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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ ของ Pridybliss เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ จ านวน            
2 เล่ม นวนิยายเกย์เรื่องดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ทาง www.dek-d.com ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่
วัยรุ่น โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ ซึ่งจะจ าแนกลักษณะการ
ใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏในนวนิยายเกย์ 2) ลักษณะการ
ใช้รูปเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏในนวนิยาย
เกย์ ของ Pridybliss พบการใช้ภาษาทั้งหมด 10 ลักษณะ โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้              
1) การใช้ค าหยาบหรือค าไม่สุภาพ โดยแบ่งค าหยาบออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ (1) ค าหยาบที่กล่าวโดยตรง 
(2) ค าหยาบที่กล่าวโดยอ้อม (3) การเลียนเสียงค าหยาบ (4) ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือหลีกเลี่ยงค าหยาบ (5) การละ
ค าและการตัดค า 2) การใช้ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มเกย์ 3) การใช้ค าซ้อน 4) การใช้ค าสรรพนามเรียกคน 5) การใช้
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ 6) การใช้ค าเปรียบเทียบ 7) การใช้ส านวนสุภาษิตไทย 8) การใช้ประโยคและค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 9) การใช้ภาษาถิ่น 10) การใช้บทกวีสอดแทรกลงไปในเนื้อเรื่อง ในส่วนของลักษณะการใช้รูป
เขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยพบทั้งหมด 5 ลักษณะ ดังนี้ 1) การซ ้าตัวอักษรตัวสุดท้าย 
พบ 5 ชนิด ได้แก่ การซ ้าเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!), การซ ้าตัวพยัญชนะตัวสุดท้าย, การซ ้าตัวเลขแทนเสียง
หัวเราะ, การซ ้าเครื่องหมายไม้ยมก ( ๆ ), การซ้ าเครื่องหมายปรัศนี (?) ในประโยคค าถาม 2) การใช้การเว้น
วรรคระหว่างตัวอักษร 3) การใช้สัญรูปแทนข้อความ 4) การใช้อักษรย่อซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานภาษาไทย 
5) การแปรด้านการสะกดค า 
ค าส าคัญ : การใช้ภาษา นวนิยายเกย์ 
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Abstract 

 This paper aims to study language usage in the Pridybliss’s gay novel, “Pee Min 
khong Thor” (2 books). It was published on www.dek-d.com and gained in popularity 
among teenagers. Language usage in such gay novel is the main objective and classified into 
2 categories i.e., language usage appeared in the novel and influenced from social media. 
 In regard to language usage appeared in the novel, 10 aspects were found i.e., 1) 
vulgar words or offensive word classified into 5 kinds such as direct vulgar words; indirect 
vulgar words; euphemism (rhyming slangs); euphemism by blending English and Thai words 
or transliteration and ellipsis and punctuation, 2) gay terminology (gay slangs) 3) synonymous 
compound words, 4) pronouns, 5) onomatopoeia, 6) comparative 7) Thai idioms and 
proverbs 8) use of foreign language sentences and words, 9) use of dialect and 10) 
application of poems in a transcription. 5 aspects of language usage influenced from social 
media were identified i.e., 1) word lengthening contained 5 kinds such as !, last consonant, 
numeric letters as acronym of laughter, ๆ (Thai repetition character), ? in interrogative 
sentence, 2) character spacing, 3) use of emoji 4) abbreviation not under Thai language 
standard and 5) derivative spelling. 
 
Keyword (s): Language usage and gay novel 
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บทน า 
 นวนิยายหรือนิยาย เป็นรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมลายลักษณ์ถูกถ่ายทอดด้วยภาษาและจินตนาการ
ในรูปแบบของร้อยแก้ว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรืออิงความเป็นจริงในสังคมตอนนั้น ชวนให้น่าติดตามด้วย
บทสนทนาและการบรรยายเหตุการณ์ได้ดีจนท าให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพผู้อ่านนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลิน
และยังได้แง่คิดดี ๆ ที่ผู้แต่งได้สอดแทรกไว้ในนวนิยายปัจจุบันนวนิยายได้เปิดกว้างมากขึ้น ผู้แต่งนวนิยาย
สามารถน านวนิยายที่ตนได้แต่งไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ได้ เช่น www.dek-d.com หรือแม้แต่แอพพลิเคชั่น
ในโทรศัพท์ก็มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถอ่านนวนิยายได้ตลอดเวลา ไม่จ าเป็นต้องมีหนังสือนวนิยายติดตัวไปก็
สามารถอ่านได้ เป็นเหตุให้เรื่องราวและการใช้ภาษาเข้าถึงผู้อ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น จากการที่นวนิยาย
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์จึงได้ปรากฏลักษณะการใช้ภาษาและรูปเขียนเฉพาะ เช่น ร้ากกก ตะเอง คร้าบ เปงราย 
อร๊ายยย เป็นต้น มีค าศัพท์ที่มีการบัญญัติขึ้นมาใหม่ มีการใช้ค าสแลงเพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องมาจากภาษาเหล่านี้ 
ท าให้ผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่นเข้าถึงตัวภาษาได้ง่ายและดูทันสมัยอ่านง่ายไม่ต้องตีความ ท าให้นวนิยายเป็นที่ชื่นชอบ
และเป็นที่นิยมแก่ผู้อ่านอย่างมาก ปัจจุบันมีผู้แต่งนวนิยายจ านวนมากนิยมแต่งเรื่องราวความรักแบบชายรัก
ชายหรือเรียกกันว่าเกย์ (Gay) เพ่ิมมากข้ึนจนเป็นที่คุ้นชินสายตาของคนในสังคม สังคมในยุคนี้ได้เปิดกว้างมาก
ขึ้น นวนิยายเกย์จึงเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในหมู่นัก ด้วยลักษณะภาษาที่ไม่เหมือนกับนวนิยายทั่วไป 
มีค าศัพท์ใหม่ ๆ ค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม เช่น แถมทอง, สายเหลือง, ล้างตู้เย็น เป็นต้น ท าให้ผู้อ่านหลายคนเริ่มหัน
มาสนใจนวนิยายประเภทนี้อย่างมาก   
 ผู้วิจัยจึงได้เลือกนวนิยายเกย์มาศึกษาจ านวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ ที่ประพันธ์โดยผู้แต่งที่ใช้
นามปากกาว่า Pridybliss ผู้แต่งไม่ปรากฏตัวตน นวนิยายเกย์เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากใน                  
www.dek-d.com มีผู้อ่านนวนิยายเรื่องนี้ประมาณ 29,050 คนและได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มและออกวาง
จ าหน่ายตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 นวนิยายเรื่องนี้ได้มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตจึงมีลักษณะภาษาที่ได้รับ
อิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การใช้สัญรูปอารมณ์ที่ใช้เฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น วะวะว้าวววว!!  
อยู่กะคราย ? อย่าดุมีนสิ T^T ท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายเหมาะส าหรับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่น เป็นต้น                  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มและ
รูปแบบการเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ การศึกษาในครั้งนี้จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมาย
และลักษณะของภาษาที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้นในนวนิยายเกย์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ ของ Pridybliss เรื่อง พ่ีมีนของธีร์  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ จ านวน 
2 เล่ม เล่มละ 360 หน้า ผู้แต่งคือ Pridybliss (นามปากกา) นวนิยายเกย์เรื่องนี้มีที่มาจาก www.dek-d.com 
และได้น ามารวมเล่มตีพิมพ์เพ่ือวางจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2560  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้                    
คือ นวนิยายเกย์ เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ จ านวน 2 เล่ม ผู้แต่งคือ Pridybliss เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย รายการของค าศัพท์ลักษณะการใช้ภาษาและลักษณะการใช้รูปเขียนที่ปรากฏนิยาย
เกย์เรื่องดังกล่าว การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยบันทึกทุกข้อความที่ปรากฏในนวนิยายเกย์ เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ 
ทั้ง 2 เล่มอย่างละเอียด 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการใช้ภาษานวนิยายเกย์ ของ Pridybliss เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ ผู้วิจัยพบข้อมูลดังต่อไปนี้          
  1. ลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏในนวนิยายเกย์ ของ Pridybliss เรื่อง พ่ีมีนของธีร์  
  2. ลักษณะการใช้รูปเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ 
1. ลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏในนวนิยายเกย์ ของ Pridybliss 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล นวนิยายเกย์ ของ Pridybliss เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ พบลักษณะการใช้ภาษาทั้งหมด 
10 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1.1 การใช้ค าหยาบหรือค าไม่สุภาพ โดยแบ่งค าหยาบออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 1) ค าหยาบที่กล่าว
โดยตรง เช่น ไอ้เหี้ย, ไอ้เวร, ไอ้ห่า, ไอ้ฉิบหาย 2) ค าหยาบที่กล่าวโดยอ้อม เช่น ปี้, เหยดเข้, อีง่าว, เหยดครก 
3) การเลียนเสียงค าหยาบ เช่น สัด, เชี่ย, ไอ้สลัด, หีล 4) ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือหลีกเลี่ยงค าหยาบ เช่น ว้อท
เดอะฟรัค, heeแหก 5) การละค าและการตัดค า เช่น ไอ้หัว***, ไอ้แม่เย*็ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  “ไอ้เหี้ย!!! มีนเผลออุทานค าหยาบออกมาด้วยความตกใจ ครีมอาบน้ าและร่มก็เผลอเอา
ขึ้นมากอดไว้แน่น และรีบหันไปหาคนที่ก้มลงมากระซิบและหายใจรดใบหู” (ล. 1 : น. 10)   
  “สามวันด่าสี่วันปีนุ้้งธีรเดชกลับมาตายรัง” (ล. 2 : น. 96)      
  “ไอ้มีนอ่ออออ แม่งเมาสัด เมื่อได้ยินแบบนั้น แดนก็เบิกตากว้างอย่างตกใจแทบจะสร่างเมา
ในทันท”ี (ล. 1 : น. 85)     
  “กรี๊ดดดดดด Hee แหกๆๆๆๆๆ นี่มันอะไรกันเนี่ย มีนอ้าปากค้างเบิกตาโต เมื่อเขาเปิด
ประตูห้องน้ าออกไปแล้วพบเขากับกลุ่มผู้หญิงประมาณสามสี่คน” (ล. 2 : น. 241)     
  “ไอ้เพ่ือนชาติหมา ไอ้ธีร์หัว*** บนดอยมันไม่มีสี่จีหรอไอ้สัด มึงรีบตอบกูและประชาชนเลย
นะเขาตามตัวมึงกันอยู”่ (ล. 1 : น. 309) 
 1.2 การใช้ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มเกย์ นวนิยายเกย์ เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ เป็นนวนิยายเฉพาะกลุ่มเกย์จึงท า
ให้มีการใช้ภาษาและค าศัพท์เฉพาะกลุ่มเกย์อยู่มาก ดังนี้ เกย์ , กะเทย, แต๋ว, ตุ๊ด, แรด,ชะนี, ฟิน, วีน, นก,   
แซ่บ, คัน, จิก, เปย์, สาวแตก, แถมทองสายเหลือง, ล้างตู้เย็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  “อูย แซ่บ มึงตายแน่มีนงานนี้จะมีก็แต่คุณอ๋งนี่แหละที่ดีอกดีใจ หันมาตบมือใส่มีนใหญ่เลย” 
(ล. 1 : น. 167)     
  “เจอผู้ชายแล้วแรดเลยหรอลูกป๊า ธีร์เอ่ยออกมาอย่างเอือม ๆ และเอ้ือมมือออกไปลูบผมเล่น
นิดหน่อย” (ล. 2 : น. 47)         
  “มีนได้แต่เอียงคอ ขมวดคิ้วกับตัวเองอยู่คนเดียวอย่างไม่เข้าใจ มันเป็นตุ๊ดจริง ๆ เหรอ
วะเนี่ย” (ล. 1 : น. 247) 
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 1.3 การใช้ค าซ้อน เช่น แตะเนื้อต้องตัว, ตีโพยตีพาย, สาดส่อง, ปรนเปรอ, โครมคราม, ปลาบปลื้ม, 
ร้อนรน, ง้องอน, โหวกแหวก, กรุ้มกริ่ม, รู้สึกรู้สา, กระซิบกระซาบ เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
  “มีนหรี่ตาขึ้นมาเล็กน้อยเพราะรู้สึกได้ถึงแสงแดดอุ่น ๆ ที่ก าลังสาดส่องแยงเข้ามากระทบ
ใบหน้าของเขาที่ก าลังนอนหลับอยู่บนเตียงนอนในห้องของธีร์อยู่แบบนี้” (ล. 2 : น. 222)    
  “มึงมารับกูก่อนได้ปะ มีนเอ่ยถามเพ่ือนของตนออกไปอย่างร้อนรน โชคดีที่เขายังพอจะขับ
รถจอดหลบริมถนนได้ซะก่อน” (ล. 1 : น. 54)       
  “มีนเบ้หน้าเล็กน้อยในความโหวกเหวกเสียงดังจากในสายนั่น เหมือนธีร์จะตะโกนพูดคุยกับ
เพ่ือนเล็กน้อย” (ล. 1 : น. 34) 
 1.4 การใช้ค าสรรพนามเรียกคน ดังนี้ ผม, ชั้น, กู, ไอ้, นาย, มึง, คุณ, พ่ี, น้อง, แก, เจ้, ป๊า, ม๊า, เขา, 
อี ดังตัวอย่างต่อไปนี้     
  “ผมไม่ใช่คนดีอะไร ผมยอมรับ แต่ก็ไม่ได้เหี้ยขนาดที่จะโกหกพ่ีแล้วกัน” (ล. 1 : น. 3)  
  “ไอ้คุณอ๋ง เป็นเด็กชลบุรี บ้านเกิดมันอยู่ที่ริมทะเลชายหาดบางแสนและนั่นแหละคือที่มา
ของผิวสีแทน” (ล. 1 : น. 10)    
  “คุณบอกผมว่าช่วงชีวิตที่มีผมมันวุ่นวาย” (ล. 2 : น. 35) 
 1.5 การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นการเลือกเฟ้นถ้อยค าอย่างหนึ่ง
ที่นิยมกันมากในหมู่นักเขียนและท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสเสมือนจริงอีกด้วย ดังนี้ แค่ก ๆๆๆๆๆ, โฮ่ง โฮ่ง!,  
จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ, ครืด ครืด ครืด ครืด, ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด, ติงงง ติงงง, ปุง ปุง ปุง, ฮือๆ, งือๆ, หือ ๆๆ, เอ้ิกอ้าก, 
คริคร,ิ ฮ่า ๆๆๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้     
  “แค่ก ๆๆๆๆๆ ธีร์ไออกมาเสียงดังไม่หยุด เขาถอนหายใจพลางยกมือขึ้นลูบล าคอของตัวเอง
เล็กน้อยเพราะรู้สึกเจ็บแสบและปวดไปหมดแล้ว จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างหนักมาก 
ๆ ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา” (ล. 2 : น. 170)      
  “เหมือนได้ยินเสียงนกร้อง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ และแสงแดดอุ่น ๆ ที่ก าลังแยงตาของเขา
อยู่” (ล. 1 : น. 307)     
  “โฮ่ง โฮ่ง! มีนหัวเราะร่าออกมาจนตาปิดเมื่อเห็นว่าเจ้าหมาน้อยตรงหน้ายังคงแยกเขี้ยวขู่กัน
อยู่ไม่ยอมเล่นด้วยกันอยู่เลย” (ล. 2 : น. 44)   
 1.6 การใช้ค าเปรียบเทียบ เป็นค าที่ใช้พูดในเชิงต่อว่าหรือเปรียบเปรย โดยยกเอาสิ่งแวดล้อมมา
เทียบเคียงให้เห็นจริงไปตามนั้น มีปรากฏอยู่ในนวนิยาย ดังนี้ ยิ้มหน้าบานเหมือนกับลูกสุนัขตัวโต ๆ ที่ก าลังดี
ใจจนหูตั้งหางกระดิก, เสียงแหบเสียงแห้งราวกับสุนัขขาดน้ า, นิ่งค้างราวกับถูกสาปให้เป็นหิน, บอบบางราวกับ
แก้วไวน์, ยาวเป็นหางว่าว, ความจ าเหมือนสมองปลาทอง, ราวกับสรวงสรรค์, ราวกับเห็นนางฟ้าก าลังร่ายร า 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้      
  “คุณอ๋งหัวเราะเสียงแหบเสียงแห้งราวกับสุนัขขาดน้ ามาสามวันมือข้างหนึ่งก็กุมหน้าท้อง
เอาไว้เพราะรู้สึกว่าข าจนเจ็บเหลือเกิน” (ล. 1 : น. 181)       
  “มีนในเวลาที่โกรธจัดแบบนี้ธีร์ไม่รู้จะรับมืออย่างไรเลยจริง ๆ มันทั้งดูน่าเกรงใจ เจ็บปวด 
ผิดหวัง อัดอ้ันและดูบอบบางราวกับแก้วไวน์แสนสวยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดี” (ล. 2 : น. 228)  
  “ธีร์เบิกตากว้าง นิ่งค้างไปราวกับถูกสาปให้เป็นหินเมื่อมีนค่อย ๆ เปลี่ยนมือจากที่กุมศีรษะ
ของตนอย่างเมื่อครู่อยู่มาปิดหน้าเอาไว้แทน” (ล. 1 : น. 248) 
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 1.7 การใช้ส านวนสุภาษิตไทย ส านวนสุภาษิตไทย เป็นค าพูดที่สละสลวยและมีความคมคายกว่า
ค าพูดธรรมดา ๆ ทั่วไป และยังเป็นถ้อยค าที่เป็นค ากล่าวอันดีที่มุ่งไปในทางสั่งสอน มีปรากฏอยู่ในนวนิยาย 
ดังนี้ รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี, ร้อยเล่มเกวียน, ใส่สีตีไข,่ ตีอกชกลม, ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
  “มีนเหล่ตามองแดนนิดหน่อย และพอแดนเห็นแบบนั้นก็ใช้อ้อมแขนโอบรอบคอของเขา
เอาไว้เบา ๆ ทันที โอ๋ ๆๆ ไม่งอนกูสิ รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไม่เคยได้ยินหรอ” (ล. 2 : น. 167)   
  “การเดินออกไปฆ่าไอ้คุณอ๋งหรือฆ่าเด็กมายาร้อยเล่มเกวียนอย่างธีร์ตอนนี้เลยอะไรจะง่าย
กว่ากัน” (ล. 1 : น. 123)      
  “เขากลับไม่แม้แต่จะก้าวเดินต่อไปไหน ต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ไม่งั้นเด็กมันจะเหลิง”              
(ล. 1 : น. 40) 
 1.8 การใช้ประโยคและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้แต่งนิยมใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษปนกับค าภาษาไทย
ในประโยคเพื่อให้นวนิยายมีความทันสมัยเข้าถึงผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้    
  “And I’m thinking about how people fall in love in mysterious ways 
Maybe just the touch of a hand มีนค่อย ๆ หลับตาทิ้งตัวนั่งชันเข่าพิงกับเบาะไปเงียบ ๆ ปล่อยให้ธีร์
จับข้อมือของตัวเองอยู่แบบนั้น” (ล. 1 : น. 358)      
  “วันนี้ผมจะสอบไปเมกาได้ไหม จะไปเรียนหรือคุยกับคนที่โน่นไหวรึเปล่า นั่นแหละ อย่างที่พ่ี
บอกเลย เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต Therefore, just make the best of where we are 
now” (ล. 2 : น. 31)                                              
 1.9 การใช้ภาษาถิ่น การใช้ภาษาถ่ินเหนือเข้ามาสอดแทรกในนวนิยายก็เพ่ือท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส
ในการอ่านเพ่ิมข้ึน และยังท าให้เข้าถึงตัวละครที่เป็นคนภาคเหนือได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  “น้องมีนลูก ขวายแล่วยังบ่อตื่นเตื้อกาแม่โทรมาหาหลายสายแล้ว ได้ยินเสียงและค าเมือง
จากคนในสายมีนก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นใครโทรมาหา” (ล. 1 : น. 241)                        
  “แต่ต๋อนนี้บ่ต้องกึ้ดนักแล้ว น้องธีร์พาน้องมีนออกไปแอ่วตังนอกบ่อย ๆเน้อ คุณแม่พูด
ออกมาอย่างดีใจ ก่อนจะตักอาหารใส่จากของธีร์ไปอีกท้ังที่แพรน่ะนั่งข้างธีร์” (ล. 1 : น. 259)                                     
  “ปี้มีนไอ้คนนี้มันเป่นไผ มันขืนใจ๋ตั๋วแม่นก่อ มีนอ้าปากค้าง หันไปมองเด็กตรงหน้าอย่าง
ตกใจ” (ล. 1 : น. 284)                                                                                                                          
 1.10 การใช้บทกวีสอดแทรกลงไปในเนื้อเรื่อง ผู้แต่งต้องการให้ผู้อ่านนวนิยายได้รับอรรถรสจากการ
อ่านโดยการสอดแทรกบทกวีลงไปในเนื้อเรื่องโดยให้เห็นภาพและสถานการณ์ของตัวละครในตอนนั้น ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก   
  สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน    
  ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป   
  แต่เมาใจนี้ประจ าทุกค่ าคืน     
  “แล้วคนข้างๆธีร์ในตอนนี้ล่ะ ก าลังเมาอะไร เหล้า ใจ หรือ เมารัก” (ล. 1 : น. 87) 
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2. ลักษณะการใช้รูปเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์     
 นวนิยายเกย์ เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ใน www.dek-d.com ก่อนที่จะน ามา
ตีพิมพ์และจัดจ าหน่าย ท าให้มีการใช้รูปเขียนที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ 
 2.1 การซ้ าตัวอักษรตัวสุดท้าย แบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังนี้  
  2.1.1 การซ้ าเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการอุทาน เช่น  
   “ผมจะไปบอกคนอ่ืนให้หมดเลยว่าจริง ๆ แล้วคนเหนือไม่ได้น่ารัก ! แต่คนเหนืออะ 
ใจร้าย!!!!!!!!!!!!!!!!!” (ล. 1 : น. 40)     
   “โอ้ย!!! มีนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดตรงบริเวณปลายจมูกที่โดนกระแทก”              
(ล. 1 : น. 52)       
  2.1.2 การซ้ าพยัญชนะตัวสุดท้ายเพื่อแสดงความดังและความยาวของเสียง เช่น  
   “มีนเพ่ือนร้ากกก ท าไมไม่ยอมรับโทรศัพท์กูคร้าบบบบ” (ล. 1 : น. 48)  
   “มีน มีนโว้ยยยยยยย เขาเอ่ยเรียกชื่อเพ่ือนของเขามาด้วยเสียงยานคาง” (ล. 1 : น. 27) 
  2.1.3 การซ ้าตัวเลข 5 แทนเสียงหัวเราะ เพ่ือแสดงการหัวเราะให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
   “ยังไงก็ขอบใจนะ ไว้วันหลังจะเลี้ยงข้าว เต็มที่ก็พารากอนนะ ที่อ่ืนไม่มีปัญญาแล้ว
ล่ะ 555555555” (ล. 1 : น. 4)    
  2.1.4 การซ ้าเครื่องหมายไม้ยมก ( ๆ ) เพ่ือแสดงการย้ าต้องข้อความ เช่น   
   “นี่ ๆๆๆๆๆ วันนี้เลิกเรียนกี่โมงอะธีร์” (ล. 1 : น. 33)   
   “ห้ามกลับก่อนนะ ลงมารอด้วยนะเข้าใจมั้ย ๆๆๆๆๆๆ” (ล. 1 : น. 60)   
   “คิดดี ๆ นะเว้ยจุ๊บเดียวก็อาจจะปิ๊งกันเลยก็ได้ คิด ๆๆๆ” (ล. 2 : น. 200) 
  2.1.5 การซ้ าเครื่องหมายปรัศนี (?) ในประโยคค าถามเพื่อเน้นความหมายเชิงค าถาม เช่น  
   “ไอ้เด็กนี่มีน้ าใจจังวะ ? ? ?” (ล. 1 : น. 42)      
   “รถ ? มึง ? เสีย ?” (ล. 1 : น. 10)      
   “จะไปไหนธีร์ ?????” (ล. 1 : น. 312) 
 
 
 2.2 การเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร เพ่ือเน้นความหมายและแสดงน ้าเสียงจริงจัง เช่น  
  “กู เกลียด มึง ไอ้ คุณ อ๋ง มีนถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าจนลมแทบจะหมดปอด หันไป
ถลึงตาใส่คนที่เอาแต่พูดล้อกันไม่หยุด” (ล. 1 : น. 135)       
  “ทุกคนครับ จะมาแนะน าสมาชิกใหม่ของแก๊งอ๋งขาโหดคนใหม่ อะ ไร อีก วะ เนี้ย มีนได้แต่
ยืนอึ้ง” (ล. 1 : น. 136)      
  “ไอ้ เด็ก ผี!!!!! มีนหันกลับมาถลึงตาใส่ธีร์ไปทีหมายจะบอกให้ไอ้เด็กนี่เลิกท าอะไรบ้า ๆ แบบ
นี้ต่อหน้าคนอ่ืนสักที ก่อนจะรีบสะบัดมือหนีอีกคนออกมาทันที” (ล. 1 : น. 136)  
 2.3 การใช้สัญรูปแทนข้อความ เป็นวิธีการแสดงอารมณ์อย่างหนึ่งเพ่ือท าให้ผู้อ่านเห็นหน้าตาท่าทาง
ของตัวละครในตอนนั้น เช่น T_T แสดงอาการร้องไห้, :D แสดงอาการยิ้ม, :m แสดงอาการอ้าปาก,                           
:> แสดงอาการยิ้ม, :p แสดงอาการตกใจ, ^___^ แสดงอาการยิ้มกว้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
  “ฮาโหลวัยรุ่นท าไรอยู่ :p” (ล. 2 : น. 231)      
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  “คิดถึงนะ :D มีนเผลอหลุดหัวเราะออกมาเบาๆคนเดียวเลย เมื่อเห็นข้อความอันนี้”                     
(ล. 1 : น. 202)      
  “พวกมึงยังอยู่กันมั้ยแต่กูไม่อยากอยู่แล้วตอนนี้ T___T” (ล. 1 : น. 357) 
 2.4 การใช้อักษรย่อ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักภาษาไทยมาตรฐาน โดยนวนิยายได้น าการใช้อักษรย่อมา
ใช้เพื่อความกระชับของข้อความ เช่น ปชช. หมายถึง ประชาชน ปล. หมายถึง โปรดอย่าลืม อห. หมายถึง อือ
หือ มปร. หมายถึง ไม่เป็นไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้    
  “เคยดูสวรรค์เบี่ยงมั้ย เอาแบบนั้นเลยนะ แบบคุณคะอย่าท าชั้น อย่าปล่อย อย่าท าเบา ปล. 
ถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะ” (ล. 2 : น. 177)   
  “อห. คือสภาพมึงตอนนี้นี่เด่นกว่าอ้ัมพัชราภากูตอนแต่งตัวออกงานอีกนะ กูจะบอกให้”   
(ล. 2 : น. 1)      
  “ขอบคุณที่ให้ยืมลิปนะ เหนียวปากมาก มปร. ว่าแต่มึงพบตัวตนแล้วถูกมะ” (ล. 2 : น. 32) 
 2.5 การแปรด้านการสะกดค า การสร้างค าที่แตกต่างไปจากภาษาไทยมาตรฐานจึงท าให้มีการสะกด
ค าท่ีแตกต่างไปจากเดิม ใช้เพ่ือสร้างความเป็นกันเองของตัวละครที่ก าลังสนทนาอยู่ภายในเรื่อง เช่น  
  เตง มาจากค าว่า ตัวเอง    
  “เตงงงงง เตงค้าบ แปลว่าตัวเองไง เอาไว้เรียกแบบน่ารัก ๆ” (ล. 1 : น. 357)   
  เด็กหม่าย มาจากค าว่า เด็กใหม่   
  “มันอยู่กับเด็ก เด็กหม่าย หายไปไหนไม่รู้  ไอ้มีนตอนเมาแล้วเป็นยังไงก็รู้  ๆ กันอยู่”                  
(ล. 2 : น. 176)       
  นุ้ง มาจากค าว่า น้อง    
  “กูมาแทรกอีกแล้วอะ นุ้งธีรเดช เจไอจุด อัพเฟสแล้วน้าค้า” (ล. 1 : น. 330) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ ของ Pridybliss ผู้วิจัยพบว่านวนิยายเกย์ เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ 
มีการใช้ค าหยาบหรือค าไม่สุภาพมากที่สุด และพบการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มเกย์ที่ใช้สนทนาระหว่างเกย์ด้วยกัน
ปริมาณที่มากเช่นกัน การใช้ค าหยาบหรือค าไม่สุภาพนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเกย์เท่านั้นที่ใช้ค าหยาบ             
เพศชาย เพศหญิง ก็มีการใช้ค าหยาบปะปนอยู่ในบทสนทนาด้วยเช่นกัน โดยการใช้ค าหยาบนั้นได้มีการ
น ามาใช้ในการแต่ง นวนิยายมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมอรรถรสให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และความ
เป็นกันเองของตัวละครที่ผู้แต่งได้ถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษร โดยกลุ่มเกย์มีการใช้ค าหยาบอยู่เป็นประจ าท า
ให้ผู้แต่งนวนิยายน าค าหยาบมาใช้ในนวนิยายแต่ผู้แต่งก็ได้พยายามหลีกเลี่ยงการปรากฏรูปค าหยาบโดยวิธีการ
ละค า, การตัดค า, การกล่าวค าหยาบโดยอ้อม, การเลียนเสียงค าหยาบ, ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือหลีกเลี่ยงค าหยาบ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิธาน บรรณาธรรม (2556) เรื่อง ลักษณะการสะกดค าและการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนท่ีต่างจากมาตรฐานของหนังสือพิมพ์ไทยที่กล่าวไว้ว่า การเลี่ยงค าไม่สุภาพจะใช้วิธีที่เปลี่ยนแปลงการ
สะกดค าที่ต่างจากมาตรฐานแต่ผู้อ่านยังสามารถสื่อความหมายที่แท้จริงของค าได้  การที่คนกลุ่มเกย์สร้าง
ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มขึ้น ก็เพ่ือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกย์ด้วยกัน ถึงแม้สังคมในปัจจุบันจะเปิด
กว้างมากขึ้นการสร้างค าศัพท์เฉพาะกลุ่มข้ึนมาใช้ ก็เหมือนเป็นการเรียกร้องความสนใจให้คนเพศอ่ืน ๆ หันมา
สนใจเพศของตนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา เข็มเพชร (2535) ที่ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์
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สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศชายของตัวละครเอกในนวนิยายไทยตามหลักการทางจิตวิทยา                   
ที่ได้กล่าวไว้ว่าการพูดหรือการแสดงออกของเกย์นั้นมีผลสอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์                     
โดยสาเหตุที่คนกลุ่มเกย์มีการแสดงออกด้วยการพูดหรือกิรยาท่าทางนั้นสืบเนื่องมาจากปัจจัยส าคัญ                     
คือ พ้ืนฐานทางครอบครัว ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดู และได้รับอิทธิพลของสังคมแวดล้อมภายนอก เช่น  
กลุ่มเพ่ือนต่างเพศหรือเพศเดียวกัน ท าให้คนกลุ่มเกย์แสดงออกได้อย่างอิสรเสรีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ปัจจุบันคนกลุ่มเกย์ได้เปิดเผยตัวตนและมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ได้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมภายนอกด้วยเหตุ
ดังกล่าวคนกลุ่มเกย์จึงสร้างภาษาเฉพาะกลุ่มข้ึนเพื่อใช้สื่อสารระหว่างเพศเดียวกัน และให้บุคคลเพศอ่ืน ๆ เกิด
ความเข้าใจในภาษาที่คนกลุ่มเกย์พูด โดยค าเฉพาะกลุ่มเกย์ส่วนใหญ่มักเป็นค าที่บ่งบอกถึงการแสดงกิริยา
ท่าทางเพ่ือสื่อความหมายและท าให้เห็นภาพตาม โดยจะเห็นได้จากสื่อโทรทัศน์ , สื่อสังคมออนไลน์และใน
ชีวิตประจ าวัน แสดงว่าคนทั่วไปก็มีการใช้ภาษาของกลุ่มเกย์อยู่บ้าง ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้มีผู้แต่งนวนิยาย
จ านวนมากน าเรื่องราวของคนกลุ่มเกย์มาสร้างเป็นนวนิยายโดยสะท้อนการใช้ชีวิตของคนกลุ่มเกย์ ท าให้การ
ใช้ภาษาของคนกลุ่มเกย์มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก      
 การใช้รูปเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ ได้ปรากฏอยู่ในนวนิยายเกย์ ของ Pridybliss 
เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ เป็นจ านวนมากโดยผู้แต่งนวนิยายได้น ารูปเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ 
น ามาเขียนลงในนวนิยายเพ่ือต้องการให้นวนิยายแตกต่างไปจาก นวนิยายทั่วไปที่มีการใช้ภาษาในรูปแบบ             
เดิม ๆ ก็เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาษา และดึงดูดความสนใจให้กับ
ผู้อ่านที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น จากการศึกษาการใช้รูปเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ใน  นวนิยายเกย์ 
ของ Pridybliss ได้ข้อค้นพบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวดี ศรลัมพ์ (2544) เรื่อง การใช้ภาษาในห้อง
สนทนา ที่พบเรื่องการเปลี่ยนการสะกดค า เช่น เดี๋ยว เป็น เด๋ว , แล้ว เป็น แย้ว โดย นวนิยาย เรื่อง พ่ีมีน
ของธีร์ มีการเปลี่ยนการสะกดค าเป็นจ านวนมาก เช่น รัก เป็น ร้าก , น้อง เป็น นุ้ง, ครับ เป็น ค้าบ เพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเองของตัวละครที่ก าลังสนทนาอยู่ภายในเรื่องและยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ญาดานุช                
เตมียศิลปิน (2546) เรื่อง ภาษาที่ใช้ในห้องสนทนา ที่กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนการสะกดค าก็เพ่ือท าให้ข้อความ
นั้นใกล้เคียงกับการออกเสียงในภาษาพูดมากที่สุด เรื่อง การใช้  สัญรูปอารมณ์ในห้องสนทนา เพราะการ
สนทนาไม่สามารถเห็นสีหน้าท่าทางได้ จึงมีการสร้างลักษณะพิเศษขึ้นมาใช้เพ่ือความชัดเจนของอารมณ์
ความรู้สึกของผู้สนทนา เช่น T_T แสดงอาการร้องไห้, :D แสดงอาการยิ้ม, :m แสดงอาการอ้าปาก, :p แสดง
อาการตกใจ โดยนวนิยายเรื่องนี้เป็นนวนิยายที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์มาก่อน จึงได้น าสัญรูปอารมณ์เข้ามาใช้
ในการแต่ง เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่สนทนาโต้ตอบกันอยู่ เรื่อง การเว้นวรรค
ระยะห่างระหว่างตัวอักษร เพ่ือแสดงการเน้นข้อความที่เป็นเรื่องส าคัญ เช่น อย่า หัน ไป ,  อะ ไร อีก วะ 
การพิมพ์ซ้ า เช่น คิดถึงงงงงงงงงง, รักกกกกกกกกก เพ่ือเน้นความหมายและแสดงอารมณ์ความรู้สึก พบว่ามี
การใช้ในห้องสนทนและในนวนิยายเป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ปัญญาเมธีกุล (2551)              
เรื่อง เรียนรู้ภาษาจากห้องสนทนา ที่ได้กล่าวไว้ว่า การซ้ าตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็นการน าภาษาพูดมาใช้ในการ
เขียนโดยเปรียบเสมือนการได้ยินเสียงจริง เรื่อง การใช้อักษรย่อ เช่น ปชช . หมายถึง ประชาชน                   
ปล. หมายถึง โปรดอย่าลืม อห. หมายถึง อือหือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาดานุช เตมียศิลปิน (2546) 
เรื่อง ภาษาที่ใช้ในห้องสนทนา ที่ได้กล่าวไว้ว่าการใช้อักษรย่อในห้องสนทนานั้นก็เพ่ือประหยัดเวลาในการพิมพ์
และเข้าใจง่าย และยังกล่าวถึง เรื่อง การแทนเสียงโดยการน าเลข 5 มาใช้แทนเสียงหัวเราะ มีการใช้เลข 5 ใน
การสนทนาตอบโต้กันในห้องสนทนาและในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Line ทั้งหมดที่กล่าว



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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มาแสดงว่ารูปเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ ท าให้นวนิยายด าเนินเรื่องไปได้อย่างรวดเร็ว
โดยไม่ต้องบรรยายหรือพรรณนา ผู้อ่านคล้อยตามเนื้อเรื่องและได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ปัจจุบัน
ลักษณะภาษาที่ใช้ในนวนิยายเกย์และลักษณะการใช้รูปเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ได้รับการ
ยอมรับและนิยมใช้ในงานเขียนนวนิยายเป็นอย่างมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องการใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ ของ Pridybliss เรื่อง พ่ีมีนของธีร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ ศึกษาค าเฉพาะกลุ่มเกย์จากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์, นิตยสารของเกย์โดยเฉพาะ, สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้จะเกิดขึ้นและส าเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าขาดการสนับสนุนจากอาจารย์และเพ่ือน ๆ นักศึกษาชั้น    
ปีที่ 3 หมู่เรียน 01 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      
ที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม ที่ได้ให้
ค าปรึกษา แนะน า พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึ งขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้        
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าของงานเขียน ข้อมูลเอกสารที่ได้กล่าวนามในบทความฉบับนี้ที่
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นคว้าวิจัยและเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การ
วิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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