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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์
ไลน์และศึกษาลักษณะการใช้ งานผ่านรูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
สติ๊ก เกอร์ไ ลน์ที่ป รากฏถ้อ ยคาภาษาไทยหรือ ปรากฏทั้ง รูป ภาพและถ้อ ยคาภาษาไทยในสติ๊ก เกอร์ไ ลน์
3 ประเภท ได้แก่ สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ให้บ ริการโดยไม่คิดมูล ค่า , สติ๊กเกอร์ไลน์แบบเป็นทางการ (Official)
10 อัน ดับ และสติ๊กเกอร์ไลน์แบบสร้างสรรค์ (Creator) 10 อันดับ รวมทั้งหมด 718 ตัว โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พบลักษณะที่น่าสนใจในการศึกษาสติ๊กเกอร์ไลน์ 2 ประการ คือ ลักษณะ
การใช้ภาษาและลักษณะการใช้งาน โดยการใช้ภาษาสามารถจาแนกได้ 17 รูปแบบเรียงลาดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ การใช้เครื่องหมาย, การเปลี่ยนแปลงรูปเขียน, การใช้ภาษาพูด, การแสดงความสุภาพ, การใช้คาทับศัพท์,
การใช้คาตามกระแสสังคม, การสร้างคาแทนเสียง, คาซ้า, คาสแลงและคาสานวนใหม่, การพิมพ์ซ้า, การตัดคา,
การใช้คาสัมผัส, การใช้รูปคาภาษาต่างประเทศ, คาซ้อน, คาภาษาถิ่น , การใช้คาพ้อง และการใช้อักษรย่อ
การใช้ภาษาลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ไลน์นี้จะมีความสอดคล้องกับการใช้งานเพื่อทาให้สติ๊กเกอร์
ไลน์กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยการใช้งานสามารถจาแนกได้ 22 รูปแบบเรียงลาดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ การแสดงอารมณ์ความรู้สึก , การบอกเล่า , คาถาม, การตอบรับ , คาชมเชย, การแฝงความนัย ,
การขอร้องและเชิญชวน, การเยาะเย้ย เสียดสี , การกระทา, คาสั่ง , การว่ากล่าวตักเตือน, การทักทาย,
การปฏิเสธ, การอวยพร, การแนะนา, การกล่าวลา, การให้กาลังใจ, วาระพิเศษ, การก่อกวน, การอุทาน,
การปลอบใจ และคาเรียกขาน
คาสาคัญ : การใช้ภาษา, สติ๊กเกอร์ไลน์
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Abstract
This paper aims to study characteristics contained in language usage with LINE
stickers and to study how such stickers are used. 3 kinds of LINE stickers contained Thai
words or images with Thai words i.e., free stickers, top-10-rankings official stickers and top10-rankings creator stickers (total 718 stickers) were selected in a target population. Data
collection has been performed since 1st March, 2018 until 31st March, 2018.
Interesting characteristics were found in the study; that is to say, language usage and
stickers’ usage could be categorized into 17 kinds i.e., use of symbol, derivative terminology,
colloquialism, polite expression in words and images, transliteration, ancient language,
imitation of sounds, synonymous compound words, slangs and new wording, word
lengthening, clipping, rhyming, foreign words, compound words, dialect words, homonym
and abbreviation, respectively. Language usage appeared in LINE stickers was in align with
how the stickers are used in order to make them very poplar today. 22 stickers’ usages were
identified i.e., emotional expression, narrative, interrogative, affirmative, compliment,
implicature, request and invitation, sarcasm, conduct, command, greeting, admonition,
negative, suggestion, farewell, encouragement, special occasion, disturbance, exclamation,
appeasing and vocative.
Keywords : Language usage and LINE stickers
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บทนา
ในปัจจุบันเป็นยุคสมัยของการติดต่อ สื่อสารที่สะดวกรวดเร็วโดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย
กระแสสังคมที่พัฒ นาไปตามกาลเวลาและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้าสมัยทาให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นเป็น
จานวนมาก โดยมีการสร้างโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้การติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่ อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ทา
ให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ระหว่างผู้ส่ งสารและผู้รับสารทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล สื่อ
สังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไม
โครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปันสื่อ
ทางออนไลน์ (Media Sharing) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2553: 99) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บไซต์
สาธารณะที่ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบันมีการพัฒนาเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้นจากรูปแบบของเว็บไซต์สู่แอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งเป็นโปรแกรม
ประยุกต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบัน
ได้มีการคิดค้นและพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แอพพลิเคชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์ได้มากที่สุด โดยส่ว นใหญ่จ ะเป็น เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), เวยป๋อ (Weibo)
และวีแ ชท (WeChat) ถือได้ว่าเป็นแอพพลิเคชั่นที่มีผู้ใช้งานเป็นจานวนมากบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ยังมีอีกแอพพลิเคชั่นที่กาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสาหรับการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันคือ
แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE)
ไลน์ (LINE) เป็นแอพพลิเคชั่นแชท (Chat) ที่เกิดขึ้นจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2554 และได้รับการคิดค้น ปรับปรุง และพัฒนาโดยบริษัท เนเวอร์ ญี่ปุ่น (NAVER Japan) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของบริษัท เอ็น เอช เอ็น ญี่ปุ่น (NHN Japan) มีสานักงานอยู่ที่เขตชินากาวะ เมืองโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น แต่บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณลีแฮจิน (Mr. Lee Hae Jin) ชาวเกาหลีใต้ จึงกลายเป็นบริษัทของเกาหลีที่
ด าเนิ น การสร้ า งและพั ฒ นาขึ้ น ในประเทศญี่ ปุ่ น โดยที ม งานในบริ ษั ท เป็ น ชาวญี่ ปุ่ น ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า
แอพพลิเคชั่นไลน์เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น (ตี๋เตี้ยหยี, 2556: 13-15) แอพพลิเคชั่น
ไลน์ได้พัฒนามาเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการติดต่อสื่อสารในรูปแบบใหม่ โดยผู้ใช้งานสามารถรับส่งข้อความถึงกัน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (Instant Messaging) และสามารถโทรศัพท์หากันได้โดยไม่เสียค่าบริการ (Free Voice
Call) นอกจากนี้แอพพลิ เคชั่น ไลน์ ยั งมีรูปแบบที่น่าสนใจหลายประการและยังมีจุ ดเด่นที่แตกต่างจาก
แอพพลิเคชั่นทั่วไป คือ มีสติ๊กเกอร์ (Sticker) และอิโมติคอน (Emoticons) ที่ถูกออกแบบเป็นตัวละครหรือตัว
การ์ตูนเพื่อใช้เป็นภาพแทนของการแสดงอารมณ์ความรู้สึก
สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker) คือ ตัวละครหรือตัวการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นภาพแทนอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ใช้งานในแต่ละบทสนทนา ซึ่งอาจมีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสติ๊กเกอร์ในแต่ละตัวเพื่อให้ง่าย
ต่อการจดจ า นอกจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ จ ะน ามาใช้เพื่อความสนุกสนานหรือแสดงอารมณ์ความรู้สึกแล้ว ยัง
สามารถทาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคู่สนทนา และนามาใช้เพื่อลดความรุนแรงของคาหรือประโยคที่
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ต้องการสื่อสารโต้ตอบกันได้อีกด้วย ดังนั้น สติ๊กเกอร์ไลน์จึงทาให้แอพพลิเคชั่นไลน์ได้รับความนิยมและใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
การใช้ภาษาที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ไลน์ ถือเป็นภาษาที่มีรูปแบบของภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นคาที่คนในสังคมใช้พูดคุยสนทนากันในชีวิ ตประจาวัน และเป็นคาใหม่ที่นิยมใช้กันในแต่ล ะ
ช่วงเวลา มีทั้งคาที่ตรงตามมาตรฐานภาษาไทยและคาที่ผิดแปลกไปจากเดิม คายืมจากภาษาต่างประเทศ คา
ทับศัพท์ คาภาษาถิ่น คาซ้า คาซ้อน คาสแลง คาสานวนใหม่ และคาอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้สิ่งที่ช่วยทา
ให้สติ๊กเกอร์ ไลน์มีจุดเด่นในการนาไปใช้แทนการสนทนาคือ รูปภาพ และสีที่ช่ว ยทาให้บทสนทนามีความ
ชัดเจนและมีชีวิตชีวามากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องของการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ เนื่องจากภาษาที่ใช้
ในสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการใช้ภาษาที่หลากหลายอย่างเด่นชัด รวมถึงในภาพรวม
ของสติ๊กเกอร์ไลน์ไม่ได้มีเพียงตัวภาษา แต่มีการใช้รูปภาพและสีเป็นองค์ประกอบ ซึ่งการศึกษาภาษาที่ใช้ใน
สติ๊กเกอร์ไลน์ร่วมกับการศึกษาลักษณะของการนาสติ๊กเกอร์ไลน์มาใช้งานจะเป็นข้อมูลสาคั ญที่ช่วยให้ผู้ผลิต
สติ๊กเกอร์ ไลน์ ผู้ ใช้ ส ติ๊กเกอร์ ไลน์ และนั กภาษาได้ ตระหนั กถึงความส าคัญของการใช้ภ าษาในกลุ่ มสั งคม
ออนไลน์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ และศึกษาลักษณะการใช้งานของสติ๊กเกอร์ไลน์
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาษาในสื่อสังคมออนไลน์ ไลน์ และสติ๊กเกอร์ไลน์ ทาให้
เกิดความสนใจในเรื่องของการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ ผู้วิจัยจึงเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลของสติ๊กเกอร์ไลน์
จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า , สติ๊กเกอร์ไลน์แบบเป็นทางการ (Official) 10
อันดับ และสติ๊กเกอร์ไลน์แบบสร้างสรรค์ (Creator) 10 อันดับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31
มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด 718 ตัว เพื่อนามาจาแนกและวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาและลักษณะการ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ จากนั้นผู้วิจัยจึงสร้างแบบบันทึกข้อมูลขึ้นเพื่อจาแนกประเภทและลักษณะการใช้งาน
ของสติ๊กเกอร์ไลน์โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาได้กาหนดไว้ เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจึงนาข้อมูล
ทั้งหมดมาสรุป อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ ผู้วิจัยพบข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ลักษณะการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์
2. ลักษณะการใช้งานของสติ๊กเกอร์ไลน์
1. ลักษณะการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์
ผู้วิจัยพบลักษณะการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์จานวน 17 รูปแบบ ได้แก่
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1.1 การใช้เครื่องหมาย หมายถึง การใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการกากับคา
หรื อ ประโยคเพื่ อ ให้ ข้ อ ความมี ใ จความที่ ชั ด เจนขึ้ น โดยมี ทั้ ง การใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนของไทยและ
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์ พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มี
การใช้เครื่องหมายจานวน 235 ตัว เช่น เยี่ยม!, LIKE รัวๆ, ขอโทษ…, ห๊ะ!?, จะดีหรา??, “เหงาหนักมาก”,
มโหรี..บรรเลง, เม้าท์มา!!, ว๊าว~, ช็อค!, #ทีมอ่านไม่ทันแต่ยังติ่งอยู่, ก็รอ ‘โอปป้า’ อยู่บน ‘คาน’ ต่อไปละกัน,
กินเยอะๆเลยน้า
1.2 การเปลี่ยนแปลงรูปเขียน หมายถึง การเขียนคาที่ต่างไปจากคามาตรฐานของภาษาไทย เพื่อให้
การใช้งานใกล้เคียงกับภาษาพูดและแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งานมากที่สุด พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปเขียนจานวน 189 ตัว เช่น หวยแหลก.., สวัสดีจร้า, ฟริน~, ซวยแล้วตู, เชียงใหม่เลิปเลิป,
โอเคร, กัดชั้ลสิ, เริ่ดส์ค่าาา, กินเยอะๆเลยน้า, นินทาเราอยู่หรา, เล่ามาตรูยังไหว, อร๊าย! จิ้นเฟร่อ, ส่องแพร๊พ
1.3 การใช้ภาษาพูด หมายถึง การใช้ภาษาที่สื่อสารกันด้วยการพูด อาจมีความไม่สุภาพเนื่องจากใช้
พูดระหว่างคนที่มีความสนิทสนมกัน พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้ภาษาพูดจานวน 143 ตัว เช่น ขอบคุณนะ,
อ่านแล้วตอบด้วย, รับไม่ได้ก็ไปนอน, กินปลาบ้างจะได้ฉลาด, รักเลย, อย่าไปคุยกับมันลูก, ไปเล่นตรงนู้นนะ,
สติ, ฝันดี, คิดว่าตัวเองอยู่สูงมากสินะ
1.4 การแสดงความสุภาพ หมายถึง การแสดงความสารวมเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ รู้จักอ่อนน้อม
ถ่อมตน และมีกิริยามารยาทที่ดีงาม พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการแสดงความสุภาพจานวน 101 ตัว เช่น ดี๊ดีเจ้าค่ะ,
สวัสดีปีใหม่, ขอบคุณครับ, วันนี้ลาค่ะ, ฉันผอมแล้ว, ขอโทษค่ะ, กิริยาไม่งาม, วันนี้วันพระ, คือกระไรเจ้าคะ?,
จ้ะแม่, สาธุ, รอสักประเดี๋ยวนะเจ้าคะ
1.5 การใช้คาทับศัพท์ หมายถึง การเขียนหรือพูดคุยสนทนากันโดยใช้คาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ในรูปของคาภาษาไทย พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คาทับศัพท์จานวน 80 ตัว เช่น เม้าท์มา!!, ไม่ดราม่านะจ๊ะ,
โอเค, เฮงๆ รวยๆ, ปาร์ตี้, ฟินเฟร่อ, แชร์โลดด, โอปปร้าาา, สตรองค่ะสตรอง!, เบลอ, คอลกันมั้ย?, อันยอง!!,
ฮัลโหล, กู๊ดไนท์~
1.6 การใช้คาตามกระแสสังคม หมายถึง การใช้ ถ้อยคาหรือภาษาที่กาลังเป็นที่นิยมในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ซึ่งในสติ๊กเกอร์ไลน์มีการใช้คาและภาษาโบราณที่มาพร้อมกับกระแสละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส”
พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คาตามกระแสสังคมจานวน 77 ตัว เช่น ออเจ้า, ไปเว็จ, เหลามา, มิรู้ได้, สีฟันแป๊ป,
หากลัวไม่, ข้ากลัว, วิปลาศ, คุณพระช่วย, สุดแล้วแต่
1.7 การสร้างคาแทนเสียง หมายถึง การเปล่งคาหรือวลีที่อาจมีหรือไม่มีความหมายออกมาเพื่อแสดง
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งานในขณะนั้นให้คู่สนทนาได้รับทราบ พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้การแทนเสียง
จานวน 62 ตัว เช่น คริ คริ, ฮึ ฮึ ฮึ, แบร่!!, ป๊าด!! 555, โบ๋ว..ว..ว, ง่อวววว, แง้ แง้ แง้, เชอะ, กุ้งแช่!! กุ้งแช่!!,
อ๋อร์, แปะ แปะ แปะ, เย้~ อิเย..อิเย
1.8 คาซา หมายถึง การนาคาชนิดเดียวกันมาซ้าคากันเพื่อให้เกิดความหมายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
มักจะมีไม้ยมกเป็นเครื่องสังเกต พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คาซ้าจานวน 55 ตัว เช่น LIKE รัวๆ, LIVE สดๆ,
แกๆ..มีเรื่องเม้าท์, เราเข้าใจๆ…, เฮงๆ รวยๆ, โตๆแล้วเนอะ, สู้ สู้, มันก็จะ… ฟินหน่อยๆ, เลิศ เลิศ, ฮ่าๆ
1.9 คาสแลงและคาสานวนใหม่ หมายถึง ถ้อยคาหรือข้อความที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
มีความหมายที่สามารถเข้าใจกันได้เฉพาะกลุ่ม พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คาสแลงและคาสานวนใหม่จานวน
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38 ตัว เช่น เจ๋งอะ…., แซ่บอะ, สายบุญพี่ก็มานะ, หวัดดีชาวโลก, นกตลอด, อยู่เป็น, ท้องไม่มีลูก, ยิ้มอ่อน,
มองบน
1.10 การพิมพ์ซา หมายถึง การเพิ่มตัว สะกดพยัญชนะท้ายหรือสระให้มีความยาวเหมือนการลาก
เสียงในภาษาพูด พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้การพิมพ์ซ้าจานวน 36 ตัว เช่น สวัสดีจ้าา, ลุยยยย!, แชร์โลดด,
คิดถึงงง, ขอบคุณค่าา, โอ้มายก๊อดดดด, เริ่ดส์ค่าาา, ว้าย! ตั่ยแล้วว!, สุดยอดดด, ปรบมืออ, น่าร้ากกก,
หราาา!!
1.11 การตัดคา หมายถึง การตัดคาจากคาเต็มที่เป็นภาษามาตรฐานให้สั้นลงแต่ความหมายยังคงเดิม
พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้การตัดคาจานวน 27 ตัว เช่น ดีจ้า, อ่าน LINE TODAY ยัง?, เยี่ยม!, ไปหาไรกินกัน,
เอาตังค์ไปเที่ยวหลาว!!, ทารายยย, คุยไรกัน, ปิดบังไรอยู่!!, ว่าไงนะ
1.12 การใช้คาสัมผัส หมายถึง คาที่มีความคล้องจองของถ้อยคาทางสระหรือพยัญชนะ เพื่อทาให้
ประโยคต่าง ๆ มีความสวยงามและไพเราะมากขึ้น พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คาสัมผัส จานวน 25 ตัว เช่น
สุดยอด ลอดท้องช้าง, สวัสดีวันเสาร์ ไม่เหงาไม่เศร้านะเจ้าคะ, วันอาทิตย์ คิดถึงกันสักนิดก็ยังดีนะเจ้าคะ,
ทักทายกันวันจันทร์แจ่มใส, พอดีมตี ังค์, โชคดีมชี ัย
1.13 การใช้รูปคาภาษาต่างประเทศ หมายถึง การเขียนหรือพูดคุยสนทนากันโดยใช้คาทับศัพท์ที่
เป็นรูปของคาภาษาต่างประเทศ พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้รูปคาภาษาต่างประเทศจานวน 12 ตัว เช่น OK
เจ้าค่ะ, ข่าวด่วน!! LINE TODAY, LIKE รัวๆ, โอะฮาโย おはよう, อะริงาโตะ ありがとう,
เป็นอันว่า OK เจ้าค่ะ, LOVE เลย
1.14 คาซ้อน หมายถึง การนาคามูลที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือตรงข้ามกันมาวาง
ซ้อนกันเพื่อให้ได้ความหมายที่ชัดเจนขึ้น พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คาซ้อนจานวน 6 ตัว เช่น พักผ่อนบ้างนะ,
คุณค่าที่เราคู่ควร, ออกจะนุ่มนิ่ม, ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย, ดีงามเจ้าค่ะ, เป็นคนอบอุ่น
1.15 คาภาษาถิ่น หมายถึง คาที่เป็นภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยมีลักษณะเฉพาะตัว
ทั้งถ้อยคาและสาเนียง พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คาภาษาถิ่นจานวน 3 ตัว ได้แก่ เที่ยว… กระบี่ หรอยจังฮู้!!,
เอาตังค์ไปเที่ยวหลาว!!, โอ้ม่าย! มันบ่ใช่
1.16 การใช้คาพ้อง หมายถึง การใช้คาที่มีรูปหรือเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกันเพื่อ
ใช้สื่อความหมายหรือใช้ให้เกิดความคล้องจองของคาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ในการสื่อสาร ซึ่งเวลาอ่าน
ต้องอาศัยการพิจารณาเนื้อความของคาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คาพ้องจานวน 2
ตัว ได้แก่ ให้พร!! (สติ๊กเกอร์ไลน์ของผลิตภัณฑ์พอนด์ส), วันศุกร์ สุขกายสุขใจไปทั้งวันนะเจ้าคะ
1.17 การใช้อักษรย่อ หมายถึง การนาตัวอักษรบางตัวในคาหนึ่ง ๆ มาใช้เรียกแทนคาเต็ม ส่วนมาก
นิยมย่อคาจากตัวอักษรของพยัญชนะต้น โดยการใช้อักษรย่อในสติ๊กเกอร์ไลน์ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ราชบัณฑิตยสถานกาหนดไว้ พบสติ๊ กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้อักษรย่อจานวน 2 ตัว ได้แก่ ส บ ม ย ห, สู้ๆ เป็น
กลจให้
2. ลักษณะการใช้งานของสติ๊กเกอร์ไลน์
ผู้วิจัยพบลักษณะการใช้งานของสติ๊กเกอร์ไลน์จานวน 22 รูปแบบ ได้แก่
2.1 การแสดงอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง การแสดงออกถึงความต้องการของผู้ส่งสารโดยผ่ านสีหน้า
ท่าทางหรือแม้กระทั่งคาพูดต่าง ๆ เพื่อให้คู่สนทนาได้รับทราบถึงอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของผู้ส่ง
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สารในขณะนั้น พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกจานวน 183 ตัว เช่น หวยแหลกก.., ฟินเฟร่อ,
ขอโทษค่ะ, คิดถึงจัง, ว๊าว~, มันก็จะ… ฟินหน่อย, เชียงใหม่ เลิป เลิป, เบื่อจุง, เที่ยว… กระบี่ หรอยจังฮู้!!,
เป็นได้แค่โซนหน้าคอม..., เครียด
2.2 การบอกเล่า หมายถึง การบอกกล่าวหรือเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้คู่สนทนาได้
รับทราบว่าผู้ใช้งานกาลังคิดหรือกระทาสิ่งใดอยู่ในขณะนั้น พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการบอกเล่าจานวน 161 ตัว
เช่น สะดวกแบบนี้, ไม่เป็นไรชั้นรวย, คือดีย์, เลิฟยูว, มาแล้วววววววววววว!!!, พอดีมีตังค์, เบื่อจุง, ชิวว..เวอร์,
ขี้เกียจ~, พอดีเนื้อคู่อยู่ใน “โปสเตอร์”, นี่คือบางกอกแดนศิวิไลซ์, เผือกอร่อย
2.3 คาถาม หมายถึง การตั้งข้อสงสัยหรือประเด็ นปัญหาระหว่างคู่สนทนาที่ต้องการสอบถามและ
ทราบคาตอบ หรืออาจเป็นการตั้งข้อสงสัยที่ไม่ต้องการคาตอบขึ้นมาเพื่อใช้ตอบรับในรูปแบบของประโยค
คาถาม พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีคาถามจานวน 80 ตัว เช่น แบบนี้ก็ได้เหรอ, จะดีหรา??, ทาไมหน้าด้านจังเลยอะ,
คุยไรกัน, อ่าน LINE TODAY ยัง?, อ้วนแล้วหนักหัวมากเลยหรอ
2.4 การตอบรับ หมายถึง การโต้ตอบหรือการตกปากรับคากับคู่สนทนา โดยเป็นการแจ้งกลับไปให้
อีกฝ่ายได้รับทราบ พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการตอบรับจานวน 52 ตัว เช่น โอเค, ขอบคุณครับ, ขอบคุณนะ,
ขอบคุณค่า~, ชัวร์, อะเคร, ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้!!, โปเช, ขอบคุณ, โอเคร, สาธุ, อะ! ใช่เบย, อืม…จ้ะ, ป๋าจัดให้,
ดีล!!!, OK อ่ะเครค่ะ
2.5 คาชมเชย หมายถึง คาที่ใช้พูดเพื่อแสดงความชื่นชมและชื่นชอบในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคน
สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีคาชมเชยจานวน 45 ตัว เช่น เยี่ ยม!, แซ่บอะ, คือดีย์, อยู่เป็น,
เริ่ด, เจ๋งอะ…., หลีเป๊ะ สวยเป๊ะเวอร์, แจ่มศรีมณีเด้ง, รับโล่ไปเรยจ้า~า, น่ารักเหลือเกิ๊น, หล่อมาก
2.6 การแฝงความนัย หมายถึง การพูดหรือบอกกล่าวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้แปลตามความหมายของ
คา ๆ นั้นโดยตรง อาจต้องตีความตามบริบทจึงจะเข้าใจ พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการแฝงความนัยจานวน 35 ตัว
เช่น บางกรอบ, เยอะจัง (หมายถึงเมนู), งูพิษ, โห รู้เรื่องเราดีกว่าเราอีกอะ (เก่งจัง), ท้องไม่มีลูก, อย่าเยอะ,
กินช้างมาเหรอ?
2.7 การขอร้องและเชิญชวน หมายถึง การอ้อนวอนหรือโน้มน้าวคู่สนทนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการกระทากิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มี
การขอร้องและเชิญชวนจานวน 34 ตัว เช่น สนใจกันหน่อย, ดีกันน้าาา…, ไปเที่ยวกัน, เบื้องบนเจ้าขาได้โปรด,
พลีสสส, รักกับพี่ พี่พาเที่ยว, ฝากลูกเมียข้าด้วย, ได้โปรดเถิดเจ้าค่ะ
2.8 การเยาะเย้ยเสียดสี หมายถึง การพูดจาว่ากล่าวหรือแสดงกิริยาเพื่อหยอกล้อซ้าเติมผู้อื่นให้เจ็บ
ใจและช้าใจมากยิ่งขึ้น พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการเยาะเย้ยเสียดสีจานวน 33 ตัว เช่น ว้ายนก, อุ๊ย! นกอีกแล้ว,
สมน้าหน้า, กินปลาบ้างจะได้ฉลาด, แต่เธอไม่มีตังค์นี่นา…, เยอะจัง (หมายถึงเมนู)
2.9 การกระทา หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสร้างหรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหน้าที่
การงานและกิจวัตรประจาวัน รวมถึงการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการแสดงออกเพื่อแทนภาพ
อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของตัวผู้กระทา พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการกระทาจานวน 32 ตัว เช่น LIKE รัวๆ,
กราบ, ให้พร!!, เปย์, เบะละนะ, แทงปลาไหลฆ่าเวลา, แบร่!!, ปั่นงานอยู่
2.10 คาสั่ง หมายถึง ข้อห้ามหรือข้อบังคับที่ต้องการให้ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้คู่
สนทนาได้รับทราบและกระทาตามคาสั่งที่กาหนด พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คาสั่งจานวน 31 ตัว เช่น ลุยโลด,
แชร์โลดด, ขอร้องชั้นสิ, เม้าท์มา!!, เหลามา, มโหรี..บรรเลง, เดี๋ยวนี้, อย่าดื่มเยอะ, ให้ไว, ตื่นๆๆ
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2.11 การว่ากล่าวตักเตือน หมายถึง การพูดเพือ่ สั่งสอนหรือตาหนิติเตียนในสิ่งที่คู่สนทนาหรือบุคคล
อื่นกระทาผิด อาจเป็นการว่ากล่าวเพื่อให้เกิดความสานึกและความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมให้ดีขึ้น
พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการว่ากล่าวตักเตือนจานวน 29 ตัว เช่น หยาบคาย, อย่ามาหือกับพี่, เพื่อนเล่นหรา, สติ,
อย่าให้ชั้นต้องร้ายนะ, งูพิษ, วิปลาศ, โตๆแล้วนะ, ใจร้ายยย, กิริยาไม่งาม
2.12 การทักทาย เป็นธรรมเนียมของบุคคลในสังคมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึง
ปั จ จุ บั น โดยการทั ก ทายถื อ เป็ น วั ฒ นธรรมอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ค วามงดงามและมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งเป็ น
เอกลักษณ์ในแต่ละชนชาติ พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการทักทายจานวน 27 ตัว เช่น ดีจ้า , สวัสดีปีใหม่, ฮัลโหล,
จ๊ะเอ๋, อันยอง!!, โอะฮาโย おはよう, สวัสดีจ้าา, ทักทายกันวันจันทร์แจ่มใส
2.13 การปฏิเ สธ หมายถึง การกระทาหรือกระบวนการที่แสดงถึงการไม่ยอมรับหรือไม่รับกับ
ข้อเท็จจริง รวมทั้งการพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่คัดค้าน ขัดแย้ง และไม่เห็นด้วย พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการ
ปฏิเสธจานวน 25 ตัว เช่น พอก่อน, ไม่อยากรู้, ม่ายไหวแล้ว, เราไม่เกี่ยว, ไม่อนุมัติ!, ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน, ไม่ว่าง,
ไม่!!, ไม่ได้!!, น้องคะ พี่ไม่ได้ท้อง
2.14 การอวยพร หมายถึง การพูดในสิ่งที่ดีและเป็นสิริมงคลเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสุขใจ โดยการอวย
พรถือเป็นการพูดที่แสดงถึงความปรารถนาดีต่อคู่สนทนา พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการอวยพรจานวน 24 ตัว เช่น
เฮงๆ รวยๆ, รวยๆ เฮงๆ, โชคดีน๊าแจ๊ะ~, กู๊ดไนท์, ฝันดีนะเจ้าคะ, ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย ,
ขอให้สุขสมหวังทุกประการ
2.15 การแนะนา หมายถึง การบอกหรือชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้คู่
สนทนาได้คิดและปฏิบัติตามในสิ่งที่ดี พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการแนะนาจานวน 22 ตัว เช่น ผู้หญิงอย่าหยุดสวย,
พักบ้างนะ, วันพุธอย่าหยุดน่ารัก, ให้พร!!, ปั๊กป่อนบ้างนะ, ไปตั้งสติก่อนมั้ย?
2.16 การกล่าวลา เป็นการพูดกล่าวเพื่อจบบทสนทนาหรือแสดงให้ทราบว่าต้องลาจากกัน อาจบอก
ด้วยกิริยาท่าทางหรือคาพูด เพื่อเป็นการเตรียมตัวแยกจากกันระหว่างผู้พูดและคู่สนทนา พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มี
การกล่าวลาจานวน 21 ตัว เช่น ไปหล่ะ นะ, ฝันดีจ้า, บ๊ะบาย さようなら, ลาแล้วเจ้าค่ะ, ลาก่อย,
บรัยยย!, ฝันดีนะคะ, ราตรีสวัสดิ์นะเจ้าคะ, กู๊ดไนท์, อิฉันขอตัวก่อนนะเจ้าคะ
2.17 การให้กาลังใจ หมายถึง การพูดในสิ่งที่ดีเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคู่สนทนา อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยลดและผ่อนคลายความกัง วลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้เป็นอย่างดี พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการ
ให้กาลังใจจานวน 13 ตัว เช่น สู้ สู้, ฮึบ~, สู้ สู้ บู้ บู้, ต้องยิ้มต้องสู้กันไป, สู้ๆ เป็นกลจให้, ข้าเชื่อ..ว่าเจ้าทาได้,
สู้ๆน้า
2.18 วาระพิเศษ หมายถึง เทศกาลหรือวันสาคัญต่าง ๆ ที่ได้รั บการยอมรับจากคนในสังคม ซึ่งอาจ
เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้ในวาระ
พิเศษจานวน 10 ตัว เช่น สุขสันต์วันเกิด , สวัสดีปีใหม่, ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้, กุ้งแช่!! กุ้งแช่!!, วันนี้วันพระ,
ปาร์ตี้
2.19 การก่อกวน หมายถึง การพูดหรือการกระทาที่สร้างความราคาญใจและความไม่สงบให้แก่ผู้อื่น
ซึ่งอาจทาให้มีความเดือดร้อนหรือความผิดพลาดต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการก่อกวนจานวน 9
ตัว เช่น กัดชั้ลสิ, อ๋อหรา, อุ๊ยกลัว, แน่จริงก็มา, กลัวล้า~ว
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2.20 การอุทาน หมายถึง คาที่เปล่งออกมาโดยไม่มีความหมายแต่สามารถใช้เสริมคาพูดเพื่อให้แสดง
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการอุทานจานวน 8 ตัว เช่น คุณพระช่วย,
ห๊ะ!!, อุ๊ตะ, โอ้มายก๊อดดดด
2.21 การปลอบใจ หมายถึง การพูดเพื่อรักษาและเยีย วยาจิตใจของคู่สนทนาให้รู้สึกดีขึ้นจากความ
ผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่กาลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการปลอบใจจานวน 4 ตัว ได้แก่
ไม่เป็นไรน้า, น่าสงสารจริงๆ (ไม่ร้องนะ), โอ๋ๆน้า, เราเข้าใจๆ…
2.22 คาเรียกขาน หมายถึง คาที่ผู้พูดใช้เรียกคู่สนทนาหรื อบุคคลในสังคมเพื่อต้องการติดต่อสื่อสาร
กันในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งอาจบอกได้ถึงระดับความสัมพันธ์และสถานะทางสังคมระหว่างผู้พูดและคู่สนทนาได้
พบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีคาเรียกขานจานวน 4 ตัว ได้แก่ ออเจ้า, สามี~, ขุ่นแม่ขราาา~, โอปปร้าาา
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึก ษาการใช้ภ าษาในสติ๊กเกอร์ไลน์พบว่า การใช้ภ าษาในสติ๊กเกอร์ไลน์จะเกี่ยวข้องกับ
การสนทนาที่ต้องการแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากที่สุด ดังนั้นจึงมีการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ใช้เครื่องหมาย
กากับภาษามากที่สุด เพื่อเน้นย้าในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่าลักษณะการใช้ภาษาและลักษณะการใช้งานของสติ๊กเกอร์ไลน์มีความสัมพันธ์กัน และด้วยความก้าวหน้าของ
สังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้มีการเปิดรับหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาจากประเทศอื่น ๆ เข้ า
มาได้ไม่ยาก การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติทาให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยพบการ
ใช้ คาภาษาต่า งประเทศในรู ป ของค าภาษาต่ างประเทศและค าทั บศั พ ท์เ ป็น จานวนมากในสติ๊ กเกอร์ไ ลน์
โดยเฉพาะคาภาษาอังกฤษ และยังมีคาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
โดยเป็ น สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ที่ มี ก ารใช้ ง านอย่ า งแพร่ ห ลาย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า คนในสั ง คมมี ค วามสนใจใน
ภาษาต่างประเทศกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังปรากฏการเล่นคาโดยใช้คาซ้า คาซ้อน คาพ้อง และคาสัมผัส เพื่อ
เพิ่มความบันเทิงในการสื่อสาร ทาให้สติ๊กเกอร์ไลน์มีความน่าสนใจในการใช้งานเพื่อสื่อความหมายมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของภาษาที่เป็นคาสแลงและคาสานวนใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คาเหล่านี้ถือเป็นคา
เฉพาะกลุ่มที่มักนิยมใช้กันในหมู่วัยรุ่น มักจะเป็นคาที่ได้ยินกันบ่อย เนื่องจากในสังคมไทยมีผู้ใช้คาประเภทนี้
อยู่เป็นจานวนมากซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายบนโลกอินเทอร์เน็ต จึงทาให้มีผู้ผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการใช้คา
สแลงและคาสานวนใหม่ออกมาจาหน่ายกันอย่างมากมาย
นอกจากการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์แบบปกติทั่วไปแล้ว ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผู้วิจัยเลือก
เก็บข้อมูล มีการสร้างรูปแบบของการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ที่แปลกใหม่และมีความน่าสนใจเกิดขึ้น คือ
การใช้คาตามกระแสสังคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” กาลังออกอากาศ จึงทาให้มี
ผู้สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์แบบใหม่ขึ้นตามกระแสสังคมเป็นจานวนมาก
ผลของการศึกษาการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ ไลน์ พบลักษณะการใช้งานที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของญาดานุช เตมียศิลปิน (2546) ที่ได้ศึกษาเรื่องภาษาที่ใช้ในห้องสนทนา เพื่อวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่ใช้ใน
ห้องสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาในห้องสนทนามีหลากหลายลักษณะ
โดยผู้สนทนาจะใช้การทักทายในการเปิดสนทนา ใช้การอาลาในการปิดสนทนา และใช้ประโยคคาถามในการ
เปลี่ยนหัวข้อสนทนามากที่สุด ส่วนเรื่องของการใช้ภาษาจะพบการพิมพ์ซ้ามากที่สุดในห้องสนทนาภาษาไทย
และการแทนเสียงจะพบมากที่สุดในห้องสนทนาภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวดี
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ศรลัมพ์ (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่องการใช้ภาษาในห้องสนทนา เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาทางอินเทอร์เน็ต
ตามแนวทางการวิเคราะห์ ภ าษาระดับ ข้อ ความ ผลการศึก ษาพบว่า ภาษาที่ใ ช้ใ นห้อ งสนทนามีทั้ง หมด
6 ลัก ษณะ คือ 1.การเปิดและปิด สนทนาโดยพบการทักทายและการเรียกขานในการเปิด สนทนา ส่ ว น
การปิด สนทนาจะพบการใช้ภ าษาที่แ สดงให้เ ห็น ว่า คู่ส นทนาเริ่ม จบการสนทนาแล้ว 2.การใช้ส่ว นคั่น
คาพูด 3.การเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนา โดยใช้ประโยคคาถามและประโยคบอกเล่า 4.การเปลี่ยนการสะกด
เพื่อแสดงความสุภาพในการสนทนาเมื่อต้องการใช้คาต้องห้าม 5.การแสดงอารมณ์ความรู้สึกโดยใช้สัญรูป
อารมณ์และการพิมพ์แบบพิเศษ และ 6.การใช้อักษรย่อเพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์ นอกจากนี้ในเรื่องของ
การใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
การสื ่อ ความหมายในไลน์ เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะการใช้ภ าษาในไลน์ทั้ ง หมด 2 ประเภท ได้ แก่ วั จ นภาษา
และอวัจนภาษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์มีการใช้วัจนภาษาที่มาจากภาษาพูดและภาษา
เขียนเป็นการใช้คาหรือสานวนที่เข้าใจกันระหว่างคู่สนทนา มักใช้คาที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่น ทั้งการใช้ภาษาคา
ต่างประเทศ การสะกดคาหยาบให้ มีความแปลกใหม่ การตัดคา ย่อคา หรือรวบคา การพิมพ์ซ้าพยัญชนะหรือ
สระตั ว สุ ด ท้ า ยของค า การสร้ า งค าขึ้ น เพื่ อ แสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก รวมทั้ ง การสร้ า งค าศั พ ท์ ใ หม่ ที่ ไ ม่ มี
ความหมายแต่เป็นคาที่วัยรุ่นนิยมใช้ โดยมีทั้งการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องและผิดเพี้ยนไปจากคามาตรฐานของ
ภาษาไทย ส่วนการใช้อวัจนภาษาที่มาจากภาพของสติ๊กเกอร์ไลน์และอิโมติคอน เป็นการใช้รูปภาพแทนการ
พิมพ์ข้อความเพื่อให้คู่สนทนาเข้าใจความหมาย โดยภายในภาพเหล่านั้นจะมีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่าง
ชัดเจน ซึ่งอาจมีข้อความประกอบหรือไม่มีก็ได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์รวี ชมเชย (2558) ที่ได้
ศึกษาเรื่องภาษาไทยเน็ต : ภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการ
สื่อสารที่ทาให้เกิดลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเน็ตที่ใช้ในการสนทนาด้วยโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน
และเพื่อศึกษาลักษณะของภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏในการสนทนาด้วยโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน โดย
รวบรวมภาษาไทยเน็ตจากโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน แล้วนามาวิเคราะห์ตามแนวทางภาษาศาสตร์สังคม
ผลการศึกษาพบว่า มีการเปิดสนทนาในลักษณะของคาถามและประโยคบอกเล่า แต่พบการปิดการสนทนา
น้อยมาก รวมทั้งในโปรแกรมสนทนามีอีโมติคอนและสติ๊กเกอร์ ท าให้ภาษาสนทนาปรากฏอีโมติคอนและ
สติ๊ ก เกอร์ โ ดยใช้ แ ทนข้ อ ความและประกอบข้ อ ความเป็ น อวั จ นภาษาลั ก ษณะหนึ่ ง ส่ ว นลั ก ษณะ ของ
ภาษาไทยเน็ ต แบ่ ง ออกได้ 5 ลั ก ษณะ คื อ 1.การแปรด้ า นการสะกดค า 2.การใช้ ค าสร้ า งใหม่ 3.การใช้
เครื่องหมาย 4.การพิมพ์แบบพิเศษ และ 5.การใช้คาย่อที่ไม่ใช่คาย่อที่ใช้กันโดยทั่วไปแต่ยังสื่อความหมายได้
จากบริบทการสนทนา
การใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์นับว่าเป็นรูปแบบการใช้ภาษาที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการใช้
ภาษาที่มีต้นแบบมาจากการใช้ภาษาของคนในสังคม จึงทาให้ภาษาที่ใช้ในสติ๊กเกอร์ไลน์มีหลาก หลายรูปแบบ
โดยสติ๊กเกอร์ ไลน์ ในแต่ล ะช่ว งเวลาอาจมีการใช้ภ าษาแปลกใหม่ที่แปรเปลี่ ยนไปตามยุคสมัย โดยผู้ ส ร้าง
สติ๊กเกอร์ ไลน์ พยายามสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อให้ ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ส ติ๊กเกอร์ใน
แอพพลิเคชั่นไลน์ นอกจากสติ๊กเกอร์ไลน์จะทาให้การสนทนาไม่น่าเบื่อแล้ว สติ๊กเกอร์ไลน์ ยังช่วยให้เห็นถึงการ
ใช้ภาษาตามกระแสของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ผู้วิจัยพบลักษณะที่น่าสนใจใน
การศึกษาสติ๊กเกอร์ไลน์ 2 ประการ คือ ลักษณะการใช้ภาษาและลักษณะการใช้งาน โดยการใช้ภาษาสามารถ
จาแนกได้ 17 รูปแบบ เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การใช้เครื่องหมาย, การเปลี่ยนแปลงรูปเขียน, การใช้
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ภาษาพูด, การแสดงความสุภาพ, การใช้คาทับศัพท์, การใช้คาตามกระแสสังคม, การสร้างคาแทนเสียง, คาซ้า,
คาสแลงและคาสานวนใหม่, การพิมพ์ซ้า, การตัดคา, การใช้คาสัมผัส, การใช้รูปคาภาษาต่างประเทศ, คาซ้อน,
คาภาษาถิ่น, การใช้คาพ้อง และการใช้อักษรย่อ อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับการใช้งานเพื่อทาให้สติ๊กเกอร์
ไลน์กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยการใช้งานสามารถจาแนกได้ 22 รูปแบบเรียงลาดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ การแสดงอารมณ์ความรู้สึก , การบอกเล่า, คาถาม, การตอบรับ, คาชมเชย, การแฝงความนัย, การ
ขอร้องและเชิญชวน, การเยาะเย้ยเสียดสี, การกระทา, คาสั่ง, การว่ากล่าวตักเตือน, การทักทาย, การปฏิเสธ,
การอวยพร, การแนะนา, การกล่าวลา, การให้กาลังใจ, วาระพิเศษ, การก่อกวน, การอุทาน, การปลอบใจ และ
คาเรียกขาน ซึ่งในแต่ละรูปแบบยังสามารถจาแนกการใช้ภาษาหรือการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ย่อยต่าง ๆ
เพื่อให้เห็นภาพของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ผู้วิจัยพบว่ายังมีสติ๊กเกอร์ไลน์อีกเป็นจานวนมากที่มีความ
น่ า สนใจในเรื่ อ งของการใช้ ภ าษา ซึ่ ง สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ใ นแต่ ล ะรู ป แบบยัง มี ก ารใช้ ภ าษาที่ โ ดดเด่ น และเป็ น
เอกลักษณ์ในตัว ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เกิดขึ้นตาม
กระแสสั งคมต่าง ๆ ว่ามีรูปแบบของการใช้ภาษาที่เหมือนหรื อแตกต่างจากสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ไม่เกิดขึ้นตาม
กระแสสังคม
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูงที่
คอยให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้วิจัย ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไ ข
เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จไปได้ด้วยดี
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยทุกท่าน ที่ถ่ายทอดความรู้ และคอยดูแล
เอาใจใส่ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของวิ ทยานิพนธ์และผู้เขียน
หนังสือที่เป็นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการทาวิจัยฉบับนี้โดยเสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาว พัณณิตา ผลาสิงห์ และเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่
คอยให้ความช่วยเหลือตลอดการทางานวิจัยและคอยให้กาลังใจตั้งแต่แรกเริ่มจนงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัย ที่มอบโอกาสทางการศึกษาและให้การ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา
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