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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้คาและวลีภาษาอังกฤษที่พบในรายการโทรทัศน์
ประเภทท่องเที่ยวรายการเทยเที่ยวไทยโดยการรวบรวมข้อมูลจากเทปบันทึกการออกอากาศทาง
http://www.youtube.com/user/toeytiewthai จานวน 10 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้กรอบทฤษฎี
การปนภาษาและทาการอภิปรายผลโดยใช้หลักการจาแนกคาและการจาแนกวลี ผลการศึกษาพบว่าผู้
ดาเนินรายการมีการใช้คาและวลีภาษาอังกฤษในการดาเนินรายการ โดยพบการปนภาษาที่เป็ นคาทั้งหมด
71 คา ได้แก่ คานาม 50 คา (70.42%), คากริ ยา 13 คา (18.30 %), คาคุณศัพท์ 5 คา (7.04%), คาอุทาน 3 คา
(4.22%) สาหรับการปนภาษาที่เป็ นวลีพบทั้งหมด 4วลี แบ่งเป็ นคานามวลี และวิเศษณ์วลีอย่างละ 1 วลี
และบุพบทวลีจานวน 2 วลีการปนภาษาในรายการเทยเที่ยวไทยที่พบสะท้อนให้เห็นว่าชนิดของการปน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในบทสนทนาภาษาไทย ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และชนิดของคาตามหมวดคาภาษาไทย
ทุกคาที่พบได้แก่คากริ ยาเปลี่ยนเป็ นคานาม คาคุณศัพท์เปลี่ยนเป็ นคากริ ยา คานามเปลี่ยนเป็ นคากริ ยา
และคานามเปลี่ยนเป็ นคาคุณศัพท์นอกจากนี้ผลการศึกษายังสามารถจาแนกแวดวงคาศัพท์ที่พบในการ
ปนภาษาโดยมีการใช้การปนภาษาที่เกี่ยวกับแวดวงของรู ปแบบการดาเนินชีวติ มากที่สุดคือจานวน 21 คา
และการปนภาษาที่อยูใ่ นแวดวงแสดงการทักทาย และการปนภาษาที่อยูใ่ นแวดวงผลิตภัณฑ์พบน้อยที่สุด
จานวนเท่ากันคือ 3 คา
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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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งานวิจยั ค้นคว้าอิสระเล่มนี้สาเร็ จลุล่วงลงได้ ผูว้ จิ ยั ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่มี
ส่ วนสาคัญให้งานวิจยั เล่มนี้สาเร็ จเสร็ จสิ้ น โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ตรี พาสัย อาจารย์ที่ปรึ กษา
งานค้นคว้าอิสระ ผูท้ ี่สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ให้โอกาสในการทาวิจยั นี้จนสาเร็ จ
เสร็ จทันกาหนดเวลา คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนา ชี้ แนะแนวทางและกระตุน้ เตือนมาโดยตลอด ผูว้ จิ ยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.กาไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนา ปรับปรุ ง
เนื้อหาการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น ทั้งนี้ผวู้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชา
ภาษาเพื่อการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม คณะโบราณคดีทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาจารย์อมรชัย คหกิจโกศล
และอาจารย์กิตติชยั พินโน ที่ได้สละเวลาให้ความรู้ ชี้แนะ พร้อมทั้งให้คาปรึ กษา และให้กาลังใจแก่ผวู้ จิ ยั
จนสามารถทางานวิจยั นี้สาเร็ จ นอกจากนี้ยงั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ และการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมให้แก่ผวู้ ิจยั รวมทั้งผูเ้ ขียนตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องอันเป็ นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และผูว้ จิ ยั ได้นามาอ้างอิงในการศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณคุณสมบูรณ์ นาคแก้วผูเ้ ป็ นบิดา และคุณแววตา นาคแก้ว ผูเ้ ป็ นมารดา
ที่เป็ นกาลังใจอันสาคัญยิง่ คอยสอบถาม เป็ นห่วงเป็ นใย ให้ความช่วยเหลือและคอยเตือนให้ผวู้ ิจยั ทางาน
วิจยั จนสาเร็ จลุล่วง อีกทั้งเป็ นผูช้ ่วยสนับสนุนทุนทรัพย์เรื่ องการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของผูว้ จิ ยั ครั้ง
นี้อีกด้วย
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคุณวลัยพร อ่อนน้อมดี (พี่เหมียว) คุณศุภวรรณ ทองวัน (พี่ยยุ ้ ) และคุณอิงอร
พึ่งจะงาม (พี่อร) รวมถึงเพื่อนๆบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกคน ที่คอยกระตุน้ เตือน ผลักดันให้ผวู้ ิจยั ทางานวิจยั ให้สาเร็ จ อีกทั้งยังช่วยเหลือให้คาแนะนาใน
ส่ วนของความรู ้เนื้ อหางานวิจยั ทุกอย่าง และให้กาลังใจเสมอมาจนกระทัง่ งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็ จ
สมบูรณ์
สุ ดท้ายขอขอบคุณคุณตั้ม ที่คอยเอาใจช่วย รับฟังปั ญหา คอยปลอบโยนยามท้อและให้กาลังใจกัน
และกันเสมอมาโดยตลอด
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บทนำ

1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้คส
าภาษาอังกฤษ ซึ่ งมีระดับการนามาใช้หลายระดับทั้งในลักษณะการยืมคาด้วย
การสื่ อสารในสังคมไทยปั จจุบนั มีการนาคาต่างประเทศอื่นมาใช้ปนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก

วิธีการบัญญัติศพั ท์ ทับศัพท์ และแปลความ ไม่วา่ จะเป็ นระดับเสี ยง ระดับคา ระดับประโยค และระดับ

ข้อความ ปรากฏการณ์เช่นนี้ทาให้เกิดการปนภาษา (code mixing) อมรา ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ (2540 : 91)
ได้ให้ความหมายของการปนภาษาว่า
“การใช้ คาของภาษาหนึ่งในปริ บทของอี กภาษาหนึ่งในระดับคาหรื อสานวนเท่ านั้น
ส่ วนในความหมายที่ กว้ างที่ สุด

การปนภาษาหมายถึงการใช้ ภาษาหนึ่ งในทุกระดับหรื อทุก

รู ปแบบ ปนกับอี กภาษาหนึ่งของผู้พูด เช่ น การใช้ คา วลี ลักษณะทางเสี ยง ประโยค หรื อข้ อความ
ภาษาอังกฤษต่ อเนื่องยาวๆ ปนเข้ าไปในการพูดภาษาไทยเป็ นต้ น”

แนวโน้มการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีมากขึ้นไม่วา่ จะเป็ นด้านการศึกษา การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว โดยมีช่องทางของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารได้หลายช่องทาง
เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์และโทรทัศน์เป็ นต้น การปนภาษาพบได้บ่อยครั้งในรายการโทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยว
ที่มีนาเสนอวัฒนธรรมมวลชนที่แพร่ หลาย ซึ่ งวัฒนธรรมเหล่านี้ส่งผลให้คนมีโอกาสเข้าถึงภาษาอังกฤษ
และเปลี่ยนวิถีชีวติ ความป็ นอยูม่ ากขึ้น ซึ่ งในที่สุดอาจนาไปสู่ การใช้ภาษาอังกฤษปนในภาษาแม่
รายการโทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยวรายการเทยเที่ยวไทย ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง
Bang Channel เคเบิลทีวี ดาเนินรายการโดย นิติ ชัยชิตาทร (ป๋ อมแป๋ ม) กิติพทั ธ์ ชลารักษ์ (กอล์ฟ)
และทัชชกร บุญลัภยานันท์ (ก็อตจิ) ผูด้ าเนินรายการทั้ง 3 คนจบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จาก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รู ปแบบรายการเป็ นรายการท่องเที่ยวที่ดาเนินรายการโดย
1

2

เพศที่สามหรื อที่เรี ยกว่าชายรักชาย ซึ่ งผูด้ าเนินรายการจะพาผูช้ มเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดย
เน้นสถานที่ในประเทศไทย แฝงสาระด้วยการให้ขอ้ มูลทัว่ ไปของสถานที่น้ นั รวมถึงแนะนาเกร็ ดความรู้
ด้านการเดินทาง จุดเด่นที่สาคัญของรายการคือการนาเสนอรายการที่เน้นความบันเทิงโดยวิธีการสื่ อสาร
ทางภาษาของผูด้ าเนินรายการ ผ่านการสอดแทรกมุกตลกทางการใช้ภาษา มีการใช้การปนภาษาเพื่อใช้
ร่ วมกับคาพูดในบทสนทนาของผูด้ าเนินรายการ รวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหว
พริ บทางภาษาของผูด้ าเนิ นรายการเพื่อโต้ตอบการสนทนาอย่างฉับไว สนุกสนาน มีความหลากหลาย
แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการใช้ภาษาของผูด้ าเนินรายการทั้ง 3 คน รายการนี้จึงมีรูปแบบ
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ไม่วา่ จะเป็ นทางเคเบิลทีวีแสละทางเว็บไซด์ http://www.youtube.com/user/toeytiewthai ทาให้มียอดผู้

รายการที่มีลกั ษณะโดดเด่นเฉพาะตัวได้รับความนิยมสู ง ประกอบกับมีการออกอากาศทางหลายช่องทาง
รับชมในการออกอากาศแต่ละสัปดาห์เป็ นจานวนมาก

ด้วยเหตุน้ ีผวู้ จิ ยั จึงเลือกที่จะศึกษาลักษณะการปนภาษาอังกฤษในรายการดังกล่าว โดยผูว้ ิจยั จะ
ดาเนินการเก็บรวบรวมจาแนกคาและวลีภาษาอังกฤษที่ใช้ปนในบทสนทนาของผูด้ าเนินรายการ
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ชนิ ดและประเภทของคาต่างๆ

ในบทสนทนาที่มีการปนภาษาของผู้

ดาเนินรายการ รวมถึงนามาแบ่งหมวดหมู่ของคา เพื่อทาให้สามารถนามาวิเคราะห์พฤติกรรมการปน
ภาษาอังกฤษของผูใ้ ช้ชาวไทย ทั้งในลักษณะการใช้คาภาษาอังกฤษปนภาษาไทยและการสื่ อความหมาย
และทราบถึงแนวโน้มการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยว่ามีทิศทางไปในแวดวงใด

2.

วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
2.1

เพื่อศึกษาชนิดของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบในรายการเทยเที่ยวไทย

2.2

เพื่อศึกษาประเภทของวลีที่ใช้ในการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบในรายการ

เทยเที่ยวไทย
2.3
ไทย

เพื่อศึกษาและแบ่งแวดวงของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบในรายการเทยเที่ยว

3

3.

ขอบเขตของกำรวิจัย
3.1 ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาเฉพาะคาและวลีภาษาอังกฤษที่ปนในภาษาไทยในรายการเทยเที่ยวไทย

ซึ่งจุดเด่นที่สาคัญของรายการนี้มีจุดเด่นคือเป็ นรายการที่ได้รับความนิยมสู ง และมียอดจานวนผูเ้ ข้าชม
มาก ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาเฉพาะการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยจากบทสนทนาของผูด้ าเนินรายการ ที่
ออกอากาศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 จานวน 10 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ออกอากาศวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ตอนที่ 3 ออกอากาศวั
น
ที
่
22
ตุ
ล
าคม
พ.ศ.
2554
ส
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตอนที่ 4 ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ตอนที่ 5 ออกอากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ตอนที่ 6 ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ตอนที่ 7 ออกอากาศวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ตอนที่ 8 ออกอากาศวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ตอนที่ 9 ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ตอนที่ 10 ออกอากาศวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

3.2 ผูว้ ิจยั จะศึกษาเฉพาะภาษาที่ผดู้ าเนินรายการใช้ในการสนทนาในบริ บทเนื้อหาของรายการ
เท่านั้น ไม่ศึกษาถึงตัวผูใ้ ช้ภาษาและไม่วเิ คราะห์ลกั ษณะทางเสี ยง ในการออกเสี ยงของผูด้ าเนินรายการ
แต่ละคน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การถอดความจากเทปรายการย้อนหลังทั้งหมดและตัดออกมาเฉพาะข้อมูลที่มีการ
ปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่อยูใ่ นบทสนทนาของผูด้ าเนินรายการ และนาข้อมูลที่เป็ นการปนภาษา
อังกฤษในภาษาไทยมาเข้ารหัสเพื่อการอ้างอิง และกาหนดเกณฑ์ในการจาแนกการปนภาษา โดยใช้การ
วิเคราะห์คาที่เป็ นการปนภาษาและวิเคราะห์หน้าที่ของคาจากพจนานุกรมภาษาไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 เปรี ยบเทียบกับพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ Webster’s
New World Dictionary (1984) โดยที่คาๆใดได้มีระบุในพจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2542 แล้ว จะถือว่าคานั้นไม่เป็ นการปนภาษาและจะไม่นามาใช้ในงานวิจยั ฉบับนี้

4

4.

นิยำมศัพท์เฉพำะ
4.1 รายการโทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยว หมายถึง รายการเทยเที่ยวไทย
4.2 การปนภาษา (code mixing) หมายถึง การที่ผรู้ ู้ต้ งั แต่สองภาษาขึ้นไปนาคาและวลีจาก

อีกภาษาหนึ่งเข้ามาปนในอีกภาษาหนึ่งภายในประโยคเดียวกัน
4.3 ชนิดของคา หมายถึง คาชนิดต่างๆซึ่ งแบ่งชนิดตามหน้าที่ ได้แก่ คานาม คาสรรพนาม
คากริ ยา คาวิเศษณ์ คาบุพบท คาสันธาน และคาอุทาน
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4.4 ประเภทของวลี ำ
หมายถึง การแบ่งประเภทของส่ วนประกอบของประโยคที
่อาจประกอบด้วย
ส

คาเพียง 1 คา หรื อหลายคา ที่ทาหน้าที่เป็ นภาคประธาน ภาคแสดง หรื อส่ วนขยาย ได้แก่ นามวลี
ปริ มาณวลี กริ ยาวลี บุพบทวลี และ วิเศษณ์วลี

4.5 แวดวงของคา หมายถึง การแบ่งหมวดหมู่ของคาและวลีภาษาอังกฤษที่ปนภาษาไทย
ออกเป็ น 8 หมวดหมู่ ได้แก่ อาหาร คาทักทาย ผลิตภัณฑ์ พาหนะ/เครื่ องเล่น รู ปแบบการดาเนินชีวิต
อาชีพ/ตาแหน่ง สถานที่ และ อื่นๆ

5.

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
5.1

ทาให้ทราบชนิดของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฎในรายการเทยเที่ยว

ไทย ซึ่งผลการวิจยั จะสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของภาษาอังกฤษที่มีต่อวงการบันเทิงของไทยในปั จจุบนั
5.2

ทาให้ทราบถึงประเภทของวลีในการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏใน

รายการเทยเที่ยวไทย
5.3

ทาให้ทราบถึงแนวโน้มของแวดวงคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ปนในภาษาไทย ทั้งใน

ระดับคาและวลีที่ปรากฏในรายการเทยเที่ยวไทย

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

ในงานวิจยั เรื่ องการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย : กรณี ศึกษารายการเทยเที่ยวไทย ผูว้ ิจยั ได้
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ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยจาแนกประเด็นออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ แนวคิดและ

2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรปนภำษำ
นักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ทาการศึกษาเรื่ องการปนภาษา ได้มีการให้ความหมาย
ของการปนภาษา กล่าวถึงหลักการ และความสาคัญของการปนภาษา ดังต่อไปนี้
อมรา ประสิ ทธิ์ รัฐสิ ทธุ์ (2545 : 94) ได้ให้ความหมายการปนภาษา (code-mixing) ใน
หนังสื อภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาว่าหมายถึงการใช้คา
ของภาษาหนึ่งในปริ บทของอีกภาษาหนึ่งในความหมายที่กว้างที่สุด การปนภาษาหมายถึงการใช้ภาษา
หนึ่งในทุกระดับหรื อทุกรู ปแบบปนกับอีกภาษาหนึ่งของผูพ้ ดู เช่นใช้คา วลี ลักษณะทางเสี ยง
ประโยค หรื อข้อความต่อเนื่ องยาวๆ ในภาษาอังกฤษปนเข้าไปในการพูดภาษาไทยเป็ นต้น อย่างไรก็
ตามนักวิชาการบางท่านใช้คาว่าการปนภาษาในความหมายที่แคบลงมา คือหมายถึงเฉพาะการปนใน
ระดับคาหรื อสานวนเท่านั้น ไม่รวมการพูดภาษาอื่นยาวๆสลับกับการพูดภาษาของตนซึ่ งปรากฏการณ์
นั้นจะเรี ยกว่า การสลับภาษา (code switching)
ปรารถนา กาลเนาวกุล (2544 : 10) กล่าวถึงการปนภาษาว่ามีลกั ษณะแตกต่างจากการยืม
ภาษา กล่าวคือการยืมภาษา หมายถึง การที่ภาษาหนึ่งรับเอาลักษณะใดก็ตามจากอีกภาษาหนึ่งเข้ามา
ใช้จนกลายเป็ นลักษณะของตนเอง เช่นในภาษาไทยมีคาว่า เปอร์ เซ็นต์ มอเตอร์ไซด์ แท็กซี่ คาเหล่านี้
เป็ นคายืมที่คนไทยใช้จนเป็ นคาไทยไปแล้ว คายืมส่ วนใหญ่เป็ นที่ยอมรับในสังคมจนได้รับการบรรจุ
ไว้ในพจนานุกรมและมีลกั ษณะการปรับตัวเข้ากับระบบเสี ยงของภาษาแม่มากกว่า “คาปน” (อมรา
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ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2542) เช่นคาว่าดีไซน์เนอร์ (designer) คอสตูม (costume) คอลเลคชัน่ (collection) ที่
ถึงแม้จะใช้ในภาษาไทยแต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับเท่ากับคายืม จึงเป็ นเพียงคาภาษาอังกฤษที่นามาปนใน
ภาษาไทยเท่านั้น Grojeans (1982) (อ้างถึงในปรารถนา 2544 : 11) ได้สรุ ปเกี่ยวกับหน้าที่ของการ
ปนภาษาดังนี้ 1) ใช้เพื่อเติมความต้องการด้านคาศัพท์ 2) เจาะจงผูฟ้ ังและกีดกันบางคนออกจากวง
สนทนา 3) เปลี่ยนบทบาทผูพ้ ดู และความผูกพันของผูพ้ ดู 4) แสดงเอกลักษณ์กลุ่ม 5) อ้างอิงคาพูด
ของบุคคลอื่น 6) ขยายความ 7) สื่ ออารมณ์ความรู้สึกและความคิดที่วา่ ภาษาใดภาษาหนึ่งเหมาะสม
กว่าอีกภาษาในการสื่ อสารก็ดีการใช้ภาษาบางอย่างเพื่อทาหน้าที่บางประการก็ดี หรื อการใช้ภาษาเพื่อ
แสดงความตั้งใจหรื อความพยายามของผูพ้ ดู ที่จะบรรลุเป้ าหมายอย่างเช่น สร้างความเป็ นกลุ่ม หรื อ
สร้างความห่างเหิ นก็ดีน้ นั แสดงให้เห็นทัศนคติต่อคุณค่าของภาษาที่ใช้
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วิไลศักดิ์ กิ่งคา (2550) ได้กล่าวถึงการใช้ภาษาอังกฤษในภาษาไทยใน 5 ลักษณะ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ใช้ทบั ศัพท์ภาษาอังกฤษ คาที่ใช้ทบั ศัพท์ภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่เป็ นคาเฉพาะหรื อชื่ อเฉพาะ
โดยเฉพาะชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ทางการกีฬา การแพทย์ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเทคโนโลยีที่ไทยได้
รับมาจากต่างชาติ เราจึงใช้คาภาษาอังกฤษเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น แอลกอฮอล์ วอลเลย์บอล ออกซิเจน
วิตามิน คลินิก เป็ นต้น
2. ใช้คาไทยที่บญั ญัติข้ ึนมาแทนภาษาอังกฤษ เป็ นคาที่บ่งบอกคุณลักษณะ หรื อคาศัพท์เฉพาะ
ทางสายงานต่างๆ โดยทัว่ ไปจะพบในคาศัพท์การเมือง ศัพท์ภูมิศาสตร์ และพบในคาบอกคุณสมบัติ
ต่างๆ ในศัพท์วทิ ยาศาสตร์ เช่น สนธิสัญญา สหประชาชาติ เป็ นต้น
3. ใช้คาภาษาอังกฤษทั้งๆ ที่มีคาไทยบัญญัติไว้ อาจเนื่องจากคาศัพท์ในภาษาอังกฤษสามารถ
จาได้ง่ายกว่า เช่น แสตมป์ (ดวงตราไปรษณี ยากร) ฟอสซิล (ซากดึกดาบรรพ์) เป็ นต้น
4. ใช้คาย่อในภาษาอังกฤษหรื อตัดคามาใช้เพราะสะดวกในการออกเสี ยงและสั้นเข้าใจง่าย เช่น
ทีวี (มาจาก Television และในภาษาไทยแปลว่า โทรทัศน์) เป็ นต้น
5. ใช้คาที่เพี้ยนมาจากภาษาอังกฤษจนกลายเป็ นคาไทย เช่น ทฤษฎี มาจาก theory เป็ นต้น
Appel and Muysken (1987) กล่ าวว่า การปนภาษาช่ วยให้ผูพ้ ูดสามารถอธิ บายเรื่ องที่ผพู้ ูด
ไม่มีความรู ้ในอีกภาษาหนึ่ งเพียงพอได้ตรงตามใจผูพ้ ูด ช่วยเร้าให้ผฟู้ ังสนใจและให้ผฟู้ ังเข้าใจเรื่ อง
ที่ พูดได้เร็ วขึ้ น สนับสนุ นให้ผูฟ้ ั งเกิ ดความประทับใจในทักษะทางภาษาของผูพ้ ูด และเพื่อความ
ไพเราะในงานประพันธ์ ร้อยกรองต่างๆ
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ตามที่นกั วิจยั หลายท่านกล่าวถึงการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยสามารถสรุ ปได้วา่ การปน
ภาษาอังกฤษในภาษาไทยปรากฏทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยอาจ
เกิดขึ้นได้ท้ งั ในระดับคาและระดับวลี โดยรู ปแบบของการปนภาษาจะแตกต่างกัน เช่น การใช้คาภาษา
อังกฤษแทนคาไทย การใช้ตวั ย่อในภาษาอังกฤษ และการเขียนคาไทยแล้วใส่ วงเล็บคาหรื อวลีภาษา
อังกฤษต่อชิดกับคาไทย เป็ นต้น ทั้งนี้การปนภาษาสามารถสะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมและความพึงพอใจ
ส่ วนบุคคลว่าในสังคมที่อยูน่ ้ นั ยอมรับการปนภาษาในการสนทนาในชีวิตประจาวัน เพื่อแสดงถึงการ
สื่ อความหมายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
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จากการค้นคว้างานวิจยั พบว่ามีผวู้ จิ ยั หลายท่านศึกษาเกี่ยวกับการปนอังกฤษในภาษาไทย
ในหลายสาขาวิชาชีพ โดยผูว้ ิจยั นามาเป็ นกรอบในงานวิจยั ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
วงศ์แข ภัทรนิตย์ (2525) ศึกษาเรื่ อง การใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยของนักวิชาการและนักเขียน ผลการศึกษาพบว่านัก
วิชาการทุกสาขาวิชาใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยทั้งในการพูดและการเขียน และพบว่าสาเหตุที่มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในการพูดมากที่สุดเพราะภาษาอังกฤษใช้ง่าย สื่ อความหมายลงตัว ชัดเจน
สาเหตุรองลงมาคือความเคยชิ นและได้ยนิ ได้ฟังอยูเ่ สมอ ส่ วนในแง่ของการใช้คาภาษาอังกฤษที่นามาใช้
ปนกับภาษาไทยนั้น พบว่ามีการใช้คานามมากที่สุด รองลงมาคือ คากริ ยา คาคุณศัพท์ และคาวิเศษณ์
ตามลาดับ ซึ่งลักษณะของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยนั้นพบว่ามี 3 ลักษณะ คือ
1. ใช้คาภาษาอังกฤษหนึ่งครั้งในประโยคหรื อกลุ่มคา เช่น
ทุกท่านที่ติดต่อไปแล้ว happy ทุกคน
อันนี้เป็ นเพียง assignment เท่านั้น
งานนี้เป็ นแบบ routine
2. ใช้คาภาษาอังกฤษมากกว่าหนึ่งครั้งในประโยคหรื อกลุ่มคา เช่น
เราก็ develop โดยการทา test model
คนเราถ้าจะ in love ก็พร้อมที่จะ in tears
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3. ใช้คาอังกฤษควบคู่กบั ความหมายภาษาไทย เช่น
ท่านผูใ้ ดมี problems หรื อมีปัญหาอะไร
เราต้อง persuade ต้องชักจูงลูกค้า
ในเขตชนบทเราจะ maintain หรื อจะให้คงอยูใ่ นการใช้นมแม่
จากลักษณะการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยทั้ง 3 ลักษณะข้างต้น พบว่านักวิชาการและ
นักเขียนทุกสาขาวิชาใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในลักษณะที่หนึ่ งมากกว่าลักษณะที่สองและลักษณะ
ที่สาม
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อรรจน์ สี หะอาไพ (2530) ศึกษาเรื่ อง การใช้ภาษาของมัคคุเทศน์ : การเปลี่ยนภาษาระหว่าง
ไทยและอังกฤษ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการสับเปลี่ยนภาษาของมัคคุเทศก์ในสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในและนอกสังคมมัคคุเทศก์ รวมทั้งในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลว่ามัคคุเทศก์ชาย
และหญิง ที่มีความแตกต่างด้านอายุ การศึกษา และประสบการณ์จะมีการสับเปลี่ยนภาษามากน้อย
ต่างกันอย่างไร และการสับเปลี่ยนภาษาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กบั โครงสร้างของสังคมไทยในปั จจุบนั
เพียงใด ผลการศึกษาพบว่ามีการสับเปลี่ยนภาษาในระดับคามากที่สุดได้แก่ คานามและคากริ ยา ซึ่ง
พบว่ามีการใช้ในหน้าที่ต่างไปจากเดิม โดยเป็ นไปตามโครงสร้างลักษณะภาษาไทยและเมื่อพิจารณาจาก
ตัวแปรทางสังคมพบว่าในสถานการณ์และสังคมมัคคุเทศก์ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่มีการใช้คาทับศัพท์
ภาษาอังกฤษมาก แต่ในสถานการณ์นอกสังคมมัคคุเทศก์จะมีการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยลง
ส่ วนตัวแปรที่สาคัญที่ทาให้เกิดการสับเปลี่ยนภาษาคืออายุ
กล่าวคือผูม้ ีประสบการณ์มากจะมีการ
สับเปลี่ยนภาษามาก นอกจากนี้ยงั พบลักษณะการใช้คาทับศัพท์ เพื่อต้องการให้ตรงกับกับความต้องการ
ในการสื่ อความหมายเนื่ องจากผูพ้ ดู รู ้สึกว่าการใช้คาภาษาอังกฤษจะมีความกระชับมากกว่า
สุ ทธิ รา ว่องพาณิ ชเจริ ญ (2537) ได้ศึกษาการปนภาษาระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษของ
นักจัดรายการทางวิทยุในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนภาษาระหว่างภาษาไทย
กับภาษาอังกฤษของนักจัดรายการวิทยุ เปรี ยบเทียบลักษณะการปนภาษาโดยจาแนกตามสถานการณ์
ประเภทของคา และลักษณะของคาที่นามาใช้ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชากรซึ่ งเป็ นนักจัดรายการ
วิทยุประเภทเพลงไทยสากลในกรุ งเทพมหานคร จากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 20 คน เป็ นเพศ
ชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน ผลการศึกษาพบว่าในสถานการณ์ที่มีการสนทนาเพียงคนเดียวมีการปน
ภาษาอังกฤษมากกว่าการสนทนาสองคน และมีการใช้คาศัพท์เฉพาะสาขามากกว่าคาศัพท์ทว่ั ไป ส่ วน

9

ลักษณะของคาที่นามาใช้พบว่ามีการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษแบบเต็มรู ปมากที่สุด รองลงมาคือการ
ใช้ตวั ย่อและการตัดคาตามลาดับ
ปรารถนา กาลเนาวกุล (2544) ได้กล่าวในงานวิจยั เรื่ อง การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย
ของรายการโทรทัศน์ : ลักษณะ ทัศนคติ การรับรู้ และแรงจูงใจ ว่าสถานการณ์การปนภาษาอังกฤษ
ในการพูดสื่ อสารว่านับวันจะมีมากขึ้น โดยทาการศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของรายการ
โทรทัศน์ ผลการศึกษาพบว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่ได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษมาเป็ นระยะ
เวลานาน การใช้ภาษาอังกฤษปนในภาษาไทยจึงเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสัมผัสภาษา โดยพบ
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มาจากตะวันตกมีผลต่อการใช้คาทับศัพท์ในวงการกีฬาไทยเป็ นอย่างมาก เพราะคาศัพท์เทคนิคเหล่านั้น

การปนภาษาในรายการประเภทกีฬามากที่สุดและรายการละครไทยน้อยที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ากีฬาที่

เข้าใจง่ายและเป็ นที่คุน้ เคยของผูพ้ ดู และผูช้ มมากกว่าภาษาไทย ในทางตรงกันข้ามละครไทยสะท้อน
สภาพชีวิตของสังคมไทยโดยทัว่ ไป การใช้ภาษาไทยมาตรฐานจึงเข้าถึงผูช้ มได้จานวนมากและง่ายที่สุด
หน่วยของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยอยูใ่ นระดับคามากที่สุดและส่ วนใหญ่เป็ นคานามมากกว่า
คากริ ยาหรื อลักษณะทางไวยากรณ์ประเภทอื่น นอกจากการปนภาษาอังกฤษเพื่อสนองความต้องการ
ด้านคาศัพท์ใหม่หรื อศัพท์เฉพาะทางที่มีจุดประสงค์เพื่อการสื่ อสาร และเพื่อความสะดวกความชัดเจน
หรื อเพื่อเน้นหรื อขยายข้อความภาษาไทยแล้วนั้น การปนภาษาอังกฤษอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นด้วย
เช่นการแสดงความรู ้สึกทางอารมณ์ ความโก้หรู การแสดงความมีการศึกษา หรื อมีสถานภาพสู ง ทั้งนี้
เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่ามีการใช้คาภาษาอังกฤษ ทั้งๆ ที่มีคาภาษาไทยที่มีความหมายเท่าเทียมกันอยู่
เป็ นจานวนค่อนข้างมาก
จิราภรณ์ กาแก้ว (2553) ทาการศึกษาทัศนคติ คา และสานวนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยใน
รายการโทรทัศน์ผา่ นระบบเครื อข่ายสารสนเทศในปั จจุบนั พบว่ารายการสนทนาภาษาไทยผ่านระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศในปั จจุบนั ที่มีการปนภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภทกลุ่มรายการ ได้แก่
สุ ขภาพและกีฬา การศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ พากินพาเที่ยว แฟชัน่ และบันเทิง และ
เศรษฐกิจสังคม โดยถ่ายทอดจากช่อง Voice TV และ Fuk Duk ผลการศึกษาพบว่ารายการที่มีการใช้
ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยมากที่สุด คือ รายการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ
รายการที่มีเนื้ อหาวิชาการ (เศรษฐกิจสังคม การเมือง การศึกษา) รายการแฟชัน่ และบันเทิง รายการ
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พากินพาเที่ยวและรายการสุ ขภาพและกีฬาตามลาดับ ผลการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีหรื อลักษณะของการ
ใช้คาและสานวนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ผา่ นระบบสารสนเทศปัจจุบนั พบว่ามี
การใช้คาทับศัพท์มากที่สุด รองลงมาคือการผสมคาภาษาอังกฤษกับคาไทย การใช้คาย่อ การแปลภาษา
ไทยประกอบ การตัดคา การใช้คาผิดไวยากรณ์และการใช้คาซ้ าตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ประเภทหรื อ
ชนิดของคาภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ปนภาษาไทยพบว่าคานามคือคาที่นิยมใช้มากที่สุด

รองลงมาคือคา

คุณศัพท์ คานามผสมคากริ ยา คากริ ยาผสมคานาม คาคุณศัพท์ผสมคานาม คาขยายคากริ ยา และสานวน
นัฐยา บุญกองแสน (2542) ทาการศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยกับทัศนคติทางภาษา
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ระหว่างพฤติกรรมดังกล่าวกับตัวแปรสังคม ซึ่ งได้แก่ ชั้นอาชีพและทัศนคติทางภาษา ทัศนคติทางภาษา
ของบุคคลต่างชั้นอาชีพเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยและความสัมพันธ์

แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษ และทัศนคติต่อการปนภาษา โดยศึกษาจากกลุ่ม
ประชากรที่เป็ นบุคลากรในโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงในกรุ งเทพมหานคร 4 แห่ งจานวน 41 คน ผลการ ศึกษา
พบว่าบุคลากรในโรงแรมใช้การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยทั้งด้านการออกเสี ยงและการใช้คากล่าว
โดยคือรวมพฤติกรรมการปนภาษาจะมีประมาณสามครั้งครึ่ งจากจานวนข้อความประมาณ 3-4 บรรทัด
เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการปนภาษาในแต่ละระดับชั้นอาชีพพบว่า ชั้นอาชีพการจัดการ ชั้นอาชีพ
หัวหน้างาน ชั้นอาชีพที่อาศัยความชานาญเฉพาะด้าน มีพฤติกรรมการปนภาษามีนยั สาคัญทางสถิติ
ไม่แตกต่างกัน ส่ วนชั้นอาชี พที่อาศัยความชานาญเฉพาะครึ่ งเดียวมีพฤติกรรมการปนภาษาน้อยที่สุด
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปนภาษากับทัศนคติทางภาษาพบว่าพฤติกรรมการปนภาษา
กับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษมีสหสัมพันธ์กนั ในทางบวก กล่าวคือบุคคลที่ชอบภาษาอังกฤษมากจะพูด
ปนภาษามากกว่าบุคคลที่ชอบภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ปนภาษากับทัศนคติต่อการปนภาษานั้นพบว่า ทัศนคติต่อการปนภาษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การปนภาษาในทางบวกเฉพาะในชั้นอาชีพที่สูงสุ ด (ชั้นอาชีพการจัดการ) และต่าสุ ด (ชั้นอาชีพที่อาศัย
ความชานาญเฉพาะครึ่ งเดียว) แต่ความสัมพันธ์จะเป็ นแบบผกผันในชั้นอาชีพระดับกลาง (ชั้นอาชีพ
หัวหน้างาน) โดยภาพรวมงานวิจยั นี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยทัว่ ไปไม่ได้รับอิทธิพลทางเสี ยงจากภาษา
อังกฤษมากพอที่จะทาให้ระบบเสี ยงเปลี่ยน ส่ วนด้านการใช้คาอาจกล่าวได้วา่ คนไทยมักปนคาภาษา
อังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตน
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การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการปนภาษาที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า มีสาเหตุของการปนภาษา
หลายประการ เช่น ช่วยให้สื่อความหมายได้ง่ายและสะดวกเนื่องจากมีความหมายตรงตัวและชัดเจน
ซึ่งลักษณะการปนภาษานั้นสามารถพบได้ในทุกวงการ โดยเฉพาะภาษาในระดับคาและวลี ส่ วน
ประเภทของคาที่พบในการนามาใช้ในการปนภาษาคือ คานาม และคากริ ยา นอกจากนี้ยงั พบปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อการปนภาษาคือ สถานการณ์ในการใช้ภาษา คู่สนทนา อาชีพ และเรื่ องที่สนทนาอีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น ยังไม่มีการศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการ
โทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะทาการศึกษาชนิดของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย
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ที่ได้มาแบ่งแวดวงคาและวลีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของการปนภาษาอังกฤษ

และศึกษาประเภทของการปนภาษา โดยจาแนกเปรี ยบเทียบคาและวลีภาษาอังกฤษที่พบในรายการ
ในภาษาไทยของรายการโทรทัศน์รายการเทยเที่ยวไทยว่ามีลกั ษณะอย่างไร

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

การวิจยั เรื่ อง การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย : กรณี ศึกษารายการเทยเที่ยวไทย ฉบับนี้ เป็ น
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งานวิจยั เพื่อศึกษาลักษณะของการใช้คาและวลีภาษาอังกฤษในรายการโทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยวและ

แวดวงของคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อมูล

ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายการโทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยวรายการเทยเที่ยวไทยที่ออก
อากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Bang Channel เคเบิลทีวี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554
จานวนทั้งสิ้ น 10 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ออกอากาศวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ตอนที่ 3 ออกอากาศวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ตอนที่ 4 ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ตอนที่ 5 ออกอากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ตอนที่ 6 ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ตอนที่ 7 ออกอากาศวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ตอนที่ 8 ออกอากาศวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ตอนที่ 9 ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ตอนที่ 10 ออกอากาศวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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2. วิธีการเก็บข้อมูล
2.1 ทาการรวบรวมเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ยอ้ นหลัง ตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดข้างต้น
จากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตจากเว็บไซด์ http://www.youtube.com/user/toeytiewthai โดยข้อมูลที่
ผูว้ จิ ยั นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้บนั ทึกจากบทสนทนาของผูด้ าเนินรายการที่ใช้ในการนาเสนอรายการ
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบรายการในแต่ละตอน ผูว้ ิจยั ทาการถอดเทปรายการทั้งหมด โดยทาการเลือกข้อมูล
และตัดข้อมูลออกมาเฉพาะข้อมูลที่มีภาษาอังกฤษรวมกับภาษาไทย จากนั้นทาการวิเคราะห์และจาแนก
ข้อมูลการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของรายการเทยเที่ยวไทยและนาข้อมูลที่เป็ นการปนภาษาอังกฤษ
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การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยกับพจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542

ที่พบในงานวิจยั นี้นามาเข้ารหัสเพื่อใช้สาหรับการอ้างอิง โดยใช้วธิ ีการตรวจสอบคาภาษาอังกฤษที่เป็ น
หากพบคาภาษาอังกฤษคาใดได้บญั ญัติเขียนเป็ นคาไทยไว้เรี ยบร้อยแล้วในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ฉบับดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็ นการปนภาษาอังกฤษและจะไม่นาคา
ภาษาอังกฤษคานั้นมาวิเคราะห์ในงานวิจยั ฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น ในประโยคสนทนาของผูด้ าเนินรายการ
ที่กล่าวว่า “น้องเอา omelette กับ แฮม นะคะ” (12 พ.ย. 54: 25) คาว่า “แฮม” เมื่อตรวจสอบกับ
พจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542แล้ว พบคาว่า “แฮม” มีการบัญญัติเป็ น
คาภาษาไทยไว้ในพจนานุกรมฉบับดังกล่าวแล้ว จึงไม่นาคานี้มาพิจารณาในงานวิจยั และจะเขียนคา
นี้ดว้ ยอักษรไทย ส่ วนคาว่า omelette ยังไม่มีการบัญญัติคาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2542นี้ ดังนั้นคานี้จึงถือเป็ นการปนภาษา เป็ นต้น ทั้งนี้ในส่ วนที่เป็ นข้อมูลการปนภาษา
ผูศ้ ึกษาจะใช้คาภาษาอังกฤษในข้อมูลโดยไม่ใช้อกั ษรไทยทับศัพท์
2.2 เมื่อรวบรวมข้อมูลการปนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาของผูด้ าเนินรายการเทยเที่ยวไทย
แล้ว ผูว้ จิ ยั จึงทาการจาแนกชนิดและศึกษาว่าชนิดของคาในการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏ

ในรายการโดยใช้เกณฑ์การจาแนกชนิดของคาไทยจากกิตติชยั พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล (2554)
เพื่อแบ่งเกณฑ์ชนิดของคาภาษาไทยออกเป็ น 6 ชนิด ได้แก่ คานาม คาสรรพนาม คากริ ยา คาวิเศษณ์
คาสันธาน และคาอุทาน เมื่อจาแนกชนิดแล้วจึงนามาวิเคราะห์ชนิดของการปนภาษาอังกฤษที่พบว่าเมื่อ
นามาปนกับภาษาไทยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของคาไปตามหน้าที่ของหมวดคาหรื อยังคงทาหน้าที่
ชนิ ดของคาเช่นเดิม โดยศึกษาการแบ่งชนิดของคาภาษาอังกฤษจากสาราญ คายิง่ (2536) จากนั้นดาเนิน
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การแจกแจง โดยทาการเปรี ยบเทียบการจาแนกชนิดของคาจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ
Webster’s New World Dictionary (1984) กับพจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2542
2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่มีลกั ษณะเป็ นวลีภาษาอังกฤษที่อยู่
ในบทสนทนาของผูด้ าเนิ นรายการเทยเที่ยวไทย เมื่อรวบรวมแล้วนามาแบ่งประเภทวลีภาษาอังกฤษที่
ปรากฏว่าเป็ นวลีประเภทใด ใช้เกณฑ์การจาแนกวลีของกิตติชยั พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล (2554)
ซึ่งแบ่งประเภทของวลี ได้แก่ นามวลี ปริ มาณวลี กริ ยาวลี บุพบทวลี และ วิเศษณ์วลี จากนั้นนามาศึกษา
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วิเคราะห์บริ บทที่วลีภาษาอังกฤษนั้นปรากฎในภาษาไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทของวลีไปจากเดิม

ว่าข้อมูลของวลีภาษาอังกฤษที่พบจากรายการเทยเที่ยวไทย เมื่อนามาใช้ปนกับภาษาไทยแล้วจึงทาการ

หรื อไม่ หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทของวลี จึงจาแนกต่อไปว่ามีการเเปลี่ยนเป็ นวลีประเภท
ใดตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น
2.4 แยกประเภทของการปนภาษาที่พบในบทสนทนาของผูด้ าเนินรายการเทยเที่ยวไทย ตาม
แวดวงทางความหมาย โดยวิเคราะห์วา่ คาที่พบในการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยจัดอยูใ่ นแวดวงคา
หมวดหมู่ใด โดยศึกษาจากงานวิจยั ของพัชรี โภคาสัมฤทธิ์ (2544) เรื่ องการแปลอังกฤษเป็ นไทย : ทฤษฎี
และการประยุกต์ ที่แยกแวดวงของการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยปั จจุบนั สรุ ปได้ 9 หมวดหมู่ ดังนี้
ธุ รกิจทัว่ ไป การคมนาคมและการสื่ อสาร การศึกษาและวัฒนธรรม การบันเทิงและสื่ อมวลชน การเงิน
การธนาคาร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร และ การทหาร ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและนามา
ประยุกต์เพื่อแบ่งหมวดหมู่ของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยเพื่อให้เข้ากับงานวิจยั เรื่ องการปนภาษา
อังกฤษในภาษาไทย : กรณี ศึกษารายการเทยเที่ยวไทยนี้ ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 หมวดหมู่ ได้แก่
อาหาร คาทักทาย ผลิตภัณฑ์ พาหนะ/เครื่ องเล่น รู ปแบบการดาเนินชีวติ อาชีพ/ตาแหน่ง สถานที่
และ อื่นๆ
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3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้กรอบแนวคิดของนภารัฐ ฐิติวฒั นา (2539) ที่ทาการศึกษาข้อความ
ของภาษาอังกฤษที่เข้ามาปนในภาษาไทยของอาจารย์ต่างสาขาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่ามีการปน
ของคาประเภทใดบ้างโดยตรวจสอบกับพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ Webster’s New World
Dictionary (1984) ซึ่งใช้เป็ นเกณฑ์ในการแยกประเภทของคา โดยถ้าพจนานุกรมระบุชนิดของคา
ประเภทใดไว้มากกว่า 1 ประเภท ผูว้ ิจยั จะพิจารณาว่าในบริ บทที่ขอ้ ความนั้นปรากฏ น่าจะเป็ นชนิด
ของคาประเภทใด ตัวอย่างเช่น จากบทสนทนาของผูด้ าเนินรายการที่กล่าวว่า “ทาง slope ทางลาด”
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Dictionary (1984) จาแนกชนิดของคาว่า slope ไว้ท้ งั เป็ นคานาม และ คากริ ยา หากแต่ผวู้ จิ ยั ได้
(8 ต.ค. 54 : 1) คาว่า slope ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ Webster’s New World
พิจารณารู ปแบบของบริ บทการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบจากรายการเทยเที่ยวไทยพบว่า
จากข้อมูลนี้คาภาษาอังกฤษคาว่า slope ในบทสนทนาทาหน้าที่เป็ นคากริ ยา แปลว่า ลาด , เอียง เป็ นต้น
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ทาการจัดชนิ ดของคาภาษาอังกฤษที่ปนในภาษาไทยมีท้ งั หมด 5 ประเภท คือคานาม
คากริ ยา คาคุณศัพท์ คากริ ยาวิเศษณ์และประเภทอื่นๆ (ประเภทอื่นๆ ในที่น้ ีหมายถึงข้อความที่ไม่
สามารถระบุชนิ ดของคาได้แน่นอนว่าเป็ นชนิดของคาประเภทใด เช่น OK , by the way หรื อ alright)
โดยประยุกต์การแบ่งชนิดของคาภาษาไทยจากกิตติชยั พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล (2554) และการ
จาแนกชนิดของคาภาษาอังกฤษจากสาราญ คายิง่ (2536 : 1-2)
ผูว้ จิ ยั มีเกณฑ์ในการจัดข้อความตามชนิดของคาดังนี้ ถ้าข้อความดังกล่าวเป็ นข้อความที่เป็ นคา
เดี่ยว จะใช้พจนานุกรมเพื่อตัดสิ นชนิดของคาดังกล่าวข้างต้น ถ้าเป็ นระดับวลีจะพิจารณาคาหลักและจัด
ชนิดของคาตามคาหลักนั้น เช่น ในวลี make sense จัดเป็ นชนิดของคากริ ยาเพราะ make ซึ่งเป็ น
คาหลักเป็ นคากริ ยาวลี technical term จัดเป็ นชนิดของคานามเพราะ term ซึ่งเป็ นคาหลักเป็ นคานาม
เป็ นต้น
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ผู ้วิจ ัย มี ข้ ัน ตอนที่ ใ ช้วิ เคราะห์ ล ัก ษณะการปนภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทยที่พบในรายการโทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยว รายการเทยเที่ยวไทย ดังต่อไปนี้
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4.1 การจาแนกคา
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาลักษณะของการปนภาษาอังกฤษในภาษา
ไทยโดยผูว้ จิ ยั ศึกษาจากเกณฑ์การจาแนกชนิดของคาไทยของกิตติชยั พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล
(2554) เพื่อแบ่งเกณฑ์ชนิดของคาภาษาไทยเพื่อให้เหมาะสมของงานวิจยั ฉบับนี้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสาราญ คายิง่ (2536) ซึ่งจาแนกชนิดของคาภาษาอังกฤษ โดยผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์การจาแนกชนิด
ของคาภาษาอังกฤษ เพื่อตรวจสอบการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย และเปรี ยบเทียบชนิดของคา
ระหว่างหน้าที่ของหมวดคาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งสามารถสรุ ปความหมายและจาแนกชนิด
ของคาประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
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4.1.1คานาม (Noun) หมายถึงคาที่หมายถึงสิ่ งต่างๆทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม
ทั้งเรี ยกชื่อคน, สัตว์, สิ่ งของ, สถานที่, คุณสมบัติหรื อคุณค่าต่างๆ เช่น Reagan, Sombat, cat,
monkey, chair, town, truth, wisdom เป็ นต้น
4.1.2 ค ากริ ยา (Verb) หมายถึ งค าที่ ใช้แสดงอาการหรื อภาพ หรื อเหตุ การณ์ ต่ างๆ
บางครั้งอาจเป็ นคากริ ยาตัวเดียวก็ได้ หรื อคากริ ยารวมกับคาอื่นๆ ก็ได้เพื่อช่วยให้ประโยคนั้นมีความ
สมบูรณ์ข้ ึน ได้แก่ is, have, do, read, will have been seen. เป็ นต้น
4.1.3 คาคุ ณ ศัพ ท์ (Adjective) หมายถึ งค าที่ ใช้ขยายนามให้มี ความหมายมากขึ้ น
หรื อชัดเจนขึ้น เช่น higher income, net price เป็ นต้น
4.1.4 คาวิเศษณ์ (Adverb) หมายถึงคาที่ใช้ขยายคากริ ยา ขยายคาคุณศัพท์ และขยาย
คาวิเศษณ์ ดว้ ยกันเองก็ได้ เพื่อให้เนื้ อความของประโยคนั้นๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่ น well, slowly, hard,
soon เป็ นต้น
4.1.5 ค าสั น ธาน (Conjunction) หมายถึ ง ค าที่ ท าหน้ า ที่ เชื่ อ มค าต่ อ ค า วลี ห รื อ
ประโยคต่างๆ ให้เชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน ได้แก่ and, or, but, nor, since, although, while เป็ นต้น
4.1.6 คาอุทาน (Interjection) หมายถึงคาที่ผพู้ ูดเปล่งออกมาแต่ไม่มีความหมายเหมือน
คาประเภทอื่นเพียงแต่พูดออกมาด้วยอารมณ์หรื อความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจ ซึ่ งจะอุทาน
ออกมาเป็ นค าเดี ย วก็ ไ ด้ หรื อเป็ นประโยคก็ ไ ด้ เช่ น Ah, Nonsense! , What a sad thing it is!
ดัดแปลงจาก สาราญ คายิง่ (2536 : 1-2)
4.2 การจาแนกวลี
ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การจาแนกวลีของกิตติชยั พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล (2554) ซึ่ งกล่าวว่าวลี
เป็ นหน่วยทางภาษาที่อาจประกอบด้วยคาเพียงหนึ่ งคา หรื อคาหลายคาก็ได้ มักใช้เป็ นส่ วนประกอบ
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ของประโยค วลี สามารถทาหน้าที่เป็ นภาคประธาน ภาคแสดงหรื อส่ วนขยายในประโยคก็ได้ วลี
แบ่งได้ 5 ประเภทได้แก่
4.2.1 นามวลี คื อ วลี ที่ มี น ามหรื อ กลุ่ ม นามเป็ นส่ ว นหลัก มี ห น้า ที่ เช่ น เดี ย วกับ
ค านาม คื อ เป็ นประธาน กรรม หน่ วยเติ ม เต็ม หน่ ว ยเสริ ม ความ หรื อ ขยายค านามอื่ น นามวลี
ประกอบด้วยสองส่ วนคือ ส่ วนหลักที่ตอ้ งปรากฎเสมอ อาจเป็ นนามหรื อกลุ่ มนามก็ได้ และส่ วน
ขยายที่จะปรากฎหรื อไม่ก็ได้
4.2.2 ปริ ม าณวลี คื อ วลี ที่ ป ระกอบด้ว ยค าที่ เกี่ ย วข้อ งกับ จ านวนได้แ ก่ ค าบอก
จานวน คาบอกลาดับ และคาลักษณะนามเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ ปริ มาณวลีมกั ใช้ขยายส่ วนหลัก
ของนามวลี เพื่อบอกจานวนหรื อลาดับที่ของนาม และยังใช้ขยายส่ วนหลักของกริ ยาวลี เพื่อบอก
จานวนหรื อลาดับที่ของกริ ยา
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4.2.3 กริ ยาวลีคือ วลีที่มีหน่วยกริ ยาเป็ นส่ วนประกอบหลัก กริ ยาวลีเป็ นส่ วนสาคัญ
ที่ขาดไม่ได้ของประโยค ประโยคย่อย และอนุประโยค
4.2.4 บุพบทวลี คือวลี ที่ประกอบด้วยคาบุพบทกับนามวลี บุพบทวลีอาจปรากฏ
หลังนามวลี หลังกริ ยาวลี หรื อปรากฏที่ตน้ ประโยคก็ได้
4.2.5 วิเศษณ์ วลี คือวลีที่มีคาวิเศษณ์เป็ นส่ วนหลักของวลี และอาจมีวลีอื่นร่ วมอยู่
ด้วย วิเศษณ์วลีทาหน้าที่เป็ นส่ วนขยายของกริ ยาวลี
4.3 วิเคราะห์แวดวงการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของรายการเทยเที่ยวไทย โดยศึกษา
จากงานวิจยั ของพัชรี โภคาสัมฤทธิ์ (2544) เรื่ องการแปลอังกฤษเป็ นไทย : ทฤษฎีและการประยุกต์ที่
แยกแวดวงของการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยปัจจุบนั แล้วจาแนกตามความหมายของคาที่นามาใช้
ในการปนภาษา โดยนามาประยุกต์และแบ่งแวดวงออกได้เป็ น 8 ประเภทได้แก่ อาหาร คาทักทาย
ผลิตภัณฑ์ พาหนะ/เครื่ องเล่น รู ปแบบการดาเนินชีวิต อาชีพ/ตาแหน่ง สถานที่ และ อื่นๆ
5. ตีความและอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ตารางแจกแจงการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยจากบทสนทนาของผูด้ าเนิ นรายการ
เทยเที่ ยวไทย เพื่อจาแนกชนิ ด ประเภท และแบ่งแวดวงของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบ
จากนั้นจัดทาข้อมูลเป็ นตารางและกราฟเพื่อแสดงข้อมูล พร้อมทั้งแจกแจงผลการวิจยั โดยใช้การ
อธิ บายแบบพรรณนาและให้ตวั อย่าง
6. เสนอผลการวิจยั และ ให้ขอ้ เสนอแนะ

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล

ในบทนี้ผวู ้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั จากการรวบรวมข้อมูลจากเทปรายการเทยเที่ยวไทย จานวน
10 ตอน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 โดยผ่านการวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูล
ตามเกณฑ์การจาแนกในบทที่ 3 ซึ่งอภิปรายผลได้ดงั นี้ ผลการศึกษาชนิดของการปนภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทย ผลการศึกษาประเภทของวลีปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย และผลการศึกษาการแบ่งแวดวง
ของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย
1. ผลกำรศึกษำชนิดของคำภำษำอังกฤษปนภำษำไทยในรำยกำรเทยเที่ยวไทย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเทปรายการเทยเที่ยวไทย ทั้งหมด 10 ตอน พบว่า ชนิดของการปนภาษา
อังกฤษในรายการมีหลายระดับคา คือ คานาม คากริ ยา คาคุณศัพท์ คาอุทาน และคาวิเศษณ์ ไม่พบการ
ใช้คาสันธาน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงชนิดของคาภาษาอังกฤษปนภาษาไทย
ตอนที่ ออกอำกำศ
1

คำทีพ่ บ

ชนิดของคำปน

หน้ ำที่ของคำปน

ภำษำอังกฤษ

เมื่อใช้ ในภำษำไทย

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

"

เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ ึน
(8 ต.ค. 54 : 2)

18

คากริ ยา

คานาม

คานาม

19

ตำรำงที่ 1 แสดงชนิดของคาภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (ต่อ)
ตอนที่ ออกอำกำศ
1

8 ต.ค. 54

คำทีพ่ บ

ชนิดของคำปน

หน้ ำที่ของคำปน

ภำษำอังกฤษ

เมื่อใช้ ในภำษำไทย

สร้างสรรค์ create (8 ต.ค. 54 : 3) คากริ ยา

คากริ ยา

“

ทาไมมี prop ล่ะ (8 ต.ค. 54 : 4)

คานาม

คานาม

"

pose ท่าให้ (8 ต.ค. 54 : 5)

คากริ ยา

คากริ ยา

“

chic แบบผูด้ ีๆ (8 ต.ค. 54 : 6)

คาคุณศัพท์

คากริ ยา

"

ถ่าย shot แรกก็ปิดโหนกเลย

คานาม

คานาม

คนบ้าอะไรหน้าทรงเดียวกับ view คานาม

คานาม

(8 ต.ค. 54 : 7)
"

finder เลย (8 ต.ค. 54 : 8)
"

เรากลางๆก็หา way ยาก

คานาม

คานาม

คาอุทาน

คาอุทาน

22 ต.ค. 54 จากก๋ วยเตี๋ยวที่บา้ น transfer แปลง คากริ ยา

คากริ ยา

(8 ต.ค. 54 : 9)

"

กัดเป็ นคา yeah yeah yeah
(8 ต.ค. 54 : 10)

3

ร่ างมาถึงที่ร้านได้อย่างไร
(22 ต.ค. 54 : 12)

"

เรามี motto ในการเปิ ดร้ า นยัง ไง คานาม
(22 ต.ค. 54 : 13)

คานาม

20

ตำรำงที่ 1 แสดงชนิดของคาภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (ต่อ)
ตอนที่ ออกอำกำศ
4

5 พ.ย. 54

คำทีพ่ บ
เรี ยกรถ limousine มาสิ

ชนิดของคำปน

หน้ ำที่ของคำปน

ภำษำอังกฤษ

เมื่อใช้ ในภำษำไทย

คานาม

คานาม

ฉัน จะพาเธอไปหาเพื่ อ นของฉั น คากริ ยา

คากริ ยา

(12 พ.ย. 54 : 14)

"

ไป chit chat กัน (12 พ.ย. 54 : 15)
“

ที่เชียงใหม่ Night safari

คานาม

คานาม

คากริ ยา

คากริ ยา

คานาม

คานาม

คานาม

คากริ ยา

12 พ.ย. 54 ใครที่ได้ออกช่วงนี้ rating ยอดขาย คานาม

คานาม

(12 พ.ย. 54 : 16)

“

check in ที่โรงแรม All Seasons
(12 พ.ย. 54 : 17)

"

จะมีพวกกริ ช flying dragger
(12 พ.ย. 54 : 18)

"
5

hello จิงโจ้ (12 พ.ย. 54 : 19)

พุง่ กระฉูด (12 พ.ย. 54 : 20)
"

ภาพของฉัน O.K. มาก
(12 พ.ย. 54 : 21)

คาคุณศัพท์

คาคุณศัพท์

21

ตำรำงที่ 1 แสดงชนิดของคาภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (ต่อ)
ตอนที่ ออกอำกำศ
6

คำทีพ่ บ

19 พ.ย. 54 สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ ท่าน

ชนิดของคำปน

หน้ ำที่ของคำปน

ภำษำอังกฤษ

เมื่อใช้ ในภำษำไทย

คาอุทาน

คาอุทาน

ผูช้ ม (12 พ.ย. 54 : 22)
"

อ้ า ว นี่ ไ ม่ ใ ช่ counter Mcdonald คานาม

คานาม

หรื อ (12 พ.ย. 54 : 23)
"

counter M.A.C เ ค้ า ไ ว้ ข า ย คานาม

คานาม

เครื่ องสาอางค์ (12 พ.ย. 54 : 24)
"

น้องเอา omelette กับ แฮมนะคะ

คานาม

คานาม

(12 พ.ย. 54 : 25)

"

เราจะร้ องเพลงชาติไทยให้ใครฟั ง คาอุทาน

คาอุทาน

yeah yeah yeah (12 พ.ย. 54 : 26)
"

เราจะหนั ก ไปทางช่ ว ย entertain คากริ ยา

คากริ ยา

(12 พ.ย. 54 : 27)

"

ตั้งใจ promote ให้ลูกค้า

คากริ ยา

คากริ ยา

(12 พ.ย. 54 : 28)

"

รู้จกั product เรา (12 พ.ย. 54 : 29)

คานาม

คานาม

"

เขี ยน magazine เกี่ ยวกับ ท่ องเที่ ย ว คานาม

คานาม

ทาอาหารด้วย (12 พ.ย. 54 : 30)

22

ตำรำงที่ 1 แสดงชนิดของคาภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (ต่อ)
ตอนที่ ออกอำกำศ
6

คำทีพ่ บ

19 พ.ย. 54 มันหลาย step มาก

ชนิดของคำปน

หน้ ำที่ของคำปน

ภำษำอังกฤษ

เมื่อใช้ ในภำษำไทย

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

เห็นไหม compose มันได้ทุกอย่าง คากริ ยา

คานาม

(12 พ.ย. 54 : 31)

"

หลากหลาย menu นะ
(12 พ.ย. 54 : 32)

"

concept รู ปดิฉนั นะคะ
(12 พ.ย. 54 : 33)

"

gimmick คือรักเด็ก
(12 พ.ย. 54 : 34)

“

(19 พ.ย. 54 : 36)

"

เดี๋ยวเราไป shopping กัน

คานาม

คากริ ยา

(19 พ.ย. 54 : 37)

"

องุ่น grape (19 พ.ย. 54 : 38)

คานาม

คานาม

"

มะละกอ papaya (19 พ.ย. 54 : 39) คานาม

คานาม

"

ขนุน jackfruit (19 พ.ย. 54 : 40)

คานาม

คานาม

23

ตำรำงที่ 1 แสดงชนิดของคาภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (ต่อ)
ตอนที่ ออกอำกำศ
7

คำทีพ่ บ

ชนิดของคำปน

ภำษำอังกฤษ
26 พ.ย. 54 รถ start ไม่ติด ถ้าเป็ นแล้วขับๆไป คากริ ยา

หน้ ำที่ของคำปน
เมื่อใช้ ในภำษำไทย
คากริ ยา

จะเบรกอยูไ่ หม (26 พ.ย. 54 : 42)
"

เรามี parachute คนละอัน

คานาม

คานาม

(26 พ.ย. 54 : 43)

"

แตก line มา (26 พ.ย. 54 : 44)

คานาม

คานาม

"

เป็ นธุ รกิจ smoothie

คานาม

คานาม

(26 พ.ย. 54 : 45)

"

ช็ อ กโกเลตที่ นี่ เป็ น homemade ท า คาคุณศัพท์
เอง (26 พ.ย. 54 : 46)

คาวิเศษณ์

"

เป็ น signature ของร้าน

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

(26 พ.ย. 54 : 47)

"

จะพาไปตะลุย night life ของคน
กรุ ง (26 พ.ย. 54 : 48)

"

พูดถึง nightlife ของกรุ งเทพ
(26 พ.ย. 54 : 49)

"

ร้านนี้ concept แรง
(26 พ.ย. 54 : 50)

24

ตำรำงที่ 1 แสดงชนิดของคาภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (ต่อ)
ตอนที่ ออกอำกำศ
7

คำทีพ่ บ

ชนิดของคำปน

ภำษำอังกฤษ
26 พ.ย. 54 ต้นทุ นคนเรามันต่างกัน ขอบคุ ณ คานาม

หน้ ำที่ของคำปน
เมื่อใช้ ในภำษำไทย
คานาม

quote จากชมพู่ อารยา เลยนะ
(26 พ.ย. 54 : 51)

"

ในหมู่มวลนางงามก็ตอ้ งมีนางงาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

"

มี case แปลกๆมั้ย (3 ธ.ค. 54 : 54) คานาม

คานาม

"

เราจะใช้ฉากหลังของถนนข้าวสารเป็ น คานาม
location (3 ธ.ค. 54 : 55)

คานาม

"

วันนี้ พวกเราจะต้องไป create ชุ ด คากริ ยา

คากริ ยา

มิตรภาพ Miss Congeniality
(26 พ.ย.54 : 52)

8

3 ธ.ค. 54

เราอยูบ่ น lane จักรยานกันนะ
(3 ธ.ค. 54 : 53)

(3 ธ.ค. 54 : 56)

"
9

ขายดอกไม้เป็ นงานอดิ เรก ตอน คานาม

คานาม

กลางวันเป็ น broker (3 ธ.ค. 54 : 57)
10 ธ.ค. 54 คนที่มาเขาใหญ่ก็จะมาเดินป่ าส่ อง คานาม

คากริ ยา

"

สัตว์ camping (10 ธ.ค. 54 : 58)
เราจะมาเล่นกีฬา extreme

คาคุณศัพท์

คาคุณศัพท์

คานาม

คานาม

(10 ธ.ค. 54 : 59)

"

sling ที่เราจะห้อยอยูต่ รงนี้
(10 ธ.ค. 54 : 60)

25

ตำรำงที่ 1 แสดงชนิดของคาภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (ต่อ)
ตอนที่ ออกอำกำศ
9

คำทีพ่ บ

10 ธ.ค. 54 มีหลาย station เลย

ชนิดของคำปน

หน้ ำที่ของคำปน

ภำษำอังกฤษ
คานาม

เมื่อใช้ ในภำษำไทย
คานาม

(10 ธ.ค. 54 : 61)

10

"

ใครที่ชอบกิจกรรม adventure ก็

คานาม

คาคุณศัพท์

"

มาได้ (10 ธ.ค. 54 : 62)
ขออนุญาต check in ที่จองไว้

คากริ ยา

คากริ ยา

(10 ธ.ค. 54 : 63)
สถานที่ที่เราจะไปเป็ น landmark อีก

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

คานาม

"

spec เป็ นอย่างไร (17 ธ.ค. 54 : 68) คานาม

คานาม

"

(1)costumeวันนี้ (2) man มาก

(1)คานาม

คานาม

(2)คานาม

คากริ ยา

คานาม

คานาม

17 ธ.ค. 54

อย่างของปากช่อง (17 ธ.ค. 54 : 65)

"

การที่เธอกางร่ ม ไม่ได้ทาให้เธอ
เหมือนผูด้ ีแต่เหมือน caddy
(17 ธ.ค. 54 : 66)

"

ลูกชายร้านนี้เค้า aura แรงมาก
(17 ธ.ค. 54 : 67)

(17ธ.ค. 54 : 69-70)

"

ที่นี่มีวธิ ี การตกแต่งจัด landscape
(17 ธ.ค. 54 : 71)
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ตำรำงที่ 1 แสดงชนิดของคาภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (ต่อ)
ตอนที่ ออกอำกำศ
10

คำทีพ่ บ

ชนิดของคำปน

หน้ ำที่ของคำปน

ภำษำอังกฤษ
(1)คานาม

เมื่อใช้ ในภำษำไทย
คานาม

(2)คานาม

คานาม

(1) menu ร้านคุณพี่อะไรที่ (2) hit (1)คานาม

คานาม

17 ธ.ค. 54 วันนี้เราจะมาถ่ายภาพ (1) style
(2) cowboy กัน
(17 ธ.ค. 54 : 72-73)
"

(17 ธ.ค. 54 : 74-75)

(2)คาคุณศัพท์

คาคุณศัพท์

จากตารางที่ 1 แสดงชนิ ดของคาปนภาษาอังกฤษ พบทั้งหมดจานวน 71 คา โดยแบ่งเป็ นคานาม
พบมากที่สุด จานวน 50 คา คิดเป็ นร้อยละ 70.42 รองลงมาคือคากริ ยา จานวน 13 คา คิดเป็ น ร้อยละ18.30
คาคุณศัพท์ จานวน 5 คา คิดเป็ นร้อยละ 7.04 และคาอุทานจานวน 3 คา คิดเป็ นร้อยละ 4.22 ตามลาดับ
แต่ไม่พบคาวิเศษณ์และคาสันธาน ซึ่งสามารถจาแนกจานวนได้ตามแผนภูมิรูปภาพดังนี้
รู ปภำพที่ 1 แผนภูมิรูปภำพแสดงชนิดของกำรปนภำษำที่พบในรำยกำรเทยเที่ยวไทย
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หากเปรี ยบเทียบชนิ ดของการปนภาษาอังกฤษกับหน้าที่ของคาตามหมวดคาภาษาไทย พบว่า
ชนิดของการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในบทสนทนาภาษาไทยไม่สอดคล้องกับหน้าที่และชนิดของคาตาม
หมวดคาภาษาไทยเสมอไป ในบางบทสนทนาของผูด้ าเนินรายการที่มีการปนภาษาพบว่าถึงแม้วา่ การนา
คาปนภาษาอังกฤษมาใช้ในประโยคภาษาไทย คาที่ใช้จะต่างชนิดกัน แต่เมื่อนามาใช้ในประโยคสนทนา
ภาษาไทยอาจเป็ นคาที่มีความหมายเท่าเทียมกันตามหน้าที่การใช้หมวดคาในภาษาไทย เพราะสามารถ
แปลความหมายโดยรวมได้ เช่น ชนิดของการปนภาษาอังกฤษที่พบในประโยคเป็ นคานาม แต่เมื่อ
นามาใช้เป็ นการปนภาษาในภาษาไทยกลับทาหน้าที่เป็ นคากริ ยา เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยแล้ว พบว่ามีการใช้ชนิดของคาไม่
ตรงกันของทั้งสองภาษา เช่น คาว่า slope ในภาษาอังกฤษตามพจนานุกรม Webster’s New World
Dictionary (1984) ชนิดของคาเป็ นคากริ ยา แต่ในข้อมูลที่พบการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยจากบท
สนทนาของผูด้ าเนินรายการเทยเที่ยวไทย มีการเปลี่ยนหน้าที่ชนิดของคาจากคากริ ยาเป็ นคานามเป็ นต้น
ลักษณะเช่นนี้ผศู ้ ึกษาพบว่ามีการใช้การปนภาษาอังกฤษที่ชนิดของคาต่างจากหมวดคาเดิมไป ซึ่งจาแนก
ได้เป็ น 4 กลุ่ม โดยมีท้ งั หมด 9 คา ได้แก่ คากริ ยาเปลี่ยนเป็ นคานาม คาคุณศัพท์เปลี่ยนเป็ นคากริ ยา
คานามเปลี่ยนเป็ นคากริ ยา และคานามเปลี่ยนเป็ นคาคุณศัพท์ โดยชนิดของคานามเปลี่ยนเป็ นคากริ ยา
พบมากที่สุดจานวน 4 คา คิดเป็ นร้อยละ 5.47 จากจานวนคาหรื อข้อมูลทั้งหมด รองลงมาคือชนิดของ
คากริ ยาเปลี่ยนเป็ นคานาม พบจานวน 3 คา คิดเป็ นร้อยละ 4.10 และพบชนิดของคาคุณศัพท์เปลี่ยนเป็ น
คากริ ยา และชนิดของคานามเปลี่ยนเป็ นคาคุณศัพท์ จานวนเท่ากันคือชนิดละ 1 คา คิดเป็ นร้อยละ1.36
เท่ากันตามลาดับจากข้อมูลทั้งหมด ซึ่ งสามารถแจกแจงได้ดงั ต่อไปนี้
1. ชนิดของการปนภาษาอังกฤษเป็ นคากริ ยาแต่ทาหน้าที่เป็ นคานามในประโยคภาษาไทย
การปนภาษาอังกฤษในกลุ่มนี้เดิมมีชนิดของคาเป็ นคากริ ยา แต่เมื่อนามาปนใช้ในภาษาไทย
แล้ว พบว่ามีการนามาใช้เป็ นคานาม ซึ่งพบจานวน 3 คา ได้แก่ slope, mutate และ compose
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ตำรำงที่2 ชนิดของคำทีใ่ ช้ ในกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยที่เปลีย่ นจำกคำกริยำเป็ นคำนำม
หน้ ำที่ของคำปน

คำทีพ่ บ

ชนิดของคำปนภำษำอังกฤษ

ทาง slope ทางลาด (8 ต.ค. 54 : 1)

คากริ ยา

คานาม

เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ ึน

คากริ ยา

คานาม

(8 ต.ค.54 : 2)
เห็นไหม compose มันได้ทุกอย่าง

คากริ ยา

คานาม

เมื่อใช้ ในภำษำไทย

(19 พ.ย. 54 : 35)

จากตารางข้างต้นพบชนิดของคาภาษาอังกฤษที่นามาใช้ในการปนภาษาว่าเดิมคาภาษาอังกฤษ
นั้นเป็ นคากริ ยาแต่ทาหน้าที่เป็ นคานามในประโยคภาษาไทย ซึ่ งชนิดของการปนคาที่เปลี่ยนจากคากริ ยา
เป็ นคานามเมื่อนามาปนในประโยคภาษาไทยคิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจานวนคาที่พบว่ามีการใช้การ
ปนภาษาอังกฤษที่ชนิดของคาต่างจากหมวดคาเดิมไป รายละเอียดดังต่อไปนี้
“ทาง slope ทางลาด” (8 ต.ค. 54 : 1) คาว่า slope ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ Webster’s
New World Dictionary (1984) พบชนิดของคาเป็ นคากริ ยา แปลว่า ลาดเอียง แต่เมื่อนาคาภาษาอังกฤษ
มาใช้ปนในภาษาไทย ร่ วมกับคาว่า “ทาง” ผูว้ จิ ยั พิจารณาแล้วคาว่า slope ในบทสนทนานี้จึงเปลี่ยน
ชนิดของคาเป็ นคานาม แปลว่า ทางลาดเอียง
“เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ ึน” (8 ต.ค. 54 : 2) คาว่า mutate ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของคาเป็ นคากริ ยา แปลว่า เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน
รู ปแบบ แต่เมื่อนาคานี้มาใช้ปนในภาษาไทย ร่ วมกับคาว่า “การ” ผูว้ จิ ยั พิจารณาแล้วคาว่า mutate
ในบทสนทนานี้จึงเปลี่ยนชนิ ดของคาเป็ นคานาม แปลว่า การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนรู ปแบบ
“เห็นไหม compose มันได้ทุกอย่าง” (19 พ.ย. 54 : 35) คาว่า compose ตามพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของคาเป็ นคากริ ยา แปลว่า ประกอบด้วย
แต่งขึ้น แต่เมื่อนามาใช้ปนในภาษาไทย คาว่า compose ในบทสนทนานี้ยอ่ มาจากคาว่า composition
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ที่เป็ นคานามแปลว่า องค์ประกอบ ดังนั้นคานี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรู ปศัพท์และชนิดของคาจาก
คากริ ยาเป็ นคานามเมื่อมีการนามาใช้ปนภาษาไทย
2. ชนิดของการปนภาษาอังกฤษเป็ นคาคุณศัพท์แต่ทาหน้าที่คากริ ยาในประโยคภาษาไทย
การปนภาษาอังกฤษในกลุ่มนี้ เดิมมีชนิ ดของคาเป็ นคาคุณศัพท์แต่เมื่อนาการปนภาษาอังกฤษมาใช้
ในภาษาไทยแล้ว พบว่านามาใช้เป็ นคากริ ยา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปศัพท์ใดๆ พบจานวน 1 คา
คือ chic
ตำรำงที่ 3 ชนิดของคำทีใ่ ช้ ในกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยที่เปลีย่ นจำกคำคุณศัพท์เป็ นคำกริยำ
คำทีพ่ บ
chic แบบผูด้ ีๆ (8 ต.ค. 54 : 6)

ชนิดของคำปนภำษำอังกฤษ
คาคุณศัพท์

หน้ ำที่ของคำปน
เมื่อใช้ ในภำษำไทย
คากริ ยา

“chic แบบผูด้ ีๆ” (8 ต.ค. 54 : 6) คาว่า chic ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ Webster’s New
World Dictionary (1984) พบชนิดของคาเป็ นคุณศัพท์ แปลว่า ทันสมัย แต่เมื่อนามาใช้ปนในภาษาไทย
ในบทสนทนานี้แล้ว ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่าชนิดของคาเปลี่ยนจากคาคุณศัพท์เป็ นคากริ ยา ที่มีความหมาย
ว่า ให้ทากริ ยาหรื อทาสิ่ งนั้นเพื่อให้ทนั สมัยแบบผูด้ ี
3. ชนิดของการปนภาษาอังกฤษเป็ นคานามแต่ทาหน้าที่เป็ นคากริ ยาในประโยคภาษาไทย
การปนภาษาอังกฤษในกลุ่มนี้ เดิมมีชนิดของคาเป็ นคานาม

แต่เมื่อนามาใช้ปนในภาษาไทยแล้ว

พบว่านามาใช้เป็ นคากริ ยา ซึ่ งไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปศัพท์ใดๆ พบจานวน 4 คา ได้แก่ shopping ,
hello , camping และ man
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ตำรำงที่ 4 ชนิดของคำทีใ่ ช้ ในกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยที่เปลีย่ นจำกคำนำมเป็ นคำกริยำ
คำทีพ่ บ

ชนิดของคำปนภำษำอังกฤษ

หน้ ำที่ของคำปน
เมื่อใช้ ในภำษำไทย

hello จิงโจ้ (12 พ.ย. 54 : 19)

คานาม

คากริ ยา

เดี๋ยวเราไป shopping กัน

คานาม

คากริ ยา

(19 พ.ย. 54 : 36)
คนที่มาเขาใหญ่ก็จะมาเดินป่ าส่องสัตว์

คานาม

คากริ ยา

คานาม

คากริ ยา

camping (10 ธ.ค. 54 : 56)

costumeวันนี้ man มาก
(17 ธ.ค. 54 : 67-68)

“hello จิงโจ้” (12 พ.ย. 54 : 19) คาว่า hello ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ Webster’s New
World Dictionary (1984) พบชนิดของคาเป็ นคานาม แปลว่า การทักทาย แต่เมื่อนาการปนภาษาอังกฤษ
มาใช้ปนภาษาไทยในบทสนทนานี้ ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนชนิดของคาจากคานามเป็ นคากริ ยา
แปลว่า สวัสดี (กริ ยาของการทักทาย)
“เดี๋ยวเราไป shopping กัน” (19 พ.ย. 54 : 36) คาว่า shopping ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิ ดของคาเป็ นคานาม แปลว่า การเดินซื้ อของ แต่เมื่อ
นามาใช้ปนในภาษาไทยในบทสนทนานี้

ผูว้ ิจยั พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนชนิดของคาจากคานามเป็ นคา

กริ ยา แปลว่า เดินซื้ อของ
“คนที่มาเขาใหญ่ก็จะมาเดินป่ าส่ องสัตว์ camping” (10 ธ.ค. 54 : 56) คาว่า camping ตาม
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของคาเป็ นคานาม แปลว่า
การตั้งที่พกั ชัว่ คราว การตั้งเต็นท์ แต่เมื่อนาการปนภาษาอังกฤษมาใช้ปนภาษาไทยในบทสนทนานี้
ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนชนิดของคาจากคานามเป็ นคากริ ยา แปลว่า ตั้งที่พกั ชัว่ คราว ตั้งเต็นท์
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“costumeวันนี้ man มาก” คาว่า man (17 ธ.ค. 54 : 67-68) ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของคาเป็ นคานาม แปลว่า ผูช้ าย แต่เมื่อนาการปน
ภาษาอังกฤษมาใช้ปนภาษาไทยในบทสนทนานี้ ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนชนิดของคาจากคานาม
เป็ นคากริ ยา แปลว่า ทาให้เป็ นผูช้ าย ทาให้เหมือนผูช้ าย
4. ชนิดของการปนภาษาอังกฤษเป็ นคานามแต่ทาหน้าที่เป็ นคาคุณศัพท์ในประโยคภาษาไทย
การปนภาษาอังกฤษในกลุ่มนี้เดิมมีชนิดของคาเป็ นคานาม แต่เมื่อนามาใช้ปนในภาษาไทยแล้ว
พบว่านามาใช้เป็ นคาคุณศัพท์ ซึ่ งไม่เปลี่ยนแปลงรู ปศัพท์ใดๆ พบจานวน 1 คา คือ adventure
ตำรำงที5่ ชนิดของคำทีใ่ ช้ ในกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยที่เปลีย่ นจำกคำนำมเป็ นคำคุณศัพท์
คำทีพ่ บ
ใครที่ชอบกิจกรรม adventure ก็มาได้

ชนิดของคำปนภำษำอังกฤษ

หน้ ำที่ของคำปน

คานาม

เมื่อใช้ ในภำษำไทย
คาคุณศัพท์

(10 ธ.ค. 54 : 60)

“ใครที่ชอบกิจกรรม adventure ก็มาได้” (10 ธ.ค. 54 : 60) คาว่า adventure ตามพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ Webster’s New World Dictionary (1984) พบชนิดของคาว่าเป็ นคานาม แปลว่า ผจญภัย
แต่เมื่อนามาใช้ปนในภาษาไทยในบทสนทนานี้ ผูว้ ิจยั พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนชนิดของคาจากคานาม
เป็ นคาคุณศัพท์ เพราะ adventure ช่วยขยายคาว่า “กิจกรรม” ซึ่ งชนิดของคาเป็ นคานาม แปลว่า
กิจกรรมผจญภัย ซึ่ งทาให้คาว่า adventure ที่เกิดจากการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยนี้ เปลี่ยนชนิด
ของคาจากคานามเป็ นคาคุณศัพท์
สรุ ปผลการศึกษาชนิดของการปนภาษาอังกฤษในไทยพบว่ามีหน่วยปนภาษาในระดับคานาม
มากที่สุด รองลงมาคือ คากริ ยา คุณศัพท์ และคาอุทาน ตามลาดับ แต่ไม่พบคาวิเศษณ์ เมื่อเปรี ยบเทียบ
ชนิดของการปนภาษาอังกฤษกับหน้าที่ของคาตามหมวดหมู่คาภาษาไทย พบว่าชนิดของการปนภาษา
ต่างไปจากเดิม จานวน 4 กลุ่ม คือ คากริ ยาเปลี่ยนเป็ นคานาม คาคุณศัพท์เปลี่ยนเป็ นคากริ ยา คานาม
เปลี่ยนเป็ นคากริ ยา และ คานามเปลี่ยนเป็ นคาคุณศัพท์

32

2. ผลกำรศึกษำประเภทของวลีภำษำอังกฤษปนภำษำไทย
จากข้อมูลเทปออกอากาศรายการเทยเที่ยวไทย ทั้งหมด 10 ตอน เมื่อพิจารณาถึงประเภทของ
วลีภาษาอังกฤษที่นามาใช้ปนภาษาไทยแล้ว พบมีการใช้วลีภาษาอังกฤษในปนภาษาไทยในรายการ 4
ตอน โดยรวบรวมวลีได้ท้ งั หมดจานวน 4 วลี แบ่งเป็ นนามวลี วิเศษณ์วลี และบุพบทวลี แต่ไม่พบคา
กริ ยาวลี และปริ มาณวลี รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 6 แสดงประเภทของวลีภำษำอังกฤษปนภำษำไทย
ตอนที่ ออกอำกำศ
2

วลีทพี่ บ

15 ต.ค. 54 At the end ผูช้ ายก็ยงั ต้องพึ่งพา

ประเภทของวลีปน

หน้ ำที่ของวลี

ภำษำอังกฤษ

เมื่อใช้ ในภำษำไทย

บุพบทวลี

บุพบทวลี

นามวลี

นามวลี

วิเศษณ์วลี

วิเศษณ์วลี

บุพบทวลี

บุพบทวลี

กะเทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
(15 ต.ค. 54 : 11)

5

12 พ.ย. 54 ฉันว่าฉันเห็ นแวว top model ของ
น้องที่ใส่ หมวก (12 พ.ย. 54 : 35)

6

19 พ.ย.54

ระกา very sad (19 พ.ย. 54 : 41)

9

10 ธ.ค. 54 At the end เราก็ขอมอบ
ประกาศนียบัตรคาคมกาละแมร์
(10 ธ.ค. 54 : 64)

จากข้อมูลที่พบเรื่ องการปนวลีภาษาอังกฤษในภาษาไทยในงานวิจยั ฉบับนี้ พบว่ามีจานวน4 วลี
ซึ่งลักษณะการปนภาษาจากบทสนทนาผูข้ องดาเนินรายการเทยเที่ยวไทยนี้ เป็ นการรับวลีภาษาอังกฤษ
มาปนในภาษาไทยโดยมีลกั ษณะเป็ นวลีสาเร็ จรู ป คือ ยกมาทั้งวลี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปคา ชนิดของ
คา หรื อความหมาย
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จากตารางที่ 6 แสดงประเภทของวลี พบทั้งหมด 4 วลี โดยแบ่งเป็ นนามวลี วิเศษณ์วลี และ
บุพบทวลี คิดเป็ นร้อยละ 25 , 25 และ50 ซึ่ งสามารถแสดงตามแผนภูมิรูปภาพได้ดงั นี้
รู ปภำพที่ 2 แผนภูมิรูปภำพแสดงวลีภำษำอังกฤษปนภำษำไทยทีพ่ บในรำยกำรเทยเทีย่ วไทย

ผลกำรศึกษำกำรแบ่ งแวดวงของกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทย

3. ผลกำรศึกษำกำรแบ่ งแวดวงของกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทย
ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ แวดวงของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยจากรายการเทย
เที่ยวไทย ตามกรอบวิจยั ที่ระบุในบทที่ 3 ทั้งหมด 8 หมวดหมู่ ได้แก่ อาหาร คาทักทาย ผลิตภัณฑ์
พาหนะ/เครื่ องเล่น รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต อาชี พ/ตาแหน่ ง สถานที่ และอื่นๆ ซึ่ งผลการวิเคราะห์
จากข้อมู ล การออกอากาศทั้งหมด 10 ตอน พบว่ามี ค าในแวดวงตามเกณฑ์ที่ ระบุ ไว้ทุ ก ประเภท
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 7 ตำรำงแสดงกำรแบ่ งแวดวงของกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทย
รุ ปแบบ
พำหนะ/
อำชีพ/
แวดวง อำหำร คำทักทำย ผลิตภัณฑ์
กำรดำเนิน
เครื่องเล่ น
ตำแหน่ ง
ชีวติ
1
grape
bye bye magazine limousine
style
top model
2
papaya
hello
product
station shopping
caddy
3
jackfruit
Good
flying parachute nightlife
broker
morning dragger
4
smoothie
entertain Miss
sling

สถำนที่

อืน่ ๆ

landmark
landscape
lane

O.K.
mutate
create

counter

transfer

Congeniality

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

omelette
homemade

menu
signature

camping
chic
chit chat
motto
extreme
check in
spec
hit
gimmick
way
costume
adventure

very sad
step
start
slope
line
rating
promote
shot
view finder

case
compose
pose
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ตำรำงที่ 7 ตำรำงแสดงกำรแบ่ งแวดวงของกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทย (ต่ อ)

แวดวง
17
18
19
20
21

อำหำร

รุ ปแบบ
พำหนะ/
คำทักทำย ผลิตภัณฑ์
กำรดำเนิน
เครื่องเล่ น
ชีวติ
location
cowboy
concept
quote
man

อำชีพ/
ตำแหน่ ง

สถำนที่

จากตารางที่ 7 แสดงผลการแบ่งแวดวงของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของรายการเทย
เที่ยวไทย พบว่าหมวดหมู่ของคาแสดงแวดวงที่พบมากที่สุดคือ รู ปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งพบจานวน
21 คา และน้อยที่สุดคือ คาแสดงแวดวงคาทักทายและผลิตภัณฑ์ ซึ่ งพบจานวนเท่ากันคือ 3 คา ซึ่งคา
แสดงแวดวงที่พบในการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นคาในแวดวงรู ปแบบการดาเนิน
ชีวติ เนื่ องจากเป็ นคาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต การปนภาษาอังกฤษที่ผดู้ าเนินรายการนิยมนามาใช้ใน
บทสนทนาแสดงถึงการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่นคาว่า style , shopping , nightlife และ camping เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการปนภาษาโดยใช้คาภาษาอังกฤษแทนคาภาษาไทยบางคา
ถึงแม้วา่ คาภาษา
อังกฤษคานั้นมีคาไทยบัญญัติไว้ในพจนานุกรมก็ตาม อาจเนื่องจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถใช้แทน
ความหมายได้ครอบคลุมหลากหลาย และตีความได้กว้างกว่าการใช้ภาษาไทยตรงตัว เช่น เป็ น signature
ของร้าน อาจแปลความหมายได้วา่ เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นของร้าน หรื อเป็ นสิ่ งที่โดดเด่นของร้าน
เป็ นต้น

อืน่ ๆ
aura

บทที่ 5
สรุ ปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล ข้ อจำกัดปัญหำ และข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย : กรณี ศึกษารายการเทยเที่ยวไทย ฉบับนี้
ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบในรายการเทยเที่ยวไทย
เพื่อศึกษาประเภทของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบในรายการเทยเที่ยวไทย และเพื่อศึกษา
และแบ่งแวดวงของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของคาและวลีที่พบในรายการเทยเที่ยวไทย
ในบทนี้ผวู ้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ท้ งั 3 ข้อข้างต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาชนิดของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบในรายการ
เทยเที่ยวไทย
ผลการศึกษาชนิดของการปนคาภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบจากรายการเทยเที่ยวไทย
พบว่าคานามเป็ นชนิดของคาที่พบมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรรจน์ สี หะอาไพ (2530) ที่
ทาการศึกษาเรื่ อง การใช้ภาษาของมัคคุเทศน์ : การเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและอังกฤษ ซึ่ งพบว่ามีการ
สับเปลี่ยนภาษาในระดับคามากที่สุดได้แก่ คานามและคากริ ยา และงานวิจยั ของวงศ์แข ภัทรนิตย์
(2525) ซึ่งศึกษาเรื่ อง การใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษปนไทยของนักวิชาการและนักเขียน ผลการศึกษาพบว่าในการใช้คาภาษาอังกฤษที่นามา
ปนใช้กบั ภาษาไทยนั้น พบว่ามีการใช้คานามมากที่สุด
จากการวิจยั เรื่ องการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย : กรณี ศึกษารายการเทยเที่ยวไทยปรากฏ
ว่าเมื่อเปรี ยบเทียบชนิดของการปนภาษาอังกฤษกับหน้าที่ของคาตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทยแล้วจะ
พบว่าชนิดของการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในบทสนทนาภาษาไทยไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของคาตาม
หลักไวยากรณ์ภาษาไทยเสมอไป ทั้งนี้การปนภาษาอังกฤษที่นามาใช้ในประโยคสนทนาภาษาไทยอาจ
เป็ นคาที่มีความหมายเท่าเทียมกัน ถึงแม้จะทาหน้าที่ตามหลักไวยากรณ์แตกต่างกัน แต่สามารถสื่ อสาร
36
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ให้ผฟู ้ ังเข้าใจได้ตรงกัน ตัวอย่างชนิดของการปนภาษาอังกฤษที่พบในประโยคเป็ นคากริ ยา แต่เมื่อ
นามาใช้ในภาษาไทยกลับทาหน้าที่เป็ นคานาม เช่น “เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ ึน” (8 ต.ค. 54 : 2) คาว่า
mutate เป็ นคากริ ยาตามพจนานุกรม Webster’s New World Dictionary (1984) ซึ่งแปลว่า เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรู ปแบบ แต่เมื่อนามาใช้ปนในบทสนทนาภาษาไทยดังประโยคตัวอย่าง คาว่า mutate ซึ่งแปลว่า
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรู ปแบบ เมื่อนามารวมกับคาว่า “การ” จึงทาหน้าที่เป็ นคานามในภาษาไทย แปลว่า
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนรู ปแบบ
“เดี๋ยวเราไป shopping กัน” (19 พ.ย. 54 : 37) คาว่า shopping ตามพจนานุกรม Webster’s
New World Dictionary (1984) ระบุวา่ เป็ นคานาม แปลว่าการเดินซื้ อของ แต่เมื่อนามาปนกับ
ภาษาไทย คาว่า shopping ในประโยคสนทนานี้จะกลายเป็ นคากริ ยาที่แปลว่า เดินซื้อของ เป็ นต้น
โดยสรุ ปงานวิจยั เรื่ อง การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย : กรณี ศึกษารายการเทยเที่ยวไทย
ฉบับนี้พบว่ามีการใช้คาปนภาษาอังกฤษที่ชนิดของคาต่างจากหมวดคาเดิมออกไป 4 กลุ่ม คือ คากริ ยา
เปลี่ยนเป็ นคานาม คาคุณศัพท์เปลี่ยนเป็ นคากริ ยา คานามเปลี่ยนเป็ นคากริ ยา และ คานามเปลี่ยนเป็ น
คาคุณศัพท์
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาประเภทของวลีภาษาอังกฤษปนภาษาไทยที่พบในรายการเทย
เที่ยวไทย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเทปออกอากาศรายการเทยเที่ยวไทย ทั้งหมด 10 ตอน พบวลีภาษา
อังกฤษปนภาษาไทยในรายการจานวน 4 ตอนเท่านั้น โดยรวบรวมวลีได้ท้ งั หมดจานวน 4 วลี แบ่งเป็ น
นามวลี วิเศษณ์วลี และบุพบทวลี แต่ไม่พบคากริ ยาวลี และปริ มาณวลี
หากเปรี ยบเทียบวลีภาษาอังกฤษปนภาษาไทย

กับหน้าที่ของวลีตามหมวดคาในภาษาไทย

พบว่าวลีภาษาอังกฤษที่นามาใช้ปนในบทสนทนาภาษาไทยนั้นมีนอ้ ยมาก อาจใช้เพื่อช่วยขยายข้อความ
ในประโยคสนทนาให้เข้าใจได้ชดั เจนขึ้น แต่หน้าที่ชนิดของคาและความหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เช่น “ระกา very sad” (19 พ.ย. 54 : 41) จะเห็นได้วา่ คาว่า ระกา และ very sad แปลว่า เศร้ามาก
เสี ยใจมาก เป็ นวิเศษณ์วลีที่ทาหน้าที่เหมือนกันทั้งความหมายทางภาษาอังกฤษ และการปนภาษาอังกฤษ
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ในภาษาไทย ซึ่งวลีภาษาอังกฤษที่ใช้ปนในภาษาไทยที่พบในรายการเทยเที่ยวไทยนี้มีลกั ษณะเป็ นวลี
สาเร็ จรู ป คือยกเอามาทั้งวลีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปคา ชนิดของคา หรื อความหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาและแบ่งแวดวงของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบ
ในรายการเทยเที่ยวไทย
ผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบการวิเคราะห์แวดวงของการปนภาษาอังกฤษ ตามกรอบวิจยั ที่ระบุในบทที่ 3
ทั้งหมด 8 ประเภท คือ อาหาร คาทักทาย ผลิตภัณฑ์ พาหนะ/เครื่ องเล่น รู ปแบบการดาเนินชีวิต
อาชีพ/ตาแหน่ง สถานที่ และอื่นๆ ซึ่ งผลการวิเคราะห์จากข้อมูลออกอากาศทั้งหมด 10 ตอน พบคา
ในแวดวงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ทุกประเภท
คาแสดงแวดวงที่พบมากที่สุดคือ รู ปแบบการดาเนินชีวิต จานวน 21 คา และน้อยที่สุดคือ คา
แสดงแวดวงคาทักทายและผลิตภัณฑ์ ซึ่ งพบจานวนเท่ากันคือ 3 คา ซึ่งคาแสดงแวดวงที่พบในการปน
ภาษาอังกฤษในภาษาไทยนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นคาในแวดวงรู ปแบบการดาเนินชีวิต เนื่องจากเป็ นคาที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินชี วติ คาปนภาษาอังกฤษที่ผดู้ าเนินรายการนิยมนามาใช้ในบทสนทนาแสดงถึง
การดาเนินชีวิตประจาวัน เช่นคาว่า style , shopping , nightlife และ camping เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั
พบว่ามีการปนภาษาโดยใช้คาภาษาอังกฤษแทนคาไทยบางคา ถึงแม้คาภาษาอังกฤษคานั้นมีคาไทย
บัญญัติไว้ในพจนานุ กรมก็ตาม
อาจเนื่องจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถใช้แทนความหมายได้
ครอบคลุมหลากหลาย และตีความได้กว้างกว่าการใช้ภาษาไทยตรงตัว เช่น “เป็ น signature ของร้าน”
(26 พ.ย. 54 : 47) อาจแปลความหมายได้วา่ เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นของร้าน หรื อ เป็ นสิ่ งที่โดดเด่นของ
ร้าน เป็ นต้น
2. อภิปรำยผล
จากข้อมูลที่ผวู้ จิ ยั ได้ศึกษาชนิดคาและประเภทของวลีภาษาอังกฤษที่นามาใช้ปนในภาษาไทย
ในรายการเทยเที่ยวไทย และศึกษาและแบ่งแวดวงของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของคาและวลีที่
พบในรายการเทยเที่ยวไทยตามหัวข้อข้างต้นแล้ว สามารถใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งผูว้ จิ ยั จะนาเสนอเป็ น 3 ส่ วนคือ
2.1 ชนิดของคาภาษาอังกฤษที่นามาใช้ปนในภาษาไทยในรายการเทยเที่ยวไทย ในการ
ศึกษาครั้งนี้พบจานวน 4 ชนิดคือ คานาม คากริ ยา คาคุณศัพท์ และคาอุทาน แต่ไม่พบคาวิเศษณ์และ
คาสันธาน
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ลักษณะการนามาใช้ปนในภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุดคือ คานาม เพราะคานามเป็ นคาที่ใช้
เรี ยกแทนสรรพสิ่ งต่างๆไม่วา่ จะเป็ น คน สัตว์ สิ่ งของ หรื อสถานที่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อรรจน์ สี หะอาไพ (2530) ซึ่งศึกษาเรื่ องการใช้ภาษาของมัคคุเทศน์ : การเปลี่ยนภาษาระหว่างไทย
และอังกฤษ พบว่ามีการสับเปลี่ยนภาษาในระดับคามากที่สุดได้แก่ คานามและคากริ ยา และงานวิจยั
ของวงศ์แข ภัทรนิตย์ (2525) ศึกษาเรื่ องการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษปนไทยของนักวิชาการและนักเขียน ผลการศึกษาพบว่าในการใช้
คาภาษาอังกฤษที่นามาปนใช้กบั ภาษาไทยนั้น พบว่ามีการใช้คานามมากที่สุด รองลงมาคือคากริ ยาที่
ใช้แสดงอาการต่างๆ เมื่อมีการใช้คานามและคากริ ยาในการเรี ยกแทนสิ่ งเหล่านี้ มากขึ้นทาให้เกิดการ
ยืมคาภาษาต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษมาใช้เพื่อเป็ นการเพิ่มคาในภาษาให้

หลากหลายและมีจานวนเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการในแวดวงคาต่างๆที่นามาใช้แทนหรื อ
ใช้เรี ยกแทน ซึ่ งตรงกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ที่ตอ้ งการศึกษาเรื่ องการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยใน
รายการเทยเที่ยวไทย เนื่องจากผูด้ าเนินรายการมีการนาการปนภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในบทสนทนา
เพื่อต้องการสื่ อสารกับผูช้ ม เพื่อต้องการสร้างมโนทัศน์ใหม่ หรื อต้องการสร้างคาใหม่ๆขึ้นมาใช้
2.2 ประเภทของวลีภาษาอังกฤษที่ใช้ปนภาษาไทยในรายการเทยเที่ยวไทย ในการศึกษาครั้งนี้
พบวลีภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในรายการทั้งหมดจานวน 4 วลี แบ่งเป็ นคานามวลี วิเศษณ์วลี และ
บุพบทวลี การนาวลีภาษาอังกฤษมาปนกับภาษาไทยจึงมีนอ้ ยมาก เพราะวลีน้ นั ใช้เพื่อช่วยขยายคาใน
ประโยคสนทนาให้เข้าใจได้ชดั เจนขึ้นแต่ไม่ได้มีผลในการสร้างคาหรื อเพิ่มคาใหม่

การนาวลีภาษา

อังกฤษมาใช้ปนในภาษาไทยจึงไม่เป็ นที่นิยม ทั้งนี้หากมีการรวบรวมจานวนข้อมูลให้กว้างกว่านี้ อาจจะ
พบรู ปแบบประเภทของการปนวลีภาษาอังกฤษในภาษาไทยมากและหลากหลายประเภทกว่านี้
2.3 การแบ่งแวดวงของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบในรายการเทยเที่ยวไทย
ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาข้อมูลออกอากาศทั้งหมด 10 ตอน พบคาในแวดวงตามหมวดหมู่ที่ระบุ
ไว้ท้ งั หมด 8 ประเภท ตามกรอบวิจยั ที่ต้ งั ไว้คือ คือ อาหาร คาทักทาย ผลิตภัณฑ์ พาหนะ/เครื่ องเล่น
รู ปแบบการดาเนินชีวิต อาชีพ/ตาแหน่ง สถานที่ และอื่นๆ ซึ่ งคาแสดงแวดวงรู ปแบบการดาเนินชีวติ
พบมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่า รายการเทยเที่ยวไทยเป็ นรายการท่องเที่ยวเชิงให้ความบันเทิงมีลกั ษณะ
รู ปแบบการดาเนินรายการที่ทนั สมัย และมีการนาเสนอเรื่ องราวหลากหลาย มีการเดินทางไปสถานที่
ซึ่งมีความแตกต่างกันตามภูมิภาค การนาคาภาษาอังกฤษมาใช้ปนในภาษาไทยในบทสนทนาของผู้
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ดาเนินรายการจึงถูกนามาใช้เพื่อช่วยในการอธิบาย ขยายคา และเพิ่มความหมายแวดวงการใช้คาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ เนื่องจากในภาษาไทยยังไม่มีการบัญญัติคาหรื อความหมายไว้ การ
นาคาภาษาอังกฤษมาใช้ปนในภาษาไทยจึงถูกใช้เพื่อสื่ อสารเกี่ยวกับการดาเนินชีวติ ประจาวันของคน
ในยุคปั จจุบนั ตามที่ดียู ศรี นราวัฒน์ (2542) ได้กล่าวเอาไว้ในงานเขียนเรื่ องภาษากับสังคมว่าการศึกษา
เรื่ องการเลือกใช้ภาษาของผูพ้ ดู ที่ทาให้การสนทนามีการปรับเปลี่ยนไปตามเรื่ องที่พูด ตามเวลาและ
สถานที่ วัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร และคู่สนทนา โดยอ้างอิงบริ บททางสังคมจะช่วยทาให้เข้าใจภาษา
และความแตกต่างกันตามธรรมชาติของสังคมมนุษย์เราได้
จากการวิเคราะห์ผลข้อมูลทั้งหมดพบว่า ในเรื่ องของชนิดของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย
พบคานามมากที่สุด ทั้งนี้ เพราะเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาการความรู ้ความก้าวหน้าจากโลกตะวันตก เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมาก
ขึ้น สังคมมีการสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ รวมถึงการนาการปนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคานาม
มาใช้ในรายการเทยเที่ยวไทย ถือว่าเป็ นการสร้างคาให้เกิดคาใหม่ๆเนื่องจากคานามใช้เรี ยกคน สัตว์
สิ่ งของ สถานที่ การพัฒนาด้านวิทยาการความรู้และเทคโนโลยีต่างๆทาให้เกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ ทาให้
การใช้คาเรี ยกหรื อแทนสิ่ งต่างๆ มีจานวนมากขึ้นและมีความหลากหลาย เพื่อให้เพียงพอต่อการความ
ต้องการใช้ในการสื่ อสารเนื้ อหารายการและรองรับสิ่ งใหม่ที่เกิดขึ้น

อีกทั้งหากภาษาไทยยังไม่มีการ

บัญญัติคาใช้ ก็จะนาคาต่างประเทศมาใช้ในลักษณะของการปนภาษานัน่ เอง นอกจากนี้ในปั จจุบนั การ
แข่งขันกันทางด้านสื่ ออิเลคโทรนิกส์ เช่น โทรทัศน์ ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี มีการแข่งขันสู ง การนาเสนอ
รายการที่แปลกแตกต่าง โดดเด่นและนาสมัยจะทาให้รายการมีความน่าสนใจและเป็ นที่นิยม อีกทั้งการ
นาคาศัพท์ภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้น้ นั ยังมีจานวนมากและเข้ามาอย่างรวดเร็ ว

ทาให้การแปลหรื อ

บัญญัติศพั ท์ภาษาไทยเพื่อใช้แทนคาต่างประเทศ โดยเฉพาะคาภาษาอังกฤษนั้นเกิดขึ้นไม่ทนั ดังนั้น
ปรากฏการณ์การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยไม่ใช่เป็ นเพียงความนิยมตามแฟชัน่ หรื อค่านิยมชัว่ ขณะ
แต่การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยยังใช้เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสื่ อสาร ตามที่พรพิมล เสนะวงศ์
(2541)

กล่าวไว้วา่ การจะเลือกนาเอาการปนภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย

ก็ควรพิจารณาความ

เหมาะสม โดยคานึ งถึงปั จจัยทางสังคมของผูร้ ับสาร เช่น อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม อาชีพ ระดับ
การศึกษา และอื่นๆ ด้วย เพื่อที่จะได้เลือกใช้และแปรเปลี่ยนรู ปแบบของการสื่ อสารให้เข้ากับบริ บททาง
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สังคม เพื่อการสื่ อสารจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ลดข้อขัดแย้งในสังคม และก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
อย่างสู งสุ ด
3 ข้ อจำกัดในงำนวิจัยและปัญหำ
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นกรณี ศึกษาที่ผวู้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลศึกษาเพียง 10 ตอนเท่านั้น และศึกษาเพียง
ลักษณะการปนภาษาอังกฤษและจาแนกคา วลี โดยไม่ได้วิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ของการปนภาษาที่
เกี่ยวข้องกับบริ บททางสังคม อาทิเช่น ปั จจัยทางสังคมที่มีผลต่อการปนภาษาคือ สถานการณ์ในการ
ใช้ภาษา คู่สนทนา เพศสภาพ อาชีพ และเรื่ องที่สนทนา ซึ่ งการนาปั จจัยอื่นมาวิเคราะห์ร่วมด้วยนั้นจะ
เป็ นการขยายวงออกไป อาจพบคามากกว่านี้และทาให้พบลักษณะการปนภาษารู ปแบบอื่นเพิ่มเติมก็
เป็ นได้ นอกจากนี้หากทาการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลให้กว้างกว่านี้อาจจะพบชนิดของคา
และวลีรวมถึงแวดวงของคาที่ผดู้ าเนินรายการใช้ในการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของรายการเทย
เที่ยวไทยนี้มีปริ มาณเพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายกว่าที่พบจากงานวิจยั ฉบับนี้
4 ข้ อเสนอแนะ
จากข้อมูลการศึกษาลักษณะการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการเทยเที่ยวไทย ผูว้ จิ ยั
พบประเด็นที่น่าสนใจและควรศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
1.
การศึกษาลักษณะการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ประเภทอื่นๆ
เช่น รายการ Reality Show รายการ Talk Show เป็ นต้น
2.

การศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการโทรทัศน์

ประเภทท่องเที่ยวกับรายการประเภทอื่นๆ
3.

การศึกษาเรื่ องเพศสภาพว่าเป็ นปั จจัยในการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยหรื อไม่

4.
ควรขยายจานวนกลุ่มตัวอย่างให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลและผลการ
วิเคราะห์ที่แม่นยามากยิง่ ขึ้น
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ภำคผนวก
รหัสข้ อมูลกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยทีเ่ ก็บรวบรวมจำกรำยกำรเทยเทีย่ วไทย
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ภำคผนวก
รหัสข้ อมูลกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยทีเ่ ก็บรวบรวมจำกรำยกำรเทยเทีย่ วไทย
กำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยทีพ่ บ

ออกอำกำศ : ลำดับที่

“ทาง slope ทางลาด”

8 ต.ค. 54 : 1

“เกิดการ mutate เลยใหญ่ข้ ึน”

8 ต.ค. 54 : 2

“สร้างสรรค์ create”

8 ต.ค. 54 : 3

“ทาไมมี prop ล่ะ”

8 ต.ค. 54 : 4

“pose ท่าให้”

8 ต.ค. 54 : 5

“chic แบบผูด้ ีๆ”

8 ต.ค. 54 : 6

“ถ่าย shot แรกก็ปิดโหนกเลย”

8 ต.ค. 54 : 7

“คนบ้าอะไรหน้าทรงเดียวกับ view finder เลย”

8 ต.ค. 54 : 8

“เรากลางๆ ก็หา way ยาก”

8 ต.ค. 54 : 9

“กัดเป็ นคา yeah yeah yeah”

8 ต.ค. 54 : 10

“At the end ผูช้ ายก็ยงั ต้องพึ่งพากะเทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”

15 ต.ค. 54 : 11

“จากก๋ วยเตี๋ยวที่บา้ น transfer แปลงร่ างมาถึงที่ร้านได้อย่างไร”

22 ต.ค. 54 : 12

“เรามี motto ในการเปิ ดร้านยังไง”

22 ต.ค. 54 : 13
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รหัสข้ อมูลกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยทีเ่ ก็บรวบรวมจำกรำยกำรเทยเทีย่ วไทย (ต่ อ)
กำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยทีพ่ บ

ออกอำกำศ : ลำดับที่

“เรี ยกรถ limousine มาสิ ”

12 พ.ย. 54 : 14

“ฉันจะพาเธอไปหาเพื่อนของฉัน ไป chit chat กัน”

12 พ.ย. 54 : 15

“ที่เชียงใหม่ Night safari”

12 พ.ย. 54 : 16

“check in ที่โรงแรม All Seasons”

12 พ.ย. 54 : 17

“จะมีพวกกริ ช flying dragger”

12 พ.ย. 54 : 18

“hello จิงโจ้”

12 พ.ย. 54 : 19

“ใครที่ได้ออกช่วงนี้ rating ยอดขายพุง่ กระฉูด”

12 พ.ย. 54 : 20

“ภาพของฉัน O.K. มาก”

12 พ.ย. 54 : 21

“สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ ท่านผูช้ ม”

12 พ.ย. 54 : 22

“อ้าว นี่ไม่ใช่ counter Mcdonald หรื อ”

12 พ.ย. 54 : 23

“counter M.A.C เค้าไว้ขายเครื่ องสาอางค์”

12 พ.ย. 54 : 24

“น้องเอา omelette กับ แฮมนะคะ”

12 พ.ย. 54 : 25

“เราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง yeah yeah yeah”

12 พ.ย. 54 : 26

“เราจะหนักไปทางช่วย entertain”

12 พ.ย. 54 : 27

“ตั้งใจ promote ให้ลูกค้า”

12 พ.ย. 54 : 28

“รู้จกั product เรา”

12 พ.ย. 54 : 29
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รหัสข้ อมูลกำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยทีเ่ ก็บรวบรวมจำกรำยกำรเทยเทีย่ วไทย (ต่ อ)
กำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยทีพ่ บ

ออกอำกำศ : ลำดับที่

“เขียน magazine เกี่ยวกับท่องเที่ยวทาอาหารด้วย”

12 พ.ย. 54 : 30

“มันหลาย step มาก”

12 พ.ย. 54 : 31

“หลากหลาย menu นะ”

12 พ.ย. 54 : 32

“concept รู ปดิฉนั นะคะ”

12 พ.ย. 54 : 33

“gimmick คือรักเด็ก”

12 พ.ย. 54 : 34

“ฉันว่าฉันเห็นแวว top model ของน้องที่ใส่ หมวก”

12 พ.ย. 54 : 35

“เห็นไหม compose มันได้ทุกอย่าง”

19 พ.ย. 54 : 36

“เดี๋ยวเราไป shopping กัน”

19 พ.ย. 54 : 37

“องุ่น grape”

19 พ.ย. 54 : 38

“มะละกอ papaya”

19 พ.ย. 54 : 39

“ขนุน jackfruit”

19 พ.ย. 54 : 40

“ระกา very sad”

19 พ.ย. 54 : 41

“รถ start ไม่ติด ถ้าเป็ นแล้วขับๆไปจะเบรกอยูไ่ หม”

26 พ.ย. 54 : 42

“เรามี parachute คนละอัน”

26 พ.ย. 54 : 43

“แตก line มา”

26 พ.ย. 54 : 44

“เป็ นธุ รกิจ smoothie”

26 พ.ย. 54 : 45
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ออกอำกำศ : ลำดับที่

“ช็อกโกเลตที่นี่เป็ น homemade ทาเอง”

26 พ.ย. 54 : 46

“เป็ น signature ของร้าน”

26 พ.ย. 54 : 47

“จะพาไปตะลุย nightlife ของคนกรุ ง”

26 พ.ย. 54 : 48

“พูดถึง nightlife ของกรุ งเทพ”

26 พ.ย. 54 : 49

“ร้านนี้ concept แรง”

26 พ.ย. 54 : 50

“ต้นทุนคนเรามันต่างกัน ขอบคุณ quote จากชมพู่ อารยา เลยนะ”

26 พ.ย. 54 : 51

“ในหมู่มวลนางงามก็ตอ้ งมีนางงามมิตรภาพ Miss Congeniality”

26 พ.ย. 54 : 52

“เราอยูบ่ น lane จักรยานกันนะ”

3 ธ.ค. 54 : 53

“มี case แปลกๆมั้ย”

3 ธ.ค. 54 : 54

“เราจะใช้ฉากหลังของถนนข้าวสารเป็ น location”

3 ธ.ค. 54 : 55

“วันนี้พวกเราจะต้องไป create ชุด”

3 ธ.ค. 54 : 56

“ขายดอกไม้เป็ นงานอดิเรก ตอนกลางวันเป็ น broker”

3 ธ.ค. 54 : 57

“คนที่มาเขาใหญ่ก็จะมาเดินป่ าส่ องสัตว์ camping”

10 ธ.ค. 54 : 58

“เราจะมาเล่นกีฬา extreme”

10 ธ.ค. 54 : 59

“sling ที่เราจะห้อยอยูต่ รงนี้ ”

10 ธ.ค. 54 : 60

“มีหลาย station เลย”

10 ธ.ค. 54 : 61
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กำรปนภำษำอังกฤษในภำษำไทยทีพ่ บ

ออกอำกำศ : ลำดับที่

“ใครที่ชอบกิจกรรม adventure ก็มาได้”

10 ธ.ค. 54 : 62

“ขออนุญาต check in ที่จองไว้”

10 ธ.ค. 54 : 63

“At the end เราก็ขอมอบประกาศนียบัตรคาคมกาละแมร์ ”

10 ธ.ค. 54 : 64

“สถานที่ที่เราจะไปเป็ น landmark อีกอย่างของปากช่อง”

17 ธ.ค. 54 : 65

“การที่เธอกางร่ ม ไม่ได้ทาให้เธอเหมือนผูด้ ีแต่เหมือน caddy”

17 ธ.ค. 54 : 66

“ลูกชายร้านนี้เค้า aura แรงมาก”

17 ธ.ค. 54 : 67

“spec เป็ นอย่างไร”

17 ธ.ค. 54 : 68

“(1) costumeวันนี้ (2) man มาก”
“ที่นี่มีวธิ ี การตกแต่งจัด landscape”

17 ธ.ค. 54 : 69-70
17 ธ.ค. 54 : 71

“วันนี้เราจะมาถ่ายภาพ (1) style (2) cowboy กัน”

17 ธ.ค. 54 : 72-73

“(1) menu ร้านคุณพี่อะไรที่ (2) hit"

17 ธ.ค. 54 : 74-75
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ประวัติผ้วู จิ ัย

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552

นางสาวนภัสสรณ์ นาคแก้ว
122/1 ซอยอินทามระ17 ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
บริ ษทั ไทยแอร์ เอเชีย จากัด มหาชน เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาคารส่ วนกลาง ห้อง 3200 ชั้น3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 โทร : 02-562-5700
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต วิชาเอก
สังคมวิทยา วิชาโทการประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2550-2551
สายการบินนกแอร์ จากัด มหาชน
พ.ศ. 2552-2554
บริ ษทั F.A. Groups จากัด
พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั สายการบินไทยแอร์ เอเชีย จากัด มหาชน

