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บทคัดย่อ 
  

 งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาลักษณะของภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏในปี 2555-2556 และการปรากฏของ

ภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรมรักวยัรุ่นด้วยวิธีวิจยัทางภาษาศาสตร์สงัคม และศึกษา

แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในยคุการส่ือสารไร้พรมแดนด้วยวิธีวิจยัเชงิสํารวจ    

ผลการศกึษาพบว่า ภาษาไทยเน็ตเป็นวิธภาษาใหม่ของภาษาไทยท่ีไม่ได้เกิดจากการผสมผสาน

ระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด แต่เกิดขึน้ในฐานะภาษาที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม ่

ในการส่ือสารกนัผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ จําแนกได้  6 ลกัษณะ ได้แก่ 1)การแปรด้านการ

สะกดคํา 2)การพิมพ์แบบพิเศษ 3)การใช้สญัรูป 4)การสร้างคําใหม่ 5)การใช้เคร่ืองหมาย และ6)การใช้

ภาษาองักฤษปนภาษาไทย  

ภาษาไทยเน็ตที่พบในภาษาสื่อมวลชนใช้เพ่ือสื่อความหมายเชิงเสียดสี ล้อเลียน สร้างความ

สนุกสนานและดึงดดูความสนใจ  ส่วนในวรรณกรรมรักวยัรุ่นมีการใช้สญัรูปเพื่อแสดงสีหน้า อารมณ์ของ 

ตวัละคร และการพิมพ์ซํา้เพ่ือแสดงเสียงตา่งๆภายในเร่ือง  

อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยส่วนใหญ่มีความเห็นตอ่การใช้ภาษาไทยเน็ตของคนรุ่นใหม่ว่าไม่ได้ทําให้

ภาษาไทยวิบตัิ แตก่็อาจกระทบต่อศกัยภาพในการคิด และการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ได้  แนวทางในการ

พัฒนาเรียนการสอนภาษาไทยในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนคือสอนให้เด็กเข้าใจว่าภาษาไทยเน็ต           

เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะกิจในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเท่านัน้ การนํามาใช้สื่อสาร          

ในสถานการณ์อ่ืนโดยไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ  อาจทําให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร

ได้ เชน่ ผู้ รับสารไมเ่ข้าใจข้อความนัน้ 
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Abstract 

 
 This research is aimed at study of Thai Netspeak with respect to methods of developing 

Thai Language teaching in the age of globalization during 2012-2013. Thai Netspeak is 

examined utilizing examples presented in the mass medium language and in teenager love 

stories. The study utilized the Social Linguistics research method, Stylistics Analysis and Survey 

research method.  

The central conclusion of this research suggests that Thai Netspeak is a new  variety or 

version of the Thai language that does not share the same features of traditional speech and 

writing, but is rather a register of the new generation Thai for Internet communication where 

communication is primarily by typing and where the text is shown on a computer or Smartphone 

screen. The research found 6 distinctive features of Thai netspeak 1) Spelling Variation 2) 

Special Typing 3) Using Emoticons 4) Creating New Words  5) Using Symbols 6) Mixing English 

and Thai words in one phase or sentence.   

Thai Netspeak used as a Mass Medium language is used to primarily satirize, to create 

a parody or to enhance the visual attractiveness of traditional written communication. For 

example, in teenager love stories when the last of characters are repeated this is used to show 

the character’s emotional voice and enhance the general tone of the story. Emoticons are used 

to show the character’s emotions.   

Most Thai language lecturers have the opinion that Thai netspeak will not destroy Thai 

language, because the language always changes as a result of social changes and Thai 

netspeak has, so far, been limited to Internet communication only. However if new generation 

Thai begin to  use Thai netspeak outside of Internet communication, then their communication 

and thinking skill could reduced.  Therefore, the way to develop Thai language  teaching  in  the 

age of globalization is to teach that Thai netspeak is a register for use in Internet  

communication only. If people use it in other situations, this can create communication problems 

when other people can not understand what is being said.   
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พฒันาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของการวิจัย 

ในสงัคมไทยมีข้อถกเถียงเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางภาษา “ภาษาไทยเน็ต”1

 

 กล่าวคือเกิดความ

วิตกในสงัคมไทยวา่การใช้ “ภาษาเน็ต” ทําให้ภาษาไทย “วิบตั”ิ (คําวา่ วิบตั ิในความหมายของคนทัว่ไป คือ              

ใช้ภาษาผิดไปจากภาษาไทยมาตรฐาน หรือผิดไปจากท่ีปรากฏในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานและ

คดิวา่ทําให้ภาษาไทยเส่ือม) มีความกงัวลวา่คนไทยรุ่นใหมซ่ึง่ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการสื่อสารในโลก

ออนไลน์จะเคยชนิกบัการใช้ภาษาไทยเน็ตและนํามาใช้ส่ือสารในภาษาพดูและภาษาเขียนในชีวิตประจําวนั 

จนส่งผลกระทบต่อภาษาไทยมาตรฐานซึง่ถูกกําหนดให้เป็นภาษาประจําชาติ เช่นที่ รายการหลุมดํา          

ของ บริษัททีวีบูรพา ได้นําเสนอตอน “ภาษาไทยแตกแถว” ดงัที่พิธีกรรายการกล่าวนําก่อนเข้าสู่เนือ้หา

รายการวา่ 

“…คงจะมีไม่น้อยที่รู้สึกขดัทัง้หู ทัง้ตา และทัง้ใจ กบัศพัท์แสงของภาษาไทยสมยัใหม่        

ที่วยัรุ่นไทยสมยันี้เขาใช้กนั ประเภทลูกคร่ึงไทยปนองักฤษหรือว่าลูกเสี้ยวภาษามนุษย์ต่าง

ดาว อย่างเช่น คําว่า คิกขุ หุหุ งุงิ หรือคําว่า ให้ แทนที่จะสะกดว่า ให้ ก็เป็น หัย้ คําว่า           

ใจ แทนที่จะเป็น ใจ ก็เป็น จยั  อะไรอย่างนี้เป็นต้น ก็อย่าเพ่ิงไปเวียนศีรษะอะไรมากมาย 

เพราะนัน่เป็นภาษาไทย เวอร์ชัน่ 2 ทีเ่ด็กไทยสมยันีเ้ขาใช้กนั  

 คนไทยสมัยนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวกลางทําให้ภาษาไทยเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงภาษาเสียเอง ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ทําใจยอมรับหรือว่า

ไม่มีความคิดเห็นอะไรกับการเปลี่ยนแปลงไปของภาษาไทยในวนันี้ แต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง        

ซ่ึงอาจจะเป็นคนรุ่นมานี มานะ ชูใจ ที่รู้สึกว่าภาษาไทย ทัง้ฟัง พูด อ่าน เขียน ของคนไทย

สมยันีเ้ร่ิมมีปัญหา ภาษาไทยกําลงัถอยหลงัเขา้คลอง” (สทุธิพงษ์ ธรรมวฒิุ, 2549)  

 

 รายการหลุมดําเป็นตวัแทนของกลุ่มท่ีแสดงความวิตกต่อการใช้ภาษาไทยของคนรุ่นใหม่ โดยเห็น

ว่าภาษาไทยเน็ตเป็น “ภาษาไทยเวอร์ชัน่ 2” ของเด็กรุ่นใหม่ และมองว่าภาษาไทยเน็ตนัน้ทําให้ภาษาไทย

เส่ือม  หรือ “ถอยหลงัเข้าคลอง” 

นอกจากนี ้ยังมีการรณรงค์ให้เลิกใช้ภาษาไทยเน็ตในโลกออนไลน์ด้วย ดงัตวัอย่างป้ายรณรงค์            

ไมใ่ช้ภาษาไทยเน็ต(หรือเรียกวา่ ภาษาวิบตั)ิ ในเว็บไซต์ตา่งๆ 

 

                                                           
1 มีหลายช่ือเรียก เช่น “ภาษาแช็ต” “ภาษาสนทนาออนไลน์” “ภาษาอินเตอร์เน็ต” “ภาษาไทยอิเลก็ทรอนิกส์” ฯลฯ 
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ในขณะที่มุมมองของนกัภาษาไม่ได้มีความวิตกกบัอิทธิพลของภาษาไทยเน็ต หากแตเ่ห็นว่าเป็น

ปรากฏการณ์ของภาษา เป็นการสร้างสรรค์ทางภาษารูปแบบหนึ่ง  เป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม2

 

ของคนรุ่นใหม ่         

ซึง่สร้างภาษาไทยเน็ตขึน้มาเพื่อใช้สื่อสารกันในโลกออนไลน์เท่านัน้ ในกรณีที่มีบุคคลเข้ามาร่วมสนทนา

แล้วใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ก็จะถกูมองวา่เป็นบคุคลนอกกลุม่ กําลงัเครียดหรือพดูเร่ืองจริงจงัก็อาจจะไม่ได้

รับความไว้วางใจร่วมสนทนาด้วย  ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร. กาญจนา นาคสกุล ราชบณัฑิตประเภท

วรรณศลิป์ สาขาภาษาไทย ให้สมัภาษณ์สํานกัพมิพ์ขา่วสดวา่   

“ถ้าเด็กใช้ของเขาเอง เดี๋ยวเขาก็ลืม เดี๋ยวเขาก็คิดคําใหม่ สื่อมวลชนอย่าไปสนใจ

เอามาใช้ด้วย อย่านําไปขยาย คํานี้ก็จะไม่แพร่หลาย เด็กก็จะใช้ในหมู่ของเขา จะพูด          

จะเขียน จะโต้ตอบ ก็เป็นเร่ืองของคนในกลุ่มเล็กๆที่เขาจะใช้กัน เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะ

หาย นอกเสียจากว่าเราเอาไปใช้กนัมากๆมนัถึงจะแพร่หลายไป หากว่าสื่อมวลชนเห็นด้วย

                                                           
2 หรือเป็นทําเนียบภาษาหนึ่งทีใ่ช้ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ทําเนียบภาษา  (register) หมายถึง วิธภาษาทีแ่ตกต่าง

จากวิธภาษาอืน่ๆ โดยการใช้ เช่น ใช้ต่างกนัตามหน้าที ่สถานการณ์วตัถปุระสงค์ และแวดวงอาชีพ ดงันัน้ ภาษาทีใ่ช้ใน

สถานการณ์ท่ีเป็นทางการก็จดัวา่เป็นทําเนียบภาษาหนึง่ ซึง่ตา่งจากทําเนียบภาษาไมเ่ป็นทางการ  ภาษากฎหมาย ภาษา

แพทย์ก็เป็นทําเนียบภาษาเช่นเดียวกับภาษาโฆษณา  และภาษาที่ใช้ในการเสนอข่าวกีฬา...(อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์,        

2548 : 8) 

ภาพประกอบ 1 ป้ายรณรงค์ไมใ่ช้ภาษาวิบตั ิ

ท่ีมา : http://www.thaithesims3.com 

ภาพประกอบ 2 ป้ายรณรงค์ไมใ่ช้ภาษาวิบตั ิ

ท่ีมา : http://www.siamdara.com 

ภาพประกอบ 3 ป้ายรณรงค์ไมใ่ช้ภาษาวิบตั ิ

ท่ีมา : http://www.yenta4.com 
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ความคําเหล่านี้ไม่เหมาะสม ก็เงียบๆไป เดี๋ยวมนัก็หายไปเอง” (“ชิมิ” ไม่วิบตัิ ราชบณัฑิต 

ยนัเอง, 2556) 

 

แต่หากเราพิจารณาจากงานวิจยัที่เก่ียวกับภาษาไทยเน็ตซึ่งเร่ิมเกิดขึน้ราวปี 2540 จนถึงปัจจุบนั 

(งานวิจยันีจ้ดัทําในปี 2555-2556) รวมเวลา 16 ปี ภาษาไทยเน็ตก็ไม่ได้หายไปจากสงัคมไทย ทัง้ยงัมีการ

เปลี่ยนแปลงอีกด้วย และปรากฏอยู่ในภาษาเฉพาะกลุ่มอื่นๆ เช่น ภาษาส่ือมวลชน โดยเฉพาะในข่าว

บนัเทิง ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

มีการนําภาษาไทยเน็ตไปใช้ในภาษาของสื่อมวลชน ใช้สื่อสารด้วยเจตนาจะสร้างความขบขัน 

สนกุสนาน สร้างสีสนั เช่น  ในข่าวบนัเทิง  เช่น  เปิดเส้นทางรักขัน้เทพ ของ โดม ปกรณ์ ลมั และสาวๆใน 

สต๊อกที่ผ่านมา  น่ารักจุงเบยน้องข้าวหอมลูกแม่ตัก๊  หรือการตัง้ชื่อภาพยนตร์ เช่น หอแต๋วแตกแหวกชิมิ

 

       

ท่ีกํากบัโดย พจน์ อานนท์ หรือในเพลง เชน่ เพลง ชิมิ  ของ บลูเบอร์ร่ี อาร์สยาม ตวัอยา่งเนือ้เพลงบางสว่น 

“ทีเ่ธอตรงเข้ามาทกั เพราะฉนัน่ารัก ชิมิ ชิมิ   แลว้ทีเ่ข้ามาใกลใ้กล้ เธอคิดอะไร ชิมิ ชิมิ 

มานัง่หล่อหล่อไดใ้จ ฉนัแทบละลาย ดูดิดูดิ  มนัเขินนะเธอ มนัเขินนะเธอ งงิุงงิุ...” 

 

แม้แต่ในวรรณกรรมรักวัยรุ่น ที่เป็นที่นิยมซือ้หามาอ่านในหมู่เด็กและวัยรุ่น ก็ปรากฏการใช้

ภาษาไทยเน็ต อาจเป็นเพราะวรรณกรรมเหล่านี ้ผู้ แต่งเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกเป็นตอนๆ         

ก่อนนํามาจดัพิมพ์ เชน่ เร่ืองมาเฟียท่ีรัก ของ นูผ๋กับุ้ง สํานกัพมิพ์สถาพรบุ๊ค  ตวัอยา่ง 

 

“คณุมีธุระอะไรกบัฉนัเหรอคะ” ฉนัถามเขาเป็นภาษาองักฤษเช่นกนั ก็แบบว่าฉนัมนั

อจัฉริยะวิชานีพ้อดีอะนะคะ >.< อิอิ 

“ผมชื่อฟหูลง ผมมารับตวัคณุตามคําสัง่ของคณุเฉินหลิง เชิญข้ึนรถครับ” นายชดุดํา    

คนนัน้พูด -_-” ชื่อฟูหลง นายเป็นคนจีนหรือไง แล้วทําไมฉนัต้องไปกบันายด้วย เฉินหลิง

ไหนฟะไม่เห็นจะรู้จกั แต่ฉนัเป็นนางเอก ตอ้งบ๊ิวอารมณ์ดีๆ หุหุ 

“คณุจําคนผิดหรือเปล่าคะ” ฉนัทําหน้าอินโนเซนต์สดุๆก็แบบว่าทําแล้วน่ารักอะนะคะ 

เพราะฉนัน่ารักอยู่แลว้ >.<...... 

เฮย้ พวกแกจะทําอะไรฉาน -  -^ 

………. 

O_O กร๊ีดดดดดด คนหรือเทพบตุรเนี่ย หล่อลากดินจนอยากจะส้ินใจ O_O ฉนัตาโต

ข้ึนมาทนัที แต่ก็ไดไ้ม่นานหรอกค่ะ ฉนัหวิมากกกกกก  

(นูผ๋กับุ้ง, 2549 : 6, 9)  
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เมื่อพิจารณาภาษาไทยเน็ตด้วยกรอบคิดของนกัภาษาศาสตร์แล้ว ภาษาคือเคร่ืองมือที่มนุษย์ใช้

ตดิตอ่สื่อสารกนั ภาษาเป็นวฒันธรรมและเป็นระบบสญัลกัษณ์ท่ีคนในสงัคมสมมตุิขึน้ โดยกําหนดให้เสียง

สื่อความหมายแทนสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมและเป็นท่ีตกลงรับรู้ร่วมกนัในกลุ่มสงัคม และด้วยเหตท่ีุ

ภาษาเป็นวัฒนธรรม ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมของผู้ ใช้ภาษา ภาษาที่ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงคือภาษาที่ตายแล้ว กล่าวคือ เป็นภาษาที่ไม่มีผู้ ใช้แล้วนัน่เอง เมื่อภาษายังได้รับการใช้

ตดิตอ่ส่ือสารอยู ่ภาษาจงึมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสงัคมซึง่มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

ท่ามกลางสภาพสงัคมยคุโลกาภิวตัน์ เทคโนโลยีการสื่อสารพฒันาไปอย่างมาก การติดตอ่ส่ือสาร

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผู้ คนทัว่โลก เป็นการสื่อสารไร้พรมแดน 

เช่ือมโยงผู้คนทัว่โลกเข้าด้วยกนั  การสนทนาผ่านหน้าจอด้วยวิธีการพิมพ์จึงเกิดขึน้ บทบาทของภาษาจาก

เดมิท่ีใช้ในการสนทนาด้วยวิธีการพดูและการเขียนเทา่นัน้  ได้เพิม่ช่องทางใหม่ขึน้มาเป็นการพิมพ์ผ่านหน้า

จอคอมพิวเตอร์  ภาษาจึงได้ถกูปรับใช้เพื่อให้สามารถสื่อสารกนัได้ในวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ดงักล่าวนี ้

และแนน่อนวา่ในสงัคมไทย ภาษาไทยได้รับการนําไปใช้ในการสื่อสารในรูปแบบใหม่นีเ้ช่นเดียวกนั ซึง่ก็คือ 

“ภาษาไทยเนต็”  

กลุ่มคนรุ่นใหม่(New Generation) (ในงานวิจยัชิน้นีนิ้ยามว่า หมายถึง เด็ก วัยรุ่น และคนวัย

ทํางานอายไุม่เกิน 35 ปี) เป็นผู้สนใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อมีการพฒันาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์มาสู่สมาร์ทโฟน3

                                                           
3

 สมาร์ทโฟน คอื โทรศพัท์มอืถือท่ีรองรับระบบปฏิบตักิารตา่งๆท่ียกเอาคณุสมบตัทิี ่PDA และคอมพิวเตอร์มาไว้ใน

โทรศพัท์ ทําให้เพ่ิมประสทิธิภาพให้กบัโทรศพัท์มอืถือ (สมาร์ทโฟน คืออะไร ต่างจากมือถอืธรรมดายงัไง มารู้จัก 

Smart-Phone กนัดกีว่า, 2553 ) เชน่ สามารถลงโปรแกรมประยกุต์ (application)ตา่งๆ เชน่ โปรแกรมสนทนาอยา่ง 

Whatsapp, Line ฯลฯ 

 ชีวิตของผู้คนกลุ่มนีก็้ยิง่ผกูติดอยู่กบัโลกออนไลน์ เช่น ที่มีผู้คน

จํานวนไม่น้อยทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น ส่งอีเมล ซือ้-ขายสินค้า                   

การนัดหมาย ประชาสัมพันธ์ ศึกษาค้นคว้า อ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นเกม ทําธุรกรรม

ทางการเงิน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) เช่น facebook  

Twitter ตลอดจนสนทนาการผ่านโปรแกรม เช่น MSN, Skype, Yahoo messenger เป็นต้น  การพฒันา

ด้านเทคโนโลยีได้สนบัสนนุให้เกิดการใช้ “ภาษาไทยเน็ต” มากขึน้ โดยเฉพาะเม่ือมีโปรแกรมสนทนาท่ีติดตัง้

ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ผู้ ใช้สามารถทํากิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ตลอดจนสนทนากับผู้ อื ่นขณะ               

ทํากิจกรรมในชีวิตประจําวนัได้โดยไม่ต้องนัง่อยู่ท่ีโต๊ะคอมพิวเตอร์  ส่วนในกลุ่ม “เด็ก” ส่วนหนึ่งเป็นผู้ เล่น

เกมออนไลน์ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริง และมีหน้าต่างสนทนากับผู้ เล่นคนอื่นๆ กลุ่มเด็กจึงมีการใช้ภาษาเน็ต

มากเช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะเด็กที่ติดเกมซึ่ง “…มีพฤติกรรมใช้เวลาเล่นเกมโดยเฉลี่ย 5-6 ชั่วโมง/วนั”          

(จฬุาภรณ์  มาเสถียรวงศ์, 2550: 90)  
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ปัจจัยที่ทําให้เกิดภาษาไทยเน็ตนัน้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลพวงโดยตรงที่เกิดจากการพัฒนาของ

เทคโนโลยีที่มีการสนทนาด้วยแป้นพิมพ์ และโต้ตอบกันอย่างฉับพลนัทนัที (นิตยา กาญจนะวรรณ,2554) 

ผู้ วิจยัได้ตัง้ข้อสงั เกตเพิม่เติมว่า ปัจจุบนัมีการใช้ภาษาเน็ตในการโพสต์ข้อความในกระดานแสดงความ

คดิเห็นท่ีไมจํ่าเป็นต้องโต้ตอบเร่งดว่น แตอ่าจพิมพ์ข้อความอยา่งรวดเร็ว เพื่อความประหยดัเวลาในการรับ-

สง่ข้อมลูตา่งๆจากเว็บไซต์  หรืออาจเป็นเพราะภาษาไทยเน็ตเป็นท่ียอมรับในการใช้สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต            

ในระดบัหนึ่งแล้ว ดงันัน้ แม้ไม่มีความจําเป็นต้องสื่อสารอย่างรีบเร่ง ก็สามารถใช้ภาษาเน็ตได้ และใช้กัน

อยา่งแพร่หลายในสงัคมออนไลน์  และนา่สนใจวา่ภาษาเน็ตไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะในภาษาไทย แตป่รากฏ

ในภาษาอ่ืนๆในโลกด้วย (David Crystal, 2001 : 1) กล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ร่วมกนัในสงัคม

โลก 

นอกจากปัจจยัด้านวิธีการส่ือสารด้วยการพมิพ์และแสดงผลผา่นหน้าจอด้วยระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว 

ปัจจยัด้านวยัของผู้ ใช้ภาษาน่าจะเป็นปัจจยัหนึ่ง กลุ่มผู้สนใจและใช้เทคโนโลยีนัน้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม ่            

ซึง่ประกอบด้วยเด็ก วยัรุ่น และวัยทํางานตอนต้น (อายไุม่เกิน 35 ปี) กลุ่มเด็กและวยัรุ่นเป็นกลุ่มที่มี

แนวโน้มในการแสดงอตัลกัษณ์ของตนเองและแสดงออกด้วยการสร้างสิ่งใหม่ๆท่ีตอ่ต้านสิ่งท่ีเป็นมาตรฐาน

ของสงัคม  

เม่ือพจิารณาลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยเน็ตในงานวิจยัของ ชชัวดี ศรลมัพ์ (2544) Yuphaphan 

Hoonchamlong (2003) และ ศิริพร ปัญญาเมธีกลุ (2550) สรุปได้ว่าภาษาไทยเน็ตมีลกัษณะอนัเป็นหลกั

ใหญ่ 4 ประการ ได้แก่   

1. การสะกดคาํ 

1.1 การตดัคําให้สัน้เพ่ือการพิมพ์ท่ีรวดเร็ว  

เชน่   สวสัดี  เป็น ดี 

   เทา่ไร  เป็น ไร 

   กระซิบ  เป็น ซิบ 

1.2 สะกดคําเพ่ือเล่ียงคําต้องห้าม หรือเล่ียงการตรวจจบัของระบบเซ็นเซอร์คําไมส่ภุาพ  

เชน่ สตัว์   เป็น  สาด 

   จญัไร   เป็น  จนั (ไร) 

   แมม่งึ เป็น แง่ง 

   มงึ   เป็น  มมึ 

   เหีย้   เป็น  เหีย,เฮีย, เห่ีย 

1.3 สะกดตามการพดูของเดก็ (Baby talk) 

เชน่ ไมใ่ช ่  เป็น  มา่ยชา่ย 

   รู้แล้ว   เป็น  ยู้แย้ว 
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   สงสาร  เป็น ฉงฉาน 

1.4 สะกดตามการออกเสียง 

เชน่ ส ิ  เป็น  ด ิ

   เสร็จ    เป็น  เส็ด 

   ด้วย   เป็น  ดัว้ 

   ได้   เป็น  ด้าย 

1.5 จงใจเปล่ียนการสะกดคํา 

เชน่ หน ู  เป็น  นู ๋

   ให้  เป็น หัย้ 

   อะไร   เป็น  อะรัย 

1.6 การสะกดเลียนสําเนียงพดูของคนจีน 

เชน่ ไมไ่ด้     เป็น มา่ยลา่ย 

   มาเป็นแฟนกนัดีกวา่   เป็น   มาเป็นแฟนกงัลีก่า 

 

2. การพมิพ์แบบพเิศษ 

2.1 การพิมพ์ซํา้  เพื่อแสดงความรู้สึกที่มากเป็นพิเศษ, แสดงการลากเสียง, หรือแสดง

ความหมายที่มีปริมาณหรือจํานวนมาก หรือเวลานาน  เช่น  คิดถึงมากกกกกก,  สูงงงงงงงง,                      

พ่ีปอมมมมมม 

2.2 การพมิพ์เว้นระยะตวัอกัษร   เชน่  โ ช ค ดี น ะ 

2.3 การพิมพ์อกัษรโรมนัแทนภาษาไทย เพ่ือหลีกเล่ียงการพิมพ์คําไม่สภุาพ เช่น เหีย้ เป็น hia, 

เจ๊ียว เป็น jiao 

2.4 การพมิพ์อกัษรไทยแทนภาษาองักฤษ เชน่ วสั ยวั เนม,  วอท แฮบเพน่ 

2.5 การใช้อกัษรยอ่ เชน่ โรงเรียน เป็น รร. , you เป็น  U 

2.6 การละคํา เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจบัของระบบเซ็นเซอร์คําไม่สภุาพ เช่น ___นรก (ละคํา

วา่ สตัว์) , ___จะเกิดชิง___เกิด (ละคําวา่ หมา) 

 

3. การใช้คาํเลียนเสียงธรรมชาต ิเพ่ือแสดงอารมณ์และกิริยาอาการ  

เชน่ อิอิ  5555 เหอเหอ  ฮดัเช้ยยย  คร่อก...ฟี ้

 

4. การใช้สัญรูป (Emoticons)  

คือการเคร่ืองหมายแอสกี (ASCII Arts)   
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เชน่ ยิม้ :) , แลบลิน้ :-P, อ้าปาก :-O, ไมยิ่ม้/ผิดหวงั :-(  , ยิม้แก้มปริ @^___^@ 

 

ในด้านลกัษณะของภาษา ชชัวดี ศรลมัพ์ (2544) และศิริพร ปัญญาเมธีกุล (2550)  ต่างมองว่า 

ภาษาไทยเน็ตเป็นการรวมลกัษณะของภาษาพดูและภาษาเขียนเข้าไว้ด้วยกนั ชชัวดี ศรลมัพ์ (2544 : 91) 

กล่าวว่า “การใช้ภาษาในห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ตนัน้ เป็นลกัษณะการใช้ภาษาที่น่าสนใจ เพราะเป็น

ลกัษณะรวมของทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียน กล่าวคือ ถ้อยความที่ใช้มีลกัษณะทางภาษาเป็นภาษาพูด 

แต่ส่งสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นตวัเขียน (ตวัอกัษร) ด้วยการพิมพ์ถ้อยความนัน้ๆ ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของภาษาเขียน” ส่วนศิริพร ปัญญาเมธีกลุ (2550 : 64) สนบัสนนุคํากล่าวของ David & Brewer 

(1997)วา่“การสือ่สารรูปแบบนีก้ล่าวไดว่้าเป็นการสือ่สารที่มีความผสมผสานกนัระหว่างภาษาพูดกบัภาษา

เขียน นัน่คือ ผู้สนทนาต้องการสื่อภาษาพูด แต่สื่อที่ใช้ผ่านเป็นการเขียน ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าเป็นการพูด

โดยการเขียน” ผู้ วิจยัเห็นด้วยในกรณีของคําศพัท์บางคํา แตสํ่าหรับบางคําก็จะเห็นว่าแปรออกจากถ้อยคําท่ี

พูดกันตามปกติ เช่น คําว่า  มว๊ากกกก ดีจร้า งุงิ ชิมิ คิดถุง หรือคําแสดงเสียงหัวเราะที่ไม่ได้เลียนเสียง

หวัเราะจริงๆ เช่น อิอิ คริคริ เหอๆ เป็นต้น หากแตป่รากฏในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตก่อนและบางคําส่ง

อิทธิพลไปยงัภาษาพดู หรือการใช้สญัรูปท่ีไม่ปรากฏในภาษาเขียนมาก่อน ดงันัน้ การท่ีจะกล่าวว่าเป็นการ

ใช้ภาษาพูดผ่านการเขียนหรือผสมระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนนัน้ อาจไม่ใช่คําอธิบายที่ครอบคลุม

ลกัษณะภาษาไทยเน็ตทัง้หมดและเป็นประเดน็ท่ีนา่อภิปรายอยา่งย่ิงในงานวิจยันี ้ 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ วิจยัเห็นว่าภาษาไทยเน็ตนัน้เป็นภาษาที่มีลกัษณะเฉพาะ เป็นภาษา          

ที่มีประสิทธิภาพในการใช้สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ซึง่มีความจําเป็นท่ีต้องสื่อสารอย่างรวดเร็วด้วยการใช้

แป้นพิมพ์ สามารถแสดงอารมณ์ นํา้เสียงและท่าทางด้วยข้อความผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์  ดงันัน้ ผู้ วิจยั

จงึจะศกึษาภาษาไทยเน็ต เพ่ือทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางภาษาเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในกรอบคิดของ

นกัภาษาศาสตร์สงัคม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสงัคมให้เกิดการมองภาษาไทยเน็ตอย่างเป็นกลางและ

เข้าใจผู้ ใช้ภาษา  แต่ในขณะเดียวกันผู้ วิจัยก็ไม่ได้ละเลยข้อวิตกของสังคมในอีกแง่มุมหนึง่ที่เกรงว่าคน           

รุ่นใหม่จะนําภาษาไทยเน็ตมาใช้สื่อสารนอกกลุ่ม จนมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมทางภาษาของชาติโดยรวม 

ผู้ วิจ ยัจงึจะสํารวจความคดิเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยตอ่การใช้ภาษาไทยเน็ตของคนรุ่นใหม่ และ

ข้อเสนอแนะในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การส่งเสริมวฒันธรรมทาง

ภาษาของชาติ  งานวิจยันีอ้าจมีส่วนช่วยประสานความขดัแย้งกันระหว่างผู้ต่อต้านการใช้ภาษาไทยเน็ต 

(ซึ่งเรียกภาษาไทยเน็ตว่า ภาษาวิบตัิ) กับผู้ ที่มองว่าภาษาไทยเน็ตแสดงความมีชีวิตและพฒันาการของ

ภาษาไทยในยคุแหง่การส่ือสารไร้พรมแดนได้บ้างไมม่ากก็น้อย 
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1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศกึษาลกัษณะภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏในปี 2555-2556 

2) เพ่ือศกึษาการปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาส่ือมวลชนและวรรณกรรมรักวยัรุ่น  

3) เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในยคุการส่ือสารไร้พรมแดน 

 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 

1) ผู้ วิ จั ย ร ว บ ร ว ม ภ า ษ า ไ ท ย เ น็ ต จ า ก ก ร ะ ด า น แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์

ดงัตอ่ไปนี ้www.yenta4.com และ www.dek-d.com (กลุ่มเด็กและวยัรุ่น) www.panthip.com (กลุม่วยั

ทํางาน) และ www.facebook.com (กลุ่มเด็ก วัยรุ่นและวยัทํางาน) โดยจะคดัเลือกคําและประโยคที่

แตกตา่งจากภาษาไทยมาตรฐาน และปรากฏซํา้เป็นจํานวนมาก ในชว่งปี 2555-2556 มาศกึษา  

2) ผู้ วิจยัศึกษาการปรากฏของภาษาไทยเน็ตท่ีมีต่อภาษาเฉพาะกลุ่มส่ือมวลชนในพาดหวัข่าว เพลง 

และช่ือภาพยนตร์ และศึกษาการปรากฏของภาษาไทยเน็ตในวรรณกรรมประเภทรักวัยรุ่นท่ียังเผยแพร่            

อยูใ่นปี 2555-2556 ของสํานกัพิมพ์แจม่ใส และแซดเกิร์ล ในเคร่ืองสถาพรบุ๊ค 

3) ผู้ วิจัยสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ภาษาไทยเน็ตของคนไทยรุ่นใหม่ของอาจารย์ผู้ สอนวิชา

ภาษาไทยในมหาวิทยาลยัในภาคตา่งๆจํานวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง และเก็บข้อมูลโดยการ

สมัภาษณ์ 

 

1.4 สมมุตฐิานการวิจัย 

1) ลกัษณะของภาษาไทยเน็ตในช่วงปี 2555-2556 ยงัคงมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาไทย

มาตรฐานในด้านมีการแปรของการสะกดคํา  การสร้างคําใหม่ และการใช้สัญรูป เพื่อฝ่าข้อจํากัดท่ี             

คูส่นทนาไมเ่ห็นหน้าตา ทา่ทางและไมไ่ด้ยินเสียงของกนัและกนัในการส่ือสารผา่นหน้าจอด้วยการพมิพ์   

2) ภาษาไทยเน็ตไม่ได้เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน หากแต่เป็น         

วิธภาษาหนึ่งท่ีเกิดขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ท่ีจะส่ือสารกนัผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

ด้วยการพมิพ์  

3) ภาษาเน็ตได้ปรากฏในภาษาสื่อมวลชนเพื่อเสียดสีและสร้างอารมณ์ขนั และปรากฏในวรรณกรรม

รักวยัรุ่นในลกัษณะของการใช้สญัรูปและการพิมพ์แบบพิเศษเพื่อแสดงนํา้เสียง สีหน้าและท่าทางของตวั

ละคร 

 

 

 

 

http://www.yenta4.com/�
http://www.dek-d.com/�
http://www.panthip.com/�
http://www.facebook.com/�
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) ภาษาไทยเน็ต (Thai Netspeak) หมายถึง วิธภาษาที่กลุ่มคนไทยรุ่นใหม่ใช้สื่อสารกันทาง

อินเตอร์เน็ต ซึง่มีการแปรจากวิธภาษาไทยมาตรฐานด้านการสะกดคํา มีการสร้างคําใหม่ การใช้           

สญัรูปแสดงอารมณ์สีหน้าและท่าทาง การพิมพ์แบบพิเศษ เช่น การพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรตวัสุดท้าย การพิมพ์

ซํา้เคร่ืองหมายตา่งๆ เป็นต้น 

2) คนรุ่นใหม่ (Thai New Generation) หมายถึง เด็ก วยัรุ่น และวยัทํางานตอนต้น (อาย ุ10-         

35 ปี) เร่ิมท่ีอาย ุ10 ปี เน่ืองจากเห็นว่าเด็กสามารถเล่นเกมและสนทนาในห้องสนทนาได้แล้ว และสิน้สดุ            

ท่ีอาย ุ35 ปี เน่ืองจากกลุม่นีเ้ตบิโตมาพร้อมกบัอินเตอร์เน็ต เม่ือกลุ่มนีอ้ยู่ในวยัเด็ก อินเตอร์เน็ตก็เร่ิมเข้ามา

ในประเทศไทย คือเม่ือปี 2530  
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง 
 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้1. กรอบคดิและทฤษฎี 2.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 

2.1 กรอบคิดและทฤษฎี 
2.1.1 ภาษาศาสตร์สังคม 

2.1.1.1 หลกัการศกึษาตามแนวทางภาษาศาสตร์สงัคม 

ในการศึกษาด้วยวิธีทางภาษาศาสตร์สังคม จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ วิจัยต้องมีหลักการ

(principle)ที ่เ ป็นกรอบคิดพื น้ฐานในการศึกษา เ พื ่อใ ห้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ วิจัย  อมรา                

ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2544 : 25)  ได้กลา่วถึงหลกัการสําคญัทางภาษาศาสตร์ไว้วา่มี 6 ประการ ได้แก่ 

1.) ภาษาเป็นสมบตัขิองสงัคม 

ภาษาเป็นสิ่งที่ได้มาทางสงัคมโดยกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) 

เชน่เดียวกบัการเรียนรู้วฒันธรรมด้านอ่ืนๆ เฟอดินาน เดอ โซซูร์ (Saussure) นกัภาษาศาสตร์ชาวฝร่ังเศสท่ี

มีชื่อเสียงกล่าวว่า ภาษาเป็นของสงัคม เป็นระบบ และเป็นกฎต่างๆซึง่รวมกันเรียกว่า “รหัส” เมื่อผู้พูด

ต้องการพดูก็จะนํากฎหรือ “รหสั”นัน้ มาประยกุต์หรือแปรให้เข้ากบัสถานการณ์ สถานภาพของผู้พดู และ

ความสมัพนัธ์ท่ีผู้พดูมีตอ่สงัคม ภาษาจึงเป็น “รหสั” ของสงัคมหรือชมุชนใดชมุชนหนึ่งซึ่งตา่งจาก “รหสั”

ของชมุชนอ่ืนๆ โซซูร์ ได้แยกคําว่า “รหสั”นี ้ออกจาก “วจนะ”ซึง่เป็นการพดูของปัจเจกบคุคล ท่ีนําเอารหสั

มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการศึกษาผู้ วิจัยต้องเก็บข้อมูลจากการใช้ภาษาจริง หรือ จาก“วจนะ” 

กระบวนการนีเ้รียกว่า“ข้อขัดแย้งแบบโซซูร์”(Saussurian Paradox) กล่าวคือ “ลกัษณะทางสงัคมของ

ภาษาจะศึกษาได้จากวจนะของปัจเจกบุคคล และในทางตรงกันข้าม ลกัษณะของวจันะในปัจเจกบุคคล

จะต้องศกึษาจากภาษาในบริบทของสงัคม” หรือ “เมื่อดวูจนะเราจะสามารถเห็นภาษา และเมื่อดภูาษาเรา

จะสามารถเห็นวจนะ” ซึ่งส่วนใหญ่จะศึกษาภาษาของกลุ่มสงัคมที่มีสมาชิกตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป  และเมื่อ

ศึกษาภาษาตามตวัแปรทางสงัคม ก็มักจะจํากัดอยู่ตรงกลุ่มตวัแปรที่ตนสนใจ เช่น อายุ เพศ ชนชัน้ทาง

สงัคม เป็นต้น  สว่นในการศกึษาแบบมหภาค เชน่ ภาวะหลายภาษา (Multiligualism) นกัภาษาศาสตร์ก็จะ

พดูถึงชมุชนภาษา (Linguistic Community) ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนท่ีใช้ภาษาเดียวกนั  ซึ่งอาจเป็นทัง้สงัคม

หนึ่งภาษา (Monolingual) หรือสงัคมหลายภาษา (Multilingual) ก็ได้ท่ีมีความถ่ีสงูในการปฏิสมัพนัธ์กัน   

มีบรรทดัฐานทางภาษาร่วมกัน แต่มีความหลากหลายที่เบี่ยงเบนออกจากบรรทดัฐานได้ ซึง่เป็นการแปร
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ตามปัจจยัทางสงัคม และสงัเกตเห็นได้ในเชิงพฤติกรรมที่ประเมินผลได้ หรือได้มาด้วยการดึงรูปแบบร่วม

ออกจากการแปร 

2.) ภาษามีความหลากหลาย 

ภาษาในสงัคมหนึ่งย่อมแตกตา่งจากภาษาในอีกสงัคมหนึง่ ความหลากหลายของ

ภาษามีได้หลายประการ เพราะสงัคมท่ีตา่งกนัย่อมมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน และเมื่อภาษาเป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรม ภาษาจึงย่อมแตกต่างกันไปด้วย นักภาษาศาสตร์จําแนกภาษาต่างๆในโลกด้วยเกณฑ์

ตา่งๆกนั เชน่ จําแนกตามตระกลูภาษา จําแนกตามเกณฑ์ทางไวยากรณ์  เช่น การเรียงลําดบัคําในประโยค  

จําแนกตามเขต เชน่ ภาษาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภาษาสแกนดเินเวีย การท่ีประเทศหนึ่งๆมีภาษาท่ีใช้ใน

ประเทศหลายภาษา แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย และเป็นจุดสนใจของนกัภาษาศาสตร์ที่จะศึกษา

ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัภาษาในสงัคมนัน้  นอกจากนีค้วามหลากหลายของภาษายงัหมายถึง การท่ีภาษา

ใดภาษาหนึง่มีประเภทย่อยหลายรูปแบบในตัวของมันเอง เช่น ภาษาอังกฤษ มีประเภทย่อยเป็น 

ภาษาองักฤษแบบองักฤษ ภาษาองักฤษแบบอเมริกัน ภาษาองักฤษแบบอินเดีย เป็นต้น และยงัอาจแบ่ง

ประเภทยอ่ยในลกัษณะอ่ืนๆได้อีกตามปัจจยัตา่งๆ  ในทางภาษาศาสตร์มีการใช้คําวา่  “วิธภาษา” ชนิดของ

ภาษา หรือภาษาหนึง่ท่ีแตกตา่งจากอีกภาษาหนึง่ (อมรา ประสทิธ์ิรัฐสินธุ์, 2544 : 17-20) 

David Crystal (2001 : 6-9) ได้กล่าวว่า เม่ือความแตกต่างทางภาษาศาสตร์นัน้       

ดเูหมือนจะใกล้เข้ามาทุกขณะ กรอบความคิดท่ีว่า “ภาษามีความหลากหลาย” จึงมีประโยชน์อย่างมาก  

ความหลากหลายของภาษาเป็นระบบของการแสดงออกทางภาษาศาสตร์ ซึง่ผู้ ใช้ภาษาได้ถกูควบคมุการใช้

ภาษาด้วยปัจจยัด้านสถานการณ์  ในความเข้าใจที่กว้างที่สุดนีไ้ด้รวมไปถึงการพูดและการเขียน เช่นใน

ภาษาถิ่นที่จัดแบ่งตามเขตพืน้ที่และชนชัน้  ภาษาในกลุ่มอาชีพ เช่น ภาษากฎหมาย ภาษาวิทยาศาสตร์ 

ภาษาที ่แสดงออกเพื ่อการสร้างสรรค์ เช่น ภาษาวรรณคดี และการแสดงออกด้วยรูปแบบอื ่นๆ                   

ความหลากหลายนัน้เป็นหนึง่ในหลกัการ เป็นระบบ และสามารถคาดการณ์ได้  เราจึงสามารถกล่าวถึง

ระดับที่แน่นอนของภาษาได้ เช่น ผู้ คนจากเขตหนึง่ๆจะพูดอย่างไร ทนายความจะเขียนอย่างไร หรือ            

ผู้ประกาศทางโทรทศัน์จะสื่อสารอย่างไรในข่าวกีฬา และเราจะเข้าใจเมือ่ได้ฟังภาษาองักฤษแบบองักฤษ  

ภาษาอังกฤษแบบลิเวอร์พูล ภาษากฎหมายของฝรั่งเศส และการพากย์กีฬา  การเปลี่ยนองค์ประกอบ

สําคญัในสถานการณ์จะเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในภาษา 

 …การเปลี่ยนแปลงทางภาษาจะเกิดขึน้จากสถานท่ี เช่น จากศาลเปลี่ยนเป็นถนน  

จากบ้านเปลี่ยนเป็นผบั จากสถานที่ซึง่มีผู้ ฟังจํานวนมาก หรือจากสนทนาแบบเผชิญหน้ากันมาเป็นการ

สนทนาระยะไกล บางครัง้จดุเดน่ของความหลากหลายก็ถกูบีบบงัคบัอย่างสงูโดยสถานการณ์ : เช่น ภาษา

ที่ใช้ในศาลถูกควบคุมโดยกฎที่เข้มงวด  ในสถานการณ์อื่นๆมีทางเลือกอยู่ว่าอะไรที่เราจะพูดหรือเขียน  

เช่น การเลือกว่าจะใช้นํา้เสียงท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในการกล่าวสนุทรพจน์หลงัอาหารคํ่า หรือ

จะใช้ทัง้สองแบบ ภาษาทุกภาษามีสถานการณ์บังคับเราอยู่ ซึง่เราจะต้องใส่ใจและทําตาม เพื่อให้
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ความเห็นของเราเป็นท่ียอมรับ ปัจจยัตา่งๆนัน้ก็ได้แก่ ความสภุาพ ความนา่สนใจ และเป็นท่ีเข้าใจได้ชดัเจน 

สิ่งเหลา่นีไ้ด้ควบคมุสิ่งท่ีเราจะนําเสนอในการกลา่วสนุทรพจน์หลงัอาหารค่ํา…. 

ลักษณะที่แตกต่างของความหลากหลายทางภาษามีมากมายหลายประเภท        

ในภาษาเขียน แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1) ลกัษณะของรูปแบบ (Graphic Features) คือการนําเสนอเนือ้หาทัว่ไป และการ

จดัรูปแบบภาษาเขียน เช่น ตวัพิมพ์ท่ีมีลกัษณะพิเศษ การจดัหน้า การเว้นวรรค การใช้ภาพประกอบ และ

การใช้สี ตวัอยา่งเชน่ การพาดหวัขา่วและคอลมัน์ ในหนงัสือพมิพ์ภาษาองักฤษ  

2) ลกัษณะการสะกดคํา (Orthographic Features) ระบบการเขียนของแต่ละ

ภาษา หมายถึงการใช้ตวัอกัษร การสะกดคํา การใช้เคร่ืองหมาย แนวทางในการเน้น เช่น เน้นด้วยตวัพิมพ์

หนาหรือตวัเอน ตวัอย่างเช่นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ กับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมีการสะกดคําที่

แตกตา่งกนัหลายคํา 

3) ลกัษณะทางไวยากรณ์ (Grammatical Features) โครงสร้างประโยค การเรียงคํา 

การเช่ือมประโยค 

4) ลกัษณะของคําศพัท์ (Lexical Features) กลุม่คํา วลี สํานวน  

5) ลักษณะของบทสนทนา (Discourse Features) การจัดการโครงสร้างของ

ข้อความ การเช่ือมโยงความหมาย ความสมัพนัธ์ โครงสร้างของยอ่หน้า ความคดิท่ีเป็นเหตเุป็นผล  

แต่สําหรับการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ยังมีสิ ่งที่เราต้องตระหนักเพิ ่มเติมอีก 2 

ประการ คือ 

6) สทัศาสตร์ (Phonetics Features ) ลกัษณะโดยทัว่ไปของการฟังภาษาพดู ปัจจยั

ที่ทําให้เกิดความแตกต่างของเสียง การเปล่งเสียง และแบบเสียงตา่งๆ (Voiced modality) เช่น การพูด 

การร้องเพลง การตะโกน ตัวอย่างเช่น ในการประกาศทางโทรทัศน์  การพากย์ฟุตบอลย่อมใช้เสียง            

ท่ีแตกตา่งจากการพากย์การแขง่ขนัสนกุเกอร์   

7) ระบบเสียงของแตล่ะภาษา (Phonological Features) คือ ระบบเสียงของแตล่ะ

ภาษา เป็นปัจจยัการควบคมุการใช้เสียงสระ เสียงพยญัชนะ เสียงวรรณยุกต์ การเน้นเสียง การหยุด เช่น 

การออกเสียงท่ีหลากหลายในการอา่นขา่ว การให้โอวาท หรือการโฆษณาในโทรทศัน์  

ไวยากรณ์ คําศพัท์ และบทสนทนา เป็นปัจจยัในการควบคมุความหลากหลายของ

ภาษา และมนัเกิดขึน้กับภาษาเขียน  มนัไม่ได้ถูกควบคมุด้วยการเปล่งเสียงเช่นเดียวกับการประกาศทาง

โทรทศัน์ แตถ่กูควบคมุการใช้โดยไวยากรณ์ ศพัท์ และการจดัรูปแบบภาษา 
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3.) ภาษามีการแปร 

ความหลากหลายของภาษา เป็นข้อแสดงว่า ภาษามีการแปร (Variation) การแปร

ของภาษา (Linguistic Variation) หมายถึง การท่ีรูปในภาษาตัง้แต ่2 รูปขึน้ไปอาจใช้แทนท่ีกนัได้โดยไม่ทํา

ให้ความหมายแก่นเปลี่ยน รูปในภาษาจะเป็นหน่วยด้านใดก็ได้ เช่น คําว่า color กับ colour ทัง้สองคํา

แปลว่า สี เหมือนกัน ทัง้สองคําเป็นรูปแปร 2 รูป ของคําว่า สี หรือในภาษาไทยคําว่า รีบ มีการออกเสียง 

เป็น ลีบ และ รีบ ทัง้ ลีบ และ รีบ ต่างก็เป็นรูปแปรของเสียงเดียวกัน  รูปแปรที่ใช้แทนกันได้นีเ้ป็นที่สนใจ

ของนกัภาษาศาสตร์มาก เน่ืองจากไมใ่ชก่ารแปรอิสระ (Free Variation) ซึ่งหมายถึงการท่ีรูปภาษา 2 รูปขึน้

ไปสามารถใช้แทนที่กันได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ หากแต่เป็นการแปรรูปภาษาที่มีเงื่อนไขทางสังคม            

ในการวิเคราะห์การแปรของภาษา จะพิจารณาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ประเภท ได้แก่ ตวัแปรภาษา 

(Linguistic Variable) คือรูปภาษาท่ีถกูจดัให้เป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ มกัเป็นตวัแปรตาม ซึ่งแปรตาม

ปัจจยัทางสงัคม  และ ตวัแปรทางสงัคม (Social Variable) ซึ่งก็คือปัจจยัทางสงัคมตา่งๆ ซึ่งก็คือคณุสมบตัิ

ทางสงัคมของผู้พดู เช่น อายุ เพศ ชาติพนัธุ์ ฯลฯ รวมทัง้บริบทของการใช้ภาษา เช่น กาลเทศะ เร่ืองที่พูด 

เป็นต้น ถือเป็นตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีกําหนดสิ่งอ่ืนให้มีการแปร แตต่วัเอง

ไม่ถูกกําหนดโดยสิ่งใด  การแปรของภาษาทําให้เกิดประเภทต่างๆของภาษา  เช่น วิธภาษาถ่ิน (Regional 

Variety) คือประเภทของภาษาที่จําแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูดหรือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ วิธภาษาสงัคม 

(Social Variety) คือวิธภาษาท่ีตา่งจากวิธภาษาอ่ืนๆโดยปัจจยัทางสงัคมของผู้พดู เชน่ การศกึษา ชาตพินัธุ์  

วิธภาษามาตรฐาน (Standard Variety)คือวิธภาษาท่ียอมรับกนัว่าถกูต้องและกลายเป็นสถาบนัของสงัคม 

ประกอบด้วยบรรทัดฐานการใช้ที่ถูกต้องทัง้พูดและเขียน ซึง่หมายความเช่นเดียวกับ ภาษามาตรฐาน         

วิธภาษาแยกยอ่ยออกเป็น ภาษายอ่ย (Dialect) เป็นวิธภาษาท่ีแตกตา่งกนัโดยตวัผู้พดู และ ทําเนียบภาษา 

(Register) ซึง่เป็นวิธภาษาท่ีแตกตา่งโดยการใช้ 

4.) ภาษาเป็นสิ่งท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั 

นกัภาษาศาสตร์สงัคมวิเคราะห์ภาษาธรรมดาในชีวิตประจําวนั ซึ่งไม่ได้ถูกดึงออก

จากบริบทของการใช้ตามปรกติ นักภาษาศาสตร์สังคมเป็นผู้ ที่ศึกษาภาษาที่เป็นจริงและเป็นธรรมชาติ

มากกว่านกัภาษาศาสตร์ทัว่ไป ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เป็นภาษาที่ใช้กนัจริงๆไม่มีการดดัแปลงหรือนึกขึน้

เองโดยผู้ วิเคราะห์  นกัภาษาศาสตร์ไม่ได้วิเคราะห์แตภ่าษาท่ีมีผู้ ตีตราว่าถกูต้อง วิเคราะห์โดยไม่มีการชีว้่า

แบบใดดีหรือแบบใดเลว หรือภาษาที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่าจะเสนอทางออกเก่ียวกับนโยบาย

ภาษาหรือทศิทางการใช้ภาษาในประเทศ ก็ควรเสนอด้วยเหตผุล ไมใ่ชด้่วยความเช่ือวา่อะไรถกูอะไรผดิ 

5.) ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสาร 

มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสังคม นักภาษาศาสตร์จึงเน้น สามัตถิยะสื่อสาร 

(Communicative Competence) มากกว่า สามตัถิยะภาษา (Llinguistic competence) สามตัถิยะสื่อสาร 

หมายถึง การใช้ภาษา ผู้พดูต้องการความรู้ทัง้ 4 ประการ คือ ความถกูต้องตามไวยากรณ์ ความยอมรับได้ 
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ความเหมาะสม และการท่ีรูปภาษานัน้ถกูใช้มาแล้ว (Hymes) สามตัถิยะภาษา (Linguistic Competence) 

หมายถึง ความรู้ภาษาท่ีผู้พดูทกุคนมีอยู่ในสมอง เช่น รู้ว่าประโยคใดถกูไวยากรณ์ สามารถสร้างประโยคท่ี

ถกูไวยากรณ์ได้ไมรู้่จบ รู้วา่ประโยคใดกํากวม เป็นต้น     

6.) ภาษาอยูภ่ายใต้อิทธิพลของสงัคมและเปล่ียนแปลงตามสภาวะของสงัคม 

ไม่ว่าเราจะใช้ภาษาอย่างไรก็ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากสังคมของเราตลอดเวลา 

ดงันัน้ ถ้าจะศกึษาภาษาโดยดงึออกจากบริบททําได้ไม่ง่ายนกัและนกัภาษาศาสตร์สงัคมเห็นว่าไม่ควรทํา

อย่างยิง่ ไฮมส์ (Hymes) กล่าวสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงทางภาษาแท้จริงแล้วคือการเปลี่ยนแปลงทาง

ภาษาศาสตร์สงัคมนัน่เอง การศกึษาการเปล่ียนแปลงของภาษาในปัจจบุนัต้องนําเอาบริบททางสงัคมเข้า

มาเกี่ยวข้องด้วย เพราะสภาพของโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึน้หลายประการ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อภาษาคือทําให้เกิดความต้องการที่จะใช้ภาษาในหน้าที่

หลากหลายและในแนวใหม่มากขึน้ การเจริญเติบโตในด้านคําศพัท์และรูปประโยค การปรับตวัเองให้เข้า

กบัยคุใหม ่เหลา่นีล้้วนแตเ่ป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในโลกยคุปัจจบุนัซึง่แสดงความจริงท่ีว่า ภาษาเปล่ียนแปลงตาม

สภาวะของสงัคม การเปล่ียนแปลงดงักลา่วนีอ้าจเกิดขึน้โดยท่ีคนในสงัคมไมรู้่ตวั เป็นไปเองโดยธรรมชาต ิ

แต่บางครัง้การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึน้โดยเจตนาของสมาชิกในสงัคมก็ได้ เช่นผู้ มีอํานาจวางแผนการ

เปล่ียนแปลงหรือเสนอแนวทางให้ภาษาเป็นไปในทิศทางท่ีพงึประสงค์  

นอกเหนือจากหลกัการสําคญัทางภาษาศาสตร์ 6 ประการดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมี

หลกัการนอกเหนือจากนีท่ี้เป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัอีก 6 ประการ ได้แก่ 

1.) ภาษากบัวยัของผู้พดู 

อายเุป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้มีการใช้ภาษาตา่งกนั หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้พดูท่ีอยู่ในวยั

ท่ีตา่งกนัยอ่มใช้ภาษาตา่งกนั คนตา่งวยักนัย่อมมีพฤติกรรมตา่งกนั รวมถึงพฤติกรรมการใช้ภาษาก็ตา่งกนั

ด้วย  ความคดิพืน้ฐานนีเ้องทําให้เกิดการวิจยัซึง่แบง่กว้างๆได้ 2 แบบ คือ การวิจยัท่ีมุ่งศกึษาภาษาของคน

วัยใดวัยหนึง่โดยเฉพาะ เป็นการศึกษาภาษาเฉพาะกลุ่มอายุ เช่น ภาษาเด็ก ภาษาวัยรุ่น เป็นต้น            

กบัอีกแบบเป็นการศกึษาการแปรของภาษา  นอกจากจะทําให้เห็นความหลากหลายในการใช้ภาษาของคน

ต่างวัยกันในชุมชนภาษาแล้ว การแปรในภาษาของคนที่ต่างวัยกันสามารถใช้เป็นเคร่ืองบ่งชีค้วาม

เปลี่ยนแปลงของภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาของคนรุ่นอายุมากที่สุด กับภาษาของคนรุ่นอายุน้อยที่สุด         

แต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาษาไม่ได้เกิดขึน้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 

2544 : 30-40)   

2.) การแปรของภาษาตามกาลเทศะ (Setting/Scene) 

ในการใช้ภาษา ไม่ว่าด้านใด เช่น การใช้ศพัท์และรูปประโยค เราต้องเลือกรูปแบบ

ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  เมื่อกาลเทศะต่างกันการใช้คําและรูปประโยคจะต่างกัน โดยทัว่ไปใน
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สถานการณ์ที่เป็นทางการ รูปภาษาจะซบัซ้อนขึน้ เช่น จาก “สงสยั” เป็น “มีข้อสงสยั” จาก “น่าสนใจ” 

กลายเป็น “เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ” เป็นต้น (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544 : 125-126) 

3.) การแปรของภาษาตามวิธีการส่ือสาร 

ภาษาสามารถแปรไปตามวิธีการสื่อสาร (Mode) / (Channel) ซึ่งหมายถึง วิธีการ

สื่อสาร หรือช่องทางการสื่อสารทุกชนิด การคํานึงถึงวิธีการสื่อสาร ทําให้เราสามารถแยกประเภทของ

ทําเนียบภาษาซึ่งแตกตา่งกนัโดยปัจจยัอื่น เช่น เร่ืองที่พูดและวตัถุประสงค์ เช่น ภาษาโฆษณา ภาษาข่าว 

ออกเป็นชนิดยอ่ยๆได้อีก เชน่ ภาษาโฆษณาทางวิทย ุภาษาโฆษณาทางหนงัสือ ภาษาโฆษณาทางโทรทศัน์

หรือข่าววิทย ุข่าวโทรทศัน์ ข่าวหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น วิธีการสื่อสารในโลกยคุใหม่ไม่ได้มีแตวิ่ธีพดูหรือเขียน

เท่านัน้ ยงัมีโทรศพัท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อจํากดัซึ่งมีผลตอ่รูปแบบของภาษาท่ีส่ือออกไป

ด้วย วิธภาษาประเภทหนึ่งๆท่ีผู้พดูเลือกใช้ตามปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งหรือหลายๆปัจจยัเหล่านีเ้รียก ทําเนียบ

ภาษา หรือ  วิธภาษาหน้าท่ี (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544 : 144-147) 

4.) ภาษาพดูและภาษาเขียน 

ภาษาพดู และ ภาษาเขียน มีหลายคนใช้ในความหมายว่า “ภาษาท่ีสื่อโดยการพดู” 

และ “ภาษาท่ีส่ือโดยการเขียน” การมองภาษาพดูและภาษาเขียนในแง่วิธีการสื่อสาร ทําให้เกิดปัญหาบาง

ประการในการวิเคราะห์หาลกัษณะความแตกตา่งของภาษาทัง้สองแบบ อนัท่ีจริงแล้ว แบบอยา่งของภาษา

พดู (Typical Spoken Language) และแบบอย่างของภาษาเขียน (Typical Written Language) ยอ่มมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั แตเ่วลาใช้จริง ผู้พดูอาจพดูด้วยภาษาเขียน เช่น การกล่าวสนุทรพจน์ หรือผู้ เขียนอาจ

เขียนด้วยภาษาพดู เชน่ การเขียนจดหมายสว่นตวั ดงันัน้ การแยกภาษาเป็นภาษาพดูกบัภาษาเขียนโดยใช้

เกณฑ์วิธีการส่ือสารยอ่มทําให้เกิดปัญหา จงึเป็นการยากท่ีจะบอกวา่การใช้ภาษาแบบใดเป็นภาษาพดูหรือ

ภาษาเขียน 100 เปอร์เซ็นต์ ทางออกท่ีดีคือใช้คําวา่ ภาษาพดู และ ภาษาเขียน ในความหมายของวจันลีลา 

โดยมีข้อสมมตุเิบือ้งต้นวา่ภาษาพดูมีรูปแบบเฉพาะของมนัเองและภาษาเขียนก็มีรูปลกัษณะเฉพาะ และไม่

จําเป็นท่ีภาษาพดูจะต้องส่ือด้วยการพดูเสมอไป และภาษาเขียนจะต้องสื่อด้วยการเขียนเสมอไป สรุปได้ว่า 

ภาษาพูดกับภาษาเขียน เป็นวัจนลีลา 2 ประเภท ซึง่สามารถแยกให้แตกต่างได้โดยลักษณะทาง

วากยสัมพันธ์ แต่ในการใช้ภาษาจริงๆไม่มีการแยกภาษาพูดกับภาษาเขียนเป็นขาวกับดํา สําหรับแบบ

ตายตวัของภาษาพูด คือ ภาษาแบบที่คนส่วนใหญ่ใช้พดู และแบบตายตวัของภาษาเขียน คือ ภาษาที่คน

สว่นใหญ่ใช้เขียน (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544 : 165-180) 

5.) ทําเนียบภาษา (Register)  

David Crystal (1985 : 260-261) กล่าวถึง ความหมายของทําเนียบภาษาว่า “ใน

การศึกษาทางวจันลีลาศาสตร์และภาษาศาสตร์สงัคม การจดัแบ่งชนิดของภาษาที่หลากหลายนัน้ สามารถ

จดัแบ่งได้ตามสถานการณ์ทางสงัคม ตวัอย่างเช่น ภาษาวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสนา ภาษาราชการ...หรือ

จดัแบ่งตามลกัษณะเฉพาะของผู้ใช้ภาษา เช่น ภาษาถ่ิน และเป็นการจดัลําดบัชัน้ตามสาขา ช่องทางการ
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สื่อสารและลกัษณะของการสนทนา” ส่วนอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ิ (2548 : 8) กล่าวถึง ทําเนียบภาษาว่า 

หมายถึง “วิธภาษาที่แตกต่างจากวิธภาษาอื่นๆโดยการใช้ เช่นใช้ต่างกันตามหน้าที่ สถานการณ์ 

วตัถปุระสงค์ และแวดวงอาชีพ ดงันัน้ ภาษาทีใ่ช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการจดัว่าเป็นทําเนียบภาษาหน่ึง 

ซ่ึงต่างจากทําเนียบภาษาไม่เป็นทางการ ภาษากฎหมาย และภาษาแพทย์ก็เป็นทําเนียบภาษาเช่นเดียวกบั

ภาษาโฆษณา และภาษาทีใ่ชใ้นการเสนอข่าวกีฬา”  

6.) วิธภาษา (Language Variety or Variety of Language)  

วิธภาษา ท่ีนิยมใช้กนัในหมูน่กัภาษาศาสตร์สงัคม หมายถึง “ชนิดตา่งๆของภาษา

ใดภาษาหนึ่ง” เช่นเมื่อพดูถึงการท่ีภาษาไทยแตกย่อยออกเป็นชนิดตา่งๆ ชนิดตา่งๆของภาษาไทยก็คือวิธ

ภาษานัน้เอง เช่น ภาษาสุพรรณ ภาษาผู้หญิงไทย ภาษาวยัรุ่นไทย ภาษาโฆษณาของไทย ฯลฯ ก็เรียกว่า

เป็นวิธภาษาของภาษาไทยทัง้สิน้  (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ิ, 2548 : 7) 

วิธภาษาแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทที่หนึง่คือ วิธภาษาที่แตกตา่งกัน

โดยลกัษณะทางสงัคมของผู้พูด เรียกว่า วิธภาษาสงัคม วิธภาษาในมิตินีคื้อ ภาษาย่อย วิธภาษาประเภท         

ท่ี 2 คือวิธภาษาท่ีแตกตา่งกนัโดยสถานการณ์การใช้หรือหน้าท่ี เช่น วิธภาษาข่าว ซึ่งมีหน้าท่ีเสนอข่าว วิธ

ภาษากฎหมาย ใช้ในการเขียนกฎหมาย วิธภาษาโฆษณา ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะคือใช้ในการโฆษณา เป็นต้น 

ภาษาประเภทที่ 2 นี ้รวมเรียกว่า วิธภาษาหน้าที่ ซึง่บางคนนิยมเรียกว่า “ทําเนียบภาษา” (อมรา            

ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ิ, 2548 : 7) 

 

2.1.2 แนวทางการศกึษาวเิคราะห์วัจนลีลา (Style) 

2.1.2.1 วจันลีลา (Style) 

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2541 : 148, 161-163) กล่าวว่า วจันลีลา หมายถึง “รูปแบบ

การใช้ภาษาแบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากการใช้แบบอื่นโดยบริบทหรือสถานการณ์การใช้ภาษา” โดย

กลา่วถึงแนวคดิของมาร์ตนิ โจส ซึง่แบง่วจันลีลาในภาษาองักฤษ ดงันี ้ 

 1) วจันลีลาตายตวั คือ รูปแบบของภาษาท่ีใช้พดูกบับคุคลท่ีเป็นท่ีเคารพสกัการะสงูสดุ 

เชน่ ภาษาท่ีใช้กราบบงัคมทลูพระมหากษัตริย์ ภาษาท่ีใช้เรียกขานในศาล 

 2) วจันลีลาเป็นทางการ คือ รูปแบบของภาษาท่ีใช้ในโอกาสสําคญั และใช้พดูกบับคุคล

ที ่สูงกว่าแต่มีความยืดหยุ่นได้ เช่น ภาษาที่ใช้เขียนบทความทางวิชาการ ภาษาที่ใช้เขียนเอกสาร            

ทางราชการ 

 3) วจันลีลาหารือ คือ วิธภาษาท่ีใช้ในการสนทนาติดตอ่ทางอาชีพ การงาน การซือ้ขาย

ในชีวิตประจําวนั รวมทัง้การประชมุท่ีไมเ่ป็นทางการ 
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4) วจันลีลาเป็นกันเอง คือ รูปแบบทางภาษาที่ใช้พูดโดยไม่ระมดัระวงั พูดแบบตาม

สบาย ใช้พดูกบัคนท่ีคุ้นเคยกนัพอควร รูปประโยคไม่ซบัซ้อน มีการละประธานและมีการซํา้คํามาก คําศพัท์

ท่ีใช้มกัมีสแลงปน และใช้คําลงท้ายมาก 

5) วจันลีลาสนิทสนม คือ รูปแบบภาษาท่ีมีการละคํา การกร่อนคํา การใช้คําสแลง และ

มีการใช้คําย่อที่ผู้อยู่นอกกลุ่มไม่เข้าใจ เป็นภาษาที่ใช้ในครอบครัว หรือในกลุ่มที่สนิทสนมกันมากๆ การ

ออกเสียงมีการกร่อนคํามากกวา่แบบเป็นกนัเอง และผู้ ฟังต้องเข้าใจบริบทร่วมกบัการพดู  

 1.1.2.2 วจันกรรม (Speech Act) 

John Austin (1962) กล่าวถึง วจันกรรม (Speech Act) ว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการ 

ได้แก่  

1) วจันกรรมตรงตามคํา (Locutionary Act) หมายถึง การใช้ภาษาเพื่อสื่อความซึง่อยู่

ในรูปแบบของเสียง คํา ประโยค หรือข้อความตา่งๆ โดยจะมีความหมายตามความหมายหลกั 

2) วจันกรรมปฏิบตั ิ(Illocutionary Act) หมายถึง เจตนาหรือความตัง้ใจของผู้พดูใน

การกลา่วถ้อยความ  

3) ผลวจันกรรม (Perlocutionary Act) หมายถึง ผลของการกล่าวถ้อยคําซึง่เป็นผล          

ท่ีได้จากการฟังถ้อยคํานัน้ๆและเป็นผลท่ีมาจากผู้ ฟัง  (ราชบณัฑติยสถาน, 2546 :15,18,20) 

 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

บทความวิจยัหวัข้อ “การใช้ภาษาใน ‘ห้องสนทนา’”ของ ชชัวดี ศรลมัพ์ (2544) เป็นการศึกษา

ลักษณะการใช้ภาษาในห้องสนทนา (Chatroom) ตามแนวทางการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ 

(Discourse Analysis) โดยเก็บข้อมูลจากการสนทนาทางเว็บไซต์ www.pantip.com ท่ี 0ห้องช่ือ              

“ห้องมหา’ลยั” “ห้อง ม.ปลาย” “ห้องคณุหนนูอนดกึ” และทางเว็บไซต์ www.thaimail.com ท่ี 0

1.) มีการเปิดและปิดการสนทนา ซึ่งเป็นการเร่ิมบทสนทนาที่ปรากฏในการพูด เหมือนภาษาพูด 

แตพ่ิมพ์ข้อมลูเลียนแบบการออกเสียงจริง เชน่ หวดัดีคะ่ และมีการเรียกขาน 

ห้องสนทนา 

“ธรรมศาสตร์น่ารัก” “cu_tu” ซึ่งเป็นการสนทนาผ่านทางโปรแกรม ICQ และ Pirch โดยพบว่าการใช้ภาษา

ในห้องสนทนาทางอินเตอร์เน็ตสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลง 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก เปล่ียนจากการ

สนทนาจริงเป็นการเขียนผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยเห็นว่า การใช้ภาษาในห้องสนทนาทางอินเตอร์เน็ตเป็น

ลกัษณะการใช้ภาษาที่น่าสนใจ เพราะรวมทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียน ลกัษณะทางภาษาเป็นภาษาพูด    

แตส่่งผ่านหน้าจอเป็นตวัอกัษร แตสํ่าหรับในห้องสนทนา ลกัษณะการใช้ภาษาจะมีลกัษณะของภาษาพูด

มากกว่า การพิมพ์ข้อความไม่ส่งผลตอ่การใช้ภาษาแตอ่ย่างใด  และประการท่ีสองเป็นการใช้ภาษาระดบั

ข้อความท่ีมีลกัษณะของการโต้ตอบกนัไปมาระหวา่งคูส่นทนา ลกัษณะการใช้ภาษาในห้องสนทนา ดงันี ้ 

2.) การใช้สว่นคัน่คําพดู เชน่ คําวา่ ง่า งืม งะ่ อา่นะ อือ 
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3.) การเปลี่ยนหวัข้อในการสนทนา มีการเปลี่ยนหวัข้อการสนทนามาก ด้วยประโยคคําถาม การ

เลา่ด้วยประโยคบอกเลา่ การใช้เคร่ืองหมายแสดงความรู้สกึ เป็นต้น 

4.) การแสดงความสภุาพในการสนทนา มีการหลีกเลี่ยงถ้อยคําต้องห้าม ด้วยวิธีตา่งๆ ได้แก่ การ

เปล่ียนการสะกดคํา และการละ 

5.) การแสดงอารมณ์ความรู้สึก เนื่องจากไม่เห็นหน้าและไม่ได้ยินเสียง จึงไม่สามารถแสดง

อารมณ์ได้ จงึมีการสง่ข้อความด้วยสญัรูปแสดงอารมณ์ และการพิมพ์แบบพิเศษ เช่น การพิมพ์ซํา้ คําเลียน

เสียงพดูไมช่ดั การเว้นวรรคตวัอกัษร  

งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศกึษาการใช้ภาษาในห้องสนทนา โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ภาษาระดบั

ข้อความ และเป็นการศึกษาข้อมูลภาษาในปี 2544 หรือก่อนหน้า ในภาษาไทยเน็ตปัจจุบนั (2555-2556) 

ยงัคงสงัเกตเห็นลกัษณะภาษาดงักล่าว เพียงแต่ในประเด็นของลกัษณะภาษาเป็นภาษาพูด แต่ส่งผ่าน

หน้าจอด้วยการเขียนผ่านวิธีการพิมพ์นัน้ เห็นว่าไม่น่าจะเป็นคําอธิบายที่เพียงพอ เพราะจากการสังเกต

ภาษาเน็ตท่ีปรากฏไมใ่ชคํ่าท่ีใช้ทัง้ในภาษาพดูและภาษาเขียนปกต ิ 

 

งานวิจยัของ Yuphaphann Hoonchamlong (2003) หวัข้อเร่ือง “E-Thai : Thai Language in 

the New Millennium” มุง่ศึกษาว่าการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลตอ่ภาษาไทยอย่างไร และศกึษา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งก่อให้เกิดภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Thai)ขึน้ รูปแบบหรือลกัษณะของภาษาไทยในสหสัวรรษใหม่นีไ้ด้รับอิทธิพลจากการเกิดขึน้หรือพฒันาของ

เทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี ้ภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษด้วย  ผู้ วิจัยได้

พิจารณาอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งอิทธิพลต่อภาษาตะวันตก เช่น 

ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส และพบว่าการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีใหม่เป็นบริบทใหม่ของการ

สื่อสารของผู้คนทัว่โลก สามารถสื่อสารกนัข้ามวฒันธรรม โดยไม่จําเป็นต้องพบปะเห็นหน้ากนั การสื่อสาร

ดงักลา่วนี ้เร่ิมจากการสง่อีเมล การสนทนาผา่นห้องสนทนา(Chartrooms)การสื่อสารผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

โดยการสง่ SMS, IM  

เทคโนโลยีได้ให้ช่องทางใหม่ในการสื่อสาร ขณะเดียวกนัก็ได้ให้วิธีการสื่อสารท่ีแตกต่างจากการ

ส่ือสารแบบเดมิๆ แตเ่ดมิมี 2 รูปแบบการสื่อสาร คือ การพดู และการเขียน เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ทําให้

เกิดการสื่อสารรูปแบบใหม่ คือ การแสดงภาษาพูดผ่านการเขียน หรือ Net speak เป็นการปรับจากทัง้

ภาษาพดูและภาษาเขียน ในบริบทของการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมท่ีไมเ่ป็นทางการ และการส่ือสารท่ีเร่งดว่น 

ศตวรรษท่ี 21 ได้ทําให้เกิดภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ เป็น Thai Netspeak ท่ีใช้ติดตอ่ส่ือสารกนัใน

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ วิจยัได้สงัเกตการดํารงอยู่ และปฏิสมัพนัธ์ของภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์กับ

บริบทของโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดภาษาไทย

อิเล็กทรอนิกส์ คือ 1)พืน้ท่ีในการแสดงข้อความมีขนาดเล็ก 2) การสื่อสารด้วยวิธีการพิมพ์เพื่อส่งข้อความ
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นัน้ ต้องกระทําอยา่งรวดเร็วเพ่ือให้การสนทนาเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 3)การท่ีระบบอินเตอร์เน็ตเป็นการรับส่ง

ข้อมูลด้วยสญัญาณ จึงอาจมีการส่งข้อมูลล่าช้า เนื่องจากการรับสญัญาณไม่ดี จึงต้องอาศยัความเร็วใน

การส่งข้อมูลจากการพิมพ์ช่วยให้การสนทนาต่อเนื่องที่สุด  นอกจากนี ้ปัจจัยท่ีทําให้เกิดภาษาไทย

อิเล็กทรอนิกส์ในห้องสนทนา คือ 1) ผู้ ร่วมสนทนาในห้องสนทนามีหลายคน ดงันัน้ เพื่อให้เป็นจดุสนใจ

ร่วมสนทนาด้วย จึงเรียกร้องความสนใจด้วยการตัง้ชื่อที่แปลก หรือพิมพ์ข้อความที่มีการสะกดต่างจาก

ภาษามาตรฐาน 2) การใช้กลวิธีต่างๆทดแทนข้อจํากัดในการสื่อสาร ได้แก่ การที่ไม่สามารถเห็นหน้าตา

ท่าทาง และได้ยินนํา้เสียงของคู่สนทนาได้ จึงใช้การสะกดคําที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน ใช้

เคร่ืองหมายแสดงอารมณ์และทา่ทางตา่งๆ ฯลฯ เป็นการชดเชย นอกจากนี ้ยงัมีการสร้างสรรค์การสะกดคํา

ท่ีพิเศษขึน้ใช้ในกลุม่ของตนเองเพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของกลุม่ 

ผู้ วิจัยศึกษาลักษณะของภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลจาก chatroom 1 เว็บไซต์ 

www.pantip.com ข้อมูลเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2003 และจากงานของ Saralamba (2001,2004) และ 

Thurnton (2000) ผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะของภาษาไทยอิเลก็ทรอนกิส์มีดงันี ้

1.)การใช้คําย่อและการย่อวลี เช่น การตดัพยางค์แรกของคําออก เช่น อะไร เป็น ไร การใช้คําย่อ

ท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป เชน่ โรงเรียน เป็น รร. การใช้คํายอ่ตามแบบภาษาองักฤษ เชน่ CU18tr (see you later) 

2.) การสะกดตามการออกเสียง โดยการตดัตวัอกัษรท่ีไม่ได้ออกเสียงออกไป เช่น เสร็จ เป็น เส็ด  

ด้วย เป็น ดัว้ เดี๋ยว เป็น เดว๋  การสะกดตามการออกเสียงในภาษาพดูของเด็ก (Baby Talk) เช่น รู้แล้ว เป็น 

ยู้แย้ว  สงสาร เป็น ฉงฉาน และสะกดตามการออกเสียงภาษาไทยของคนจีน (Stereotypical Chinese 

Pronunciation of Thai) เชน่ ไมไ่ด้ เป็น มา่ยลา่ย  

3.) การจงใจสะกดคําไมส่ภุาพให้แตกตา่งจากภาษาไทยมาตรฐานเพ่ือหลบเล่ียงการตรวจจบัของ

ระบบเซ็นเซอร์คําไมส่ภุาพในห้องสนทนา เชน่ มงึ เป็น มมึ หรือ มรึง  ก ูเป็น กรู  

 4.) การจงใจสะกดให้แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ ร่วม

สนทนา เชน่ หน ูเป็น นู ๋ อะไร เป็น อะรัย  

5.) กลวิธีการใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานเพื่อให้โดดเด่น และเพื่อแสดงท่าทาง 

อารมณ์ความรู้สึก เช่น การใช้สญัรูป(emoticon) เช่น :-)  การพิมพ์ซํา้ เช่น ชอบบบบบบ การเว้นวรรค

ระหวา่งตวัอกัษรเพ่ือเน้น เชน่ โ ช ค ดี น ะ  

6.) การใช้คําเลียนเสียงธรรมชาต ิเชน่ 555  อิอ ิ คร่อก...ฟี ้

7.) ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาองักฤษ เช่น การใช้อกัษรโรมนัพิมพ์คําไม่สุภาพเพื่อ

หลีกเลี่ยงการตรวจจบัคําไม่สุภาพของระบบ  การพิมพ์ภาษาไทยด้วยอกัษรโรมนั  การพิมพ์ภาษาองักฤษ

ด้วยอกัษรไทย 

งานวิจยัชิน้นีใ้ห้ความกระจา่งในประเด็นของลกัษณะของภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ และอิทธิพลท่ี

ได้รับจากเทคโนโลยีการสื่อสารและจากภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นถึงลักษณะร่วมของภาษาไทย
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อิเล็กทรอนิกส์และภาษาตะวันตกอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีร่วมกัน งานวิจัยชิน้นี ้        

ได้ชีใ้ห้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีตอ่ภาษาเฉพาะกลุ่มอ่ืน เช่น ภาษาสื่อมวลชน แตย่งั

มิได้ศึกษาไปถึงการปรากฏในเพลงและช่ือภาพยนตร์ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงจะศึกษาภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏใน

ภาษาสื่อมวลชน ในพาดหัวข่าว เพลง และชื่อภาพยนตร์ รวมถึงภาษาไทยเน็ตในวรรณกรรมรักวัยรุ่น         

เพ่ือพิจารณาวา่ภาษาไทยเนต็มีอิทธิพลตอ่ภาษาเฉพาะกลุม่อ่ืนๆหรือไม ่ถ้ามี ปรากฏอยูใ่นลกัษณะใด  

  

งานวิจยัหวัข้อ “ภาษาในห้องสนทนาทางอินเตอร์เน็ต” (2550) ของ ศิริพร ปัญญาเมธีกลุ เป็น

ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า ใ น ห้ อ ง ส น ท น า ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  โ ด ย เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก

เว็บไซต์ www.pantip.com www.sanook.com และ www.hunsa.com  และจากการเก็บข้อมูลจากการ

สนทนาในห้องสนทนา (chatroom) IRC จากการศกึษาพบว่า ภาษาท่ีผู้ ใช้ภาษาในห้องสนทนานัน้เกิดขึน้

เน่ืองจากผู้สนทนาพยายามหากลวิธีท่ีแก้ไขสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคในการสนทนา ลกัษณะภาษาในห้องสนทนา

ทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 1.)การเรียกชื่อของผู้สนทนา เพื่อให้สื่อความชัดเจนว่าข้อความนัน้ๆส่งถึงใคร 

เน่ืองจากผู้สนทนาในห้องสนทนา 1 คน สามารถสนทนากบัคนหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน และทําให้เกิด

ความต่อเนื่องของการสนทนา 2.)การใช้ภาษาพูดในการเขียน ทําให้เกิดการพิมพ์ข้อความที่เลียนแบบ

เสียงพดูให้มากท่ีสดุ เช่น การซํา้พยญัชนะหรือสระ เพื่อให้เหมือนการลากเสียง  เช่น ซําบายดีป่าววววววว  

และการใช้ภาษาเด็ก เพื่อให้การสนทนาดนู่ารักและเป็นกนัเอง 3.) การตดัคําให้สัน้ เพื่อให้พิมพ์เร็วขึน้ เช่น 

สวสัดี ตดัเป็น                ดี  เทา่ไร เป็น ไร  เด๋ียว เป็น เดว๋ 4.) การใช้สญัรูปแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด 

เช่น ใช้เคร่ืองหมาย             แอสกี (ASCII Arts) เช่น  :)  ^ ^ การหวัเราะ เช่น อิอิ หหุุ 555 และภาพ

สําเร็จรูปที่เว็บไซต์มีให้ 5.)การแสดงท่าทางโดยการพิมพ์ข้อความ เช่น ย่ืนกระทิงแดงให้พี่จี ้ ตบยงุให้น้อง

จิว พลัก่!!!  6.) การทกัทายและการบอกลา การทกัทายมีการดงึดดูความสนใจจากคนในห้องสนทนา มีการ

แนะนําตวัเอง โดยบอกลกัษณะบุคลิกของตน เพื่อให้คนในห้องสนทนาสนใจมาคยุด้วย การบอกลา มีการ

นดัเวลาในการพบกนัครัง้ตอ่ไป เชน่ เลน่อีกทีก่ีโมง และบอกลาเหมือนการสนทนาในชีวิตประจําวนั  

 งานวิจยัชิน้นีมี้ความนา่สนใจในแง่ท่ีแสดงให้เห็นถึงวตัถปุระสงค์ของการใช้ภาษาไทยเน็ตเพ่ือแก้ไข

อปุสรรคของการส่ือสารในห้องสนทนาในอินเตอร์เน็ต ท่ีมีข้อจํากดัตรงท่ีผู้สนทนาไมไ่ด้เห็นหน้ากนัและไม่ได้

ยินเสียง เป็นการสนทนาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีมีพืน้ท่ีจํากดั และการสนทนาพร้อมกนัหลายคนในห้อง

สนทนาอาจทําให้การสนทนาขาดความต่อเนื่อง  แต่เนื่องด้วยงานวิจยัชิน้นีเ้กิดขึน้ในปี 2550 จึงเป็นการ

วิจยัภาษาไทยเน็ตในบริบท 5-6 ปีท่ีผา่นมา ทัง้นี ้ปัจจบุนัการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตได้พฒันาไปอย่างมาก 

ไม่ใช่เพียงการสนทนาภายในห้องสนทนาเท่านัน้ แตมี่การสื่อสารผ่าน Social network ท่ีแพร่หลายอย่าง

เฟสบุ้ค การสนทนาในเกมออนไลน์ และการสนทนาผ่านโปรแกรมประยกุต์ (Application) ในสมาร์ทโฟน 

ซึง่มีความจํากัดด้านพืน้ที่การแสดงผลที่หน้าจอ แป้นพิมพ์ที่เล็กและเป็นการสื่อสารที่เร่งด่วนยิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้ยังเห็นได้ว่าภาษาไทยเน็ตได้ปรากฏในภาษากลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะในพาดหัวข่าวของภาษา

http://www.pantip.com/�
http://www.sanook.com/�
http://www.hunsa.com/�
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ส่ือมวลชนซึ่งมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาของคนรุ่นใหม่ และมีกระแสสงัคมต่อต้านการใช้ภาษาไทยเน็ต  

จงึนา่สนใจท่ีจะศกึษาในประเดน็ของภาษาไทยเน็ตในบริบทปัจจบุนั  

   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยที่ศึกษาภาษาไทยเน็ตเป็นการศึกษา

ภาษาไทยเน็ตในห้องสนทนาออนไลน์ และมีความเห็นวา่ภาษาไทยเน็ตเป็นการผสมผสานกนัระหว่างภาษา

พูดและภาษาเขียน ลักษณะของภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏเป็นการดดัแปลงภาษาไทยเพื่อใช้สนทนาผ่าน

หน้าจอด้วยการพิมพ์ และอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร เช่น การสะกดคํา          

ที่เบี่ยงเบนไปจากภาษาที่ใช้กันตามปกติ การใช้สัญรูป การตดัคําให้สัน้ การพิมพ์ซํา้ การเลียนเสียงใน

ภาษาพดู เป็นต้น เม่ือเทคโนโลยีการส่ือสารได้พฒันามาจนถึงปัจจบุนั และภาษาย่อมมีการเปล่ียนแปลงไป

ตามสภาพสังคม เมื่อการสนทนาด้วยภาษาไทยเน็ตไม่ได้จํากัดอยู่เพียงในห้องสนทนาออนไลน์อีกต่อไป 

รวมทัง้การสนทนาในกระดานแสดงความคดิเห็นท่ีไมต้่องการความเร่งดว่น  ภาษาไทยเน็ตในปี 2555-2556 

จะปรากฏอยู่ในลักษณะใด รวมทัง้การปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรม              

รักวยัรุ่นวา่เป็นไปเพื่อจดุประสงค์ของการส่ือสารอย่างใดอย่างหรือไม่อย่างไร ตลอดจนศกึษาความคิดเห็น

ของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยต่อภาษาไทยเน็ตและแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในยุค

การส่ือสารไร้พรมแดน 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการดําเนินการวิจยั 3 แนวทาง ได้แก่ 1. การวิจยัทางภาษาศาสตร์

สงัคม (Sociolinguistics Research) 2. การวิเคราะห์วจันลีลา (Stylistics Analysis)  3. การวิจยัเชงิสํารวจ 

(Survey Research) 

 

3.1 การวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics Research) 

ภาษาศาสตร์สงัคมเป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาทางภาษาศาสตร์ท่ีเป็นการศกึษาภาษาในแง่ของ

ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัสงัคม โดยเน้นการศึกษาภาษาและมุ่งหาคําตอบประเด็นปัญหาทางภาษา               

โดยมีการศึกษาบริบททางสังคมเพื่อช่วยในการพิจารณาหาคําตอบ สําหรับแนวทางการวิเคราะห์ทาง

ภาษาศาสตร์สงัคมมีหลากหลายแนวทาง ท่ีโดดเดน่มี 3 แนวทาง ได้แก่ 

1.) การวิเคราะห์การใช้ภาษาในฐานะท่ีเลน่บทบาทในการส่ือสารของสงัคม 

2.) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรภาษากบัตวัแปรทางสงัคม 

3.) การวิเคราะห์เพื่อแสดงแนวต่อเนื่อง(continuum)ของปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้สเกล           

ชีบ้ง่เป็นนยั (implicational scale) 

                                                                                   (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544 : 1-12) 

 

ในงานวิจยันี ้ ผู้ วิจยัใช้แนวทางที่  1 คือ การวิเคราะห์การใช้ภาษาในฐานะที่เล่นบทบาทในการ

สื่อสารของสงัคม ซึง่เป็นการศึกษาลกัษณะภาษาและการใช้ภาษาของผู้พูดว่ามีรูปแบบอย่างไร ต่างจาก

กลุม่อ่ืนๆอยา่งไร ความแตกตา่งขึน้อยูก่บัปัจจยัใดทางสงัคม (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544 : 13) เนื่องจาก

เห็นวา่สามารถเป็นเคร่ืองมือในการหาคําตอบของวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 คือ เพื่อศกึษาลกัษณะภาษาไทยเน็ต

ในปี 2555-2556 ได้  โดยจะรวบรวมคําและวลีที่มีลกัษณะแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานท่ีปรากฏซํา้

เป็นจํานวนมาก ในช่วงปี 2555-2556 จากกระดานแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ www.yenta4.com         

และ www.dek-d.com(กลุม่เดก็และวยัรุ่น)www.panthip.com(กลุ่มวยัทํางาน) และ www.facebook.com 

(กลุ่มเด็ก วยัรุ่นและวยัทํางาน) จากนัน้นํามาจําแนกได้  6 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การแปรด้านการสะกดคํา            

2) การพิมพ์แบบพิเศษ 3)การใช้สญัรูป(Emoticons) 4) การสร้างคําใหม่ 5) การใช้เคร่ืองหมาย และ            

6)  การใช้ภาษาองักฤษปนภาษาไทย 

ในการศึกษาการแปรของภาษาไทยเน็ตด้านการแปรในการสะกดคํานัน้ ผู้ วิจยัได้ใช้หลกัการทาง

ภาษาศาสตร์ด้านการแปรของภาษา (Language Variation) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์จะทําให้

สามารถจําแนกคําในภาษาไทยเน็ตท่ีมีการแปรด้านการสะกดคําในลกัษณะตา่งๆได้ 

http://www.yenta4.com/�
http://www.dek-d.com/�
http://www.panthip.com/�
http://www.facebook.com/�
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3.2 การวิเคราะห์วัจนลีลา (Stylistic Analysis) 

ในการศึกษาการปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรมรักวัยรุ่น  ซึ่ งเป็น

วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 ของงานวิจยันี ้ ผู้ วิจ ยัจะใช้แนวทางการศกึษาวิเคราะห์วจันลีลา (Style) ซึ่งเป็นแนวทาง

หนึ่งในการศกึษาทางภาษาศาสตร์  โดยวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรม

รักวัยรุ่นในการสื ่อความหมาย เช่น ผู้ ใช้ภาษามีเจตนาอย่างไรในการใช้ภาษาเน็ตในพาดหัวข่าว            

และข้อความท่ีประกอบด้วยภาษาไทยเนต็นัน้สง่ผลตอ่ผู้ รับสารอยา่งไร เป็นต้น 

 

3.3 การวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

ในการศกึษาเพ่ือหาแนวทางพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในยคุการส่ือสารไร้พรมแดน ซึ่งเป็น

วตัถุประสงค์ข้อท่ี 3 ผู้ วิจยัจะใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจ ซึ่งเป็นการวิจยัท่ีเน้นการศึกษารวบรวมข้อมลูต่างๆ         

ที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั ไม่มีการสร้างสถานการณ์ เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงหรือเหตกุารณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้อยู่

แล้ว โดยจะค้นหาวา่อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยมีความคดิเหน็อยา่งไรตอ่การใช้ภาษาไทยเน็ตของคนไทย

รุ่นใหม่ การใช้ภาษาไทยเน็ตส่งผลลบต่อกระบวนการคิดและการสื่อสารของคนรุ่นใหม่หรือไม่อย่างไร 

พร้อมทัง้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในยุคการ

ส่ือสารไร้พรมแดน 

3.3.1  กระบวนการวจัิยเชงิสาํรวจ 

ผู้ วิจยัได้ใช้กระบวนการวิจยัเชิงสํารวจ ตามแนวทางของ Wiersmar (1969) อ้างถึงใน สมหวงั       

พธิิยานวุฒัน์ (2525 : 47-49) ท่ีได้เสนอกระบวนการวิจยัเชงิสํารวจไว้ดงันี ้

1) ขัน้วางแผนวิจยั ขัน้นีป้ระกอบด้วยการกําหนดจุดมุ่งหมายของการสํารวจให้ชดัเจนและวาง

ขัน้ตอนตา่งๆวา่ตอ่มาจะต้องทําอะไรบ้าง ควรมีการเขียนเก่ียวกบัเบือ้งหลงัของตวัแปรท่ีเรากําลงัศกึษา  

2) ขัน้กําหนดแผนสุ่มตัวอย่าง แท้จริงเราต้องตัดสินใจก่อนว่าจะสํารวจทัง้ประชากรหรือจะ

สํารวจเฉพาะกลุม่ตวัอยา่ง โดยทัว่ไปเรามกัจะไม่สามารถทําการสํารวจทัง้ประชากรได้ด้วยเหตผุลข้อจํากดั

ทางการเงินและเวลา ในทางเทคนิคเราสามารถสํารวจจากกลุ่มตวัอย่างที่มีความเป็นตวัแทน แล้วสรุป

พาดพิงไปยงัประชากรได้อย่างถกูต้อง โดยการลงทนุอย่างประหยดัด้วย ถ้าเราจะสํารวจจากกลุ่มตวัอย่าง 

เราจําเป็นต้องนิยามประชากรในการวิจยัให้ชดัเจน พิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีจะมีผลทําให้กลุ่มตวัอย่างไม่

เป็นตวัแทน เช่น ประชากรท่ีมีความแตกตา่งกนัมาก เราจําเป็นต้องสุ่มตวัอย่างมาจํานวนมาก เพื่อจะได้มี

ความเป็นตวัแทน เป็นต้น จากนัน้จึงเลือกเทคนิคการสุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างขนาด

พอเหมาะ และมีความเป็นตวัแทนของประชากรด้วย  

3) ขัน้สร้างแบบสมัภาษณ์หรือแบบถาม ถือว่าเป็นขัน้ท่ียุ่งยากลําบากท่ีสดุและใช้เวลามากท่ีสุด 

เคร่ืองมือในการสํารวจมกัจําเป็นต้องสร้างใหม่เสมอ เพราะเคร่ืองมือหรือแบบสมัภาษณ์หรือแบบถามมกั

สนองตอบจุดมุ่งหมายเฉพาะของการสํารวจ เมื่อสํารวจเร่ืองใหม่ก็ต้องเร่ิมสร้างแบบสมัภาษณ์ หรือแบบ
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ถามกันใหม่ทุกครัง้ เมื่อสร้างได้ข้อคําถามแล้วทดลองนําไปใช้เพื่อตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงให้ได้แบบ

สมัภาษณ์หรือแบบถามท่ีเช่ือถือได้มากท่ีสดุ 

4) ขัน้เก็บรวบรวมข้อมลู การเก็บรวบรวมข้อมลูก็ดําเนินตามแผนสุ่มตวัอย่างท่ีกําหนดไว้ในขัน้ท่ี

สอง ข้อท่ีควรจะพิจารณาก็คือ ควรมีการตรวจเช็คในการเก็บข้อมลู เช่น เก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ ควร

จะมีผู้สมัภาษณ์เพิ่มเพื่อตรวจสอบผลสมัภาษณ์ว่าตรงกนัเพียงใด เช่น ทกุผู้ ให้สมัภาษณ์คนท่ี 5 หารลงตวั 

จะมีการสมัภาษณ์ตรวจสอบเป็นต้น การเก็บข้อมูลด้วยแบบถามมกัจะมีปัญหาไม่ได้รับคําตอบครบถ้วน 

ควรจะติดตามทวงถามอย่างน้อย 2 ครัง้ ถ้ายงัได้รับแบบถามคืนมาน้อย ต้องตรวจสอบความเป็นตวัแทน 

พร้อมกบัทําการศกึษาผู้ไมต่อบ เพ่ือจะได้ปรับปรุงผลการวิจยัด้วย 

5) ขัน้การแปลงข้อมูล เป็นการลงรหัสข้อมูลเ พ่ือการวิเคราะห์ ในกรณีของคําตอบใน

แบบสอบถามชนิดให้ตอบโดยเสรี ผู้ วิจยัต้องวิเคราะห์เนือ้เร่ืองของคําตอบเหล่านี ้เพื่อสร้างระบบรายการ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมด 

6) ขัน้วิเคราะห์ ผู้ วิจยัเลือกสถิติท่ีเหมาะสม เพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมลูให้ได้สารสนเทศ เพื่อตอบ

จดุมุง่หมายของการวิจยัเชงิสํารวจอยา่งครบถ้วน 

7) ขัน้สรุปและการเขียนรายงาน เป็นการสรุปผลวิจยัเชิงสํารวจ แล้วจึงเขียนรายงานเพ่ือเผยแพร่

ความรู้ตอ่ไป  

3.3.2 การสุ่มตัวอย่าง  

ผู้ วิจยั เลือกกลุ่มตวัอย่างประชากรที่เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย ด้วยเห็นว่าจะ

สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ภาษาเน็ตของคนรุ่นใหม่ซึง่ส่วนหนึง่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลยั กลุ่ม

นกัศกึษานา่จะเป็นผู้ ท่ีใช้อินเตอร์เน็ตมากท่ีสดุ เพราะมีอิสระมากกว่ากลุ่มเด็กมธัยมลงไป และน่าจะมีเวลา

ในการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มคนทํางาน  และกลุ่มนกัศึกษาน่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถเก็บข้อมูลจาก

อาจารย์ผู้ สอนได้ว่าภาษาเน็ตมีผลต่อระบบคิดหรือไม่ อาจารย์ผู้ สอนภาษาไทยน่าจะบอกได้ว่า                 

ภาษาไทยเน็ตมีอิทธิพลตอ่การใช้ภาษาและการคิดวิเคราะห์ของนกัศกึษาหรือไม่  อีกทัง้อาจารย์ภาษาไทย

สามารถให้แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในยคุการส่ือสารไร้พรมแดนได้เป็นอยา่งดี 

ผู้ วิจ ยัจะสุม่เลือกกลุม่ตวัอย่างประชากรท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลยัในภาค

ตา่งๆ ในประเทศไทย จํานวน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวนัตก 

ภาคตะวันออก และภาคใต้  ภาคและ 5 คน รวมทัง้หมด 30 คน  ใช้เป็นตวัแทนของอาจารย์ผู้ สอน

ภาษาไทยในมหาวิทยาลยั โดยคํานงึถึงความเหมาะสมกบัระยะเวลาการวิจยัและงบประมาณของการวิจยั 

3.3.3 การสร้างแบบสัมภาษณ์ 

ผู้ วิจยัได้จดัทําแบบสัมภาษณ์ โดยมีข้อคําถามที่เปิดโอกาสให้ตอบได้โดยเสรี ต่อประเด็นการใช้

ภาษาไทยเน็ตของคนรุ่นใหม่  โดยที่ข้อคําถามจะเน้นไปที่ความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาไทยเน็ตของ

นกัศกึษา ปัญหาท่ีพบจากการใช้ภาษาไทยเน็ตของนกัศกึษา และข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาการเรียนการ
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สอนภาษาไทยในยคุการสื่อสารไร้พรมแดน  โดยผู้ วิจยัได้ทดลองใช้แบบสมัภาษณ์โดยนําไปใช้สมัภาษณ์

อาจารย์ผู้ สอนวิชาภาษาไทยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อน จากนัน้นํามาปรับปรุง แล้วจึง

นําไปใช้ในการสมัภาษณ์จริง 

3.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจยัจะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการสถิติพรรณนา หลงัจากได้ข้อมลูแล้วจะนํามาจดักลุ่ม

ความเห็นท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั จากนัน้จะคํานวณผลออกมาเป็นคา่ร้อยละ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ

กนัวา่ความเห็นด้านใดมากท่ีสดุ เช่น กลุ่มท่ีพบปัญหา กบักลุ่มท่ีไม่พบปัญหาจากการใช้ภาษาเน็ต เป็นต้น 

ผู้ วิจยัจะให้ความสําคญักบัความเหน็ท่ีมีคา่ร้อยละมากท่ีสดุ ในขณะเดียวกนัก็จะไม่ละเลยข้อเสนอเก่ียวกบั

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนในทุกความเห็น ผู้ วิจัยจะรวบรวม

ความเห็นท่ีเก่ียวกับข้อเสนอแนะต่อการพฒันาการเรียนการสอนในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน จากนัน้จะ

นําเสนอเป็นข้อๆเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้สนใจท่ีจะนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
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บทที่ 4  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้แบง่การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น  4 หวัข้อ ได้แก่  

4.1 ภาษาในยคุการส่ือสารไร้พรมแดน  

4.2 ลกัษณะของภาษาไทยเนต็ ปี 2555-2556   

4.3 การปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาส่ือมวลชนและวรรณกรรมรักวยัรุ่น  

4.4 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยต่อภาษาไทยเน็ตและข้อเสนอแนะในการพฒันาการเรียน        

การสอนภาษาไทยในยคุการส่ือสารไร้พรมแดน  

 

4.1  ภาษาในยุคการส่ือสารไร้พรมแดน 

ภาษาเป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรม ที่กล่าวเช่นนีก็้เพราะภาษามีลักษณะเช่นเดียวกับวฒันธรรม

อื่นๆ ได้แก่ “ความเป็นระบบ เป็นสิ่งที่มนุษย์ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นอายุหนึ่ง เป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้

ไม่ใช่ได้มาโดยสญัชาตญาณ เป็นสิ่งที่เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ เป็นสิ่งทีย่อมรับโดยสมาชิกของสังคม และ         

ท่ีสําคญัท่ีสดุคือเป็นสมบตัขิองมนษุย์เทา่นัน้”(อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2548 : 1) ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่า ภาษา

เป็นระบบสญัลกัษณ์ท่ีผู้คนในสงัคมสมมตุิขึน้ร่วมกนัเพ่ือใช้ในการติดตอ่ส่ือสาร เม่ือมีสงัคมมนษุย์ ก็ย่อม          

มีภาษาเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกนั เมื่อสงัคมมนษุย์มีการเปลี่ยนแปลง ภาษาก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย

เช่นเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสาร  เราจึงเห็นว่าคําบางคําที่เคยเรียกวตัถุบางอย่าง

แทบไม่ได้ใช้เลยหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จกัเม่ือมีผู้กล่าวถึง เช่น “[ลั่น]ดาล1” “ตะบนัไฟ2” “กระชกุ”3

ในบริบทสงัคมโลกาภิวตัน์ (Globalizations) อนัเป็นยคุของการส่ือสารไร้พรมแดน อินเตอร์เน็ตเป็น

ส่วนสําคญัท่ีทําให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารของมนษุย์ ทําให้สงัคมมนษุย์เปลี่ยนแปลง

อยา่งมากมาย ผู้คนสามารถตดิตอ่ส่ือสารกนัอยา่งไร้พรมแดน แลกเปล่ียนข้อมลู ข่าวสาร รวมทัง้วฒันธรรม

ฯลฯ และมี

คําที่เกิดขึน้ใหม่เพื่อใช้เรียกแทนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหมใ่นสงัคม เช่น “แท็บเล็ต” “ส่ือสงัคมออนไลน์” “สมาร์ท

โฟน” เป็นต้น ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง วิวฒันาการไปตามสภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

อยา่งไมอ่าจหลีกเล่ียงได้  ภาษาท่ีไมมี่การเปล่ียนแปลงคือภาษาท่ีตายแล้ว หรือเป็นภาษาท่ีไม่มีคนพดูแล้ว

นัน่เอง 

                                                           
1 หมายถงึ กลอนประตท่ีูทาํด้วยไม้สาํหรับขดับานประตอูยา่งประตโูบสถ์ เชน่ ลงดาล ลัน่ดาล ขดัดาล (ราชบณัฑิตยสถาน, 

2542 : 404) 
2 หมายถงึ ของอยา่งหนึง่รูปคล้ายตะบนั ทําด้วยเขาควายเป็นต้น มลีกูตะบนัสาํหรับตบลงไปในกระบอกโดยเร็วเพ่ือให้เกิด

ไฟติดเชือ้ที่ปลายลกูตะบนันัน้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542 : 443) 
3 หมายถงึ ภาชนะสานรูปกลมสงู สาํหรับบรรจขุองเชน่นุน่หรือถา่น, กระช ุก็วา่ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542 : 28) 



27 
 

อยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย อินเตอร์เน็ตได้ตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบและซบัซ้อนของผู้คนในยคุนีไ้ด้เป็นอย่าง

ดี สื่ออินเตอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีให้ความ

สนใจในเทคโนโลยี เคร่ืองมือส่ือสารใหม่ๆอย่างมาก และต้องการความรวดเร็วในการดําเนินชีวิต  ด้วยการ

ส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ตผู้คนสามารถดําเนินกิจกรรมตา่งๆในชีวิตได้อยา่งรวดเร็วและสะดวกสบาย เช่น การ

ทําธุรกรรมทางการเงิน การสนทนา การรับ-ส่งข้อมูลภาพและเสียง การซือ้ขายสินค้า การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ การเสพข่าวสารข้อมูล การชมภาพยนตร์ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสงัคม

ออนไลน์ เป็นต้น ย่ิงเม่ือมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน         

ชีวิตมนษุย์ก็ย่ิงไมอ่าจอยูห่า่งไกลการส่ือสารผา่นอินเตอร์เนต็ได้เลย  

 เมื่อการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นส่วนหนึง่ของการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ 

“ภาษา” ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีมนษุย์ใช้ส่ือสารระหวา่งกนัก็ได้มีวิวฒันาการ เปล่ียนแปลง เพ่ือรองรับการส่ือสาร

ในบริบทใหมนี่ ้ซึ่ งเป็นการสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศพัท์มือถือรวมทัง้แท็บเล็ต (ผ่าน

โปรแกรมประยกุต์ตา่งๆ)  

4.1.1 การส่ือสารท่ีต้องใช้แป้นพมิพ์ 

อนัท่ีจริงอิทธิพลของการใช้แป้นพิมพ์ท่ีมีตอ่ภาษานัน้เกิดขึน้ในภาษาไทยมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ดงัที ่

นิตยา  กาญจนะวรรณ (2554 : 13) กล่าวถึงอิทธิพลของพิมพ์ดีดที่มีต่อภาษาไทยว่า เมื่อมีการนํา

เคร่ืองพิมพ์ดีดมาใช้พิมพ์ภาษาไทยแล้วไม่สามารถพิมพ์อกัขระแบบที่มีในภาษาไทยได้ เพราะภาษาไทย

ต้องใช้จํานวนบรรทดัถึง 4 ชัน้ คือ สระล่าง (อ ุอ)ู อยู่ชัน้ท่ี 1 พยญัชนะ สระหน้า (เอ แอ โอ) และสระหลงั 

(อะ อา) อยู่ชัน้ท่ี 2  สระบน (อิ อี อึ อื) อยู่ชัน้ท่ี 3 และเคร่ืองหมายวรรณยุกต์และไม้ไต่คู้  อยู่ชัน้ที่ 4 

เคร่ืองหมายวรรณยุกต์จึงปรากฏร่วมกับไม้ไต่คู้ไม่ได้  ก็ก่อให้เกิดข้อจํากัดท่ีทําให้ต้องตดัตวัหนึ่งออกไป 

ดงันัน้ คําว่า เก่ง ซึง่ออกเสียงสัน้ กบั เก้ง ซึง่ออกเสียงยาว ไม่สามารถแสดงให้ตา่งกนัได้ เพราะไม้ไตคู่้ซึง่

กํากบัสระเสียงสัน้ของคําวา่ เก่ง ถกูตดัทิง้ 

 

 
ภาพประกอบท่ี  4  การสะกดคําวา่เก่งก่อนมีเคร่ืองพิมพ์ดีดใช้ 

ท่ีมา : นิตยา กาญจนะวรรณ, 2554 : 13 อ้างจากพจนานกุรม สพัะ พะจะนะ พาสาไท 
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ในการสื่อสารทางโทรเลข ด้วยข้อจํากัดที่ต้องส่งข้อความสัน้ๆเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และคําใน

ภาษาโทรเลขก็ไมต่รงกบัท่ีกําหนดไว้ในพจนานกุรมเพราะต้องส่งเป็นรหสัมอร์ส ภาษาโทรเลขจึงเป็นภาษา

ท่ีสัน้และห้วน เช่น “เกิดแล้วชาย” หมายความว่า “ลกูเกิดแล้วเป็นเพศชาย” “เสียพาสีแล้ว” หมายความว่า 

“เสียภาษีแล้ว”(นิตยะ กาญจนะวรรณ, 2544 : 19)  

ในปัจจุบันเมื่อมีการสื่อสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและ       

แท็บเล็ต ผู้ สื่อสารต้องใช้แป้นพิมพ์ พิมพ์ข้อความแล้วกดปุ่ ม send หรือ Enter เพื่อแสดงข้อความบน

หน้าจอ ผู้ใช้ภาษาได้ใช้ประโยชน์จากการใช้แป้นพมิพ์ ฝ่าข้อจํากดัท่ีไมส่ามารถแสดงสีหน้าท่าทางและเสียง

ผ่านหน้าจอได้ด้วยการพิมพ์ข้อความแบบพิเศษ  เช่น  สื่ออารมณ์ความรู้สึกด้วยการพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรตวั

สุดท้าย สื่อความหมายถึงเสียงที่ดงั/เน้น และลากเสียงนาน เช่น พิมพ์ซํา้โดยกดแป้นพิมพ์ตวัอักษรนัน้ๆ 

ค้างไว้(เป็นการพิมพ์ที่รวดเร็วด้วย) เช่น สุดยอดดดดดดดดด  ไปด้วยยยยยยยยยย แพงมากกกกกกกกก  

การพมิพ์สญัรูป(emoticons) ใช้สญัลกัษณ์บนแป้นพิมพ์มาเรียงตอ่กนัจนเป็นภาพใบหน้าและท่าทาง มีการ

สร้างสญัลกัษณ์เชน่นีเ้ป็นจํานวนมาก เชน่  

:-) ,   ^___^ ,   ^^   ยิม้   

;-(,    T^T,  TT^TT   ร้องไห้  

 :(   :-(   หน้าบึง้   

O.o    ประหลาดใจ   

^^/    ยิม้พร้อมกบัยกมือขึน้   

^_^v    ยิม้พร้อมกบัชสูองนิว้   

(>.<” )( “>.<)   ทําหน้าบดูพร้อมกบัสา่ยหน้า  

(^人^)   ยกมือไหว้  

การใช้สญัรูปนีมี้การสร้างสรรค์อยา่งหลากหลายเป็นจํานวนมาก4

 

 

4.1.2 การแสดงข้อความผ่านหน้าจอ  

4.1.2.1 พืน้ท่ีในหน้าจอท่ีแสดงข้อความมีจํากดั  

ภาษาไทยเน็ตในยคุแรกๆเกิดขึน้จากการสนทนาในห้องสนทนาออนไลน์ ข้อความท่ี

แสดงท่ีหน้าจอจะถูกเล่ือนขึน้ไปเร่ือยๆ โดยมีข้อความใหม่มาแสดงแทนที่ ดังนัน้ ผู้ ใช้ภาษาจึงต้องใช้

ข้อความท่ีสัน้เพื่อให้เนือ้หาจํานวนมากยงัคงแสดงผลอยู่ในหน้าจอ เพื่อให้การส่ือสารเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง 

ส่วนการสื่อสารในยคุปัจจบุนัท่ีมีการสื่อสารผ่านกระดานแสดงความเห็นในเว็บไซต์ตา่งๆ และในโปรแกรม

ประยกุต์ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีพืน้ท่ีเล็กๆให้พิมพ์ข้อความ ผู้ใช้ภาษาจงึต้องใช้ภาษาท่ีกระชบัและสัน้

                                                           
4

 สามารถดตูวัอยา่งเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ที่รวบรวมสญัรูปให้สามารถนําไปใช้ได้ โดยใช้ฟังก์ชัน่ copy และ paste โดยไม่

ต้องพิมพ์ใหมด้่วยตวัเอง เช่น  http://alizabate.blogspot.com/2009/04/emotion-text.html 
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ท่ีสดุเพ่ือแสดงผลในหน้าจอท่ีมีขนาดเล็ก ประกอบกบัแป้นพิมพ์มีขนาดเล็กมาก (โดยเฉพาะในสมาร์ทโฟน)         

การพิมพ์ข้อความได้สัน้และกระชับที่สุดจะช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ จึงทําให้เกิดการสะกดคําที่

เบ่ียงเบนหรือแปรไปจากภาษาไทยมาตรฐาน  

 

 เชน่  การพมิพ์  จริง  เป็น  จิง และ  เสร็จ เป็น  เส็ด  พิมพ์ได้เร็วขึน้เพราะไมต้่องพิมพ์ตวัอกัษร ร

           การพิมพ์  ไมรู้่  เป็น  มะรุ้  พิมพ์ได้เร็วขึน้เพราะไมต้่องกดปุ่ ม Shift ก่อนเพ่ือพิมพ์ สระ  ◌ู   

        การพมิพ์  เด๋ียว  เป็น  เดว๋  พิมพ์ได้เร็วขึน้เพราะไมต้่องพิมพ์ตวัอกัษร ย 

 

4.1.2.2 ผู้สง่สารและผู้ รับสารไมเ่ห็นสีหน้า ทา่ทางและไมไ่ด้ยินเสียง 

การส่ือสารผา่นหน้าจอทําให้ผู้สนทนาไม่สามารถเห็นหน้าตา ท่าทางและไม่ได้ยินเสียง ทําให้เกิด

การพมิพ์ข้อความลกัษณะตา่งๆท่ีแสดงสีหน้า อารมณ์ ทา่ทาง กิริยาอาการ นํา้เสียง เชน่  

การพิมพ์ซํา้เพื่อแสดงเสียงที่ดงัและลากเสียงยาวเลียนแบบภาษาพูด เช่น สวยมากกกกกกกก 

เซงโว้ยยยยยยยยย  

การพมิพ์แบบเว้นตวัอกัษรแสดงการเน้นเสียง เชน่  ยิ น ดี ท่ี ไ ด้ รู้ จ ัก   

การใช้สญัรูปตา่งๆ ^^ (ยิม้) ^3^ (สง่จบู) -*- (หน้าถอดสี)  

  หรือการใช้สญัรูปพร้อมกบัข้อความ  เช่น  สู้ๆ^^V   กํา -*-   ขอบคณุคะ่ ^^  เพ่ือให้รู้ว่ากล่าว

ข้อความนีพ้ร้อมกบัมีสีหน้าเชน่ไร หรือต้องการแสดงทา่ทางเชน่ไร  

        

4.1.3 การส่ือสารท่ีต้องการความรวดเร็ว  

การใช้ภาษาเน็ตยุคแรกเป็นการสนทนาในห้องสนทนาออนไลน์ การสื่อสารรูปแบบนี ้

ต้องการความรวดเร็วเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องพึง่พาการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ยิ่งหากสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตช้ามาประกอบกับการพิมพ์ช้า ก็จะยิ่งทําให้การโต้ตอบกันไปมาช้าอย่างมาก ส่งผลให้ขาด

ความต่อเนื่องในการสนทนา ผู้ ใช้ภาษาจึงต้องสร้างสรรค์วิธีการพิมพ์หรือใช้ภาษาที่รวดเร็ว (Yuphaphan 

Hoonchamlong, 2003 : 4) แตใ่นปัจจบุนัเร่ืองความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่ได้เป็นปัญหาหลกั เนื่องจาก

การสญัญาณอินเตอร์เน็ตมีความเร็วพอท่ีจะสามารถส่งข้อความได้ในทนัท่ีท่ีกดปุ่ ม send หรือ Enter แต่

ผู้ ใช้ภาษาก็ยงัคงต้องการความเร็วอยู ่เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ การออนไลน์ตลอดเวลาในขณะทํากิจกรรม

อ่ืนๆในชีวิตประจําวนั ทําให้ผู้ใช้ภาษาต้องสนทนาระหวา่งทํากิจกรรมอ่ืนๆและต้องการประหยดัเวลา ดงันัน้ 

ภาษาเน็ตท่ีใช้ในปี 2555-2556 จงึยงัคงลกัษณะของความสัน้และกระชบั รวมถึงการสะกดท่ีชว่ยให้พิมพ์ได้

เร็วขึน้ น่าสงัเกตว่า แม้กระทัง่การโต้ตอบในกระดานสนทนาที่ไม่ได้ต้องการการโต้ตอบแบบฉับพลนัทนัที         

ก็ยังปรากฏการใช้ภาษาเน็ต อาจกล่าวได้ว่าภาษาเน็ตที่ใช้อยู่นีเ้ป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับในการใช้

ส่ือสารในอินเตอร์เน็ตระดบัหนึง่แล้ว  



30 
 

มีข้อสังเกตประการหนึง่ก็คือ จากการสังเกตการใช้ภาษาในกระดานแสดงความคิดเห็นต่างๆ           

แม้จะมีการสะกดผิดอย่างไม่ตัง้ใจ ถ้าผู้ ใช้ภาษาตา่งก็เข้าใจในสารท่ีส่งมา ก็จะไมมี่การแก้ไขการสะกดผิด

แตอ่ย่างใด แตห่ากผู้ส่งสารเห็นว่าอาจส่งผลให้ผู้ รับสารไม่เข้าใจความหมาย ก็จะพิมพ์ซํา้อีกครัง้เพื่อแก้ไข

ให้ถกูต้อง โดยใช้เคร่ืองหมายดอกจนั (*) ตามด้วยคําท่ีถกูต้อง 

 

4.1.4 การหลีกเล่ียงการพมิพ์คาํไม่สุภาพ 

ในการสนทนาในห้องสนทนาในยุคแรกๆ รวมถึงการสนทนาในเกมออนไลน์ปัจจุบนั จะมี

โปรแกรมตรวจจบัและเซ็นเซอร์คําไมส่ภุาพ  ในเกมออนไลน์ หากผู้ เลน่สนทนากนัโดยพิมพ์คําไม่สภุาพ การ

แสดงผลจะออกมาเป็นเคร่ืองหมายดอกจนั ( * ) ทําให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ ดงันัน้ผู้ ใช้ภาษา             

จึงหลีกเลี่ยงการพิมพ์คําไม่สุภาพด้วยการสะกดคําท่ีแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น คําว่า สตัว์            

(ซึ่งใช้เป็นคําดา่ แตใ่นกรณีท่ีไมไ่ด้ใช้เป็นคําดา่ ระบบก็ยงัคงเซ็นเซอร์) สะกดเป็น  สสั  สดั สาด  สาสสสส             

คําว่า เหีย้ สะกดเป็น  เห้  เอีย้   คําว่า มึง สะกดเป็น เมิง มึง  คําว่า ก ูเป็น  กรู  ก ุ น่าสงัเกตว่าในปัจจบุนั         

แม้จะเป็นการสื่อสารในกระดานแสดงความเห็นต่างๆ ซึง่ไม่ได้มีระบบเซ็นเซอร์ แต่ผู้ ใช้ภาษาส่วนใหญ่ก็

ยังคงเลี่ยงการสะกดคําหยาบตามภาษาไทยมาตรฐาน  โดยสะกดให้แตกต่าง อาจเป็นเพราะเกิดการ

ยอมรับการสะกดคําในลกัษณะใหมนี่แ้ล้ว  
 

 อาจกล่าวได้ว่าภาษาไทยเน็ตมีลกัษณะที่สามารถฝ่าข้อจํากัดของการที่ผู้สนทนาไม่เห็นสี

หน้า ท่าทางและไม่ได้ยินเสียง เนื่องจากเป็นการสนทนาผ่านหน้าจอด้วยการพิมพ์ตวัอกัษรบนแป้นพิมพ์          

และสําหรับการสนทนาโต้ตอบกนัอยา่งฉบัพลนัทนัทีนัน้ต้องการความรวดเร็วเพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง ทัง้ยังมีการปรับภาษาที่ใช้อยู่เพื่อให้สื่อสารได้เมื่อเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร เช่น เม่ือมีระบบ

เซ็นเซอร์คําหยาบ ก็มีการเลี่ยงการสะกดตามภาษาไทยมาตรฐาน  หรือเม่ือเกิดความไม่ต่อเนื่องในการ

สื่อสารเพราะความล่าช้าเนื่องจากสญัญาณอินเตอร์เน็ตช้า  ก็มีการสะกดคําที่เอือ้ต่อการพิมพ์ให้เร็วขึน้  

เป็นต้น  การดดัแปลงภาษาที่ใช้อยู่และสร้างสรรค์ภาษารูปแบบใหม่เพื่อฝ่าข้อจํากัดดงักล่าวทําให้เกิด

ภาษาไทยเนต็ท่ีมีลกัษณะหลายประการท่ีแตกตา่งจากทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียน  ดงัท่ีผู้ วิจยัจะอภิปราย

ตอ่ไป 
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4.2  ลักษณะของภาษาไทยเน็ต ปี 2555-2556 

การศึกษาลักษณะของภาษาไทยเน็ตในงานวิจัยนีจ้ะใช้ข้อมูลภาษาที่เก็บในช่วงปี 2555-2556            

จากกระดานแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ดงัตอ่ไปนี ้www.yenta4.com, www.dek-d.com (กลุม่เด็กและ

วยัรุ่น) www.panthip.com (กลุ่มวยัทํางาน) และ www.facebook.com (กลุ่มเด็ก วยัรุ่นและวยัทํางาน) 

โดยแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ 4.2.1 การแปรด้านการสะกดคํา  4.2.2 การพิมพ์แบบพิเศษ 4.2.3       

การใช้สัญรูป (Emoticons) 4.2.4 การสร้างคําใหม่ 4.2.5 การใช้เคร่ืองหมาย และ 4.2.6 การใช้

ภาษาองักฤษปนภาษาไทย 

4.2.1 การแปร (Variation) ด้านการสะกดคาํ 

การแปร หมายถึง รูปแบบท่ีเบี่ยงเบนออกไปจากรูปเดิม หรือรูปมาตรฐาน แตก็่ยงัมีส่วนที่บง่บอก

ได้วา่เป็นสิ่งเดียวกนักบัรูปเดมิหรือรูปมาตรฐาน การแปรของภาษาเกิดได้ในทกุระบบ และสมัพนัธ์กบัปัจจยั

ทางสงัคมเสมอ ความจริงข้อนีทํ้าให้เกิดการจัดแบ่งภาษาเป็นวิธภาษาประเภทต่างๆ หรือจัดเป็น 2 มิติ

ใหญ่ๆได้แก่ ภาษายอ่ย และทําเนียบภาษา (register) (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2548 :   9-10)  

ภาษาไทยเน็ตมีลกัษณะของการแปรในด้านการสะกดคําเป็นจํานวนมาก ซึง่เกิดจากปัจจยัด้าน

วิธีการสื่อสารท่ีสื่อสารผ่านหน้าจอด้วยวิธีการพิมพ์และต้องการความรวดเร็วในการพิมพ์ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น ประกอบกบักลุ่มผู้ ใช้ภาษาท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งมีแนวโน้มของการสร้างอตัลกัษณ์ของตนเองให้

แตกตา่งจากสิง่ท่ีเป็นมาตรฐานของสงัคมจงึทําให้มีการสะกดคําท่ีมีการแปรจากภาษาไทยมาตรฐาน ผู้ วิจยั

จึงศึกษาการแปรของภาษาไทยเน็ตด้านการสะกดคําโดยเทียบกับคําในภาษาไทยมาตรฐาน โดยจดัแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) การแปรด้านการสะกดคําทั่วไป  2) การแปรด้านการสะกดคําท่ีสะกดตามการ

ออกเสียงในภาษาพดู และ 3) การแปรด้านการสะกดคําท่ีสง่อิทธิพลตอ่ภาษาพดู  

4.2.1.1 การแปรด้านการสะกดคาํท่ัวไป 

1) การแปรในการสะกดคํา สระ   ◌ู  เป็น สระ  ◌ุ 

 เชน่ คําวา่   อยู ่ เป็น     อยุ ่

  รูป เป็น รุป 

  ไมรู้่ เป็น ไมรุ้่ 

  ดแูล เป็น ดแุล 

 สนันิษฐานว่าเนื่องจากการพิมพ์สระ   ◌ู  ผู้พิมพ์ต้องกดปุ่ ม Shift จึงทําให้เกิดความล่าช้าในการ

พมิพ์ ผู้ใช้ภาษาจงึเล่ียงท่ีจะกดปุ่ ม Shift โดยการใช้สระ  ◌ุ  ซึ่งเป็นเสียงสัน้แทน แตย่งัคงสื่อความหมายได้ 

สว่นคําวา่ ก ุนอกจากเป็นเพราะการเล่ียงกดปุ่ ม Shift แล้ว ยงัเป็นการเล่ียงการสะกดคําหยาบโดยตรงด้วย 

2) การแปรการสะกดคํา ทีใ่ช้ สระ ไ -  เป็น  ◌ั ย  

เชน่ คําวา่ ทําไม เป็น ทํามยั  

  ใจ เป็น จยั  

http://www.yenta4.com/�
http://www.dek-d.com/�
http://www.panthip.com/�
http://www.facebook.com/�
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  ใช ่ เป็น ชั่ย  

  ใคร เป็น คยั  

  ได้ เป็น ดัย้  

  อะไร เป็น รัย  

  ยงัไง เป็น งยั  

3) การแปรการสะกดคําทีใ่ช้สระอะและมีเสียงตรี โดยใส่ไม้ตรี   ◌๊ แลว้ตดัสระอะ 

เชน่  นะ เป็น น๊ 

 คะ เป็น ค๊ 

4) การแปรการสะกดคําทีมี่การตดัพยญัชนะทา้ยและตดัไม้ไต่คู ้◌็ 

เชน่  เดก็ เป็น เดะ 

 5) การแปรการสะกดคําทีพ่ยญัชนะทา้ย 

เชน่  ขอโทษ เป็น ขอโทด 

  สมเพช เป็น สมเพด 

  สตัว์

 6)  การแปรการสะกดคําทีพ่ยญัชนะตน้ 

 เป็น สสั/สดั 

เชน่  สงสาร เป็น ฉงฉาน 

  รู้แล้ว เป็น ยู้แย้ว 

  สดุๆ เป็น ฝดุๆ 

  ข้อ 2) - 3) เป็นการสะกดคําท่ีผู้ ใช้ภาษาจงใจสะกดให้แตกตา่งจากภาษาไทยมาตรฐาน

เพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ของผู้ใช้ภาษา สว่นข้อ 4) และคําว่า ขอโทด ในข้อ 5) นัน้น่าจะเป็นไปเพื่อความรวดเร็ว

ในการพิมพ์ ส่วนคําว่า สสั/สดั ในข้อ 5) น่าจะเพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์และการหลีกเลี่ยงคําหยาบใน

กรณีท่ีใช้เป็นดา่ ส่วนข้อ 6)  คําว่า ฉงฉาน กบั ยู้แย้ว เป็นการเลียนเสียงพดูของเด็ก5

4.2.1.2  การแปรด้านการสะกดคาํท่ีสะกดตามการออกเสียงในภาษาพูด 

แสดงบคุลิกน่ารักเป็น

กนัเองของผู้ใช้ภาษา 

1.) การแปรการสะกดคําควบไม่แท ้เป็นไม่ควบ 

เชน่  จริง เป็น จิง 

  เสร็จ เป็น เส็ด 

  เศร้า เป็น เส้า 

2.) การแปรการสะกดคําทีมี่ รร เป็น สระ  ◌ํา 

                                                           
5 ในงานวิจยัของ Yuphaphann Hoonchamlong (2003) กลา่วถงึ ลกัษณะของภาษาไทยเน็ตวา่มกีารใช้คาํเลยีนเสยีงพดู

ของเดก็ (Baby Talk)  
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เชน่  กรรม เป็น กํา 

  ธรรมดา เป็น ทํามะดา (ช่วยสื่อความหมายถึงความธรรมดาด้วยการสะกดแบบ

ธรรมดา ไมมี่ รร) 

3.) การแปรสะกดคําทีมี่เสียงเอก โดยใชไ้มเ้อกกํากบั 

เชน่  จ้ะ เป็น จะ่ 

  อะ เป็น อะ่ 

4.) การแปรการสะกดคําทีมี่ไมไ้ต่คู ้ เป็น   ◌้ อ 

เชน่  ก็ เป็น ก้อ 

5.) การแปรการสะกดคําทีมี่เสียงตรี ดว้ยการใชไ้มต้รีกํากบั 

เชน่  นะ เป็น น๊ะ 

  ละ เป็น ล๊ะ 

  แว้(อแุว้) เป็น แว๊ 

  คะ เป็น ค๊ะ 

6.) การแปรการสะกดคําทีใ่ช้สระ  ◌ํา  เป็นสระ  า 

เชน่  นํา้ เป็น น้าม 

  ทํา เป็น ทาม 

7.) การแปรการสะกดคําควบกล้ํา ล/ร เป็น คําทีไ่ม่ควบกล้ํา  

เชน่ ครับ เป็น 

  

คบั 

ปรับปรุง เป็น 

  

ปับปงุ 

ตรงไหน เป็น ตง

  นา่

หนาย 

กลวั เป็น นา่

  

กวั 

ปรบมือ เป็น ปบ

8.) การแปรการสะกดคําทีต่ดัพยญัชนะทา้ยออกตามการออกเสียง 

มือ 

เชน่  กบั เป็น กะ 

  ด้วย เป็น ดัว้ 

9.) การแปรการสะกดคําตามการออกเสียงคําทีมี่การกลมกลืนเสียง (Assimilation)  

เชน่  ลัน้ลา/ลนัล้า เป็น ลัล้ลา/ลลัล้า (เสียงพยญัชนะต้นของพยางค์หลงั เหน่ียวเอาเสียง

พยญัชนะท้ายของพยางค์แรก กลายเป็น ลัล้ลา) 

  อยา่มา  เป็น หยัม่มา (เสียงพยัญชนะต้นของพยางค์หลัง เหนี่ยวเสียงของ

พยางค์แรก สว่นการสะกดคําวา่ หยัม่ สะกดตามคําวา่ หยา่ ) 
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  อะไร/อะไล เป็น อัลไล (เสียงพยัญชนะต้นของพยางค์หลัง เหนี่ยวเสียงของ

พยางค์แรก) 

  ตวัเอง/ตะเอง เป็น เตง (เสียงของพยางค์แรกและพยางค์หลงักลมกลืนกนักลายเป็น

พยางค์เดียว) 

4.2.1.3 การแปรด้านการสะกดคาํท่ีอาจส่งอิทธิพลต่อภาษาพูด 

1.) การแปรการสะกดพยญัชนะตน้ 

  การแปรในการสะกดพยญัชนะต้น ล เป็น ร 

เชน่  เลย เป็น เรย 

  แล้ว เป็น แร้ว 

  เลิศ เป็น เร่ิด (คํานีผู้้ วิจยัไมแ่นใ่จวา่มาจากคําในภาษาพดูก่อนหรือไม)่ 

 การแปรการสะกดคําท่ีไมค่วบกล้า เป็น ควบกลํา้ ล/ร/ว 

เชน่  จ้า เป็น จร้า 

  บ้า เป็น บร้า 

  คะ่/คะ เป็น คร่า / คร้า 

  มาก เป็น มว๊าก 

2.) การแปรการสะกดพยญัชนะทา้ย 

การแปรการสะกดพยญัชนะท้าย จาก น เป็น ล ส่งผลตอ่การออกเสียงของคําดงักล่าว 

โดยออกเสียงเป็น /ล/ ซึง่เป็นเสียงพยัญชนะท้ายที่ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทยแต่มีในระบบเสียง

ภาษาองักฤษ  

เชน่  ซะงัน้(เสียอยา่งนัน้) เป็น ซะงัล้ 

  เขิน   เป็น เขิล 

  กนั   เป็น กลั 

  เพ่ือน   เป็น เพิ่ล 

การแปรการสะกดพยญัชนะท้าย น เป็น ง 

เชน่  คณุ   เป็น คงุ 

  กิน   เป็น กิง 

3.) การแปรในการสะกดเคร่ืองหมายกํากบัตวัอกัษรและพยญัชนะทา้ย 

การแปรการสะกดคําท่ีใช้ไม้ไตคู่้   (   ◌็ ) โดยตดัไม้ไตคู่้ออกแล้วเปล่ียนตวั 

สะกด น/ร เป็น ง 

เชน่  เห็น   เป็น เหง 

  เป็น   เป็น เปง 
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  เซ็ง   เป็น เซง 

  เวร   เป็น เวง 

4.) การแปรการสะกดคําดา้นสระ 

ผู้ วิจยัแบง่ออกเป็น 7 กลุม่ ได้แก่ 

การแปรการสะกดคําท่ีมีเสียงสระอะ-อา (สระกลาง6

เชน่ บ๊าย

) เป็น สระอ่ืนๆ (สระหลงัและสระ

หน้า) 

บาย   เป็น บบับยุ/บะ

 

บยุ 

จงัเลย      เป็น จงุ

 

เบย 

ประกาศ      เป็น ปกุาศ 

ใชไ่หม      เป็น 

ดี

ชิมิ 

วะ่    เป็น ดี

การแปรในการสะกดคําท่ีมีเสียงสระอะ เป็น สระอา 

แว๊ 

เชน่  มนั  เป็น 

  

มาน 

อะไร  เป็น 

  ทํา

อาราย 

ไม  เป็น ทะ

  

มาย 

ทํา  เป็น 

การแปรการสะกดคําท่ีมีเสียงสระอิ อี เป็น สระเอ 

ทาม 

เชน่  จิงๆ  เป็น เจงๆ 

พ่ี  เป็น เพ ่

นี ้  เป็น เน้ 

การแปรการสะกดคําท่ีมีเสียงสระอ ึเป็น สระอ ุ

เชน่  คดิถึง  เป็น  คดิ

นิด

ถงุ 

นงึ  เป็น นิด

การแปรการสะกดคําท่ีมีเสียงสระประสม เป็น สระเด่ียว 

นงุ 

เชน่  เพ่ือน  เป็น เพิ่ล 

เดียว  เป็น เดว 

เด๋ียว  เป็น เดว๋ 

                                                           
6 นกัภาษาศาสตร์จดักลุม่เสียงสระตามลกัษณะของการใช้อวยัวะในการเปล่งเสียง สระหน้า คือ สระที่ใช้ลิน้ส่วนหน้า           

ทําเสียง ได้แก่ สระ อิ อี เอะ เอ แอะ แอ  สระกลาง คือ สระที่ใช้ลิน้สว่นกลางทําเสียง ได้แก่ สระอึ อือ เออะ เออ อะ อา 

และสระหลัง คอื สระ  ท่ีใช้ลิน้สว่นหลงัทําเสยีง ได้แก ่สระอ ุอ ูโอะ โอ เอาะ ออ (อา่นเพิ่มเติมได้ใน ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน, 

2519 : 74-84) 
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การแปรการสะกดคําที่มีเสียงสระเด่ียว เป็น สระประสม 

เชน่  สดุยอด เป็น สวดยวด/สวดยอด 

ลกูพ่ี เป็น ลวก

การแปรการสะกดคําท่ีประกอบด้วยสระเกิน เป็น สระเดี่ยว ได้แก่การสะกดคําว่า ไม ่ 

เป็น  มะ  

เพ ่  

เชน่  ไมมี่   เป็น มะ

 

มี 

ไมรู้่  เป็น มะ

 

รุ้ / มะยู้  

ไมเ่ห็น  เป็น มะเหง/มะ

 

เหน 

4.2.2 การพมิพ์แบบพเิศษ 

4.2.2.1 การพมิพ์ซํา้ตัวอักษร 

 ในภาษาไทยเน็ตปี 2555-2556 ปรากฏการพมิพ์ซํา้ตวัอกัษรเป็นจํานวนมาก  การพิมพ์ซํา้ตวัอกัษร

เป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมอย่างมาก มีทัง้ที่เป็นการพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรตวัสุดท้าย พิมพ์ซํา้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์          

( ! ) เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) เคร่ืองหมายไม้ยมก และตวัเลข 5/๕  ผู้ ใช้ภาษาสามารถพิมพ์ซํา้ได้โดยไม่

จํากัด เพื่อแสดงนํา้เสียง ความดงัและยาวนานของเสียง(เลียนเสียง) และยังพบการพิมพ์ซํา้เพื่อเน้น

ความหมายอีกด้วย 

ตวัอยา่งเชน่   

1.) การพมิพ์ซํา้ตวัอกัษรตวัสดุท้ายเพ่ือแสดงความดงัและความยาวนาน 

ของเสียง ตวัอยา่งเชน่ 

กรีด้ดดดดดดด 

ไมอ่าววว 

ก๊ากกกกกก 

กินด้วยยย 

ย๊ากกกกกก 

อึม๋มว๊ากกกกก 

กิจกรรมแก้วา่งตอนปิดเทอมจ้าาาา 

2.) การพมิพ์ซํา้เลข 5 และ ๕ เลียนเสียงหวัเราะ ย่ิงซํา้มากย่ิงแสดงถึงความ 

ยาวนานของเสียง ตวัอยา่งเชน่  

ทา่นชายหน้าโคตรฟินละ่ 55555 

555555 

๕๕๕๕๕ 
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3.) การพมิพ์ซํา้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ ( ! ) แสดงการอทุาน ย่ิงมีจํานวนการซํา้มาก 

ก็ย่ิงแสดงอารมณ์ในระดบัท่ีมาก  

ตวัอยา่งเชน่ 

อ๊ากกกกกกกก!!! 

อุ้มแมวเป็นม๊ายยยยยย!!! (ข้อความนีเ้ป็นความเห็นจากใต้ภาพคนอุ้มแมวผิดวิธี แล้ว 

แมวทําหน้าเจบ็ปวด) 

วะ...วะ...ว้าววววว!!! 

อยัยะ่!! “เติล้ ตะวนั” จบั “เน วดัดาว” เซ็นสญัญา... 

ห๊ะ!?! (อทุาน ด้วยความตกใจและสงสยัหรือประหลาดใจ) 

4.)การพมิพ์ซํา้เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) ในประโยคคําถาม เน้นความหมายเชิง 

คําถาม ตวัอยา่งเชน่ 

อยูก่ะคราย???? 

ทําไงดีแว๊???  

5.)การพิมพ์ซํา้เคร่ืองหมายไม้ยมก ( ๆ ) ในภาษาไทยมาตรฐานใช้เคร่ืองหมายไม้ยมก

เพียง 1 ครัง้ เช่น จริงๆ (เน้นยํา้ความหมาย) ขาวๆ , ดําๆ (ทําให้ความหมายอ่อนลง) แตใ่นภาษาไทยเน็ตมี

การพมิพ์ซํา้ไมจํ่ากดัจํานวน ขึน้อยูก่บัผู้ใช้ภาษา  

1) การพมิพ์เคร่ืองหมายไม้ยมกซํา้เพ่ือแสดงปริมาณหรือจํานวนท่ีมาก  

เชน่   ปบมือๆๆๆ (ปรบมือหลายครัง้) 

  มีความสขุมากๆๆๆๆ (มีความสขุอยา่งมาก) 

  เอ๊ิกๆๆๆๆ (เสียงหวัเราะหลายครัง้) 

2) การพมิพ์เคร่ืองหมายไม้ยมกซํา้เพ่ือเน้นยํา้ความหมาย 

เชน่    เอามาให้อา่นขําๆๆๆจ้า  (เน้นวา่ ขําๆ) 

   คืนดีๆๆๆๆๆๆกาน (เน้นวา่ คืนดี) 

   โดนใจสดุๆๆๆๆ ใชเ่ลย (เน้นวา่โดนใจอยา่งท่ีสดุ) 

 

4.2.2.2 การพมิพ์เว้นวรรคระหว่างตวัอักษร 

ใช้เพ่ือเน้นความหมายและแสดงนํา้เสียงจริงจงั ไม่พบการเว้นวรรคระหว่างตวัอกัษรมากเท่าการ

พมิพ์ซํา้ สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะการพมิพ์เว้นวรรคเชน่นีต้้องใช้เวลามากกวา่การพมิพ์แบบปกต ิ
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ตวัอยา่งเชน่  

ท ัก ท า ย ย ย ย 

โ ช ค ดี เ พ่ื อ น 

ข อ โ ท ด น ะ 

  

4.2.3 การใช้สัญรูป (Emoticons)  

การใช้สญัรูปเป็นวิธีการแสดงอารมณ์อย่างหนึ่งของผู้ ใช้ภาษาเน็ต เพื่อฝ่าข้อจํากดัของการไม่เห็น

หน้าตาและทา่ทางของคูส่นทนา สิ่งท่ีพบเพิ่มใหมใ่นภาษาเน็ตปี 2555-2556 ก็คือ 

4.2.3.1 การใช้สัญรูปเดี่ยว  

เชน่   ก :  เกรดออกแล้วไมไ่ด้ A นะ  

        ข :  TT^TT 

 

ก : โห..หน้าใสมว๊ากกกคร่าาาา 

ข : ^^ 

4.2.3.2 การใช้สัญรูปประกอบข้อความ เพ่ือให้คูส่นทนารู้วา่กําลงัพดูด้วยสีหน้าเชน่ไร  

หรือมีทา่ทางใดประกอบขณะส่ือสารข้อความนัน้  

ตวัอยา่งเชน่ 

เพลงแนน่อก ^___^ สดุยอดไปเลย    (ยิม้) 

อยา่ดมุินสิ T^T     (ร้องไห้) 

ตวัจริงตวัเลก็ นา่รักมากๆ >.< ขาวสวา่งฝดุๆ (ทําตาหยี แสดงความนา่รัก) 

จุ๊บ -3-      (ทําริมฝากจูเ๋พ่ือจบู) 

ฮบึบบบบบ :)     (ยิม้) 

พอเปิดมาปุ๊ บ ก็มดิเทอมเรยทนัที!! TT^TT  (ร้องไห้ นํา้ตาไหลพราก) 

ชว่งนีช้อบเพลงนีอ้า่นะ ^__^   (ยิม้) 

อายเค้านะตะเอง -///-    (เขินจนหน้าแดง) 

นา่สงสารมากครับ T_T    (ร้องไห้) 

ขอแชร์นะคะ ^^     (ยิม้) 

น่ีมนัชีวิตจริงชดัๆ Y.Y    (ร้องไห้) 

สู้ๆนะคร้า  ^^V     (ยิม้พร้อมกบัชสูองนิว้) 

ไปด้วยยยยย!! ^^/    (ยิม้พร้อมกบัยกมือขึน้) 

สาธ ุ-/\-      (ยกมือไหว้) 
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 ปัจจุบันในการสนทนาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ มีการ์ตูนอีโมติคอนสําเร็จรูปให้ใช้ในกระดานแสดง

ความเหน็ เพียงพมิพ์สญัลกัษณ์ตามท่ีกําหนด หน้าจอก็จะแสดงผลเป็นรูปการ์ตนู ตวัอยา่งเชน่ 

  

 
ภาพประกอบ 5 การ์ตนูอีโมติคอนสาํเร็จรูปแสดงอารมณ์ จาก www.facebook.com 

ท่ีมา http://windowsvj.com/wpblog/tag/facebook/ 

 

แตก็่ยงัคงปรากฏการพมิพ์สญัรูปเป็นจํานวนมาก ท่ีพบมากท่ีสดุคือ ^^ ซึง่หมายถึงใบหน้ายิม้  

สว่นในโปรแกรมประยกุต์ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีภาพการ์ตนู (Sticker) แสดงหน้าตา ท่าทาง

ตา่งๆ ผู้ใช้จะใช้ภาพการ์ตนูดงักลา่วส่ือความหมายแทนข้อความ ชว่ยให้ส่ือสารได้รวดเร็วขึน้7

 

 

4.2.4 การสร้างคาํใหม่ 

4.2.4.1 คาํแสดงเสียง อารมณ์และกิริยาอาการ 

ภาษาไทยเน็ตมีการใช้คําแสดงเสียง คําแสดงอารมณ์ สีหน้า และกิริยาอาการเป็น

จํานวนมาก เพ่ือฝ่าข้อจํากดัของการที่ไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นสีหน้าท่าทางในการสนทนาโต้ตอบกนัผ่าน

คอมพวิเตอร์ คําเหลา่นี ้ได้แก่ 

1.) คําแสดงเสียงหวัเราะ   

ผู้ใช้ภาษาได้สร้างสรรค์คําแสดงเสียงหวัเราะท่ีหลากหลาย เชน่ 

หวัเราะเบาๆ ตวัอยา่งเชน่  อิอ ิ คริคริ  หหึ ึ หหุ ุ เหอๆ  เหอะๆ 

หวัเราะดงัๆ  ตวัอยา่งเชน่  ก๊ากกก/กร๊ากกกก  เอ๊ิกกก ฮา่ๆๆ ห้าๆๆ ๕๕๕  555+  

คําบางคําเป็นคําเลียนเสียงหวัเราะ เช่น 555 ๕๕๕ ฮ่าๆๆ ห้าๆ เอิ๊กกกกก ก๊ากกกก แตคํ่าบางคํา

เป็นคําแทนเสียงหวัเราะ เชน่ อิอิ คริคริ หหึ ึหหุ ุเป็นต้น   

2.) คําเลียนเสียงร้องไห้ 

เชน่ แงๆ  งือๆ  ฮือๆ แว๊ (มาจาก อแุว้ คําเลียนเสียงร้องของเดก็ทารก) 

3.) คําอทุาน   

เชน่  แอร๊ยยย! อร๊ายยย! บร๊ะเจ้า!  อยัย๊ะ!  ห๊ะ! เง้อ!  ง้ะ/ง่ะ! เย้ย! อ๊ากกก! ง่า!  เง้อ! 

                                                           
7

 เน่ืองจากภาษาไทยเน็ตในการสนทนาสว่นตวัอยูน่อกขอบเขตการวจิยัชิน้นี ้จงึไมไ่ด้ยกตวัอยา่งภาพการ์ตนู (Sticker) มา

ในท่ีนี ้ สามารถดไูด้จาก www.facebook.com ,โปรแกรมประยกุต์ Line, Whatsapp ฯลฯ 

http://windowsvj.com/wpblog/tag/facebook/�
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4.) คําแสดงอารมณ์ ความรู้สกึ 

เชน่   เงิบ   หมายถึง  ผงะจนเกือบตกเก้าอี ้(มาจาก หงายเงิบ) 

 งงิุ   หมายถึง  มี  2 ความหมาย 1) หมายถึงอารมณ์เสีย         

มาจากคําวา่ หงดุหงิด 2) ใสใ่นประโยคเพ่ือแสดงบคุลิกนา่รักของผู้ใช้ภาษา 

แอบเซง(แอบเซ็ง)   หมายถึง  ดเูหมือนไมเ่ซ็ง แตจ่ริงๆแล้วเซ็ง 

เพลียจิต/เพลีย    หมายถึง  ออ่นอกออ่นใจ 

 จ๊ีด   หมายถึง  เสียใจ เสียความรู้สกึ 

5.) คําแสดงกิริยาและทา่ทาง  

เชน่   ม๊วฟฟฟฟ   หมายถึง  การจบูครัง้เดียว (กดนํา้หนกัลงบนแก้มผู้ถกูจบู) 

จุ๊บ/จบุุๆ    หมายถึง  การจบูเบาๆ 

ฮบึๆๆๆๆ   หมายถึง  ท่าทางการฮึดสู้  เพื่อทํางานหรือทําตามเป้าหมายอย่าง

แข็งขนั 

กระทืบ Like   หมายถึง  ชอบมากๆ (มาจากการคลกิปุ่ ม Like ในเว็บไซต์เฟสบคุ)  

 

4.2.4.2 คาํลงท้าย 

ในภาษาไทยเนต็ปรากฏคําลงท้ายประโยคท่ีสร้างขึน้ใหม ่ดงันี ้

1.) คําลงทา้ยประโยคคําถาม   

ได้แก่ คําวา่  อา่  อะ/อะ่  งะ่  งิ 

ตวัอยา่งเชน่   เทา่ไหร่อา่

   ทําไร

คะ 

   ชว่งนีไ้มมีแตค่นนอนดกึ

อะ 

   ไปไหนมา

ง่ะ 

   หนกุป่าว

งิ 

2.) คําลงทา้ยประโยคบอกเล่า   

งิ 

ได้แก่ คําวา่ อะ/อะ่  งิ 

ตวัอยา่งเชน่  สวย

   ซีด้เลย

อะ 

   ลําคาน

อา่ 

   อยากทําบ้าง

อะ่ 

   มนัคือความจงิ

อะ่ 

   เพิ่งทําเส็ด

อะ่ 

งิ 
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   งานเข้าเลย

3.) คําลงทา้ยประโยคทีแ่สดงความหมายขดัแยง้ 

งิ 

ได้แก่ คําวา่ เหอะ (เถอะ)  

ในภาษาเน็ตไมไ่ด้ใช้ คําวา่ เหอะ ในประโยคเชิญชวนเหมือนในภาษาพดู เช่น  ไปกนัเหอะ  เลิกกนั

เหอะ แตใ่ช้เพ่ือส่ือความหมายท่ีขดัแย้งกบัอีกฝ่ายหนึง่  

ตวัอยา่งเชน่   

ขีเ้หร่เหอะ (ขีเ้หร่ต่างหาก ไม่สวย)  เป็นประโยคแสดงความคิดเห็นต่อภาพผู้หญิงคนหนึง่ท่ีคนอ่ืนๆ      

ตา่งแสดงความเห็นวา่สวย 

ส้งทรีนนนนเหอะ (ส้นตีนเหอะ) เป็นประโยคแสดงความคิดเห็นขดัแย้งหรือต่อต้านกับความเห็นก่อน

หน้า 

ดว่นสดุๆ มีแจกของ ง่ายเหอะ (ไมไ่ด้ยากอยา่งท่ีคดิ) แคต่อบคําถามไม่ก่ีคําถาม ของเค้าเองเหอะ (ไม่ใช่

ของท่ีเอามาจากท่ีอ่ืน) 

จิงเหอะ เช่ือก ุ(มนัเป็นความจริง ไมใ่ชไ่มจ่ริงอยา่งท่ีเข้าใจ) 

 

4.2.4.3 คาํแสดงการตอบรับ/รับรู้   

คําประเภทนีเ้ป็นคําที่ใช้สื่อความหมายแทนการพยักหน้า แสดงการรับรู้สารของคู่

สนทนา    

เชน่  อืม  อะจ้ะ  อา่น้า/อะนะ  งืม  งือ/งือๆ  

ตวัอยา่งเชน่  ก : อาทิดนีจ้กิลบับ้านนนนน.... 

  ข : อืม.. ดีๆ 

  ก : อยากไปด้วยป่ะ 

 

  ก : ไมคนเราใจดํากนัจงั โลกนีม้นัอยูย่ากขึน้ทกุทีโว้ยยยย 

  ข : อา่นะ 

  ค : ใจเย็ล 

 

4.2.4.4 การนําคาํท่ีมีอยู่แล้วในภาษา(ในความหมายอ่ืน) มาใช้ส่ือสารในอีกความหมาย 

หน่ึงเน่ืองจากออกเสียงคล้ายกัน 

เชน่ คําวา่   ถั่วต้ม  ใช้ในความหมายวา่ ถกูต้อง 

 นา่ร็อค  ใช้ในความหมายวา่ นา่รัก 
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4.2.4.5 คาํศัพท์อ่ืนๆ  

เชน่ กาก     ใช้เป็นคําด่าในลกัษณะดถููก หมายถึง คนที่ทําตวัไม่มีประโยชน์ สร้างความเดือดร้อนให้

ผู้ อ่ืน และใช้เป็นคําคุณศพัท์เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพตํ่ากว่าที่คิด เช่น  โทสับกากๆ

(โทรศพัท์)  เน็ตกาก  มอไซกากๆ(มอเตอร์ไซค์) 

 เนา่ ใช้เป็นคําคุณศัพท์กล่าวถึงสิ ่งที่ถูกทิง้ไว้ไม่ได้สนใจมาเป็นเวลานาน  เช่น  บล๊อกเน่า 

(บล๊อกออนไลน์ไมไ่ด้อพัเดทข้อมลูนานมาก) หรือใช้กบัอินเตอร์เน็ตท่ีใช้งานไมไ่ด้ เชน่ เน็ตเนา่   

 เทพ8

 เมพขิงๆ หมายถึง การมีฝีมือในระดบัสงูมาก หรือมีคณุสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีสงูมาก มาจาก

การพิมพ์ เทพจิงๆ ผดิบอ่ยๆ จนกลายเป็นคําท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปมีความหมายเดียวกบั เทพจริงๆ/เทพจิงๆ 

 หมายถึง การมีฝีมือในระดบัสงูมาก หรือมีคณุสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีสงูมาก เช่น หล่อ

ขัน้เทพ ฝีมือระดบัเทพ 

 เกรียน ใช้เป็นคําด่า หมายถึง คนที่ก่อกวนผู้ อื่น มาจากกลุ่มผู้ เล่นเกมออนไลน์ ที่ใช้คํานีด้่าคนท่ี

ก่อกวนผู้ เลน่อ่ืนโดยเปรียบวา่เหมือนกบัเด็กประถมทรงผมเกรียนท่ีไมมี่วฒุิภาวะ ไม่รู้ว่าอะไรควรทําหรือไม่

ควรทํา 

 ฟิน คํานีป้รากฏใช้ร่วมกันทัง้ในภาษาพูดและภาษาเน็ต หมายถึง มีความสขุโดยสมบูรณ์ มา

จากคําวา่ Finale หรือ Finish  เชน่ อร่อยแบบฟินๆ   ฟินทัง้เร่ือง 

 โอ หมายถึง ดี น่าพอใจ หรือแปลว่า ตกลง (มาจากคําว่า โอเค) เช่น  โอป่ะเตง (ดีไหม หรือ

โอเคไหมตวัเอง) 

 

4.2.5 การใช้เคร่ืองหมาย 

4.2.5.1 การใช้เคร่ืองหมายปรัศนี (? )ในประโยคคําถาม 

ในภาษาเน็ตปี 2555-2556 ผู้ วิจยัพบว่ามีการใช้เคร่ืองหมายปรัศนีในประโยคคําถาม

เป็นจํานวนมาก อาจกลา่วได้วา่ได้รับอิทธิพลจากภาษาองักฤษ  จดุประสงค์ของการใช้น่าจะเพื่อให้ผู้ รับสาร

เม่ือเห็นข้อความแล้ว เข้าใจได้โดยทนัทีวา่เป็นคําถาม และเพ่ือละคําท่ีเป็นคําถาม   

ตวัอยา่งเชน่ 

                                                           
8

 คําวา่ เทพ เป็นคําสร้างใหมใ่นภาษาเน็ต หมายถึง การมีฝีมือในระดบัสงูมาก หรือมีคณุสมบตัิอยา่งใดอยา่งหนึง่ที่สงูมาก 

(เชน่ หลอ่ขัน้เทพ) คํานีม้าจากกลุม่ผู้ เลน่เกมออนไลน์  ในเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริง ผู้ เลน่จะถกูสมมตุิให้แทนตวั

ละครตัวหนึง่ในเกม ผู้ เล่นมีหน้าทีเ่พิม่ระดับความสามารถของตนด้วยการทําภารกิจต่างๆ ยิง่ทํามากก็ยิง่เพิม่ระดับ

ความสามารถของตนเองได้มาก  ผู้ ท่ีมีระดบัความสามารถสงูมาก หรือ เลเวลสงู (high level) จะได้รับการกลา่วถึงว่าเป็น 

“เทพ” เนื่องจากมีความสามารถ หรือสกิล (skill) เหนือธรรมดาท่ีผู้ เลน่เลเวลตํ่าไมม่ี  เมื่อมีการพิมพ์ผิดเป็น “เมพ” บอ่ยครัง้

เข้า ก็มกีารใช้คาํวา่ เทพ กบั เมพ แทนกนัได้ 
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= =! ทําไมต้องคอมเม้นค้า? 

เจอคนไมรู้่จกัมาขอถ่ายรูปด้วย ทํายงัไงดี?? 

ดํางัน้ดําเลยใชม่ัย้? 

จําน้องด้ายยยมิ? 

แคนี่?้ (ละคําวา่ หรือ/เหรอ) ..เพ่ือ?? (ละคําวา่ อะไร) 

4.2.5.2 การใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ ( ! )  

มีการใช้เคร่ืองหมายอัศเจรีย์ในประโยคอุทาน และประโยคที่ต้องการเน้นเสียงเพื่อ

ดงึดดูความสนใจ  

ตวัอยา่งเชน่ 

ในประโยคอทุาน 

หลอ่จงั...น้องเรา!! 

ต่ืนมาอาบน้ามมมไปโรงเรียน ทํางานนน ท้อออออ!!! 

ตกใจง๊ิ...แทบจะตกเก้าอีเ้ลย!! 

ในประโยคท่ีต้องการเน้นเสียง เพ่ือดงึความสนใจ  

แก๊งนมอุน่..จดัหนกัไปนะ หลงัตีแบตวะ่!! 

เร่ิมละ่!! 

เลน่กนัเถอะ สนกุจริงๆ แอพนี!้!! 

พดูดี!! 

อารมตอนเน้เรย!! 

อยา่ให้เราต้องสวยแคห่น้าตาอยา่งเดียว!!! 

 

4.2.5.3 การใช้เคร่ืองหมายจดุไขป่ลา ( . )   

1.)มีการใช้เคร่ืองหมายจดุไขป่ลาเพ่ือแสดงให้เห็นวา่ประโยคท่ีถกูคัน่ด้วย 

จดุไขป่ลามีความหมายตอ่เน่ืองกนั  

ตวัอยา่งเชน่ 

แตเ่คยเจออีกแบบ คนตวัสงู...เง้อ เค้าตวัเตีย้...นัง่ข้างหลงั ซวยเลย 

กอุยากเจอรถเม...สายเนีย้5555 

เออ่...ทําไรอะ่ 

มีความสขุมากๆ ร่ํารวย...มัง่คัง่...มัน่คงจะ่ตุ๊กกี ้

โดน...เตม็ๆ 

ความรู้....หรือ...จะสู้ประสบการณ์ 
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2.) มีการใช้เคร่ืองหมายจดุไขป่ลาท้ายประโยค เพ่ือแสดงการลากเสียง ไมใ่ห้ 

ประโยคจบห้วนๆ 

ตวัอยา่งเชน่ 

โดนโคตรๆ โคตรจาโดน... 

อืม... 

พอเหอะ.... 

คริคริ หนัไปดอีูกทีให้แนจ่ยัย... 

รอจนเช้าละ.... 

 

4.2.6 การใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย 

การใช้ภาษาองักฤษปนภาษาไทย สว่นใหญ่จะใช้ภาษาองักฤษในคําทบัศพัท์ท่ีนิยมใช้กนัในภาษาพดู 

ตวัอยา่งเชน่  

 Ok จ้า 

 ไมเ่คย Fake 

 Thanks จ้า 

 กระทืบ Like 

 ลคุ sexy 

 Set นีห้้ามแมเ่ห็นคะ่ เดว๋งานเข้า 555 

 

  จะเห็นได้ว่าลกัษณะของภาษาไทยเน็ตที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลกัษณะที่สามารถฝ่าข้อจํากัดของ

การสนทนาผา่นหน้าจอท่ีคูส่นทนาไมเ่ห็นสีหน้า ทา่ทาง ไมไ่ด้ยินเสียง ตลอดจนไม่รู้ถึงบคุลิกของกนัและกนั  

เม่ือผู้ส่งสารต้องการแสดงสีหน้า ท่าทาง นํา้เสียงและบคุลิกของตนให้คู่สนทนารับรู้  การส่งข้อความด้วย

การพิมพ์ตวัอักษรบนแป้นพิมพ์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการสร้างสรรค์ทางภาษาขึน้เพื่อฝ่าข้อจํากัด

ดงักล่าว เช่น การใช้สญัรูปแสดงสีหน้าอารมณ์ ท่าทาง กิริยาอาการขึน้  เกิดคําท่ีแสดงบคุลิกท่ีมีความเป็น

เด็กและน่ารัก เช่น  งิงิ  ครุคริ  ชิมิ จุงเบย เป็นต้น หรือการพิมพ์ซํา้ตัวอักษรตัวสุดท้ายและพิมพ์ซํา้

สญัลกัษณ์อศัเจรีย์เพื่อแสดงนํา้เสียง เช่น  อุ้มแมวเป็นม๊ายยยยยย!!!   อีกทัง้ความต้องการความรวดเร็ว        

ในการส่ือสารก็ทําให้เกิดการสะกดคําท่ีเอือ้ตอ่การพมิพ์อยา่งรวดเร็ว เชน่  รุ้  ขอโทด  เดะ(เดก็)    

นกัวิชาการบางทา่นกลา่วถึงลกัษณะของภาษาเน็ตว่า เป็นการผสมผสานกนัระหว่าง ภาษาพดูกบั

ภาษาเขียน ดงัท่ี ศริิพร ปัญญาเมธีกลุ (2550 :64 อ้างถึงใน Davis; & Brewer, 1997) กล่าวว่า “การสื่อสาร

รูปแบบนี[้การสนทนาในหอ้งสนทนา]กล่าวไดว่้าเป็นการสือ่สารทีมี่ความผสมผสานกนัระหว่างภาษาพูดกบั

ภาษาเขียน นัน่คือ ผู้สนทนาต้องการสื่อภาษาพูด แต่สื่อที่ใช้ผ่านเป็นการเขียน ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่าเป็น
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การพูดโดยการเขียน” และชชัวดี  ศรลมัพ์ (2544 : 91) กล่าวว่า “การใช้ภาษาในห้องสนทนาทาง

อินเตอร์เน็ตนัน้ เป็นลกัษณะการใช้ภาษาที่น่าสนใจ เพราะเป็นลกัษณะรวมของทัง้ภาษาพูดและภาษา

เขียน กล่าวคือ ถ้อยความที่ใช้มีลกัษณะทางภาษาที่เป็นภาษาพูด แต่ส่งสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

เป็นตวัเขียน (ตวัอกัษร) ด้วยการพิมพ์ถ้อยความนัน้ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของภาษาเขียน อย่างไรก็ตาม 

สําหรับในหอ้งสนทนานัน้ ลกัษณะการใช้ภาษาจะมีลกัษณะของภาษาพูดมากกว่าการพิมพ์ข้อความนัน้ไม่

มีผลต่อภาษาแต่อย่างใด”  

แต่ว่าถ้าเช่นนัน้ จะหาคําอธิบายใดมาอธิบายถึงการปรากฏคําบางคําที่เกิดขึน้ใหม่เนื่องจากการ

พิมพ์ผิด เชน่ “เมพขิงๆ” ซึง่เกิดจากการพิมพ์ผิด ผู้พิมพ์ตัง้ใจพิมพ์ว่า “เทพจิงๆ” (เทพจริงๆ) แตเ่มื่อรีบพิมพ์ 

ตวัอกัษร ม ท่ีแป้นพิมพ์ อยูใ่กล้กบั ท จงึพิมพ์ เทพ เป็น เมพ และตวัอกัษร จ อยู่ใกล้กบั ข จึงเป็นพิมพ์ จิงๆ 

ผิดเป็น ขิงๆ  การพิมพ์ผิดเป็น เมพขิงๆ นัน้ปรากฏบอ่ยครัง้ในหมูผู่้ ใช้ภาษาเน็ต และผู้ ใช้ภาษาก็เข้าใจกนัว่า

หมายถึง เทพจริงๆ ในที่สุดคําว่า “เมพขิงๆ” ก็ถูกใช้เป็นศพัท์หนึง่ในการสื่อสารออนไลน์ ตวัอย่างป้าย

โฆษณาออนไลน์ท่ีใช้คําวา่ เมพขิงๆ แสดงถึงการเข้าใจศพัท์นีโ้ดยทัว่ไป โดยเฉพาะผู้ เลน่เกมออนไลน์ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 6 ป้ายโฆษณาออนไลน์ท่ีมีการใช้คําวา่ เมพขิงๆ 

           ท่ีมา : http://rf.winner.co.th/information/views/news/359 

 

 
ภาพประกอบท่ี 7 ป้ายโฆษณาออนไลน์ท่ีมีการใช้คําวา่ เมพขิงๆ 

          ท่ีมา : http://www.online-station.net/news/pr/1186 

 

http://rf.winner.co.th/information/views/news/359�


46 
 

 
ภาพประกอบท่ี 8  ป้ายโฆษณาออนไลน์ท่ีมีการใช้คําวา่ เมพขิงๆ 

ท่ีมา : http://www.you2play.com/live 

 

หรือการปรากฏของคําบางคําที่ไม่ได้เป็นคําแทนเสียงที่พดูกนัตามปกติ แต่เป็นคําที่เกิดขึน้เพื่อใช้

ในบริบทของการสื่อสารอินเตอร์เน็ตเท่านัน้ เช่น ชอบมว๊าาาาก  คิดถุง บร้า  เวง  เขิล  อาราย มะมี         

เป็นต้น คําบางคําส่งอิทธิพลไปยังภาษาพูด เช่น เทพ อิอิ จุงเบย เป็นต้น  รวมทัง้วิธีการใช้สัญรูปมาสื่อ

ความหมายเพื่อแสดงสีหน้าและท่าทาง เช่น  ^^ (ยิม้) ,  *^* (ทําตาซึง้ นํา้ตาคลอ)  , TT^TT (ร้องไห้นํา้ตา

ไหลพราก) , ^^/ (ยิม้พร้อมกบัชมืูอขึน้) หรือวิธีการพิมพ์ท่ีใช้สญัรูปประกอบข้อความ เช่น  เพลงแน่นอก         

^__^ สดุยอดไปเลย , อย่าดมิุนสิ T^T   ซึ่งไม่ปรากฏในภาษาเขียนมาก่อน  เสียงหวัเราะท่ีมีหลากหลาย

ซึง่ไม่เหมือนเสียงหัวเราะในการสนทนาตามปกติ  เช่น  อิอิ  คริคริ เหอๆ หุหุ  คําอุทานซึง่มีหลากหลาย       

แตล่ะคําก็แสดงการอทุานในอารมณ์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป เช่น  อยัย๊ะ! เง้อ !  ง่ะ!  กํา!  อ๊าก!  เงอะ!  หรือ

คําตอบรับท่ีใช้แทนอาการพยกัหน้า เช่น  อืม  งืม งือๆ คําท่ีสามารถแสดงบคุลิกน่ารักและเป็นกนัเอง เช่น 

คิดถงุ จงุเบย ชิมิ งงิุ   

ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าภาษาไทยเน็ตปัจจุบันเป็นวิธใหม่ของภาษาไทยที่ไม่ได้เกิดจากการ

ผสมผสานระหว่างภาษาพดูและภาษาเขียน แต่มนัเกิดขึน้ในฐานะท่ีเป็นภาษาที่ตอบสนองความต้องการ

ของคนรุ่นใหม่ท่ีจะส่ือสารกันผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ เป็นรูปแบบภาษาที่เกิดขึน้ใหม่ในยุค

แหง่การส่ือสารไร้พรมแดน   

ไม่เพียงแต่ในภาษาไทยเท่านัน้ท่ีมีการใช้ภาษาเน็ต แตภ่าษาอ่ืนๆทัว่โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษา เพื่อรองรับการสื่อสารในรูปแบบใหม่นีเ้ช่นกนั ดงัเช่นท่ีมีประเด็นถกเถียงเก่ียวกบัภาษาอินเตอร์เน็ต

จะทําลายวฒันธรรมทางภาษาหลกั เช่นในวารสาร Sun Journal มีบทความอภิปรายเก่ียวกบัว่าภาษาเน็ต

เป็นสิ่งท่ีดีหรือไมดี่สําหรับสงัคม 

 

http://www.you2play.com/live�
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ภาพประกอบท่ี 9 บทความท่ีแสดงถงึข้อถกเถียงเก่ียวกบัภาษาเน็ตวา่ดีหรือไมด่ีตอ่สงัคม 

ท่ีมา : http://www.sunjournal.com/node/771001

 

 

ผู้ วิจยัเห็นด้วยกับ David Crystal (2001 : 238-239, 242) ท่ีกล่าวถึงภาษาเน็ตไว้ในหนงัสือ 

“Language and the Internet”วา่  

“ภาษาเน็ต (Netspeak) เป็นส่ิงใหม่อย่างสมบูรณ์ มนัไม่ใช่ทัง้ภาษาพูดและภาษา

เขียน...มนัคือบางส่ิงที่มีความแตกต่างจากทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียนซ่ึงเป็นที่เข้าใจกนัดี

อยู่แลว้ กล่าวอย่างย่อมนัคือการสือ่สารในรูปแบบที ่4  ในวงการศึกษาภาษาเราเคยถกเถียง

กนัเก่ียวกบัประเด็น ภาษาพูด vs. ภาษาเขียน vs. ภาษาสญัลกัษณ์ แต่ว่าตัง้แต่บดันี้ไป  

เราต้องเพ่ิมมิติของการเปรียบเทียบเป็นภาษาพูด vs. ภาษาเขียน vs. ภาษาสญัลกัษณ์ vs. 

ภาษาในการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์  Netspeak เป็นผลจากการพฒันาของมนษุย์มาเป็น

พันปี การสื่อสารภาษารูปแบบ / ช่องทางใหม่ไ ม่ ได้มาถึง บ่อยๆในประวัติศาสตร์             

ของมนุษยชาติ” ดงันัน้ “ส่ิงที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงก็คือว่าผู้คนได้เรียนรู้ที่จะปรับภาษาของ

ตวัเองเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะพบปะพูดคุยกันในสถานการณ์ใหม่ และมนุษย์ก็

ฉลาดที่จะสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกในพื้นที่ใหม่นี้  มันเกิดขึ้นมาเพียงไม่ก่ีทศวรรษ             

ดูเหมือนว่าความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์มันไปในทางที่ดี ฉนัสรุปว่า การมาถึง

ของภาษาเน็ต (Netspeak) มนัแสดงถึงความเป็น homoloquens9

 

 ไดอ้ย่างดีทีส่ดุ”  

                                                           
9 มนษุย์ในฐานะสตัว์พดูได้ 

http://www.sunjournal.com/node/77100�
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เราคงต้องยอมรับวา่ เทคโนโลยีการส่ือสารจะยงัพฒันาไปอีกอย่างท่ีเราอาจคาดไม่ถึง และแน่นอน

ว่าภาษาก็ย่อมจะพฒันา ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการสื่อสารในสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วย

เช่นเดียวกัน ก่อนหน้านีมี้ผู้กล่าวถึงภาษาไทยเน็ตว่า “...เขาคิดข้ึนมาใช้ของเขา เดี๋ยวเขาก็เลิกใช้เอง..”           

(“ชิมิ”ไม่วิบตัิ ราชบณัฑิตยนัเอง, 2556) แตก็่จะเห็นว่าไม่เพียงแตไ่ม่เลิกใช้ หากแตย่งัมีการพฒันาและส่ง

อิทธิพลไปยงัภาษาพูดและภาษาเขียน หรือมองในมิติของภาษาเฉพาะกลุ่ม ภาษาไทยเน็ตก็ได้ส่งอิทธิพล

ตอ่ภาษาเฉพาะกลุ่มอ่ืนด้วย ดงัการปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรมรักวยัรุ่น 

ซึง่ผู้ วิจยัจะอภิปรายตอ่ไป  

 

4.3 การปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาส่ือมวลชนและวรรณกรรมรักวัยรุ่น 

ภาษาไทยเน็ตเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที ่คนไทยรุ่นใหม่ใช้ติดต่อสื ่อสารกันทางอินเตอร์เน็ต                

แตน่า่สนใจวา่ภาษาไทยเนต็ได้ไปปรากฏอยู่ในภาษาเฉพาะกลุ่มอ่ืนๆด้วย เช่น ภาษาสื่อมวลชน และภาษา

วรรณกรรมรักวยัรุ่น 

4.3.1 การปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาส่ือมวลชน 

เนื่องด้วยภาษาไทยเน็ตเป็นภาษาที่แสดงบุคลิกที่เป็นกันเอง และมีลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจาก

ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยเน็ตจึงได้รับการนําไปใช้ในพาดหวัข่าวเพื่อสร้างอารมณ์ขนัในเชิงเสียดสี 

ล้อเลียน ซึง่จะชว่ยดงึดดูความสนใจของผู้อา่น 

ตวัอยา่งเชน่ 

ในหนงัสือพิมพ์ M2F ฉบบัวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2556 พาดหวัข่าวว่า “รวยจริงรัยจริงมิธรรมดา เณร

คํา โกยแล้วโยม ซุกอเมริกา”ใช้วลีว่า “รวยจริงรัยจริงมิ

 

ธรรมดา” เพ่ือแสดงการเสียดสีเณรคําซึ่งอยู่ใน

สถานภาพพระสงฆ์แตร่ํ่ารวยผดิปกต ิจนนําไปสูก่ารตรวจสอบท่ีมาของทรัพย์สิน  

ภาพประกอบท่ี 10 พาดหวัขา่วทีใ่ช้ภาษาไทยเน็ต ในหนงัสอืพิมพ์ M2F 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยัจากหน้าปกหนงัสอืพิมพ์ M2F ฉบบัวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2556 
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หรือในพาดหัวข่าวการเมือง “อุดมการณ์ปฏิวัติจุงเบย!! : มนุษย์สองหน้า” โดย แคน สาริกา        

ใน คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เป็นการเสียดสีกลุ่มม็อบที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ ด้วย

สญัลักษณ์ดาวแดงและเคร่ืองแบบของ ทปท. (กองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย) คนกลุ่มนีป้ระกาศว่า

เดนิทางมาเพ่ือปลดแอกประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย แตแ่คน สาลกิามองวา่คนกลุม่นีไ้มไ่ด้มีอดุมการณ์เพ่ือ

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หากแต่ทําเพื่อบุคคลผู้ เป็นนายทุนซึ่งอยู่เบือ้งหลงัม็อบกลุ่มนี ้ แคนจึงใช้วลีท่ี

ประกอบด้วยคําวา่ จุงเบย ซึง่เป็นภาษาเน็ต ในเชิงเสียดสีล้อเลียน  

 

 
ภาพประกอบท่ี 10 พาดหวัขา่วท่ีใช้ภาษาไทยเน็ตในคมชดัลกึออนไลน์ 

ท่ีมา : http://www.komchadluek.net/index.php 

 

มติชนสดุสปัดาห์ ฉบบั วนัท่ี 12 เมษายน 2556 หน้าปกรูป มาริโอ เมาเร่อ นกัแสดงนําภาพยนตร์

ไทยเร่ืองพี่มากพระโขนง หันหน้าชนกับ ณเดชน์ คูกิมิยะ นักแสดงนําเรื่อง คู่กรรม พร้อมกับพาดหัว        

ด้วยภาษาเน็ตว่า  "พี่มากขาาา ขี่ ณเดชน์ 300 ล้าน!" พาดหัวดงักล่าวใช้ลักษณะการพิมพ์ซํา้อักษร         

ตัวสุดท้ายของประโยค“พี ่มากขาาาา” เพื ่อแทนเสียงพูดของนางนากที่มีการลากเสียงยาวนาน                 

เม่ือประกอบกบัคําวา่ ขี ่ก็ทําให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงการฉายภาพยนตร์พี่มากพระโขนงทํารายได้มากกว่าคู่

กรรม ท่ี ณเดช แสดงนํา ก็ทําให้ผู้อ่านพาดหวัข่าวนีต้้องอมยิม้  และติดตามอ่านรายละเอียดภายในเล่มว่า

เหตใุดพ่ีมากพระโขนง จงึทํารายได้มากกวา่คูก่รรม มีนยัสําคญัหรืออยา่งไร 
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ภาพประกอบท่ี 12 พาดหวัขา่วท่ีใช้ภาษาไทยเน็ตในมตชินสดุสปัดาห์ 

        ท่ีมา : http://info.matichon.co.th/weekly/ 

 

มติชนสดุสปัดาห์ฉบบัวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2556 ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 1705 หยิบยกรูปน้องเนยรักษ์

โลกขึน้ปก โดยใช้ภาษาเน็ต ก็สอดคล้องกบัที่น้องเนยรักษ์โลกมีชื่อเสียงมาจากการเผยแพร่ความคิดผ่าน

ทางสื่อสงัคมออนไลน์ ความโดง่ดงัในโลกออนไลน์ของน้องเนยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้มติชนสดุสปัดาห์

ใช้ภาษาเน็ตในการพาดหวัข่าวว่า “น้องเนย รักษ์โลก แรงส์ จุงเบย” ทําให้ผู้ เห็นพาดหัวข่าวนีอ้มยิม้และ

อยากตดิตามอา่นรายละเอียดภายใน 

 

 
ภาพประกอบท่ี 13 พาดหวัขา่วท่ีใช้ภาษาไทยเน็ตในมตชินสดุสปัดาห์ 

http://info.matichon.co.th/weekly/ 

http://info.matichon.co.th/weekly/�
http://info.matichon.co.th/weekly/�
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 สว่นในขา่วบนัเทิงก็พบภาษาเน็ตบอ่ยครัง้ ในนิตยสารประเภทซุบซิบบนัเทิง มีการใช้ภาษาเน็ตเพ่ือ

สร้างสีสัน ดึงดูดความสนใจติดตามเนือ้หาของข่าว  และสร้างความขบขัน สนุกสนานแก่ผู้ รับข่าวสาร 

ตวัอยา่งเชน่    เปิดเสน้ทางรักขัน้เทพ ของ โดม ปกรณ์ ลมั และสาวๆในสต๊อกที่ผ่านมา , น่ารักจุงเบยน้อง

ข้าวหอมลูกแม่ตัก๊ , ฟินแค่บนเวที มาร์ชยนั กอดปันปันแบบพี่น้อง ,  อาร์ต เงิบ ออฟ เหน็บอย่าเกาะดงั            

ยนัไม่เคยคบ,  อาร๊ายยย จอมแฉ สร้างกระแสซะเอง , หมดยคุนกัป้ันมือทอง เอ ศภุชยั จริงหรือ

 สําหรับคําวา่ เทพ เงิบ และ ฟิน นัน้ได้ปรากฏอยู่ในภาษาพดู เป็นศพัท์สแลง(Slang Word) ของคน

รุ่นใหมด้่วย 

?!? 

 ภาษาเน็ตได้ปรากฏช่ือภาพยนตร์และเพลงด้วย ในชื่อภาพยนตร์ คําที่ใช้เป็นคําที่เป็นที่รู้จกักันดี

และถูกนํามาใช้ในภาษาพูด เช่น ภาพยนตร์เร่ือง ผู้ชายลลัล้า ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติคคอมเมดี ้

กํากบัโดย เป็ด เชิญยิม้ กําหนดฉายเมื่อปี 2553 มีเนือ้หาเก่ียวกบัชาย 3 คนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกนั แอบไปมี

สมัพันธ์กับผู้หญิงอื่น ทัง้ๆที่มีภรรยาอยู่แล้ว จึงเกิดเร่ืองราวที่ภรรยาตามจับผิดสามี และเกิดเหตุการณ์         

ที่ตลกขบขันขึน้ คําว่า ลัลล้า ท่ีเป็นช่ือเร่ืองหมายถึง  การปล่อยตัวปล่อยใจเที่ยวอย่างอิสรเสรีและมี

ความสขุ การสะกดคําว่า ลลัล้า ก็สะกดอย่างเดียวกบัท่ีใช้ในภาษาเน็ต (ไมไ่ด้สะกดตามหลกัการสะกดคํา

แบบภาษาไทยมาตรฐาน เชน่ ลนัลา้) 

 

 
ภาพประกอบท่ี 14 โปสเตอร์ภาพยนตร์เร่ือง ผู้ชายลลัล้า ซึ่งใช้ภาษาไทยเน็ต  

ท่ีมา : http://movie.kapook.com 

 

ภาพยนตร์เร่ืองหอแต๋วแตกแหวกชิมิ ซึง่กํากบัโดย พจน์ อานนท์ จดัจําหน่ายโดยพระนครฟิล์ม เป็น

ภาพยนตร์แนวซีรีส์ภาคตอ่ของ หอแตว๋แตก แหกกระเจิง และเป็นภาพยนตร์แนวผีผสมคอมเมดี ้การตัง้ชื่อ

http://movie.kapook.com/�
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เร่ืองโดยใช้คําว่า ชิมิ จึงสอดคล้องกับความตลกขบขันของเร่ือง ภาพยนตร์เร่ืองนีอ้อกฉายเมื่อเดือน

มกราคม 2554  นา่สงัเกตวา่ คําวา่ ชิมิ ยงัมีการใช้อยูใ่นภาษาเน็ตปี 2556 

 

 
ภาพประกอบท่ี 15 โปสเตอร์ภาพยนตร์เร่ือง หอแตว๋แตกแหวกชิมิ ซึ่งใช้ภาษาไทยเน็ต 

ท่ีมา : http://movie.kapook.com 

 

ภาษาเน็ตท่ีปรากฏในเพลงมีลักษณะเดียวกับภาพยนตร์ ผู้ แต่งเพลงได้นําเอาคําในภาษาเน็ต        

ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมใช้ตอ่มายงัภาษาพดู มาเป็นส่วนสําคญัของเนือ้หาเพลง ภาษาเน็ตท่ีพบในเพลง ได้แก่ 

คําว่า  ชิมิ จุงเบย และบ่องตง และมีคําในภาษาเน็ตอืน่ๆ แทรกอยู่ เช่น คําว่า งุงิ คิดถุง(คิดถึง) สะเบย

(สบาย)  เซ็งเบย บบัแว่ (แบบว่า) มะรุ(ไม่รู้) อลัไล(อะไร) ตวัอย่างเพลง ชิมิ และจุงเบย ของบลูเบอร์ร่ี           

คา่ยอาร์สยาม แสดงออกในลกัษณะสนกุสนาน พร้อมกบับคุลิกน่ารักๆของนกัร้อง ดงัตวัอย่างบางส่วนของ

เนือ้เพลง 

 

ทีเ่ธอตรงเข้ามาทกั เพราะฉนัน่ารัก ชิมิชิมิแลว้ทีเ่ข้ามาใกล้ใกล ้เธอคิดอะไร ชิมิชิมิ

มานัง่หล่อหล่อไดใ้จ ฉนัแถบละลาย ดูดิดูดิ  มนัเขินนะเธอ มนัเขินนะเธอ 

   

งงิุงงิุงงิุ

ทําเป็นมาแวะมาเวียน วนเวียนมานัง่มองตา ข้องใจเร่ืองไรค่ะ เร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่  

  

ถา้ชอบก็ลองบอกมา เพือ่ว่าฉนัจะถูกใจ  ใหไ้วใหไ้ว จะเก็บไปพิจารณา  

ทําเป็นถามหนกัก่ีโล อยากไดเ้บอร์โทร ชิมิชิมิ  แลว้ถามว่าเรียนก่ีโมง อยากจะไปส่ง ชิมิชิมิ

บอกเธอว่าไม่เป็นไร แต่ว่าในใจ ไดสิ้ไดสิ้ ตน้เหตทุัง้หมด ตน้เหตทุัง้หมด เป็นเพราะความสวย 

  

ชิมิ…. 

http://movie.kapook.com/�
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ตวัอยา่งสว่นหนึง่ของเนือ้เพลง จุงเบย ของบลเูบอร์ร่ี คา่ยอาร์สยาม  

 

อยากโทรหาจนจะบา้ ไม่ไดเ้จอหนา้  ก็แบบคิดถงุจุงเบย

เป็นห่วงแลว้ใจไม่

 อยากรู้ว่าเธอเป็นไง  

สะเบย ไม่สะเบย กดโทรหาเธอสกัหน่อย ทีโ่ทรไปบ่อย  ก็แบบ

อยากนดัมาเจอสกัครัง้  จะร้องเพลงใหฟั้งตามเคย ตามเคย  อยากจะทอล์คจะไดล้องบอก

ความลบั  ตัง้ท่าจะกดโทรป๊ับ ก็แบบว่าเขิน

คิดถงุจุงเบย 

จุงเบย  อยากบอกรกัใหเ้ธอฟังอย่างเบาเบา          

ก็ยงัไม่กลา้นะเรา อ่ะ เซ็งเบย เซ็งเบย

ก็แบบว่าเหงา

  จากคนหวัใจเศร้า เศร้า พอนัง่กินข้าว  

จุงเบย   อยากเจอแทบทนไม่ไหว เลยตอ้งบอกหวัใจ  พอเบย พอเบย 

หงอย หงอยมาตัง้แต่เช้า 

   

บบัแว่มนัเหงาจุงเบย  มะรุมนัเป็นอลัไล  ไม่ค่อยสดใสเอาเบย 

อาบน้ํา ซกัผา้ หงุข้าว  มนัก็ยงัเหงาอยู่เบย  อาการค่อนข้างเหวอ เหวอ ต้องเป็นเพราะเธอแน่

เบย ถา้มีเธออยู่ใกล ้ใกล ้โลกคงสดใสจงุเบย  อยู่ไกลกลวัเธอตกุติก กลวัเธอมีก๊ิกจุงเบย  

บ่องตงว่าอยากโทรหา แต่กลวัเธอว่าจงุเบย ก็รู้ว่างานเธอยุ่ง แต่ฉนัคิดถงุจุงเบย

คิด คิด คิดถงุ

   

 

จุงเบย 

นอกจากนีย้งัมีเพลง เจ็บจุงเบย วงคาวบอย ค่ายบานาน่าเรคคอร์ด แนวเพลงเพื่อชีวิต เพลงนีมี้

เนือ้หาสร้างอารมณ์ขนัปนสะเทือนใจ โดยส่ือความหมายวา่ผู้ เลา่อกหกัซํา้ซาก เพราะผู้หญิงท่ีเขาแอบรักไม่

เหลียวแล เพราะเขาไมห่ลอ่ ไมร่วย โดยใช้วลีวา่ “เจ็บจงุเบย”  

 

ตืน่ข้ึนมา แคะขี้ตาลา้งหนา้แปรงฟัน  เธอก็ลอยเขา้มา ไม่พดูจากทําหนา้มึนๆ  พบเธอเมือ่วาน  

ซ้ือผดัไทยใกลวิ้นมอไซ  เธอมากบัใคร ตอ้งผิดหวงัอีกแลว้หรือเรา  เจอแบบนีม้นัเจ็บจุงเบย

แอบรักข้างเดียวเหมือนเคย  ก็เลยตอ้งเจ็บซ้ําๆไม่อยากผิดศีลเลยต้องผิดหวงั ยอมรับความจริง  

ทั้งๆ ทีเ่จ็บ

  

จุงเบย (ฮ่ึย มนัเจ็บจุงเบย ฮ่ึย มนัเจ็บจุงเบย ฮ่ึย มนัเจ็บจุงเบย

ทํายงัไงใหเ้ขาเลิกกนั  แต่คงไม่มีวนั ไม่มีวนัเธอหนัมาแล ก็หนา้ตาฉนัห่วย แถมไม่รวย 

) บนไปทกุศาล  

ดวงซวยทัง้ปี  ศลัยกรรมไหนดี ที่ยนัฮีหรือว่าเกาหลี เจอแบบนี้มนัเจ็บจุงเบย

ทั้งๆทีเ่จ็บ

 แอบรักข้างเดียว

เหมือนเคย  ก็เลยตอ้งเจ็บซ้ําๆ ไม่อยากผิดศีลเลยตอ้งผิดหวงั ยอมรบัความจริง 

จุงเบย  ทีเ่จ็บจุงเบย (ฮ่ึย มนัเจ็บจุงเบย ฮ่ึย มนัเจ็บจุงเบย

 

) … 

และเพลง บอกตรงๆรักจงัเลย ของเชอรีน ณฐัจารี หรเวชกลุ ศลิปินคา่ยแกรมม่ี ใช้คําท่ีเป็นท่ีนิยม

ของคนรุ่นใหมม่าเป็นส่วนหนึง่เพ่ือให้เพลงเป็นท่ีติดห ู
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ไม่ไดพ้อใจยากนะ แค่ไม่พอดีใครง่ายนกั  ไม่ไดเ้ยอะแค่ยงัไม่เข้าใจ Feel เลยยงัไม่รัก เพ่ิงได้ซ้ึง

ถึงคํานี้ เมื่อมีเธอมาคยุมาทกั  เหมือนลูกศรคิวปิดยิงตรงมาปักหวัใจ สเปคฉนัแบบไหน อ๋อ รู้

แลว้แบบนี ้ตอบใครไดท้นัที ตอบโจทย์ทีใ่จตามหา เจอะคนนี้ FIN เลย บ่องตงรักจุงเบย

 

  อยาก

อวดทกุคนเลย ว่าพบเจ้าของหวัใจ ต้องลอง check in ละ อยู่ตรงนี้มองตา  มีเธอทกุเวลา นี่

แหละทีร่อมานาน คอยมานาน เธอคนเดียว ไม่ตอ้งการใคร ไม่สงสยัแลว้ความรัก เพราะเธอเข้า

มาทําให้ชดั  ถ้าความรักเป็นหนงัสือ คงมีชื่อเธอทกุบรรทดั ล่องลอยไปไหนไม่ได ้ รักของเธอ

เหมือนเชือกมามดั  ทกุอย่างทีเ่ป็นเธอ บงัคบัใหฉ้นัตอ้งยอม…. 

 กลา่วได้วา่ภาษาเน็ตท่ีปรากฏในภาษาสื่อมวลชนนัน้ เป็นการใช้ภาษาเน็ตเพื่อวตัถปุระสงค์ในการ

สื่อสารและด้านการตลาด ส่วนใหญ่เป็นการนําคําในภาษาเน็ตท่ีเป็นรู้จกักนัดีและเป็นท่ีนิยมใช้กันต่อใน

ภาษาพูดมาเป็นส่วนสําคญัในการสื่อสาร ทําให้เป็นที่สนใจของสังคม  ในพาดหัวข่าวซึง่ต้องการดึงดูด

ความสนใจผู้อ่านให้ติดตามอ่านเนือ้หาภายในข่าว ได้นําภาษาเน็ตไปใช้ในเชิงเสียดสีหรือล้อเลียน สร้าง

ความขบขนั  ในภาพยนตร์ได้ใช้เป็นช่ือภาพยนตร์แนวตลกคอมเมดี ้ส่วนในเพลงมีทัง้ที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์

ขนั แสดงบคุลิกนา่รักของนกัร้อง และทําให้เพลงเป็นท่ีตดิหขูองผู้ ฟัง  

 

4.3.2 การปรากฏของภาษาไทยเน็ตในวรรณกรรมรักวัยรุ่น 

เป็นท่ีนา่สนใจวา่ภาษาเน็ตได้ปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมรักวยัรุ่นในบางสํานกัพิมพ์ เช่น สํานกัพิมพ์

แจ่มใส และแซดเกิร์ล ในเครือ สถาพรบุ๊ค ภาษาเน็ตที่ปรากฏในวรรณกรรมรักวัยรุ่นนัน้ ได้ปรากฏใน

ลกัษณะของการแปรด้านสะกดคํา การใช้สญัรูป และการพิมพ์แบบพิเศษ (การพิมพ์ซํา้) เช่น นวนิยายเร่ือง 

[7’s] X-Sensation สตูรรักสดุร้าย ปราบหวัใจนายเพลย์บอย โดย แสตมป์เบอร่ี สํานกัพิมพ์แจม่ใส  

 

 
ภาพประกอบท่ี 16  หน้าปกวรรณกรรมรักวยัรุ่นเร่ือง [7’s] X-Sensation  

สตูรรักสดุร้าย ปราบหวัใจนายเพลย์บอย ซึ่งใช้ภาษาไทยเน็ต 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ตวัอยา่งสว่นหนึง่ของนวนิยายเร่ืองนี ้

 

เฮ้อ~เห็นบา้นหลงันีแ้ลว้เศร้า นีถ่า้ฉนัทํางานไม่สําเร็จ ไม่ไดค่้าจ้างแถมยงัเป็นหนีห้วัโตเท่าลูก

แตงโมล่ะก็...ฉนัมีหวงัได้ยา้ยไปอยู่กระต๊อบใตท้างด่วนแหงๆ T^T เพีย้งๆขอใหสํ้าเร็จไวๆทีเถอะ         

เสียวสนัหลงัจะแย่แลว้ 

กร๊ิก~ 

พอไขกญุแจประตูบา้นเตรียมจะเปิดเข้าไป อยู่ดีๆ ก็มีมือใครสกัคนมาจบัข้อมือฉนัไว ้เล่นเอาฉนั

สะดุง้รีบหนักลบัมามองแทบไม่ทนั 

เฮือก -0- 

“หวัดดี :)” 

ละ ลีเทย์!!! 

เขาแอบตามมาเหรอเนีย่ กร๊ีดดดดดด >_< 

     (แสตมป์เบอร่ี, ม.ป.พ : 26) 

 

“ถึงแลว้ๆ นีแ่หละบา้นฉนั” 

ฉนัชีไ้ปทีบ่า้น (เช่า) ของฉนั (ทีย่งัคา้งค่าเช่าสีเ่ดือน) ไม่น่าจะอยู่บา้นหรูๆเลย อยากไดห้นา้ดีนกั เป็นไงล่ะ 

ค่าเช่าเดือนละสองหมื่น เงบิไปเลยสิจ๊ะ ฮือๆๆ TOT 

 เอ๊ียดดด~ 

 แซทเทิลจอดใหฉ้นัลงพลางมองบา้นฉนัอย่างสนอกสนใจ 

 “สวยดีนะ บา้นเธอ” 

 “แหะๆ…ยงัไงก็ขอบคณุนะที่มาส่ง” 

 “ไม่เป็นไร ต่อไปก็ระวงัตวัหน่อยแลว้กนั ^^” 

 “อืม…ไปล่ะนะ บ๊ายบาย” 

 ฉนัโบกมือใหเ้ขาแลว้รีบลงจากรถ ก่อนทีค่วามหล่อกระแทกใจจะเขา้มามาละลายความโกรธเคือง

ในใจฉนัใหส้ลายเป็นผยุผง ฮือๆ เสียดายจงั เราเจอกนัช้าปายยย >_< 

(แสตมป์เบอร่ี, ม.ป.พ : 35) 

  

ในสว่นของบทบรรณาธิการของสํานกัพมิพ์เลม่ก็ปรากฏการใช้ภาษาเน็ตด้วย ตวัอยา่งบางสว่น 

 

อ๊าย~ตัง้แต่เกิดมามยองนงัคนสวยไม่เคยดีใจอะไรมากเท่านีม้าก่อนเลย ดีใจกว่าตอนทีพ่วกหนุ่มๆ

มาตามจีบกนัเป็นพรวนซะอีก ฮ่า >O< นัน่แน่! เพือ่นๆงงใช่มัย้ล่ะคะว่ามยองนงัดีใจเร่ืองอะไร เฉลยให้ก็ได้
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ว่า…ดีใจทีแ่สตมป์เบอร่ีเขียน [7’s] X-Sensation สูตรรักสดุร้ายหวัใจนายเพลย์บอย สําเร็จลงดว้ยดีแลว้น่ะ

สิคะ ฮิๆ ปลืม้ปร่ิมจุงเบย…..  

 ….แต่ก็เอาเถอะ ครั้งนีจ้ะยอมอภยัใหก็้ได้ เห็นแก่การทีแ่สตมป์เบอร่ีส่งข่าวดีมาฝากบอกเพือ่นๆ 

ทกุคนหรอกนะว่ากําลงัเตรียม [7’s] ภาคพิเศษมาใหพ้วกเราไดก้ร๊ีดส่งทา้ยเซ็ตนีก้นั เย้ๆ *O* ดงันั้นอดใจ

รอกนัหน่อยนะคะ รับรองว่าไม่ผิดหวงัแน่นอน จุ๊บุ (^.^)V 

   ([7’s] X-Sensation สูตรรักสดุร้ายหวัใจนายเพลย์บอย, ม.ป.พ : ทกัทาย) 

   

 อีกตวัอย่างหนึ่งเป็นนวนิยายรักวัยรุ่น สํานักพิมพ์ z-girl ในเครือสถาพรบุ๊คส์ เร่ือง มาเฟียที่รัก         

ผู้แตง่คือ นูผ๋กับุ้ง (เลม่ 1-2) ตีพมิ พ์ปี 2549 แตย่งัมีจําหนา่ยอยูใ่นร้านหนงัสือในปี 2556  

 

 
ภาพประกอบท่ี 17  หน้าปกวรรณกรรมรักวยัรุ่นเร่ือง มาเฟียท่ีรัก ซึง่ใช้ภาษาไทยเน็ต 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 

 

 ตวัอยา่งบางสว่นของหนงัสือเลม่นี ้

 

“ตอนนีท้กุอย่างก็จบลงดว้ยดีแลว้นี่” 

 “^^” นัน่สินะ ทกุอย่างจบลงดว้ยดีแลว้ ~~~ 

 “พีร่ักแตงกวานะ” 

 “O.O” 

 โอ๊ะ “>.<” เขิน 

 พีม้ิ่นท์สบตาฉนัแลว้ก็ จุ๊บ !! 

 O.O แว้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 ตกใจยกกําลงัสอง พีม้ิ่นท์จุ๊บฉนั กลางสนามบินดว้ย กร๊ีด! 
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 ไหนว่าจะรอทีที่ไ่ม่มีคนแลว้ค่อยจุ๊บไงคะ 

 >_<อ๊าย ฝันไปรึเปล่าเนีย่ ครั้งแรกทีพี่ม้ิ่นท์จุ๊บ 

 นีคื่อเร่ืองจริง นีคื่อเร่ืองจร๊ิงงงงงง องิ องิ องิ อิงงงงงง 

     (นู๋ผกับุง้, 2549 : นําเร่ือง) 

 

 ฉนัตืน่มาดว้ยอาการงวัเงียเล็กนอ้ย ก็ใครบา้งล่ะทีตื่น่แลว้ไม่งวัเงีย -0- ฉนันีท่่าจะต๊องข้ึนทกุวนั             

ฉนับิดข้ีเกียจ แลว้ฉนัตอ้งเบิกตากวา้งเมือ่เห็นนาฬิกา 

 กร๊ีด !!!!!!! บ่ายโมงแลว้เหรอเนีย่ >_< อ๊าย…ทําไมฉนัตืน่สายแบบนี ้สงสยัเมื่อคืนจะนอนดึกไป 

แงๆ อดเห็นหนา้พีม้ิ่นท์สดุทีร่ักในตอนเช้าเลย ฮือ…ฮือ 

 ไม่เห็นหนา้พีม้ิ่นท์แลว้ร่างกายรู้สึกเหมือนไร้เร่ียวแรง ฉนัไม่มีกะจิตกะใจจะทําอะไรเลย ว่าแล้วขอ

นอนต่ออีกสกังีบดีกว่า หุหุ ฉนัลอ้เล่นค่ะ ฉนัลกุจากทีน่อน ไปอาบน้ําแต่งตวัเสร็จจึงลงมากินข้าวเที่ยง 

หรือจะเรียกว่าข้าวเช้าสําหรับฉนัก็ได้ ^o^ ทีห่อ้งอาหารด้านล่าง 

       (นูผ๋กับุ้ง, 2549 : 47) 

 

 จากตวัอยา่งท่ียกมาข้างต้นจะเห็นวา่มีการปรากฏของสญัรูป เชน่  >_< (ทําตาหยี แสดงความเจ็บ

ใจ เจ็บปวด), T^T(ร้องไห้) , O.O (ตกใจ) , >.< (เขิน) เป็นต้น เพื่อแสดงอารมณ์และสีหน้าของตวัละคร          

มีการพิมพ์แบบพิเศษ คือ การพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรสดุท้าย  เช่น  กร๊ีดดดดดด เอ๊ียดดด แว้กกกกกกกกกก เพื่อ

แสดงเสียงท่ีดงัยาวนาน มีทัง้ท่ีเป็นเสียงร้องของตวัละคร และเสียงอ่ืนๆ เช่น เสียงเปิดประต ู คําท่ีมีการแปร

ด้านการสะกดคํา เช่น หวดัดี  จุงเบย ปายยยย(ไป) แม้แต่ในบทบรรณาธิการก็ใช้สญัรูปเพื่อแสดงสีหน้า

ทา่ทางประกอบข้อความ การใช้ภาษาลกัษณะดงักลา่วปรากฏอยูต่ลอดทัง้เร่ือง  

อาจอธิบายได้วา่ผู้ เขียนได้เขียนนวนยิายเหลา่นีล้งเผยแพร่ในเว็บบล็อกก่อน แล้วจึงรวมเล่มเพื่อส่ง

สํานกัพิมพ์ตีพิมพ์ แต่การที่สํานกัพิมพ์ไม่ได้ตดัทอนภาษาเน็ตออกไป อีกทัง้มีกลุ่มผู้อ่านที่ติดตามอ่านกัน

เป็นจํานวนมาก ดงัจะเห็นจากเร่ือง มาเฟียทีร่กั ของนูผ๋กับุ้ง ได้รับการตีพิมพ์เป็นครัง้ท่ี 3 แล้ว และยงัมีภาค

ตอ่ ก็นา่จะแสดงถึงความจงใจท่ีจะใช้ภาษาเน็ตในวรรณกรรมรักวยัรุ่น   

การใช้ภาษาลกัษณะดงักล่าวส่งผลต่อการสื่อสาร คือ ทําให้ผู้อ่านเข้าใจในสีหน้าอารมณ์ของตวั

ละคร และเสียงตา่งๆในเร่ือง  สนันษิฐานวา่ผู้ เขียนนา่จะใช้ภาษาไทยเน็ตเพื่อให้เร่ืองดําเนินไปอย่างรวดเร็ว

โดยที่ไม่ต้องพรรณนาหรือบรรยาย ไม่เน้นความสละสลวยของถ้อยคําหรือบทบรรยาย หากแต่เน้นความ

สนุกสนานของเนือ้เร่ืองและเหตุการณ์ต่างๆ  เช่น การแสดงสีหน้าและอารมณ์ของตวัละครด้วยสัญรูป            

เสียงต่างๆในเร่ือง เช่น  เอ๊ียดดด ซึง่เป็นเสียงเปิดประต ู  กร๊ีดดดดดด เสียงกรีดร้องของตวัละคร การใช้

ภาษาเช่นนีใ้นวรรณกรรมรักวยัรุ่นเป็นการสื่อสารภายในกลุ่มซึง่น่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเน็ตอยู่แล้ว

ด้วย 
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 จะเห็นได้ว่าภาษาไทยเน็ตได้ขยายวงการใช้ออกไปจากกลุ่มของตวัเอง โดยขยายออกไปสู่ภาษา

สือ่มวลชนในพาดหวัข่าวและในวรรณกรรมรักวยัรุ่น  การนําภาษาไทยเน็ตท่ีใช้ส่ือสารกนัผ่านหน้าจอไปใช้

ในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรมรักวัยรุ่นก็เป็นไปโดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ด้วยลักษณะของ

ภาษาไทยเน็ตท่ี มีการแปรหรือเบี ่ยงเบนจากภาษาไทยมาตรฐานดัง เช่นที ่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

ภาษาไทยเน็ตจึงบรรลุผลในการแสดงความหมายในเชิงเสียดสี ล้อเลียนในพาดหัวข่าว ส่วนในเพลง

ภาษาเน็ตได้ใช้เพื่อสร้างความสนุกสนาน เป็นจดจําของผู้ ฟัง และแสดงบุคลิกที่น่ารักของนกัร้อง ส่วนใน

ภาพยนตร์ก็ได้ใช้ภาษาไทยเน็ตเพ่ือสื่อให้สอดคล้องกบัเนือ้หาของภาพยนตร์แนวตลกและทําให้เป็นท่ีสนใจ

ของสงัคม    

ส่วนภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏในวรรณกรรมรักวยัรุ่น ก็ได้ทําหน้าที่ของมนัในการเป็นส่วนหนึง่ของ

การสื่อความหมาย ให้ผู้อ่านเข้าถึงสีหน้าอารมณ์ตวัละครได้เป็นอย่างดีด้วยการใช้สญัรูป การพิมพ์ซํา้ชว่ ย

ให้ผู้อา่นเข้าจินตนาการถึงเสียงตา่งๆในเร่ืองได้ดี แม้วรรณกรรมรักวยัรุ่นประเภทนีอ้าจไม่ได้มีความงดงาม

ทางวรรณศิลป์เช่นในวรรณกรรมของผู้ ใหญ่ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันได้เป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรมของ          

คนรุ่นใหมซ่ึง่อยูใ่นมมุเล็กๆของสงัคมไทย พวกเขาได้ผลิตวรรณกรรมในรูปแบบของตนเองขึน้มาอนัเกิดจาก

ผลพวงของการพฒันาของเทคโนโลยีการส่ือสาร และพวกเขาใช้มนัส่ือสารกันในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

การมองภาษาไทยเน็ตอยา่งปราศจากอคตจิะทําให้เราเหน็ถึงพฒันาการของภาษาไทย ภาษาไทยได้รับการ

ปรับใช้เพ่ือส่ือสารในสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกบับริบทของสงัคมในยคุการสื่อสารไร้พรมแดน และมนัก็บง่ชี ้

ได้เป็นอยา่งดีวา่ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีชีวิตชีวาและมีแนวโน้มวา่จะไมมี่วนัตาย   

 

4.4 ความคดิเหน็ของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยต่อภาษาไทยเน็ตและข้อเสนอแนะใน

การพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในยุคการส่ือสารไร้พรมแดน 

สืบเนื ่องจากประเด็นที ่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ว่ามีกลุ่มผู้ ต่อต้านภาษาไทยเน็ต โดยเห็นว่า 

ภาษาไทยเน็ตทําให้ภาษาวิบตัิ ส่งผลร้ายตอ่วฒันธรรมทางภาษาของชาติ การใช้ภาษาไทยเน็ตจนเคยชิน

ของกลุม่คนรุ่นใหมอ่าจสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพทางการคดิของคนเหลา่นี ้ผู้ วิจยัจึงได้สํารวจความคิดเห็นของ

อาจารย์ผู้ สอนวิชาภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ สอนภาษาไทย                  

ในมหาวิทยาลยัในทกุภาคโดยวิธีการสุม่ จํานวน 30 คน ข้อคําถามมีทัง้หมด 6 ข้อ สรุปได้ดงันี ้

4.4.1 สรุปความคิดเหน็ของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยต่อภาษาไทยเน็ต 

 4.4.1.1 สรุปผลความคิดเห็นต่อข้อคําถามที่ว่าท่านคิดอย่างไรต่อประเด็น “การใช้

ภาษาไทยเน็ตทําให้ภาษาวิบตั”ิซึง่เป็นข้อถกเถียงในสงัคม  

ร้อยละ 80 เห็นว่าการใช้ภาษาไทยเน็ตไม่ทําให้ภาษาไทยวิบัติ อาจารย์กลุ่มนีเ้ห็นว่าโดย

ธรรมชาติของภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง การเกิดขึน้ของภาษาไทยเน็ตเป็นพฒันาการของภาษาไทยที่

ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมรูปแบบใหม่ที่มีการสื่อสารกันทางอินเตอร์เน็ต การต่อต้านการใช้
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ภาษาเน็ตเป็นการฝืนธรรมชาติของภาษา ส่วนหนึง่มองว่าภาษาเน็ตเป็นข้อบ่งชีว้่าภาษาไทยยงัคงมีชีวิต 

และผู้ใช้ภาษาสามารถแยกแยะได้วา่ควรใช้ในสถานการณ์ใด อีกสว่นหนึ่งมองว่ามนัเป็นเพียงปรากฏการณ์

ทางภาษา ที่มนัจะดํารงอยู่ในช่วงเวลาหนึง่แล้วหายไปในที่สุด อีกส่วนหนึง่มองว่าเป็นประเด็นที่ไม่ควร

ถกเถียงกนั สิ่งท่ีเป็นปัญหานัน้คือการท่ีนกัเรียนนกัศกึษาสบัสน นําภาษาเนต็ไปใช้ผดิกาลเทศะมากกวา่  

 ร้อยละ 20 เห็นว่าการใช้ภาษาเน็ตเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้ภาษาวิบตัิได้ ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเพราะ

ผู้ใช้ภาษาไมแ่ยกแยะวา่ควรใช้ภาษาเนต็ในสถานการณ์ใด และสถานการณ์ใดไมค่วรใช้ อีกส่วนหนึ่งมองว่า

แม้ว่าการใช้ภาษาเน็ตในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตจะช่วยอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร แต่ก็ไม่

คุ้มค่ากับการที่ภาษาไทยที่สวยงามจะต้องวิบตัิ เพียงเพราะการสะกดไม่ถูกต้องตามหลกัภาษาไทย สิ่งท่ี

ควรทําคือชว่ยกนัอนรัุกษ์หลกัภาษาและใช้ในแบบท่ีถกูต้อง เพ่ือคงเอกลกัษณ์ความเป็นไทยไว้ 

4.4.1.2 สรุปผลความคิดเห็นต่อ ข้อคําถามที ่ว่าท่านพบเห็นการใ ช้ คําหรือวลี ที ่เ ป็น

ภาษาไทยเนต็ในภาษาพดูและภาษาเขียนของนกัศกึษาท่ีทา่นสอนหรือไม ่อยา่งไร  

ร้อยละ 80 พบเห็นการใช้คําหรือวลีท่ีเป็นภาษาเน็ตในการใช้ภาษาของนกัศกึษาในภาษาเขียนใน

งานท่ีนกัศกึษาเขียนมาสง่ เกิดจากความพลัง้เผลอและเคยชนิของนกัศกึษา นกัศกึษารู้วา่คําท่ีถกูต้องสะกด

อย่างไรแต่ด้วยความเคยชินจากการใช้ภาษาเน็ตในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและพลัง้เผลอไม่ได้

ตรวจทานงานเขียนก่อนส่ง จึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการสะกดคํา เช่น คําว่า ไม่รู้ เขียนเป็น ไม่รุ้  อะไร 

เขียนเป็น อะรัย คําวา่ ให้ เขียนเป็น หัย้ คําวา่ จริง เขียนเป็น จิง และใช้คําวา่ อะ ลงท้ายประโยค เป็นต้น  

ร้อยละ 20 ไมพ่บเลย 

4.4.1.3 สรุปผลความคิดเห็นต่อข้อคําถามที่ว่าท่านพบปัญหาในการเรียนการสอนอัน

เน่ืองมาจากการนยิมใช้ภาษาไทยเนต็ของนกัศกึษาหรือไมอ่ยา่งไร  

ร้อยละ 50 พบปัญหาในการเรียนการสอนเนื่องมาจากการนิยมใช้ภาษาไทยเน็ตของนกัศึกษา 

ปัญหาที่พบได้แก่ การสะกดคําไม่ถูกต้องในงานที่เขียนส่งรวมทัง้ในกระดาษคําตอบ  มีการใช้คําไม่

สอดคล้องกับบริบท เมื่อนกัศึกษานําภาษาไทยเน็ตมาใช้ในการเรียนการสอน นอกจากจะทําให้ภาษาไม่

สละสลวยแล้ว ยงัส่ือความหมายไมไ่ด้อีกด้วย ทําให้อาจารย์ไมเ่ข้าใจในสิง่ท่ีนกัศกึษาต้องการจะส่ือ 

ร้อยละ 50 ไมพ่บปัญหา 

4.4.1.4 สรุปผลความเห็นต่อข้อคําถามที่ว่าท่านคิดว่าการใช้ภาษาไทยเน็ตส่งผลต่อ

กระบวนการคดิและถ่ายทอดความคดิเป็นภาษาพดูและภาษาเขียนของคนรุ่นใหมห่รือไมอ่ยา่งไร 

ร้อยละ 60 เห็นว่าการใช้ภาษาไทยเน็ตส่งผลตอ่กระบวนการคิดและถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา

พดูและภาษาเขียนของคนรุ่นใหม่ โดยส่วนหนึ่งเห็นว่าความสะดวกรวดเร็วในการใช้ภาษาของคนรุ่นใหม ่

ทําให้เกิดความเคยชินที่จะสื่อสารโดยฉับพลันทันที ขาดการไตร่ตรองก่อนที่จะสื่อสาร ทําให้เกิดปัญหา

ตามมาภายหลงั และขาดการฝึกฝนการเลือกใช้คําอย่างประณีต ทําให้สื่อความไม่ตรงตามที่ใจต้องการ 

และส่ือสารไมช่ดัเจนทําให้ผู้ รับสารไมส่ามารถเข้าใจได้   
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อีกสว่นหนึง่มองวา่ภาษาเน็ตท่ีคนรุ่นใหมใ่ช้จนเคยชินนัน้ เป็นการส่ือสารด้วยข้อความสัน้ๆ ง่ายๆ มี

การใช้ภาพและสญัลกัษณ์ส่ืออารมณ์ความรู้สึก ส่งผลให้คนรุ่นใหม่คิดไม่ซบัซ้อน คิดไม่เป็นระบบ ส่ือสาร

สิง่ที่ซบัซ้อนไม่ได้ และสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นถ้อยคําไม่ได้ ต้องสื่อสารด้วยภาพเท่านัน้และ

ภาพท่ีใช้ส่ือสารบางครัง้ก็ไม่อาจอธิบายความรู้สึกได้ดีเท่ากบัการอธิบายเป็นถ้อยคํา และอีกส่วนหนึ่งมอง

ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาเน็ตในชีวิตประจําวนัอย่างมาก ทําให้ไม่ได้เห็นตวัอย่างที่ดีของภาษา ไม่ได้อ่าน

วรรณกรรมที่ใช้ภาษาสละสลวย ก็ส่งผลตอ่การใช้คําที่ไม่หลากหลาย มีคลงัคําในสมองน้อย เมื่อมีน้อยก็

ส่งผลตอ่การมีความคิดที่จํากดัแคบอยู่ในวงศพัท์ที่ตนมี เนื่องด้วยมนุษย์คิดเป็นภาษา และเม่ือจะอธิบาย

ความคดิก็ไมอ่าจหาคําท่ีตรงกบัความต้องการมาส่ือสารได้  

ร้อยละ 30 เห็นว่าการใช้ภาษาเน็ตไม่ส่งผลตอ่กระบวนการคิดและถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาพดู

และภาษาเขียนของคนรุ่นใหม ่สว่นหนึง่มองว่าหากเกิดปัญหาในด้านกระบวนการถ่ายทอดความคิด น่าจะ

เป็นเพราะไมเ่ข้าใจโครงสร้างของภาษา  

ร้อยละ 10 ไมแ่นใ่จอาจจะสง่ผลหรือไมก็่ได้  

4.4.1.5 สรุปผลความเห็นต่อข้อคําถามที่ว่าท่านพบเห็นการใช้ภาษาไทยเน็ตในภาษา

ส่ือมวลชนและวรรณกรรมบ้างหรือไม ่ 

 ร้อยละ 80 พบเห็นการใช้ภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชน เช่น ข่าวบนัเทิง ข่าวกีฬา ในการพาด

หวัข่าวทัว่ไป  ส่วนหนึ่งพบในวรรณกรรมเพียงเล็กน้อย เป็นการจงใจใช้เพื่อสื่อความหมายของผู้ประพนัธ์ 

ส่วนหนึ่งกล่าวว่าพบในข้อเขียนท่ีเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต อีกส่วนหนึ่งพบตามป้ายโฆษณาในสถานท่ีตา่งๆ 

สว่นตวัอยา่งคําท่ีพบ เชน่ บ่องตง ชิมิ นะเคอะ เกรียน เทพ จุงเบย  

 ร้อยละ 10 ไมพ่บ 

 ร้อยละ 10 ไมแ่นใ่จ เพราะไมไ่ด้สงัเกตการใช้ภาษาเน็ตในภาษาส่ือมวลชนและวรรณกรรม 

4.4.1.6 สรุปผลความเห็นต่อข้อคําถามที่ว่าท่านมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาไทยในยคุการส่ือสารไร้พรมแดนอยา่งไร 

ร้อยละ 80 เห็นวา่ควรสอนให้เด็กรู้จกัแยกแยะว่าภาษาประเภทใดใช้ในสถานการณ์ใด ควรสอนให้

เด็กรู้จักภาษาเน็ตในฐานะภาษาที่เหมาะสมในการส่ือสารในอินเตอร์เน็ตเท่านัน้ ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้

สื่อสารในสถานการณ์อื่น ดงันัน้ การสอนภาษาไทย ไม่ใช่เพียงแต่สอนเร่ืองไวยากรณ์เท่านัน้ แตค่วรสอน

เร่ืองภาษาเฉพาะกลุม่ ระดบัภาษา และการใช้ภาษาในการส่ือสารในสถานการณ์ตา่งๆอยา่งเหมาะสมด้วย  

ร้อยละ 10 เห็นว่าควรให้เด็กฝึกเขียนตามคําบอกและคดัลายมือ จะทําให้เด็กจดจําการสะกดคําท่ี

ถกูต้อง และซาบซึง้ถึงความงามของอกัษรไทย  

ร้อยละ 10 เห็นว่าควรแนะนําการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตที่ถูกต้องแก่เด็ก เช่น การนําข้อมูลจากสื่อ

ออนไลน์มาใช้ประโยชน์ ควรมีการพิจารณาอย่างไรบ้าง เพราะบางอย่างไม่เหมาะแก่การนํามาใช้อ้างอิงใน

งานเขียนทางวิชาการ และควรสอนหลกัการพิจารณาความนา่เช่ือถือของข้อมลูในอินเตอร์เน็ต 
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 สรุปได้ว่า อาจารย์ผู้ สอนวิชาภาษาไทยในระดบัอุดมศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าภาษาไทยเน็ตเป็น

ปรากฏการณ์ทางภาษาที่เกิดขึน้จากการพฒันารูปแบบการสื่อสารในยุคโลกาภิวตัน์ ธรรมชาติของภาษา

ย่อมต้องมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสงัคม ดงันัน้ การเกิดขึน้ของภาษาไทยเน็ตจึงไม่ถือว่าเป็นภาษา

วิบตั ิ 

แต่อย่างไรก็ตาม ความเคยชินในการใช้ภาษาเน็ตของคนรุ่นใหม่อาจส่งผลต่อศกัยภาพในการคิด

และการใช้ภาษา ความเคยชินในการสื่อสารอย่างฉับพลันทันที ปราศจากการไตร่ตรอง ทําให้เกิด

ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร  ความเคยชินกับการใช้ภาษาสัน้ๆง่ายๆและสื่อสารด้วยภาพ ทําให้ขาดทกัษะ

การเลือกสรรคําที่เหมาะสมมาใช้ ขาดทกัษะในการอธิบายด้วยภาษา  การท่ีเด็กใช้เวลาหลายชัว่โมงใน       

แตล่ะวนัอยูใ่นโลกออนไลน์ ทําให้เดก็ไม่มีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมหรืออ่านน้อย ทําให้มีคลงัคําน้อย เม่ือ

ถึงเวลาท่ีจะต้องสื่อสารก็ไม่สามารถหาคํามาสื่อสารได้ตรงกบัความต้องการได้ การใช้ภาษาเน็ตอาจส่งผล

ต่อระบบความคิด คือคิดไม่เป็นระบบและคิดไม่ซับซ้อน เพราะความเคยชินในการใช้ภาษาสัน้ๆง่ายๆ 

รวมทัง้การมีคลงัคําในสมองน้อยเป็นการจํากดัความคิดอยู่ในวงศพัท์ท่ีตนมี อีกทัง้เมื่อจะสื่อสารความคิดก็

ไมส่ามารถหาคําท่ีเหมาะสมมาส่ือสารอธิบายความคดินัน้ได้ 

 

4.4.2 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยต่อแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาไทยในยุคการส่ือสารไร้พรมแดน 

ผู้ วิจัยได้สรุปแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน จากความเห็นของอาจารย์ผู้ สอนวิชา

ภาษาไทยโดยอธิบายเพิม่เตมิ ทัง้หมดมี 6 ข้อดงันี ้

4.4.2.1 อาจารย์ผู้ สอนภาษาไทยควรเปิดใจให้กว้าง ในเมื่อไม่สามารถฝืนธรรมชาติการ

เปลี่ยนแปลงของภาษาซึง่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสงัคมได้ ดงันัน้สิ่งที่อาจารย์ผู้ สามารถทําได้ในยุคที่

ภาษาเน็ตเกิดขึน้และใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในอินเตอร์เน็ตก็คือ สอนให้เด็กรู้จักภาษาไทยเน็ต          

ที ่ตนเองใช้ว่ามีลักษณะอย่างไร เกิดขึน้เพื ่อจุดประสงค์ใด เป็นภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารใน

อินเตอร์เน็ตเทา่นัน้ ไมเ่หมาะท่ีจะนํามาใช้ส่ือสารในสถานการณ์อ่ืนอยา่งไร 

4.4.2.2 ควรสอนให้เดก็รู้จกัภาษาเฉพาะกลุม่ตา่งๆ (ไมไ่ด้สอนเฉพาะภาษาเน็ต) ควรสอนเร่ือง

ระดบัภาษา และชีใ้ห้เห็นว่าภาษามีความหลากหลาย และแนะแนวทางการใช้ภาษาในสถานการณ์ตา่งๆ

อยา่งเหมาะสม  

4.4.2.3 สิง่ที่จะช่วยให้เด็กจดจําการสะกดคําที่ถูกต้องก็คือ  ให้แบบฝึกหดัเขียนตามคําบอก 

และแบบฝึกหดัคดัลายมือ สอนให้เด็กตรวจทานงานเขียนก่อนส่งงานทุกครัง้ และหากพบคําที่สงสัยว่า

สะกดผิดและไมแ่นใ่จให้เปิดพจนานกุรม หรือสอบถามครูอาจารย์  
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4.4.2.4 ผู้สอนควรแนะนําหนงัสือวรรณกรรมท่ีดีให้กบัเด็ก เพ่ือท่ีว่าเด็กจะได้เห็นตวัอย่างของ

การใช้ภาษาที่งดงามสละสลวย สนบัสนุนให้เด็กอ่านวรรณกรรมให้มาก จะทําให้เด็กเห็นการใช้ภาษาที่

สวยงามและมีพลงัในการส่ือสาร ไมใ่ชเ่ห็นแตเ่พียงภาษาในอินเตอร์เน็ต   

4.4.2.5 ผู้สอนควรแนะนําให้เด็กคิดและไตร่ตรองก่อนสื่อสาร ลดความเคยชินที่เด็กสื่อสาร

โดยฉบัพลนัทนัทีในอินเตอร์เน็ต แนะแนวทางการเรียบเรียงความคิด รู้จกัเลือกสรรคําท่ีเหมาะสมมาส่ือสาร 

และให้แบบฝึกหดัการเขียนเรียงความในหวัข้อท่ีหลากหลาย 

4.4.2.6 ควรให้แนวทางแก่เด็กในการพิจารณาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตว่ามีความน่าเชื่อถือ

หรือไม ่เพราะไมใ่ชว่า่ข้อมลูทกุอยา่งท่ีเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตจะเช่ือถือได้หรือนํามาอ้างอิงในงานเขียนทาง

วิชาการได้ ควรแนะนําให้เด็กครุ่นคิดไตร่ตรองและฝึกตัง้คําถามโต้แย้งบทความหรือข้อเขียนที่พบใน

อินเตอร์เน็ตด้วยเหตแุละผล  ไมใ่ชเ่ช่ือทกุอยา่งท่ีมีผู้ให้ข้อมลู   

  ผู้ วิจัยหวังว่าแนวทางการเรียนการสอนภาษาไทยในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนข้างต้นนี ้จะเป็น

ประโยชน์ตอ่การพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยของสงัคมไทยโดยเฉพาะในการเรียนการสอนระดบัชัน้

มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าผลการวิจัยนีจ้ะเป็นส่วนหนึง่ของการส่งเสริม              

และอนรัุกษ์ภาษาไทย ทา่มกลางบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลพวงของ

การพฒันาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ในขณะที่ภาษาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสงัคมอยู่ตลอดเวลา

โดยท่ีเราไมอ่าจต้านทาน  
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 
งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาลักษณะภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏในปี 2555-2556  ศึกษาการปรากฏของ

ภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรมรักวยัรุ่น และศกึษาแนวทางการพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาไทยในยคุการส่ือสารไร้พรมแดน 

ผลการศกึษาพบวา่ ลกัษณะของภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏในปี 2555-2556 ยงัคงมีลกัษณะเฉพาะที่

แตกตา่งจากภาษาไทยมาตรฐาน แบง่ออกได้เป็น 6 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การแปรด้านการสะกดคํา 2) การ

พิมพ์แบบพิเศษ 3) การใช้สัญรูป 4)การสร้างคําใหม่ 5)การใช้เคร่ืองหมาย 6)การใช้ภาษาอังกฤษปน

ภาษาไทย ในการแปรด้านการสะกดคํานัน้ ผู้ วิจยัจดัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การแปรด้านการสะกดคํา

ทัว่ไป เช่น คําว่า ใคร เป็น คยั, ใจ เป็น จยั, นะ เป็น น๊, ขอโทษ เป็น ขอโทด การแปรด้านการสะกดคําที่

สะกดตามการออกเสียงในภาษาพดู เช่น ก็ เป็น ก้อ, จ้ะ เป็น จ่ะ, นํา้ เป็น น้าม, ด้วย เป็น ดัว้ และการแปร

ด้านการสะกดคําที่อาจส่งผลต่อภาษาพูด เช่น บ้า เป็น บร้า ,เลย เป็น เรย, เขิน เป็น เขิล, จงัเลย เป็น        

จุงเบย ในด้านการพิมพ์แบบพิเศษ ผู้ วิจยัพบการพิมพ์ซํา้ตวัอกัษร ได้แก่ การพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรตวัสุดท้าย 

พิมพ์ซํา้หมายเลย 5 การพิมพ์ซํา้เคร่ืองหมายปรัศนีและอศัเจรีย์ เพื่อสื่อถึงความดงัและยาวนานของเสียง 

รวมถึงเน้นความหมาย นอกจากนีย้งัพบการเว้นวรรคระหว่างตวัอกัษรเพื่อเน้นเสียงและแสดงความจริงจงั 

ในดา้นการใช้สญัรูป พบวา่ปรากฏ 2 ลกัษณะคือ ปรากฏแบบเด่ียว และแบบประกอบข้อความ  ในด้านการ

สร้างคําใหม่ ผู้ วิจัยพบว่ามีการสร้างคําใหม่ในภาษาเน็ตแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ คําเลียนเสียง        

คําแสดงสีหน้าอารมณ์และกิริยาอาการ คําลงท้าย คําแสดงอาการตอบรับ/รับรู้ การนําคําที่มีอยู่แล้วใน

ภาษา(ในความหมายอ่ืน)มาใช้ในอีกความหมายหนึ่งเน่ืองจากออกเสียงคล้ายกนั และคําศพัท์อื่นๆ ในด้าน

การใช้เคร่ืองหมาย ผู้ วิจยัพบการใช้เคร่ืองหมายปรัศนีในประโยคคําถามเป็นจํานวนมากเพื่อให้ผู้ รับสาร

เข้าใจในทันทีว่าเป็นประโยคคําถาม และเพื่อเน้นความหมายเชิงคําถาม การใช้เคร่ืองหมายจุดไข่ปลา 

เป็นไปเพื่อสื่อความหมายว่าข้อความท่ีถกูคัน่ด้วยจุดไข่ปลามีความหมายต่อเน่ืองกัน และช่วยในการลาก

เสียง การใช้เคร่ืองหมายอัศเจรีย์ในประโยคอุทานใช้เพื่อเน้นเสียงและดึงดูดความสนใจ ในด้านการใช้

ภาษาองักฤษปนภาษาไทย ผู้ วิจยัพบวา่มีการใช้ภาษาองักฤษในคําทบัศพัท์ท่ีนยิมใช้กนัในภาษาพดู  

จากผลการศึกษาข้างต้นผู้ วิจัยมีความเห็นว่าภาษาไทยเน็ตเป็นภาษาที่ไม่ได้เกิดขึน้จากการ

ผสมผสานระหว่างภาษาเขียนและภาษาพดู แตเ่กิดขึน้ในฐานะท่ีเป็นภาษาท่ีตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะสื่อสารกันผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ ตรงกับสมมุติฐานที่ผู้ วิจัยตัง้ไว้        

ในเบือ้งต้น 
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ส่วนการปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรมรักวัยรุ่นนัน้ ผู้ วิจัยพบว่า      

ในภาษาสื่อมวลชน ภาษาไทยเน็ตถูกนํามาใช้ในพาดหัวข่าวเพื่อสื่อความหมายในเชิงเสียดสี ล้อเลียน         

และดึงดูดความสนใจ ภาษาไทยเน็ตปรากฏในชื่อภาพยนตร์แนวตลกคอมเมดี ้เพื่อสื่อถึงความตลกและ

สนุกสนานของเนือ้เร่ืองและดึงดูดความสนใจ ภาษาไทยเน็ตในเพลงใช้คําภาษาเน็ตที่เป็นที่รู้จักกันดี        

เพื่อความสนกุสนาน ทําให้เพลงเป็นที่ติดห ูเป็นที่สนใจของสงัคม และในบางเพลงแสดงการเสียดสี หรือ

แสดงบุคลิกน่ารักของผู้ ร้อง ส่วนการปรากฏของภาษาไทยเน็ตในวรรณกรรมรักวยัรุ่น ผู้ วิจยัพบการแปร 

ด้านการสะกดคําเล็กน้อย แตพ่บการใช้สญัรูปแสดงอารมณ์สีหน้าและการพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรเพื่อแสดงเสียง

ตา่งๆในเร่ืองเป็นจํานวนมาก วรรณกรรมประเภทนีจ้งึมีลกัษณะเฉพาะ ผู้แตง่และผู้อ่านสื่อสารกนัในเฉพาะ

กลุม่ของตนเอง โดยนา่จะเป็นกลุม่เดียวกบัผู้นิยมใช้ภาษาไทยเน็ตอยูแ่ล้ว ผลการศกึษานีต้รงกบัสมมตุิฐาน

ท่ีตัง้ไว้ในเบือ้งต้น 

ส่วนความคิดเห็นที่อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลยัมีต่อการใช้ภาษาไทยเน็ตของคนรุ่น

ใหม ่สว่นใหญ่มีความเห็นวา่ภาษาไทยเน็ตเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาท่ีเกิดขึน้จากการพฒันารูปแบบการ

สื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ธรรมชาติของภาษาย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ดังนัน้          

การเกิดขึน้ของภาษาเน็ตจึงไม่ถือว่าเป็นภาษาวิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ความเคยชินในการใช้ภาษาเน็ต      

ของคนรุ่นใหม่อาจส่งผลตอ่ศกัยภาพในการคิดและการใช้ภาษาของคนรุ่นใหม่ จึงได้เสนอแนะแนวทางใน

การพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย คือการสอนให้เด็กเข้าใจว่าภาษาเน็ตเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่ใช้

สื่อสารกนัในอินเตอร์เน็ต ไม่เหมาะที่จะนําไปใช้สื่อสารในสถานการณ์อ่ืนโดยไม่ได้มีวตัถุประสงค์อย่างใด

อยา่งหนึง่เป็นพิเศษ เพราะจะทําให้เกิดปัญหาในการส่ือสารได้ 

 

5.2 อภปิรายผล 

งานวิจยันีไ้ด้ใช้หลกัการศกึษาตามแนวทางภาษาศาสตร์สงัคม ตัง้แต่การพิจารณาภาษาไทยเน็ต

ในฐานะภาษาท่ีเป็นสมบัติของสังคม ใช้เพ่ือส่ือสารกันในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สื ่อสารกันผ่านอินเตอร์เน็ต  

กรอบคดิท่ีวา่ภาษามีความหลากหลาย ทําให้พิจารณาภาษาไทยเน็ตว่าเกิดจากการท่ีผู้ ใช้ภาษาถกูควบคมุ

การใช้ภาษาไทยในสถานการณ์การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ทําให้เกิดรูปแบบของภาษาไทยอีกรูปแบบหนึ่ง 

ที่มีการปรับเพื่อให้สามารถสื่อสารผ่านหน้าจอโดยการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี สําหรับการพิจารณาการแปร       

ของภาษาซึง่ผู้ วิจัยได้นํามาใช้พิจารณาการสะกดคําในภาษาไทยเน็ต ได้ทําให้สามารถจัดกลุ่ม

ภาษาไทยเน็ตที่มีลักษณะเบี่ยงเบนจากภาษาไทยมาตรฐานด้านการสะกดคําได้ และเห็นถึงระบบของ

ภาษาไทยเนต็วา่มีการแปรด้านการสะกดคําอย่างไรบ้าง เช่น การแปรในการสะกดคําสระ ◌ู เป็นสระ ◌ุ ซึ่ง

พบเป็นจํานวนมาก เช่น คําว่า อยู่ เป็น อยุ่, รูป เป็น รุป, ไมร่ ู้  เป็น ไมรุ่้ , ก ูเป็น ก,ุ ดแูล เป็น ดแุล เป็นต้น 

สําหรับหลักการเก่ียวกับการแปรของภาษาตามวิธีการสื่อสาร ทําให้ผู้ วิจัยได้พิจารณาภาษาไทยเน็ต

เชื่อมโยงกบัวิธีการสื่อสารและพบว่าปรากฏการณ์ภาษาไทยเน็ตเกิดขึน้จากปัจจยัด้านวิธีการสื่อสารผ่าน
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หน้าจอด้วยการพิมพ์ ซึ่งมีข้อจํากดัตรงท่ีคูส่นทนาไม่เห็นหน้าตา ท่าทาง และไม่ได้ยินเสียงกนัและกนั ผู้ ใช้

ภาษาจึงฝ่าข้อจํากัดดงักล่าวด้วยการปรับภาษาไทยที่ใช้อยู่แล้วและสร้างสรรค์ขึน้ใหม่ เพื่อให้สามารถ

ส่ือสารสีหน้า ทา่ทาง นํา้เสียงให้คูส่นทนารับรู้ได้ สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เช่น งานวิจยัของ ชชัวดี 

ศรลมัพ์ (2544)  Yuphaphann Hoonchamlong (2003) ศิริพร ปัญญาเมธีกลุ (2550) และการศกึษาของ

นิตยา กาญจนะวรรณ (2544) สิ ่งที่ผู้ วิจัยพบเพิ ่มเติมคือนอกจากจะเป็นการแสดงสีหน้า ท่าทาง                  

และนํา้เสียงของผู้สง่สารแล้ว ภาษาไทยเนต็ยงัมีลกัษณะของการส่ือถึงบคุลกิของผู้สง่สารด้วย  

ผู้ วิจัยเห็นว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาจากเดิมที่เป็นการสนทนาในห้องสนทนาออนไลน์          

มาเป็นการสื่อสารผ่านกระดานแสดงความคิดเห็น และการสนทนาในโปรแกรมสนทนาส่วนตวัในสมาร์ท

โฟน เป็นปัจจัยที่ทําให้ภาษาไทยเน็ตยังคงใช้กันอยู่และมีการพัฒนาจากเดิม เช่น มีการสร้างคําใหม ่                

หรือมีการแปรด้านการสะกดคําที่หลากหลายมากขึน้  แม้ในการสนทนาที่ไม่ต้องความเร่งด่วน เช่น การ

พิมพ์ข้อความในกระดานสนทนา ก็ยังปรากฏการใช้ภาษาไทยเน็ต แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยเน็ตเป็น

รูปแบบของภาษาท่ีเป็นท่ียอมรับในการใช้ส่ือสารในอินเตอร์เน็ตของสงัคมไทยในระดบัหนึง่แล้ว  

งานวิจยันีไ้ด้ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางวจันลีลามาพิจารณาภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏอยู่ในพาดหวัข่าว 

ช่ือภาพยนตร์ และเพลง  ทําให้เห็นวตัถปุระสงค์ของผู้ใช้ภาษาวา่เป็นไปเพ่ือส่ือสารในเชิงสนกุสนาน เสียดสี 

ล้อเลียน และเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ รับสาร ส่วนภาษาไทยเน็ตในวรรณกรรมรักวัยรุ่น ก็เห็นได้ว่า             

ใช้เพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร และเสียงภายในเร่ือง รวมทัง้มีส่วนทําให้เร่ืองดําเนินไปอย่าง

รวดเร็วโดยไมต้่องบรรยายหรือพรรณนา เชน่ เฮือก -O- , เขาแอบตามมาเหรอเน่ีย กร๊ีดดดดดด >_<  

ผู้ วิจยัเห็นว่าภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏในภาษาเฉพาะกลุ่มอื่นๆนัน้ เกิดขึน้โดยความจงใจของผู้ ใช้

ภาษา โดยหยิบยืมภาษาไทยเน็ตมาใช้เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์การสื่อสาร ภาษาไทยเน็ตจึงไม่ได้ลํา้เส้น

ภาษาเฉพาะกลุ่มอื่นๆแต่อย่างใด กรณีนีจ้ึงขัดแย้งกับข้อถกเถียงของบุคคลบางกลุ่มทีม่องว่าเมื ่อ

ภาษาไทยเน็ตไปปรากฏอยู่ในภาษาสื่อมวลชนจะทําให้ภาษาไทยวิบตัิ ผู้ วิจัยเห็นว่าเม่ือภาษาไทยเน็ตท่ี

ปรากฏในภาษาสื่อมวลชนยงัคงถกูควบคมุโดยผู้ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น

พเิศษ ก็แสดงวา่ภาษาไทยเน็ตไมไ่ด้เข้าไปแทนท่ีภาษาพดูและภาษาเขียนตามปกตใินสถานการณ์ตา่งๆ  

งานวิจยันีไ้ด้ใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจในการศกึษาแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย

ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน  อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาษาไทยเน็ตไม่ได้ทําให้

ภาษาวิบตัิ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางภาษาศาสตร์สังคมที่มองว่าภาษาอยู่ใต้อิทธิพลของสังคมและ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสงัคม เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงก็เกิดความต้องการที่จะใช้ภาษาในหน้าที ่       

ที่หลากหลายและในแนวใหม่มากขึน้และปรับตัวเองให้เข้ากับยุคใหม่ ความเข้าใจนีนํ้าไปสู่การมอง

ภาษาไทยเน็ตว่าเป็นวิธภาษาหนึง่ที่เกิดขึน้จากอิทธิพลของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านเทคโนโลยี          

การส่ือสาร ดงันัน้ การพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เข้ากบัยคุสมยัจึงเป็นสิ่งจําเป็น การสอนให้คน

รุ่นใหม่เข้าใจภาษาเน็ตในฐานะภาษาเฉพาะกลุ่มที่เกิดขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารทาง
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อินเตอร์เน็ตผ่านหน้าจอด้วยวิธีการพิมพ์เป็นหนึ่งในหลายแนวทางของการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย              

ท่ีสอดคล้องกบัยคุการส่ือสารไร้พรมแดนท่ีนําเสนอไว้ในงานวิจยันี ้

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ต่อไปว่า ควรมีการศึกษาภาษาไทยเน็ตในสถานการณ์

ต่างๆ เช่น ภาษาไทยเน็ตในการสนทนาแบบส่วนตวัในโปรแกรมสนทนา เช่น Line และ Whatapps , 

ภาษาไทยเน็ตในเกมออนไลน์ และภาษาเน็ตในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น 
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ภาคผนวก 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ 

งานวจิัย “ภาษาไทยเน็ต” : ภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ในการส่ือสารทางอนิเตอร์เน็ต 
 

1. แบบสมัภาษณ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อสํารวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยตอ่การใช้         

ภาษาไทยเนต็ (มีช่ือเรียกอ่ืนๆอีก เชน่ ภาษาสนทนาออนไลน์, ภาษาแช็ต, ภาษาอินเตอร์เน็ต ฯลฯ) 

ของกลุ่มคนไทยรุ่นใหม่ และเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาไทยในยคุแหง่การส่ือสารไร้พรมแดน 

คาํชีแ้จง 

2. แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นคําถามปลายเปิด ทา่นสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง

อยา่งอิสระ 

3. แบบสมัภาษณ์นีแ้บง่เป็น 2 สว่น คือ สว่นข้อมลูทัว่ไป (2 ข้อ) และ สว่นความคดิเห็น (6 ข้อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป 

1. หนว่ยงาน/สงักดั……………………………………………………………………..………………… 

2. ประเภทวิชาท่ีสอน   ภาษาศาสตร์   วรรณกรรม   การสอนภาษาไทย   

                                  อ่ืนๆ....................................................................................................... 
 

ความคิดเหน็ 

1. ทา่นคดิอยา่งไรตอ่ประเดน็“การใช้ภาษาไทยเน็ตทําให้ภาษาวิบตั”ิซึง่เป็นข้อถกเถียงในสงัคม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านพบเห็นการใช้คําหรือวลีที่เป็นภาษาไทยเน็ตในภาษาพดูและภาษาเขียนของนกัศกึษาที่ท่าน

สอนหรือไม ่อยา่งไร (ขอความกรุณายกตวัอยา่ง) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ท่านพบปัญหาในการเรียนการสอนอนัเน่ืองมาจากการนิยมใช้ภาษาไทยเน็ตของนกัศกึษาหรือไม ่

อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาไทยเน็ตส่งผลตอ่กระบวนการคิดและการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาพูด

และภาษาเขียนของคนรุ่นใหมห่รือไม ่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

5. ทา่นพบเห็นการใช้ภาษาไทยเน็ตในภาษาส่ือมวลชน และวรรณกรรมบ้างหรือไม ่ 

(ขอความกรุณายกตวัอยา่ง) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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6. ข้อเสนอแนะท่ีทา่นมีตอ่การพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในยคุการส่ือสารไร้พรมแดน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
ขอความกรุณาสง่กลบัโดยตอบกลบัมายงัอีเมลที่สง่แบบฟอร์มนีม้ายงัทา่น  

หรือ kunpomzaa@hotmail.com หรือ fax มายงั 02-261-2096 

มีข้อสงสยักรุณาติดตอ่ กานต์รวี ชมเชย สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 08-7570-9974 

**ขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสมัภาษณ์  

งานวจิยัจะได้รับการเผยแพร่เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่สงัคมตอ่ไป** 

mailto:kunpomzaa@hotmail.com%20หรือ�
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 

ช่ือผู้วจิัย   นางสาวกานต์รวี  ชมเชย 
 

ตาํแหน่ง   นกัวิจยัศลิปวฒันธรรม  
 

สังกัดหน่วยงาน  สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

    สขุมุวิท 23 กรุงเทพฯ โทรศพัท์ 02-649-5000 ตอ่ 5122 

    โทรสาร 02-261-2096 
 

คุณวุฒิ     -  ศศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  

 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 วิทยาเขตปัตตานี 

- ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย(วรรณคดี) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
     

สาขาท่ีชาํนาญ   ภาษาและวรรณคดีไทย 
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