดแ้ก่ ค  านามและค ากริยา และงานวิจยั

ของวงศแ์ข ภทัรนิตย ์ (2525) ศึกษาเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาองักฤษปนไทยของนกัวชิาการและนกัเขียน ผลการศึกษาพบวา่ในการใช้

ค  าภาษาองักฤษท่ีน ามาปนใชก้บัภาษาไทยนั้น พบวา่มีการใชค้  านามมากท่ีสุด รองลงมาคือค ากริยาท่ี

ใชแ้สดงอาการต่างๆ เม่ือมีการใชค้  านามและค ากริยาในการเรียกแทนส่ิงเหล่าน้ีมากข้ึนท าใหเ้กิดการ

ยมืค าภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาษาองักฤษมาใชเ้พื่อเป็นการเพิ่มค าในภาษาให้

หลากหลายและมีจ านวนเพิ่มข้ึนให้เพียงพอกบัความตอ้งการในแวดวงค าต่างๆท่ีน ามาใชแ้ทนหรือ

ใชเ้รียกแทน ซ่ึงตรงกบังานวจิยัของผูว้ิจยัท่ีตอ้งการศึกษาเร่ืองการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยใน

รายการเทยเท่ียวไทย เน่ืองจากผูด้  าเนินรายการมีการน าการปนภาษาองักฤษเขา้มาใชใ้นบทสนทนา

เพื่อตอ้งการส่ือสารกบัผูช้ม เพื่อตอ้งการสร้างมโนทศัน์ใหม่ หรือตอ้งการสร้างค าใหม่ๆข้ึนมาใช ้

 2.2 ประเภทของวลีภาษาองักฤษท่ีใชป้นภาษาไทยในรายการเทยเท่ียวไทย ในการศึกษาคร้ังน้ี

พบวลีภาษาองักฤษปนภาษาไทยในรายการทั้งหมดจ านวน 4 วลี แบ่งเป็นค านามวลี วิเศษณ์วลี และ

บุพบทวลี การน าวลีภาษาองักฤษมาปนกบัภาษาไทยจึงมีนอ้ยมาก เพราะวลีนั้นใชเ้พื่อช่วยขยายค าใน

ประโยคสนทนาให้เขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึนแต่ไม่ไดมี้ผลในการสร้างค าหรือเพิ่มค าใหม่ การน าวลีภาษา 

องักฤษมาใชป้นในภาษาไทยจึงไม่เป็นท่ีนิยม ทั้งน้ีหากมีการรวบรวมจ านวนขอ้มูลใหก้วา้งกวา่น้ีอาจจะ

พบรูปแบบประเภทของการปนวลีภาษาองักฤษในภาษาไทยมากและหลากหลายประเภทกวา่น้ี 

2.3 การแบ่งแวดวงของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยท่ีพบในรายการเทยเท่ียวไทย  
ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาขอ้มูลออกอากาศทั้งหมด 10 ตอน พบค าในแวดวงตามหมวดหมู่ท่ีระบุ
ไวท้ั้งหมด 8 ประเภท ตามกรอบวิจยัท่ีตั้งไวคื้อ คือ อาหาร ค าทกัทาย ผลิตภณัฑ ์พาหนะ/เคร่ืองเล่น 
รูปแบบการด าเนินชีวิต อาชีพ/ต าแหน่ง สถานท่ี และอ่ืนๆ   ซ่ึงค าแสดงแวดวงรูปแบบการด าเนินชีวติ
พบมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะวา่ รายการเทยเท่ียวไทยเป็นรายการท่องเท่ียวเชิงใหค้วามบนัเทิงมีลกัษณะ
รูปแบบการด าเนินรายการท่ีทนัสมยั และมีการน าเสนอเร่ืองราวหลากหลาย มีการเดินทางไปสถานท่ี
ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามภูมิภาค การน าค าภาษาองักฤษมาใชป้นในภาษาไทยในบทสนทนาของผู ้
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ด าเนินรายการจึงถูกน ามาใชเ้พื่อช่วยในการอธิบาย ขยายค า และเพิ่มความหมายแวดวงการใชค้  าเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ เน่ืองจากในภาษาไทยยงัไม่มีการบญัญติัค าหรือความหมายไว ้ การ
น าค าภาษาองักฤษมาใชป้นในภาษาไทยจึงถูกใชเ้พื่อส่ือสารเก่ียวกบัการด าเนินชีวติประจ าวนัของคน
ในยคุปัจจุบนั ตามท่ีดีย ูศรีนราวฒัน์ (2542) ไดก้ล่าวเอาไวใ้นงานเขียนเร่ืองภาษากบัสังคมวา่การศึกษา
เร่ืองการเลือกใชภ้าษาของผูพ้ดูท่ีท าให้การสนทนามีการปรับเปล่ียนไปตามเร่ืองท่ีพูด ตามเวลาและ
สถานท่ี วตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร และคู่สนทนา โดยอา้งอิงบริบททางสังคมจะช่วยท าใหเ้ขา้ใจภาษา
และความแตกต่างกนัตามธรรมชาติของสังคมมนุษยเ์ราได ้

 

จากการวิเคราะห์ผลขอ้มูลทั้งหมดพบวา่ ในเร่ืองของชนิดของการปนภาษาองักฤษในภาษาไทย 

พบค านามมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะเม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไปตามการพฒันาทางดา้นการศึกษา วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี วทิยาการความรู้ความกา้วหนา้จากโลกตะวนัตก เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมาก

ข้ึน สังคมมีการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่เกิดข้ึนอยูเ่สมอ รวมถึงการน าการปนภาษาองักฤษโดยเฉพาะค านาม

มาใชใ้นรายการเทยเท่ียวไทย ถือวา่เป็นการสร้างค าให้เกิดค าใหม่ๆเน่ืองจากค านามใชเ้รียกคน สัตว ์

ส่ิงของ สถานท่ี การพฒันาดา้นวทิยาการความรู้และเทคโนโลยตี่างๆท าให้เกิดมโนทศัน์ใหม่ๆ ท าให้

การใชค้  าเรียกหรือแทนส่ิงต่างๆ มีจ  านวนมากข้ึนและมีความหลากหลาย เพื่อให้เพียงพอต่อการความ

ตอ้งการใชใ้นการส่ือสารเน้ือหารายการและรองรับส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งหากภาษาไทยยงัไม่มีการ

บญัญติัค าใช ้ ก็จะน าค าต่างประเทศมาใชใ้นลกัษณะของการปนภาษานัน่เอง นอกจากน้ีในปัจจุบนัการ

แข่งขนักนัทางดา้นส่ืออิเลคโทรนิกส์ เช่น โทรทศัน์ ดาวเทียม เคเบิ้ลทีว ี มีการแข่งขนัสูง การน าเสนอ

รายการท่ีแปลกแตกต่าง โดดเด่นและน าสมยัจะท าให้รายการมีความน่าสนใจและเป็นท่ีนิยม อีกทั้งการ

น าค าศพัทภ์าษาต่างประเทศเขา้มาใชน้ั้นยงัมีจ านวนมากและเขา้มาอยา่งรวดเร็ว ท าให้การแปลหรือ

บญัญติัศพัทภ์าษาไทยเพื่อใชแ้ทนค าต่างประเทศ โดยเฉพาะค าภาษาองักฤษนั้นเกิดข้ึนไม่ทนั ดงันั้น

ปรากฏการณ์การปนภาษาองักฤษในภาษาไทยไม่ใช่เป็นเพียงความนิยมตามแฟชัน่หรือค่านิยมชัว่ขณะ 

แต่การปนภาษาองักฤษในภาษาไทยยงัใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ในการส่ือสาร ตามท่ีพรพิมล เสนะวงศ ์

(2541) กล่าวไวว้า่การจะเลือกน าเอาการปนภาษาองักฤษมาใชใ้นภาษาไทย ก็ควรพิจารณาความ

เหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจยัทางสังคมของผูรั้บสาร เช่น อาย ุ เพศ สถานภาพทางสังคม อาชีพ ระดบั

การศึกษา และอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อท่ีจะไดเ้ลือกใชแ้ละแปรเปล่ียนรูปแบบของการส่ือสารให้เขา้กบับริบททาง
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สังคม เพื่อการส่ือสารจะไดเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ลดขอ้ขดัแยง้ในสังคม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

อยา่งสูงสุด 

 

3 ข้อจ ำกดัในงำนวจัิยและปัญหำ 

งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นกรณีศึกษาท่ีผูว้จิยัใชข้อ้มูลศึกษาเพียง 10 ตอนเท่านั้น และศึกษาเพียง

ลกัษณะการปนภาษาองักฤษและจ าแนกค า วลี โดยไม่ไดว้ิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ของการปนภาษาท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริบททางสังคม อาทิเช่น ปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อการปนภาษาคือ สถานการณ์ในการ

ใชภ้าษา คู่สนทนา เพศสภาพ อาชีพ และเร่ืองท่ีสนทนา ซ่ึงการน าปัจจยัอ่ืนมาวิเคราะห์ร่วมดว้ยนั้นจะ

เป็นการขยายวงออกไป อาจพบค ามากกวา่น้ีและท าใหพ้บลกัษณะการปนภาษารูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมก็

เป็นได ้ นอกจากน้ีหากท าการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลใหก้วา้งกวา่น้ีอาจจะพบชนิดของค า

และวลีรวมถึงแวดวงของค าท่ีผูด้  าเนินรายการใชใ้นการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยของรายการเทย

เท่ียวไทยน้ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนและมีความหลากหลายกวา่ท่ีพบจากงานวจิยัฉบบัน้ี 

4 ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้มูลการศึกษาลกัษณะการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยในรายการเทยเท่ียวไทย ผูว้จิยั

พบประเด็นท่ีน่าสนใจและควรศึกษาเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. การศึกษาลกัษณะการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยในรายการโทรทศัน์ประเภทอ่ืนๆ  
เช่น  รายการ Reality Show รายการ Talk Show  เป็นตน้ 

2.     การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยในรายการโทรทศัน์ 

ประเภทท่องเท่ียวกบัรายการประเภทอ่ืนๆ  

3.      การศึกษาเร่ืองเพศสภาพวา่เป็นปัจจยัในการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยหรือไม่ 

4. ควรขยายจ านวนกลุ่มตวัอยา่งใหมี้จ านวนมากข้ึน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลและผลการ
วเิคราะห์ท่ีแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
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ภำคผนวก 

รหัสข้อมูลกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยทีเ่กบ็รวบรวมจำกรำยกำรเทยเทีย่วไทย
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ภำคผนวก 

รหัสข้อมูลกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยทีเ่กบ็รวบรวมจำกรำยกำรเทยเทีย่วไทย 

กำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยทีพ่บ ออกอำกำศ : ล ำดับที ่

  “ทาง slope ทางลาด” 

  “เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ึน” 

  “สร้างสรรค ์create” 

  “ท าไมมี prop ล่ะ” 

  “pose ท่าให”้ 

  “chic แบบผูดี้ๆ” 

  “ถ่าย shot แรกก็ปิดโหนกเลย” 

  “คนบา้อะไรหนา้ทรงเดียวกบั view finder เลย” 

  “เรากลางๆ ก็หา way ยาก” 

  “กดัเป็นค า yeah yeah yeah” 

  “At the end ผูช้ายก็ยงัตอ้งพ่ึงพากะเทยไม่ทางใดก็ทางหน่ึง” 

 “จากก๋วยเต๋ียวท่ีบา้น transfer แปลงร่างมาถึงท่ีร้านไดอ้ยา่งไร” 

  “เรามี motto ในการเปิดร้านยงัไง” 

8 ต.ค. 54  :  1 

8 ต.ค. 54  :  2 

8 ต.ค. 54  :  3 

8 ต.ค. 54  :  4 

8 ต.ค. 54  :  5 

8 ต.ค. 54  :  6 

8 ต.ค. 54  :  7 

8 ต.ค. 54  :  8 

8 ต.ค. 54  :  9 

8 ต.ค. 54  :  10 

15 ต.ค. 54  :  11 

22 ต.ค. 54  :  12 

22 ต.ค. 54  :  13 
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รหัสข้อมูลกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยทีเ่กบ็รวบรวมจำกรำยกำรเทยเทีย่วไทย (ต่อ) 

กำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยทีพ่บ ออกอำกำศ : ล ำดับที ่

  “เรียกรถ limousine มาสิ” 

  “ฉนัจะพาเธอไปหาเพื่อนของฉนั ไป chit chat กนั” 

  “ท่ีเชียงใหม่ Night safari” 

  “check in ท่ีโรงแรม All Seasons” 

  “จะมีพวกกริช flying dragger” 

  “hello จิงโจ”้ 

  “ใครท่ีไดอ้อกช่วงน้ี rating ยอดขายพุง่กระฉูด” 

  “ภาพของฉนั O.K. มาก” 

  “สวสัดีค่ะ Good morning ค่ะ ท่านผูช้ม” 

  “อา้ว น่ีไม่ใช่ counter Mcdonald หรือ” 

  “counter M.A.C เคา้ไวข้ายเคร่ืองส าอางค”์ 

  “นอ้งเอา omelette กบั แฮมนะคะ” 

  “เราจะร้องเพลงชาติไทยใหใ้ครฟัง yeah yeah yeah” 

  “เราจะหนกัไปทางช่วย entertain” 

  “ตั้งใจ promote ใหลู้กคา้” 

  “รู้จกั product เรา” 

12 พ.ย. 54  :  14 

12 พ.ย. 54  :  15 

12 พ.ย. 54  :  16 

12 พ.ย. 54  :  17 

12 พ.ย. 54  :  18 

12 พ.ย. 54  :  19 

12 พ.ย. 54  :  20 

12 พ.ย. 54  :  21 

12 พ.ย. 54  :  22 

12 พ.ย. 54  :  23 

12 พ.ย. 54  :  24 

12 พ.ย. 54  :  25 

12 พ.ย. 54  :  26 

12 พ.ย. 54  :  27 
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  “มนัหลาย step มาก” 

  “หลากหลาย menu นะ” 

  “concept รูปดิฉนันะคะ” 

  “gimmick คือรักเด็ก” 

  “ฉนัวา่ฉนัเห็นแวว top model ของนอ้งท่ีใส่หมวก” 

  “เห็นไหม compose มนัไดทุ้กอยา่ง” 

  “เด๋ียวเราไป shopping กนั” 

  “องุ่น grape” 

  “มะละกอ papaya” 

  “ขนุน jackfruit” 

  “ระก า very sad” 

  “รถ start ไม่ติด ถา้เป็นแลว้ขบัๆไปจะเบรกอยูไ่หม” 

  “เรามี parachute คนละอนั” 

  “แตก line มา” 

  “เป็นธุรกิจ smoothie” 
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รหัสข้อมูลกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยทีเ่กบ็รวบรวมจำกรำยกำรเทยเทีย่วไทย (ต่อ) 

กำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยทีพ่บ ออกอำกำศ : ล ำดับที ่

  “ช็อกโกเลตท่ีน่ีเป็น homemade ท าเอง” 

  “เป็น signature ของร้าน” 

  “จะพาไปตะลุย nightlife ของคนกรุง” 

  “พดูถึง nightlife ของกรุงเทพ” 

  “ร้านน้ี concept แรง” 

  “ตน้ทุนคนเรามนัต่างกนั ขอบคุณ quote จากชมพู ่อารยา เลยนะ” 

  “ในหมู่มวลนางงามก็ตอ้งมีนางงามมิตรภาพ Miss Congeniality” 

  “เราอยูบ่น lane จกัรยานกนันะ” 

  “มี case แปลกๆมั้ย” 

  “เราจะใชฉ้ากหลงัของถนนขา้วสารเป็น location” 

  “วนัน้ีพวกเราจะตอ้งไป create ชุด” 

  “ขายดอกไมเ้ป็นงานอดิเรก ตอนกลางวนัเป็น broker” 

  “คนท่ีมาเขาใหญ่ก็จะมาเดินป่าส่องสัตว ์camping” 

  “เราจะมาเล่นกีฬา extreme” 

  “sling ท่ีเราจะหอ้ยอยูต่รงน้ี” 

  “มีหลาย station เลย” 
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รหัสข้อมูลกำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยทีเ่กบ็รวบรวมจำกรำยกำรเทยเทีย่วไทย (ต่อ) 

กำรปนภำษำองักฤษในภำษำไทยทีพ่บ ออกอำกำศ : ล ำดับที ่

   “ใครท่ีชอบกิจกรรม adventure ก็มาได”้ 

  “ขออนุญาต check in ท่ีจองไว”้ 

  “At the end เรากข็อมอบประกาศนียบตัรค าคมกาละแมร์” 

  “สถานท่ีท่ีเราจะไปเป็น landmark อีกอยา่งของปากช่อง” 

  “การท่ีเธอกางร่ม ไม่ไดท้ าใหเ้ธอเหมือนผูดี้แต่เหมือน caddy” 

  “ลูกชายร้านน้ีเคา้ aura แรงมาก” 

  “spec เป็นอยา่งไร” 

  “(1) costumeวนัน้ี (2) man มาก” 
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  “วนัน้ีเราจะมาถ่ายภาพ (1) style  (2) cowboy กนั” 
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10 ธ.ค. 54  :  62 

10 ธ.ค. 54  :  63 

10 ธ.ค. 54  :  64 

17 ธ.ค. 54  :  65 

17 ธ.ค. 54  :  66 

17 ธ.ค. 54  :  67 

17 ธ.ค. 54  : 68 

17 ธ.ค. 54  :  69-70 

17 ธ.ค. 54  :  71 

17 ธ.ค. 54  :  72-73 

17 ธ.ค. 54  :  74-75 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
 

ช่ือ-สกุล    นางสาวนภสัสรณ์  นาคแกว้  
ท่ีอยู ่  122/1 ซอยอินทามระ17 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงสามเสนใน  
      เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 
ท่ีท างาน   บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั มหาชน เลขท่ี 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง        

อาคารส่วนกลาง ห้อง 3200 ชั้น3 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสนามบิน                 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร : 02-562-5700 

ประวติัการศึกษา  
พ.ศ. 2548  ส าเร็จการศึกษาปริญญาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาบณัฑิต วชิาเอก

สังคมวทิยา วชิาโทการประชาสัมพนัธ์ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2552  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสาร 

ระหวา่งวฒันธรรม คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร  
ประวติัการท างาน  
      พ.ศ. 2550-2551          สายการบินนกแอร์ จ ากดั มหาชน 
      พ.ศ. 2552-2554          บริษทั F.A. Groups จ ากดั  
      พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั      สายการบินไทยแอร์เอเชีย จ ากดั มหาชน  

 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	bibliography
	appendix

