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บทคดัย่อ 
ข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตเป็นข่าวท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านเป็นจ านวนมาก ภาษาท่ีใชใ้นการพาดหวัข่าวจึงมีลกัษณะท่ี

น่าสนใจ ทั้งด้านประเด็นการใช้ คือ ค าเรียกช่ือบุคคล ค าสมญานามท่ีใช้กบับุคคล ค าสมญานามท่ีตั้งให้กบัส่ิงท่ีไม่ใช่บุคคล การใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ การยอ่ค า การใชค้  าสแลงและภาษาปาก การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและตวัเลข การใชส้ านวนตรงมาตรฐานและไม่ตรง
มาตรฐาน ส่วนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชภ้าษาในการพาดหวัข่าวกีฬาในอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ลกัษณะของการเขียนข่าวท่ีเป็น
ข่าวกีฬาจึงเอ้ือต่อการเขียนข่าวดว้ยภาษาท่ีมีสีสัน ลกัษณะของข่าวกีฬาฟุตบอลท่ีเป็นข่าวกีฬาต่างประเทศจึงมีการปนภาษาองักฤษ ผูอ่้านข่าว
จากแหล่งดงักล่าวเป็นกลุ่มเฉพาะท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัข่าวและศพัทใ์นวงการกีฬาฟุตบอลอยูแ่ลว้ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีมาจาก
ส่ือมวลชนท่ีเป็นองคก์รอิสระ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหมี้การสร้างค าหรือส านวนท่ีแปลกใหม่เพิ่มมากข้ึน อาจเกิด
การเลียนแบบการใชภ้าษาท่ีไม่ตรงตามมาตรฐาน ท าให้ผูอ่้านใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งลดน้อยลง และอาจส่งผลกระทบต่อการใชภ้าษาไทย
โดยรวมของคนในสังคม ส่วนแนวทางแกไ้ขและป้องกนัการใชภ้าษาท่ีไม่ตรงตามมาตรฐาน คือ รณรงคใ์หใ้ชภ้าษาในส่ืออินเทอร์เน็ตอยา่ง
ถูกตอ้ง ก าหนดเป็นกฎหมายหรือขอ้ก าหนดในการใชภ้าษาในส่ืออินเทอร์เน็ตมากยิง่ข้ึน และปลูกฝังจิตส านึกของผูใ้ชภ้าษา 

 

ค าส าคญั : ภาษาพาดหวัข่าว  ข่าวกีฬาฟุตบอล  ส่ืออินเทอร์เน็ต  การเปล่ียนแปลง  ผลกระทบ  แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

Abstract  
Football news has been known as a popular sport news by many internet fans; therefore, it is interesting to study about language 

of headlines which could possibly play an important part of the popularity such as calling a person’s name by using a given n ickname  
(for a person or a place), a proverb, an object pronoun, an abbreviation, a slang, a number, a punctuation, and an informal word (including 
local and international word). The reason behind word transformation of the internet headlines is creativity. As a football news, it facilitates 
writer or reporter to create or initiate new words that could generate excitement and gain football fan’s attention on the in ternet. Imitation 
of non-standard language usage may occur. Besides, some of the news are involving with different international subjects, being reported by 
those who specializes in sport news. Thus, the word transformation might have a huge impact on decreasing the number of Thai people who 
are able to use Thai effectively in society. In order to prevent potential problems, a supportive campaign or a new law could have been 
launched to raise internet user’s awareness. 
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บทน า   
  ปัจจุบนัการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารสามารถท าไดห้ลายช่องทาง ท าใหผู้รั้บสารไดรั้บความสะดวกสบายรับรู้ข่าวสารอยา่ง
รวดเร็ว และไดรั้บขอ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน ปัจจุบนัส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นส่ือท่ี
เช่ือมต่อไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง สามารถรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที การใชเ้วบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นตวัสะทอ้นลกัษณะการอยูร่วมกนัเป็นสังคมของมนุษย ์เพียงแต่เปล่ียนจากโลกจริงไปสู่โลกแห่ง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา สามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้
[1] ประกอบกบัเทคโนโลยปัีจจุบนัท่ีเอ้ือประโยชน์ใหส่ื้อชนิดน้ีเขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของคนมากยิง่ข้ึน  
 การน าเสนอข่าวถือเป็นพนัธกิจส าคัญของส่ือมวลชน ทั้ งเพ่ือรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม รวมถึงเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชนในสังคม ข่าวกีฬาจดัเป็นข่าวประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะข่าวกีฬา
ฟุตบอลต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นการแข่งขนัท่ีมีความต่ืนเตน้ เร้าใจ และสร้างความบนัเทิงให้แก่ผูช้มทัว่โลก ส่ือมวลชนจึงให้
ความส าคญัในการรายงานกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเป็นอยา่งมากเช่นกนั ข่าวกีฬามีการใชถ้อ้ยค าท่ีมีลกัษณะเฉพาะหลายประการ 
และเป็นการรายงานข่าวชนิดเดียวท่ีทางหนงัสือพิมพใ์ห้อภิสิทธ์ิท่ีจะเขียนส านวนสวิงไดเ้ตม็ท่ี มีการเติมสีสันเพ่ือความสนุกและ  
มีการตั้งสมญานามต่าง ๆ [2] 
 การน าเสนอข่าวในอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ้่านเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะข่าวกีฬาฟุตบอลซ่ึงนบัไดว้า่
เป็นกีฬายอดนิยมชนิดหน่ึงของคนไทย สังเกตจากส่ือหลายประเภททั้ง ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือวิทยุต่างน าเสนอข่าวกีฬา
ฟุตบอลไวเ้ป็นหัวขอ้ส าคญัแทบทั้งส้ิน ส่ือประเภทโทรทศัน์สามารถน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไดแ้ทบทุกดา้น ทั้งดา้นภาพและเสียง  
ส่ือส่ิงพิมพเ์องสามารถน าเสนอขอ้มูลผา่นการใชต้วัอกัษรเพ่ือใหผู้รั้บสารเขา้ใจได ้ ดงันั้นส่ืออินเทอร์เน็ตจึงเป็นส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ี
น่าสนใจ และไดเ้ขา้มามีบทบาทในการรายงานข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ เน่ืองจากสามารถรับและกระจายข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว
กว่าส่ือชนิดอ่ืน อีกทั้ งมีลูกเล่นท่ีหลากหลายทั้ งการใส่ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวประกอบกับการรายงานข่าวนั้นดึงดูดผูอ้่าน 
ไดม้ากกว่าส่ือชนิดอ่ืน รวมถึงถอ้ยค าท่ีใชใ้นการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลจะมีลกัษณะพิเศษหลายประการ เช่น การใชค้  าสแลง  
การใชค้  าต่างประเทศ ลกัษณะพิเศษหลายประการท าให้ข่าวกีฬาในส่ืออินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจและยงัสามารถท าให้เห็นถึง 
การเปล่ียนแปลงของการใชภ้าษาไทยในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี บทความน้ีกล่าวถึงการใชภ้าษาในการเขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลผา่น
ส่ืออินเทอร์เน็ตในดา้นการเปล่ียนแปลง ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ขปัญหา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการใช้ภาษาในการเขียนพาดหัวข่าวกฬีาฟุตบอลในกระดานข่าวในอนิเทอร์เน็ต 
รูปแบบการใชภ้าษาในการเขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในกระดานข่าวในอินเทอร์เน็ต สรุปไดว้า่ 

1.1 ด้านการใช้ค า  
 ก. กำรใช้ค ำเรียกช่ือบุคคล ในข่าวกีฬาฟุตบอลมีการใชค้  าเรียกช่ือบุคคลหลากหลายลกัษณะ ทั้งค  าเรียกช่ือจริง

และนามสกลุ เรียกเฉพาะช่ือสกลุ ค  าเรียกช่ือเล่น ค าเรียกช่ือยอ่ และการใชค้  าเรียกช่ือสกลุ เน่ืองจากเป็นธรรมเนียมของต่างประเทศ
ท่ีมกัเรียกช่ือสกุลมากกวา่ช่ือจริงและนามสกุล เพราะการเรียกช่ือเล่นเป็นช่ือท่ีผูอ้่านรู้จกัอยูแ่ลว้ และยงัเป็นการสร้างความใกลชิ้ด
เป็นกนัเองและช่วยให้ข่าวสั้นกระชบั เช่น แลมพ์ มาจากช่ือเตม็คือ แฟรงค์ แลมพำร์ด   คลอ็ปป์ มาจากช่ือเตม็ เจอร์เก้น คลอ็ปป์ 
หรือ JK มาจากช่ือเต็ม Jurgen Norbert Klopp เป็นตน้ รวมถึงค าเรียกช่ือจริงและนามสกุล ซ่ึงอาจพบไม่มากนักทั้งน้ีเป็นเพราะ 
ช่ือนกักีฬาฟุตบอลบางคนมีขนาดยาวท าใหเ้ปลืองเน้ือท่ี อีกทั้งผูอ้่านรู้จกันกักีฬาคนดงักล่าวนั้นดีอยูแ่ลว้จึงไม่จ าเป็นตอ้งเขียนช่ือเตม็ 

 ข. ค ำสมญำนำมท่ีใช้กับบุคคล ทั้งท่ีตั้งตามลกัษณะทางกายภาพ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีผูอ้่านเห็นไดช้ดัเจนอยู่แลว้ 
 เช่น ขนดก หมายถึง ไรอนั กิกส์ อดีตนักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เน่ืองจากนักฟุตบอลคนดงักล่าวมีขนท่ีข้ึนตามตวัเป็น
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จ านวนมาก หรือ ลำมะ หมายถึง ดาบิด เด เคอา ผูรั้กษาประตูทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ท่ีมีรูปร่างและหน้าตาคลา้ยกบัตวัลามะ  
ตั้งสมญานามตามพฤติกรรมระหวา่งท่ีเล่นฟุตบอลอยูใ่นสนามหรือพฤติกรรมนอกสนามของนกัฟุตบอลคนนั้นท่ีผูอ้่านเห็นจนคุน้ชิน 
เช่น  น่ังยอง หมายถึง องัเดร วิลาส โบอาส อดีตผูจ้ดัการสโมสรทอตแนมฮอท สเปอร์ส ท่ีมกัแสดงท่าทางผดุลุกผดุนัง่และชอบนัง่ยอง 
ๆ ขณะท่ีเกมการแข่งขนัฟุตบอลด าเนินอยู ่จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม นัง่ยอง การตั้งเลียนแบบผูท่ี้มีช่ือเสียงโดยการน าลกัษณะบางอยา่ง
ของนกัฟุตบอลหรือผูจ้ดัการสโมสรฟุตบอลมีลกัษณะคลา้ยกบัผูมี้ช่ือเสียงเหล่านั้น เช่น เป้ ป.ประมุข หมายถึง เปเป้ นกัฟุตบอลทีม
ชาติโปรตุเกต ท่ีมีพฤติกรรมการเล่นฟุตบอลท่ีรุนแรงและมกัท าฟาลว์นกัฟุตบอลฝ่ายตรงขา้มเสมอ จึงถูกน ามาเปรียบเทียบกบัความ
ดุดนัในการต่อยมวยของนกัมวยช่ือดงั บวัขาว ป.ประมุข จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม เป้ หรือ เปเป้ ป.ประมุข  ส่วนสมญานามท่ีตั้งตาม
ค าแปลภาษาต่างประเทศ ซ่ึงพบไม่มากนกั ทั้งน้ีเน่ืองจากบางคร้ังคนไทยไม่เขา้ใจวฒันธรรมหรือค าศพัทภ์าษาต่างประเทศอยา่งแน่ชดั 

 ค. ค ำสมญำนำมท่ีตั้งให้กับส่ิงท่ีไม่ใช่บุคคล คือ การตั้งสมญานามใหแ้ก่สโมสรฟุตบอล เช่น ตั้งตามตราสโมสร 
หรือสัญลกัษณ์สโมสร รวมถึงสัญลกัษณ์และตราของประเทศ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสังเกตไดง่้ายท่ีสุดและเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด เช่น ม้ำ
ลำย หมายถึง สโมสรฟุตบอลยเูวนตูส ซ่ึงเป็นสโมสรฟุตบอลในลีก กลัโช่ ซีรีอาร์ ลีกฟุตบอลในประเทศอิตาลีท่ีมีสัญลกัษณ์ประจ า
สโมสรเป็น มา้ลาย จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม มา้ลาย   ไก่ หรือ ไก่เดือยทอง หมายถึง สโมสรฟุตบอลทอตแนมฮอท สเปอร์ส  
ซ่ึงเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีก ประเทศองักฤษ ท่ีมีตราสโมสรเป็นรูปไก่มีเดือยสีทอง จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม ไก่หรือไก่เดือยทอง  
ตั้งตามพฤติกรรมของสโมสรซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป จนถูกน ามาเรียกและเขา้ใจโดยทัว่กนั เช่น ต่ำงดำว หมายถึง สโมสร
ฟุตบอลบาร์เซโลนา ซ่ึงเป็นสโมสรในลาลีกา ลีกฟุตบอลประเทศสเปน ท่ีมีผลการแข่งขนัท่ียอดเยี่ยมและเก่งกาจเหมือนไม่ใช่ 
นักฟุตบอลท่ีเป็นมนุษยโ์ลกจึงถูกเปรียบว่านักฟุตบอลในสโมสรเป็นมนุษยต่์างดาวและเป็นสโมสรท่ีมาจากต่างดาว หรือยาน
อวกาศของมนุษยต่์างดาว จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม ต่างดาว   รำชัน หรือรำชันชุดขำว หมายถึง สโมสรฟุตบอลรีล มาดริด ซ่ึงเป็น
สโมสรในลาลีกา ลีกฟุตบอลประเทศสเปน ท่ีมีผลการแข่งขนัท่ียอดเยีย่มและเก่งกาจ สามารถควา้แชมป์การแข่งขนัหลายสมยัจน
ถูกยกยอ่งให้เป็นราชาแห่งวงการฟุตบอลของโลก ส่วนค าวา่ ชุดขาว มาจากชุดท่ีนกัฟุตบอลทีมดงักล่าวสวมใส่นั้นเป็นสีขาว จึง
เป็นท่ีมาของสมญานาม ราชนั หรือ ราชนัชุดขาว   ตั้งตามประวติัศาสตร์หรือต านานของสโมสร ประวติัศาสตร์หรือต านานท่ีถูกน า
เรียกนั้นตอ้งเป็นต านานท่ีคนทัว่ไปรับรู้มาอยา่งยาวนานและอยูม่าจนกระทัง่ปัจจุบนั เช่น ทอ็ฟฟ่ี  หมายถึง สโมสรฟุตบอลเอเวอร์ตนั 
ซ่ึงเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีก ประเทศองักฤษ ท่ีในอดีตมีโรงงานผลิตท็อฟฟ่ีหรือลูกอมตั้งอยู่บริเวณใกลก้บัสนามฟุตบอลของ
สโมสรและให้การสนบัสนุนสโมสรเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม ทอ็ฟฟ่ี   ตั้งสมญานามตามสีประจ าสโมสร 
เน่ืองจากไม่มีสมญานามอย่างอ่ืนจึงใชเ้รียกตามสีประจ าสโมสรนั้น เช่น ม่วงมหำกำฬ หมายถึง สโมสรฟุตบอลฟิออเรนตินา  
ในกลัโช่ ซีรีอาร์ ลีกฟุตบอลประเทศอิตาลี เน่ืองจากม่วงเป็นสีประจ าสโมสร อีกทั้งยงัมีผลการแข่งขนัท่ีดี จนไดรั้บการขนานนาม
วา่ มหากาฬ แห่งวงการฟุตบอล จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม ม่วงมหากาฬ   ตั้งตามสภาพการเงินของสโมสร เช่น เจ้ำสัว หมายถึง
สโมสรฟูแล่ม ซ่ึงเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีก ประเทศองักฤษ ท่ีมาของสมญานามดงักล่าวมาจากการท่ีมีมหาเศรษฐีคนหน่ึงเขา้มาซ้ือ
กิจการของทีมฟุตบอลและใชเ้งินจ านวนมากในการเปล่ียนแปลงสโมสร  การใชค้  าสมญานามในการพาดหัวข่าวเหล่าน้ีตอ้งเป็น
สมญานามท่ีผูอ้่านทัว่ไปรับรู้จึงจะเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนข่าวตอ้งการส่ือความหมายได ้หรือบางคร้ังตอ้งอาศยับริบทโดยรอบช่วยใน 
การตีความ การถ่ายทอดความหมายของสมญานามมักจะใช้ภาษาความเปรียบท่ีลึกซ้ึง ความหมายในระดับค าท่ี เกิด 
จากกระบวนการเปล่ียนแปลงส่วนมากมาจากการเปล่ียนแปลงความหมายแบบขยายออกหรือความหมายเพ่ิมข้ึนจากเดิม [3] 

 ง. กำรใช้ค ำภำษำต่ำงประเทศ จะพบค าภาษาองักฤษและค าภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีพบเป็นจ านวน
มาก เน่ืองจากเป็นการเขียนข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ดงันั้นจึงมีค  าศพัทท่ี์เก่ียวกบัการเล่นฟุตบอลและช่ือเฉพาะ การใชต้วัอกัษร
ภาษาองักฤษในการเขียนค าศพัทบ์างค า เช่น CL มาจากค าวา่ Champions League ซ่ึงหมายถึงรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรใน
ทวีปยโุรป  FA มาจากค าวา่ The Football Association คือ  สมาคมฟุตบอลประเทศองักฤษ [4] หรือ  วีค มาจาก ภาษาองักฤษค าวา่ 
week มีความหมายวา่ สัปดาห์ เป็นตน้ รวมถึงการใชค้  าศพัทต่์างประเทศมากยิง่ข้ึน ส่วนภาษาจีนนั้นเป็นลกัษณะของการใชค้  าท่ีอยู่
ในภาษาไทยเป็นเวลานานแลว้และเป็นท่ีเขา้ใจของคนไทยเป็นอยา่งดี เช่น ค าวา่ บู๊ เซ้ง เจ๊ำ ป๋ำ และเจ้ำสัว เป็นตน้ 
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 จ. กำรย่อค ำ มี 3 ลกัษณะ คือ การย่อเหลือส่วนหน้า การตดัค ากลางเหลือส่วนหน้าและส่วนหลงัซ่ึงพบน้อย
ท่ีสุด และการยอ่ค าท่ีเหลือค าส่วนหลงัจะพบมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้ขียนตอ้งการเขียนให้กระชบัไม่เปลืองเน้ือท่ี สรุปใจความ
ส าคญัของเน้ือข่าวใหก้ระชบัท่ีสุด [5] และเป็นลกัษณะของการเขียนพาดหวัข่าว  การใชอ้กัษรยอ่พบ 2 ลกัษณะคือการใชอ้กัษรยอ่
ท่ีเป็นทางการ เช่น ปธ. ยอ่มาจากค าว่า ประธาน  หรือค าว่า ผจก. ยอ่มาจากค าว่า ผูจ้ดัการ เป็นตน้ และการใชอ้กัษรยอ่ท่ีไม่เป็น
ทางการ แบ่งย่อยได้เป็นไม่เป็นทางการแต่เป็นท่ีรู้โดยทั่วไป และไม่เป็นทางการและไม่รู้ทั่วไป เช่น  ชปช. ย่อมาจากค าว่า  
แชมป์เป้ียนชิพ ซ่ึงเป็นลีกการแข่งขนัฟุตบอลในประเทศองักฤษรองลงมาจากพรีเมียร์ลีก   ลป. ยอ่มาจากค าวา่ ลา้นปอนด ์ซ่ึงเป็น
สกุลเงินของประเทศองักฤษ ท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลและซ้ือขายนกัเตะดงักล่าว ดงันั้นผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัวงการฟุตบอลจะประสบ
ปัญหาในการอ่านอกัษรยอ่บางคร้ังท่ีไม่เขา้ใจ แต่สามารถใชบ้ริบทโดยรอบเพ่ือช่วยในการตีความได ้

 ฉ. กำรใช้ค ำสแลงและภำษำปำก เน่ืองจากการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาเป็นการเขียนท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีผูเ้ขียน
สามารถใชค้  าท่ีสร้างสีสันเพ่ือดึงดูดใจผูอ้่านไดอ้ยา่งเต็มท่ี อีกทั้งกลุ่มขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัมาจากส่ือมวลชนท่ีเป็นองคก์รอิสระ 
การใชภ้าษาจึงไม่เคร่งครัดมากนักดงันั้นจึงปรากฏลกัษณะการใชค้  าสแลงและภาษาปากเป็นจ านวนมาก เช่น ห่วย จวก มึงงงง  
วลี เช่น แค่เร่ิมกปั็ง! ไม่ต้องมำเห็นใจกัน เสียใจได้ยินไหม! และ งงใจ [6]  เป็นตน้ 

 ช. กำรใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอนและตัวเลข เน่ืองจากผูเ้ขียนใชเ้พ่ือยอ่ข่าวใหส้ั้น กระชบัมากยิง่ข้ึนและบางคร้ัง
เคร่ืองหมายวรรคตอนยงัท าใหผู้อ้่านเขา้ใจสารไดง่้าย [7] และยงัสามารถดึงดูดความสนใจของผูอ้่านไดม้ากข้ึนนอกเหนือจากการ
ใชต้วัอกัษรในการเขียนข่าวเพียงอยา่งเดียว เช่น กำรใช้เคร่ืองหมำยอัศเจรีย์ (!) เพ่ือเนน้ความ และเรียกร้องความสนใจผูอ้่าน ซ่ึง
ลกัษณะการใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) ในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตเพื่อเนน้ความและเรียกร้องความสนใจ
เช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น โป้งเดียวจบ! พี่เสือยิม้! เร่งก ำจัดจุดอ่อน!  เป็นตน้ การใชเ้คร่ืองหมายไปยาลนอ้ย (ฯ) เป็นการใชท่ี้ถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานในภาษาไทยและถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ของการใชเ้คร่ืองหมายทุกค า กล่าวคือ ใชเ้ม่ือตอ้งการย่อค าหรือละค า  
ในการเขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตใชเ้พ่ือยอ่ช่ือสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเตม็ยาว หรือใชเ้พ่ือยอ่ช่ือนกัฟุตบอล จึงใช้
เคร่ืองหมายไปยาลน้อยเพ่ือย่อค าให้สั้ นลง ตวัอย่างเช่น โอบำฯ มาจากช่ือนักฟุตบอล  ปีแยร์-แอเมอริก โอบาเมอยอ็งก์  ฮอฟฯ  
มาจากช่ือสโมสรฟุตบอล ฮอฟเฟนไฮม ์ เป็นตน้ การใชต้วัเลขอารบิกช่วยใหผู้เ้ขียนส่ือสารกบัผูอ้่านไดง่้ายข้ึนเพราะเป็นสัญลกัษณ์
ท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่กนัอยูแ่ลว้ 

 1.2 การใช้ส านวน การใชส้ านวนในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในกระดานข่าวในอินเทอร์เน็ต พบว่ามี
การใชส้ านวนเป็นจ านวนมากทั้งท่ีตรงตามมาตรฐานและไม่ตรงตามมาตรฐาน การเปล่ียนความหมายของส านวน และการสร้าง
ส านวนใหม่ ๆ ข้ึนมาใชเ้อง การสร้างส านวนใหม่จากการเลียนแบบ เช่น  ลกัษณะการสร้างส านวนข้ึนมาใหม่โดยใชส้โมสร
ฟุตบอลเป็นผูก้ระท ากิริยา เน่ืองจากตอ้งการดึงดูดความสนใจจากผูอ้่าน และเป็นท่ีเขา้ใจของผูอ้่านโดยทัว่ไปอยูแ่ลว้ รวมถึงยงัช่วย
ให้ผูอ้่านเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนข่าวตอ้งการส่ือความหมายไดดี้มากยิ่งข้ึน การสร้างส านวนใหม่ท่ีปรากฏอาจส่งผลกระทบต่อลกัษณะ
ภาษาไทยมาตรฐานคือ ท าใหเ้กิดส านวนใหม่ท่ีเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปในสังคม ท าใหส้ านวนในภาษาไทยมีมากยิง่ข้ึนสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชภ้าษามากยิง่ข้ึน 

 
2. สาเหตุของการเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวกฬีาในอนิเทอร์เน็ต 
 2.1 ลักษณะของการเขียนข่าวที่เป็นข่าวกีฬาเอื้อต่อการเขียนข่าวด้วยภาษาที่มีสีสัน  เพ่ือสร้างความน่าสนใจ  

น่าต่ืนเตน้ และสร้างความเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียนและผูอ้่าน ตวัอยา่งเช่น การน าเสนอข่าวของเวบ็ไซตซ์อคเกอร์ซัคดอทคอม 
(www.soccersuck.com) จากประวติัการสร้างองค์กรและพนัธกิจของเวบ็ไซตท่ี์กล่าววา่ตอ้งการสร้างเวบ็ไซตน้ี์เพ่ือเสนอข่าวกีฬา
ฟุตบอลดว้ยภาษาท่ีไม่เป็นทางการ ถึงแมว้า่ภายหลงัจะมีการปรับเปล่ียนใหเ้สนอข่าวอยา่งเป็นทางการมากยิง่ข้ึน แต่ลกัษณะการใช้
ภาษายงัคงมีการใชค้  าเพื่อสร้างความสนุกสนาน ตลกขบขนั และสร้างความเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียนข่าวและผูอ้่านประหน่ึงว่า
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เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั และประการส าคญัของการใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการในเวบ็ไซตน้ี์เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ดงันั้นเวบ็ไซต์ซอคเกอร์ซัคดอทคอม (www.soccersuck.com) จึงมีการใชภ้าษาท่ีแตกต่างจากภาษามาตรฐานเพื่อให้เป็นท่ีจดจ า 
และดึงดูดความสนใจของผูอ้่าน ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่ข่าวกีฬาเป็นข่าวชนิดเดียวท่ีผูเ้ขียนข่าวสามารถสร้างสรรคแ์ละเลือกใชภ้าษา
ในการเขียนข่าวไดต้ามความตอ้งการของตน ดงันั้นลกัษณะของข่าวกีฬาจึงไม่เป็นทางการมากนกั [8] การเลือกใชภ้าษาท่ีไม่ใช่
ภาษามาตรฐานเป็นวิธีการอยา่งหน่ึงท่ีผูเ้ขียนข่าวเลือกน ามาใชเ้พ่ือสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่ข่าว โดยบางคร้ังผูเ้ขียนไม่ไดค้  านึงถึง
ความถูกตอ้งของภาษาท่ีน ามาใชใ้นการเขียนข่าว ลกัษณะดงักล่าวน้ีอาจส่งผลให้ผูอ้่านซ่ึงคือผูใ้ชภ้าษาไทยนั้นเกิดความสับสน
ระหวา่งภาษาท่ีเป็นมาตรฐานและไม่มาตรฐาน เม่ือรับสารท่ีไม่ถูกตอ้งเป็นเวลานานอาจท าใหผู้อ้่านเขา้ใจไปวา่ส่ิงท่ีตนเองรับรู้นั้น
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและไม่ไดต้รวจสอบวา่ค าหรือประโยคนั้นตรงตามมาตรฐานในภาษาหรือไม่ 

 2.2 ลักษณะของข่าวกีฬาฟุตบอลที่เป็นข่าวกีฬาต่างประเทศมีการปนภาษาอังกฤษ การปนภาษา หมายถึง  
การใชค้  าของภาษาหน่ึงในบริบทของภาษาหน่ึง อาจจะปนในระดบัค า วลี ลกัษณะทางเสียง ประโยค หรือขอ้ความต่อเน่ือง [9] 
พาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะการปนภาษาต่างประเทศ ในดา้นการใชค้  า การเขียนทบัศพัท ์รวมถึงการใชอ้กัษร
ภาษาองักฤษเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการแปลข่าวจากต่างประเทศหรือการเขียนข่าวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัต่างประเทศจึงไม่อาจ
หลีกเล่ียงภาษาต่างประเทศดว้ยเช่นกนั บางคร้ังการแปลข่าวโดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นช่ือนกักีฬา ช่ือสโมสร หรือศพัทเ์ฉพาะของ
กีฬาชนิดนั้น ผูเ้ขียนไม่สามารถหาค าในภาษาไทยมาใชแ้ทนเพ่ือส่ือความหมายใหค้รอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดได ้จึงจ าเป็นตอ้งใชค้  า
ทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศไปโดยปริยาย ในขณะเดียวกนัผูเ้ขียนพยายามสร้างความเป็นสากล หรือเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
ทนัสมยัจึงเลือกใชค้  าภาษาต่างประเทศในการเขียนข่าว ทั้งน้ีผูอ้่านเองอาจมีความสนใจข่าวนั้นมากยิ่งข้ึนเพราะจะแสดงให้เห็นว่า
ตนเป็นผูรู้้ภาษาต่างประเทศและเป็นคนทนัสมยัเช่นกนั 

 ลกัษณะการใชค้  าทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศส่งผลต่อภาษาไทยสองประการคือ ขอ้ดีของการใชค้  าทบัศพัท์
ภาษาต่างประเทศคือท าให้ค  าศพัท์ในภาษาไทยมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ผูใ้ชภ้าษาสามารถเลือกใชค้  าไดห้ลากหลายและเหมาะสมกบั 
ความตอ้งการของตนท่ีจะส่ือสารใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ ขอ้เสียคืออาจส่งผลใหค้  าศพัทเ์ดิมท่ีเคยปรากฏใชใ้นภาษาไทยมาตรฐานถูกละเลย
ไปเน่ืองจากมีค าใหม่มาแทน เม่ือค าเดิมไม่ไดรั้บความนิยมค านั้นจะค่อย ๆ หายไปจากภาษาในสังคมจนกระทัง่ตายไปในท่ีสุด 
ดงันั้นการรับค าทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศจึงอาจส่งผลใหค้  าท่ีมีความหมายดีอยูแ่ลว้ในภาษาไทยสูญไปกเ็ป็นได ้

 2.3 ผู้อ่านข่าวจากแหล่งดังกล่าวเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัข่าวและศัพท์ในวงการกีฬาฟุตบอล
อยู่แล้ว การใชค้  าเฉพาะในการเขียนพาดหวัข่าวจึงเป็นท่ีเขา้ใจโดยทัว่กนั จากลกัษณะของข่าวกีฬาฟุตบอลท่ีเป็นข่าวเฉพาะ ผูท่ี้อ่านข่าว
กีฬาจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสนใจในข่าวกีฬาฟุตบอลในระดับหน่ึง อีกทั้ งกลุ่มผูอ้่านเหล่าน้ีมักมีพ้ืนฐานในเร่ืองช่ือนักกีฬาและ 
ศพัท์เฉพาะ ลกัษณะการใชภ้าษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตจึงไม่มีปัญหาในเร่ืองของการส่ือความระหว่าง
ผูเ้ขียนและผูอ้่านมากนัก หากผูเ้ขียนข่าวเลือกใช้ภาษาท่ีตรงตามมาตรฐานทุกค าหรือมีการแปลค าศพัท์เพ่ือให้ตรงกับลกัษณะ 
ทางภาษาไทยอาจท าใหเ้น้ือความบกพร่องและขาดอรรถรสในการอ่านข่าว  

 2.4 แหล่งที่มาของข้อมูลที่มาจากส่ือมวลชนที่เป็นองค์กรอิสระ แหล่งขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตส่วนมากมกัเป็น
ส านกัข่าว หรือองคก์รอิสระท่ีไม่ข้ึนต่อองคก์ารการส่ือสาร แต่ยงัถูกควบคุมโดยกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ลกัษณะการ
ใชภ้าษาในการเขียนข่าวจึงไม่เคร่งครัดเร่ืองความถูกตอ้งมากนกั ซ่ึงอาจจะแตกต่างจากการเขียนพาดหวัข่าวกีฬาในส่ือประเภทอ่ืน  

3. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 
 3.1 สร้างค าหรือส านวนที่แปลกใหม่เพิ่มมากขึน้ จากการศึกษาการใชภ้าษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอล

ในกระดานข่าวในอินเทอร์เน็ต พบวา่ มีการใชภ้าษาท่ีหลากหลายทั้งท่ีตรงตามมาตรฐานภาษาไทยและท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ โดยเฉพาะ
เร่ืองค าและส านวน ซ่ึงถา้เป็นค าและส านวนท่ีมีความหมายดีก็อาจส่งผลดีต่อภาษาไทยในด้านท่ีมีค  าและส านวนเพ่ิมมากข้ึน 
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เม่ือค าและส านวนในภาษาเพ่ิมมากยิ่งข้ึนผูใ้ช้ภาษาสามารถเลือกใช้ค  าและส านวนท่ีตรงกับความตอ้งการของตนท่ีจะส่ือสาร 
ให้ผูอ่ื้นได้รับรู้มากยิ่งข้ึนเช่นกัน ค  าและส านวนใหม่เหล่าน้ีช่วยให้บางค าท่ีมีอยู่เดิมแต่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างครอบคลุม 
มีค  าอ่ืนข้ึนมาใชแ้ทนและเหมาะสมกวา่ ลกัษณะนิสัยของคนไทยท่ีนิยมใชส้ านวนหรือค าเปรียบในการส่ือสาร ส านวนท่ีเกิดข้ึนใหม่ใน
วงการกีฬาฟุตบอลอาจมีประโยชน์ในการน าไปใชจ้นเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปในสังคมและอาจถูกบญัญติัใหใ้ชใ้นภาษาอยา่งถูกตอ้ง  

 3.2 อาจเกดิการเลยีนแบบการใช้ภาษาที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ลกัษณะภาษาท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีปรากฏใน
การเขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลกระทบต่อการใชภ้าษาของผูอ้่านซ่ึงกคื็อผูใ้ชภ้าษาในสังคมได ้เน่ืองจาก 
ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและสามารถกระจายข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ดงันั้นผูอ้่านจึงเขา้ถึงข่าวสาร
เหล่าน้ีไดง่้ายดว้ยเช่นกนั การรับข่าวสารเป็นเวลานานจะท าใหผู้ใ้ชภ้าษาซึมซบัลกัษณะการใชภ้าษาท่ีปรากฏในข่าวจะท าใหผู้อ้่าน
จดจ าการใชภ้าษาเหล่านั้นโดยเฉพาะหากเป็นภาษาท่ีไม่ตรงตามมาตรฐาน ซ่ึงอาจท าให้ผูอ้่านเขา้ใจผิดว่าลกัษณะภาษาท่ีตนเอง
คุน้เคยนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและมีการเลียนแบบการใชภ้าษาเหล่านั้น หากผูอ้่านเลียนแบบในส่วนท่ีถูกตอ้งก็จะเป็นผลดีในดา้น 
การธ ารงอยูข่องภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง ถา้หากผูอ้่านเลียนแบบภาษาท่ีไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลกระทบใหผู้ใ้ชภ้าษาใชภ้าษาท่ีผิดนั้นต่อไป
โดยไม่รู้ว่าลกัษณะภาษาท่ีถูกตอ้งนั้นเป็นอย่างไร การใชภ้าษาอาจเปล่ียนรูปแบบเป็นการใช้เพื่อการส่ือสารโดยมิไดค้  านึงถึง  
ความละเอียดอ่อนหรือศิลปะในการใชภ้าษาในการส่ือสารบนส่ืออินเทอร์เน็ตกเ็ป็นได ้[10] 

 3.3 อาจท าให้ผู้อ่านใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องลดน้อยลง จากการใชภ้าษาเลียนแบบในขอ้ 2 ท่ีมีการใชเ้ลียนแบบทั้ง
ท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง อาจท าใหผู้ใ้ชภ้าษาไม่สามารถแยกความแตกต่างหรือความถูกตอ้งในการใชภ้าษาได ้หรือในขณะเดียวกนั
อาจมองวา่ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐานนั้นไม่ไดมี้ความแตกต่างกนั เพราะยงัมีผูใ้ชภ้าษาท่ีไม่ไดม้าตรฐานอยูอ่ยา่ง
แพร่หลายและไดรั้บความนิยมเป็นจ านวนมาก ดงันั้นอาจส่งผลใหผู้ใ้ชภ้าษาละเลยถึงความถูกตอ้งในการใชภ้าษา คือ ใชภ้าษาตาม 
ความเคยชินและมองวา่ภาษาเป็นเพียงส่ือใชแ้ทนความคิดของตนเท่านั้น โดยไม่ไดม้องวา่ตอ้งอนุรักษภ์าษาท่ีถูกตอ้งไวเ้พื่อแสดง
ถึงวฒันธรรมและเป็นสมบติัของชาติ ในอนาคตผูท่ี้รู้ภาษามาตรฐานในประเทศอาจลดนอ้ยลงและอาจท าใหค้วามส าคญัของภาษา
ลดลงดว้ยเช่นกนั  

 3.4 อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยโดยรวมของคนในสังคม  ถึงแม้ว่าผูอ้่านข่าวกีฬาฟุตบอลใน
อินเทอร์เน็ตจะเป็นเพียงกลุ่มคนบางกลุ่ม แต่คนเหล่าน้ีเป็นสมาชิกกลุ่มหน่ึงในสังคมใหญ่ คือ ประเทศไทย เม่ือผูใ้ชภ้าษาละเลย
การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งยอ่มกระทบต่อลกัษณะการใชภ้าษาของคนทัว่ไปในสังคมเช่นเดียวกนั ลกัษณะการใชภ้าษาท่ีปรากฏในการ
เขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตอาจไปปรากฏใชใ้นสังคมไทยได ้การเลียนแบบ การเขา้ใจผดิ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เม่ือ
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้ถูกตอ้งปัญหาเหล่านั้นจะสะสมจนกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ ภาษาไทยท่ีด ารงอยูม่ากวา่ 700 ปี อาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ ซ่ึงอาจเป็นไปในทางท่ีดีหากคนในสังคมร่วมมือกนัอนุรักษ ์หรือเส่ือมถอยลงหากคนในสังคมยงัละเลย
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาษา จนกระทัง่วนัหน่ึงอาจไม่มีภาษาไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์และตวัแทนของวฒันธรรมของชาติไวใ้หค้นไทยได้
ภาคภูมิใจอีกต่อไป 

 4. แนวทางแก้ไขและป้องกนัการใช้ภาษาที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน 
 4.1 รณรงค์ให้ใช้ภาษาในส่ืออนิเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง  ปัจจุบนัส่ืออินเทอร์เน็ตเขา้มามีอิทธิพลต่อคนในสังคมมาก

ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสารท่ีสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว เขา้ถึงง่ายและแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็ว การใชภ้าษาท่ีปรากฏใน 
ส่ืออินเทอร์เน็ตจึงมีความส าคัญต่อผูใ้ช้ภาษาในสังคม หากมีการส่ือสารภาษาท่ีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นจ านวนมากและ 
เป็นระยะเวลายาวนาน อาจท าใหผู้ใ้ชภ้าษาเกิดการเลียนแบบภาษาท่ีผิดนั้นจนไม่รู้วา่ภาษาท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานนั้นเป็นอยา่งไร ดงันั้น
ผูใ้ชภ้าษาโดยเฉพาะส่ือมวลชนในส่ืออินเทอร์เน็ตตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง คือ ตอ้งมีมาตรการในการใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาก่อนเผยแพร่ ส่ือมวลชนในฐานะผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตอ้งมีกฎเกณฑท่ี์ชดัเจน เร่ืองการ
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ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐาน รวมถึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการใชภ้าษาไทยบนส่ือออนไลน์ เพราะผูอ้่านซ่ึงคือผูใ้ชภ้าษาอาจเลียนแบบ
ภาษาของส่ือมวลชนเหล่านั้น หากเลียนแบบในส่ิงท่ีถูกตอ้งกจ็ะเป็นการสืบทอดด ารงภาษาไทยท่ีถูกตอ้งใหอ้ยูคู่่กบัประเทศไทยต่อไปได ้

 ผูรั้บข่าวสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตในฐานะเป็นผูใ้ชภ้าษาตอ้งช่วยกนัรณรงคใ์ชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งดว้ยเช่นกนั  
หากพบเห็นการใชภ้าษาท่ีไม่ถูกตอ้งควรแนะน าและปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นภาษาท่ีถูกตอ้ง เพราะไม่เป็นเพียงแต่แกไ้ขขอ้บกพร่องส่วน
บุคคลเท่านั้น แต่ยงัท าใหผู้อ้่านคนอ่ืน ๆ รับรู้ถึงขอ้ผดิพลาดในการใชภ้าษาและน าไปปรับปรุงการใชภ้าษาของตนใหถู้กตอ้งมากยิ่งข้ึน 
เม่ือผูใ้ช้ภาษาให้ความร่วมมือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการใช้ภาษาท่ีเกิดข้ึน ปัญหาเหล่านั้นก็จะไดรั้บการแกไ้ขเป็นภาษาท่ีถูกตอ้ง 
ภาษาไทยมาตรฐานจะไม่เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมลง และอยูเ่ป็นสมบติัท่ีสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่คนในชาติต่อไป 

 4.2 ก าหนดเป็นกฎหมายหรือข้อก าหนดในการใช้ภาษาในส่ืออินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น  เม่ือการใชภ้าษาไทยใน 
ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นไปในทิศทางท่ีอาจสร้างความเสียหายให้แก่ภาษาไทยโดยรวม จนไม่อาจควบคุมไดโ้ดยคนในสังคมแลว้  
ทางภาครัฐหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดขอ้บงัคบัทางสังคมตอ้งมีส่วนในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน อาจก าหนดเป็น 
ขอ้กฎหมายข้ึนมาเพ่ือควบคุมลกัษณะการใชภ้าษาไทยในส่ืออินเทอร์เน็ต รวมถึงมีบทลงโทษเม่ือกระท าผิดอย่างเป็นรูปธรรม 
มากกวา่เดิม ถึงแมว้า่การตรากฎหมายเพ่ือควบคุมการใชภ้าษาไทยในอินเทอร์เน็ตอาจท าไดย้าก แต่หากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาษาทวี
ความรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นอนาคต กฎหมายจึงน่าจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูใ้ช้ปฏิบัติตาม  
คือการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐาน ทั้งน้ีกเ็พ่ือประโยชน์ในการอนุรักษภ์าษาไทยท่ีถูกตอ้งใหค้งอยูต่่อไป 

 4.3 ปลูกฝังจิตส านึกของผู้ใช้ภาษา การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ อาจสูญเปล่าหากผูใ้ชภ้าษาขาดจิตส านึกใน
การใชภ้าษา ดงันั้นประการส าคญัท่ีผูใ้ชภ้าษาไทยในสังคมตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติั คือ การปลูกจิตส านกัรักภาษาและยกยอ่งภาษาไทย  
รักศกัด์ิศรีในความเป็นคนไทย โดยสะทอ้นผา่นลกัษณะการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ถึงแมว้า่ผูใ้ชภ้าษาจะรับสารจากส่ือหลายประเภททั้ง
ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ หรือส่ืออินเทอร์เน็ต ผูใ้ชภ้าษาตอ้งตระหนกัรู้วา่ส่ิงท่ีตนรับนั้นส่ิงใดถูกตอ้ง ส่ิงใดผิดและจะแกส่ิ้งท่ีผิด
นั้นอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น การรับข่าวสารกีฬาฟุตบอลจากส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีมีการใชภ้าษาท่ีหลากหลายทั้งถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน ผูใ้ชภ้าษาไม่สามารถเปล่ียนแปลงลกัษณะท่ีผิดพลาดนั้นไดท้ั้งหมดหรือไม่สามารถท าไดเ้พียงล าพงั แต่ผูใ้ชภ้าษาตอ้งรับรู้
วา่เจตนาของผูเ้ขียนข่าวนั้นเพ่ือดึงดูดใจผูอ้่านจึงตอ้งใชภ้าษาท่ีแปลกไปจากภาษามาตรฐาน และผูใ้ชภ้าษาตอ้งรู้วา่ภาษาท่ีถูกตอ้งนั้น
คืออยา่งไร และตอ้งน าลกัษณะภาษาท่ีถูกตอ้งนั้นไปใชเ้พ่ือเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่ผูใ้ชภ้าษาคนอ่ืน ๆ ในสังคมและเป็นวธีิการท่ีช่วยรักษา
ภาษาไทยท่ีดีใหค้งอยูสื่บไป 
 

สรุป 
รูปแบบการใชภ้าษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในกระดานข่าวในอินเทอร์เน็ต มีทั้ งรูปแบบการใช้ค  าและ

ส านวน ส่งผลให้ภาษาท่ีใชใ้นการน าเสนอข่าวนั้นน่าสนใจ การเขียนข่าวดว้ยถอ้ยค าท่ีมีสีสันถือเป็นลกัษณะเฉพาะของการเขียน
ข่าวกีฬา การปนภาษาองักฤษเน่ืองจากเป็นข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศจึงมีการทบัศพัท์หรือการใชค้  าภาษาต่างประเทศ อีกทั้ง 
การใชภ้าษาต่างประเทศยงัช่วยให้ผูอ้่านรู้สึกวา่ตนเป็นผูรู้้ภาษาต่างประเทศและเป็นคนทนัสมยั ค  าหรือส านวนในข่าวกีฬาบางค า
ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการตีความตามบริบท เน่ืองจากบางค าเป็นศพัทเ์ฉพาะท่ีคนในวงการกีฬาฟุตบอลหรือผูท่ี้อ่านข่าวกีฬามา
โดยตลอดจะเขา้ใจ แต่หากผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัการอ่านข่าวกีฬาฟุตบอลอาจเขา้ใจคลาดเคล่ือนได ้รวมถึงแหล่งท่ีมาในการน าเสนอข่าว
กีฬาบนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นองค์กรอิสระจึงสามารถน าเสนอข่าวดว้ยถอ้ยค าท่ีไม่เป็นทางการนกั ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ภาษาในการพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ต คือผูใ้ชภ้าษาหรือผูอ้่านมีค าหรือส านวนใหม่ ๆ มาใชเ้พ่ือส่ือความหมายเพ่ิม
มากข้ึน แต่รูปแบบภาษาเหล่าน้ีอาจส่งผลให้ผูใ้ชภ้าษาใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผูใ้ชภ้าษาเป็นวงกวา้ง 
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวท าไดโ้ดยรณรงคใ์ห้ใชภ้าษาในส่ืออินเทอร์เน็ตอยา่งถูกตอ้ง หากสถานการณ์การใชภ้าษาท่ี 
ไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานทวีความรุนแรงข้ึนอาจแกไ้ขโดยก าหนดเป็นกฎหมายหรือขอ้ก าหนดในการใชภ้าษาในส่ืออินเทอร์เน็ต 
นอกจากน้ียงัตอ้งปลูกฝังจิตส านึกของผูใ้ชภ้าษา ให้ใชภ้าษาและเผยแพร่ภาษาท่ีถูกตอ้งเพ่ือให้ภาษาไทยยงัคงอยูสื่บไป ธรรมชาติ
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ของภาษายอ่มมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม เวลา และความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีช่องทางในการส่ือสารท่ีเพ่ิมข้ึน
และอ านวยความสะดวกให้ผูค้นเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและรวดเร็ว เช่น ส่ือออนไลน์ จึงมีอิทธิพลต่อผูใ้ช้ภาษาเป็น 
อย่างมาก ดงันั้นในฐานะผูใ้ชภ้าษาเองก็ตอ้งตระหนักรู้ถึงขอ้ดีของการสร้างสรรค์ภาษาใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ และตอ้งพิจารณาถึง 
ความงดงามของภาษาท่ีเป็นแบบแผนและถูกตอ้งดว้ยเช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การใชภ้าษาในการรายงานข่าวบนส่ืออินเทอร์เน็ตมีลกัษณะท่ีน่าสนใจ และส่งผลต่อผูใ้ชภ้าษาในวงกวา้ง เน่ืองจากเป็น
ส่ือท่ีเขา้ถึงและกระจายข่าวสารไดง่้าย  รูปแบบของภาษาในการรายงานข่าวท่ีสนุกสนาน อาจส่งผลให้เกิดความเขา้ใจคาดเคล่ือน
หรือเกิดการเลียนแบบจนภาษาเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐาน ผูใ้ช้ภาษาจึงต้องตระหนักถึงวตัถุประสงค์ของการส่งสารนั้ น ๆ 
ขณะเดียวกนัตอ้งไม่ละเลยความถูกตอ้งในการใชภ้าษาไทยดว้ยเช่นกนั ความน่าสนใจของการใชภ้าษาในการเขียนพาดหัวข่าว 
บนส่ือออนไลน์ไม่เพียงแต่เฉพาะข่าวกีฬาเท่านั้น แต่ยงัมีรูปแบบการใชภ้าษาในการน าเสนอข่าวประเภทอ่ืน ๆ บนส่ือออนไลน์ท่ี
น่าสนใจอีกเป็นจ านวนมาก เช่น การสร้างค าศพัทห์รือส านวนใหม่ ๆ ตลอดเวลา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชภ้าษาของ
ผูค้นในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม เวลา และช่องทางในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
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