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การใช้ภาษาในนิตยสาร Gossip Star 
นัฐวดี บัวเพ็ชร์ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในนิตยสาร Gossip Star โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในนิตยสาร 2 ประเด็น คือ 1) ลักษณะการใช้ค า 2) ลักษณะการใช้ส านวน 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการใช้ค าที่ปรากฏในนิตยสาร Gossip Star มีค าทั้งหมด 11 

ลักษณะ โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 1) การใช้ค าทับศัพท์ 2) การใช้ค าสแลง แบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ค าสแลงแท้ ค าสแลงเทียม และค าสแลงประสม 3) การใช้ค าสมญานาม แบ่ง
ออกเป็น 6 ลักษณะ คือ การใช้ค าสมญานามจากบทบาทในละคร การใช้ค าสมญานามจากลักษณะทาง
ร่างกาย การใช้ค าสมญานามเกี่ยวกับครอบครัว การใช้ค าสมญานามจากลักษณะนิสัย การใช้ค าสมญา
นามจากสถานที่ การใช้ค าสมญานามอื่น ๆ 4) การใช้ค าอุทาน 5) การใช้ภาษาปาก 6) การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน แบ่งออกเป็น 10 ลักษณะ คือ การใช้อัศเจรีย์ ( ! ) การใช้จุดไข่ปลา ( … ) การใช้
ปรัศนี ( ? ) การใช้ไม้ยมก ( ๆ ) การใช้จุลภาค ( , ) การใช้ยัติภังค์ ( - ) การใช้อัญประกาศ ( “” ) การใช้
นขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) การใช้ทวิภาค ( : ) การใช้มหัพภาค ( . ) 7) การซ้ าค า แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ การซ้ าค าโดยใช้ไม้ยมก และการซ้ าค าโดยการเลียนเสียง 8) การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 9) การใช้
ค าภาษาถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ภาษาถิ่นอีสาน และภาษาถิ่นเหนือ 10) การใช้อักษรย่อ 11) 
การตัดค า ในส่วนของลักษณะการใช้ส านวนที่พบในนิตยสGossip Star ผู้วิจัยพบทั้งสิ้น 2 ลักษณะ คือ 
การใช้ส านวนสุภาษิตและการใช้ส านวนในวงการบันเทิง 
 
ค าส าคัญ : การใช้ภาษา, นิตยสาร 
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The Use of language in the Magazine “Gossip Star” 
Nuttavadee Burphet 

A student of the Thai Language Branch of the Department of Humanities 
The Faculty of Humanities and Social Sciences in Suan Sunandha Rajabhat University 

 
ABSTRACT 

This research study aimed to study on the use of language in the magazine 
“Gossip Star” with the objective to study the characteristics of using the language in 
the magazine on two issues which were 1) on word usage and 2) on slang usage 

The research finding found that words that appeared in the magazine were 
used in 11 manners sequencing from the most to the least as follows: 1) the use of 
transliterated words 2) the use of slang word which was divided into 3 kinds: genuine 
slang, artificial slang and mixed slang 3) the use of codenames which were divided into 
6 kinds: those from the roles in the play, those from the physical appearance, those 
concerning the family, those from the personal characteristics, those from places and 
those from other remarks 4) the use of exclamation words 5) the use of mouth 
language 6) the use of punctuation  marks which were divided into 10 kinds: 
exclamation mark, ellipsis, interrogator, swagger, comma, hyphen, quotation mark, 
bracket or parentheses, colon, and full stop. 7) the use of repetition which was divided 
into 2 kinds: repetition by using swagger and repetition by imitation 8) the use of 
foreign words 9) the use of local language or dialect which was divided into 2 kinds: 
Isaan local language or northeastern local language and northern local language 10) 
the use of abbreviations 11) the use of word wraps. In the part of the usage of idiom 
expressions that were found in the magazine, the researcher found two kinds of them 
which were the use of proverb idioms and the use of expressions in the entertainment 
society. 

 
Keywords : the use of language, the magazine 

 
 
 
 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 294 ~ 

บทน า 
ในปัจจุบันสื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาท

ความ ส าคัญและมีอิทธิพลในด้านต่าง ๆ ต่อ
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ท าให้การสื่อสารสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้รวดเร็ว
และกว้างขวางมากยิ่งขึ้นประเภทของข่าวสารที่
ประชาชนต้องการรับรู้นั้นมีหลากหลายสื่อมวลชน
จึงให้ข้อมูลข่าวสารทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ 
อาชญากรรม เทคโนโลยี กีฬา รวมถึงข่าวบันเทิง 
ที่น าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
สังคมออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 

นิตยสารจัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่มี
อิทธิพลต่อประชาชนไม่น้อย เพราะรูปเล่มที่
น่าสนใจและสาระเรื่องราวที่น าเสนอ อีกทั้ง
นิตยสารยังสามารถเก็บไว้ได้นาน นิตยสารจึงเป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
สังคม และเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสื่อสารกับ
ผู้อ่านได้หลาย ๆ ด้าน นิตยสารให้ทั้ งความ
เพลิดเพลิน ให้ความรู้แก่ผู้อ่านได้ด้วยการใช้ภาษา
น าเสนอที่เป็นกันเอง ชวนให้ติดตามและน าเสนอ
เนื้อหาที่มีความหลากหลาย เช่น นิตยสารวัยรุ่น 
นิตยสารกีฬา นิตยสารแฟช่ัน นิตยสารบันเทิง 
โดยแต่ละประเภทจะมีกลุ่มผู้อ่านที่เฉพาะและ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ เพศ อายุ อาชีพ 
นิ ต ย ส า ร บั น เ ทิ ง นั บ ว่ า เ ป็ น นิ ต ย ส า ร ที่ มี
กลุ่มเป้าหมายชัดเจนเป็นนิตยสารที่มุ่งน าเสนอ
เฉพาะด้าน เกี่ยวกับประเด็นด้านวงการบันเทิง 
น าเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ เบื้องหลัง ความ
เคลื่อนไหวเกี่ ยวกับบุคคลทั้ งดารา นักร้อง 
นักแสดง ไม่ว่าจะเป็นผลงาน เรื่องราวความรัก 
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านดนตรี ภาพยนตร์ เพลง 
โทรทัศน์ ละคร ทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นในวงการบันเทิง 
การวิจารณ์เรื่องราวต่าง ๆ ท าให้นิตยสารที่

เกี่ยวกับวงการบันเทิงได้รับความนิยมอย่างมาก 
โดยภาษาที่ใช้ในนิตยสารบันเทิงจะเป็นภาษาที่
ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่าน สามารถเข้าถึงอารมณ์ 
ความรู้ สึก ได้อย่างลึกซึ้ ง  ภาษาที่ ใ ช้จึ ง เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับสาร
เข้าใจได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนมาก
ภาษาที่ปรากฏในนิตยสารบันเทิงจะเป็นลักษณะ
ภาษ าที่ ใ ห้ ผู้ อ่ า นตี ค ว าม เ อ ง  ว่ า ผู้ เ ขี ย น มี
วัตถุประสงค์ต้องการจะสื่อถึงอะไร มีความหมาย
ว่าอย่างไร ด้วยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ภาษาเป็นอย่างมาก มีค าที่หลากหลาย และยังมี
ค าที่ปรากฏขึ้นมาใหม่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้
ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาลักษณะของภาษาที่
ปรากฏในนิตยสาร Gossip Star เป็นนิตยสาร
บันเทิงที่ได้รับความสนใจมาเป็นยาวนาน 15 ปี 
โดยการศึกษานี้จะศึกษาลักษณะการใช้ภาษาที่
ปรากฏในนิตยสารในด้านของค าและส านวน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในนิตยสาร 
Gossip Star 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตศึกษา
เฉพาะลักษณะของภาษาที่ปรากฏในนิตยสาร 
Gossip Star เป็นนิตยสารบันเทิงรายปักษ์ 
ก าหนดเผยแพร่ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ระหว่าง เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2560 
จ านวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ เก็บข้อมูลการใช้ภาษา
จากข่าวและบทความที่ปรากฏในนิตยสารเล่มนี้
ทั้งเล่ม  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้มุ่ งศึกษาการใ ช้ภาษาใน

นิตยสาร Gossip Star กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นิตยสาร Gossip Star 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม -ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 
รวมจ านวน 12 ฉบับ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยการจ าแนกค า
และการจ าแนกส านวน หัวข้อ ช่ือคอลัมน์ หน้า 
เดือน ปีที่ปรากฏ การเก็บรวบรวมข้อมูล น าค าที่
บันทึกได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์แยกประเภทตาม
ข้อมูลที่รวบรวมไว้ 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการแจกนับ
และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตีความ
ค าศพัท์และส านวนที่ปรากฏ  

 
ผลการวิจัย 

การวิ จัย เรื่ องการใ ช้ภาษาในนิตยสาร 
Gossip Star ผู้วิจัยพบข้อมูลดังนี้ 

1. ลักษณะการใช้ค าที่ปรากฏในนิตยสาร 
Gossip Star  

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล การใช้ภาษาในนิตยสาร 
Gossip Star พบลักษณะการใช้ค าทั้งหมด 11 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1.1 การใช้ค าทับศัพท ์พบว่ามีการใช้ค า
ทับศัพท์ท้ังหมด 62 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

พระเอกหนุ่ม ไมค์ พิรัตช์ เล่าโมเม้นต์
สุดอบอุ่นหลักจากพา น้องแม็กซ์เวลล์ มานอน
ค้างที่บ้านบอกเป็นคนดูแลเองทุกอย่าง (Hot 
Gossip น.20, ก.ค. 2017) ค าว่า โมเม้นต์ ทับ
ศัพท์มาจาก moment มีความหมายว่า ช่วงเวลา
ขณะที่อยู่ด้วยกัน สิ่งที่ท าด้วยกัน จากตัวอย่าง
กล่าวถึงพระเอกหนุ่มไมค์ พิรัตช์ ที่ได้มีช่วงเวลาที่
อยู่ด้วยกันกับลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์ 

จักจั่นบอกว่าไม่ย้ายไปไหนเพราะช่อง 7 
คือ ครอบครัว อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ (Hot Gossip 
น.20, ก.ค. 2017) ค าว่า แฮปปี้ ทับศัพท์มาจาก 
happy มีความหมายว่า มีความสุข จากตัวอย่าง
กล่าวถึงนางเอกจักจั่นที่ก าลังหมดสัญญากับทาง
ช่อง 7 แต่ได้ออกมาประกาศว่าจะไม่ย้ายช่องไป
ไหนเพราะอยู่กับช่อง 7 แล้วตนเองมีความสุขดี 

1.2 การใช้ค าสแลง พบว่ามีการใช้ค า
สแลงทั้งหมด 40 ค า ซึ่งสามารถจ าแนกประเภท
ได้ 3 ประเภท คือ 1) ค าสแลงแท้ พบทั้งหมด 26 
ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

หนุ่มสุดเกรียนแห่งบ้านฉัตรบริรักษ์ 
บอย ยังโสด (PAPARAZZI น.83, ก.ค. 2017) ค า
ว่า เกรียน มีความหมายว่า เป็นกริยาแสดงท่าทาง
ที่ซุกซน ขี้ เล่น กล่าวถึงคนที่มีลักษณะนิสัยที่
สนุกสนาน โดยในตัวอย่างจะกล่าวถึงดาราหนุ่ม 
บอย ปกรณ์ ที่เจ้าตัวมีลักษณะนิสัยที่ขี้เล่น ชอบ
แกล้งคนอื่น จึงถูกเรียกว่าหนุ่มสุดเกรียน 

เปิ ด วาร์ ป  8 นา ง เอก ผู้ หญิ งของ
พระเอกอ๋อม อรรคพันธ์ (Hot Gossip น.31, 
ส.ค. 2017) ค าว่า วาร์ป ในบริบทนี้มีความหมาย
ว่า เปิดตัวผู้หญิงหรือเปิดช่องทางในการติดตาม 
โดยค าว่าวาร์ปในที่นี้เป็นการขอช่องทางในการ
ติดตาม จะเป็นการขอวาร์ป หมายถึงการขอ
ช่องทางในการติดตาม ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ก 
อินสตาแกรม หรือช่องทางอื่น ๆ อย่างในตัวอย่าง 
ก็จะเป็นการเปิดเผยรายชื่อของผู้หญิงที่เคยคบหา
กับพระเอกหนุ่ม อ๋อม อรรคพันธ์ 

2) ค าสแลงเทียม พบทั้งหมด 9 ค า   
ดังตัวย่างต่อไปนี้ 

ยังไม่พร้อมเปิดตัว อั้ม กลัวนก งดพูด
เรื่องไฮไซฟลุค  (Hot Gossip น.28, ส.ค. 2017) 
ค าว่า นก มีความหมายว่า สัตว์มีกระดูกสันหลัง
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เลือดอุ่น มี 2 เท้า 2 ปีก และมีขนปกคลุมตัว 
ออกลูกเป็นไข่ แต่ในในบริบทนี้ ค าว่า นก จะมี
ความหมายว่า พลาด ในตัวอย่างจะกล่าวถึง อั้ม 
ที่ยังไม่เปิดพร้อมเปิดตัวว่าดูใจอยู่กับไฮโซฟลุค
เพราะกลัวจะผิดหวังหรือกลัวจะพลาดท่า ค าว่า
นก เป็นค าที่สื่อความหมายถึงการที่เราไม่สมหวัง
หรือไม่ได้ในสิ่งท่ีต้องการ ตัวอย่างเช่น นกผู้ชาย ก็
จะหมายถึง การที่เราไม่สมหวังกับผู้ชายคนน้ี 

ล าไย ชายหล่อขนาดนี้ แก้มบุ๋ม ให้เป็น
แค่เพื่อน (PAPARAZZI น.76, ก.ค. 2017) ค าว่า 
ล าไย มีความหมายว่า ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีผลรส
หวาน แต่ในบริบทนี้ ค าว่า ล าไย จะมีความหมาย
ว่า ร าคาญ ในตัวอย่างผู้เขียนจะแสดงถึงอารมณ์ที่
มีความร าคาญ ระคายเคือง เมื่อพูดถึงดาราสาว
แก้มบุ๋ม ที่ได้คุยกับผู้ชายที่หน้าตาหล่อแต่ให้
สถานะได้แค่เพื่อน 

3) ค าสแลงประสม พบทั้งหมด 5 ค า 
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

แกงส้ ม  ธนทั ต  ความสามารถ ไ ม่
อ่อนด๋อยแบบนี้ไงเล่าแฟนคลับถึงได้รักได้หลง 
(Gossip for fan น.51, ก.ค. 2017) ค าว่า 
อ่อนด๋อย เป็นค าท่ีประสมระหว่างค าสแลงแท้ คือ 
ด๋อย และค าสแลงเทียม คือ อ่อน ซึ่งแปลว่า ไม่
กะด้าง น่ิม ไม่แข็ง โดยในบริบทนี้ค าว่า อ่อนด๋อย 
จะให้ความหมายว่า  ไม่ ใ ช่ขี้  ๆ หมู  ๆ  แต่มี
ความสามารถในระดับหนึ่ง โดยในตัวอย่างจะ
กล่าวถึง นักร้องหนุ่มแกงส้มที่มีความสามารถที่ไม่
ธรรมดาจึงท าให้แฟนคลับรักแฟนคลับหลง 

เรียกว่าท าเอาต่อมเผือกท างานกันหนัก
เลยทีเดียว (Hot Gossip น.1, ส.ค. 2017) ค าว่า 
ต่อมเผือก เป็นค าที่ประสมระหว่างค าสแลงแท้ 
เผือก และค าสแลงเทียม คือ ต่อม ซึ่งในบริบทนี้
ค าว่า ต่อมเผือก จะให้ความหมายถึงอาการที่

อยากรู้อยากเห็น เกิดอารมณ์ความที่รู้ สึกที่
ต้องการรับรู้เรื่องราวของผู้อื่น 

1.3 การใช้ค าสมญานาม จากการศึกษา
พบว่ามีการใช้ค าสมญานามทั้งหมด 25 ค า โดย
แบ่งได้ดังนี้ 1) การใช้ค าสมญานามจากบทบาทใน
ละคร พบท้ังหมด 1 ค า ดังนี้  

อีพริ้งโบยบิน หมดสัญญาช่อง 7 ไม่เซ็น
ต่อขอเป็นอิสระ (Hot Gossip น.15, ก.ค. 2017) 
ค าว่า อีพริ้ง มาจากบทบาทในละครจากเรื่อง พริ้ง 
คนเริงเมือง ท่ีแสดงโดย จักจั่น ผู้เขียนมีการใช้ค า
สมญานามที่เป็นช่ือของตัวละครมาเรียกแทนช่ือ
ของนักแสดงสาวจักจั่น 

2) การใช้ค าสมญานามจากลักษณะทาง
ร่างกาย พบทั้งหมด 9 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

กลายมาเป็นผลงานช้ินสุดท้ายของ
นางเอกหน้าเด็ก จักจั่น อดัมย์สิริ ฝากฝีไม้ลายมือ
ไว้กับทางช่อง 7 (Hot Gossip น.15, ก.ค. 2017) 
ค าว่า นางเอกหน้าเด็ก จากตัวอย่าง การที่จักจั่น
ถูกเรียกว่านางเอกหน้าเด็ก เพราะว่านางเอกสาว
จักจั่น มีลักษณะใบหน้าท่ีดูเด็กกว่าอายุ 

พระเอกหน้าไทยอย่างตุ้ยหันกลับมารับ
งานในวงการบันเทิงเหมือนเดิม (Flash mob 
น.30, ก.ค. 2017) ค าว่า พระเอกหน้าไทย จาก
ตัวอย่าง ดาราหนุ่มตุ้ย  ธีรภัทร์ จะมีลักษณะ
ใบหน้าท่ีคม เข้ม สมกับเป็นผู้ชายไทย จึงท าให้ถูก
เรียกว่าพระเอกหน้าไทย 

3)  ก า ร ใ ช้ ค า สมญานาม เ กี่ ย วกั บ
ครอบครัว พบท้ังหมด 2 ค า ดังนี้  

น้องออกู๊ด ลูกชายหมายเลข 3 ของ
ครอบครัวศิลาชัย (Hot Clip น.22, ก.ค. 2017) 
ค าว่า ลูกชายหมายเลข 3 มาจากน้องออกู๊ดเป็น
ลูกชายคนที่ สามของครับครั วศิลา ชัย โดย
ครอบครัวนี้มีลูกท้ังหมด 3 คน 
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รุ่นใหญ่ไม่เจ้าชู้ ผู้พันเบิร์ด แฟมิลี่แมน
ตัวจริง รักลูกรักเมีย (PAPARAZZI น.80, ก.ค. 
2017) ค าว่า แฟมิลี่แมน มีความหมายถึงผู้ชายที่
รักครอบครัวเป็นอย่างมากจึงถูกเรียกว่าแฟมิลี่
แมน จากตัวอย่าง ผู้พันเบิร์ดเป็นบุคคลที่รัก
ครอบครัว ไม่มีเรื่องเจ้าชู้ เอาใจใส่ จึงท าให้ถูก
เรียกว่าแฟมิลี่แมน 

4) การใช้ค าสมญานามจากลักษณะ
นิสัย พบท้ังหมด 6 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

พ่อม่ายไม้เลื้อยอย่าง ชาคริต แย้มนาม 
ที่อยู่ในวงการมานานกว่า 20 ปี (X-RAY น.68, 
ก.ค. 2017) ค าว่า พ่อม่ายไม้เลื้อย กล่าวถึงหนุ่ม
ชาคริตที่เป็นพ่อม่าย ส่วนค าว่า ไม้เลื้อย เป็นค า
เปรียบถึงผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้ เหมือนไม้ที่เลื้อยไป
ทั่ว ซึ่งหนุ่มชาคริต แย้มนามเป็นดาราที่ทุกคนวง
ในการรู้ถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของเจ้าตัวเป็น
อย่างดีว่า เป็นคนท่ีเจ้าชู ้

ส าหรับพิธีกรสาวฝีปากกล้า กาละแมร์ 
พัชรศรี (Healthy Tips น.55, ต.ค. 2017) ค าว่า 
พิธีกรสาวผีปากกล้า กล่าวถึง พิธีสาวกาละแมร์ 
พัชรศรี ที่เป็นพิธีกรหลากหลายรายการทางช่อง
สาม ด้วยเป็นคนท่ีมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนพูดตรง 
พูดแรง จึงท าให้กาละแมร์ถูกเรียกว่า พิธีกรสาว
ฝีปากกล้า 

5) การใช้ค าสมญานามจากสถานที่ พบ
ทั้งหมด 1 ค า ดังนี ้

เดียร์ ปริษา นางเอกสาวจากวิกหมอชิต  
(Gossip Za น.27, ก.ย. 2017) ค าว่า นางเอก
สาวจากวิกหมอชิต เป็นการกล่าวถึงนางเอกเดียร์ 
ปริษา ซึ่งเป็นนางเอกจากช่อง 7 โดยช่อง 7 มี
สถานท่ีตั้งอยู่ที่เขตจตุจักรหรือแถวหมอชิตนั่นเอง 

6)  การ ใ ช้ค าสมญานามอื่น  ๆ  พบ
ทั้งหมด 6 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ผ่านพ้นเรื่องราวเศร้า ๆ ไปได้อย่าง
แข็งแกร่ง ส าหรับพระเอกรุ่นเก๋า หนุ่ม ศรราม ที่
ได้สูญเสียคุณพ่อ (HOT GOSSIP น.06, ส.ค. 
2017) ค าว่า พระเอกรุ่นเก๋า กล่าวถึงดาราหนุ่ม 
ศรราม ซึ่งเป็นดาราที่อยู่ในวงการบันเทิงมานาน 
มีผลงานละครที่มีชื่อเสียงมากมาย ระดับความดัง
เป็นถึงพระเอกแนวหน้าของวงการบันเทิง จึงท า
ให้ถูกเรียกว่าพระเอกรุ่นเก๋า 

นางเอกป้ายแดงจากภาพยนตร์ เรื่อง 
คนขับรถ (ธุรกิจดารา น.62, ก.ย. 2017) ค าว่า 
นางเอกป้ายแดง กล่าวถึงดารานักแสดงท่ีเพิ่งเข้าสู่
วงการบันเทิง โดยการเล่นละครหรือภาพยนตร์
เป็นเรื่องแรก จึงท าให้ถูกเรียกว่านางเอกป้ายแดง 
ซึ่งป้ายแดง มีความหมายว่า สิ่งของที่ออกใหม่ 
เช่น รถยนต์ เป็นต้น 

1.4 การใช้ค าอุทาน พบทั้งหมด 17 ค า 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

อู้วววหูววว เมื่อ แม่กุ๊บกิ๊บ พา น้องเป่า
เปา ไปเลยมีอาการแบบนี้ (Hot Gossip น.22, 
ก.ค. 2017) ค าว่า อู้วหูว เป็นค าอุทานที่แสดง
อาการที่น่าตื่นเต้น ตะลึง โดยในบริบทนี้ก็จะ
แสดงถึงอาการประหลาดใจของเป่าเปา 

ว้ าววว  แม้พระ เอกรุ่ น เก๋ าจะผ่ าน
เรื่องราวแสนเศร้ามาหมาดๆ แต่เมื่อคนข้างๆ เป็น
ก าลังใจที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ รอยยิ้มกว้างๆ ย่อมมีให้
เห็นเสมอ  (HOT GOSSIP น.06, ก.ค. 2017) ค า
ว่า ว้าว เป็นค าอุทานที่แสดงถึงอาการประหลาด
ใจหรือน่าตื่นเต้น โดยในบริบทนี้ก็จะแสดงถึง
อาการที่น่าตื่นเต้นและประทับใจ ที่พระเอกหนุ่ม
ที่ผ่านเรื่องราวร้าย ๆ มา แต่ก็ยังมีคนคอยให้
ก าลังใจอยู่ข้าง ๆ ตลอด 

1.5 การใช้ภาษาปาก พบทั้งหมด 13 
ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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เจมส์จิ ก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูเสมอจริงมั้ย 
(Hot Gossip น.22, ก.ค. 2017) ค าว่า มั้ย เป็น
ภาษาปากที่ไม่มีความหมายแต่ผู้พูดทุกคนจะ
เข้าใจไปในทางเดียวกัน คือ เป็นค าที่ทิ้งท้าย
ประโยคค าถาม 

งานนี้ต้องให้พระเอกมาสุ ออกมาเคลียร์
แพร้บ (Hot Gossip น.29, ก.ค. 2017) ค าว่า 
แพร้บ เป็นภาษาปากที่มีเสียงเพี้ยนมาจากค าว่า 
แปป ซึ่งเป็นภาษาปากที่มีความหมายเดียวกับ
ภาษาเขียน คือ ค าว่า รอสักครู่ 

1.6 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน พบ
ทั้งหมด 10 ลักษณะ ได้แก่ การใช้อัศเจรีย์ ( ! ) 
การใช้จุดไข่ปลา ( … ) การใช้ปรัศนี ( ? ) การใช้
ไม้ยมก ( ๆ ) การใช้จุลภาค ( , ) การใช้ยัติภังค์ ( 
- ) การใช้อัญประกาศ ( “” ) การใช้นขลิขิตหรือ
วงเล็บ ( ) การใช้ทวิภาค ( : ) การใช้มหัพภาค ( . 
) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

หล่อมาก !!! หล่อตั้งแต่เด็กเลย (Hot 
Gossip น.16, ก.ค. 2017) เครื่องหมาย ! 
อัศเจรีย์ จากในตัวอย่างเป็นการใช้เครื่องหมาย
อัศเจรีย์เพื่อย้ าความหมายให้หนักแน่นขึ้น จากค า
ว่า หล่อมาก!!! มีการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์สาม
ตัว เป็นการย้ าเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความรู้สึกที่
ต้องการบรรยายให้ผู้อ่านทราบถึงความหล่อที่มี
มาก 

แต่เช่ือว่าหลายคนคงจ าวลีเด็ดของหนุ่ม 
ศรราม “เหินฟ้า” กับละครเรื่อง “ผยอง” (Flash 
mob น .30, ก .ค. 2017) เครื่องหมาย 
อัญประกาศ “___” เป็นเครื่องหมายที่ใช้คร่อม
ตัวอักษร ค า กลุ่มค า หรือข้อความที่มีลักษณะ
พิเศษหรือเป็นส่วนของค าพูดหรือใช้เมื่อต้องการ
ให้ผู้อ่านสังเกตค าใดค าหนึ่ง จากในบริบทต้องการ

เน้นช่ือละคร เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่าวลีเด็ดของ
นักแสดงหนุ่มศรรามมาจากละครเรื่องใด 

1.7 การซ้ าค า พบทั้งหมด 9 ค า โดย
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การซ้ าเสียงโดยใช้ไม้
ยมก พบทั้งหมด 6 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ก็หลอกเด็กทุกคนไปนั่งกินร้านอาหาร
แพง ๆ (ระเบิดเวลา น.19, ก.ค. 2017) ค าว่า 
แพง ๆ มีความหมายว่า มีราคามาก จากตัวอย่าง 
อาหารแพง ๆ มีการใช้ไม้ยมกหลังค าว่าแพงเพื่อ
เป็นการย้ าความหมายว่า ราคาอาหารมีราคาที่
แพงมาก ๆ 

ทะเล้นสุด ๆ แม่โบว์ บอก น้องมะลิยิ้ม
หวานถ่ายรูป แต่กลับได้ท่านี้ (Hot Clip น.20, 
ส.ค. 2017) ค าว่า สุด ๆ มีความหมายว่า อย่าง
มาก อย่างยิ่ง จากตัวอย่าง ทะเล้นสุด ๆ มีการใช้
ไม้ยมกหลังค าว่าสุด ๆ เพื่อเป็นการย้ าว่า น้อง
มะลิมีนิสัยที่ทะเล้นเป็นอย่างมาก 

2) การซ้ าเสียงโดยการเลียนเสียง พบ
ทั้งหมด 4 ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

บังเอิ๊ญ…บังเอิญ เหลือบไปเห็นช่างภาพ
สาวคอยเก็บภาพหนุ่มจิ๊บ (Hot Gossip น.21, 
ก .ค . 2017) ค าว่า บังเอิ๊ญ…บังเอิญ เป็นการ
เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์หน้า บังเอิญ มี
ความหมายว่า ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว หรือไม่ได้
คาดคิดมาก่อน ในตัวอย่างจะเป็นการเน้นว่า
บังเอิญเป็นอย่างมากที่เหลือบไปเห็นช่วงภาพ
ส่วนตัวคอยเก็บภาพหนุ่มจิ๊บ 

เห็นแล้วน่าเอ็นดู๊เอ็นดู แถมเจ้าตัวยังรัก
ลูกมาก (PAPARAZZI น.88, ก.ค. 2017) ค าว่า 
เอ็นดู๊เอ็นดู เป็นการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ใน
พยางค์หน้า เอ็นดู มีความหมายว่า มีใจรักใคร่
เมตตาหรือปรานี จากตัวอย่างจะเป็นการแสดง
ความรู้สึกท่ีเมตตาเป็นอย่างมาก 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 299 ~ 

1.8 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ พบ
ทั้งหมด 10 ค า โดยภาษาต่างประเทศท่ีพบแบ่งได้ 
2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) การใช้ค าภาษาเกาหลี 
พบทั้งหมด 1 ค า ดังนี ้

ปั้นจั่น เขินมีคนชมว่าดูดีขึ้นหลังจากที่
เปลี่ยนลุคสไตล์โอปป้า (Hot Clip น.23, ก.ค. 
2017) ค าว่า โอปป้า มีความหมายว่า พี่ชาย จะ
ใช้ในการที่ผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าเรียกผู้ชายที่มี
อายุ เยอะกว่า โดยค าว่าโอปป้าเข้ามาใช้ใน
ภาษาไทยมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากการที่
กระแสจากซีรี่ย์หรือนักร้องเกาหลีเริ่มเข้ามามี
บทบาทในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท าให้มีการ
ใช้ค าว่า โอปป้า ในการเรียกแทนผู้ชายที่มีหน้าตา
หล่อ แต่งตัวดูดีสไตล์เกาหลี 

2) การใช้ค าภาษาอังกฤษ พบทั้งหมด 9 
ค า ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

จุดนี้แม้ชีวิตของหนุ่มโอ็ตจะเปลี่ยนไป
แต่เรื่องของหัวใจ He ไม่เคยเปลี่ยนปลงนะ  
(PAPARAZZI น.87, ก.ค. 2017) ค าว่า He มี
ความหมายว่า เขา จากตัวอย่างจะใช้ค าว่า He 
เรียกแทนบุคคลที่ก าลังพูดถึง คือ หนุ่มโอ็ต 

ชอบ Make up แต่หน้าแห้ง เปิดเคล็ด
ลับดีๆ ของ เปรี้ยง ทัศนียา (เจ้แหวด Beauty 
น.54, ก.ย. 2017) ค าว่า Make up มีความหมาย
ว่า การแต่งหน้า จากตัวอย่างจะกล่าวถึงเคล็ดลับ
การแต่งหนา้ของคนผิวแห้งจาก เปรี้ยง ทัศนียา 

1.9 การใช้ค าภาษาถิ่น พบทั้งหมด 7 
ค า โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) การใช้
ภาษาถิ่นอีสานพบทั้งหมด 6 ค า ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้  

ฮู้บ่ จังหวัดขอนแก่น กลายเป็นจังหวัดที่
เริ่มมีหนุ่มหล่อสาวสวยเข้ามาท างานในวงการ
บันเทิงอย่างมากมาย (Gossip on top น.26, 

ต.ค. 2017) ค าว่า ฮู้บ่ มีความหมายว่า รู้หรือไม่ 
จากตัวอย่าง ได้กล่าวถึงดาราทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ที่เข้ามาในวงการบันเทิง ซึ่งมีภูมิล าเนาเป็นคน
จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากขอนแก่นเป็นจังหวัดที่
อยู่ในภาคอีสาน ผู้เขียนจึงมีการใช้ค าให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่พูดถึงดาราที่มาจากภาคอีสาน 

ม่วนซือกันไปไกลถึงเมืองเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม  (Flash Mob น.39, ส.ค. 
2017) ค าว่า ม่วนซือ มีความหมายว่า สนุกสนาน 
ในตัวอย่างกล่าวถึงการเดินทางที่สนุกสนานไป
ไกลถึงเมืองเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

2) การใช้ค าภาษาถิ่นเหนือ พบทั้งหมด 
1 ค า ดังนี้  

เก้า สุภัสสรา แอ๊ว ผู้ชายได้ไม่ผิด แต่ผิด
ที่ผู้ชายเป็นเพื่อนกัน (Hot Gossip น.09, ก.ค. 
2017) ค าว่า แอ๊ว มีความหมายว่า จีบ เกี้ยวหนุ่ม
สาว ในตัวอย่างกล่าวถึงดาราสาวเก้า สุภัสสราที่
ไปจีบผู้ชาย 

1.10 การใช้อักษรย่อ พบทั้งหมด 7 ค า 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตุ๊ดหน้าปลวก ม. อ้างเปิดโมเดลลิ่ง หวัง
งานเด็ก (ระเบิดเวลา น.19, ก.ค. 2017) ค าว่า ม. 
เป็นอักษรย่อของบุคคลซึ่งอ้างตนว่ามีบริษัท
โมเดลลิ่งเป็นของตัวเอง จากตัวอย่าง จะเป็นการ
ใช้อักษรย่อแทนการเปิดเผยช่ือจริงของบุคคลนั้น 
เพราะเนื้อหาเป็นไปในทางที่เสียหาย 

เคลียร์ดราม่า พระเอก อ. ยันรู้จัก หญิง 
รฐา จริงแต่ไม่ได้คบ (Hot Clip น.22, ก.ค. 
2017) ค าว่า อ. เป็นอักษรย่อแทนช่ือของดารา
ผู้ชายคนหนึ่ง ก็คือ อ๋อม อัครพันธ์ ที่ก าลังมีข่าว
ว่าก าลังคบหากับนักแสดงสาวหญิง รฐา  

1.11 การตัดค า พบทั้งหมด 6 ค า ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้  
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เลิกเม้าท์ มาสุ เป็นพระเอกตุ๊ด หนีบ
น้องนี ย่องโรงหนัง รอบดึก (Hot Gossip น.27, 
ก.ค. 2017) ค าว่า นี เป็นค าที่ตัดมาจากค าว่า 
ชะนี ซึ่งมีความหมายถึงการเรียกเพศผู้หญิง 

หวานกันขนาดนี้รักคงไม่หมดโปรง่าย ๆ 
หรอกใช่ไหมจ๊ะสาวขวัญ (Gossip Za น.2, ก.ค. 
20176) ค าว่า โปร เป็นค าที่ตัดมาจาดค าว่า 
โปรโมช่ัน ซึ่งมีความหมายถึงความรักที่ยังอยู่
ในช่วงหวาน ยังรักกันดี มีความสุข 

2. ลักษณะการใช้ส านวนที่ปรากฏในนิตยสาร 
Gossip Star พบทั้งหมด 26 ส านวน โดยแบ่งได้ 
2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) การใช้ส านวนสุภาษิต 
พบทั้งหมด 12 ส านวน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

อีกไม่นานก็จะได้จูงมือแฟนสาวเข้าประตู
วิวาห์เป็นสามีภรรยาเป็นข้าวใหม่ปลามันกันแล้ว 
(Hot Clip น.22, ต.ค. 2017)  ส านวน ข้าวใหม่
ปลามัน มีความหมายว่า เป็นการเรียกช่วงเวลาที่
สามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกันใหม่ ๆ เป็นช่วงข้าว
ใหม่ปลามัน 

สามี ปลดล็อคกรงทอง พิ้งกี้ เตรียมลงละคร 
(Cover Story น.28, ต.ค. 2017) ส านวน กรงทอง 
มีความหมายว่า  สถานที่ซึ่งสะดวกสบายแต่ผู้
อาศัยไม่มีอิสระ ดังตัวอย่าง กล่าวถึง นางเอกสาว
พิ้ งกี้ ที่ ส ามี อนุญาตให้กลับมา เล่นละครได้
เหมือนเดิม 

2) การใช้ส านวนในวงการบันเทิง พบทั้งหมด 
14 ส านวน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

โดยเหตุผลชัดๆ ของเกาเหลาคู่นี้คือเรื่องราว
ไม่ลงตัว (Star Timeline น.52, ต.ค. 2017) 
ส านวน เกาเหลา หมายถึง มีปัญหากัน มีเรื่อง
ขัดแย้งกัน จากตัวอย่าง ค าว่า เกาเหลาในที่นี้
ไ ม่ ไ ด้ หม ายถึ ง แก งจื ดที่ เ ป็ นอ าหา ร  แต่ มี
ความหมายเฉพาะไปในทางที่ไม่ดี 

ล่าสุดสาวมินกับหนุ่มอ๋องนี้ก็เพิ่งเปิดกล้อง
บวงสรวงละครเรื่องนางทิพย์ไป (Hot Gossip 
น.31, ส.ค. 2017) ส านวน เปิดกล้อง หมายถึง 
เริ่มต้นถ่ายท าภาพยนตร์ หรือละครวันแรก จาก
ตัวอย่างกล่าวถึงสาวมินและหนุ่มอ๋อมที่เพิ่งเริ่ม
ถ่ายละครกันไป 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาลักษณะการใ ช้ภาษาใน
นิตยสาร Gossip Star พบการใช้ภาษา 2 ลักษณะ 
คือ ในด้านการใช้ค าและการใช้ส านวน ดังนี้ ใน
ด้านการใช้ค า มีทั้งหมด 11 ลักษณะ คือ 1) การ
ใช้ค าทับศัพท์ 2) การใช้ค าสแลง 3) การใช้ค า
สมญานาม 4) การใช้ค าอุทาน 5) การใช้ภาษา
ปาก 6) การใช้เครื่องหมายวรรค 7) การซ้ าค า 8) 
การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 9) การใช้ค าภาษาถิ่น 
10) การใช้อักษรย่อ  11) การตัดค า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นวลวรรณ พลังคะพันธ์พงศ์ 
(2540)  ในเรื่องวิเคราะห์ภาษาในนิตยสารบันเทิง 
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างค า พบการสร้าง
ค า  ได้แก่  การตั้ งสมญานาม การทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงค าเดิม และ
การสร้างค าสแลง การสร้างส านวน ได้แก่ การ
ส ร้ า ง ส า น วน ให ม่  ก า ร ส ร้ า ง ส า น วน โ ด ย
เปลี่ยนแปลงส านวนเดิม และการสร้างส านวน
จากหนังสือและบทภาพยนตร์จีนก าลังภายใน 
จากผลการศึกษาจะพบการใช้ค าในลักษณะ
เดียวกัน ทั้งที่งานวิจัยของ นวลวรรณ พลังคะ
พันธ์พงศ์ ท าเมื่อปี 2540 ระยะเวลาห่างกัน 20 ปี 
ลักษณะการใช้ค าที่พบจะมีความแตกต่างกันใน
หัวข้อ ดังนี้ คือ การใช้ค าอุทาน การใช้ภาษาปาก 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การซ้ าค า การใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ การใช้ค าภาษาถิ่น การใช้
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อักษรย่อ การตัดค า ส่วนล าดับค าที่พบมากที่สุด 
คือ ค าทับศัพท์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นวลวรรณ พลังคะพันธ์พงศ์ ที่ท าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 
อาจเป็นเพราะอิทธิพลค าต่างประเทศ เข้ามาใน
ภ า ษ า ไ ท ย ม า ก ขึ้ น  ร ว ม ทั้ ง สื่ อ ที่ มี ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ที่
มีความแพร่หลาย ท าให้ค าทับศัพท์เข้ามาปะปน
ใช้ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ผู้ผลิตนิตยสาร
บันเทิง จึงใช้ค าที่คนในสังคมส่วนใหญ่เข้าใจง่าย 
และน าค าเหล่านี้มาใช้มากขึ้น ท าให้ปรากฏการใช้
ค าทับศัพท์เป็นอย่างมาก ในปัจจุบันนิตยสารมี
การใช้ภาษาที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผู้อ่าน โดยการใช้ค าทับศัพท์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้
ในนิตยสาร เพื่อให้ผู้อ่านมีความสนุกในการอ่าน 
และยังสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจ
ได้ ง่าย โดยไม่มีความจ าเป็นต้องจ าศัพท์ใหม่ 
เนื่องจากงานวิจัยของ นวลวรรณ พลังคะพันธ์
พงศ์ ได้ศึกษาในปี 2540 เมื่อเวลาผ่านมาเป็น
เวลานานท าให้ค าทับศัพท์ถูกน ามาใช้ในนิตยสาร
มากขึ้นกวา่เดิม การใช้ค าทับศัพท์ที่ปรากฏการใช้
ในชีวิตประจ าวันเข้ามาในไทยมากขึ้นและเป็นที่
ยอมรับ อย่างเช่น ค าทักทายด้วยค าว่า ฮัลโหล 
การลาด้วยค าว่า บาย หรือการชมด้วยค าว่า กู๊ด 
การปรากฏค าทับศัพท์ในนิตยสารจึงมีมากกว่า
เดิม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ก าชัย ทองหล่อ 
(2533 : 64) ที่กล่าวถึง อิทธิพลของภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทยว่า การยืมค าท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่ งมีการยืมท าให้
จ านวนศัพท์ในภาษาเพิ่มมากข้ึน โดยการใช้ค าทับ
ศัพท์ในนิตยสารเป็นการช่วยเพิ่มความความดึงดูด
ใจและน่าสนใจให้กับผู้อ่าน ยังช่วยสร้างความน่า
ประทับใจต่อผู้อ่านอีกด้วย จึงตอ้งมีการใช้ภาษาที่

สร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านแสดงความรู้สึกและ
อารมณ์ได้อย่างชัดเจน  

ในด้านการใช้ส านวน พบการใช้ส านวน 2 
ลักษณะ คือ การใช้ส านวนสุภาษิตและการใช้
ส านวนในวงการบันเทิง จากการศึกษาพบการใช้
ส านวนในวงการบันเทิงมากที่สุด จะเห็นได้ว่า
ผู้เขียนมีการใช้ส านวนที่เกี่ยวกับวงการบันเทิง
ม าก  ซึ่ ง เ ป็ น ส า น วนที่ มี เ อ กลั กษณ์ แล ะ มี
ความหมายที่สื่อถึงความหมายของเนื้อหาได้
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ดังค ากล่าวของ จันทนา 
ทองประยูร อ้างถึงใน สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ (2550 
: 146-160) ที่ได้กล่าวถึงการใช้ภาษาในนิตยสาร
ว่า ภาษาที่ใช้ในงานเขียนนิตยสารควรมีความ
ลึกซึ้ง เฉียบคมและชัดเจน โดยการใช้ส านวนท า
ให้ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 
เพราะจะให้ความหมายที่เกี่ยวกับวงการบันเทิง
โดยเฉพาะ ซึ่งส านวนที่ปรากฏในนิตยสารจากค า
กล่าวของ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ ( บรรณาธิการ 
2548, หน้า 67-71 ) ได้พูดถึงส านวนเหล่านี้ว่ามัก
เป็นถ้อยค าที่สั้น กะทัดรัด และมีความหมายไม่
ตรงตามปรกติ ดังนั้นส านวนที่ใช้ในนิตยสารจึง
เป็นส านวนที่สั้น แต่สื่อความหมายได้ตรงตัว  

จะเห็นได้ว่าลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏมี
ความหลากหลายและแตกต่างกันไปในนิตยสารนี้ 
เพราะนิตยสารเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้คนได้ง่าย จึงมี
ความหลากหลายในการใช้ภาษา เพื่อเจาะกลุ่มถึง
บุคคลที่สนใจในด้านวงการบันเทิงโดยเฉพาะ ท า
ให้มีการเปลี่ยนมาใช้ภาษาที่เป็นกระแสหรือได้รับ
ความนิยมมาปะปนในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยมในการรับภาษามาจากต่างประเทศ ใน
นิตยสารจึงมีการใช้ค าศัพท์และส านวนที่มีความ
หลากหลาย เป็นศัพท์ที่สร้างขึ้นมาใหม่และมีการ
ใช้เพื่อเป็นการอิงกระแสสังคมในช่วงนั้น ๆ เป็น
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การสื่ออารมณ์ต่อผู้อ่านได้อย่างชัดเจน ภาษาใน
นิตยสารจะแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกได้อย่าง
ชัดเจนว่าผู้ เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านทราบว่า
ผู้ เขียนต้องการแสดงความรู้สึกอย่างไรและ
ต้องการให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมอีกด้วย 

 
สรุปผล 

งานวิ จัย เรื่ องการใ ช้ภาษาในนิตยสาร 
Gossip Star มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
การใช้ภาษาที่ปรากฏในนิตยสาร ซึ่งผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ จากการศึกษาพบว่ามีลักษณะการใช้
ค า 11 ลักษณะ เรียงล าดับตามจ านวนที่พบมาก
ที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ได้ดังนี้ 1) ค าทับศัพท์ พบ
มากที่สุด 62 ค า 2) ค าสแลง พบทั้งสิ้น 40 ค า 
โดยจะแยกเป็นค าสแลงแท้พบ 26 ค า ค าสแลง
เทียมพบ 9 ค า และค าสแลงประสมพบ 5 ค า     
3) ค าสมญานาม พบทั้งสิ้น 25 ค า โดยจะแยก
เป็น การใช้ค าสมญานามจากบทบาทในละคร พบ 
1 ค า การใช้ค าสมญานามจากลักษณะทาง
ร่างกาย พบ 9 ค า การใช้ค าสมญานามเกี่ยวกับ
ครอบครัว พบ 2 ค า การใช้ค าสมญานามจาก
ลักษณะนิสัย พบ 6 ค า การใช้ค าสมญานามจาก
สถานที่ พบ 1 ค า และการใช้ค าสมญานามอื่น ๆ 
พบ 6 ค า 4) ค าอุทาน พบทั้งสิ้น 17 ค า 5) ค า
ภาษาปาก พบทั้งสิ้น 13 ค า 6) เครื่องหมายวรรค
ตอน พบทั้งสิ้น 10 ชนิด 7) การซ้ าค า พบทั้งสิ้น 
9 ค า โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การซ้ าค าโดย
ใช้ไม้ยมก พบ 6 ค า และการซ้ าค าโดยการเลียน
เสียง พบ 4 ค า 8) ภาษาต่างประเทศ พบทั้งสิ้น 
10 ค า โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาษาเกาหลี 
พบ 1 ค า และภาษาอังกฤษ พบ 9 ค า 9) ค า
ภาษาถิ่น พบทั้งสิ้น 7 ค า โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ ภาษาเหนือ 1 ค า และภาษาอีสาน 6 ค า     

10) อักษรย่อ พบทั้งสิ้น 7 ค า 11) การตัดค า พบ
ทั้งสิ้น 6 ค า 

จากการศึกษาพบว่ามีลักษณะการใช้ส านวน
ทั้งสิ้น 26 ส านวน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  
1) การใช้ส านวนสุภาษิต พบทั้งสิ้น 12 ส านวน  
2) การใช้ส านวนในวงการบันเทิง พบทั้งสิ้น 14 
ส านวน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับ
ความกรุณาจากอาจารย์และเพื่อน ๆ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่
คอยช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาและให้ก าลังใจมาโดย
ตลอด 

ขอขอบคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน 
บรรณาธรรม ซึ่งอาจารย์ได้สละเวลาให้ค าปรึกษา 
สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
พร้อมทั้งให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษา
งานวิจัย และให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปได้
ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบพระคุณ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าของ
งานเขียน ข้อมูล เอกสารที่ ได้กล่ าวนามใน
บทความนี้ที่ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และข้อมูล
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นคว้าวิจัยและ
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยเรื่องการใช้ภาษาในนิตยสาร 
Gossip Star ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาลักษณะการใช้ค าและ
ส านวนในนิตยสารอื่น ๆ เพื่อเห็นถึงความแตกต่าง



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 303 ~ 

และข้อเปรียบเทียบของการใช้ภาษาได้มากยิ่งขึ้น 
รวมถึงอาจจะสามารถท าให้เห็นลักษณะของค า
และส านวนที่แตกต่างมากกว่าเดิม  

2. ควรมีการศึกษาค าศัพท์เฉพาะในวงการ
อื่น ๆ ที่ปรากฏในนิตยสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
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