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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารา โดยเก็บรวบรวมค าจาก

เพจใต้เตียงดารา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม พ.ศ. 2561 รวมจ านวนทั้งหมด 99 โพสต์ ผลการศึกษา 
พบว่า การใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารามี 10 ลักษณะ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงเสียงสระ พยัญชนะ 
วรรณยุกต์ และวิธีการสะกดค า 2. การเพิ่มพยัญชนะ 3. การตัดพยางค์ค า 4. การซ้ าสระ พยัญชนะ
ตัวสะกด และเครื่องหมายวรรคตอน 5. การใช้อักษรย่อ 6. การใช้ค าสแลง 7. การใช้ค าภาษาต่างประเทศ      
8. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 9. การสร้างสัญลักษณ์เพื่อแทนอารมณ์ความรู้สึก 10. โครงสร้างแฮชแท็ก 

จากการศึกษาข้อมูล 99 โพสต์ มีการใช้โครงสร้างแฮชแท็กมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.05 
เนื่องจาก เพจใต้เตียงดาราเป็นเพจที่สร้างโครงสร้างแฮชแท็ก #ใต้… หรือ #ใต้ความ… แล้วตามด้วยวลี
ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของเพจใต้เตียงดารา ล าดับที่สอง คือ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน      
คิดเป็นร้อยละ 20.13 ล าดับทีส่าม คือ การใช้ค าภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 13.99 ล าดับที่สี่ คือ 
การซ้ า คิดเป็นร้อยละ 9.19 ล าดับที่ห้า คือ การเปลี่ยนแปลงสระ คิดเป็นร้อยละ 5.62 ล าดับที่หก คือ 
การสร้างสัญลักษณ์เพื่อแทนอารมณ์ความรู้สึก คิดเป็นร้อยละ 3.57 ล าดับที่เจ็ด คือ การใช้ค าสแลง คิด
เป็นร้อยละ 3.37 ล าดับที่แปด คือ การตัดพยางค์ค า คิดเป็นร้อยละ 3.26 ล าดับที่เก้า คือ การเพิ่ม
พยัญชนะ คิดเป็นร้อยละ 0.51 และลักษณะที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ การใช้อักษรย่อ คิดเป็นร้อยละ 0.31 
 
ค าส าคัญ : การใช้ภาษา, ภาษาในเพจ, ภาษาในอินเทอร์เนต็ 
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ABSTRACT 

This article aimed to study the language used in the page “Tai Tieng Dara”. 
The study was done by collecting the words used in the page during January 1-31, 
2561 which was totally of 99 posts in number. The study result found that the use of 
language in the page “Tai Tieng Dara” could be categorized into 10 categories: 1. the 
change of vowel sounds, the consonant sounds, the tones and the spelling, 2. the 
addition of consonants, 3. the syllable wrap 4. The repetition of vowels and 
consonants, the spelling alphabets, and the punctuation marks 5. The use of 
abbreviations 6. The use of slang 7. The use of foreign languages 8. The use of 
punctuation marks 9. The symbol creation to represent mood and feeling 10. The 
hashtag structure building. 

From the study of altogether 99 posts, there were uses of hashtags the most 
which were considered 40.05 per cent. Due to the fact that the page “Tai Tieng Dara” 
which consisted of the hashtag structures of #ใต้... or #ใต้ความ…and then followed with 
phrases. That was considered the outstanding features of the page. The second most 
was the use of punctuation marks which was considered 20.13%. The third most was 
the use of foreign language which was considered 13.99%. The fourth most was the 
use of repetition which was considered 9.19%. The fifth most was the change which 
was considered 5.62%. The sixth most was the creation of symbols representing mood 
and feeling which was considered 3.57%. The seventh most was the use of slang which 
was considered 3.37%. The eight most was the syllable word wrap which was 
considered 3.26. The ninth was the addition of consonants which was considered 
0.51%, and the characteristic which appeared the least was the use of abbreviation 
that was considered 0.31%. 
 
Keywords : the language usage, the language used in the page, the language used in 
the internet 
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บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้

อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน         
ส่ วน ใหญ่ ผู้ รั บส ารนิ ยมอ่ านข่ า วสาร  หรื อ
ติดต่อสื่อสารโดยการส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต 
เพราะเป็นการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบได้ทันที 
แต่อาจมีข้อจ ากัดในการพิมพ์คือไม่สามารถ
มองเห็นกันได้ ชัชวดี ศรลัมพ์ (2544) กล่าวถึง
ภาษาที่ใช้ในห้องสนทนาว่า ผู้ส่งสารจึงจ าเป็นต้อง
สร้างภาษาลักษณะพิเศษขึ้น ท าให้เกิดภาษาใน
อินเทอร์ เน็ต โดยใช้ตั วอักษร ตั ว เลข และ
เครื่ องหมายบนแป้นพิมพ์  เพื่ อสื่ ออารมณ์
ความรู้สึกของผู้ส่งสารได้อย่างชัดเจน มีกลวิธีการ
พิมพ์หลายรูปแบบ เ ช่น ผู้สนทนาต้องการ
หลีกเลี่ยงการพิมพ์ยาวๆ จึงมีการใช้ค าย่อ เพื่อ
ประหยัดเวลาในการพิมพ์ การใช้สัญลักษณ์พิเศษ 
เพื่อสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกประกอบการสนทนา 

นอกจากนี้ยังมีการน าภาษาในอินเทอร์เน็ต
ไปใช้ในภาษาของการเขียนข่าวบันเทิงด้วยเจตนา
จะสร้างความขบขัน สนุกสนาน สร้างสีสัน ดรุณี 
หิรัญรักษ์ (2529) กล่าวว่า การเขียนข่าวประเภท
นี้  ผู้ เ ขี ยนต้ องมี วิ ธี เ ขี ยนที่ ท า ให้ ผู้ อ่ านรู้ สึ ก
สนุกสนาน แม้ว่าจะมีการใช้ภาษาปกติหรือ
สร้างสรรค์ภาษาให้มีความแปลกใหม่เพื่อเร้าความ
สนใจ 

ปัจจุบันข่าวบันเทิงได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก และเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น เมื่ออยู่ในรูปแบบ
ของสื่อสังคมออนไลน์ พัทธนันท์ เด็ดแก้ว (2559) 
กล่าวว่า เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภท
หนึ่งที่ได้รับความนิยม สามารถสร้าง เพจ ที่ใช้
ส าหรับกลุ่มคนในสังคมที่ชอบหรือสนใจในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าเพจเป็นผู้น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ 

จากความนิยมของข่าวบันเทิงจึงท าให้มีเพจ
ของข่าวบันเทิงเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เพจใต้
เตียงดาราเป็นเพจที่ได้รับความนิยม ด้วยลักษณะ
การใช้ภาษา การน าเสนอเนื้อหา และรูปแบบที่
โดดเด่น ทันสมัย รวมถึงเป็นเพจแรกที่สร้างแฮช
แท็ก เช่น  

#ใต…้  
#ใต้ความ…   

แล้วตามด้วยวลีต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ
เพจใต้เตียงดารา และมีอิทธิพลต่อผู้ใช้ภาษาใน
การสร้าง แฮชแท็กรูปแบบอื่นๆ ด้วยลักษณะการ
ใช้ภาษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการใช้ภาษา
ในเพจใต้เตียงดารา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อรวบรวมข้อความจากเพจใต้เตียงดารา 
2. เพื่อศึกษาการใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารา  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

รวบรวมค าจากเพจใต้เตียงดารา ตั้งแต่วันที่ 
1 – 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากเดือน
มกราคมเป็นเดือนที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลปี
ใหม่จึงน่าจะมีลักษณะภาษาท่ีน่าสนใจ 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาการเปลี่ยนแปลง
ของภาษา และการเขียนสะกดค าที่ถูก  

ศึกษาทฤษฎีและหลักเกณฑ์เรื่องค าสแลง
ของ จินตนา พุทธเมตะ (2546)  

ศึกษาทฤษฎีและหลักเกณฑ์เรื่องนามวลีและ
กริยาวลีของ นววรรณ พันธุเมธา (2558)  
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเร่ืองของ 
การใช้ภาษาในอินเทอร์เน็ต 

ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีของ กานต์รวี ชมเชย (2556) 
ในการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยเน็ต 
 

วิธกีารวิจัย 
บทความนี้มุ่ งศึกษาการใช้ภาษา โดยมี

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
วิธีเก็บข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเพจใต้เตียงดารา 

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม พ.ศ. 2561 รวม
จ านวนทั้งหมด 99 โพสต์ เพื่อน ามาศึกษาและ
วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาที่พบในเพจใต้เตียง
ดารา 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลการใช้ภาษาในเพจใต้เตียง

ดาราที่มีการใช้แตกต่างไปจากภาษาไทยมาตรฐาน 
จากนั้นวิ เคราะห์ตามเกณฑ์และจ าแนกเป็น
หมวดหมู่ โดยจ าแนกได้ ดังนี้ 

1.1 การเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเสียงสระ การเปลี่ยนแปลงเสียง
พยัญชนะ การเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสะกดค าเพื่อลดความไม่สุภาพ 

1.2 การซ้ า แบ่งออกเป็น การซ้ าสระ 
การซ้ าพยัญชนะตัวสะกด การซ้ าเครื่องหมาย 
วรรคตอน 

1.3 การเพิ่มเสียง แบ่งออกเป็น การเพิ่ม
เสียงพยัญชนะ การเพิ่มเสียงวรรณยุกต์  

1.4 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
1.5 การใช้อักษรย่อ 
ผู้ วิ จั ยใช้ หลั ก เกณฑ์ ของกระทรวง 

ศึกษาธิการจากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม
ที่ 1 ในการวิเคราะห์ประเด็นที่ 1.1 – 1.5 

1.6 การใช้ค าสแลง ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีและ
หลักเกณฑ์ของ จินตนา พุทธเมตะ ในหนังสือ
เรื่อง ค าสแลง (2546) ในการวิเคราะห์ค าสแลง 

1.7 การตัดพยางค์ค า 
1.8 การใช้ภาษาต่างประเทศ 
1 .9 การสร้ า งสัญลักษณ์ เพื่ อแทน

อารมณ์ความรู้สึก แบ่งออกเป็น ค าเลียนเสียง
ธรรมชาติ และค าอุทาน 

ค าแสดงเสียงหัวเราะ เช่น 555 ฮ่าๆ 
ค าเลียนเสียงร้องไห้ เช่น ฮือๆ แงๆ 
ค าอุทาน เช่น แอร้ย อร้าย 
ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ของ 

งานวิจัย เรื่อง “ภาษาไทยเน็ต” ของ กานต์รวี ชมเชย 
(2556)ในการวิเคราะห์ประเด็นที่ 1.7 – 1.9 

1 .10  โค ร งสร้ า งแฮชแท็ ก  ผู้ วิ จั ย
ประยุกต์ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ของ นววรรณ 
พันธุเมธา ในหนังสือเรื่อง ไวยากรณ์ภาษาไทย 
(2558) ในการวิเคราะห์โครงสร้างแฮชแท็ก 

2. สรุปการใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารา โดย
ใช้สถิติ  ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อแสดง
ข้อมูลในเชิงปริมาณ 

3. เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษา โดย
จ าแนกชนิดของลักษณะการใ ช้ภาษ า เป็น
หมวดหมู่ อธิบายและแสดงตัวอย่าง น าเสนอผล
การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์และใช้สถิติ
ร้อยละเสนอข้อมูลในเชิงปริมาณประกอบ 

4. สรุป อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
การใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารา ปรากฏ

ผลการวิจัย ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลง จ าแนกเป็น 4 ประเภท 
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1.1 การเปลี่ยนแปลงเสียงสระ ได้แก่ 
1) การเปลี่ยนแปลงจากสระเสียง

สั้นเป็นสระเสียงยาว เช่น  
สระอะ เป็น สระอา  
ค าว่า ค่ะ  ค่าา 
//   // 
สระ ะ + ย เป็น สระอา 
ค าว่า ไหน  หนาย 
//    // 

2) การเปลี่ยนแปลงจากสระเสียง
ยาวเป็นสระเสียงสั้น เช่น  

สระอี เป็น สระอิ 
ค าว่า อ ี  อิ 
//   // 
สระอือ เป็น สระอึ  
ค าว่า หรือ  รึ 
//    // 

3) การเปลี่ยนแปลงสระเพื่อลด
ความไม่สุภาพ พบเพียง 1 ค า ได้แก่  

สระอี เป็น สระอิ 
ค าว่า อ ี  อิ 
//   // 
1.2 การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะ 

ได้แก่  
1) การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะ

ต้นเดี่ยว เป็นพยัญชนะควบ เช่น  
เสียง // เป็น เสียง // 
ค าว่า พี ่  พรี่  
   // 
เสียง // เป็น เสียง // 

ค าว่า เก๋  เกร๋ 
//   // 

2) การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะ
ควบ เป็น พยัญชนะต้นเดี่ยว พบเพียง 1 ค า 
ได้แก่  

เสียง // เป็น เสียง // 

ค าว่า เปล่าเป่า 
//  // 

3) การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะต้น 
เช่น 

เสียง // เป็น เสียง //  
ค าว่า ท าไม  ตะไม 
/-/  /-/ 
เสียง // เป็น เสียง // 

ค าว่า ญี่ปุ่น  จี้ปุ่น 
/-/  /-/ 

4) การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะ
ต้นและเสียงพยัญชนะท้าย เช่น  

เสียง // เป็น เสียง // 
ค าว่า สดใส  ฝดใฝ 
/-/  /-/ 
เสียง // เป็น เสียง // 

ค าว่า แปป  แพพ 
//  // 

5) การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะท้าย 
เช่น  

เสียง // เป็น เสียง // 
ค าว่า กัน  กัล 
//  // 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 363 ~ 

เสียง // เป็น เสียง // 

ค าว่า จริง  จริม 
//  // 

6) การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะท้าย
เป็น   เช่น  

ค าว่า กับ เปลี่ยนเป็น กะ 
//  // 
ค าว่า ไหม เปลี่ยนเป็น มะ 
//  // 
1.3 การเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ 

จ าแนกเป็น 8 วิธี ได้แก่ 
1) เปลี่ยนจากเสียงโทเป็นเสียงเอก 

คือ  
ค าว่า จ้ะ  จะ 
//  // 

2) เปลี่ยนจากเสียงจัตวาเป็นเสียง
เอก คือ  

ค าว่า อ๋อ  อ่อ 
//  // 

3) เปลี่ยนจากเสียงตรีเป็นเสียงโท 
คือ 

ค าว่า โอ๊ย  โอ้ย 
//  // 

4) เปลี่ยนจากเสียงจัตวาเป็นเสียงโท 
คือ 

ค าว่า เอ๋ย  เอ้ย 
//  // 

 
 

5) เปลี่ยนจากเสียงสามัญเป็นเสียงเอก 
คือ 

ค าว่า คุณ  ขุ่น 
//  // 

6) เปลี่ยนจากเสียงจัตวาเป็นเสียงตรี 
คือ 

ค าว่า ฉัน  ช้ัน 
//  // 

7) เปลี่ยนจากเสียงสามัญเป็นเสียงตรี 
เช่น 

ค าว่า อีก  อี๊ก 
/  // 

8) เปลี่ยนจากเสียงสามัญเป็นเสียงโท 
เช่น 

ค าว่า เลย  เล่ย 
//  // 
1.4 การเปลี่ยนแปลงวิธีการสะกดค า

เพ่ือลดความไม่สุภาพ เช่น  
ค าว่า ผัว เปลี่ยนเป็น หลัว 
//  // 
ค าว่า แดก เปลี่ยนเป็น แหลก 
//  // 

2. การเพ่ิมพยัญชนะท้าย เช่น  
เพิ่มพยัญชนะ /ว/ 

ค าว่า สู้  สู้ว  
//  // 

ค าว่า เอ็นดู  เอ็นดูว  
//  // 
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3. การตัดพยางค์ จ าแนกเป็น 3 ประเภท 
1) ตัดพยางค์แรก เช่น  
ค าว่า ฝรั่ง ตัดออกเป็น หรั่ง 
// ตัดออกเป็น // 
ค าว่า ชะนี ตัดออกเป็น นี 
// ตัดออกเป็น // 
2) ตัดพยางค์ที่สอง เช่น  
ค าว่า มงกุฎ ตัดออกเป็น มง 
// ตัดออกเป็น // 
ค าว่า สงสาร ตัดออกเป็น สง 
// ตัดออกเป็น // 
3) ช่ือเล่น + ตัดพยางค์ช่ือจริง เช่น 
ค าว่า เกรท วรินทร ตัดออกเป็น เกรทวริน 
/ /  
ตัดออกเป็น / / 
ค าว่า อั้ม พัชราภา ตัดออกเป็น อั้มพัช  
/ / 
ตัดออกเป็น / / 

4. การซ  า จ าแนกเป็น 3 ประเภท 
4.1 การซ  าสระ ได้แก่ 

1) ซ้ าสระอา เช่น ค าว่า จ้า,ค่า 
2) ซ้ าสระอะ พบเพียง 1 ค า ได้แก่ 

ค าว่า เนอะ 
4.2 การซ  าพยัญชนะตัวสะกด ได้แก่ 

1) ซ้ าตัวสะกด เช่น ค าว่า มาก,   
ค าว่า เลย 

4.3 การซ  าเคร่ืองหมายวรรคตอน 
ได้แก่ 

1) ซ้ าไม้ยมก เช่น ค าว่า รัวๆๆๆๆ, 
ค าว่า ไหนๆๆๆๆ 

2) ซ้ าเครื่องหมายปรัศนี พบ 1 ค า 
ได้แก่ ค าว่า หิวมะ ?? 

3) ซ้ าเครื่องหมายอัศเจรีย์ เช่น ค า
ว่า หิว !! , ค าว่า สู้!! 

5. การใช้อักษรย่อ เช่น 
1) ปล. หมายถึง ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต

หมายถึง ข้อความสุดท้าย หรือ ข้อความที่
เพิ่มเติมเข้าไปภายหลัง 

2) กสทช. หมายถึง คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

6. การใช้ค าสแลง จ าแนกเป็น 2 ประเภท 
คือ  

1) ค าสแลงที่น าค าที่มีอยู่ในภาษามาใช้
ในความหมายใหม่ เช่น 

- ค าว่า เผือก มาจากค าว่า เสือก 
หมายถึง การชอบเข้าไปยุ่งในเรื่องของคนอื่น เช่น 
มีเรื่องชวนเผือก ชวนปวดหัวในวันอาทิตย์ (พบใน
ข่าววันท่ี 7 มกราคม 2561) 

- ค าว่า อ้อย มาจากค าว่า อ่อย 
หมายถึง ให้ท่า เช่น ละนี่มาอ้อย ท าหน้าตาน่ารัก 
(พบในข่าววันท่ี 10 มกราคม 2561) 

2) ค าสแลงที่ถูกก าหนดเสียงและ
ความหมายขึ้นใหม่ เช่น  

- ค าว่า มุ้งมิ้ง หมายถึง แอ็บแบ๊วหรือ
น่ารัก เช่น วันนี้ก็มาพร้อมภาพมุ้งมิ้งกับผู้ฝรั่ง 
(พบในข่าววันท่ี 9 มกราคม 2561) 

7. การใช้ค าภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
1) ภาษาอังกฤษ เช่น  
ค าว่า โฟกัส (Focus) หมายถึง จุดสนใจ 
ค าว่า เฟรนด์ (Friend) หมายถึง เพื่อน 
2) ภาษาเกาหลี เช่น 
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ค าว่า โอปา ( 오빠 ) หมายถึง พ่ีชาย 

ค าว่า อาจอชี (아저씨) หมายถึง ลุง 
8. การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน จ าแนกเป็น 

11 ประเภท 
1. การใช้ไม้ยมก เช่น ค าว่า ใสๆ, น่ารักๆ 
2. การใช้เครื่องหมายจุลภาค เช่น 

Bangkok , Iceland  
3. การใช้เครื่องหมายมหัพภาค เช่น ใช้

หลังประโยคเพื่อแสดงถึงการจบประโยค เช่น เมย์
ตัดสินใจที่จะเลิกค่ะ. หรือ ใช้หลังค าย่อ เช่น ปล. 

4. การใช้เครื่องหมายทับ เช่น ภาพสวย
มุมสวย /กราบค่ะ/, อยากกินนุ้งธามไท /ผิด/ 

5. การใช้เครื่องหมายไข่ปลา เช่น หนู
อยากเกิดเป็นหลานน้าอั้ม..., ส่วนเจ๊เปาบางพลี
น้านนนน.... 

6. การใช้เครื่องหมายปรัศนี เช่น หิวมะ 
?? , พี่ชายรู้ไหม? 

7. การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ เช่น ใช้
แทนค าว่าถึง เช่น 3-4 เดือน หรือใช้เพื่อแบ่งแยก
ข้อความ เช่น สายฟ้า-พายุ 

8. การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ เช่น สู้!!, 
ไม่จริง! 

9. การใช้เครื่องหมายอัญประกาศ เช่น 
“ไม่มีแฟนก็อยู่กับเพื่อนได้เนอะๆ”, “อยู่บ้าน
นอนดูซีรีส์เฉยๆ” 

10. การใช้เครื่องหมายดอกจัน พบ
เพียง 1 ค า ได้แก่  *ยกมือ* 

11. การใช้วงเล็บ เช่น (ค าสร้อย) , 
(นักร้องลูกทุ่งต่างค่าย) 

9. การสร้างสัญลักษณ์เพ่ือแทนอารมณ์
ความรู้สึก จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) ค าเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น 

ค าเลียนเสียงหัวเราะ เช่น 555 , ฮ่าๆ  
ค าเลียนเสียงร้องไห้ เช่น ฮรือ แงๆ 
2) ค าอุทาน เช่น แอร้ย, อร้าย 

10. โครงสร้างแฮชแท็ก จ าแนกเป็น 9 
โครงสร้าง ดังนี ้

1) ใต้ + นามวลี มีทั้งหมด 12 
โครงสร้าง เช่น 

- ใต้ + นามวลี เช่น 
#ใต้เมียคนนี้ล่ะ 
#ใต้สุขสันต์วันใหม่ 
- ใต้ + นามวลี + กริยาวลี + นามวลี 

เช่น  
#ใต้หน้าหล่อทะลุตอสตูม 
#ใต้ขาวทะลุชุด 
2) ใต้ + กริยาวลี มีทั้งหมด 6 ประเภท 

เช่น 
- ใต้ + กริยาวลี เช่น 
#ใต้ล้อเล่นข าข า 
#ใต้เดินหน้าจีบ 
- ใต้ + กริยาวลี + นามวลี เช่น  
#ใต้เจอรักแท้  
#ใต้ไปเจอแม่แล้ว 
3) ใต้ความ + นามวลี มีทั้งหมด 6 

ประเภท เช่น 
- ใตค้วาม + นามวลี เช่น  
#ใตค้วามแม่  
#ใตค้วามแหวน 
- ใต้ความ + นามวลี + นามวลี (ช่ือ

บุคคล) เช่น 
#ใตค้วามพี่เสก  
#ใตค้วามน้าอั้ม 
4) ใต้ความ + กริยาวลี มีทั้งหมด 4 

ประเภท เช่น 
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- ใตค้วาม + กริยาวลี เช่น 
#ใตค้วามกลัว  
#ใตค้วามเจ็บปวด 
- ใตค้วาม + กริยาวลี + นามวลี เช่น 
#ใต้ความอ้อนเมีย  
#ใตค้วามเขินของช้ัน 
5) ใต้การ + กริยาวลี มีทั้งหมด 4 

ประเภท เช่น 
- ใตก้าร + กริยาวลี เช่น 
#ใตก้ารขอโทษ  
#ใตก้ารกรีดร้อง 
- ใตก้าร + กริยาวลี + นามวลี เช่น 
#ใตก้ารรับทราบข้อกล่าวหา  
#ใตก้ารนอนดูซีรี่ย์ 
6) ใต้งาน + นามวลี มีทั้งหมด 1 

ประเภท ได้แก่ 
- ใตง้าน + นามวลี เช่น  
#ใตง้านแฟช่ัน 
#ใตง้านกล้าม 
7) ใต้งาน + กริยาวลี มีทั้งหมด 2 

ประเภท ได้แก่ 
- ใตง้าน + กริยาวลี เช่น  
#ใตง้านเปย์  
#ใตง้านไฮทัช 
- ใตง้าน + กริยาวลี + นามวลี เช่น  
#ใตง้านรัดทุกสัดส่วน 
#ใตง้านจิกกล้อง 
8) ใต้เตียง + นามวลี มีทั้งหมด 2 

ประเภท ได้แก่ 
- ใตเ้ตียง + นามวลี ได้แก่  
#ใตเ้ตียงใครเอ่ย 
- ใตเ้ตียง + นามวลี (ช่ือบุคคล) เช่น  
#ใตเ้ตียงซาร่า 

#ใต้เตียงเมย์เจ 
9) ใต้ + ประโยค มีทั้งหมด 1 ประเภท 

ได้แก่ 
- ใต ้+ ประโยค เช่น  
#ใต้ข่าวเดท2018บายdispatch  
#ใต้ลูกดาราหล่อบอกต่อด้วย 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในเพจใต้
เตียงดาราสามารถแสดงข้อมูลดังตาราง 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้ภาษาในเพจ

ใต้เตียงดารา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม พ.ศ. 
2561 รวมจ านวนทั้งหมด 99 โพสต์ ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า การใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารา พบว่า 
มีการใช้โครงสร้างแฮชแท็กมากที่สุด โครงสร้างที่

ลักษณะการใชภ้าษาใน เพจ
ใต้เตยีงดารา 

จ านวน
ค า 

ร้อยละ  

1) การเปลี่ยนแปลงเสียงสระ  
พยัญชนะ วรรณยุกต ์และ
วิธีการสะกด 
2) การเพิ่มพยัญชนะ 
3) การตัดพยางค์ค า 
4) การซ้ าสระ พยัญชนะ
ตัวสะกด และเครื่องหมายวรรค
ตอน 
5) การใช้อักษรย่อ 
6) การใช้ค าสแลง 
7) การใช้ภาษาต่างประเทศ 
8) การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
9) การสร้างสัญลักษณ์เพื่อแทน
อารมณ์ความรู้สึก 
10) โครงสร้างแฮชแท็ก 

55 
 
 
5 
32 
90 
 
 
3 
33 
137 
197 

 
35 
392 

5.62 
 
 

0.51 
3.26 
9.19 

 
 

0.31 
3.37 
13.99 
20.13 

 
3.57 
40.05 

รวม 979 100 
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มีการใช้มากที่สุด คือ 1) ใต้ + นามวลี จาก
จ านวนทั้งหมด 12 โครงสร้าง  

ล าดับที่สอง คือ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนมี 11 เครื่องหมาย เครื่องหมายที่มีการใช้
มากที่สุด คือ ไม้ยมก  

ล าดับทีส่าม คือ การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 137 ค า  

ล าดับที่สี่ คือ การซ้ ามี 3 วิธี จ านวนทั้งหมด 
90 ค า วิธีที่มีการใช้มากที่สุด คือ การซ้ าตัวสะกด  

ล าดับทีห่้า คือ การเปลี่ยนแปลงมี 4 วิธี วิธีที่
มีการใช้มากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงเสียง
พยัญชนะ  

ล าดับทีห่ก คือ การสร้างสัญลักษณ์เพื่อแทน
อารมณ์ความรู้สึกมี 2 วิธี วิธีที่มีการใช้มากที่สุด 
คือ ค าเลียนเสียงธรรมชาติ  

ล าดับที่ เจ็ด คือ การใช้ค าสแลงมี  2 วิธี 
จ านวนทั้งหมด 33 ค า วิธีที่มีการใช้มากที่สุด คือ   
การน าค าทีม่ีอยู่ในภาษามาใช้ในความหมายใหม่  

ล าดับที่แปด คือ การตัดพยางค์ค ามี 3 วิธี 
จ านวนทั้งหมด 32 ค า วิธีที่มีการใช้มากที่สุด คือ     
ช่ือเล่น + ตัดพยางค์ช่ือจริง  

ล าดับที่เก้า คือ การเพิ่มเสียงมี 1 วิธี คือ 
การเพิ่มเสียงพยัญชนะ  

ลักษณะที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ การใช้อักษร
ย่อมีจ านวนทั้งหมด 3 ค า  

ลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ลักษณะการใช้
ภาษาของเพจใต้เตียงดารา มีการใช้โครงสร้าง
แฮชแท็ก โดยใช้โครงสร้าง #ใต้… หรือ #ใต้
ความ… แล้วตามด้วยวลีต่าง ๆ มากที่สุด ซึ่งเป็น
จุดเด่นของเพจใต้เตียงดารา  เป็นเอกลักษณ์ที่
สร้างความน่าสนใจแก่ผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อใหเ้ข้ามาอ่านข่าวหรือกดติดตามเพจ  

นอกจากนี้เพจใต้เตียงดาราใช้ภาษาที่มุ่งสื่อ
อารมณ์ความรู้สึก โดยอาจใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนเพื่อแสดงถึงการเน้นย้ าข้อความ หรือใช้
สัญลักษณ์แทนเสียงหัวเราะ การย่อค าเพื่อความ
รวดเร็วในการสื่อสาร การสร้างความสนิทสนม
และสร้ างความคุ้น เคย เพื่ อ ให้ ผู้ รั บสาร เกิด
ความรู้สึกเป็นกันเอง หรือใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อแสดงถึงความทันสมัย ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กานต์รวี ชมเชย (2556) ในด้านการ
ใช้ภาษาในอินเทอร์เน็ต ที่มุ่งสื่ออารมณ์ความรู้สึก
และความรวดเร็วในการสื่อสาร ลักษณะการใช้
ภาษาจะเน้นความสนุกสนานและเป็นกันเองใน
การน าเสนอมากกว่าการน าเสนอภาษาในรูปแบบ
ที่เป็นทางการ   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในเพจข่าว
ประเภทอื่นๆ เช่น ข่าวการเมือง , ข่าวกีฬา เป็น
ต้น เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะการใช้
ภาษาหรือรูปแบบการน าเสนอ 

2 .  ควรศึ กษาลักษณะการใ ช้ภาษาใน
แอพพลิเคช่ัน เช่น ไลน์ ทวิตเตอร์ เนื่องจากเป็น
สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่ได้รบัความนิยมใน
ปัจจุบัน 
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ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 370 ~ 

ใต้เตียงดารา ข่าววันที่ 28 มกราคม 2561. 
(2561, มกราคม 28). สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม, 
2561, จาก https://www.facebook.com 
/underbedstar/   

ใต้เตียงดารา ข่าววันที่ 29 มกราคม 2561.  
(2561, มกราคม 29). สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม, 
2561, จาก https://www.facebook.com 
/underbedstar/   

ใต้เตียงดารา ข่าววันที่ 30 มกราคม 2561.. 
(2561, มกราคม 30). สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม, 
2561, จาก https://www.facebook.com 
/underbedstar/  

ใต้เตียงดารา ข่าววันที่ 31 มกราคม 2561. 
(2561, มกราคม 31). สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม, 
2561, จาก https://www.facebook.com 
/underbedstar/  

 
 
 
 


