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บทคัดย่อ
ข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์ เน็ตเป็ นข่าวที่ได้รับความสนใจจากผูอ้ ่านเป็ นจานวนมาก ภาษาที่ใช้ในการพาดหัวข่าวจึงมีลกั ษณะที่
น่ าสนใจ ทั้งด้านประเด็นการใช้ คือ คาเรี ยกชื่ อบุคคล คาสมญานามที่ ใช้กบั บุคคล คาสมญานามที่ ต้ งั ให้กบั สิ่ งที่ ไม่ใช่ บุคคล การใช้คา
ภาษาต่างประเทศ การย่อคา การใช้คาสแลงและภาษาปาก การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและตัวเลข การใช้สานวนตรงมาตรฐานและไม่ตรง
มาตรฐาน ส่ วนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวกีฬาในอินเทอร์ เน็ต ได้แก่ ลักษณะของการเขียนข่าวที่เป็ น
ข่าวกีฬาจึงเอื้อต่อการเขียนข่าวด้วยภาษาที่มีสีสัน ลักษณะของข่าวกีฬาฟุตบอลที่เป็ นข่าวกีฬาต่างประเทศจึงมีการปนภาษาอังกฤษ ผูอ้ ่านข่าว
จากแหล่งดังกล่าวเป็ นกลุ่มเฉพาะที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวและศัพท์ในวงการกีฬาฟุตบอลอยูแ่ ล้ว และแหล่งที่มาของข้อมูลที่มาจาก
สื่ อมวลชนที่เป็ นองค์กรอิสระ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้มีการสร้างคาหรื อสานวนที่แปลกใหม่เพิ่มมากขึ้น อาจเกิด
การเลียนแบบการใช้ภาษาที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ทาให้ผูอ้ ่านใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องลดน้อยลง และอาจส่ งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทย
โดยรวมของคนในสังคม ส่ วนแนวทางแก้ไขและป้ องกันการใช้ภาษาที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน คือ รณรงค์ให้ใช้ภาษาในสื่ ออินเทอร์ เน็ตอย่าง
ถูกต้อง กาหนดเป็ นกฎหมายหรื อข้อกาหนดในการใช้ภาษาในสื่ ออินเทอร์เน็ตมากยิง่ ขึ้น และปลูกฝังจิตสานึกของผูใ้ ช้ภาษา
คาสาคัญ : ภาษาพาดหัวข่าว ข่าวกีฬาฟุตบอล สื่ ออินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ แนวทางแก้ไขปั ญหา

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 nickname
(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 internet. 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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บทนา
ปั จจุบนั การสื่ อสารข้อมูลข่าวสารสามารถทาได้หลายช่องทาง ทาให้ผรู ้ ับสารได้รับความสะดวกสบายรับรู ้ข่าวสารอย่าง
รวดเร็ ว และได้รับข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ปั จจุบนั สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นสื่ อที่ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่
เชื่ อมต่อได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง สามารถรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชี วิตประจาวันได้อย่างทันท่วงที การใช้เว็บไซต์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็ นตัวสะท้อนลักษณะการอยูร่ วมกันเป็ นสังคมของมนุ ษย์ เพียงแต่เปลี่ยนจากโลกจริ งไปสู่ โลกแห่ ง
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งมีความสะดวก รวดเร็ ว สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้
[1] ประกอบกับเทคโนโลยีปัจจุบนั ที่เอื้อประโยชน์ให้สื่อชนิดนี้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของคนมากยิง่ ขึ้น
การนาเสนอข่ า วถื อ เป็ นพันธกิ จ ส าคัญ ของสื่ อ มวลชน ทั้งเพื่ อ รายงานสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ นในสั งคม รวมถึ งเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในสังคม ข่าวกี ฬาจัดเป็ นข่าวประเภทหนึ่ งที่ ได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะข่าวกี ฬา
ฟุตบอลต่างประเทศ เนื่ องจากเป็ นการแข่งขันที่มีความตื่นเต้น เร้าใจ และสร้างความบันเทิงให้แก่ผูช้ มทัว่ โลก สื่ อมวลชนจึ งให้
ความสาคัญในการรายงานกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเป็ นอย่างมากเช่นกัน ข่าวกีฬามีการใช้ถอ้ ยคาที่มีลกั ษณะเฉพาะหลายประการ
และเป็ นการรายงานข่าวชนิ ดเดียวที่ทางหนังสื อพิมพ์ให้อภิสิทธิ์ ที่จะเขียนสานวนสวิงได้เต็มที่ มีการเติมสี สันเพื่อความสนุ กและ
มีการตั้งสมญานามต่าง ๆ [2]
การนาเสนอข่าวในอินเทอร์ เน็ตเป็ นสิ่ งที่ได้รับความสนใจจากผูอ้ ่านเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะข่าวกีฬาฟุตบอลซึ่ งนับได้วา่
เป็ นกี ฬายอดนิ ยมชนิ ดหนึ่ งของคนไทย สังเกตจากสื่ อหลายประเภททั้ง สื่ อโทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อวิทยุต่างนาเสนอข่าวกีฬา
ฟุตบอลไว้เป็ นหัวข้อสาคัญแทบทั้งสิ้ น สื่ อประเภทโทรทัศน์สามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้แทบทุกด้าน ทั้งด้านภาพและเสี ยง
สื่ อสิ่ งพิมพ์เองสามารถนาเสนอข้อมูลผ่านการใช้ตวั อักษรเพื่อให้ผรู ้ ับสารเข้าใจได้ ดังนั้นสื่ ออินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นสื่ ออีกประเภทหนึ่งที่
น่าสนใจ และได้เข้ามามีบทบาทในการรายงานข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ เนื่ องจากสามารถรับและกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว
กว่าสื่ อชนิ ดอื่ น อี กทั้งมี ลูกเล่ นที่ หลากหลายทั้งการใส่ ภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่ อนไหวประกอบกับการรายงานข่าวนั้นดึ งดู ดผูอ้ ่าน
ได้มากกว่าสื่ อชนิ ดอื่น รวมถึงถ้อยคาที่ใช้ในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลจะมีลกั ษณะพิเศษหลายประการ เช่น การใช้คาสแลง
การใช้คาต่างประเทศ ลักษณะพิเศษหลายประการทาให้ข่าวกี ฬาในสื่ ออิ นเทอร์ เน็ตมี ความน่ าสนใจและยังสามารถทาให้เห็ นถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษาไทยในปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี บทความนี้กล่าวถึงการใช้ภาษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลผ่าน
สื่ ออินเทอร์ เน็ตในด้านการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปั ญหา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการใช้ ภาษาในการเขียนพาดหัวข่ าวกีฬาฟุตบอลในกระดานข่ าวในอินเทอร์ เน็ต
รู ปแบบการใช้ภาษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในกระดานข่าวในอินเทอร์ เน็ต สรุ ปได้วา่
1.1 ด้ านการใช้ คา
ก. กำรใช้ คำเรี ยกชื่ อบุคคล ในข่าวกีฬาฟุตบอลมีการใช้คาเรี ยกชื่อบุคคลหลากหลายลักษณะ ทั้งคาเรี ยกชื่ อจริ ง
และนามสกุล เรี ยกเฉพาะชื่อสกุล คาเรี ยกชื่อเล่น คาเรี ยกชื่อย่อ และการใช้คาเรี ยกชื่อสกุล เนื่องจากเป็ นธรรมเนียมของต่างประเทศ
ที่มกั เรี ยกชื่อสกุลมากกว่าชื่อจริ งและนามสกุล เพราะการเรี ยกชื่อเล่นเป็ นชื่อที่ผอู ้ ่านรู ้จกั อยูแ่ ล้ว และยังเป็ นการสร้างความใกล้ชิด
เป็ นกันเองและช่วยให้ข่าวสั้นกระชับ เช่น แลมพ์ มาจากชื่อเต็มคือ แฟรงค์ แลมพำร์ ด คล็อปป์ มาจากชื่อเต็ม เจอร์ เก้ น คล็อปป์
หรื อ JK มาจากชื่ อเต็ม Jurgen Norbert Klopp เป็ นต้น รวมถึงคาเรี ยกชื่ อจริ งและนามสกุล ซึ่ งอาจพบไม่มากนักทั้งนี้ เป็ นเพราะ
ชื่อนักกีฬาฟุตบอลบางคนมีขนาดยาวทาให้เปลืองเนื้ อที่ อีกทั้งผูอ้ ่านรู ้จกั นักกีฬาคนดังกล่าวนั้นดีอยูแ่ ล้วจึงไม่จาเป็ นต้องเขียนชื่อเต็ม
ข. คำสมญำนำมที่ใช้ กับบุคคล ทั้งที่ ต้ งั ตามลักษณะทางกายภาพ เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ ผูอ้ ่านเห็ นได้ชดั เจนอยู่แล้ว
เช่น ขนดก หมายถึง ไรอัน กิ กส์ อดี ตนักฟุตบอลที มแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เนื่ องจากนักฟุตบอลคนดังกล่าวมี ขนที่ ข้ ึนตามตัวเป็ น
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จานวนมาก หรื อ ลำมะ หมายถึ ง ดาบิ ด เด เคอา ผูร้ ั กษาประตู ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ มีรูปร่ างและหน้าตาคล้ายกับตัวลามะ
ตั้งสมญานามตามพฤติกรรมระหว่างที่เล่นฟุตบอลอยูใ่ นสนามหรื อพฤติกรรมนอกสนามของนักฟุตบอลคนนั้นที่ผอู ้ ่านเห็นจนคุน้ ชิน
เช่น นั่งยอง หมายถึง อังเดร วิลาส โบอาส อดีตผูจ้ ดั การสโมสรทอตแนมฮอท สเปอร์ ส ที่มกั แสดงท่าทางผุดลุกผุดนัง่ และชอบนัง่ ยอง
ๆ ขณะที่เกมการแข่งขันฟุตบอลดาเนินอยู่ จึงเป็ นที่มาของสมญานาม นัง่ ยอง การตั้งเลียนแบบผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงโดยการนาลักษณะบางอย่าง
ของนักฟุตบอลหรื อผูจ้ ดั การสโมสรฟุตบอลมีลกั ษณะคล้ายกับผูม้ ีชื่อเสี ยงเหล่านั้น เช่น เป้ ป.ประมุข หมายถึง เปเป้ นักฟุตบอลทีม
ชาติโปรตุเกต ที่มีพฤติกรรมการเล่นฟุตบอลที่รุนแรงและมักทาฟาล์วนักฟุตบอลฝ่ ายตรงข้ามเสมอ จึงถูกนามาเปรี ยบเทียบกับความ
ดุดนั ในการต่อยมวยของนักมวยชื่อดัง บัวขาว ป.ประมุข จึงเป็ นที่มาของสมญานาม เป้ หรื อ เปเป้ ป.ประมุข ส่ วนสมญานามที่ต้ งั ตาม
คาแปลภาษาต่างประเทศ ซึ่ งพบไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากบางครั้งคนไทยไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรื อคาศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างแน่ชดั
ค. คำสมญำนำมที่ตั้งให้ กับสิ่ งที่ไม่ ใช่ บุคคล คือ การตั้งสมญานามให้แก่สโมสรฟุตบอล เช่น ตั้งตามตราสโมสร
หรื อสัญลักษณ์สโมสร รวมถึงสัญลักษณ์และตราของประเทศ เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดและเข้าใจได้ง่ายที่สุด เช่น ม้ ำ
ลำย หมายถึง สโมสรฟุตบอลยูเวนตูส ซึ่ งเป็ นสโมสรฟุตบอลในลีก กัลโช่ ซี รีอาร์ ลีกฟุตบอลในประเทศอิตาลีที่มีสัญลักษณ์ประจา
สโมสรเป็ น ม้าลาย จึ งเป็ นที่มาของสมญานาม ม้าลาย ไก่ หรื อ ไก่ เดื อยทอง หมายถึง สโมสรฟุตบอลทอตแนมฮอท สเปอร์ ส
ซึ่ งเป็ นสโมสรในพรี เมียร์ลีก ประเทศอังกฤษ ที่มีตราสโมสรเป็ นรู ปไก่มีเดือยสี ทอง จึงเป็ นที่มาของสมญานาม ไก่หรื อไก่เดือยทอง
ตั้งตามพฤติ กรรมของสโมสรซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไป จนถูกนามาเรี ยกและเข้าใจโดยทัว่ กัน เช่น ต่ ำงดำว หมายถึง สโมสร
ฟุตบอลบาร์ เซโลนา ซึ่ งเป็ นสโมสรในลาลีกา ลีกฟุตบอลประเทศสเปน ที่ มีผลการแข่งขันที่ ยอดเยี่ยมและเก่งกาจเหมื อนไม่ใช่
นักฟุตบอลที่ เป็ นมนุ ษย์โลกจึ งถูกเปรี ยบว่านักฟุตบอลในสโมสรเป็ นมนุ ษย์ต่างดาวและเป็ นสโมสรที่มาจากต่างดาว หรื อยาน
อวกาศของมนุษย์ต่างดาว จึงเป็ นที่มาของสมญานาม ต่างดาว รำชัน หรื อรำชันชุดขำว หมายถึง สโมสรฟุตบอลรี ล มาดริ ด ซึ่ งเป็ น
สโมสรในลาลีกา ลีกฟุตบอลประเทศสเปน ที่มีผลการแข่งขันที่ยอดเยีย่ มและเก่งกาจ สามารถคว้าแชมป์ การแข่งขันหลายสมัยจน
ถูกยกย่องให้เป็ นราชาแห่ งวงการฟุตบอลของโลก ส่ วนคาว่า ชุดขาว มาจากชุดที่นกั ฟุตบอลทีมดังกล่าวสวมใส่ น้ นั เป็ นสี ขาว จึง
เป็ นที่มาของสมญานาม ราชัน หรื อ ราชันชุดขาว ตั้งตามประวัติศาสตร์ หรื อตานานของสโมสร ประวัติศาสตร์ หรื อตานานที่ถูกนา
เรี ยกนั้นต้องเป็ นตานานที่คนทัว่ ไปรับรู ้มาอย่างยาวนานและอยูม่ าจนกระทัง่ ปั จจุบนั เช่น ท็อฟฟี่ หมายถึง สโมสรฟุตบอลเอเวอร์ ตนั
ซึ่ งเป็ นสโมสรในพรี เมี ยร์ ลีก ประเทศอังกฤษ ที่ ในอดี ตมี โรงงานผลิตท็อฟฟี่ หรื อลูกอมตั้งอยู่บริ เวณใกล้กบั สนามฟุตบอลของ
สโมสรและให้การสนับสนุนสโมสรเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั จึงเป็ นที่มาของสมญานาม ท็อฟฟี่ ตั้งสมญานามตามสี ประจาสโมสร
เนื่ องจากไม่มีสมญานามอย่างอื่ นจึ งใช้เรี ยกตามสี ประจาสโมสรนั้น เช่ น ม่ วงมหำกำฬ หมายถึง สโมสรฟุตบอลฟิ ออเรนตินา
ในกัลโช่ ซี รีอาร์ ลีกฟุตบอลประเทศอิตาลี เนื่ องจากม่วงเป็ นสี ประจาสโมสร อีกทั้งยังมีผลการแข่งขันที่ดี จนได้รับการขนานนาม
ว่า มหากาฬ แห่ งวงการฟุตบอล จึงเป็ นที่มาของสมญานาม ม่วงมหากาฬ ตั้งตามสภาพการเงินของสโมสร เช่น เจ้ ำสั ว หมายถึง
สโมสรฟูแล่ม ซึ่ งเป็ นสโมสรในพรี เมียร์ลีก ประเทศอังกฤษ ที่มาของสมญานามดังกล่าวมาจากการที่มีมหาเศรษฐีคนหนึ่ งเข้ามาซื้ อ
กิจการของทีมฟุตบอลและใช้เงินจานวนมากในการเปลี่ยนแปลงสโมสร การใช้คาสมญานามในการพาดหัวข่าวเหล่านี้ ตอ้ งเป็ น
สมญานามที่ผูอ้ ่านทัว่ ไปรับรู ้จึงจะเข้าใจสิ่ งที่ผูเ้ ขียนข่าวต้องการสื่ อความหมายได้ หรื อบางครั้งต้องอาศัยบริ บทโดยรอบช่วยใน
การตี ค วาม การถ่ า ยทอดความหมายของสมญานามมัก จะใช้ ภ าษาความเปรี ยบที่ ลึ ก ซึ้ ง ความหมายในระดับ ค าที่ เ กิ ด
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงส่ วนมากมาจากการเปลี่ยนแปลงความหมายแบบขยายออกหรื อความหมายเพิ่มขึ้นจากเดิม [3]
ง. กำรใช้ คำภำษำต่ ำงประเทศ จะพบคาภาษาอังกฤษและคาภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่พบเป็ นจานวน
มาก เนื่องจากเป็ นการเขียนข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีคาศัพท์ที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลและชื่อเฉพาะ การใช้ตวั อักษร
ภาษาอังกฤษในการเขียนคาศัพท์บางคา เช่น CL มาจากคาว่า Champions League ซึ่ งหมายถึงรายการฟุตบอลชิงแชมป์ สโมสรใน
ทวีปยุโรป FA มาจากคาว่า The Football Association คือ สมาคมฟุตบอลประเทศอังกฤษ [4] หรื อ วีค มาจาก ภาษาอังกฤษคาว่า
week มีความหมายว่า สัปดาห์ เป็ นต้น รวมถึงการใช้คาศัพท์ต่างประเทศมากยิง่ ขึ้น ส่ วนภาษาจีนนั้นเป็ นลักษณะของการใช้คาที่อยู่
ในภาษาไทยเป็ นเวลานานแล้วและเป็ นที่เข้าใจของคนไทยเป็ นอย่างดี เช่น คาว่า บู๊ เซ้ ง เจ๊ ำ ป๋ ำ และเจ้ ำสั ว เป็ นต้น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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จ. กำรย่ อคำ มี 3 ลักษณะ คือ การย่อเหลือส่ วนหน้า การตัดคากลางเหลือส่ วนหน้าและส่ วนหลังซึ่ งพบน้อย
ที่สุด และการย่อคาที่เหลือคาส่ วนหลังจะพบมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากผูเ้ ขียนต้องการเขียนให้กระชับไม่เปลืองเนื้ อที่ สรุ ปใจความ
สาคัญของเนื้ อข่าวให้กระชับที่สุด [5] และเป็ นลักษณะของการเขียนพาดหัวข่าว การใช้อกั ษรย่อพบ 2 ลักษณะคือการใช้อกั ษรย่อ
ที่เป็ นทางการ เช่น ปธ. ย่อมาจากคาว่า ประธาน หรื อคาว่า ผจก. ย่อมาจากคาว่า ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น และการใช้อกั ษรย่อที่ไม่เป็ น
ทางการ แบ่ งย่อ ยได้เป็ นไม่ เป็ นทางการแต่ เป็ นที่ รู้โ ดยทั่วไป และไม่ เป็ นทางการและไม่ รู้ท ั่วไป เช่ น ชปช. ย่อ มาจากค าว่า
แชมป์ เปี้ ยนชิพ ซึ่ งเป็ นลีกการแข่งขันฟุตบอลในประเทศอังกฤษรองลงมาจากพรี เมียร์ ลีก ลป. ย่อมาจากคาว่า ล้านปอนด์ ซึ่ งเป็ น
สกุลเงินของประเทศอังกฤษ ที่มีการแข่งขันฟุตบอลและซื้ อขายนักเตะดังกล่าว ดังนั้นผูท้ ี่ไม่คุน้ เคยกับวงการฟุตบอลจะประสบ
ปั ญหาในการอ่านอักษรย่อบางครั้งที่ไม่เข้าใจ แต่สามารถใช้บริ บทโดยรอบเพื่อช่วยในการตีความได้
ฉ. กำรใช้ คำสแลงและภำษำปำก เนื่ องจากการเขียนพาดหัวข่าวกี ฬาเป็ นการเขียนที่ มีลกั ษณะพิเศษที่ผูเ้ ขียน
สามารถใช้คาที่สร้างสี สันเพื่อดึงดูดใจผูอ้ ่านได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั มาจากสื่ อมวลชนที่เป็ นองค์กรอิสระ
การใช้ภาษาจึ งไม่เคร่ งครั ดมากนักดังนั้นจึ งปรากฏลักษณะการใช้คาสแลงและภาษาปากเป็ นจานวนมาก เช่น ห่ วย จวก มึงงงง
วลี เช่น แค่ เริ่ มก็ปัง! ไม่ ต้องมำเห็นใจกัน เสี ยใจได้ ยินไหม! และ งงใจ [6] เป็ นต้น
ช. กำรใช้ เครื่ องหมำยวรรคตอนและตัวเลข เนื่ องจากผูเ้ ขียนใช้เพื่อย่อข่าวให้ส้ ัน กระชับมากยิง่ ขึ้นและบางครั้ง
เครื่ องหมายวรรคตอนยังทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจสารได้ง่าย [7] และยังสามารถดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้มากขึ้นนอกเหนื อจากการ
ใช้ตวั อักษรในการเขียนข่าวเพียงอย่างเดียว เช่น กำรใช้ เครื่ องหมำยอัศเจรี ย์ (!) เพื่อเน้นความ และเรี ยกร้องความสนใจผูอ้ ่าน ซึ่ ง
ลักษณะการใช้เครื่ องหมายอัศเจรี ย ์ (!) ในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์ เน็ตเพื่อเน้นความและเรี ยกร้องความสนใจ
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น โป้งเดียวจบ! พี่เสื อยิม้ ! เร่ งกำจัดจุดอ่ อน! เป็ นต้น การใช้เครื่ องหมายไปยาลน้อย (ฯ) เป็ นการใช้ที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานในภาษาไทยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของการใช้เครื่ องหมายทุกคา กล่าวคือ ใช้เมื่ อต้องการย่อคาหรื อละคา
ในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์ เน็ตใช้เพื่อย่อชื่อสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเต็มยาว หรื อใช้เพื่อย่อชื่อนักฟุตบอล จึงใช้
เครื่ องหมายไปยาลน้อยเพื่อย่อคาให้ส้ ันลง ตัวอย่างเช่น โอบำฯ มาจากชื่ อนักฟุตบอล ปี แยร์ -แอเมอริ ก โอบาเมอย็องก์ ฮอฟฯ
มาจากชื่อสโมสรฟุตบอล ฮอฟเฟนไฮม์ เป็ นต้น การใช้ตวั เลขอารบิกช่วยให้ผเู ้ ขียนสื่ อสารกับผูอ้ ่านได้ง่ายขึ้นเพราะเป็ นสัญลักษณ์
ที่เข้าใจกันโดยทัว่ กันอยูแ่ ล้ว
1.2 การใช้ สานวน การใช้สานวนในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในกระดานข่าวในอินเทอร์ เน็ต พบว่ามี
การใช้สานวนเป็ นจานวนมากทั้งที่ตรงตามมาตรฐานและไม่ตรงตามมาตรฐาน การเปลี่ยนความหมายของสานวน และการสร้าง
สานวนใหม่ ๆ ขึ้ นมาใช้เอง การสร้ างสานวนใหม่จากการเลี ยนแบบ เช่ น ลักษณะการสร้ างสานวนขึ้ นมาใหม่โดยใช้สโมสร
ฟุตบอลเป็ นผูก้ ระทากิริยา เนื่ องจากต้องการดึงดูดความสนใจจากผูอ้ ่าน และเป็ นที่เข้าใจของผูอ้ ่านโดยทัว่ ไปอยูแ่ ล้ว รวมถึงยังช่วย
ให้ผอู ้ ่านเข้าใจสิ่ งที่ผเู ้ ขียนข่าวต้องการสื่ อความหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น การสร้างสานวนใหม่ที่ปรากฏอาจส่ งผลกระทบต่อลักษณะ
ภาษาไทยมาตรฐานคือ ทาให้เกิดสานวนใหม่ที่เป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไปในสังคม ทาให้สานวนในภาษาไทยมีมากยิง่ ขึ้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ภาษามากยิง่ ขึ้น
2. สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงรู ปแบบการใช้ ภาษาในการพาดหัวข่ าวกีฬาในอินเทอร์ เน็ต
2.1 ลักษณะของการเขียนข่ าวที่เป็ นข่ าวกีฬาเอื้อต่ อการเขียนข่ าวด้ วยภาษาที่มีสีสัน เพื่อสร้างความน่ าสนใจ
น่ าตื่นเต้น และสร้างความเป็ นกันเองระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน ตัวอย่างเช่น การนาเสนอข่าวของเว็บไซต์ซอคเกอร์ ซัคดอทคอม
(www.soccersuck.com) จากประวัติการสร้างองค์กรและพันธกิจของเว็บไซต์ที่กล่าวว่าต้องการสร้างเว็บไซต์น้ ี เพื่อเสนอข่าวกีฬา
ฟุตบอลด้วยภาษาที่ไม่เป็ นทางการ ถึงแม้วา่ ภายหลังจะมีการปรับเปลี่ยนให้เสนอข่าวอย่างเป็ นทางการมากยิง่ ขึ้น แต่ลกั ษณะการใช้
ภาษายังคงมีการใช้คาเพื่อสร้างความสนุ กสนาน ตลกขบขัน และสร้างความเป็ นกันเองระหว่างผูเ้ ขียนข่าวและผูอ้ ่านประหนึ่ งว่า
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เป็ นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และประการสาคัญของการใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการในเว็บไซต์น้ ี เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ดังนั้นเว็บไซต์ซอคเกอร์ ซัคดอทคอม (www.soccersuck.com) จึ งมี การใช้ภาษาที่ แตกต่างจากภาษามาตรฐานเพื่อให้เป็ นที่ จดจา
และดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่าน ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นว่าข่าวกีฬาเป็ นข่าวชนิดเดียวที่ผเู ้ ขียนข่าวสามารถสร้างสรรค์และเลือกใช้ภาษา
ในการเขียนข่าวได้ตามความต้องการของตน ดังนั้นลักษณะของข่าวกีฬาจึ งไม่เป็ นทางการมากนัก [8] การเลือกใช้ภาษาที่ ไม่ใช่
ภาษามาตรฐานเป็ นวิธีการอย่างหนึ่ งที่ผเู ้ ขียนข่าวเลือกนามาใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ข่าว โดยบางครั้งผูเ้ ขียนไม่ได้คานึ งถึง
ความถูกต้องของภาษาที่ นามาใช้ในการเขียนข่าว ลักษณะดังกล่าวนี้ อาจส่ งผลให้ผูอ้ ่านซึ่ งคือผูใ้ ช้ภาษาไทยนั้นเกิดความสับสน
ระหว่างภาษาที่เป็ นมาตรฐานและไม่มาตรฐาน เมื่อรับสารที่ไม่ถูกต้องเป็ นเวลานานอาจทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจไปว่าสิ่ งที่ตนเองรับรู ้น้ นั
เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องและไม่ได้ตรวจสอบว่าคาหรื อประโยคนั้นตรงตามมาตรฐานในภาษาหรื อไม่
2.2 ลักษณะของข่ าวกีฬาฟุ ตบอลที่เป็ นข่ าวกีฬาต่ างประเทศมีการปนภาษาอังกฤษ การปนภาษา หมายถึ ง
การใช้คาของภาษาหนึ่ งในบริ บทของภาษาหนึ่ ง อาจจะปนในระดับคา วลี ลักษณะทางเสี ยง ประโยค หรื อข้อความต่อเนื่ อง [9]
พาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์ เน็ตมีลกั ษณะการปนภาษาต่างประเทศ ในด้านการใช้คา การเขียนทับศัพท์ รวมถึงการใช้อกั ษร
ภาษาอังกฤษเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากการแปลข่าวจากต่างประเทศหรื อการเขียนข่าวที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับต่างประเทศจึ งไม่อาจ
หลีกเลี่ยงภาษาต่างประเทศด้วยเช่นกัน บางครั้งการแปลข่าวโดยเฉพาะในส่ วนที่เป็ นชื่อนักกีฬา ชื่อสโมสร หรื อศัพท์เฉพาะของ
กีฬาชนิ ดนั้น ผูเ้ ขียนไม่สามารถหาคาในภาษาไทยมาใช้แทนเพื่อสื่ อความหมายให้ครอบคลุมเนื้ อหาทั้งหมดได้ จึงจาเป็ นต้องใช้คา
ทับศัพท์ภาษาต่างประเทศไปโดยปริ ยาย ในขณะเดี ยวกันผูเ้ ขี ยนพยายามสร้ างความเป็ นสากล หรื อเพื่อแสดงให้เห็ นถึ งความ
ทันสมัยจึงเลือกใช้คาภาษาต่างประเทศในการเขียนข่าว ทั้งนี้ ผอู ้ ่านเองอาจมีความสนใจข่าวนั้นมากยิ่งขึ้นเพราะจะแสดงให้เห็นว่า
ตนเป็ นผูร้ ู ้ภาษาต่างประเทศและเป็ นคนทันสมัยเช่นกัน
ลักษณะการใช้คาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศส่ งผลต่อภาษาไทยสองประการคื อ ข้อดี ของการใช้คาทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศคื อทาให้คาศัพท์ในภาษาไทยมี เพิ่มมากยิ่งขึ้ น ผูใ้ ช้ภาษาสามารถเลื อกใช้คาได้หลากหลายและเหมาะสมกับ
ความต้องการของตนที่จะสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ ข้อเสี ยคืออาจส่ งผลให้คาศัพท์เดิมที่เคยปรากฏใช้ในภาษาไทยมาตรฐานถูกละเลย
ไปเนื่ องจากมีคาใหม่มาแทน เมื่อคาเดิมไม่ได้รับความนิ ยมคานั้นจะค่อย ๆ หายไปจากภาษาในสังคมจนกระทัง่ ตายไปในที่ สุด
ดังนั้นการรับคาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศจึงอาจส่ งผลให้คาที่มีความหมายดีอยูแ่ ล้วในภาษาไทยสู ญไปก็เป็ นได้
2.3 ผู้อ่านข่ าวจากแหล่ งดังกล่ าวเป็ นกลุ่มเฉพาะที่มีความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับข่ าวและศัพท์ ในวงการกีฬาฟุตบอล
อยู่แล้ ว การใช้คาเฉพาะในการเขียนพาดหัวข่าวจึงเป็ นที่เข้าใจโดยทัว่ กัน จากลักษณะของข่าวกีฬาฟุตบอลที่เป็ นข่าวเฉพาะ ผูท้ ี่อ่านข่าว
กี ฬาจึ งต้องเป็ นผูท้ ี่ มี ความสนใจในข่ าวกี ฬาฟุ ตบอลในระดับหนึ่ ง อี กทั้งกลุ่ มผูอ้ ่ านเหล่ านี้ ม ักมี พ้ื นฐานในเรื่ องชื่ อนักกี ฬาและ
ศัพท์เฉพาะ ลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์ เน็ตจึ งไม่มีปัญหาในเรื่ องของการสื่ อความระหว่าง
ผูเ้ ขี ยนและผูอ้ ่ านมากนัก หากผูเ้ ขี ยนข่ าวเลื อกใช้ภาษาที่ ตรงตามมาตรฐานทุ กค าหรื อมี การแปลค าศัพท์เพื่ อให้ตรงกับลักษณะ
ทางภาษาไทยอาจทาให้เนื้อความบกพร่ องและขาดอรรถรสในการอ่านข่าว
2.4 แหล่ งที่มาของข้ อมูลที่มาจากสื่ อมวลชนที่เป็ นองค์ กรอิสระ แหล่งข้อมูลในอิ นเทอร์ เน็ตส่ วนมากมักเป็ น
สานักข่าว หรื อองค์กรอิสระที่ไม่ข้ ึนต่อองค์การการสื่ อสาร แต่ยงั ถูกควบคุมโดยกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะการ
ใช้ภาษาในการเขียนข่าวจึงไม่เคร่ งครัดเรื่ องความถูกต้องมากนัก ซึ่ งอาจจะแตกต่างจากการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาในสื่ อประเภทอื่น
3. ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
3.1 สร้ างคาหรื อสานวนที่แปลกใหม่ เพิ่มมากขึน้ จากการศึกษาการใช้ภาษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอล
ในกระดานข่าวในอินเทอร์ เน็ต พบว่า มีการใช้ภาษาที่หลากหลายทั้งที่ตรงตามมาตรฐานภาษาไทยและที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะ
เรื่ องค าและส านวน ซึ่ งถ้าเป็ นค าและส านวนที่ มี ความหมายดี ก็อาจส่ งผลดี ต่อภาษาไทยในด้านที่ มี ค าและส านวนเพิ่ มมากขึ้ น
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เมื่ อคาและส านวนในภาษาเพิ่มมากยิ่งขึ้ นผูใ้ ช้ภาษาสามารถเลื อกใช้ค าและส านวนที่ ตรงกับความต้องการของตนที่ จะสื่ อสาร
ให้ผูอ้ ื่ นได้รั บรู ้ มากยิ่งขึ้ นเช่ นกัน ค าและส านวนใหม่ เหล่ านี้ ช่วยให้บางค าที่ มี อยู่เดิ มแต่ ไม่ สามารถอธิ บายได้อย่างครอบคลุ ม
มีคาอื่นขึ้นมาใช้แทนและเหมาะสมกว่า ลักษณะนิ สัยของคนไทยที่นิยมใช้สานวนหรื อคาเปรี ยบในการสื่ อสาร สานวนที่เกิดขึ้นใหม่ใน
วงการกีฬาฟุตบอลอาจมีประโยชน์ในการนาไปใช้จนเป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไปในสังคมและอาจถูกบัญญัติให้ใช้ในภาษาอย่างถูกต้อง
3.2 อาจเกิดการเลียนแบบการใช้ ภาษาที่ไม่ ตรงตามมาตรฐาน ลักษณะภาษาที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ปรากฏใน
การเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์ เน็ตอาจส่ งผลกระทบต่อการใช้ภาษาของผูอ้ ่านซึ่ งก็คือผูใ้ ช้ภาษาในสังคมได้ เนื่องจาก
สื่ ออินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ดังนั้นผูอ้ ่านจึ งเข้าถึงข่าวสาร
เหล่านี้ ได้ง่ายด้วยเช่นกัน การรับข่าวสารเป็ นเวลานานจะทาให้ผใู ้ ช้ภาษาซึ มซับลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏในข่าวจะทาให้ผอู ้ ่าน
จดจาการใช้ภาษาเหล่านั้นโดยเฉพาะหากเป็ นภาษาที่ ไม่ตรงตามมาตรฐาน ซึ่ งอาจทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจผิดว่าลักษณะภาษาที่ ตนเอง
คุน้ เคยนั้นเป็ นสิ่ งที่ ถูกต้องและมี การเลียนแบบการใช้ภาษาเหล่านั้น หากผูอ้ ่านเลียนแบบในส่ วนที่ ถูกต้องก็จะเป็ นผลดี ในด้าน
การธารงอยูข่ องภาษาไทยที่ถูกต้อง ถ้าหากผูอ้ ่านเลียนแบบภาษาที่ไม่ถูกต้องอาจส่ งผลกระทบให้ผใู ้ ช้ภาษาใช้ภาษาที่ผิดนั้นต่อไป
โดยไม่รู้ว่าลักษณะภาษาที่ ถูกต้องนั้นเป็ นอย่างไร การใช้ภาษาอาจเปลี่ยนรู ปแบบเป็ นการใช้เพื่อการสื่ อสารโดยมิ ได้คานึ งถึ ง
ความละเอียดอ่อนหรื อศิลปะในการใช้ภาษาในการสื่ อสารบนสื่ ออินเทอร์ เน็ตก็เป็ นได้ [10]
3.3 อาจทาให้ ผ้ ูอ่านใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้ องลดน้ อยลง จากการใช้ภาษาเลียนแบบในข้อ 2 ที่มีการใช้เลียนแบบทั้ง
ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง อาจทาให้ผใู ้ ช้ภาษาไม่สามารถแยกความแตกต่างหรื อความถูกต้องในการใช้ภาษาได้ หรื อในขณะเดียวกัน
อาจมองว่าภาษาที่เป็ นมาตรฐานและไม่เป็ นมาตรฐานนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกัน เพราะยังมีผใู ้ ช้ภาษาที่ไม่ได้มาตรฐานอยูอ่ ย่าง
แพร่ หลายและได้รับความนิ ยมเป็ นจานวนมาก ดังนั้นอาจส่ งผลให้ผใู ้ ช้ภาษาละเลยถึงความถูกต้องในการใช้ภาษา คือ ใช้ภาษาตาม
ความเคยชินและมองว่าภาษาเป็ นเพียงสื่ อใช้แทนความคิดของตนเท่านั้น โดยไม่ได้มองว่าต้องอนุรักษ์ภาษาที่ถูกต้องไว้เพื่อแสดง
ถึงวัฒนธรรมและเป็ นสมบัติของชาติ ในอนาคตผูท้ ี่รู้ภาษามาตรฐานในประเทศอาจลดน้อยลงและอาจทาให้ความสาคัญของภาษา
ลดลงด้วยเช่นกัน
3.4 อาจส่ งผลกระทบต่ อ การใช้ ภาษาไทยโดยรวมของคนในสั ง คม ถึ ง แม้ว่ า ผู อ้ ่ า นข่ า วกี ฬ าฟุ ต บอลใน
อินเทอร์ เน็ตจะเป็ นเพียงกลุ่มคนบางกลุ่ม แต่คนเหล่านี้ เป็ นสมาชิ กกลุ่มหนึ่ งในสังคมใหญ่ คือ ประเทศไทย เมื่อผูใ้ ช้ภาษาละเลย
การใช้ภาษาที่ถูกต้องย่อมกระทบต่อลักษณะการใช้ภาษาของคนทัว่ ไปในสังคมเช่นเดียวกัน ลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏในการ
เขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์ เน็ตอาจไปปรากฏใช้ในสังคมไทยได้ การเลียนแบบ การเข้าใจผิด ดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อ
ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องปั ญหาเหล่านั้นจะสะสมจนกลายเป็ นปั ญหาระดับชาติ ภาษาไทยที่ดารงอยูม่ ากว่า 700 ปี อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่ ซึ่ งอาจเป็ นไปในทางที่ดีหากคนในสังคมร่ วมมือกันอนุ รักษ์ หรื อเสื่ อมถอยลงหากคนในสังคมยังละเลย
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในภาษา จนกระทัง่ วันหนึ่ งอาจไม่มีภาษาไทยที่เป็ นเอกลักษณ์และตัวแทนของวัฒนธรรมของชาติไว้ให้คนไทยได้
ภาคภูมิใจอีกต่อไป
4. แนวทางแก้ไขและป้องกันการใช้ ภาษาที่ไม่ ตรงตามมาตรฐาน
4.1 รณรงค์ ให้ ใช้ ภาษาในสื่ ออินเทอร์ เน็ตอย่ างถูกต้ อง ปั จจุบนั สื่ ออินเทอร์ เน็ตเข้ามามีอิทธิ พลต่อคนในสังคมมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่ องการสื่ อสารที่สามารถทาได้อย่างรวดเร็ ว เข้าถึงง่ายและแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว การใช้ภาษาที่ ปรากฏใน
สื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตจึ งมี ความส าคัญต่ อผูใ้ ช้ภาษาในสั งคม หากมี การสื่ อสารภาษาที่ ไม่ ถู กต้องตามมาตรฐานเป็ นจ านวนมากและ
เป็ นระยะเวลายาวนาน อาจทาให้ผใู ้ ช้ภาษาเกิดการเลียนแบบภาษาที่ผิดนั้นจนไม่รู้วา่ ภาษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานนั้นเป็ นอย่างไร ดังนั้น
ผูใ้ ช้ภาษาโดยเฉพาะสื่ อมวลชนในสื่ ออินเทอร์ เน็ตต้องให้ความสาคัญกับการใช้ภาษาที่ถูกต้อง คือ ต้องมีมาตรการในการใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร โดยตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนเผยแพร่ สื่ อมวลชนในฐานะผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชดั เจน เรื่ องการ
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ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมถึงเป็ นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยบนสื่ อออนไลน์ เพราะผูอ้ ่านซึ่ งคือผูใ้ ช้ภาษาอาจเลียนแบบ
ภาษาของสื่ อมวลชนเหล่านั้น หากเลียนแบบในสิ่ งที่ถูกต้องก็จะเป็ นการสื บทอดดารงภาษาไทยที่ถูกต้องให้อยูค่ ู่กบั ประเทศไทยต่อไปได้
ผูร้ ับข่าวสารผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในฐานะเป็ นผูใ้ ช้ภาษาต้องช่วยกันรณรงค์ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน
หากพบเห็นการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องควรแนะนาและปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นภาษาที่ถูกต้อง เพราะไม่เป็ นเพียงแต่แก้ไขข้อบกพร่ องส่ วน
บุคคลเท่านั้น แต่ยงั ทาให้ผอู ้ ่านคนอื่น ๆ รับรู ้ถึงข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาและนาไปปรับปรุ งการใช้ภาษาของตนให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
เมื่ อผูใ้ ช้ภาษาให้ความร่ วมมื อแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาที่ เกิ ดขึ้ น ปั ญหาเหล่านั้นก็จะได้รับการแก้ไขเป็ นภาษาที่ ถูกต้อง
ภาษาไทยมาตรฐานจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่ อมลง และอยูเ่ ป็ นสมบัติที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาติต่อไป
4.2 กาหนดเป็ นกฎหมายหรื อข้ อกาหนดในการใช้ ภาษาในสื่ ออินเทอร์ เน็ตมากยิ่งขึ้น เมื่อการใช้ภาษาไทยใน
สื่ ออิ นเทอร์ เน็ตเป็ นไปในทิ ศทางที่ อาจสร้ างความเสี ยหายให้แก่ภาษาไทยโดยรวม จนไม่อาจควบคุ มได้โดยคนในสังคมแล้ว
ทางภาครั ฐหรื อผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการกาหนดข้อบังคับทางสังคมต้องมี ส่วนในการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น อาจกาหนดเป็ น
ข้อกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมลักษณะการใช้ภาษาไทยในสื่ ออินเทอร์ เน็ต รวมถึงมี บทลงโทษเมื่ อกระทาผิดอย่างเป็ นรู ปธรรม
มากกว่าเดิม ถึงแม้วา่ การตรากฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์ เน็ตอาจทาได้ยาก แต่หากปั ญหาที่เกิดขึ้นในภาษาทวี
ความรุ นแรงจนกลายเป็ นปั ญหาที่ ไม่ สามารถแก้ไขได้ในอนาคต กฎหมายจึ งน่ าจะเป็ นส่ วนสาคัญที่ จะทาให้ผูใ้ ช้ปฏิ บ ัติต าม
คือการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทั้งนี้กเ็ พื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ภาษาไทยที่ถูกต้องให้คงอยูต่ ่อไป
4.3 ปลูกฝังจิตสานึกของผู้ใช้ ภาษา การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ อาจสู ญเปล่าหากผูใ้ ช้ภาษาขาดจิ ตสานึ กใน
การใช้ภาษา ดังนั้นประการสาคัญที่ผใู ้ ช้ภาษาไทยในสังคมต้องร่ วมมือกันปฏิบตั ิ คือ การปลูกจิตสานักรักภาษาและยกย่องภาษาไทย
รักศักดิ์ศรี ในความเป็ นคนไทย โดยสะท้อนผ่านลักษณะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ถึงแม้วา่ ผูใ้ ช้ภาษาจะรับสารจากสื่ อหลายประเภททั้ง
สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรื อสื่ ออินเทอร์ เน็ต ผูใ้ ช้ภาษาต้องตระหนักรู ้วา่ สิ่ งที่ตนรับนั้นสิ่ งใดถูกต้อง สิ่ งใดผิดและจะแก้สิ่งที่ผิด
นั้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น การรับข่าวสารกีฬาฟุตบอลจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่มีการใช้ภาษาที่หลากหลายทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน ผูใ้ ช้ภาษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ผิดพลาดนั้นได้ท้ งั หมดหรื อไม่สามารถทาได้เพียงลาพัง แต่ผใู ้ ช้ภาษาต้องรับรู ้
ว่าเจตนาของผูเ้ ขียนข่าวนั้นเพื่อดึงดูดใจผูอ้ ่านจึงต้องใช้ภาษาที่แปลกไปจากภาษามาตรฐาน และผูใ้ ช้ภาษาต้องรู ้วา่ ภาษาที่ถูกต้องนั้น
คืออย่างไร และต้องนาลักษณะภาษาที่ถูกต้องนั้นไปใช้เพื่อเป็ นตัวอย่างให้แก่ผใู ้ ช้ภาษาคนอื่น ๆ ในสังคมและเป็ นวิธีการที่ช่วยรักษา
ภาษาไทยที่ดีให้คงอยูส่ ื บไป

สรุป
รู ปแบบการใช้ภาษาในการเขี ยนพาดหัวข่าวกี ฬาฟุตบอลในกระดานข่าวในอิ นเทอร์ เน็ ต มี ท้ งั รู ปแบบการใช้คาและ
สานวน ส่ งผลให้ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอข่าวนั้นน่ าสนใจ การเขียนข่าวด้วยถ้อยคาที่มีสีสันถือเป็ นลักษณะเฉพาะของการเขียน
ข่าวกีฬา การปนภาษาอังกฤษเนื่ องจากเป็ นข่าวกี ฬาฟุตบอลต่างประเทศจึ งมี การทับศัพท์หรื อการใช้คาภาษาต่างประเทศ อีกทั้ง
การใช้ภาษาต่างประเทศยังช่วยให้ผอู ้ ่านรู ้สึกว่าตนเป็ นผูร้ ู ้ภาษาต่างประเทศและเป็ นคนทันสมัย คาหรื อสานวนในข่าวกีฬาบางคา
ต้องอาศัยความเข้าใจและการตีความตามบริ บท เนื่ องจากบางคาเป็ นศัพท์เฉพาะที่คนในวงการกีฬาฟุตบอลหรื อผูท้ ี่อ่านข่าวกีฬามา
โดยตลอดจะเข้าใจ แต่หากผูท้ ี่ไม่คุน้ เคยกับการอ่านข่าวกีฬาฟุตบอลอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ รวมถึงแหล่งที่มาในการนาเสนอข่าว
กีฬาบนอินเทอร์ เน็ตนั้นเป็ นองค์กรอิสระจึ งสามารถนาเสนอข่าวด้วยถ้อยคาที่ไม่เป็ นทางการนัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้
ภาษาในการพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์ เน็ต คือผูใ้ ช้ภาษาหรื อผูอ้ ่านมีคาหรื อสานวนใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสื่ อความหมายเพิ่ม
มากขึ้น แต่รูปแบบภาษาเหล่านี้ อาจส่ งผลให้ผใู ้ ช้ภาษาใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องลดลง และอาจส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ช้ภาษาเป็ นวงกว้าง
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวทาได้โดยรณรงค์ให้ใช้ภาษาในสื่ ออินเทอร์ เน็ตอย่างถูกต้อง หากสถานการณ์การใช้ภาษาที่
ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทวีความรุ นแรงขึ้นอาจแก้ไขโดยกาหนดเป็ นกฎหมายหรื อข้อกาหนดในการใช้ภาษาในสื่ ออินเทอร์ เน็ต
นอกจากนี้ ยงั ต้องปลูกฝังจิตสานึ กของผูใ้ ช้ภาษา ให้ใช้ภาษาและเผยแพร่ ภาษาที่ถูกต้องเพื่อให้ภาษาไทยยังคงอยูส่ ื บไป ธรรมชาติ
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ของภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เวลา และความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ช่องทางในการสื่ อสารที่เพิ่มขึ้น
และอานวยความสะดวกให้ผูค้ นเข้าถึ งข้อมู ลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ ว เช่ น สื่ อออนไลน์ จึ งมี อิทธิ พลต่อผูใ้ ช้ภาษาเป็ น
อย่างมาก ดังนั้นในฐานะผูใ้ ช้ภาษาเองก็ตอ้ งตระหนักรู ้ ถึงข้อดี ของการสร้ างสรรค์ภาษาใหม่ ๆ ที่ น่าสนใจ และต้องพิจารณาถึง
ความงดงามของภาษาที่เป็ นแบบแผนและถูกต้องด้วยเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะ
การใช้ภาษาในการรายงานข่าวบนสื่ ออินเทอร์ เน็ตมีลกั ษณะที่น่าสนใจ และส่ งผลต่อผูใ้ ช้ภาษาในวงกว้าง เนื่ องจากเป็ น
สื่ อที่เข้าถึงและกระจายข่าวสารได้ง่าย รู ปแบบของภาษาในการรายงานข่าวที่สนุ กสนาน อาจส่ งผลให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อน
หรื อ เกิ ดการเลี ย นแบบจนภาษาเบี่ ย งเบนไปจากมาตรฐาน ผูใ้ ช้ภาษาจึ ง ต้อ งตระหนักถึ ง วัตถุ ป ระสงค์ข องการส่ งสารนั้น ๆ
ขณะเดียวกันต้องไม่ละเลยความถูกต้องในการใช้ภาษาไทยด้วยเช่นกัน ความน่ าสนใจของการใช้ภาษาในการเขียนพาดหัวข่าว
บนสื่ อออนไลน์ไม่เพียงแต่เฉพาะข่าวกีฬาเท่านั้น แต่ยงั มีรูปแบบการใช้ภาษาในการนาเสนอข่าวประเภทอื่น ๆ บนสื่ อออนไลน์ที่
น่าสนใจอีกเป็ นจานวนมาก เช่น การสร้างคาศัพท์หรื อสานวนใหม่ ๆ ตลอดเวลา สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ภาษาของ
ผูค้ นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เวลา และช่องทางในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี
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