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เจตนาในการส่ือสารท่ีสะท้อนผ่านถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยเรื ่องเจตนาในการสื ่อสารที ่สะท้อนผ่านถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์

ภาษาไทยที่มีลักษณะเหนือหน่วยเสียงด้านทำนองเสียงที่มีลักษณะทำนองเสียงขึ้นฉบับน้ี  

มุ ่งนำเสนอผลการวิเคราะห์เจตนาในการสื ่อสารที ่สะท้อนผ่านถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์

ภาษาไทยที ่ม ีล ักษณะเหนือหน่วยเส ียงด้านทำนองเส ียงที ่ม ีลักษณะทำนองเสียงขึ้น  

โดยรวบรวมชุดสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กระทั่งครบ

จำนวน 20 ชุด มีสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยรวม 752 อัน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิด

                                                        
1 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 สัญญา

เลขที่ LIA6304076S 
2 Financially supported by Faculty of Liberal Arts Fund, Prince of Songkla University, for the 

year 2020, Agreement No. LIA6304076S 
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ลักษณะเหนือหน่วยเสียงว่าด้วยเรื่องทำนองเสียงแบบทำนองเสียงขึ ้น ได้สติกเกอร์ไลน์

ภาษาไทยที่มีลักษณะทำนองเสียงขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 189 อัน นำกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมา

วิเคราะห์เจตนาในการสื่อสารตามแนวคิดชนิดของประโยคที่แบ่งตามเจตนา พบถ้อยคำใน

สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาบอกให้ทราบมากที่สุด เนื่องจาก

ธรรมชาติของภาษาพูดในการบอกเล่าในภาษาไทยมักใช้คำลงท้ายที่มีทำนองเสียงขึ้น ทั้งคำลง

ท้ายแสดงทัศนภาวะ ได้แก่ ละ นะ ซิ และคำลงท้ายแสดงมารยาท ได้แก่ ครับ คะ อีกทั้ง 

LINE เป็นช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เหมาะสำหรับการส่งสารที่เป็นการทักทาย 

หรือส่งถ้อยคำเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทั่วไป นอกจากน้ี  พบถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มี

ทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาถามรองลงมา เนื่องจากธรรมชาติของภาษาพูดในการถามใน

ภาษาไทยมักใช้คำลงท้ายที ่มีทำนองเสียงขึ้น ได้แก่ มั้ย ซึ่งสัมพันธ์กับประโยคคำถามใน

ภาษาอังกฤษที่มักมีทิศทางเสียงลักษณะสูงขึ้นในตอนท้ายของประโยค 

 

คำสำคัญ: เจตนา, การส่ือสาร, สติกเกอรไ์ลน์, ลักษณะเหนือหน่วยเสียง, ทำนองเสียง 

 

Abstract 

 The aim of this research article is to present results of the analysis on the 

purpose of communication reflecting through words in LINE stickers in Thai with the 

suprasegmental feature of rising intonation. The population was 752 stickers from 20 

sets of stickers in the category Popular creators’ stickers backdated from 01 May 2019, 

and 189 stickers in Thai with rising intonation were selected as sample. They were 

analyzed based on the concept of purpose of communication. The most frequently 

found purpose on the stickers with words in the rising intonation was declarative or 

to make a statement or to inform. The reason is the nature of spoken Thai in making 

a statement is usually ends with rising intonation with an ending particle as na, la, si 

and the ending particles showing politeness as khrap and kha. Moreover, LINE is a 
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channel for informal communication suitable for greetings and other small talk 

phrases. Another purpose frequently found was interrogative or to ask questions.   

It is natural for questions in Thai to end with the particle mai in rising intonation which 

is similar to questions in English. 

 

Keywords: Purpose, Communication, LINE stickers, Suprasegmental, Intonation 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

คำลงท้ายในภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นคำลงท้ายแสดงทัศนภาวะหรือคำลงท้ายแสดง

มารยาทมักมีทำนองเสียงแบบทำนองเสียงขึ้น เช่น คำว่า “นะ” [nɑ́ʔ] ที่ใช้ประกอบท้าย 
คำอื่น บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่นเพื่อยืนยันให้มีน้ำหนักขึ้น 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ในถ้อยคำ “ฝันดีนะ” [fɑ̌n dii nɑ́ʔ] คำว่า “ซิ” [síʔ] ที่ใช้
ประกอบท้ายประโยคเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ในถ้อยคำ 

“ใช่ซิ” [chɑ̂j síʔ] คำว่า “คะ” [khɑ́ʔ] ที ่เป็นคำลงท้ายแสดงมารยาทหรือแสดงความ
สุภาพ และแสดงว่าผู้พูดเป็นผู้หญิง (สถาบันภาษาไทย, 2552) ในถ้อยคำ “เหนื่อยมั้ยคะ” 

[nɯ̀ɑj mɑ́j khɑ́ʔ] ฯลฯ และคำว่า “ครับ” [khrɑ́p] ที่เป็นคำลงท้ายแสดงมารยาทหรือ

แสดงความสุภาพ และแสดงว่าผู้พูดเป็นผู้ชาย (สถาบันภาษาไทย, 2552) ในถ้อยคำ “ขอบคุณ

ครับ” [khɔ̀ɔp-khun khrɑ́p] 

 อย่างไรก็ตาม ทำนองเสียงขึ้นดังกล่าวไม่ได้ปรากฏท้ายถ้อยคำในฐานะคำลงท้าย

แสดงทัศนภาวะหรือคำลงท้ายแสดงมารยาทเท่านั้น ยังปรากฏในคำนาม เช่น คำว่า “นิ้ว” 

[níw] ที่หมายถึงส่วนสุดของมือหรือเท้าแต่ละข้าง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ในถ้อยคำ 

“เจ็บนิ ้ว” [cép níw] ปรากฏในคำวิเศษณ์ เช่น คำว่า “น้ี” [níi] ที ่เป็นคำสำหรับใช้
ประกอบคำนามหรือข้อความที่อยู่ใกล้หรือช้ีเฉพาะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ในถ้อยคำ “จะ

เอาแบบน้ี” [cɑ ʔɑw bɛ̀ɛp níi] ปรากฏในคำวิเศษณ์สามัญ เช่น คำว่า “แล้ว” [lɛ́ɛw] ที่
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ใช้ขยายคำกริยาโดยทั่วไป (สถาบันภาษาไทย, 2552) ในถ้อยคำ “งอนแล้ว” [ŋɔɔn lɛ́ɛw] 

เป็นต้น 

ถ้อยคำตัวอย่างที่แสดงให้เห็นข้างต้นล้วนเป็นถ้อยคำที่ต้นถ้อยคำมีระดับเสียงต่ำ 

และท้ายถ้อยคำมีระดับเสียงสูง ซ่ึงเรียกว่าทำนองเสียงขึ้น ทั้งแสดงให้เห็นว่าแม้ทำนองเสียง

ขึ้นจะเป็นทำนองเสียงทั่วไปของประโยคถาม และประโยคสั่ง (กาญจนา นาคสกุล, 2556)  

แต่ทำนองเสียงขึ้นยังเป็นทำนองเสียงของถ้อยคำที่สามารถแสดงเจตนาลักษณะอ่ืน ๆ ได้อีก

ด้วย แม้ภาษาไทยเป็นภาษามีวรรณยุกต์ (Tone language) แต่การใช้เปล่งเสียงอย่างเป็น

ธรรมชาติย่อมทำให้เกิดทำนองเสียงอันแฝงนัยด้านอารมณ์ สีสัน เพื่อยั่วเย้า แสดงความสงสัย 

หรือหลอกล่อคู่สนทนาได้ (กาญจนา นาคสกุล, 2556) 

เจตนาในการสื ่อสารของผู ้ใช้ภาษาอาจเป็นไปตามรูปภาษา สังเกตได้จากมาลา 

ซึ่งเป็นประเภททางไวยากรณ์ที่บง่บอกว่าคำกริยาที่ผู้ใช้ภาษาใช้อยู่ในรูปของเจตคติใด เช่น 

มั่นใจ คาดคะเน สมมติ สั่ง ปฏิเสธ ถาม (สถาบันภาษาไทย, 2552) และหลายโอกาสที่คู่

สนทนาจำเป็นต้องใช่บริบทในการสนทนาเพื่อตีความความหมายหรือเจตนาของผู้ส่งสารร่วม

ด้วย 

ด้วยเหตุที่ LINE เป็นโปรแกรมประยุกต์อันดับหนึ่งของผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ในประเทศไทย กล่าวคือ ประชากรไทยใช้โปรแกรมประยุกต์ LINE มากถึงร้อยละ 92 

(Gigolo, 2559) และสติกเกอรไ์ลน์ (LINE STICKERS) จัดอยู่ในอันดับบัญชีทางการของ LINE 

STORE (2020) เป็นอันดับที่ 3 รองจาก KBank Live และ Oriental Princess ทั้ง LINE เป็น

ช่องการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ และสติกเกอรไ์ลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่ือสารแบบ

ไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการ LINE มุ่งพิมพ์ถ้อยคำและเลือกใช้สติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏ

ถ้อยคำที่กระทบความรู้สึก ไม่ว่าจะเพื่ออ้อนคนรัก เสียดสีหรือประชดประชันในกลุ่มเพื่อน 

หรือแสดงอารมณ์ขัน กระทั่งธุรกิจสติกเกอรไ์ลน์ของไทยประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นอันดับ

หน่ึงในภูมิภาค (saline tintumrong, 2562) 

ด้วยความเป็นมาและความสำคัญของทำนองเสียงขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะ

เหนือหน่วยเสียงในภาษาหรือถ้อยคำที่สามารถสื่อเจตนาในการสื่อสารของผู้ใช้ภาษา และ
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ความเป็นมาและความสำคัญของสติกเกอร์ไลน์ที่เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้บริการนิยมใช้เพื่อส่ือ

อารมณ์ความรู ้สึกไปยังคู่สนทนา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเจตนาในการสื่อสารที่สะท้อนผ่าน

ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีลักษณะเหนือหน่วยเสียงด้านทำนองเสียงที่มีลักษณะ

ทำนองเสียงขึ้นอันสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์การใช้ภาษาของผู้ใช้บริการ LINE ซึ่งเป็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สังคมไทยใช้มากทีสุ่ด 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาเจตนาในการสื่อสารที่สะท้อนผ่านถ้อยคำในสติกเกอรไ์ลน์ภาษาไทยที่มี

ลักษณะเหนือหน่วยเสียงด้านทำนองเสียงที่มีลักษณะทำนองเสียงขึ้น 

 

นิยามศัพท์  

เจตนาในการส่ือสาร หมายถึง การใช้ภาษาส่ือความคิดให้คู่สนทนาทราบความคิด 

ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้พูด จำแนกเจตนาตามแนวคิดเรื่องชนิดของประโยคที่แบ่ง

ตามเจตนา (สถาบันภาษาไทย, 2552) ซึ่งจำแนกชนิดของประโยคที่แบ่งตามเจตนา 9 ชนิด 

ได้แก่ บอกให้ทราบ เสนอแนะ ส่ัง ห้าม ชักชวน ขู่ ขอร้อง คาดคะเนและถาม 

ทำนองเสียง หมายถึง ระดับความสูงต่ำของถ้อยคำที ่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์

ภาษาไทย ที่มีอิทธิพลต่อเจตนาในการส่ือสาร แต่ไม่ได้ทำให้ความหมายตามรูปภาษาของคำที่

ปรากฏในถ้อยคำเปล่ียนแปลงไป 

ทำนองเสียงข้ึน หมายถึง ทำนองเสียงในถ้อยคำที่ต้นถ้อยคำมีเสียงวรรณยุกต์ระดับ

เสียงต่ำ และท้ายถ้อยคำมีเสียงวรรณยุกต์ระดับเสียงสูง กล่าวคือ มีคำลงท้ายที ่มีเสียง

วรรณยุกต์ตรี ซ่ึงมักเป็นทำนองเสียงทั่วไปของประโยคคำถาม และประโยคคำส่ังบางชนิด 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาวิเคราะห์จากสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยหมวด Popular ที ่สร้างสรรค ์ขึ้น 

โดยนักวาด (Creator stickers) จำนวน 20 ชุด โดยรวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

ย้อนหลัง มีจำนวนสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยจำนวนทั้งส้ิน 752 อัน มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างสติก

เกอร์ไลน์ภาษาไทยจำนวนทั้งส้ิน 189 อัน ซ่ึงคัดเลือกตามแนวคิดลักษณะเหนือหน่วยเสียงว่า

ด้วยเรื่องทำนองเสียงแบบทำนองเสียงขึ้น 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

เจตนาในการสื่อสารเป็นสิ่งที่อาจปรากฏเป็นรูปคำหรือถูกแฝงนัยโดยผู้ใช้

ภาษา หากพิจารณาเจตนาในการสื่อสารจากรูปภาษาตามชนิดของคำต่าง ๆ ได้แก่ 

คำกริยานำ คำกริยาตาม คำช่วยกริยา คำลงท้ายบอกมาลา คำลงท้าย คำวิเศษณ์ 

คำเชื ่อม และคำแสดงคำถาม สามารถจำแนกเจตนาในการสื ่อสารได้ 9 ลักษณะ 

(สถาบันภาษาไทย, 2552) ได้แก่ บอกให้ทราบ เสนอแนะ สั่ง ห้าม ชักชวน ขู่ ขอร้อง 

คาดคะเน และถาม 

 นอกจากจะสังเกตเจตนาได ้จากรูปภาษาดังกล่าวแล้ว ลักษณะเหนือ 

หน่วยเสียง ทั้งการลงน้ำหนัก ช่วงต่อของเสียง และทำนองเสียง ยังมีอิทธิพลต่อการ

ตีความหมายในภาษาพูดภาษาไทยอีกด้วย  

 แม้ภาษาไทยเป็นภาษามีวรรณยุกต์ แต่เสียงวรรณยุกต์นี้เองไม่อาจแยกเป็น

อิสระออกจากเสียงสระได้ ภาษาไทยจึงมีทำนองเสียงของวลีหรือประโยค กล่าวคือ 

ทำนองเสียงนี้ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายในระดับคำ แต่อาจเกิดการ

เปลี ่ยนแปลงความหมายในระดับถ้อยคำอันแฝงนัยในการสนทนาเอาไว้ ช่วยเพ่ิม

อารมณ์และความรู้สึกระหว่างคู่สนทนาในการสื่อสาร (กาญจนา นาคสกุล, 2556) 

ทำนองเสียงในภาษาจำแนกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ทำนองเสียงตก คือ ทำนอง

เสียงที่ต้นถ้อยคำมีระดับเสียงสูงและท้ายถ้อยคำมีระดับเสียงต่ำ ซึ่งเป็นทำนองเสียง
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โดยท่ัวไปของประโยคบอกเล่า และทำนองเสียงขึ้น คือ ทำนองเสียงท่ีต้นถ้อยคำมีระดบั

เสียงต่ำและท้ายถ้อยคำมีระดับเสียงสูงซ่ึงเปน็ทำนองเสียงท่ัวไปของประโยคคำถามและ

ประโยคคำสัง่บางชนิด (กาญจนา นาคสกุล, 2556) 

เมื่อพิจารณาถ้อยคำที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยตามแนวคิดทำนอง

เสียงอันเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะเหนือหน่วยเสียงแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าทำนองเสียง

ขึ้นมีสัมพันธ์กับเจตนาในการสื่อสาร และไม่ได้เป็นเพียงทำนองเสียงสำคัญของประโยค

คำถามและประโยคคำสั่งบางชนิดเท่านั้น แต่กลับเป็นทำนองเสียงสำคัญของถ้อยคำท่ี

แสดงเจตนาบอกให้ทราบในภาษาพูดภาษาไทยอีกด้วย 

 

วิธีการศึกษา 

ผู ้วิจัยศึกษาเรื ่องเจตนาในการสื ่อสารที ่สะท้อนผ่านถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์

ภาษาไทยที ่ม ี ลักษณะเหนือหน่วยเสียงด ้านทำนองเส ียงที ่ม ีล ักษณะทำนองเส ียงขึ้น 

ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเรื่องลักษณะเหนือหน่วยเสียง (Suprasegmental) ในประเด็นทำนองเสียง 

(Intonation) และศึกษาเรื่องเจตนาในการสื่อสารในประเด็นชนิดของประโยคที่แบ่งตาม

เจตนา 9 ชนิด ได้แก่ บอกให้ทราบ เสนอแนะ ส่ัง ห้าม ชักชวน ขู่ ขอร้อง คาดคะเนและถาม 

2. รวบรวมและคัดเลือกสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยตามแนวคิดเรื่องทำนองเสียงขึ้น 

(กาญจนา นาคสกุล, 2556) ซึ่งมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยจำนวนทั้งส้ิน 

189 อัน จากสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยหมวด Popular ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยนักวาด (Creator 

stickers) จำนวน 20 ชุด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ย้อนหลัง ซ่ึงมีจำนวนสติกเกอร์ไลน์

ภาษาไทยจำนวนทั้งส้ิน 752 อัน 

3. วิเคราะห์เจตนาในการสื่อสารที่สะท้อนผ่านถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย

ตามแนวคิดเรื่องชนิดของประโยคที่แบ่งตามเจตนา (สถาบันภาษาไทย, 2552) 
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4. นำเสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ และนำเสนอผล

การศึกษาเชิงปริมาณรูปแบบตารางสถิติร้อยละ 

 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์พบสติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏทำนองเสียงขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 189 อัน 

คิดเป็นร้อยละ 62.58 ของสติกเกอรไ์ลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงตกและทำนองเสียงขึ้นตาม

แนวคิดทำนองเสียง (กาญจนา นาคสกุล, 2556) ทั ้งหมด 302 อัน แสดงการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงของถ้อยคำกับเจตนาในการสื่อสารด้วยสติกเกอร์ไลน์

ภาษาไทยตามแนวคิดเรื่องเจตนาในการสื่อสาร (สถาบันภาษาไทย, 2552) ดังรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

1. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสียงข้ึนท่ีแสดงเจตนาบอกให้ทราบ 

การบอกให้ทราบ คือ การที่ผู้ส่งสารประสงค์บอกกล่าวหรืออธิบายเรื่องต่าง ๆ  ให้ 

คู่สนทนาทราบ ซ่ึงอาจมีถ้อยคำตรงตามเจตนาในการส่ือสารหรือไม่ก็ได้ 

ผลการวิเคราะห์สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นพบว่าอยู่ในรูปถ้อยคำ

แสดงเจตนาบอกให้ทราบ จำนวน 115 อัน คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของสติกเกอร์ที่มีทำนอง

เสียงขึ้นทั้งหมด 189 อัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1 (LINE STORE, 2562ก) 

 

ตัวอย่างที่ 1 เป็นสติกเกอร์ไลน์ลำดับที่ 20 จากสติกเกอร์ทั้งหมด 24 อัน ในสติก

เกอร์ไลน์ชุด Alro Boy ของนักวาด Agricultural Land Reform Office 
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ถ้อยคำที่ปรากฏในสติกเกอร์น้ีคือ “โกรธแล้วนะ” [kròot lɛ́ɛw nɑ́ʔ] มีทำนอง

เสียงขึ้นหรือเสียงวรรณยุกต์ตรีที่ท้ายถ้อยคำ กล่าวคือ มีคำลงท้ายคำว่า “นะ” [nɑ́ʔ] ซ่ึงเป็น
คำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ (สถาบันภาษาไทย, 2552) หรือคำวิเศษณ์ประกอบท้ายคำอ่ืน เป็น

เชิงเน้นความให้หนักแน่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) มีคำกริยาคำว่า “โกรธ” [kròot] ซ่ึง

หมายถึง ขุ่นเคืองใจอย่างแรง ไม่พอใจอย่างรุนแรง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และคำวิเศษณ์

คำว่า “แล้ว” [lɛ́ɛw] ที่หมายถึงลักษณะอาการโกรธ เสร็จ ส้ิน จบ ล่วงไป หรือส้ินสุดลง หรือ

ต่อแต่น้ันเริ่มใหม่อีกระยะหน่ึง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) เป็นคำบ่งช้ีเจตนาบอกให้ทราบ 

 

2. ถอ้ยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสียงข้ึนท่ีแสดงเจตนาเสนอแนะ 

การเสนอแนะ คือ การที่ผู้ส่งสารประสงค์เสนอแนะความคิดเห็นให้คู่สนทนาปฏิบัติ 

ผลการวิเคราะห์สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นพบว่าอยู่ในรูปถ้อยคำ

แสดงเจตนาเสนอแนะ จำนวน 1 อัน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของสติกเกอร์ที่มีทำนองเสียงขึ้น

ทั้งหมด 189 อัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

 
ตัวอย่างท่ี 2 (LINE STORE, 2562ช) 

 

ตัวอย่างที่ 2 เป็นสติกเกอร์ไลน์ลำดับที่ 23 จากสติกเกอร์ทั้งหมด 24 อัน ในสติก

เกอร์ไลน์ชุด Circle Dukdik Pig ของนักวาด Dukdik  

ถ้อยคำที่ปรากฏในสติกเกอร์นี้ค ือ “อธิษฐานเอานะ” [ʔɑ-thít-thɑ̌ɑn ʔɑw 
nɑ́ʔ] มีทำนองเสียงขึ้นหรือเสียงวรรณยุกต์ตรีที่ท้ายถ้อยคำ กล่าวคือ มีคำลงท้ายคำว่า “นะ” 

[nɑ́ʔ] ซ่ึงเป็นคำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ (สถาบันภาษาไทย, 2552) หรือคำวิเศษณ์ประกอบ
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ท้ายคำอื ่น เป็นเชิงเน้นความให้หนักแน่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) มีคำกริยาคำว่า 

“อธิษฐาน” [ʔɑ-thít-thɑ̌ɑn] ซึ่งหมายถึง ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนา 

ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) 

และคำวิเศษณ์ “เอา” [ʔɑw] ใช้ลงท้ายคำกริยา คำว่า “อธิษฐาน” [ʔɑ-thít-thɑ̌ɑn] เพื่อ

เน้นแสดงถึงการตั้งหน้าตั้งตาทำต่อเนื่องกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) เป็นคำบ่งชี้เจตนา

เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นให้คู่สนทนาปฏิบัติตาม 

 

3. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสียงข้ึนท่ีแสดงเจตนาส่ัง 

การส่ัง คือ การที่ผู้ส่งสารประสงค์บังคับให้คู่สนทนาปฏิบัติตาม 

ผลการวิเคราะห์สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นพบว่าอยู่ในรูปถ้อยคำ

แสดงเจตนาสั่ง จำนวน 6 อัน คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของสติกเกอร์ที่มีทำนองเสียงขึ้นทั้งหมด 

189 อัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างท่ี 3 (LINE STORE, 2562จ) 

ตัวอย่างที่ 3 เป็นสติกเกอร์ไลน์ลำดับที่ 17 จากสติกเกอร์ทั้งหมด 40 อัน ในสติก

เกอร์ไลน์ชุด Baozi Sung & Baozi Sung Couple ของนักวาด Cha-ya-nit 

ถ้อยคำที ่ปรากฏในสติกเกอร์น ี ้ค ือ “ตื ่น ตื ่น ตื ่นได้แล้ว” [tɯ̀ɯn tɯ̀ɯn 
tɯ̀ɯn dɑ̂ɑj lɛ́ɛw] มีทำนองเสียงขึ ้นหรือเสียงวรรณยุกต์ตรีที ่ท้ายถ้อยคำ กล่าวคือ  

มีคำลงท้ายคำว่า “แล้ว” [lɛ́ɛw] ซึ่งเป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง ลักษณะอาการโกรธ เสร็จ ส้ิน 

จบ ล่วงไป หรือสิ้นสุดลง หรือต่อแต่นั้นเริ่มใหม่อีกระยะหนึ ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)  
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มีคำกริยาคำว่า “ตื่น” [tɯ̀ɯn] ซึ่งหมายถึง ฟื้นจากหลับ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) เป็น

คำบ่งช้ีเจตนาส่ังหรือบังคับให้คู่สนทนาปฏิบัติตาม 

 

4. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสียงข้ึนท่ีแสดงเจตนาห้าม 

การห้าม คือ การที่ผู้ส่งสารประสงค์ส่ังคู่สนทนามิให้กระทำ 

ผลการวิเคราะห์สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นพบว่าอยู่ในรูปถ้อยคำ

แสดงเจตนาห้าม จำนวน 5 อัน คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของสติกเกอรท์ี่มีทำนองเสียงขึ้นทั้งหมด 

189 อัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างท่ี 4 (LINE STORE, 2562ง) 

 

ตัวอย่างที่ 4 เป็นสติกเกอร์ไลน์ลำดับที่ 38 จากสติกเกอร์ทั้งหมด 40 อัน ในสติก

เกอร์ไลน์ชุด Auongrom Nong Bina ของนักวาด Nungning 

ถ้อยคำที่ปรากฏในสติกเกอร์น้ีคือ “ไม่ให้ไปเว้ย” [mɑ̂j hɑ̂j pɑj wə́j] มีทำนอง
เสียขึ้นหรือเสียงวรรณยุกต์ตรีที่ท้ายถ้อยคำ กล่าวคือ มีคำลงท้ายคำว่า “เว้ย” [wə́j] ซ่ึงเป็น
คำวิเศษณ์ ใช้เป็นคำลงท้ายในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) 

มีคำวิเศษณ์คำว่า “ไม่” [mɑ̂j] ซ่ึงเป็นคำประกอบคำกริยาคำว่า “ให”้ [hɑ̂j] บอกความห้าม
หรือไม่อนุญาตให้ทำการ “ไป” [pɑj] (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) เป็นคำบ่งช้ีเจตนาห้ามหรือ

ส่ังคู่สนทนาไม่ให้กระทำ 
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5. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสียงข้ึนท่ีแสดงเจตนาชักชวน 

การชักชวน คือ การที่ผู้ส่งสารประสงค์ชักชวนให้คู่สนทนาทำตามความคิดเห็น 

ผลการวิเคราะห์สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นพบว่าอยู่ในรูปถ้อยคำ

แสดงเจตนาชักชวน จำนวน 18 อัน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของสติกเกอร์ที่มีทำนองเสียงขึ้น

ทั้งหมด 189 อัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างท่ี 5 (LINE STORE, 2562ข) 

 

ตัวอย่างที่ 5 เป็นสติกเกอร์ไลน์ลำดับที่ 20 จากสติกเกอร์ทั้งหมด 40 อัน ในสติก

เกอร์ไลน์ชุด Antny. ของนักวาด LineGangZaa 

ถ้อยคำที่ปรากฏในสติกเกอร์น้ีคือ “สู้ ๆ นะ” [sûu sûu nɑ́ʔ] มีทำนองเสียงขึ้น
หรือเสียงวรรณยุกต์ตรีที ่ท้ายถ้อยคำ กล่าวคือ มีคำลงท้ายคำว่า “นะ” [nɑ́ʔ] ซึ ่งเป็น 
คำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ (สถาบันภาษาไทย, 2552) หรือคำวิเศษณ์ประกอบท้ายคำอ่ืน  

เป็นเชิงเน้นความให้หนักแน่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และคำวิเศษณ์คำว่า “นะ” [nɑ́ʔ] 

น้ีเองเป็นคำบ่งช้ีเจตนาชักชวนให้คู่สนทนาทำตามความคิดของผู้ส่งสาร ร่วมกับคำกริยาคำว่า  

“สู้ ๆ” [sûu sûu] 

 

6. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสียงข้ึนท่ีแสดงเจตนาขู่ 

การขู่ คือ การที่ผู้ส่งสารประสงค์ชี้นำให้คู่สนทนากระทำตาม โดยอาจบอกผลของ

การไม่กระทำตาม 
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ผลการวิเคราะห์สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นพบว่าอยู่ในรูปถ้อยคำ

แสดงเจตนาขู่ จำนวน 5 อัน คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของสติกเกอร์ที่มีทำนองเสียงขึ้นทั้งหมด 

189 อัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างท่ี 6 (LINE STORE, 2562ฉ) 

 

ตัวอย่างที่ 6 เป็นสติกเกอรไ์ลน์ลำดับที่ 4 จากสติกเกอรท์ั้งหมด 40 อัน ในสติกเกอร์

ไลน์ชุด BNK48: Gogo Cherprang’s School Life ของนักวาด BNK48 Official 

ถ้อยคำที่ปรากฏในสติกเกอร์น้ีคือ “เดี๋ยวโดนดุนะ” [dǐɑw doon dù nɑ́ʔ] มี

ทำนองเสียงขึ้นหรือเสียงวรรณยุกต์ตรีที่ท้ายถ้อยคำ กล่าวคือ มีคำลงท้ายคำว่า “นะ” [nɑ́ʔ] 

ซึ่งเป็นคำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ ที่หากออกเสียงสระสั้นและลงน้ำหนักเสียง มักเป็นคำส่ัง

หรือแสดงอารมณ์โกรธ (สถาบันภาษาไทย, 2552) หรือคำวิเศษณ์ประกอบท้ายคำอ่ืน เป็นเชิง

เน้นความให้หนักแน่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และคำนามคำว่า “เดี๋ยว” [dǐɑw] ที่

หมายถึงช่ัวเวลาหน่ึงที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และคำกริยาคำ

ว่า “โดน” [doon] ที่หมายถึง ถูก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) น้ีเองเป็นคำบ่งช้ีผลของการ

ไม่กระทำตาม ร่วมกับคำกริยาคำว่า “ด”ุ [dù] ที่หมายถึงว่ากล่าวหรือทักท้วงด้วยความโกรธ

หรือไม่พอใจเพราะมีความผิดหรือไม่อยู่ในโอวาท (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) 

 

7. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสียงข้ึนท่ีแสดงเจตนาขอร้อง 

การขอร้อง คือ การที่ผู้ส่งสารประสงค์ให้คู่สนทนากระทำส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ 
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ผลการวิเคราะห์สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นพบว่าอยู่ในรูปถ้อยคำ

แสดงเจตนาขอร้อง จำนวน 13 อัน คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของสติกเกอร์ที่มีทำนองเสียงขึ้น

ทั้งหมด 189 อัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างท่ี 7 (LINE STORE, 2562ค) 

 

ตัวอย่างที่ 7 เป็นสติกเกอร์ไลน์ลำดับที่ 29 จากสติกเกอร์ทั้งหมด 40 อัน ในสติก

เกอร์ไลน์ชุด Auongrom baby pig ของนักวาด Nungning 

ถ้อยคำที ่ปรากฏในสติกเกอร์นี ้ค ือ “น้า” [nɑ́ɑ] มีทำนองเสียงขึ ้นหรือเส ียง

วรรณยุกต์ตรีที่ท้ายถ้อยคำ กล่าวคือ มีคำลงท้ายคำว่า “น้า” [nɑ́ɑ] มาจากคำว่า “นะ” 

[nɑ́ʔ] ซ่ึงเป็นคำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ ที่หากออกเสียงสระยาวหรือไม่ลงน้ำหนัก มักแสดง
เจตนาขอร้อง (สถาบันภาษาไทย, 2552) หรือคำวิเศษณ์ประกอบท้ายคำอ่ืน เป็นเชิงเน้นความ

ให้หนักแน่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และคำวิเศษณ์คำว่า “น้า” [nɑ́ɑ] น้ีเองเป็นคำบ่งช้ี

เจตนาชักชวนให้คู่สนทนาทำตามความคิดของผู้ส่งสาร 

 

8. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสียงข้ึนท่ีแสดงเจตนาคาดคะเน 

การคาดนะเน คือ การที ่ผู ้ส่งสารประสงค์แสดงความคาดหมายเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ 

ผลการวิเคราะห์สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นพบว่าอยู่ในรูปถ้อยคำ

แสดงเจตนาคาดคะเน จำนวน 1 อัน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของสติกเกอร์ที่มีทำนองเสียงขึ้น

ทั้งหมด 189 อัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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ตัวอย่างท่ี 8 (LINE STORE, 2562ช) 

ตัวอย่างที่ 8 เป็นสติกเกอรไ์ลน์ลำดับที่ 8 จากสติกเกอรท์ั้งหมด 24 อัน ในสติกเกอร์

ไลน์ชุด Circle Dukdik Pig ของนักวาด Dukdik 

ถ้อยคำที่ปรากฏในสติกเกอร์นี้คือ “สำคัญมากเลยมั้ง” [sɑ̌m khɑn mɑ̂ɑk 
ləəj mɑ́ŋ] มีทำนองเสียงขึ้นหรือเสียงวรรณยุกต์ตรีที่ท้ายถ้อยคำ กล่าวคือ มีคำลงท้ายคำ

ว่า “ม้ัง” [mɑ́ŋ] มาจากคำว่า “กระมัง” [krɑ-mɑŋ] ซ่ึงเป็นคำวิเศษณ์สำหรับแสดงความ

ไม่แน่ใจ หรือแสดงความคาดคะเน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และคำวิเศษณ์คำว่า “มั้ง” 

[mɑ́ŋ] น้ีเองเป็นคำบ่งช้ีเจตนาแสดงความคาดคะเนหรือความคาดหมาย 

 

9. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสียงข้ึนท่ีแสดงเจตนาถาม 

การถาม คือ การที่ผู้ส่งสารประสงค์ถามคู่สนทนา อาจอยู่ในรูปประโยคบอกให้

ทราบ 

ผลการวิเคราะห์สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นพบว่าอยู่ในรูปถ้อยคำ

แสดงเจตนาถาม จำนวน 25 อัน คิดเป็นร้อยละ 13.23 ของสติกเกอร์ที่มีทำนองเสียงขึ้น

ทั้งหมด 189 อัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างท่ี 9 (LINE STORE, 2562ง) 
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ตัวอย่างที่ 9 เป็นสติกเกอร์ไลน์ลำดับที่ 25 จากสติกเกอร์ทั้งหมด 40 อัน ในสติก

เกอร์ไลน์ชุด Auongrom Nong Bina ของนักวาด Nungning 

ถ้อยคำที่ปรากฏในสติกเกอร์นี้คือ “คอลกันมั้ย” [khɔɔl kɑn mɑ́j] มีทำนอง
เสียงขึ้นหรือเสียงวรรณยุกต์ตรีที่ท้ายถ้อยคำ กล่าวคือ มีคำลงท้ายคำว่า “ม้ัย” [mɑ́j] ซ่ึงใน
บริบทนี้มาจากคำว่า “ไหม” [mɑ̌j] เป็นคำวิเศษณ์แสดงคำถาม มาจากคำว่า “หรือไม่” 

[rɯ̌ɯ mɑ̂j] (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และคำวิเศษณ์คำว่า “มั ้ย” [mɑ́j] นี ้ เอง 

เป็นคำบ่งช้ีเจตนาถามคู่สนทนา 

 

สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงของถ้อยคำกับเจตนาในการส่ือสาร

ด้วยสติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏทำนองเสียงขึ้น สรุปจำนวนสติกเกอร์ที่นักวาดใช้คำหรือถ้อยคำ

แสดงเจตนาในการสื่อสารด้วยการใช้รูปถ้อยคำที่แสดงเจตนาต่าง ๆ ได้ดังตารางแสดงผล

ต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงของถ้อยคำกับเจตนาในการสื่อสารด้วยสติก

เกอร์ไลน์ที่ปรากฏทำนองเสียงขึ้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงของถ้อยคำ 

กับเจตนาในการส่ือสารด้วยสติกเกอรไ์ลน์ภาษาไทย 

ที่ปรากฏทำนองเสียงข้ึน 

จำนวน 

สติกเกอร ์
ร้อยละ 

1. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสยีงขึน้

ท่ีแสดงเจตนาบอกให้ทราบ 

115 60.84 

2. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสยีงขึน้

ท่ีแสดงเจตนาเสนอแนะ 

1 0.53 
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ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงของถ้อยคำ 

กับเจตนาในการส่ือสารด้วยสติกเกอรไ์ลน์ภาษาไทย 

ที่ปรากฏทำนองเสียงข้ึน 

จำนวน 

สติกเกอร ์
ร้อยละ 

3. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสยีงขึน้

ท่ีแสดงเจตนาสั่ง 

6 3.17 

4. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสยีงขึน้

ท่ีแสดงเจตนาห้าม 

5 2.65 

5. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสยีงขึน้

ท่ีแสดงเจตนาชักชวน 

18 9.52 

6. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสยีงขึน้

ท่ีแสดงเจตนาขู ่

5 2.65 

7. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสยีงขึน้

ท่ีแสดงเจตนาขอร้อง 

13 6.88 

8. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสยีงขึน้

ท่ีแสดงเจตนาคาดคะเน 

1 0.53 

9. ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยท่ีมีทำนองเสยีงขึน้

ท่ีแสดงเจตนาถาม 

25 13.23 

 รวม 189 100 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงของถ้อยคำกับเจตนาในการ

สื่อสารด้วยสติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏทำนองเสียงขึ้น จำนวน 189 อัน พบถ้อยคำในสติกเกอร์

ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาบอกให้ทราบ จำนวน 115 อัน คิดเป็นร้อยละ 

60.84 พบถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที ่มีทำนองเสียงขึ ้นที ่แสดงเจตนาเสนอแนะ 
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จำนวน 1 อัน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่

แสดงเจตนาส่ัง จำนวน 6 อัน คิดเป็นร้อยละ 3.17 พบถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มี

ทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาห้าม จำนวน 5 อัน คิดเป็นร้อยละ 2.65 พบถ้อยคำในสติกเกอร์

ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาชักชวน จำนวน 18 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 

9.52 พบถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาขู่ จำนวน 5 อัน 

คิดเป็นร้อยละ 2.65 ถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที ่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนา

ขอร้อง จำนวน 13 อัน คิดเป็นร้อยละ 6.88 พบถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนอง

เสียงขึ้นที่แสดงเจตนาคาดคะเน จำนวน 1 อัน คิดเป็นร้อยละ 0.53 และพบถ้อยคำในสติก

เกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ ้นที ่แสดงเจตนาถาม จำนวน 25 อัน คิดเป็นร้อยละ 

13.23 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนา

บอกให้ทราบมากที่สุด เน่ืองจากผู้ใช้บริการ LINE มักใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านอักษรโดย

การบอกกล่าว เช่น “เป็นห่วงนะ” [pen hùɑŋ nɑ́ʔ] “เจ็บน้ิว” [cèp níw] “หัวร้อน” 

[hǔɑ-rɔ́ɔn] “หิวแย้ว” [hǐw jɛ́ɛw] “ตายแป๊บ” [tɑɑj pɛ́ɛp] ฯลฯ ผู้ใช้บริการ LINE 

สามารถใช้สติกเกอรไ์ลน์ดังกล่าวส่ือสารได้อย่างตรงไปตรงมา ในขณะที่ผลการวิจัยพบถ้อยคำ

ในสติกเกอรไ์ลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาเสนอแนะ และถ้อยคำในสติกเกอร์

ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาคาดคะเนน้อยที่สุด เน่ืองจากถ้อยที่ปรากฏมัก

ใช้ในการส่ือสารรูปแบบวัจนกรรมอ้อม (Indirect speech acts) กล่าวคือ มีรูปถ้อยคำไม่ตรง

กับเจตนาการสื่อสารที่แท้จริง ผู้ใช้บริการ LINE จะใช้สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยดังกล่าวได้ 

ก็ต่อเมื่อที่ภูมิหลังเกี่ยวกับถ้อยคำที่สื่อสารร่วมกันจึงจะสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ดังถ้อยคำที่

ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่ว่า “อธิษฐานเอานะ” [ʔɑ-thít-thɑ̌ɑn ʔɑw nɑ́ʔ] 
อาจตีความหมายได้ว่าผู้ใช้สติกเกอร์ภาษาไทยอันนี้มีเจตนาหยอกล้อหรือเสียดสีคู่สนทนา
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โดยตรงหรืออาจกรระทบกระเทียบบุคลอื่นที ่ไม่ได้ร่วมกลุ่มการสนทนาใน LINE ขณะน้ัน 

ขึ้นกับประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารกับคู่สนทนามีร่วมกัน 

นอกจากนี้ LINE ยังเป็นโปรแกรมประยุกต์สำหรับการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 

สติกเกอรไ์ลน์จึงทำหน้าที่ในการส่ือสารแบบไม่เป็นกิจจะลักษณะ เป็นการบอกข้อมูลคู่สนทนา

แบบผิวเผิน เหตุผลหน่ึงที่พบว่าทำนองเสียงขึ้นแสดงเจตนาบอกให้ทราบมากที่สุดในถ้อยคำ

ในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย เพราะในสติกเกอรไ์ลน์ภาษาไทยมักใช้คำแสดงทัศนภาวะ “นะ” 

[nɑ́ʔ] “น้า” [nɑ́ɑ] คำลงท้ายแสดงมารยาท “ครับ” [khrɑ́p] “ฮับ” [hɑ́p] คำวิเศษณ์ 

“แล้ว” [lɛ́ɛw] “แย้ว” [jɛ́ɛw] และคำอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการบอกกล่าวข้อมูลหรือความรู้สึกทั่วไป

จากผู ้ส่งสารไปยังคู ่สนทนา เช่น “ฝันดีนะ” [fɑ̌n dii nɑ́ʔ] “ขอบคุณน้า” [khɔ̀ɔp-

khun nɑ́ɑ] “สวัสดีครับ” [sɑ-wɑ̀t-dii khrɑ́p] “รักนะฮับ” [rɑ́k nɑ́ hɑ́p] “งอน

ล้าว” [ŋɔɔn lɑ́ɑw] “หิวแย้ว” [hǐw jɛ́ɛw] ฯลฯ 

 นอกจากการพบทำนองเสียงขึ้นที่แสดงเจตนาบอกให้ทราบมากที่สุดในสติกเกอร์

ไลน์ภาษาไทยแล้ว ทำนองเสียงขึ้นมักปรากฏในสติกเกอรไ์ลน์ภาษาไทยเพื่อแสดงเจตนาถาม

มากรองลงมาซ่ึงสัมพันธ์กับประโยคคำถามในภาษาอังกฤษที่มักมีทิศทางเสียงลักษณะสูงขึ้น

ในตอนท้ายของประโยค (Catford, 1988 อ้างถึงใน ธานินทร์ คงอินทร์, 2551) การถามที่มี

ทำนองเสียงขึ้นในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยมักเป็นการไต่ถามข้อมูล เช่น “ทำไรอยู ่แงะ” 

[thɑm rɑj jùu ŋɛ́ʔ] การถามเพื่อการตรวจสอบข้อมูลในลักษณะที่ต้องการคำตอบรับ
หรือคำปฏิเสธ เช่น “คอลกันม้ัย” [khɔɔl kɑn mɑ́j] 
 ผลการวิจัยรื่องเจตนาในการส่ือสารที่สะท้อนผ่านถ้อยคำในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย

ที่มีลักษณะเหนือหน่วยเสียงด้านทำนองเสียงที่มีลักษณะทำนองเสียงขึ ้นแสดงให้เห็นว่า

ทำนองเสียงขึ้นสัมพันธ์กับเจตนาในการสื่อสาร แตกต่างจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ทำนองเสียงในภาษาไทย ที่อยู่ในรูปแบบบทความวิจัย เช่น การแปลของทำนองเส ียงใน

ประโยคคำถามภาษาไทย (ธานินทร์ คงอินทร์, 2551) ที่มุ่งศึกษารูปแปรทิศทางระดับเสียง 

การเน้นพยางค์กับทำนองเสียงภาษาไทย (อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล และกัลยารัตน์ ฐิติกานต์
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นารา, 2549) ที่มุ่งศกึษาทำนองเสียงเพื่อการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางเสียง นอกจากน้ีพบ

เพียงงานวิจัยที่เก่ียวเน่ืองกับทำนองเสียงในภาษาอ่ืน ๆ 

 หากพิจารณาถ้อยคำที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยตามมุมมองภาษาศาสตร์

สังคม ตามแนวคิดเรื่องวิธภาษาประเภทที่ 1 คือ วิธภาษาที่จำแนกตามลักษณะทางสังคมของ

ผู้พูด เช่น เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่ หรือชนช้ันทางสังคม และแนวคิดเรื่องวิธภาษาประเภทที่ 2 คือ 

วิธภาษาที่แปรไปตามสถานกาณ์การใช้หรือหน้าที่ของภาษา เช่น วิทธภาษาข่าวมีหน้าที่เสนอ

ข่าว หรือวิธภาษาโฆษณามีหน้าที่เฉพาะคือใช้ในการโฆษณา (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2548) 

สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้ภาษาซ่ึงหมายรวมถึงผู้ใช้บริการ LINE ซ่ึงเป็นสมาชิกทั่วไปในสังคมมักใช้

สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยในการสื่อสารไปยังคู่สนทนาตามแนวคิดเรื่องวิธภาษาประเภทที่ 1 

รวมถึงผู้ใช้บริการไลน์ในฐานะองค์การมักผลิตสติกเกอร์ไลน์เพื่อให้สมาชิกทั่วไปในสังคมได้ใช้

สื่อสารไปยังคู่สนทนาตามแนวคิดเรื่องวิธภาษาประเภทที่ 1 เช่นกัน และผู้ใช้บริการไลน์ใน

ฐานะองค์การมักใช้วิธภาษาประเภทที่ 2 สำหรับส่งข้อความเชิงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไป

ยังลูกค้าหรือผู้ใช้บริการองค์การดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการองค์การ

รวมถึงประโยชน์แก่องค์การนั้น ๆ เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าวิธภาษาไม่เพียงอยู ่ในสังคมที่

จำแนกตามพื้นที่ วัย หรือหน้าที่ของภาษาเช่นในอดีต แต่วิทธภาษายังปรากฏในสังคมเสมือน

ในปัจจุบันซ่ึงก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงรวมถึงโปรแกรมประยุกต์ LINE อีกด้วย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิจัยเรื่องการเปล่ียนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดแบบมีข้อจำกัดใน

สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องลักษณะเหนือหน่วยเสียงและการ

เปลี่ยนแปลงของเสียงตัวสะกดตามเสียงพูดในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุน

จากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 สัญญารับทุน

เลขที่ LIA6304076S 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

เนื่องจากผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเหนือหน่วยเสียง ผลการวิจัยจึงเหมาะแก่

นักศึกษาที่ศึกษาเก่ียวกับภาษาไทย และภาษาต่าง ๆ รวมถึงองค์การต่าง ๆ อาจสังเกตผลจาก

การวิจัยเพื่อนำไปผลิตสติกเกอรเ์พื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาองค์การได ้

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเจตนาของการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำผ่านสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยตาม

แนวคิดสัทสัมพันธ์ (Prosody) อันสะท้อนให้เห็นนัยความสุภาพและความไม่สุภาพในการ

ส่ือสารร่วมด้วย 
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