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49202205 : สาขาวิชาภาษาไทย 
คําสําคัญ :  กระดานสนทนา / pantip / การเช่ือมโยงความ 
  ฉายสิริ  พัฒนถาวร : การวิเคราะหภาษาท่ีใชในการตั้งกระทูของกระดานสนทนา : กรณีศึกษา 
www.pantip.com. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ.  198 หนา. 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบและองคประกอบของกระทูในกระดานสนทนา กลวิธี
การต้ังช่ือกระทู และศึกษาการเช่ือมโยงความท่ีปรากฏในภาษาระดับสัมพันธสารของเน้ือหาของกระทูใน
กระดานสนทนา ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมีจํานวน 1,150 กระทู จากกระดานสนทนาของ www.pantip.com 

ผลการศึกษาพบวา กระทูในกระดานสนทนาสามารถจําแนกตามองคประกอบได 4 รูปแบบ คือ 
1) กระทูที่มีองคประกอบ 1 สวน คือ กระทูที่ประกอบดวยชื่อกระทูเพียงอยางเดียว 2) กระทูที่มีองคประกอบ 
2 สวน คือ กระทูที่ประกอบดวย ชื่อกระทูและเน้ือหาของกระทู 3) กระทูที่มีองคประกอบ 3 สวน คือ กระทูที่
ประกอบดวย ชื่อกระทู เน้ือหาของกระทู และสวนลงทาย 4) กระทูที่มีองคประกอบ 4 สวน คือ กระทูที่
ประกอบดวย ชื่อกระทู เน้ือหาของกระทู สวนลงทาย และสวนเพ่ิมความ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคในการต้ัง
กระทู พบวา กระทูในกระดานสนทนาสามารถจําแนกตามวัตถุประสงคได 6 ประเภท คือ เพ่ือปรึกษาปญหา
สวนตัว เพ่ือถามความคิดเห็น เพ่ือแสดงความคิดเห็นสวนตัว เพ่ือบอกเลาเหตุการณ เพ่ือพูดคุยระหวางสมาชิก 
และเพ่ือสอบถามขอมูล  

เมื่อนําช่ือกระทูมาวิเคราะหกลวิธีการต้ังช่ือกระทู พบวามีกลวิธีการต้ังช่ือกระทูทั้งส้ิน 17 กลวิธี  
ไดแก  การใหขอมูล    การถาม   การบอกเง่ือนไข   การขอความชวยเหลือ  การตําหนิ  การประชดประชัน 
การเชิญชวน   การออกตัว   การรําพึงรําพัน  การระบุผูตอบ  การเกริ่นนํา  การช่ืนชม  การหยอกลอ  การเรียก 
การอุทาน  การเสนอแนะ  และการคาดคะเน  นํากลวิธีทั้งหมดมาจัดกลุมวัจนกรรมได  4 ประเภท  คือ  
กลุมวัจนกรรมการบอกกลาว  กลุมวัจนกรรมการช้ีนํา  กลุมวัจนกรรมการผูกมัด  และกลุมวัจนกรรมการ
แสดงความรูสึก มีรูปแบบการตั้งช่ือกระทูจํานวน 128 รูปแบบ จําแนกเปนรูปแบบการต้ังช่ือกระทูที่มีกลวิธี
เดียว 14 รูปแบบ รูปแบบการต้ังชื่อกระทูที่มี 2 กลวิธี 60 รูปแบบ รูปแบบการต้ังชื่อกระทูที่มี 3 กลวิธี 50 
รูปแบบ และรูปแบบการต้ังช่ือกระทูที่มี 4 กลวิธี 4 รูปแบบ 

จากการศึกษากลไกการเช่ือมโยงความพบวา กระทูในกระดานสนทนามีกลไกการเช่ือมโยงความ 
4  ลักษณะ ไดแก การเช่ือมโยงความโดยการอางถึง มีการอางถึงหนวยนาม การอางถึงอนุพากยและประโยค 
และการอางถึงขอความ  มีการเชื่อมโยงความโดยการใชคําเช่ือมทั้งส้ิน18 ลักษณะ นอกจากน้ันยังพบวามีการ
ซํ้ารูป การซํ้าความ และการซํ้าโครงสราง สวนการเช่ือมโยงความโดยการละ พบวามีการละหนวยนามและ
การละหนวยกริยา 
 
ภาควิชาภาษาไทย                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร                            ปการศึกษา  2551 
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49202205 : MAJOR : THAI 
 
KEY WORDS : WEB BOARD / PANTIP / COHESION 
 
 CHAYSIRI  PATTANATHAWORN : AN ANALYSIS  OF  THE LANGUAGE  USED IN  
 
WEB BOARD : A CASE STUDY OF WWW.PANTIP.COM.  THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF.  
 
SUWATTANA LIAMPRAWAT. 198 pp. 
 
 
 The purpose of this study is to investigate forms, components, methods of giving a 
name to the web board and cohesion devices in www.pantip.com’s web board. The data were 
collected from 1,150  topic  from the web board in www.pantip.com 
 The study revealed that there are four categories of query in the web board ; 
namely, a single query, a query and its content, a query together with its content and conclusion, 
and a query, its content, conclusion and additional context. The objectives of the queries are to 
consult personal problems, to ask for opinions, to express person opinions, to recount an incident, to 
chit-chat and to ask for information. 
 There are 17 strategies in making a query ; namely, giving information, asking questions, 
telling conditions, asking for assistance, criticizing, satiring, invitation, making an excuse, 
contemplating, identifying addressees, making an introduction, giving a compliment, teasing, 
addressing, exclaiming, advising and anticipating. These can be categorized into four categories of 
speech act ; namely, representatives, directives, commissives and expressives. There are 128 
queries comprising 14 queries in the first category, 60 queries in the second categories, 50 queries 
in the third category and 4 queries in the last category. 
 The devices of cohesion in web board can be classified into 4 categories ; namely, 
nominal reference, clausal reference and discoursal reference. There are 18 categories of 
conjunction. In addition, there are repetion of form, repetition of context, repetition of struction. The 
ellipsis  found in the analysis are the ellipsis of nouns and verbs. 
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ความรัก การดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจและสนับสนุนสงเสริมทุกอยางอยางเต็มกําลังของ พอ แม  
นองชาย และญาติๆ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณดวยหัวใจ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในปจจุบันการติดตอส่ือสารหรือการสืบคนขอมูลตางๆ สามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว
โดยอาศัยเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ซ่ึงมีข้ึนครั้งแรกประมาณ ค.ศ.1960 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ดวยจุดประสงคเพื่อการติดตอส่ือสารและการสงขอมูลทางการทหาร1 ตอมาจึงมีการนําเครือขาย
อินเทอรเน็ตมาใชในงานดานวิชาการและธุรกิจ ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลตางๆ ทําให
เครือขายอินเทอรเน็ตมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว นับต้ังแตป ค.ศ.2000 เปนตนมา มีการใหบริการ
ตางๆ มากข้ึน ไมวาจะเปนการใหขอมูลขาวสารดวยระบบ www. (World Wide Web) ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) หองสนทนา (Chat) ขอมูลบริการ (File Transfer Protocol) และ กระดาน
สนทนา (Web board) 

จากการสํารวจกลุมผู ใช อินเทอร เน็ตในประเทศไทยของสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีแหงชาติ พบวาในปจจุบันประเทศไทยมีผูใชอินเทอรเน็ตมากกวา 13 ลานคน2 
โดยใชบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด รองลงมาคือเพ่ือคนหาขอมูล ติดตามขาว และใชบริการ
กระดานสนทนา ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาวัตถุประสงคของการใชบริการอินเทอรเน็ตที่นอกเหนือจาก
การคนหาขอมูลขาวสารและติดตอธุระสวนตัวแลว การใชกระดานสนทนาผานส่ืออิเล็กทรอนิกสอยาง
คอมพิวเตอรก็ไดรับความนิยมไมนอยไปกวากัน การส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร (Computer - 
Mediated Communication หรือ CMC) มีลักษณะสําคัญ คือ การปฏิสัมพันธ (Interactive) และการ
เช่ือมตอระหวางกัน (Interconnective) ระหวางบุคคล การสื่อสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรมีลักษณะ
พิเศษที่แตกตางจากการส่ือสารผานส่ืออ่ืนๆ เนื่องจากเปนการส่ือสารชนิดเดียวที่สามารถส่ือสารแบบ

                                                        
1 ชัชวดี ศรลัมพ, รายงานผลการวิจัย ลักษณะภาษาไทยใน “หองคยุ” ทางอินเทอรเน็ต (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), 9. 
2 งานวิจัยขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต, ดัชนีชี้วัดขอมูลเครือขายอินเทอรเน็ตของประเทศไทยและ

เขตภูมิภาค [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2551. เขาถึงไดจาก < http://internet.nectec.or.th/webstats/home. 
php?Sec=home > 
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หลายจุดสูหลายจุด (Many-to-Many Mass Medium)3ได การส่ือสารแบบน้ีจึงเปนการส่ือสารที่มีอิสระ
ซ่ึงเปนระบบที่ดีกวาการสนทนาแบบปกติ การส่ือสารแบบ CMC เปนการส่ือสารแบบไมพรอมกันที่มี
ความเกี่ยวของกับบริบท โดยผูส่ือสารจะทิ้งขอความ (Post Messages) ไดอยางไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา
และสถานท่ีที่ทําการส่ือสาร เมื่อผูรับสารไดรับขอความก็จะมีเวลาในการพิจารณาเรื่องราวกอนที่จะ
ตอบกลับ การส่ือสารดังกลาวจะมีความแตกตางจากการส่ือสารในรูปแบบของการสนทนาผาน
คอมพิวเตอร (Chat) การส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรแบบนี้จึงทําใหเกิดสังคมใหม ที่เรียกวา ชุมชน
เสมือน (Virtual Community) ซ่ึงมีเอกลักษณ คือ สามารถแสดงความคิดเห็นไดทันที  ไมมีการควบคุม
ขาวสารและสามารถแสวงหาขอมูลตามความสนใจของผูใช รวมถึงการมีปฏิสัมพันธของผูใชงาน  

กระดานสนทนา หรือ เว็บบอรด (Web board)4 เปนการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร
รูปแบบหนึ่ง มีลักษณะเปนการพูดคุยผานทางหนาเว็บตางๆ โดยจะมีผูต้ังกระทูเพื่อเปนการเปดประเด็น
ในการสนทนาใหผูรวมสนทนาคนอ่ืนเขามาตอบหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่ตนไดเปด
ไว เชน 

“ใครไมกินผกัยกมอืขึน้หนอย” (17 ก.พ. 51) 

“T_T .... ลากอนนะ ตวัเลก็ของแม” (20 ก.พ. 51) 

 “บัตรเครดิต Platinum ของ TMB เวิรคมั้ยครบั” (20 ก.พ. 51) 
 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาช่ือกระทูท่ีใชในการต้ังกระทูน้ี  เจาของกระทูตองการใหมี
ผูรวมสนทนาในประเด็นที่ต้ังข้ึน หลังจากนั้นก็จะมีผูรวมสนทนาคนอ่ืนเขามาแสดงความคิดเห็นหรือ
ตอบคําถาม แตถาไมมีผูตอบหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะรูสึกวาตนเองไมไดรับความสนใจ

                                                        
3 เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล, “การวิเคราะหวาทกรรมบนอินเทอรเน็ต bulletin board ของเว็บไซตพันธทิพย” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544), 20. 

4 คําวา Web board วิลาสินี ตันติวัฒนกูล ใชวา กระดานขาว แตผูวิจัยใชวา กระดานสนทนา เน่ืองจาก
ลักษณะการใชงานของการส่ือสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรในงานวิจัยน้ีเปนการสนทนาพูดคุย หรือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันระหวางผูรวมสนทนาท่ีใชบริการเว็บไซต สวน เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล ใชคําวา Bulletin Board ใน
ความหมายเดียวกับ Web board, Internet Message Board และ กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ชองทางการ
สื่อสารทางอินเทอรเน็ตรูปแบบหน่ึงท่ีเปดโอกาสใหผูรวมทําการสื่อสารสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี โดย
การท้ิงขอความกลับไปกลับมา 
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หรือไมไดรับการยอมรับ ซ่ึงเปรียบเหมือนกับการพูดคนเดียว เพราะลักษณะของกระดานสนทนาใน
เว็บไซตโดยท่ัวไปจะมีการนํากระทูที่มีผูต้ังข้ึนมาเรียงตอกันเฉพาะหัวขอ (Topic) หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา “ช่ือกระทู” ซ่ึงจะมีการใชภาษาและสัญลักษณรูปแบบตางๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูอาน 
และยังมีลักษณะเฉพาะของการใชภาษาเชนเดียวกับภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ต ดังที่ คริสตัล  (Crystal) 
ไดกลาวถึงลักษณะภาษาในอินเทอรเน็ตวา การใชอินเทอรเน็ตมีผลกระทบตอรูปแบบของการใชภาษา
มาก ไมวาจะเปนการสนทนาในหองสนทนา การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การต้ังกระทูในเว็บไซต 
หรือการเขียนหนาเว็บ ดังนั้นจึงมีรูปแบบของการใชภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะตน ทั้งในดานการใช
คําศัพท (Lexicon) การใชคํายอ (Abbreviation) ลักษณะการพิมพพิเศษ (Distinctive graphology) การ
สะกดคํา (Distinctive spelling) การใชเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) และการใชสัญญรูปอารมณ 
(Emoticons)5  

ซูซาน ซี เฮอริ่ง (Susan C. Herring)  กลาววา ภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ตมักไมคอยถูกตอง 
ไมคอยซับซอน และไมคอยตอเนื่องเหมือนภาษาเขียน เน่ืองจากผูพิมพจะใชขอความส้ันๆ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว จึงทําใหเกิดการละประธาน สรรพนาม หรือการใชคํายอ ภาษาดังกลาวจึงมีลักษณะ
แตกตางกับภาษามาตรฐาน ดังนั้น ภาษาที่ใชในการส่ือสารทางอินเทอรเน็ตจึงเปนภาษาท่ีมีความ
หลากหลาย มีการผสมผสานกันระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน จึงอาจกลาวไดวา การส่ือสารผาน
อินเทอรเน็ตเปนการพูดโดยการเขียน ไมใชเปนการพูดหรือการเขียนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง6 สวน
เนื้อหาของกระทูในกระดานสนทนามักมีการพูดถึงเรื่องราวตางๆ ผานการพิมพอยูเสมอ ภาษาในเนื้อหา
ของกระทูจึงมีการใชประโยคหลายๆ ประโยคผูกโยงกันเปนเนื้อหาที่เจาของกระทูตองการนําเสนอ 
ภาษาในระดับที่สูงกวาประโยคนี้เรียกวา สัมพันธสาร (discourse) ซ่ึงเปนลักษณะท่ีสําคัญอยางหนึง่ของ
การศึกษาสัมพันธสารอันจะชวยแสดงใหเห็นลักษณะการใชภาษาผานกระดานสนทนาทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกสไดดียิ่งข้ึนก็คือ การศึกษาการเชื่อมโยงความ เน่ืองจากขอความที่ใชในการมีปฏิสัมพันธ

                                                        
5 David Crystal, อางถึงใน ชัชวดี ศรลัมพ, รายงานผลการวิจัย ลักษณะภาษาไทยใน “หองคุย” ทาง

อินเทอรเน็ต, 11-14. 
6 Susan C. Herring, อางถึงใน ศิริพร ปญญาเมธีกุล, “ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาไทย 

: การสงผลตอกนัระหวางการเชื่อมโยงความ การมอบผลดั และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา” (วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2546), 1-2. 
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ซ่ึงกันและกันไมวาจะชองทางใดก็ตาม ขอความนั้นๆจะตองมีองคประกอบเปนประโยคซึ่งมี
ความสัมพันธกันทางความหมายโดยมีการเช่ือมโยงความแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธดังกลาว  

เว็บไซตท่ีมีการเปดกระดานสนทนาเพื่อใหมีการแสดงความคิดเห็นและพูดคุยในประเทศ
ไทยน้ันมีเปนจํานวนมาก หน่ึงในเว็บไซตที่ไดรับการยอมรับวามีกระดานสนทนาท่ีไดรับความนิยม
มาก จนมีสมาชิกถึงกวา 500,000 คน ไดแก  www.pantip.com ซ่ึงมีกระดานสนทนาซ่ึงเรียกวา คาเฟ 
(Café) โดยจะมีการแบงเปนหองยอยๆตามประเด็นหลักในการสนทนา เชน หองสุขภาพจิต หองโตะ
เครื่องแปง หองรัชดา เปนตน และยังมีหองรวมมิตร ซ่ึงเปนหองที่รวบรวมกระทูของทุกหองท่ีมีผูต้ังข้ึน
จึงมีกระทูที่มีการเปดประเด็นจากทุกหองยอย ส่ิงที่นาสนใจเปนอยางย่ิง คือ ในแตละเดือนนั้นกระดาน
สนทนาของ www.pantip.com นั้นมีผู ต้ังกระทูในหองตางๆมากกวา 3,000 กระทู นับวาเปน
ปรากฏการณท่ีนาสนใจ เนื่องจากเคยมีผูกลาวไววาคนท่ีอยูในโลกออนไลนคือผูที่ขาดการปฏิสัมพันธ
กับสังคม แตจากผลการศึกษาของวรรณสิกา เช้ือชาติไชย พบวาปญหาเรื่องการลดการมีปฏิสัมพันธกับ
สังคมในชีวิตจริงของผูใชอินเทอรเน็ตนั้นเปนปญหาที่ผูใชบริการอินเทอรเน็ตมองวาไมสําคัญ7 อาจเปน
เพราะการติดตอส่ือสารหรือการสนทนาผานส่ือออนไลนก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับในชีวิตจริง ซ่ึง
มักจะมีการบอกเลาเรื่องราวที่ไดประสบ  หรืออาจจะเปนการปรึกษาปญหาตางๆ  อีกทั้งการ
ติดตอส่ือสารหรือการสนทนาผานกระดานสนทนานี้สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วจึง
ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน เหมือนดังในยุคหนึ่งที่มีผูต้ังขอสังเกตวา คอลัมนตอบปญหาชีวิต
ในส่ือส่ิงพิมพมีจํานวนมากข้ึน เพราะคนในสังคมตองการคําแนะนําในการดําเนินชีวิตใหรอดพนจาก
ภาวะวิกฤติ แตไมสามารถหาทางออกใหตนเองหรือพูดคุยกับคนรอบขางได จึงจําเปนตองใหผูอ่ืนมา
ชวยแกไข8  

ปจจุบันการติดตอส่ือสารมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ผูคนในสังคมจึงหันมาใชบริการ
กระดานสนทนาในการพูดคุยหรือบอกเลาเรื่องราวตางๆมากกวาการเขียนจดหมายไปตามส่ือส่ิงพิมพ 
กระดานสนทนาของ www.pantip.com เปนกระดานสนทนาท่ีไดรับความนิยมมาก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ

                                                        
7
 วรรณสิกา เชื้อชาติไชย, “ความเหงาในชุมชนเสมือน : กรณีศกึษา www.pantip.com และwww.sanook. 

com” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวาสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 
บทคัดยอ. 

8 ฆัณฏานาท สังขประดิษฐ, “คอลัมนตอบปญหาชีวิต : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคําสอนรวม 
สมัย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2542), 8. 
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ศึกษาลักษณะภาษาที่ใชในกระดานสนทนาใน  www.pantip.com โดยศึกษาองคประกอบและ
วัตถุประสงคของการต้ังกระทู กลวิธีการตั้งช่ือกระทู รวมไปถึงศึกษาการเช่ือมโยงความเนื้อหาของ
กระทู เพ่ือใหเห็นลักษณะของภาษาที่ใชในกระดานสนทนาไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและองคประกอบของกระทูในกระดานสนทนา 
 2. เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใชในการต้ังช่ือกระทูของกระดานสนทนา 
 3. เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงความท่ีปรากฏในภาษาระดับสัมพันธสารของเน้ือหาของกระทู
ในกระดานสนทนา 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 1. เม่ือพิจารณาจากองคประกอบและวัตถุประสงคของการต้ังกระทู ในกระดานสนทนาจะ
มีกระทูหลายรูปแบบ 

2. ภาษาที่ใชในกระดานสนทนามีลักษณะเฉพาะ ทั้งดานการใชสัญลักษณภาพ และการใช
กลวิธีการต้ังชื่อกระทู เพ่ือใหกระทูของตนนาสนใจ 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบรูปแบบและองคประกอบของกระทูในกระดานสนทนา 

2. ทําใหทราบถึงกลวิธีทางภาษาและลักษณะภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือกระทูของกระดาน
สนทนา 

3. ทําใหทราบลักษณะของภาษาไทยปจจุบันที่ปรากฏในอินเทอรเน็ต และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดจากการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร 

 
ขอบเขตในการศึกษา 
 1. ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะกระทูที่มีช่ือกระทูแสดงในหองยอยตางๆ ของ www.pantip.com 
โดยจะตองเปนกระทูที่ต้ังข้ึนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 เทานั้น หากมีกระทูข้ึนซํ้ากันผูวิจัยจะ
นํามาศึกษาเพียง 1 กระทู และจะใชการสะกดการันตตามท่ีปรากฏในตนฉบับ ทั้งนี้เพ่ือใหเห็นลักษณะ
การใชภาษาไทยในอินเทอรเน็ต 
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2. ผูวิจัยจะไมศึกษากระทูที่เปนกระทูฝากรูป* และกระทูที่มีเนื้อหาไมจบในสวนของหัว
เรื่องของกระทู 

3. งานวิจัยนี้จะวิเคราะหองคประกอบของกระทู กลวิธีท่ีใชในการตั้งช่ือกระทู และการ
เช่ือมโยงความของกระทูในกระดานสนทนาเทาน้ัน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

กระดานสนทนา  หมายถึง การส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงท่ีผูรวม
สนทนาสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยการฝากขอความ (Post) ไวได 

กระทู   หมายถึง หัวขอหรือขอความที่มีผูฝากไว มักเปนการเปดประเด็นในการสนทนา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ตนสนใจ อาจอยูในรูปแบบของการต้ังคําถาม หรือการบอกเลาเรื่องราว 
ประสบการณ เพ่ือเปนการเปดประเด็นในการสนทนาผานกระดานสนทนา 

ชื่อกระทู  หมายถึง สวนแรกของกระทูซ่ึงจะแสดงในหนารวม เพื่อใหผูรวมสนทนาคนอ่ืน
คลิกเขาไปรวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือตอบปญหา 

เจาของกระทู/จขกท.  หมายถึง ผูใชงานกระดานสนทนาท่ีเปนผูเปดประเด็นในการ
สนทนาโดยการต้ังกระทูข้ึน 

ผูรวมสนทนา  หมายถึง ผูใชงานหรือผูที่เขามาแสดงความคิดเห็นในกระดานสนทนาใน 
www.pantip.com 

การเชื่อมโยงความ  หมายถึง  การแสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางประโยค ซ่ึง
เปนองคประกอบของภาษาระดับขอความ การเช่ือมโยงความจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อมีการตีความหมายของ
องคประกอบหนึ่งโดยอาศัยองคประกอบอ่ืน และการเช่ือมโยงความจะปรากฏในบริบทภาษาที่เปนรูป
ผิว (Surface text) ดวยรูปภาษาท่ีเปนกลไกแสดงการเชื่อมโยงความ (Cohesive device) 
 
วิธีดําเนินการการศึกษา 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

                                                        
* กระทูฝากรูป หมายถึง กระทูทีด่ําเนินเน้ือหาดวยรูปภาพเปนหลกัในการดําเนินเรื่อง หรือใชรูปเพ่ือให

ผูรวมสนทนาเขาใจเน้ือหาท้ังหมด ในกรณีที่เจาของกระทูมุงเสนอความคิดดวยตวัอักษรและมีรูปภาพเพียง 1 รูป ไม
ถือวาเปนกระทูฝากรูป 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษานี้ ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ทฤษฎีวัจนกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหการใชกลวิธีและ/หรือวัจนกรรมตางๆในชื่อกระทู 
และศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับสัมพันธสารโดยเนนเรื่องการเช่ือมโยงความ เพ่ือเปนแนวทางในการ
วิเคราะหการเช่ือมโยงความของเนื้อหากระทู รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใช
ภาษาผานส่ือกลางคอมพิวเตอร เพื่อเปนความรูและเปนแนวทางในการทําวิจัยการใชภาษาในกระดาน
สนทนาซ่ึงก็จัดวาเปนการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรเชนเดียวกัน 
 2. การคัดเลือกแหลงขอมูล  

แหลงขอมูลที่ผูวิจัยเลือก คือ www.pantip.com เน่ืองจากเปนเว็บไซตที่มีกระดาน
สนทนาที่มีผูนิยมใชเปนจํานวนมาก 
 3. การเก็บขอมูล  

กระดานสนทนาหรือคาเฟ ใน www.pantip.com มีการจําแนกเปนหองยอย 25 หอง 
ไดแก สยามสแควร ชานเรือน เฉลิมไทย ไกลบาน เฉลิมกรุง หองสมุด จตุจักร ศาสนา กนครัว หวากอ 
ชายคา สีลม รัชดา สินธร มาบุญครอง ราชดําเนิน ศุภชลาศัย ศาลาประชาคม Blueplanet โทรโขง กลอง 
ไรสังกัด สวนลุมพินี รวมมิตร และโตะเครื่องแปง  

ในการเก็บขอมูลท่ีจะนํามาศึกษา ผูวิจัยเก็บขอมูลกระทูที่มีผูต้ังกระทูข้ึนในระหวาง
วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2551 จากหองยอยจํานวน 23 หอง ไดแก สยามสแควร ชานเรือน เฉลิมไทย 
ไกลบาน เฉลิมกรุง หองสมุด จตุจักร ศาสนา กนครัว หวากอ ชายคา สีลม รัชดา สินธร มาบุญครอง ราช
ดําเนิน ศุภชลาศัย ศาลาประชาคม Blueplanet กลอง ไรสังกัด สวนลุมพินี และโตะเครื่องแปง หองยอย
ท่ีผูวิจัยไมไดเลือกเก็บขอมูลคือ โทรโขง และ รวมมิตร เนื่องจากหองโทรโขงเปนหองที่มีไวสําหรับ
รองทุกข เพ่ือใหหนวยงานของรัฐเขามาตรวจสอบ จึงมีผูรวมสนทนานอยหรือไมมีเลย สวนหองรวม
มิตรเปนหองที่รวมทุกกระทูที่มีผูต้ังข้ึนในกระดานสนทนาของ www.pantip.com ผูวิจัยจึงไมเก็บขอมูล
กระทูที่มีผูต้ังข้ึนในหองดังกลาว 

 เม่ือไดหองยอยที่จะเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยจึงใสหมายเลขกํากับหองเรียงตามลําดับ
อักษร ดังตาราง 
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ตารางท่ี 1 แสดงเลขหองและประเด็นหลักของการสนทนาในหองยอย 
 

หอง ประเด็นหลกั 
1. กนครัว อาหารการกิน สูตรลับความอรอย 
2. กลอง กลองและการถายภาพท่ัวไป กลองดิจิทัล 
3. ไกลบาน คนไทยในตางแดน ปรึกษาวิธีการศึกษา การทํางาน  

การทองเที่ยวตางประเทศ 
4. จตุจักร สุนัข แมว ปลาสวยงาม กระตาย สัตวเลี้ยงอ่ืนๆ ตนไม พรรณไมนํ้า 

ของสะสม งานอดิเรก 
5. เฉลิมกรุง ดนตรี ศิลปน-นักรอง ละครเวที ศิลปะแขนงตางๆ 
6. เฉลิมไทย ภาพยนตร วิทยุ-โทรทัศน ดารา-นักแสดง การตูน แวดวงโฆษณา 

หนังไทย 
7. ชานเรือน ครอบครัว แมและเด็ก 
8. ชายคา ท่ีพักอาศัย เฟอรนิเจอร ตกแตง เครื่องใชไฟฟา 
9. โตะเครื่องแปง ความงาม โภชนาการ แฟช่ัน 
10. มาบุญครอง โทรศัพทมือถือ ผูใหบริการ/ระบบ 
11. รัชดา รถ-ประดับยนต การจราจร เครื่องเสียงรถยนต มอเตอรไซค 
12. ราชดําเนิน การเมือง กวีการเมือง ตางประเทศ 
13. ไรสังกัด ไมรูจะเขากลุมไหน เชิญกลุมน้ีกอนเลย 
14. ศาลาประชาคม สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย ปญหาชีวิต 
15. ศาสนา ศาสนา 
16. ศุภชลาศัย ฟุตบอล กอลฟ ศิลปะการตอสู บาสเกตบอล วอลเลยบอล เทนนิส

แบดมินตัน รักบี้  
17. สยามสแควร กุกกิ๊ก จะจาหาเพื่อน การเรียน รอบรั้วมหา’ลัย 
18. สวนลุมพินี สุขภาพกาย ปญหาสุขภาพจิต คลินิกหมออาสา 
19. สินธร หุน การเงิน การลงทุน 
20. สีลม การตลาด การบริหาร ธุรกิจ SME 
21. หวากอ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี  
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หอง ประเด็นหลกั 
ดาราศาสตร ภูมิปญญาของมนุษย เรื่องลึกลับ 

22. หองสมุด หนังสือ-การประพันธ หนังสือแนะนํา ภาษาไทย การศึกษา ภาษา 
ปรัชญา 

23. Blueplanet ทองเท่ียว บันทึกนักเดินทาง SCUBA จักรยาน ดูนก ตกปลา 
Camping ส่ิงแวดลอม 

 
จากนั้นผูวิจัยคัดเลือกกระทูที่มีผูรวมสนทนามากท่ีสุด 50 ลําดับแรกของแตละหอง ได

กระทูท่ีนํามาเปนขอมูลทั้งหมด 1,150 กระทู ผูวิจัยไดคัดลอกกระทูที่นํามาเปนขอมูลท้ังหมดลงใน 
Microsoft Word โดยเรียงตามลําดับวันท่ีที่มีการต้ังกระทู และใสหมายเลขกํากับลําดับกระทูในแตละ
หอง ผูวิจัยอางอิงท่ีมาของกระทูดังนี้ (หมายเลขหอง/หมายเลขลําดับกระทู, วันท่ีตั้งกระทู) เชน (12/1, 1 
มิ.ย.51) หมายถึง กระทูนี้เปนกระทูที่ต้ังข้ึนในหองราชดําเนิน เปนกระทูลําดับที่หนึ่งของหอง และ
เจาของกระทูต้ังกระทูดังกลาวข้ึนในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 เปนตน ทั้งนี้ ผูวิจัยใสหมายเลขลําดับ
กระทูเพ่ือความสะดวกในการสืบคนของผูวิจัย 
 4. การวิเคราะหขอมูล  

จําแนกรูปแบบของกระทูตามรูปแบบและวัตถุประสงคในการต้ังกระทู จากน้ันจึง
วิเคราะหกลวิธีการต้ังช่ือกระทู และใชแนวคิดการแบงวัจนกรรมของเซอรล ซ่ึงไดแบงวัจนกรรม
ออกเปน 5 กลุม สวนการวิเคราะหการเช่ือมโยงความของเนื้อหากระทู ผูวิจัยใชแนวคิดของ Wipah 
Chanawangsa9 และชลธิชา บํารุงรักษ 10 
 5. สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และนําเสนอผลงานในรูปแบบวิทยานิพนธ 
 
แหลงขอมูล 
 1. สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 2. สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ 

                                                        
9  Wipah Chanawangsa, “Cohesion in Thai” ( Ph.D. Dissertation Georgetown University, 1986). 
10  ชลธิชา บํารุงรักษ, การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตางๆในภาษาไทย เลม 1-2. (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539). 
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 3. สํานักวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 4. หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
 5. สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 

6. กระดานสนทนาใน www.pantip.com 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในบทนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหภาษาท่ีใชใน
การต้ังกระทูของกระดานสนทนา เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและทําใหเขาใจแนวคิดตางๆท่ี
นํามาศึกษา โดยผูวิจัยแบงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของออกเปนสองสวนใหญๆ สวนแรกคือ 
เอกสารท่ีเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก แนวคิดเรื่องทฤษฎีวัจนกรรม 
สําหรับใชวิเคราะหภาษาในการต้ังช่ือกระทู จากนั้นจะกลาวถึงแนวคิดเรื่องการศึกษาสัมพันธสาร 
เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเนื้อหากระทู สวนท่ีสองเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาการใชภาษาในการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร เพื่อใหเห็นภาพรวมในการศึกษา
ภาษาผานส่ือกลางคอมพิวเตอรไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  
แนวคิดเร่ืองทฤษฎีวัจนกรรม 

การอธิบายกลไกของภาษากับความหมายตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร เกิดข้ึนจาก
แนวคิดของกลุมปรัชญาภาษาสามัญ (ordinary language philosophy) โดย จอหน แอล ออสติน 
(John L. Austin) ไดเสนอทฤษฎีวัจนกรรม (speech act theory) ข้ึน และกลาวถึงสาระสําคัญของ
แนวคิดนี้วา “เราสามารถใชภาษาเพ่ือกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหเราได”1  

จอหน อาร เซอรล (John R. Searle) มีความเห็นสอดคลองกับออสติน และไดเสนอวา 
การศึกษาภาษาไมใชแคการศึกษาเรื่องรูปประโยคหรือการบอกเลาเนื้อความเทานั้น แตยังตองศึกษา
รวมไปถึงการใชดวย2 ถอยคําท่ีส่ือการกระทําทางเจตนาในการส่ือสารนั้นเรียกวา “วัจนกรรม 
(speech act)” 

ออสติน ยังไดกลาววา นอกจากหนาท่ีในการส่ือสารแลว คําพูดยังไดทําใหเกิดการ
กระทําอยางใดอยางหนึ่งดวย โดยในการพูดหรือการใชภาษาทุกครั้งจะเกิดการกระทํา 3 ระดับ
ไดแก 

                                                        
1  ทรงธรรม อินทจักร, แนวคิดพ้ืนฐานดานวัจนปฏิบัติศาสตร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2550), 15-17. 
2 John R. Searle, F. Kiefer and M. Bierwisch, eds., Speech Act Theory and Pragmatics 

(Dordrecht, Holland : D Reidel Publishing, 1980), vii. 
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1. การกลาวถอย (locutionary act) เปนถอยคําท่ีประกอบดวยเสียง สามารถส่ือ
ความหมายไดตามกฎไวยากรณและความหมายของคําในภาษานั้น 

2. การแสดงเจตนา (illocutionary  act) คือ การกระทําท่ีผูพูดต้ังใจใหประสบผลบางส่ิง
บางอยาง หรือเปนการแสดงเจตนาท่ีแฝงอยูในขณะท่ีผูพูดกลาวถอยคํา 

3. วัจนผล (perlocutionary  act)  คือ การกระทําท่ีเปนผลมาจากการกลาวถอยคําของ   
ผูพูด 

 
เซอรล ไดแสดงความคิดเห็นในการศึกษาความหมายในเชิงบริบทของการส่ือสารวา 

คําหรือประโยคไมใชหนวยสําคัญในการส่ือสาร หนวยท่ีสําคัญท่ีสุดของการส่ือสาร คือ วัจนกรรม3 
หมายถึง การกระทําโดยใชภาษาพูดซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ (conditions) 
ของวัจนกรรมนั้นๆ และถอยคําเหลานั้นจะส่ือความหมายไดก็ตอเม่ือมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 

1. การกลาวถอย (utterance act)  คือ การท่ีผูพูดใชคํา หรือประโยคในการส่ือสาร ซ่ึง
เรียกรวมกันไดวา “ถอยคํา (utterance)” 

2. การนําเสนอความ (propositional act) หมายถึง การท่ีผูพูดบงเนื้อความของถอยคําท่ี
กลาวออกมาในรูปของเหตุการณ และผูท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณ 

3. การแสดงเจตนา (illocutionary act) คือ เจตนาของผูพูดในการกลาวถอยคําออกมา 
เชน การทักทาย การถาม เปนตน 

เซอรลใหความสําคัญในการแสดงเจตนา ลักษณะของวัจนกรรมซ่ึงมีหนาท่ีในการ
ส่ือสารนั้นตองอาศัยเง่ือนไขตางๆ เปนเครื่องกําหนดหนาท่ีในการส่ือความ การกระทําวัจนกรรม
ลวนตองมีเง่ือนไขความเหมาะสม (felicity conditions) ของวัจนกรรม ดังนี้ 

1. เง่ือนไขบอกเนื้อความ (propositional content rule) คือ เง่ือนไขท่ีเกี่ยวกับลักษณะ
ของเนื้อความ โดยตองมีสวนท่ีอางถึงและมีภาคแสดง 

2. เง่ือนไขบอกปจจัยพื้นฐาน (preparatory rule) คือ เง่ือนไขท่ีบอกความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับผูพูดผูฟงกับการกระทํานั้นๆ  

3. เง่ือนไขบอกความจริงใจ (sincerity rule) คือ เง่ือนไขท่ีแสดงความรูสึกและเจตนาท่ี
แทจริงของผูพูด 

                                                        
3 John R. Searle, Speech Act : An essay in the philosophy of language (New York : Cambridge 

University Press, 1969), 16. 
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4. เง่ือนไขบอกสาระสําคัญ (essential rule) คือ เง่ือนไขท่ีบอกสาระสําคัญของถอยคํา
นั้นๆ 

จากเง่ือนไขในการเกิดวัจนกรรมของเซอรลจะเห็นไดวา แตละเง่ือนไขก็มุงประเด็น
สําคัญท่ีแตกตางกัน ดังนั้นในการศึกษาภาษาท่ีมีความสัมพันธกับการใชจริงจึงตองมีการศึกษาท้ัง
รูปภาษาและเจตนาในการส่ือสาร ซ่ึงเซอรลไดแบงกลุมวัจนกรรมออกเปน 5 ประเภท คือ 

 
1. กลุมวัจนกรรมการบอกกลาว (representative หรือ assertive)  

วัจนกรรมในกลุมนี้ เปนการกลาวถอยคําท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อบอกเลา บอก
ขอเท็จจริง หรือเนนใหเห็นวาผูพูดเช่ือในความเปนจริงเกี่ยวกับส่ิงตางๆและความเปนไปเกี่ยวกับส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนรอบๆตัว ดังนั้นจึงตองการบอกเลาขอมูลดังกลาวดวยเห็นวาผูฟงยังไมทราบหรือจะเปน
ประโยชนตอผูฟง เชน การพูด (saying) การกลาวยืนยัน (asserting) การสรุป (concluding) การ
รายงาน (reporting) การโออวด (boasting) การตอวา (complaining) หรือ การซุบซิบ (gossiping) 
เปนตน 

2. กลุมวัจนกรรมการชี้นํา(directive)  
วัจนกรรมกลุมนี้เปนการกลาวถอยคําของผูพูด เพื่อใหผูฟงกระทําตามความ

ประสงคของผูพูด วัจนกรรมในกลุมนี้มีตั้งแตประเภทท่ีมีพลังวัจนกรรมแรง (strong)ไปจนถึง
พลังวัจนกรรมออน (weak) ตามลําดับ เชน การออกคําส่ัง (commanding/ordering) การขอรอง 
(requesting) การสอบถาม (questioning) การออนวอน (begging) การอนุญาต (permitting) หรือ 
การเสนอแนะ (suggesting) เปนตน  

3. กลุมวัจนกรรมการผูกมัด (commissive)  
กลุมวัจนกรรมนี้มีคุณสมบัติพื้นฐานรวมกันกับถอยคําในกลุมวัจนกรรมการช้ีนํา 

คือเกี่ยวของกับการพูดท่ีสงผลใหเกิดการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เปนการกลาวถอยคําท่ีมีจุดมุงหมาย
ใหผูฟงทราบวาผูพูดจะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน การสัญญา (promising) การขมขู (threatening) 
การเสนอตัว (offering) การปลอบโยน (reassuring) การรับรอง (guaranteeing) หรือ การแสดงความ
ตั้งใจ (intending) เปนตน 

4. กลุมวัจนกรรมการแสดงความรูสึก (expressive)  
วัจนกรรมในกลุมนี้มีความจําเปนตอการมีปฏิสัมพันธเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปน

การกลาวถอยคําท่ีแสดงสภาวะทางอารมณความรูสึกและทัศนคติของผูพูดที่มีตอส่ิงตางๆวัจนกรรม
ในกลุมนี้จะมุงเนนใหผูอ่ืนทราบวาผูพูดรูสึกอยางไรกับผูฟงเทานั้น มิไดมุงเนนจะใหผูฟงกระทําส่ิง
ใดๆหรือใหผูฟงไดทราบถึงขอมูลท่ีมีสาระสําคัญใดๆ  เชน  การทักทาย  (greeting) การชม 
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(complimenting) การขอโทษ (apologizing) การแสดงความยินดี (congratulating) การแสดงความ
เสียใจ (expressing condolences) หรือ การอําลา (expressing farewell) เปนตน 

5. กลุมวัจนกรรมการแถลงการณ (declaration)  
วัจนกรรมในกลุมนี้เปนการกลาวถอยคําเพื่อประกาศหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพ

ของสรรพส่ิง มักใชในบริบทท่ีเปนทางการ และมีความสัมพันธกับวัจนกรรมกลุมการบอกกลาว คือ 
เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลเชนกันแตวัจนกรรมในกลุมนี้จะตองเกิดข้ึนในสถานการณท่ีมีความเปน
ทางการสูง เชน การเสนอช่ือ (nominating) การกลาวเปดงาน (opening a ceremony) การแตงต้ัง 
(appointing) หรือ การประกาศสงคราม (declaring war) เปนตน4 

 
อยางไรก็ตาม ในการใชถอยคําครั้งหนึ่งๆ สามารถแสดงวัจนกรรมไดหลายวัจนกรรม 

ดังนั้นการกลาวถอยคําในครั้งหนึ่งๆนั้นจะสามารถเปนไดท้ังวัจนกรรมตรง (direct speech act) 
และวัจนกรรมออม (indirect speech act) เชน ในขณะท่ีกําลังรับประทานอาหารมีผูพูดวา “ชวยสง
น้ําปลาใหหนอย” ถอยคํานี้อาจมีความหมายวาใหชวยสงน้ําปลาใหเนื่องจากหยิบไมถึง หรือ เปน
การพูดเพื่อตําหนิวาผูปรุงอาหารปรุงไมอรอยก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทของการส่ือสารในขณะน้ัน 
การท่ีวัจนกรรมจะประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของผูพูดและผูฟงนั้น ไมจําเปนตองข้ึนอยู
กับวาถอยคําท่ีกลาวออกไปมีกริยาแสดงหรือไม แตข้ึนอยูกับทักษะในการส่ือสารของผูพูด 
ความสัมพันธระหวางคูสนทนา และความเขาใจในบริบทของการปฏิสัมพันธ ขอมูลภาษาอาจจะมี
ความครบถวนทางไวยากรณหรือไมก็ได แตถอยคํา (utterance) จะตองประกอบดวยภาษาและ
สามารถส่ือเจตนาได ไมวาจะเปนเพียงคําอุทานส้ันๆ หรือเปนเพียงสวนใดสวนหนึ่งของประโยค
เทานั้น นักวัจนปฏิบัติศาสตรถือวาทัศนะวา ปจจัยตางๆท่ีกําหนดการใชภาษาทําใหภาษาตางๆ มี
พลวัต (dynamic) สูง ดังนั้นแนวคิดท่ีใชอธิบายจึงไมจําเปนตองมีขอสรุปอยางเปนรูปธรรม หรือ
อาจกลาวไดวา การศึกษาวัจนปฏิบัติศาสตรไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานกฎเกณฑท่ีตายตัว แตจะเปนการ
พิจารณาการใชตามความเหมาะสมและความนาจะเปนในการใชภาษานั้นๆ มากกวา 
 
 
 
 
 

                                                        
4 ทรงธรรม อินทจักร, แนวคิดพ้ืนฐานดานวัจนปฏิบัติศาสตร, 44-48. 
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แนวคิดเร่ืองการศึกษาสัมพันธสาร 
การศึกษาภาษาในระดับท่ีสูงกวาระดับประโยค หรือ สัมพันธสาร (discourse)5 อาจ

พบวามีคําหลายคําท่ีมีความหมายอยางเดียวกัน คือ วจนะ ปริจเฉท ภาษาระดับขอความ ซ่ึงคําเหลานี้
หมายถึง ขอความทางภาษาท่ีมนุษยใชในการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน ขอความทางภาษาน้ันมี
องคประกอบเปนประโยคซึ่งมีความสัมพันธกันทางความหมาย มีผูจําแนกประเภทของสัมพันธสาร
โดยใชเกณฑตางๆกัน เชน จําแนกตามส่ือท่ีใชในการส่ือสาร จําแนกตามผูเกี่ยวของในการส่ือสาร 
หรือจําแนกตามวัตถุประสงคท่ีใชในการส่ือสาร เปนตน แตเกณฑท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดใน
การศึกษาสัมพันธสาร คือ การจําแนกตามส่ือท่ีใชในการส่ือสาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
บราวนและยูล (Brown and Yule) ไดจําแนกภาษาในระดับสัมพันธสารตามส่ือท่ีใช

ในการสงสารเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน ดังนั้น ภาษาพูด จึงหมายถึง การใชภาษาพูดเปน
เครื่องมือในการส่ือสาร จะเปนการส่ือสารในลักษณะท่ีเห็นหนากันหรือไมเห็นหนากันก็ได เชน 
การประชุม การสัมมนา การพูดคุย หรือการพูดคุยทางโทรศัพท เปนตน นอกจากนั้นยังอาจจะ
ประกอบดวยรูปแบบของการส่ือสารท่ีไมใชถอยคํา หรือ อวัจนภาษา (non-verbal communication) 
เชน สีหนา แววตา ทาทาง เปนตน สวน ภาษาเขียน หมายถึง การสงความหรือสารท่ีใชตัวอักษรเปน
เครื่องมือในการส่ือสาร ผูรับสารและผูสงสารไมมีโอกาสเห็นหนากัน ไมมีรูปแบบการส่ือสารท่ีไม
ใชถอยคํา คือ ไมมีอวัจนภาษาปรากฏรวมในการใชภาษาเขียน ภาษาเขียนจะมีโครงสรางทาง
ไวยากรณของประโยคที่สมบูรณและคอนขางซับซอน ท้ังยังมีการใชเครื่องหมายตางๆดวย แตภาษา
พูดจะมีโครงสรางทางไวยากรณท่ีไมสมบูรณ เรียบเรียงประโยคไมตอเนื่อง และมีการละ การซํ้า 
ปรากฏอยูมาก6 

 
คริสตัล (Crystal) กลาววา สัมพันธสารสามารถจําแนกความตามลักษณะของส่ือท่ี

ใชได 2 ประเภท คือ ภาษาพูดและภาษาเขียน และไดกลาวถึงความแตกตางระหวางภาษาพูดกับ
ภาษาเขียนสรุปไดวา 

                                                        
5 คําวา Discourse มีผูใชเปนภาษาไทยหลายคํา เชน ชลธิชา บํารุงรักษ ใชวา ภาษาระดับขอความ 

เพียรศิริ วงศวิภานนท ใชวา ปริจเฉท สมทรง บุรุษพัฒน ใชวา วจนะ แตผูวิจัยใชวา สัมพันธสาร ตามที่ปรากฏใน
หนังสือศัพทภาษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 

6 G. Brown and G. Yule, Discourse Analysis (Cambridge : Cambridge University Press, 1983), 
4-18. 
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ภาษาพูด เปนการใชภาษาท่ีมีการปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง แตมีขอจํากัดเรื่อง
เวลา คือ ไมคงทน แตจะไมมีความลาชา ผูสนทนาสามารถโตตอบไดทันที แมวาในการสนทนาน้ัน
ผูพูดจะมีโอกาสคิดทบทวนกอนท่ีจะพูด แตเม่ือพูดแลวก็ไมสามารถเรียกคืนคําพูดได การพูดซอน
กันหรือพูดแทรกกันมักเกิดข้ึนเสมอ นอกจากน้ันภาษาพูดยังมีโครงสรางประโยคท่ีไมสมบูรณ มัก
ใชภาษาท่ีไมเปนทางการ มีการใชคํายอ คําสแลง และเนื่องจากเปนการสนทนาท่ีเห็นหนากัน จึงมี
การใชภาษาทาทาง น้ําเสียง ระดับเสียง มีจังหวะในการพูด มีชวงที่หยุดพูด ซ่ึงไมพบในภาษาเขียน 

ภาษาเขียน เปนการใชภาษาโดยมีพื้นท่ีท่ีจํากัด มีความคงทนถาวร แมวาจะมีความ
ลาชาในเรื่องของเวลาระหวางการเขียนและการรับรู แตก็สามารถอานซํ้าอยางละเอียดได ผูเขียนก็
ไมสามารถจะรูไดวาผูอานเปนใครหรือบางครั้งอาจคาดเดาได ภาษาเขียนเปนการใชภาษาท่ีผูเขียน
และผูอานไมสามารถมองเห็นกันได ผู เขียนจึงมักมีการใชภาษาอยางเปนทางการ มีการใช
โครงสรางประโยคท่ีซับซอนมากกวาภาษาพูด มีการใชตัวอักษรและเครื่องหมายรูปแบบตางๆ 
ภาษาเขียนมีการบันทึกไวทําใหคนหาและเก็บรักษางาย จึงเหมาะท่ีจะบันทึกขอเท็จจริงและการ
เรียนรูเพราะโอกาสที่จะเขียนผิดมีนอยมาก อีกท้ังผูเขียนยังสามารถกลับไปแกไขขอผิดพลาดได7  

 
การจําแนกสัมพันธสารตามส่ือท่ีใชในการส่ือสารสามารถจําแนกภาษาได 2 ประเภท

ดังท่ีกลาวมาแลว แตในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีมากข้ึน ทําใหเกิดภาษาระดับ
ขอความรูปแบบใหม ซ่ึงเปนการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรในลักษณะของการออนไลนทาง
อินเทอรเน็ต มีผูเรียกการส่ือสารรูปแบบใหมนี้แตกตางกันออกไป ไดแก ปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส 
(electronic discourse) ปริจเฉทคอมพิวเตอร (computer - mediated discourse) ปริจเฉทการเขียนท่ีมี
การปฏิสัมพันธ (interactive written discourse) ภาษาอิเล็กทรอนิกส (electronic language)8 การ
ส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร (computer - mediated communication)9 การส่ือสารรูปแบบใหมนี้
มีการส่ือสารกันโดยใชแปนพิมพคอมพิวเตอร ขอความก็จะถูกสงไปยังผูรับสารอยางรวดเร็ว ภาษา

                                                        
7 David Crystal, Language and the Internet second edition (Cambridge : Cambridge 

University Press, 2006), 28-30. 
8 ศิริพร ปญญาเมธีกุล, “ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาไทย : การสงผลตอกัน

ระหวางการเช่ือมโยงความ การมอบผลัด และความเก่ียวของของเร่ืองที่สนทนา” 20. 
9 รัตนาวลี เกียรตินิยมศักด์ิ, “มณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร : 

กรณีศึกษา  www.pantip.com และ www.sanook.com” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 13. 
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ท่ีใชจึงไมมีมาตรฐานเหมือนกับภาษาเขียน มักมีการใชคํายอ คําสแลง ผูสนทนาสามารถส่ือสารกัน
ไดอยางรวดเร็วเหมือนกับการสนทนาจริงๆ10 
 

เนื่องจาก สัมพันธสารเปนขอความทางภาษาท่ีมนุษยใชในการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน ขอความทางภาษานั้นมีองคประกอบเปนประโยคซ่ึงมีความสัมพันธกันทางความหมายโดยมี 
“การเช่ือมโยงความ” แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธดังกลาว และจากท่ีกลาวมาแลววาการวิเคราะห
การเช่ือมโยงความของกระทูในกระดานสนทนา เปนการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรซ่ึงเปน
การใชภาษาในลักษณะของท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน ผูวิจัยจึงไดประยุกตแนวคิดเรื่องการ
เช่ือมโยงความในภาษาพูดและภาษาเขียน ของ Wipah Chanawangsa และ ชลธิชา บํารุงรักษ เขา
ดวยกันเพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 ชลธิชา บํารุงรักษ ศึกษาการเช่ือมโยงความ  3  ชนิด  ไดแก 

1. การอางถึง (Reference) เปนการเชื่อมโยงความโดยท่ีการตีความรูปภาษาหนึ่ง
ตองอาศัยอีกรูปภาษาหนึ่ง รูปภาษาท่ีแสดงความหมายหลักเรียกวา รูปหลัก สวนรูปภาษาที่ตอง
อาศัยการตีความอางอิงอีกรูปภาษาหน่ึงเรียกวา รูปแทน ความสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางรูปหลักและ
รูปแทนมักเปนความสัมพันธแบบตาม (anaphoric relation) เปนสวนมาก 

1.1 การอางถึงหนวยนาม (nominal reference) เปนการอางถึงท้ังส่ิงท่ีมี
รูปภาษาที่ปรากฏนํามากอนในบริบทภาษาและท่ีสามารถสืบคนไดจากบริบทสถานการณ รูปภาษา
หลักอาจเปนนามหรือนามวลีก็ได มี 5 ประเภท ไดแก 

1.1.1 บุรุษสรรพนาม เปนการใชคําสรรพนามบอกบุรุษ  เชน 
ขาพเจา ผม คุณ ทาน ดิฉัน เขา เพื่ออางถึงนามหรือนามวลีท่ีไดกลาวมาแลว  

1.1.2 คําเรียกขาน อาจเปนช่ือตน ช่ือเลน หรือคําเรียกญาติ คํา
เรียกตําแหนง  คําเรียกอาชีพหรือสถานะ หรือฉายานาม ท่ีใชอางถึงส่ิงท่ีไดกลาวมาแลวในบริบท
ภาษาหรือในกรณีท่ีรูปแทนนั้นอางถึงส่ิงท่ีรูจักกันดีโดยท่ัวไป 

1.1.3 สรรพนามบงช้ี เชน นี่ นั่น นี้ นั้น  

                                                        
10 ศิริพร ปญญาเมธีกุล, “ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาไทย : การสงผลตอกัน

ระหวางการเช่ือมโยงความ การมอบผลัด และความเก่ียวของของเร่ืองที่สนทนา” 21. 
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1.1.4 ลักษณนามและสวนขยาย อาจปรากฏในโครงสราง เชน 
ลักษณนาม+สวนขยาย หรืออาจเปน ลักษณนาม+จํานวนนับ สวนขยายสวนมากเปนคําบงช้ี เชน นี้ 
นั้น ดังกลาว หรือเปนคําแสดงลําดับท่ีหรือแสดงจํานวนนับ เชน หนึ่งคน หลายคน 

1.1.5 สุญญนามวลี  เปนการกลาวอางถึงหนวยนามโดยไม
ปรากฏรูปภาษาใดๆ ในภาษาพูดลักษณะเชนนี้เกิดข้ึนมาก รูปหลักอาจปรากฏในบริบทภาษาหรือ
ผูฟงอาจเขาใจไดจากบริบทสถานการณก็ได 

1.2 การอางถึงอนุพากยหรือประโยค (clausal reference) เปนการแสดง
การเช่ือมโยงระหวางรูปภาษาหนึ่งท่ีเปนรูปแทนและอางถึงอีกรูปภาษาหนึ่งท่ีเปนรูปหลักและมี
โครงสรางเปนอนุพากยหรือประโยค  รูปแทนในลักษณะนี้มีโครงสรางท่ีแตกตางกัน 5 ลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

1.2.1 บุรุษสรรพนาม เชนคําวา มัน 
1.2.2 สรรพนามบงช้ี เปนรูปแทนท่ีเปนคําบงช้ีท่ีอางถึงอนุพากย

หรือประโยคที่ปรากฏมาแลว  คําบงช้ีท่ีพบในลักษณะน้ีเชน นี้ นั้น อันนี้ เชนนี้ เชนนั้น ดังนี้  ท้ังนี้ 
แบบนั้น  อยางนั้น   

1.2.3 คํานามและสวนขยาย เปนรูปแทนท่ีอางถึงรูปหลักซ่ึงเปน
อนุพากย อาจปรากฏในโครงสราง นาม/ลักษณนาม+สวนขยาย คํานามท่ีพบมีท้ังคํานามท่ัวไปท่ี
แสดงสภาพโดยรวม เชน เรื่อง ส่ิง กรณี หรือเปนคํานามท่ีช้ีเฉพาะ เชน ราน คน เปนตน สําหรับ
สวนขยายโดยมากเปนคําบงช้ี เชน นี้ นั้น เหลานั้น 

1.2.4 คําลงทายเพื่อแสดงการตอบรับ ไดแก คะ ครับ จะ ยะ 
1.2.5 สุญญรูป เปนการไมปรากฏรูปแทนท่ีมีความสัมพันธโดย

การอางถึงอนุพากยหรือประโยคที่นํามาขางหนา 
1.3 การอางถึงขอความ (discoursal referrence) เปนการใชรูปภาษาหนึ่ง

แทนรูปภาษาที่เปนขอความตอเน่ือง รูปภาษาที่ใชในการอางถึงขอความมี 5 แบบ ไดแก 
1.3.1 บุรุษสรรพนาม ใชเพื่ออางถึงขอความ เชนคําวา มัน 
1.3.2 คําบงช้ี เปนการใชคําบงช้ี เชน นี้ อันนี้ (แสดงการบงช้ี

โดยรวม ไมใชเปนการใชในลักษณะของลักษณนาม) อัน อยางนี้ อยางนั้น ท้ังนี้ เชนนั้น อันนี้  
1.3.3 คํานามและสวนขยาย อาจเปนนาม/ลักษณนาม+สวนขยาย 

หรือ คํานาม+ลักษณนาม+สวนขยาย คํานามอาจเปนนามท่ีแสดงสภาพท่ัวไป หรือเปนนามเฉพาะ  
และสวนขยาย สวนใหญเปนคําบงช้ี เชน นี้ นั้น เหลานี้ อยางนี้ จุดนี้ เรื่องนี้ 
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1.3.4 การลงทายเพ่ือแสดงการตอบรับ ใชเปนรูปแทนขอความท่ี
นํามาขางหนา เพื่อแสดงการตอบรับหรือคลอยตาม เชน คะ จะ ครับ 

1.3.5 สุญญรูป บางครั้งมีการใชสุญญรูปเพื่ออางถึงขอความท่ี
กลาวมาแลว 

 
2. การใชคําเชื่อม (Conjunction) การเช่ือมโยงความท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง

เหตุการณหรือสถานการณในประโยคหรือขอความท่ีอยูตอเนื่องหรือใกลเคียงกัน มี 19 ลักษณะ 
ดังนี้ 

2.1 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบคลอยตาม เปนการเชื่อมโยงความท่ี
แสดงวาเหตุการณหรือสถานการณในประโยคหรือขอความท่ีอยูตอเนื่องกัน เปนไปในทํานอง
เดียวกันหรือเปนเรื่องเดียวกัน มีความตอเนื่องกัน อยางใดอยางหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชไดแก และ ก็ แลว 
นอกจากนี้ รวมทั้ง ท้ัง...และ... อีกนัยหน่ึง ตลอดจน ไมวา...และ...  ...ก็ดี...ก็ดี  เปนตน 

2.2 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบขัดแยง เปนการเชื่อมโยงความท่ี
แสดงวาประโยคหรือขอความท่ีสัมพันธกันนั้นมีความแตกตาง ขัดแยง หรือไมเปนไปในทํานอง
เดียวกัน มีความแตกตางกันในบางลักษณะ คําเช่ือมท่ีใช เชน แต...ก็ แมวา....แต อยางไรก็ตาม แม
แต...ก็ แมแต แม ถึงแม  

2.3 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข ปรากฏในกรณีท่ี
เหตุการณหนึ่งจะเกิดหรือไมข้ึนอยูกับเง่ือนไขของอีกเหตุการณหนึ่ง และจะปรากฏในการส่ือสาร
ทุกประเภท คําเช่ือมท่ีใชโดยมาก เชน ถา ถาหาก หาก หากวา แม  

2.4 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบใหเลือก เปนการแสดงการเช่ือมโยงท่ี
ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง คําเช่ือมท่ีพบมากท่ีสุดคือคําวา หรือ 

2.5 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเหตุ เปนการเชื่อมโยงความ
ระหวางประโยคหรือขอความเพื่อแสดงวาเหตุการณหรือสถานการณหนึ่งเปนสาเหตุใหเกิดอีก
เหตุการณหรืออีกสถานการณหนึ่ง คําเช่ือมประเภทนี้จะปรากฏหนาประโยคหรือขอความท่ีเปน
สาเหตุ เชน เพราะ เนื่องจาก ก็เพราะ เพราะวา เนื่องดวย ตามท่ี  

2.6 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงผล เปนการเชื่อมโยงเพื่อแสดง
วา  เหตุการณในประโยคหรือขอความท่ีมีคําเช่ือมประเภทนี้ เปนผลของเหตุการณในอีกประโยค
หรือในอีกความหน่ึง คําเช่ือมท่ีใชโดยท่ัวไป เชน จึง ก็ ก็เลย เพราะฉะน้ัน แลวก็ 
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2.7 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบขยายความ เปนการเชื่อมโยงความที่
ขยายคํา วลี  ประโยค หรือขอความท่ีนํามาขางหนา ประโยคท่ีมีการเช่ือมโยงความลักษณะนี้มี
โครงสรางคอนขางซับซอน คําเช่ือมท่ีใชไดแก ท่ี ซ่ึง อัน และผู 

2.8 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแจกแจง เปนการแสดงรายละเอียด 
หรือระบุใหชัดเจนแนนอนลงไป เชน การใหความหมาย การระบุสวนปลีกยอยหรือรายละเอียด 
คําเช่ือมท่ีใช เชน คือ ก็คือ หมายถึง กลาวคือ หมายความวา ไดแก เรียกวา โดยเฉพาะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง   

2.9 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงตัวอยาง เปนการเชื่อมโยง
ความท่ีเสนอตัวอยางของเรื่องหรือส่ิงท่ีนํามาขางหนา คําเช่ือมท่ีใช เชน เชนวา อาทิเชน อยางเชน 

2.10 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยกสวน เปนการ
แสดงการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมเพื่อแสดงวาประโยคหรือขอความที่ตามมาเปนสวน
หรือเรื่องท่ีแยกออกจากประโยคหรือขอความท่ีปรากฏนํามาขางหนา ซ่ึงอาจเปนการกลาวถึงเรื่อง
ใหมหรือเปนการเปลี่ยนไปกลาวถึงบุคคลอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน คําเช่ือมท่ีแสดงการเช่ือมโยง
ความลักษณะน้ีเชน สวน สําหรับ นอกจากนี้ ทางดาน ฝาย อนึ่ง ในสวน สําหรับ แลวอีกกรณีหนึ่ง 
แต แลว 

2.11 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค เปนการใช
คําเช่ือมเพื่อแสดงวาวลี ประโยค หรือขอความท่ีปรากฏหลังคําเช่ือมเปนวัตถุประสงคของสวนท่ี
นํามาขางหนา  คําเช่ือมท่ีใชคือ เพื่อ ให เพื่อให ก็เพื่อ สําหรับ 

2.12 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวิธีการหรือกระบวนการ เปน
การเช่ือมโยงความที่ใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงถึงวิธีการหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชคือคําวา โดย 
    2.13 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเวลา เปนการเช่ือมโยงความ
เพื่อแสดงวาคําเช่ือมท่ีใชแสดงเวลานั้นแสดงความสัมพันธของเวลานั้นกับเหตุการณท่ีเกิดใน
ประโยคหรือขอความ คําเช่ือมแสดงเวลานี้มีหลายคํา เชน กอน หลัง เม่ือ ตอน ขณะที่  วันนี้ ใน
ระยะหลัง ตอไป เม่ือกี้ กอนท่ี ขณะท่ี หลังจากนั้น พอ 
     2.14 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงจุดเร่ิมตน แสดงจุดต้ังตนหรอื
พื้นฐานของเหตุการณหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชไดแก จาก ตั้งแต 

2.15 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบจุดส้ินสุด เปนการบอกใหทราบถึง
จุดส้ินสุดหรือจุดสุดทายของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชคือ จน จนถึง จนกระท่ัง จน
ในท่ีสุด ครั้งสุดทาย ในท่ีสุด จนกวา 
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    2.16 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงลําดับขั้นตอน เปนการเสนอ
ข้ันตอนของการดําเนินการหรือตามเวลาอยางใดอยางหนึ่ง อาจมีการเริ่มตนดวย กอนอ่ืน หรือ เริ่ม 
และมีการเรียงลําดับโดยใชคําเช่ือม แลว แลวถึง เม่ือ...แลว อาจเรียงลําดับเปน ภาค ตอน เปนตน  

2.17 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบการเปรียบเทียบ เปนการ
เปรียบเทียบระหวางเหตุการณหรือเรื่องราวระหวางประโยคหรือขอความ คําเช่ือมท่ีใช เชนคําวา 
เทากับวา เหมือนเชนท่ี เหมือนกับ เชนเดียวกับ ดูเหมือนวา เหมือน   

2.18 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงการกลาวถึงคําพูด ความคิด 
หรือขอเท็จจริง เปนการเช่ือมโยงความที่แสดงคําพูดหรือขอความท่ีกลาวอางถึง คําเช่ือมท่ีใชคือ วา 

2.19 คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบสรุปความ เปนการเช่ือมโยงความ
โดยใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงการสรุปใจความหรือสาระสําคัญของเรื่องท่ีกลาวมาแลว คําเช่ือมท่ีใช
ไดแก  ดังน้ัน ฉะนั้น 

 
3. การซํ้า (Repetition) เปนการเช่ือมโยงความชนิดหนึ่ง มี 3 ประเภท ไดแก การซํ้ารูป 

(recurrence) การซํ้าความ (paraphrase) และ การซํ้าโครงสราง (parallel  structure) 
3.1 การซํ้ารูป เกิดจากการท่ีบางสวนของขอความมีรูปภาษาเหมือนกัน มี

การซํ้าท้ังในระดับคํา วลี และประโยค 
3.1.1 ระดับคํา มีท้ังซํ้าท้ังหมด และซํ้าบางสวน ในการซํ้าท้ังหมด

รูปภาษาและประเภทของคําเหมือนกันทุกประการ การซํ้าท้ังหมดในระดับคํานี้ประเภทของคํามัก
เปนประเภทเดียวกัน สวนการซํ้าบางสวน จะเปนการซํ้ารูปภาษาท่ีเคยปรากฏมากอนเฉพาะ
บางสวน การซํ้าชนิดนี้ประเภทของคําจะเหมือนหรือตางกันก็ได 

3.1.2 ระดับวลีหรือกลุมคํา ในการเช่ือมโยงความโดยการซํ้ารูป
ในระดับวลีหรือกลุมคํานี้พบการซํ้าท้ังประเภททุกสวนและบางสวน ในการซํ้าบางสวนของวลีหรือ
กลุมคํานั้นอาจซํ้ารูปบางสวนกับระดับคําก็ได และสวนใหญพบวาวลีหรือกลุมคําท่ีซํ้ารูปกันนั้นมี
ประเภทของคําเหมือนกัน 

3.1.3 ระดับประโยค การเช่ือมโยงความโดยการซํ้ารูปในระดับ
ประโยคนี้พบการซํ้าท้ังประเภททุกสวนและบางสวนของประโยค  

3.2 การซํ้าความ เปนการเช่ือมโยงความที่ใชรูปภาษาใหมท่ีมีความหมาย
คงเดิมหรือใกลเคียงกับรูปภาษาที่กลาวนํามากอน แตมีความหมายตางออกไป เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
การพองความ หรือการพองความหมาย การซํ้าลักษณะนี้มีท้ังในระดับคํา ระดับวลีหรือกลุมคํา และ
ระดับประโยค ซ่ึงในระดับคํานั้น สวนใหญพบกับคําประเภทคํานาม คํากริยา และคําวิเศษณ ถาเปน
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คําท่ีใชคูกันท่ีพบเห็นอยูเสมอเรียกไดวาเปนคําซอน สวนระดับวลีหรือกลุมคํานั้นพบไมมากนักใน
ภาษาเขียน นอกจากนั้นยังพบวามีการซํ้าในระดับประโยคหรืออนุพากยอีกดวย 

3.3 การซํ้าโครงสราง เปนการเชื่อมโยงความท่ีแสดงความสัมพันธ
ระหวางรูปภาษาที่ปรากฏในโครงสรางทางภาษาท่ีเหมือนกัน คือใชโครงสรางทางภาษาเหมือนกัน 
แตรูปภาษาที่อยูในโครงสรางนั้นแตกตางกัน โครงสรางท่ีซํ้ากันนี้อาจเปนวลีประเภทใดประเภท
หนึ่ง  หรือเปนสวนใดสวนหนึ่งของประโยคก็ได การซํ้าโครงสรางนับเปนการแสดงความสัมพันธ
ระหวางรูปภาษาท่ีปรากฏอยูในโครงสรางเดียวกัน ซ่ึงมักใชเปนเครื่องมือในการแสดงการยํ้าหรือ
เนนส่ิงท่ีกําลังกลาวถึงท่ีเปนเรื่องทํานองเดียวกัน โดยเรียบเรียบใหอยูในโครงสรางลักษณะเดียวกัน 
ทําใหสะดวกตอในการติดตามและทําความเขาใจเรื่องราวไดงายข้ึน11 

 
Wipah Chanawangsa ศึกษาการเช่ือมโยงความในภาษาไทย ผลการศึกษาพบวา 

ภาษาระดับสัมพันธสารในภาษาไทยมีกลไกการเช่ือมโยงความ 6 ประเภท ไดแก 
 

1. การอางถึง (Reference) การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงมี 3 ประเภท คือ 
1.1 การอางถึงดวยสรรพนาม (Pronominals) 

1.1.1 การอางถึงดวยบุรุษสรรพนาม (Personal Pronouns) เชนคํา
วา ดิฉัน ผม กระผม คุณ ทาน เธอ เรา หลอน แก เปนตน 

1.1.2 การอางถึงดวยนามที่ใชเปนสรรพนาม (Pranominally Used 
Nouns) ไดแก คําเรียกญาติ ช่ือเฉพาะบุคคล ช่ือมิตรภาพ ช่ืออาชีพ ช่ือตําแหนง 

1.1.3 การอางถึงดวยสุญญสรรพนาม (Zero Pronoun)  
    1.1.4 การอางถึงดวยการแสดงความเปนเจาของ (Possessives) 
การอางถึงดวยการแสดงความเปนเจาของมี  2  ลักษณะ  คือ  การแสดงความเปนเจาของดวยคํา
สรรพนาม และการแสดงความเปนเจาของดวยการบงช้ี 
   1.2 การอางถึงดวยการช้ีเฉพาะ (Demonstrative Reference) เปนการอาง
ถึงเวลา สถานท่ี เหตุการณ 

                                                        
11 ชลธิชา บํารุงรักษ, การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตางๆในภาษาไทย เลม 1-2. 

(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539). 
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   1.3 การอางถึงดวยการเปรียบเทียบ (Comparative Reference) เปนการ
เปรียบเทียบของสองส่ิง 
 

2. การแทนท่ี (Substitution) การเช่ือมโยงความดวยการแทนท่ี ในการศึกษาพบวามี
การแทนท่ีดวยหนวยอนุพากยเทานั้น 

3. การละ (Ellipsis) การละเปนการแทนที่หนวยภาษาเดิมดวยการไมปรากฏรูป จาก
การศึกษาพบ 3 ลักษณะ คือ การละหนวยนาม การละหนวยกริยา และการละหนวยอนุพากย 

4. การซํ้า (Repetition) การซํ้าเปนการกลาวถึงรูปภาษาเดิมซํ้าจากท่ีไดกลาวไปแลว 
พบ 3 ลักษณะ คือ การซํ้าคําหรือกลุมคํา การซํ้าโครงสราง และการซํ้าความ 

5. การเชื่อมโยงคํา (Lexical Cohesion) การเช่ือมโยงคําเปนการแสดงความสัมพันธ
ของคําศัพท มี 6 ประเภท คือ 
   5.1 การใชคําพองความหมาย (Synonymy) 
   5.2 การใชคําท่ัวไป (Use of general terms) 
   5.3 การใชคําเฉพาะและคําท่ัวไป (Hyponymy and Co-hyponymy) 
   5 .4  การใช คําแสดงองคประกอบยอยและองคประกอบท้ังหมด 
(Meronymy and Co-Meronymy) 
   5.5 การใชคําตรงขาม (Antonymy) 
   5.6 การใชคําเขาชุดกัน (Collocation) 

6. การใชคําเชื่อม (Conjunction) มีการใชคําเช่ือม 16 ประเภท ไดแก 
   6.1 คําเช่ือมเพื่อเพ่ิมเติมขอมูลจากส่ิงท่ีมีอยู (Additive Relation) 
   6.2 คําเ ช่ือมเพ่ือแจกแจงรายละเอียดตามลําดับเวลา  (Enumerative 
Relation) 
   6.3 คําเช่ือมเพื่อแสดงการเลือก (Alternative Relation) 
   6.4 คําเช่ือมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ (Comparative Relation) 
   6.5 คําเช่ือมเพื่อแสดงความสัมพันธแบบตรงขาม (Contrastive Relation) 
   6.6 คําเช่ือมเพื่อแสดงความคลอยตามทางความคิด (Concessive Relation) 
   6.7 คําเช่ือมเพื่อแสดงตัวอยาง (Exemplificatory Relation) 
   6.8 คําเช่ือมเพื่อแสดงความสัมพันธของส่ิงท่ีกลาวนํา (Reformulatary 
Relation) 
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6.9 คําเชื่อมเพื่อแสดงความเปนเหตุเปนผลในลักษณะของส่ิงท่ีตามมาเปน
สาเหตุ (Causal Relation) 
   6.10 คําเช่ือมเพื่อแสดงวัตถุประสงค (Relation of purpose) 
   6.11 คําเช่ือมเพื่อแสดงความเปนเหตุเปนผลในลักษณะของส่ิงท่ีตามมา
เปนผล (Relation of result) 
   6.12 คําเช่ือมเพื่อแสดงเง่ือนไข (Conditional Relation) 

6.13 คําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธของบทสรุปท่ีมาจากเง่ือนไขจาก
ประโยคกอนหนา  (Inferential Relation) 
   6.14 คําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธตามลําดับเวลาและเหตุการณ 
(Temporal Relation) 
   6.15 คําเช่ือมเพื่อแสดงการเปลี่ยนเรื่อง (Transition Relation) 
   6.16 คําเช่ือมเพื่อแสดงความตอเน่ือง (Continuative Relation)12 

จากแนวคิดเรื่องการเช่ือมโยงความของ ชลธิชา และ Wipah  ผูวิจัยไดประยุกตท้ังสอง
แนวคิดเขาดวยกันเพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหการเช่ือมโยงความของกระทูในกระดาน
สนทนา โดยผูวิจัยจะวิเคราะหการเช่ือมโยงความของกระทูในกระดานสนทนาดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง 
2. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเช่ือม 
3. การเชื่อมโยงความโดยการซํ้า 
4. การเชื่อมโยงความโดยการละ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร 

งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทยที่ใชผานส่ือกลางคอมพิวเตอรมีท้ังการศึกษาทางดาน
ส่ือสารมวลชนและการใชภาษา โดยแตละผลงานก็จะมีแนวทางการศึกษาแตกตางกัน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

กานติภา วรพงศ ศึกษา “การใชภาษาในเว็บบอรดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” เพื่อ
รวบรวมและจําแนกลักษณะภาษาท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาใชในเว็บบอรดและเพ่ือวิเคราะหลักษณะ
ภาษาท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาใชในเว็บบอรด โดยการศึกษาลักษณะภาษานี้มุงศึกษาในระดับคํา

                                                        
12  Wipah Chanawangsa, “Cohesion in Thai” ( Ph.D. Dissertation Georgetown University, 1986). 
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เทานั้น ผูวิจัยเก็บขอมูลท่ีใชในการศึกษาจากเว็บบอรดของโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 102 
โรงเรียน ไดขอมูลท้ังส้ิน 1,708 กระทู  

ผลการศึกษาพบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษามีลักษณะการใชคําในเว็บบอรด 11 
ลักษณะ ไดแก 1.การเปลี่ยนเสียงของคํา 2.การสะกดคําผิดไปจากเดิม 3.การใชคําภาษาตางประเทศ 
4.การใชคําเลียนเสียงตางๆ 5.การตัดคํา 6.การซํ้าคํา 7.การใชคําท่ีใหความหมายไมตรงตามตัวอักษร 
8.การใชคําหรือสํานวนติดปากของวัยรุน 9.การยอคํา 10.การเลนคํา 11.การใชคําภาษาไทยถิ่น เม่ือ
พิจารณาลักษณะภาษาท่ีนักเรียนใชในเว็บบอรดแลวพบวามีลักษณะของภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
อินเทอรเน็ตและภาษาวัยรุนผสมกัน13 

 
ชัชวดี ศรลัมพ ศึกษา “ลักษณะภาษาไทยใน ‘หองคุย’ ทางอินเทอรเน็ต” เพื่อศึกษา

ลักษณะการใชภาษาในหองสนทนา (chat) โดยเก็บขอมูลการสนทนาจาก www.pantip.com และ
www.thaimail.com เปนเวลา 60 วัน ไดฐานขอมูลการสนทนาประมาณ 1000 เรื่อง 

ผลการศึกษาพบวาลักษณะการใชภาษาในหองสนทนามี 6 ลักษณะ ไดแก 1. การเปด
และการปดการสนทนา ซ่ึงเปนการเปดโดยการใชคําเรียกขานในกรณีท่ีคูสนทนารูจักกันอยูแลว 
และเปนการพูดแบบเผชิญหนากัน และมีการปดการสนทนาที่ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนกอน
การปดการสนทนา มีลักษณะภาษาท่ีแสดงใหเห็นวาคูสนทนาเริ่มจบการสนทนาและสวนการปด
การสนทนา ซ่ึงเปนลักษณะภาษาท่ีแสดงการจบการสนทนาโดยสมบูรณ ลักษณะอ่ืนท่ีพบในหอง
สนทนาไดแก 2. การใชสวนค่ันคําพูด 3. การเปลี่ยนหัวขอในการสนทนา 4. การเปลีย่นการสะกดคํา
เพื่อแสดงความสุภาพ 5. การแสดงความรูสึก โดยการใชสัญญรูปอารมณและการพมิพลกัษณะพเิศษ 
6. การใชอักษรยอเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ14 

 
ญาดานุช เตมียศิลปน ศึกษา “ภาษาท่ีใชในหองสนทนา” โดยวิเคราะหลักษณะภาษาท่ี

ใชในหองสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบลักษณะภาษาในหองภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ลักษณะภาษาท่ีศึกษาไดแก การเปดสนทนา การปดสนทนา การเปลี่ยนหัวขอสนทนา 
ลักษณะภาษาเฉพาะ ชนิดของประโยค จํานวนประโยคและจํานวนคําตอ 1 ขอความ รวมทั้งจํานวน

                                                        
13  กานติภา วรพงศ, “การใชภาษาในเว็บบอรดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548). 
14 ชัชวดี ศรลัมพ, รายงานผลการวิจัย ลักษณะภาษาไทยใน “หองคุย” ทางอินเทอรเน็ต (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547). 
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คําตอ 1 ประโยคดวย ผูวิจัยเก็บขอมูลการสนทนาภาษาไทย 50 บท และบทสนทนาภาษาอังกฤษ 50 
บท จากการสุมในหองสนทนาของ www.pantip.com  

ผลการศึกษาพบวาลักษณะภาษาไทยในหองสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความ
คลายคลึงกัน ในการเปดการสนทนาพบวามีการใชการทักทายมากท่ีสุดและปดการสนทนาดวยการ
อําลามากท่ีสุด โดยมีการใชประโยคคําถามในการเปลี่ยนการสนทนามากท่ีสุด การพิมพซํ้าปรากฏ
มากท่ีสุดในหองสนทนาภาษาไทย สวนในหองสนทนาภาษาอังกฤษปรากฏการแทนเสียงมากท่ีสุด 
ในหองสนทนาท้ังสองหองมีการสนทนาโดยใชประโยคความเดียวถึงรอยละ 90 ของการสนทนา
ท้ังหมด จํานวนคําท่ีปรากฏใน 1 ขอความ และ 1 ประโยค คือ 4-6 คํา ซ่ึงจํานวนคําตอ 1ขอความ 
และ 1 ประโยค ในหองสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ15 

 
วิลาสิณี ตันติวัฒนกูล ศึกษา “การใชภาษาในกระดานขาวทางอินเทอรเน็ต ระหวาง 

เมษายน  พ .ศ .2547 ถึง  เมษายน  พ .ศ .2549” เ พ่ือศึกษาลักษณะการใช คําภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในขอความกระดานขาวทางอินเทอรเน็ต โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลกระดานขาว
ทางอินเทอรเน็ตใน www.sanook.com และ www.manager.com ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.2547 
ถึง เมษายน พ.ศ.2549 จากนั้นไดสุมเก็บขอมูลเดือนกุมภาพันธ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม 
ธันวาคม รวมทั้งส้ิน 3,640 ขอความ 

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะภาษาไทยท่ีใชในกระดานขาวทางอินเทอรเน็ต มีการใชการ
ละมากท่ีสุด รองลงมาคือ การพิมพซํ้า การใชคําสะกดท่ีแตกตางไปจากปกติ การใชคําบอกมาลา 
การตัดคําส้ัน การใชอักษรยอ การใชรูปและเครื่องหมาย การใชคําสแลง และการใชคําอุทาน 
ตามลําดับ สวนการใชคําภาษาตางประเทศนั้นพบวา มีการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษดวยอักษร
ภาษาไทยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใชคําภาษาอังกฤษประกอบคําไทย การเขียนคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ การเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษโดยการตัดคําและการใช
อักษรยอ และ การเขียนคําหรือวลีภาษาอังกฤษและมีคําแปลเปนภาษาไทยกํากับอยู ตามลําดับ 

สวนลักษณะการใชคําภาษาอังกฤษในกระดานขาวทางอินเทอรเน็ตมีการใชคํานาม
มากท่ีสุด รองลงมาคือการใชคํากริยา คําคุณศัพท คําวิเศษณ คําอุทาน และคําสันธาน ตามลําดับ โดย
มีลักษณะการสรางคําภาษาอังกฤษข้ึนใชในกระดานขาวดวยการสรางคําประสมมากท่ีสุด รองลงมา

                                                        
15 ญาดานุช เตมียศิลปน, “ภาษาที่ใชในหองสนทนา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546). 
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คือ การสรางคําแบบคําประสาน ในการใชคําและวลีภาษาอังกฤษท่ีปรากฏใชในตําแหนงตางๆใน
ประโยค พบวาปรากฏอยูในตําแหนงของกริยามากท่ีสุด รองลงมาคือ ตําแหนงของสวนขยาย 
ตําแหนงของประธาน  และตําแหนงของกรรม  ตามลําดับ  นอกจากน้ันยังพบวาคําและวลี
ภาษาอังกฤษท่ีนํามาใชในกระดานขาวทางอินเทอรเน็ตจะมีการเรียงคําและวลีในประโยคตาม
โครงสรางของภาษาไทย16 

 
เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล ศึกษา “การวิเคราะหวาทกรรมบนอินเทอรเน็ต bulletin board 

ของเว็บไซตพันธทิพย” เปนการศึกษารูปแบบและความหมายของวาทกรรมท่ีปรากฏบน bulletin 
board ของเว็บไซตพันธทิพย รวมถึงศึกษาความสัมพันธของตัวบริบทการส่ือสารผานตัวกลาง
คอมพิวเตอรและบริบททางสังคมโดยใชแนวคิดเรื่องวาทกรรม ทฤษฎีการวิเคราะหบทสนทนา 
แนวคิดเรื่องอุดมการณ ทฤษฎีการส่ือสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร ทฤษฎีความขัดแยง และแนวคิด
ท่ีวาดวยพื้นท่ีสาธารณะ 

ผลการศึกษาพบวารูปแบบวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนบน bulletin board ของเว็บไซตพันธทิพย
มีรูปแบบทางภาษาท่ีไมเปนทางการ มีลักษณะของภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน มีการใชถอยคํา
รุนแรงหรือหยาบคาย เม่ือเกิดความขัดแยง วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนมักแฝงอุดมการณความคิดเชิงขัดแยง 
โดยความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจะเปนความขัดแยงทางการเมือง สังคม และศาสนา ท่ีแฝงไวดวยความเช่ือ 
ทัศนคติ คานิยม และอุดมการณทางความคิด บริบทในการสนทนาไดแก ลักษณะพิเศษของการ
ส่ือสารผานคอมพิวเตอร สภาพสังคม สวนบริบทภายนอก ไดแก การนําเสนอขาวของส่ือใน
ขณะน้ัน จะมีความสัมพันธโดยตรงในการสรางตัวบทท่ีนํามาเปนกระทูในการสนทนาบน bulletin 
board ในเว็บไซตพันธทิพย17 

 
ศิริพร ปญญาเมธีกุล ศึกษา “ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนาไทย : การ

สงผลตอกันระหวางการเช่ือมโยงความ การมอบผลัด และความเก่ียวของของเรื่องสนทนา” เปน

                                                        
16 วิลาสินี ตันติวัฒนกูล, “การศึกษาการใชภาษาในกระดานขาวทางอินเทอรเน็ต ระหวาง เมษายน 

พ.ศ.2547 ถึง เมษายน พ.ศ.2549” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550). 

17 เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล, “การวิเคราะหวาทกรรมบนอินเทอรเน็ต  bulletin board  ของเว็บไซต
พันธ ทิพย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544). 
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การศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาไทย โดยปจจัย
ท่ีนํามาพิจารณาคือ การเช่ือมโยงความ การมอบผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องท่ีสนทนา 

ผลการศึกษาพบวากลไกการเช่ือมโยงความท่ีพบมากที่สุด คือ การใชสรรพนามไรรูป 
และการเรียกช่ือ ตามลําดับ สวนการแทรกของขอความระหวางคูถอยคําในระหวางการสนทนาไมมี
ความสัมพันธกับจํานวนชนิดของกลไกการเชื่อมโยงความ ในการมอบผลัด พบวา กลวิธีท่ีพบใน
การมอบผลัดมากท่ีสุด คือ การเรียกช่ือ และ การถาม ตามลําดับ การศึกษาเร่ืองความเกี่ยวของของ
เรื่องท่ีสนทนา พบวา ผูรวมสนทนาจะใชวิธีการรักษากฎในการรักษาความเกี่ยวของของการ
สนทนามากท่ีสุด รองลงมา คือ การทากฎ การละเมิดกฎโดยจงใจ ตามลําดับ 

นอกจากนั้นยังพบวาในหองสนทนามีการแทรกของขอความระหวางคูถอยคําอยูเสมอ 
แตการสนทนาก็ยังเกิดความตอเนื่องของขอความ เนื่องจากผูรวมสนทนามีการใชกลไกเชื่อมโยง
ความ และวิธีการมอบผลัด กลไกและกลวิธีท่ีสําคัญ คือ การเรียกช่ือและการถาม การเรียกชือ่จะชวย
ทําใหทราบวาขอความนั้นๆสงถึงใคร และชวยลดความกํากวมในการเชื่อมโยงขอความ สวนการ
ถามจะเปนกลวิธีท่ีกอใหเกิดคูถอยคําและทําใหเกิดการโตตอบกลับจึงทําใหเกิดความตอเนื่องของ
ปฏิสัมพันธข้ึน นอกจากนั้น เรื่องของการสนทนายังชวยใหเกิดความตอเนื่องในการสนทนาดวย 
แมวาผูรวมสนทนาจะมีอิสระในการพูด แตก็ยังมีการรักษากฎในการสนทนา คือ ตอบเรื่องท่ีตรง
ประเด็น แสดงใหเห็นวา ความตอเนื่องของการสนทนาในหองสนทนา เปนผลมาจากการเช่ือมโยง
ความ การมอบผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องท่ีสนทนา18 

 
ศุนิสา ทดลา ศึกษา “รูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารในหองสนทนาบนเครือขาย

อิน เทอร เน็ ต” ผู วิ จั ย รวบรวมขอ มูลการสนทนาในหองสนทนาของ  www.pantip.com 
www.hunsa.com และโปรแกรม Pirch 98 แลวนําขอมูลท่ีไดมาศึกษารูปแบบพฤติกรรมการส่ือสาร
ของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทย รวมถึงศึกษาปจจัยในการแสดงออกทางพฤติกรรมโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรม และ การสนทนากลุม (Focus 
group) เพื่อศึกษาปจจัยในการแสดงพฤติกรรมดังกลาว 

ผลการศึกษาพบวารูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารของผูสนทนาเปนไปทั้งในรูปแบบท่ี
แตกตางและคลายคลึงกันกับการแสดงออกในโลกแหงความเปนจริง และเปดโอกาสใหผูสนทนามี

                                                        
18 ศิริพร ปญญาเมธีกุล, “ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาไทย : การสงผลตอกัน

ระหวางการเช่ือมโยงความ การมอบผลัด และความเก่ียวของของเร่ืองที่สนทนา” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546). 
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อิสระในการแสดงออกในการสื่อสารอยางไรขอบเขต ผูสนทนาจะมีการใชสัญลักษณในการแสดง
อารมณและความรูสึกในการสนทนา อีกท้ังผูสนทนาจะคิดสรางคําและรูปประโยคใหมๆ ซ่ึงเปน
ลักษณะเฉพาะของการส่ือสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสดง
พฤติกรรมในการส่ือสารของผูสนทนา ประกอบดวยความเปนชุมชนจําลอง สภาวะไรการขัดขวาง
และควบคุม การไรขอบเขตในการสรางความหมาย การท่ีไมรูจักผูท่ีส่ือสารดวย การปลอมตัว การ
หลอกลวง ความเปนตัวตนหลากหลาย การเปลี่ยนเพศ การสรางจินตนาการ นอกจากนั้นยังมีปจจัย
ทางดานจิตวิทยาสังคม ไดแก แนวคิดท่ีเกี่ยวกับตนเอง ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และความ
คิดเห็น19 

 
ฮามัม สุปรียาดี ศึกษา “การศึกษาลักษณะวัจนกรรมท่ีปรากฏในเว็บโฆษณาไทย-

อินโดนีเซีย ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร” ผูวิจัยไดศึกษาการใชวัจนกรรมท่ีปรากฏในเว็บโฆษณา
ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย โดยศึกษาการใชวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมออม รวมถึง
เปรียบเทียบการใชวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมออมท่ีปรากฏในเว็บโฆษณาภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซียดวย ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเก็บรวบรวมจากโฆษณาแบบแถบประกาศจากเว็บไซตท่ี
เปนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2546 ถึง วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.
2547 ไดขอมูลท้ังส้ิน 611 บท ประกอบดวยบทโฆษณาภาษาไทย 283 บท และบทโฆษณาภาษา
อินโดนีเซีย 328 บท 

ผลการศึกษาพบวา วัจนกรรมท่ีใชในโฆษณาแบบแถบประกาศท้ังในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย มีการใชวัจนกรรม การกลาวความจริง โดยใชถอยคํายืนยันและการแนะนํา มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การกลาวช้ีนํา โดยการใชถอยคําเชิญชวน การกลาวผูกพัน โดยการใชถอยคําการเสนอ 
การกลาวประกาศ โดยการใชถอยคําแจงใหทราบ และ การกลาวแสดงออก โดยการใชถอยคําท่ี
แสดงความประหลาดใจ ตามลําดับ และพบความแตกตางของการใชวัจนกรรมในโฆษณาแถบ
ประกาศภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย คือ โฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนีเซียจะมีการ
ใชวัจนกรรมการกลาวช้ีนําซ่ึงใชถอยคําการส่ัง วัจนกรรมการกลาวผูกพันโดยใชถอยคําการประกัน 
และวัจนกรรมการกลาวแสดงออกโดยใชถอยคําแสดงการตอนรับ แตไมพบการใชวัจนกรรมท้ัง 3 

                                                        
19 ศุนิสา ทดลา, “รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542). 
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ประเภทนี้ในภาษาไทย แตพบ การใชวัจนกรรมการกลาวแสดงออกโดยใชถอยคําแสดงความเสียใจ 
ในโฆษณาแบบแถบประกาศในภาษาไทยซ่ึงไมพบในโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนีเซีย 

โฆษณาแบบแถบประกาศในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียมีการใชวัจนกรรมตรง
มากกวาวัจนกรรมออม วัจนกรรมตรงที่พบมี 3 ประเภท ไดแก 1. ประโยคบอกเลาเพื่อแสดงเจตนา
การกลาวความจริง การกลาวผูกพัน และการกลาวประกาศ 2. ประโยคคําส่ังเพื่อแสดงเจตนาการ
กลาวช้ีนํา 3. ประโยคอุทานเพื่อแสดงเจตนาการกลาวแสดงออก สวนวัจนกรรมออม มี 1 ประเภท 
คือ การใชประโยคคําถามเพื่อแสดงเจตนาการกลาวช้ีนําและการกลาวผูกพัน แตไมพบความ
แตกตางของการใชวัจนกรรมท้ังสองประเภทในแถบโฆษณาภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย20 

 
จากรายละเอียดท้ังหมดจะเห็นไดวา ภาษาท่ีมีการใชผานส่ือกลางคอมพิวเตอรนั้นมี

ความหลากหลายและการสื่อสารแบบไมตองเผชิญหนาในรูปแบบของกระดานสนทนากําลังนิยม
อยางมาก เพราะเปนการส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว อนึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ยังไมมี
ผูใดศึกษาภาษาท่ีใชในกระดานสนทนา โดยใชแนวคิดเรื่องวัจนกรรม และการเชื่อมโยงความมา
กอน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาษาท่ีใชในกระดานสนทนาในประเด็นดังกลาว เนื่องจากการศึกษา
กลวิธีการต้ังช่ือกระทูโดยการจําแนกวัจนกรรมน้ันจะแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางลักษณะ
การใชภาษากับเจตนาในการส่ือสาร สวนการศึกษาการเช่ือมโยงความของเนื้อหาในกระทูจะทําให
เห็นลักษณะการใชภาษาในการบอกเลาเรื่องราวผานส่ือกลางคอมพิวเตอร นอกจากการศึกษาครั้งนี้
จะทําใหทราบลักษณะภาษาท่ีใชผานส่ือกลางคอมพิวเตอรแลว ยังอาจชวยใหทราบปญหาดานการ
ใชภาษาท่ีอาจเกิดข้ึนตอไปในอนาคตดวย 

                                                        
20 ฮามัม สุปรียาดี, “การศึกษาลักษณะวัจนกรรมที่ปรากฏในเว็บโฆษณาไทย - อินโดนีเซีย ตามแนว 

วัจนปฏิบัติศาสตร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

รูปแบบและเนือ้หาของกระทูในกระดานสนทนา 
 

ในบทน้ีผูวิจัยจะกลาวถึงรูปแบบและเ น้ือหาของกระทู ในกระดานสนทนาของ 
www.pantip.com ในสวนของรูปแบบนั้นจะพิจารณาจากองคประกอบของกระทูและวัตถุประสงคของ
การตั้งกระทู จากนั้นจะกลาวถึงเนื้อหาของกระทูในกระดานสนทนา เพื่อใหทราบถึงลักษณะและ
เนื้อหาของการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรในรูปแบบของกระดานสนทนา ขอมูลท่ีใชในงานวิจัย
น้ีเก็บรวบรวมกระทูที่ต้ังข้ึนระหวางวันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 ในหองท่ีเลือกเก็บขอมูลจํานวน 
23 หอง ไดแก  กนครัว กลอง ไกลบาน จตุจักร เฉลิมกรุง เฉลิมไทย ชานเรือน ชายคา โตะเครื่องแปง มา
บุญครอง รัชดา ราชดําเนิน ไรสังกัด ศาลาประชาคม ศาสนา ศุภชลาศัย สยามสแควร สวนลุมพินี สินธร 
สีลม หวากอ หองสมุด และ Blueplanet  

ผูวิจัยคัดเลือกกระทูท่ีมีผูรวมสนทนามากท่ีสุด 50 ลําดับแรกของแตละหอง ไดขอมูลที่
นํามาใชในการวิเคราะหทั้งส้ิน 1,150 กระทู สามารถจําแนกรูปแบบของกระทูตามองคประกอบและ
วัตถุประสงค เพ่ือแสดงใหเห็นรูปแบบและเนื้อหาของกระทูที่ต้ังข้ึนในกระดานสนทนา ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

  
รูปแบบของกระทูในกระดานสนทนาเม่ือพิจารณาจากองคประกอบ1 

การส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรในรูปแบบกระดานสนทนาของ www.pantip.com 
ผูใชงานสามารถต้ังกระทูไปตาม “หอง” ซ่ึงจะถูกแบงไวตามประเด็นหลักในการสนทนา เมื่อ
ผูใชบริการที่เปนสมาชิกตองการที่จะต้ังกระทูก็สามารถต้ังไดตามความสนใจของตน โดยการเลือกหอง 

                                                        
1 ในบทน้ี ผูวิจัยจะแสดงองคประกอบของกระทูในการยกตัวอยาง ดังน้ี  

อักษรตัวเล็กหนา หมายถึง ช่ือกระทู  
อักษรตัวเล็กปกติ หมายถึง เน้ือหาของกระทู  
อักษรตัวเล็กเอียง หมายถึง สวนลงทายของกระทู  
อักษรตัวเล็กหนาเอียง หมายถึง สวนเพ่ิมความของกระทู 
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ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการ จากนั้นจึงพิมพช่ือกระทูและเนื้อหาแลวเลือกกดสง กระทูท่ีตั้งข้ึนก็จะ
ไปแสดงในหนารวมของหองที่ เลือก  ดังนั้นองคประกอบของกระทูในกระดานสนทนาของ 
www.pantip.com จึงตองมีองคประกอบที่เรียกวา “ช่ือกระทู” ทุกกระทู เน่ืองจากระบบกําหนดใหกระทู
ทุกกระทูจะตองมีช่ือกระทู สําหรับการจําแนกองคประกอบอื่นๆ ผูวิจัยใชการจําแนกโดยพิจารณา
เนื้อความนั้นๆ จากขอมูลทั้งหมดสามารถจําแนกรูปแบบของกระทูตามองคประกอบได 4 รูปแบบ  ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. กระทูท่ีมีองคประกอบ 1 สวน 
  กระทูที่มีองคประกอบ 1 สวน คือ กระทูที่มีช่ือกระทูเพียงอยางเดียว พบเปนจํานวน
นอยมากในกระดานสนทนา จากขอมูลผูวิจัยพบกระทูท่ีมีช่ือองคประกอบ 1 สวน จํานวน 1 กระทู ซ่ึง
เปนกระทูที่มีวัตถุประสงคเพื่อถามความคิดเห็นในหองที่ 15 หองศาสนา ไดแก 
 

(1) ?????...คิดวามสิเตอร "อุสมะห บิน ลาดิน" เปนคนยังไง...????? 
(15/48, 30 มิ.ย.51) 

 
 จากตัวอยางท่ี (1) จะเห็นไดวากระทูที่มีองคประกอบเพียงสวนเดียว คือ ช่ือกระทู เปน

การถามความคิดเห็นของผูรวมสนทนาในประเด็นที่ เจาของกระทูเลือกมาต้ังกระทู และบอก
วัตถุประสงคไวที่ช่ือกระทูแลว ผูรวมสนทนาอานเพียงช่ือกระทูก็เขาใจวัตถุประสงค จึงสามารถรวม
สนทนาไดโดยไมตองมีการอธิบายเพิ่มเติมในเน้ือหา  
 

2. กระทูท่ีมีองคประกอบ 2 สวน 
  กระทูที่มีองคประกอบ 2 สวน คือ กระทูที่ประกอบดวยช่ือกระทู และเนื้อหา กระทูที่มี
องคประกอบ 2 สวนน้ี ช่ือกระทูเปนสวนแรกท่ีจะสรางความนาสนใจและยังสามารถบอกวัตถุประสงค
ไดอยางคราวๆ สวนเนื้อหาก็จะเปนการขยายความหรือใหรายละเอียดของประเด็นที่นํามาต้ังกระทู เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นของเจาของกระทู หรือใหขอมูลเพื่อบอกเลาเหตุการณตางๆ เชน เตือนภัย เลา
เรื่องราวสวนตัว ดังตัวอยาง 
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(2) จําลอง แมนโคตร ๆๆ เพ่ิงประกาศเอง วา รัฐบาลจะสลายม็อบกอนสวางวันน้ี  

 
พ่ีนองชุมนุมกันตอไป ผมกับแกนนําจะเขาไปน่ังตรงกลาง 
โห กลาพูด แมนจริง ๆๆ พ่ีลอง 
ตอนน้ี พิธีกร ชาย-หญิง เสียงสั่นเชียว 
พิธีกรชาย ขูวา ถาตํารวจเขาสลายม็อบ กรุงเทพโดนตัดไฟแน ๆ  

(12/10, 19 มิ.ย.51) 
 

(3) o_O + + + อยากทราบวาถา จํากัดปริมาณอาหารและวายนํ้าวันละ 2 ช่ัวโมง  

จะลดนํ้าหนักไดเร็วหรือไม + + + O_o  
 
สงสัยคะวาจะลดไดสักเดือนละก่ีกิโล ถาจํากัด และควบคุมปริมาณอาหาร  
วายนํ้าวันละ 2 ชั่วโมง อาทิตยละ 4 - 5 วัน 
แลวแขนขาจะเฟรมข้ึนมั้ยคะ  

(18/27, 28 มิ.ย.51) 
 

(4) หลับตา+ยืนกระตายขาเดียว แคน้ีทําไมทํากันไมได(เกิน 30 วินาที)ทําไม?  
 
ไดมีโอกาสยืนกระตายขาเดียวตามท่ีเพ่ือนๆทา ยืนไดโดยไมหลับตา กอสบายๆ  
แตพอหลับตาปุป แทบจะยืนตรงไมไดเลย เปนเพราะอะไรเหรอครับ งง มาก.  

(21/44, 28 มิ.ย.51) 
 

(5) โฮยา paziae เพ่ิงบานเมื่อเชาคะ :)  

 
Hoya paziae ตนน้ี แขวนไวหนาบานนานๆๆๆแลวคะ 
รอเธอแทงชอ จนบานก็ทรมานเอาเรื่อง ฮี่ๆ 
แถมอยูสูงเกินจะสุงเกตุวาชอดอกเธอแทงออกมาเมื่อไหรหนอ 
เม่ือเชาเงยหนาข้ึนเช็ค status เด็กใน control ดีใจสุดๆ 
แมเจาวุย... บานซะแลว.. 555 

(4/14, 4 มิ.ย.51) 
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(6) QQ ,พี่ๆ นองๆ ในชานเรือน มีลูกคนแรกอายุเทาไหรกันคะ แลว ญ หรือ ช QQ  

 
อยากทราบ 
พ่ีๆ 
นองๆ 
มีบุตรคนแรก  ในชีวิต 
กันตอนอายุเทาไหรคะ 
แลวเปน ญ  หรอื ช 
สมหวังกันบางม้ัย  ที่อยากได ช กอได  คิด  ญ  กอสมใจคะ  

(7/24, 4  มิ.ย.51) 
 
  จากตัวอยางท่ี (2) ถึงตัวอยางท่ี (6) แสดงตัวอยางกระทูที่มีองคประกอบ 2 สวน จะเห็น
ไดวากระทูท่ีมีองคประกอบเพียงช่ือและเน้ือหา แตผูรวมสนทนาก็เขาใจวัตถุประสงคและรวมสนทนา
ได ตัวอยางที่ (2) และ (5) เปนกระทูท่ีมีเน้ือหาจบโดยไมมีการถามหรือชักชวนใหผูรวมสนทนาแสดง
ความคิดเห็น แตผูรวมสนทนาก็สามารถเขารวมสนทนาไดโดยใชประเด็นในการสนทนาท่ีเจาของ
กระทูต้ังไวแลวแสดงความคิดเห็นของตนเอง เชน การคัดคาน เห็นดวย ช่ืนชม เปนตน  

ตัวอยางที่ (3) (4) และ (6) เปนกระทูท่ีมีการถามขอมูล และพูดคุยชักชวนใหผูรวม
สนทนาเขามาตอบเพื่อใหขอมูล แสดงความคิด และแบงปนประสบการณ  
 

3. กระทูที่มีองคประกอบ 3 สวน 
  กระทูที่มีองคประกอบ 3 สวน คือ กระทูที่ประกอบดวยช่ือกระทู เนื้อหา และ สวนลง
ทาย กระทูที่มีองคประกอบ 3 สวน จะมีเนื้อหาคอนขางยาว สวนลงทายมีข้ึนเพ่ือเปนการแสดงความ
ตองการของเจาของกระทูที่จะชักชวนใหมีผูรวมสนทนาเขามาสนทนา ตอบปญหาเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นมากข้ึน ดังตัวอยาง 
 

(7) ไมรูวาใครรูสึกเหมือนผมไหมครับวา 'ขาว' บนเคร่ืองการบินไทยเน่ีย โคตรหวยเลย  
 
ชวงปสองปน้ีผมเดินทางคอนขางบอยครับ สวนใหญจะเดินทางโดยเครื่องของการบินไทย
เนื่องจากเปนคอนแทคของบริษัท และทุกครั้งท่ีผมสั่งอาหารที่มีขาวสวยเปนสวนประกอบผมรูสึก
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วาคุณภาพของขาวบนเครื่องหวยลงเรื่อยๆ ทั้งแข็งจนเปนตัง หาความอรอยไมไดเลย ลาสุดเดินทาง
ไปญี่ปุน ก็เจออาการเดียวกันอีกทั้งๆที่เปนช้ันธุรกิจ  ผมวาทําใหเสียช่ือการบินไทยและประเทศ
หมดนะครับ เพราะทั้งๆท่ีเปนสายการบินแหงชาติ ของประเทศท่ีบอกวาขายขาวที่มีคุณภาพดีที่สุด
ในโลก แตขาวบนเครื่องเน่ีย.....แยกวารานขาวแกงที่ขายในโรงงานผมซะอีก  
 
ไมทราบวามีใครรูสึกหรือเจอเหตุการณแบบเดียวกับผมบางไหมครับ  

(1/48, 16 มิ.ย.51) 
 

(8) คิดยังไงกับเสียงลุลา ท่ีรองเพลงตุกตาหนารถอะครับ  

 
สวนตัวผมไมชอบมากๆ ครับ การรองแบบน้ี 
เสียง โอ เสกสรร อีกคน มันแปลกๆ ยังไงไมรู 
ผมแคไมชอบอยาวากันนะ 
 
แลวคุณคิดวาไงกันบางครับ  

(5/15, 8 มิ.ย.51) 
 

(9) สงสัยคะ-ลมสลายอารเจนตินา กับประเทศไทย  

 
เพ่ิงไดดูเองคะ รายการเปดเลนสสองโลก เรื่อง อารเจนตินาลมละลาย 
เพ่ือนสง ลิงคในยูทูบให  
อยากรูวา ประเทศไทยจะมีสิทธิ์เปนแบบน้ันม้ัยคะ 
หรือวาเรามีกม. ปองกันอยู 
หรือวา ตอนน้ีเราก็คือๆ อารเจนตินาแลว 
เปนอารเจนตินา ระยะเร่ิมตน? 
 
รบกวนผูรูดวยคะ  

(14/21, 24  มิ.ย.51) 
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(10) แกงงงงงง แงงงงงง......ใครเกิดเดือนนี้เปด_วงแขนกันหนอย!  

 
หุหุหุ 
ทํางานหาเบื้ยหาหอย(ไวเท่ียว) ยังกะวัวบา 
บางคร้ังลืมวัน บางคราวลืมเพ่ือน 
แตเม่ือตะก้ี น่ังไลกระทูในหองบลู ตาเหลือบไปเห็น 
เลข 6 ตามดวย มิย.  โอ!พระเจาจอรจ ไมนะไม 
วันน้ีวันแม....................(คลอดเรามานี่นา)ลืมไดไงฟะ    
 
#####เอา...........เพ่ือนๆใครเกิด เดือนน้ีเขามารวมพลกันหนอยเรววว######  

(23/9, 6 มิ.ย.51) 
 

(11) ยาคุม______________________ ทําใหผิวสวย *  

 
เพ่ือนมันบอกวา กินยาคุมทําใหผิวสวยข้ึน !!!?? 
จริงรึเปลาคะ คือวา เพอนเรากินยาคุม เราเลยบอกวามันมีผลเสียไมใชหรอ 
มันบอกวา ยาคุมแบบใหมเคาปรับปรุงใหม ทําใหผิวสวยข้ึนดวย 
เราเลยงงๆ มันจริงรึเปลาคะ แลวถาไมไดไปทําอะไรมา แลวกินยาคุม จะมีอันตรายม้ัย (คืออยากผิว
สวยมั่ง) 
 
รบกวนผูรูดวยนะคะ  

(9/40, 30 มิ.ย.51) 
 

  ตัวอยางที่ (7) ถึงตัวอยางที่ (11) เปนกระทูท่ีมีองคประกอบ 3 สวน คือ มีช่ือกระทู 
เนื้อหา และสวนลงทาย โดยตัวอยางที่ (7) (8) และ (10) ช่ือกระทูไดแสดงการชักชวนผูรวมสนทนาให
เขามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เจาของกระทูต้ังข้ึนเชนเดียวกัน แตมีวัตถุประสงคตางกัน คือ 
ตัวอยางที่ (7) เจาของกระทูต้ังกระทูข้ึนเพื่อแสดงความไมพอใจขาวที่บริการลูกคาของการบินไทย 
ตัวอยางที่ (8)  เปนกระทูที่มีวัตถุประสงคในการถามความคิดเห็นของผูรวมสนทนา โดยเจาของกระทู
ไดแสดงความคิดเห็นของตนเองไวดวย ตัวอยางที่ (10) ต้ังข้ึนเพื่อเปนกระทูพูดคุยเทานั้น ตัวอยางที่ (9) 
และ (11) เปนกระทูถามขอมูลที่เจาของกระทูสงสัย ดังนั้นการลงทายจึงเปนการลงทายเพื่อใหผูรวม
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สนทนาเขามาตอบคําถามในลักษณะของการใหขอมูลหรือคําแนะนําที่เปนขอเท็จจริง จึงลงทายดวยการ
เนนยํ้าวาตองการคําตอบแบบใดอีกทั้งยังเปนการยกยองผูที่เขามาใหขอมูลวาเปน “ผูรู” ดวย 
   

4. กระทูท่ีมีองคประกอบ 4 สวน 
กระทูที่มีองคประกอบ 4 สวน คือ กระทูท่ีประกอบดวยช่ือกระทู เน้ือหา สวนลงทาย 

และสวนเพิ่มความ กระทูท่ีมีองคประกอบ 4 สวนจะมีลักษณะคลายกับกระทูที่มีองคประกอบ 3 สวน 
แตมีสวนเพ่ิมความท่ีเพิ่มเขามาเพื่อขอบคุณผูรวมสนทนาท่ีไดใหความชวยเหลือ แนะนํา หรืออาจจะ
เปนการเพ่ิมความเพื่อใหขอมูลรายละเอียดบางอยางเพิ่มเติม ซ่ึงจะแยกสวนจากเน้ือหา โดยการใชคําวา 
ป.ล. ปอลอ หมายเหตุ กระทูที่มีองคประกอบ 4 สวนโดยมากจะเปนกระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือถาม
ขอมูล หรือถามความคิดเห็น ดังตัวอยาง 
 

(12) เคยเจอหรือเปลา ที่พักท่ีเก็บเงินเพิ่มถาพักเกินจํานวนคนท่ีกําหนด แตไมเสริมเตยีงให  
 
วันน้ีคุณสามีโทรไปจองที่พักแหงหน่ึงในหัวหินคะ เปน Pool Villa  แบบ 3 หองนอน  
แจงเจาหนาที่วาเราจะไปกัน 7 คน แตเคาบอกวาใหพักได 5 คน อีก 2 คนตองจายเพิ่มคนละ 1,000 
บาท คุณสามีเลยถามวาแลวมีเตียงเสริมใหม้ัย เคาบอก “ไมมี” เราเลยสงสัยวามีดวยเหรอที่พักที่เก็บ
เงินเพ่ิมแตไมมีเตียงเสริมให (ขอย้ําวาเรายินดีจายสวนเพ่ิมตรงน้ี แตสงสัยวาไมมีเตียงเสริมให 
แลวจะใหเรานอนยังไง แลว 1,000 บาทท่ีเก็บไปมันคาอะไร อยาบอกวาคาน้ําที่อาบนะ มันไมคอย
สมเหตุสมผลเทาไหร) 
 
อยากทราบวาเพ่ือนๆ เคยเจอที่พักแบบน้ีกันมั้ยคะ แลวเคาเหตุผลในการเก็บเงินเพ่ิมวาเปนคาอะไร 
สงสัยจริงๆ 
 

ปล. คาท่ีพักไมรวมอาหารเชาคะ 
(24/17, 10 มิ.ย.51) 

 
(13) ใครยังทนใชPCTอยูบางครับ  

 
เม่ือกี๊ไปยืมPCT นองมาใช  
โห ไมรูเคาทนใชกันไดยังไง ติดตอไปมือถือโคตรยากๆๆๆๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 38 

ถามวาโปรโมชั่นเปนยังไง เห็นบอกวา 399 หรือ 499 เน่ียแหละ โทรฟรีตลอด24 ชม (แตเวลาใช
จริงอาจะหรือโทรฟรีวันละ2 ชมก็ไดมั้งเน่ีย) 
มันบอกวา เอาไวใชตอนเย็นๆกลางคืน เพราะวาโปรอันอ่ืนที่มันใชอยูหมดต้ังแตตอน6โมงเย็น อัน
น้ีเลยเปดเอาไวใช 
ผมละจะบาตายกับPCTเม่ือกี้  
 
มีใครแนะนําผมทีจะไดบอกนองไมตองทนใชอันเจาน้ีแลว มีโปรไหนใชทดแทนไดบางครับ  

 

ขอบคุณครับ  
(10/45, 29 มิ.ย.51) 

 
(14) คิดอยางไรกับท่ีหมอนวดไทย(เทศ)บางคนมักพูดวา ไมเจ็บไมหาย  

 
กําลังทําวิจัยคะ อยากรูวาคนอื่นคิดยังไงกับหมอนวดไทย(เทศ)หลายๆ ทานมักพูดวา ถาไมเจ็บก็ไม
หาย ทานใดมีประสบการณวามันหายจริงหรือไม หายไดยังไง กินยา หรือสมุนไพรเสริมดวย
หรือไม ชวยแสดงความคิดเห็นดวยคะ ถาเปนหมอนวดและรูสาเหตุวาตองนวดอยางไรถึงหายดวย
ก็ยิ่งดี  
 
มีประสบการณก็เลาสูกันฟงไดเลยคะ 
 

ขอบคุณคะ  
(3/20, 5 มิ.ย.51) 

 
(15) * อยากสอบถามทานที่เคยมีประสบการณชิมลาง นิพพาน (ตทังคนิพพาน) มีบางไหมครับ  

 
เคยมีบางทานกลาววา มีประสบการณที่เขาใกลนิพพาน แบบช่ัวขณะ 
เลยอยากรูอะครับวา  หากเปนแบบช่ัวคราว เปนยังไง  เห็นสิ่งจริงตามลักษณะ 
ยังไงครับ...  
หรือวาเปนระดับฌาน แบบหน่ึง จึงอยูแบบช่ัวขณะ  จะคลายกับ 
แบบที่ พระอรหันต เขานิโรธสมาบัติ หรือปลาวครับ 
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ใครมีประสบการณ... ชวยใหเปนวิทยาทาน ดวยครับ  
 

ขอบคุณครับ  
(15/33, 23 มิ.ย.51) 

 
(16) สอบถาม วิธีแกะสติ๊กเกอรราคาออกจากปกหนังสือคะ 

  
อยากทราบวาเพ่ือนๆ มีวิธีแกะสต๊ิกเกอรราคาออกจากปกหนังสือกันยังไงคะ 
เพราะอยางที่เอเซียบุคน่ีสต๊ิกเกอรเหนียวมากๆ แกะออกแลวหนังสือไมสวยเลย  
หลังๆ เลยไมคอยแกะ แตเราไมชอบอา อยากแกะออก 
เพ่ือนมีวิธีไหนที่แกะสต๊ิกเกอร แลวทําความสะอาดใหกาวหลุดออก โดยหนังสือไมเสียหายบางคะ 
 
ชวยแชรไอเดียหนอยนะคะ 
 

ขอบคุณลวงหนาคะ/\^_^) 
(22/31, 18 มิ.ย.51) 

 
  จากตัวอยางที่ (12) ถึงตัวอยางท่ี (16) จะเห็นไดวากระทูที่มีองคประกอบ 4 สวน เปน
กระทูที่มีช่ือกระทูและเนื้อหาครอบคลุม ชัดเจนในประเด็นคําถามและถามย้ําในสวนลงทาย ซ่ึงทําใหผู
รวมสนทนาเขาใจเนื้อหาและความตองการของเจาของกระทูไดไมวาจะเปนกระทูท่ีเปนการถามขอมูล 
ถามความคิดเห็น ดังในตัวอยางที่ (13) (14) (15) และ (16) สวนเพิ่มความจึงเปนการเพ่ิมความเพื่อแสดง
ความขอบคุณที่ผูรวมสนทนาเขามาใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็น ในตัวอยางที่ (12) เปนกระทูที่มี
สวนเพ่ิมความโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับเน้ือหากระทูเพิ่มเติม เพื่อใหผูรวมสนทนาสามารถตอบคําถาม
เพื่อใหขอมูลกับเจาของกระทูไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 

จากขอมูลการจําแนกกระทูตามองคประกอบ สามารถสรุปรูปแบบของกระทูในกระดาน
สนทนาที่จําแนกตามองคประกอบดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงความถี่ของรูปแบบกระทูในกระดานสนทนาเม่ือพิจารณาจากองคประกอบ 
 

หอง 
กระทูที่มี

องคประกอบ
1 สวน 

กระทูที่มี
องคประกอบ

2 สวน 

กระทูที่มี
องคประกอบ

3 สวน 

กระทูที่มี
องคประกอบ

4 สวน 
รวม 

1. กนครัว - 19 25 6 50 
2. กลอง - 30 11 9 50 
3. ไกลบาน - 23 22 5 50 
4. จตจุกัร - 24 17 9 50 
5. เฉลิมกรุง - 23 24 3 50 
6. เฉลิมไทย - 31 18 1 50 
7. ชานเรือน - 26 22 2 50 
8. ชายคา - 26 22 2 50 
9. โตะเครือ่งแปง - 29 17 4 50 
10. มาบุญครอง - 31 16 3 50 
11. รัชดา - 32 16 2 50 
12. ราชดําเนิน - 38 12 - 50 
13. ไรสังกัด - 32 16 2 50 
14. ศาลาประชาคม - 20 25 5 50 
15. ศาสนา 1 31 17 1 50 
16. ศุภชลาศัย - 34 16 - 50 
17. สยามสแควร - 35 15 - 50 
18. สวนลุมพินี - 35 13 2 50 
19. สินธร - 35 13 2 50 
20. สีลม - 24 25 1 50 
21. หวากอ - 37 12 1 50 
22. หองสมุด - 27 15 8 50 
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หอง 
กระทูที่มี

องคประกอบ
1 สวน 

กระทูที่มี
องคประกอบ

2 สวน 

กระทูที่มี
องคประกอบ

3 สวน 

กระทูที่มี
องคประกอบ

4 สวน 
รวม 

23. Blueplanet - 16 28 6 50 
รวม 1 6582 417 74 1150 

คิดเปนรอยละ 0.08 57.22 36.26 6.44 100 

 
จากตาราง กระทูท่ีมีองคประกอบ 2 สวน เปนรูปแบบกระทูท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ มีถึง

รอยละ 57.22 รองลงมาคือ กระทูที่มีองคประกอบ 3 สวน กระทูที่มีองคประกอบ 4 สวน และกระทูที่มี
องคประกอบ 1 สวน ตามลําดับ 

 
รูปแบบของกระทูในกระดานสนทนาเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค 

การสนทนาผานส่ือกลางคอมพิวเตอรมีขอจํากัดในเรื่องของการโตตอบหรือพูดคุย 
เนื่องจากไมสามารถกระทําไดทันที กระทูจึงตองมีเนื้อหาท่ีส่ือความไดอยางชัดเจนวาเจาของกระทูมี
วัตถุประสงคอยางไรในการเปดประเด็นการสนทนา เพื่อใหผูรวมสนทนาเขาใจไดทันทีวาตองการอะไร 
องคประกอบหลักที่ทุกกระทูตองมี คือ ช่ือกระทู เม่ือผูใชงานเขามาในสวนของกระดานสนทนาแลวก็
จะพบแตช่ือกระทูข้ึนเรียงกันเทานั้น เจาของกระทูจึงตองต้ังช่ือกระทูใหนาสนใจมากที่สุด เมื่อเขาไป
อานในเนื้อหากระทูอาจมีเนื้อหาที่ไมตรงกับช่ือกระทูได ในบางกระทูผูรวมสนทนาจึงตองอานเนื้อหา
ดวยจึงจะทราบวาเจาของกระทูมีวัตถุประสงคอยางไรในการต้ังกระทู กระดานสนทนาเปนพื้นที่
สาธารณะสมาชิกทุกคนสามารถใชงานไดอยางเทาเทียมกัน ดังนั้นวัตถุประสงคจึงมีความแตกตางกัน
ออกไปตามความตองการของสมาชิกซ่ึงจะเปนผูต้ังกระทูข้ึน สามารถจําแนกประเภทตามวัตถุประสงค
ในการต้ังกระทูได 6 ประการ ดังนี้ 
 
 
 

                                                        
2  ผูวิจัยใชเสนตารางเขมเพ่ือแสดงคาความถ่ีและคารอยละท่ีมากที่สุด 
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1. เพ่ือปรึกษาปญหาสวนตัว 
  กระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรึกษาปญหาสวนตัว หมายถึง กระทูท่ีต้ังข้ึนโดยเจาของ
กระทูที่ประสบปญหาหรือมีขอสงสัยในเรื่องที่เปนเรื่องสวนตัวของเจาของกระทูเพียงคนเดียว ปญหาที่
เกิดข้ึนอาจเปนปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมสวนตัวหรือเกิดข้ึนจากสภาพสังคมในขณะนั้นแลวสงผล
กระทบมาถึงเจาของกระทู ทําใหการดําเนินชีวิตมีความผิดปกติหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง แลวไม
สามารถแกไข รับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได จึงตองปรึกษา ขอความคิดเห็นหรือคําแนะนําจาก
ผูอ่ืน รวมไปถึงปญหาสวนตัวที่ไมสามารถเปดเผยได เชน ปญหาเรื่องเพศ คําตอบหรือการแสดงความ
คิดเห็นจากผูรวมสนทนาจะเปนแนวทางหรือขอคิดสําหรับเจาของกระทูที่จะนําไปแกไขปญหาดังกลาว 
ดังตัวอยาง 
 

(17) เปนแอรอยูแตอยากลาออก ไปเรียนภาษา ไป aupair จะดีมั้ยคะ  
 

ตอนน้ีเปนแอรของสายการบินของตางประเทศในแถบเอเชียน้ีอยูคะ ทํามาไดจะสองปแลว  
ตอนน้ีอยากเรียนภาษาตอมากเลยคะ แตก็คิดอยูวาจะลาออกจากงานท่ีทําแลวไปเรียนตอดีม้ัย แต
เงินก็ไมคอยมีคะ มีแคประมาณ 4-5 แสนเอง ก็เลยสนใจโครงการ aupair อะคะ  
แตถาไปเรียนแลวจบมาก็อยากเปนแอรเหมือนเดิมอะคะ  
แตคงจะไปสมัครสายการแถบตะวันออกกลาง 
อยากขอความคิดเห็นคะ วาจะลาออกจากงานดีม้ัย  

(3/23, 6 มิ.ย.51) 
 

(18) ถาพึ่งแทงไปเดือนท่ีแลว จะทองตอเลยไดไหม  
 

ถาปลอยใหทองเลย จะมีอันตรายหรือเปลาคะ 
 (7/44, 3 มิ.ย.51) 

 
(19) ถามเรื่อง ยันต ที่ติดหนาบาน กับขางบาน คะ  

 
คือเปนอันกลมๆ แตมีเหล่ียมแปดเหลี่ยม รอบนอก ขางในเปนกระจกเงานูน ตรงกลางมีเสือคาบ
ดาบหนาบานเรา แตเปนดานขางของบานเขาท่ีมาอยูใหม เขาเอามาติด มันตรงกับหนาประตูบาน
เราเลย ประตูที่เขาในตัวบาน แบบเปดไปก็เห็นกระจกน้ีเปนเงาเลยเขาติดท้ังหนาบานและขางบาน
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เราก็ไมไดคิดอะไรหรอก เพียงแตรําคาญตาเหมือนกันเวลาเปดไปแลวเห็นเงาขาวๆ แลวคนบาน
ติดกันดานซายเขาบอกวาบานเขาจะไปหาของมาติด ที่บานเพราะบานน้ีติดไออันน้ี 
แลวเราตองไปหาอะไรมาติดไหมเนี่ย  
บานดานขวาของเรา เขามีสิงหโต 2 ตัว วางอยูบนรั้ว แตหันหนาไปดานขางของบานที่ติดยันต 
มันเก่ียวกันไหมเน่ีย 
แลวที่เขาติดน่ีหมายความวาอะไร แตแถวที่อยู 4-5 หลังก็ไมเห็นมีใครติดอะไรนะ มีแตบานน้ีที่ติด  

(8/26, 28 มิ.ย.51) 
 

(20) K790i เวลาเสียหูฟง ตองเสียบเขาเสียบออกนานมาก กวาจะติด เปนไรครับ*-*  

 
ฟงเพลงอยูดีๆ โดนหนอย  
เสียเหมือนสายใกลหลุด แต Fast Port ก็เสียบเหมือนเดิม 
แลวสักพัก มันจะเหมือนไมไดเสียบสายเลย เซงมาก เวลาใสกระเปาแลวเพลงจะดับทันทีเลย 
หูฟง HPM-70 สีดํา เคยลองเอาไมจิ้มฟนเสียบรูทั้ง2แลวขนาย มันก็ชวยใหแนนข้ึน แตเวลาขยับ 
มันก็เปนเหมือนเดิมอะครับ ไมรูจะทํายังไงดี T_T  

(10/35, 28 มิ.ย.51) 
 

(21) อยางเราเคาเรียกโรคจิตรึเปลา  

 
เราอายุ20ปแตสเปคผูชายสวนใหญที่ชอบมักจะ40upถึงเกือบ60ยังมีเลยแลวสวนใหญมีลูกมีเมีย
แลวแตเราก็แอบชอบอยูไดและแตละคนเราก็รูจักเคาทั้งบานเลยเหมือนวาสนิทกับบานเคาแตแอบ
ชอบเคาอยูลึกๆและบานเคาก็รักและเอ็นดูเราเหมือนลูกหลานคนนึงบางทีก็ละอายใจนะที่แอบ
ชอบสามีเคาแลวเห็นลูกเคากลับวาไมหลอซะง้ันชอบแตรุนพอจะบาตายแบบน้ีโรคจิตมั๊ย  

(13/43, 29 มิ.ย.51) 
 

จากตัวอยางที่ (17) (18) (19) และ (20) จะเห็นวาปญหาสวนตัวที่นํามาปรึกษาเปน
ปญหาท่ีเจาของกระทูประสบอยู สวนตัวอยางท่ี (21) เปนเรื่องสวนตัวที่เจาของกระทูคิดวาเปนปญหา
ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตในอนาคตได 
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2. เพ่ือถามความคิดเห็น 
  กระทูที่มีวัตถุประสงคเพื่อถามความคิดเห็น หมายถึง กระทูที่ต้ังข้ึนเพื่อถามความ
คิดเห็น ทัศนคติของผูรวมสนทนาที่มีตอประเด็นท่ีเจาของกระทูต้ังข้ึน อาจจะเปนปญหา เหตุการณ 
หรือประเด็นอ่ืนๆ ที่ไมใชเรื่องสวนตัวของเจาของกระทู โดยเจาของกระทูจะแสดงความคิดเห็นของตน
และอาจมีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนๆ ที่มีตอประเด็นเดียวกันกับที่เจาของกระทูไดแสดง
ความเห็นไวกอนแลว ซ่ึงอาจจะเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับเจาของกระทูก็ได ดังตัวอยาง 
 

(22) ++++คุณคิดวา+++ระหวาง++ บ้ี The star VS ฟลม รัฐภูมิ +++ใครดัง เจงกวา ดีกวา หลอกวา 

นารักกวากัน....เราวาตอนน้ีระหวาง *บ้ี the star* กับ *ฟลม รัฐภูมิ* น้ันดูกําลังแขงกันอยู  
 
และทั้ง 2 คน ก็มีอะไรหลาย ๆ อยาง คลาย ๆ กันมาก ไมวาจะเปน.. 
1. นักรองเหมือนกัน  
2. เปนลูกรักเหมือนกัน  
3. มีโฆษณาเหมือนกัน  
4. มีคอนเสิรตเหมือนกัน  
5. มีละครเหมือนกัน  
 
แลวคุณชอบใคร และคิดวาตอนน้ีระหวาง บี้ กับ ฟลม ใครดังกวากัน  
เรามาดูสิวา ระหวาง 2 คนน้ี ใครจะเปนที่ช่ืนชอบมากกวากัน.... 

(6/44, 30 มิ.ย.51) 
 

(23) นํ้ามันแพงขนาดน้ีอนาคตรถยนต ดีเซลจะเปนยังไง  
 

เจากระบะคันโกของผม มันจะกลายเปนเศษเหล็กปลูกสระแหนรึเปลา  
(11/32, 17 มิ.ย.51) 

 
(24) แกอยางไรดี กับ แกงคนปลอมเปนพระใหคนใสบาตรตามตลาด  

 
มีขาว คนยกหมูบาน ออกหากินดวยการ ปลอมเปนทั้งพระ และ ชี หลอกใหคนใสบาตรตามตลาด
เวลาเชา ซึ่งสรางรายไดดีไมนอย 
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คงจะรอใหตํารวจพระมาชวยจับอยางเดียวคงไมได สาธุชนทั้งหลายคิดวาจะชวยกันอยางไรดี 
กอนท่ีจะเสื่อมไปมากกวาน้ี  

(15/35, 25 มิ.ย.51) 
 

(25) -+- ชอบคนสวย หรือ คนนารัก -+-  

 
เราชอบคนนารัก 
มองกี่ที ก่ีที ก็นารัก 
ทําอะไรก็ดูนารัก 
ขนาดทําอะไรเปน ๆ ก็ยังดูนารัก 
จริงปาวคะ  

(17/21, 6 มิ.ย.51) 
 

(26) ถาตองเลือกเปน คุณจะเปนอะไร ระหวาง หางเสือ กับ หัวหมา ?  

 
ถาคุณจะตองเลือก ระหวางการเปน พนักงานระดับเจาหนาที่ธรรมดา ในองคกรขนาดใหญ หรือ 
เปนเจาหนาที่ระดับบริหาร ในองคกรขนาดเล็ก ซึ่งท้ัง 2 อยาง ไดเงินเดือน ไมตางกันมากนัก แตใน
องคกรขนาดเล็ก จะมีคาใชจายนอยกวา ซึ่ง จะทําใหคุณมีเงินเหลือมากกวาอยูที่องคกรขนาดใหญ
นิดหนอย  

(21/2, 5 มิ.ย.51) 
 

  จากตัวอยางที่ (22) ถึงตัวอยางที่ (26) เปนกระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อถามความคิดเห็น
ซ่ึงมีเนื้อหาที่ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทั่วไปในสังคมปจจุบัน ตัวอยางที่ (22) (23) และ (24) 
เปนประเด็นเกี่ยวกับดารา ราคานํ้ามัน และกลุมบุคคลท่ีปลอมเปนพระสงฆซ่ึงกําลังเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
ตัวอยางที่ (25) และ (26) เปนการถามความคิดเห็นเรื่องทั่วไปท่ีเจาของกระทูเปดขึ้น 
 

3. เพ่ือแสดงความคิดเห็นสวนตัว 
  กระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความคิดเห็นสวนตัว หมายถึง กระทูที่ต้ังข้ึนเพื่อจะ
แสดงความคิดเห็นสวนตัวที่เจาของกระทูมีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง ไมวาจะเปนปญหา เหตุการณ หรือ
ประเด็นตางๆ ที่เกิดข้ึน ความคิดเห็นสวนตัวที่เสนอโดยการตั้งกระทูอาจเปนการสนับสนุน โตแยง 
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คัดคานความคิดเห็นหรือขอมูลที่มีมาอยูกอนแลว หรืออาจจะเปนการวิจารณ เสนอแนวทางแกไขปญหา 
และใหขอคิดเห็นตามความคิดความเช่ือหรือขอมูลของเจาของกระทู ไมวาจะเปนการช่ืนชม ตําหนิ 
ระบายความตึงเครียด ความไมพอใจ ที่เจาของกระทูมีตอบุคคลหรือเหตุการณตางๆ โดยไมเนนวา
ตองการใหผูรวมสนทนาตอบคําถามใดๆ เชน 
 

(27) Bring it Back and Downtown Story 2albumท่ีควรซื้อไวอยางย่ิง  

 
ไปสอยมา2อัลบั้ม downtown story กับ bring it back ของETC ยืนยันเลยวาเพราะทั้งอัลบั้มเพราะ
ทุกเพลงไมเสียดายตังเลยท่ีซื้อของจริง โดยเฉพาะเพลงเพราะเธอ...คือคําตอบ ของETC(track
สุดทาย) ถาโปรโมตดังแนๆ ใครซื้อแลวบางมาแสดงความคิดเห็นกัน  

(5/32, 18 มิ.ย.51) 
 

(28) จะไมไปดูรักสามเศราก็เพราะผมทรงหนามาน่ีแหละ  

 
เอานางเอกสายลับจับบานเล็กของผมคืนมานะ -*-  

(6/32, 18 มิ.ย.51) 
 
(29) >> เบ่ือวะ ! ! ทําไมเมืองไทยเปนแบบน้ี โดยเฉพาะพวกพันธมิตรท่ีสรางความเดือดรอน >>>  

 
อยากบอกวา  เบื่อมากกับเหตุการณ ณ  ปจจุบัน 
ลูก  หลาน  ของผมก็ไมไดเปนเรียนหนังสือ 
ภรรยา  ไปอบรมอยูแถวกระทรวง  ก็ตองรับกลับบานตางจังหวัด เพราะหลบม็อบ 
พวกสหภาพรัฐวิสาหกิจ  ทําไมไมน่ิง  ทําไมตองออกมากวนประเทศไทยตอนน้ี    
พวกคุณไมไดดั่งใจ  ก็รวมตัวกันตอตาน 
รับไมไดเลยท่ีบอกวารถไฟเปนของประชาชน  ใครจะข้ึนรถไฟชวงน้ีฟรี  ถือวาไปทําเพ่ือชาติ 
แลวท่ีรถไฟเปนหน้ีเปนหม่ืนลาน   ไมเห็นหาวิธีการแกไข 
บอกจริง ๆ  วาตอนน้ีเบ่ือมาก  

(12/24, 19 มิ.ย.51) 
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(30) แทมมี่ เธอแนมากกกกกกกกกกกกกกกกกก 4-6 6-4 6-4  

 
เธอเกา 
เธอเจง 
 
ฉันรักเธอ แมมะขาม  

(16/36, 28 มิ.ย.51) 
 

(31) THAI การบินไทย "ลักคุณเทาฟา"  

 
รูสึกวาสายการบินน้ีไมคอยรักผูถือหุนเทาไรนะครับ..ฮวย  

(19/28, 18 มิ.ย.51) 
 

  จากตัวอยางที่ (27) ถึงตัวอยางที่ (31) เปนกระทูที่ต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดง
ความคิดเห็นสวนตัวที่มีตอเรื่องราวหรือเหตุการณ ตัวอยางที่ (27) เจาของกระทูแสดงความเห็นช่ืนชม
ผลงานเพลง ตัวอยางท่ี (28) เปนการแสดงความคิดเห็นตําหนินักแสดงคนหนึ่งซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีแตกตาง
ไปจากเดิม ตัวอยางที่ (29) เปนการแสดงความคิดเห็นวาเจาของกระทูไมพอใจตอการชุมนุมของกลุม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ตัวอยางท่ี (30) แสดงความช่ืนชมนักเทนนิสหญิงไทยที่สามารถ
ควาชัยชนะในการแขงขันได ตัวอยางที่ (31) เจาของกระทูไดแสดงความรูสึกไมพอใจตอราคาหุนของ
การบินไทยที่เจาของกระทูไดซ้ือไว จึงต้ังกระทูดวยการประชดประชันสโลแกนของการบินไทย “รัก
คุณเทาฟา” ข้ึน 
    

4. เพ่ือบอกเลาเหตุการณ 
  กระทูที่มีวัตถุประสงคเพ่ือบอกเลาเหตุการณ หมายถึง กระทูที่เจาของกระทูต้ังข้ึนเพ่ือ
ตองการบอกเลาเรื่องราว ประสบการณตางๆ มักเปนกระทูที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับส่ิงที่ผานมาแลว 
อาจจะเปนประสบการณสวนตัวของตนเอง คนใกลชิด เจาของกระทูตั้งกระทูข้ึน นอกจากเพ่ือเปนการ
บอกเลาแบงปนประสบการณโดยตรงแลว ยังอาจเปนการบอกเลาเพ่ือเตือนภัยในรูปแบบตางๆ ดวย ดัง
ตัวอยาง 
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(32) >>> ในท่ีสุดก็คนพบเทคนิคการกินยาจีนท่ีขมและกลิ่นแรง  

 
มีเหตุใหตองกินยาจีนตมคะ  รสชาดอยางที่รูคือขม เฝอน และกลิ่นแรง  เลยมาคิด ๆ ดูวาทํายังไง
ตอนกินจะไมรันทด  ไดความตามน้ีคะ  1. อมกานพลูซัก 1 กาน ประมาณใหลิ้นชานิด ๆ  2. กอน
กินดมยาดมแบบอัด ๆ ประมาณจมูกชา จากน้ันใชหลอดยาว ๆ ดูดยาคะ    ลองดูนะคะ  เราทําแลว
ชีวิตรันทดนอยลงนิดนึง   ^  ^  

(1/18, 2 มิ.ย.51) 
 

(33) ยังไมทันไรไปซะแลว T_T 

  
ต้ังแตเอาซีอ้ิวมาเล้ียงดวยความกลัววาเคาจะเหงาเลยไปหานองมาอยูดวย คาสินสอดตกลงเปนที่
เรียบรอย ชื่อก็ต้ังไวรอแลววา " นํ้าตาลสด " จะไดคลองจองกับ " ซีอ้ิวหวาน " แตเกี่ยงวายังเด็กอยู
เลยใหอยูที่ฟารมไปกอน เพราะใหเจาของฟารมทําวัคซีนใหใหแข็งแรงกอน แตเมื่อวันกอนเจาของ
ฟารมโทรมาบอกวา หลังจากท่ีทําวัคซีนไปแลวหมามีอาการปวย วันน้ีไปที่ฟารมบอกวาตายไป
แลว เซ็งเปดเลย เคาใหเลือกเอาตัวอ่ืนมาแทน แตก็ยังไมถูกใจเลยไมไดเอาใครมาแทน  
ชวงน้ีซีอิ้วเลยไมมีเพ่ือนเลย T_T นาเสียดายนองหมากําลังอยูในวัยกําลังนาฟดเลย  

(4/22, 6 มิ.ย.51) 
 

(34) รูผลการเจาะนํ้าครํ่าแลวหละ  

 
วันน้ีโทรไปถามที่ร.พ ลุนมากเลย กลัวก็กลัว ลุกมาสวดมนตแตเชา  ผลออกมาปกติ ดีใจมากเลย
รูสึกโลงน้ําตาไหลเลย และก็ไดลูกสาวคะ  (เลยรูเลยวาเปนคุณแมที่อายุมากแลวจะ)...ji  

(7/1, 1 มิ.ย.51) 
 

(35) i450 ใชแบต Nokai  ฺBL5C ได ทราบกันไหมคะ  

 
กรรม พิมหัวกระทูผิดผิด   NOKIA  คะ  โนเกีย    
 
+++++++++++++++++++++++++++++ 
 
เอิ้กๆ  บังเอิญน่ังๆนอน  ตอนน้ันเกิดสงสัย ตอนแกะแบตซัมซุง เอ มันจายไฟ  3.7 V 
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เทากันเลย  มีเข้ียว สามอัน แถม + - ตรงกันอีก เลยลอง จับ BL5C มาใส  
แมเจาเอาไปไวตรงๆ ขวานิดๆ ชิดมุม พอดีเปะ   ลงลอกเลย   
เปดติด --"  แมเจา  ไมเกิดปญหาอะไรเลย แตเปดฝาไมได  แปว มันหนากวานิดๆ 
ลองเอามาตอเนต กะโนตบุค ทนอึด เลยคะ  ใชสํารองกันได  แหะ ปล. 
ลองเทสเลยมาบอกคา  

(10/10, 20 มิ.ย.51) 
 

(36) โอ แมเจา บานทะเลสําราญเปนไดถึงเพียงน้ี  

 
ตกใจมากถึงมากที่สุดครับที่โทรไปจองบานทะเลสําราญ ชายหาดชะอํา อ้ึงไปเลยเมื่อถูกถามวาจะ
พักกี่คืน เราบอกวา 2 คืน เลยโดนปฏิเสธ เพราะเคาบังคับพักอยางต่ํา 7 คืน ....พระเจาชวย !!!!  

(23/4, 3 มิ.ย.51) 
   
  ตัวอยางที่ (32) (35) และ (36) เปนกระทูที่มีวัตถุประสงคเพ่ือบอกเลาประสบการณซ่ึง
เจาของกระทูคิดวาจะเปนประโยชนตอผูรวมสนทนาคนอ่ืนๆ ดวย ตัวอยางท่ี (33) และ (34) เปนการ
บอกเลาประสบการณไมดีของตนเองท่ีเพ่ิงประสบผานกระดานสนทนา  
 

5. เพ่ือพูดคุยกันระหวางสมาชิก 
  กระดานสนทนาเปนการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงที่แตกตางจาก
การส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรในรูปแบบหองสนทนา (Chat room) ซ่ึงใชในพูดคุยโตตอบกันได
คลายกับการสนทนาแบบเผชิญหนา การสนทนาผานกระดานสนทนาเปนการฝากขอความท้ิงไวไม
สามารถโตตอบกันไดในทันทีเหมือนกับการพูดคุยปกติหรือการสนทนาในหองสนทนา ขอจํากัดของ
การโตตอบท่ีไมสามารถกระทําไดทันทีทําใหการสนทนาผานกระดานสนทนาไมนิยมใชในการ
สนทนาท่ีตองการความรวดเร็วในการสนทนา แตผูใชงานสามารถใชงานไดตามความสะดวก ทําให
บุคคลซ่ึงอยูในสถานที่และเวลาท่ีแตกตางกันสามารถเขามาพูดคุยกันไดแมวาจะมีลักษณะที่แตกตาง
ออกไปจากการพูดคุยแบบทันทีก็ตาม  
  กระทูท่ีต้ังโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพูดคุยกันระหวางสมาชิกใน www.pantip.com มี 2 
ลักษณะ ไดแก 
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5.1 กระทูพูดคุยในรูปแบบของการโตตอบ 
การพูดคุยในรูปแบบของการโตตอบ หมายถึง กระทูที่ต้ังข้ึนเพ่ือสนทนาใน

เรื่องทั่วไปซ่ึงเปนประเด็นท่ีเปดกวาง มีลักษณะคลายกับการสนทนาในหองสนทนา (Chat room) โดย
การพิมพโตตอบหรือพูดคุยกันในกระทู ซ่ึงทําใหมีลักษณะคลายกับการสนทนาในหองสนทนา ถาผู
รวมสนทนาอยากคุยกับผูรวมสนทนาคนไหนโดยตรงก็มักใชคําวา “จิ้มไปที่...” เชน จ้ิมไปที่ คห.18 
เจาของความคิดเห็นที่ 18 ก็จะทราบไดวามีผูพูดคุยกับตนเปนการสวนตัวหรืออาจใชการระบุ username 
หรือช่ือจริงก็ได กระทูพูดคุยในรูปแบบของการโตตอบน้ีเรียกอีกอยางวา “กระทูแชท” ดังตัวอยาง 

 
(37) +* กระทูแชท สําหรับคนเลี้ยงกระตาย @ บานโพรงกระตาย +*  

 
แบบวาคนสวยโดนแมหมีใชใหมาแตกทู เลยมาแตกใหเพ่ือนมาเมาทกันตอที่น้ีเดอคะเดอ  

(4/6, 2 มิ.ย.51) 
 

(38) ~* Wimbledon คา โนล vs ซาฟน ใครดูอยูบาง มาเชียรกานนน  

 
ไมเห็นมีคนต้ัง เลยตั้งเองซะเรยยยย อิอ ิ
^______________________^ 
 
ซาฟน สู ๆ  

(16/25, 25 มิ.ย.51) 
 

(39) ฮาวววววววว..........ตื่นนอนกันยางงงงงงคา..................?  

 
ใครต่ืนแลว มาทักทายกันหนอยเรวววววว  

(17/14, 4 มิ.ย.51) 
 
   จากตัวอยางที่ (37) ถึงตัวอยางที่ (39) เปนกระทูพูดคุยในรูปแบบของการ
สนทนา จะเห็นไดวามีลักษณะคลายกับการสนทนาในหองคุย (Chat room) มีความแตกตางเพียงแคการ
คุยผานกระดานสนทนาไมสามารถกระทําไดในทันที ขอความที่ฝากไวในกระดานสนทนาจึงเปนการ
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พูดคุยหรือทักทายในเรื่องที่ผูรวมสนทนาทุกคนสามารถเขารวมการสนทนาได แมวาจะไมรูจักกันเปน
การสวนตัวก็ตาม 

5.2 กระทูพูดคุยในรูปแบบของการแบงปนเรื่องราวหรือขอมูล 
กระทูพูดคุยในรูปแบบของการแบงปนเรื่องราวหรือขอมูล หมายถึง กระทู

ท่ีต้ังข้ึนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณหรือขอมูลของผูใชงาน เจาของกระทูจะเปดประเด็นในการ
สนทนาอยางกวางๆ เพ่ือใหมีผูรวมสนทนามากที่สุด หัวขอในการสนทนาจึงเปนหัวขอท่ีถามเพ่ือให
แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามอยางอิสระ ประเด็นในการพูดคุยรูปแบบน้ีจึงไมเปนประเด็นท่ีให
รวมสนทนาโดยใชขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ แตจะเปนการเปด
ประเด็นที่มีลักษณะเปนการแบงปนประสบการณหรือขอมูลเล็กๆนอยๆ หรือเพ่ือใหสมาชิกคุนเคยกัน
และมีความสัมพันธอันดีตอกัน ดังตัวอยาง 
 

(40) อยากทราบวาแมๆในหองชานเรือนอยูประเทศไหนกันบางคะ  

 
ตามหัวขอเลยคะ อยูประเทศไหนกันบาง และนานแคไหนแลวคะ  

(7/17, 5 มิ.ย.51) 
 

(41) */*/*/ มาแชรกัน คุณเคยรอสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลังกันนานท่ีสุด-ส้ันท่ีสุดกี่วินาที?? /*/*/*  

 
รถติดหงุดหงิดจัง 
มาแชรกันดีกวา 
คุณเคยรอสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลังกันนานที่สุด-สั้นที่สุดก่ีวินาทีคะ?? 
ออ.. ติดแถวไหนบอกดวยก็ดีนา...อิอิ  

(11/33, 17 มิ.ย.51) 
 

(42) กระทูของใคร ท่ีคุณเห็นเมื่อไร ตองเขาไปอาน  

 
บางคนจะเปนแฟนประจําของบางคน  เห็นเมื่อไหรตองเขาไปอาน  คิดวาทุกคนคงมี สวนตัวพริ้ง
เอง  เปนแฟนประจํากระทูพ่ีหลังคาดําแดง ชอบท่ีพ่ีหลังคาดําแดงมีภาพถายสวยๆมาเผ่ือแพใหดู  
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แลวคุณมีloginไหนที่เห็นแลวตองอานหรือคอมเมนบางมั้ย  
(13/50, 30 มิ.ย.51) 

   
   จากตัวอยางที่ (40) ถึงตัวอยางที่ (42) จะเห็นไดวากระทูพูดคุยมีเนื้อหาเปน
เรื่องราวท่ัวไปเพ่ือใหสมาชิกทุกคนสามารถเขารวมพูดคุยได กระทูพูดคุยในรูปแบบการโตตอบ
สวนมากจะมีแตสมาชิกท่ีคุนเคยกันเขามารวมพูดคุย สวนกระทูพูดคุยในรูปแบบของการแบงปน
เรื่องราวหรือขอมูลสวนตัวจะมีสมาชิกเขามารวมพูดคุยอยางหลากหลายมากกวา เพราะกระทูดังกลาว
มักมีประเด็นที่คอนขางกวาง สมาชิกที่ไมไดรูจักคุนเคยกันเปนการสวนตัวก็สามารถเขารวมสนทนาได 
 

6. เพ่ือสอบถามขอมูล 
  กระทูที่มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามขอมูล หมายถึง กระทูที่ต้ังเนื่องจากเจาของกระทู
ตองการคําตอบที่เปนขอเท็จจริงหรือเปนขอมูลที่คอนขางเช่ือถือได มีลักษณะการถามหรือขอขอมูลที่
เปนขอเท็จจริง ไมใชการถามความคิดเห็น ลักษณะกระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือขอขอมูลมักเปนกระทูที่มี
เนื้อหาท่ีเปนเรื่องท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในสังคมขณะน้ัน เรื่องสวนตัวหรือเรื่องที่เจาของกระทูสนใจ เปนการ
ใหขอมูลขอเท็จจริงในดานตางๆ ตามความรู ความสามารถ และประสบการณของผูรวมสนทนา ทั้ง
ขอมูลทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา ความสวยความงาม การลงทุน กฎหมาย การทองเที่ยว 
การศึกษา บันเทิง ครอบครัว ความสนใจสวนตัวของเจาของกระทู จากการศึกษาพบวาเปนกระทูที่มี
จํานวนมากที่สุด ดังตัวอยาง 
 

(43) ถามเรื่องการถายภาพใหเห็นแววตา  

 
ถามพ่ีๆ วาเวลาถายภาพใหเห็นแววตา มีหลักการอยางไร ถามีแต flash หัวกลองเเละไมมี reflex  
จะทําไดหรือไมครับ  

(2/34, 28 มิ.ย.51) 
 

(44) "ทะเบียนสมรส" จะตรวจสอบสถานะไดอยางไรคะ  

ถาเกิดความกังวัลและอยากทราบวาสถานะท่ีแทจริงเปนอยางไร  
 พอจะมีวิธีตรวจสอบอยางไรคะ  รบกวนทานผูรูแนะนําดวยคะ  

(14/22, 24 มิ.ย.51) 
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(45) ฉันสงสัย :: กระเปาท่ีคนขับรถไฟฟา หรือ รถใตดินถือออกมาตอนหมดระยะ ขางในมันมีอะไร  

 
พอดีเพ่ือนถามมาอีกที  
อยากรูในทันใดวาในกระเปาน้ี มีอะไรหวา ทําไมตองมีทุกเที่ยวเลย  

(21/21, 10 มิ.ย.51) 
 

(46) ขอชื่อพระท่ีน่ังองคตางๆภายในพระบรมมหาราชวังดวยครับ  

 
ขอชื่อและภาพพระที่น่ังทุกองคที่อยูในพระบรมมหาราชวังดวยครับ  

(22/41, 26 มิ.ย.51) 
 

จากตัวอยางที่ (43) (44) (45) และ (46) เปนกระทูถามขอมูลที่แสดงความสนใจของ
เจาของกระทูซ่ึงตองการคําตอบที่เปนความจริง ทั้งขอมูลทางดานกฎหมาย ความรูทั่วไปทางสังคม 
วัฒนธรรมและความรูเฉพาะทาง 

จากรายละเอียดท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปวัตถุประสงคในการต้ังกระทูในหองตางๆของ 
www.pantip.com ไดดังตารางตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 3 แสดงความถี่ของรูปแบบกระทูในกระดานสนทนาเม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงค 
 

 
 

หอง 
 1. 

ปรึ
กษ

าป
ญห

า

สว
นต

ัว 

2. 
ถา
มค

วา
ม

คิด
เห
็น 

3. 
แส

ดง
คว

าม

คิด
เห
็นส

วน
ตัว

 

4. 
บอ

กเล
า

เห
ตุก

าร
ณ 

5. 
พูด

คุย
กัน

ระ
หว

าง
สม

าช
ิก 

6. 
สอ

บถ
าม
ขอ

มูล
 

รวม 

1. กนครัว 3 8 8 8 2 21 50 
2. กลอง 6 8 1 5 1 29 50 
3. ไกลบาน 13 8 3 5 1 20 50 
4. จตุจักร 7 1 3 17 6 16 50 
5. เฉลิมกรุง 1 14 18 4 2 11 50 
6. เฉลิมไทย - 14 15 - 8 13 50 
7. ชานเรือน 12 4 2 8 9 15 50 
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หอง 
 1. 

ปรึ
กษ

าป
ญห

า

สว
นต

ัว 

2. 
ถา
มค

วา
ม

คิด
เห
็น 

3. 
แส

ดง
คว

าม

คิด
เห
็นส

วน
ตัว

 

4. 
บอ

กเล
า

เห
ตุก

าร
ณ 

5. 
พูด

คุย
กัน

ระ
หว

าง
สม

าช
ิก 

6. 
สอ

บถ
าม
ขอ

มูล
 

รวม 

8. ชายคา 12 11 1 4 4 18 50 
9. โตะเคร่ืองแปง 8 12 3 5 5 17 50 
10. มาบุญครอง 2 10 6 11 2 19 50 
11. รัชดา 3 18 6 5 9 9 50 
12. ราชดําเนิน - 5 37 5 1 2 50 
13. ไรสังกัด 3 13 7 2 17 8 50 
14. ศาลาประชาคม 16 6 - 2 - 26 50 
15. ศาสนา 6 18 3 1 4 18 50 
16. ศุภชลาศัย - 10 23 7 8 2 50 
17. สยามสแควร 6 16 4 6 17 1 50 
18. สวนลุมพินี 10 12 1 3 3 21 50 
19. สินธร 6 10 9 7 5 13 50 
20. สีลม 6 22 6 3 4 9 50 
21. หวากอ - 14 4 1 1 30 50 
22. หองสมุด - 12 7 1 1 29 50 
23. Blueplanet 3 2 1 10 4 30 50 

รวม 123 248 168 120 140 351 1150 

คิดเปนรอยละ 10.70 21.57 14.61 10.43 12.17 30.52 100 

 
จากตารางจะเห็นไดวา กระทูที่มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามขอมูลมีมากที่สุด รองลงมาคือ 

เพื่อถามความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นสวนตัว พูดคุยกันระหวางสมาชิก ปรึกษาปญหาสวนตัว และ 
บอกเลาเหตุการณ ตามลําดับ 
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เนื้อหาของกระทูในกระดานสนทนา 
กระดานสนทนาเปรียบเหมือนชองทางหรือสถานท่ีพบปะสังสรรคระหวางบุคคลไดอีก

ชองทางหนึ่ง  เปนการพบกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณหรือทัศนคติที่มีตอเรื่อง
ตางๆ กระดานสนทนาใน www.pantip.com เปนกระดานสนทนาที่มีการแยกกลุมตามความสนใจ 
ดังนั้นผูใชงานจึงสามารถเลือกไดตามความตองการและความสนใจของตน แตกลุมที่มีในกระดาน
สนทนาเปนการจําแนกตามความสนใจของผูใชงานและประเด็นหลักในการสนทนาวาเปนเรื่องเก่ียวกบั
อะไร ซ่ึงถาหากพิจารณาตามลักษณะเนื้อหา สามารถจําแนกกระทูโดยใชแนวคิดของรัตนาวลี เกียรติ
นิยมศักดิ์3 ได 3 ประเภท เชนเดียวกัน ไดแก เรื่องสวนตัว เรื่องในสังคม และ เรื่องเฉพาะกลุม ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. เรื่องสวนตัว 
   “เรื่องสวนตัว” มักจะเปนเรื่องราวท่ีไมนิยมเปดเผยออกสูสถานที่สาธารณะใหผูอ่ืน
ไดรับรูและมีสวนรวมในเรื่องนั้นๆ การนําเรื่องราวสวนตัวมาเปนประเด็นในการสนทนาในกระทูจึง
เปนการนําความเปนสวนตัวออกมาเปนประเด็นใหผูรวมสนทนาในกระดานสนทนาซ่ึงไมมีความสนิท
สนมคุนเคยกับเจาของกระทูไดมีโอกาสรับรู แสดงความคิดเห็น แนะนําแนวทางในการแกปญหา หรือ
ใหขอมูลตางๆท่ีเปนประโยชนแกเจาของกระทู ลักษณะเรื่องสวนตัวท่ีนํามาเปนประเด็นในกระดาน
สนทนา ไดแก ปรึกษาปญหาสวนตัว ถามความคิดเห็นผูรวมสนทนา บอกเลาเรื่องราวเพื่อแบงปน
ประสบการณของตน ดังตัวอยาง 
 

(47) จะไปเรียนตอทุนAFS ตอนม.6ดีมั้ย  

 
คือตอนน้ีกําลังตัดสินใจวาจะสอบหรือไมสอบดี ฮะๆ 
กลัววาถาเกิดไดไปจะมีปญหาตอนเขามหาลัย กลับมาไมทัน 
แตใจอะอยากไป โอยๆ ทําไงดี  

(3/10, 2 มิ.ย.51) 

                                                        
3 รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์, “มณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร :  กรณีศึกษา  

www.pantip.com และ www.sanook.com” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2542),58. 
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(48) มีเงิน 10,000 อยากจะเลนหุนแบบ VI ไดมั้ยครับ ? 
 

มีเงิน 10,000 อยากจะเลนหุนแบบ VI ไดมั้ยครับ ? 
ขอบคุณครับ  

(19/11, 6 มิ.ย.51) 
 

(49) ใครซื้อ Voucher ปกเตียนคาบานา บีชรีสอรท ในงานทองเท่ียวที่ศูนยประชุมฯ บาง  

 
อยากเตือนเพื่อนๆ วาถามีจัดงานทองเท่ียวที่ไหน แลวเห็นบูธของปกเตียนคาบานา อยาซื้อ voucher 
เก็บไวเปนอันขาด ขนาดโทรไปจองหองลวงหนา 3 ครั้งแลว  
ทางรีสอรทแจงวาหองเต็มตลอดจนถึงสิ้นป ซึ่งเหมือนกับทางรีสอรทกันหองไวไมใหลูกคาที่มี 
voucher อยูไปพักในวันหยุด หรือเทศกาล ซึ่งตามหลักแลวเราคิดวาหองพักไมนาจะเต็มยาวจนถึง
สิ้นป (ทั้งๆ ที่ voucher น้ีก็ระบุวาใชไดทุกวันไมเวนแมกระทั่งวันหยุดเทศกาล) ฝากเพ่ือนๆ บอก
ตอแลวกันนะคะ เพราะนี่เรายังไมรูจะไดหองและวันหยุดจะวางเม่ือไหรเลย...........เฮย  

(23/16, 9 มิ.ย.51) 
 

2. เรื่องในสังคม 
  ผูใชบริการกระดานสนทนาท่ีอยูในสังคมเดียวกัน จะมีลักษณะและสภาพแวดลอมที่
คลายคลึงกัน ดังน้ันเรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมจึงกลายเปนประเด็นในกระดานสนทนาอยางหนึ่ง
ดวย เรื่องในสังคมที่เปนประเด็นในการสนทนาก็จะแยกไปตามหองซ่ึงไดกําหนดไว ไมวาจะเปน การ
พูดคุยเรื่องละคร ภาพยนตร ดารา ในหองเฉลิมไทย การวิพากษวิจารณเรื่องการเมืองในหองราชดําเนิน 
ดังตัวอยาง 
 

(50) >>>>เรามาลองจับผิดละครเกาหลีกันดีกวา<<<<  

 
1.เคยสงสัยไหมวาทําไมเวลาคนเกาหลีไมอยากรับโทรศัพทจะตองถอดแบตมือถือออก ทําไมเคา
ไมปดเครื่อง??? 
2.ทําไมตองมีอาหารเกาหลี พวก บีบิมบับ ไมก็ จาจังเมียวอยูในหนังเกาหลีเกือบทุกเรื่อง 
....เพ่ือนๆชาวเฉลิมไทยคิดยังไงกันบางคะ.....  

(6/13, 1 มิ.ย.51) 
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(51) พ่ีนองชาวแจงวัฒนะเปนไงบางครับ กับการสรางสะพาน  

 
หลังจากสะพาน ขามคลองประปาเสร็จ เจอ ของใหม ตอนน้ีเปนไงกันบางครับจะสรางลักษณะ
ไหน.......  แลวแยกไฟแดงใตสะพาน ละครับ ดีข้ึนมั้ย  แต  ผมมาจากแยกศรีสมานเลียบคลอง
ประปามาแจงวัฒนะ  ไหลล่ืนขึ้นครับ  

(11/13, 6 มิ.ย.51) 
 

(52) ดู ดู ดู ดูมันทํา  

 
เมียเนวินข้ึนเวทีเผลอปากพูด เนวินดูแลสส.พรรคพลังประชาชนและนปก.มาตลอด เนวินรีบขึ้น
เวทีแกวานปก.หมายถึงลูกชายณัฐวุฒิที่ช่ือนปก. โถลูกชายณัฐวุฒิเพ่ิงเกิดไดไมกี่วันมันก็เอามาใช
งานแลว เฮอ หอยเอยทําไปได.  

(12/3, 7 มิ.ย.51) 
 

3. เรื่องเฉพาะกลุม 
  เนื้อหาของการสนทนาเรื่องเฉพาะกลุมในกระดานสนทนาเปนเน้ือหาเฉพาะเรื่องที่
เจาของกระทูสนใจ แตก็จะเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับหองนั้นๆ การสนทนาเร่ืองเฉพาะกลุมมักเปนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่กลุมใหความสนใจรวมกัน ดังตัวอยาง 
 
 (53) ครั้งหน่ึงในชีวิต "คุณอยากถายภาพอะไร"  

 
อยากถามเพ่ือนๆในฐานะคนรักการถายภาพวาถามีโอกาส ครั้งหน่ึงในชีวิต 
คุณอยากถายภาพอะไรครับ  

(2/22, 22 มิ.ย.51) 
 

(54) อยากสรางบาน ทรงไทยยอนยุค แต กลัวปลวก  

 
เพราะแมคุณเธอแยงข้ึนมา กลัวปลวกบุกบานไมในอนาคต 
ขอถามผูรู ผูสรางบาน ใชนํ้ายาปองกันปลวกหรือเปลา ถาใช 
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นํ้ายาจะอยูไปไดก่ีปครับ  
(8/32, 29 มิ.ย.51) 

 
(55) นักรบทองคํา เขามาเฮกันหนอยครับ ^o^  

 
ณ ตอนน้ี spot gold 910$/ounce แลวครับ 
พรุงน้ีเตรียมเฮกันได ^_______^  

(19/38, 26 มิ.ย.51) 
 

เม่ือพิจารณาเน้ือหาของกระทูในกระดานสนทนาจะเห็นไดวา เนื้อหาของกระทูในกระดาน
สนทนาเปนเน้ือหาท่ีมีความทันสมัยสอดคลองและดําเนินควบคูไปกับโลกปจจุบันในความเปนจริง
ตลอดเวลา ผูรวมสนทนามีสิทธิเปดเผยความเปนตัวตนไดอยางอิสระ สามารถเปดรับขอมูลขาวสารได
ตามความสนใจของตน แตการพิจารณาลักษณะเน้ือหาของกระทูในกระดานสนทนานั้นไมสามารถแยก
ออกจากกันไดอยางชัดเจน เน่ืองจากกระดานสนทนาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ เรื่องราวท่ีนํามาเปดประเด็น
ในการสนทนาอาจเปนเรื่องในสังคมแตเจาของกระทูก็สามารถท่ีจะนําเรื่องในสังคมมาเปนเรื่องสวนตัว
ไดเชนเดียวกัน 
 

ลักษณะของกระทูในกระดานสนทนาบนโลกออนไลนที่เปนแหลงพูดคุย แลกเปลี่ยน ไข
ขอของใจหรือปญหา ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว เรื่องท่ัวไปในสังคม สถานการณปจจุบัน บอกเลา
เหตุการณ ขาว ประสบการณ พูดคุยกับกลุมคนที่มีความสนใจรวมกันโดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลา
และสถานท่ี จึงทําใหมีผูใชบริการกระดานสนทนาแหงน้ีเปนจํานวนมากในแตละวัน การมีสวนรวมใน
การสนทนาผานกระทูตางๆ ผานการส่ือกลางคอมพิวเตอรเกิดข้ึนตามความสนใจของผูใชงานและ
สวนมากจะเปนการสนทนาแบบไมมีขอสรุป คือ ไมสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนขอยุติหรือให
ขอแนะนําที่ถูกตองที่สุดได สมาชิกคนอื่นจะไมเขารวมการสนทนาถากระทูหรือประเด็นท่ีเราเปดข้ึนไม
นาสนใจ กระดานสนทนาจึงเปนแหลงพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ความคิด ขอมูลท่ีกวางใหญในโลก
ออนไลน กระทูที่มีข้ึนในแตละวันมีเปนจํานวนมาก เจาของกระทูตองต้ังชื่อกระทูใหนาสนใจมากที่สุด 
เพื่อเราความสนใจใหมีผูเขามารวมสนทนา การใชภาษาในการต้ังช่ือกระทูจึงเปนส่ิงหน่ึงท่ีนาสนใจ ซ่ึง
ผูวิจัยจะกลาวถึงในบทท่ี 4  ตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  4 

ลกัษณะภาษาและเครือ่งหมายท่ีใชในการตั้งชือ่กระทู 
 

ในบทนี้ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหกลวิธีในการต้ังช่ือกระทู รูปแบบของกลวิธีท่ีใช
ในการต้ังช่ือกระทู รวมถึงการใชเครื่องหมายและสัญลักษณตางๆท่ีใชในการตั้งช่ือกระทู จากผล
การวิเคราะหรูปแบบกระทูซ่ึงไดเสนอไปแลวในบทท่ี 3 ไดแสดงใหเห็นวาช่ือกระทูมีความสําคัญ
และเปนสวนท่ีปรากฏทุกกระทู โดยผูวิจัยจะแบงการเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ คือ กลวิธีการ
ตั้งช่ือกระทู รูปแบบในการต้ังช่ือกระทู และการใชเครื่องหมายและสัญลักษณตางๆ 
 
กลวิธีการตั้งชื่อกระทู 

ช่ือกระทูจํานวน 1,150 กระทู เม่ือนํามาจําแนกเปนขอความยอย ไดขอความยอยท่ี
นํามาวิเคราะหกลวิธีการต้ังช่ือกระทูจํานวน 1,820 ขอความยอย โดยใชเกณฑรูปภาษาท่ีปรากฏและ
เจตนาของการใชรูปภาษาดังกลาวจากเนื้อหา พบวากลวิธีการต้ังช่ือกระทูในกระดานสนทนามี 17 
กลวิธี ดังนี้ 
 

1. กลวิธีการใหขอมูล 
2. กลวิธีการถาม 
3. กลวิธีการบอกเงื่อนไข 
4. กลวิธีการขอความชวยเหลือ 
5. กลวิธีการตําหนิ 
6. กลวิธีการประชดประชัน 
7. กลวิธีการเชิญชวน 
8. กลวิธีการออกตัว 
9. กลวิธีการรําพึงรําพัน 
10. กลวิธีการระบุผูตอบ 
11. กลวิธีการเกริ่นนํา 
12. กลวิธีการช่ืนชม 
13. กลวิธีการหยอกลอ 
14. กลวิธีการเรียก 
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15. กลวิธีการอุทาน 
16. กลวิธีการเสนอแนะ 
17. กลวิธีการคาดคะเน 

 
กลวิธีการต้ังช่ือกระทูในกระดานสนทนาท้ัง 17 กลวิธี มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. กลวิธีการใหขอมูล1 

กระทูท่ีใชกลวิธีการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง กระทูท่ีใหรายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาไวท่ีช่ือกระทู เนื่องจากในกระดานสนทนาจะแสดงเฉพาะช่ือกระทูเรียงกัน ดังนั้น
การใหขอมูลจึงมีความสําคัญอยางมากท่ีจะชวยแสดงใหสมาชิกคนอ่ืนๆไดทราบวาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับส่ิงใดหรือเจาของกระทูกําลังประสบปญหาอยางไร การใชกลวิธีการใหขอมูลในการต้ังช่ือ
กระทูนอกจากจะชวยสรางความนาสนใจ เพราะทําใหทราบเนื้อหาบางสวนแลว ยังสามารถชวยให
ผูรวมสนทนาสามารถเลือกเขาดูและรวมแสดงความคิดเห็นตามความสนใจไดอยางรวดเร็วมากข้ึน 
ดังตัวอยาง 

 
(1) อยากน่ังรถไฟ ไปอยุธยา ไปถายวัด แตไมรูจักสถานท่ีเลย นาๆชวยแนะนําทีครับ  

(2/7, 8 มิ.ย.51) 

(2) ชวนทําขอสอบปรัชญา "จงพิสูจนวาในหองน้ีไมมีเกาอ้ี"  

 (22/50, 30 มิ.ย.51) 

 
ตัวอยางท่ี (1) เปนการใหขอมูลของหองกลอง ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับปญหาของ

เจาของกระทูวาตองการอะไรและกําลังประสบปญหาใด ตัวอยางท่ี (2) เจาของกระทูใหขอมูล
เนื้อหากระทูไวท่ีช่ือกระทู โดยใชเครื่องหมายอัญประกาศชวยเนนโจทยขอสอบวิชาปรัชญาที่
ตองการใหผูรวมสนทนาเขามารวมทําขอสอบ 

 
2. กลวิธีการถาม 

กระทูท่ีใชกลวิธีการถามในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง กระทูท่ีแสดงความตองการ
ขอมูลหรือคําตอบ โดยเจาของกระทูจะเปนผูตั้งคําถามเพ่ือหาแนวทางแกไข หรือสอบถามความ

                                                        
1 ผูวิจัยใชการขีดเสนใตเพ่ือแสดงวาสวนที่ขีดเสนใต คือ กลวิธีที่อยูในหัวขอน้ันๆ 
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คิดเห็นหรือคําแนะนําผูอ่ืน จะเปนการถามในลักษณะท่ีตองการใหผูรวมสนทนาเขามาตอบเพ่ือ
พูดคุยในประเด็นท่ีเปดข้ึน การใชกลวิธีการถามในการต้ังช่ือกระทูจะชวยสามารถส่ือความตองการ
ในการเปดประเด็นการสนทนาไดอยางชัดเจน เจาของกระทูมักใชกลวิธีการถามกับรูปภาษาท่ีแสดง
การถาม เชน คําวา “ยังไง” “บางไหม” “อยางไหน” “อะไร” “อยางไร” “เม่ือไหร” นอกจากนั้นยัง
สามารถพิจารณากลวิธีการถามไดจากเจตนาของเจาของกระทูตามช่ือกระทู ดังตัวอยาง 
 

(3) ?????...คิดวามิสเตอร "อุสมะห บิน ลาดิน" เปนคนยังไง...?????  

(15/48, 30 มิ.ย.51) 

(4) ถึงคุณครูทุกๆทาน เคยทอแทกับการเปนครูกันบางไหม ?  

(20/13, 9 มิ.ย.51) 

 
  การถามในตัวอยางท่ี (3) และ (4) เปนการถามโดยใชรูปภาษาที่แสดงการถามวา 
“ยังไง” “บางไหม” ประกอบกับเครื่องหมายปรัศนี ซ่ึงจะชวยเนนการถามใหชัดเจนยิ่งข้ึน เปนการ
ใชภาษาท่ีแสดงการถามดวยเจตนาท่ีตองการจะถามผูรวมสนทนาวา อุสมะห บิน ลาดิน เปนคน
อยางไร และ คนท่ีมีอาชีพเปนครู เคยทอกับการเปนครูหรือไม 
 

3. กลวิธีการบอกเง่ือนไข 
กระทูท่ีใชกลวิธีการบอกเง่ือนไขในการตั้งช่ือกระทู หมายถึง การท่ีเจาของกระทู

ไดระบุหรือจํากัดประเด็นในการรวมสนทนาในกระทูของตน เง่ือนไขดังกลาวอาจจะเปนประเด็นท่ี
เจาของกระทูสมมุติข้ึนหรือเกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบันและนํามาเปนเง่ือนไขหรือขอจํากัดสําหรับ
การรวมสนทนาในกระทู เจาของกระทูมักใชกลวิธีการถามกับรูปภาษาท่ีแสดงเงื่อนไข เชน “ถา...” 
“ถาเปนคุณ...” “นอกจาก...” ดังตัวอยาง 
 

(5) ถาใหคุณตั้งคําจํากัดความแค "3 พยางค" ของกองเซ็นเซอ(ร)ในบานเรา ณ ปจจุบัน คุณจะตั้ง

วาอะไรครับ  
(6/34, 4 มิ.ย.51) 

(6) นอกจากมด ผึ้ง ปลวกแลว มีสัตวอะไรที่เปนสัตวสังคมแบบเดียวกับ3 ประเภทนี้  

(15/9, 4 มิ.ย.51) 

 
จากตัวอยางท่ี (5) เจาของกระทูไดกําหนดเง่ือนไขของการรวมสนทนาในกระทู

ดวยการเปดประเด็นใหผูรวมสนทนาต้ังคําจํากัดความเพียง 3 พยางค ตัวอยางท่ี (6) ใชการบอก
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เง่ือนไขในการต้ังช่ือกระทู  ซ่ึงเงื่อนไขของเจาของกระทูคือตองการคําตอบท่ีเปนสัตวอ่ืนท่ีไมใชมด 
ผึ้ง และปลวก 

 
4. กลวิธีการขอความชวยเหลือ 

กระทูท่ีใชกลวิธีการขอความชวยเหลือในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง กระทูท่ีเจาของ
กระทูแสดงความตองการจะขอความชวยเหลือหรือขอคําแนะนําในเรื่องตางๆ โดยมีรูปภาษาวา 
“ขอความชวยเหลือ” “ขอคําแนะนํา” “ขอรบกวน” “help me” “ชวยหนอย” “ชวยดวย” เปนตน ซ่ึง
กลวิธีการขอความชวยเหลือจะสามารถส่ือความตองการของเจาของกระทูวามีปญหาและตองการ
ความชวยเหลือไดเปนอยางดี อีกทั้งการใชกลวิธีการขอความชวยเหลือโดยใชรูปภาษาท่ีความสุภาพ 
ยังเปนการแสดงความออนนอมถอมตน มีมารยาท ท้ังยังชวยเรียกรองความสนใจและชวยใหผูรวม
สนทนาเกิดความเห็นอกเห็นใจไดอีกดวย ดังตัวอยาง 
 

(7) รบกวนจะ อุปกรณวาดภาพในอังกฤษแพงมากไหมจะ  
(3/28, 9 มิ.ย.51) 

(8) help me!!!! ทําไมโทรจองตั๋วการบินไทยไมไดเลยหละคะ  

(23/37, 24 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (7) และ (8) เปนการขอความชวยเหลือโดยใชรูปภาษาท่ีแสดงความ
ตองการอยางชัดเจนวา “รบกวน” และ “help me” มีการใชการขอความชวยเหลือท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงตางก็มีความหมายอยางเดียวกัน แสดงใหเห็นวาเจาของกระทูกําลังประสบปญหา 
ตองการความชวยเหลือจากผูรวมสนทนาคนอ่ืนๆ อยางชัดเจน 
 

5. กลวิธีการตําหนิ 
กระทูท่ีใชกลวิธีการตําหนิในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง กระทูท่ีเจาของกระทูแสดง

ความไมพอใจตอเรื่องราวตางๆ ท่ีจะกลาวถึงในเนื้อหาของกระทูซ่ึงเปนเรื่องราวท่ีเจาของกระทูได
ประสบมา เปนการแสดงความรูสึกไมพอใจของเจาของกระทูดวยรูปภาษาท่ีไมสุภาพ มักใชถอยคํา
ท่ีรุนแรงเพื่อใหสามารถแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นของตนเองไดอยางชัดเจน ดังตัวอยาง 
 

(9) จะเกินไปมั้ยคะ ถาจะบอกวา โฟร-มด รองเพลงไดกระแดะมาก  

(5/40, 27 มิ.ย.51) 
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(10) โทรศัพท TOT หวยแตก ผูกขาดสัมปทานหมูบาน แตไมมีเบอรใหบริการ  
(8/48, 30 มิ.ย.51) 

 
  จากตัวอยางท่ี (9) และ (10) เจาของกระทูใชกลวิธีการตําหนิดวยการบริภาษวา 
“กระแดะ” และ “หวยแตก” แสดงความไมพอใจนักรองวัยรุน โฟร-มด และการใหบริการของ
องคการโทรศัพท ซ่ึงเจาของกระทูตําหนิดวยถอยคําท่ีรุนแรงและไมสุภาพ  
 

6. กลวิธีการประชดประชัน 
กระทูท่ีใชกลวิธีการประชดประชันในการต้ังช่ือกระทู กระทูท่ีเจาของกระทูแสดง

ความไมพอใจของเจาของกระทูท่ีมีตอส่ิงตางๆหรือเน้ือหากระทู โดยใชภาษาท่ีไมใชการตําหนิหรือ
แสดงวาตนไมพอใจอยางตรงไปตรงมา แตจะแสดงความไมพอใจดวยภาษาท่ีไมตรงกับความ
คิดเห็นของตน การประชดประชันท่ีใชในการต้ังช่ือกระทูจะมีการใชภาษาท่ีตรงขามกับความ
คิดเห็นจริงๆ ของเจาของกระทู ดังตัวอยาง 
 

(11) เดยวน้ีกะบะบาพลังวิ่งไมออกเลยเหรอ เจอนํ้ามันดีเซลลิตรละ40 กวาแตกอนเห็นแรดๆไลจ้ีตูด  

(11/36, 17 มิ.ย.51) 

(12) @@@ หญิงเปด ผูซื่อสัตย @@@  

(12/29, 20 มิ.ย.51) 

 
จากตัวอยางท่ี (11) และ (12) เปนการใชกลวิธีการประชดประชันเพื่อต้ังช่ือกระทู

ใหนาสนใจ ซ่ึงช่ือกระทูในตัวอยางท่ี (11) เจาของกระทูใชกลวิธีการประชดประชันเพื่อประชดผูท่ี
ขับรถกระบะท่ีขับรถเร็วและไมมีมารยาทในการขับข่ี สวนตัวอยางท่ี (12) เจาของกระทูไดกลาว
ประชดประชันคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ในกรณีการแจงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน เนื่องจาก
เจาของกระทูไมเช่ือวาบานของคุณหญิงจารุวรรณท่ีกําลังสรางอยูนั้นมีมูลคาเพียง 4 ลานบาทตามท่ี
ไดแจงตอปปช. จึงไดตั้งช่ือกระทูเพื่อประชดประชันโดยใชภาษาท่ีตรงขามกับความคิดเห็นของตน 

 
7. กลวิธีการเชิญชวน 

กระทูท่ีใชกลวิธีการเชิญชวนในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง กระทูท่ีเจาของกระทู
เชิญชวนใหผูรวมสนทนาเขามาตอบหรือรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเจาของกระทูสงสัย 
ตองการคําตอบหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ มีการใชภาษาเพื่อแสดงการเชิญชวนหลาย
ลักษณะ เชน “มาสงขาว” “มาแชร” “มาลงช่ือ” “เขามาแสดงตัว” “ มาคุยกัน” “ขอมือ...” ดังตัวอยาง 
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(13) <<<< ใครซื้อ N78 มาแลวบาง มาสงขาวกันหนอยคับ !!!!! >>>>  

(10/1, 1 มิ.ย.51) 

(14) */*/*/ มาแชรกัน คุณเคยรอสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลังกันนานท่ีสุด-สั้นท่ีสุดก่ีวินาที?? 

/*/*/* 
(11/33, 17 มิ.ย.51) 

 
  จากตัวอยางท่ี (13) และ (14) เจาของกระทูใช เชิญชวนโดยใชภาษาวา “มาสงขาว” 
และ “มาแชรกัน” เพื่อเปนการเชิญชวนใหผูรวมสนทนาเขามารวมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เจาของกระทูเปดข้ึน และเม่ือมีการใชการเชิญชวนในช่ือกระทู ผูรวมสนทนาก็จะเขาใจไดวาเจาของ
กระทูมีเจตนาที่จะชวนใหเขามารวมสนทนา 
 

8. กลวิธีการออกตัว  
กระทูท่ีใชกลวิธีการออกตัวในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง กระทูท่ีเจาของกระทูใช

เพื่อแสดงความไมรูหรือยอมรับการตําหนิจากผูรวมสนทนา เจาของกระทูมักใชกลวธิกีารออกตัวใน
กระทูบอกเลาเหตุการณหรือตั้งกระทูข้ึนไมตรงกับประเด็นหลักของหองนั้น เจาของกระทูจึงตองมี
การออกตัวเพ่ือแสดงการยอมรับผิด อีกทั้งยังมีการออกตัวเพื่อแสดงความออนนอมหรือดอยความรู 
ผูรวมสนทนาคนอ่ืนจึงตองชวยเขามาตอบขอสงสัย กลวิธีการออกตัวมีหลายรูปแบบ เชน “คนโงๆ
ขอคําตอบ” “ถามเพราะไมรู” “นอกเรื่องจา” ดังตัวอยาง 
 

(15) ไมรูวารูกันหรือยัง แตบอกกันอีกที" ตลาดสามยานจะยายแลวครับ "  

(1/27, 3 มิ.ย.51) 

(16)  ((นอกเร่ือง ไมรูจะถามท่ีไหนจริงๆจา))...ถาคุณจะบริจาครางกาย จะบอกท่ีบานมั๊ยคะ??  

(9/16, 24 มิ.ย.51) 

 
  เจาของกระทูใชกลวิธีการออกตัววา “ไมรูวารูกันหรือยัง แตบอกกันอีกที” ใน
ตัวอยางท่ี (15) เปนการออกตัวเพื่อไมใหผูรวมสนทนาคนอ่ืนไมพอใจหรือตําหนิ เนื่องจากอาจมี
กระทูท่ีบอกเลาเหตุการณเดียวกันนี้แลว ตัวอยางท่ี (16) เจาของกระทูใชกลวิธีการออกตัวท่ีช่ือ
กระทูในหองโตะเครื่องแปง ซ่ึงเปนหองท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความงาม การแตงตัว แตกระทูนี้
ไมไดมีเนื้อหาในประเด็นดังกลาว จึงตองออกตัวท่ีช่ือกระทูวา “นอกเรื่อง” “ไมรูจะถามท่ีไหน
จริงๆ” 
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9. กลวิธีการรําพึงรําพัน 
กระทูท่ีใชกลวิธีการรําพึงรําพันในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง ช่ือกระทูท่ีมีลักษณะ

เปนการกลาวข้ึนลอยๆ คลายกันกับการรําพึงรําพันในการสนทนาปรกติ เปนการพูดเพ่ือแจงให
ทราบ ไมไดมีจุดมุงหมายเพ่ือตองการคําตอบ แตมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อแสดงหรือบอกเลาเหตุการณ
ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองคลายกับการพูดคนเดียว ดังตัวอยาง 
 

(17) เนตกสิกรเปนไรอีกเนี่ย -*- พยายามโอนเงิน3รอบแลวยังโอนไมไดเลย 

(19/3, 5 มิ.ย.51) 

(18) ฤา เมืองน้ี การมีธุรกิจตัวเองจะเปนเพียงความฝน  

(20/19, 10 มิ.ย.51) 

 
  ตัวอยางท่ี (17) และ (18) ใชกลวิธีการรําพึงรําพันในการต้ังช่ือกระทู ตัวอยางท่ี 
(17) เปนการกลาวถึงบริการ i-banking ของธนาคารท่ีเปนลูกคาอยู และตัวอยางท่ี (18) เจาของกระทู
รําพึงรําพันถึงธุรกิจสวนตัวท่ีกําลังจะตองปดกิจการลง เนื่องจากเศรษฐกิจไมดี แมวาการรําพึงราํพนั
ท้ังสองตัวอยางจะมีลักษณะคลายกับประโยคคําถาม แตเจตนาของเจาของกระทูไมไดตองการท่ีจะ
ถาม แตตองการรําพึงรําพันถึงเหตุการณเทานั้น 
 

10. กลวิธีการระบุผูตอบ 
กระทูท่ีใชกลวิธีการะบุผูตอบในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง ช่ือกระทูท่ีมีการเจาะจง

ผูตอบวาเปนเพศใด หรือสถานะใด ซ่ึงการระบุผูตอบนี้จะชวยใหเจาของกระทูไดรับคําตอบและ
ขอมูลท่ีถูกตองตรงกับความตองการมากยิ่งข้ึน แมวาในความเปนจริงแลวผูรวมสนทนาในกระทูท่ีมี
การใชกลวิธีการระบุผูตอบอาจจะไมไดมีเพียงผูท่ีเจาของกระทูระบุไว แตการระบุผูตอบก็ชวยสราง
ความนาสนใจใหกับผูรวมสนทนาท่ีเปนเพศหรือมีสถานะตามท่ีระบุไว เชน “ถามคนท่ีเคยไปปาย” 
“คนรักสองลอ” “ขอเชิญมนุษยเงินเดือน” ดังตัวอยาง 
 

(19) QQ ,พี่ๆ นองๆ ในชานเรือน มีลูกคนแรกอายุเทาไหรกันคะ แลว ญ หรือ ช QQ  

(7/24, 4 มิ.ย.51) 

(20) ***....ถามคุณผูชายท้ังหลายคะ....****  

(13/9, 23 มิ.ย.51) 
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ตัวอยางท่ี (19) เจาของกระทูไดระบุผูตอบวา “พี่ๆนองๆในชานเรือน” คือการท่ี
เจาของกระทูระบุหองชานเรือนท่ีผูรวมสนทนาเขาไปรวมสนทนาเปนประจํา เพราะเปนคําถามเรือ่ง
การมีบุตรและหองชานเรือนก็เปนหองท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว แมและเด็ก ตัวอยางท่ี (20) 
เจาของกระทูระบุเพศของผูรวมสนทนา เนื่องจากในเนื้อหาของกระทูเปนการถามวาทําไมจึงเลือก
นาฬิกาขอมือใหเปนของขวัญสําหรับผูหญิง จึงระบุวาผูรวมสนทนาตองเปนผูชายเทานั้น 

 
11. กลวิธีการเกริ่นนํา 

กระทูท่ีใชกลวิธีการเกริ่นนําในการตั้งช่ือกระทู หมายถึง การบอกลักษณะของ
กระทูท่ีตนต้ังข้ึนวาเปนกระทูในลักษณะใด เจาของกระทูมีความจําเปนเรงดวน  ตองการคําตอบ
เปนอยางมาก หรืออาจจะเปนการบอกท่ีมาและภาพรวมของเน้ือหาในกระทู สวนเกริ่นนําในชื่อ
กระทูนี้แมวาจะไมมี ผูรวมสนทนาก็เขาใจประเด็นเนื้อหาของกระทูได ขอความท่ีแสดงการเกริ่นนํา
อาจจะอยูในวงเล็บ หรือขีดค่ันเพื่อแสดงเนื้อหานํากอนท่ีจะใหขอมูลอ่ืนๆ ดังตัวอยาง 
 

(21) ในมุมมองของคุณ คุณวา USC หรือ UCLA เจงกวากันครับ  

(3/1, 1 มิ.ย.51) 

(22) มาเขียนแคนโต 3 บรรทัด กันเถอะ (เน่ืองในวันสุนทรภู)  
(5/35, 6 มิ.ย.51) 

 
จากตัวอยางจะเห็นไดวาการเกริ่นนําท่ีใชในการต้ังช่ือกระทูในตัวอยางท่ี (21)  เปน

การเกริ่นนําเพื่อบอกลักษณะวาเปนกระทูท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นไดตามความคิดเห็นสวนตัว
ของผูรวมสนทนา ซ่ึงจะทําใหการรวมสนทนาในกระทูมีความราบรื่น ไมเกิดความขัดแยงในการ
แสดงความคิดเห็น ตัวอยางท่ี (22) เจาของกระทูไดเกริ่นนําวาเปนกระทูเนื่องในวันสุนทรภู จึงเชิญ
ชวนผูรวมสนทนามาเขียนแคนโต ซ่ึงเปนบทกลอนลักษณะหนึ่ง 

 
12. กลวิธีการชื่นชม 

กระทูท่ีใชกลวิธีการช่ืนชมในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง การท่ีเจาของกระทูแสดง
ความพึงพอใจเหตุการณหรือบุคคล จึงกลาวยกยอง ชมเชย โดยใชรูปภาษาที่แสดงความพอใจและ
ช่ืนชม เชน “ยอดเยี่ยม” “สุดยอด” “เจงมาก” ดังตัวอยาง 
 

(23) เยอรมันสุดยอดดดดดด บัลลัคสุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดด  

(16/10, 17 มิ.ย.51) 
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(24) แทมมี่ เธอแนมากกกกกกกกกกกกกกกกกก 4-6 6-4 6-4 

(16/36, 28 มิ.ย.51) 

 
ตัวอยางท่ี (23) และ (24) เจาของกระทูใชกลวิธีการช่ืนชมในการต้ังช่ือกระทู โดย

การช่ืนชมผลการแขงขันของทีมฟุตบอลท่ีตนเองชื่นชอบและช่ืนชมผลการแขงขันของนักเทนนิส
สาวชาวไทยดวยการช่ืนชมวา “สุดยอด” และ “แนมาก” ท้ังยังมีการพิมพลักษณะพิเศษ คือ การพิมพ
ตัวสะกดซํ้ากันหลายๆ ตัว แสดงใหเห็นวาพอใจมากเปนพิเศษ 
 

13. กลวิธีการหยอกลอ 
กระทูท่ีใชกลวิธีการหยอกลอในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง การแสดงการลอเลียน

บุคคลหรือเหตุการณ เพื่อสรางความขบขัน ซ่ึงจะทําใหบรรยากาศการสนทนาในกระดานสนทนามี
ความเปนกันเองมากข้ึน ผูรวมสนทนาและเจาของกระทูจึงมีการหยอกลอกันอยูเสมอ และยงัชวยลด
ชองวางระหวางบุคคลท่ีใชบริการกระดานสนทนาซ่ึงไมรูจักกัน การหยอกลอจะมีความหมายไม
ตรงกับรูปภาษาที่ใชจริง แตผูรวมสนทนาก็สามารถเขาใจเจตนาของเจาของกระทูได ดังตัวอยาง 
 

(25) ~.~ (กระทูชวนหมั่นไส ) ขออวดฝาชีท่ีบานหนอยนะ เล้ียงลูกเกงมักมาก (คนขี้อิจฉาหามเขา

คา) อิอิ  
(7/8, 3 มิ.ย.51) 

(26) พี่ ปอครับ นํ้ามันลงตั้ง 13 เหรียญแลว ทําไมพ่ีเฉย เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ เดี๋ยวฟอง 

"รสนา"นะเฟย  
(19/6, 5 มิ.ย.51) 

 
เจาของกระทูใชกลวิธีการหยอกลอในการต้ังช่ือกระทู ในตัวอยางท่ี (25) ดวยการ

บอกวา “คนข้ีอิจฉาหามเขา” ซ่ึงในความเปนจริงนั้นไมสามารถหามบุคคลอ่ืนเขามาอานกระทูได 
เพราะการส่ือสารผานกระดานสนทนาเปนการส่ือสารแบบเปดกวาง ไมสามารถจํากัดผูรวมสนทนา
ได สวนตัวอยางท่ี (26) ใชกลวิธีการหยอกลอดวยการบอกวาถาบริษัทปโตรเลียมไทยจํากัด (ปตท.)
ไมลดราคาน้ํามันจะฟองสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หญิงช่ือดัง 
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14. กลวิธีการเรียก 
กระทูท่ีใชกลวิธีการเรียกในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง กลวิธีท่ีเจาของกระทูใชเพื่อ

ระบุบุคคล เนื่องจากเนื้อหากระทูเปนเรื่องของบุคคลนั้น การเรียกในการต้ังช่ือกระทูมีลักษณะคลาย
กับการเรียกในการสนทนาจริง เชน “คุณคุณคะ” “นองครับ” ดังตัวอยาง 

 
(27) คุณพ่ีโตโยตาสีเงิน 8ช-8170 คะ เมื่อเชาน้ีอุตสาหใหคุณแทรกเขามาแลวคุณยังมายกนิ้วกลางใส

อีก  
(11/16, 6 มิ.ย.51) 

(28) ยูฮู....ลุงเขยอัมพวาขา................อยูหนใด............  

(13/27, 27 มิ.ย.51) 

 
  ตัวอยางท่ี (27) เจาของกระทูใชการเรียกเพื่อระบุเจาของรถ เพ่ือบอกเลาเหตุการณ
ท่ีเจาของรถคันนั้นปฏิบัติกับตนเอง ตัวอยางท่ี (28) เจาของกระทูใชการเรียกผูรวมสนทนาคนหน่ึง
ซ่ึงไมไดเขามาสนทนาในกระดานสนทนาเปนระยะเวลานาน 
 

15. กลวิธีการอุทาน 
กระทูท่ีใชกลวิธีการอุทานในการตั้งช่ือกระทู หมายถึง การท่ีเจาของกระทูใชคํา

อุทานแสดงความตกใจและประหลาดใจ กลวิธีการอุทานท่ีใชในการต้ังช่ือกระทูมีลักษณะคลายกับ
การอุทานท่ีพบในชีวิตประจําวัน สามารถแสดงอารมณความรูสึกของเจาของกระทูท่ีมีตอเนื้อหาท่ี
นํามาเปดประเด็นในการสนทนา  ซ่ึงอาจจะเปนการอุทานเพื่อแสดงทัศนะสวนตัวของเจาของกระทู
ที่มีตอเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ดังตัวอยาง 
 

(29) ตาย ตาย !!!! เคาไมไดใหทํานา เด็ก ๆ เคาทําเอง  

(12/23, 19 มิ.ย.51) 

(30) โอ แมเจา บานทะเลสําราญเปนไดถึงเพียงน้ี  
(23/4, 3 มิ.ย.51) 

 
  จากตัวอยางท่ี (29) และ (30) เจาของกระทูไดใชกลวิธีการอุทานในการตั้งช่ือ
กระทู เปนการแสดงความแปลกใจในขอมูลท่ีเจาของกระทูนํามาเปดประเด็นการสนทนา โดยสวน
เนื้อหารายละเอียด สาเหตุของการอุทานท่ีช่ือกระทู เจาของกระทูจะไปกลาวถึงในเนื้อหาของกระทู
อยางละเอียดอีกครั้ง ตัวอยางท่ี (29) เจาของกระทูใชการอุทานแสดงความแปลกใจเมื่อไดรับขอมูล
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วาผูนําผูชุมนุมกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลาววาตนเองไมมีสวนรูเห็นกับการท่ีผู
รวมชุมนุมนําพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาทําเปนโลปองกันอาวธุ สวน
ตัวอยางท่ี (30) เจาของกระทูรูสึกไมพอใจเม่ือตนเองและครอบครัวไปพักผอนและพักท่ีบานพักตาก
อากาศ “บานทะเลสําราญ” ซ่ึงเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีเคยไปมาตางก็ช่ืนชมในความสวยงามและมี
ราคาท่ีเหมาะสม แตเม่ือเจาของกระทูไปพักกลับพบวาบานพักตากอากาศดังกลาวไมไดรับการดูแล 
และยังมีการเอารัดเอาเปรียบลูกคาอีกดวย 
 

16. กลวิธีการคาดคะเน 
  กระทูท่ีใชกลวิธีการคาดคะเนในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง การท่ีเจาของกระทู
แสดงการคาดเดาเหตุการณในอนาคต โดยกลวิธีการคาดคะเนท่ีใชในการต้ังช่ือกระทูนั้น เจาของ
กระทูจะคาดเดาเหตุการณหรือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดเนื้อหาขอมูลในเนื้อหา แต
ใชการคาดคะเนในการต้ังช่ือกระทูเพื่อแสดงใหเห็นวาตนเองมีความคิดเห็นตอเรื่องราวตางๆ
อยางไร ดังตัวอยาง 
 
 (31) มอบยึดทําเนียบฯไดชัวร 100% ....  

(12/21, 20 มิ.ย.51) 

(32) ไปเท่ียวกันหมดแนๆๆ  
(17/23, 6 มิ.ย.51) 

 
  ตัวอยางท่ี (31) เจาของกระทูใชการคาดคะเนเพ่ือคาดเดาสถานการณท่ีกลุม
พันธมิตรกําลังชุมนุมอยูและจะเขาไปบุกยึดทําเนียบรัฐบาลวากลุมผูชุมนุมตองสามารถเขาไปใน
ทําเนียบรัฐบาลไดอยางแนนอน สวนตัวอยางท่ี (32) เจาของกระทูคาดเดาวามีผูท่ีกําลังเลนกระดาน
สนทนาในขณะน้ันไมมากนัก เพราะวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2551 เปนวันศุกร ผูรวมสนทนาคนอ่ืนจึง
นาจะออกไปเท่ียวนอกบาน ทําใหไมคอยมีผูเขารวมสนทนาในกระดานสนทนา 
 

17. กลวิธีการเสนอแนะ 
  กระทูท่ีใชกลวิธีการเสนอแนะในการต้ังช่ือกระทู หมายถึง การท่ีเจาของกระทูให
คําแนะนําหรือเสนอแนะความคิดเห็นสวนตัวที่มีตอเรื่องราวตางๆ เนื้อหาของการเสนอแนะจะเปน
ขอมูลท่ีเจาของกระทูมีความเห็นวาดี เหมาะสมที่จะใหผูรวมสนทนารับทราบเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ โดยแสดงการเสนอแนะผานรูปภาษาวา “อยากให...” “ควร...” “ตอง...” เชน 
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(33) อยากใหรานคา หาง เซเวน ทําแบบน้ีครับ เปนไปไดหรือเปลา?? 

(21/3, 3 มิ.ย.51) 

(34) เชารถของASIAN CARRENT ท่ีสนามบินภูเก็ต...ตองระวังและละเอียดด!!!  

(23/1, 1 มิ.ย.51) 
 

  ตัวอยางท่ี (33) เจาของกระทูไดเสนอแนะความคิดเห็นของตนในเรื่องการงดใช
ถุงพลาสติกของรานสะดวกซ้ือ เนื่องจากตองการใหพนักงานรานสะดวกซ้ือสอบถามความตองการ
ถุงพลาสติกของลูกคากอนทุกครั้ง ตัวอยางท่ี (34) เจาของกระทูใหคําแนะนําแกผูรวมสนทนาวาถา
จะใชบริการรานเชารถ ASIAN CARRENT ท่ีสนามบินภูเก็ต ผูเชาจะตองใชความระมัดระวังเปน
อยางมาก จากน้ันจึงไดใหขอมูลในเนื้อหาของกระทูวาตนเองไปเชารถแลวโดนเจาของรานเอารัด
เอาเปรียบ จึงไดมาต้ังกระทูข้ึนเพื่อใหแนวทางหรือแนะนําแกผูรวมสนทนาท่ีกําลังจะไปเชารถราน
เดียวกันนี้ 
 

นอกจากรายละเอียดของกลวิธีท่ีกลาวมาแลว ในการวิเคราะหกลุมวัจนกรรมการ
ส่ือสาร ผูวิจัยพิจารณาตามแนวคิดของเซอรล2 กลวิธีท่ีใชในการต้ังช่ือกระทูจํานวน 17 กลวิธี 
สามารถจัดกลุมวัจนกรรมได 4 กลุม ดังนี้ 

 
1. กลุมวัจนกรรมการบอกกลาว ไดแก 

1. การใหขอมูล  
2. การเกริ่นนํา  

  3. การคาดคะเน 
  4. การเสนอแนะ 
 

2. กลุมวัจนกรรมการช้ีนํา ไดแก 
1. การถาม  
2. การขอความชวยเหลือ  
3. การเรียก  
4. การบอกเง่ือนไข 
 

                                                        
2
 ดูรายละเอียดไดที่หนา 13-14 
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3. กลุมวัจนกรรมการผูกมัด ไดแก 
1. การเชิญชวน 
2. การระบุผูตอบ 
 

4. กลุมวัจนกรรมการแสดงความรูสึก ไดแก 
1. การช่ืนชม 
2. การออกตัว 
3. การรําพึงรําพัน 
4. การหยอกลอ 
5. การตําหนิ 
6. การประชดประชัน 
7. การอุทาน 

 
รูปแบบการตั้งชื่อกระทู 

จากการศึกษากลวิธีการต้ังช่ือกระทูท้ัง 17 กลวิธี พบวา กลวิธีตางๆมีรูปแบบการ
ปรากฏท่ีหลากหลาย บางกระทูเจาของกระทูใชกลวิธีเพียงอยางเดียวในการต้ังช่ือกระทู บางกระทูก็
มีการใชหลายกลวิธีในการต้ังช่ือกระทู รูปแบบของการปรากฏรวมกันของกลวิธีตางๆท่ีใชในการ
ตั้งช่ือกระทูมีจํานวน 128 รูปแบบ รูปแบบท้ังหมดมีการใชกลวิธีตางๆ ตั้งแต 1 – 4 กลวิธี สามารถ
จําแนกตามจํานวนกลวิธีท่ีปรากฏรวมกันไดดังตาราง 
 
ตารางที ่4 แสดงความถี่ของรูปแบบการต้ังช่ือกระทูในกระดานสนทนา 
 

จํานวนกลวธิท่ีีปรากฏรวมกันในรูปแบบ 
ของการตั้งชื่อกระทูในกระดานสนทนา 

จํานวนรูปแบบ 
คิดเปน
รอยละ 

1  กลวิธ ี 14 10.93 
2  กลวิธ ี 60 46.88 
3  กลวิธ ี 50 39.06 
4  กลวิธ ี 4 3.13 
รวม 128 100 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72 

จากตารางแสดงความถี่ของรูปแบบการต้ังช่ือกระทูในกระดานสนทนา จะเห็นไดวา 
รูปแบบช่ือกระทูท่ีมีการใช 2 กลวิธีมีจํานวนรูปแบบมากท่ีสุด คือ 60 รูปแบบ คิดเปนรอยละ 46.88 
สวนรูปแบบชื่อกระทูท่ีมีจํานวนรูปแบบนอยท่ีสุด คือ ช่ือกระทูท่ีใช 4 กลวิธี มีจํานวน 4 รูปแบบ 
คิดเปนรอยละ 3.13 

จากตารางท่ี 4 ซ่ึงไดแสดงจํานวนกลวิธีท่ีปรากฏรวมกันในรูปแบบของการต้ังช่ือ
กระทูในกระดานสนทนา จะเห็นวากระทูในกระดานสนทนามีรูปแบบการต้ังช่ือหลากหลายเปน
อยางมาก บางรูปแบบมีขอมูลเพียงกระทูเดียว ดังนั้นการยกตัวอยางขอมูลในกรณีท่ีรูปแบบนั้นๆ มี
ขอมูลมากกวา 3 กระทู ผูวิจัยจะยกตัวอยางเพียง 3 กระทู ดังมีรายละเอียดและตวัอยางรปูแบบการต้ัง
ช่ือกระทูในกระดานสนทนาดังนี้ 
 

1. ชื่อกระทูท่ีใช 1 กลวิธี  
การต้ังช่ือกระทูท่ีมีการใชกลวิธี 1 กลวิธี มีจํานวน 14 รูปแบบ ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
 

1.1 การถาม  
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถามเพียงกลวิธีเดียวปรากฏความถี่มากท่ีสุด 

จํานวน 272 กระทู  เชน  
  

ฝร่ังเคาไปเท่ียวท่ีไหนกัน ?  
(3/46, 15 มิ.ย.51) 

++ จะซื้อเคร่ืองสําอาง อะไรใหเพ่ือนสนิท ท่ีเปนผูหญิง ดีครับ ++ 
(9/2, 2 มิ.ย.51) 

หมอนขาง มีไวทําอะไรครับ ?  
 (21/42, 28 มิ.ย.51) 

 
  1.2 การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 198 
กระทู  เชน  
 

สูตรนํ้าจ้ิมขาวมันไก  
(1/33, 4 มิ.ย.51) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 73 

++ ไดมาแลวครับ สมุดบัญชีสมาชิก แฮปปแบงคโกลด ++  
(10/20, 24 มิ.ย.51) 

อิสลามกับการกิน  
(15/6, 4 มิ.ย.51) 

 
1.3 การขอความชวยเหลือ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการขอความชวยเหลือเพียงกลวิธีเดียวปรากฏ
จํานวน 29 กระทู เชน  
 

รบกวนหาคนชวยดูแลลูกๆหนอยครับ  
(4/44, 25 มิ.ย.51) 

ขอรับบริจาค รูปของคุณมาชา คุณนิออน อิสรา กันตา ดานาว สมัยนูนนนน ดวยคะ 
(6/49, 12 มิ.ย.51) 

+++ชวยแนะนําอาหารสําหรับผูปวยเปนโรคมะเร็ง+เกาท ดวยคะ+++  
(18/5, 11 มิ.ย.51) 

 
1.4 การตําหนิ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการตําหนิเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 11 กระทู 
เชน  
 

ความสะอาดศูนยอาหารเซ็นทรัลชิดลม ชั้นหน่ึง ต่ํามากกกกกก  
 (1/25, 3 มิ.ย.51) 

ขอประณาม การตูน สตารด็อก ชอง 3 ไมมคีวามเมตตาตอสัตวเลย  
 (4/21, 5 มิ.ย.51) 

ดู ดู ดู ดูมันพูด  
 (12/9, 14 มิ.ย.51) 
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1.5 การประชดประชัน 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการประชดประชันเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 

11 กระทู เชน  
 

ราชดําเนิน..หองน้ี เขมรยึดแลว  
(12/25, 19 มิ.ย.51) 

มีนิทานมาเลาใหฟงครับ  
(14/42, 29 มิ.ย.51) 

THAI การบินไทย "ลักคุณเทาฟา"  
(19/28, 18 มิ.ย.51) 

 
1.6 การระบุผูตอบ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 9 
กระทู เชน  
 

ถามคุณ Sandhillครับ 
(2/49, 30 มิ.ย.51) 

***....ถามคุณผูชายท้ังหลายคะ....****  
(13/9, 23 มิ.ย.51) 

-+- ถึง หนุมโสดดดดดดด ทุกคนคา -+-  
(17/12, 3 มิ.ย.51) 

 
1.7 การรําพึงรําพัน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการรําพึงรําพันเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 8
กระทู เชน  
 

ยังไมทันไรไปซะแลว T_T  
(4/22, 6 มิ.ย.51) 

ฤา เมืองน้ี การมีธุรกิจตัวเองจะเปนเพียงความฝน  
(20/19, 10 มิ.ย.51) 

+: โสดดด (เฉพาะเย็นน้ี) ไมไดตั้งใจ จะทํายังไง ก็มะดายตั้งใจ โสดดด :+  
(23/25, 20มิ.ย.51) 
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1.8 การเชิญชวน 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเชิญชวนเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 8 

กระทู เชน  
 

>>>>เรามาลองจับผิดละครเกาหลีกันดีกวา<<<<  
(6/13, 1 มิ.ย.51) 

=== หาแนวรวม หนอยคะ ===  
(7/49, 5 มิ.ย.51) 

เพ่ือนๆชวยกันเลาประสบการณใหยืมเงินแลวไมไดคืนมาเลาสูกันฟงหนอยครับ  
(20/24, 10 มิ.ย.51) 

 
1.9 การชื่นชม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการช่ืนชมเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 8 กระทู 
เชน  

 
อยากจะบอกวา Peck Aof Ice TOGETHER เปนอัลบ้ัมท่ียอดเย่ียมท่ีสุดแหงป  

(5/46, 29 มิ.ย.51) 
ทานนายกสมัครตอบในสภาตอนน้ีNBT สุดยอดมาก 100 คะแนนเต็ม  

(12/41, 23 มิ.ย.51) 
เยอรมันสุดยอดดดดดด บัลลัคสุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดด  

(16/10, 17 มิ.ย.51) 

 
1.10 การบอกเง่ือนไข 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการบอกเงื่อนไขเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 6 
กระทู เชน  

 
ถาคุณแตงงานไปแลวพอวาสามีคุณแยมาก เปนชางเทาหลัง  

(7/7, 2 มิ.ย.51) 
~~~~ ถาสักวัน ใครสักคนที่เคยคยุกับคุณ เคาหายไปจากชีวิตคุณ ~~~~  

(13/20, 26 มิ.ย.51) 
ถาเราไปอยูเมืองท่ีพูดภาษาอังกฤษอยางเดียวอยางออสเตรียเลีย อังกฤษหรืออเมริกา5ป  

(22/40, 25 มิ.ย.51) 
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1.11 การเกริ่นนํา 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนําเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 4 กระทู 

เชน  
 

@> กระทูจากใจจริงๆ <@  
(4/27, 6 มิ.ย.51) 

ถามพ่ีสาวในหองวา........ และพี่ชายในหองน้ีวา...........  
(13/33, 28 มิ.ย.51) 

กระทูขอกําลังใจคะ T_T  
(23/30, 23 มิ.ย.51) 

 
1.12 การคาดคะเน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการคาดคะเนเพียงกลวิธีเดียวปรากฏจํานวน 4 
กระทู เชน  

 
NBT ตอไปจะเปนสุนักจนตรอก  

(12/4, 7 มิ.ย.51) 
รวมมือกับ กกต ทําเร่ืองไมงามแบบน้ีก็ไมพนยุบพรรคเหมือนเดิมละ  

(12/7, 13 มิ.ย.51) 
ไปเท่ียวกันหมดแนๆๆ  

(17/23, 6 มิ.ย.51) 

 
1.13 การเสนอแนะ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเสนอแนะเพียงกลวิธีเดียวปรากฏใช 1 กระทู 
ไดแก 

 
ถา spain อยากเขาชิง ... ตองให guiza ลงเเทน torres ... เเลวให cesc เเทน xavi ไมก็ iniesta ...  

(16/21, 25 มิ.ย.51) 
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1.14 การหยอกลอ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการหยอกลอเพียงกลวิธีเดียวปรากฏใช 1 กระทู 

ไดแก 
 
@@@แคเขามาเดินเลนเจยๆฮับ ....อิอิ@@@  

(17/33, 11 มิ.ย.51) 

 
 จากรายละเอียดท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปการต้ังช่ือกระทูท่ีใชกลวิธีเดียวไดดังตาราง 
 
ตารางที่ 5 แสดงความถี่ของรูปแบบกลวิธีการต้ังช่ือกระทูท่ีใช 1 กลวิธี 
 

ลําดับท่ี รูปแบบการตั้งชื่อกระทู จํานวน รอยละ 

1 การถาม 272 47.72 

2 การใหขอมูล 198 34.74 

3 การขอความชวยเหลือ 29 5.09 

4 การตําหน ิ 11 1.93 

5 การประชดประชัน 11 1.93 

6 การระบุผูตอบ 9 1.58 

7 การรําพึงรําพนั 8 1.4 

8 การเชิญชวน 8 1.40 

9 การช่ืนชม 8 1.40 

10 การบอกเง่ือนไข 6 1.05 

11 การเกริ่นนํา 4 0.70 

12 การคาดคะเน 4 0.70 
13 การเสนอแนะ 1 0.18 

14 การหยอกลอ 1 0.18 

 รวม 570 100 
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จากตารางแสดงความถ่ีการต้ังช่ือกระทูโดยใช 1 กลวิธี มีการใชการถามมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 47.72 รองลงมาคือ การใหขอมูล มีการใชคิดเปนรอยละ 34.74 สวนกลวิธีท่ีมีการใช
นอยท่ีสุดคือ การเสนอแนะ และการหยอกลอ มีการใชเพียงรอยละ 0.18 
 
 

2. ชื่อกระทูท่ีใช 2 กลวิธี3 
การต้ังช่ือกระทู ท่ีมีการใชกลวิธี 2 กลวิธีรวมกัน  มีจํานวน 60 รูปแบบ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 
 

2.1 การใหขอมูล + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการถามในการตั้งช่ือกระทู มี

จํานวน 142 กระทู เชน 
 

สุนัขท่ีบานชอบถอนหายใจ มันผิดปกติไหมครับ  
(3/17, 5 มิ.ย.51) 

ทีวี LCD 32" ใชแทนจอคอม เวิรคมั๊ยครับ  
(8/43, 30มิ.ย.51) 

"แฝดสยาม" ท่ีมีอวัยวะสําคัญเชน หัวใจ หรือไตใชรวมกัน   แพทยจะผาตัดแยกรางยังไงให
เด็กท้ังคูรอดไดครับ  

(18/20, 26 มิ.ย.51) 
 

2.2 การระบุผูตอบ + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบและการถามในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 36 กระทู เชน 
 
เพ่ือนๆ ท่ีใช เลนล 85 f 1.8 อยู คิดเห็นยังไงมั่งครับ  

 (2/45, 30 มิ.ย.51) 
 

                                                        
3
 ผูวิจัยใชการขีดเสนใตเสนเดียวและขีดเสนใตสองเสนในการแสดงการจําแนกกลวิธีตางๆในการ

ต้ังช่ือกระทูของกระดานสนทนา โดยจะขีดเสนใตเสนเดียวและสองเสนสลับกันในกรณีที่ช่ือกระทูประกอบดวย
หลายกลวิธี 
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แฟนๆRockman ชอบบอสตัวไหนของแตละภาคมากที่สุดครับ 
(6/12, 1 มิ.ย.51) 

QQ ,พี่ๆ นองๆ ในชานเรือน มีลูกคนแรกอายุเทาไหรกันคะ แลว ญ หรือ ช QQ  
(7/24, 4 มิ.ย.51) 

 
2.3 การออกตัว + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการออกตัวและการถามในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 33 กระทู เชน 
 

คําถามไรสาระ ทํามัย เด็ก ABAC นิยมหาแฟนฝร่ังครับ  
(3/35, 13 มิ.ย.51) 

ปลาตายน้ําตื้น....4M คือ อะไร  
(20/20, 10 มิ.ย.51) 

คิดวาเปนคําถามโงๆ.. ทําไมนํ้าในดาวอังคารถึงแหง 
(21/38, 27 มิ.ย.51) 

 
2.4 การถาม + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถามและการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 32 กระทู เชน 

 
โดนหลอกปาวคะ กลองแคนนอน 400D  

(2/29, 24 มิ.ย.51) 
MOTO SHOP มีท่ีไหนบางครับ อยากลองไปฟง E8  

 (10/12, 21 มิ.ย.51) 
ประเทศลาวอันตรายใหมครับ แฟนไปเปนพรีเซ็นเตอรแนะนําท่ัวโลก  

(23/42, 25 มิ.ย.51) 
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2.5 การบอกเง่ือนไข + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการบอกเงื่อนไขและการถามในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 31 กระทู เชน 
 

ถาสามารถเขาไปอยูในโลกของการตูนได อยากไปอยูในเร่ืองอะไรครับ  
(6/15, 1 มิ.ย.51) 

ถาพ่ีๆเปนโสดไมมีเมีย จะใชมอไซคเปนยานพาหนะหลักไหมครับ?  
(11/39, 21 มิ.ย.51) 

นอกจากมด ผึ้ง ปลวกแลว มีสัตวอะไรท่ีเปนสัตวสังคมแบบเดียวกับ3 ประเภทนี ้ 
(21/37, 26 มิ.ย.51) 

 
2.6 การออกตัว + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการออกตัวและการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 24 กระทู เชน 

 
สงสัยคะ- ลมสลายอารเจนตินา กับประเทศไทย  

 (14/21, 24 มิ.ย.51) 
ผมไมรูจะตั้งหองไหนแลวครับ อยากถามเก่ียวกับเร่ืองประกันชีวิตครับ  

(19/50, 30 มิ.ย.51) 
มือใหมไมเคยเปลี่ยนเคร่ืองคะ.......ปอดๆ ไงไมรู 

(23/36, 24 มิ.ย.51) 
 

2.7 การขอความชวยเหลือ + การใหขอมูล 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการขอความชวยเหลือและการใหขอมูลในการต้ัง

ช่ือกระทู มีจํานวน 17 กระทู เชน 
 
ชวยทีคะ หองคุณยายรอนมากจะติดแอรใหก็ไมเอา สงสารคุณยายมาก ๆ คะ  

(8/29, 29 มิ.ย.51) 
ขอคําแนะนําดวยคะ สามีกําลังบวชตามคําแนะนําของหมอดูคนทรง วามีผีตาม 

(15/28, 18 มิ.ย.51) 
รบกวนขอเน้ือหา : ประกาศคณะราษฎร ฉบับท่ี 1 วันท่ี 24 มิถุนายน 2475  

(22/20, 6 มิ.ย.51) 
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2.8 การใหขอมูล + การขอความชวยเหลือ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการขอความชวยเหลือในการตั้ง

ช่ือกระทู มีจํานวน 16 กระทู เชน 
 
อยากน่ังรถไฟ ไปอยุธยา ไปถายวัด แตไมรูจักสถานท่ีเลย นาๆชวยแนะนําทีครับ  

(2/7, 8 มิ.ย.51) 
ตอนนี้อยูอเมกาแลว อยากไดรถคับ แนะนําหนอยคับ  

(3/42, 24 มิ.ย.51) 
..คุณแมหนีออกจากบาน..ขอความกรุณาผูใดพบเห็น แจงดวนครับ..  

(18/32, 28 มิ.ย.51) 

 
2.9 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนําและการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 16 กระทู เชน 

 
ถามดวนคะ เก่ียวกะการเขียน.......ไปรษณียบัตร.......  

(13/19, 26 มิ.ย.51) 
!!! กระทูรายงานสด แทมมี่ vs เซเรนา !!!  

(16/39, 29 มิ.ย.51) 
[ขาวไทยรัฐ] ตะลึง! หนอน ยุบยับในหัว  

(21/6, 3 มิ.ย.51) 

 
2.10 การถาม + การบอกเง่ือนไข 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถามและการบอกเง่ือนไขในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 11 กระทู เชน 

 
ทํายังไงใหแกงกระหร่ีเผ็ดมากขึ้น โดยไมมีรสขมของผงกระหร่ีครับ  

(1/3, 1 มิ.ย.51) 
จะซื้อยาคุมกําเนิดไดท่ีไหนในusa  

(3/37, 16 มิ.ย.51) 
อยากทราบวา ตอนน้ี อารเอสมีนักรองวงใหมๆ อะไรบางนอกจาก Kamikaze  

(5/20, 11 มิ.ย.51) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 82 

2.11 การใหขอมูล + การเชิญชวน 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการเชิญชวนในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 9 กระทู เชน 
 
@@ปลอยไก หนาแตก เปน เชย มาแจมเลยคาาา@@  

(3/24, 7 มิ.ย.51) 
นัดชิงจบไปแลว สารภาพ มาซะดีดี ใครหมดตรูดกันบาง 

(16/40, 30 มิ.ย.51) 
"แกขึ้น" หรือ "แกลง" "เด็กลง" หรือ "เด็กขึ้น" เชิญผูรูใหความเห็นครับ  

(22/45, 28 มิ.ย.51) 

 
2.12 การถาม + การเชิญชวน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถามและการเชิญชวนในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 8 กระทู เชน 

 
วันน้ี ~ ใครไปงาน ทีเชิ้ต มาบางคา~ เอาของมาอวดกันหนอย  

(5/1, 1 มิ.ย.51) 
ตอนทองมีใครดูอุมรักบางคะยกมือหนอย \(^-^)/  

(7/28, 11 มิ.ย.51) 
ใครมีเพ่ือนท่ีทํางานพูดไทยคําอังกฤษคําบางคับ เขามาหนอยครับ  

(20/4, 5 มิ.ย.51) 

 
2.13 การขอความชวยเหลือ + การบอกเง่ือนไข 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการขอความชวยเหลือและการบอกเง่ือนไขในการ
ตั้งช่ือกระทู มีจํานวน 7 กระทู เชน 

 
ขอชื่อยาคุมท่ีทานแลวไมอวนนนนนนนนนคะ  

(7/38, 9 มิ.ย.51) 
ขอแนวคิดการสรางบานโดยไมทาสี ไมปูกระเบื้อง แตดูด ี

(8/16, 27 มิ.ย.51) 
แนะนํากระเปาตังคผูชายหนอยครับ งบไมเกินหมื่นหา 

(9/10, 9 มิ.ย.51) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83 

2.14 การเกริ่นนํา + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนําและการถามในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 7 กระทู เชน 
 

กระทูสะทอนปญหานํ้ามันแพง.....กินมามาดิบย่ีหอไหนคิดวาอรอยสุด  
(11/43, 18 มิ.ย.51) 

กรณีเขาพระวิหารไทยแพเขมรไดอยางไร 
(14/14, 21 มิ.ย.51) 

(((วาดวยเร่ืองวิตามินเสริมอาหาร))) ถามจริงๆเถอะคะ ท่ีวา 1 ไอยูๆ (หนวยสากล) เน่ีย  
มันเทียบไดคาก่ีมิลลิกรัมเหรอคะ?? 

(18/2, 2 มิ.ย.51) 

 
2.15 การระบุผูตอบ + การเชิญชวน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบและการเชิญชวนในการต้ังช่ือกระทู 
มีจํานวน 7 กระทู เชน 

 
ถึง วิศาล ชอง 3 เขามาคุยกันหนอย  

(12/15, 19 มิ.ย.51) 
ใครอกหัก รักคุด พักกระทูน้ี  

(17/47, 18 มิ.ย.51) 
แฟนคลับ นํ้าประปา มาลงชื่อกันหนอยครับ  

(19/14, 6 มิ.ย.51) 
 

2.16 การถาม + การขอความชวยเหลือ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถามและการขอความชวยเหลือในการต้ังช่ือ

กระทู มีจํานวน 6 กระทู เชน 
 

ทรายลางมันเปนยังไงครับ มีรูปตัวอยางไหมครับ  
(8/38, 30 มิ.ย.51) 

มีใครเคยใชบริการนักสืบเอกชนบางครับ รบกวนเขามาหนอยครับ  
(14/6, 18 มิ.ย.51) 
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เคยเจอแบบน้ีไหม แลวควรทําอยางไร  
(17/2, 1 มิ.ย.51) 

 
2.17 การเรียก + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเรียกและการถามในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 
6 กระทู เชน 

 
********** เพ่ือนๆ จา อยากรูวาสีไหนใชเพนทเสื้อผาไดคะ*******  

(5/23, 29 มิ.ย.51) 
**..เเมๆ จา เร่ิมอาหารเสริมมื้อแรกของลูกดวยอะไรจะ..**  

(7/35, 4 มิ.ย.51) 
คุณคะ...น่ีเลือกวาเลือกปฏิบัติรึเปลาคะ  

(23/19, 10 มิ.ย.51) 

 
2.18 การตําหนิ + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการตําหนิและการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 6 กระทู เชน 
 

โทรศัพท TOT หวยแตก ผูกขาดสัมปทานหมูบาน แตไมมีเบอรใหบริการ  
(8/48, 30มิ.ย.51) 

ขณะน้ี นํ้ามัน" นรกแตกครับ" ทํานิวไฮ พุงขึ้นสูงสุดตลอดกาล เพียงคืนเดียวพุงไป 9 เหรียญ  
อาทิตยหนา อยางต่ํา ขึ้นอีก 2 บ 

(11/23, 7 มิ.ย.51) 
บังอาจเกินไปแลว! พระบรมฉายาลักษณมีไวกราบไหวบูชา แกง พธม. เอามาทําโล  

(12/21, 19 มิ.ย.51) 

 
2.19 การใหขอมูล + การประชดประชัน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการประชดประชันในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 6 กระทู เชน 

 
เร่ืองของเพ่ือนบานท่ีเกิดจากตนไม.....จะขําดีมั้ยเน่ียะ.....  

(4/16, 4 มิ.ย.51) 
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เอ่ิมม.. เพ่ิงฟงเพลงใหมของ Jo-Pop ทําไมมันเหมือนกับ Free Loop ของ แดเนียล พาวเตอร  
อยางกับเปนเวอรชั่นภาษาไทยซะงั้น  

(5/31, 17 มิ.ย.51) 
ไล "สมัคร" เกมน้ี พาลธมิตร->เสนผมบังภูเขา  

 (12/2, 6 มิ.ย.51) 

 
2.20 การใหขอมูล + การเสนอแนะ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการเสนอแนะในการต้ังช่ือกระทู 
มีจํานวน 6 กระทู เชน 

 
Bring it Back and Downtown Story 2 albumท่ีควรซื้อไวอยางย่ิง  

(5/32, 18 มิ.ย.51) 
[=][=][=][=]แจงงานเซล CC-OO ลด 50% ใครรออยูไมควรพลาดครับ[=][=][=][=] 

(9/26, 27 มิ.ย.51) 
เดือนหนาแลวซิ "ท่ี GPRS DTAC จะคิดเปนรอบเดือน ไมไดตามระยะเวลาในบัตร"  
งั้น รีบตุนๆ ไวดีกวา  

(11/4, 20 มิ.ย.51) 

 
2.21 การใหขอมูล + การออกตัว 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชใหขอมูลและการออกตัวในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 5 กระทู เชน 

 
ตามหาโปสเตอร NIKON (นอกเร่ือง)  

(2/35, 28 มิ.ย.51) 
บางทีนึกคําพูดเปนภาษาไทยไมออก เลยตองพูดไทยคําอังกฤษคํา ไมไดกระแดะนะ  

(3/34, 14 มิ.ย.51) 
อันตรายจากการทําหมัน (อยากแชรประสบการณคะ)  

(4/32, 13 มิ.ย.51) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86 

2.22 การระบุผูตอบ + การใหขอมูล 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบและการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู 

มีจํานวน 5 กระทู เชน 
 

อยากถามนักกฎหมายประเด็นเขาพระวิหาร คดีกวา40 ปแลว  
(14/10, 20 มิ.ย.51) 

อยากถามพ่ี ๆ ท่ีทํางานแลว เก่ียวกับการสัมภาษณงานครับ  
(20/17, 9 มิ.ย.51) 

ขอรบกวนถามเพื่อนๆท่ีเคยนั่งเรือบิน ชั้นfirst class อยากรูวา 
(23/7, 5 มิ.ย.51) 

 
2.23 การใหขอมูล + การชื่นชม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการช่ืนชมในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 4 กระทู เชน 
 

ขออนุญาตใชรูปกันดีๆ มีหรือผมจะไมให – อยากใหทุกทานดูเปนแบบอยางครับ 
(2/11, 13 มิ.ย.51) 

ตีสิบ มิส ทิฟฟาน่ี สวยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
(6/29, 4 มิ.ย.51) 

ทานนายกสมัครตอบในสภาตอนน้ีNBT สุดยอดมาก 100 คะแนนเต็ม  
(12/41, 23 มิ.ย.51) 

 
2.24 การเชิญชวน + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเชิญชวนและการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 3 กระทู ไดแก 

 
หาแนวรวม เลิกกิน Mc.  

(1/13, 2 มิ.ย.51) 
มาแชรความรูสึกเร่ืองแท็กซี่ในกรุงเทพกันคะวาประทับใจหรือเซ็ง  

(3/39, 29 มิ.ย.51) 
ชวนทําขอสอบปรัชญา "จงพิสูจนวาในหองน้ีไมมีเกาอ้ี"  

(22/50, 30 มิ.ย.51) 
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2.25 การขอความชวยเหลือ + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการขอความชวยเหลือและการถามในการต้ังช่ือ

กระทู มีจํานวน 3 กระทู ไดแก 
 
รบกวนจะ อุปกรณวาดภาพในอังกฤษแพงมากไหมจะ  

(3/28, 9 มิ.ย.51) 
+++ ขอคําแนะนําคะ ทําไงตอด ี+++  

(13/26, 27 มิ.ย.51) 
help me!!!! ทําไมโทรจองตั๋วการบินไทยไมไดเลยหละคะ  

(23/37, 24 มิ.ย.51) 

 
2.26 การประชดประชัน + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการประชดประชันและการใหขอมูลในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 3 กระทู ไดแก 

 
Nokiaรุนหนาแตก...เพ่ิงรูวาNokia (no)Care Line 02-255-2111ไมมีเบอรสาขาตางๆใหคะ  
จะถามเร่ืองซอมตองไปหาเอาเอง  

(10/40, 28 มิ.ย.51) 
จําลอง แมนโคตร ๆๆ เพ่ิงประกาศเอง วา รัฐบาลจะสลายม็อบกอนสวางวันน้ี  

(12/10, 19 มิ.ย.51) 
นกแอร ใหมันไดอยางน้ีซิ่ - จองกอนแพงกวาเน่ีย 

(23/8, 5 มิ.ย.51) 

 
2.27 การระบุผูตอบ + การขอความชวยเหลือ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบและการขอความชวยเหลือในการตั้ง
ช่ือกระทู มีจํานวน 3 กระทู ไดแก 

 
แฟน Coffee Print ขอรูปบานฮันกอลหนอยจา  

(6/21, 2 มิ.ย.51) 
ถามเพ่ือนๆท่ีนับถือศาสนาอ่ืนท่ีไมใชพุทธครับ คนเปนพุทธก็มาชวยตอบหนอยครับ  

 (15/23, 11 มิ.ย.51) 
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คุณนัท305 และคุณ Flowery ชวยสรุป กฏ Grammar 25 ขอ ใหเพ่ือนๆ ใน pantip หนอยได
ไหมครับ  

(22/13, 4 มิ.ย.51) 

 
2.28 การชื่นชม + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการช่ืนชมและการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 3 กระทู ไดแก 
 

สะใจจริงๆ4นักเทนนิสจอมขี้โมจากเซอรเบียตกรอบ 2 ดวยนํ้ามือซาฟน  

(16/26, 25 มิ.ย.51) 
********************โว เลนดีไมดีไมสน เขาชิงแลว
เวยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย  

(16/27, 26 มิ.ย.51) 
กระทิงดุจิงๆ >>อารชาวิน<<หายไปจากเกมเลย  

(16/27, 29 มิ.ย.51) 
 

2.29 การใหขอมูล + การอุทาน 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการอุทานในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 2 กระทู ไดแก 
 

ตั๊กแตน ชลดา นักรองหญิงยอดขายทะลุลานแผน คนลาสุด..โอววววว...  
(5/26, 13 มิ.ย.51) 

" guyliner " โอว ! พระเจาขวยจอรจดวย  
(9/31, 29 มิ.ย.51) 

 
 
 
 
 

                                                        
4 เมื่อผูวิจัยพิจารณาเน้ือหาแลว “สะใจจริงๆ” แสดงกลวิธีการช่ืนชม เพราะเปนการแสดงความ

พอใจผลการแขงขันเน่ืองนักกีฬาฝายที่เจาของกระทูช่ืนชอบเปนผูชนะ 
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2.30 การอุทาน + การใหขอมูล 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการอุทานและการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 2 กระทู ไดแก 
 
โอว ดูดาวเปอนดินแลวเซ็งในอารมณ  

(6/50, 15 มิ.ย.51) 
อาว เหรอ ! นกแอร ย่ิงไปหลายคน คาโดยสารยิ่งแพง  

(23/29, 23 มิ.ย.51) 
 
2.31 การเรียก + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเรียกและการใหขอมูลในการตั้งช่ือกระทู มี
จํานวน 2 กระทู ไดแก 
 

คุณพ่ีโตโยตาสีเงนิ 8ช-8170 คะ  เมื่อเชาน้ีอุตสาหใหคุณแทรกเขามาแลวคุณยังมายกนิ้วกลาง
ใสอีก  

(11/16, 6 มิ.ย.51) 
คุณลุงคุณปาคุณนาคุณอา พธม คะ เอาเขาลูกน้ีคืนใหหนูหนอยซิคะ  

(12/40, 23 มิ.ย.51) 

 
2.32 การรําพึงรําพัน + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการรําพึงรําพันและการใหขอมูลในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 2 กระทู ไดแก 

 
มันแปลกดีนะ... สหภาพรัฐวิสาหกิจนิยมชมชอบลัทธิเผด็จการมากกวา ประชาธิปไตย  

(12/17, 19 มิ.ย.51) 
เนตกสิกรเปนไรอีกเน่ีย -*- พยายามโอนเงิน3รอบแลวยังโอนไมไดเลย  

(19/3, 5 มิ.ย.51) 
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2.33 การออกตัว + การขอความชวยเหลือ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการออกตัวและการขอความชวยเหลือในการตั้งช่ือ

กระทู มีจํานวน 2 กระทู ไดแก 
 

คําถามโงๆ ขอคําตอบท่ีเขาใจงายๆ  
(15/42, 27 มิ.ย.51) 

กราบแทบตักทุกทานคะ5 รบกวนสอนวิธีซื้อหุนเพ่ือปนผลระยะยาวหนอยคะ  

(19/25, 14 มิ.ย.51) 

2.34 การเชิญชวน + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเชิญชวนและการถามในการตั้งช่ือกระทู มี

จํานวน 2 กระทู ไดแก 
 

*/*/*/ มาแชรกัน คุณเคยรอสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลังกันนานท่ีสุด-สั้นท่ีสุดก่ีวินาที?? 
/*/*/*  

(11/33, 17 มิ.ย.51) 
มาบอกกันดีกวา USERNAME คณุมาจากอะไร  

(17/26, 8 มิ.ย.51) 
 

2.35 การอุทาน + การรําพึงรําพัน 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการอุทานและการรําพึงรําพันในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 2 กระทู ไดแก 
 
เออหนอ! หนูๆสมัยน้ี กลากันจริงๆ 

(13/1, 2 มิ.ย.51) 
โอ แมเจา บานทะเลสําราญเปนไดถึงเพียงน้ี  

(23/4, 3 มิ.ย.51) 
 

                                                        
5 เมื่อผูวิจัยพิจารณาเน้ือหาแลว “กราบแทบตักทุกทานคะ” แสดงกลวิธีการออกตัว เพราะเจาของ

กระทูไดออกตัวโดยแสดงความออนนอมถอมตน วาตนดอยความรูหรือไมมีความรูเรื่องดังกลาว จึงตองมาต้ัง
กระทูขึ้น 
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2.36 การถาม + การตาํหน ิ
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถามและการตําหนิในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 

1 กระทู ไดแก 
 

ไมรูวาใครรูสึกเหมือนผมไหมครับวา 'ขาว' บนเคร่ืองการบินไทยเน่ีย โคตรหวยเลย  
(1/48, 16 มิ.ย.51) 

 
2.37 การถาม + การเสนอแนะ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถามและการเสนอแนะในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
เห็นดวยไหม นาจะมีเวทีประกวดท่ีเขาประกวดไดท้ังผูหญิงจริงและสาวประเภทสองได 
แลว...  

(6/31, 4 มิ.ย.51) 

 
2.38 การถาม + การออกตัว 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถามและการออกตัวในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

เงินเดือนน่ี " อางอิงตามราคาตลาดแรงงานที่สิงคโปร " ไดไหมครับ (นอกเร่ืองนิดนึงนะ)  
(11/48, 27มิ.ย.51) 

 
2.39 การถาม  + การระบุผูตอบ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถามและการระบุผูตอบในการตั้งช่ือกระทู มี
จํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
-- มีวิธีไหนที่ปองกัน แกซนํ้าตา ไมใหทําอะไรเราได ไดบางครับ -- ผูเชี่ยวชาญทุกทาน  

(21/33, 21 มิ.ย.51) 
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2.40 การใหขอมูล + การบอกเง่ือนไข 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการบอกเงื่อนไขในการต้ังช่ือ

กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
กําลังหา Backpack ท่ีใสไดท้ัง Notebook และ กลอง DSLR ครับ  

(2/39, 29 มิ.ย.51) 

 
2.41 การใหขอมูล + การรําพึงรําพัน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการรําพึงรําพันในการตั้งช่ือ
กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
บานน้ีมีรัก.. น่ีนะหรือ ซิทคอม..  

(6/14, 1 มิ.ย.51) 

 
2.42 การใหขอมูล + การหยอกลอ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการหยอกลอในการตั้งช่ือกระทู 
มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
เร่ืองเลาเชาน้ี.....บัลลัค แลวเราจะคิดถึงนาย  

(16/33, 27 มิ.ย.51) 

 
2.43 การใหขอมูล + การตําหนิ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการตําหนิในการตั้งช่ือกระทู มี
จํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
รานอาหาร "บานกลางนํ้า" พระราม 3 ซอย 14 ไมปล้ืมเลยกับแกงคเด็กรับรถ ขับรถนากลัว
มากๆ  

(1/12, 2 มิ.ย.51) 
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2.44 การเชิญชวน + การเกริ่นนํา 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเชิญชวนและการเกริ่นนําในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
มาเขียนแคนโต 3 บรรทัด กันเถอะ (เน่ืองในวันสุนทรภู)  

(5/35, 6 มิ.ย.51) 

 
2.45 การออกตัว + การตําหนิ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการออกตัวและการตําหนิในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
จะเกินไปมั้ยคะ ถาจะบอกวา โฟร-มด รองเพลงไดกระแดะมาก 

(5/40, 27 มิ.ย.51) 

 
2.46 การเกริ่นนํา + การขอความชวยเหลือ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนําและการขอความชวยเหลือในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
@@@ตามหาคนใจดี ชวยบริจาครูป คีอานู รีฟ หนอยคะ@@@ 

(6/1, 1 มิ.ย.51) 

 
2.47 การเกริ่นนํา + การเชิญชวน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนําและการเชิญชวนในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

มาเปดกระทูรอคะ ~~~ อัซซูรี อัซซูรี อัซซูรี มารวมลุนและเชียรกันคะ  
(16/17, 23 มิ.ย.51) 
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2.48 การใหขอมูล + การเกริ่นนํา 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการเกริ่นนําในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
เข็ดแลว กับ Taxi (เตือนภัย)  

(11/4, 5 มิ.ย.51) 

 
2.49 การเรียก + การเชิญชวน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเรียกและการเชิญชวนในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
มีใครอยูไมคราบ มาเช็คชื่อชาวสองลอกันหนอยสิครับ 

(11/49, 27 มิ.ย.51) 

 
2.50 การเรียก + การขอความชวยเหลือ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเรียกและการขอความชวยเหลือในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
เพ่ือน ๆ ครับ ชวยวิเคราะห SWOT ของ AIS และระบบ One two call  

(20/47, 23 มิ.ย.51) 

 
2.51 การตําหนิ + การออกตัว 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการตําหนิและการออกตัวในการต้ังช่ือกระทู มี
จํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

มอไซครับจางเลว ๆ [บน]  
(11/50, 30 มิ.ย.51) 
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2.52 การตําหนิ + การคาดคะเน 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการตําหนิและการคาดคะเนในการต้ังช่ือกระทู มี

จํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

อํามาตยเสียงแตก ทหารน่ิง ปชป ก็หนอมแนม ตุลาการไมกลาเลนกับไฟ เกม โอเวอรครับ  
(12/28, 20 มิ.ย.51) 

 
2.53 การเสนอแนะ + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเสนอแนะและการใหขอมูลในการต้ังช่ือกระทู 
มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
คุณมิ่งขวญัลาออกซะเถอะครับ เคาไมเห็นหัวขนาดน้ีแลว  

(12/18, 19 มิ.ย.51) 

 
2.54 การอุทาน + การประชดประชัน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการอุทานและการประชดประชันในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

ตาย ตาย !!!! เคาไมไดใหทํานา เด็ก ๆ เคาทําเอง  
(12/23, 19 มิ.ย.51) 

 
2.55 การประชดประชัน + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการประชดประชันและการถามในการต้ังช่ือกระทู 
มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

*****//**อานมาเจ็ดสิบกระทูแลวทําไมมีแตกระทูขยะเต็มเลย*****//**  
(12/26, 19 มิ.ย.51) 
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2.56 การประชดประชัน + การขอความชวยเหลือ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการประชดประชันและการขอความชวยเหลือใน

การต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

โดนแชแข็งชีวิตมา 7 ป จะทํายังตอด ี 
(14/28, 26 มิ.ย.51) 

 
2.57 การรําพึงรําพัน + การออกตัว 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการรําพึงรําพันและการออกตัวในการตั้งช่ือกระทู 
มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
(((( เร่ืองอะไรฉันจะเอาเธอเปนแฟน ))) ขอระบายนิดหนอยอึดอัด  

(17/36, 15 มิ.ย.51) 

 
2.58 การระบุผูตอบ + การเกริ่นนํา 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบและการเกริ่นนําในการต้ังช่ือกระทู 
มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
ถามคุณผูหญิงทีครับ[เรท]  

(17/28, 10 มิ.ย.51) 

 
2.59 การเสนอแนะ + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเสนอแนะและการถามในการตั้งช่ือกระทู มี
จํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
อยากใหรานคา หาง เซเวน ทําแบบน้ีครับ เปนไปไดหรือเปลา?? 

(21/3, 3 มิ.ย.51) 
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2.60 การเชิญชวน + การระบุผูตอบ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเชิญชวนและการระบุผูตอบในการต้ังช่ือกระทู 

มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
มาลงชื่อผูท่ีจะไปปายชวงเขาพรรษากันหนอยคา..  

(23/47, 27 มิ.ย.51) 

 
จากรายละเอียดท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปการตั้งช่ือกระทูท่ีใช 2 กลวิธีไดดัง

ตาราง 
 
ตารางที่ 6 แสดงความถี่ของรูปแบบกลวิธีการต้ังช่ือกระทูท่ีใช 2 กลวิธี 
 

ลําดับท่ี รูปแบบการตั้งชื่อกระทู จํานวน รอยละ 

1 การระบุผูตอบ + การถาม 36 7.30 
2 การใหขอมูล + การถาม 142 28.74 
3 การออกตัว + การถาม  33 6.70 
4 การถาม + การใหขอมูล 32 6.48 
5 การบอกเง่ือนไข + การถาม 31 6.30 
6 การออกตัว + การใหขอมูล 24 4.90 
7 การขอความชวยเหลือ + การใหขอมูล 17 3.44 
8 การใหขอมูล + การขอความชวยเหลือ 16 3.24 
9 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล 16 3.24 
10 การถาม + การบอกเง่ือนไข 11 2.23 
11 การใหขอมูล + การเชิญชวน 9 1.82 
12 การถาม + การเชิญชวน  8 1.62 
13 การขอความชวยเหลือ + การบอกเง่ือนไข 7 1.42 
14 การเกริ่นนํา + การถาม 7 1.42 
15 การระบุผูตอบ + การเชิญชวน 7 1.42 
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ลําดับท่ี รูปแบบการตั้งชื่อกระทู จํานวน รอยละ 

16 การถาม + การขอความชวยเหลือ 6 1.21 
17 การเรยีก + การถาม 6 1.21 
18 การตําหนิ + การใหขอมูล 6 1.21 
19 การใหขอมูล + การประชดประชัน 6 1.21 
20 การใหขอมูล + การเสนอแนะ 6 1.21 
21 การใหขอมูล + การออกตวั 5 1.01 
22 การระบุผูตอบ + การใหขอมูล 5 1.01 
23 การใหขอมูล + การช่ืนชม 4 0.81 
24 การเชิญชวน + การใหขอมูล 3 0.61 
25 การขอความชวยเหลือ + การถาม 3 0.61 
26 การประชดประชัน + การใหขอมูล 3 0.61 
27 การระบุผูตอบ + การขอความชวยเหลือ 3 0.61 
28 การช่ืนชม + การใหขอมูล 3 0.61 
29 การใหขอมูล + การอุทาน 2 0.40 
30 การอุทาน + การใหขอมูล 2 0.40 
31 การเรยีก + การใหขอมูล 2 0.40 
32 การรําพึงรําพนั + การใหขอมูล 2 0.40 
33 การออกตัว + การขอความชวยเหลือ 2 0.40 
34 การเชิญชวน + การถาม 2 0.40 
35 การอุทาน + การรําพึงรําพัน 2 0.40 
36 การถาม + การตําหน ิ 1 0.20 
37 การถาม + การเสนอแนะ 1 0.20 
38 การถาม + การออกตวั 1 0.20 
39 การถาม  + การระบุผูตอบ 1 0.20 
40 การใหขอมูล + การบอกเงื่อนไข 1 0.20 
41 การใหขอมูล + การรําพึงรําพัน 1 0.20 
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ลําดับท่ี รูปแบบการตั้งชื่อกระทู จํานวน รอยละ 

42 การใหขอมูล + การหยอกลอ 1 0.20 
43 การใหขอมูล + การตําหน ิ 1 0.20 
44 การเชิญชวน + การเกริน่นํา 1 0.20 
45 การออกตัว + การตําหน ิ 1 0.20 
46 การเกริ่นนํา + การขอความชวยเหลือ 1 0.20 
47 การเกริ่นนํา + การเชิญชวน 1 0.20 
48 การใหขอมูล + การเกริน่นํา 1 0.20 
49 การเรยีก + การเชิญชวน 1 0.20 
50 การเรยีก + การขอความชวยเหลือ 1 0.20 
51 การตําหนิ + การออกตัว  1 0.20 
52 การตําหนิ + การคาดคะเน 1 0.20 
53 การเสนอแนะ + การใหขอมูล 1 0.20 
54 การอุทาน + การประชดประชัน 1 0.20 
55 การประชดประชัน + การถาม 1 0.20 
56 การประชดประชัน + การขอความชวยเหลอื 1 0.20 
57 การรําพึงรําพนั + การออกตัว 1 0.20 
58 การระบุผูตอบ + การเกริน่นํา 1 0.20 
59 การเสนอแนะ + การถาม 1 0.20 
60 การเชิญชวน + การระบุผูตอบ 1 0.20 

  รวม 494 100 

 
จากตารางจะเห็นไดวาช่ือกระทูท่ีมีการใช 2 กลวิธีรวมกันมีถึง 60 รูปแบบ รูปแบบท่ีมี

การใชมากท่ีสุด คือ การใหขอมูล + การถาม มีความถี่คิดเปนรอยละ 28.74 รองลงมาคือ การระบุ
ผูตอบ + การถาม มีความถี่คิดเปนรอยละ 7.30 สวนรูปแบบที่มีความถี่นอยท่ีสุดมีถึง 25 รูปแบบ 
รูปแบบดังกลาวมีความถี่เพียงรอยละ 0.20 เทานั้น เชน การถาม + การระบุผูตอบ การเสนอแนะ + 
การถาม เปนตน 
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3. ชื่อกระทูท่ีใช 3 กลวิธี 
  การต้ังช่ือกระทู ท่ีมีการใชกลวิธี 3 กลวิธีรวมกัน  มีจํานวน 50 รูปแบบ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

3.1 การออกตัว + การใหขอมูล + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการออกตัว การใหขอมูลและการถามในการต้ังช่ือ

กระทู มีจํานวน 7 กระทู เชน 
 
(ถามนอกเร่ือง) ถาเพ่ือนเราซื้อเสื้อทํางานท่ีเหมือนของเราเปะเลย ผิดมั้ยคะ???  

 (9/15, 24 มิ.ย.51) 
ถาม micro SD ย่ีหอไหนดีมั่งครับ 

(10/42, 29 มิ.ย.51) 
สงสัยนิดนึง : ตําแหนงเกียรอยูท่ี N จะถอดกุญแจไมได มีประโยชนยังไงคะ  

(11/30, 17 มิ.ย.51) 

 
3.2 การใหขอมูล + การบอกเง่ือนไข + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การบอกเง่ือนไขและการถามในการ
ตั้งช่ือกระทู มีจํานวน 5 กระทู เชน 

 
### ยําปลาดุกฟูใน กทม. ท่ีไหนอรอยสุดครับ###  

(1/20, 3 มิ.ย.51) 
เร่ืองเรียนของลูก ถาจะใหเคาไปเรียนตปท ตอนม.1 ควรใหเรียนท่ีไหนดีตอนนี้  

(7/5, 1 มิ.ย.51) 
สปริต กับ ทีมท่ีเขารอบแลว ถาเปนคุณ จะพักนักเตะตัวหลักตัวหลักปาว  

(16/12, 17 มิ.ย.51) 

 
3.3 การใหขอมูล + การถาม + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การถามและการใหขอมูลในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 5 กระทู เชน 

 
ระหวางsumsung กับ sharp จะซื้ออะไรดี? LCD  

(8/13, 26 มิ.ย.51) 
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i450 สรุปแลว.. แจมสุดแลวใชบ.. ขอยสิไปถอยแลว  
(10/5, 27 มิ.ย.51) 

ขับรถมา8 วันแลวคะ แตยังรูสึกตื่นเตนกลัวๆกลาๆ ทุกคร้ังท่ีขับ อาการนี้จะหายไปเมื่อไหรคะ  
เครียดมาก ฮือๆๆ  

(11/5, 5 มิ.ย.51) 

 
3.4 การใหขอมูล + การถาม + การเชิญชวน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การถามและการเชิญชวนในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 3 กระทู ไดแก 

 
จู จู ! ! ! . . . i miizz D2B [ ใครเปนแบบผมบาง มาแชรความรูสึกกัน ]  

(5/18, 10 มิ.ย.51) 
********** LIFEHOUSE LIVE IN MANILA!!! ใครจะไปบาง บอกหนอยเรววว 
**********  

(5/24, 13 มิ.ย.51) 
%%% ลดความอวนไมสําเร็จ ทํางัยดี มาแชรกันหนอยจา %%%  

(9/46, 30 มิ.ย.51) 

 
3.5 การใหขอมูล + การถาม + การขอความชวยเหลือ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การถามและการขอความชวยเหลือ
ในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 3 กระทู ไดแก 

 
จะชงโกโกรอน-เย็น HERSHEY'S Vs VanHoutan รสชาติตางกันยังไงครับ  
ใครลิ้นดีๆชวยแนะหนอยครับ  

(1/39, 4 มิ.ย.51) 
เบื่อ... ฝนตก บอย .. ปดการหนาตาง ก็ยุงยาก มีวิธีงาย ๆ เด็ด ๆ ปาว แนะนําหนอยครับ  

(8/27, 28 มิ.ย.51) 
ปากเปนรอง ใชลิปบาลมและลิปสติกย่ีหอไหนดีคะ//สอนวิธีเลือกลิปสติกหนอยคะ 

(9/34, 29 มิ.ย.51) 
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3.6 การใหขอมูล + การถาม + การออกตัว 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การถามและการออกตัวในการต้ังช่ือ

กระทู มีจํานวน 3 กระทู ไดแก 
 
*******อาวครับ เยอรมันแขงคืนน้ีแลวนะคับ สาวกอินทรีเหล็กไปไหนหมดงะ  
(สับสนวาจะตั้งหองโนนหรือหองน้ีดี)***** 

(16/6, 8 มิ.ย.51) 
เผลอมี xxx กับรุนนองไป เครียดจังเลย ทําไงดี (เรทอา)  

(17/11, 3 มิ.ย.51) 
อยากเรียนMBAท่ีHarvard ตองมีคุณสมบัติยังไงบางครับ อยากไดคําตอบจริงๆครับ  

(22/37, 24 มิ.ย.51) 

 
3.7 การเกริ่นนํา + การถาม + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การถามและการใหขอมูลในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 3 กระทู ไดแก 

 
ประเด็นตอจากกระทู **คุณเปนแบบไหน**ชายจริง หญิงแท เกง กวาง กระเทย.  

(6/32, 4 มิ.ย.51) 
.........ดวน!!!! ตอนน้ียังพอมีท่ีไหนรับสมัครป.ตรีบางไหม ท่ีไหนก็ได  
หรือวาเรียนอะไรก็ไดท่ีตอจากม.6 Y_Y  

(22/25, 12 มิ.ย.51) 
[กระทูวิชาการ] ไมทราบวา .... <ตอดานใน>  

(11/2, 3 มิ.ย.51) 

 
3.8 การออกตัว + การถาม + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการออกตัว การถามและการใหขอมูลในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 3 กระทู ไดแก 

 
=== ถามความคดิเห็น คนในสังคมท่ัวไปเคามอง option ของผูหญิงคนนึงแคไหนคะ 
(เสื้อผาหนาผม กระเปา เคร่ืองประดับ รถ ฯลฯ)  

(9/28, 27 มิ.ย.51) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 103 

ขอบนหนอยครับ ไมรูมีใครเปนแบบผมบาง เบื่อๆ เซ็งๆ ครับ  
(14/32, 27 มิ.ย.51) 

ถามหนอยด ิถาเปนเธอจะตัดสินใจอยางไง เครียด  
(20/16, 9 มิ.ย.51) 

 
3.9 การขอความชวยเหลือ + การใหขอมูล + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการขอความชวยเหลือ การใหขอมูลและการถาม
ในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 3 กระทู ไดแก 

 
ชวยแนะนําธนาคารหนอยคะ โดน 2 ธนาคารปฏิเสธมา จะไปย่ืนท่ีไหนตอดี  

(8/18, 27 มิ.ย.51) 
วอนผูรู ชวยตอบ เร่ืองยักหยอกทรัพย โดยอาง ผจก. มรดกไดปะคะ  

(14/48, 20 มิ.ย.51) 
#### Help ! เมื่อป 30-37 คุณพอคุณแมผมซื้อกองทุน SCB ไวท่ีราคาหนวยละ 10  
ตอนนี้เหลือแค 4-6บาทเอง...ทําไงดีครับ###  

(19/47, 30 มิ.ย.51) 

 
3.10 การออกตัว + การระบุผูตอบ + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการออกตัว การระบุผูตอบและการถามในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 2  กระทู ไดแก 

 
ขอถามนอกเร่ืองหนอยครับ พี่ท่ีใช firefox ทําไงใหอานกระทูในพันทิพยสบายตา  

(2/42, 30 มิ.ย.51) 
ถามเพลินๆ คนสวยหองน้ี ดูอภิปรายกันหรือเปลา  

(9/20, 25 มิ.ย.51) 

 
3.11 การถาม + การบอกเง่ือนไข + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถาม การบอกเง่ือนไขและการถามในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 2 กระทู ไดแก 

 
ทํายังไงคะถาจะพกถุงยางไปออสเตรเลีย หรือ ไปซื้อเอาท่ีออสเตรเลียดีคะ  

(3/38, 18 มิ.ย.51) 
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Clinique 3 Steps น่ีทําใหผิวดีจริงรึปาวครับ ถาใช sisley แลวพอมาใชตัวน้ีจะเห็น 
การเปล่ียนแปลงมั้ยอา  

(9/18, 24 มิ.ย.51) 

 
3.12 การถาม + การใหขอมูล + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถาม การใหขอมูลและการถามในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 2 กระทู ไดแก 

 
หลับตา+ยืนกระตายขาเดียว แคน้ีทําไมทํากันไมได(เกิน 30 วินาที)ทําไม?  

(21/44, 28 มิ.ย.51) 
ฝกพูดกันยังไงครับ ถึงพูดไดดี พูดไดอยางท่ีคิด ตองแนนGrammarกอนรึเปลาครับ  

(22/16, 5 มิ.ย.51) 

 
3.13 การใหขอมูล + การระบุผูตอบ + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การระบุผูตอบและการถามในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 2 กระทู ไดแก 

 
กลับไปใชคําวา "นางสาว" ไดอีกคร้ัง มีแมๆ คนใดสนใจบางมั้ยคะ  

(7/16, 5 มิ.ย.51) 
หลังคลอด แมๆ เสริมสวยกันเมื่อไหร  

(7/32, 11 มิ.ย.51) 

 
3.14 การใหขอมูล + การระบุผูตอบ + การเชิญชวน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การระบุผูตอบและการเชิญชวนใน
การต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 2 กระทู ไดแก 

 
ขัดอกขัดใจเร่ืองภาษา เพ่ือนๆชาวรีวิวท้ังหลายเชิญทางน้ีหนอยคะ  

(9/37, 30 มิ.ย.51) 
งานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย ๒๕๕๑ ท่ีเมืองทอง ใครเจอโปรโมช่ันดีๆซุมไหน  
โพสตแบงปนทีครับ  

(23/13, 7 มิ.ย.51) 
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3.15 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การเชิญชวน 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การใหขอมูลและการเชิญชวนในการ
ตั้งช่ือกระทู มีจํานวน 2 กระทู ไดแก 

 
รายงานสด ไทย VS อเมริกา วอลเลยบอล Wolrd Grand Prix ( ทรู สปอรต 3 )  
ใครอยู มาชวยเชียรกัน นะ  

(16/35, 28 มิ.ย.51) 
รายงานสด - ไทย VS โปแลนด วอลเลยบอล Wolrd Grand Prix เซตท่ีหา คับ  
สงใจไปเชียรกัน คับ  

(16/38, 28 มิ.ย.51) 

 
3.16 การเกริ่นนํา + การออกตัว + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การออกตัวและการถามในการตั้งช่ือ
กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

เฝาดูกระทูอาหารเกือบทุกวัน ขอนอกเร่ืองแบบคลายเครียดบางนะครับ ...  
ทําไมถึงตองเรียกวาคุณแฟนดวยครับ  

(1/15, 2 มิ.ย.51) 

 
3.17 การเกริ่นนํา + การระบุผูตอบ + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การระบุผูตอบและการใหขอมูลใน
การต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
+* กระทูแชท สําหรับคนเล้ียงกระตาย @ บานโพรงกระตาย +*  

(4/6, 2 มิ.ย.51) 
 

3.18 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การใหขอมูลและการถามในการต้ังช่ือ

กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
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ฮวงจุย:หองนํ้าหามอยูกลางบาน และตรงกลางของทายบาน และสวนกลางของบานท้ังหมด  
ทําไมหละคะ  

(8/3, 10 มิ.ย.51) 

 
3.19 การเกริ่นนํา + การประชดประชัน + การเกริ่นนํา 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การประชดประชนัและการเกริน่นาํใน
การต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
-'๏'- ดวน !!!? เทพ อารชาวิน ในราคาเซลส 50% สนใจติดตอ 1900-19... -'๏'- ๛ [Euro'08]  

(16/31, 27 มิ.ย.51) 

 
3.20 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การขอความชวยเหลือ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การใหขอมูลและการขอความ
ชวยเหลือในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
สองสาวเซี้ยว...จะไปเปร้ียวสิงคโปร <<ภาคแรก : แพลนแลวน่ิง.. ชวยคิดหนอยจา!! >>  

(23/23, 17 มิ.ย.51) 

 
3.21 การเกริ่นนํา + การระบุผูตอบ + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การระบุผูตอบและการถามในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
==(กระทูชวนคุยเร่ืองพัทยา)เพ่ือนBPไปพัทยาบอยแคไหน== 

(23/43, 25 มิ.ย.51) 

 
3.22 การใหขอมูล + การออกตัว + การขอความชวยเหลือ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล  การออกตัวและการขอความ
ชวยเหลือในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
อยากถามเร่ืองnikonกะcanonคําถามโลกแตกเหมอืนเดิมคะ..ผูรูกรุณาตอบหนอยนะคะ  

(2/12, 15 มิ.ย.51) 
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3.23 การใหขอมูล + การออกตัว + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การออกตัวและการถามในการต้ังช่ือ

กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
คืนกอนดู รายการ สุริวิภา... ทพ. สม สุจิรา มาออกรายการ ฟงแลวมี ขอสงสัยอยู ถามเพ่ือนๆ
วา คิดไงกันบาง...  

(15/25, 14 มิ.ย.51) 
3.24 การใหขอมูล + การออกตัว + การเกริ่นนํา 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การออกตัวและการเกริ่นนําในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
หลวงตา มหาบัว ...แคสงสัย ... เลยแวะมาถาม .. ขอคําตอบแบบมีเหตุผล  

(16/9, 4 มิ.ย.51) 
 

3.25 การใหขอมูล + การบอกเง่ือนไข + การขอความชวยเหลือ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การบอกเงื่อนไขและการขอความ

ชวยเหลือในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
ตองทําอาหารไทยใหเพ่ือนๆใน class ลองทานคะ มีเมนูไหนที่ฝร่ังชอบ แนะนําบางไหมคะ  

(3/22, 5 มิ.ย.51) 

 
3.26 การใหขอมูล + การเสนอแนะ + การออกตัว 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การเสนอแนะและการออกตัวในการ
ตั้งช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
รักสามเศรา ...จะนาดูกวาน้ีถาปรับบทพูด..(ความเห็นสวนตัวนะคะ)  

(6/18, 2 มิ.ย.51) 
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3.27 การระบุผูตอบ + การใหขอมูล + การขอความชวยเหลือ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบ การใหขอมูลและการขอความ

ชวยเหลือในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
ขอความเห็นพ่ีๆ นองๆ ชาวไกลบานดวยคะ ระหวาง U of Alabama, Birmingham กับ  
U of Maryland, Baltimore +++please+++ 

(3/11, 2 มิ.ย.51) 

 
3.28 การระบุผูตอบ + การเชิญชวน + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบ การเชิญชวนและการใหขอมูลใน
การต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
ลูกบาน Property Perfect ทุกโครงการครับ มารวมตัวกันหนอยสิครับ เร่ืองความไมเขมงวด
ของ รปภ.หมูบาน  

(8/21, 27 มิ.ย.51) 

 
3.29 การระบุผูตอบ + การออกตัว + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบ การออกตัวและการถามในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
คนท่ีกดไฟแดง ลบกระทู ถามจริงๆ เคยอานครบทุก คคห. กอนกดลบไหม  

(13/4, 20 มิ.ย.51) 

 
3.30 การระบุผูตอบ + การถาม + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบ การถามและการใหขอมูลในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
แฟนผีมีใครรูสึกแบบผมบางเร่ืองโดจะยายทีม  

(16/50, 30 มิ.ย.51) 
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3.31 การระบุผูตอบ + การขอความชวยเหลือ + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการระบุผูตอบ การขอความชวยเหลือและการถาม

ในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
อยากใหพี่ ๆ หวากอ ชวยบอกหนอยครับ วาอุปกรณท่ีพี่ ๆ มีติดตัว พกพาไปไหนมีอะไรบาง
ครับ 

(21/17, 8 มิ.ย.51) 

 
3.32 การรําพึงรําพัน + การใหขอมูล + การตําหนิ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการรําพึงรําพัน การใหขอมูลและการตําหนิในการ
ตั้งช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
ทําไมนะ ทําไมยังตองไปงออีก พวกรานอาหารแบรนดดัง สาขามากมาย ท่ีรสชาติแย  
ราคาก็ไมไดถูก บริการหวย  

(1/19, 2 มิ.ย.51) 
 

3.33 การเรียก + การขอความชวยเหลือ + การใหขอมูล 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเรียก การขอความชวยเหลือและการใหขอมูล

ในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
เพ่ือนๆท่ีนารักคะ รบกวนชวยคอมเมนทหนอยคะ ตอนนี้ไมมั่นใจกับทรงผมเลย...  

(9/22, 26 มิ.ย.51) 

 
3.34 การเรียก + การถาม + การใหขอมูล 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเรียก การถามและการใหขอมูลในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
คุณคะ มีวิธี"ออดออน"คุณตํารวจยังงัยกันบางคะ? ใหรอดพนจากโดนใบส่ังอะคะ  

(11/15, 6 มิ.ย.51) 
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3.35 การเรียก + การประชดประชัน + การตําหนิ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเรียก การประชดประชันและการตําหนิในการ

ตั้งช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
ชอง7 ครับกรุณาอยาถายทอดสด แทมมี่ นะครับเพราะคุณคือตัว......?  

(16/46, 30 มิ.ย.51) 

 
3.36 การเรียก + การถาม + การหยอกลอ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเรียก การถามและการหยอกลอในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
พี่ ปอครับ นํ้ามันลงตั้ง 13 เหรียญแลว ทําไมพ่ีเฉย เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ  
เดี๋ยวฟอง "รสนา"นะเฟย  

(19/6, 5 มิ.ย.51) 

 
3.37 การเรียก + การเชิญชวน + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเรียก การเชิญชวนและการถามในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
พี่ๆนาๆฮะ ... มารายงานความเสียหายของพอรตกันเถอะ .. ลบกันก่ีเปอรเซ็นตแลวฮะ  

(19/30, 19 มิ.ย.51) 

 
3.38 การถาม + การขอความชวยเหลือ + การบอกเง่ือนไข 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถาม การขอความชวยเหลือและการบอก
เง่ือนไขในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
ผูชายแทใชเบสหรือรองพ้ืนไดปะครับ ชวยเลือกย่ีหอ /รุน ดวยครับ เอาแบบจับไมไดเลย 
เหมือนผิวหนาดตีั้งแตเกิดครับ  

(9/44, 30 มิ.ย.51) 
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3.39 การถาม + การใหขอมูล + การชื่นชม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการถาม การใหขอมูลและการชื่นชมในการตั้งช่ือ

กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
V3i ยังเปนอมตะมั้ยคะ ดูท่ีวางขาย เหมือนมีเสนหชวนใหซื้อจริงๆ  

(10/48, 30 มิ.ย.51) 
 

3.40 การขอความชวยเหลือ + การบอกเง่ือนไข + การใหขอมูล 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการขอความชวยเหลือ การบอกเง่ือนไขและการให

ขอมูลในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
ชวยแนะนํารานอาหารไทยแถวแอล เอ สําหรับเล้ียงแมสามีหนอยคะ  

(3/45, 17 มิ.ย.51) 

 
3.41 การขอความชวยเหลือ + การใหขอมูล + การขอความชวยเหลือ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการขอความชวยเหลือ การใหขอมูลและการขอ
ความชวยเหลือในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
ชวยดวย !! มอเตอรไซคถูกคนยมืไป โดนจับยาบา รถโดนยึด ทําไงดีครับ  

(14/11, 20 มิ.ย.51) 

 
3.42 การออกตัว + การบอกเง่ือนไข + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการออกตัว การบอกเง่ือนไขและการถามในการต้ัง
ช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
ถามหนอย ถาสวนรถไฟไมใหถายรูปตอไป พี่ๆจะไปถายนางแบบท่ีไหนด ี 

(2/43, 30 มิ.ย.51) 
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3.43 การบอกเง่ือนไข + การประชดประชัน + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการบอกเง่ือนไข การประชดประชันและการถาม

ในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
ถาใหคุณตั้งคําจํากัดความแค "3 พยางค" ของกองเซ็นเซอ(ร)ในบานเรา ณ ปจจุบัน  
คุณจะตั้งวาอะไรครับ  

(6/34, 4 มิ.ย.51) 
 

3.44 การบอกเง่ือนไข + การใหขอมูล + การถาม 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการบอกเงื่อนไข การใหขอมูลและการถามในการ

ตั้งช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

ถารถมีประวัติไมดี(ชนคนตาย,ฆาตัวตายบนรถ,โดนฆาตกรรมคารถ) คุณจะซื้อมาใชหรือ
เปลา ???  

(11/38, 17 มิ.ย.51) 

 
3.45 การบอกเง่ือนไข + การระบุผูตอบ + การถาม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการบอกเงื่อนไข การระบุผูตอบและการถามใน
การต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
ถาแฟนเปนมะเร็งเตานม ตองตัดท้ิง ผูชายจะท้ิงไปหาใหมปะครับ 

(17/38, 16 มิ.ย.51) 

 
3.46 การอุทาน + การใหขอมูล + การชื่นชม 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการอุทาน การใหขอมูลและการช่ืนชมในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

โอ พระเจา EDGE DTAC สุดยอด 
(10/37, 26 มิ.ย.51) 
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3.47 การประชดประชัน + การใหขอมูล + การประชดประชัน 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการประชดประชัน การใหขอมูลและการประชด

ประชันในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

เดยวน้ีกะบะบาพลังวิ่งไมออกเลยเหรอ เจอน้ํามันดีเซลลิตรละ 40 กวาแตกอนเห็นแรดๆไลจ้ี
ตูด  

(11/36, 17 มิ.ย.51) 
 

3.48 การตําหนิ + การถาม + การตําหนิ 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการตําหนิ การถามและการตําหนิในการต้ังช่ือ

กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

>> เบื่อวะ ! ! ทําไมเมืองไทยเปนแบบน้ี โดยเฉพาะพวกพันธมิตรท่ีสรางความเดือดรอน >>>  
(12/24, 19 มิ.ย.51) 

 
3.49 การตําหนิ + การใหขอมูล + การตําหนิ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการตําหนิ การใหขอมูลและการตําหนิในการต้ังช่ือ
กระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
จะเปนลม6 จะลงทุนใหมันเพ่ิม หรือมันจะลดไปกันแนเน่ีย เซ็งแลวนะ ตลาดไทย  

(19/24, 10 มิ.ย.51) 

 
3.50 การเชิญชวน + การใหขอมูล + การออกตัว 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเชิญชวน การใหขอมูลและการออกตัวในการ
ตั้งช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
ชวยกันโพสดีกวา วาแม ๆ ของเราชอบพระเอกคนไหนกันบาง (ไมรูวาเคยมคีนตัง้กระทูน้ีรึยัง
นะ)  

(6/6, 1 มิ.ย.51) 
                                                        

6 เมื่อผูวิจัยพิจารณาเน้ือหาแลว “จะเปนลม” แสดงกลวิธีการตําหนิ เพราะเปนการแสดงความไมพอใจ

ที่ราคาหุนตกโดยการแสดงอาการทางรางกาย 
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จากรายละเอียดท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปการต้ังช่ือกระทูท่ีใช 3 กลวิธีไดดัง
ตาราง 
 
ตารางที่ 7 แสดงความถี่ของรูปแบบกลวิธีการต้ังช่ือกระทูท่ีใช 3 กลวิธี 
 

ลําดับท่ี รูปแบบการตั้งชื่อกระทู จํานวน รอยละ 

1 การใหขอมูล + การบอกเงื่อนไข + การถาม 5 6.09 
2 การออกตัว + การใหขอมูล + การถาม 7 8.52 
3 การใหขอมูล + การถาม + การใหขอมูล 5 6.09 
4 การใหขอมูล + การถาม + การเชิญชวน 3 3.66 
5 การใหขอมูล + การถาม + การขอความชวยเหลือ 3 3.66 
6 การใหขอมูล + การถาม + การออกตัว 3 3.66 
7 การเกริ่นนํา + การถาม + การใหขอมูล 3 3.66 
8 การออกตัว + การถาม + การใหขอมูล 3 3.66 
9 การขอความชวยเหลือ + การใหขอมูล + การถาม 3 3.66 
10 การออกตัว + การระบุผูตอบ + การถาม 2 2.44 
11 การถาม + การบอกเง่ือนไข + การถาม 2 2.44 
12 การถาม + การใหขอมูล + การถาม 2 2.44 
13 การใหขอมูล + การระบุผูตอบ + การถาม 2 2.44 
14 การใหขอมูล + การระบุผูตอบ + การเชิญชวน 2 2.44 
15 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การเชิญชวน 2 2.44 
16 การเกริ่นนํา + การออกตัว + การถาม 1 1.22 
17 การเกริ่นนํา + การระบุผูตอบ + การใหขอมูล 1 1.22 
18 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การถาม 1 1.22 
19 การเกริ่นนํา + การประชดประชัน + การเกริ่นนาํ 1 1.22 
20 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การขอความชวยเหลือ 1 1.22 
21 การเกริ่นนํา + การระบุผูตอบ + การถาม 1 1.22 
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ลําดับท่ี รูปแบบการตั้งชื่อกระทู จํานวน รอยละ 

22 การใหขอมูล + การออกตวั + การขอความชวยเหลือ 1 1.22 
23 การใหขอมูล + การออกตวั + การถาม 1 1.22 
24 การใหขอมูล + การออกตวั + การเกริน่นํา 1 1.22 
25 การใหขอมูล + การบอกเงื่อนไข + การขอความชวยเหลอื 1 1.22 
26 การใหขอมูล + การเสนอแนะ + การออกตัว 1 1.22 
27 การระบุผูตอบ + การใหขอมูล + การขอความชวยเหลือ 1 1.22 
28 การระบุผูตอบ + การเชิญชวน + การใหขอมูล 1 1.22 
29 การระบุผูตอบ + การออกตวั + การถาม 1 1.22 
30 การระบุผูตอบ + การถาม + การใหขอมูล 1 1.22 
31 การระบุผูตอบ + การขอความชวยเหลือ + การถาม 1 1.22 
32 การรําพึงรําพนั + การใหขอมูล + การตําหนิ 1 1.22 
33 การเรยีก + การขอความชวยเหลือ + การใหขอมูล  1 1.22 
34 การเรยีก + การถาม + การใหขอมูล 1 1.22 
35 การเรยีก + การประชดประชัน + การตําหนิ 1 1.22 
36 การเรยีก  + การถาม + การหยอกลอ 1 1.22 
37 การเรยีก  + การเชิญชวน + การถาม 1 1.22 
38 การถาม + การขอความชวยเหลือ + การบอกเง่ือนไข 1 1.22 
39 การถาม + การใหขอมูล + การช่ืนชม 1 1.22 
40 การขอความชวยเหลือ + การบอกเง่ือนไข + การใหขอมูล 1 1.22 
41 การขอความชวยเหลือ + การใหขอมูล + การขอความชวยเหลือ 1 1.22 
42 การออกตัว + การบอกเง่ือนไข + การถาม 1 1.22 
43 การบอกเง่ือนไข + การประชดประชัน + การถาม 1 1.22 
44 การบอกเง่ือนไข + การใหขอมูล + การถาม 1 1.22 
45 การบอกเง่ือนไข + การระบุผูตอบ + การถาม 1 1.22 
46 การอุทาน + การใหขอมูล + การช่ืนชม 1 1.22 
47 การประชดประชัน + การใหขอมูล + การประชดประชัน 1 1.22 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 116 

ลําดับท่ี รูปแบบการตั้งชื่อกระทู จํานวน รอยละ 

48 การตําหนิ + การถาม + การตําหนิ 1 1.22 
49 การตําหนิ + การใหขอมูล + การตําหน ิ 1 1.22 
50 การเชิญชวน + การใหขอมูล + การออกตัว 1 1.22 

  รวม 82 100 

 
จากตารางรูปแบบการตั้งช่ือกระทูท่ีมีการใช 3 กลวิธีรวมกัน รูปแบบท่ีมีความถีสู่งท่ีสุด 

คือ การออกตัว + การใหขอมูล + การถาม มีความถ่ีคิดเปนรอยละ 8.52 รองลงมาคือ การใหขอมูล + 
การบอกเง่ือนไข + การถาม มีความถ่ีคิดเปนรอยละ 6.09 สวนรูปแบบท่ีมีความถ่ีนอยท่ีสุด คือมีการ
ใชเพียงคร้ังเดียว คิดเปนรอยละ 1.22 มีถึง 35 รูปแบบ เชน การใหขอมูล + การระบุผูตอบ + การ
ถาม เปนตน 
 

4. ชื่อกระทูท่ีใช 4 กลวิธี 
การต้ังช่ือกระทู ท่ี มีการใชกลวิธี  4 กลวิธีรวมกัน  มีจํานวน  4 รูปแบบ  ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 
 

4.1 การใหขอมูล + การชื่นชม + การถาม + การเชิญชวน 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูล การช่ืนชม การถาม และการเชิญชวน

ในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 
Meeting Concert พี่ๆ Silly Fools สุดยอดมากมาย ใครไปดูมาบางคะ โชวตัวกันหนอย  

(5/29, 15 มิ.ย.51) 
 
4.2 การบอกเง่ือนไข + การถาม + การใหขอมูล + การขอความชวยเหลือ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการบอกเงื่อนไข  การถาม การใหขอมูล และการ
ขอความชวยเหลือในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
ถาความรัก คือสิ่งใดก็ไดในโลกน้ี อยากใหความรักเปนอะไรและทําไม รวบรวมทําวิจัย  
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ชวยตอบหนอยนะคะ  
(13/41, 29 มิ.ย.51) 

 
4.3 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การชื่นชม + การหยอกลอ 

การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การใหขอมูล การช่ืนชม และการ
หยอกลอในการต้ังช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 

 
~.~ (กระทูชวนหมั่นไส ) ขออวดฝาชีท่ีบานหนอยนะ เล้ียงลูกเกงมักมาก (คนขี้อิจฉาหามเขา
คา) อิอิ  

(7/8, 3 มิ.ย.51) 
 

4.4 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การถาม + การใหขอมูล 
การต้ังช่ือกระทูโดยใชการเกริ่นนํา การใหขอมูล การถาม และการใหขอมูลในการ

ตั้งช่ือกระทู มีจํานวน 1 กระทู ไดแก 
 

ดวนคะ !!!!.......ไปรับเสด็จพระเทพฯ ใสชุดสีดําไปไดมั้ยคะ.. (ไปพรุงน้ีแลวคะ).....  
(22/15, 4 มิ.ย.51) 

 
 จากรายละเอียดท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปการต้ังช่ือกระทูท่ีใช 4 กลวิธีไดดัง

ตาราง 
 
ตารางที่ 8 แสดงความถี่ของรูปแบบกลวิธีการต้ังช่ือกระทูท่ีมีการใช 4 กลวิธี 
 

ลําดับท่ี รูปแบบการตั้งชื่อกระทู จํานวน รอยละ 

1 การใหขอมูล + การช่ืนชม + การถาม + การเชิญชวน 1 25 

2 
การบอกเง่ือนไข + การถาม + การใหขอมูล +  
การขอความชวยเหลือ 

1 25 

3 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การช่ืนชม + การหยอกลอ 1 25 

4 การเกริ่นนํา + การใหขอมูล + การถาม + การใหขอมูล 1 25 

 รวม 4 100 
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จากตารางแสดงความถี่ของการตั้งช่ือกระทูโดยการใช 4 กลวิธีรวมกัน พบวามีรูปแบบ
การต้ังช่ือกระทู 4 กลวิธี เพียง 4 รูปแบบ และแตละรูปแบบมีการปรากฏเพียง 1 ครั้งเทานั้น 
 

จากผลการศึกษารูปแบบการตั้งช่ือกระทูท้ัง 1,150 กระทู พบวามีรูปแบบการต้ังช่ือ
กระทูท้ังหมด 128 รูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบมีความถี่ในการปรากฏแตกตางกัน และมีความ
หลากหลายเปนอยางมาก รูปแบบท่ีมีการใชมากท่ีสุดคือ การใชกลวิธีการถามเพียงกลวิธีเดียว 
ปรากฏใช 272 กระทู คิดเปนรอยละ 23.65 รองลงมาคือ การใหขอมูล ปรากฏใช 198 กระทู คิดเปน
รอยละ 17.22 การต้ังช่ือกระทูโดยใชการใหขอมูลและการถามรวมกัน ปรากฏใชจํานวน 142 กระทู 
คิดเปนรอยละ 12.35 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากจํานวนกลวิธีท่ีมีการใชในแตละรูปแบบ จะเห็นไดวารูปแบบของการ
ตั้งช่ือกระทูท่ีมีจํานวนรูปแบบมากท่ีสุด คือ ช่ือกระทูท่ีมีการใช 2 กลวิธี จํานวน 60 รูปแบบ 
รองลงมาคือช่ือกระทูที่ใช 3 กลวิธี จํานวน 50 รูปแบบ ช่ือกระทูท่ีมีการใชกลวิธีเดียวจํานวน 14 
รูปแบบ และช่ือกระทูท่ีใช 4 กลวิธี จํานวน 4 รูปแบบ 

 
นอกจากจะมีการใชกลวิธีท่ีหลากหลายในการต้ังช่ือกระทูแลว เจาของกระทูยังไดใช

เครื่องหมายและสัญลักษณในการต้ังช่ือกระทูรวมกับการใชภาษาดวย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
การใชเครื่องหมายและสัญลักษณตางๆ 

1. การพิมพลักษณะพิเศษ   
การพิมพลักษณะพิเศษเปนการพิมพขอความท่ีแตกตางออกไปจากรูปภาษาเดิม 

การพิมพลักษณะพิเศษน้ีพบในขอมูลเปนจํานวนมาก เนื่องมาจากลักษณะของการสื่อสารผาน
ส่ือกลางคอมพิวเตอรซ่ึงไมสามารถใชอวัจนภาษาได  การพิมพลักษณะพิเศษจึงเปรียบเสมือน
ตัวแทนของการแสดงออกทางสีหนา ทาทางในการสนทนาแบบเผชิญหนา  สามารถใชแทนการ
แสดงอารมณความรูสึก นอกจากนั้นการพิมพลักษณะพิเศษยังมีการใชเพ่ือบอกระดับความดังของ
เสียงและชวยในการแสดงอารมณความรูสึกท่ีมากกวาปรกติ เราความสนใจของผูรวมสนทนา สราง
บรรยากาศท่ีดีในการสนทนา ทําใหผูรวมสนทนาสามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของเจาของกระทู
ไดดียิ่งข้ึน ดังตัวอยาง 
 

@@ปลอยไก หนาแตก เปน เชย มาแจมเลยคาาา@@  
(3/24, 7 มิ.ย.51) 
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กร๊ิดดดดดด.......... อารมณเสีย  
(4/1, 3 มิ.ย.51) 

แทมมี่ เธอแนมากกกกกกกกกกกกกกกกกก 4-6 6-4 6-4 
(16/36, 28 มิ.ย.51) 

  
 จากตัวอยางการพิมพลักษณะพิเศษท่ียกมาจะเห็นไดวาเจาของกระทูใชการพิมพ

ลักษณะพิเศษท่ีเปนการพิมพซํ้าเพื่อบอกระดับความดังของเสียงและชวยในการแสดงอารมณ
ความรูสึก คือคําวา “คาาา” “กริ๊ดดดดดด” และ “มากกกกกกกกกกกกกกกกกก” เปนการพิมพซํ้า
ตัวอักษรท่ีอยูทายคํานั้นๆเพื่อแสดงระดับเสียงท่ีดังและยาวกวาปรกติ   
 

2. การใชเครื่องหมายและสัญลักษณภาพ  
  การใชเครื่องหมายและสัญลักษณภาพเปนสวนประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการ
ใชภาษาของการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร เนื่องจากผูใชบริการไมสามารถใชอวัจนภาษาได
เหมือนกับการสนทนาแบบเผชิญหนา ดังน้ันจึงตองใชเครื่องหมายและสัญลักษณท่ีประกอบข้ึนจาก
เครื่องหมายตางๆ เพื่อส่ือความหมาย แสดงอารมณความรูสึกใหชัดเจนยิ่งข้ึน การใชเครื่องหมาย
และสัญลักษณภาพมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เครื่องหมายจุดไขปลา (...) มีการใชเครื่องหมายจุดไขปลาในการเวนระยะของ
ขอความ หรือเปนการละขอความไว เพื่อสรางความนาสนใจนาติดตามใหผูรวมสนทนาคลิกเขาไป
อานกระทูท่ีตนตั้งข้ึน ซ่ึงแตละกระทูมีความส้ันยาวของระยะจุดไมเทากัน และอาจอยูหนาหรือหลัง
ขอความก็ได เชน 
 

อยากขออนุญาตสํารวจถามสาวๆบางกลุมหนอยคับ..."ทําไมถึงอยากจะมีผิวสีแทน" ? 
(9/7, 6 มิ.ย.51) 

ฮาวววววววว..........ตื่นนอนกันยางงงงงงคา..................?  
(17/14, 4 มิ.ย.51) 

 
2.2 เครื่องหมายอัศเจรีย (!)  ใชเพื่อแสดงใหเห็นวากระทูหรือประเด็นท่ีตนต้ังข้ึน

นั้นเปนเรื่องท่ีแปลกใหม นาสนใจหรือเปนเรื่องท่ีนาตกใจ พบวามีการใชเครื่องหมายอัศเจรียเพียง
หนึ่งตัวและใชหลายตัว การใชเครื่องหมายอัศเจรียหลายตัวจะชวยแสดงความรูสึกตางๆของเจาของ
กระทูวามีความรูสึกนั้นๆมากข้ึน เชน 
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เออหนอ! หนูๆสมัยน้ี กลากันจริงๆ 

(13/1, 2 มิ.ย.51) 
ดวนคะ !!!!.......ไปรับเสด็จพระเทพฯ ใสชุดสีดําไปไดมั้ยคะ.. (ไปพรุงน้ีแลวคะ).....  

(22/15, 4 มิ.ย.51) 

 
2.3 เครื่องหมายปรัศนี (?) เปนเครื่องหมายท่ีใชในประโยคคําถาม หรือใชใน

ประโยคชนิดอ่ืนแตพิมพเครื่องหมายปรัศนีเพื่อแสดงการถาม มักพบในกระทูท่ีมีการแสดงการถาม
หรือใชเพื่อเพิ่มความนาสนใจ ประหลาดใจใหกับกระทูของตน มีการใชเครื่องหมายปรัศนีตัวเดียว
และหลายตัว ซ่ึงการใชเครื่องหมายปรัศนีหลายตัวจะชวยเนนคําถามของเจาของกระทูใหผูรวม
สนทนาสามารถเขาใจไดวาเจาของกระทูรูสึกสงสัยไมเขาใจในเรื่องนั้นๆไดมากยิ่งข้ึนดวย เชน 
 

CD Grammy ท่ีทําออกมาขายใหมน่ี ตกลงวามีการ REMASTER รึเปลาครับ?  
(5/2, 2 มิ.ย.51) 

ถาทานเลือกได ขอถามวาทานตองการบรรลุธรรมระดับใดหรือไมในชาติน้ี  
และ เพราะอะไร?????  

 (15/11, 5 มิ.ย.51) 

 
2.4 การใชเครื่องหมายดอกจัน (*) เปนการใชเพื่อสรางความนาสนใจใหกับกระทู

อีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากความคุนเคยของผูใชภาษาท่ีเขาใจวาเครื่องหมายดอกจันจะใชกับขอความ
ท่ีสําคัญ เครื่องหมายดอกจันจึงถูกนํามาใชเพ่ือใหกระทูโดดเดนข้ึน และเพ่ือเปนการแสดงวากระทู
ของตนมีความสําคัญ มีท้ังการใชเดี่ยวและใชเปนจํานวนมาก ซ่ึงชวยแสดงวากระทูนั้นนาสนใจมาก
หรือมีความสําคัญมาก เชน 
 

**..เเมๆ จา เร่ิมอาหารเสริมมื้อแรกของลูกดวยอะไรจะ..**  
(7/35, 4  มิ.ย.51) 

*******อาวครับ เยอรมันแขงคืนน้ีแลวนะคับ สาวกอินทรีเหล็กไปไหนหมดงะ  
(สับสนวาจะตั้งหองโนนหรือหองน้ีดี)*****  

(16/6, 8  มิ.ย.51) 

 
2.5 การใชเครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) มีการใชเครื่องหมายอัญประกาศใน

กระทูของกระดานสนทนาในหลักเกณฑเดียวกันกับท่ีราชบัณฑิตยสถานกําหนดคือ ใชเพื่อแสดง
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วาคําหรือขอความนั้นเปนคําพูด บทสนทนา หรือใชเพื่อเนนคําหรือขอความใหทราบวาคํานั้น
เปนสํานวน อีกทั้งยังไดแสดงวาคําหรือขอความท่ีอยูในเครื่องหมายอัญประกาศนั้นมีความสําคัญ
จึงตองเนนใหชัดเจนข้ึน เชน 

 
ไมรูวารูกันหรือยัง แตบอกกันอีกที " ตลาดสามยานจะยายแลวครับ "  

(1/27, 3 มิ.ย.51) 
"ทะเบียนสมรส" จะตรวจสอบสถานะไดอยางไรคะ  

(14/22, 24 มิ.ย.51) 

 
2.6 การใชเครื่องหมายวงเล็บ หรือ นขลิขิต ((...)) เครื่องหมายวงเล็บใชสําหรับกั้น

ขอความท่ีขยายหรืออธิบายขอความอ่ืนเพ่ือใหชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงผูรวมสนทนาจะอานหรือไมอานกไ็ด
โดยไมทําใหเนื้อความเสียไป การใชเครื่องหมายวงเล็บในการสนทนาผานกระดานสนทนามี
ลักษณะการใชเชนเดียวกับการใชท่ัวไปซ่ึงเปนท่ีเขาใจรวมกัน และมีเครื่องหมายที่ใชในลักษณะ
เดียวกันนี้  3 รูปแบบ คือ [ ... ] ,  <...> และ (...) นอกจากนั้นยังมีการใชเครื่องหมายท้ังสองรูปแบบ
ประกอบช่ือกระทูเพื่อสรางความนาสนใจใหกับกระทูและใชเปนสวนประกอบของสัญลักษณภาพ
ซ่ึงจะกลาวในลําดับตอไปอีกดวย เชน 
 

ดวน เจแจนฯ ณ เซอเบีย โดยเสือกัด (Tiger)  
(16/48, 30 มิ.ย.51) 

[ขาวไทยรัฐ] ตะลึง! หนอน ยุบยับในหัว  
(21/6, 3 มิ.ย.51) 

 
2.7 การใชเครื่องหมายอื่นๆ เปนการใชเครื่องหมายอ่ืนนอกจากท่ีกลาวมา อาจเปน

เครื่องหมายที่ใชเพื่อสรางความแตกตางใหกับกระทูเพียงอยางเดียว หรืออาจใชโดยมีความหมาย
ดวย เชน 
 

+* กระทูแชท สําหรับคนเล้ียงกระตาย @ บานโพรงกระตาย +*  
(4/6, 2 มิ.ย.51) 

<<<< ชวยชี้แนะดวยครับ โพสครูปลงเวป พันทิป ไมได ท้ังท่ีเปนไฟล jpg >>>>  
(13/37, 28 มิ.ย.51) 

-'๏'- ดวน !!!? เทพ อารชาวิน ในราคาเซลส 50% สนใจติดตอ 1900-19... -'๏'- ๛ [Euro'08]  
(16/31, 27 มิ.ย.51) 
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  จากตัวอยางท่ียกมาแสดง จะเห็นไดวาการใชเครื่องหมายอื่นๆนอกเหนือจากท่ี
กลาวมาแลว เปนการใชเพื่อสรางความโดดเดนและสรางความนาสนใจใหกับกระทู เนื่องจากกระทู
ในกระดานสนทนามีเปนจํานวนมาก เม่ือเจาของกระทูตั้งกระทูแลวช่ือกระทูก็จะข้ึนเรียงกนัในหนา
เว็บ การใชเครื่องหมายและสัญลักษณก็จะชวยใหกระทูเปนท่ีสังเกต สะดุดตาผูรวมสนทนาและยัง
ชวยใหอานช่ือกระทูผานทางหนาเว็บไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึนดวย 
 

3. สัญลักษณภาพ(Emoticons)7 เนื่องจากการสนทนาผานทางกระดานสนทนาน้ีไม
เหมือนการสนทนาในชีวิตจริงท่ีคูสนทนามีโอกาสเห็นสีหนา แววตา ทาทาง ซ่ึงกันและกัน การ
สนทนาผานส่ือกลางคอมพิวเตอรจึงมีความจําเปนตองใชสัญลักษณภาพแทนการแสดงออกที่
สามารถเห็นไดจริง จากการสอบถามผูใชบริการกระดานสนทนา จากงานวิจัย และขอมูลท่ีผูวิจัย
สืบคนทางอินเทอรเน็ต พบวาสัญลักษณดังกลาวเปนการส่ือถึงอารมณและความรูสึกของผูพูด 
สัญลักษณภาพที่พบใชใน กระทู เชน 

 
**\(^-^\)...(/^-^)/**  แสดง  การยกมือโยกไปมา 
(• _ •)   แสดง  การมองตาแปว 
/\^_^)   แสดง  การเช็ดเหงื่อ 
:)    แสดง  การยิ้ม 
^^   แสดง การยิ้มตาหยี 
^o^   แสดง การยิ้มแบบเริงรา 
^_______^  แสดง การยิ้มกวาง 
Y_Y    แสดง การรองไหน้ําตาไหล 
T_T   แสดง การรองไหน้ําตาไหล 
- -“   แสดง อาการเหงื่อตก 
O_o   แสดง อาการตกตะลึง 
O_O   แสดง การตกตะลึงหรือการมองจอง 
*0*   แสดง การตกใจปนดีใจ 
 

                                                        
7 คําวา Emoticons ชัชวดี ศรลัมพ ใชวา สัญญรูปอารมณ  
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  ตัวอยางขางตนเปนสัญลักษณภาพที่เกิดจากการพิมพผานแปนพิมพคอมพิวเตอร มี
ลักษณะท่ีสัญลักษณภาพซ่ึงแสดงใบหนาเพ่ือส่ือถึงอารมณความรูสึกของเจาของกระทูซ่ึงไม
สามารถแสดงออกไดเหมือนกันการสนทนาแบบเผชิญหนา สัญลักษณภาพที่ใชจึงเปรียบเสมือนกับ
เปนตัวแทนของเจาของกระทูในการสนทนาจริงท่ีสามารถใชอวัจภาษาได สามารถชวยทําใหการ
ส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรมีความชัดเจนและเปนท่ีเขาใจตรงกันระหวางผูใชบริการมาก
ยิ่งข้ึน 
 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดสามารถแสดงใหเห็นไดวา การสนทนาผานกระดานสนทนาใน
การส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายกับการสนทนาแบบเผชิญหนาอยางมาก การต้ัง
ช่ือกระทูซ่ึงเปนสวนท่ีมีความสําคัญและเปนสวนแรกของกระทูท่ีจะแสดงใหผูรวมสนทนาเห็น 
เจาของกระทูจึงไดใชกลวิธีท่ีหลากหลายในการตั้งช่ือกระทู ท้ังช่ือกระทูท่ีใชกลวิธีเดียวและหลาย
กลวิธี กลวิธีตางๆเหลานี้มีหนาท่ีเพื่อส่ือสารและแสดงออกถึงวัตถุประสงคของเจาของกระทูในการ
ตั้งกระทูเพื่อเปดประเด็นในการสนทนาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูรวมสนทนาเขาไปอานเนื้อหาของกระทู 
นอกจากช่ือกระทูจะสรางความนาสนใจใหกับกระทูไดแลว เนื้อหาของกระทูก็มีความสําคัญไมแพ
กัน การพูดผานการพิมพใหผูรวมสนทนาอานไดเขาใจจึงตองอาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาของกระทูท่ี
จะทําใหผูรวมสนทนาสามารถอานเน้ือหาไดอยางราบรื่นและเขาใจในเนื้อหานั้นๆ ผูวิจัยจะเสนอ
ผลการวิเคราะหเนื้อหาของกระทูโดยใชการเช่ือมโยงความเนื้อหาในกระทูในบทตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

การเชือ่มโยงความของเนือ้หากระทูในกระดานสนทนา 
 

ในบทนี้ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหการเช่ือมโยงความของเน้ือหากระทูในกระดาน
สนทนา ตามแนวคิดการวิเคราะหการเช่ือมโยงความของ  Wipah Chanawangsa1 และ แนวคิดเรื่อง
การศึกษาภาษาระดับขอความของ ชลธิชา บํารุงรักษ2  ซ่ึงสามารถจําแนกสัมพันธสารตามส่ือท่ีใช
ในการส่ือสารได 2 ประเภท คือ ภาษาพูดและภาษาเขียน การใชภาษาในกระดานสนทนามีลักษณะ
ของท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน ผูวิจัยจึงไดประยุกตแนวทางการวิเคราะหเรื่องการเช่ือมโยงความ
ของภาษาพูดและภาษาเขียนเขาดวยกัน เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความของ
เนื้อหากระทูในกระดานสนทนา 

จากการศึกษาการเชื่อมโยงความของกระทูท้ังหมด พบวามีกลไกการเช่ือมโยงความ 4 

ประเภท ไดแก การอางถึง การใชคําเช่ือม การซํ้า และการละ โดยผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห
ตามลําดับ ไดแก การอางถึง การใชคําเช่ือม การซํ้า และ การละ ดังนี้ 
 
การอางถึง (Reference)  

การเช่ือมโยงความโดยการอางถึง เปนการแสดงความสัมพันธระหวางรูปภาษาโดยท่ี
การตีความรูปภาษาหน่ึงตองอาศัยอีกรูปภาษาหน่ึง รูปภาษาท่ีแสดงความหมายหลักเรียกวา รูป
หลัก3สวนรูปภาษาท่ีตองตีความอางอิงรูปหลัก เรียกวา รูปแทน รูปภาษาท่ีเปนรูปแทนจะแสดงการ
อางถึงส่ิงท่ีไดกลาวไปแลวหรือกําลังจะกลาวถึง โดยการอางอิงอยางตอเนื่องและเปนการอางถึงส่ิง
เดียวกัน  การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงของเน้ือหากระทูในกระดานสนทนามีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

                                                        

1  Wipah Chanawangsa, “Cohesion in Thai” (Ph.D. Dissertation Georgetown University, 1986). 
2 ชลธิชา บํารุงรักษ, การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตางๆ ในภาษาไทย เลม 1-2. 

(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539). 
3 การแสดงตัวอยางในบทน้ี ผูวิจัยใชการขีดเสนใตเสนเดียวแสดงรูปหลัก และใชการขีดเสนใตสอง

เสนแสดงรูปแทน 
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1. การอางถึงหนวยนาม  
การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงรูปภาษาหลักท่ีเปนนามหรือนามวลี สามารถ

จําแนกได 3 ลักษณะ ไดแก 
 
1.1 บุรุษสรรพนาม  

การอางถึงหนวยนามโดยใชบุรุษสรรพนาม เปนการอางถึงรูปหลักท่ีเปน
หนวยนามหรือนามวลี โดยใชรูปแทนท่ีเปนบุรุษสรรพนาม เชนคําวา ผม คุณ ดิฉัน เขา เธอ เคา แก 
บุรุษสรรพนามที่ใชเปนรูปแทนสามารถปรากฏไดท้ังกอนและหลังรูปภาษาที่เปนรูปหลัก จาก
การศึกษาพบวามีการอางถึงหนวยนามโดยใชบุรุษสรรพนามปรากฏในกระดานสนทนาจํานวน 598 
ครั้ง ดังตัวอยาง 
 

 (1) ดิฉันชอคเลย เพราะรูจักดี ที่สามีแกเสียเพราะเครื่องบินตกคะเครื่องบินสวนตัวไปกันหาคนไม

รอดสักคน เพ่ือนบอกศพดําเปนตอ  จนดูไมรูใครเปนใครเลยคะ 
เพ่ือนบอกวาที่ตายเพราะไอคนขับมันยังขับเครื่องบินไมเกงเลย   เลยอยากขับเลยตกคะ 
สงสารแตพ่ีละมุดน่ันแหละ ลูกชายนองพีชพ่ึงไดสามขวบและตอนท่ีรูวาสามีแกตายแกอยู
เมืองไทยพ่ึงบินกลับดูใบดวนเมื่อวานเอง 

(3/21, 5 มิ.ย.51) 
 

(2) Hoya paziae ตนน้ี แขวนไวหนาบานนานๆๆๆแลวคะ 

รอเธอแทงชอ จนบานก็ทรมานเอาเรื่อง ฮ่ีๆ 
 
แถมอยูสูงเกินจะสูงเกตุวาชอดอกเธอแทงออกมาเมื่อไหรหนอ 

(4/14, 4 มิ.ย.51) 
 

(3) ใครท่ีตองการจะรับเจาซุปไปเล้ียงก็ลองแสดงความตองการเขามา ผมจะพิจารณาเลือกเจาของ

ใหมใหเคา โดยมีเพียงขอกําหนดงายๆ ไวดังน้ีผูเล้ียงมือใหมอาจจะไมเหมาะกับบีเกิลอายุ
ขนาดน้ีแตมือใหมบางทานก็ไดทําการบานมาดี ดังน้ันจุดน้ีจึงไมสําคัญมากนัก 
- ถามีสถานท่ีใหว่ิงเลนไดก็เปนสิ่งดีแตไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุด 
- ไมไดคาดหวังวาจะตองเลี้ยงดูเคาเหมือนลูก แตขอใหเล้ียงดูดวยความรักและเปนหวงก็พอ 
- มีเวลาที่จะเลนหัวกับเคา ประเด็นน้ีสําคัญมาก คนที่ออกไปทํางานแตเชากวาจะกลับก็มืดค่ําก็
อาจจะไมเหมาะ 

(4/5, 2 มิ.ย.51) 
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(4) หลวงตา มหาบัว ...แคสงสัย ... เลยแวะมาถาม .. ขอคําตอบแบบมีเหตุผล  

กอนอื่น ขอออกตัววาไมวาจะเปนดานลบหรือบวกขอคําวิจารณแบบ มีเหตุผลนิดนึงนะ  
บังเอิญ ไดมีโอกาสรวมทําบุญทอดกฐินที่อุดร และฟงทานเทศน ... จากแรกๆที่ทานออกมา
ชวยชาติ นะดิฉันอคตินิดหนอย คะ … 

(15/9, 4 มิ.ย.51) 
 

(5) ***นักศึกษาชายแตงกายเปนหญิง***  
นักศึกษาของเราคนนึงรางกายเปนชายแตใจเปนหญิง เธอแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษา
หญิงมาเรียนเปนประจํา เราใหเขาเรียนได โดยทําเปนไมเห็น ไมพูดถึง เพราะคิดวาเปนเรื่อง
ของจิตใจ... 

(22/4, 2 มิ.ย.51) 
 

   จากตัวอยางท่ี (1) ถึงตัวอยางท่ี (5) แสดงการใชคําบุรุษสรรพนามเพื่ออาง
ถึงรูปภาษาหลักท่ีเปนหนวยนามหรือนามวลี กลาวคือ ในตัวอยางท่ี (1) รูปแทนคือ แก เพื่ออางถึง
รูปหลักคือ พี่ละมุด ตัวอยางท่ี (2) และ (5) รูปแทนคือ เธอ อางถึงรูปหลักคือ Hoya paziae และ
นักศึกษารางกายเปนชายแตใจเปนหญิง ตัวอยางท่ี (3) รูปแทนคือ เคา อางถึง เจาซุป ซ่ึงเปนรูปหลัก 
สวนตัวอยางท่ี (4) รูปแทนคือ ทาน อางถึงรูปหลักคือ หลวงตามหาบัว 
 

1.2 คําเรียกขาน  
การอางถึงหนวยนามโดยใชคําเรียกขาน เปนการอางถึงรูปหลักท่ีเปน

หนวยนามโดยใชรูปแทนที่เปนคําเรียกขาน ซ่ึงอาจเปน ชื่อ คําเรียกญาติ คําเรียกตําแหนง คําเรียก
อาชีพหรือสถานะ หรือนามแฝงท่ีใชในกระดานสนทนา ใชอางถึงส่ิงท่ีไดกลาวมาแลวในบริบท
ภาษาหรือในกรณีท่ีรูปแทนนั้นอางถึงส่ิงท่ีรูจักกันดีโดยท่ัวไป จากการศึกษาพบวามีการอางถึง
หนวยนามโดยใชคําเรียกขานปรากฏในกระดานสนทนาจํานวน 184 ครั้ง ดังตัวอยาง 
 

(6) คือวา นองเมย อายุ สามเดือน ฝาๆๆ อวนมั๊ก ตัวใหญยักษ 
ทองกลมม๊ัก ปามันจิตตก กลัวลูกสาวทอง 
อยากทราบวา แมว สาม สี่เดือนทองไดไหม 

(4/36, 25 มิ.ย.51) 
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(7) ดูวีซีดีคอนเสิรตคิ้มxmen แลว ไมรูเลนรอบท่ีเทาไร ดูเจเหน่ือยๆ นะ  

เสียงก็แหบ  เอะ หรือมันเปนวีซีดี ก็เลยฟงไมใสดี  
ถามหาดีวีดี ก็ไมมี (ซื้อที่คารฟู ไมรูวาเขาไมเอาดีวีดีมาขายรึเปลา)  
แตคุณคิ้มก็สูสู พาบรรยากาศสนุกตามสไตลคิ้มคิ้ม 
เปดคอนเสิรตมา คุณคิ้มก็โซโลเองคนเดียว มาต้ังหลายเพลง… 

(5/3, 29 มิ.ย.51) 
 

(8) มิลาเอย...หนูเจอคูแขงตัวฉกาจแลวละ  

หนูลองไปหาเพลง พิษสตรีเรื้อรัง ฟงนะ...  
(5/39, 26 มิ.ย.51) 

 
(9) คงไมตองบอกหรอกนะวา สมัยน้ีนะ หาคนทํางานบานยากเสียยิ่งกวาหาภรรยาบังเกิดเกลา ไอ

ที่เห็นคุณนายดุดาแจวในละครทีวีฉอด ๆ แจวเอาแตน่ังเศรานํ้าตาตกนะ คนเขียนบทเขาคงฝน
กลางวัน น่ังเทียนเขียนไปเรื่อยเปอย… 

(8/44, 30 มิ.ย.51) 
 

(10) การลงทุนคือความเสี่ยง 

การบินไทยลงทุน ก็ตองมีความเสี่ยงเปนธรรมดา 
แตการบินไทยไมเคยเจง  
นาล้ิมเคยเจงไมครับ... 
ถาเคย ก็อยาไปสอนการบินไทย 
ผมวา เขาบริหารงานเกงกวาบริษัทเจง ๆ เยอะ 

(12/5, 9 มิ.ย.51) 
 

   จากตัวอยางท่ี (6) ถึงตัวอยางท่ี (10) แสดงการใชคําเรียกขานเพ่ืออางถึง
รูปหลักท่ีเปนหนวยนามหรือนามวลี กลาวคือ ในตัวอยางท่ี (6) รูปแทนคือ นองเมยและลูกสาว เพื่อ
อางถึงรูปหลักคือ แมว ตัวอยางท่ี (7) รูปแทนคือ เจ อางถึงรูปหลักคือ คุณค้ิม ตัวอยางท่ี (8) รูปแทน
คือ หนู อางถึง มิลา ซ่ึงเปนรูปหลัก ตัวอยางท่ี (9) รูปแทนคือ แจว อางถึงรูปหลักคือ คนทํางานบาน 
สวนตัวอยางท่ี (10) รูปแทนคือ นาล้ิม อางถึงรูปหลักคือ นายสนธิ ล้ิมทองกุล 
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1.3 คําแสดงการบงชี้ 
การอางถึงหนวยนามโดยใชคําแสดงการบงช้ี  เปนการอางถึงรูปหลักท่ี

เปนหนวยนามโดยใชรูปแทนท่ีเปนคําแสดงการบงช้ี   ซ่ึงอาจปรากฏในโครงสราง  เชน  นาม/
ลักษณนาม + สวนขยาย คํานามท่ีพบอาจเปนคํานามท่ีมีรูปซํ้ากับนามในรูปหลัก สวนขยาย
สวนมากเปนคําบงช้ี เชนคําวา นี้ นั้น หรือเปนคําแสดงลําดับท่ีหรือแสดงจํานวนนับ จากการศึกษา
พบวามีการอางถึงหนวยนามโดยใชคําแสดงการบงช้ีปรากฏในกระดานสนทนาจํานวน 736 ครั้ง ดัง
ตัวอยาง 
 

(11) ...ตอนน้ีไดทุนไปเรียนที่ไตหวันคะ  
พยายามนึกวาเรารูจักอะไรเก่ียวกับประเทศน้ีบาง ที่นึกออกมีแค F4 อะ 
เพ่ิงรูตัววาไมรูจักอาหารไตหวันแมแตอยางเดียว… 

(1/35, 4 มิ.ย.51) 
 

(12) ขอเสียงคนใชเลนล 10-22 หนอยครับ  
กําลังจะซื้อเลนลตัวนี้พอดี แตอยากฟงเสียงของคนที่ใชอยู ชวยบอกหนอยครับวาคุณภาพเปน
ยังไงมั่ง 

(2/46, 30 มิ.ย.51) 
 

(13) ใครเคยมีประสบการณมีเพ่ือนเปนคนเอเชียที่พอแมอพยพไปอยูทางแคนาดาหรือวา อเมริกา 

แลวลูกที่เกิดมามีนิสัยที่ดูถูกเอเชียไหมคะ โดยเฉพาะทางประเทศฟลิปปนส ลาว หรือวา
เวียดนาม 
เรามีเพ่ือนที่มาจากประเทศเหลาน้ัน แลวเคาก็ดูถูกทางประเทศแถบๆเรามากๆ 

(3/7, 2 มิ.ย.51) 

(14) บี้ เดอะสตาร ทําไมชวงน้ีดังจังเลยวามั้ย  

ในความเห็นพวกคุณ คุณวาบี้หลอมั้ยคะ สวนตัวแลวไมไดวาวาเคาไมดีนะ เพียงแตยังคง
แปลกใจอยูวาทําไมนักรองคนน้ีดังจัง ... 

(6/25, 3 มิ.ย.51) 
 

(15) ไปเท่ียว Munich Fuessen Neuschwanstein Salzburg Cesky Krumlov Prague ชวงฤดูใบไม

เปล่ียนสี 12 วัน คาใชจาย 56000  
ดิฉันและครอบครัวรวม 4 คน ไดไปเที่ยวเมืองเหลาน้ีมาเมื่อตุลาคม ปที่แลว เปนชวงใบไม
เปลี่ยนสี สวยประทับใจมาก ๆ 

(23/21, 11มิ.ย.51) 
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จากตัวอยางท่ี (11) ถึงตัวอยางท่ี (15) แสดงการใชคําแสดงการบงช้ีเพื่อ
อางถึงรูปหลักท่ีเปนหนวยนามหรือนามวลี กลาวคือ ในตัวอยางท่ี (11) รูปแทนคือ ประเทศนี้ อาง
ถึงรูปหลักคือ ไตหวัน ตัวอยางท่ี (12) รูปแทนคือ เลนสตัวนี้ อางถึงรูปหลักคือ เลนส 10 -22  
ตัวอยางท่ี (13) รูปแทนคือ ประเทศเหลานั้น อางถึง ประเทศฟลิปนส ลาว เวียดนาม  ซ่ึงเปนรูปหลัก 
ตัวอยางท่ี (14) รูปแทนคือ นักรองคนนี้ อางถึงรูปหลักคือ บ้ี เดอะสตาร ตัวอยางท่ี (15) รูปแทนคือ 
เมืองเหลานี้ อางถึงรูปหลักคือ Munich Fuessen Neuschwanstein Salzburg Cesky Krumlov Prague 
 

2. การอางถึงอนุพากยหรือประโยค  
การเชื่อมโยงความโดยการอางถึงอนุพากยหรือประโยค เปนการเช่ือมโยงความ

ระหวางรูปภาษาหนึ่งท่ีเปนรูปแทนและอางถึงอีกรูปภาษาหนึ่งท่ีเปนรูปหลักซ่ึงรูปหลักนั้นมี
โครงสรางเปนอนุพากยหรือประโยค จากการศึกษาพบวารูปแทนในลักษณะนี้มี 1 ลักษณะ คือ การ
อางถึงอนุพากยหรือประโยคโดยการใชคําแสดงการบงช้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คําแสดงการบงชี้  
การอางถึงอนุพากยหรือประโยคโดยการใชคําแสดงการบงช้ี เปนการอาง

ถึงโดยใชรูปแทนท่ีเปนคําแสดงการบงช้ีอางถึงอนุพากยหรือประโยค คําแสดงการบงช้ีท่ีพบเชนคํา
วา นั้น เชนนี้ เชนนั้น ตอนนั้น แบบนี้ อยางนั้น หรืออาจปรากฏในโครงสราง นาม/ลักษณนาม + 
สวนขยาย คํานามท่ีพบมีท้ังคํานามท่ัวไปหรือคํานามช้ีเฉพาะ สวนขยายจะเปนคําบงช้ี นี้ นั้น จาก
การศึกษาพบวามีการอางถึงอนุพากยหรือประโยคโดยใชคําแสดงการบงช้ีในกระดานสนทนา
จํานวน 391 ครั้ง ดังตัวอยาง 
 

(16) เรียนโทเมืองนอกนี่สอบตกแลวมีลงเรียนซอมรึเปลาครับ  

คือมีเพ่ือนบอกวาแคทํางานช้ินแรกไมผานก็เก็บกระเปากลับบานไปไดเลย จริงรึเปลาครับผม  
นากลัวจริงๆเลยถาเปนอยางน้ันT-T 
หรือแลวแตมหาวิทยาลัย ของแตละประเทศครับ 

(3/9, 2 มิ.ย.51) 
 

(17) ขับรถมา8 วันแลวคะ แตยังรูสึกต่ืนเตนกลัวๆกลาๆ ทุกคร้ังท่ีขับ อาการนีจ้ะหายไปเม่ือไหรคะ 

เครียดมาก ฮือๆๆ  
ออกรถมาได 8 วันแลวคะ เวลาขึ้นรถตัวเองแลวรูสึกต่ืนเตน 

(11/5, 5 มิ.ย.51) 
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(18) คนท่ีรวยเอง(ทํางานเองจนรวย) กับ ไดแฟนรวย อันไหนมีบุญมากกวากัน และเขาทําบุญอะไร

กันมาครับ  
ตามน้ัน  

(15/20,10 มิ.ย.51) 
 

(19) อยากใหรานคา หาง เซเวน ทําแบบนีค้รับ เปนไปไดหรือเปลา 

จากกระทูแนะนํา ผมวา 
อยากใหพวกหาง หรือรานคา เซเวน ถามลูกคาทุกครั้งวา 
"ตองการถุงหรือเปลา" บางทีของเล็กๆนอยๆ อยาง นมกลอง เปปซี่กระปอง ยังจะเอาถุงใสมา
ใหอีก  

(21/3, 3 มิ.ย.51) 
 

 (20) สวัสดีคะเพ่ือนๆ พ่ีๆ หอง BP  

คือเรากับเพ่ือนอยากไปเที่ยวสิงคโปรคะ ... กะจะไปวันที่ 23-25 สิงหา ... เลยมีคําถามมาถาม
ดังๆวา 
1. อากาศตอนน้ัน จะเปนไงคะ ... รอนตับแตก หรือฝนเฉอะแฉะ?? 

(23/23, 17 มิ.ย.51) 

 
จากตัวอยางท่ี (16) ถึงตัวอยางท่ี (20)  แสดงการใชคําแสดงการบงช้ี เพื่ออางถึงรูป

หลักท่ีเปนอนุพากยหรือประโยค กลาวคือ ในตัวอยางท่ี (16) รูปแทนคือ อยางนั้น อางถึงรูปหลักคือ 
ทํางานช้ินแรกไมผานก็เก็บกระเปากลับบานไปไดเลย  ตัวอยางที่ (17) รูปแทนคือ อาการนี้ อางถึง
รูปหลักคือ อาการต่ืนเตนทุกคร้ังท่ีขับรถ ตัวอยางท่ี (18) รูปแทนคือ ตามนั้น อางถึง คนท่ีรวยเอง
(ทํางานเองจนรวย) กับ ไดแฟนรวย อันไหนมีบุญมากกวากัน และเขาทําบุญอะไรกันมาครับ ซ่ึงเปน
รูปหลัก ตัวอยางท่ี (19) รูปแทนคือ แบบน้ี อางถึงรูปหลักคือ อยากใหพวกหาง หรือรานสะดวกซ้ือ 
ถามลูกคาทุกคร้ังวา"ตองการถุงหรือเปลา"  ตัวอยางท่ี (20) รูปแทนคือ ตอนนั้น อางถึงรูปหลักคือ 
วันท่ี 23 – 25 สิงหา 
 

3. การอางถึงขอความ  
การเช่ือมโยงความที่ใชรูปภาษาอื่นเปนรูปแทนแสดงการอางถึงรูปภาษาระดับ

ขอความซ่ึงหมายถึงประโยคที่อยูตอเน่ืองกันหลายประโยค มี 1 ลักษณะ คือ การอางถึงขอความโดย
การใชคําแสดงการบงช้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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คําแสดงการบงชี้  
การอางถึงขอความโดยใชคําแสดงการบงช้ีเปนการใชคําแสดงการบงช้ี 

เพื่อแสดงการอางถึงขอความท่ีเปนรูปหลัก คําแสดงการบงช้ีท่ีใชเปนรูปแทนการอางถึงขอความ
เชนคําวา อันนี้ อยางนี้ อยางนั้น ดังกลาว คราวนี้ จากการศึกษาพบวามีการอางถึงขอความโดยใชคํา
แสดงการบงช้ีในกระดานสนทนาจํานวน 161 ครั้ง ดังตัวอยาง 
 

(21) แมวาบางทีจะใหเวลาไมก่ีวินาทีก็ตาม แตรูสึกวาเขาปลอยรถตางกับบานเรา คือไมเขาใจ

เหมือนกันนะ แบบวาถาเปนบานเรา ตามสี่แยกใหญๆ จะขามไดแคครึ่งถนนอะ ไปยืนรอที่
เกาะกลางบาง หรือกลางถนนบาง เพราะยังมีรถที่ปลอยทะแยงจากอีกแยกนึงพุงมา แตที่เมือง
นอก (โดยเฉพาะเมืองฝรั่ง) แทบไมเคยเจอเลยนะ  
และบอยครั้งที่เรารีบว่ิงไปไดครึ่งทางแลว ก็ตองหนีกลับมาท่ีฟุตบาทใหม เพราะรถอีกแยกนึง
ไดสัญญาณไฟเขียวพุงตรงมาอีก ตกลงกวาจะขามไดตองรอถึง 10 นาที เลยงงมากๆ อันน้ีไม
เคยเจอที่เมืองนอกนะ แมจะเปนเมืองอยาง Paris หรือ London ก็ตาม เขาทําไงอะ 

(3/29, 10 มิ.ย.51) 
 

(22) ชวงอยุธยา - นครสวรรค ถนนสรางเสร็จแลว ขางละ 3 เลน ผมชอบมากๆ ทําความเร็วไดดี

พอสมควร รถเล็กของผมขับได 140 สบายๆ (จริงๆไดถึง 160) ไมเครียดเลย ผมขับอยูชองขวา
สุด จูๆ มีรถขับชาคันหน่ึงเปล่ียนเลนมาอยูชองของผมกระทันหัน ผมกดเบรกโดยไมตองคิด 
แลวก็กดเบรกหนักหนวงขึ้น เสียงลอ Turanza ER60 หนากวาง 195/60 R14 คูหนาใชมา 
45,000 โล คูหลัง ใชมา 55,000 โล เสียดสีกับถนนดวยความรุนแรง เสียงดังเอี้ยด ดังอยาง
ยาวนาน แตก็ไมดังเทายางของ taxi ที่เบรกในกทม. จนรถชาคันน้ันเสียวใสเหมือนกับผมหัก
เขาสูเลนกลางของเขาอยางเฉียดฉิว  
หากเปนยาง Goodyear NCT175/65/R14 ที่ติดรถมาแตเดิม คงไมอยากคิดวาจะเกิดอะไรข้ึน 
ผลการเบรกคราวนี้ ทําใหพวงมาลัยของผมสั่น 

(11/29, 17 มิ.ย.51) 
 

(23) ...พบเห็นพระสงฆรูปหน่ึงที่ใชงานบอรดพันทิพมานานแลวคะ 

พระรูปน้ีเปดเผยตัวตนวาเปนพระ  ต้ังและตอบกระทูอยางเต็มที่ 
ใชคําพูดหยอกยอกับคนอื่นในบอรด คลายกับเราชาวคฤหัสถก็ไมปาน 
อีกทั้งยังออกทริปถายภาพกับชาวบอรดหลายครั้ง 
ดูและวิจารณกระทูที่มีนางแบบเปนสาวๆ ก็หลายหน 
ดิฉันและเพ่ือนเห็นพฤติกรรมดังกลาวแลวรูสึกขัดใจ ขัดตาอยางมาก... 

(15/7, 4 มิ.ย.51) 
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(24) คือถามีเพ่ือนสนิทมากๆ ที่เปนผูหญิงมีปญหาต้ังครรภโดยไมไดต้ังใจ 

คงไมสามารถปรึกษาใครได และเลือกที่มาปรึกษาเรา 
โดยที่เราใหความเห็นวา บาปนะ อยาทําเลย 
แตเพ่ือนเลือกที่จะทําแทง และยืนยันที่จะทํา 
พรอมกับรองไห และขอรองใหเราไปเปนเพ่ือน 

 
เพราะไมมีใครอีกแลว และไมอยากใหคนอื่นรูเรื่องน้ี 

(18/19, 26 มิ.ย.51) 
 

(25) ...หลังเขาหองพักและกําลังอาบน้ําอยู จูๆ ก็มีเสียงเคาะประตูแบบดังมากๆ  

เลยรีบเดินมาเปดประตูหอง พบวา มีเจาของโรงแรมที่เปนชาวตางชาติพรอมภรรยาชาวไทย 
และตํารวจสายตรวจ ยืนรออยูหนาหอง ???  
ตํารวจ ขออนุญาตตรวจคน ไดรับแจงวาโทรศัพทมือถือ Nokia 6288 ถูกขโมยไปจากเคาเตอร 
ผม ตกใจ ปน งง แตก็เชิญเขามา ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
เจาของโรงแรมท่ีเปนตางชาติพรอมภรรยาชาวไทย เดินแทรกเขามาในหองทันที และตรงไปที่
หองนํ้า 
ผมก็ยังยืน งง อยูที่ประตู กับตํารวจสายตรวจ ไมถึง 5 นาที  
เจาของโรงแรมออกมาพรอมโทรศัพทมือถือ เปยกนํ้าและบอกวา "พบในถังเก็บนํ้าชักโครก" 
เกิดอะไรขึ้น???????  ชักโครก ก็ยังไมไดใช เลย  อาบนํ้าอยางเดียว  - -" 
รูไดเลยวา งานเขา แลวตรู  
ตํารวจก็เลยถามผมวา "คุณขโมยมาใชมั๊ย?" ผมก็ปฏิเสธ มันจะเปนไปไดไง  
ตอนเช็คอินก็ไมไดไปติดตอเคาเตอรเอง 
เพราะลูกคาเปนคนจัดการให แลวคอยนํากุญแจหองมาใหที่รถ ไมไดเขาใกลเคาเตอรเช็คอิน
เลยสักนิด 
แตเจาของโรงแรม บอกวา โทรศัพทมือถือ โดนขโมยมาจากเคาเตอร  -*- 
ไปคนหองขางๆ มาแลวแตไมเจอ (หองลูกคาที่เหมารถผม)  
ตํารวจจะใสกุญแจมือผม ทําเหมือนเปนความผิดรายแรงมาก  
ทั้งๆ ที่ยังไมไดสอบสวนเลย วา โทรศัพทน้ัน  
ใชงานไดรึปาว? มีซิมการดรึปาว? ไมมีการตรวจสอบใดๆ ทั้งสิ้น  
จะใหไป สถานีตํารวจอยางเดียว  
ผมก็ตกลง ไปก็ไป แตไมยอมใหใสกุญแจมือ เพราะผมไมไดทํา แตก็ยอมไปสถานีตํารวจ
ดวย… 
** ขอรับรองวาเหตุการณน้ีเกิดขึ้นจริง มิไดตองการจะโจมตีโรงแรม แตอยางใด ** 

(23/26, 21 มิ.ย.51) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 133 

จากตัวอยางท่ี (21) ถึงตัวอยางท่ี (25) แสดงการใชคําแสดงการบงช้ี เพ่ืออางถึงรูป
หลักท่ีเปนขอความ กลาวคือ ในตัวอยางท่ี (21) รูปแทนคือ อันนี้ เพื่ออางถึงรูปหลัก คือ ลักษณะการ
ปลอยรถตามส่ีแยกไฟแดงของประเทศไทยและตางประเทศ ตัวอยางท่ี (22) รูปแทนคือ คราวนี้ อาง
ถึงรูปหลักคือ เหตุการณการเบรกรถกะทันหัน ตัวอยางท่ี (23) รูปแทนคือ ดังกลาว อางถึงรูปหลัก
คือ พฤติกรรมไมเหมาะสมของพระรูปหนึ่งท่ีใชบริการกระดานสนทนา ตัวอยางท่ี (24) รูปแทนคือ 
เร่ืองนี้ อางถึงรูปหลักคือ เร่ืองการทองและตองไปทําแทงของเพ่ือนของเจาของกระทู สวนตัวอยาง
ท่ี (25) รูปแทนคือ เหตุการณนี้ อางถึงรูปหลักคือ เหตุการณท่ีเจาของกระทูโดนกลาวหาวาเปนคน
โจรกรรมโทรศัพทมือถือไป 
 

จากรายละเอียดการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงท้ังหมด สามารถสรุปไดดังตาราง 
 
ตารางที่ 9  แสดงจํานวนการเช่ือมโยงความโดยการอางถึง 
 

ลกัษณะการอางถึง 
ลกัษณะภาษาท่ีเปน

รูปแทน 
จํานวนการปรากฏ คิดเปนรอยละ 

บุรุษสรรพนาม 598 28.89 
คําเรียกขาน 184 8.89 การอางถึงหนวยนาม 

คําแสดงการบงช้ี 736 35.56 
การอางถึงอนพุากยและประโยค คําแสดงการบงช้ี 391 18.89 

การอางถึงขอความ คําแสดงการบงช้ี 161 7.77 
รวม 2070 100 

 
จากตารางสรุปการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงจะเห็นไดวากระทูในกระดานสนทนา

มีการใชการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงหนวยนามดวยคําแสดงการบงช้ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การอางถึงหนวยนามดวยคําบุรุษสรรพนาม และการอางถึงอนุพากยและประโยคดวยคําแสดงการ
บงช้ี และการอางถึงหนวยนามดวยคําเรียกขาน การอางถึงขอความดวยคําแสดงการบงช้ี ตามลําดับ 
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การใชคําเชื่อม (Conjunction)  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมท่ีแสดงความสัมพันธระหวางเหตุการณหรือ

สถานการณในประโยคหรือขอความท่ีอยูตอเนื่องหรือใกลเคียงกันในกระดานสนทนา มี 18 
ลักษณะ ดังนี้ 

 
1. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบคลอยตาม4  

การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบคลอยตามเปนการ
เช่ือมโยงความที่แสดงวาเหตุการณหรือสถานการณในประโยคหรือขอความท่ีอยูตอเน่ืองกันเปนไป
ในทํานองเดียวกันหรือเปนเรื่องเดียวกัน มีความตอเนื่องกัน คําเช่ือมท่ีใชไดแก  และ และก็ แถม 
แถมยัง กับ กะ นอกจากนี้ นอกจาก...ยัง ท้ัง ท้ัง...และ... ท้ัง...หรือ... รวมทั้ง รวมถึง รวมกับ พรอม 
พรอมกับ ไมวา...และ ไมวา...หรือ... แลวก็ หรือ ประกอบกับ บวกกับ อีกท้ัง อีกอยาง  

จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบ
คลอยตามในกระดานสนทนาจํานวน 1,127 ครั้ง ดังตัวอยาง 
 

(26) พอดีไปเดินๆดูแลวติดใจประตูของยี่หอ kauslesive ตามเว็บน้ี 

http://www.kauslesive.com/main.html 
ไมทราบวามีใครเคยใชบางหรือเปลาครับ แลวคุณภาพเปนอยางไร 
พอดีชอบดีไซน แต เปนหวงเรื่องคุณภาพ บวกไมมีความรูเรื่องไมเลย 

(8/50, 30 มิ.ย.51) 
 

(27) เวลาเดินทางไปตางประเทศหรือในประเทศเพ่ือนๆแตงตัวไปAirportยังไงกันบางคะ (หมายถึง
แตงตัวขึ้นเครื่องอะคะงงรึเปลา) คืออยากรูวาไอที่เราแตงอยูบอยๆมันเวอรเกินไปรึเปลา อีก
อยางคืออยากจะUpdate Fashionจากเพ่ือนๆดวยคะ 

(9/23, 26 มิ.ย.51) 
 

(28) ลูกหน้ีคนแรกของผม  ซีวิคใหม + 6500  คนที่สอง ก็ซีวิคใหม + 6300   คนตอมา ก็ยาริส + 
N70   สวนไอตัวลาสุดน่ี Mazda3 +  ไอโฟน เฮอตูจะบาตาย ขับรถกะใชมือถือดีกวาตูทุก
คน  แลวเหตุผลของการยืมทุกครั้งก็เดิมๆ เศรษฐกิจไมดีบางละ หมุนไมทันบางละ มันจะทัน 

 

                                                        

4
 ผูวิจัยใชการขีดเสนใต เพ่ือแสดงคําเช่ือมในหัวขอน้ันๆ 
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ไดไงวะ รถก็ตองผอน มือถือก็ผอน บัตรเครดิตก็กด  แถมบางตัวริอาจมีก๊ิกอีก 
(14/32, 27 มิ.ย.51) 

 
(29) ...พบเห็นพระสงฆรูปหน่ึงที่ใชงานบอรดพันทิพมานานแลวคะ 

พระรูปน้ีเปดเผยตัวตนวาเปนพระ  ต้ังและตอบกระทูอยางเต็มที่ 
ใชคําพูดหยอกยอกับคนอื่นในบอรด คลายกับเราชาวคฤหัสถก็ไมปาน 
อีกทั้งยังออกทริปถายภาพกับชาวบอรดหลายครั้ง 
ดูและวิจารณกระทูที่มีนางแบบเปนสาวๆ ก็หลายหน 
ดิฉันและเพ่ือนเห็นพฤติกรรมดังกลาวแลวรูสึกขัดใจ ขัดตาอยางมาก... 

(15/7, 4 มิ.ย.51) 
 

(30) 1. ปน้ีประเทศไทยมาถึงจุดตํ่าสุดแลวครับ ไมมีเหตุการณครั้งไหนเลวรายกวาน้ีแลว มีรัฐบาล
ใหมยังไงก็คงดีกวารัฐบาลน้ี และอีกไมนานพันธมิตรก็คงออนแรงไปเอง ประกอบกับปลายป
มีเลือกต้ังสหรัฐ ดังน้ันเศรษฐกิจโลกก็คงดีขึ้นดวย  

(19/23, 9 มิ.ย.51) 
 

  ตัวอยางท่ี (26) ถึงตัวอยางท่ี (30) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
คลอยตามหรือเปนไปในทางเดียวกัน กลาวคือ ตัวอยางท่ี (26) คําวา บวก แสดงความสัมพันธแบบ
คลอยตามกัน คือ เจาของกระทูไมทราบวาคุณภาพของสินคาของ kauslesive เปนอยางไรและตนเอง
ก็ไมมีความรูเรื่องไมท่ียี่หอดังกลาวใชเปนวัสดุเลย ตัวอยางท่ี (27) คําวา อีกอยาง  เปนคําเช่ือมเพ่ือ
แสดงเหตุผลท่ีเจาของกระทูถามเรื่องการแตงตัวไปตางประเทศ ซ่ึงเปนไปในทางเดียวกันท้ังสอง
ประการ คืออยากรูวาตนเองแตงตัวเปนอยางไรและสอบถามการแตงตัวของผูอ่ืนดวย ตัวอยางท่ี 
(28) คําวา แถม แสดงความสัมพันธซ่ึงเปนไปในทางเดียวกันของสาเหตุในการมายืมเงินเจาของ
กระทู ตัวอยางท่ี (29) คําเช่ือมท่ีใชแสดงความสัมพันธแบบคลอยตามกันมี 2 คํา คือคําวา และ อีกท้ัง 
ซ่ึงหมายถึง พระรูปดังกลาวตั้งกระทู ตอบกระทู ดูและวิจารณภาพถาย เขารวมกิจกรรมตางๆของ
หองกลองเชนเดียวกับคนทั่วไป ตัวอยางท่ี (30) คําวา และ กับคําวา ประกอบกับ แสดงเหตุผลซ่ึง
เปนไปในทางเดียวกันวาประเทศไทยจะมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน เนื่องจากพันธมิตรจะเลิกชุมนุม
และจะมีการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

2. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบขัดแยง  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบขัดแยงเปนการ

เช่ือมโยงความท่ีแสดงวาประโยคหรือขอความท่ีสัมพันธกันนั้นมีความแตกตาง ขัดแยง หรือไมไป
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ในทํานองเดียวกัน คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา แต แตก็ แต...ก็ แตแลว แมวา....แต แมแต...ก็ แมแต แม 
ถึงแม ถึงแมวา แมกระท่ัง ท้ังๆท่ี ท้ังท่ี จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดง
ความสัมพันธแบบขัดแยงในกระดานสนทนาจํานวน 1,035 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(31) นายกฯสมัครจะช่ัวดีถี่หาง มีทั้งคนรักคนเกลียด ถึงแมจะไมมีฐานเสียงสส.ในพรรคพลัง

ประชาชนเปนแรงหนุนตามที่เซียนการเมืองมองเปนจุดออน แตกลับมีจุดแข็งที่เจาตัวอาจไม
รูตัว 

(12/2, 6 มิ.ย.51) 
 

(32) หากอดีตที่ผานมาเราใชชีวิตวนเวียนอยูกับเรื่องไรสาระมามากมาย 

ไมเคยใสใจอนาตค  เอาแตเลนสนุกไรสาระไปในแตละวัน 
ขณะที่.....เพ่ือนๆรอบขางทํางานเปนหลักแหลง บางคนเริ่มมีธุรกิจของตัวเอง 
บางคนทํางานแตงงานมีครอบครัวสุขสันต 
แตแลววันหน่ึงเมื่อเราต่ืนขึ้นมาพบวา ดวยวัย 26 ยาง 27 พบวา 
-เรียนรามฯมา 5-6 ป ยังไมจบป.ตรี 

(14/28, 26 มิ.ย.51) 
 

(33) ++++ผูหญิง++ผูหญิง ท่ีเลนหุน เคา..อารมณไหนเหรอครับ  

แบบวาสงสัยมานานแลว อยากถามแตก็ไมกลา 
(19/39, 27 มิ.ย.51) 

 

(34) ผมก็เลยชอนซื้อเก็บไว ถึงแมวาจะมีชวงตก แตผมก็เช่ืออีกเชนกันวา ราคาจะกลับมาในปลาย
ไตรมาสสาม และอีกหลาย ๆ ตัวเชน BECL (ไดมาที่ 15.80), TRUE (ไดมาที่ 4.06) 

(19/17, 7 มิ.ย.51) 
 

(35) นักศึกษาของเราคนนึงรางกายเปนชายแตใจเปนหญิง เธอแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษา

หญิงมาเรียนเปนประจํา เราใหเขาเรียนได โดยทําเปนไมเห็น ไมพูดถึง เพราะคิดวาเปนเรื่อง
ของจิตใจ... 

(22/4, 2 มิ.ย.51) 

 
ตัวอยางท่ี (31) ถึงตัวอยางท่ี (35) เปนการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบ

ขัดแยงหรือไมเปนไปในทํานองเดียวกัน กลาวคือ ตัวอยางท่ี (31) คําวา ถึงแม...แต... แสดงความ
ขัดแยงระหวางจุดออนและจุดแข็งของนายสมัคร สุนทรเวช ตัวอยางท่ี (32) คําวา แตแลว แสดง
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ความขัดแยงระหวางชีวิตท่ีเคยผานมากับในปจจุบัน ตัวอยางท่ี (33) คําวา แตก็ แสดงความขัดแยง
ระหวางความอยากรูกับการไมกลาถามโดยตรง ตัวอยางท่ี (34) คําวา แต...ก็ แสดงความขัดแยงของ
การกระทําของเจาของกระทู เนื่องจากราคาหุนตกแตก็ยังซ้ือหุนเก็บไว เพราะคิดวาราคาหุนนาจะ
ปรับข้ึนได ตัวอยางท่ี (35) คําวา แต แสดงความขัดแยงระหวางรางกายท่ีเปนชายและจิตใจท่ีเปน
หญิงของนักศึกษาคนหนึ่ง 

 
3. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบเง่ือนไข  

การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบเง่ือนไขปรากฏใน
กรณีท่ีเหตุการณหนึ่งจะเกิดหรือไมข้ึนอยูกับเงื่อนไขของอีกเหตุการณหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชไดแก คําวา 
ถา ถาหาก ถาจะ ถาเผื่อ หาก แม ถึงแม จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดง
ความสัมพันธแบบเง่ือนไขในกระดานสนทนาจํานวน 414 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(36) ขอแจงไว เพ่ือเปนขอมูลสําหรับ เบาะแส ครับ ถาเผ่ือ ใครเห็นประกาศขาย หรือไปเจอราน มือ

สองที่ไหน ก็จิ้มอมยิ้มผมแจงเบาะแสมา จักเปนพระคุณ ครับ  
(2/16, 21 มิ.ย.51) 

 
(37) ถามั่นใจวา บานหลังใหญ สรางดวยจํานวน 4.4 ลานจริงดังวา 

และทาใหคนที่บอกวาบานหลังน้ี นาจะราคาประมาณ 50 ลาน 
มาซื้อ จะขายให 40 ลาน น้ัน 
ผมวา ถาหากหญิงเปด มั่นใจวาบานหลังน้ี สรางแค 4.4 ลานจริงๆ 
หญิงเปดกลาขายไหม 5 ลาน หรือ 6 ลาน กําไรเห็นลานกวาๆ 

(12/29, 20 มิ.ย.51) 
 

(38) ทําไมพันธมิตรทําไปเพ่ืออะไรถาหากลมรัฐบาลปจจุบันไดแลว จะทําอะไรตอไปหรือถาหาก

ไดรัฐบาลใหมแลวไมพอใจจะประทวงอีกหรือไม 
(14/20, 23 มิ.ย.51) 

 

(39) รายไดวันวันก็ไมไดอะไรมากมาย อยูระหวาง 4000-7000 ตอวัน หรือมากกวาน้ันหากแถวๆ 
บานมีงาน กับชีวิตที่นาเบื่อตองเปดราน 7 โมง ปด 3-4 ทุม ต่ืนมาน่ังอยูบานขายของ กินขาว 
อาบนํ้า แลวก็เขานอน 

(20/45, 21 มิ.ย.51) 
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(40) ผมเปนคนที่ขับรถเปลี่ยนเลนสบอยมันเปนนิสัยอะครับ แตเปดไฟเลี้ยวตลอด ถึงแมเวลาท่ีไม
มีรถตามหลังอยูขางๆหรือขางหนาก็ตาม  

(11/7, 5 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (36) ถึงตัวอยางท่ี (40) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
เง่ือนไข กลาวคือ ตัวอยางท่ี (36) คําวา ถาเผื่อ แสดงเงื่อนไขวาถาเจอใครประกาศขายกลองของ
เจาของกระทูท่ีหายไป ก็ชวยแจงเจาของกระทูดวย ตัวอยางที่ (37) คําวา ถา ถาหาก แสดงเง่ือนไข
ของการแจงราคาบานของคุณหญิงจารรุวรรณ เมณฑกา วาถาเปนเร่ืองจริงก็ตองกลาขายบานใน
ราคาท่ีแจงไว  ตัวอยางท่ี (38) ถาหาก แสดงเงื่อนไขวาถามีการลมรัฐบาลแลวจะเกิดผลอยางไร 
ตัวอยางท่ี (39) คําวา หาก แสดงเง่ือนไขในการมีรายไดของเจาของกระทูวาจะมีรายไดจากการขาย
ของมากข้ึนเม่ือแถวบานมีการจัดงาน  ตัวอยางท่ี (40) คําวา ถึงแม แสดงเงื่อนไขในการเปดไฟเล้ียว
ของเจาของกระทู ซ่ึงเปดทุกคร้ังตามกฎจราจร ไมวาจะมีรถตามมาหรือไม 
 

4. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบใหเลือก  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบใหเลือกเปนการ

แสดงการเช่ือมโยงที่ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง คําเช่ือมท่ีพบไดแกคําวา หรือ หรือวา กับ ระหวาง...
กับ  หรือวา  ไมก็  หรือไมก็  จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใชคําเ ช่ือมแสดง
ความสัมพันธแบบใหเลือกในกระดานสนทนาจํานวน 713 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(41) ขอความเห็นพ่ีๆ นองๆ ชาวไกลบานดวยคะ ระหวาง U of Alabama, Birmingham กับ U of 

Maryland, Baltimore +++please+++  
หมูตาต่ี ไดรับการตอบรับจาก 2 U คะ ไดทุนไปเรียนป.โท สาขาประมาณเทคนิค
การแพทย   แตยังเลือก U ไมถูก 

(3/11, 2 มิ.ย.51) 
 

(42) ที่จะรบกวนก็คือ ถาเจ็บปวยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเนี่ย คืนละประมาณเทาไหรเหรอคะ? 

ปล.ต้ังใจวาจะไปฮาวาย ไมก็ คอนเนคติกัต คะ เพราะมีคนรูจักอยูที่น่ัน 
(3/18, 5 มิ.ย.51) 

 

(43) อยากขออนุญาตสํารวจถามสาวๆบางกลุมหนอยคับ..."ทําไมถึงอยากจะมีผิวสีแทน" ?  

ระหวาง... 
1. เพราะรสนิยมฝรั่ง เขาชอบผูหญิงผิวสีออกคลํ้าๆ 
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2. เพราะคิดวาผิวสีแทนมันจะดูดี (ถาใครตอบขอน้ี ขอถามเพ่ิมหนอยคับวา ทําไมคิดวามันดูดี) 
3. อื่นๆ 

(9/7, 6 มิ.ย.51) 
 

(44) คือถาหากวาจะสมัครเขารับราชการระหวางขาราชการทองถ่ินและขาราชการพลเรือนอะครับ 

(14/46, 25 มิ.ย.51) 
 

(45) เห็นคนแก น่ังอยูตรงบันได  ซักพักก็หายไป 

ไมรูจริงหรือเปลาอะ 
แตก็ทําใหไมมีใครกลามาเชา ๆ คนเดียว 
หรือไมก็อยูค่ํา ๆ คนเดียวอีกเลยอะ 
หรือวาจะเปนมาตรการประหยัดไฟของผูใหญก็ไมรู 

 
แตที่แน ๆ จะจริงหรือไมจริง เราคนนึงที่ไมอยูอะ  

(17/20, 5 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (41) ถึงตัวอยางท่ี (45) เปนการใชคําเช่ือมเพื่อแสดงความสัมพันธแบบ
ใหเลือก กลาวคือ ในตัวอยางท่ี (41) คําวา ระหวาง...กับ... และตัวอยางท่ี (44) คําวา ระหวาง...และ... 
แสดงความสัมพันธเพื่อใหเลือกหนึ่งในสองตัวเลือก คือ มหาวิทยาลัย คือ U of Alabama กับ U of 
Maryland และ ขาราชการทองถิ่นกับขาราชการพลเรือน ตัวอยางท่ี (42) ใชคําวา ไมก็ เพื่อใหเลือก
ระหวางเมืองสองเมืองท่ีเจาของกระทูจะไปอยู ตัวอยางท่ี (43) คําวา ระหวาง เปนการใหตัวเลือกซ่ึง
เปนเหตุผลของการอยากมีผิวสีแทน ตัวอยางท่ี (45) คําวา หรือ หรือวา หรือไมก็ เปนการแสดง
ความสัมพันธแบบใหเลือกระหวางท่ีทํางานของเจาของกระทูมีผีกับมาตรการประหยัดไฟ และท่ี
ทํางานมีผีจริงหรือไม 
 

5. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเหตุ  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเหตุเปนการ

เช่ือมโยงความระหวางประโยคหรือขอความเพื่อแสดงวาเหตุการณหรือสถานการณหนึ่งเปนสาเหตุ
ใหเกิดอีกเหตุการณหรืออีกสถานการณหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา เพราะ เนื่องจาก เนื่องดวย ก็
เพราะ พอ พอดี พอดีวา เพราะฉะนั้น เปนเพราะ เผอิญวา จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความ
โดยใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเหตุในกระดานสนทนาจํานวน 897 คร้ัง ดังตัวอยาง 
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(46) จาก CCOO  ครับ 

Preview Sale   วันที่  28-30  เดือนน้ีครับ 
สําหรับ  สมาชิก   
 
เพราะฉะนั้น  ลูกคาทั่วไป นาจะไดต้ังแตวันที่ 1  กค  นะครับ 

(9/26, 27 มิ.ย.51) 
 

(47) กระทู นองแมวเปอรเซียคะ หายไปแลว 

ยัง งง  ๆ อยู  วาเกิดอะไรขึ้น 
การท่ีมาต้ังกระทูแจกนองแมว เน่ืองจาก เจาของเคาไมสะดวกที่จะเล้ียง 

(13/13, 25 มิ.ย.51) 
 

(48) พอดีวาไปอานเรื่องวิตามินเสริมอาหาร หาขอมูลจากหลายแหลง 

บางแหลง ใชหนวยเปนไอยู(หนวยสากล) บางแหลง ก็ใชหนวยเปนมิลลิกรัม.. 
(18/2, 2 มิ.ย.51) 

 
(49) พอดเีห็นวาหองน้ีมีนักวิชาการและคุณหมออยูกันเยอะคะ เลยอยากจะขอความชวยเหลือ

นิดนึง เผอิญวามีคนมาขาย ไบโอ สเปรย คะอางสรรพคุณเหลือเช่ือมากมาย ก็เลยลอง search 
อากูดู 

(21/8, 3 มิ.ย.51) 
 

(50) ปรากฏการณที่คนช้ันสูง หรือพวกผูดี มักจะแตงงานกับคนในชนช้ันเดียวกัน ก็เพราะไม

ตองการใหลูกหลานตองแปดเปอนกับ DNA และ Gene ของคนท่ีดอยกวาใชไหมครับ  
(21/34, 21 มิ.ย.51) 

 
ตัวอยางท่ี (46) ถึงตัวอยางท่ี (50) เปนการใชคําเช่ือมเพื่อแสดงความสัมพันธแบบ

แสดงเหตุ กลาวคือ ตัวอยางท่ี (46) คําวา เพราะฉะนั้น แสดงความสัมพันธระหวางเหตุ คือ การลด
ราคาสินคาสําหรับสมาชิกและผลท่ีตอเนื่องจากเหตุ คือ ลูกคาท่ัวไปจะสามารถซ้ือไดหลังจากวันท่ี
ลดราคาสําหรับสมาชิก ตัวอยางท่ี (47) คําวา เน่ืองจาก แสดงเหตุท่ีเจาของกระทูมาต้ังกระทูเพื่อแจก
แมว ตัวอยางท่ี (58) คําวา พอดีวา แสดงเหตุวาเจาของกระทูไดอานหนังสือพบขอมูลเกี่ยวกับ
วิตามินแลวเกิดความสงสัยจึงตองมาต้ังกระทูถาม ตัวอยางท่ี (49) คําวา พอดี และ เผอิญวา แสดง
เหตุท่ีเจาของกระทูตั้งกระทูถามเพราะมีคนขายสินคาชนิดหนึ่งซ่ึงมีสรรพคุณมากมาย ตัวอยางท่ี 
(50) คําวา ก็เพราะ เปนคําเช่ือมแสดงเหตุในการแตงงาน 
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6. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงผล  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงผลเปนการ

เช่ือมโยงเพื่อแสดงวา เหตุการณในประโยคหรือขอความท่ีมีคําเช่ือมประเภทนี้ เปนผลของ
เหตุการณในอีกประโยคหรือในอีกความหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชไดแก คําวา จึง ถึง ก็ ก็เลย เลย จน จาก
การศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงผลในกระดาน
สนทนาจํานวน 2,185 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(51) NBT..ครับ. หากไมเลือกขางอยูฝายศาสดาแหงสื่อก็อาจโดนรุมจนเปนสุนักจนตรอก...วาแต

จนตรอกแลวสูตายหรือยอมจํานนตกเปนสาวกศาสดาแหงสื่ออีกราย 
(12/4, 7 มิ.ย.51) 

 
(52) คิดมาหลายวันคิดไดเรื่องเดียวเอง…..สงสัยทาจะแยแนๆคะ เพราะตองสงภายในวันพรุงน้ีแลว 

จึงเลือกมาขอความชวยเหลือจากสมาชิกหลายๆทานในหองน้ีเปนทางลัดนาจะดีกวา 
(13/2, 5 มิ.ย.51) 

 

(53) ผมกลับจากทําธุระก็แวะซื้อของที่หางเซ็นทรัลลาดพราวซะหนอยกอนกลับบาน แลวก็เดินเขา

ไปดูหนังในรานขายหนังตรงช้ันใตดินซะกอน ก็เขาไปเจอกับดีวีดีบ็อกเซ็ทของปดเทอมใหญ
ฯ กําลังยืนดูวามันมีอะไรบางเหรอทําไมถึงไดขายแพงจัง  

(17/44, 17 มิ.ย.51) 
 

(54) เปนคนที่ชอบเอาโทรศัพทมือถือ มาใชเปนนาฬิกาปลุก ก็เลยตองเกบไวใกลตัวมากๆ (เผ่ือกด 
แลวนอนตอ กด แลวนอนตอ *0*) 

(18/16, 25 มิ.ย.51) 
 

(55) พอดีมีเวลาวางไปเดินพรุงน้ีวันเดียวครับ จะไปเดินดูแลวคอยกลับมาหาขอมูลที่พักแลวไปซื้อ

ก็ไมทัน เลยอยากรบกวนพ่ีๆท่ีไปดูแลวเจอโปรโมช่ันดีๆคุมๆ+ที่พักดีๆ ชวยกันมาแปะใหที
ครับ เอาแบบคัดๆแลวอะครับ 

(23/13, 7 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (51) ถึงตัวอยางท่ี (55) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
แสดงผล กลาวคือ ตัวอยางท่ี (51) คําวา จน แสดงผลจากการท่ี NBT ไมเสนอขาวเขาขางฝาย
พันธมิตร ตัวอยางท่ี (52) คําวา จึง แสดงผลท่ีเกิดจากท่ีเจาของกระทูไมเขาใจงานของตนและตองสง
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งานในวันรุงข้ึน ตัวอยางท่ี (53) คําวา ถึง เปนคําเช่ือมท่ีใชแสดงผลเชนเดียวกับคําวา จึง คือ สาเหตุท่ี
สินคาตองขายในราคาที่สูง ตัวอยางท่ี (54) คําวา ก็เลย แสดงผลจากการท่ีตองนําโทรศัพทมือถือมา
ไวใกลตัวในเวลานอน ตัวอยางท่ี (55) คําวา เลย แสดงการเช่ือมระหวางเหตุคือเจาของกระทูมีเวลา
วางเพียงวันเดียว และผลคือจําเปนตองต้ังกระทูถามขอมูลจากผูรวมสนทนา 
 

7. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบขยายความ  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบขยายความเปนการ

เช่ือมโยงความท่ีขยายคํา วลี ประโยค หรือขอความที่นํามาขางหนา และเปนการแสดงรายละเอียด 
หรือเพิ่มเติมขอมูลใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา ท่ี ซ่ึง คือ คือวา โดยท่ี หมายถึง 
หมายความวา แบบวา เรียกวา ป.ล. หมายเหตุ จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใช
คําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบขยายความในกระดานสนทนาจํานวน 2,841 ครั้ง ดังตัวอยาง 
 

(56) หาแนวรวม เลิกกิน Mc.  

ผมเปนคนที่ กิน Mc บอยมาก เรียกวา อาทิตยนึง 2 ครั้งได 
แตวันน้ี หลังจากที่ไปกินมาก็รูสึกผิดหวังเปนอยางย่ิง (หลังจากที่ผิดหวังมาหลายรอบแลว) 

(1/13, 2 มิ.ย.51) 
 

(57) แตจูๆ...มันก็เปนแบบเดิมอีกแถมคราวน้ีหนักกวาดวยคือบางทีกดชัตเตอรแลวไมตอบสนอง
เลย ใครมีปญหาแบน้ีบาง รบกวนขอคําปรึกษาหนอยครับ 
หมายเหตุ: เปนกลองใหมประกันศูนยแตเสนสมือสอง 18-55mm 

(2/19, 21 มิ.ย.51) 
 

(58) สาวๆ มี มาสคาราในดวงใจ คือยี่หออะไรกันจา 

มาแชรๆ มารีวิวกันหนอยเนอะ  
ปอลอ. เจอยี่หอหน่ึง ที่วางขายใกลๆเดจาวู แตเปนหัวแปรง 

(9/13, 13 มิ.ย.51) 
 

(59) ผมเปนคนที่ขับรถเปลี่ยนเลนสบอยมันเปนนิสัยอะครับ แตเปดไฟเลี้ยวตลอด ถึงแมเวลาท่ีไม
มีรถตามหลังอยูขางๆหรือขางหนาก็ตาม แตมองซายมองขวาคันอื่นๆปาดไปปาดมาเห็นคน
เปดไฟเล้ียวกันนอยมากๆ ไมถึง 20% เลยม้ัง 

(11/7, 5 มิ.ย.51) 
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(60) ++++ผูหญิง++ผูหญิง ท่ีเลนหุน เคา..อารมณไหนเหรอครับ  

แบบวาสงสัยมานานแลว อยากถามแตก็ไมกลา 
วันน้ีพักสายตาไมดูหุน..เอาเวลามาถามดีกวา 

(19/39, 27 มิ.ย.51) 

 
ตัวอยางท่ี (56) ถึงตัวอยางท่ี (60) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ

ขยายความ กลาวคือ ตัวอยางท่ี (56) คําวา เรียกวา แสดงความสัมพันธแบบขยายความวา บอยมาก 
ของเจาของกระทูคือมีความถ่ีเทาไหร ตัวอยางท่ี (57) คําวา หมายเหตุ ขยายความถึงกลองตัวท่ีกําลัง
มีปญหาวาเปนกลองใหม ตัวอยางท่ี (58) คําวา ปอลอ ขยายความวาเจาของกระทูเจอมาสคาราท่ีไม
เคยใช จึงไมทราบวาใชดีหรือไม จึงตองนําขอมูลมาถามผูรวมสนทนา ตัวอยางท่ี (59) คําวา ท่ี ขยาย
ความวาเจาของกระทูเปนคนขับรถอยางไร สวนตัวอยางท่ี (60) คําวา แบบวา ขยายความวามีขอ
สงสัยท่ีเก็บไวนานแลวแตไมกลาถาม 
 

8. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงตัวอยาง  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงตัวอยางเปน

การเช่ือมโยงความที่เสนอตัวอยาง คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา เชน จําพวก อาทิเชน อยางเชน  เปนตน
วา  ไมวาจะเปน อยาง ตัวอยางเชน จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดง
ความสัมพันธแบบแสดงตัวอยางในกระดานสนทนาจํานวน 138 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(61) ใครหนอ?  จะเขามาตอบกระทูบาง 

ผมเปนอยางน้ีบอยๆ คอยเดาวา คนน้ี คนน้ัน จะเขามาหรือเปลาหนอ 
เปนตนวา  Mr. Fusion หรือ pjuk อะไรประมาณน้ีครับ  

(13/31, 27 มิ.ย.51) 
 

(62) บางก็วา ไมเจตนาไมบาป บาปนอยบาง (ศึกษาจากหองน้ี) 
บางก็วา บาปเปนสัจธรรม ถึงคนที่ทําบาปไมรูวาเปนบาปมันก็บาป (ฟงเทศนมา) 
ตัวอยางเชน  
บางลัทธิละกัน ที่กําลังสนทนากันอยูตอนน้ี ที่วา ผูหญิงเวลาจะสักการะพระพุทธเจา ตองถอด
เสื้อผาออก แลวเตนรํา ประมาณน้ี ถือวาไมเจตนาทําบาป 

(15/41, 26 มิ.ย.51) 
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(63) พอดีเมื่อวานผานไปเห็นพนักงานขายในรานขายอุปกรณเพ่ือสุขภาพจําพวกเกาอี้นวด ฯลฯ 
แลวก็เห็นพนักงานเคาคาดเข็มขัดสีขาว – เขียวสะทอนแสงอยู 

(18/41, 30 มิ.ย.51) 
 

(64) ไปตางประเทศมา หลายที่ไมวาจะเปนลาว เขมร พมา เมกา เวียดนาม ซึ่งเรากอเปนประเทศที่
กาวหนากวา แตทําไม ทําไม กระดาษที่เราใชเปนเงินมันถึงไดสกปรกกวาประเทศเคาละคะ 

(21/20, 9 มิ.ย.51) 
 

(65) จากกระทูแนะนํา ผมวา 

อยากใหพวกหาง หรือรานคา เซเวน ถามลูกคาทุกครั้งวา 
"ตองการถุงหรือเปลา" บางทีของเล็กๆนอยๆ อยาง นมกลอง เปปซี่กระปอง ยังจะเอาถุงใสมา
ใหอีก 

(21/3, 3 มิ.ย.51) 

 
ตัวอยางท่ี (61) ถึงตัวอยางท่ี (65) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ

แสดงตัวอยาง ไดแกคําวา เปนตนวา ตัวอยางเชน จําพวก ไมวาจะเปน อยาง ซ่ึงการใชคําเช่ือมเพ่ือ
แสดงตัวอยางนี้จะตามดวยขอมูลท่ีเปนการยกตัวอยางท้ังส้ิน 
 

9. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยกสวน  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยก

สวน เปนการแสดงการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมเพื่อแสดงวาประโยคหรือขอความท่ีตามมา
เปนสวนหรือเรื่องท่ีแยกออกจากประโยคหรือขอความที่ปรากฏนํามาขางหนา คําเช่ือมท่ีแสดงการ
เช่ือมโยงความไดแกคําวา สวน นอกจากนี้ ฝาย บางก็ แตละ จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยง
ความโดยใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยกสวนในกระดานสนทนาจํานวน 69 
ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(66) แมผมจะไมใชโปรฯ ไมมีช่ือในทําเนียบมืออาชีพ ไมไดถายภาพเพื่อการคา  

กนบึ้งในหัวใจมือสมัครเลนหลายคน ยอมปรารถนาที่จะหาความกาวหนา upgrade ไปสูการ
เปนโปรฯ ในอนาคต แตละรูปที่ถายไป ก็ตองใชสมองคิด จัดองคประกอบ หามุมมองที่
ดี  ถายทอดเรื่องราวออกไป ภายใตการเคล่ือนไหว บวกกับโชค ใหไดจังหวะลงตัว 

(2/11, 13 มิ.ย.51) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 145 

(67) นอกเรื่องนิดนึง ชวงน้ีนํ้ามันแพงขาวของก็แพง เลยเล็งหาอาหารที่กินแลวอยูทอง 

ทั้งกินเลนและกินจริงเลยนึกถึง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป เราคงเคยไดกินกันแบบดิบ ๆ มาบางแลว 
อยากถามเพ่ือน ๆ วาย่ีหอไหนอรอยสุด สวนจขกท. ชอบกินนะ คือ ไวไว original 

(11/43, 18 มิ.ย.51) 
 

(68) เริ่มตนนัดคุยเจรจากันเรื่องคาเสียหาย แตฝรั่งยืนกระตายขาเดียววาไมมีเงินๆ แลวบอกกลับมา

วาไมเปนไรถาศาลตัดสินวาตัวฝรั่งไมผิดจะไมฟองกลับเรา  
**เลยอยากถามวาถากรณีอยางน้ีขึ้นศาลขึ้นมาผลมันจะเปนอยางไรครับ 
ฝายผมมีจุดดอย หลายประเด็นอยูเหมือนกัน 

(14/4, 10 มิ.ย.51) 
 

(69) บางก็วา ไมเจตนาไมบาป บาปนอยบาง (ศึกษาจากหองน้ี) 
บางก็วา บาปเปนสัจธรรม ถึงคนที่ทําบาปไมรูวาเปนบาปมันก็บาป (ฟงเทศนมา) 
 

(15/41, 26 มิ.ย.51) 
 

(70) ก็เลยอยากจะถามพ่ี ๆ นักลงทุนในสินธรวา 
นอกจากหุนแลว  แตละคนมีเรื่องอะไรอิน ๆ ในชีวิตบาง 
ชอบทํากิจกรรมอะไรกัน  อะไรที่อยูกับมันไดนาน ๆ ไมเบื่อ 

(19/42, 28 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (66) ถึงตัวอยางท่ี (70) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
ตัดตอนหรือแยกสวน กลาวคือ ตัวอยางท่ี (66) คําวา แตละ แสดงการตัดตอนจากท่ีเจาของกระทู
กลาวถึงเร่ืองการถายรูปไปกลาวถึงรูปท่ีถายออกมา ตัวอยางท่ี (67) คําวา สวน แสดงการตัดตอน
จากเนื้อหาท่ีเจาของกระทูกลาวมากอนแลวจึงกลาวถึงตนเอง ตัวอยางท่ี (68) คําวา ฝาย แสดงการ
ตัดตอนจากเนื้อหาที่เจาของกระทูเลาถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนมากลาวถึงตนเอง ตัวอยางท่ี (69) คําวา 
บางก็ แสดงการแยกสวนของขอมูลที่เจาของกระทูไดรับทราบมาเก่ียวกับเร่ืองเจตนาของการกระทํา 
ตัวอยางท่ี (70) คําวา นอกจาก เปนคําเช่ือมท่ีแสดงการแยกสวนของประโยคที่นํามาวาเจาของกระทู
จะถามแลวจึงกลาวถึงขอมูลท่ีตองการซ่ึงตองไมใชคําตอบซ่ึงเปนท่ีทราบกันอยูแลว 
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10. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค

เปนการใชคําเช่ือมเพื่อแสดงวาวลี ประโยคหรือขอความท่ีปรากฏหลังคําเช่ือมเปนวัตถุประสงคของ
สวนท่ีนํามาขางหนา คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา เพื่อ ให เพื่อท่ีจะ ก็เพื่อ สําหรับ จากการศึกษาพบวามี
การเช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงคในกระดานสนทนา
จํานวน 184 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(71) ผมไดเดินในงาน มหกรรมคนกินเสนของเซ็นทรัลบางนา ซึ่งไดมีรานเสนนานาชนิดมาจัดทํา 

และแลวผมก็ไดเดินเพ่ือที่จะซื้ออาหารทาน แลวก็เจอรานบะหม่ีช่ือดังยานหัวลําโพง ราคาก็
ประมาณ 60-300 มีกามปูกามโตก็สามรอยอะครับ คนขายพูดจาดูออลอ 

(1/16, 2 มิ.ย.51) 
 

(72) เราฟงเพลงเคาแลวกอเฉยๆอะ อาศัยกรอกหูมากกวา ความสามารถกอง้ันๆ แตยอมรับวาเรียน
เกง แลวที่ไดAF4นะ ใชเสนทั้งน้ัน ใหพอแมบริจาคเงิน เพ่ือทีจ่ะใหได  

(5/41, 27 มิ.ย.51) 
 

(73) วันน้ี ผมเกิดนึก เอะใจวา นาจะผูกกับบัตรเครดิตเหมือนกัน จับจายไดเยอะกวากันเยอะ  
ไมทราบวา ผมจะสามารถ เพ่ิมเติมตรงสวนน้ี หรือ ตองรับ ATMsim เบอรใหมเพ่ือผูกกับบัตร
เครดิตครับ ผม  

(10/36, 26 มิ.ย.51) 
 

(74) นอกจากหุนแลว  แตละคนมีเรื่องอะไรอิน ๆ ในชีวิตบางชอบทํากิจกรรมอะไรกัน  อะไรที่อยู

กับมันไดนาน ๆ ไมเบื่อ แลวใครมีไอเดียดี ๆ ความคิดมัน ๆ สําหรับดัดแปลงเปนกิจกรรม
สนุก ๆไดบางครับ 

(19/42, 28 มิ.ย.51) 
 

(75) คือผมคอนขางจริงจังกับเรื่องเก่ียวกับเรื่องซีรอกซหนังสือภาษาอังกฤษมาก(มีเหตุผลสวนตัว
ดานการถือศีลครับ:)) ผมเลยเมลไปขออนุญาตกับทางสํานักพิมพRoutledgและทางสํานักพิมพ
ของมหาลัยแหงหน่ึงที่สก็อตแลนดเพ่ือขออนุญาตphotocopyหนังสือของเขาอยางละเลมบอก
ช่ือหนังสือ หนาที่ขอ 

(22/27, 14 มิ.ย.51) 
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ตัวอยางท่ี (71) ถึงตัวอยางท่ี (75) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
แสดงวัตถุประสงค คือวัตถุประสงคในการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชคือ เพื่อท่ีจะ เพื่อท่ี 
เพื่อ สําหรับ จากน้ันขอความตอจากคําเชื่อมเหลานี้จะเปนวัตถุประสงคของขอความกอนหนา
คําเช่ือมดังกลาว 

 
11. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวิธีการหรือกระบวนการ  

การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวิธีการหรือ
กระบวนการ เปนการเชื่อมโยงความท่ีใชคําเช่ือมเพื่อแสดงถึงวิธีการหรือกระบวนการในการ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา โดย ดวย จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยง
ความโดยใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวิธีการหรือกระบวนการในกระดานสนทนา
จํานวน 138 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(76) ถาเราซื้อรถยนตโดยผอนสงกับบริษัทไฟแนนซ 

จําเปนตองทําประกันไหม(เขาบังคับไหม) 
(14/49, 20 มิ.ย.51) 

 
(77) ระหวางมวยไทย กับ เทควันโด อะไรแนนอนกวากัน  

ถาเอามาสูกันจริงๆ ดวยมือเปลา โดยใชทุกสวนของรางกายได และใหคนที่มีศักยภาพทาง
รางกายและความพรอมเทาๆ กัน  

(21/29, 18 มิ.ย.51) 
 

(78) อยูกรุงเทพครับ อยากไปเท่ียวดวยรถไฟสายแมกลอง (ไปคนเดียว) ในวันเสารอาทิตยครับ 
รบกวนชวยแนะนํารายละเอียดครับ (ไปจากแถวสยาม) 

(23/28, 23 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (76) ถึงตัวอยางท่ี (78) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
แสดงวิธีการหรือกระบวนการ ซ่ึงเปนการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ดังตัวอยางท่ี (76) วิธีการผอนรถ 
ตัวอยางท่ี (77) วิธีการตอสูโดยไมใชอาวุธ และตัวอยางท่ี (78) แสดงวิธีการเดินทางไปเท่ียว  
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12. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเวลา  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเวลาเปนการ

เช่ือมโยงความเพื่อแสดงวาคําเช่ือมท่ีใชแสดงเวลานั้นแสดงความสัมพันธของเวลานั้นกับเหตุการณ
ท่ีเกิดในประโยคหรือขอความนั้นๆ คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา กอน หลัง เม่ือ ตอน ขณะท่ี ในระหวาง
ท่ี ชวง จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเวลา
ในกระดานสนทนาจํานวน 552 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(79) อยางเมยเมื่อปที่แลวกลับไปเมืองไทย อยูบานคุณแม ยัดผาเขาเครื่องซักผาปุปออกมาสะบัด

ตาก ฝนตกก็ตองรีบเก็บผา ตากแหงก็ดันยับยูยี่ตองมาน่ังรีดอีก (ปกติเปนคนขี้เกียจอยูแลว อิอิ) 
ในบัดน้ันคิดถึง dryer มากๆ 

(3/33, 12 มิ.ย.51) 
 

(80) คุณตํารวจก็นารักรับแจงความของหายเปนกระบุง  สวนแจงความโดนลักทรัพย เปนการแจง

ความดวยปากเปลาคะ เพราะคุณตํารวจบอกวาเด๋ียวจะเอาขอมูลของเราไปแจงสายสืบใหคะ 
ในระหวางที่ตระเวนซื้อของกับคุณแมจนถึงประมาณบาย 3 โมงกวา จนท.แบงกติดตอวามีคน
เก็บเอกสารของเราไดอยูแถวคลองเตย 

(1/17, 2 มิ.ย.51) 
 

(81) เรื่องมีอยูวา ตอนปดเทอม ที่มหาลัยที่รานอิสลาม 1 ราน ชวงเรียน ซัมเมอร รานอิสลามจะไม
เปด เพราะคนนอย  

(15/6, 4 มิ.ย.51) 
 

(82) พอดีรูสึกตกเปนเปาสายตาของสาวๆเหลือเกิน แตยังไมอยากมีแฟน หรือไมอยากใหมีใครมา

จีบ หรือวาผมไปจีบใคร .....ตอนน้ีก็กําลังเรียนอยูดวย ทําไงดีครับ 
(17/19, 5 มิ.ย.51) 

 
(83) รานทองปฎิเสธการรับซื้อคืนทองคําแทงของผมครับ  

วันน้ีเห็นราคาดี หลังจากอยูดอยมานาน  
ก็เลยกะวาจะเอาของไปปลอยซะหนอย  
เลิกงานก็ ขึ้นรถไปเซ็นทรัลปนเกลา ... 

(19/41, 27 มิ.ย.51) 
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ตัวอยางท่ี (79) ถึงตัวอยางท่ี (83) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
แสดงเวลา กลาวคือ ตัวอยางท่ี (79) แสดงเวลาท่ีกลับมาอยูเมืองไทยแลวตองซักผารีดผา ตัวอยางท่ี 
(80) แสดงเวลาท่ีกําลังซ้ือของ ตัวอยางท่ี (81) แสดงเวลาชวงปดเทอมและมีการเรียนภาคฤดูรอน 
ตัวอยางท่ี (82) แสดงเวลาปจจุบัน สวนตัวอยางท่ี (83) แสดงเวลาในอดีตของเหตุการณกอนที่
เจาของกระทูจะนําทองมาขายจนเกิดเหตุการณในเนื้อหาของกระทู 

 
13. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงจุดเริ่มตน  

การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงจุดเริ่มตน
แสดงจุดต้ังตนของเหตุการณหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา จาก ตั้งแต เริ่ม จากการศึกษาพบวามีการ
เช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงจุดเริ่มตนในกระดานสนทนาจํานวน 
130 ครั้ง ดังตัวอยาง 
 

(84) จากวันที่เพ่ือนผมไปเจอเคาเขาจนถึงวันน้ีก็เน่ินนานแลว ผมไดพยายามทําในสิ่งที่พอจะทําได

เพ่ือตามหาเจาของ ไดไปสอบถามตามคลินิกสัตวในละแวกที่เคาหลงมา 
(4/5, 2 มิ.ย.51) 

 

(85) มะ มา ระบาย รมณ เสีย กันที่น่ี เสร็จแลว ได กดชักโครกทิ้งนํ้าไป  

เริ่ม เรื่องของ ปากอนนะ หงุดหงิด ปรี๊ด แตก เปนที่สุด เมื่อวาน น้ี มีประชุม แถว ทองหลอ  
ขับรถ ไป กําลังจะขึ้นไปที่อาคาร ที่วาน่ี เจอยาม สะกัดดาวรุง ซะกอน 

(4/26, 6 มิ.ย.51) 
 

(86) ทุกวันน้ีผมยังโทรศัพทแบบยกหูขึ้นมารับสาย และโทรออกอยูเลยครับ บลูธูทมีนะ แตไมใช 
และทําแบบน้ีมา10ปแลว ต้ังแตมีมือถือเครื่องแรก คิดวาถาโดนจับ อาจจะฝอไปสองวัน แลวก็
คงทําตอครับ      

(11/18, 6 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (84) ถึงตัวอยางท่ี (86) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
แสดงจุดเร่ิมตน คือ เปนคําเช่ือมท่ีใชแสดงจุดเร่ิมตนของเหตุการณตางๆในเนื้อหากระทู ในตัวอยาง
ท่ี (84) แสดงจุดเร่ิมตนเหตุการณท่ีเพื่อนเจาของกระทูเจอสุนัขพลัดหลงมา ตัวอยางท่ี (85) คําวา เร่ิม 
แสดงจุดเร่ิมตนของเนื้อหาท่ีตองการใหผูรวมสนทนารับทราบหรือรวมแสดงความคิดเห็น โดยการ
ใหขอมูลของตนเองกอน ตัวอยางท่ี (86) แสดงจุดเร่ิมตนของการใชโทรศัพทขณะขับรถของเจาของ
กระทู 
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14. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบจุดส้ินสุด  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบจุดส้ินสุดเปนการ

บอกใหทราบถึงจุดส้ินสุดหรือจุดสุดทายของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา 
จน จนถึง จนกระทั่ง สุดทาย สุดทายแลว ในท่ีสุด จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใช
คําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบจุดส้ินสุดในกระดานสนทนาจํานวน 276 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(87) ฟูจิ เคยชอบนะ แตหลังๆ เราวาคุณภาพอาหารแยลง และบริการแยมากกกก ไปกินมา 3 ครั้ง

สุดทายแลวโกรธจนเวียนหัว คิดวา 3 ครั้งคือจํานวนที่เราใหโอกาสวาอาจะพลาดกันได 
(1/19, 2 มิ.ย.51) 

 
(88) เสื้อสวยๆก็เยอะ อยากซื้อมากมายแตบจี๊ คอนเสิรตก็ไมไดดูกับเขาเลย 

แอบไดยินเสียงพาราด็อกซไกลๆ แตเบียดไปไมถึงจา 
มัวแตฝาดงแฟนคลับอพารตเมนตคุณปาอยู อยากไดเสื้อ 
ในที่สุดก็ไดตัวน้ีมา 1 ตัว ไมคอยคุมกับคาบัตรเลย ฮา ฮา ฮา 

(5/1, 1 มิ.ย.51) 
 

(89) หมอซาวดใหดูตัวเด็ก พรอมทั้งฟงเสียงหัวใจเคาครั้งแรกก็นํ้าตาแตกทั้งเราทั้งสามี จนตอนน้ี 
เราทองไดเกือบ 33w แลว ยังต่ืนเตนไมหายเลยคะ  

(7/23, 6 มิ.ย.51) 
 

(90) ชวง2 เดือนมานี้ซบเซามากๆ ขาดทุนยอยยับ จนทุนจะหมดแลว เลยคิดวาจะเปล่ียนมาขาย
อยางอื่นแทน  

(20/30, 16 มิ.ย.51) 
 

 (91) คราวน้ีต้ังใจจะไปแบบ Backpack ไดลองหาขอมูลคราวๆ แลว แตเริ่มรุสึกหว่ันใจนิดนึงคะ    
รุสึกทําไมมันลําบาก ลําบาก จนเกือบจะไปทัวรหลายครั้ง 

(23/14, 9 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (87) ถึงตัวอยางท่ี (91) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
แสดงจุดส้ินสุด คือ เปนการแสดงการสุดสุดของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตัวอยางท่ี (87) แสดง
จุดส้ินสุดของความอดทนที่เจาของกระทูมีตอคุณภาพและบริการของรานอาหาร ตัวอยางท่ี (88) 
เปนการแสดงวาสุดทายแลวเจาของกระทูก็ไดเส้ือมาเพียงตัวเดียว ตัวอยางท่ี (89) แสดงวาเจาของ
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กระทูยังต่ืนเตนกับการฟงเสียงหัวใจของลูกมาถึงปจจุบัน ตัวอยางท่ี (90) แสดงการการส้ินสุดของ
การลงทุนขายของของเจาของกระทู เนื่องจากเงินทุนท่ีใชขายของหมดแลว ตัวอยางท่ี (91) แสดง
จุดส้ินสุดของการตัดสินใจวาจะไปเท่ียวอยางไร 
 

15. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงลําดับขั้นตอน  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงลําดับข้ันตอน

เปนการเสนอข้ันตอนของการดําเนินการหรือตามเวลาอยางใดอยางหนึ่ง มีการเรียงลําดับโดยใช
คําเช่ือมวา แลว แลว...จากนั้น จากนั้น เม่ือ...แลว จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใช
คําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงลําดับข้ันตอนในกระดานสนทนาจํานวน 1,012 ครั้ง ดัง
ตัวอยาง 
 

(92) หลานสาวนางเปงเลาตอไปวา ไดพยายามคีบออกมาไดประมาณ 50 ตัว จากนั้นจึงนําสง
โรงพยาบาลสูงเมน ขณะเดียวกัน มีชาวบานรูขาวมาขอหนอนไปหมด 

(21/6, 3 มิ.ย.51) 
 

(93) ผมก็เลยถามเก่ียวกับงานอดิเรกของเคา, ทํางานฟลดน้ีมานานแคไหน, career-path (ตอนน้ีเคา 
เปน sales m.) ซึ่งผมก็เห็นวาเคาคงงงๆกับคําถามผมวาทําไมผมถึงถามอะไรแบบน้ี แลวก็เปน
อยางท่ีคิดจริงๆดวย 

(20/15, 9 มิ.ย.51) 
 

(94) เลยอยากรบกวนพี่ๆที่ไปดูแลวเจอโปรโมช่ันดีๆคุมๆ+ที่พักดีๆ ชวยกันมาแปะใหทีครับ เอา

แบบคัดๆแลวอะครับ จะไดรีบหาดูรีวิวที่พักเหลาน้ันคืนน้ี แลวพรุงน้ีไปซื้อเลยนะครับ 
(23/13, 7 มิ.ย.51) 

 
ตัวอยางท่ี (92) ถึงตัวอยางท่ี (94) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ

แสดงลําดับข้ันตอน ดังตัวอยาง คําวา จากนั้น แลวก็ แลว แสดงลําดับข้ันตอนของเหตุการณ คือ มี
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นกอนและใชคําเช่ือมแบบแสดงลําดับข้ันตอนเพื่อแสดงเหตุการณท่ีตามมา 
 

16. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบการเปรียบเทียบ  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบการเปรยีบเทียบเปน

การเปรียบเทียบระหวางเหตุการณหรือเรื่องราวระหวางประโยคหรือขอความ  คําเช่ือมท่ีใชไดแก 
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คําวา เทากับวา เหมือนเชนท่ี เหมือนกับ เชนเดียวกับ ดูเหมือนวา เหมือน ก็เหมือน คือๆ คลายๆกับ
วา จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบการเปรียบเทียบ
ในกระดานสนทนาจํานวน 207 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(95) สั่งขาวราดแกงเขียวหวานกับหมูทอด  คําแรกที่กินเขา โอ! พระเจาชวยกลวยทอด  รถขน

นํ้าตาลสงสัยจะควํ่าหนารานขายขาวแกงรานน้ีแนเลย ถึงไดประเคน นํ้าตาลใสแกงเขียวซะ
หวานเจี๊ยบ ประมาณวานํ้าตาล ku ไดมาฟรี เลยใสซะเต็มเน่ียว 

(1/1, 2 มิ.ย.51) 
 

(96) เราสะโพกใหญมากๆคะ 

36 แนะ  หา size คอนขางยาก ทําใหดูอวนดวยคะ 
แลวเลือกเสื้อผาใสกันยังไงคะ  ไมเอาแบบที่คลุมสะโพกนะคะ 
เราไมชอบอะ  เหมือนคนทอง   

(9/27, 27 มิ.ย.51) 
 

(97) มี 3 คน ใสสิ่งที่เขาไมนาเรียกวาเสื้อ คือเอาผาเช็ดหนาผืนใหญๆมาพับเปนสามเหลี่ยม แลว

ผูกเอาไว ซึ่งเคยฮิตอยูชวงนึงเมื่อประมาณ 5 ปที่แลว 
กรี๊ดกราดกันมากมาย เสียงอยางกับนกกระจอกรังแตก  
คนเขาหันมามองอยางสมเพช นองเราเปนผูชายยังรับไมไดเลย 

(13/1, 2 มิ.ย.51) 
 

(98) เพ่ิงไดดูเองคะ รายการเปดเลนสสองโลก เรื่อง อารเจนตินาลมละลาย 

เพ่ือนสง ลิงคในยูทูบให  
อยากรูวา ประเทศไทยจะมีสิทธิ์เปนแบบน้ันมั้ยคะ 
หรือวาเรามีกม. ปองกันอยู 
หรือวา ตอนน้ีเราก็คือๆ อารเจนตินาแลว 
เปนอารเจนตินา ระยะเริ่มตน? 

(14/21, 24 มิ.ย.51) 
 

(99) ผมกําลังทําโปรเจคสํารวจเก่ียวกับแนวทางใหม ๆ ในการใหความรูเบื้องตนกับนักลงทุนที่ยัง

ไมเขาตลาดครับ คลายๆ กับวานอกจากอานหนังสือหุน  ฟงอบรม  เลนคลิกทูวิน โมโนโพลี 
อานสินธร มันนาจะมีอะไรสนุก ๆ ใหม ๆ ทําที่ทําใหเราไดความรูเก่ียวกับการลงทุนไปดวย 

(19/42, 28 มิ.ย.25) 
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ตัวอยางท่ี (95) ถึงตัวอยางท่ี (99) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบ
แสดงการเปรียบเทียบ คือ ตัวอยางท่ี (95) คําวา ประมาณวา แสดงการเปรียบเทียบวาน้ําตาลท่ีราน
ขาวแกงใสนั้นใสเหมือนกับไดมาโดยไมตองซ้ือ ตัวอยางท่ี (96) คําวา เหมือน แสดงการเปรียบเทียบ
ตอนท่ีเจาของกระทูใสเส้ือคลุมสะโพกกับคนทอง ตัวอยางท่ี (97) คําวา อยางกับ แสดงการ
เปรียบเทียบระหวางเสียงนกกระจอกแตกรังกับเสียงเด็กกลุมหนึ่ง ตัวอยางท่ี (98) คําวา คือๆ แสดง
การเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอารเจนตินา ตัวอยางท่ี (99) คําวา คลายๆ กับวา แสดงการ
เปรียบเทียบผลงานของเจาของกระทูท่ีกําลังจะทําข้ึนกับกิจกรรมท่ีใหความรูและไมนาเบ่ือ 
 

17. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงการกลาวถึงคําพูด ความคิด หรือขอเท็จจริง  
  การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงการกลาวถึง
คําพูด ความคิด หรือขอเท็จจริงเปนการเชื่อมโยงความที่แสดงคําพูดหรือขอความท่ีกลาวอางถึง 
คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา วา ท่ีวา จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมแสดง
ความสัมพันธแบบแสดงการกลาวถึงคําพูด ความคิด หรือขอเท็จจริงในกระดานสนทนาจํานวน 
1,495 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(100) บางลัทธิละกัน ที่กําลังสนทนากันอยูตอนน้ี ที่วา ผูหญิงเวลาจะสักการะพระพุทธเจา ตองถอด

เสื้อผาออก แลวเตนรํา ประมาณน้ี ถือวาไมเจตนาทําบาป 
(15/41, 26 มิ.ย.51) 

 
(101) คงเคยไดยินใชไหมครับที่วา นํ้าผลไมถาไมไดด่ืมจากการคั้นสดๆ  จะเสียคุณคาทาง

โภชนาการไปมาก 
(18/33, 29 มิ.ย.51) 

 

(102) เราเลยสงสัยวามีดวยเหรอที่พักที่เก็บเงินเพ่ิมแตไมมีเตียงเสริมให (ขอย้ําวาเรายินดีจายสวน 
เพ่ิมตรงน้ี แตสงสัยวาไมมีเตียงเสริมใหแลวจะใหเรานอนยังไง แลว 1,000 บาทท่ีเก็บไปมันคา
อะไร อยาบอกวาคานํ้าที่อาบนะ มันไมคอยสมเหตุสมผลเทาไหร) 
อยากทราบวาเพ่ือนๆ เคยเจอที่พักแบบน้ีกันมั้ยคะ แลวเคาเหตุผลในการเก็บเงินเพ่ิมวาเปนคา
อะไร สงสัยจริงๆ 
ปล. คาที่พักไมรวมอาหารเชาคะ 

(23/17, 10 มิ.ย.51) 
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ตัวอยางท่ี (100) ถึงตัวอยางท่ี (102) เปนการใชคําเช่ือมเพื่อแสดงความสัมพันธ
แบบแสดงการกลาวถึงคําพูด ความคิดหรือขอเท็จจริง คือ เปนการใชคําเช่ือม วา ท่ีวา แสดงการ
กลาวถึงเนื้อหากระทูท่ีเปนขอเท็จจริงและเปนเนื้อหาซ่ึงเปนสวนสําคัญของกระทู 
 

18. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบสรุปความ  
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบสรุปความเปนการ

เช่ือมโยงความโดยใชคําเช่ือมเพื่อแสดงการสรุปใจความหรือสาระสําคัญของเรื่องท่ีกลาวมาแลว 
คําเช่ือมท่ีใชไดแกคําวา ดังนั้น สรุปวา สรุปคือ จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยใช
คําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบสรุปความในกระดานสนทนาจํานวน 69 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(103) เงินจํานวนน้ีมากกวาเงินที่ซื้อเลนสผมพอสมควร และประกาศขายเลนสผมเชนกันในราคาที่

เทากับที่ผมขายให แนนอนคงขายขาดทุนสักหนอย 
และเห็นเคามาประกาศชวนคนอื่นไปซื้อกลองชุดใหญราคาเกินครึ่งแสนอะครับ 
ผมก็เลยบอกวา ใหสะสางหน้ีผมกอนสิ กลองชุดใหญจะซื้อเมื่อไหรคอยซื้อ ผมรอคาเลนสมา 
4-5 เดือนแลวเคาก็ไปซื้อกลองชุดใหญ ในขณะที่ผมตองรอคาเลนสไปอีกสัปดาหหน่ึง 
สรุปคือ ผมพึ่งไดเงินคาเลนสหลังจากรอมา 4-5 เดือน ไดบทเรียนไปพอสมควรจากความไว
เน้ือเช่ือใจ 

(2/32, 27 มิ.ย.51) 
 

(104) ผมไมเคยใชกําลังกับเธอ ไมเคยทํารายเธอ เธออยากใหผมทําอะไรให ผมทําใหหมด  

เธออยากใหผมพาไปไหน ผมพาไปหมด ใหไปรับเพ่ือนเธอผมก็ไป (มันไมใชเรื่องของเราทั้ง 
2 คนเลย...) สรุปไดวา "ผมรักเธอมากครับ"แตทําไมทุกครั้งที่มีปญหาแคเรื่องเล็กนอย เธอจะ
ขวางปาขาวของ ทําเสียงดังปงปง หลายครั้งก็มาลงที่ผม 

(18/6, 17 มิ.ย.51) 
 

(105) 1. ปน้ีประเทศไทยมาถึงจุดตํ่าสุดแลวครับ ไมมีเหตุการณครั้งไหนเลวรายกวาน้ีแลว มีรัฐบาล
ใหมยังไงก็คงดีกวารัฐบาลน้ี และอีกไมนานพันธมิตรก็คงออนแรงไปเอง ประกอบกับปลายป
มีเลือกต้ังสหรัฐ ดังน้ันเศรษฐกิจโลกก็คงดีขึ้นดวย  

(19/23, 9 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (103) ถึงตัวอยางท่ี (105) เปนการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธ
แบบสรุปความ กลาวคือ ตัวอยางท่ี (103) ใชคําวา สรุปคือ แสดงการสรุปเหตุการณท่ีเพ่ือนเจาของ
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กระทูยังไมไดจายคาเลนสใหกับเจาของกระทู ตัวอยางท่ี (104)  คําวา สรุปไดวา แสดงการสรุป
สาระสําคัญของเน้ือหากระทูท่ีเจาของกระทูไดเลามาทั้งหมด ตัวอยางท่ี (105) คําวา ดังนั้น แสดง
การสรุปหลังจากท่ีไดกลาวถึงสาเหตุของขอสรุปนี้ไปแลว 
 

จากรายละเอียดท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือม
ไดดังตาราง 
 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือม 
 

ลกัษณะการเชือ่มโยงความ จํานวนการปรากฏ คิดเปนรอยละ 

1. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบคลอยตาม 1127 8.36 
2. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบขัดแยง 1035 7.70 
3. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบเง่ือนไข 414 3.07 
4. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบใหเลือก 713 5.30 
5. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเหตุ 897 6.70 
6. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงผล 2185 16.21 
7. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบขยายความ 2841 21.07 
8. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงตัวอยาง 138 1.02 
9. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบตัดตอนหรือ 
แยกสวน 

69 0.51 

10. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดง
วัตถุประสงค 

184 1.36 

11. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวธิีการ
หรือกระบวนการ 

138 1.02 

12. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเวลา 552 4.10 
13. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบจุดเริ่มตน 130 0.96 
14. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดง
จุดส้ินสุด 

276 2.05 
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ลกัษณะการเชือ่มโยงความ จํานวนการปรากฏ คิดเปนรอยละ 

15. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบลําดับข้ันตอน 1012 7.51 
16. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบการ
เปรยีบเทียบ 

207 1.54 

17. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบแสดงการ
กลาวถึงคําพูด ความคิดหรือขอเท็จจริง 

1495 11.01 

18. การใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบสรุปความ 69 0.51 
รวม 13482 100 

 
จากตารางจะเห็นไดวา การใชคําเช่ือมของกระทูในกระดานสนทนามีการใชคําเช่ือม

เพื่อแสดงความสัมพันธแบบขยายความมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  การใชคําเ ช่ือมเพื่อแสดง
ความสัมพันธแบบแสดงผล และการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธแบบกลาวถึงคําพูดหรือ
ขอเท็จจริง คําเช่ือมที่มีการใชนอยท่ีสุด คือ คําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยกสวน 
และ คําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบสรุปความ 
 
การซํ้า (Repetition)  

การเช่ือมโยงความโดยการซํ้าเปนการเชื่อมโยงความชนิดหนึ่งมี 3 ประเภทไดแก การ
ซํ้ารูป การซํ้าความ และการซํ้าโครงสราง 

 
1. การซํ้ารูป การซํ้ารูปเกิดจากการท่ีบางสวนของขอความมีรูปภาษาเหมือนกัน พบ 2 

ชนิด คือ การซํ้าในระดับคําและระดับวลีหรือกลุมคํา 
1.1 ระดับคํา  

การซํ้าระดับคํามีท้ังซํ้าทุกสวน และซํ้าบางสวน ในการซํ้าทุกสวนรูป
ภาษาและประเภทของคําเหมือนกันทุกประการ จากการศึกษาพบวามีการซํ้าระดับคําในกระดาน
สนทนาจํานวน 391 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(106) และทั้ง 2 คน ก็มีอะไรหลาย ๆ อยาง คลาย ๆ กันมาก ไมวาจะเปน..  

1. นักรองเหมือนกัน  
2. เปนลูกรักเหมือนกัน  
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3. มีโฆษณาเหมือนกัน  
4. มีคอนเสิรตเหมือนกัน  
5. มีละครเหมือนกัน  

(6/44, 30 มิ.ย.51) 
 

(107) สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 

(16/34 28 มิ.ย.51) 
 

(108) คือถามีเพ่ือนสนิทมากๆ ที่เปนผูหญิงมีปญหาต้ังครรภโดยไมไดต้ังใจ 

คงไมสามารถปรึกษาใครได และเลือกที่มาปรึกษาเรา 
โดยที่เราใหความเห็นวา บาปนะ อยาทําเลย 
แตเพ่ือนเลือกที่จะทําแทง และยืนยันที่จะทํา 
พรอมกับรองไห และขอรองใหเราไปเปนเพ่ือน 

(18/19, 26 มิ.ย.51) 
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ตัวอยางท่ี (106) ถึงตัวอยางท่ี (108) เปนการเชื่อมโยงความในระดับคํา จาก
การศึกษาพบการซํ้าทุกสวน ดังในตัวอยางท่ี (106) และตัวอยางท่ี (107) สวนตัวอยางท่ี (108) เปน
การซํ้าบางสวน 
 

1.2 ระดับวลีหรือกลุมคํา  
ในการเชื่อมโยงความโดยการซํ้ารูปในระดับวลีหรือกลุมคํานี้พบการซํ้าท้ัง

ประเภททุกสวนและบางสวน ในการซํ้าบางสวนของวลีหรือกลุมคํานั้นอาจซํ้ารูปบางสวนกับระดับ
คําก็ได และสวนใหญพบวาวลีหรือกลุมคําท่ีซํ้ารูปกันนั้นมีประเภทของคําเหมือนกัน จากการศึกษา
พบวามีการซํ้าในระดับวลีหรือกลุมคําในกระดานสนทนาจํานวน 161 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(109) จขกท. ก็มีหนวดคะ อิอิอิ ผูชายชอบทักวา "ผูหญิงมีหนวด"  

บางคนก็วาแปลกดี  
บางคนก็วาเซ็กซี่ (อันน้ีชอบ อิอิอิ) 
บางคนก็วาหนาโหด  
แตเสียงสวนมากบอกวา หนาโหดมากกวา 

(13/7, 23 มิ.ย.51) 
 

(110) ทําไม อ. ท่ีธรรมศาสตร ไมคอยปดโทรศัพทมือถือ เวลาเขาสอน ..  

อะๆ เห็นจั่วหัวกระทูแบบน้ีอยาเพ่ิงเขาใจผิดวาจะมาโจมตีสถาบันใดๆ เดอ 
เพียงแตวาเปนขอสังเกตเทาน้ันเอง เหะๆ สังเกตแบบขําๆ นะ 
คือผมเรียนจบจาก มศว ครับ ตอนเรียนที่น่ัน อ. จะซีเรียสมากกับการใหนิสิตปด
โทรศัพทมือถือกอนเขาเรียน รวมถึงหามคุยโทรศัพทในหองเรียนดวย .. ครั้งนึงผมเคยลืมปด
โทรศัพทแลวดันมีคนโทรเขามา มันก็ดังสิครับ (ริงโทนเปนเสียงแกวหนามา ตุเรงๆ) ไอ
เพ่ือนๆ ก็ขํา .. สวน อ. ไมขําครับ เธอมองแบบเหยียดๆ ไอเราง้ีหนาซีดเลย 
บางครั้ง อ. บางทานลืมปดโทรศัพทก็มี(ซึ่งนอยคร้ังมาก) พอเสียงโทรศัพทดัง อ. ก็จะตกใจ
มาก บอกวา "อุย!! ขอโทษจะ ครูลืม" 
แตพอมาเรียนโท ที่ธรรมศาสตรก็พบวา อ. ที่น่ีไมคอยปดโทรศัพทกันเลยแฮะ อีกอยางเวลา
โทรศัพทดังก็รับสาย แลวคุยๆ กันตามปกติ .. ก็แปลกดีก๊ับ 
"ฉันรัก มศว เพราะ มศว สอนใหฉันปดโทรศัพทกอนเขาหองเรียน" (ลอเลนนา อิอิ)  

(22/1, 1 มิ.ย.51) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 159 

(111) คุณนัท305 และคุณ Flowery1 ชวยสรุป กฏ Grammar 252 ขอ ใหเพ่ือนๆ ใน pantip3 หนอย

ไดไหมครับ  
พอดีเขามาอานใน pantip3 บอย ๆ แลวเห็นวาถารูกฏน้ีแลวจะชวยใหมีแนวทางในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษใหดีขึ้นได ก็เลยขอรบกวน คุณนัท 305 และ คุณ Flowery1 
ในการสรุป กฏ Grammar 25 ขอ2 ใหเพ่ือนๆ ใน pantip3 ไดมีหลักการจําและนําไปประยุกต
ตอหนะครับ 
ขอบคุณลวงหนานะครับสําหรับความใจดีของคุณ นัท305 กับ คุณ Flowery1 ที่มีใหเพ่ือน ๆ 
ใน pantip3 เสมอ  

(22/13, 4 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (109) ถึงตัวอยางท่ี (111) เปนการเชื่อมโยงความในระดับวลีและกลุมคํา ซ่ึง
เปนเปนการซํ้าในระดับวลีหรือกลุมคํา ตัวอยางท่ี (109) และ ตัวอยางท่ี (111) เปนการซํ้าทุกสวน 
สวนตัวอยางท่ี (110) เปนการซํ้าบางสวน  
 

2. การซํ้าความ การซํ้าความเปนการเช่ือมโยงความท่ีใชรูปภาษาใหมที่มีความหมายคง
เดิมหรือใกลเคียงกับรูปภาษาที่กลาวนํามากอน เรียกอีกอยางหนึ่งวา การพองความ หรือการพอง
ความหมาย นอกจากนั้นยังพบวามีการซํ้าในระดับประโยคหรืออนุพากยอีกดวย จากการศึกษา
พบวามีการซํ้าความในกระดานสนทนาจํานวน 138 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(112) พีท ทองเจือ ดุงสุดขีดจากละครเร่ืองอะไร  

ยอนความหลังคะ พ่ีพีท ฮอทสุดๆในพ.ศ.ไหน และจากละครเร่ืองอะไร 
(5/11, 1 มิ.ย.51) 

 

(113) อยากทราบครับวาใครเปนสปอนเซอรใหกลุมพันธมิตรครับ?  

อยากทราบวามีองคกรหรือใครบางที่เปนสปอนเซอรใหพันธมิตรครับ?จะไดเลิกอุดหนุน
สินคา  

(12/49, 29 มิ.ย.51) 
 

(114) ทําไมเราตองกราบไหว พระพุทธรูป  
ทําไมเราตองกราบ พระพุทธรูป 
 
ผมเปนพุทธศาสนิกชนนะครับ 
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แตประเด็นของผมที่ผมจะถามตอไปน้ี 
เปนเพียงแคสงสัย 
เพราะเบาปญญา 
จึงอยากเรียนถามทานที่สามารถช้ีทางสวางใหดวยครับ 
ทําไมเราตองกราบพระพุทธรูป  ทั้งที่พระองคสอนวา หามนับถือเทวรูปตางๆ และวัตถุตางๆ 

(15/19, 9 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (112) ถึงตัวอยางท่ี (114) เปนการเช่ือมโยงความโดยการซํ้าความ คือ 
ขอความที่ซํ้ามีรูปภาษาไมเหมือนกันแตมีความหมายเหมือนกันหรือตองการส่ือความในแบบ
เดียวกัน ตัวอยางท่ี (112) ถึงตัวอยางท่ี (114) เปนตัวอยางของการซํ้าความ เนื่องจากเปนการซํ้า
ขอความท่ีมีเนื้อความอยางเดียวกัน โดยอาจมีการเพิ่มขอความสวนหนึ่งข้ึนมาเพื่อแสดงขอมูลท่ี
ชัดเจนยิ่งข้ึนดวย 
 

3. การซํ้าโครงสราง การซํ้าโครงสรางเปนการเช่ือมโยงความท่ีแสดงความสัมพันธ
ระหวางรูปภาษาท่ีปรากฏในโครงสรางทางภาษาท่ีเหมือนกัน โครงสรางท่ีซํ้ากันนี้อาจเปนวลี หรือ
สวนใดสวนหนึ่งของประโยคก็ได การซํ้าโครงสรางนับเปนการแสดงความสัมพันธระหวางรูป
ภาษาท่ีปรากฏอยูในโครงสรางเดียวกัน ซ่ึงเจาของกระทูใชเปนเครื่องมือในการแสดงการยํ้าหรือ
เนนส่ิงท่ีกําลังกลาวถึงท่ีเปนเรื่องทํานองเดียวกัน ทําใหสะดวกตอผูรวมสนทนาในการติดตามและ
ทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน จากการศึกษาพบวามีการซํ้าโครงสรางในกระดานสนทนาจํานวน 92 ครั้ง 
ดังตัวอยาง 

 
(115) หลาย ๆ ความคิดเห็น  นาสนใจ  นาปฏิบัติตาม (อยางย่ิง) 

บางอยางผมก็ปฏิบัติอยู 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
จขกท. ชาย +โสด 
กําลังหาวิธีที่จะประหยัดใหมากข้ึน  

 
คห.1 เพศชาย โสด ไมมีบุตร 
อาหาร+ขนม+คาเดินทางไปหาอาหาร =  20,000  
วาจะลดแลว เริ่มเบื่อ 
 
คห.3 ชาย + สมรส 
อาหารกินเทาที่จําเปนตอรางกาย ไมเที่ยว ไมด่ืม 
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หลายๆมื้อก็ชวยกันทํากินเองกะแฟน  ประหยัดอยูแลว 
 
คห.6  หญิง โสด 
ใหแม  2,000 
คาอาหารซื้อบาง ทํากินเองบาง 
ใชชีวิตพอเพียง 
 
คห.7 หญิง โฉด..... 
เสาร-อาทิตย :น่ีแหละตัวเปลือง แตไมทุกอาทิตย พยายามลดอยู ==> ตองทําใหได 
ตอนน้ีที่พยายามลดอยู คือ พวกกาแฟสดทั้งหลาย.. 

(7/27, 8 มิ.ย.51) 
 

(116) น่ีถาไมไดชมการอภิปรายและการแสดงหลักฐานและการตอบของรัฐมนตรีตางประเทศ รวม
ไปถึง ไมไดฟงนายกสมัครหละก็ อาจจะเคล้ิมตามไดเลยนะนั่นวา ออรัฐบาลจนตอหลักฐาน 
ออเสียกระบวน ออไมชอบมาพากล 

(12/43, 25 มิ.ย.51) 
 

(117) ชางเปนปที่ย่ําแยจริงๆ  เศรษฐกิจก็แยนักการเมืองก็มัวแตกัดกะมอบ นํ้ามันก็ขึ้นไมหยุด หุนก็
ตกเอาๆ  แถมแมนยูยังไดดับเบิลแชมปอีก 

(14/32, 27 มิ.ย.51) 
 

ตัวอยางท่ี (115) ถึงตัวอยางท่ี (117) เปนการเชื่อมโยงความโดยการซํ้าโครงสราง 
ตัวอยางท่ี (115) มีโครงสราง คือ  คห.ท่ี... +  คําบอกเพศ + สถานภาพ ตัวอยางท่ี (116) มีโครงสราง 
คือ คําอุทาน +  คํากริยา สวนตัวอยางท่ี (117) มีโครงสราง คือ คํานาม + ก็ + คํากริยา 
 

จากรายละเอียดที่กลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปการเช่ือมโยงความโดยการซํ้าไดดัง
ตาราง 
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ตารางที่  11 แสดงจํานวนการเช่ือมโยงความโดยการซํ้า 
 

ลกัษณะการซํ้า ประเภทของการซํ้า จํานวนการปรากฏ คิดเปนรอยละ 

ระดับคํา 391 50 
การซํ้ารูป 

ระดับวลีหรือกลุมคํา 161 20.59 
การซํ้าความ  138 17.65 

การซํ้าโครงสราง  92 11.76 
รวม 782 100 

 
จากตารางแสดงจํานวนการเช่ือมโยงความโดยการซํ้า จะเห็นไดวากระทูในกระดาน

สนทนามีการซํ้ารูปในระดับคํามากท่ีสุด รองลงมา คือ การซํ้ารูปในระดับวลีหรือกลุมคํา การซํ้า
ความ และ การซํ้าโครงสราง ตามลําดับ 
  
การละ (Ellipsis) 

การละเปนการเช่ือมโยงความโดยการแทนท่ีหนวยภาษาเดิมดวยการไมปรากฏรูป ใน
การศึกษาการเช่ือมโยงความของเนื้อหากระทูในกระดานสนทนาพบวามีการเช่ือมโยงความโดยการ
ละ 2 ประเภท ดังนี้ 
 

1. การละหนวยนาม (Nominal Ellipsis) จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดย
การละหนวยนามในกระดานสนทนาจํานวน 3,381 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(118) นํ้าหอมกลิ่นผูหญิง รักใครกล่ินไหนกันบางคะ  

ใครชอบΟกลิ่นไหน บอกกันหนอยสิจะ  
(9/14, 24 มิ.ย.51) 

 
(119) โปรโมช่ันเติมเงินไดวัน 3 เทา ตองรอก่ีวัน ถึงจะไดวันครบ 3 เทาครับ? 

เติมΟผานสลิปที่ 7-eleven ไดมั้ยครับ? 
ขอบคุณครับ 

(10/49, 30 มิ.ย.51) 
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(120) นักศึกษาของเราคนนึงรางกายเปนชายแตใจเปนหญิง เธอแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษา

หญิงมาเรียนเปนประจํา เราใหΟ1เขาเรียนได โดยΟ2ทําเปนไมเห็น Ο1ไมพูดถึงΟ1 เพราะ
Ο2คิดวาเปนเรื่องของจิตใจ... 

(22/4, 2 มิ.ย.51) 
 

จากตัวอยางท่ี (118) ละคําวา น้ําหอมผูหญิง ตัวอยางท่ี (119) ละคําวา เงิน และ
ตัวอยางท่ี (120) สุญญรูปลําดับท่ี 1 ละคําวา นักศึกษา สุญญรูปลําดับท่ี 2 ละคําวา เรา 
 

2. การละหนวยกริยา (Verbal Ellipsis) จากการศึกษาพบวามีการเช่ือมโยงความโดย
การละหนวยกริยาในกระดานสนทนาจํานวน 207 ครั้ง ดังตัวอยาง 

 
(121) ทุกทานจายเงินคารายเดือน เติมเงินมือถือผานชองทางใดบาง  

Happy ใช Krungsrionline 
Hutch รายเดือน กรุงศรี Krungsrionline 
Truemove ตัดบัตร credit 
WEPCT เติมที่ Shop 

แลวทานอื่นๆ จายยังไงกันบางครับ Οชองทางไหนบาง 
(10/43, 29 มิ.ย.51) 

 
(122) คือถามีเพ่ือนสนิทมากๆ ที่เปนผูหญิงมีปญหาต้ังครรภโดยไมไดต้ังใจ 

คงไมสามารถปรึกษาใครได และเลือกที่มาปรึกษาเรา 

โดยที่เราใหความเห็นวา บาปนะ อยาΟเลย 

แตเพ่ือนเลือกที่จะทําแทง และยืนยันที่จะทําΟ 
(18/19, 26 มิ.ย.51) 

 
(123) ประโยคไหนของนิยายคุณทมยันตี ท่ีคุณชอบที่สุดคะ  

สวนตัวΟเยอะมากกกก 
แตที่จําไดแมนและชอบมาก จากเรื่อง ทวิภพ 

(22/24, 10 มิ.ย.51) 
 

จากตัวอยางท่ี (121) ละคําวา จาย ตัวอยางท่ี (122) ละคําวา ทําแทง และตัวอยางท่ี 
(123) ละคําวา ชอบ 
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จากรายละเอียดท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปการเช่ือมโยงความโดยการละไดดัง
ตาราง 
 
ตารางที่ 12  แสดงจํานวนการเช่ือมโยงความโดยการละ 
 

ลกัษณะการละ จํานวนการปรากฏ คิดเปนรอยละ 

การละหนวยนาม 3381 94.23 

การละหนวยกริยา 207 5.77 

รวม 3588 100 
 

จากตารางจะเห็นไดวากระทูในกระดานสนทนาพบการละหนวยนามมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 94.23 รองลงมา คือ การละหนวยกริยา คิดเปนรอยละ 5.77 

 
รายละเอียดการเช่ือมโยงความของกระทูในกระดานสนทนาท่ีกลาวมาท้ังหมด 

สามารถสรุปไดดังตาราง 
 
ตารางที่ 13  แสดงจํานวนการเช่ือมโยงความของกระทูในกระดานสนทนา 
 

ลกัษณะการเชือ่มโยงความ จํานวน คิดเปนรอยละ 

การอางถึง 2070 10.39 

การใชคําเชื่อม 13482 67.67 

การซํ้า 782 3.93 

การละ 3588 18.01 
รวม 19922 100 

 
จากตารางท่ี 13 แสดงจํานวนการเช่ือมโยงความของกระทูในกระดานสนทนา จะเห็น

ไดวากระทูในกระดานสนทนามีการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมมากท่ีสุด รองลงมา คือ การ
ละ การอางถึง และ การซํ้า ตามลําดับ 
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รายละเอียดของการเชื่อมโยงความสามารถแสดงใหเห็นไดวากระทูในกระดาน
สนทนามีลักษณะคลายกับการเลาเร่ืองหรือการพูดคุยแบบเผชิญหนา เนื้อหาของกระทูเปนเร่ืองราว
ท่ีเกิดข้ึนกับเจาของกระทูหรือคนใกลตัวแลวเจาของกระทูจึงนํามาถายทอดผานกระดานสนทนา 
การถายทอดเนื้อหาและเร่ืองราวตางๆจึงจําเปนตองใชการเชื่อมโยงเนื้อความตางๆเขาดวยกัน 
เพื่อใหผูรวมสนทนาสามารถอานแลวเขาใจเนื้อหาไดอยางถูกตอง ครบถวน ไมเกิดการส่ือสารท่ี
ผิดพลาดไปจากวัตถุประสงคของเจาของกระทู นอกจากนั้นหากเจาของกระทูเรียบเรียงเนื้อหาอยาง
ราบร่ืน อานเขาใจงายยังชวยใหไดรับคําตอบหรือความคิดเห็นท่ีถูกตองและตรงกับวัตถุประสงคใน
การตั้งกระทูอีกดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยนี้มุงวิเคราะหภาษาท่ีใชในการต้ังกระทูของกระดานสนทนา โดยศึกษา
รูปแบบและองคประกอบของกระทูในกระดานสนทนา กลวิธีทางภาษาท่ีใชในการต้ังช่ือกระทูของ
กระดานสนทนา และการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในภาษาระดับขอความของเน้ือหาของกระทูใน
กระดานสนทนา สมมุติฐานในการศึกษาครั้งนี้คือ 1. เม่ือพิจารณาจากองคประกอบและ
วัตถุประสงคของการตั้งกระทู ในกระดานสนทนาจะมีกระทูหลายรูปแบบ และ 2. ภาษาที่ใชใน
กระดานสนทนามีลักษณะเฉพาะ ท้ังในดานการใชสัญลักษณภาพ  การใชกลวิธีการต้ังช่ือกระทู 
เพื่อใหกระทูของตนนาสนใจ 

ผูวิจัยเก็บขอมูลกระทูท่ีใชในการศึกษาจากกระดานสนทนาของ www.pantip.com 
โดยเลือกเก็บจากหองยอยจํานวน 23 หอง ไดแก สยามสแควร ชานเรือน  เฉลิมไทย ไกลบาน เฉลิม
กรุง  หองสมุด   จตุจักร   ศาสนา   กนครัว   หวากอ   ชายคา  สีลม  รัชดา  สินธร  มาบุญครอง ราช
ดําเนิน ศุภชลาศัย  ศาลาประชาคม  Blueplanet  กลอง  ไรสังกัด สวนลุมพินี และโตะเครื่องแปง 
ผูวิจัยคัดเลือกกระทูท่ีมีผูรวมสนทนามากท่ีสุด 50 ลําดับแรกของแตละหอง ไดขอมูลกระทูท้ังหมด 
1,150 กระทู 

ผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหเพื่อจําแนกรูปแบบของกระทูตามโครงสรางและ
วัตถุประสงคในการต้ังกระทู จากนั้นนําเฉพาะสวนท่ีเปนช่ือกระทูมาวิเคราะหกลวิธีทางภาษาท่ีใช
ในการตั้งช่ือกระทู รวมไปถึงสัญลักษณภาพและเครื่องหมายตางๆท่ีใชในการตั้งช่ือกระทู และนํา
กระทูท้ังหมดมาวิเคราะหการเช่ือมโยงความที่ผูวิจัยประยุกตข้ึนจากแนวคิดเรื่องการเช่ือมโยงความ 
ของ Wipah Chanawangsa และ แนวคิดเรื่องการศึกษาสัมพันธสาร ของ ชลธิชา บํารุงรักษ  
 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิเคราะหภาษาท่ีใชในการต้ังกระทูของกระดานสนทนา สรุปเปนประเดน็
ไดดังน้ี 

1. รูปแบบของกระทูในกระดานสนทนา 
จากการพิจารณาองคประกอบของกระทู พบวา กระทูในกระดานสนทนาสามารถ

จําแนกตามองคประกอบได 4 รูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบจะมีองคประกอบท่ีเหมือนกันคือ ช่ือกระทู  
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แตมีเพียงกระทูเดียวท่ีมีองคประกอบ 1 สวน คือ มีเพียงช่ือกระทูเทานั้น กระทูท่ีมีองคประกอบ 2 
สวน คือ ช่ือกระทูและเนื้อหา มีความถี่มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.22  รองลงมา คือ กระทูท่ีมี
องคประกอบ 3 สวน ไดแก ช่ือกระทู เนื้อหา และสวนลงทาย กระทูท่ีมีองคประกอบ 4 สวน ไดแก 
ช่ือกระทู เนื้อหา สวนลงทาย และสวนเพิ่มความ ซ่ึงมีความถี่คิดเปนรอยละ 6.44  

เม่ือผูวิจัยจําแนกรูปแบบของกระทูจากการพิจารณาวัตถุประสงคในการตั้งกระทู 
พบวา กระทูในกระดานสนทนาสามารถจําแนกตามวัตถุประสงคได 6 ประเภท คือ เพื่อปรึกษา
ปญหาสวนตัว เพื่อถามความคิดเห็น เพื่อแสดงความคิดเห็นสวนตัว เพื่อบอกเลาเหตุการณ เพื่อ
พูดคุยระหวางสมาชิก และเพื่อสอบถามขอมูล กระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามขอมูลมีความถี่
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.52 รองลงมาคือ เพื่อถามความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นสวนตัว พูดคุย
กันระหวางสมาชิก ปรึกษาปญหาสวนตัว และบอกเลาเหตุการณ ตามลําดับ 
  ในสวนของเนื้อหา พบวาเนื้อหาของกระทูสามารถจําแนกอยางกวางๆ ได 3 
ประเด็น คือ เรื่องสวนตัว เรื่องในสังคม และเรื่องเฉพาะกลุม  
 

2. การตั้งชื่อกระทู 
จากการวิเคราะหกลวิธีการต้ังช่ือกระทูพบวา กระทูจํานวน 1,150 กระทู นํามา

จําแนกเปนขอความยอยได 1,820 ขอความ แสดงกลวิธีการต้ังช่ือกระทู 17 กลวิธี ไดแก การให
ขอมูล การถาม การบอกเง่ือนไข การขอความชวยเหลือ การตําหนิ การประชดประชัน การเชิญชวน 
การออกตัว การรําพึงรําพัน การระบุผูตอบ การเกริ่นนํา การช่ืนชม การหยอกลอ การเรียก การ
อุทาน การเสนอแนะ และการคาดคะเน นอกจากน้ันกลวิธีการต้ังช่ือกระทูท้ัง 17 กลวิธี สามารถ
นํามาจัดกลุมวัจนกรรมได 4 ประเภท คือ กลุมวัจนกรรมการบอกกลาว กลุมวัจนกรรมการช้ีนํา 
กลุมวัจนกรรมการผูกมัด และกลุมวัจนกรรมการแสดงความรูสึก  
  กลวิธีการต้ังช่ือกระทู 17 กลวิธี สามารถจัดรูปแบบของการตั้งช่ือกระทูใน
กระดานสนทนาไดท้ังส้ิน 128 รูปแบบ แบงตามจํานวนกลวิธีได 4 ประเภท ซ่ึงแตละรูปแบบจะมี
จํานวนกลวิธีตั้งแต 1 – 4 กลวิธี กลาวคือ ชื่อกระทูท่ีใช 1  กลวิธี  มีจํานวน 14 รูปแบบ จาก 570 
กระทู  ชื่อกระทูท่ีใช 2 กลวิธี  มีจํานวน 60 รูปแบบ จาก 494 กระทู ชื่อกระทูท่ีใช 3 กลวิธี  มีจํานวน 
50 รูปแบบ จาก 82 กระทู และ ชื่อกระทูท่ีใช 4 กลวิธี  มีจํานวน 4 รูปแบบ จาก 4 กระทู 
  รูปแบบการต้ังช่ือกระทูท่ีมีความถี่มากท่ีสุด คือ การถาม คิดเปนรอยละ 23.65 
รองลงมา คือ การใหขอมูล คิดเปนรอยละ 17.21 สวนรูปแบบการต้ังช่ือกระทูท่ีมีความถี่นอยท่ีสุด 
คือ มีการใชรูปแบบต้ังช่ือกระทูเพียงครั้งเดียว คิดเปนรอยละ 0.09 จาก 1,150 กระทู ซ่ึงมีเปนจาํนวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 168 

มาก อาทิ รูปแบบช่ือกระทูท่ีประกอบดวย 4 กลวิธีท้ังหมด การเสนอแนะ การออกตัว การถาม + 
การตําหนิ  
  ดานความถี่ของรูปแบบการตั้งช่ือกระทูแตละประเภท สามารถกลาวไดวา รูปแบบ
การต้ังช่ือกระทูท่ีใช 1 กลวิธี มีการใชการถามมากท่ีสุด รูปแบบการต้ังช่ือกระทูท่ีใช 2 กลวิธี มีการ
ใช การใหขอมูล + การถาม มากท่ีสุด รูปแบบการต้ังช่ือกระทูท่ีใช 3 กลวิธี มีการใช การออกตัว + 
การใหขอมูล + การถาม มากท่ีสุด สวนรูปแบบการต้ังช่ือกระทูท่ีใช 4 กลวิธี แตละรูปแบบมีความถี่
เทากัน 
 

นอกจากกลวิธีทางภาษาท่ีใชตั้งช่ือกระทูแลว ช่ือกระทูยังประกอบดวยภาษาท่ี
แสดงโดยการใชเครื่องหมายตางๆ เชน เครื่องหมายจุดไขปลา (...)เครื่องหมายอัศเจรีย (!) 
เครื่องหมายปรัศนี (?) การใชเครื่องหมายดอกจัน (*) การใชเครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) และ
ภาษาท่ีแสดงโดยการใชสัญลักษณประกอบกับเครื่องหมายตางๆ ซ่ึงเรียกวา สัญลักษณภาพ ซ่ึงเกิด
จากการพิมพผานแปนพิมพคอมพิวเตอร มีลักษณะท่ีสัญลักษณภาพซ่ึงแทนการแสดงใบหนาเพื่อ
ส่ือถึงอารมณความรูสึก เชน (• _ •) แสดงการมองตาแปว  /\^_^) แสดงการเช็ดเหงื่อ Y_Y แสดงการ
รองไหน้ําตาไหล เปนตน การใชเครื่องหมายตางๆประกอบกันเปนสัญลักษณภาพที่มีความหมาย
เพื่อแทนการแสดงอารมณความรูสึกแลว ก็ยังมีสัญลักษณท่ีประกอบข้ึนจากเครื่องหมายตางๆซ่ึงไม
มีความหมายหรือส่ือความใดๆในการส่ือสาร แตเครื่องหมายท่ีไมมีการส่ือความดังกลาวก็เปนท่ี
นิยมเพราะเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีสรางความนาสนใจใหกับกระทู และผูใชบริการบางคนยังมีการ
ใชเครื่องหมายท่ีไมส่ือความดังกลาวเพื่อแสดงเอกลักษณของตนในกระดานสนทนาอีกดวย 

 
3. การเชื่อมโยงความของกระทูในกระดานสนทนา 

  จากการศึกษาการเช่ือมโยงความ พบวา กระทูตางๆในกระดานสนทนามีลักษณะ
การเช่ือมโยงความ 4 ลักษณะ คือ การเช่ือมโยงความโดยการอางถึง การเช่ือมโยงความโดยการใช
คําเช่ือม การเช่ือมโยงความโดยการซํ้า และการเช่ือมโยงความโดยการละ ดังนี้ 

3.1  การอางถึง 
  การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงในกระดานสนทนามี 3 ลักษณะ คือ 1. 

การอางถึงหนวยนามโดยการใชคําบุรุษสรรพนาม คําเรียกขาน และคําแสดงการบงช้ี 2. การอางถึง
อนุพากยและประโยคโดยการใชคําแสดงการบงช้ี และ 3. การอางถึงขอความโดยการใชคําแสดง
การบงช้ี  สําหรับการอางถึงท่ีมีความถี่สูงสุด  คือ การอางถึงหนวยนามโดยการใชคําแสดงการบงช้ี  
คิดเปนรอยละ  35.56  รองลงมา  คือ  การอางถึงหนวยนามโดยการใชคําบุรุษสรรพนาม คิดเปน
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รอยละ 28.89 สวนการอางถึงท่ีมีความถี่นอยท่ีสุด คือ การอางถึงหนวยนามโดยการใชคําเรยีกขาน มี
ความถี่คิดเปนรอยละ 8.89 

3.2 การใชคําเชื่อม 
   การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงความสัมพันธในลักษณะ
ตางๆ 18 ลักษณะ ไดแก แสดงความสัมพันธแบบคลอยตาม แสดงความสัมพันธแบบขัดแยง แสดง
ความสัมพันธแบบเง่ือนไข แสดงความสัมพันธแบบใหเลือก แสดงความสัมพันธแบบแสดงเหตุ 
แสดงความสัมพันธแบบแสดงผล แสดงความสัมพันธแบบขยายความ แสดงความสัมพันธแบบ
แสดงตัวอยาง แสดงความสัมพันธแบบแสดงตัดตอนหรือแยกสวน ความสัมพันธแบบแสดง
วัตถุประสงค แสดงความสัมพันธแบบแสดงวิธีการหรือกระบวนการ แสดงความสัมพันธแบบ
แสดงเวลา แสดงความสัมพันธแบบแสดงจุดเริ่มตน แสดงความสัมพันธแบบจุดส้ินสุด แสดง
ความสัมพันธแบบแสดงลําดับข้ันตอน  แสดงความสัมพันธแบบแสดงการเปรียบเทียบ 
ความสัมพันธแบบแสดงการกลาวถึงคําพูด ความคิด หรือขอเท็จจริง และ แสดงความสัมพันธแบบ
สรุปความ  
   สําหรับการใชคําเช่ือมท่ีมีความถี่สูงท่ีสุด คือ การใชคําเช่ือมเพื่อแสดง
ความสัมพันธแบบขยายความ คิดเปนรอยละ 21.07 รองลงมา คือ การใชคําเช่ือมเพื่อแสดง
ความสัมพันธแบบแสดงผล คิดเปนรอยละ 16.21 สวนคําเช่ือมท่ีมีความถี่นอยท่ีสุด คือ คําเช่ือม
แสดงความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยกสวน และ คําเช่ือมแสดงความสัมพันธแบบสรุปความ มี
การใชคิดเปนรอยละ 0.51 

3.3 การซํ้า 
  การเช่ือมโยงความโดยการซํ้าของกระทูในกระดานสนทนานั้น จาก

การศึกษาพบวามีการซํ้าใน 3 ลักษณะ คือ การซํ้ารูปในระดับคําและระดับวลีหรือกลุมคํา การซํ้า
ความ และการซํ้าโครงสราง โดยการซํ้ารูปในระดับคํามีความถี่สูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา
คือ การซํ้ารูปในระดับวลีหรือกลุมคํา การซํ้าความ และการซํ้าโครงสราง ตามลําดับ 

3.4 การละ 
  ในการศึกษาการเชื่อมโยงความโดยการละ พบวามีการละ 2 ลักษณะ คือ 

การละหนวยนาม และการละหนวยกริยา โดยการละหนวยนามมีความถี่สูงถึงรอยละ 94.23 สวน
การละหนวยกริยา มีความถี่เพียงรอยละ 5.77 
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จากการศึกษาการเช่ือมโยงความประเภทตางๆ ของกระทูในกระดานสนทนาทั้งหมด
สามารถสรุปกลไกการเช่ือมโยงความไดวา กระทูในกระดานสนทนามีการเช่ือมโยงความโดยการ
ใชคําเช่ือมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.67 รองลงมาคือ การละ การอางถึง และการซํ้า ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาภาษาท่ีใชในการตั้งกระทูของกระดานสนทนา ผูวิจัยพบประเด็นท่ี
นาสนใจดังนี้ 

 
1. การต้ังกระทูของ www.pantip.com มีขอกําหนดใหทุกกระทูท่ีผูใชบริการต้ังจะตอง

มีช่ือกระทู ดังนั้นเม่ือพิจารณารูปแบบของกระทูตามองคประกอบ ทุกกระทูจึงมีสวนประกอบท่ีเปน
ช่ือกระทูประกอบอยูดวยเสมอ แตเนื่องจากการสนทนาในรูปแบบของกระดานสนทนาน้ีเปนการ
สนทนาแบบไมเผชิญหนา ตองส่ือสารผานการพิมพทางหนากระทูเทานั้น ผูใชบริการจึงจําเปนตอง
ใหรายละเอียดขอมูลท่ีตองการจะนํามาเปนประเด็นในการสนทนาอยางกระชับและชัดเจน เพ่ือให
การส่ือสารสัมฤทธิ์ผลตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ ดวยเหตุนี้รูปแบบกระทูท่ีมีเปนจํานวนมาก
ท่ีสุด คือ มากกวารอยละ 50 เปนกระทูท่ีมีองคประกอบ 2 สวน ซ่ึงประกอบดวยชื่อกระทู และ
เนื้อหาของกระทู รองลงมาคือกระทูท่ีมีองคประกอบ 3 สวน ซ่ึงเปนกระทูท่ีประกอบดวย ช่ือกระทู 
เนื้อหาของกระทู และสวนลงทาย สวนลงทายของกระทูท่ีมีองคประกอบ 3 สวน จะเปนการถามย้ํา 
แสดงความขอบคุณ หรือเชิญชวนใหเขามารวมสนทนา โดยเฉพาะในกรณีท่ีกระทูนั้นเปนกระทู
ถามขอมูล ถามความคิดเห็น หรือกระทูพูดคุย กระทูท่ีมีองคประกอบ 4 สวน กระทูจะมีท้ังสวนลง
ทาย และสวนเพิ่มความ เพื่อเปนการใหรายละเอียดมากข้ึนดวย  

การลงทายโดยการขอบคุณท่ีเขามารวมสนทนาในกระทู แสดงใหเห็นวาแมจะเปนการ
สนทนาแบบไมเผชิญหนา แตผูใชบริการกระดานสนทนาก็ยังตองคํานึงถึงมารยาทในการสนทนา 
เนื่องจากเจาของกระทูเปนผูเปดประเด็นตางเพ่ือใหผูใชบริการคนอ่ืนเขามารวมสนทนาในกระทู
ของตน อาจจะเปนการใหคําตอบ ใหความชวยเหลือ หรือเสนอแนะแนวทาง เจาของกระทูจึงแสดง
มารยาทในการรับความชวยเหลือดังกลาวดวย จากการที่ผูวิจัยไดใชบริการกระดานสนทนาของ 
www.pantip.com จะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนวามารยาทในการสนทนาผานกระดานสนทนาเปน
ส่ิงท่ีผูใชบริการใหความสําคัญมาก ถาเจาของกระทูใชคําพูดท่ีไมสุภาพ เชน ไมมีคําลงทายแสดง
ความสุภาพ ใชคําพูดท่ีไมแสดงความออนนอมถอมตน กระทูนั้นก็จะไมมีผูเขารวมการสนทนาและ
ยังอาจถูกตําหนิอีกดวย 
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ในการต้ังกระทูนั้น เจาของกระทูจะมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการเปดประเด็นการ
สนทนา จากการพิจารณารูปแบบของกระทูตามวัตถุประสงคในการต้ังกระทูพบวา กระทูท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อสอบถามขอมูลพบมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาผูใชบริการใชประโยชนของกระดาน
สนทนาในมิติท่ีเปนแหลงขอมูล ซ่ึงจะสามารถหาขอมูลพื้นฐานไดตรงกับความตองการของตน
โดยเฉพาะ จึงเลือกมาต้ังกระทูในกระดานสนทนาแทนท่ีจะสืบคนจากแหลงขอมูลอ่ืน ดังท่ี 
รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์ ไดศึกษาไววากระดานสนทนาเปนแหลงขอมูลสาธารณะซ่ึงมีหนาท่ีให
ขอมูลความรูแกสาธารณะ เหมือนกับหนาท่ีของส่ือมวลชน ซ่ึงการใหขอมูลในท่ีนี้เปนการใหขอมูล
จากผูใชบริการคนหนึ่งตองการใหผูใชบริการคนอ่ืนๆไดรูและสามารถนําไปใชประโยชนได โดย
ขอมูลดังกลาวตองเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสวนรวม1 อีกประการหนึ่งก็คือ กระดาน
สนทนาเปนแหลงขอมูลท่ีสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว และใชบริการไดตลอดเวลาจึงมี
ผูใชบริการเปนจํานวนมาก นอกจากสอบถามขอมูลแลว ยังมีวัตถุประสงคในการต้ังกระทูอีกหลาย
ประการ เชน ถามความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นสวนตัว บอกเลาเหตุการณ ปรึกษาปญหาสวนตัว 
เปนตน  

วัตถุประสงคดังกลาวไดสะทอนใหเห็นภาพของกระดานสนทนาจากมุมมองของ
ผูใชบริการวากระดานสนทนาไมใชเปนเพียงชองทางส่ือสารท่ีฉาบฉวย แตเปนแหลงพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามความสนใจของผูใชบริการ เรื่องราวตางๆที่นํามาเปนประเด็นในการ
สนทนามีท้ังเรื่องสวนตัว เรื่องในสังคม และเรื่องเฉพาะท่ีกลุมใหความสนใจรวมกัน นอกจากการ
พูดคุยเรื่องราวตางๆแลว หนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของกระดานสนทนาก็คือ เปนชองทางในการ
ส่ือสารท่ีผูใชบริการใชเพื่อหาหนทางแกไขปญหาท่ีตองปกปดหรือเปนชองทางการส่ือสารตองหาม 
ซ่ึงเปนปญหาท่ีเจาของกระทูไมสามารถบอกหรือปรึกษาคนใกลชิดได ท้ังยังไมสามารถหาทาง
แกไขปญหานั้นไดดวยตนเอง จึงตองนําปญหามาใหผูรวมสนทนาซ่ึงไมรูจักกันแนะนําแนวทางใน
การแกไข ปญหาท่ีตองปกปดท่ีพบในกระทูของกระดานสนทนา เชน ปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ปญหาทางบาน  ซ่ึงเปนเรื่องราวท่ีคนในสังคมเห็นวาไมดี ไมเหมาะสม ไมควรเปดเผย และไม
สอดคลองกับคานิยมท่ีดีงามของสังคมไทย 
 

                                                        

1 รัตนาวลี เกียรตินิยมศักด์ิ, “มณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร : 

กรณีศึกษา  www.pantip.com และ www.sanook.com” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 120-121. 
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2. กระทูตางๆ จะแสดงเรียงกันเฉพาะช่ือกระทูเทานั้น กระทูท่ีเกิดข้ึนในกระดาน
สนทนามีเปนจํานวนมากในแตละวัน และยังมีการเปดประเด็นในการสนทนาซํ้าซอนอีกดวย  ช่ือ
กระทูจึงตองมีการใชภาษาเพื่อเรียกรองความสนใจผูรวมสนทนาใหเขามารวมสนทนาในประเด็นท่ี
เปดไว การตั้งช่ือกระทูในกระดานสนทนาจึงมีกลวิธีท่ีหลากหลายถึง 17 กลวิธี และมีรูปแบบใน
การต้ังช่ือกระทูถึง 128 รูปแบบ จากกระทูท่ีใชเปนขอมูลจํานวน 1,150 กระทู เจาของกระทูมักต้ัง
ช่ือกระทูดวยขอความท่ีไมยาวมากนัก ดังจะเห็นไดจากรูปแบบการต้ังช่ือกระทูท่ีมีความถี่มากจะใช
เพียง 2-3 กลวิธี ชื่อกระทูท่ีความความยาวและใชถึง 4 กลวิธีจึงมีเพียง 4 รูปแบบเทานั้น การท่ี
เจาของกระทูตั้งช่ือกระทูใหส้ันกระชับไดใจความเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด เนื่องจากกระทูมีเปนจํานวน
มาก ผูรวมสนทนาอาจจะไมไดเขาไปรวมสนทนาทุกกระทูแตจะเลือกเขาไปรวมสนทนาตามความ
ตองการหรือมีความรูในเรื่องนั้นๆ การต้ังช่ือกระทูจึงตองแสดงความตองการของเจาของกระทูอยาง
ชัดเจน รวมทั้งยังตองแสดงความมีมารยาทในการใชบริการกระดานสนทนาอีกดวย 

กระดานสนทนาจัดว า เปนการ ส่ือสารผ าน ส่ือกลางคอมพิวเตอร ท่ี เปน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอีกรูปแบบหนึ่ง เปนการสนทนาแบบไมเผชิญหนาคลายกับการสนทนาผานหองคุย 
(Chat room) ลักษณะสําคัญประการหน่ึงของการสนทนาผานส่ือกลางแบบไมเผชิญหนากัน คือ การ
นําเอาสัญลักษณและเครื่องหมายตางๆท่ีมีบนแปนพิมพ (keyboard) มาใชแทนอวัจนภาษาซ่ึงไม
สามารถแสดงออกใหผูรวมสนทนาเห็นหรือรับรูไดเหมือนกับการสนทนาแบบเผชิญหนา 
สอดคลองกับการใชภาษาในหองคุย จากการศึกษาของ ชัชวดี ศรลัมพ ท่ีพบวาการใชภาษาในหอง
คุยนั้นมีลักษณะเดน คือ การใชสัญญรูปอารมณ (Emoticon)2 ในกระดานสนทนายังมีการใช
เครื่องหมายตางๆประกอบกับรูปภาษา เชน การใชเครื่องหมายปรัศนีประกอบกับรูปภาษาที่เปน
บอกเลา เพ่ือส่ือความหมายถึงการถาม หรือการใชเครื่องหมายอัศเจรียประกอบกับรูปภาษาท่ีแสดง
การอุทาน เปนตน นอกจากน้ันเครื่องหมายตางๆยังปรากฏใชประกอบกันเปนสัญลักษณภาพ เพ่ือ
แสดงอารมณความรูสึกของเจาของกระทู แตการใชสัญลักษณภาพในกระดานสนทนาของ 
www.pantip.com ไมปรากฏมากนัก  ส วนหนึ่ งอ าจ เปน เพราะว ากระดานสนทนาของ 
www.pantip.com มีสัญลักษณภาพอัตโนมัติ (หรือเปนท่ีรูจักกันในหมูผูใชบริการวา Toys) ให
ผูใชบริการสามารถเลือกใชไดตามความตองการอยูแลว การใชสัญลักษณภาพจากเคร่ืองหมายตางๆ
จึงปรากฏใชไมมากนัก  

                                                        

2 ชัชวดี ศรลัมพ, รายงานผลการวิจัย ลักษณะภาษาไทยใน “หองคุย” ทางอินเทอรเน็ต (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), 84. 
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การเปดประเด็นการสนทนาในกระดานสนทนามีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการต้ัง
คําถามส้ันๆหรือเลาเร่ืองราวตางๆท่ีคอนขางยาว เจาของกระทูตองมีการเรียบเรียงเร่ืองราวอยางเปน
ข้ันตอน มีการเรียบเรียงเนื้อหาท่ีจะทําใหผูรวมสนทนาสามารถอานแลวทําความเขาใจเร่ืองราวท่ี
เจาของกระทูตองการนําเสนอไดอยางถูกตอง ชัดเจน ดังนั้นกระทูตางๆจึงตองมีการเรียงรอย
ขอความดวยกลไกการเชื่อมโยงความ มีความแตกตางจากการใชภาษาในการสนทนาแบบ
เผชิญหนาเพียงเล็กนอยในเร่ืองของการใชคําเช่ือม เนื่องจากมีการใชคําเช่ือมลักษณะเดียวกันกับ
ภาษาพูด เชนคําวา กะ บวก แบบวา และยังมีการใชคําเช่ือมเพื่อแสดงการขยายความลักษณะ
เดียวกันกับภาษาเขียน โดยการใชคําวา ป.ล. หมายเหตุ แสดงใหเห็นวาภาษาท่ีใชในกระดาน
สนทนามีลักษณะเปนภาษาพูดและภาษาเขียน ท้ังนี้ก็เพ่ือใหการส่ือสารบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงการ
ผสมผสานภาษาพูดและภาษาเขียนเขาดวยกัน นับเปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการใชภาษาใน
การส่ือสาร เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบและชองทางในการส่ือสารนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาลักษณะภาษาท่ีใชในการตั้งกระทูไดแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะการใชภาษาท่ีหลากหลายที่มีผูใชบริการเปนผูกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานทุก
ประการ นอกจากความหลากหลายของรูปแบบ และลักษณะเฉพาะตางๆ ของภาษาแลว เนื้อหา
กระทูยังแสดงใหเห็นสภาพสังคมและคานิยมไทยในปจจุบันอีกดวย 

 
3.  ภาษาท่ีใชในการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรไดแสดงให เ ห็นความ

เปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนชองทางในการส่ือสาร ลักษณะภาษาใหมท่ีเกิดข้ึน
เปนการผสมผสานภาษาและสัญลักษณตางๆ ข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการการส่ืออารมณ 
ความรูสึกนึกคิด ผูสงสารจึงตองสรางภาษาท่ีมีลักษณะพิเศษข้ึนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ส่ือสาร การสรางสรรคภาษาข้ึนใหมเพื่อใหสอดรับกับชองทางการส่ือสารใหมทําใหลักษณะ
ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงท้ังทางตรงและทางออม เปนไปในทางเดียวกับงานวิจัยลักษณะภาษาไทยท่ี
ใชส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรซ่ึงลวนแสดงลักษณะภาษาที่มีท้ังคลายคลึงและแตกตางจากการ
ใชภาษาท่ีถูกตองตามหลกัการใชภาษา ความแตกตางดานรูปคํา ความหมาย และการใช ท่ีเกิดข้ึนไม
วาจะเปนการเขียนสะกดคํา การใชคําภาษาอังกฤษ การใชสํานวนติดปากของวัยรุน การตัดคํา การ
ใชอักษรยอ การใชคําสแลง การใชสัญลักษณภาพ หรือการพิมพลักษณะพิเศษตางๆ ลวนมี
ผลกระทบตอภาษาไทย อิทธิพลของการใชภาษาอินเทอรเน็ตกําลังเปนปญหาสําหรับการใช
ภาษาไทย เนื่องจากความเคยชินของการใชภาษาอินเทอรเน็ต ทําใหผูใชภาษาละเลยการใชภาษาท่ี
ถูกตอง เพราะเห็นวาสามารถส่ือสารไดเชนเดียวกัน การใชภาษาไมถูกกาลเทศะหรือสถานการณ
กําลังทวีข้ึนเรื่อยๆ และในอนาคตอาจทําใหภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีไมพึงประสงค ซ่ึง 
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อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ กลาววา “การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผูหวงใยหรือมองดานลบนี้มีตั้งแตการออก
เสียง การใชคําไมกะทัดรัด หรือใชฟุมเฟอย ไมประณีต ไมระมัดระวัง การใชภาษาปากมาเปน
ทางการ การใชประโยคสับสนไมชัดเจน ตลอดจนการใชคําหรือสํานวนตางประเทศในภาษาไทย”3  

จากขอมูลวิทยานิพนธนี้จะเห็นไดวามีการใชภาษาผิดหลักภาษาเปนจํานวนมาก ไมวา
จะเปนการใชคํา สํานวน หรือท่ีเห็นไดอยางชัดเจน คือ การพิมพผิด ขอมูลคําผิดท่ีปรากฏใน
วิทยานิพนธนี้สามารถจําแนกตามสาเหตุของการพิมพผิดได 3 ลักษณะ คือ  

1. การพิมพผิดท่ีเกิดจากความตั้งใจ มักจะเปนการพิมพผิดเพื่อใชส่ือถึงอารมณ
ความรูสึกของเจาของกระทู เพื่อใหเกิดอารมณขัน หรือเพ่ือเลียนแบบเสียงพูด เชน 

 
มากๆ พิมพเปน ม๊ักๆ ไหม พิมพเปน ไม, ไหม, ม้ัย 
เน็ต พิมพเปน เนต ซะเลย พิมพเปน ซะเรยยยย 
นะ พิมพเปน นา ละคะ พิมพเปน หละคะ 
ครับ พิมพเปน คับ, ฮับ เฉยๆ พิมพเปน เจยๆ 

 
2. การพิมพผิดท่ีเกิดจากความไมระมัดระวัง การพิมพผิดในลักษณะนี้อาจมีสาเหตุจาก

แปนพิมพตัวอักษรดังกลาวอยูในตําแหนงใกลเคียงกัน หรือความเรงรีบในการพิมพ เจาของกระทู
ไมไดระมัดระวังและไมไดตรวจทานขอความเม่ือพิมพเสร็จแลว จึงทําใหเกิดการพิมพผิดลักษณะนี้
ข้ึน เชน  

  
เสียบ พิมพเปน เสีย พบ พิมพเปน พอ 
โนตบุค พิมพเปน โนตบุค ชวย พิมพเปน ขวย 
เหนี่ยว พิมพเปน เนี่ยว กระทู พิมพเปน กรุทู 
ศัลยกรรม พิมพเปน สัลยกรรม ผูหญิง พิมพเปน ผุหญิง 

 
3. การพิมพผิดท่ีเกิดจากความไมรู คําเหลานี้เปนคําท่ีเจาของกระทูพิมพผิดหรือมีการ

ใชผิดเพราะไมทราบวาคําคํานั้นสะกดอยางไร แตก็ไมไดสืบคนการใชคําท่ีถูกตองกอนพิมพคําท่ี
ตนเองตองการ หรือคิดวาคําท่ีพิมพลงไปนั้นใชถูกตองแลว เชน 
                                                        

3 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, ภาษาในสังคมไทย ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา, พิมพ

ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 126-127. 
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รสชาติ พิมพเปน รสชาด ล็อก พิมพเปน ลอก 
คะ พิมพเปน คะ คะ พิมพเปน คะ 
เผื่อแผ พิมพเปน เผื่อแพ สิ พิมพเปน ซ่ิ 
วะ พิมพเปน วะ นะ พิมพเปน นะ 
 

การพิมพผิดเหลานี้ ถาผูใชภาษาใชอยางตอเนื่อง ลักษณะภาษาดังกลาวก็จะแพรหลาย
ออกไปสูการใชภาษาในชีวิตประจําวัน อาจทําใหภาษาไทยปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในท่ีสุด 

อยางไรก็ตาม ฐะปะนีย นาครทรรพ กลาววา ภาษาไทยมีลักษณะสําคัญประการหน่ึง 
คือ มีการพัฒนาไปตามกาลสมัย4 ดวยเหตุนี้จึงทําใหภาษาไทยยังสามารถดํารงอยูไดทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีดําเนินอยูตลอดเวลา ดังนั้น การตัดสินวาการใชภาษาไทยท่ีถูกตองคือการ
ใชภาษาไทยตามหลักการใชภาษาเพียงอยางเดียวนาจะไมถูกตองนัก เนื่องจากธรรมชาติของภาษา
ยอมมีการเปลี่ยนแปลง การพิจารณาวาภาษาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดข้ึนอยูกับทัศนคติตอความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การพิจารณาวาผูใชสามารถเลือกใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ
สถานการณในการส่ือสารหรือไมจึงนาจะเปนทางออกท่ีดีทางหนึ่ง ท้ังยังไมกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางผูท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ไมสอดคลองกันอีกดวย 

นอกจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกับภาษาแลวอินเทอรเน็ตยังกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงดานอ่ืนดวย  เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงไดงาย ผูใชบริการสามารถ
เลือกรับสารไดตามความตองการ  การแพรกระจายของอินเทอรเน็ตสงอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยในหลายๆ มิติ  เห็นไดชัดในดานการศึกษาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครือขายไดกลายมา
เปนสวนสําคัญในการเรียนการสอน เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (computer-
assisted instruction) การศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning, tele-education) ตลอดจนการนํา
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในสาขาตางๆ5 ในประเทศสหรัฐอเมริกา กิจการ
หนังสือพิมพทยอยปดตัวลง เนื่องจากสังคมอเมริกันกําลังจะกลายเปนสังคมดิจิตอลโดยมี
อินเทอรเน็ตเปนส่ือกลาง ประชาชนนิยมอานหนังสือพิมพผานอินเทอรเน็ตมากกวาหนังสือพิมพท่ี
เปนกระดาษ หนังสือพิมพจึงตองผันตัวเองไปสูหนาจอคอมพิวเตอรเพื่อตอบสนองความตองการ

                                                        

4 ฐะปะนีย นาครทรรพ, “ภาษาไทย ภาษาถิ่น ไมสิ้นสูญ,” ใน ภาษาไทยของเรา (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), 38. 

5 อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ, สื่อสารมวลชนเบื้องตน สื่อมวลชน วัฒนธรรมและสังคม. พิมพครั้งที่ 4 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 513. 
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ของผูอาน อีกท้ังยังตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอขาวสารจากการรายงานขาวมาเปนการ
วิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็นตอประเด็นขาวท่ีเกิดข้ึนแทน6 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวกําลังเกิด
ข้ึนกับกิจการหนังสือพิมพไทย นอกจากนั้นอิทธิพลของอินเทอรเน็ตก็กําลังสงผลตอสังคมไทยใน
ดานตางๆ เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม การใชบริการอินเทอรเน็ตนั้นไมเพียงแตตองมีเครื่องมือและ
อุปกรณท่ีใชในการตอสัญญาเครือขายเทานั้น หากแตการใชบริการอินเทอรเน็ตใหไดรับประโยชน
สูงสุดยังตองอาศัยวิจารณญาณในการกลั่นกรองขอมูลของผูสงสารและผูรับสารอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 

วิทยานิพนธนี้เปนการวิเคราะหลักษณะภาษาท่ีใชผานส่ือกลางคอมพิวเตอรในรูปแบบของ
กระดานสนทนา ซ่ึงเปนกรณีศึกษาใน www.pantip.com เทานั้น ผูวิจัยเห็นวายังมีประเด็นท่ีนาสนใจ
ควรจะมีการศึกษาตอ ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาวิเคราะหลักษณะภาษาในกระดานสนทนาที่วัยรุนนิยมใชบริการ เชน 
www.mthai.com ความแตกตางดานวัยของผูใชบริการอาจทําใหเห็นลักษณะภาษา เนื้อหาในการ
สนทนา หรือลักษณะอ่ืนๆ ท่ีแตกตางจากการศึกษาในวิทยานิพนธนี้ 

2. ผูวิจัยสังเกตเห็นวาในกระดานสนทนามีคําท่ีใชเปนสํานวนใหม ซ่ึงเปนสํานวนท่ีมีใช
เฉพาะในกระดานสนทนาของ www.pantip.com เชนสํานวนวา “กบกัดยาง” หมายถึง ผูท่ีไมมี
ความรูแตอวดวาตนมีความรู ใชเปนสํานวนเปรียบเทียบแสดงการตําหนิวาผูนั้นมีความรูนอยกวาผู
ท่ีถูกตําหนิวา “กบในกะลา” ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาคําท่ีใชเปนสํานวนในกระดานสนทนา เพ่ือ
ศึกษาวาคําท่ีใชเปนสํานวนนั้นมีรูปคํา ความหมาย ท่ีมา และการใชแตกตางจากสํานวนท่ัวไป
หรือไม อยางไร 

3. ในกระดานสนทนาของ www.pantip.com มีผูใชบริการเปนจํานวนมาก ผูท่ีเปนสมาชิก
ตองมี username ซ่ึงแตละคนจะตองใช username ท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาการต้ัง 
username ของผูใชบริการ www.pantip.com เพื่อศึกษาลักษณะ ความหมาย และท่ีมาของการ
เลือกใช username ดังกลาว 
 

                                                        

6 ศิริพงษ วิทยวิโรจน, “อินเทอรเน็ตมา หนังสือพิมพไป,” มติชนสุดสัปดาห, 29, 1492  (มีนาคม 

2552 : 100. 
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ในภาคผนวกนี้ ผูวิจัยขอเสนอตัวอยางกระทูในกระดานสนทนาของ www.pantip.com 
ซ่ึงจําแนกตามวัตถุประสงคในการตั้งกระทู จากกระทูท่ีมีผูรวมสนทนามากท่ีสุด 50 ลําดับแรกของ
หองยอยในกระดานสนทนาจํานวน 23 หอง ไดกระทูท่ีใชเปนขอมูลท้ังส้ิน 1,150 กระทู สามารถ
จําแนกกระทูตามวัตถุประสงคในการตั้งกระทูได 6 ประการ เรียงตามความถ่ีไดดังน้ี 

 
1) เพื่อสอบถามขอมูล  มีจํานวน 351 กระทู คิดเปนรอยละ 30.52 
2) เพื่อถามความคิดเห็น  มีจํานวน 248 กระทู คิดเปนรอยละ 21.57 
3) เพื่อแสดงความคิดเห็นสวนตัว มีจํานวน 168 กระทู คิดเปนรอยละ 14.61 
4) เพื่อพูดคุยระหวางสมาชิก  มีจํานวน 140 กระทู คิดเปนรอยละ 12.17 
5) เพื่อปรึกษาปญหาสวนตัว  มีจํานวน 123 กระทู คิดเปนรอยละ 10.70 
6) เพื่อบอกเลาเหตุการณ  มีจํานวน 120 กระทู คิดเปนรอยละ 10.43 

 
เนื่องจากกระทูท่ีใชเปนขอมูลมีเปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยางกระทูท่ีจําแนก

ตามวัตถุประสงคท้ัง 7 ประการพอสังเขป กลาวคือ ผูวิจัยจะยกตัวอยางกระทูคิดเปนรอยละ 5 จาก
จํานวนกระทูในแตละวัตถุประสงค  
 
ตัวอยางกระทู 
 
1) เพื่อสอบถามขอมูล 

กระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามขอมูล มีความถ่ีมากท่ีสุดคือมีเปนจํานวน 351 
กระทู ผูวิจัยจะยกตัวอยางรอยละ 5 ของกระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามขอมูล คือ 18 กระทู 
ไดแก 

 
(1) บะจางน่ีเคาใชใบอะไรหอเหรอครับ  

ไมมีอะไรครับ ถามประดับความรูเฉยๆครับ  
(1/4, 1 มิ.ย.51) 

 

(2) ชวยแนะนํารานอาหารไทยแถวแอล เอ สําหรับเล้ียงแมสามีหนอยคะ  

อาทิตยหนาจะขับรถพาแมสามีไปธุระที่แอล เอ อยากจะพาไปลองทานอาหารไทยอรอย ๆ คะ 
(มื้อกลางวัน) มีรานไหนแนะนําบางคะ ถามีบรรยากาศไทย ๆ ยิ่งดี  
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ประเภทคนเสริฟใสชุดไทยมีไหมคะ ขอบคุณคะ  
(3/45, 17 มิ.ย.51) 

(3) ขอบริจาครูปดาราทรงผมหนามา แบบหันหนาตรงหนอยนะคะ  

เปนดาราไทย เอเชีย ฝรั่งไดหมด แตขอหนาตรงนะคะ  
(6/4, 1 มิ.ย.51) 

 

(4) สุนัข 8  สายพันธุสาเหตุมีลูกยาก/แทงลูก  

ไดคุยกับคนรูจักคนนึงคะ เคาเพ่ิงแทงลูกไป (เด็กฝอไปเอง) เคาบอกวาสาเหตุมาจากเช้ือโรค
ชนิดหน่ึงซึ่งไดรับมาจากสุนัขที่เล้ียงอยู เห็นวาตองรักษาตัวอีกนานเพื่อใหเช้ือน้ีถูกกําจัดไปให
หมด (ระหวางน้ีตองเอาสุนัขไปฝากคนอื่นเลี้ยงดวย) ถึงจะมีลูกไดอีกครั้งคะ 
 
ใครเคยไดยินเรื่องน้ีบางมั๊ยคะ พอดีมีเพ่ือนๆหลายคนที่มีลูกยาก พยายามมาต้ังนานก็ยังไมทอง 
แลวทั้งหมดก็เล้ียงสุนัขซะดวยสิ ถาเปนจริงจะไดเอาขอมูลไปบอกเพ่ือนๆคะ (บอกไปทีแลว
ละ แตตองหาช่ือโรคมายัน เพ่ือนถึงจะเช่ือ เพราะเพื่อนรักสุนัขมากๆๆ)  

(7/29, 12 มิ.ย.51) 
 

(5) ....ปองกันโจร...  

ตอนน้ีบานแนวใหม หลายโครงการจะประมาณวาเปนกระจก รอบบาน และถาเราติดเหล็กดัด
มันก็จะดูเชยใชปะ 
และถาเราจะทําเหมือนตางประเทศประมาณวาเดินสายสลิงคที่มันมีไฟช็อค รอบบริเวณรั้ว
บาน และก็ติดปายแบบไฟฟาช็อค อันน้ีจะทําไดที่ประเทศไทยปะ มันสงสัย ชวยตอบดวยคะ  

(8/6, 20 มิ.ย.51) 
 

(6) ขอวิธีผูกเชือกรองเทาแบบสวยๆหนอย  

อยากผูกเชือกรองเทาแบบแปลกๆสวยๆใครมีแนะนําหนอยขอรูป  และวิธีการรอยเชือกดวย
นะคะ  

(9/30, 28 มิ.ย.51) 
 

(7) ปุฉา ATM sim ?  

ผมสมัคร ATM sim เรียบรอยไปแลวครับ 
โดยการผูกกะบัญชีออมทรัพยกสิกร 
 
แต วันน้ีนึกขึ้นไดวา  
วันน้ัน ตอนที่เคามาแจก ATMSIM เน่ียะ ผูหญิงคนขางหนาผมเคาบอกวา  
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เคาไมมีออมทรัพยของกสิกร พนง ดีแทค บอกวา มีบัตรเครดิตของกสิกรมั้ย ผูกไดเหมือนกัน  
วันน้ี ผมเกิดนึก เอะใจวา นาจะผูกกับบัตรเครดิตเหมือนกัน จับจายไดเยอะกวากันเยอะ  
ไมทราบวา ผมจะสามารถ เพ่ิมเติมตรงสวนน้ี หรือ ตองรับ ATMsim เบอรใหมเพ่ือผูกกับบัตร
เครดิตครับ ผม  

(10/36, 26 มิ.ย.51) 
 

(8) [กระทูวิชาการ] ไมทราบวา .... <ตอดานใน>  

คือ ผมอยากทราบวา คอมพแอร สามารถสรางแรงดัน 
ในการปมแอรไดเปนความดันเทาไหรครับ ... อยากรู 
มากเลยครับ 
 
ขอบพระคุณครับ  

(11/2, 3 มิ.ย.51) 
 

(9) คลอดเอาเทาออกมากอน  

ผมสงสัยและอยากไดเปนความรู วันที่อภิปรายไมไววางใจ พูดกันเรื่องนายกทานคลอดเอาเทา
ออกมากอน แลวทานกอบอกวาคุณหมอทําคลอดบอกกับคุณแมทาน 
วาใหเล้ียงใหดีๆ โตขึ้นจะชวยอุปถัมปวงศตระกูล แลวทานก็ทาวาใหไปหามาเถอะครับ มีซักก่ี
คนที่คลอดเอาเทาออกมา 
 ก็เลยสงสัยตามที่นายกทานทาวา มีซักก่ีคนที่คลอดเอาเทาออกมากอน แลวจริงมั้ยที่ทานวาคน
คลอดแบบทาน จะอุปถัมปค้ําจุนวงสตระกูล มีในตําราเลมไหนบอกไวครับ  

(13/35, 28 มิ.ย.51) 
 

(10) ถามผูรู  อยากทราบวาสามารถฟองรองเร่ืองท่ีมีผูลงความเห็นวาเราจากกระทูท่ีต้ังขึ้นไดหรือ

เปลา  
ถามผูรู อยากทราบวาสามารถฟองรองเรื่องที่มีผูลงความเห็นวาเราจากกระทูที่ต้ังขึ้นไดหรือ
เปลา คือวาเราต้ังกรุทูไว และก็มีหลายความเห็นวาเราพอเราอานแลวรูสึกไมดีทําใหเราไม
สบายใจและอาจมีการทําใหเกิดการเขาใจผิดขึ้นได ไมทราบวาจะฟองรองไดหรือไม  

(14/1, 4 มิ.ย.51) 
 

(11) เปนคนมีกรรมมากคะ อยากเร่ิมถือศีล  

เปนคนมีกรรมมากคะ อยากเริ่มถือศีล ควรเริ่มอยางไรดี  
ปกติเปนคนชอบสังสรรคกับเพ่ือนมากๆ แลวกอปากไมคอยดี (ปากไว, พูดจาโผงพาง, ปาก
เสียอีกตางหากคะ) แลวถาเราถือศีลไมทุกวันจะเปนอะไรหรือเปลา 
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ใจจริงก็อยากถือศีลนะคะ แตมันก็มีเหตุทุกที แลวก็ไมรูวาจะเริ่มจากตรงไหน 
หลักในการถือศีล คืออะไรคะ 
นอกจากการถือศีลแลว มีวิธีไหนที่พอจะชวยใหหมดกรรมไดบางคะ 
ขอบคุณคะ  

(15/27, 15 มิ.ย.51) 
 

(12) จริงหรือเปลาท่ีนํ้าผลไมแบบกลอง แทบจะไมมีคุณคาทางอาหารเลย.  

จริงหรือเปลาที่นํ้าผลไมแบบกลอง แทบจะไมมีคุณคาทางอาหารเลย. หรือคุณๆวาไง คงเคยได
ยินใชไหมครับที่วา นํ้าผลไมถาไมไดด่ืมจากการคั้นสดๆ จะเสียคุณคาทางโภชนาการไปมาก 
แลวยิ่งบรรจุกลองดวยแลวแทบจะไมตางจากนํ้าหวานธรรมดาๆเลย.  

(18/33, 29 มิ.ย.51) 
 

(13) มีเงิน 10,000 อยากจะเลนหุนแบบ VI ไดม้ัยครับ ?  

มีเงิน 10,000 อยากจะเลนหุนแบบ VI ไดมั้ยครับ ? 
 
ขอบคุณครับ  

(19/11, 6 มิ.ย.51) 
 

(14) เพ่ือน ๆ ครับ ชวยวิเคราะห SWOT ของ AIS และระบบ One two call  

ผมไดการบานมาครับ  เลยแบงกับเพ่ือนผมไดวิเคราะห จุดแข็งและจุดออนครับ  เพ่ือน ๆ ชวย
ออกความเห็นใหผมหนอยครับ  

(20/47, 23 มิ.ย.51) 
 

(15) อยากรูครับ.... ผักตบชวามันลอยออกไปปากอาวไทย แลวมันรอดหรือเปลา  

บานใครอยูไกลปากอาว ชวยหนอยครับ คือสงสัยวาผักตบชวาเวลามันลอย 
 
ออกไป ปากน้ําเขาอาวไทย มันจะอยูหรือตาย หรือโดนซัดเขาฝง เพราะเห็น 
 
มันลอย ในเจาพระยา เยอะมาก ถาพัดเขาชายหาดปานน้ีนาจะมีขยะ ผักตบ 
 
เยอะมากนะครับ  

(21/40, 27 มิ.ย.51) 
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(16) รามฯ จะขึ้นคาหนวยกิตจาก 25 เปน 200 ????  

ไดยินมาวา รามฯ กําลังจะขึ้นคาหนวยกิต จาก 25 ไปเปน 200 จริงรอ มีใครเคยไดยินขาวน้ีบาง
หรือปาว 
(เราไดยินเคาพูดกัน) 
ชวยมาช้ีแจงใหที !!!  

(22/11, 4 มิ.ย.51) 
 

(17) + + + + ถามเร่ืองวีซาไปญี่ปุนหนอยคะ + + + + 

อยากไปญี่ปุนอะคะ 
 
แตเห็นเพ่ือนบอกวา statement book bankที่ใชตอนยื่นขอวีซาตองมีเงินหลายหมื่น แลวก็ตอง
เปนบัญชีฝากประจํา...จริงรึเปลาอะคะ 
 
แตที่เคยอานในน้ี เห็นบอกวา เปนสมุดบัญชีที่มีเงินเดือนเขาประจําและสมํ่าเสมอ..เลย
สับสนอะคะ วาจริงๆแลวตองใชสมุดบัญชีแบบไหน -*- 
 
ขอบคุณทุกความเห็นคะ ^^  

(23/18, 10 มิ.ย.51) 
 

(18) อยากทราบสาเหตุความเปนไปไดในการเสียชีวิตระหวางดํานํ้าครับ  

พอดีเปดงานมาก็เจอขาวรายเลย พ่ีที่รูจักกันทานหน่ึงที่ทํางาน 
ไดเสียชีวิตจากการดํานํ้า ซึ่งเปนภาระกิจหนาที่ของพ่ีเคาตามปรกติ 
เหตุการณตามที่ไดฟงมา คือพี่เคามีภาระกิจตองซอมบํารุงเขื่อนแหงหน่ึง 
ก็ดําลงไปพรอมกับบัดด้ีตามปรกติ แตสภาพนํ้าขุนมาก พอถึงจุดที่จะตอง 
ทําการซอมบํารุง เพ่ือนพ่ีเคาก็หันไปจะสงสัญญาณใหเริ่มงานได  
แตกลายเปนวา พ่ีเคาหมดสติและก็น่ิงไปแลว เลยนําตัวขึ้นบนบกปรากฎวา 
หัวใจหยุดเตนเสียชีวิตแลว  
 
อยากทราบจากผูมีประสบการณครับวาเกิดจากสาเหตุอะไรไดบาง 
แลวการดํานํ้านากลัวขนาดน้ันเลยเหรอครับ (จากผูไมมีประสบการณ) 
 
ปล. กอนดํานํ้าพ่ีเคาตรวจรางกายแลวแข็งแรงปรกตินะครับ  

(23/27, 23 มิ.ย.51) 
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2) เพื่อถามความคิดเห็น  
กระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือถามความคิดเห็น มีจํานวน 248 กระทู ผูวิจัยจะยกตัวอยาง

รอยละ 5 ของกระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อถามความคิดเห็น คือ 12 กระทู ไดแก 
 
(1) ในมุมมองของคุณ คุณวา USC หรือ UCLA เจงกวากันครับ  

โดยรวมอะครับ  
 
ขอบคุณครับ  

(3/1, 1 มิ.ย.51) 
 

(2) อยากทราบวา ศิลปน คนไหน รองเพลงไดหวยที่สุดในความคิดของคุณ ?  

อยากทราบวา ศิลปน คนไหน รองเพลงไดหวยที่สุดในความคิดของคุณ ? และเพราะอะไร?  
(5/4, 3 มิ.ย.51) 

 

(3) คิดยังไงกับเสียงลุลา ท่ีรองเพลงตุกตาหนารถอะครับ  

สวนตัวผมไมชอบมากๆ ครับ การรองแบบน้ี 
เสียง โอ เสกสรร อีกคน มันแปลกๆ ยังไงไมรู 
ผมแคไมชอบอยาวากันนะ 
 
แลวคุณคิดวาไงกันบางครับ  

(5/15, 8 มิ.ย.51) 
 

(4) ปจจัยท่ีทําใหหนาผูหญิงแทๆๆๆเหมือนกะเทย  

เคยไหมที่น่ังอยูกับเพื่อนแลวพอเห็นใครเดินมา เพ่ือนคุณก็พูดขึ้นมาวาคนน้ีเหมือนกะเทยจัง 
แลวเคาก็หันมามองแลวแบบเหมือนจะมีเรื่องกับเพ่ือนเราแตเพ่ือนเรามันไมกลา เราก็
สมนํ้าหนาเพ่ือนเรานะดันปากไมดีเอง แตเราวานะเคายังหนาสวยกวาเพ่ือนเราอีกไมรูจะไปดา
เคาทําไม  
แลวเพ่ือนเราคนนึงเปนคนสวย หุนดี แลวก็ผิวดีมากๆๆๆ ขาวสุดๆๆ เลาวาเวลาไปไหนชอบมี
คนบอกวามันเหมือนกะเทย  แตเพ่ือนเรามันก็บอกวามันเสียใจมากๆๆ เวลามีคนบอกวามัน
เหมือนกะเทยอะ มันเลาใหฟงวาเคาไมไดแคพูดแตยิ้มแบบแปลกๆๆดวย เราก็รับรูไดถึง
ความรูสึกเสียใจของมันจิงๆๆแหละ 
เราก็เลยต้ังกระทูน้ีขึ้นมาเก่ียวกับปจจัยที่ทําใหหนาผูหญิงเหมือนกะเทยอะคะ มันมีปจจัย
อะไรบางคะที่ทําใหผูหญิงหนาเหมือนกะเทย จะตองจมูกใหญๆหรือเปลา หรือวาจมูกเปน
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ปจจัยที่สําคัญทีสุ่ดที่ทําใหหนาเหมือนกะเทย  หรือวาตองตัวสูง 
แลวถาคุณเปนผูหญิงแทๆๆจิงๆๆ แตเวลาไปไหนมาไหนมีคนบอกวาคุณหนาเหมือนกะเทย
แลวก็ยิ้มใหคุณแบบแปลกๆๆคุณจะรูสึกยังไงจะรูสึกเสียใจเหมือนเพื่อนเรารึเปลาหรือวาคุณ
ไมแครไมสนใจ  

(9/25, 27 มิ.ย.51) 
 

(5) นํ้ามันแพงขนาดนี้อนาคตรถยนต ดีเซลจะเปนยังไง  

เจากระบะคันโกของผม มันจะกลายเปนเศษเหล็กปลูกสระแหนรึเปลา  
(11/32, 17 มิ.ย.51) 

 

(6) ทําไมเราตองกราบไหว พระพุทธรูป  

ทําไมเราตองกราบไหว พระพุทธรูป 
 
ผมเปนพุทธศาสนิกชนนะครับ 
แตประเด็นของผมที่ผมจะถามตอไปน้ี 
เปนเพียงแคสงสัย 
เพราะเบาปญญา 
จึงอยากเรียนถามทานที่สามารถช้ีทางสวางใหดวยครับ 
 
ทําไมเราตองกราบไหวพระพุทธรูป  ทั้งที่พระองคสอนวา หามนับถือเทวรูปตางๆ และวัตถุ
ตางๆ 
 
ผมมีขอสงสัยเยอะมากๆเลยครับ 
จะคอยๆถามนะครับ  

(15/19, 9 มิ.ย.51) 
 

(7) #### ดันกล้ิงโดนัทท่ีสถานีรถไฟฟาสยาม มีแตคนน่ังติวหนังสือ สั่งกาแฟแกวเดียวแตพาพวก

มาทําการบานเปนสิบ ####  
ประหลาดใจมากครับ ไมเคยเจอมากอน O_O เขาทํากันเปนปกติหรือเปลา  
รานเขาจะไดกําไรมั้ยอะ  

(17/5, 1 มิ.ย.51) 
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(8) ถาคุณมีเงินหาแสน...  

ถาคนมีเงินหาแสน คุณจะทํายังไงกับมันใหไดผลตอบแทนคุมสุดและความเสี่ยงนอยคะ  
(19/37, 26 มิ.ย.51) 

 

(9) ถาตองเลือกเปน คุณจะเปนอะไร ระหวาง หางเสือ กับ หัวหมา ?  

ถาคุณจะตองเลือก ระหวางการเปน พนักงานระดับเจาหนาที่ธรรมดา ในองคกรขนาดใหญ 
หรือ เปนเจาหนาที่ระดับบริหาร ในองคกรขนาดเล็ก ซึ่งทั้ง 2 อยาง ไดเงินเดือน ไมตางกันมาก
นัก แตในองคกรขนาดเล็ก จะมีคาใชจายนอยกวา ซึ่ง จะทําใหคุณมีเงินเหลือมากกวาอยูที่
องคกรขนาดใหญนิดหนอย  

(20/2, 5 มิ.ย.51) 
 

(10) คุณชายกลางแหงบานทรายทอง ทานชายพจนจากปริศนา  

ใครขรึม สงางาม หยิ่งจองหองมากกวากันและพวกคุณๆชอบทานใดกันหรือ  
(22/27, 3 มิ.ย.51) 

 

(11) ทํามัยฝร่ัง จึงมักเร่ิมกอนเกือบทุกเร่ือง แลวเราจะมักจะเปนผูตามเสมอ  

การประปา 
การไฟฟา 
การคมนาคม 
การโยธา 
สูตรคณิตศาสตร 
ฟสิกข 
เคมี ชีวะ 
แคลคูลัส 
เรขาคณิต 
คอมพิวเตอร 
อินเตอรเนท 
กูเก้ิล 
แฟช่ัน คานิยม 

(21/13, 7 มิ.ย.51) 
 

(12) ถาเราไปอิตาลี แตไมไดไปเวนิส หอเอนปซา จะแปลกม๊ัยคะ  

พอดีทัวรที่จะจัดไป เคาไมไดพาไปคะ มีไป กรุงโรม วาติกัน ซอเรนโต ปอมเปอี เนเปล และ
เกาะคาปรี  
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พอดีไดราคาเกือบจะฟรีเลยคะ แตเราอยากไปเวนิส กับ หอเอนปซา ถาไปเองก็แพงมากๆ แลว
ไมมีใครไปเปนเพือน เลยอยากถามวา ถาไมไปแวะดู 2 ที่น้ี จะแปลกม๊ัย สําหรับการเที่ยวอิตาลี 
 
ขอบคุณคะ  

(23/38, 24 มิ.ย.51) 

 
3) เพื่อแสดงความคิดเห็นสวนตัว 

กระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความคิดเห็นสวนตัว มีจํานวน 168 กระทู ผูวิจัยจะ
ยกตัวอยางรอยละ 5 ของกระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความคิดเห็นสวนตัว คือ 8 กระทู ไดแก 

 
(1) AF คร้ังน้ีมันหงอย ๆ ยังไงก็ไมรูอะ  

หรือเราคิดคนเดียวหรือเปลาอะ 
(5/11, 7 มิ.ย.51) 

 
(2) ตีสิบ มิส ทิฟฟาน่ี สวยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  

คนทีไดที่1 วันประกวด หนาเหมือนกระเทยมาก ดูแกแก ไมสวยเอาเสียเลย ไมเชียรเบอรน้ีเลย  
 
พอวันน้ีมาดูหนาชัดชัด เหมาะสมมาก วาทําไมถึงได สวยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ไม
ศัลยกรรมใบหนาเลยสักอยางดวย ทําแคหนาอกอยางเดียว  
วาแลวก็เดินไปดูหนาตัวเองในกระจก เกิดมาเปนผุหญิงแทแท ทําไม หนาตาไดแคน้ี  
 
สรุปวา ตอนแรกไมปล้ืมคะ ดูตอนวันประกวด พอ ดูหนาชัดชัดวันน้ีในตี 10 สวย
เก๊ินนนนนนนนนนนนน อิจฉาจริงจริง  
 
ปล้ืมคะ หนาหวานซะ ชอบตรงที่ไมไดทําสัลยกรรมหนาเลย แลวสวยขนาดเน้ีย อิจฉาคะ 
เหมือนผุหญิงมั๊กมั๊ก  

(6/29, 4 มิ.ย.51) 
 

(3) เบื๊อ..เบ่ือ....เบื่อพวกท่ีชอบดิฟไฟสูงใสเวลาขับสวนกัน  

ไมรูเปนไรเวลาขับสวนกัน (ตอนกลางคืน) ตอนแรก 
ก็เปดไฟตํ่ามาอยูดีๆ พอเวลารถสวนกัน ดิฟไฟสูงใสเรา 
เน่ีย เลนเอาตาพราเลย ไมเขาใจ มีเหตุผลอะไรเหรอ 
จะใหเห็นชัดวารถไรสวนมา หรือเปนความสุขแกลง 
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ชาวบานเคา ไมทราบวาใครเคยเจอมั่ง สวนตัวขอบอก 
เลยวา...เจอบอยๆ และอารมณเสียทุกครั้ง ทั้งๆ ที่เรา 
ก็ไมไดเปดไฟสูงเลยอะ  

(11/17, 6 มิ.ย.51) 
 

(4) มอบยึดทําเนียบฯไดชัวร 100% ....  

น่ีก็ผาไปหลายดานแลว ... ก็ตํารวจกะรัฐบาลออนแอซะขนาดน้ี 
ปลอยๆ ใหมันยึดไปเถอะ !! ไมเกิน 6 โมง มันยึดไดแนๆ ชัวร 
 
ดูขาวเห็นบอกวาผาดานไดแลว เหอ !! แลวไปต้ังดานทําไมวะเนียะ 
 
ถาคิดวาต้ังแลวใหเขาผาไดงายๆ แบบน้ีไมตองต้ังก็ได 
โธ เขาต้ังดานแบบไหนของเขาวะ 
 
เหมือนไมไดต้ังใจจะสะกัดจริงๆ ต้ังใจจะปลอยอยูแลว 
 
แตที่พูดวาจะสะกัดนะแคพูดเฉยๆใชไหม  

(12/31, 20 มิ.ย.51) 
 

(5) ตักบาตรพระ 500,000 รูป ทุกวัดท่ัวไทย  

 
http://www.dhammakaya.or.th/news/510531_Alms_giving_and_Peace_th.php 
การตลาดเคาดีจริงๆ เนียนมาก  

(15/32, 21 มิ.ย.51) 
 

(6) เยอรมันสุดยอดดดดดด บัลลัคสุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดด  

คิดวานัดหนาผานโปรตุเกสปะครับ ...  สู ๆ ๆ 
Germany is never died .. 
 
ผานโปรตุเกสกอนไปแกตัวกับ โครเอเชียรอบรอง .. สู ๆ ๆ 
 
Germany สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดด .. ^^  

(16/10, 17 มิ.ย.51) 
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(7) วากนอง ประเทศที่เจริญแลวเคาไมวากกันแลวนะ  

ทําไมตอนป 1 คนไมชอบวากมีต้ังเยอะแยะมากมาย แตทําไมพอข้ึนป 2กันแลวมีอํานาจอยูใน
มือแลวกลับไปวากนองละ ไมอยากใหคนอื่นทํากับตัวเองแตตัวเองก็ไปทํากับคนอื่น  ประเทศ
ไทยจะมีคณะไหนบางมั้ยเน่ียที่ไมมีการวากแลว  
ใครรูชวยบอกที จะช่ืนชมเปนอยางยิ่ง  
 
กรุงศรีอยุธยาไมสิ้นคนดี 
 
ฤา ประเทศไทยจะไมสิ้นการวาก  

(22/14, 4 มิ.ย.51) 
 

(8) อยากใหรานคา หาง เซเวน ทําแบบนี้ครับ เปนไปไดหรือเปลา  

จากกระทูแนะนํา ผมวา 
 
อยากใหพวกหาง หรือรานคา เซเวน ถามลูกคาทุกครั้งวา 
 
"ตองการถุงหรือเปลา" บางทีของเล็กๆนอยๆ อยาง นมกลอง เปปซี่กระปอง ยังจะเอาถุงใสมา
ใหอีก  
 
ทํายังไงดีครับ อยากใหทุกที่ทําเหมือนกันหมด  
วันๆนึงลดถุงพลาสติกไปไดเยอะเลยนะน่ัน 
 
แลวเพ่ือนๆคิดวายังไงครับ 
อยากใหทําอยางจริงๆจังๆ 
 
คิดจะเขียนจดหมายอยู แตดูแลว คงไมมีความหมายอะไรแน  

(21/3, 3 มิ.ย.51) 
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4) เพื่อพูดคุยระหวางสมาชิก 
กระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อพูดคุยระหวางสมาชิก มีจํานวน 140 กระทู ผูวิจัยจะ

ยกตัวอยางรอยละ 5 ของกระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อพูดคุยระหวางสมาชิก คือ 7 กระทู ไดแก 
 
(1) ตอนเชาๆกินอะไรกันม่ัง  

ตอนเชาๆกินอะไรกันมั่ง  
(1/10, 2 มิ.ย.51) 

 

(2) คร้ังหน่ึงในชีวิต "คุณอยากถายภาพอะไร"  

อยากถามเพ่ือนๆในฐานะคนรักการถายภาพวาถามีโอกาส ครั้งหน่ึงในชีวิตคุณอยากถายภาพ
อะไรครับ  

(2/22, 22 มิ.ย.51) 
 

(3)  +* กระทูแชท สําหรับคนเล้ียงกระตาย @ บานโพรงกระตาย +*  

แบบวาคนสวยโดนแมหมีใชใหมาแตกทู เลยมาแตกใหเพ่ือนมาเมาทกันตอที่น้ีเดอคะเดอ  
(4/6, 2 มิ.ย.51) 

 

(4) ชวยกันโพสดีกวา วาแม ๆ  ของเราชอบพระเอกคนไหนกันบาง  (ไมรูวาเคยมีคนต้ังกระทูน้ีรึยัง

นะ)  
แมเราชอบเปปเปอร รัฐศาสตรมาก เวลามีละครของเปปเปอร ดูทุกเรื่องเลย เมื่อวานน่ังดูสะไภ
กนครัวอยูดวยกันก็พูดขึ้นมาวาชอบอีกแลว ก็เลยอยากรูวาแมของเพ่ือน ๆ ชอบพระเอกคน
ไหนกันบางคะ  

(6/6, 1 มิ.ย.51) 
 

 (5) อยากทราบวาแมๆในหองชานเรือนอยูประเทศไหนกันบางคะ  

ตามหัวขอเลยคะ อยูประเทศไหนกันบาง และนานแคไหนแลวคะ  
(7/17, 5 มิ.ย.51) 

 

(6) ~* Wimbledon คา โนล vs ซาฟน ใครดูอยูบาง มาเชียรกานนน  

ไมเห็นมีคนต้ัง เลยต้ังเองซะเรยยยย อิอ ิ
 
^______________________^ 
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ซาฟน สู ๆ  
 (16/25, 25 มิ.ย.51) 

 
(7) มาบอกกันดีกวา USERNAME คุณมาจากอะไร  

เรา  CHIPPYDALE 
 
ชอบชิบ เดล แลวเพ่ือนก็มาบอกวา 
 
แก หนาเหมือนชิบเดลเลยวะ  
 
กากกกกกกกกกกก 
 
ดีใจรึวาเสียใจดีคะเน่ีย  

(17/26, 8 มิ.ย.51) 

 
5) เพื่อปรึกษาปญหาสวนตัว 

กระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อปรึกษาปญหาสวนตัว มีจํานวน 123 กระทู ผูวิจัยจะ
ยกตัวอยางรอยละ 5 ของกระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อปรึกษาปญหาสวนตัว คือ 6 กระทู ไดแก 

 
(1) ทําไม CPL ถายแลวไมชัด หรือวามันหวยเอง  

CPL ผมยี่หอ Digitex ถาถายชวงกวางๆก็จะโอเคครับ แตพอซูมใกล 200 แลวมันไมชัด ทั้งๆท่ี
กลองก็โฟกัสได พอลองถอดฟลเตอรดูปรากฏวาชัดครับ ไมทราบใครเคยเปนบางครับ  

(2/23, 22 มิ.ย.51) 
 

(2) จะไปเรียนตอทุนAFS ตอนม.6ดีม้ัย  

คือตอนน้ีกําลังตัดสินใจวาจะสอบหรือไมสอบดี ฮะๆ 
กลัววาถาเกิดไดไปจะมีปญหาตอนเขามหาลัย กลับมาไมทัน 
 
แตใจอะอยากไป โอยๆ ทําไงดี  

(3/10, 2 มิ.ย.51) 
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(3) K790i เวลาเสียหูฟง ตองเสียบเขาเสียบออกนานมาก กวาจะติด เปนไรครับ*-*  

ฟงเพลงอยูดีๆ โดนหนอย  
 
เสียเหมือนสายใกลหลุด แต Fast Port ก็เสียบเหมือนเดิม 
 
แลวสักพัก มันจะเหมือนไมไดเสียบสายเลย เซงมาก เวลาใสกระเปาแลวเพลงจะดับทันทีเลย 
 
หูฟง HPM-70 สีดํา เคยลองเอาไมจิ้มฟนเสียบรูทั้ง2แลวขนาย มันก็ชวยใหแนนขึ้น แตเวลา
ขยับ มันก็เปนเหมือนเดิมอะครับ ไมรูจะทํายังไงดี T_T  

(10/35, 28 มิ.ย.51) 
 

(4) ~~~~ ถาสักวัน ใครสักคนที่เคยคุยกับคุณ เคาหายไปจากชีวิตคุณ ~~~~  

คุณจะโกรธเคาไหม  ที่เคาหายไปโดยไมร่ําลา  
 
และคุณไมสามารถติดตอเคาไดอีก 
 
คุณจะทํายังไงตอไป 
 
******  ปล. ****** 
 
เจาของกระทู ไมมีใครหายไปจากชีวิตนะคะ  
แคอยากรูนะคะ  

(13/20, 26 มิ.ย.51) 
 

(5) คาครองชีพสูงแบบน้ีทําอยางไรกันดี  

คาของชีพสูงแบบน้ีคิดวาทําธุรกิจอะไรถึงจะไปไดสวย ที่คิดไวมีอยูสองอยางคะ 
 
1. เชนลิซซิ่ง,พวกรับจํานํา ขายฝาก ตองใชทุนเยอะมั้ยคะ เริ่มตนซักเทาไหร ขอขอมูลดวยคะ 
 
2. รานอาหารตามสั่งแบบติดแอรแตขายราคาปกติ 
 
หรือมีอยางอื่นแนะนํามั้ยคะ  

(20/50, 29 มิ.ย.51) 
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(6) ไมเคยขับรถไกลถาขับรถไปหัวหินจะไหวไมอะ  

เราไมคอยไดขับรถไปไกลๆอะ เพราะสวนมากถาตองไปไหนไกลๆกอ 
จะอาศัยเปนผูโดยสารอะ แตไกลสุดที่เคยขับไปกอ บางแสน ชลบุรีอะ 
แรวเราไมเคยไปหัวหินดวยสิ ถาดูแตแผนที่จะไปถึงไมอะ จะหลงอะปาวคะ 
แรวมีแผนทีอะไรทีดูงายๆไมอะ  

(23/33, 23 มิ.ย.51) 
 
6) เพื่อบอกเลาเหตุการณ  

กระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อบอกเลาเหตุการณ มีจํานวน 120 กระทู ผูวิจัยจะยกตัวอยาง
รอยละ 5 ของกระทูท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อบอกเลาเหตุการณ คือ 6 กระทู ไดแก 

 
(1) ความสะอาดศูนยอาหารเซ็นทรัลชิดลม ชั้นหน่ึง ตํ่ามากกกกกก  

วันน้ีเพ่ิงไปทานมา ตะลึงสุดๆ ชอนและซอมมันแผลบ เหมือนใชนํ้ามันหมูลาง แยมาก 
มาตรฐานอนามัยของหางนี้ตํ่ามากๆๆๆๆๆ  

(1/25, 3 มิ.ย.51) 
 

(2) โฮยา paziae เพ่ิงบานเม่ือเชาคะ :)  

Hoya paziae ตนน้ี แขวนไวหนาบานนานๆๆๆแลวคะ 
รอเธอแทงชอ จนบานก็ทรมานเอาเรื่อง ฮ่ีๆ 
 
แถมอยูสูงเกินจะสุงเกตุวาชอดอกเธอแทงออกมาเมื่อไหรหนอ 
เมื่อเชาเงยหนาขึ้นเช็ค status เด็กใน control ดีใจสุดๆ 
แมเจาวุย... บานซะแลว.. 555 

(4/14, 4 มิ.ย.51) 
 

(3) อยากไดรูปแมวดานหลังอะคะ  

คือชะตาชีวิตตกตํ่า ถูกยายที่น่ังมาน่ังหันหลังใหทางเดิน 
อยากไดรูปดานหลังแมว มาทําเปนวอลเปเปอรคอมพอะคะ 
ใครผานมา จะไดแทนตัวเราที่น่ังหันหลัง 
 
รบกวนจุนแม จุนยายทั้งหลาย บริจาครูปใหหนอยนะคะ 
ขอบคุณคะ  

(4/40, 29 มิ.ย.51) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 197 

(4) พันธมิตร จับเจาหนาท่ีตํารวจในเคร่ืองแบบ  

ดวยขอหาเมาสุรา  และยังพูดอีกวาเจาหนาที่ตํารวจที่ถูกจับกุมตัวน้ันพกอาวุธ คือ แกสนํ้าตา
บุกรุกเขามาในรัฐของพันธมิตร 
ถาอยากไดตัวตํารวจคนน้ีคืนก็ใหผูบังคับบัญชามาขอคืนเอาเอง  
ถาผูบังคับบัญชาไมยอมมาขอรับตัวคืน พันธมิตรมันจะนําตัวตํารวจคนน้ีมาแถลงโชวบนเวที  

(12/38, 23 มิ.ย.51) 
 

(5) ~ * นองลํ่า vs โนเล มาแลวววนะคะ  

มาแลวๆๆๆ 
โนล ไดเกมแรกไปแลวคะ 
 
ตอนน้ีเปนนองลํ่าเสริฟ  

(16/5, 6 มิ.ย.51) 
 

(6) โอ แมเจา บานทะเลสําราญเปนไดถึงเพียงน้ี  

ตกใจมากถึงมากที่สุดครับที่โทรไปจองบานทะเลสําราญ ชายหาดชะอํา อึ้งไปเลยเมื่อถูกถาม
วาจะพักก่ีคืน เราบอกวา 2 คืน เลยโดนปฏิเสธ เพราะเคาบังคับพักอยางตํ่า 7 คืน 
 ....พระเจาชวย !!!!  

(23/4, 3 มิ.ย.51) 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ช่ือ-สกุล  นางสาวฉายสิริ พัฒนถาวร 
ท่ีอยู   741  ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 
 
ประวัติการศึกษา  

ปการศึกษา 2548  สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ปการศึกษา 2549  เขาศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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