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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยภาษาไทยเน็ต: ภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัด้านรูปแบบการส่ือสารท่ีทําให้เกิดลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยเน็ตท่ีใช้ในการสนทนาด้วย
โปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน และเพ่ือศึกษาลกัษณะของภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏในการสนทนาด้วย
โปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน โดยรวบรวมภาษาไทยเน็ตจากโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ได้แก่ ไลน์ 
(Line) และวอทส์แอป (Whatsapp) แล้วนํามาวิเคราะห์ตามแนวทางภาษาศาสตร์สงัคม ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัด้านรูปแบบการส่ือสารผ่านโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน สง่ผลให้เกิดลกัษณะภาษาสนทนา ดงันี ้
1)การมีพืน้ท่ีการแสดงผลขนาดเล็กทําให้เกิดการส่งข้อความแต่ครัง้เป็นคํา วลีหรือประโยคสัน้ๆแต่ส่งถ่ีๆ  
ซึง่เป็นไปเพ่ือให้เกิดการสื่อสารท่ีต่อเน่ืองด้วย 2) การมีแป้นพิมพ์ขนาดเล็กมากทําให้เกิดการพิมพ์ผิดเป็น
จํานวนมาก และเกิดการแปรด้านสะกดคํา 3)การท่ีมีการสนทนาได้ทุกท่ีทุกเวลาทําให้เกิดการสนทนาท่ี         
ทิง้ช่วงการตอบกลบันานหลายชัว่โมง การเปิดการสนทนาพบในลกัษณะของประโยคคําถามและประโยค
บอกเล่า แต่การปิดการสนทนาพบน้อยมาก เท่าท่ีพบเป็นการขอตวัไปทําธุระหรือเข้านอน ท่ีเหลือเป็นการ
ทิง้ข้อความไว้ ไม่มีการอ่าน หรืออ่านแล้วแต่ไม่มีการตอบ 4) โปรแกรมสนทนามีอีโมติคอนและสติ๊กเกอร์ 
ทําให้ภาษาสนทนาปรากฏอีโมติคอนและสติ๊กเกอร์โดยใช้ทัง้แทนข้อความและประกอบข้อความ เป็น           
อวจันภาษาลกัษณะหนึง่ สว่นลกัษณะภาษาภาษาสนทนานัน้ แบง่ออกได้ 5 ลกัษณะ ได้แก่ 1)การแปรด้าน
การสะกดคํา 2)การใช้คําสร้างใหม่ 3) การใช้เคร่ืองหมาย 4)การพิมพ์แบบพิเศษ และ 5) การใช้คําย่อท่ี
ไมใ่ช่คํายอ่ท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป แตย่งัส่ือความหมายได้จากบริบทการสนทนา  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของการวจิัย 

ภาษาเป็นวฒันธรรม เน่ืองจากมีลกัษณะเช่นเดียวกบัวฒันธรรม คือ มีความเป็นระบบ เป็นสิ่งท่ี
มนุษย์ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นอายหุนึ่ง เป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้ ไม่ใช่ได้มาโดยสญัชาตญาณ เป็นสิ่งท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เป็นสิ่งท่ียอมรับโดยสมาชิกของสงัคม และท่ีสําคญัท่ีสุดคือเป็นสมบตัิของมนุษย์
เท่านัน้ (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2548 : 1) ภาษามีหน้าท่ีในการสื่อสาร แต่ละสงัคมได้ใช้ภาษาในการ
ส่ือสารภายในสงัคมของตนเอง เช่น ภาษาในวงการแพทย์ ภาษาราชการ ภาษาวยัรุ่น เป็นต้น ในสงัคม
ออนไลน์ก็เช่นเดียวกนั ภาษาไทยได้ถกูปรับและมีการสร้างสรรค์รูปแบบบางประการขึน้มาใหม่ เพ่ือใช้ใน
การส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือฝ่าข้อจํากดัของการสนทนาผ่านหน้าจอด้วยการพิมพ์ ข้อจํากัดดงักล่าว  
คือ การไม่เห็นหน้าตา ท่าทาง บุคลิก และไม่ได้ยินเสียงของคู่สนทนา รวมถึงใช้ประโยชน์จากแป้นพิมพ์             
ในการฝ่าข้อจํากดันัน้ 
 

David Crystal (2001) ได้กลา่วถึงภาษาเน็ตไว้ในหนงัสือ “Language and the Internet” วา่ 
ภาษาเน็ต (Netspeak) เป็นส่ิงใหม่อย่างสมบูรณ์ มนัไม่ใช่ทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียน...มนัคือ

บางส่ิงทีมี่ความแตกต่างจากทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียนซ่ึงเป็นทีเ่ข้าใจกนัดีอยู่แลว้  กล่าวอย่างย่อมนัคือ
การสื่อสารในรูปแบบที่ 4 ในวงการศึกษาภาษาเราเคยถกเถียงกนัเกี่ยวกบัประเด็น ภาษาพูด vs. ภาษา
เขียน vs. ภาษาสญัลกัษณ์ แต่ว่าตัง้แต่บดันี้ไป  เราต้องเพ่ิมมิติของการเปรียบเทียบเป็นภาษาพูด vs. 
ภาษาเขียน vs. ภาษาสญัลกัษณ์ vs. ภาษาในการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์  Netspeak เป็นผลจากการ
พฒันาของมนษุย์มาเป็นพนัปี การสือ่สารภาษารูปแบบ/ช่องทางใหม่ไม่ไดม้าถึงบ่อยๆในประวติัศาสตร์ของ
มนษุยชาติ” ดงันัน้ “ส่ิงที่น่าท่ึงอย่างแท้จริงก็คือว่าผูค้นได้เรียนรู้ที่จะปรับภาษาของตวัเองเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการทีจ่ะพบปะพูดคยุกนัในสถานการณ์ใหม่ และมนษุย์ก็ฉลาดทีจ่ะสร้างสรรค์เพือ่แสดงออกใน
พื้นที่ใหม่นี้ มนัเกิดข้ึนมาเพียงไม่กี่ทศวรรษดูเหมือนว่าความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์มนัไป
ในทางที่ดี ฉันสรุปว่า การมาถึงของภาษาเน็ต (Netspeak) มันแสดงถึงความเป็น homoloquens1              
ไดอ้ย่างดีทีส่ดุ 

 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัในงานวิจยัหวัข้อ ภาษาไทยเน็ต : ภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่

ในการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต (กานต์รวี ชมเชย, 2556) ซึ่งเป็นงานวิจัยชิน้ก่อนหน้านีข้องผู้ วิจัย พบว่า 
ภาษาไทยเน็ตเป็นวิธภาษาใหม่ท่ีคนไทยรุ่นใหม่ใช้ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต คนรุ่นใหม่ได้ปรับ            
                                                            
1 มนษุย์ในฐานะสตัว์พดูได้ 
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และสร้างสรรค์ภาษาเน็ตขึน้เพ่ือให้ส่ือสารกันทางอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่าข้อจํากัดของการ
สนทนาท่ีไม่เห็นสีหน้า ท่าทางและไม่ได้ยินเสียงของคู่สนทนา โดยใช้ประโยชน์จากการพิมพ์มาประยุกต์
เป็นการใช้ภาษาในรูปแบบเฉพาะท่ีแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น การใช้สัญรูป 
(emoticons) ซึง่เป็นการใช้สญัลกัษณ์บนแป้นพิมพ์มาเรียงตอ่กนัจนเป็นภาพใบหน้าและท่าทาง เช่น  

:-) , ^___^ , ^^ , :)   ยิม้ 
;-( , T^T , TT^TT   ร้องไห้ 
^^/    ยิม้พร้อมกบัยกมือขึน้ 

การพิมพ์ข้อความแบบพิเศษ เช่น การสื่ออารมณ์ความรู้สึกด้วยการพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรตวัสุดท้าย เพ่ือส่ือ
ความหมายถึงเสียงท่ีดงั/เน้น และลากเสียงนาน เช่น สดุยอดดดดดดดดด สวยมากกกกกกก เป็นต้น 
 ผลการศึกษาภาษาไทยเน็ต : ภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 
(กานต์รวี ชมเชย, 2556) จากการศึกษาข้อมูลภาษาไทยเน็ตจากกระดานแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ 
www.yenta4.com, www.dek-d.com , www.panthip.com และ www.facebook.com ยงัพบวา่ ลกัษณะ
ของภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏในปี 2555-2556 แบ่งเป็น 6 ลกัษณะ ได้แก่ 1)การแปรด้านการสะกดคํา             
เช่น อยู่  เป็น   อยุ่, ทําไม  เป็น  ทํามยั, ขอโทษ  เป็น  ขอโทด , จริง  เป็น  จิง, กบั เป็น กะ, ไม่มี เป็น มะมี   
2)การพิมพ์แบบพิเศษ มีทัง้ท่ีเป็นการพิมพ์ซํา้ตวัอกัษร ซํา้เคร่ืองหมาย พิมพ์เว้นวรรค เช่น ไม่อาววววว  กิน
ด้วยยยยย อยู่กะคราย??? ปบมือๆๆๆๆๆ  โ ช ค ดี น ะ  3)การใช้สญัรูป มีทัง้ท่ีใช้สญัรูปเด่ียวและสญัรูป
ประกอบข้อความ เช่น  TT^TT , อายเค้านะตะเอง -///- ,  สาธุ -/\-   4)การสร้างคําใหม่ เช่น ม้วฟๆ , จบุุๆ  , 
เมพขิงๆ การสร้างคําลงท้ายใหม่ เช่น เท่าไหร่อ่าคะ ไปไหนมางิ  5)การใช้เคร่ืองหมาย ปรากฏ 3 ประเภท 
คือ การใช้เคร่ืองหมายปรัศนี (?) การใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ ( ! ) และการใช้เคร่ืองหมายจุดไข่ปลา (…) 
และ 6)การใช้ภาษาองักฤษปนภาษาไทย ทําให้ผู้ วิจยัเกิดคําถามว่า แล้วภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏในการ
สนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน จะมีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรจากภาษาไทยเน็ต       
ท่ีปรากฏในกระดานสนทนาในเว็บไซต์ดงักลา่ว เน่ืองจากการสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนมี
รูปแบบการส่ือสารบางประการแตกต่างจากการสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น ผู้ สนทนามีการ
สนทนาได้ระหวา่งทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ระหวา่งรับประทานอาหาร ระหวา่งเดนิทาง ระหวา่งทํางาน เป็นต้น 
ซึง่มีทัง้การสนทนาท่ีใช้เวลานานตอ่เน่ือง กบัการสนทนาท่ีใช้เวลาเพียงช่วงสัน้ๆ คือเปิดโปรแกรมขึน้มาอา่น
บทสนทนาและตอบกลบัไป การมีแป้นพิมพ์ท่ีเล็กมาก มีหน้าจอแสดงผลท่ีเล็กมาก รวมทัง้มีฟังก์ชัน่เสริม
อ่ืนๆ เช่น สติ๊กเกอร์  อีโมติคอน การส่งภาพน่ิง เสียง วิดีโอ ตลอดจนแผนท่ี เป็นต้น น่าจะมีผลต่อรูปแบบ
ของภาษา  
 เม่ือผู้วิจยัสํารวจลกัษณะภาษาท่ีปรากฏในการสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนเบือ้งต้น 
ก็พบว่าภาษาท่ีปรากฏในการสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน มีลักษณะทัง้ ท่ีเหมือน                   
และแตกต่างจากภาษาไทยเน็ตท่ีพบในกระดานสนทนาในเว็บไซต์ เช่น การใช้คําย่อ มีทัง้คําย่อท่ีใช้



3 
 

โดยทัว่ไป และคํายอ่ท่ีต้องอาศยัความเข้าใจบริบทจงึจะเข้าใจคํายอ่นัน้ เช่น รร (โรงเรียน) , ผช (ผู้ชาย), ชม 
(เชียงใหม)่ การแปรด้านการสะกดคํา เช่น มะใช่รึ (ไมใ่ช่หรือ), ไอบร้าาา (ไอ้บ้า), เครเคร (โอเค) ในสว่นของ
ประโยค มกัใช้ประโยคความเดียวหรือวลีสัน้ๆแล้วจึงส่งข้อความ ไม่ค่อยพบการพิมพ์ส่งข้อความยาวๆ 
ยกเว้นการส่งเร่ืองราวท่ีประทบัใจหรือข้อคิด การใช้เคร่ืองหมายพบไม่บอ่ย ท่ีพบบ้างคือเคร่ืองหมายปรัศนี
และจดุไข่ปลา สว่นอศัเจรีย์แทบไม่พบเลย สว่นการพิมพ์แบบพิเศษ เช่น การพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรยงัพบอยู่เป็น
จํานวนมาก แต่การพิมพ์เว้นวรรคระหว่างอกัษรเพ่ือเน้นความหมายไม่พบเลย และพบการใช้สญัรูปน้อย
มาก จึงจะกล่าวได้ว่าภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนน่าจะมีลกัษณะเฉพาะและมีความ
แตกตา่งบางประการจากภาษาเน็ตในกระดานสนทนา จงึมีความน่าสนใจอยา่งยิ่งท่ีจะหยิบยกมาศกึษา 
 ด้วยความท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในฐานะท่ีผู้ วิจัยเป็นนักวิจัยทาง
ภาษาศาสตร์จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน เน่ืองด้วยเห็นว่า
การศึกษาภาษาไทยเน็ตควรมีการศึกษาอย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลงซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาของ
เทคโนโลยีการส่ือสาร ยิ่งเม่ือมีการใช้ภาษาไทยเน็ตในการสทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ซึง่เป็น
การใช้ภาษาเพ่ือตอบสนองความต้องการในการส่ือสารในอีกกาลเทศะหนึ่ง ก็ยิ่งสนใจท่ีจะศึกษา แน่นอน
วา่นอกจากจะเป็นการนําเสนอองค์ความรู้ใหมใ่นทางภาษาศาสตร์สงัคมแล้ว ผลการวิจยัยงัเป็นเคร่ืองบง่ชี ้
ความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์ในด้านภาษาซึ่งมีพัฒนาการไปตามเทคโนโลยีการสื่อสาร            
โดยสามารถบรรลุถึงเป้าหมายคือการยังคงส่ือสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะส่ือสารกัน                  
ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใดๆก็ตาม 
 
1.2  วัตถุประสงค์การวจิัย 
1.2.1 เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านรูปแบบการสื่อสารท่ีทําให้เกิดลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยเน็ตท่ีใช้ในการ
สนทนาด้วยโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน 
1.2.2 เพ่ือศกึษาลกัษณะของภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏในการสนทนาด้วยโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน  
 

1.3  ขอบเขตการวจิัย 
ผู้วิจยัจะรวบรวมภาษาไทยเน็ตจากโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ได้แก่ โปรแกรมไลน์ (Line 

Application) และวอทส์แอป (Whatsapp Application) โดยการเก็บบทสนทนาด้วยวิธีการสง่อีเมลประวตัิ
การสนทนาจากโปรแกรมไปยงัอีเมลของผู้ วิจัย ร่วมกับการจับภาพหน้าจอ (Capture) โดยจะใช้ประวตัิ         
การสนทนาจากการสนทนาผ่านโปรแกรมดงักล่าวของผู้บอกภาษา ซึ่งเป็นคนไทยรุ่นใหม่ อายุระหว่าง            
10-35 ปี จํานวน 30 คน ท่ีสนทนาในช่วงปี พ.ศ.2557-2558 ทัง้ท่ีเป็นการสนทนาแบบตวัตอ่ตวัและสนทนา
แบบกลุม่ แล้วนําข้อมลูภาษาท่ีได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางภาษาศาสตร์สงัคม 
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1.4 คาํสาํคัญ 
1.4.1 ภาษาไทยเน็ต (Thai Netspeak) หมายถึง วิธภาษาท่ีกลุ่มคนไทยรุ่นใหม่ใช้ส่ือสารกันทาง

อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีลกัษณะแตกต่างจากวิธภาษาไทยมาตรฐาน เช่น มีการแปรจากวิธภาษาไทยมาตรฐาน
ด้านการสะกดคํา มีการสร้างคําใหม ่การใช้สญัรูปแสดงอารมณ์ สีหน้าและท่าทาง การพิมพ์แบบพิเศษ เช่น 
การพิมพ์ซํา้เคร่ืองหมายตา่งๆ เป็นต้น 

1.4.2 โปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน (Smartphone Chat Application) หมายถึง โปรแกรมท่ีใช้ในการ
สนทนาผา่นโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ในงานวิจยันีห้มายถึง โปรแกรม Line Application และ Whatsapp 
Application  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้2.1 กรอบคดิและทฤษฎี 2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 กรอบคดิและทฤษฎี 
      2.1.1 แนวคดิเก่ียวกับภาษาศาสตร์สังคม 

หลกัการศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์สงัคม มี 6 ประการ ได้แก่ ภาษาเป็นสมบตัิของสงัคม
ภาษามีความหลากหลาย ภาษามีการแปร ภาษาเป็นสิ่งท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การส่ือสาร  ภาษาอยู่ ใ ต้ อิทธิพลของสังคมและการเปล่ียนแปลงตามสภาวะของสังคม  (อมรา                       
ประสทิธิรัฐสนิธุ์, 2544 : 25) อธิบายได้ดงันี ้

2.1.1.1 ภาษาเป็นสมบติัของสงัคม 
เฟอดินาน เดอ โซซร์ู (Saussure) นกัภาษาศาสตร์ชาวฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงกลา่วว่า ภาษาเป็นของ

สงัคม เป็นระบบ และเป็นกฎต่างๆซึง่รวมกนัเรียกว่า “รหสั” เม่ือผู้พดูต้องการพดูก็จะนํากฎหรือ “รหสั”นัน้ 
มาประยกุต์หรือแปรให้เข้ากบัสถานการณ์ สถานภาพของผู้พดู และความสมัพนัธ์ท่ีผู้พดูมีต่อสงัคม ภาษา
จงึเป็น “รหสั” ของสงัคมหรือชมุชนใดชมุชนหนึง่ซึง่ตา่งจาก “รหสั”ของชมุชนอ่ืนๆ โซซร์ู ได้แยกคําวา่ “รหสั”
นี ้ออกจาก “วจนะ”ซึง่เป็นการพดูของปัจเจกบคุคล ท่ีนําเอารหสัมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการศกึษาผู้วิจยั
ต้องเก็บข้อมูลจากการใช้ภาษาจริง  หรือ  จาก“วจนะ” กระบวนการนี เ้ รียกว่า“ข้อขัดแย้งแบบ
โซซู ร์”(Saussurian Paradox) กล่าวคือ  “ลักษณะทางสังคมของภาษาจะศึกษาได้จากวจนะของ                   
ปัจเจกบุคคล และในทางตรงกนัข้าม ลกัษณะของวจันะในปัจเจกบคุคลจะต้องศึกษาจากภาษาในบริบท
ของสงัคม” หรือ “เม่ือดวูจนะเราจะสามารถเห็นภาษา และเม่ือดภูาษาเราจะสามารถเห็นวจนะ” ซึ่งส่วน
ใหญ่จะศกึษาภาษาของกลุม่สงัคมท่ีมีสมาชิกตัง้แต ่2 คนขึน้ไป  และเม่ือศกึษาภาษาตามตวัแปรทางสงัคม                
ก็มักจะจํากัดอยู่ตรงกลุ่มตัวแปรท่ีตนสนใจ เช่น อายุ เพศ ชนชัน้ทางสังคม เป็นต้น ส่วนในการศึกษา
แบบมหภาค เช่น ภาวะหลายภาษา (Multiligualism) นกัภาษาศาสตร์ก็จะพดูถึงชมุชนภาษา (Linguistic 
Community) ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนท่ีใช้ภาษาเดียวกัน  ซึ่งอาจเป็นทัง้สังคมหนึ่งภาษา (Monolingual)              
หรือสังคมหลายภาษา (Multilingual) ก็ได้ท่ีมีความถ่ีสูงในการปฏิสัมพันธ์กัน มีบรรทัดฐานทางภาษา
ร่วมกัน แต่มีความหลากหลายท่ีเบ่ียงเบนออกจากบรรทัดฐานได้ ซึ่งเป็นการแปรตามปัจจัยทางสงัคม             
และสงัเกตเห็นได้ในเชิงพฤตกิรรมท่ีประเมินผลได้ หรือได้มาด้วยการดงึรูปแบบร่วมออกจากการแปร 
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2.1.1.2 ภาษามีความหลากหลาย 
อมรา ประสทิธิรัฐสนิธุ์ (2544 : 17-20) กลา่ววา่ ภาษาในสงัคมหนึง่ยอ่มแตกตา่งจากภาษาในอีก

สังคมหนึ่ง ความหลากหลายของภาษามีได้หลายประการ เพราะสังคมท่ีต่างกันย่อมมีวัฒนธรรมท่ี            
แตกต่างกนั และเม่ือภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม ภาษาจึงย่อมแตกต่างกนัไปด้วย นกัภาษาศาสตร์
จําแนกภาษาต่างๆในโลกด้วยเกณฑ์ต่างๆกัน เช่น จําแนกตามตระกูลภาษา จําแนกตามเกณฑ์                 
ทางไวยากรณ์ เช่น การเรียงลําดบัคําในประโยค  จําแนกตามเขต เช่น ภาษาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภาษา
สแกนดิเนเวีย การท่ีประเทศหนึ่งๆมีภาษาท่ีใช้ในประเทศหลายภาษา แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย 
และเป็นจุดสนใจของนักภาษาศาสตร์ท่ีจะศึกษาประเด็นปัญหาเก่ียวกับภาษาในสงัคมนัน้  นอกจากนี ้
ความหลากหลายของภาษายงัหมายถึง การท่ีภาษาใดภาษาหนึง่มีประเภทยอ่ยหลายรูปแบบในตวัของมนั
เอง เช่น ภาษาอังกฤษ มีประเภทย่อยเป็น ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
ภาษาอังกฤษแบบอินเดีย เป็นต้น และยังอาจแบ่งประเภทย่อยในลักษณะอ่ืนๆได้อีกตามปัจจัยต่างๆ  
ในทางภาษาศาสตร์มีการใช้คําวา่ “วิธภาษา” ชนิดของภาษา หรือภาษาหนึง่ท่ีแตกตา่งจากอีกภาษาหนึง่ 

2.1.1.3 ภาษามีการแปร 
การแปรของภาษา (Linguistic Variation) หมายถึง การท่ีรูปในภาษาตัง้แต่ 2 รูปขึน้ไปอาจใช้

แทนท่ีกนัได้โดยไม่ทําให้ความหมายแก่นเปล่ียน รูปในภาษาจะเป็นหน่วยด้านใดก็ได้ เช่น คําว่า color กบั 
colour ทัง้สองคําแปลว่า สี เหมือนกัน ทัง้สองคําเป็นรูปแปร 2 รูป ของคําว่า สี หรือในภาษาไทยคําว่า          
รีบ มีการออกเสียง เป็น ลีบ และ รีบ ทัง้ ลีบ และ รีบ ตา่งก็เป็นรูปแปรของเสียงเดียวกนั  รูปแปรท่ีใช้แทนกนั
ได้นีเ้ป็นท่ีสนใจของนกัภาษาศาสตร์มาก เน่ืองจากไม่ใช่การแปรอิสระ (Free Variation) ซึ่งหมายถึงการท่ี
รูปภาษา 2 รูปขึน้ไปสามารถใช้แทนท่ีกันได้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ หากแต่เป็นการแปรรูปภาษาท่ีมี
เง่ือนไขทางสงัคม  ในการวิเคราะห์การแปรของภาษา จะพิจารณาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ประเภท 
ได้แก่ ตัวแปรภาษา (Linguistic Variable) คือรูปภาษาท่ีถูกจัดให้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ มักเป็น          
ตวัแปรตาม ซึง่แปรตามปัจจยัทางสงัคม  และ ตวัแปรทางสงัคม (Social Variable) ซึง่ก็คือปัจจยัทางสงัคม
ตา่งๆ ซึง่ก็คือคณุสมบตัทิางสงัคมของผู้พดู เช่น อาย ุเพศ ชาตพินัธุ์ ฯลฯ รวมทัง้บริบทของการใช้ภาษา เช่น 
กาลเทศะ เร่ืองท่ีพดู เป็นต้น ถือเป็นตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ซึง่เป็นตวัแปรท่ีกําหนดสิ่งอ่ืน
ให้มีการแปร แต่ตวัเองไม่ถกูกําหนดโดยสิ่งใด  การแปรของภาษาทําให้เกิดประเภทต่างๆของภาษา  เช่น 
วิธภาษาถ่ิน (Regional Variety) คือประเภทของภาษาท่ีจําแนกตามถ่ินท่ีอยู่ของผู้ พูดหรือปัจจัยทาง
ภมูิศาสตร์ วิธภาษาสงัคม (Social Variety) คือวิธภาษาท่ีต่างจากวิธภาษาอ่ืนๆโดยปัจจยัทางสงัคมของ         
ผู้พดู เช่น การศกึษา ชาติพนัธุ์  วิธภาษามาตรฐาน (Standard Variety)คือวิธภาษาท่ียอมรับกนัว่าถกูต้อง
และกลายเป็นสถาบนัของสงัคม ประกอบด้วยบรรทดัฐานการใช้ท่ีถกูต้องทัง้พดูและเขียน ซึ่งหมายความ
เช่นเดียวกบั ภาษามาตรฐาน  วิธภาษาแยกย่อยออกเป็น ภาษาย่อย (Dialect) เป็นวิธภาษาท่ีแตกต่างกนั
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โดยตวัผู้พดู และ ทําเนียบภาษา (Register) ซึ่งเป็นวิธภาษาท่ีแตกต่างโดยการใช้ (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์          
, 2544) 

2.1.1.4 ภาษาเป็นส่ิงทีใ่ชใ้นชีวิตประจําวนั 
นกัภาษาศาสตร์สงัคมวิเคราะห์ภาษาธรรมดาในชีวิตประจําวนั ซึง่ไม่ได้ถกูดงึออกจากบริบทของ

การใช้ตามปรกติ นักภาษาศาสตร์สังคมเป็นผู้ ท่ีศึกษาภาษาท่ีเป็นจริงและเป็นธรรมชาติมากกว่า
นกัภาษาศาสตร์ทัว่ไป ข้อมลูท่ีนํามาวิเคราะห์เป็นภาษาท่ีใช้กันจริงๆไม่มีการดดัแปลงหรือนึกขึน้เองโดย           
ผู้วิเคราะห์  นกัภาษาศาสตร์ไม่ได้วิเคราะห์แตภ่าษาท่ีมีผู้ ตีตราวา่ถกูต้อง วิเคราะห์โดยไม่มีการชีว้่าแบบใด
ดีหรือแบบใดเลว หรือภาษาท่ีถกูต้องควรเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่าจะเสนอทางออกเก่ียวกบันโยบายภาษาหรือ
ทิศทางการใช้ภาษาในประเทศ ก็ควรเสนอด้วยเหตุผล ไม่ใช่ด้วยความเช่ือว่าอะไรถูกอะไรผิด(อมรา          
ประสทิธิรัฐสนิธุ์, 2544) 

2.1.1.5 ภาษาเป็นเคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 
มนษุย์ใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารในสงัคม นกัภาษาศาสตร์จึงเน้น สามตัถิยะส่ือสาร (Communicative 

Competence) มากกว่า สามตัถิยะภาษา (Llinguistic competence) สามตัถิยะส่ือสาร หมายถึง การใช้
ภาษา ผู้พดูต้องการความรู้ทัง้ 4 ประการ คือ ความถกูต้องตามไวยากรณ์ ความยอมรับได้ ความเหมาะสม 
และการท่ีรูปภาษานัน้ถูกใช้มาแล้ว (Hymes) สามัตถิยะภาษา (Linguistic Competence) หมายถึง 
ความรู้ภาษาท่ีผู้ พูดทุกคนมีอยู่ในสมอง เช่น รู้ว่าประโยคใดถูกไวยากรณ์ สามารถสร้างประโยคท่ี                  
ถกูไวยากรณ์ได้ไมรู้่จบ รู้วา่ประโยคใดกํากวม เป็นต้น (อมรา ประสทิธิรัฐสนิธุ์, 2544)    

2.1.1.6 ภาษาอยู่ใตอิ้ทธิพลของสงัคมและการเปลีย่นแปลงตามสภาวะของสงัคม 
ไม่ว่าเราจะใช้ภาษาอย่างไรก็ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากสงัคมของเราตลอดเวลา ดงันัน้ ถ้าจะ

ศกึษาภาษาโดยดงึออกจากบริบททําได้ไมง่่ายนกัและนกัภาษาศาสตร์สงัคมเห็นวา่ไมค่วรทําอยา่งยิ่ง ไฮมส์ 
(Hymes) กล่าวสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงทางภาษาแท้จริงแล้วคือการเปล่ียนแปลงทางภาษาศาสตร์สงัคม
นัน่เอง การศึกษาการเปล่ียนแปลงของภาษาในปัจจุบนัต้องนําเอาบริบททางสงัคมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
เพราะสภาพของโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกิดขึน้หลายประการ ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อภาษาคือทําให้เกิดความต้องการท่ีจะใช้ภาษาในหน้าท่ีหลากหลายและใน         
แนวใหม่มากขึน้ การเจริญเติบโตในด้านคําศพัท์และรูปประโยค การปรับตวัเองให้เข้ากับยคุใหม่ เหล่านี ้
ล้วนแต่เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในโลกยคุปัจจุบนัซึ่งแสดงความจริงท่ีว่า ภาษาเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของสงัคม 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวนีอ้าจเกิดขึน้โดยท่ีคนในสงัคมไม่รู้ตวั เป็นไปเองโดยธรรมชาติ แต่บางครัง้การ
เปล่ียนแปลงอาจเกิดขึน้โดยเจตนาของสมาชิกในสงัคมก็ได้ เช่นผู้ มีอํานาจวางแผนการเปล่ียนแปลงหรือ
เสนอแนวทางให้ภาษาเป็นไปในทิศทางท่ีพงึประสงค์  
 สําหรับในหวัข้อภาษามีการแปรนัน้ มีข้ออธิบายเพิ่มเติมถึงลกัษณะการแปรของภาษา ท่ีควรจะยก
มาพิจารณาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิจยันี ้มี 2 ประการ ได้แก่ 



8 
 

1) การแปรของภาษาตามกาลเทศะ (Setting/Scene) 
ในการใช้ภาษา ไม่ว่าด้านใด เช่น การใช้ศพัท์และรูปประโยค เราต้องเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกบั

เวลาและสถานท่ี  เม่ือกาลเทศะต่างกนัการใช้คําและรูปประโยคจะต่างกนั โดยทัว่ไปในสถานการณ์ท่ีเป็น
ทางการ รูปภาษาจะซบัซ้อนขึน้ เช่น จาก “สงสยั” เป็น “มีข้อสงสยั” จาก “น่าสนใจ” กลายเป็น “เป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจ” เป็นต้น (อมรา ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์, 2544 : 125-126)  

2) การแปรของภาษาตามวิธีการสื่อสาร 
ภาษาสามารถแปรไปตามวิธีการส่ือสาร (Mode) / (Channel) ซึง่หมายถึง วิธีการส่ือสาร หรือช่อง

ทางการส่ือสารทุกชนิด การคํานึงถึงวิธีการสื่อสาร ทําให้เราสามารถแยกประเภทของทําเนียบภาษาซึ่ง
แตกต่างกันโดยปัจจัยอ่ืน เช่น เร่ืองท่ีพูดและวตัถุประสงค์ เช่น ภาษาโฆษณา ภาษาข่าว ออกเป็นชนิด
ยอ่ยๆได้อีก เช่น ภาษาโฆษณาทางวิทย ุภาษาโฆษณาทางหนงัสือ ภาษาโฆษณาทางโทรทศัน์หรือขา่ววิทย ุ
ข่าวโทรทศัน์ ข่าวหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น วิธีการสื่อสารในโลกยคุใหม่ไม่ได้มีแต่วิธีพดูหรือเขียนเท่านัน้ ยงัมี
โทรศพัท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ ซึง่แตล่ะวิธีมีข้อจํากดัซึง่มีผลตอ่รูปแบบของภาษาท่ีส่ือออกไปด้วย วิธภาษา
ประเภทหนึง่ๆท่ีผู้พดูเลือกใช้ตามปัจจยัใดปัจจยัหนึง่หรือหลายๆปัจจยัเหลา่นีเ้รียก ทําเนียบภาษา หรือ  วิธ
ภาษาหน้าท่ี (อมรา ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์, 2544 : 144-147) 

ส่วนคําว่า “วิธภาษา” (Language Variety or Variety of Language) ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้กันในหมู่
นักภาษาศาสตร์นัน้ เห็นควรนํามาใช้เป็นกรอบคิดในการพิจารณาภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏในโปรแกรม
สนทนาในสมาร์ทโฟน “วิธภาษา” หมายถึง “ชนิดต่างๆของภาษาใดภาษาหนึ่ง” เช่นเม่ือพูดถึงการท่ี
ภาษาไทยแตกย่อยออกเป็นชนิดต่างๆ ชนิดต่างๆของภาษาไทยก็คือวิธภาษานัน้เอง เช่น ภาษาสพุรรณ 
ภาษาผู้หญิงไทย ภาษาวยัรุ่นไทย ภาษาโฆษณาของไทย ฯลฯ ก็เรียกว่าเป็นวิธภาษาของภาษาไทยทัง้สิน้  
(อมรา ประสทิธ์ิรัฐสนิธ์ิ, 2548 : 7)  

วิธภาษาแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทท่ีหนึ่งคือ วิธภาษาท่ีแตกตา่งกนัโดยลกัษณะทาง
สงัคมของผู้พดู เรียกวา่ วิธภาษาสงัคม วิธภาษาในมิตนีิคื้อ ภาษายอ่ย วิธภาษาประเภท  ท่ี 2 คือวิธภาษาท่ี
แตกต่างกันโดยสถานการณ์การใช้หรือหน้าท่ี เช่น วิธภาษาข่าว ซึ่งมีหน้าท่ีเสนอข่าว วิธภาษากฎหมาย           
ใช้ในการเขียนกฎหมาย วิธภาษาโฆษณา ซึง่มีหน้าท่ีเฉพาะคือใช้ในการโฆษณา เป็นต้น ภาษาประเภทท่ี 2 
นี ้รวมเรียกวา่ วิธภาษาหน้าท่ี ซึง่บางคนนิยมเรียกวา่ “ทําเนียบภาษา” (อมรา  ประสทิธ์ิรัฐสนิธ์ิ, 2548 : 7) 
 2.1.2 แนวคดิเก่ียวกับภาษาเน็ต 

ในหนงัสือเร่ือง “Language and the Internet” ของ David Crystal (2001) ท่ีมีความแตกตา่งจาก
นักวิชาการอ่ืนๆ เช่น Davis & Brewer, Brown & Yule เป็นต้น โดยมองว่าภาษาเน็ตหรือภาษาแช็ต              
เป็นภาษารูปแบบใหม่ ท่ีไม่ได้เกิดการผสมผสานระหว่างภาษาพดูและภาษาเขียน หากแต่เป็นรูปแบบของ
ภาษาท่ีเกิดขึน้ใหม่ เน่ืองจากการพฒันาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งจําเป็นต้องใช้
ภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพ่ือท่ีจะสามารถส่ือสารกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงัท่ีกลา่ววา่ 
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 “สําหรับ Netspeak เป็นส่ิงใหม่อย่างสมบูรณ์ มนัไม่ใช่ทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียน ....มนัคือบาง
ส่ิงทีมี่ความแตกต่างจากทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียนซ่ึงเป็นที่เข้าใจกนัดีอยู่แล้ว กล่าวอย่างย่อมนัคือการ
สือ่สารในรูปแบบที ่4  ในวงการศึกษาภาษาเราเคยถกเถียงกนัเกี่ยวกบัประเด็น ภาษาพูด vs. ภาษาเขียน 
vs. ภาษาสญัลกัษณ์ แต่ว่าตัง้แต่บดันีไ้ป เราตอ้งเพ่ิมมิติของการเปรียบเทียบเป็นภาษาพดู vs. ภาษาเขียน 
vs. ภาษาสญัลกัษณ์ vs. ภาษาในการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ Netspeak เป็นผลจากการพฒันาของ
มนุษย์มาเป็นพันปี การสื่อสารภาษารูปแบบ/ช่องทางใหม่ไม่ได้มาถึงบ่อยๆในประวัติศาสตร์ของ
มนษุยชาติ” (David Crystal, 2001 : 238-239) 
 ผู้วิจยัได้เลือกแนวคดินีเ้พ่ือใช้ในงานวิจยันีเ้น่ืองจาก การวิจยัหวัข้อ ภาษาไทยเน็ต : ภาษาเฉพาะ

กลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ในการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต (2556) นัน้ ได้ผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ 
David Crystal ผู้วิจยัจะสรุปเนือ้หาเก่ียวกบังานวิจยัดงักลา่วในหวัข้อตอ่ไป 
 
2.2 เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 บทความวิชาการเร่ือง “การส่ือความหมายในไลน์” ของ นิภา กู้พงษ์ศกัดิ์ (2557) กล่าวถึงการใช้
ภาษาเพ่ือส่ือความหมายในไลน์ว่า ภาษาไลน์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัจนภาษา และอวัจนภาษา             
วจันภาษา ได้แก่ ภาษาพดูในลกัษณะ Free Voice Call และภาษาเขียนท่ีผู้ใช้ไลน์พิมพ์ตวัอกัษรและสง่เป็น
ข้อความ โดยใช้คําย่อหรือสํานวนท่ีเข้าใจระหว่างคู่สนทนาซึ่งนิยมกันในหมู่วยัรุ่น คําภาษาต่างประเทศ 
สะกดคําหยาบให้แปลกใหม่ ตดัคําสัน้ ย่อคําหรือรวบคํา สร้างคําแสดงอารมณ์หรือคําอทุานให้แปลกใหม่ 
สะกดคําให้แตกตา่งจากรูปศพัท์เดมิ พิมพ์พยญัชนะหรือสละตดัสดุท้ายของคําซํา้หลายครัง้ สร้างคําศพัท์ท่ี
ไมมี่ความหมายแตเ่ป็นคําท่ีนิยมใช้ คําลงท้ายกลุม่สนทนาท่ีสนิทสนม ภาษาเขียนเหลา่นีมี้ทัง้ท่ีถกูต้องและ
ผิดเพีย้นไป ส่วนอวัจนภาษา เป็นการส่ือความหมายโดยใช้อีโมติคอน สญัรูป และสติ๊กเกอร์ โดยให้คู่
สนทนาเข้าใจความหมายจากภาพ ส่วนใหญ่บ่งบอกอารมณ์ของผู้ สนทนา รวมทัง้การส่งข้อความผ่าน
รูปภาพ แสตมป์แตง่ภาพ วิดีโอ เป็นต้น  
 บทความวิชาการชิน้นีเ้ป็นประโยชน์ต่อการวิจยันีใ้นแง่ท่ีได้ชีใ้ห้เห็นถึงภาษา 2 ประเภทท่ีปรากฏ
ในไลน์ ซึ่งได้แก่ วจันภาษา และอวจันภาษา ทําให้ผู้วิจยัเห็นลกัษณะและประเภทของภาษาในโปรแกรม
สนทนาในสมาร์ทโฟนหรือ Line ได้ชดัเจนมากขึน้ 
  
 งานวิจยัเร่ือง “ภาษาไทยเน็ต : ภาษาเฉพาะกลุม่ของคนไทยรุ่นใหม่ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต” 
ของ กานต์รวี ชมเชย (2556) ซึ่งเป็นงานวิจัยชิน้ก่อนหน้าของผู้ วิจัยเอง เป็นการศึกษาภาษาไทยเน็ตท่ี
ปรากฏในปี 2555-2556 โดยจะสรุปเฉพาะสว่นท่ีนํามาใช้ประโยชน์และตอ่ยอดในงานวิจยันี ้คือการศกึษา
ตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 คือ เพ่ือศกึษาลกัษณะภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏในปี 2555-2556 ขอบเขตการวิจยั
คือ  ศึกษาภาษาไทยเน็ตท่ีรวบรวมได้จากกระดานแสดงความเห็นในเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย 
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www.yenta4.com, www.pantip.com และ www.facebook.com ผู้ ใช้ภาษาเป็นกลุ่มเด็ก วัยรุ่นและวัย
ทํางาน  

วิธีการศกึษา ใช้วิธีการศกึษาวิจยัทางภาษาศาสตร์สงัคม โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์การใช้ภาษา
ในฐานะท่ีเลน่บทบาทในการสื่อสารของสงัคม วา่ลกัษณะภาษาและการใช้ภาษาของผู้พดูมีรูปแบบอยา่งไร 
ตา่งจากกลุม่อ่ืนๆอย่างไร และความแตกต่างขึน้อยู่กบัปัจจยัใดทางสงัคม โดยใช้การแปรของภาษามาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ซึ่งทําให้สามารถจําแนกคําในภาษาไทยเน็ตท่ีมีการแปรด้านการสะกดคําใน
ลกัษณะต่างๆได้ จากการศกึษา ผู้วิจยัพบว่า การส่ือสารผ่านหน้าจอด้วยการพิมพ์ เป็นการส่ือสารรูปแบบ
ใหม่ซึง่เป็นปัจจยัทําให้เกิดวิธภาษาใหม่ ซึง่ใช้ในการสื่อสารลกัษณะนีโ้ดยเฉพาะ เกิดจากการท่ีผู้ ใช้ภาษา
ปรับภาษาให้สามารถส่ือสารกนัผ่านข้อจํากดัต่างๆและปรับให้เหมาะกบัการส่ือสาร เช่น การส่ือสารท่ีต้อง
ใช้แป้นพิมพ์ การแสดงผลผา่นหน้าจอท่ีจํากดั คูส่นทนาไม่สามารถเห็นหน้าตา ท่าทางและไมไ่ด้ยินนํา้เสียง
ของกนัและกนั ความต้องการความรวดเร็วและตอ่เน่ืองในการสื่อสาร และการหลีกเล่ียงการใช้คําไม่สภุาพ 
เป็นต้น  

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของภาษาไทยเน็ต ปี 2555-2556 พบว่า ภาษาไทยเน็ตแบ่งออกเป็น 6 
ลกัษณะ ได้แก่ 1)การแปรดา้นการสะกดคํา พบลกัษณะย่อย 3 ลกัษณะ ได้แก่ 1.1) การแปรด้านการสะกด
คําทัว่ไป 1.2)การแปรด้านการสะกดคําท่ีสะกดตามการออกเสียงในภาษาพดู 1.3)การแปรด้านการสะกด
คําท่ีส่งอิทธิพลต่อภาษาพดู  2)การพิมพ์แบบพิเศษ พบ 2 ลกัษณะย่อย ได้แก่ 2.1) การพิมพ์ซํา้ตวัอกัษร 
2.2)การพิมพ์เว้นวรรคระหวา่งตวัอกัษร  3)การใชส้ญัรูป พบวา่มี 2 ลกัษณะ ได้แก่ 3.1) การใช้สญัรูปเดี่ยว  
3.2) การใช้สญัรูปประกอบข้อความ  4)การสร้างคําใหม่ พบ 5 ลกัษณะ ได้แก่ 4.1)คําแสดงเสียง อารมณ์
และกิริยาอาการ 4.2)คําลงท้าย 4.3)คําแสดงการตอบรับ รับรู้ 4.4)การนําคําท่ีมีอยู่แล้วในภาษามาใช้
ส่ือสารในอีกความหมายหนึ่ง เน่ืองจากออกเสียงใกล้เคียงกัน 4.5)คําศัพท์อ่ืนๆ 5)การใช้เคร่ืองหมาย                 
พบ 3 ลกัษณะ ได้แก่ 5.1) การใช้เคร่ืองหมายปรัศนี (?) 5.2) การใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (!) 5.3) การใช้
เคร่ืองหมายจดุไข่ปลา (…) 6)การใช้ภาษาองักฤษปนภาษาไทย ผลการวิจยัสรุปว่า ภาษาไทยเน็ตเป็นวิธ
ภาษาใหม่ของภาษาไทยท่ีไม่ได้เกิดจากการผสมผสานของภาษาพดูและภาษาเขียน แต่เกิดขึน้ในฐานะท่ี
เป็นภาษาท่ีตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหมท่ี่ส่ือสารกนัผา่นหน้าจอด้วยการพิมพ์ เป็นรูปแบบภาษา              
ท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นยคุแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน สอดคล้องกบัแนวความคดิของ David Crystal (2001) 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ทําให้ผู้ วิจัยเกิดความสงสัยต่อมาว่าแล้วภาษาไทยเน็ตท่ีใช้ส่ือสาร               
ในสมาร์ทโฟนจะมีลักษณะภาษาท่ีเหมือนหรือแตกต่างจากภาษาในกระดานสนทนาหรือไม่อย่างไร               
เน่ืองด้วยมีรูปแบบหรือวิธีการส่ือสารท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีข้อจํากัดท่ีแตกต่างออกไป ผลการวิจัย
ดงักลา่วจึงมีประเด็นท่ีผู้วิจยันํามาใช้ศกึษาตอ่ยอดโดยการพิจารณาเปรียบเทียบลกัษณะภาษาไทยเน็ตใน
กระดานสนทนากับภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
เพราะเหตใุด  
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 บทความวิจยัเร่ือง “การใช้ภาษาใน ‘ห้องสนทนา’” ของชชัวดี ศรลมัพ์ (2544) เป็นการศกึษาภาษา
ในห้องสนทนาทางอินเตอร์เน็ต ตามแนวทางการวิเคราะห์ภาษาระดบัข้อความ (Discourse Analysis) โดย
เก็บข้อมลูจากเว็บไซต์ www.pantip.com ท่ีห้องสนทนาช่ือ ห้องมหาลยั, ห้อง ม.ปลาย, ห้องคณุหนนูอนดกึ 
และเว็บไซต์ www.thaimail.com ท่ีห้องสนทนา ธรรมศาสตร์น่ารัก, cu_tu ซึง่เป็นการสนทนาผา่นโปรแกรม 
ICQ และ Pirch จากการศึกษาพบว่าภาษาในห้องสนทนามีลกัษณะรวมของทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียน 
ถ้อยความท่ีใช้มีลกัษณะทางภาษาเป็นภาษาพูด แต่ส่งสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นตัวเขียน 
(ตวัอักษร) ด้วยการพิมพ์ถ้อยความนัน้ๆ ซึ่งเป็นลกัษณะของภาษาเขียน อย่างไรก็ตาม สําหรับในห้อง
สนทนา ลกัษณะการใช้ภาษาจะมีลกัษณะของภาษาพดูมากกว่า การพิมพ์ข้อความไมมี่ผลตอ่การใช้ภาษา
แตอ่ยา่งใด โดยลกัษณะดงักลา่ว ยกตวัอยา่งได้ดงันี ้
1) การเปิดและปิดการสนทนา การเปิดการสนทนามีการทกัทายเหมือนภาษาพดู มีการเรียกขาน สว่น

การปิดการสนทนาจะไมห่ยดุพดูทนัที แตจ่ะมีการใช้ถ้อยความท่ีนําไปสูก่ารจบบทสนทนา 
2) การใช้สว่นคัน่คําพดู เช่น อะนะ  อืมม ก็ 
3) การเปล่ียนหวัข้อในการสนทนา มีการเปลี่ยนด้วยประโยคคําถาม การเล่าความด้วยประโยคบอก

เลา่ การใช้คําหรือเคร่ืองหมายท่ีแสดงความรู้สกึเพ่ือให้คนอ่ืนผู้สนทนา เป็นต้น 
4)  การแสดงความสภุาพในการสนทนา เน่ืองจากข้อจํากดัของเว็บไซต์ท่ีห้ามใช้คําหยาบ ผู้สนทนาจึง

เล่ียงโดยใช้วิธีหลีกเล่ียงตา่งๆ เช่น การเปล่ียนการสะกดคํา การสะกดเป็นภาษาองักฤษ การละ  
5) การแสดงอารมณ์ความรู้สกึ เน่ืองจากผู้สนทนาไม่เห็นหน้าและไม่ได้ยินเสียงของกนัและกนั จึงไม่

สามารถแสดงสีหน้า นํา้เสียง แววตา ท่าทางได้ จึงมีการใช้สญัรูปแสดงอารมณ์ และการพิมพ์แบบ
พิเศษ เช่น การพิมพ์ซํา้ตวัอกัษร เช่น คิดถึงมากกกกกก สูงงงงงง การเลียนเสียงพูดไม่ชัด เช่น             
เหยอ แย้ววว การเว้นระยะห่างระหวา่งตวัอกัษร เช่น ข อ ข อ บ ค ุณ  

6) การใช้อกัษรยอ่ 
งานวิจยัชิน้นีน้่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยันีใ้นแง่ท่ีวา่ได้เห็นแนวทางการศกึษาลกัษณะ

ภาษาไทยเน็ตด้วยการวิเคราะห์ภาษาระดบัข้อความ และเห็นลกัษณะของภาษาไทยเน็ตในยคุแรกๆท่ีมีการ
สนทนากนัผ่านหน้าจอ ซึง่สามารถนํามาเปรียบเทียบกบัภาษาไทยเน็ตในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน
ได้เป็นอยา่งดี  
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บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

  ในงานวิจยันี ้ ผู้วิจยัได้ใช้วิธีดําเนินการวิจยัตามแนวทางของภาษาศาสตร์สงัคม (Sociolinguistic 
research) โดยจะวิเคราะห์ภาษาในฐานะท่ีเลน่บทบาทในการสื่อสารของสงัคม ซึง่เป็นการศกึษาลกัษณะ
ภาษาและการใช้ภาษาของผู้พดู (ผู้ใช้ภาษา) ว่ามีรูปแบบอย่างไร ตา่งจากกลุม่อ่ืนๆอย่างไร ความแตกตา่ง
ขึน้อยูก่บัปัจจยัใดทางสงัคม (อมรา ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์, 2544 : 13)  
 หากตัง้ต้นท่ีการพิจารณาภาษาไทยเน็ตตามกรอบแนวคิดของ David Crystal (2001) และ
ผลการวิจัยหัวข้อ ภาษาไทยเน็ต : ภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ในการส่ือสารทาง

อินเตอร์เน็ต1 ท่ีผ่านมาของผู้วิจยั ท่ีมองว่าภาษาเน็ตเป็นวิธภาษาใหม่ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการพฒันาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารซึง่มีการส่ือสารผ่านหน้าจอด้วยการพิมพ์ ทําให้เกิดภาษารูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการสื่อสารในช่องทางหรือรูปแบบใหม่ท่ีว่านี ้ภาษาเน็ตจึงไม่ใช่ทัง้ภาษาพูดและภาษา
เขียน หากแต่มีลกัษณะเฉพาะในตวัของมนัเอง เช่น คําท่ีเกิดขึน้ใหม่ เช่น คําแสดงเสียงหวัเราะซึ่งเกิดขึน้
จํานวนหลายคํา ซึ่งนอกจากจะมีความหมายถึงการหวัเราะท่ีมีกิริยาอาการท่ีแตกต่างกนัแล้วยงัแสดงถึง
บคุลิกของผู้ ท่ีใช้คํานัน้ด้วย เช่นคําว่า อิอิ หหุ ุเหอะๆ คริๆ หรือคําสร้างใหม่ท่ีเกิดจากการพิมพ์ผิดบ่อยครัง้
จนกลายเป็นศพัท์ท่ีเข้าใจกนัดีและใช้แทนท่ีคําท่ีเคยพิมพ์ถกูต้อง เช่น เมพขิงๆ ซึง่มาจากการท่ีพิมพ์คําว่า 
เทพจริงๆ ผิดบ่อยๆ เป็นต้น มีคําท่ีสะกดโดยการตดัพยญัชนะและสระบางตวัออกหรือปรับเปลี่ยนสระหรือ
พยญัชนะบางตวั เช่น เด๋ว (เด๋ียว) ชิมิ (ใช่ไหม) ขอโทด (ขอโทษ) หากสงัเกตท่ีคําว่า ขอโทด จะเห็นว่าการ
ออกเสียงก็เช่นเดียวกบัภาษามาตรฐาน แต่การท่ีมีการสะกดท่ีแปรไปจากเดิมนัน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามนั
เป็นคําท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างภาษาพดูและภาษาเขียน หากแตม่นัแสดงให้เห็นว่า มนัมีการปรับ
การสะกดเพ่ือให้ง่ายตอ่การพิมพ์หรือเพ่ือให้พิมพ์เร็วขึน้ เพราะไมต้่องกดปุ่ ม shift นัน่เอง  
 จากกรอบแนวคิดดังกล่าวนี  ้ทําให้ผู้ วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาภาษาไทยเน็ตท่ีใช้ในการสนทนาใน
โปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนด้วยวิธีการศกึษาการแปร (Variation) ของภาษาในด้านการสะกดคํา 

การศึกษาการแปรของภาษา 
นอกจากภาษาจะมีความหลากหลายในแต่ละสงัคม ภาษายงัมีความหลากหลายท่ีมีอยู่ในภาษา

เดียว ความหลากหลายของภาษาในภาษาเดียวนีเ้รียกว่า การแปรของภาษา เม่ือกล่าวถึงการแปรของ
ภาษา เราไม่ได้พิจารณาดภูาษาทัง้ภาษาแบบภาพรวมๆ หากแต่พิจารณาลกัษณะหรือรูปสําคญัในภาษา
นัน้ๆอย่างเจาะจง ลกัษณะหรือรูปสําคญัในภาษาอาจอยู่ในองค์ประกอบใดของภาษาก็ได้ กลา่วอีกนยัหนึ่ง
การแปรนัน้อาจเกิดกบัรูปหรือลกัษณะในภาษาด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ สิ่งสําคญัสําหรับการแปรของรูปคือ
จะต้องไมทํ่าให้ความหมายหรือความสําคญัของรูปนัน้เปลี่ยนไป (ปราณี กลุละวณิชย์, 2540 : 14-15)  
                                                            
1 กรุณาดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 2 
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ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจยัจะศึกษาการแปรภาษาไทยเน็ตในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ด้านการ
สะกดคํา การแปรของคําศัพท์ โดยจะพิจารณาร่วมกับปัจจัยทางด้านวิธีการส่ือสาร นอกจากนี  ้                    
จะศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสติ๊กเกอร์ (stickers) และอีโมติคอน (emoticons) ในการสนทนาด้วย 
เน่ืองจากสติ๊กเกอร์และอีโมติคอนเป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้สนทนาได้ใช้ในการสื่อสารด้วย และเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ
เพราะทําให้เห็นลกัษณะของภาษาสนทนาในสมาร์ทโฟนท่ีชดัเจนขึน้ด้วย   
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัจะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ตามหวัข้อดงัต่อไปนี ้4.1 ปัจจยัด้านรูปแบบการ
ส่ือสารในสมาร์ทโฟนท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะของภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน                  
4.2 ลกัษณะภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน 
 
4.1 ปัจจัยด้านรูปแบบการส่ือสารในสมาร์ทโฟนที่ มีอิทธิพลต่อลักษณะของภาษาสนทนาใน
โปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน 
 ภาษามีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ภาษาไมมี่การเปล่ียนแปลงคือภาษาท่ีตายแล้วหรือภาษาท่ี
ไม่มีคนใช้แล้วนัน่เอง การเปล่ียนแปลงของภาษาดําเนินไปพร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมของผู้ ใช้
ภาษา ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารของมนุษย์ เม่ือสังคม
เปล่ียนแปลงไป มีสิ่งท่ีเกิดขึน้ใหม่ มนษุย์ก็ย่อมต้องการภาษาท่ีจะใช้เรียกสิ่งสิ่งนัน้ เพ่ือจะได้ส่ือสารกนัได้
เข้าใจ นอกจากนี ้ภาษายงัได้ถกูปรับใช้ในการสื่อสารของมนษุย์ในรูปแบบต่างๆ ตามหน้าท่ีและกาลเทศะ
ต่างๆ ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ่งตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในหลายมิติ ภาษาท่ีใช้ตามหน้าท่ี 
เช่น ภาษาในวงการแพทย์ ภาษาโฆษณา ภาษาในข่าวบนัเทิง ภาษาท่ีใช้ในการกล่าวสนุทรพจน์ ภาษา
วรรณคดี หรือภาษาท่ีใช้ส่ือสารในช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น ภาษาใบ้ ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารทาง           
โทรเลข ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารทางโทรศพัท์ รวมทัง้ภาษาท่ีใช้ส่ือสารในอินเตอร์เน็ต    
 สิ่งท่ีน่าสนใจคือ ภาษาท่ีใช้ส่ือสารกันในอินเตอร์เน็ต มีลักษณะเฉพาะท่ีควรหยิบยกมาศึกษา
เน่ืองจากมีรูปแบบของภาษาบางประการท่ีแตกต่างจากภาษาพดูและภาษาเขียน เป็นรูปแบบภาษาท่ีเพิ่ง
เกิดขึน้ใหมเ่ม่ือราวๆสบิกว่าปีท่ีผา่นมาเพ่ือใช้ในการสื่อสารผา่นอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะ ภาษาอินเตอร์เน็ตก็
ไมไ่ด้ปรากฎอยูใ่นเฉพาะภาษาไทย แตม่นัเกิดขึน้กบัภาษาอ่ืนๆทัว่โลกเช่นกนั เช่น 

ในภาษาองักฤษมีการใช้ตวัอกัษรยอ่แทนคําประโยคและวลี 
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ภาพประกอบท่ี 1 : ภาพตารางภาษาเน็ตในภาษาองักฤษ  

ท่ีมา : https://digartmedia.wordpress.com/2013/05/24/netspeak-search-for-new-words/ 
 
หรือการใช้สญัรูปแทนสีหน้า อารมณ์ตา่งๆ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2 : สญัรูปแสดงสีหน้าและอารมณ์ โดยเทียบกบัใบหน้าของแมว 
ท่ีมา : https://kamilels.wordpress.com/2010/03/01/what-is-netspeak/ 
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ภาษาจีน มีการนําสญัลกัษณ์ตา่งๆมาประกอบกนัเป็นถ้อยคําท่ีส่ือทัง้ความหมายของคําและสีหน้าอารมณ์ 

 
ภาพประกอบท่ี 3 : สญัลกัษณ์ตา่งๆมาประกอบกนัเป็นถ้อยคําภาษาจีน 

ท่ีมา : https://www.behance.net/gallery/8821585/Martian-Language-Chinese-Typeface 
 
ภาษาเยอรมนั มีการใช้อกัษรยอ่ เช่น 

 
ภาพประกอบท่ี 4 : คําสแลงท่ีใช้ในภาษาเน็ตของภาษาเยอรมนั 

ท่ีมา : http://acronymsandslang.com/definition/6939453/HDF-meaning.html 
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ภาพประกอบท่ี 5 : คําสแลงท่ีใช้ในภาษาเน็ตของภาษาเยอรมนั 

ท่ีมา : http://acronymsandslang.com/definition/6939454/HDL-meaning.html 
 
 และปรากฏเป็นข้อถกเถียงของผู้คนทัว่โลกว่ามนัเป็นส่วนท่ีทําให้ภาษาวิบตัิหรือไม่ มีแนวคิดหนึ่ง                 
ท่ีน่าสนใจและผู้วิจยัได้ดําเนินการวิจยัไว้ เร่ือง ภาษาไทยเน็ต: ภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ในการ
ส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต และได้ผลการวิจยัท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดดงักล่าว คือ ภาษาเน็ตเป็นภาษารูปแบบ
ใหม่ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการพัฒนาของเทคโนโลยี มันเป็นการส่ือสารในรูปแบบท่ี 4 ท่ีนอกเหนือไปจาก 
ภาษาพดู ภาษาเขียน และภาษาสญัลกัษณ์ ดงัท่ี David Crystal (2001) กลา่ววา่  
 

ภาษาเน็ต (Netspeak) เป็นส่ิงใหม่อย่างสมบูรณ์ มนัไม่ใช่ทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียน...
มนัคือบางส่ิงที่มีความแตกต่างจากทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียนซ่ึงเป็นที่เข้าใจกนัดีอยู่แล้ว  
กล่าวอย่างย่อมันคือการสื่อสารในรูปแบบที่ 4 ในวงการศึกษาภาษาเราเคยถกเถียงกัน
เกีย่วกบัประเด็น ภาษาพดู vs. ภาษาเขียน vs. ภาษาสญัลกัษณ์ แต่ว่าตัง้แต่บดันีไ้ป เราตอ้ง
เพ่ิมมิติของการเปรียบเทียบเป็นภาษาพูด vs. ภาษาเขียน vs. ภาษาสญัลกัษณ์ vs. ภาษาใน
การสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ Netspeak เป็นผลจากการพัฒนาของมนุษย์มาเป็นพันปี           
การสื่อสารภาษารูปแบบ/ช่องทางใหม่ไม่ได้มาถึงบ่อยๆในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ” 
ดงันัน้ “ส่ิงทีน่่าท่ึงอย่างแท้จริงก็คือว่าผูค้นได้เรียนรู้ที่จะปรับภาษาของตวัเองเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการทีจ่ะพบปะพูดคยุกนัในสถานการณ์ใหม่ และมนษุย์ก็ฉลาดทีจ่ะสร้างสรรค์เพือ่
แสดงออกในพื้นที่ใหม่นี้ มันเกิดข้ึนมาเพียงไม่กี่ทศวรรษดูเหมือนว่าความสามารถและ
สติปัญญาของมนุษย์มันไปในทางที่ดี ฉันสรุปว่า การมาถึงของภาษาเน็ต (Netspeak)          
มนัแสดงถึงความเป็น homoloquens1ไดอ้ย่างดีทีส่ดุ  

 

                                                            
1 มนษุย์ในฐานะสตัว์ พดูได้ 
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 ด้วยลกัษณะของภาษาท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากความจําเป็นท่ีจะต้องส่ือสารกนัผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
ด้วยการพิมพ์ซึง่มีข้อจํากดั ได้แก่ การไม่เห็นสีหน้า ท่าทาง ไม่ได้ยินเสียงและนํา้เสียงของคู่สนทนา ทัง้ยงั
ต้องใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์ข้อความ แล้วข้อความแสดงผลในหน้าจอท่ีมีพืน้ท่ีจํากดั และอาจมีข้อจํากดั
ด้านการเน้นความรวดเร็วในการสง่ข้อความเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการสนทนา จึงเกิดภาษาในรูปแบบ
ใหม่ท่ีเกิดจากวิธีการสื่อสารดงักล่าว ดงัตวัอย่างเช่น การสื่อสารที่ต้องใช้แป้นพิมพ์พิมพ์ข้อความแล้ว
แสดงผลผ่านหนา้จอ ซ่ึงไม่สามารถแสดงสีหนา้ท่าทางและไดยิ้นเสียง จึงเกิดการฝ่าข้อจํากดัดงักล่าวดว้ย
การพิมพ์ข้อความแบบพิเศษ เช่น การพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรเพ่ือส่ือความหมายถึงเสียงท่ีดงัและเน้นหรือลาก
เสียงนาน เช่นคําวา่ ไปด้วยยยยยยย แพงมากกกกกกก การพิมพ์สญัรูปหรืออีโมตคิอนเพ่ือแสดงสีหน้าและ
ท่าทาง เช่น :)   ^0^  ^^/   การแสดงข้อความผ่านหน้าจอท่ีมีพืน้ท่ีแสดงผลจํากัดและการส่ือสารนัน้
ต้องการความรวดเร็วในการส่งข้อความเพ่ือให้การสนทนามีความต่อเน่ือง  ทําให้เกิดการสะกดคําท่ี
แตกตา่งไปจากภาษามาตรฐานหรือภาษาตามปกติ เช่น จริง พิมพ์เป็น จิง, เสร็จ พิมพ์เป็น เส็ด/เสด เด๋ียว 
พิมพ์เป็น เดว๋ การหลีกเล่ียงคําไม่สภุาพ ในอดีตโปรแกรมแชทบนคอมพิวเตอร์มกัจะมีระบบตรวจจบัการใช้
คําหยาบ ผู้สนทนาจะไม่สามารถพิมพ์คําหยาบได้ จึงเกิดการสะกดท่ีแตกต่างไปจากภาษามาตรฐาน เพ่ือ
หลีกเล่ียงการตรวจจบัแตย่งัคงสามารถส่ือสารคําหยาบนัน้ได้ ด้วยวิธีการสะกดท่ีแตกตา่ง เช่น ก ูพิมพ์เป็น 
กรู/ก,ุ เหีย้ พิมพ์เป็น เห้, มงึ พิมพ์เป็น เมิง/มงุ เป็นต้น (กานต์รวี ชมเชย, 2556) 
 

น่าสนใจว่า รูปแบบการสื่อสารอินเตอร์เน็ตนัน้ไม่ได้มีเฉพาะการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์เท่านัน้ 
หากแต่เทคโนโลยีการส่ือสารได้พฒันามาเป็นการส่ือสารผ่านหน้าจอโทรศพัท์มือถืออจัฉริยะหรือสมาร์ท
โฟน ซึง่รูปแบบหรือวิธีการสื่อสารดงักลา่วได้มีอิทธิพลตอ่รูปแบบของภาษาท่ีใช้สนทนาในสมาร์ทโฟน ท่ีดงั
ผู้ วิจยัจะนํามาอภิปรายต่อไป ก่อนท่ีจะเข้าสู่หวัข้อการวิเคราะห์ลกัษณะภาษา ผู้วิจยัขออธิบายเก่ียวกับ
ความหมายของโทรศพัท์มือถืออจัฉริยะหรือสมาร์ทโฟน และโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ดงันี ้

 
4.1.1 สมาร์ทโฟนและโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน    
 4.1.1.1 สมาร์ทโฟน : พฒันาการสือ่สารของผูค้นทัว่โลก 
 เทคโนโลยีการสื่อสารได้พฒันาอย่างมาก และคงดําเนินการพฒันาต่อไปไม่หยุดยัง้ ใน

อดีตโทรศพัท์มือถือนัน้มีความสามารถเพียงโทรออก รับสาย รับ-สง่ข้อความ (SMS) แตปั่จจบุนัโทรศพัท์ได้
พฒันามาจนถึงขัน้ท่ีสามารถใช้งานนอกเหนือจากโทรออก รับสายและรับ-ส่งข้อความ โทรศพัท์มือถือท่ี
สามารถใช้งานได้หลากหลายเหลา่นี ้เรียกวา่ สมาร์ทโฟน (Smartphone)  

สมาร์ทโฟน คือ โทรศพัท์มือถือท่ีมีความเร็วและความจเุทียบเท่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทําให้สามารถ
นําระบบปฏิบตัิการรุ่นใหม่ๆ เช่น Android, IOS, Window mobile เวอร์ชัน่ตา่งๆ นอกจากนี ้จะมีโปรแกรม
ต่างๆท่ีติดตัง้มาพร้อมกับเคร่ืองจํานวนหนึ่ง โปรแกรมเหล่านีถู้กเรียกว่า “แอ๊พ” โดยมีทัง้ท่ีสามารถ 
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download มาติดตัง้ได้ฟรีและแบบท่ีต้องเสียเงินซือ้ ซึ่งสิ่งสําคญัท่ีจะต้องมีคู่กับสมาร์ทโฟน คือ Internet 
(สมาร์ทโฟนคืออะไร, 2554)  

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 6 : สมาร์ทโฟนท่ีใช้ระบบ IOS (iphone6 และ iphone6plus) 

ท่ีมา : http://toucharcade.com/2014/09/09/introducing-the-iphone-6-and-iphone-6-plus/ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 7 : สมาร์ทโฟนท่ีใช้ระบบ Android (Samsung Galaxy S6 edge และ S6) 

ท่ีมา : http://www.ineedtoknow.org/samsung-galaxy-s6/ 
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ภาพประกอบท  8 : สมาร์ทโฟนท่ีใช้ระบบ Window 8.1 (HTC) 

ท่ีมา : http://www.gadgethelpline.com/windows-phone-81-developers/ 
 

โปรแกรมประยุกต์ (Application) หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า “แอ๊พ” นี ้มีรูปแบบการใช้งานท่ี
หลากหลายให้เลือกดาวน์โหลด เช่น ตกแตง่ภาพ ตดัตอ่วิดีโอ เกมส์ บญัชีสว่นบคุคล ฯลฯ  หากแตส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านตา่งๆของผู้คน ได้อย่างมากมายหลากหลาย รวมทัง้ ตอบสนองความต้องการ
ทางด้านการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว ตลอดเวลา อย่างโปรแกรมสนทนา อย่าง Line และ Whatsapp             
ด้วย โทรศพัท์มือถือจงึไมใ่ช่เป็นเพียงโทรศพัท์อีกตอ่ไป 

4.1.1.2 โปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน 
งานวิจัยนีผู้้ วิจัยจะศึกษาภาษาไทยเน็ตท่ีเป็นภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน 

โปรแกรมสนทนาท่ีผู้วิจยัเลือกคือ Line และ Whatsapp โดยในปัจจุบนั (ปี 2558) คนไทยนิยมสนทนากนั
ใน Line มากกว่า Whatsapp ผู้ วิจัยจึงจะศึกษาภาษาจาก Line เป็นหลัก ส่วน Whatsapp ยังปรากฏ         
มีผู้ ใช้งานบ้างบางส่วน ผู้วิจยัจึงจะเก็บข้อมลูภาษาจาก Whatsapp มาศึกษาด้วย จึงขออธิบายเก่ียวกับ
โปรแกรมดงักลา่ว ดงันี ้

  1) Line Application  
Line คือ แอพพลิเคชั่นท่ีผสมผสานบริการ messaging และ Voice Over IP นํามาผนวกเข้า

ด้วยกนั จึงทําให้เกิดแอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถแชท สร้างกลุ่ม สร้างข้อความ โพสต์รูปต่างๆหรือโทรคยุแบบ
เสียงก็ได้ (ไลน์คืออะไร, 2556) 
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ภาพประกอบท่ี 9 : Line application/Line App  

ท่ีมา : http://line.me/en/ 
 

จดุเดน่ของ Line  
1. ส่งข้อความหรือแลกเปล่ียนข้อความได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ทัง้ข้อความและสนทนา

แบบกลุม่ 
2. โทรฟรีและ Video call ฟรี 
3. Line Sticker มีสติ๊กเกอร์และอีโมติคอนมากกว่า  10 ,000  แบบ  แสดงความรู้สึกได้

หลากหลายมากกวา่เดมิ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 10 : ตวัอยา่งสติก๊เกอร์ Line 

ท่ีมา : http://www.cosmenet.in.th 
 

4. แชร์รูปและวิดีโอและข้อความเสียง 
5. รับขา่วสารจากศลิปินคนโปรด และคปูองพิเศษจากบญัชีทางการ 
6. มี Timeline แชร์ข้อความ รูปแบบ วิดีโอ และ Sticker 
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7. สร้างวิดีโอในเวลา 10 วินาที 
8. เพิ่มเพ่ือนได้ง่ายๆด้วยการเขยา่เคร่ือง QR Code และ Line ID (ไลน์คืออะไร, 2556) 

2) Whatsapp 
Whatsapp เป็นแอ็พส่งข้อความแบบเคลื่อนท่ีผ่านระบบ SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่งข้าม

ระบบหากันได้ ระหว่าง iphone, Blackberry, Android, Windows Phone และ Nokia ซึ่งนอกจากส่ง 
Video แล้ว ผู้ ใช้ Whatsapp ยังสามารถสร้างกลุ่ม และส่งข้อความรูปแบบวิดีโอ และออดิโอในรูปแบบ
ข้อความหากนัได้อยา่งไมจํ่ากดัด้วย 

 

 
ภาพประกอบท่ี 11 : โปรแกรมสนทนา Whatsapp  

ท่ีมา : http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-02/19/whatsapp-exclusive 
 
ในการสนทนาด้วยแอ็พนี ้ผู้ใช้สามารถสง่ทัง้ข้อความและอีโมติคอนท่ีมีให้เลือกใช้หลากหลาย เพ่ือ

แสดงอารมณ์ สีหน้า ท่าทางบางอยา่งและสญัลกัษณ์ตา่งๆด้วย 
 

  
ภาพประกอบท่ี 12 : อีโมตคิอนใน Whatsapp 

ท่ีมา : http://appnina.com/whatsapp-emoticon-story-love-songs-messages/ 
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เม่ือผู้วิจยัพิจารณาการสนทนาด้วยโปรแกรมประยกุต์อย่าง Line และ Whatsapp ในสมาร์ทโฟน         
ก็พบว่า มีรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกตา่งจากการสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดงันี ้1)มีหน้าจอขนาดเล็ก
กว่าคอมพิวเตอร์มาก 2) มีแป้นพิมพ์ขนาดเล็กมาก 3)มีสติ๊กเกอร์และอีโมติคอนสําเร็จรูปแสดงสีหน้า 
ท่าทาง อารมณ์ และเหตกุารณ์ท่ีหลากหลายเป็นจํานวนมาก 4)ผู้สนทนาสามารถสนทนากนัได้ตลอดเวลา           
ไม่จําเป็นต้องปลีกเวลามาล็อกอินและนัง่หน้าจอเพ่ือสนทนาโดยเฉพาะ แตส่ามารถสนทนากนัได้ทกุเม่ือท่ี
ต้องการ  

สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ การส่ือสารรูปแบบดงักล่าว ส่งผลต่อลกัษณะภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาใน
สมาร์ทโฟน ดงัหวัข้อท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

 
4.1.2 ปัจจัยด้านรูปแบบการส่ือสารในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อลักษณะ

ภาษาสนทนา 
รูปแบบการส่ือสารผ่านสมาร์ทโฟนท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ท

โฟนมีดงันี ้
4.1.2.1 การมีพืน้ท่ีในการแสดงผลขนาดเลก็  
1) ผู้อา่นข้อความต้องเล่ือนหน้าจอดขู้อความ  ทําให้สง่ผลให้มีการสง่ข้อความแตล่ะครัง้เป็น

ประโยคหรือวลีสัน้ๆ และมีการสง่ถ่ีๆ และเหตผุลอีกประการหนึ่งคือผู้สง่สารต้องการให้เกิดความตอ่เน่ือง
ในการสนทนา เน่ืองจากเม่ือสง่ข้อความไปแล้วและมีผู้อ่านข้อความแล้ว โปรแกรมจะแสดงคําว่า อา่น ซึง่
หมายถึง ผู้ รับสารอ่านข้อความแล้วนัน่เอง ดงันัน้ ผู้สง่สารจะสง่ข้อความทีละสว่นๆจนกว่าจะครบเนือ้หา
ท่ีต้องการสื่อสาร ข้อความแต่ละข้อความท่ีถูกส่งไปจึงจะเป็นคํา วลี หรือประโยคสัน้ๆ แต่ถูกส่งถ่ีๆ ดงั
ตวัอยา่งภาพ 
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ภาพประกอบท่ี 13 : การสนทนาในไลน์แสดงการสง่ข้อความแบบสัน้ๆและสง่ถ่ีๆ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 
ภาพประกอบท่ี 14 : การสนทนาในไลน์แสดงการสง่ข้อความแบบสัน้ๆและสง่ถ่ีๆ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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อย่างไรก็ตาม ก็ยงัพบการส่งข้อความขนาดยาวมากใน 1 ครัง้ แต่มกัจะเป็นการแชร์ข้อคิด 
เร่ืองเล่ากระตุ้นความคิด หรือข้อมูลความรู้ต่างๆ ซึ่ง copy มาจากท่ีอ่ืนมามากกว่าจะเขียนขึน้เพ่ือการ
สนทนาตามปกต ิ

  

 
ภาพประกอบท่ี 15 : การสนทนาในไลน์ แสดงข้อความขนาดยาวท่ีเป็นการแชร์ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

4.1.2.2 การมีแป้นพิมพ์ท่ีมีขนาดเลก็มาก  
1) ทําให้เกิดการพิมพ์ผิดบ่อยครัง้ และอีกกรณีหนึ่งเป็นเพราะว่าในโปรแกรมสนทนาจะมีฟังก์ชัน่

แนะนําคําอตัโนมตัิ ซึ่งบางครัง้ไม่ใช่คําท่ีต้องการแต่ผู้ส่งข้อความไม่ทนัสงัเกต แล้วกดส่งข้อความไปแล้ว 
ดงันัน้ คําท่ีปรากฏหลงัจากสง่ข้อความไปอาจเป็นคําท่ีไมถ่กูต้อง ใช้คําผิด ทําให้ความหมายผิดเพีย้นไป แต่
สําหรับผู้ รับสารในบางครัง้เม่ือพิจารณาบริบทก็อาจเข้าใจได้ ผู้ส่งสารก็จะเพิกเฉย ไม่พิมพ์ใหม่เพ่ือแก้
ข้อความให้ถูกต้อง แต่หากผู้ส่งสารเห็นว่าทําให้การส่ือสารผิดพลาดหรือทําให้ผู้ รับสารไม่เข้าใจก็มกัจะ
พิมพ์ข้อความนัน้ใหม ่
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ภาพประกอบท่ี 16 : การสนทนาในไลน์ แสดงการสนทนาท่ีมีการพิมพ์ผิด 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

2) ทําให้เกิดการสะกดคําท่ีแปรไปจากภาษาไทยมาตรฐาน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเพ่ือความ
รวดเร็วในการส่ือสาร อีกสว่นหนึง่เป็นเพราะมีแป้นพิมพ์ขนาดเลก็ ซึง่ต้องเลง็ในการแตะท่ีแป้นให้ถกูต้องใน
การพิมพ์แต่ละครัง้ ผู้ส่งสารจึงไม่ต้องการท่ีจะใช้เวลาในการพิมพ์นาน จึงเกิดการสะกดคําท่ีแปรไปจาก
ภาษาไทยมาตรฐาน เช่น การลดตวัสะกดบางตวั การสะกดท่ีหลีกเล่ียงการใช้ปุ่ ม shift  

 

ผู้สง่สารพิมพ์ มหิดล ผิด เป็น มหิ

กล แตไ่มไ่ด้พิมพ์ใหมเ่พ่ือแก้ไข 

เน่ืองจากเป็นท่ีเข้าใจความหมายได้ 

เน่ืองจากบริบท 
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ภาพประกอบท่ี 17 : การสนทนาในไลน์ ท่ีแสดงการแปรด้านการสะกดคํา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
4.1.2.3 มีการสนทนาได้ทกุท่ีทกุเวลา  
 การสนทนาผา่นโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนเป็นการสนทนาท่ีทําได้ทกุท่ีทกุเวลาไมจํ่าเป็นต้อง

ล็อกอินทุกครัง้ท่ีจะสนทนา ไม่จําเป็นต้องสละเวลาบางช่วงเวลามานั่งหน้าจอเพ่ือสนทนาโดยเฉพาะ           
อย่างการสนทนาในห้องสนทนาในโปรแกรมแช็ตผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น MSN ICQ Pirch ในอดีต 
และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ท่ีส่งข้อความอย่างเช่นการส่ง SMS การส่งข้อความนัน้ฟรีหากมี       
การเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต  

1) ทําให้เกิดมีทัง้การสนทนา ถาม-ตอบ พูดคุยต่อเน่ืองกัน และพบการสนทนาท่ีบางครัง้                
บทสนทนาทิง้ช่วงยาวนาน เช่น ข้อความจากผู้สง่สารส่งไปถึงผู้ รับ และต้องรอนานหลายชัว่โมง ผู้ รับจึงจะ
ตอบกลบั เป็นต้น แตก็่เป็นอนัเข้าใจกนัดีระหว่างผู้สนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนว่า ผู้ รับสาร
ยงัตดิธุระ จงึยงัไมไ่ด้อา่นข้อความหรือยงัไมมี่เวลาตอบกลบั เป็นต้น  

 

คําวา่ 

 เคเค (โอเค โอเค) 

เดว (เด๋ียว) 
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ภาพประกอบท่ี 18 : การสนทนาในไลน์ แสดงช่วงเวลาการตอบกลบัท่ีทิง้ช่วงห่างของระยะเวลา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

2) มกัจะพบการเปิดสนทนา ซึง่เท่าท่ีพบจะเป็นการทกัทายยามเช้า และการตัง้ประเด็นคําถามใน
กรณีของการสนทนาแบบกลุ่ม เพ่ือเปิดประเด็นหวัข้อการสนทนา หรือเปิดประเด็นด้วยประโยคบอกเล่า 
เปิดด้วยภาพหรือวีดีท่ีน่าสนใจหรือขําขนั เป็นต้น  แตส่ําหรับการปิดสนทนาพบน้อยมาก ท่ีพบสว่นใหญ่จะ
เป็น ผู้สนทนาจะเข้านอน ไปอาบนํา้ หรือขอตวัไปทําธุระบางอยา่ง 

 

สง่ข้อความเม่ือเวลา 1:25 

ตอบกลบัเม่ือ 6:20 

สง่ข้อความเม่ือ 6:21 

ตอบกลบัเม่ือ 4:22 ของวนัถดัมา 
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ภาพประกอบท่ี 19 : การสนทนาในไลน์ แสดงการปิด-เปิดบทสนทนา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

4.1.2.4 โปรแกรมสนทนามีอีโมตคิอนและสติก๊เกอร์  
1) ทําให้ในภาษาสนทนา ปรากฏสญัรูป เช่น ^^  :(  T^T  น้อยมาก เม่ือเทียบกบัภาษาไทยเน็ตใน

เว็บไซต์และกระทู้จะพบเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากในโปรแกรมสนทนามีสติ๊กเกอร์และอีโมติคอนท่ีแสดง          
สีหน้า อารมณ์ ท่าทาง ท่ีหลากหลาย  

 
ภาพประกอบท่ี 20 : การสนทนาในไลน์ แสดงการใช้สติก๊เกอร์เพ่ือแสดงสีหน้า ทา่ทาง อารมณ์ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 

บทสนทนาไมมี่การปิดการสนทนา 

มีการเปิดการสนทนาเม่ือเร่ิมต้นเช้าวนั

ใหมด้่วยคําทกัทาย เช่น good 

morning 

สต๊ิกเกอร์แสดงอารมณ์ 
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ภาพประกอบท่ี 21 : การสนทนาในไลน์แสดงการใช้สติก๊เกอร์ เพ่ือแสดงสีหน้า ทา่ทาง อารมณ์ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
4.2 ลักษณะภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน 
 ในการศึกษาภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ได้แก่ โปรแกรมไลน์ (Line 
Application) และวอทส์แอป (Whatsapp Application) โดยวิธีเก็บบทสนทนาโดยการส่งประวัติการ
สนทนาไปยงัอีเมลผู้วิจยั รวมทัง้การจบัภาพหน้าจอ (capture) เป็นการสนทนาปี 2557-2558 ทัง้ท่ีเป็นการ
สนทนาแบบ   ตวัตอ่ตวัและแบบกลุม่ จากผู้บอกภาษา อาย ุ10-35 ปี จํานวน 30 คน  
 การศึกษาวิเคราะห์ภาษา จะแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 4.2.1) การแปรด้านการสะกดคํา                  
4.2.2)การใช้คําสร้างใหม ่4.2.3) การใช้เคร่ืองหมาย 4.2.4) การพิมพ์แบบพิเศษ 4.2.5) การใช้คํายอ่  
 
 4.2.1 การแปร (Variation) ด้านการสะกดคาํ  
 อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2544) กลา่วว่า การแปรของภาษา (Linguistic Variation) หมายถึง การท่ี
รูปในภาษาตัง้แต่ 2 รูปขึน้ไปอาจใช้แทนท่ีกันได้โดยไม่ทําให้ความหมายแก่นเปลี่ยน รูปในภาษาจะเป็น
หน่วยด้านใดก็ได้ เช่น คําว่า color กบั colour ทัง้สองคําแปลว่า สี เหมือนกนั ทัง้สองคําเป็นรูปแปร 2 รูป 
ของคําว่า สี หรือในภาษาไทย คําวา่ รีบ มีการออกเสียงเป็น ลีบ และ รีบ  ทัง้ ลีบ และ รีบ ตา่งก็เป็นรูปแปร
ของเสียงเดียวกนั รูปแปรท่ีใช้แทนกนัได้นีเ้ป็นท่ีสนใจของนกัภาษาศาสตร์มาก เน่ืองจากไมใ่ช่การแปรอิสระ 
(Free Variation) ซึง่หมายถึงการท่ีรูปภาษา 2 รูปขึน้ไปสามารถใช้แทนท่ีกนัได้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ 
หากแตเ่ป็นการแปรรูปภาษาท่ีมีเง่ือนไขทางสงัคม  

สต๊ิกเกอร์แสดงอารมณ์ 

สต๊ิกเกอร์แสดงอารมณ์ 
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 สําหรับการแปรท่ีจะดําเนินการวิเคราะห์นัน้ ผู้วิจยัมีความเห็นว่าเป็นการแปรรูปภาษาท่ีมีเง่ือนไข
ทางปัจจยัทางสงัคม ตามท่ีได้วิเคราะห์ไว้ในหวัข้อ 4.1.2 ปัจจยัด้านรูปแบบการส่ือสารในสมาร์ทโฟนท่ีมี
อิทธิพลตอ่ลกัษณะภาษาสนทนา ปัจจยัท่ีวา่นีก็้คือบริบทของการใช้ภาษา และวิธีการสื่อสาร 
 การแปรด้านการสะกดคํา แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การสะกดคําเพ่ือหลีกเล่ียงคําหยาบ              
2)การสะกดคําเพ่ือให้พิมพ์ง่ายและเร็ว 3)การสะกดคําเพ่ือแสดงความเป็นกันเอง แสดงความเป็นกลุ่ม
เดียวกนั และแสดงบคุลกิแบบเดก็ๆ 

4.2.1.1 การสะกดคําเพือ่หลีกเลีย่งคําหยาบ  
ตวัอยา่งเช่น  
 
สสั / แสส / สสั / สดั เป็นรูปแปรของคําวา่  สตัว์ 
ตวัอยา่ง     ถกูสสั (ถกูมาก) 

 
เมิง / มงุ   เป็นรูปแปรของคําวา่  มงึ  
ตวัอยา่ง      อร่อยด้วยเมิง 
 
ก ุ/ กรู     เป็นรูปแปรของคําวา่  ก ู
ตวัอยา่ง   กปุ่าว 
 
แมร่ง    เป็นรูปแปรของคําวา่  แมง่ 
ตวัอยา่ง   มนัแมร่งไมส่น 
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ภาพประกอบท่ี 22 : การสนทนาใน Whatsapp แสดงการใช้คําท่ีมีการแปรด้านการสะกดคํา 

ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
4.2.1.2 การสะกดคําเพือ่ใหพิ้มพ์ง่ายและเร็ว  
มีการปรับตวัสะกดบางตวัให้ง่ายต่อการพิมพ์ คือไม่ต้องกด shift หรือ ลดจํานวนครัง้ท่ีต้องพิมพ์

ตวัอกัษรลง 
ตวัอยา่งเช่น   
 
ก ุ / กรู   เป็นรูปแปรของคําวา่  ก ู
ตวัอยา่ง   กไุมเ่ข้าใจ เจ้าสวัแมม่เอาติง่ไหนคดิวะ 
 
ลกุ   เป็นรูปแปรของคําวา่ ลกู 
ตวัอยา่ง   มีลกุสาวลกุชาย  
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จิง    เป็นรูปแปรของคําวา่ จริง 
ตวัอยา่ง   ถ้าทางเรือผิดจิง นางก็ดา่แบบผู้ ดีก้อได้  
 
มะ   เป็นรูปแปรของคําวา่  ไม ่
ตวัอยา่ง   กมุะเข้าใจ  

 
ก้อ   เป็นรูปแปรของคําวา่ ก็ 
ตวัอยา่ง   ก้อกรุอเมิงไง แสส 
 
กวั   เป็นรูปแปรของคําวา่ กลวั 
ตวัอยา่ง   วนันีเ้จ้โดนจดั นายเจ้แมม่โคตรน่ากวั 
 
ชิมิ   เป็นรูปแปรของประโยค ใช่ไหม 
ตวัอยา่ง   ของท่ีสัง่จากอีเบชิมิ 
   
เดว๋ /เดว  เป็นรูปแปรของคําวา่ เด๋ียว  
ตวัอยา่ง   เดว๋ไปถามแมก่่อนนะ 
 

4.2.1.3 การสะกดคําเพื่อแสดงความเป็นกนัเองหรือแสดงความเป็นกลุ่มเดียวกนั และแสดงบุคลิกแบบ
เด็กๆ  
ตวัอยา่งเช่น  
 
คร่า / คา่   เป็นรูปแปรของคําวา่ คะ่ 
ตวัอยา่ง   ขอบคณุคร่า 
 
ช่ายยยยยย   เป็นรูปแปรของคําวา่ ใช่ 
ตวัอยา่ง   ช่ายยยยยย กจิุเดนิทางอาทิดหน้าแว้ว 
 
 
สวดยวด  เป็นรูปแปรของคําวา่ สดุยอด 
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ตวัอยา่ง   สวดยวดไปเลยเมิง 
 
แร้ว/แว้ว  เป็นรูปแปรของคําวา่ แล้ว 
ตวัอยา่ง   ของมาแว้ววววว 
 
ครัช    เป็นรูปแปรของคําวา่ ครับ 
ตวัอยา่ง   เหนกทํุางานแบบนี ้กกุ้อชอบ ญ นะครัช  
 
เสียจยั    เป็นรูปแปรของคําวา่ เสียใจ 
ตวัอยา่ง   หนเูสียจยัอะ 
 
บร้า    เป็นรูปแปรของคําวา่ บ้า 
ตวัอยา่ง   ไอบร้า เดวเมิงโดน 
 
จร้าาาา   เป็นรูปแปรของคําวา่ จ้า 
ตวัอยา่ง   อรุณซาหวาดจร้าาา 
 
จงุ   เป็นรูปแปรของคําวา่ จงั 
ตวัอยา่ง   น่ารักจงุ 
 
คราย   เป็นรูปแปรของคําวา่ ใคร  
ตวัอยา่ง   ครายจิมาหรอเตง (ใครจะมาหรือตวัเอง) 
 
4.2.2 การใช้คาํสร้างใหม่ 

การใช้คําสร้างใหม่ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 4.2.2.1) คําแสดงเสียงหัวเราะ แสดง
กิริยาอาการเพ่ือแสดงอารมณ์ต่างๆ 4.2.2.2) คําลงท้ายประโยค (คําลงท้ายประโยคคําถาม คําลง
ท้ายประโยคบอกเลา่) 4.2.2.3) คําแสดงการตอบรับ รับรู้  

 
4.2.2.1 คําแสดงเสียงหวัเราะ แสดงกิริยาอาการเพ่ือแสดงอารมณ์ตา่งๆ 

ตวัอยา่งเช่น 
หวัเราะดงัมาก  
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555, กร๊าาาาก  
หวัเราะเบาๆ 

อิอิ 
ครุคริ 
กิกิ 
 แสดงอารมณ์เม่ือสิง่ท่ีทราบวา่สิง่ท่ีรับรู้ไมเ่ป็นอยา่งท่ีคดิไว้ 
ง่าาาา 
เง้อ 
งืด้ๆๆ 

4.2.2.2 คําลงท้ายประโยค  
ตวัอยา่งเช่น 
ไรอา่ 
เม่ือไหร่จะมีหลานอา่ 
ดีใจอะ 
ไมเ่อาอะ 

4.2.2.3 คําแสดงอาการตอบรับ รับรู้ แทนการพยกัหน้า 
ตวัอยา่งเช่น 
งืมๆๆ 
งือๆๆ 
อา่นะ 
 
4.2.3) การใช้เคร่ืองหมาย 
 ในภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ผู้ วิจัยพบการใช้เคร่ืองหมาย 2 
ประเภทเป็นจํานวนมาก คือ เคร่ืองหมายจุดไข่ปลา (…) และเคร่ืองหมายปรัศนี (?) ส่วน
เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (!) พบบ้างแตไ่มม่าก 
 
ตวัอยา่งเช่น  
4.2.3.1 การใช้เคร่ืองหมายจดุไขป่ลา  
ผู้สนทนาใช้เคร่ืองหมายจดุไข่ปลาเพ่ือละหรือเว้นจงัหวะในการสื่อความหมายเพ่ือให้เกิดการเน้น 
หรือเพ่ือเป็นการเช่ือมความหมาย 
ก.ุ......พลาดไปหลายช็อต 
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เข้าห้องนํา้......แตอ่อกไมไ่ด้ 
 
4.2.3.2  การใช้เคร่ืองหมายปรัศนี (?) 
ผู้สนทนาใช้เพ่ือแสดงให้เห็นชดัเจนวา่เป็นการถามคําถาม หรือใช้เพ่ือแสดงความสงสยั 
ใครอยากไปพกัผอ่นบ้าง???? 
 

 หือ????? 
 

4.2.3.3 การใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (!) 
ผู้สนทนาใช้เพ่ือแสดงการอทุานและการเน้นเสียง 

 อิโรคจิต!!!! 
  
 กไุมเ่ช่ืออออออ!!!!!! 
 
 4.2.4) การพมิพ์แบบพเิศษ 
  ในภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ผู้วิจยัพบเพียงการพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรตวั
สดุท้าย แต่การพิมพ์เว้นระหว่างตวัอกัษรเช่นท่ีพบในภาษาไทยเน็ตในเว็บไซต์หรือกระทู้นัน้ ตวัอย่างเช่น        
โ ช ค ดี น ะ ไม่พบแต่อย่างใด การพิมพ์ซํา้ก็เป็นไปเพ่ือเน้นยํา้ความหมายและเป็นการส่ือถึงการลากเสียง
ยาวนาน 
ตวัอยา่งเช่น 

ขําๆๆๆๆๆๆ 
เสียดายยยยยย 
นานมากกกกกกก 
อีกุ้ งงงงงงงงงง 
กเุปรมมมมมมมม 
พดูดดดดดเลยยยยยยย 
คืนเดียวคา่าาาา 
โว้ยยยยยยยยยย 
ดา่กทํุามายยยยยยยยยยย 
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4.2.5) การใช้คาํย่อ 
ในภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ผู้วิจยัพบการใช้คําย่อ ซึ่งไม่ใช้คําย่อท่ีเป็นท่ี

เข้าใจโดยทัว่ไป แต่ผู้ รับสารสามารถเข้าใจได้จากบริบท ผู้ส่งสารใช้คําย่อเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ
พิมพ์ 

ตวัอยา่งเช่น 
ผช  หมายถึง ผู้ชาย 
ตวัอยา่งประโยค  เพ่ือนๆเราก็ 30 นิดๆ ผช นะก็เร่ิมล้านละ (หมายถึง ศีรษะเร่ิมล้าน) 
 
อ    หมายถึง อาจารย์ 
ตวัอยา่งประโยค   ชวน อ ไปอีกรอบได้ไหม 
 
ญป   หมายถึง ญ่ีปุ่ น 
ตวัอยา่งประโยค   กจุะบนิ ญป แล้ว 
 
สคป  หมายถึง  สงิคโปร์ 
ตวัอยา่งประโยค   ใครอยากไป สคป เดือนหน้ามา่ง 
 
 นอกจากนีย้งัพบการตดัพยางค์ออก เพ่ือส่ือสารได้รวดเร็ว เช่น 
ชมุ  หมายถึง  ประชมุ 
ตวัอยา่งประโยค  เอกสารมีแจกตอนชมุคบั 
 
แผน่ไหว หมายถึง แผน่ดนิไหว 
ตวัอยา่งประโยค  ระวงัเจอแผน่ไหวนะ 
  
 สิ่งท่ีน่าสนใจคือ ภาษาสนทนาในสมาร์ทโฟนมีความแตกต่างจากภาษาไทยเน็ตท่ีปรากฏใน
กระดานสนทนาในกระทู้หรือเฟสบคุ ดงันี ้
1) ผู้ วิจัยพบว่าเม่ือผู้ สนทนามีการพิมพ์ผิด ส่วนใหญ่มักจะไม่พิมพ์ข้อความท่ีถูกต้องส่งไปใหม่ 

เน่ืองจากเห็นว่าผู้ รับสารสามารถเข้าใจสารได้จากบริบท การพิมพ์ผิดท่ีเกิดขึน้ได้บ่อยๆส่วนหนึ่ง
เกิดจากสมาร์ทโฟนบางประเภทมีระบบคําศพัท์แนะนํา ซึง่บ่อยครัง้ไม่ใช่คําท่ีต้องการจะใช้แต่กด
ส่งข้อความไปโดยไม่ตัง้ใจ ส่วนหนึ่งเกิดจากแป้มพิมพ์มีขนาดเล็กมากและผู้ส่งสารต้องการความ
รวดเร็วในการพิมพ์ จึงเกิดการพิมพ์ผิดขึน้ ซึง่น่าสนใจติดตามต่อไปในอนาคตว่า คําท่ีมกัจะพิมพ์
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ผิดนัน้ จะทําให้เกิดเป็นการสะกดคําแบบใหมห่รือไม ่เช่นคําท่ีปรากฏในกระดานสนทนาในเว็บไซต์ 
เช่น เมพขิงๆ (เทพจริงๆ) ครัช (ครับ) ซึ่งเกิดจากการพิมพ์ผิดกันเป็นประจํา จนกลายมาเป็นการ
สะกดคําท่ีใช้ส่ือสารกนัโดยทัว่ไปในอินเตอร์เน็ต 

 
2) ข้อสังเกตว่าการใช้สญัรูปท่ีนําเอาสญัลักษณ์บนแป้นพิมพ์มาพิมพ์ประกอบกันเข้าเป็นใบหน้า 

แสดงสีหน้า อารมณ์ และท่าทางนัน้ แทบไม่ปรากฏในการสนทนาในโปรแกรมสนทนาสมาร์ทโฟน 
เท่าท่ีพบนัน้มีเพียง ^^  >< ต่างจากภาษาเน็ตในกระดานสนทนาในเว็บไซต์และเฟสบุคท่ีจะ
พบสญัรูปเป็นจํานวนมาก  เน่ืองจากในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนมีฟังก์ชัน่สติ๊กเกอร์และอีโม
ตคิอน ใน Whatsapp จะมีอีโมติคอน สว่นใน Line มีทัง้อีโมติคอนและสติ๊กเกอร์  ท่ีใช้ในการแสดง
สีหน้า อารมณ์ ท่าทาง และเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีกําลงัเกิดขึน้กบัตวัผู้สง่สาร รวมทัง้ส่ือถึงปฏิสมัพนัธ์ท่ี
ผู้สง่สารกระทําตอ่ผู้ รับสาร เช่น การจบู การกอด การตอ่ย เป็นต้น ซึง่ทําให้การส่ือสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ส่ือสารได้ตรงความรู้สกึ สร้างอารมณ์ขนั สร้างความเป็นกนัเอง หรือบางครัง้แสดงบุคลิก
ของผู้สง่สารได้ด้วย  
 

4.2.6 ) บทบาทของอีโมตคิอน (emoticons) และสติก๊เกอร์ (stickers)  
 1) อีโมตคิอน  
ผู้สนทนาสามารถใช้ส่ือสารแทนคําพดู หรือส่ือสารประกอบคําพดูได้  แสดงถึงรูปแบบการ

สนทนาในสมาร์ทโฟนท่ีสามารถฝ่าข้อจํากัดของการไม่เห็นสีหน้าท่าทางพร้อมๆกับการส่ือสารท่ี
รวดเร็ว 

 
ภาพประกอบท่ี 23 : อีโมตคิอนใน Whatsapp 

ท่ีมา : http://appnina.com/whatsapp-emoticon-story-love-songs-messages/ 
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ภาพประกอบท่ี 24 : การสนทนาใน Whatsapp แสดงการใช้คําท่ีมีการแปรด้านการสะกดคํา 

ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
2) สติก๊เกอร์  
สติ๊กเกอร์คือภาพท่ีมีตัวละครท่ีแสดงสีหน้า อารมณ์ ท่าทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ                    

ท่ีผู้ สนทนาใช้ส่ือสารแทนการพิมพ์ตวัอกัษร สติ๊กเกอร์ได้รับการออกแบบให้มีตวัละครน่ารักๆท่ี
แสดงกิริยาอาการต่างๆ มีให้เลือกหลากหลาย มีทัง้ท่ีสามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีและต้องเสีย
คา่ใช้จ่าย บทบาทของสติก๊เกอร์ในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน มีดงันี ้ 

2.1) แทนคําพูดและสีหน้าท่าทาง สติ๊กเกอร์บางภาพมีข้อความประกอบภาพ ทําให้
ส่ือสารได้รวดเร็ว ชดัเจนเพียงแคส่ง่สติก๊เกอร์ 1 ครัง้ ไมต้่องพิมพ์ตวัอกัษร 

อีโมติคอนแสดงสีหน้า

อารมณ์ 
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ภาพประกอบท่ี 25 : สติก๊เกอร์ท่ีมีทัง้ภาพและข้อความ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

2.2) แทนสีหน้า อารมณ์ ท่าทางของผู้ส่งสาร ซึง่มีให้เลือกหลากหลายอารมณ์ สามารถ
แสดงถึงบคุลกิของผู้สง่สาร แสดงความเป็นกนัเอง หรือสร้างอารมณ์ขนัได้ด้วยในขณะเดียวกนั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 26 : สติก๊เกอร์แสดงอารมณ์ ท่าทางตา่งๆ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 
ภาพประกอบท่ี 27 : สติก๊เกอร์แสดงอารมณ์ ท่าทางตา่งๆ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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2.3) แทนเหตกุารณ์ท่ีกําลงัเกิดขึน้กบัผู้ส่งสาร เช่น ภาพตวัละครในท่ีท่ีแออดัเบียดเสียด
กบัผู้คน ภาพตวัละครท่ีมาทํางานสายและถกูเจ้านายเพ่งเล็ง  หรือฝนกําลงัตกและผู้ส่งสารกําลงั
เปียกฝน เป็นต้น 

 
ภาพประกอบท่ี 28 : สติก๊เกอร์ตวัละครในท่ีท่ีแออดัเบียดเสียด 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 
ภาพประกอบท่ี 29 : สติก๊เกอร์ตวัละครมาทํางานสายและถกูเจ้านายเพง่เลง็   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 
ภาพประกอบท่ี 30 : สติก๊เกอร์ตวัละครเปียกฝน 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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2.4) แสดงปฏิสัมพันธ์แบบจําลองท่ีผู้ ส่งสารกระทําต่อผู้ รับสาร เช่น กอด หยิกแก้ม           
มอบดอกไม้ เป็นต้น 

 
ภาพประกอบท่ี 31 : สติก๊เกอร์รูปกอด 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 
ภาพประกอบท่ี 32 : สติก๊เกอร์รูปหยิกแก้ม 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 
ภาพประกอบท่ี 33 : สติก๊เกอร์รูปมอบดอกไม้ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

สติ๊กเกอร์เหล่านีส้ื่อสารได้กว้าง ไม่เพียงแค่สื่อความหมายแทนคําพูด สีหน้า ท่าทาง 
อารมณ์เท่านัน้ ยังแสดงเหตุการณ์ท่ีกําลังเกิดขึน้ และแสดงปฏิสัมพันธ์แบบจําลองท่ีผู้ ส่งสาร
กระทําต่อผู้ รับสารด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นอวัจนภาษาลกัษณะหนึ่งท่ีใช้ในการสื่อสารในโปรแกรม
สนทนาสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สนทนาผ่านหน้าจอด้วยการพิมพ์
ด้านการแสดงสีหน้าท่าทาง อารมณ์ตา่งๆได้ชดัเจน  
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นอกจากนี ้สติ๊กเกอร์ใน Line ยงัได้พฒันาจากเดิมท่ีเป็นสติ๊กเกอร์แบบภาพน่ิง มาเป็น
ภาพเคลื่อนไหว และปัจจบุนัมีทัง้ภาพเคล่ือนไหวและเสียงพดูให้ได้ยินอีกด้วย  

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 34 : สติก๊เกอร์เคล่ือนไหวและมีเสียง 
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 

 
นอกจากนี ้ผู้สนทนายงัสามารถใช้ฟังก์ชัน่อ่ืนๆในโปรแกรมสนทนา เช่น การสง่คลปิเสียง คลปิวิดีโอ 

แผนท่ี ภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร เป็นต้น ได้ตามความต้องการ โปรแกรมสนทนาดงักล่าวได้ตอบสนองความ
ต้องการในการส่ือสารได้เป็นอยา่งดี 
 

จะเห็นได้ว่า รูปแบบหรือวิธีการสื่อสารนัน้ได้ส่งผลต่อลักษณะของภาษาสนทนาในโปรแกรม
สนทนาในสมาร์ทโฟน ภาษาสนทนานีเ้ป็นภาษาไทยเน็ต เพียงแตด้่วยวิธีการส่ือสารบางประการท่ีแตกตา่ง
จากการสื่อสารในกระทู้ ในหน้าเว็บไซต์และเฟสบุค ก็ทําให้ลกัษณะภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาใน
สมาร์ทโฟนมีความแตกต่างและมีลกัษณะเฉพาะบางประการ เช่น แทบไม่พบการใช้สญัรูปท่ีเกิดจากการ
พิมพ์สญัลกัษณ์บนแป้นพิมพ์เป็นหน้าคนและท่าทางเพ่ือแสดงสีหน้าและกิริยาอาการ มีการใช้คําย่อท่ี        
ไม่ปรากฏใช้ทัว่ไป แต่ผู้ รับสารเข้าใจได้จากการพิจารณาบริบท พบการพิมพ์ผิดเป็นจํานวนมาก และส่วน

สต๊ิกเกอร์

เคล่ือนไหว 

สต๊ิกเกอร์

เคล่ือนไหว 

สต๊ิกเกอร์ 

มีเสียงและเคล่ือนไหว 
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ใหญ่ผู้ ส่งสารจะเพิกเฉยกับคําท่ีพิมพ์ผิดนัน้เน่ืองจากเห็นว่าผู้ รับสารยังสามารถเข้าใจข้อความได้             
และการส่งข้อความแต่ละครัง้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อความสัน้ๆเช่น ประโยคสัน้ๆหรือวลี แต่จะมีการส่งถ่ีๆนัน้ 
ก็เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการสนทนา เน่ืองจากทราบวา่ผู้ รับสารกําลงัรออา่นข้อความตอ่ๆไปอยู ่ 
  



43 
 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจยั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูข้างต้น สรุปได้ว่า สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะของภาษาสนทนาในโปรแกรม
สนทนาในสมาร์ทโฟนก็คือ ปัจจยัด้านรูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารผา่นโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน มี
รูปแบบ ดงันี ้1) มีหน้าจอขนาดเลก็กว่าคอมพิวเตอร์มาก 2)มีแป้นพิมพ์ขนาดเล็กมาก 3) มีสติ๊กเกอร์และอี
โมติคอนท่ีส่ือสารสีหน้า ท่าทางและอารมณ์ และเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้ส่งสารท่ีหลากหลายและมีเป็น
จํานวนมาก 4) ผู้สนทนาสามารถสนทนากนัได้ทุกท่ีทุกเวลาท่ีต้องการ แค่เพียงสมาร์ทโฟนมีการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต รูปแบบดงักล่าวนีส้่งผลต่อลกัษณะภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ดงันี ้1) 
การมีพืน้ท่ีการแสดงผลขนาดเล็ก ทําให้เกิดการส่งข้อความแต่ละครัง้เป็นประโยคสัน้ๆ หรือคําและวลีสัน้ๆ 
แต่มีการส่งถ่ีๆ และเพ่ือให้เกิดการส่ือสารท่ีต่อเน่ือง 2) การท่ีมีแป้นพิมพ์ขนาดเล็กมาก ทําให้เกิดการพิมพ์
ผิดเป็นจํานวนมาก และหลายครัง้ผู้ส่งข้อความเพิกเฉยต่อการพิมพ์ผิด ไม่มีการพิมพ์แก้ไขใหม่ เน่ืองจาก
เห็นว่าผู้ รับสารสามารถเข้าใจสารได้จากบริบทการสนทนา นอกจากนี ้การท่ีมีแป้นพิมพ์ขนาดเล็กยงัทําให้
เกิดการแปรด้านการสะกดคํา เน่ืองจากผู้ส่งข้อความไม่ต้องการใช้เวลานานในการพิมพ์ และไม่ต้องการ
แตะแป้นพิมพ์บอ่ยๆ จงึเกิดการลดตวัสะกดบางตวั และการหลีกเล่ียงการกด shift 3) การท่ีมีการสนทนาได้
ทกุท่ีทุกเวลา เกิดการสนทนาท่ีบางครัง้การสนทนาทิง้ช่วงการตอบกลบัไปนานหลายชัว่โมง ส่วนการเปิด
การสนทนานัน้พบการเปิดเป็นประโยคคําถาม ประโยคบอกเล่าซึ่งรวมไปถึงการทกัทายยามเช้า เป็นต้น 
การปิดการสนทนาพบไม่มาก ท่ีพบเป็นการขอตวัไปทําธุระหรือเข้านอน 4) โปรแกรมสนทนามีอีโมติคอน
และสติ๊กเกอร์ ทําให้ในภาษาสนทนามีการส่ือสารโดยใช้สติ๊กเกอร์และอีโมติคอนแทนคําพูดและ
ประกอบการสนทนา  
 ลกัษณะภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ผลการวิเคราะห์พบวา่มีลกัษณะเฉพาะ 5 
ประการ ดงันี ้1) การแปรด้านการสะกดคํา ซึง่แบง่เป็น 1.1) การสะกดคําเพ่ือหลีกเล่ียงคําหยาบ เช่น คําว่า 
แสส/สสั (สตัว์), เมิง/มงุ (มงึ), ก/ุกรู (ก)ู 1.2) การสะกดคําเพ่ือให้พิมพ์ง่ายและเร็ว เช่น จิง (จริง), มะ (ไม่), 
เด๋ว/เดว (เด๋ียว) 1.3) การสะกดคําเพ่ือแสดงความเป็นกันเอง แสดงความเป็ฯกลุ่มเดียวกันและแสดง
บคุลิกภาพแบบเด็กๆ น่ารัก  เช่น ช่าย (ใช่), เสียจยั (เสียใจ), แร้ว/แว้ว (แล้ว) 2) การใช้คําสร้างใหม่ ได้แก่ 
2.1) การแสดงการหวัเราะ กิริอาการหรือการแสดงอารมณ์ต่าง เช่น กร๊ากกกก, อิอิ, คริคริ, ง่า, เง้อ, งืด้ๆ 
เป็นต้น 2.2) คําลงท้ายประโยค เช่น ไรอา่, ดีใจอะ 2.3) คําแสดงอาการตอบรับ รับรู้ เช่น งือๆ, อา่นะ 3) การ
ใช้เคร่ืองหมาย ผู้วิจยัพบการใช้เคร่ืองหมายจดุไข่ปลา (…) ปรัศนี (?) สว่นเคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (!) พบน้อย
มาก 4)การพิมพ์แบบพิเศษ ท่ีพบก็คือการพิมพ์ซํา้ตวัอกัษรตวัสดุท้ายเพ่ือแสดงเสียงท่ีลากยาวนานและเน้น
ยํา้ความหมาย เช่น นานมากกกกกก, พดูดดดเลยยยยย 5) การใช้คําย่อ ผู้วิจยัพบการใช้คําย่อท่ีไม่เป็นคํา
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ท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป ผู้สง่สารใช้คํายอ่ดงักลา่วเพ่ือให้เกิดการพิมพ์ท่ีรวดเร็ว ให้การส่ือสารเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง
และสะดวกตอ่การพิมพ์ เช่น ญป (ญ่ีปุ่ น), สคป (สงิคโปร์) นอกจากนีย้งัพบการตดัพยางค์ในคําบางคําออก 
เช่น ประชมุ พิมพ์วา่ ชมุ, แผน่ดนิไหว พิมพ์วา่ แผน่ไหว เป็นต้น  ผู้วิจยัยงัได้วิเคราะห์บทบาทของอีโมตคิอน
และสติ๊กเกอร์ด้วย พบว่า เป็นอวจันะภาษาประเภทหนึ่ง สอดคล้องกบับทความวิชาการของนิภา กู้พงษ์
ศกัดิ์ (2557) เป็นการฝ่าข้อจํากัดของการสื่อสารผ่านหน้าจอด้วยการพิมพ์ท่ีว่า ผู้ สนทนาไม่เห็นสีหน้า 
ท่าทางได้เป็นอย่างดี อีโมติคอนใช้ส่ือสารแทนข้อความและประกอบข้อความ ส่วนสติ๊กเกอร์นัน้ส่ือสารได้
กว้างทัง้ท่ีเป็นภาพอย่างเดียวท่ีแสดงอารมณ์ สีหน้า ท่าทาง กิริยาอาการ รวมถึงการแสดงปฏิสมัพันธ์
จําลองระหว่างผู้ส่งข้อความและผู้ รับข้อความ สติ๊กเกอร์ยงัมีท่ีเป็นภาพประกอบข้อความ ภาพเคล่ือนไหว 
และภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงพดูอีกด้วย  
 
5.2 อภปิรายผล 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูโดยการรวบรวมข้อมลูภาษาสนทนาจากการสนทนา
ในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน ช่วงปี 2557-2558 โดยวิธีส่งอีเมลประวตัิการสนทนาไปยงัอีเมลของ
ผู้ วิจัย และใช้วิธีจับภาพหน้าจอ (capture) งานวิจัยนีต้ัง้อยู่บนกรอบคิดด้านภาษาศาสตร์สังคม และ
แนวคิดของ David Crystal (2001) ท่ีว่าภาษาเน็ต (ภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนเป็น
ส่วนหนึ่งของภาษาเน็ต) เป็นการสื่อสารทางภาษารูปแบบหรือช่องทางใหม่ ท่ีนอกเหนือไปจาก ภาษาพดู 
ภาษาเขียน และภาษาสญัลกัษณ์ เป็นสิ่งซึ่งแสดงความสามารถทางภาษาของมนุษย์ท่ีจะพฒันาการใช้
ภาษาไปตามวิวฒันาการของสงัคมมนุษย์ จากกรอบคิดดงักล่าว ทําให้ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ภาษา
สนทนาโดยพิจารณาปัจจยัท่ีทําให้เกิดลกัษณะภาษาดงักลา่ว นัน่ก็คือ รูปแบบหรือวิธีการสื่อสารนัน่เอง  
 ผู้ วิจัยได้ตัง้ต้นท่ีการพิจารณารูปแบบการส่ือสารท่ีเป็นการใช้หน้าจอของสมาร์ทโฟน โดยใช้
โปรแกรมสนทนาอย่าง Line และ Whatsapp ซึง่มีฟังก์ชัน่ท่ีพิเศษ เช่น สามารถสง่สติ๊กเกอร์และอีโมติคอน
สําเร็จรูปได้อย่างรวดเร็ว และมีให้เลือกหลากหลาย ผู้วิจยัได้พิจารณาประกอบกบัธรรมชาติของการส่ือสาร
ด้วยรูปแบบนี ้ทําให้พบปัจจยัท่ีทําให้เกิดลกัษณะภาษาท่ีแตกต่างจากภาษาไทยเน็ตท่ีส่ือสารในกระทู้ ใน
หน้าเว็บไซต์และเฟสบคุ เช่น การสง่ข้อความสัน้ๆท่ีเป็นคํา วลีหรือประโยคสัน้ๆ แตส่ง่ถ่ีๆ เน่ืองจากผู้สง่สาร
ต้องการให้เกิดความต่อเน่ืองในการสนทนา ด้วยมีผู้ รับทราบกําลังติดตามอ่านข้อความนัน้อยู่ โดยท่ี           
ผู้ส่งสารรับรู้ได้จากท่ีระบบจะขึน้คําว่า อ่าน ให้ทราบว่า ผู้ รับสารอ่านแล้ว และด้วยสมาร์ทโฟนบางรุ่นมี
ระบบการแนะนําคําเพ่ือให้ผู้ ใช้โปรแกรมไมต้่องเสียเวลาพิมพ์ สามารถเลือกคําท่ีระบบแนะนําให้ได้เลย แต่
ด้วยความท่ีระบบมกัจะส่งคําท่ีไม่ใช้คําท่ีต้องการจะใช้ และผู้ส่งข้อความมกัจะเผลอแตะส่งข้อความไป 
รวมทัง้แป้นพิมพ์มีขนาดเล็ก จึงเกิดการพิมพ์ข้อความผิดบ่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีการพิมพ์คําท่ีถกูต้อง
ใหม่ เน่ืองจากผู้ รับสารสามารถเข้าใจได้จากบริบทการสนทนา การท่ีแป้นพิมพ์มีขนาดเล็กและการส่ือสาร
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วิธีนีต้้องการความรวดเร็วในการพิมพ์ จึงเกิดการแปรด้านการสะกดคําเป็นจํานวนมาก และการใช้คําย่อท่ี
ไมใ่ช่คํายอ่ท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป แตผู่้ รับสารสามารถเข้าใจคํายอ่นัน้ได้จากบริบทการสนทนา เป็นต้น  
 จากข้อค้นพบดังกล่าว  ก็ทําให้ผลการศึกษาวิจัยไปสนับสนุนแนวคิดของ  David Crystal 
(2001)ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยจะเห็นได้ว่า ภาษาสนทนามีลกัษณะเฉพาะท่ีปรับเปล่ียนตามวิธีหรือ
รูปแบบการสื่อสารอย่างชดัเจน ข้อจํากดัด้านการส่ือสารเป็นไปอย่างไร ผู้ ใช้ภาษาก็สามารถปรับภาษาให้
สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสทิธิภาพท่ีสดุ ฝ่าข้อจํากดันัน้ได้มากท่ีสดุ โปรแกรมสนทนามีฟังก์ชัน่ท่ีพฒันา
ใหม่อยา่งไร ผู้ใช้ภาษาก็สามารถประยกุต์ฟังก์ชัน่นัน้เข้ากบัภาษาสนทนาท่ีตนต้องการสื่อสารได้ รวมถึงวิถี
ชีวิตเป็นอย่างไร ผู้ ใช้ภาษาก็สามารถปรับวิธีการส่ือสารให้เข้ากับวิถีชีวิตนัน้ๆ ได้เป็นอย่างดี ดงัท่ี ผู้คน
จํานวนมากส่ือสารกนัผ่านโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน โดยท่ีภาษาท่ีพวกเขาใช้สนทนาในโปรแกรมนัน้
มีลกัษณะเฉพาะท่ีปรับแปรไปตามรูปแบบการส่ือสารและวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบได้อย่างอิสระและยงัคงส่ือสารกนั
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟนท่ีเก็บข้อมลูในปี 2557-
2558 ในขณะท่ีเทคโนโลยีการสื่อสารยงัคงพฒันาตอ่ไปอย่างไม่หยดุน่ิง ดงันัน้ ผู้วิจยัเห็นว่าการศกึษาวิจยั
ด้านภาษาไทยเน็ตยงัมีความน่าสนใจอยา่งยิ่ง หลงัจากปี 2558 หากมีผู้สนใจท่ีจะศกึษาวิจยัภาษาสนทนา
ในสมาร์ทโฟนก็ยงัสามารถวิจยัได้อีก หากพิจารณาแล้วว่ามีเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหม่ๆท่ีจะส่งผล
ต่อลกัษณะของภาษาให้มีลกัษณะบางประการท่ีมีความแตกต่างและน่าสนใจ รวมทัง้ เม่ือถึงเวลานัน้         
ได้ย้อนกลบัมาพิจารณางานวิจยัเก่ียวกบัภาษาไทยเน็ตในยคุแรกๆก็จะทําให้นกัวิจยัเห็นถึงพฒันาการของ
ภาษาไทยเน็ตได้เป็นอยา่งดี   
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