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วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนหมวดแฟชั่นใน
นิตยสาร SPICY ป ๒๕๔๙ ผลการวิจัยพบวา คอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY มีกลวิธีการเขียนเพื่อโนมนาวใจ ๒
กลวิธี คือ กลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจ และกลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ
กลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจ แบงออกเปน กลวิธีการใชคําตั้งชื่อเรื่อง และกลวิธีการใชคําในเนื้อเรื่อง
กลวิธีการใชคําตั้งชื่อเรื่องพบกลวิธีเดน ๒ กลวิธี คือ กลวิธีการใชคําระบุประเภท และกลวิธีการใชคําขยายเพื่อ
โนมนาวใจ กลวิธีการใชคําระบุประเภท ประกอบดวยการใชคําระบุประเภท ซึ่งแบงออกเปน ๕ ประเภท ไดแก
การใชคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย การใชคําระบุโอกาส การใชคําระบุรูปแบบแฟชั่น การใชคําระบุสี และการ
ใชคําระบุกลุมเปาหมาย กลวิธีการใชคําขยายเพื่อโนมนาวใจนั้น ประกอบดวยการใชคําขยาย ๓ ประเภท คือ การ
ใชคําขยายที่ระบุลักษณะพึงประสงคของกลุมเปาหมาย การใชคําขยายที่ระบุลักษณะพึงประสงคของเครื่องแตง
กาย และการใชคําขยายที่โยงผูอานเขากับบุคคลที่มีชื่อเสียง
สวนกลวิธีการใชคํ าในส วนเนื้ อเรื่อง พบกลวิธีเ ดน ๒ กลวิ ธี คือ กลวิธี การใชคําเพื่อสร างความเป น
กั น เองและกลวิ ธี ก ารใช คํ า ที่ สื่ อ ความหมายในด า นดี ข องแฟชั่ น กลวิ ธี ก ารใช คํ า เพื่ อ สร า งความเป น กั น เอง
ประกอบดวย การทับศัพท การใชคําสแลง การใชคําสรรพนาม และการใชคําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูด สว นกล
วิธีการใชคําที่สื่อความหมายในดานดี ประกอบดวย การใชคําระบุคุณสมบัติดานความทันสมัย การใชคําระบุ
คุณสมบัติดานรสนิยม และการใชคําระบุคุณสมบัติดานความคงทนของแฟชั่น
ในดานกลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจพบวามีกลวิธีที่นาสนใจ ๗ กลวิธี คือ การใชระดับภาษาไมเปน
ทางการ การใหคําแนะนํา การกลาวอางบุคคล การรับรองผล การกลาวย้ําความสําคัญ การเปรียบเทียบ และการใช
จุดจับใจดานราคา
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การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความกรุณา และความเมตตา อยางสูง
จาก รองศาสตราจารย ดร.สุ นัน ท อัญ ชลี นุกู ล อาจารยที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิพ นธ ผูใ หคํ าปรึก ษา
คําแนะนํา ยอมสละเวลาอันมีคายิ่ง คอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือแกผูวิจัยดวยความเมตตา
เสมอมา และผูชวยศาสตราจารย ดร. พรทิพย พุกผาสุข อาจารยที่ปรึกษารวม ผูคอยชี้แนะแนวทางที่
มีคายิ่งในการทําวิทยานิพนธ ตลอดจนขอปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธใหสําเร็จลุลวง ซึ่งผูวิจัย
ตองขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย อิ ง อร สุพั น ธุ ว ณิ ช ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ผูจุด ประกายหัวขอวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธจ นวิน าที
สุดทายดวยความใสใจและเมตตาอยางสูง และขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.น้ําผึ้ง ปทมะลางคุล ผู
กรุ ณ าสละเวลามาเป น กรรมการสอบและให คําแนะนําที่ มีประโยชนเพื่ อเปน แนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ทุมเท แรงกายแรงใจ เพื่อผลักดันใหผูวิจัยมีพลังที่
จะฝาอุปสรรคนานาประการในชีวิต ขอบคุณพี่สาวคนเดียวผูเปรียบเสมือนเพือ่ นที่คอยใหคําปรึกษา
ทั้งเรื่องดีและราย ขอบคุณนาวสาวนิตยา ตรีสิงห และนางสาวธัญญลักษณ พรหมทอง สําหรับความ
ชวยเหลือโดยไมคิดเกี่ยงงอน ตลอดจนทุกคนในครอบครัวอรามศักดิ์ ตรีสิงหและพรหมทอง ที่เปน
กําลังใจใหผูวิจัยเสมอ
ทายที่สุด ตองขอขอบคุณ พี่และเพื่อนจากสองกองบรรณาธิก าร Health&Cuisine และ
SPICY สําหรับความชวยเหลือและความเอื้ออาทร โดยเฉพาะคุณปาริชาติ คุมรักษา และคุณนันตพร
ทองทาโพธ ที่เปนผูเปดทางใหผูวิจัยไดมีเวลาทําวิทยานิพนธฉบับนี้ และขอบคุณเพื่อนและพี่ผูคอย
สงตอมิตรภาพ และคอยใหความชวยเหลือ จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นิตยสารเปนสื่อสิ่งพิมพที่เกาแกและไดรับการยอมรับวามีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลตอ
สังคมเพราะทําหนาที่ในการถายทอดขอมูลขาวสารและความรูสึกนึกคิดสูประชาชน รวมทั้งเปนสื่อ
ที่มีเนื้อหาปรับเปลี่ยนไปตามปริบททางสังคมอยูตลอดเวลา นิตยสารจึงจัดเปนสื่อมวลชนประเภท
หนึ่งที่มีความสัมพันธกับสังคมอยางแยกไมออกในฐานะเปนกระจกเงาคอยสะทอนและบันทึกภาพ
สังคม
นับจากอดีตจนถึงปจ จุบัน สื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสารไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว มีการ
ผลิตนิตยสารกันอยางแพรหลาย และไดรับความนิยมมาก จนเกิดนิตยสารเฉพาะกลุมซึ่งจัดทําขึ้น
โดยมุงผูอานเฉพาะกลุมเปนหลัก เพื่อตอบสนองความตองการขาวสารของผูรับสารแตละกลุมที่มี
อยูหลากหลาย โดยแบงเปน นิต ยสารสําหรับผูหญิง นิตยสารสําหรับผูชาย นิต ยสารสําหรับเด็ก
นิตยสารสําหรับครอบครัว นิต ยสารการเมือง นิต ยสารธุร กิจ นิต ยสารศิลปวัฒ นธรรม นิตยสาร
บันเทิง ฯลฯ (อุบลวรรณ ปติพัฒนโฆษิต, ๒๕๒๙)
นิตยสารสําหรับผูหญิงเปนนิตยสารประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมสูงและมีการแบงยอย
ตามระดับอายุ เชน นิตยสารสําหรับผูหญิงวัยรุน นิตยสารสําหรับผูหญิงวัยทํางาน เนือ่ งจากนิตยสาร
เปนสื่อที่ผูหญิงชอบอาน เนื้อหาสวนใหญจะใหความรูในเรื่องทั่วๆ ไป และเรื่องราวของความสวย
ความงาม การแตงกาย ซึ่งเปนเรื่องที่ผูหญิงสวนใหญโดยเฉพาะกลุมวัยรุนสนใจ เนื้อหาในนิตยสาร
จึงมีอิทธิพลตอทัศนคติและมุมมองในเรื่องตางๆ นิตยสารเปรียบเสมือนคูมือในการทองโลกและ
เปดประตูสูความรูใหมๆ ทั้งความรูรอบตัว เชน เรื่องของเทคโนโลยี ขาวสาร ความเคลื่อนไหวใน
วงการตางๆ และเรื่องความเปนผูหญิงที่ผูหญิงควรรู เชน การทําอาหาร การเลี้ยงลูก การแตงกาย
การแตงหนา นอกจากนี้แลวนิต ยสารยังทําหนาที่เ ปน “สื่อ” ใหกับสินคาอื่นๆ อีกดว ย กลาวคือ
นิตยสารไดกลายเปนสะพานเชื่อมโยงใหผูอานไดรูจักกับสินคาอื่นๆ เชน เรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น
เพลง ละคร ภาพยนตร หนังสือ ทําใหผูอานเกิดความสนใจในสินคาและตัดสินใจอุปโภคบริโภค
สินคาดังกลาว

๒

การนําเสนอคอลัมนแฟชั่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสื้อผา การแตงกาย เครื่องสําอาง น้ําหอม
รองเทา กระเปา เครื่องประดับ ฯลฯ โดยจะมีภาพประกอบเนื้อหา ยกตัวอยางรูปแบบแฟชั่นที่กําลัง
ไดรับความนิยมเปนอีกสวนสําคัญในนิตยสารสําหรับผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในนิตยสารสําหรับ
ผูหญิงวัยรุนดวยแลว พบวา มีการนําเสนอเนื้อหาในดานนี้มากเปนพิเศษ เนื่องจากกลุมวัยรุนเปนวัย
ที่ใหความสนใจเรื่องความสวยความงามมากกวาผูหญิงในวัยอื่น นอกจากนี้ยังพบวาการนําเสนอ
คอลัมนแฟชั่น มีผลในการโนมนาวจิต ใจและทัศนคติของเด็กในเรื่องของการแตงกาย เนื่องจาก
สัญชาตญาณของวัยรุนชอบการเลียนแบบ โดยพบวา วัยรุนรอยละ ๘๘.๖ มีพฤติกรรมลักษณะเปน
กลุมผูตาม (Follower) ดานแฟชั่น จึงไมใชเรื่องแปลกที่ตลาดเครื่องแตงกายวัยรุน จึงเปนตลาดที่มี
ศักยภาพและสามารถสรางเม็ดเงินไดอยางมหาศาล (ชัชชฎา จักรานุกุล, ๒๕๔๒)
สําหรับนิต ยสารวัยรุน ที่ว างจําหนายอยูใ นปจ จุบัน มีหลายฉบับดว ยกัน ไดแก SPICY,
Knock Knock, Ice, I-Spy, คาวาอิ และ BON BON แตนิตยสารที่ไดรับความนิยมสูงสุดจากวัยรุน
จากการสํารวจของ Nielsen Media Research และสวนดุสิตโพล ในป ๒๐๐๖ คือ นิตยสาร SPICY
โดยในปจ จุบันนิต ยสาร SPICY มียอดการพิมพจําหนายสูงถึง ๒๕๐,๐๐๐ ฉบับตอสัปดาห ซึ่ง
สามารถชี้ใหเห็นถึงความนิยมและการเขาถึงกลุมวัยรุนได และเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาที่ไดนําเสนอ
ภายในเลมแลว พบวา มีการกลาวถึงเคล็ดลับความสวยความงาม เคล็ดลับการดําเนินชีวิต เรื่องราว
เกี่ยวกับความรัก คอลัมนที่ใหความรูทั่วๆ ไป ซึ่งผูวิจัยเห็น วา การนําเสนอในแตละคอลัมนตอง
อาศัยกลวิธีทางภาษาหลากหลายเพื่อสื่อความไปยังผูรับสาร โดยเฉพาะในคอลัมนแฟชั่น ซึ่งมี
จุดประสงคที่มากกวาการนําเสนอขอมูล คือ มีลักษณะของการชักจูงใหผูอานเกิดความคลอยตาม
และเชื่อวาแฟชั่นที่นํา เสนอเปนแฟชั่นที่ผูอานควรติดตาม สนใจ จนบรรลุวัตถุประสงค คือ ผูอาน
ตัด สิน ใจซื้อเครื่องแตงกายนั้นๆ จนสังเกตไดวา คอลัมนแฟชั่น จะเปนคอลัมนที่เขียนโดยกอง
บรรณาธิการหนังสือหรือนักเขียนมีลักษณะใกลเคียงกับการโฆษณาสินคาทั่วไป
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวานิตยสารวัยรุนหญิงที่มียอดจําหนายสูงสุด คือ นิตยสาร SPICY
มีกลวิธีก ารเขียนอยางไรบางที่สามารถโนมนาวใจวัยรุนหญิงใหเกิดความรูสึก สนใจและเชื่อวา
แฟชั่นที่นําเสนอมีความทันสมัย
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๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีก ารเขียนเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนหมวดแฟชั่นในนิตยสาร SPICY ป
๒๕๔๙
๑.๓ สมมติฐานงานวิจัย
กลวิธีการเขียนเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนหมวดแฟชั่นในนิตยสาร SPICY ป ๒๕๔๙ มี
หลากหลาย เชน การใชคําแสดงความทันสมัย การใชคําขยายที่บงความหมายในดานดี การอาง
บุคคลที่มีชื่อเสียง
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย
๑.๔.๑ ขอมูลที่นํามาศึกษาในงานวิจัยนี้มาจากนิตยสาร SPICY ซึ่งเปนนิตยสารที่มียอดขาย
สูงสุดในประเภทนิตยสารสําหรับวัยรุน จากการสํารวจของ บริษัท Nielsen Media Research และ
การสํารวจของสวนดุสิตโพล ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
๑.๔.๒ ผูวิจัยใชขอมูลจากนิตยสาร SPICY ที่วางจําหนายในป พ.ศ.๒๕๔๙ เปนจํานวน
๔๖ ฉบับ โดยผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลเบื้องตนของนิตยสาร SPICY ดังตอไปนี้
ประวัติความเปนมา นิตยสาร SPICY จัดทําและจัดจําหนายโดยบริษัทโนต พับลิชชิ่ง จํากัด
เริ่มวางจําหนายฉบับแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีวัต ถุประสงคใ นการจัด ทําเพื่อผลิต
นิตยสารที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น ความสวยความงาม สุขภาพ โดยมุงหมายใหนิตยสาร SPICY
เปนนิตยสารสัญชาตไทยในสไตลตะวันตกและดวยเนื้อหาที่เขมขนทันสมัยที่สามารถปรับใหเขา
กับคนไทย เพื่อทําใหนิตยสาร SPICY กลายเปนนิตยสารที่ติดตลาดอยางรวดเร็ว
รูปเลม นิตยสาร SPICY มีจํานวนหนาตั้งแต ๙๐ - ๑๑๐ หนา เนื้อหาภายในสามารถแบง
ออกเปนหมวดตางๆ ได ๕ หมวด คือ
๑. หมวด Beauty เปนหมวดที่นําเสนอเกี่ยวกับเคล็ดลับความสวยความงาม การแตงหนา
การดูแลทรงผม
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๒. หมวด Fashion เปนหมวดที่นําเสนอเกี่ยวกับแฟชั่น เครื่องแตงกายและเครื่องประดับ
๓. หมวด Sex & Health เปนหมวดที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ และเคล็ดลับการ
ดูแลสุขภาพ
๔. หมวด Love & Life เปน หมวดที่นําเสนอเกี่ยวกับความรัก การดูแลความสัมพัน ธ
ระหวางคูรัก
๕. หมวด Regulars เปนหมวดคอลัมนปกิณกะที่นําเสนอเกี่ยวกับเคล็ดลับการดําเนินชีวิต
และความรูทั่วไป
การวางจําหนาย ระยะเวลาในการวางจําหนายในชว งแรกจนถึงสิ้น เดือนมีน าคม พ.ศ.
๒๕๔๙ เปนรายปกษ และปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการวางจําหนายเปนรายสัปดาหในสัปดาหแรก
ของเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ปจจุบันมียอดการพิมพจําหนาย ๒๕๐,๐๐๐ ฉบับตอสัปดาห และมี
ราคาจําหนายฉบับละ ๒๕ บาท
๑.๔.๓ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษากลวิธีการเขียนโนมนาวใจเฉพาะในคอลัมนหมวดแฟชั่น เปน
จํานวนทั้งสิ้น ๘ คอลัมน คือ คอลัมน Mix it up, คอลัมนStar Fashion, คอลัมน Style on Stage,
คอลัมน Trend alert, คอลัมน Extra trend, คอลัมน Style File, คอลัมน Runway และคอลัมน Celeb
watch
๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๕.๑ ทําใหทราบถึงกลวิธีการเขียนเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนหมวดแฟชั่นในนิตยสาร
SPICY ป ๒๕๔๙
๑.๕.๒ เปนแนวทางใหศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อโนมน าวใจในคอลัมนหมวดแฟชั่นใน
นิตยสารเฉพาะกลุมประเภทอื่นๆ
๑.๖ วิธีดําเนินการวิจัย
๑.๖.๑ สํารวจและศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ และ
ตําราวิชาการตางๆ ทั้งในภาษาไทยและภาษาตางประเทศในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
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๑.๖.๒ รวบรวมขอมูล
๑.๖.๓ วิเคราะหกลวิธีการเขียนเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนแฟชั่นในนิตยสาร SPICY
๑.๖.๔ เรียบเรียงขอมูล
๑.๖.๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง “การศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนหมวดแฟชั่น
ในนิตยสาร SPICY ป ๒๕๔๙ ผูวิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมที่กลาวถึงการใชภาษาโนมนาวใจ ภาษา
โฆษณา และการใชภาษาในสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นแนวคิดพื้นฐานและวิธีการ
วิเคราะหอันจะเปนประโยชนตองานวิจัยนี้
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชภาษาโนมนาวใจ
กาญจนา นาคสกุล และคณะ (๒๕๒๑) กลาวถึงวิธีการโนมนาวใจวา ทําได ๒ วิธี คือ โนม
นาวใจทางตรง เพื่อบอกจุดประสงคที่ตองการสื่อสาร และโนมนาวใจทางออม ซึ่งผูถูกโนมนาวใจ
รูตัววากําลังถูกโนมนาวใจ โดยการโนมนาวใจแบงจุดมุงหมายออกเปน ๓ ระดับ คือ การทําให
คลอยตาม ใหเกิดการกระทํา และกระตุนหรือเราความรูสึกเปนระดับสุดทาย
วิธีการโนมนาวใจใหประสบความสําเร็จ แบงเปนวิธีการตอไปนี้
๑. การใหเหตุผล เปนวิธีการที่นาเชื่อถือมากที่สุด ไดแก การอางเหตุผลไปหาเหตุผล การ
อางผลไปหาเหตุ หรือการอางผลไปสูผลอีกอยางหนึ่ง
๒. การเราอารมณ
๓. การใชบุคลิกหรือชื่อเสียงสวนตัวของผูเขียนเอง
๔. การเสนอแนะ
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (๒๕๔๖) ไดกลาวถึงการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจวาเปนการศึกษา
วิธีการที่มนุษยพยายามจะมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลอื่น ซึ่งจะถือวาเปนความพยายามโดย
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จงใจของคนๆ หนึ่ง หรือหลายคน หรือสถาบัน ในการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม
และพฤติกรรมของบุคคลอื่น และยังกลาวถึงลักษณะของการโนมนาวใจไวดังนี้ คือ
๑. ผูโนมนาวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถูกโนมนาวใจ
๒.โดยปกติผูถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหนึ่งและผูโนมนาวใจจะพยายามชักจูงผู
ถูกโนมนาวใหยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ
๓.สิ่งที่ผูโ นมนาวตองการคือการเปลี่ยนแปลงหรือการสรางหรือการดํารงไวซึ่งความ
คิด เห็น ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ ของผูถูก โนม นาว ซึ่งจะส งผลตอปจ จัย อื่น ๆ อัน ไดแ ก
อารมณ พฤติกรรม เปนตน นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูกับการสื่อสารเพื่อการโนม
นาวใจวา ทฤษฎีก ารเรียนรูมีขอสมมติฐานวา มีความสัมพัน ธที่สามารถอธิบายและพยากรณได
ระหวาง “สิ่งเรา” และ “การตอบสนอง” “สิ่งเรา” หมายถึงเหตุการณหรือสิ่งใดก็ตามที่รับรูไดโดย
บุคคล ในสถานการณที่มีการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ สารจัดเปนสิ่งเรา แหลงสารจัดเปนสิ่งเรา
อีกตัวหนึ่งเชนเดียวกับ สถานการณที่มีการสื่อสาร ก็จัด เปนสิ่งเราอีก ตัว หนึ่ง “การตอบสนอง”
หมายถึง ปฏิกิริยาใดก็ตามที่เกิดขึ้นแกผูรับสารหลังจากรับรูสิ่งเรา ดังนั้นจึงสามารถจํากัดความไดวา
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจคือการเปลี่ยนแปลงในอารมณ การรูและพฤติกรรม “การตอบสนอง”
ที่มีตอสิ่งเรา
สุชาติ พิบูลยวรศักดิ์ (๒๕๔๗) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “องคประกอบกับกลวิธีการโนมนาวใจ
ในปริจเฉทการเขียนของพระพยอม กัลยาโณ” โดยพบวาองคประกอบในการปริเฉจการเขียนของ
พระพยอม กัลยาโณ ประกอบดวยองคประกอบที่ตายตัวและมีความสัมพันธกัน ๖ องคประกอบ
ไดแก ชื่อเรื่อง แนวความคิดสําคัญ คําทักทาย บทนํา เนื้อเรื่อง และบทสรุป นอกจากนี้ยังพบการใช
กลวิธีการโนมนาวตางๆ ที่พระพยอม กัลยาโณ ใชเพื่อโนมนาวใจผูอานใหค ลอยตามสิ่งที่ทาน
ตองการนําเสนอปรากฏเปนสวนหนึ่งในองคประกอบของปริจเฉททั้งสิ้น ๔ กลวิธีใหญ คือ การใช
ภาษาเพื่อการโนมนาวใจ การอางอิงบุคคลที่มีชื่อเสียง การอธิบายธรรมะใหเขาใจงาย การเลานิทาน
ที่มีคติสอนใจและเรื่องเลาครั้งพุทธกาล โดยองคประกอบเนื้อเรื่องเปนองคประกอบที่ปรากฏกลวิธี
การโนมนาวใจทุกกลวิธี เนื่องจากเปนสวนที่สําคัญที่สุดในปริจเฉทการเขียน
วัลลภา จิระติกาล (๒๕๔๙) ศึกษาเรื่อง การใชภาษาโนมนาวใจในโฆษณาเครื่องสําอาง
สําหรับผูชายในนิตยสารผูชายป พ.ศ.๒๕๔๙ ผลการวิจัยพบวา โฆษณาเครื่องสําอางสําหรับผูชายมี
กลวิธีการโนมนาวใจ ๒ ลักษณะ คือ การใชคําเพื่อโนมนาวใจและการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ
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กลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจ มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกจะกลาวถึง
ปญหาเพื่อสรางความวิตกกังวลใจ ทําใหผูบริโ ภคกลุมเปาหมายตองหาวิธีขจัดหรือแกปญหาให
หมดไปด ว ยการเลือ กใชผ ลิ ต ภัณ ฑ เ ครื่ อ งสํา อางสํา หรั บผู ช าย ประการที่ส องจะโน มน า วใจ
กลุมเปาหมายใหสนใจ และเห็นความสําคัญของการใชผลิตภัณฑและทําใหเกิดความรูสึกวา เมื่อใช
ผลิตภัณฑแลวจะลักษณะพึงประสงคในที่สุด สวนกลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจพบ ๑๐ กลวิธี
ไดแก การใชคําระบุแหลงที่มา การใชคําศัพททางวิทยาศาสตร การใชจิตวิทยา การใชจุดจับใจเชิง
ขาว การกลาวอาง การระบุคุณ สมบัติที่ดี การใชภาพพจน การระบุความปลอดภัย การใชเหตุผล
และการอางผลเกินจริง นอกจากนี้ในบทโฆษณาสําหรับผูชายยังสะทอนใหเห็นภาพของผูชายที่ใช
เครื่องสําอางวา เปนผูชายชาวกรุงสมัยใหมที่สนใจตัวเอง และมีภาพลักษณที่แตกตางไปจากผูชาย
ในอดีต
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวาทกรรมโฆษณา
ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน (๒๕๓๔) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใชคําในภาษาโฆษณาภาษาไทยทาง
โทรทัศนและนิตยสารไทย” โดยใชขอมูลของโฆษณาสินคาเดียวกันจากทางโทรทัศนและนิตยสาร
จํานวน ๑๒๐ เรื่อง ผลวิจัยพบกลวิธีการใชคําโฆษณาหลายวิธี ไดแก การใชคําสัมผัส การซ้ําคํา การ
ใชคําสแลง การใชคําที่มีความหมายไมสอดคลองกัน ซึ่งกลวีเหลานี้ทําใหภาษาโฆษณานาสนใจ
และจดจํางายขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกลวิธีเหลานี้ในสื่อ ๒ ชนิด พบการใชคําตางประเทศในนิตยสาร
มากกวาทางโทรทัศน
รัชนินท พงศอุดม (๒๕๔๘) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาษากับคานิยมเกี่ยวกับ
ความงาม: การศึกษาวาทกรรมโฆษณาเครื่องสําอางในภาษาไทย” โดยศึกษาขอมูลจากบทโฆษณา
เครื่องสําอางในนิต ยสารผูห ญิง ๒ ฉบับ คื อ นิต ยสารแอล ฉบับ ภาษาไทย และนิต ยสารดิฉั น
ผลการวิจัยพบวา มีกลวิธีทางภาษา 2 กลวิธีหลัก คือ กลวิธีทางอรรถศาสตร ประกอบดวย ๑. การใช
คํากริยาแสดงสภาพความงาม ๒. การใชคําเพิ่มน้ําหนักขยายคํากริยา และ ๓. การใชคําปฏิเสธ
ลักษณะที่มีความสวยตามทัศนคติของโฆษณา และพบกลวิธีทางวัจ นปฏิบัติศาสตรและปริจเฉจ
ประกอบดวย ๑.การใชภาพพจน คือ อุปลักษณ อุปมา และอติพจน ๒. การกลาวอาง คือ การกลาว
อางที่เปนขอเท็จจริง และการกลาวอางที่เปนขอคิดเห็น ๓. การใชคําถามทางวาทศิลป และการใช
มูลบทเปน เครื่องมือ เพื่อบงเปน นัยเกี่ยวกับลัก ษณะที่พึงประสงค ลัก ษณะที่พึงประสงค และ
ลักษณะความงามตามแบบอยาง
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นอกจากนี้ยังพบคานิยมเกี่ยวกับความงามวา ผูหญิงงามตองมีลักษณะความงามแบบไรที่ติ
หรือสมบูรณแบบ มีความออนเยาว มีสุขภาพดี หรือมีลักษณะความงามตามแบบวัฒนธรรมตางชาติ
คือ มีความงามเมื่อไดใชเครื่องสําอาง เสริมแตงรางกายตามความนิยมทางแฟชั่น ซึ่งคานิยมเกี่ยวกับ
ความงามเหลานี้เปนลักษณะที่เคยและไมเคยปรากฏในสังคมไทยมากอน กลวิธีทางภาษาจึงถูก
นํามาใชเพื่อทําใหผูอานเชื่อและเกิดคานิยมทางความงามดังกลาว
เทพี จรัสจรุงเกียรติ (๒๕๔๙) ศึกษาปริเฉทโฆษณาเรื่อง “ฉลาด สวย รวย เกง: การสราง
คุณคาเชิงสัญญะผานเรื่องเลาในโฆษณาของนิตยสารผูหญิงไทย” จากโฆษณาในนิตยสารสตรีราย
ปกษที่ขายดีที่สุด ๕ อันดับ ไดแก ขวัญเรือน กุลสตรี ดิฉัน แพรว และลิซา รวม ๓๐ ฉบับ พบวา
ปริจ เฉทเรื่ องเลาในโฆษณาในนิต ยสารผู หญิงประกอบดว ย ๒ สว นสําคัญ คือ ๑. โครงสรา ง
ประกอบดวยสว นที่เปน อวัจ นภาษา และวัจนภาษา ซึ่งมีลัก ษณะเปนการบอกเลาภูมิหลังของผู
นําเสนอสินคา เชน มาจากครอบครัวที่มชี ื่อเสียง มีหนาที่การงานดี มีบุคลิกดี และกลาวถึงสินคา วา
มีความสําคัญในชีวิตของผูนําเสนอสินคา โดยบอกเลาความประทับใจในตัวสินคา ซึ่งเปนการสราง
ปริจเฉทเพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่ผูผลิตตองการทั้งสิ้น ๒. กลวิธีการใชภาษา เชน การใชความ
เปรีย บ การใช คํา นามที่มี นัย ประหวั ด ที่ มี ค วามหมายในเชิง บวกทั้ง สิ้น การใชคํ า กริ ยาแสดง
ความรูสึกหลังการใชสินคาของผูนําเสนอสินคา การใชกลุมคําเพื่อเนนความ และการใชคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิตยสารวัยรุน
วิรัช วงศภินัน ทวัฒนา (๒๕๓๗) วิเคราะหภาษาในนิตยสารสําหรับวัยรุน ผลการศึกษา
พบวา การใชคําสําหรับนิตยสารวัยรุนมีการใชคําสแลง คําในภาษาพูด คําทับศัพท คําซ้ํา คําขยาย คํา
ผวน คําภาษาถิ่น และเครื่องหมายวรรคตอน โดยพบวามีการใชคําสแลงมากที่สุด รองลงมาเปนคําที่
ใชในภาษาพูด และการใชเครื่องหมายวรรคตอนประกอบคําหรือประโยค การใชคําเหลานี้เพื่อ
แสดงอารมณความรูสึก และธรรมชาติของวัยรุน
ดานการใชสํานวนพบทั้งสํานวนเกาและสํานวนที่สรางขึ้นใหมโดยเลียนสํานวนเดิม และ
สํานวนที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม เชน ขาว เหตุการณปจจุบัน ภาพยนตร โฆษณา เพลง เปน
ตน สวนประโยคที่พบในนิตยสารวัยรุนเปนประโยคที่มีโครงสรางเหมือนประโยคทั่วไปที่ใชใน
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ชีวิตประจําวัน และเปนภาษาในระดับสนทนาหรือภาษาปาก และพบการใชโวหารและภาพพจน
เพื่อแสดงความรูสึก อารมณ และจินตนาการ
ชัชชฎา จักรานุกุล (๒๕๔๒) วิเคราะหองคประกอบเพื่อการสรางสรรคงานโฆษณาใน
นิตยสารสําหรับวัยรุนไทย โดยวิเคราะหเนื้อหาโฆษณาในนิตยสารเธอกับฉัน และนิตยสารแองเจิ้ล
ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ พบวา ประเภทสิน คาที่ใชสื่อสารการโฆษณาทางสินคามากที่สุด ไดแก กลุม
สินคาประเภทเสื้อผา และของใชเบ็ดเตล็ดสวนตัว เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่ใหความสําคัญเรื่องการ
แตงกาย เพื่อใหทันสมัย และเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนฝูง
พั ช รา ศั ก ดิ์ โ สภิ ณ (๒๕๔๘) ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของภาพโฆษณาแฟชั่ น ในนิ ต ยสาร ต อ
พฤติกรรมเลียนแบบการแตงกายของวัยรุน ผลการศึกษาแบงออกเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑) ลักษณะทางประชากรศาสตร และการเปดรั บสารโฆษณาแฟชั่นจากนิตยสารแฟชั่น
พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง และสนใจเปดรับนิตยสารแฟชั่น I-Spy มากที่สุด เปนอันดับ
1 รองลงมาไดแก ELLE และ Cleo ตามลําดับ โดยการซื้อมาอานเอง สาเหตุที่อาน เพราะมีภาพ
แฟชั่นที่ทันสมัย สวยงาม เลือกอานเฉพาะบางคอลัมน สนใจเฉพาะคอลัมนแฟชั่นและความงาม
๒) พฤติกรรมการเลียนแบบการแตงกายของวัยรุน พบวา ภาพสินคาแฟชั่นประเภทเสื้อผา
ไดแก เสื้อ, กางเกง, แหวน, สรอยคอ, กําไล, ตางหู ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร มีผลตอพฤติก รรม
เลียนแบบการแตงกายตามสินคาแฟชั่นประเภทเสื้อผาของนักศึกษา เพียงบางสวน
๓) อิทธิพลของภาพโฆษณาแฟชั่นนิตยสาร ตอพฤติกรรมเลียนแบบการแตงกายพบวา
สินคาประเภทเสื้อผา
- ผูนํา เสนอในภาพโฆษณา ประเภทดารา นักร อง นัก แสดง นายแบบ นางแบบ หรื อ
บุคคล คนทํางาน วัยรุนทั่วไป และการนําเสนอเฉพาะตัวสินคา มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
เลียนแบบการแตงกายตามสินคาแฟชั่นประเภทเสื้อผาของนัก ศึกษา ในขั้นรับรูและ
ตื่นตัว
- ภาพสินคาในภาพโฆษณา มีอิทธิพล ในขั้นสนใจ (เกิดแรงจูงใจ)
- ขอความโฆษณาในภาพโฆษณา มีอิทธิพล ในขั้นรับรูและตื่นตัว

๑๐

สินคาประเภทเครื่องประดับ
- ผูนํา เสนอในภาพโฆษณา ประเภทดารา นักร อง นัก แสดง นายแบบ นางแบบ หรื อ
บุคคล คนทํางาน วัยรุนทั่วไป มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเลียนแบบการแตงกายตามสินคา
แฟชั่นประเภทเครื่องประดับของนักศึกษา ในขั้นรับรูและตื่นตัว
- ภาพสิ นคาในภาพโฆษณา มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเลีย นแบบการแตงกายตามสินค า
แฟชั่นประเภทเครื่องประดับของนักศึกษา ในขั้นสนใจ (เกิดแรงจูงใจ)
- ขอความโฆษณาในภาพโฆษณา มีอิทธิ พลตอพฤติก รรมเลี ยนแบบการแตงกายตาม
สินคาประเภทเครื่องประดับของนักศึกษาในขั้นรับรูและตื่นตัว
สุกัล ยา พงษหาญพาณิช ย (๒๕๔๗) วิ จัย เรื่อ ง การศึก ษาเปรี ยบเทีย บลัก ษณะการใช
ภาษาไทยในโฆษณาในนิตยสารสําหรับวัยรุนและนิตยสารสําหรับผูใหญ โดยศึกษาลักษณะการ
ใชวัจนภาษาดานคํา สํานวนภาษาและประโยค และลักษณะการใชอวัจนภาษา คือ ภาพประกอบ สี
และรูปแบบตัวอักษร ในกลุมวัยรุนกับกลุมผูใหญและเปรียบเทียบภาษาของทั้งสองกลุม
ผลการศึ ก ษาพบลั ก ษณะการใชคํ า ๑๗ ชนิ ด คื อ การใช คํ า ภาษาตา งประเทศ คํ า ที่ มี
ความหมายไมสอดคลองกันกับขอความ การซ้ําคํา คําสัมผัส การสรางคําขึ้นใชใ หมในภาษา คํา
สแลง คําถาม ใชคําที่มีความหมายนัยประหวัด คําเลียนเสียงพูด การใชคําสัน ธานหรือบุพบทไม
สอดคลองกับขอความ คําซอน อักษรยอ ใชชื่อเลนหรือชื่อจริงแทนบุรุษสรรพนาม การเขียนคําผิด
คําอุทาน คําเฉพาะกลุม ลักษณะนามไมสอดคลองกับคํานาม สํานวนภาษาพบ ๕ ชนิด คือ สําวน
ภาษาตางประเทศ สํานวนภาษาพูด สํานวนแสดงอารมณ สํานวนเปรียบเทียบและสํานวนสุภาษิต
ประกอบเรื่องราว ประโยคพบ ๔ ลักษณะ คือ ละสวนประกอบบางสวนของประโยค มีรูปประโยค
ไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร เรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ และผูกประโยคยาว
เนื้อหาซับซอน
ผลการเปรี ยบเที ยบทั้ง ๒ กลุม พบการใชคํ าภาษาต างประเทศมากที่ สุด คื อ ๓๕.๑๒
เปอรเซ็นต และ ๓๗.๐๘ สํานวนภาษาพบการใชสํานวนภาษาตางประเทศมากที่สุด ดานประโยค
พบการละสวนประกอบของประโยคมากที่สุด สวนดานการใชภาพ ในกลุมวัยรุนพบการใชภาพ
สินคาที่กําลังถูกใชงานมากที่สุด ในกลุมผูใหญใชภาพผลการใชงานมากที่สุด และพบการใชสีฟา
มากที่สุดทั้งสองกลุม

๑๑

อัจฉรา เขื่อนสาร (๒๕๕๐) วิจัยเรื่อง การโฆษณาในนิตยสารวัยรุนที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค า ของวั ย รุ น ไทย โดยศึ ก ษาจากวั ย รุ น อายุ ร ะหว า ง ๑๕-๒๑ ป ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๐๐ คน พบวา ๑) เพศที่ตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา สวนปจจัย
ดานอายุ การศึกษาและรายไดไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา ๒) เนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑสินคาที่
มีลักษณะการนําเสนอที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการัดสินใจซื้อสินคา ๓) รูปแบบการนําเสนอที่มี
นายแบบ นางแบบ มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของวัยรุน
ผลการวิเคราะหพบวา เพศชายมีการตัดสินใจซื้อสิน คามากกวาเพศหญิง และนายแบบ
นางแบบ ประเภทบุคคลที่มีชื่อเสียงโดงดัง มีผลตอการตัดสินใจมากกวานายแบบ นางแบบ ประเภท
บุคคลที่แตงกาย โดดเดน มีเอกลักษณ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคสินคาของวัยรุน
สุเนตร สุธาภุชกุล (๒๕๓๙) ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายของ
วัยรุน : ศึกษากรณี นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๓๘ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่
เสริมใหวัยรุนซื้อสินคาประเภทเสื้อผาเครื่องแตงกายมากกวา มี ๘ ลักษณะ คือ
(๑) วัยรุนเพศหญิงซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ผลิตจากตางประเทศมากกวาวัยรุนเพศชาย
และวัยรุนเพศหญิงจะซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายบอยครั้งกวา
(๒) วัยรุนที่มีอายุมากกวาจะซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายบอยกวาวัยรุนที่มีอายุนอย เพราะ
วัยรุนที่มีอายุมากขึ้นยอมมีโอกาสที่จะเขาสังคมมากขึ้น ทําใหตองซื้อเสื้อผามากขึ้นไปดวย
(๓) ระดับการศึกษามีผลตอการซือ้ เสื้อผาเครื่องแตงกายของวัยรุนในเรื่องจํานวนเสื้อผาใน
การซื้อแตละครั้ง โดยวัยรุนที่มีระดับการศึกษาสูงจะซื้อเสื้อผามากกวาวัยรุนที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กวา
(๔) วัยรุนที่มีรายไดสูงซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายมากกวาวัยรุนที่มีรายไดต่ํากวา
(๕) อาชีพของบิดามีผลตอการซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยวัยรุนที่มีบิดาประกอบอาชีพที่
ใชมัน สมองซึ่งมัก มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะมีเงินใหลูก ใชมากกวา มีสังคมที่ตองใหลูก เขารว ม
มากกวา จึงทําใหลูกซึ่งอยูในชวงวัยรุนตองซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายมากขึ้น
(๖) รายไดของครอบครัวสงผลใหวัยรุนซื้อเสื้อผาไดมากนอย ถาครอบครัวมีรายไดนอย
โอกาสที่วัยรุนจะซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนของฟุมเฟอยยอมนอยลง
(๗) วัยรุนที่มีเพื่อนสนิทมากซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายมากกวาวัยรุนที่มีเพื่อนสนิทนอย

๑๒

นอกจากนี้ยังพบวา (๘) วัยรุนที่เปดรับสื่อสารมวลชนมากซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายมากกวา
วัยรุนที่เปดรับสื่อสารมวลชนนอย โดยวัยรุนที่อานนิตยสารมากจะซื้อเสือผาเครื่องแตงกายที่ผลิต
จากตางประเทศ จําวนครั้งที่ซื้อ จํานวนเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ซื้อในแตละครั้งมากกวา เพราะใน
นิตยสารจะมีแหลงแฟชั่นมาก
อัญชัน สันติไชยกุล (๒๕๔๗) ศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูเกี่ยวกับตนเอง และ
การรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นของวัยรุน จากกลุมตัวอยางวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อายุ ๑๕-๑๙ ป จํานวน ๔๐๐ คน ผลการวิจัยพบวา วัยรุนในกรุงเทพมหานครมีกลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิต ๑๐ แบบ คือ (๑) ตามแฟชั่นและกระแสนิยม (๒) มุงมั่นจริงใจ (๓) คนดีขอ
สังคม (๔) อนุรักษนิยม (๕) รัก สบายไมสนใจโลก (๖) สูชีวิต (๗) บัน เทิงนิยม (๘) ยึด มั่น ใน
ศีลธรรม (๙) มีความคิดรอบคอบและชอบเลนเกมส (๑๐) บานแสนสุข โดยรอยละ ๑๑.๔ จัดเปน
กลุมผูบุกเบิก (Innovator) ทางดานแฟชั่น สวนกลุมผูตาม (Follower) ทางดานแฟชั่นมีจํานวนรอย
ละ ๘๘.๖ และรูปแบบการดําเนินชีวิตตามแบบแฟชั่นและกระแสนิยมสัมพันธทางบวกกับการรับ
นวัตกรรมสินคาแฟชั่น

๑๓

บทที่ ๒
กลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ.๒๕๔๙
นิตยสารเปนสื่อสิ่งพิมพที่มีกระบวนการโนมนาวใจผูอาน เนื่องจากเชื่อวาสามารถเจาะ
กลุมเปาหมายเฉพาะได รวมทั้งเชื่อวาผูอานเปาหมายสามารถซึมซับเอาสิ่งที่ตรงกับความสนใจของ
ตนเอง การอานนิตยสารเลมใดตอเนื่องกันในชวงระยะเวลาหนึ่งก็อาจมีผลใหมุมมองและความคิด
ของผูอานเปลี่ยนไป นิต ยสารจึงมีผลตอผูอานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ลักษมี ทองไชยศรี ,
๒๕๔๑) นอกจากนี้ผลการวิจัยของ อุบลวรรณ ปติพัฒนะโฆษิต (๒๕๓๑) พบวา ผูหญิงจะเลือก
อานและติด ตามซื้อนิตยสารในแนวที่ตนสนใจคอนขางเหนียวแนน และซื้อติด ตอกัน ไปเรื่อยๆ
อิทธิพลจากเนื้อหาของนิต ยสารเลมนั้นๆ จึงฝงลึก อยูในความรูสึกนึก คิด ของผูอาน ดังนั้น การ
นําเสนอเรื่องราวหรือเนื้อหาภายในนิตยสารจึงถือเปนตนแบบหรือผูนําทางดานความคิดของผูหญิง
ในดานตางๆ และในทางกลับกันการเลือกอานนิตยสารก็เปนสิ่งสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงความสนใจของ
ผูหญิง กลุมต างๆ โดยเฉพาะกลุมวั ยรุน ที่ มีค วามหมายตามพจนานุก รมฉบับ ราชบั ณ ฑิต พ.ศ.
๒๕๔๒ วา กลุมคนที่มีอายุระหวาง ๑๓-๑๙ ป
ผูรับ สารในช ว งวัย รุน ซึ่ งเปน วัย ที่แ สวงหาความเป น ตั ว ตนของตนเอง จึง เป น วั ยที่ มี
ความรูสึกไวตอการโนมนาวใจมากกวาวัยอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่นําเสนอในนิตยสารนั้นสงผลดี
ตอภาพลักษณ เชน ทําใหผูอานที่ถอดแบบแฟชั่นในนิตยสารมักเปนที่ยอมรับในสังคม ดึงดูดใจเพศ
ตรงข ามได (พรทิพ ย สัม ป ต ตะวนิช , ๒๕๔๖: ๑๕๖) เนื่อ งจากวั ยรุ น มั ก เปน ชว งวั ยที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสูวัยผูใ หญ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย พฤติกรรม และ
สถานภาพ อยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความสับสนในเอกลักษณของตัวเอง (Identity crisis) เพราะไม
แนใจวาควรจะทําตัวเปนเด็กเหมือนอยางเชนเคยหรือควรจะวางตัวเปนผูใหญ (Piacentini & Mailer,
2001 อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล ,๒๕๔๗) งานวิจัยของ Elliott & Wattanasuwan (1998 อางถึง
ใน Piacentini & Mailer, 2001) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคเชิงสัญลักษณ (Symbolic consumption)
ของวัยรุน ในประเทศไทยพบวา วัยรุนในประเทศไทยมีการใชความหมายเชิงสัญลัก ษณที่มากับ
สินคาประเภทเสื้อผาและเครื่องแตงกายมาก เพื่อใหผูอื่นไดรับรูวาตนเองเปนอยางไร ดังนั้น การ
นําเสนอเนื้อหาตางๆ รวมทั้งสินคาและบริการในนิตยสารวัยรุน ซึ่งปรากฏในคอลัมนแฟชั่นที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเสื้อผา การแตงกาย เครื่องสําอาง น้ําหอม รองเทา กระเปา เครื่องประดับ ฯลฯ โดยจะ
มีภาพประกอบเนื้อหาหรือยกตัวอยางรูปแบบแฟชั่นที่กําลังไดรับความนิยม จึงถือไดวาเปนผูชวย
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ในการตัดสินใจหรือเปนผูนําทางในการสรางเอกลักษณใหกับตนเองของวัยรุน โดยเฉพาะในดาน
การแตงกายซึ่งเปนวิธีการที่ชวยใหวัยรุนสามารถแสดงตัวตนไดงายและชัดเจน
มีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของนิตยสารตอการแตงกายและการซื้อเครื่องแตงกาย
ของวัยรุน เชน งานวิจัยของสุเนตร สุธาภุชกุล (๒๕๓๙) ที่พบวา การเปดรับสื่อมวลชนประเภท
นิตยสารของวัยรุนมีผลกระทบตอการซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายของวัยรุนเปนอยางยิ่ง โดยวัยรุนที่
อานนิต ยสารมากตั้งแต ๕ วันตอสัปดาหขึ้นไป ซื้อจํานวนเสื้อผามากกวาและจํานวนครั้งที่ซื้อ
มากกวาวัยรุนที่อานนิตยสารนอยกวา
นอกจากผลการวิจัยขางตนแลว Pianter และ Pinegar (1971) ยังวิจัยเกี่ยวกับลักษณะความ
เปนนักบุกเบิกทางดานแฟชั่นของวัยรุนในสหรัฐอเมริกา พบวา ลักษณะของวัยรุนที่เปนกลุมนัก
บุกเบิกหรือนําสมัยทางดานแฟชั่นจะมีลักษณะ ๖ ประการ คือ ๑) ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
๒) ผูปกครองหรือคนในครอบครัวมีระดับการศึกษาสูง ๓) ผูนําครอบครัวมีสถานภาพหรือมีหนาที่
การงานในระดับสูง ๔) เปดรับสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร ๕) อยากเขารวมเปนสมาชิกหรือองคกร
ทางสังคม มากกวากลุมที่ไมใชนักบุกเบิก และ ๖) มีความเปนตัวของตัวเองมาก นิตยสารจึงเปน
คูมือในการสรางเอกลักษณในดานการแตงกายใหกับวัยรุนที่อานแลว ผูที่ติดตามอานนิตยสารยังมี
ลักษณะของผูบุกเบิกแฟชั่น คือ มีความนําสมัยกวากลุมคนที่ไมอานนิตยสารดวย
และนอกจากรูปแบบ สีสัน หรือลัก ษณะของสิน คาแฟชั่น เชน เสื้ อผา เครื่องแตงกาย
เครื่องประดับ เปนปจจัยกระตุนใหวันรุนติดตามอาน ตลอดจนตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ แลว การใช
ภาษาในคอลัมนแฟชั่นยังเปนสวนกระตุนที่ทําใหผูซื้อเกิดความสนใจสินคาและเกิดความตองการ
ซื้อสินคามากขึ้น (อัจฉรา เขื่อนสาร, ๒๕๕๐)
จากการศึกษาขอมูลจากนิตยสาร SPICY ซึ่งเปนนิตยสารสําหรับวัยรุน (จากการศึกษา
ขอมูลพบวามีการใชคําที่แสดงวา มีกลุมผูหญิงวัยทํางานอานนิตยสาร SPICY ดวย) ที่วางจําหนาย
ในป พ.ศ.๒๕๔๙ เปนจํานวน ๔๖ ฉบั บละ ๘ คอลัมน รวมคอลัมนที่นํามาศึก ษาทั้งสิ้น ๔๒๖
คอลัมน แตละคอลัมนแฟชั่น สามารถแบงโครงสรางของคอลัมนแฟชั่นออกเปน ๓ สวน คือ
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๑. สวนที่เปนชื่อเรือ่ ง
ชื่อเรื่องเปนวลีหรือสวนหนึ่งของประโยคซึ่งยกขึ้นมาใหเดนโดยใชขนาดหรือสไตล
ของประเภทตัวอักษรตางกับเนื้อเรื่อง จึงสามารถดึงดูดผูอานใหตั้งใจ สนใจเนื้อเรื่อง และคาดเดาได
วาเนื้อหาของเรื่องตองการกลาวเกี่ยวของกับเรื่องอะไร ทําใหผูอานติดตามอานเรื่องราวตอไป
๒. สวนที่เปนเนื้อเรื่อง
สว นของเนื้อเรื่ องเปน สว นที่มี ก ารบอกรายละเอียดของสิน คา เช น เทรนดแฟชั่ น
ลักษณะความนิยม ประโยชนหรือโอกาสที่นําไปใช ฯลฯ ตลอดจนมีการใชกลวิธีการตางๆ เพื่อชัก
จูง หรือโนมนาวใจผูอานใหคลอยตามและตองการซื้อเครื่องแตงกายที่แนะนํา
๓. สวนที่เปนภาพเครื่องแตงกาย
สวนที่แสดงภาพเครื่องแตงกายที่นํามาแนะนํา เพื่อชวยใหตัดสินใจไดงาย ในสวนนี้มี
ชื่อรานคา ราคาเครื่องแตงกาย และหมายเลขโทรศัพทประกอบดวย
ตัวอยางคอลัมน แฟชั่นในนิตยสาร SPICY
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จากภาพตัวอยาง คอลัมน MIX IT UP ฉบับที่ ๘๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถแบงโครงสราง
ออกเปน ๓ สวน ดังนี้
๑. สวนที่เปนชื่อเรื่อง
ในคอลัมน MIX IT UP ฉบับที่ ๘๙ ใชชื่อเรื่องวา IT’ S ALL ABOUT EARINGS โดยมี
ขนาดตัวอักษรใหญกวาขนาดตัวอักษรของเนื้อเรื่อง และใชสแี ดงเพื่อทําใหเกิดความสะดุดตา โดย
ขอความที่ใชในการตั้งชื่อเรื่องทําใหผูอานทราบวาสิ่งที่จะนําเสนอ คือ เรื่องของตางหู
๒. สวนที่เปนเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องในคอลัมน MIX IT UP ฉบับที่ ๘๙ ที่ปรากฏในภาพ มีดังนี้
“ได เวลามาอัพ เดทเทรนด ตา งหู กัน แล ว ล ะ คา สาวๆขา... ซีซั่ น นี้ แนะนํ าใหโ ละตา งหู
พลาสติกทั้งหลายไปไดเลย เพราะที่กําลังมาแรงสุดๆ ตอนนี้ ตองยกใหแฟชั่นตางหูสไตลวินเทจ
และแนวฮิปป แปลกแหวกแนวทั้งหลายที่เปรี้ยวจี๊ดจาดไดใจจริงๆ คะ”
จะเห็นวาการเสนอเนื้อเรื่องมีการใชกลวิธีเพื่อโนมนาวใจหลายวิธีดวยกัน ไดแก การใช
ภาษาระดับไมเปนทางการเพื่อสรางความเปนกันเองกับผูอาน มีการใชคําทับศัพทเพื่อทําใหผูอาน
เกิดความรูสึกทันสมัย มีการเลือกใชคําวา แรงสุดๆ ตอนนี้ เพื่อย้ําใหเห็นวา เครื่องแตงกายที่นํามา
เสนอ คือ ตางหูสไตลวินเทจและแนวฮิปปกําลังไดรับความนิยม ณ ปจจุบัน และยังเลือกใชคําวา ได
เวลา ซีซั่นนี้ โละ มาชวยกระตุนผูอานใหรูสึกวาถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและตองซื้อเครื่องแตง
กายประเภทนี้
๓. สวนที่เปนภาพเครื่องแตงกาย
จากตัวอยาง มีก ารแสดงภาพเครื่องแตงกาย คือ ตางหู จํานวน ๑๔ คู พรอมกับใหขอมูล
เกี่ยวกับเครื่องแตงกาย คือ ราคาเครื่องแตงกาย ชื่อราน และหมายเลขโทรศัพท ทั้งนี้การนําเสนอ
ภาพเครื่องแตงกายจะชวยใหผูอานเขาใจลักษณะของแฟชั่นที่นํามาเสนอ เชน ผูอานอาจจินตนาการ
ไมออกวา แฟชั่นตางหูสไตลวินเทจและฮิปป มีลักษณะเปนอยางไร เมื่อผูอานเห็นภาพเครื่องแตง
กายที่นํามาเสนอก็จะสามารถเขาใจรูปแบบแฟชั่นนั้นๆ ได สงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อเครื่องแตง
กาย โดยอาจไปซื้อที่รานที่นํามาแนะนําในนิตยสาร หรืออาจจดจํารูปแบบแฟชั่น แลวนําไปเปน
ตนแบบเมื่อตองการซื้อตางหูก็เปนได
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จากโครงสรางดังกลาวจะเห็นไดวา สวนที่เปนชื่อเรื่องและสวนที่เปนเนื้อเรื่องจําเปนตองมี
การใชคําเพื่อดึงดูดใหผูอานสนใจ ในบทนี้ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษากลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจใน
คอลัมนแฟชั่น จากนิตยสาร SPICY ตอไป
กลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY
จากการศึก ษาคอลัมนแฟชั่น ๔๒๖ คอลัมน พบวา มีกลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจ ๒
กลวิธี ไดแก กลวิธีการใชคําตั้งชื่อเรื่อง และกลวิธีการใชคําในเนื้อเรื่อง
๒.๑ กลวิธีการใชคําตั้งชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเปนสวนประกอบที่สําคัญของงานเขียนต างๆ เพราะเปนสวนที่อยูใ นตําแหนงที่
ดึงดูดความสนใจไดมาก คําที่นํามาใชจึงตองจูงใจผูอานใหติดตามเรื่องราวของงานเขียนที่ตองการ
นําเสนอ ตลอดจนทําใหผูอานสามารถเขาใจภาพรวมของเนื้อเรื่องไดทั้งหมด (เสรี วงษมณฑา,
๒๕๔๒) นอกจากนี้การตั้งชื่อเรื่องที่ดีจะตองตัง้ ใหเหมาะแกกาลเทศะ แปลกใหมและคมขํา จํางาย
และครอบคลุมเนื้อเรื่องไดทั้งหมด (เจือ สตะเวทิน, ๒๕๑๗) ดังนั้นการเลือกใชคําในการตั้งชื่อเรื่อง
จึงถือเปนอีกกลวิธีที่ชวยโนมนาวใจผูอานใหสนใจและติดตามสิ่งที่นิตยสารตองการนําเสนอ
จากการศึกษาชื่อเรื่องในคอลัมนแฟชั่นในนิตยสาร SPICY ป ๒๕๔๙ จํานวน ๔๒๖ ชื่อ
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําภาษาอังกฤษเปนชื่อเรื่องทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น ๔๒๖ ชื่อ ผูวิจัยเห็น
วา การใชคําภาษาอังกฤษในการตั้งชื่อเรื่องนี้ชวยใหผูอานรูสึกทันสมัย ตามที่ วิรัช วงศภินันทวัฒนา
(๒๕๓๙) ซึ่งวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหภ าษาในนิต ยสารสําหรับวัย รุน ” ใหค วามเห็น วา การใช
ภาษาอังกฤษยังเปน ภาษาที่นิยมในกลุมวัยรุน เพราะวัยรุน มีคานิยมวาเปน ภาษาที่แสดงความ
ทันสมัยและเปนภาษาสากล สื่อความรูสึกและเขาใจความหมายไดดีกวาภาษาไทย
จากการศึกษากลวิธีการใชคําตั้งชื่อเรื่องในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY ป ๒๕๔๙ ผูวิจัย
พบกลวิธีการใชคํา ๒ กลวิธี คือ กลวิธีการใชคําระบุประเภทและกลวิธีการใชคําขยาย ดังตอไปนี้

๑๘

๒.๑.๑ กลวิธีการใชคําระบุประเภท
เปนกลวิธีที่โนมนาวใจผูอานโดยการบอกขอมูลที่ตรงความสนใจของผูอา น ผูอานที่มีความ
ตองการตรงกันจึงไมตองเสียเวลาเปดหาขอมูลจากที่อื่น กลวิธีการใชคําระบุประเภทที่พบในชื่อ
เรื่องของคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY ป ๒๕๔๙ แบงออกเปน ๕ ประเภท คือ
๒.๑.๑.๑ คําระบุประเภทเครื่องแตงกาย
๒.๑.๑.๒ คําระบุโอกาส
๒.๑.๑.๓ คําระบุรูปแบบแฟชั่น
๒.๑.๑.๔ คําระบุสี
๒.๑.๑.๕ คําระบุกลุมเปาหมาย
๒.๑.๑.๑ คําระบุประเภทเครื่องแตงกาย
กลวิธีก ารใชคําตั้งชื่อเรื่องดวยคํา ระบุประเภทเครื่องแตงกายเปน กลวิธีที่ผูเขียน
คอลัมนแฟชั่นใชเพื่อใหผูอานทราบวา เครื่องแตงกายที่นําเสนอนั้นคือชนิดใด กลวิธีนี้ชวยใหผูอาน
ที่กําลังมีความตองการเครื่องแตงกายชนิดนั้นๆ สามารถติดตามเครื่องแตงกายที่นิตยสารนําเสนอได
ทันที ไมตองเสียเวลาหาขอมูลจากนิตยสารอื่น
จากการศึก ษาชื่อเรื่องในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ พบกล
วิธีการใชคําตัง้ ชื่อเรื่อง ดวยคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย ๑๕ ชนิด จํานวนที่ปรากฏ ๗๘ ครั้ง โดย
ประเภทของเครื่องแตงกายที่พบมากที่สุด คือ เครื่องประดับ ชุด เดรส และรองเทา ตามลําดับ
ดังตอไปนี้

๑๙

ตารางที่ ๑ แสดงคําระบุประเภทเครื่องแตงกายที่ใชในชื่อเรื่องในนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คํา
เครื่องประดับ (Accessories, Props)
ชุดเดรส (Dress)
รองเทา (Shoes)
กางเกงขาสั้น (Shorts)
กระเปา (Bags)
กางเกงยีนส (Jeans)
นาฬิกา (Watches)
กระโปรง (Skirt, Mini Skirt)
โบว (Bow, Ribbon)
ตางหู (Earrings)
เสื้อสเวตเตอร (Sweater)
เสื้อแจ็กเก็ต (Jacket)
เสื้อเชิ้ต (Shirt)
เสื้อถัก (Knitting)
เข็มขัด (Belt)
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๑๓
๑๒
๑๑
๙
๘
๘
๔
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๗๘

ตัวอยางคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย
Beauty Accessories
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่๗๓)
ผู เ ขี ย นคอลั ม น แ ฟชั่ น ใช คํ า ระบุ ป ระเภทเครื่ อ งแต ง กาย คื อ Accessories
(เครื่องประดับ) เพื่อบอกขอมูลกับผูอาน กลวิธีนี้ชวยดึงดูดความสนใจของผูอานที่กําลังตองการ
หรือกําลังหาซื้อเครื่องประดับ ไดแก สรอยคอ สรอยขอมือ ตางหู นอกจากจะบอกขอมูลประเภท
เครื่องแตงกายแลว ผูเขียนยังเพิ่มความนาสนใจใหกับเครื่องประดับที่นําเสนอ ดวยคําวา Beauty ซึ่ง
เปนการเพิ่มความมั่น ใจใหกับผูอานวา นอกจากจะไดเครื่องประดับที่ตรงกับความตองการแลว

๒๐

เครื่องประดับที่แนะนําในคอลัมนยังสวยงามตามสมัยนิยม คือ เปนเครื่องประดับแบบที่ประดับดวย
เพชรและพลอยหลากสี อีกดวย
Like this sweet dresses
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๘๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เลือกใชคําระบุ ประเภทเครื่องแตงกาย dresses (ชุดเดรส)
เพื่อเป น การบอกขอมูลแกผูอานวา เครื่องแตง กายที่นําเสนอในคอลัมนนี้คือ ชุ ด เดรส กลวิธี นี้
นอกจากจะชวยดึงดูดใจผูอานซึ่งกําลังหาซื้อชุดเดรสแลว ผูเขียนยังเลือกใชคําวา sweet มาเพิ่มความ
นาสนใจใหกับชุดเดรสวาชุดเดรสที่นําเสนอ เปนชุดเดรสในแนวหวาน คือ มีสีหวาน ไดแก สีชมพู
เหลืองออน ฟาออน เนื้อผาชีฟอง มีลายจุด ทําใหผูอานสามารถพิจารณาไดวา เดรสที่นําเสนอนั้น
ตรงกับความตองการของตัว เองหรือไม ถาสนใจชุ ด เดรสสไตล หวานก็ติด ตามอานคอลัมน ที่
นําเสนอไดทันที ไมตองเสียเวลาหาอานจากที่อื่น นอกจากนี้ผูเขียนยังใชคําวา Like this เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจใหผูอานวา ชุดเดรสที่นําเสนอในคอลัมนนี้เปนชุดเดรสในสไตลหวาน หรือ ชุ ดเดรส
สไตลหวานที่กําลังนิยมตองเปนแบบที่นํามาเสนอในคอลัมน
Bags & shoes
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๙๒)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องโดยใชคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย
คือ Shoes (รองเทา) และ Bags (กระเปา) มาโนมนาวใจกลุมผู อานที่กําลังตองการกระเปาและ
รองเทาโดยตรง โดยผูเขียนไมไดใชคําขยายใดๆ มาขยายคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย และเมื่อ
พิจารณาจากภาพกระเปาและรองเทาที่นําเสนอในคอลัมนนี้ผูวิจัยพบวา ผูเขียนอาจเลือกใชกลวิธีนี้
กับการนําเสนอเครื่องแตงกายหลากหลายรูปแบบ คือ มีทั้งรองเทาประเภทสนสูง รองเทาหุมสน
รองเทาแตะ กระเปาหนัง และกระเปาผาทอพื้นเมืองภาคเหนือ

๒๑

Shorts time
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๙๒)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนําคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย คือ Shorts (กางเกงขาสั้น)
มาตั้งชื่อเรื่อง เพื่อใหผูอานทราบถึงสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นกําลังนําเสนอคือ กางเกงขาสั้น หาก
ผูอานกําลังตองการได กางเกงขาสั้นก็จ ะสนใจติดตามเครื่องแตงกายที่นําเสนอ นอกจากการให
ขอมูลโดยบอกประเภทเครื่องแตงกายแลว ผูเขียนเลือกใชคําวา time เพื่อแสดงใหผูอานเชื่อวา
ตอนนี้แฟชั่นกางเกงขาสั้นกําลังอยูในความนิยมมาก โดยกางเกงขาสั้นที่กําลังนิยมอยูนั้นจะตอง
ตกแตงดวยลูกไม โบว หรือลายดอกไม
Cool Skirts
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๑๐๐)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย Skirts (กระโปรงสั้น) มา
โนมนาวใจกลุมผูอานที่กําลังหาซื้อหรือตองการไดกระโปรงสั้น ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีนี้
เพื่อแสดงใหขอมูลเครื่องแตงกายที่ตองการนําเสนอ นอกจากนี้ยังเลือกใชคําขยายบอกคุณลักษณะ
วา Cool (ทันสมัย) โดยกระโปรงที่ใสแลวทันสมัย อยูในความนิยม จะตองเปนกระโปรงมีระบาย
ลายดอกไมหลากสี
จากตัวอยางขางตน ผูเ ขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุประเภทเครื่องแตงกายตั้ง
ชื่อเรื่อง ซึ่งเปนกลวิธีที่บอกขอมูลแกผูอานวา เครื่องแตงกายที่นําเสนอคืออะไร ทําใหผูอานซึ่งมี
ความตองการเครื่องแตงกายดังกลาวสนใจติดตาม ผูว ิจัยสังเกตเห็นวา นอกจากการระบุประเภทของ
เครื่องแตงกายแลว ผูเขียนจะใชคําขยายเพื่อขยายลักษณะเดนหรือสรางจุดขายใหกับเครื่องแตงกาย
ที่นําเสนอเกือบทุกครั้ง มีเครื่องแตงกายที่ไมไดระบุลักษณะเดนของเครื่องแตงกายพบเพียงตัวอยาง
เดียว คือ Bags & shoes

๒๒

๒.๑.๑.๒ คําระบุโอกาส
การใชคําระบุโอกาสตั้งชื่อเรื่องในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนกลวิธีที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นยกเอาโอกาสในการแตงกายมาโนมนาวใจผูอานที่กําลังหาซื้อ
เสื้อผา เครื่องประดับ และเครื่องแตงกาย เพื่อไปรวมงาน ทองเที่ยว หรือแตงใหเหมาะสมกับฤดูกาล
ทั้งนี้เพราะการแตงกายที่ดีชว ยใหผูอานเกิดความมั่น ใจวา ตนเองสวมใสเสื้อผาที่เหมาะสมกับ
โอกาส มีรูปแบบทันสมัย และสวยงาม อีกทั้งการเลือกเสื้อผาที่เหมาะสมกับฤดูกาลยังเหมาะกับ
ความจําเปน เชน ในชวงฤดูรอน เสื้อผาที่มีเนื้อหนาเกินไปทําใหรูสึกอึดอัด เพราะระบายอากาศได
ไมดี ในขณะเดียวกัน เสื้อผาที่มีเนื้อหนาจะเหมาะที่จะสวมใสในฤดูหนาวเพื่อใหความอบอุนแก
รางกาย กลวิธีนี้จึงถือเปนกลวิธีที่ทําใหผูอานรูขอมูลเครื่องแตงกายวาเหมาะที่จะใชในโอกาสใด
และดึงดูดใจผูอานที่กําลังตองการเครื่องแตงกายสําหรับออกงาน เชน ปารตี้ นัดเดท หรือใสในชวง
ฤดูกาลตางๆ ใหติดตามคอลัมนและซื้อเครื่องแตงกายที่นําเสนอในที่สุด
จากการศึกษากลวิธีการใชคําระบุโอกาส จากชื่อเรื่องในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร
SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูวิจัยพบการใชกลวิธีดังกลาวจํานวน ๗๖ ครั้ง จากขอความทั้งหมดพบวา คํา
ระบุโอกาสที่นํามาใชมากตามลําดับ คือ คําระบุโอกาสที่เกี่ยวกับการจัดปารตี้ (Party) และโอกาสที่
เกี่ยวกับนัดพบกับคูรัก โดยใชคําตางๆ ไดแก Date, Sweet night, Romantic time รองลงมา แสดงวา
คอลัมนแฟชั่นใหค วามสําคัญกับการออกงานมาก ส วนการพักผอนสบายๆ กับการแตงกายให
เหมาะสมกับฤดูก าลจะมีนอยกวา โดยแสดงใหเห็น คําระบุโ อกาสที่ปรากฏมากที่สุด ไปยังคําที่
ปรากฏนอยที่สุด ดังนี้
ตารางที่ ๒ แสดงคําระบุโอกาสที่ใชในชื่อเรื่องในนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คํา
ปารตี้ ทองราตรี (Party, Night life, Night out)
นัดเดท (Date, Sweet night, Romantic time)
วันหยุด (Holiday)
พักผอนริมชายหาด (On the Beach)
พักผอนอยูกับบาน ผอนคลาย (Relaxing, Easy day)
ฤดูรอน (Summer)

จํานวน (ครั้ง)
๑๙
๑๐
๘
๗
๕
๔

๒๓

คํา
ฤดูฝน (Rainy season)
ฤดูหนาว (Winter)
วันที่อากาศแจมใส (Sunshine day)
ฤดูใบไมผลิ (Spring)
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๔
๔
๔
๑
๗๖

ตัวอยางคําระบุโอกาส
Nightlife party
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๗๗)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุโอกาส Nightlife party (งานปารตี้กลางคืน)
เพื่อโนมนาวใจผูอานที่ตองการเสื้อผาสําหรับไปรวมงานปารตี้กลางคืน ใหติดตามเนื้อเรื่องและภาพ
ของเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ เพื่อจะไดซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายที่เหมาะกับงานและเวลา คือ กาล
และเทศะอันเปนสวนสําคัญในการเลือกเสื้อผาใหเหมาะสม ทําใหดูมีบุคลิกนาสนใจ โดยเครื่องแตง
กายที่ผูเขียนแนะนําสําหรับงานปารตี้กลางคืน คือ ชุดเดรสสั้นสายเดียว เนื้อผาชีฟอง กับตางหูระยา
โทนสีเดียวกับชุด
Romantic Time
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๘๔)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุโอกาส Romantic Time (ชวงเวลาที่
โรแมนติกหรือการนัดเดท) เพื่อใหผูอานที่ตองการเสื้อผาสําหรับไปนัดเดทกับคูรัก ติดตามเนื้อเรื่อง
และภาพเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ เปน การโนมน าวใจวา ถาไดใ สเ ครื่องแตงกายตามที่เสนอ
ไดแก ชุดเดรสสั้นแขนกุดสีหวาน เชน ชมพู เขียว มวงออน กับรองเทาหุมสนลายดอกไม ไปนัดเดท
แลว จะยิ่งทําใหการนัดพบกับคูรักครั้งนี้เปนเวลาที่สุดแสนจะพาฝนอยางแนนอน
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Happy holiday
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๘๓)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุโ อกาส holiday (วันหยุด) เพื่อโนมนาวใจ
ผูอานที่ตองการเสือ้ ผาสําหรับไปพักผอนในชวงวันหยุด ใหติดตามเนื้อเรื่องและภาพเครื่องแตงกาย
ที่นํามาเสนอ ไดแก เสื้อคลองคอสีหวานกับกางเกงขาสั้นสีขาว รวมทั้งการใชคําขยาย Happy เพื่อ
บงบอกวา ถาหากใชเครื่องแตงกายนี้ในโอกาสที่ไปพักผอนแลวจะชวยใหมีความสุข สนุกสนาน
เปนการโนมนาวใจไดเปนอยางดี
Sweet rainy season
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๙๖)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําระบุโอกาส คือ rainy season (ฤดูฝน) มาตั้งชื่อเรื่องเพื่อ
โนมนาวใจผูอานที่กําลังมีความตองการเสื้อผาและเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับฤดูกาลคือ ฤดูฝน
และยังมีคําขยาย คือ sweet แสดงใหเห็นวา ถาหากใชเสื้อผาเครื่องแตงกายตามคอลัมนนี้ ไดแก เสื้อ
แขนตุกตา ตกแตงดวยระบายลูกไม กับกางแกงขาสี่สวนสีเขม หรือกระโปรงสั้นมีระบาย จะทําให
ผูใสมีบุคลิกออนหวาน นารัก อันเกิดจากความเหมาะสมและการเลือกแบบเสื้อผา
Sunshine day
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๑๐๓)
ผูเ ขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุโอกาส คือ Sunshine day (วันที่อากาศดี) มา
โนมนาวใจใหผูอานที่ตองการเสื้อผาสําหรับวันทีท่ องฟาปลอดโปรงติดตามเนื้อเรื่องและภาพเครื่อง
แตงกายที่ผูเขียนนําเสนอ โดยเครื่องแตงกายที่ผูเขียนนํามาแนะนํา ไดแก เสื้อลายทางกับกางเกงขา
สั้นหรือขาสี่สวนสีเขม การที่เสนอกางเกงขาสั้นหรือขาสี่สวนเพราะเหมาะกับสภาพอากาศไดเปน
อยางดี

๒๕

๒.๑.๑.๓ คําระบุรูปแบบแฟชั่น
กลวิธีก ารตั้งชื่อเรื่องโดยใชคําระบุรู ปแบบแฟชั่น เปน กลวิธีซึ่งผูเขียนคอลัมน
แฟชั่นยกเอารูปแบบแฟชั่นที่กําลังอยูในกระแสความนิยมมาใช คําวา รูปแบบ มาจากคําวา สไตล
(Style) มีความหมายตามพจนานุกรมประกอบภาพคําศัพทแฟชั่น (๒๕๔๙) วา เปนคําเรียกประเภท
เสื้อผา เสื้อโคต เบลาส หรือสิ่งใดอื่นที่เปนเครื่องนุงหมหรือหรือเครื่องประกอบการแตงกายที่โดด
เดนและมีเอกลักษณหรือลักษณะของแฟชั่นที่เปนเอกลักษณแตกตางจากแฟชั่นอื่นๆ เชน แฟชั่นยุค
วินเทจ เสื้อผาแนวฮิปป เปนตน ผูวิจัยเห็นวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น มีจุดประสงคในการใชคําระบุ
รูปแบบแฟชั่ น ๒ ประการ คือ ตอ งใหผูอานรูจัก รูปแบบแฟชั่น ที่นํามาเสนอควบคูไปกับการ
นําเสนอภาพประกอบ สวนอีกประการหนึ่ง คือ ตองการโนมนาวใจใหผูอานที่กําลังตองการเครื่อง
แตงกายรูปแบบนั้นๆ ใหมุงความสนใจมายังเครื่องแตงกายที่นําเสนอโดยตรง
จากการศึกษาชื่อเรื่องในคอลัมนแฟชัน่ นิตยสาร SPICY ผูวิจัยพบกลวิธีการใชคํา
ตั้งชื่อเรื่องโดยใชคําระบุรูปแบบแฟชั่น จํานวนทั้งสิ้น ๒๑ รูปแบบ จํานวน ๖๐ ครั้ง ผูวิจัยเห็นวา
ผูเ ขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุรูปแบบแฟชั่นเพื่อบอกลักษณะเครื่องแตงกายที่นํามาแนะนํา
ทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันหรือแสดงความเปนเอกลักษณหรือรูปแบบเฉพาะของเครื่องแตงกาย
ที่นํามาแนะนํา และยังพบวารูปแบบแฟชั่นทีน่ ํามาเสนอในคอลัมนแฟชั่นนิตยสาร SPICY มากที่สุด
คือ รูปแบบวินเทจ (Vintage) โดยสามารถเรียงลําดับคําระบุรูปแบบแฟชั่นที่นํามาใชในการตั้งชื่อ
จากมากที่สุดไปยังนอยที่สุด ไดดังนี้
ตารางที่ ๓ แสดงคําระบุรูปแบบแฟชั่นที่ใชในชื่อเรื่อง ในนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คํา
วินเทจ (Vintage)
ลายดอก (Flower, blossom)
คอรเซ็ต (Corset)
ฮิปป (Hippy)
ลายทาง (Stripe)
ลายจุด (Spot, Dot)
ชุดลําลอง (Casual)

จํานวน (ครั้ง)
๑๓
๑๐
๕
๔
๓
๓
๓

๒๖

คํา
ลายทรงเลขาคณิต (Graphic)
ทหารเรือ (Navy, Anchor)
สตรีท (Street style)
วิคทอเรียน (Victorian)
ธรรมชาติ (Natural)
ลายพิมพ (Print)
ซีทรู (See-through)
โบฮีเมียน (Bohemian)
ตะวันออก (Oriental)
ภารตะ (Parata)
ตุกตา (Baby doll)
ลายเสือ (Leopard)
แฟนซี (Fancy)
ทหาร (Army)
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๓
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖๐

ตัวอยางคําระบุรูปแบบแฟชั่น
Vintage party
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๙๓)
จากตัว อยางขางตน พบวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เลือกใชคํา ระบุรูปแบบแฟชั่น
Vintage ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมประกอบภาพคําศัพทแฟชั่น (๒๕๔๙) วา “เสื้อผาและ
เครื่องนุงหมที่ใชแลวจากยุคกอน นํามาแตงใหมแลวนําไปขาย ปจจุบันหมายถึงเสื้อผายอนยุค” มา
เปนจุดดึงดูดความสนใจผูอาน ผูวิจัยเห็นวา ผูเขียนเลือกใชกลวิธีนี้เพื่อใหขอมูลแกผูอานวา เครื่อง
แตงกายที่นําเสนอเปนรูปแบบแฟชั่นวินเทจ ทําใหผูอานที่ตองการเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบแฟชั่น
วินเทจติดตามเนื้อเรื่องและภาพประกอบ ไดแก เสื้อตัวยาวมีระบายลูกไม เข็มขัด หนังเสน ใหญ
สรอยตุกตาหมีฝงเพชร เปนตน หรือทําใหผูอานที่ไมรูจักแฟชั่นรูปแบบวินเทจมากอนไดรูจักแฟชั่น
รูป แบบนี้ และเกิด พฤติก รรมเลี ยนแบบ ตอ งการใสเ สื้อ ผา ที่กํ าลั งอยู ใ นความนิย มจนต องซื้ อ
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นอกจากนี้ยังพบวา ผูเขียนเลือกใชคําวา party เพื่อแสดงใหผูอานรูสึกวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นได
รวบรวมเอาเครื่องแตงกายสไตลวินเทจมาแนะนําในคอลัมนนี้เปน จํานวนมากเสมือนกับการ
รวมกลุมคนในงานปารตี้ จึงชวยโนมนาวใจผูอานไดวา เครื่องแตงกายรูปแบบวินเทจที่นํามาเสนอมี
ความหลากหลาย ครบถวน จนไมตองไปหาซื้อที่ไหนอีก
Flower for you
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๗๓)
ผูเ ขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําระบุรูปแบบแฟชั่น Flower (ลายดอก) เพื่อใหขอมูลแก
ผูอานวา เครื่องแตงกายที่กําลังเปนที่นิยมและเลือกมานําเสนอ คือ เสื้อผา เครื่องประดับที่มีลายดอก
ทําใหผูอานทีช่ อบหรือสนใจเครื่องแตงกายที่มีลายดอกติดตามซื้อเครื่องแตงกาย และใชคําวา for
you เพื่อระบุหรือเจาะจงใหผูอานรูสึก เปนคนพิเศษ โดยยกใหแฟชั่น เสื้อผาลายดอกเปน แฟชั่น
สําหรับผูอานเทานั้นไมใชเพื่อคนอื่นๆ
Cute corset
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๘๘)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุรูปแบบแฟชั่น Corset ซึ่งมีความหมายตาม
พจนานุกรมประกอบภาพคําศัพทแฟชั่น (๒๕๔๙) หมายถึง “เสื้อตัวไมมีแขน ใชเชือกรอยประดับ
สวมเพื่อรัดรูปรางของผูหญิงใหเขารูปทรง มีมาตั้งแตราวชวงป ๑๙๒๐” เพื่อใหขอมูลเครื่องแตงกาย
และโนมนาวใจผูอานที่สนใจเสื้อผารูปแบบคอรเซ็ต ใหติด ตามเนื้อเรื่องและภาพเครื่องแตงกาย
ตลอดจนตัดสินใจซื้อเครื่องแตงกายตอไป นอกจากนี้ผูเขียนยังใชคําขยาย Cute มาขยายเสื้อรูปแบบ
คอรเซ็ตเพื่อใหผูอานเชื่อวา เสื้อผารูปแบบคอรเซ็ตจะชวยเสริมบุคลิกนารักใหกับผูสวมใส
Graphic pattern
(คอลัมน Style file ฉบับที่ ๗๘)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุรูปแบบแฟชั่น คือ Graphic pattern ซึ่งมี
ความหมายตามพจนานุกรมประกอบภาพคําศัพทแฟชั่น (๒๕๔๙) วา “เปนเสื้อผาที่มีลายเสนหรือ
ภาพจากจินตนาการโดยใชคอมพิวเตอร” มาโนมนาวใจผูอานใหติดตามเนื้อเรื่องและภาพเครื่องแตง
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กาย เชน เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทา ที่มีลายพิมพหลากสีสัน และเพื่อตัดสินใจซื้อเครื่องแตงกาย
นั้นๆ ตอไป
Street Chic
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๙๒)
ผูเขียนเลือกใชคําระบุรูปแบบแฟชั่น Street style มาใชตั้งชื่อเรื่อง โดยแฟชั่นแนว
สตรีท สไตล มีความหมายตามพจนานุกรมประกอบภาพคําศัพทแฟชั่น (๒๕๔๙) วา
เปนคําใชเรียกเครื่องนุงหมของหนุมสาว โดยเฉพาะวัยรุน ซึ่งสไตลเสื้อผาไดมา
จากเสื้อผาราคาถูก ทําใหเขามีลักษณะเปนเอกลักษณออกไปจากสังคมโดยทั่วๆ ไป ตอมา
นักออกแบบเสื้อผาชั้นสูงและเสื้อผาสําเร็จรูปนําองคประกอบของเสื้อผาสไตลขางถนนมา
ปรับปรุง และขึ้นรูปเสื้อผาใหมทําใหไดรับความนิยมแพรหลาย
นอกจากกลวิธีการใชคําระบุรูปแบบแฟชั่นตั้งชื่อเรื่องจะเปนการบอกขอมูลและ
โนมนาวใจใหผูอานที่มีตองการตรงกัน คือ เสื้อผาแนว Street style ไดติดตามเนื้อเรื่องและเครื่อง
แตงกาย หรือทําใหก ลุมผูอานที่ไมรูจัก เครื่องแตงกายแบบสตรีทสไตล มากอนได รูจัก และเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ คือ เลือกซือ้ เครื่องแตงกายตามมาแลว ผูเขียนยังใชคําวา Chic มาประกอบใน
ชื่อเรื่องเพื่อกระตุนความสนใจของผูอาน ทําใหผูอานเชื่อวา รูปแบบแฟชั่นที่แนะนํา ไดแก เสื้อ
กลามเนื้อผาเบาสบาย เชน ผายืด ผาฝาย ลายจุดหรือลายทาง เปนเครื่องแตงกายที่อยูในความนิยม
และมีความทันสมัย เพื่อโนมนาวใหผูอานเกิด ความตองการแฟชั่นนั้นๆ และติดตามซื้อมาเปน
เจาของ
๒.๑.๑.๔ คําระบุสี
กลวิ ธีก ารใช คําระบุสี เปน อี ก กลวิ ธี หนึ่ง ที่พบมากในคอลัม นแฟชั่น นิต ยสาร
SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้เพราะสีถือเปนองคประกอบสําคัญในการออกแบบแฟชั่น ตลอดจนมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องแตงกาย เมื่อพิจ ารณาถึงรูปแบบแฟชั่นแลว สิ่งที่มัก จะตามมาเปน
ลําดับตอไป คือ การพิจารณาถึงเรื่องสีสัน เพราะหากเปนสีที่ชอบหรือเปนสีที่อยูในความนิยมก็จะ
ชวยใหตัดสินใจซื้อเครื่องแตงกายงายขึ้น การใชคําระบุสีตั้งชื่อเรื่องแบงออก เปน ๒ ลักษณะ ตาม
เกณฑของ Troxell (1978) อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล (๒๕๔๗) คือ

๒๙

สีที่อยูในความนิยมและสีที่บงบอกเอกลักษณเฉพาะตั ว โดยสีที่อยูในความนิยม
อาจเปลี่ยนไปตามระยะเวลา แตสีที่บงบอกเอกลักษณเฉพาะตัวที่เกี่ยวของกับความเชื่อ เชน สีขาว
หมายถึงความบริสุทธิ์ สีดํากลายเปนสีอมตะสําหรับเครื่องแตงกายของคนทํางานแบบมืออาชีพใช
จากการศึกษาขอมูล พบวา คําระบุสีที่นํามาใชใ นการตั้งชื่อเรื่องมีทั้งหมด ๑๑ สี
ปรากฏทั้งสิ้น ๕๓ ครั้ง และพบวา สีชมพู เปนทั้งสีที่อยูในความนิยมเพราะปรากฏมากที่สุด จํานวน
๑๒ ครั้ง สีชมพูเปนสีที่บงถึงความออนหวาน มักเชื่อมโยงไปยังโอกาสพิเศษตางๆ เชน การนัดเดท
วันวาเลนไทน เปนตน
ผูวิจัยสังเกตเห็น วา คําระบุ สีที่ใ ชตั้งชื่อเรื่องในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY
เปนสีที่มีความสดใส เชน ชมพู ขาว เขียว แดง พาสเทล มากกวาสีเขม เชน สีน้ําตาล มวง ดํา ทั้งนี้
อาจเนื่อ งมาจากความนิย มของกลุ มวั ยรุน ซึ่ง เปน วัย สดใส มีค วามกลา แสดงออกนั่ น เอง จาก
การศึกษาชื่อเรื่อง ในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY ผูวิจัยพบกลวิธีการใชคําระบุสี ซึ่งสามารถ
สรุปเปนตาราง เรียงลําดับจากจํานวนมากที่สุดไปจํานวนที่นอยที่สุด ดังตอไปนี้
ตารางที่ ๔ แสดงคําระบุสที ี่ใชในชื่อเรื่อง ในนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คํา
ชมพู (Pink)
ขาว (White)
เขียว (Green, Lemon)
แดง (Red)
พาสเทล (Pastel)
ฟา-น้ําเงิน (Blue, Bluelise)
สม (Orange)
ดํา (Black)
น้ําตาล (Brown)
เมทาลิค (Metalic)
มวง (Purple)
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๑๒
๙
๘
๖
๕
๓
๓
๓
๒
๑
๑
๕๓

๓๐

ตัวอยางคําระบุสี
Welcome to the pink club
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๑๑๔)
ผูเ ขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุสีวา pink (ชมพู) โนมนาวผูอานที่ตองการมี
บุคลิกออนหวานดวยการสวมใสเสื้อผาสีชมพู และดึงดูดใจกลุมผูอานซึ่งชอบสีชมพูอยูกอนหนานี้
แลวใหติดตามเนื้อเรื่องและซื้อเครื่องแตงกาย นอกจากนี้ผูเขียนยังใชคําวา the pink club เพื่อแสดง
ใหผูอานเห็นวา มีผูใหความนิยมสีชมพูอยูเปนจํานวนมากจนกลายเปนคลับหรือกลุมผูที่ชื่นชอบสี
ชมพู และใชคําวา Welcome to ชักชวนใหผูอานเขามาเปนสมาชิกของกลุมคนที่เลือกใชเสื้อผา
เครื่องแตงกายสีชมพู การใชคําเหลานีเ้ ปนการกระตุนและโนมนาวใจใหผูอานเห็นความสําคัญของ
สีชมพูวา เปนสีที่มีคนชอบและนิยมใชกันมาก จึงควรซื้อเครื่องแตงกายที่มีสีชมพูมาใชเพื่อไมใหตก
ยุค หรือแตกตางจากคนอื่น
Innocent white
(คอลัมน Run way ฉบับที่ ๙๗)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคํา white (สีขาว) เพื่อบอกขอมูลของเครื่องแตงกายที่
นําเสนอวา มีสีขาว ทําใหผูที่ตองการเครื่องแตงกายสีขาว หรือนิยมสีขาวติดตามอานคอลัมนนี้ได
ทันที และเลือกใชคําวา Innocent คือ ความไรเดียงสา ความบริสุทธิ์ มาขยายคําวา white อีกดวย จึง
ชวยโนมนาวใจหรือดึงดูดความสนใจผูอานวา การสวมใสเสื้อผาเครื่องแตงกายสีขาวจะชวยใหผู
สวมใสมีบุคลิกที่ดี ดูบริสุทธิ์ผุดผอง
Great green
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๘๗)
ผูเ ขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุสีวา Green (เขียว) เพื่อบอกขอมูลของเครื่อง
แตงกายที่นําเสนอในคอลัมนวา มีสีเขียวทั้งหมด หากผูอานกําลังตองการหาซื้อเสื้อผาหรือเครื่อง
แต งกายที่ มีสี เขี ย ว หรื อ ชอบสี เ ขีย วอยู แล ว ก็ จ ะติ ด ตามเนื้อ เรื่ อ งและซื้ อ เครื่ อ งแตง กายตอ ไป

๓๑

นอกจากนี้ผูเขียนยังเลือกใชคําขยาย Great เพื่อทําใหผูอานเกิดความรูสึกทางดานบวกกับสีเขียวที่
นํามาเสนอวา เปนสีที่จะชวยใหผูอานดูดี และสวยขึ้นเมื่อสวมใสเสื้อผาสีเขียวดังกลาว
Red trend update
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๑๐๒)
ผูเ ขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุสี Red (สีแดง) เพื่อใหขอมูลแกผูอานวา เครื่อง
แตงกายที่นําเสนอในคอลัมนนี้จะเปนสีแดงทั้งหมด กลวิธีนี้จะชวยโนมนาวใจผูอานที่ตองการหรือ
ชื่นชอบสีแดงใหติดตามอานคอลัมนนี้ นอกจากนี้ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นยังใชคําขยาย trend คือ ตาม
สมัยนิยม มาชว ยเพิ่มความมั่น ใจใหผูอานวา สีแดงที่นําเสนอเปน สี ที่กําลังเปนที่นิยม สวนคําวา
update คือ การทําใหทันสมัย จะชวยกระตุนใหผูอานเปลี่ยนแปลงตัว เองใหทัน สมัยดวยการใช
เครื่องแตงกายที่กําลังอยูในความนิยม นั่นก็คือ การเลือกใชเครื่องแตงกายที่มีสีแดงนั่นเอง
Pastel parade
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๙๔)
จากตัวอยางผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําระบุสี Pastel (สีพาสเทล) ตั้งชื่อเรื่อง โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหขอมูลแกผูอานวา เสื้อผาหรือแฟชั่นที่นําเสนอเปนสีพาสเทล ไดแก สีชมพูออน
สีฟาออน สีเขียวออน เปนการโนมนาวใจผูอานที่ตองการเสื้อผาเครื่องแตงกายสีพาสเทล หรือชอบ
สีพาสเทลใหติดตามอานขอมูลที่นําเสนอ นอกจากนี้ผูเขียนใชคําวา parade เพื่อแสดงใหผูอานเห็น
วา เสื้อผาหรือเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอมีมากมายและกําลังเปนที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับยก
ขบวนพาเหรดของเครื่องแตงกายที่สีพาสเทล
๒.๑.๑.๕ คําระบุกลุมเปาหมาย
การใชคําระบุกลุมเป าหมายเปน อีก กลวิธีหนึ่งที่พบในคอลัมนแฟชั่น นิต ยสาร
SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้ง นี้ พรทิ พย สัมป ต ตะวณิ ช (๒๕๔๖) ได ก ลา วถึง การใช คํา เพื่อ ระบุ
กลุมเปาหมายไววา ใชดึงดูดความสนใจของผูอานกลุมเปาหมายไดโดยตรง เนื่องจากผูอานจะ
ตระหนักวาสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นตองการนําเสนอนั้นเหมาะสมกับชวงอายุและเพศของผูอาน

๓๒

ผูวิจัยเห็นวานอกจากการใชคําระบุกลุมเปาหมายจะดึงดูดความสนใจของผูอานได
แลว กลวิธีนี้ยังชวยสื่อใหเห็นถึงความเปนตัวตนหรือบุคลิกของนิตยสาร SPICY ที่เปนหนังสือ
สําหรับผูหญิงวัยรุนไดอีกดวย
จากการศึกษาขอมูลพบวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุกลุมเปาหมาย ๔
คํา ไดแก Girl, Lady, Teen และ Woman เปนจํานวนทั้งสิ้น ๔๗ ครั้ง คําที่พบมากที่สุด คือ คําวา
Girl จํานวน ๓๑ ครั้ง แสดงใหเห็นวา นิตยสาร SPICY มุงใหความสําคัญกับกลุมผูอานที่อยูในชวง
วัยรุนมากกวาวัยทํางาน
ตารางที่ ๕ แสดงคําระบุกลุมเปาหมายที่ใชในชื่อเรื่อง ในนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คํา
เด็กสาว (Girl)
สุภาพสตรี(Lady, Ladies)
วัยรุน(Teen,Teenage, Teenager)
ผูหญิง (Woman, Women)

จํานวน (ครั้ง)
๓๑
๗
๕
๔

ตัวอยางคําระบุกลุมเปาหมาย
Working girl
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๗๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําระบุกลุมเปาหมาย Girl (เด็กสาว) เพื่อโนมนาวใจผูอาน
เปาหมายที่เปนเด็กสาว โดยใชรวมกับคําวา working กลายเปนบุคลิกของสาวทํางานที่มีอายุไมมาก
นัก โดยผูเขียนตองการนําเสนอชุดทํางานของสาวสมัยใหม ที่ไมจําเปนตองเรียบเกินไป ไดแก ชุด
เดรสตัวยาวกับถุงนอง เสื้อเชิ้ตคอตั้งกับกางเกงขายาวสีขาว เปนตน

๓๓

Trendy girl
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๗๗)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําระบุกลุมเปาหมาย Girl (เด็กสาว) เพื่อโนมนาวใจผูอาน
ที่ยังเปนเด็ก สาวหรือตองการมีบุคลิกแบบเด็ก สาว กลวิธีนี้ผูเขียนทําให ผูอานเกิดความมั่นในวา
เครื่องแตงกายนําเสนอเหมาะสมกับชวงอายุของตนเอง และยังใชคํา Trendy เพื่อแสดงใหผูอาน
ทราบวา เสื้อผาและเครื่องแตงกายที่ผเู ขียนนําเสนอเหมาะสมกับเด็ก สาวที่ชอบของที่ทันสมัย และ
แปลกใหม
Glamour lady
(คอลัมน Style file ฉบับที่ ๗๔)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุกลุมเปาหมาย lady (สุภาพสตรี) เพื่อโนมนาว
ใจผูอานที่มีบุคลิกสุภาพเรียบรอยหรือตองการมีบุคลิกสุภาพเรียบรอยอยาง Lady ดวยการใชเครื่อง
แตงกายที่ผูเขียนนําเสนอ เมื่อขยายดวยคําวา Glamour (มีเสนหตองใจ) ยิ่งกระตุนใหผูอานสนใจ
เครื่องแตงกายมากขึ้น เพราะเมื่อสวมใสเครื่องแตงกายที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น นําเสนอ ไดแก
ชุดเดรสยาวทีท่ ําจากผาซาติน โทนสีเขม อาทิ สีดํา เลือดหมู เขียวขี้มา ก็จะกลายเปนสุภาพสตรีที่มี
เสนหตองใจผูพบเห็นโดยทั่วไป
Sexy teenager
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๘๖)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําระบุกลุมเปาหมาย Teenager (วัยรุน) เพื่อโนมนาวใจ
ใหผูอา นซึ่งเปนกลุมวัยรุนสนใจเครื่องแตงกายที่นําเสนอเพราะเชื่อวาเครื่องแตงกายนั้นเหมาะกับ
ตัวเอง นอกจากนี้ผูเขียนยังใชคําวา sexy (ดึงดูดความสนใจทางเพศ เยายวนใจ) มาขยาย Teenager
เพื่อเจาะจงใหผูอานทราบวา เครื่องแตงกายที่นําเสนอเหมาะกับวัยรุนที่มีบุคลิกเยายวนใจเพศตรง
ขามหรือทําใหผูอานซึ่งเปนวัยรุนมีบุคลิกเยายวนใจ โดยการใสมินิสเกิรตหรือกระโปรงสั้นกับเสื้อ
คอลึก

๓๔

Working Woman
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๘๖)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําระบุกลุมเปาหมาย Woman (ผูหญิง) เพื่อโนมนาวใจ
ผูหญิง และใชคําวา working มาขยาย woman เพื่อโนมนาวใจผูหญิงทํางานใหติดตามเนื้อเรื่องและ
เครื่องแตงกายที่นํามาเสนอในคอลัมนนี้ ทั้งนี้ผูอานซึ่งเปนกลุมผูหญิงทํางานจะรูสึกวา เครื่องแตง
กายที่นําเสนอเหมาะกับตัวเองเพราะผูอ านใชคําระบุกลุมเปาหมายในการตั้งชื่อเรื่องโดยตรง
๒.๑.๒ กลวิธีการใชคําขยายเพื่อโนมนาวใจ
กลวิธีการใชคําขยายเพื่อโนมนาวใจ เปนกลวิธีที่ชวยกระตุนความสนใจของผูอาน ทําให
ผูอานติดตามสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นตองการนําเสนอ โดยใชคําที่บอกคุณลัก ษณะพึงประสงค
หรือคุณสมบัตดิ านดีมาขยายคําบอกประเภทตางๆ ในขอ ๒.๑.๑ ไดแก คําระบุประเภทเครื่องแตง
กาย คําระบุโอกาส คําระบุแฟชั่น และคําระบุกลุมเปาหมาย จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบการใชคํา
ขยายเพื่อโนมนาวใจ ๓ ลักษณะคือ คําขยายทีร่ ะบุลักษณะพึงประสงคของกลุมเปาหมาย คําขยายที่
ระบุลักษณะพึงประสงคของเครื่องแตงกาย และคําขยายที่โยงผูอานเขากับบุคคลที่มีชื่อเสียง
๒.๑.๒.๑ คําขยายที่ระบุลักษณะพึงประสงคของกลุมเปาหมาย
การใชคําขยายที่ ร ะบุลัก ษณะพึงประสงคข องกลุมเปาหมายในคอลัมนแฟชั่น
นิตยสาร SPICY เปนคําขยายที่ระบุลักษณะบุคลิกที่เปนที่ยอมรับในสังคม เชน นารัก สดใส คลอง
งาน สงางาม ดึงดูดใจ เซ็กซี่ เปนตน ผูวิจัยเห็นวา ผูเขียนเลือกที่จะนําบุคลิกซึ่งเปนที่ตองการของ
กลุมวัยรุนหญิงและสื่อความหมายในทางบวกมาชวยดึงดูดความสนใจผูอาน หรือชี้ใหผูอานเห็นวา
เครื่องแตงกายที่นํามาเสนอชวยสรางบุคลิกดังกลาวใหกับผูอานเมือ่ ผูอานซื้อหรือเลือกใชเครื่องแตง
กายนั้นๆ
จากการศึกษาชื่อเรื่องในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ พบคําขยาย
ที่ระบุลักษณะพึงประสงคของกลุมเปาหมาย ที่ทําหนาที่โนมนาวใจผูอานใหสนใจเครื่องแตงกายที่
นําเสนอ จํานวน ๒๒ คํา คิดเปนจํานวนทั้งสิ้น ๙๔ ครั้ง โดยผูวิจัยไดจัดกลุมความหมายของคําขยาย
ที่ระบุลักษณะพึงประสงคของกลุมเปาหมายตามพจนานุกรมออกซฟอรด-ริเวอรบุคส อังกฤษ-ไทย

๓๕

ฉบับศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๙ ดังตอไปนี้
ตารางที่ ๖ แสดงคําขยายที่ระบุลักษณะพึงประสงคของกลุมเปาหมายที่ใชในชื่อเรื่องในนิตยสาร
SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คํา
ทันสมัย ตามสมัยนิยม (Trendy, Cool, Chic, Pop)
มีเสนห ดึงดูดใจ (Glamour, Charm, Attractive)
เยายวน (Sexy)
เพียบพรอม (Perfect )
สดใส ราเริง (Cheerful, Shining, Colorful, Bright)
ผึ่งผาย โก (Smart)
ออนหวาน นารัก (Sweet, Cute)
มั่นใจ มีความเชื่อมั่น (Confident)
สงางาม (Elegant)
เด็ก, ดูออนเยาว (Young, Younger)
ผูหญิงที่ชอบเลนกีฬา (Sport)
สวย (Beauty)
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๒๓
๑๒
๙
๘
๘
๗
๖
๕
๔
๔
๓
๒
๙๔

ตัวอยางคําขยายที่ระบุลักษณะพึงประสงคของกลุมเปาหมาย
Chic girls
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๘๐)
จากตั ว อย างพบว า ผูเ ขี ย นคอลัม น แ ฟชั่ น เลื อ กใช คํ า ขยายที่ ร ะบุ ลั ก ษณะพึ ง
ประสงค คื อ Chic ซึ่ง มีค วามหมายตามพจนานุ ก รมวา ทัน สมั ย ตามสมัย นิย ม ขยายคํา ระบุ
กลุมเปาหมาย Girls เพื่อโนมนาวใจใหกลุมเปาหมายทีต่ องการมีบุคลิกทันสมัย หรือตองการแตงตัว

๓๖

ทันสมัย ติดตามอานเนื้อเรื่องและภาพเครื่องแตงกายที่นําเสนอ โดยเครื่องแตงกายที่ชวยใหมีบุคลิก
ทันสมัยตามคําแนะนําของผูเขียน คือ การใสกางเกงขาสั้นคูกบั เสื้อ เนื้อผาโปรง ลายดอก
Attractive Girl
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๗๔)
จากตัวอยางผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําขยายที่ระบุลักษณะพึงประสงคของ
กลุมเปาหมาย คือ Attractive ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมวา มีเสนห ดึงดูดใจ ขยายคําระบุ
กลุมเปาหมาย Girl เพื่อโนมนาวใจใหสาวๆ ที่ ตองการมีบุค ลิกดึงดูดใจหนุมหรือคนรอบขาง
ติดตามคอลัมนนี้วา จะตองแตงตัวอยางไรบาง จึงจะชวยใหมีเสนหและดึงดูดใจ โดยเครื่องแตงกาย
ที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนํามาแนะนําใหผูอานใสเพื่อชวยเพิ่มเสนหและความดึงดูดใจ ไดแก กางเกง
ยีนสขาสี่สวน และกระโปรงสั้นยีนส เพราะเปนเสื้อผาที่เนนสัดสวนไดดี
Sexy girl
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๗๙)
จากตัว อยา งผูเ ขี ย นคอลัม น แฟชั่ น เลื อ กใช คํา ขยาย Sexy ที่ มี ค วามหมายตาม
พจนานุกรมวา เยายวนใจ ขยายคําระบุกลุมเปาหมาย Girl เพื่อโนมนาวใจกลุมเปาหมายหรือคนที่
ตองการมีบุคลิกเยายวนใจตอเพศตรงกันขามใหติดตามเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ ไดแก ชุดบิกินี
กับกางเกงยีนสขาสั้น คนที่ตองการมีบุคลิกเซ็กซี่ก็ทําไดงา ยๆ เพียงแคแตงกายดวยเครื่องแตงกายที่
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนําเสนอเทานั้นเอง
I am a sweet girl
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๘๕)
จากตัวอยางขางตนผูเขียนเลือกใชคําขยาย Sweet ที่มีความหมายตามพจนานุกรม
วา ออนหวาน นารัก ขยายคําระบุกลุมเปาหมาย Girl เพื่อโนมนาวใจใหสาวที่มีบุคลิกหวานตรงกัน
หรือตองการมีบุคลิกหวาน ติดตามเครื่องแตงกายที่ผูเขียนนําเสนอ และใชคําวา I am มาประกอบ
เพื่อแสดงใหเห็นวา ตนเองนี่แหละเปนสาวหวานตัวจริง ใครที่ตองการมีบุคลิกออนหวาน นารัก
เหมือนกันก็สามารถทํางาย เพียงแคแตงตัวดวยเสื้อผาที่นํามาแนะนํา ไดแก ชุดเดรสสั้นลายดอก สี

๓๗

หวานๆ เชน สีเหลืองออน ชมพู กับรองเทาหุมสน เปดปลายเทา ก็จะกลายเปนสาวหวาน นารัก ได
เชนเดียวกัน
Confidence girl
(คอลัมน Style on stage ๙๐)
จากตัวอยางผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เลือกใชคําขยายระบุ ลัก ษณะพึงประสงค คือ
Confident ที่มีความหมายตามพจนานุกรมวา มั่นใจ มีบุคลิกเชื่อมั่น ขยายคําระบุกลุมเปาหมาย Girl
เพื่อโนมนาวใจสาวๆ ที่ตองการมีบุคลิกมั่น ใจ ใหติดตามเครื่องแตงกายที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น
ตองการนําเสนอ โดยเครื่องแตงกายที่ชวยใหผูอานมีบุคลิกมั่นใจ คือ แฟชั่นกางเกงขาสั้นลายทาง
กับเสื้อคอวีสีพื้น
๒.๑.๒.๒ คําขยายที่ระบุลักษณะพึงประสงคของเครื่องแตงกาย
การใชคําขยายทีร่ ะบุลกั ษณะพึงประสงคของเครื่องแตงกาย เปนการดึงเอาจุดเดน
ของเครื่องแตงกายมาโนมนาวใจผูอาน กลวิธีนี้ชวยใหผูอานมองเห็นคุณสมบัติที่ดีของเครื่องแตง
กายไดอยางชัดเจน ทําใหเกิดความตองการซื้อเครื่องแตงกายนั้นตามมา จากการศึกษาขอมูลผูวิจัย
พบวา ผูเขีย นคอลัม นแฟชั่ น เลือกใชคํา ขยายที่ ร ะบุลั ก ษณะพึ งประสงคข องเครื่ องแตง กาย ๒
ลักษณะ คือ คําขยายลักษณะพึงประสงคดา นความนิยมของเครื่องแตงกาย และคําขยายลักษณะพึง
ประสงคดานความสวยงามของเครื่องแตงกาย ดังตอไปนี้
๑)
คําขยายลักษณะพึงประสงคดานความนิยมของเครื่องแตงกาย
เปน กลวิธีที่ไมไ ดมุงจะโนมนาวใจผูที่มีชอบคุณสมบัติของเครื่องแตงกายในลัก ษณะตางๆ เชน
สีสัน แพทเทิรน แตมุงที่จะโนมนาวใจผูที่รักความทันสมัย ชอบเลียนแบบ หรือทําตามกระแสความ
นิยม โดย อัญชัน สันติไชยคุณ (๒๕๔๗) กลาวไววา พฤติกรรมการเลียนแบบนี้เปนลักษณะที่พบ
มากในวัยรุน เพราะเปนวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจ ขณะเดียวกันเด็กวัยรุนยัง
มีลักษณะของการอยากลอง กลาลองกลาเสี่ยง จึงเปดรับตอสิ่งเราไดงาย โดยเฉพาะเมื่อสิ่งเราที่นํามา
เสนอ เชน คอลัมนแฟชั่นไดรับการรับรองมาแลววา ทันสมัยและอยูในกระแสนิยม

๓๘

จากการศึกษาชื่อเรื่องในคอลัมนแฟชั่น นิต ยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
ผูวิจัยพบวา คําขยายลักษณะพึงประสงคดานความนิยมของเครื่องแตงกาย ๖ คํา เปนจํานวน ๔๕
ครั้ง โดยมีก ารใชคําขยายลัก ษณะพึงประสงคดานความนิยม คําวา hot มากที่สุด และสามารถ
เรียงลําดับคําจากจํานวนที่พบมากที่สุดไปยังคําที่พบนอยที่สุด ดังนี้
ตารางที่ ๗ แสดงคําขยายลักษณะพึงประสงคดานความนิยมของเครื่องแตงกายที่ใชในชื่อเรื่องใน
นิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คํา

จํานวน (ครั้ง)
๑๕
๑๐
๙
๖
๓
๑
๑
๔๕

Hot, Hotties
In trend, Trendy
New, newly
Hit
Fever
Crazy
Popular
รวม

ตัวอยางคําขยายลักษณะพึงประสงคดานความนิยมของเครื่องแตงกาย
Hot Hip mini-skirt
(คอลัมน Style file ฉบับที่ ๘๓)
จากตัว อยางนี้ เครื่องแตงกายที่ตองการนําเสนอ คือ mini-skirt ผูเขียน
คอลัมนแฟชั่น ใชคําขยาย คือ Hot ซึ่งมี ความหมายวา เปน ที่นิยม และ Hip ซึ่งมีค วามหมายวา
ทันสมัย ที่ตามสมัยนิยม มาขยายคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย mini-skirt ทําใหผูอานเห็นคลอยตาม
และเขาใจไดดีวา มินิสเกิรตมีลักษณะที่พึงประสงค คือ Hot และ Hip

๓๙

Hotties trendy bags
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๘๙)
จากตัวอยางนี้ ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นตองการนําเสนอเครื่องแตงกาย Bags
โดยใชคําขยาย คือ Hot ซึ่งมีความหมายวา เปนที่นิยม และ Trendy ซึ่งมีความหมายวา ที่ตามสมัย ที่
ทันสมัย มาขยายคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย Bags ทําใหผูอานเห็นคลอยตามและเขาใจไดดีวา
กระเปามีลักษณะที่พึงประสงค คือ Hot และ trendy
Newly Sweater
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๑๑๒)
จากตัวอยางนี้ เครื่องแตงกายที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นตองการนําเสนอคือ
Sweater ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําขยาย Newly ซึ่งมีความหมายวา แบบใหมสุด แบบลาสุด มา
ขยายคําระบุประเภทเครื่องแตงกาย Sweater ทําใหผูอานเห็นคลอยตามและเขาใจวา สเวตเตอรที่
นําเสนอมีลักษณะพึงประสงค คือ เปนแบบใหมลาสุดที่กําลังไดรับความนิยม โดยสเวตเตอร แบบ
ใหมลาสุด ที่กําลังนิยม คือ สเวตเตอรที่เปนเสื้อคอเตา สีหวาน ประดับดวยโบวหรือริบบิ้น
Bikini Fever
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๗๙)
จากตัวอยางขางตน เครื่องแตงกายที่ตองการนําเสนอคือ Bikini ผูเขียน
คอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา Fever ซึ่งมีความหมายวา คลั่งไคล มาขยายคําระบุประเภทเครื่องแตง
กาย คือ Bikini แสดงใหเห็นถึงความนิยมในบิกินีที่มีมากถึงขนาดคลั่งไคล ชวยกระตุนใหผูอานเกิด
ความสนใจเครื่องแตงกายที่นําเสนอวาเครื่องแตงกายชนิดนี้กําลังเปนที่นิยมมาก ไมควรพลาดซื้อ
เพราะหากมีชุดวายน้ําบิกินีไวใส ก็จะชวยเพิ่มความทันยุค ทันสมัยใหกับตัวเองได

๔๐

Crazy about jeans
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๑๑๘)
จากตัวอยางขางตน เครื่องแตงกายที่ตองการนําเสนอ คือ jeans ผูเขียน
คอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา Crazy about ซึ่งมีความหมายวา ชอบอยางบาคลั่ง มาขยายคําระบุ
ประเภทเครื่องแตงกาย คือ jeans แสดงใหเห็นถึงความนิยมในเครื่องแตงกายยีนสที่มีมาก ทําให
ผูอานเกิดความสนใจในเครื่องแตงกายยีนสมากขึ้น เพราะเห็นวาแฟชั่นยีนสกําลังเปนที่นิยม โดย
เครื่องแตงกายยีนสที่ผูเขียนคอลัมนนํามาเสนอจะตองเปนเสื้อหรือกางเกงผายีนสที่มีการตกแตงดวย
ลูกไม จึงจะเปนแฟชั่นที่อยูในความนิยม และใสแลวทันสมัย
๒) คําขยายลักษณะพึงประสงคดานความสวยงามของเครื่อ งแตง
กาย เปนกลวิธีที่มุงนําเสนอลักษณะที่ดีดานความสวยงามของเครื่องแตงกาย เปนสิ่งที่มองเห็นได
ชัดจากลักษณะภายนอกของเครื่องแตงกาย เชน สี รูปทรง ซึ่งการเลือกใชเครื่องแตงกายที่มีลักษณะ
สวยงามในแบบตางๆ มีสวนชวยเสริมบุคลิกของผูใ หมีบุคลิกดังกลาวชัดเจนยิ่งขึ้น เชน เมื่อสะพาย
กระเปาหนังสีชมพู ก็ทําใหเจาของกระเปามีบุคลิกเปนสาวหวานมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยสังเกตเห็นวา คํา
ขยายลักษณะพึงประสงคดานความสวยงามของเครื่องแตงกายสวนใหญเปนคําที่ใชขยายลักษณะพึง
ประสงคของกลุมเปาหมายได โดยพบการใชคําขยายลักษณะพึงประสงคดานความสวยงามของ
เครื่องแตงกาย ๑๑ คํา จํานวน ๒๑ ครั้ง โดยคําที่ใชมากที่สุด คือคําวา Beauty และสามารถแสดงให
เห็นดังตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ แสดงคําขยายลักษณะพึงประสงคดานความสวยงามของเครื่องแตงกายที่ใชในชื่อเรื่อง
ในนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คํา
Beauty
Cute, Cutie
Hi-class
Lovely
Sweet
Classic

จํานวน (ครั้ง)
๕
๔
๒
๒
๒
๑

๔๑

คํา
Luxury
Pretty
Nice
Sexy
Smart
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๑
๑
๑
๑
๑
๒๑

ตัวอยางคําขยายลักษณะพึงประสงคดานความสวยงามของเครื่องแตงกาย
Beauty belt
(คอลัมน Style file ฉบับที่ ๘๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําวา Beauty ซึ่งมีความหมายวา สวยงาม มาขยาย Belt
(เข็มขัด) เพื่อระบุลักษณะพึงประสงคดานความสวยงามของเครื่องแตงกาย เพื่อโนมนาวความสนใจ
ของผูอาน ใหติดตามอานคอลัมนนี้ เพื่อใหไดรายละเอียดของเข็มขัดวา เข็มขัดที่สวยนั้นมีลักษณะ
อยางไร โดยเข็มคัดสวยที่ผูเขียนนําเสนอมีลักษณะพิเศษ คือ เปนเข็มขัดเสนใหญ ใชกับกระโปรง
กางเกง หรือเดรสก็ได และแนะนําอีกวา ควรเลือกเข็มขัดที่ทําจากหนังเพราะกําลังไดรับความนิยม
มาก
Cutie knitting
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๙๔)
ผูเขียนคอลัมน แฟชั่น เลือกใช คําวา Cutie ซึ่งมีค วามหมายวา นารัก มาขยาย
knitting (เสื้อถักไหมพรม) เพื่อระบุลักษณะพึงประสงคดานความสวยงามของเสื้อถักไหมพรม เพื่อ
โนมนาวใจใหผูอานติดตามรายละเอียดของเสื้อถักไหมพรมในคอลัมน โดยลักษณะของเสื้อถักไหม
พรมที่นารักและกําลังเปนที่นิยมอยู คือ ชุดเดรส ถาใชคูกับกระเปาและรองเทาที่ประดับดวยงาน
ไหมพรมจะชวยใหนารักมากขึ้น

๔๒

Hi-class bag
(คอลัมน Star Fashion ฉบับที่ ๑๐๑)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา Hi-class (มีระดับ หรูหรา) ขยายคําวา Bag
(กระเปา) เพื่อระบุลักษณะพึงประสงคดานความสวยงาม ทําใหผูอานที่ชอบของที่ดูดีมีระดับสนใจ
กระเปาที่นําเสนอมากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อวา เมื่อไดใชกระเปาที่ผูเขียนแนะนํา คือ กระเปาสะพายทํา
จากหนัง ตกแตงดวยหวงหรือกระดุมสีทอง จะทําใหตัวเองดูดี มีรสนิยม ตามไปดวย
Lovely Shoes
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๙๒)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําวา Lovely (นารัก) ขยายคําวา Shoes (รองเทา) เพื่อระบุ
ลักษณะพึงประสงคดานความสวยงาม ซึ่งชวยโนมนาวใจวัยรุนซึ่งเปนวัยที่ชอบแตงตัวใหนารัก ดูดี
ตั้งแตศีรษะ จรดปลายเทา ใหติดตามเนื้อเรื่องและภาพรองเทาที่นิตยสาร SPICY นําเสนอ ไดแก
รองเทารัดสน สนเตี้ย สีหวาน ประดับดวยโบว
That nice shirt
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๙๖)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําวา Nice (ดี เยี่ยม) ขยายคําวา shirt (เสื้อเชิ้ต) เพื่อระบุ
ลักษณะพึงประสงคดานความสวยความงาม กลวิธีนี้ชวยโนมนาวใจผูอานใหสนใจเสื้อเชิ้ตที่นํามา
เสนอยิ่งขึ้น เพราะมีการระบุคุณสมบัติดานดีวา เสื้อเชิ้ตที่นํามาเสนอแตกตางจากเสื้อเชิ้ตที่มีขายอยู
ตามทองตลาดทั่วไป และใชคําวา that เพื่อเนนแบบเสื้อที่นําเสนอในคอลัมน คือ เสื้อคอบัว แขน
สั้น ลายดอก หรือตกแตงดวยโบว วาเปนเสื้อเชิ้ตที่ดี และเยี่ยม จนตองซื้อมาใส
๒.๑.๒.๓ คําขยายที่โยงผูอานเขากับบุคคลที่มีชื่อเสียง
กลวิธีการใชคําขยายที่โยงผูอานเขากับบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนการยกชื่อเลนของ
บุคคลมาใช เพื่อแสดงใหผูอานทราบวา เมื่อผูอานไดใ ชเครื่องแตงกายที่นําเสนอแลวจะมีบุคลิก
เหมือนกับบุคคลที่มีชื่อเสียง เพราะเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอมีลักษณะใกลเคียงกับเครื่องแตงกาย

๔๓

ของบุค คลที่อางถึง โดยบุคคลที่อางถึงตองเปนบุค คลที่เป น ที่รูจัก หรือเปน บุค คลที่ผูอานสนใจ
ติดตาม เชน นักแสดง นักรอง พิธีกร นางแบบ จากการศึกษาชื่อเรื่อง ในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร
SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ ปรากฏการใชคําขยายที่โยงผูอานเขากับบุคคลที่มีชื่อเสียง จํานวน ๒๖ ชื่อ เปน
จํานวน ๒๘ ครั้ง โดยผูเขียนคอลัมนจะยกตัวอยางภาพของผูท ี่มีชื่อเสียง พรอมแนะนําวิธีการแตงตัว
เครื่องแตงกาย และเครื่องประดับ ซึ่งมีรูปแบบเดียวกันหรือใกลเคียงกับเครื่องแตงกายของบุคคลที่
อางถึง แสดงใหเห็น วา ผูอานสามารถเลือกแฟชั่น เสื้อผาตามบุค คลดังกลาวใหเขากับบุคลิกของ
ตัวเองได
ตารางที่ ๙ แสดงประเภทบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ใชในชื่อเรื่องในนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเภทบุคคลที่มีชื่อเสียง
นักแสดง
นางแบบ
วีเจ
นักรอง
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๑๙
๒
๕
๒
๒๘

ตัวอยางคําขยายที่โยงผูอานขากับบุคคลที่มีชื่อเสียง
Get Woonsen look
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๙๗)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา Get เพื่อเชื่อมโยงผูอานกับบุคคลที่มีชื่อเสียง
คือ Woonsen (วุนเสน) ซึ่งเปนชื่อเลนของวีเจ “วิริฒิพา ภักดีประสงค” โดยบงวา หากผูอานเลือกใช
เครื่องแตงกายที่นําเสนอก็จะมีบุคลิกใกลเคียงกับวุนเสน คือ มีบุคลิกหวาน เรียบรอย กลวิธีนี้จะชวย
โนมนาวใจผูอานที่ตองการทราบวิธีการแตงกายและเครื่องแตงกายที่เหมือนหรือใกลเคียงกับเครื่อง
แตงกายของวุนเสน เพราะเชื่อวาการไดแตงตัวเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ จะกอใหเกิดความมั่นใจ
ความทันสมัย และทําใหรูสึกวาเปนหนึ่งเดียวไมแปลกแยกกับคนอื่น ติดตามเนื้อหาและภาพเครื่อง
แตงกายที่นําเสนอ ไดแก เสื้อยืดลายทางกับกางเกงยีนสขาเดป ตอไป

๔๔

Get Ann look

(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๙๑)

ผูเขียนคอลัมนแ ฟชั่น เลือ กใชคํา วา Get เพื่อ เชื่อมโยงผูอานเขากับ บุค คลที่ มี
ชื่อเสียง คือ Ann (แอน) ซึ่งเปนชื่อเลนของนักแสดงหญิง “แอน ทองประสม” เพือ่ ดึงดูดความสนใจ
ของผูอานที่ตองการทราบวิธีก ารแตงกาย และตองการเครื่องแตงกายที่เหมือนหรือใกลเคียงกับ
เครื่องแตงกายของแอน ทองประสม คือ การแตงกายแบบเรียบงาย แตโกเก ใหติดตามเนื้อเรื่องและ
ภาพเครื่องแตงกายที่นําเสนอ ไดแก กางเกงยีนสกับเสื้อเชิ้ตดีไซนเก กลวิธีนี้ชวยโนมนาวใจผูอาน
กลุมวัยรุนที่ชอบแตงกายเลียนแบบคนที่มีชื่อเสียงไดดี
Get Bent look
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๑๐๔)
ผูเขียนคอลัมนแ ฟชั่น เลือ กใชคํา วา Get เพื่อ เชื่อมโยงผูอานเขากับ บุค คลที่ มี
ชื่อเสียง คือ Bent (เบนซ) ซึ่งเปนชื่อเลนของนักแสดงหญิง “พรชิตา ณ สงขลา” เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูอา นที่ตองการทราบวิธีการแตงกายหรือตองการเครื่องแตงกายที่เหมือนหรือใกลเคียง
กับเครื่องแตงกายของเบนซใหติดตามเนื้อเรื่องและภาพเครื่องแตงกายที่นําเสนอ คือ ชุดเดรสสีเรียบ
ยาวคลุมเขา คาดเข็มขัดเสนเล็ก
Get Ja look
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๑๑๓)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา Get เพื่อเชื่อมโยงผูอานที่ตองการนําเสนอเขา
กับบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ Ja (จา) ซึ่งเปนชื่อเลนของวีเจ “ณัฐฐาวีรนุช ทองมี” เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูอานที่ตองการทราบวิธีก ารแตงกาย และตองการเครื่องแตงกายที่เหมือนหรือใกลเคียงกับ
เครื่องแตงกายของจาใหติดตามเนื้อเรื่องและภาพเครื่องแตงกายที่นําเสนอ โดยผูเขียนคอลัมนแฟชั่น
นํา บุค ลิก การแตงกายของวีเจ จา ที่เปน คนเปน คนทะมัด ทะแมง แตงตัว งายๆ แตดูเกและเท มา
นําเสนอเปนเสื้อผาที่ชวยเสริมบุคลิกทะมัดทะแมง ไดแก กางเกงยีนส เสื้อกลาม

๔๕

Get Aum Look
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๑๐๙)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา Get เชื่อมโยงผูอานเขากับบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ
Aum (อั้ม) ซึ่งเปนชื่อเลนของนักแสดงหญิง “พัชราภา ไชยเชื้อ” ที่เปนที่ยอมรับกันในวงการบันเทิง
วาเปนเจาแมแฟชั่นเพราะแตงตัวเกง และชอบใสเสือ้ ผาทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสี ขาว-ดํา ที่กําลัง
อยูในความนิยม เพื่อโนมนาวใจผูอานใหเชื่อวา การใสเสื้อผาสีขาว-ดํา ซึ่งนําเสนอในคอลัมน จะทํา
ใหสวยเหมือนอั้ม
จากการศึกษาขอมูล ผูวิจัยพบวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชวิธีการตั้งชื่อที่ใชคํา
ขยายที่โยงผูอานเขากับบุคคลที่มีชื่อเสียงเพียงรูปแบบเดียว คือ Get + บุคคลที่มีชื่อเสียง + look
เพราะเปน คําที่เขาใจงาย คือ หากตองการมีบุค ลิก เหมือนกับผูมีชื่อเสียงคนนั้น ก็ทําได เชน ถา
ตองการมีบุคลิกหวาน เรียบรอยก็แตงตัวแบบวุนเสน-วิริฒิพา ภักดีประสงค ถาตองการมีบุคลิกเรียบ
งาย โกเกกต็ องแตงตัวแบบแอน ทองประสม หรือหากตองการมีบุคลิกทะมัดทะแมง แตงตัวงายๆ
แตดูเกและเท ก็เลือกแตงตัวแบบจา-ณัฐฐาวีรนุช ทองมี ได
๒.๒ กลวิธีการใชคําในเนื้อเรื่อง
สวนเนื้อเรื่องเปนสวนที่ผเู ขียนมุงใหรายละเอียดของเครื่องแตงกายที่ตองการนําเสนอ การ
ใชคําในเนื้อเรื่องของคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY นอกจากจะมีการใหรายละเอียดของเครื่อง
แตงกาย เชน ชนิดเครื่องแตงกาย รูปแบบ สี คุณประโยชนของเครื่องแตงกาย ฯลฯ แลว ผูวิจัยยัง
พบวา ผูเขียนเลือกใชคําที่ชวยโนมนาวใจผูอานใหติดตามคอลัมนแฟชั่นหลากหลายวิธี ดวยปจจัย
๒ ประการ คือ กลุมผูอานมีก ารใชภ าษาเปน เอกลัก ษณเฉพาะกลุม และลัก ษณะของแฟชั่น ซึ่ง
ตองการคําบรรยายใหเห็นถึงคุณสมบัติที่ดีเดนของเครื่องแตงกายตามความนิยมที่แบบฉาบฉวย คือ
ไดรับความนิยมเร็วและหมดความนิยมเร็ว
จากการศึกษาการใชคําในสวนเนื้อเรื่อง ผูวิจัยพบกลวิธี ๒ กลวิธี คือ กลวิธีการใชคําเพื่อ
สรางความเปนกันเอง และกลวิธีการใชคําที่สื่อความหมายในดานดีของแฟชั่น

๔๖

๒.๒.๑ กลวิธีการใชคําเพื่อสรางความเปนกันเอง
วัยรุนนับเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตของวุฒิภาวะของทั้งทางดานรางกาย อารมณ
สังคม สงผลใหมีการแปรปรวนดานอารมณ เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดพฤติก รรมแปลกๆ เชน รัก
ชอบอะไร ก็รักจนหลง ชอบจนคลั่ง และถาเกิดผิดหวังก็จะเศราโศกเสียใจมากจนกินไมไดนอนไม
หลับ แตอารมณเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ของที่รักที่ชอบจึงมักจะหมดความนาสนใจใน
ระยะเวลาอันสั้น และดวยสภาวะอารมณที่เปลี่ยนแปลงและไมมั่นคง วัยรุนจึงมักสรางกลุมหรือ
แสวงหาเพื่อนที่มีความรูสึกนึกคิดใกลเคียงกัน เพื่อสรางความมั่นคงทางดานจิตใจ และวิธีทางหนึ่ง
ที่วัยรุนใชแสดงความเปนพวกเดียวกันก็คือ การใชภาษานั่นเอง (สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๔๓ : ๔๑)
วิรัช วงศภินันทวัฒนา (๒๕๓๙) ศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาของวัยรุน พบวา วัยรุน
เปนวัยที่ตองการสรางเอกลักษณใหกับตนเอง ลักษณะภาษาที่ใชจึงแตกตางจากภาษามาตรฐานที่ใช
อยูทั่วไป โดยพบการใชคําสแลง คําภาษาพูด คําทับศัพท และคําซ้ําเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการสรางคําและสํ านวนใหมๆ ขึ้น มาใช ใ นกลุม เพื่ อทํา ใหเ กิด ความรูสึก แตกตางและเป น
เอกลักษณ นอกจากนี้ยังพบการเขียนหรือสะกดคําตามเสียงพูดซึ่งนิยมกันมากในขอความสนทนา
อิเล็กทรอนิกส (Chat) อีกดวย
ผูวิจัยเห็นวา นิตยสาร SPICY มีกลวิธีการใชคําเพื่อสรางความเปนกันเอง คือ การ
ใชคําที่วัยรุนใชสื่อสารกันอยูในชีวิตประจําวันและมีความคุนเคยภาษา โดยเปลี่ยนรูปแบบของการ
สื่อสารจากการเขีย นเปน ประสบการณก ารพูด คุยระหวา งเพื่ อนผูห ญิงเพื่อให ผูอา นเกิด ความ
ไววางใจหรือความสนิทสนม และเชื่อวาผูเขียนคอลัมนเปนเพื่อนที่ใหคําแนะนําดานแฟชั่น สิ่งที่
นําเสนอมีประโยชนและเหมาะกับตนเอง ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อเครื่องแตงกาย ไดแก เสื้อผา
เครื่องประดับ ตามมาในที่สุด
กลวิธีการใชคําเพื่อสรางความเปนกันเองกับผูอานในนิตยสาร SPICY สามารถ
แบงออกเปนการใชคํา ๔ ลักษณะ เรียงตามลําดับที่มากที่สุดไปยังลําดับที่นอยที่สุด ดังนี้

๔๗

๒.๒.๑.๑ การทับศัพท
การใชคําทับศัพทในกลุมวัยรุนสวนมากเปนคําที่มาจากภาษาอังกฤษเพราะเปน
ภาษาสากลที่ใชในการสื่อสาร จึงมีความคิดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ทันสมัย และเมื่อนํามาใชมาก
ขึ้น กลับพบวาคําภาษาอังกฤษสวนใหญมีความหมายไมตรงกับความหมายของคําในภาษาไทย จึง
ยากที่จะหาคําภาษาไทยมาใชเพื่อสื่อความรูสึก การใชภาษาอังกฤษในกลุมวัยรุนจึงไดรับความนิยม
มากขึ้น
จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชกลวิธีการใชคําเพื่อ
สรางความเป นกันเอง โดยใชวิธีการทับศัพทมากที่สุด และสามารถแบงการทับศัพทออกเปน ๒
ลักษณะ คือ การทับศัพทโดยใชภาษาอังกฤษ และการใชคําทับศัพทโดยใชภาษาไทย
๑) การทับศัพทโดยใชภาษาอังกฤษ
การใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่อง พบจํานวน ๑๒ คํา โดยปรากฏ ๔๓ ครั้ง
ไดแก Accessories, go, corset, prop, street chic, adapt, Star party, hip, feminine, dress, wedge และ
Elle Fashion week คําที่ปรากฏมากที่สุด คือ คําวา Accessories จํานวน ๒๖ ครั้ง ผูวิจัยสังเกตเห็นวา
ผูเขียนเลือกใชภาษาอังกฤษแทนคําที่เปนชื่อเฉพาะ เชน ELLE Fashion Week 2006, Star party
และใชในคําที่ไมนิยมเขียนทับศัพทเปนภาษาไทย เชน Adapt, Feminine และ Accessories เพื่อให
ผูอ านเข า ใจความหมายได งา ยขึ้ น และในกรณี ที่ไ มท ราบความหมายผู อ านก็ส ามารถสืบ ค น
ความหมายไดจากคําภาษาอังกฤษเหลานี้
ตัวอยางคําภาษาอังกฤษที่พบในเนื้อเรือ่ ง
ตัวอยางที่ ๑
เติ ม ความโดดเด น สะดุ ด ตาให กั บ เสื้ อ ผ า ตั ว สวยของคุ ณ ด ว ยแฟชั่ น
Accessories สุดคิวท ที่กระหน่ําออกมาใหสาวแซบไดอินกัน แบบเพียบๆ ทีเด็ดของ Accessories
เหลานี้ก็คือจะชวยปรับลุคสของคุณใหดูเด็ก ดูกุกกิ๊กกระชากวัยไดอยางไมนาเชื่อเชียวละ
(คอลัมน Mix it up ๑๑๐)

๔๘

จากตั ว อย า ง ผู เ ขี ย นคอลั ม น แ ฟชั่ น เลื อ กใช คํ า ว า Accessories ที่ มี
ความหมายตามพจนานุกรมวา “เครื่องประดับ” ในคอลัมนแฟชั่นนี้เพราะเปนคําใชในแวดวงแฟชั่น
และเปนคําที่ใชบอยจนเขาใจความหมายกันดี เพื่อบอกประเภทเครื่องแตงกายที่ตองการนําเสนอ
และใชคําวา สุดคิวท ซึ่งมาจากคําไทย สุด และคําทับศัพทภาษาไทย คิวท (Cute) ขยายลักษณะของ
เครื่องประดับวา เปนเครื่องประดับที่สุดแสนจะนารัก ไดแก ตุมหูรูปดอกไม ตุกตาหมี หัวใจ ทําจาก
พลาสติก เข็มขัดเสนใหญลายจุด ที่คาดผมที่ประดับดวยดอกไม เปนตน
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใหรายละเอียดวา เครื่องประดับสุดนารักที่นําเสนอ
กําลังไดรับความนิยมและมีใหเลือกมากมาย โดยใชคําวา อินกันแบบเพียบๆ และเครื่องประดับ
เหลานี้จะชวยสรางความ โดดเดน สะดุดตา ใหกับเสื้อผา โดยเนนวาเปน เสื้อผาตัวสวยของคุณ เพื่อ
เจาะจงวา เสื้อผาเปนของผูอานไมใชคนอื่น ผูอานจะสวยสะดุดตาขึ้นใชเครื่องประดับที่นิตยสาร
SPICY แนะนํา และบอกวา ทีเด็ด หรือคุณสมบัติพิเศษของเครื่องประดับเหลานี้ คือ จะ ชวยปรับ
ลุคส คือชวยเปลี่ยนแปลงบุคลิกของผูอานให ดูเด็ก ดูกุกกิ๊กกระชากวัย และใชคําวา ไดอยางไมนา
เชื่อ กระตุนใหผูอานเชื่อวา การใชเครื่องประดับสไตลนารักที่ผูเขียนแนะนําจะชวยใหผูอานดูออน
วัยลงไดจริงๆ
ตัวอยางที่ ๒
‘สาวอิม’ เปนคนที่แตงตัวสวยเริ่ด เปรี้ยวซา เหมาะกับบุค ลิก ที่ดูซนๆ
สดใส แลวก็เปรี้ยวนิดๆ ชอบสไตลของเธอก็ไป Adapt ใชกับตัวเองไดเลยคะ
(คอลัมน Star fashion ๙๒)
จากตัวอยาง ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นยกเอาสไตลการแตงตัวของ สาวอิม ซึ่ง
เปน นัก แสดงหญิงชื่อ “อชิตะ วุฒินัน ทสระสิทธิ์” โดยใชคําขยายวิธีก ารแตงตัว ไดแก สวย เริ่ด
เปรี้ยวซา หมายถึง การแตงกายที่ทั้งสวยงามหรูหราเปนพิเศษ หรือดูหรูเลิศ และเปรี้ยวซา คือ มี
ลักษณะปราดเปรียว ทันสมัย มีค วามมั่น ใจ มาขยายวิธีการแตงตัวของอิมที่ชอบใสก างเกงยีน ส
รัดรูปสีเขมกับเสื้อแขนกุด คาดเข็มขัดหนัง และสวมรองเทาสนสูง ซึ่งผูเขียนแนะนําวา การแตงตัว
ของอิ ม เหมาะกั บ ผู หญิ ง ที่ มี บุ ค ลิก ซนๆ สดใส เปรี้ ย วนิ ด ๆ ซึ่ ง ตรงกั บบุ ค ลิ ก ของนั ก แสดงที่
ยกตัวอยางมา และบอกวา หากชอบสไตลการแตงกายแบบนี้ ก็ใหลองไป Adapt ซึ่งมีความหมาย

๔๙

ตามพจนานุ ก รมออกซฟอร ด -ริเ วอรบุค ส อังกฤษ-ไทย ฉบั บศู น ยก ารแปลและการล ามเฉลิ ม
พระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วา “ปรับใหเขากัน ดัดแปลงตาม” ไดเลย
ผูวิจัยเห็นวา ผูเขียนเลือกใชกลวิธีการยกบุคคลทีม่ ีชื่อเสียง คือ อิม-อชิตะ
วุฒินันทสระสิทธิ์ มาเปนตัวแทนผูหญิงสวยที่มีบุคลิกเปรี้ยว สดใส พรอมยกตัวอยางเครื่องแตงกาย
ที่ตรงกันมาใหผูอานทีต่ องการแตงกายแบบเปรี้ยว สดใส ใหผูอานนําไปปรับใชกับตัวเอง โดยใชคํา
วา Adapt ซึ่งเปนคําภาษาอังกฤษที่ใชกันทั่วไปจนติดปาก และเขาใจความหมายไดไมยาก
ตัวอยางที่ ๓
ชวงนี้มีแฟชั่นสไตล Feminine ออกมาใหสาวๆ ไดหยิบจับมาแปลงโฉม
ตัวเองใหสวยหรูดุจเจาหญิงนอยๆ กันเพียบเชียวละ ยิ่งถาไดเครื่องประดับเดิรนๆ อยาง ตางหู กิ๊บติด
ผม หรือมงกุฎเพชรเล็กๆ ไวเสริมความอินอีกซักชิ้นสองชิ้นดวยละก็ เริ่ดทันตาเชียวละคะคุณขา
(คอลัมน Mix it up ๙๘)
ผูเขี ยนคอลั มน แฟชั่น เลื อกใชคํ าว า Feminine ซึ่ง มีค วามหมายตาม
พจนานุกรมพจนานุกรมออกซฟอรด-ริเวอรบุคส อังกฤษ-ไทย ฉบับศูนยการแปลและการลามเฉลิม
พระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วา “แบบผูหญิง อรชรออนชอย ออนหวาน”
มาอธิบายลักษณะของแฟชั่นเสื้อผาเครื่องแตงกายที่นําเสนอ ไดแก เสื้อสายเดี่ยวโทนสีหวาน เชน
ชมพู ฟา ทําจากผาชีฟอง ประดับดวยลูกไม หรือโบว กับกระโปรงสั้นมีระบายลูกไมโทนสีหวาน
และเครื่องประดับที่ทําจากเพชร เชน ตางหูแบบระยา กิ๊บติดผม และมงกุฎเล็กๆ สําหรับตกแตงผม
โดยใหรายละเอียดวา เปนเครื่องแตงกายที่กําลังไดรับความนิยม ผูอานซึ่งเปน สาวๆ ควรนําเครื่อง
แตงกายเหลานี้มาใส เพราะจะชว ย แปลงโฉม คือเปลี่ยนบุคลิก ใหผูอานดูมีร ะดับ สวยหรู ขึ้น
เหมือนกับ เจาหญิง นอยๆ และหากเพิ่มเครื่องประดับที่ เดิรนๆ คือ ดูดี และกําลังเปนที่นิยมมาก
หรือกําลัง อิน อยาง มงกุฎเพชรเล็กๆ ก็จะทําใหผูอานสวยและหรูหราขึ้นแบบงายๆ และรวดเร็ว
โดยใชคําวา เริ่ดขึ้นทันตา

๕๐

ตัวอยางที่ ๔
มีแฟชั่นกิ๊บเกเทระเบิดมาใหสาวแซบไดอินเทรนดกันอีกแลวคราวนี้มาใน
สไตลลายทางสุดฮิพ ที่สามารถนํามาแมทชใหเปนชุดสไตล Street Chic สําหรับแตงในวันหยุดสุด
สบาย ยิ่งถาได Accessories เดิรนๆ มาประดับเขาคูดวยละก็ จะยิ่งเสริมใหสไตลของคุณดูโดดเดน
มากยิ่งขึ้น
(คอลัมน Mix it up ๑๐๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา Street Chic และ Accessories ซึ่งเปน
คําภาษาอังกฤษที่ใชในวงการแฟชั่น และไมนิยมเขียนเปนภาษาไทย เพื่อบอกรูปแบบแฟชั่นของ
เครื่องแตงกายที่นําเสนอ และใชคําวา กิ๊บ เก เทระเบิด มาขยายลักษณะของ Street Chic และ
Accessories วา เปนเครื่องแตงกายที่มีความสวย เก และเท เหมาะอยางยิ่งกับ สาวแซบ หรือสาว
เปรี้ยวและใชคําวา อินเทรนด สุดฮิพ และ เดิรน แสดงใหผูอานทราบวา เครื่องแตงกายที่นํามา
เสนอมีความทันสมัย ไมตกยุค หากผูอานที่มีบุคลิกเปนสาวแซบ ไม ตองการลาสมัย ก็ตองหาซื้อ
เสื้อผาลายทางและเครื่องประดับที่ทําจากโลหะที่กําลังไดรับความนิยมมากมาใส เพื่อชวยเสริม
บุคลิกใหดู โดดเดน ไดรับความสนใจจากคนอื่น
ตัวอยางที่ ๕
จัดขึ้นเปนประจําทุกปสําหรับงานยิ่งใหญของแฟชั่นไทย ELLE Fashion
Week 2006 ที่ไดรวบรวมแบรนดเสื้อผาชั้นนําจากทั่วโลก รวมถึงนางแบบแถวหนาของเมืองไทย
ที่มาประชันกันอยางคับคั่ง
(คอลัมน Runway ๑๐๙)
จากตั ว อย า งข างต น ผู เขี ยนคอลั ม นแ ฟชั่ น ใช คํ าภาษาอัง กฤษ ELLE
Fashion Week 2006 ซึ่งเปน ชื่อเฉพาะของงานแฟชั่น ที่จัดขึ้น เปนประจําทุก ป มาใชเพื่อบอก
รายละเอียดของภาพเสื้อผา เครื่องแตงกายที่นําเสนอวา มาจากงาน ELLE Fashion Week 2006 โดย
ใชคําวา ยิ่งใหญ แสดงใหผูอานเห็นวา งานแฟชั่นโชวครั้งนี้ไมใชงานเล็ก และใชคําวา แบรนด ชั้น
นํา ทั่วโลก สื่อใหเห็นวา เปนงานระดับสากล ที่รวมเอา นางแบบแถวหนา คือ นางแบบที่กําลังอยูใน
ความนิยม มา ประชันกันอยางคับคั่ง

๕๑

ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการใชคําขางตนชวยโนมนาวใจใหผูอานเห็นวา เสื้อผา
เครื่องแตงกายที่นําเสนอนี้มีความนาสนใจเพราะเปนเสื้อผาที่แสดงในแฟชั่นโชวใหญ ระดับสากล
ที่รวมเอา นางแบบแถวหนา และยี่หอดังจากทั่วโลกมาอยูรวมกัน จึงเปนเสื้อผาที่ทันสมัยและไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลาย
๒) การทับศัพทโดยใชภาษาไทย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายของคํา
วา ทับศัพท วา ว.ที่รับเอาคําของภาษาหนึ่งมาใชในอีกภาษาหนึ่งโดยวิธีถายเสียงและถอดอักษร เชน
เขียนทับศัพท แปลทับศัพท
การทั บ ศั พ ท โ ดยใช ภ าษาไทยที่ พ บในส ว นเนื้ อ เรื่ อ ง คอลั ม น แ ฟชั่ น
นิตยสาร SPICY นี้ ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นพยายามที่จะรักษารูปของคําภาษาอังกฤษไวดวย เชน ใช
เครื่องหมายทันฒฆาตกํากับพยัญชนะตัวที่ไมออกเสียงในภาษาไทย และพบทั้งการทับศัพททั้งคํา
และการตัดบางสวนของคําทิ้ง
จากการศึก ษาการใช ก ารทั บศัพ ท โ ดยใชภ าษาไทยในคอลัม นแ ฟชั่ น
นิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูวิจัยพบวา มีการใชคําทับศัพทโดยใชภาษาไทย จํานวน ๑๔๙ คํา
ปรากฏทั้งสิ้น ๑,๔๔๓ ครั้ง โดยคําที่พบมากที่สุด คือคําวา แฟชั่น จํานวน ๑๖๓ ครั้ง ซึ่งสามารถแบง
ตามกลุมความหมายของคํา ตามลําดับความถี่ ดังตารางที่ ๑๐

๕๒

ตารางที่ ๑๐ แสดงคําทับศัพทโดยใชภาษาไทยที่พบในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ.๒๕๔๙
คําทับศัพท

ตัวอยางคํา

คําทับศัพทในวงการแฟชั่น
-

คํ า ที่ ใ ช ทั่ ว ไ ปในว งกา ร แฟชั่น, สไตล, ดีไซน, ชอปปง, ดีไซนเนอร, แคทวอลค
แฟชั่น
แฟชั่นนิตา, คอลเลคชั่น แบรนด ฯลฯ

-

ประเภทเครื่องแตงกาย

เดรส, ยีน ส . บิกินี, เชิ้ต , ทูพีซ, ฮอตแพน ท , บราเซีย ,
(กางเกงขา) จั๊มพ, แจคเก็ต, ขาเดป ฯลฯ

-

รูปแบบแฟชั่น

วินเทจ, คลาสสิค, วิคตอเรียน, ฮิปป, บอลลูน, กราฟฟก
แฟนซี, ครอเซ็ท ฯลฯ

คําทับศัพททั่วไป

คําทับศัพทเกี่ยวกับความนิยม
คําทับศัพทบอกบุคลิก
คําทับศัพทระบุโอกาส
คําทับศัพทระบุสี
คําทับศัพทเพื่อบอกความรูสึก

วาไรตี้ , พาเหรด, คัมแบ็ก , โปรแกรม, การด , ชั ว ร ,
ออฟฟศ, การันตี, เคลียร, เบรก, รีเทิรน, ไอดอล, เลนส,
พลาสติก ฯลฯ
ฮอต, ฮิต, อิน , อิน เทรนด , ฟเวอร , บูม, โฟกัส, เอาท
,เรตติ้ง, ฯลฯ
เทรนดี้เกิรล, ทอมบอย, ไฮเปอร, ควีนส, เวิรกกิ้งวูแมน
,เซ็กซี,่ ไฮโซ, ไบรท ฯลฯ
เดท, ปารตี้, ดินเนอร, วาเลนไทน เรนนิ่งซีซั่น, ซีซั่น ,
ซัมเมอร ฯลฯ ฯลฯ
พาสเทล, เลมอน, เอิรธโทน, ช็อกกิ้งพิ้งค ฯลฯ
สวีต, อินเลิฟ

จากตารางขางตน สรุปไดวา การใชคําทับศัพท ภาษาอังกฤษจะบงความ
รวมยุค ความทันสมัย บอกความนิยม บงบุคลิก บอกกาลเทศะ ไดเปนอยางดี

๕๓

ตัวอยางการใชคําทับศัพทภาษาไทย ในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ.๒๕๔๙
ตัวอยางที่ ๑
แฟชั่นเกๆ สไตลสาวฮิปปรีเทิรนมาใหสาวเทรนดี้ไดจับจองเปนของกัน
อีกครั้ง ใครที่เบื่อสไตลเรียบๆ เดิมๆ ละก็ โปรดอยามองขามเทรนดฮอตยอดฮิตเทรนดนี้เด็ดขาดคะ
(คอลัมน Mix it up ๘๔)
จากตัวอยางขางตน พบการใชคําทับศัพทจํานวน ๗ คํา ดังนี้
(๑) แฟชั่น
มาจาก Fashion (n.) รูปแบบ ความนิยม สิ่งที่เปนที่นิยม
อยูในขณะหนึ่ง เชน เสื้อผาเครื่องแตงกาย
(๒) สไตล
มาจาก Style (n.) แบบ วิ ธี แนวทาง ท า ทาง รสนิ ย ม
ประเภท รสนิยม ความชอบ สมัยนิยม ความนิยม
(๓) ฮิปป
มาจาก Hippie (n.) บุบผาชน ผูที่เปนเสรีนิยมอยางแรง
(๔) รีเทิรน
มาจาก Return (v.) กลับคืนมา ฟนคืนสภาพเดิม
(๕) เทรนดี้
มาจาก Trendy (adj.) ที่ตามสมัย ที่ทันสมัย ที่เกี่ยวกับ
แบบที่ทันสมัย
(๖) เทรนด
มาจาก Trend (n.) ทิศทาง แนวโนม
(๗) ฮอต
มาจาก Hot (adj.) เปนที่นิยม
จากตัวอยาง ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําทับศัพทโดยใชภาษาไทยที่
ใชทั่วไปในวงการแฟชั่น เชน แฟชั่น สไตล และ เทรนด ซึ่งเขาใจงาย มาประกอบการใหรายละเอียด
เครื่องแตงกายวา เปนเครื่องแตงกายแนว ฮิปป โดยใชคําวา รีเทิรน แสดงใหผูอานเห็นวา เสื้อผา
แนวฮิปปที่นําเสนอเปนเสื้อผาที่กลับมานิยมมากถึงขนาดที่วากําลังเปน เทรนดฮอตยอดฮิตเทรนด
และใชคําวา โปรดอยามองขาม และ เด็ดขาด เพื่อย้ําผูอานวา แฟชั่นแนวฮิปป เปนแฟชั่นที่ตองซื้อ
มาใส

๕๔

ตัวอยางที่ ๒
เสื้อผาสไตลอินเดียยังฮอตฮิตอยูในทุกซีซั่น นาทีนี้ กระโปรงลายแขกเลย
มาแรงแซงโคงอยางชวยไมได เอา! สาวๆ รูอยางนี้แลวก็ตองรีบหามาสวมใส ปองกันโรคตกเทรนด
กันไดแลวนะจะ
(คอลัมน Trend alert ๘๖)
ตัวอยางขางตน พบการใชคําทับศัพทจํานวน ๔ คํา ดังนี้
(๑) สไตล
มาจาก Style (n.) แบบ วิ ธี แนวทาง ท า ทาง รสนิ ย ม
ประเภท รสนิยม ความชอบ สมัยนิยม ความนิยม
(๒) ฮอต
มาจาก Hot (adj.) เปนที่นิยม
(๓) ฮิต
มาจาก Hit (adj.) ยอดนิยม
(๔) ซีซั่น
มาจาก Season (n.) ฤดูกาล ชวงเวลา
(๕) เทรนด
มาจาก Trend (n.) ทิศทาง แนวโนม
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําวา สไตล เพื่อแสดงใหผูอานทราบวาเครื่องแตง
กายที่นํามาเสนอมีลักษณะเฉพาะ คือ เปนเสื้อผาสไตลอินเดีย และใชคําวา ฮอต ฮิต ขยายความนิยม
ของเสื้อผาแนวนี้ วาไดรับความนิยมมาก และใชคําวา ทุกซีซั่น แสดงใหเห็นวาเสื้อผาสไตลนี้ไดรับ
ความนิยมมายาวนานและตลอดเวลา นอกจากนี้ผูเขียนยังใชคําวา นาทีนี้ มาแรงแซงทางโคง ระบุ
ความนิยมของกระโปรงลายแขกวากําลังนิยมมากเปนพิเศษในชวงเวลานี้ ปดทายดวยการบอก
ขอเสียวาจะปวยเปน โรคตกเทรนด ถาไมรีบไปซื้อมาใส ทําใหคนที่กลัววาจะไมทันสมัยติดตามซื้อ
กระโปรงลายแขกในที่สุด
ตัวอยางที่ ๓
ตองออกเฉิดฉายในงานเลี้ยงปารตี้สุดพิเศษทั้งที ก็ขอแตงตัวในชุดราตรี
สุดหรูเลิศอลังการสักวันนะคะ ออ! อยาลืมเพิ่มออฟชั่นดวยสรอยคอคริสตัลวิบวับดวยละ จะไดสวย
ครบเซ็ตยังไงละคะ
(คอลัมน Style File ๙๒)

๕๕

จากตัวอยางขางตน พบการใชคําทับศัพทจํานวน ๔ คํา ดังนี้
(๑) ปารตี้
(๒) ออฟชั่น
(๓) คริสตัล
แกว
(๔) เซ็ต

มาจาก Party (n.) กลุมงานเลี้ยง งานสโมสร
มาจาก Option (n.) ทางเลือก
มาจาก Crystal (n.) ผลึกแกวเจียระไน สิ่งที่ใสเหมือน
มาจาก Set (n.) ชุด กลุม

ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําทับศัพท ปารตี้ ระบุโอกาสในการแตงกาย และ
ใชคําขยาย เฉิดฉาย แสดงใหผูอานทราบวา การไปงานปารตี้ผูอานจะตองแตงกายใหสวยงาม สุดหรู
เลิศ พรอมที่จะโชวเฉิดฉาย ดวยชุดเดรสสีสดใจ เชน สีเหลือง แดง เขียว และตองเพิ่ม ออฟชั่น ดวย
การใสสรอยคอที่ทําจาก คริสตัล ที่สองประกายวิบวับ เพื่อที่จะไดสวยตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา
ตัวอยางที่ ๔
แฟชั่นลายจุดคัมแบ็คมาใหสาวๆ ไดอินเทรนดกันอีกแลว แถมตอนนี้ยัง
พาเหรดออกมาไดหลากแนว หลายดีไซนไมวาจะเปนแนวเซ็กซี่ หวานๆ แบบผูญิ้ง…ผูหญิง หรือ
แบบเรียบๆ ดูเปนคุณหนู รักชอบสไตลไหน ชอปฯ มาแปลงโฉมตัวเองไดตามใจชอบเลยนะคา..
(คอลัมน Mix it up ๑๐๓)
จากตัวอยางขางตน พบการใชคําทับศัพทจํานวน ๗ คํา ดังนี้
(๑) คัมแบ็ค มาจาก Come back (n.) การกลับมาสูสถานะความนิยม
หรือความสําเร็จเชนเดิม
(๒) อินเทรนด มาจาก In Trend (n.) อยูในสมัยนิยม
(๓) พาเหรด มาจาก Parade (v.) เดินขบวน เดินแห มาชุมนุม
(๔) ดีไซน
มาจาก Design (n.) สิ่งที่ถูกออกแบบ การออกแบบ การ
จัดองคประกอบการราง รูปแบบ
(๕) เซ็กซี่
มาจาก Sexy (adj.) ดึงดูดทางเพศ เยายวนใจ (คําสแลง)
เสนหแรง

๕๖

(๖) สไตล
มาจาก Style (n.) แบบ วิ ธี แนวทาง ท า ทาง รสนิ ย ม
ประเภท รสนิยม ความชอบ สมัยนิยม ความนิยม
(๗) ชอปฯ
มาจาก Shopping (v.) ไปซื้อของในราน
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําทับศัพทเพื่อบงความรวมยุคกับผูอานซึ่ง
นิยมใชคําทับศัพทในชีวิตประจําวัน โดยนําการทับศัพทโดยใชภาษาไทยมาใชเพื่อการโนมนาวใจ
ผูอานในหลายลักษณะ เชน เลือกใชคําวา คัมแบ็ค แสดงใหผูอานเห็นวา แฟชั่นลายจุดกลับมาไดรับ
ความนิยมอีกครั้ง โดยแฟชั่นลายจุดที่นําเสนอมีหลายดีไซน เชน แนวเซ็กซี่อยางเสื้อสายเดี่ยวหรือ
เกาะอก แนวหวานแบบเสื้อแขนตุกตา หรือแบบชุดเดรสที่ชวยใหมีบุคลิกแบบคุณหนู สาวๆ ที่อยาก
อินเทรนด จึงตองรีบซื้อมาใช เพราะเสื้อผาลายจุดดีไซนตางๆ จะชวย แปลงโฉม ใหผูอานมีบุคลิก
แตกตางกันไปดวย
ตัวอยางที่ ๕
ปรับเปลี่ยนเทรนดในการแตงตัวแบบเรียบงาย สไตลเสื้อตัว-กางเกงตัวให
ดูสวยล้ํานํา สมัยไดไมยากคะ แคลองเสริม พร็อพแนวแฟนซีเกไกอยางตางหู สรอยคอ เข็มกลัด
กระเปา รองเทาดีไซนเริ่ดๆ แลวจะรูวาชุดธรรมดาๆ จะดูหรูหราขึ้นมาเปนกองเชียวแหละ
(คอลัมน Extra trend ๑๑๓)
จากตัวอยางขางตน พบการใชคําทับศัพทจํานวน ๕ คํา ดังนี้
(๑) เทรนด
มาจาก Trend (n.) ทิศทาง แนวโนม
(๒) ดีไซน
มาจาก Design (n.) สิ่งที่ถูกออกแบบ การออกแบบ การ
จัดองคประกอบการราง รูปแบบ
(๓) พร็อพ
มาจาก Prop (n.) อุปกรณตกแตง เครื่องประดับ
(๔) แฟนซี
มาจาก Fancy (adj.) หรูหรา
(๕) สไตล
มาจาก Style (n.) แบบ วิ ธี แนวทาง ท า ทาง รสนิ ย ม
ประเภท รสนิยม ความชอบ สมัยนิยม ความนิยม

๕๗

ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําทับศัพทซึ่งสื่อความหมายไดดีก วาคํา
ภาษาไทยมาอธิบายแฟชั่นที่ตองการนําเสนอ ไดแก คําวา เทรนด สไตล ดีไซน โดยใหรายละเอียดวา
เสื้อผาสไตล เสื้อตัว-กางเกงตัว เชน กางเกงยีนส เสื้อยืด ซึ่งเปนการแตงตัวแบบเรียบๆ นั้น จะดูสวย
ล้ํานําสมัยขึ้นไดหากรูจักเลือก พร็อพ ซึ่งเปนเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอในคอลัมน ไดแก ตางหู
สรอยคอ เข็มกลัด กระเปารองเทา และใชคําวา แฟนซี เกไก ดีไซนเริ่ด เพื่อบอกวา พร็อพที่นํามา
เสนอ ไมใชพร็อพธรรมดา แตตองเปนพร็อพที่ดูดี ดูหรูหรา จึงจะชวยใหเสื้อผาเรียบๆ ดูสวยและ
ทันสมัยขึ้น ผูอานที่มีนิยมเสื้อผาแบบเรียบ ถานึกอยากจะเปลี่ยนสไตลการแตงตัวใหดูหรูเริ่ดขึ้ นก็
ทําไดงายๆ เพียงซื้อเครื่องประดับที่ผูเขียนนํามาเสนอ มาใสเทานั้น
จากตัวอยาง ๑-๕ ขางตนจะเห็นวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําทับ
ศัพทโดยใชภาษาไทย ทั้งที่เปนคํานาม คํากริยา และคําคุณศัพท ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความนิยมใน
การใชคําทับศัพทมิไดจํากัดอยูในคําประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น และยังนิยมใชคําศัพทที่ใชกัน
ในแวดวงแฟชั่น เนื่องจากเปนคําที่สื่อความหมายไดดี และเขาใจงายกวาคําภาษาไทย
๒.๒.๑.๒ คําสแลง
การใชคําสแลงเปน การสรางคําใหมหรือการนําคําที่มีใชอยูเดิมในภาษามาเพิ่ม
ความหมาย คําสแลงสวนใหญที่ใชเปนคําที่มาจากลักษณะหรือพฤติกรรมของคน โดยเฉพาะกลุม
วัยรุน และมักเปนการสรางคําโดยเนนเสียงของคําใหมีความแปลกหรือมีลักษณะเดนแตกตางจาก
ภาษาทั่ ว ไปในการเขี ยนหรือ พูด ตลอดจนมี ก ารกํา หนดความหมายของคํ าให เน น ถึง อารมณ
ความรูสึก หรือจินตนาการของวัยรุน (วิรัช วงศภินันทวัฒนา, ๒๕๔๖: ๔๕)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายของ สแลง วา
หมายถึง ถอยคําหรือสํานวนที่เขาใจกันเฉพาะกลุมหรือชั่วระยะหนึ่ง เวลาหนึ่งไมใชภาษาที่ยอมรับ
กันวาถูกตอง (อ.Slang)

๕๘

สุชาดา เทวะผลิน (๒๕๓๑: ๑๗) ไดสรุปนิยามหรือคุณ สมบัติข องคําสแลงไว
ดังตอไปนี้
๑. เปนภาษาที่จัดอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน (Sub-standard) และไมเปนที่ยอมรับใน
การใชอยางเปนมาตรฐาน จึงไมปรากฏในพจนานุกรม หรือปรากฏในพจนานุกรมแตมีความหมาย
แตกตางไป
๒. เปนคําที่ใหความหมายเชิงอารมณ (Affective meaning) ที่ชวยบอกความมีชีวิตชีว า
ตลกขบขัน หรือใหภาพพจนใหม ทําใหมีพลังภาษาขึ้น
๓. เปนคําที่ระยะเวลาไมนานมักเลิกใชไปเพราะหมดความนิยมหรือมีการยอมรับจนเปน
มาตรฐาน
๔. เปนภาษาที่ใ ชเฉพาะกลุม และกลุมนี้อาจเปน กลุมเล็กหรือใหญก็ได และเปนกลุมที่
สมาชิกของกลุมมีความใกลชิดกัน
จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา คําสแลง หมายถึง คําที่ใชสื่อสารและเขาใจกันเฉพาะ
กลุม ในระยะเวลาหนึ่งและเปนคําที่ไมใชภาษาที่เปนทางการ โดยมีเสียงหรือความหมายของคําตาง
ไปจากคําเดิม ทําใหเกิดพลังภาษาหรือความเปนเอกลักษณกับกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และหากคํา
สแลงคําใดไดรับการยอมรับจากสังคมก็จะกลายเปนสํานวนในภาษาไทยตอไป
จากการศึกษาคอลัมนแฟชั่นในนิตยสาร SPICY พบการใชคําสแลงจํานวน ๒๖ คํา
ปรากฏจํานวน ๑๘๓ ครั้ง โดยผูวิจัยไดใชเกณฑการแบงประเภทคําสแลงตามที่มา โดยเทียบจาก
เกณฑการแบงประเภทคําสแลงจาก สุชาดา เทวะผลิน ออกเปน ๓ ประเภท ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๑๑ แสดงคําสแลงที่พบในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คําสแลง
คําสแลงที่มาจากภาษาตางประเทศ

คําสแลงที่สแลงที่สรางขึ้นใหม
คําสแลงที่เปลี่ยนความหมายจากเดิม

ตัวอยางคําสแลง (ครั้ง)
อิน (๔๓), ฮิพ (๒๕), เดิรน (๑๓), ชิค (๘), เอาท (๘),
ชิล (๓), คลิก (๒), บิวท (๒), คอนเฟรม (๑), เวอร (๑),
เวิรค (๑) ไบรท (๑) ฮารดคอร (๑)
เริ่ด (๔๑), ลั่ลลา (๑) ), แอบ (๑)
แจม (๑๑), ล้ํา (๘), เดง (๔), เจิด (๓),ไดใจ (๒), โดน
(๓), เต็มๆ (๒), เกิด (๑), โดดเดง (๑), เนียบนิ้ง (๑)

๕๙

จากตารางขา งต น จะเห็น ไดว า คํา สแลงที่พ บมากที่ สุด คื อ คํา สแลงที่ม าจาก
ภาษาตางประเทศ ซึ่ งสอดคลองกับลัก ษณะการใชภ าษาของผูอานซึ่งอยูใ นชว งวัยรุน ที่นิยมใช
ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความทันสมัย และเมื่อตองการสรางคําสแลงขึ้นมาใชในกลุมจึงเลือกที่จะนํา
คําที่มาจากภาษาอังกฤษมาใชมากที่สุด
๑) คําสแลงที่มาจากภาษาตางประเทศ
สุชาดา เทวะผลิน (๒๕๓๑) กลาวถึง คําสแลงที่มาจากภาษาตางประเทศ
วาเปนคํายืมมาจากภาษาตางประเทศ โดยมีทั้งการยืมทั้งคําและการตัด คําบางสว นมาใชทั้งใน
ความหมายเดิม และความหมายใหม
การใชคําสแลงประเภทนี้พบมากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น ๑๓ คํา เปนจํานวน
๑๐๙ ครั้ง ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางคําสแลงที่มาจากภาษาตางประเทศ
ตัวอยางที่ ๑
แฟชั่นเสื้อผาเกๆ สไตล Street Chic ยังคงทยอยออกมาใหสาวแซบไดจับ
จองมาลองใสอวดดีกรีค วามเปรี้ยวอยางตอเนื่อง มาแรงสุดๆ ตอนนี้เห็นทีคงจะหนีไมพนแฟชั่น
กางเกงขาสั้น เดรส และเสื้อสายเดี่ยว แขนกุดสุดเก ไมอยากหลุดจากโผสาวเทรนดี้ละก็ รีบหยิบมา
อินกันเปนการดวนเลยคา…
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๑๐๗)
ผูเขียนคอลัมน แฟชั่น ใชคําสแลง อิ น ตัด มาจากคํ าวา In trend ซึ่ง มี
ความหมายวา ทันสมัย มาขยายเสื้อผาสไตล Street Chic ไดแก กางเกงขาสั้น เดรส เสื้อสายเดี่ยว
และเสื้อแขนกุด วา เปนเสื้อผาที่ทันสมัย จนตองรีบซื้อมาใช และใชคําวา เปนการดวน กระตุนให
ผูอานรีบไปซื้อเสื้อผาสไตล Street chic เพื่อที่จะไดไม หลุดจากโผสาวเทรนดี้ คือ เปนสาวที่แตงตัว
ทันสมัย ทันแฟชั่นนั่นเอง

๖๐

ตัวอยางที่ ๒
เทรนดเสื้อตัวเกงกับกางเกงยีนสตัวโปรดยังคงความนิยมในทุกฤดูกาล
จริงๆ นะคะ แตหนาฝนแบบนี้ สาวๆ คงตองการเก็บกางเกงยีนสขามา ขากระดิ่งเขาตูไวกอน แล ว
เตรียมกางเกงยีนสขาสามสวนหรือหาสวน ทรงเกๆ ดีไซนฮิพๆ มาแมทชกับเสื้อสีแจมจะดีกวานะ
คา…
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๑๐๖)
จากตัวอยางขางตนผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําสวยวา ฮิพ ซึ่งตัดมา
จากคําวา Hip hop ซึ่งเปนแนวเพลงหรือดนตรีแนวใหม ในที่นี้เปนคําสแลงมีความหมายวา ทันสมัย
การเลือกใชคําสแลงที่นิยมใชกันในกลุมวัยรุนมาอธิบายลักษณะของกางเกงสามสวนหรือหาสวนที่
นํามาเสนอวาชวยใหผูอานเขาใจคุณสมบัติของกางเกงที่นําเสนอในคอลัมนไดงายยิ่งขึ้นวา กางเกง
ขาสามสวนหรือกางเกงหาสวนที่นําเสนอในคอลัมนนี้มีสไตลที่ทันสมัย ใสแลวสวยดูดี นอกจากนี้
ผูเขียนยังใหรายละเอียดกางเกงยีนสดวยวา เหมาะที่จะใชในฤดูฝนมากกวากางเกงขายีนสขายาว ขา
มา หรื อขากระดิ่ง ที่เชยจนถึ งขนาดตองพับเก็ บใสตูเ สื้อผา เอาไว ทํา ใหเห็ น ถึงความคุ มคาว า
นอกจากผูอานจะใสแลวสวยหรือทันสมัยแลว ยังเหมาะกับชวงฤดูกาล คือ ฤดูฝน อีกดวย
ตัวอยางที่ ๓
สีขาว-ดําเปน สีที่อมตะจริงๆ เพราะไมวาจะเปนซีซั่นไหนก็ยังคงความ
นิยมไมมีตกหลน แมวาจะเปนสีที่ไมคอยรอนแรงนัก แตเชื่อมั้ยคะ สีเรียบๆ แบบนี้ละ ที่ทําใหสาวๆ
สวยชิคแบบไมเวอรมานักตอนัก
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๑๐๔)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําสแลง เวอร ซึ่งมีที่มา
จากคําวา Over มาใชในความหมายวา เกินตัว มากเกินไป เยอะเกินไป ในที่นี้ผูเขียนยกเอาการเลือก
สีเสื้อผา ขาว-ดํา มาอธิบายวา สีขาว-ดําเปนสีที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง โดยใชคําวา อมตะ
แสดงระยะเวลาที่ยาวนาน เพราะไมวาจะอยูใ นฤดูกาลไหนก็ไมมี ตกหลน หรือ เสื่อมความนิยม
และแมวาจะเปนสีเรียบๆ ก็เปนสีที่ชวยเสริมใหคุณสาวๆ ดูสวย ทันสมัย แบบพอเหมาะ และใชคํา
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วา นักตอนัก มาแสดงใหผูอานเห็นวา มีผูใชสีขาว-ดํา แลวเห็นผลดี คือ สวยชิค มากอนหลายคน จน
เชื่อไดวา เสื้อผาสีขาว-ดํา จะชวยใหสวยขึ้นเมื่อใส
ตัวอยางที่ ๔
มีแฟชั่นกิ๊บเกเทระเบิดมาใหสาวแซบไดอินเทรนดกันอีกแลวคราวนี้มาใน
สไตลลายทางสุดฮิพ ที่สามารถนํามาใหแมทชใหเปนชุดสไตล Street Chic สําหรับแตงในวันหยุด
สุดสบาย ยิ่งถาได Accessories เดิรนๆ มาประดับเขาคูดวยละก็ จะยิ่งเสริมใหสไตลของคุณดูโดด
เดนมากยิ่งขึ้น
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๑๐๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําสแลงวา เดิรน ตัดมาจากคําวา Modern ที่
มีค วามหมายวา ทันสมัย มาใชอธิบายเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ คือ Accessorie วา การเลือก
Accessorie ที่ทันสมัย และไมเหมือนใคร มาใสคูกับชุดสไตล Street Chic จะชวยเพิ่มความโดดเดน
ใหกับผูอานมากยิ่งขึ้น โดยผูเขียนไมไดร ะบุวา เครื่องประดับ หรือ Accessorie ที่นํามาใสคูกับ
เสื้อผาจะตองเปนแบบใด แตเนนใหผูอานตัดสินใจเลือกซื้อจากความ เดิรน คือ ความทันสมัย เปน
สําคัญ
ตัวอยางที่ ๕
ลองหันมาแตงตัวสไตลชิลๆ แตยังคงความชิคกันบางดีกวาคะ ไมยุงยาก
อะไรเลย ขอแคเสื้อกลามหรือสายเดี่ยวดีไซนโดนๆ ซักตัว แมทชกับกระโปรงยีนสตัวสั้น แคนี้ก็
สวยล้ํานําเทรนดแลวละคา
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๑๐๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําสแลง ชิล ตัดมาจากคําวา Chill out ที่มี
ความหมายวา สบายๆ มาแนะนําวิธีการแตงกายวา แคเลือกเครื่องแตงกายที่ใสสบาย ไมยุงยาก อยาง
เสื้อกลามหรือเสื้อสายเดี่ยวที่มีอยู มาใสคูกับกระโปรงยีนสตัวสั้น ก็สวยได และยังเลือกใชคําวา ชิค
ซึ่งเปน คําสแลงที่มีค วามหมายวา สวยเก สวยทัน สมัย มาขยายความสวย ผูวิจัยเห็น วา ผูเขียน
เลือกใชคําสแลงเพื่อโนมนาวใจผูอานใหเห็นความงายของวิธีการแตงกายและผลดีจากการแตงกาย
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ตามคําแนะนํา อีกทั้งยังเลือกใชคําที่แสดงถึงกระบวนการที่ไมซับซอน สามารถทําไดงาย ไดแก ไม
ยุงยาก ขอแค ซักตัว แตนี้ มาชวยโนมนาวใจผูอานใหทําตามหรือซื้อเครื่องแตงกายที่นําเสนอ
๒) คําสแลงที่สรางขึ้นใหม
คํ า สแลงที่ ส ร า งขึ้ น ใหม หมายถึ ง คํ า สแลงที่ กํ า หนดขึ้ น ใหม แ ละมี
ความหมายเฉพาะความหมายใดความหมายหนึ่ง ผูวิจัยพบคําสแลงชนิดนี้เพียง ๓ คํา คือ คําวา เริ่ด
ลั่ลลา และ แอบ แตปรากฏการใชทั้งหมด ๔๓ ครั้ง
ตัวอยางคําสแลงที่สรางขึ้นใหม
ตัวอยางที่ ๑
ไมรูทําไมชวงนี้หัวใจเบิกบานซะเหลือเกิน ขออัพเดทเทรนดแฟชั่นเปน
เสื้อผาสไตลคุณหนูดูบางแลวกันนะคะ ดูสวยแจมหรูเริ่ดอยาบอกใครเชียวละ เลยอดไมไดที่จะยก
ขบวนผาชีฟอง ซาติน และพวกผาลูกไมซีทรูมาใหสาวๆ ไดจับจองเปนเจาของกันคา…
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๑๐๓)
ผูเขียนคอลัมน แฟชั่น ใช คําสแลง เริ่ด ซึ่งเปน คํา สแลงที่สร างขึ้น ใหม
เพราะเปน คําที่สรางขึ้ น ใหม และกํ าหนดใหมีค วามหมายเฉพาะคือมีห มายความว า ลัก ษณะที่
สวยงามหรือดูหรูหราเปนพิเศษ มาขยายความสวยงามของเสื้อผาสไตลคุณหนู คือ ใสแลว เสริม
บุคลิกใหออนหวาน ดูเปนผูมีฐานะ เชน ชุดผาชีฟอง ซาติน ซีทรู เพื่อโนมนาวใจใหผูอานสนใจ
พรอมกับคําวา สวย แจม หรู มาชวยเสริมความสวยงามของเสื้อผา
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ตัวอยางที่ ๒
ใครที่กําลังมองหาชุดหวานๆ สําหรับใสออกไปดินเนอรกับหวานใจหรือ
มิตรสหายอยูละก็เราหยิบมาฝากกันแลวละคะ แถมยังหนีบเอา Accessories งามๆ สําหรับเพิ่มดีกรี
ความเริ่ดใหกับชุดสวยมาใหลองมิกซแอนดแมทชกันอีกดวย ถูกใจสไตลไหนก็ไปหามาใสกันได
เลยนะคะ
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๑๐๙)
ในตัวอยางนี้ ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําสแลง เริ่ด มาขยายความสวยของ
สาวๆ ที่รูจักเลือกมิกซแอนดแมทชชุดหวานๆ เชน ชุดเดรส กับ Accessories เขาดวยกัน โดยบอกวา
การเลือก Accessories งามๆ จะชวยเพิ่มดีกรี ความเริ่ด ใหกับการแตงกายได ผูอานที่ตองการสวย
ตองการเริ่ด จึงตองหาซื้อ Accessories สวยๆ ไวใชเพราะเชื่อวาจะชวยเพิ่มความสวยได จึงสนใจที่
จะติดตามภาพของชุดเดรสและเครื่องประดับ
ตัวอยางที่ ๓
ปรับเปลี่ยนเทรนดในการแตงตัวแบบเรียบงาย สไตลเสื้อตัว-กางเกงตัวให
ดูสวยล้ํานํา สมัยไดไมยากคะ แคลองเสริมพร็อพแนวแฟนซีเกไกอยางตางหู สรอยคอ เข็มกลัด
กระเปา รองเทาดีไซนเริ่ดๆ แลวจะรูวาชุดธรรมดาๆ จะดูหรูหราขึ้นมาเปนกองเชียวแหละ
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๑๑๓)
จากตัว อยาง ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น ใชคําสแลง เริ่ด ที่มีค วามหมายวา
สวยงามเปนพิเศษ ขยาย พร็อพแนวแฟนซี ที่มีคําวา เกไก ขยายลักษณะความงาม ทําใหยิ่งทําใหเห็น
วา พร็อพ ไดแก ตางหู สรอยคอ เข็มกลัด กระเปา รองเทา ลวนเปนเครื่องประดับที่สวยและทันสมัย
ถึงขนาดที่วา แมจะนําไปใสกับเสื้อผาแบบธรรมดา ก็ยังชวยใหเสื้อผาเหลานั้นดูสวยล้ํานําสมัยได
จึงชวยโนมนาวใจใหผูอานติดตามภาพเครื่องประดับที่นําเสนอในคอลัมนตอไป
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ตัวอยางที่ ๔
ปใ หมนี้มาอัพเดทสไตลตัว เองใหพรอมสําหรับออกไปลั่ล ลา ตามงาน
ปารตี้ ดวยเทรนดแฟชั่นสุดจี๊ดทั้งสไตลเซ็กซี่ และเปรี้ยวเท สนใจอยากจะแตงสวยดวยสไตลไหนก็
เก็บเอาไปเปนไอเดียไวแตงกันไดเลยคา
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๑๑๘)
คําวา ลั่ล ลา เดิมพบในการรองเพลงหรือเปลงเสียงเมื่ออารมณดี แต ใ น
วงการแฟชั่นนํามาใชเปนคําสแลง หมายถึง กริยาที่แสดงถึงความสนุกสนาน รื่นเริง เพื่อบอกถึง
โอกาสที่ผูอานจะไดปรับเปลี่ยนสไตลการแตงกายใหเปนแบบเซ็กซี่ เชน เสื้อเกาะอก สายเดี่ยว ซีทรู
หรือแบบเปรีย้ วเท เชน กางเกงยีนสกับเสื้อสายเดี่ยว
ตัวอยางที่ ๕
ลองมาแตงตัวแอบแหววกระชากใจ (หนุมๆ) กันบางดีมั้ยเอย...ไมยากเลย
คะ รีบหาเสื้อกลาม กระโปรงสั้น กระโปรงบาน มาแมทชกันอยางลงตัว แลวอยาลืมหนีบกระเปา
สไตลหวานๆ ไวสรางอารมณหญิงๆ ดวยนะคา...
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๑๑๕)
คําวา แอบ ในตัวอยางขางตน เปนคําสแลงที่สรางขึ้นใหมมีความหมายวา
แกลงทํา ทําใหเหมือน พยายามทําใหเหมือน เชน แอบแหวว หมายถึง พยายามทําบุคลิกใหดูหวาน
แหวว, แอบเด็ก หมายถึง พยายามทําบุค ลิกใหดูเด็ก ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําวา แอบ กับคําวา
แหวว เพื่อบอกถึงวิธีการแตงกายที่เปลี่ยนแปลงบุคลิกจากปกติใหกลายเปนบุคลิกหวานไดงายๆ
เพียงแคลองใสเสื้อผาเครื่องแตงกายที่นําเสนอในคอลัมน คือ เสื้อกลาม กระโปรงสั้น กระโปรงบาน
และกระเปาสไตลหวานๆ เชน กระเปาที่แตงดวยโบว หรือระบาย เพื่อที่จะได กระชากใจ หนุมๆ
๓) คําสแลงที่เปลี่ยนความหมายจากเดิม
คํ า สแลงที่ เ ปลี่ ย นความหมายจากเดิ ม หมายถึ ง คํ า ที่ ป กติ ป รากฏ
ความหมายอยางหนึ่งในพจนานุกรม เมื่อนํามาใชเปนคําสแลงมีการกําหนดความหมายขึ้นใหม เปน
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ความหมายซึ่งเขาใจกันเฉพาะกลุม หรือเปนความหมายพิเศษเฉพาะ และความหมายที่เปลี่ยนนั้นยัง
ไมเปนที่ยอมรับในระดับภาษามาตรฐานหรือภาษาราชการ
ตัวอยางคําสแลงที่เปลี่ยนความหมายจากเดิม
ตัวอยางที่ ๑
การเลือกเสื้อผาสําหรับใสไปงานเลี้ยงตอนกลางคืน เปนสิ่งที่สําคัญมาก
เพราะถาเราเลือกผาที่สีและดีเทลไมเดนพอควร เราอาจจะดับเอาไดงายๆ งั้นเพื่อไมใหพลาดสาวๆ
ควรเลือกเสื้อผาที่มันวาวและสองแสงระยับดีกวา เพราะเจอแสงไฟแลวจะเจิดสุด
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๑๐๓)
คําวา เจิด มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ วา ว. เชิดชู แตในตัว อยางขางตนมีความหมายวา สวยงาม เดนสะดุดตา และผูเขียน
เลือกใชคําสแลง เจิด เพื่อแสดงใหเห็นวา การเลือกเสื้อผามันวาวและสองแสงระยับไปงานเลี้ยง
ตอนกลางคืน จะชวยใหโดดเดน เพราะเนื้อผาจะสะทอนกับแสงไฟไดดี และใชคําวา ดับ กับการใส
เสื้อผาที่สีและดีเทลไมเดน เพื่อบงขอเสียวา หากใสเสื้อผาแบบนี้แลวจะดูเชย ไมดึงดูดใจ
ตัวอยางที่ ๒
เตรียมตัวตอนรับปใหมดวยเสื้อผาสีสันสดใส โดนใจ เพิ่มความมั่นใจกับ
Accessory ที่ถูกใจสักชิ้น แคนี้กแ็ จมแลวคา
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่๑๑๖)
คําวา แจม มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ วา ว. กระจาง, ไมมัว หมอง แตใ นขอความขางตน มีความหมายวา สวยสดใส ผูเขียน
เลือกใชคํานี้เพื่อเพื่อบรรยายความสวยของคนที่ใสเสื้อผากับเครื่องประดับถูกใจสักชิ้น พรอมทั้ง
บอกดวยวาชุดที่แนะนํานี้เหมาะสําหรับใสในวันปใหม
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ตัวอยางที่ ๓
สาวๆ คนไหนที่กําลังมองหาชุดแฟนซีสุดฮิพเพื่อใสในงานปารตี้สุดฮอต
กับเพื่อนๆ แลวละก็ ไมตองวอรี่แลวละ เพราะเราไดมีแฟชั่นโชวสุดแฟนซีมาอัพเดทเทรนดกันแลว
คา รับรองวาใสแลวเดงแนๆ
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๑๑๖)
คําวา เดง มีค วามหมายตามพจนานุก รม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ วา ก. ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบ เปนตน, กระดอนขึ้น, กระเดง ก็วา แตเมื่อใชเปน
คําสแลงมีความหมายวา โดดเดน นาสนใจ สะดุดตา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น ใชคําวา เดง บรรยาย
ความโดดเดนของชุดแฟนซีที่นํามาเสนอ และบอกวา การหาชุดแฟนซีสําหรับไปงานปารตี้เปนเรื่อง
ยาก แตสาวๆ ไมตอง วอรี่ อีกตอไป เพราะผูเขียนคอลัมนแฟชั่นไดนําชุดแฟนซีเหลานี้มาเสนอใน
คอลัมนนี้ และรับรองวา หากนําชุดราตรีเหลานี้ไปใชจะทําใหโดดเดน
ตัวอยางที่ ๔
ลองหันมาแตงตัวสไตลชิลๆ แตยังคงความชิคกันบางดีกวาคะ ไมยุงยาก
อะไรเลย ขอแคเสื้อกลามหรือสายเดี่ยวดีไซนโดนๆ ซักตัว แมทชกับกระโปรงยีนสตัวสั้น แคนี้ก็
สวยล้ํานําเทรนดแลวละคา
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๑๐๕)
คําวา โดน มีค วามหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ วา ก. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัสถูกตอง; ถูก เชน โดนตี แตในขอความ
ขางตนมีความหมายวา ถูกใจ

๖๗

ตัวอยางที่ ๕
จะเปนสาวสวยเด็ดครบเซ็ตทั้งที จะขาดความเซ็กซี่บนเรียวเทาไดยังไงละ
คา...พรอมแลวก็ลงมือชอปฯ แฟชั่นรองเทาสไตลสดุ โดนกันไดเลย จะหุมสน รัดสน หรือเปดสนก็
ได ขอแคดีไซนล้ําๆ เขาไวคา...
(คอลัมน Trend Alert ฉบับที่ ๑๑๒)
คําวา ล้ํา มีค วามหมายตามพจนานุก รม ฉบับราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ วา ก. ลวงเขาไปเกินเขตที่กําหนด เชน ล้ําเขตแดน ล้ําแดนขาศึก , ว. ยิ่ง, ลน, เชน สูงล้ํา
ปญญาล้ํา แตในขอความขางตนมีความหมายวา ทันสมัย นําสมัย โดยผูเขียนใชคําวา ล้ํา เพื่อบอก
ลักษณะเดนของรองเทาที่กําลังเปนที่นิยมวา จะเปนสไตลใดก็ไดเพียงแคใหเปนแบบที่ดูทันสมัย
เปนรุนใหม เทานั้นก็พอ

๒.๒.๑.๓ การใชคําสรรพนาม
ผูวิจัยเห็นวา การใชคําสรรพนามในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY เปนอีกกลวิธี
หนึ่งที่ทําใหผูอานเกิดความรูสึกวา ผูเขียนและตัวผูอานเองมีความสัมพันธใกลชิด จนเกิดความเชื่อ
ใจ เชื่อถือ และคลอยตามสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนําเสนอในที่สุด
ชลธิรา กลัดอยู และคณะ (๒๕๑๗: ๓๗๘) กลาวถึงการใชสรรพนาม “เรา” วา การ
ใชสรรพนาม “เรา” เปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน เปนการชักจูงใหเห็นดวยตั้งแต
เริ่มแรก อาจเรียกไดวาเปนการเริ่มตนดวยการเขาขาง คือ เขาขางผูฟงหรือผูอานเสียกอน
อวยพร พานิช และคณะ (๒๕๔๔: ๑๘๔) กลาวถึงวิธีเขียนเพื่อจูงใจ วา การทําให
เปนสวนหนึ่งของผูอาน โดยการใชสรรพนามที่ดูเปนกันเอง เชน เรา ผม คุณ เธอ ทาน เปนตน เปน
วิธีการ ๑ ใน ๔ ประการ ในการเขียนเพื่อจูงใจ
เห็นไดวา การใชสรรพนามเปนกลวิธีหนึ่งที่สรางความเปนกันเองระหวางผูเขียน
และผู อาน เพราะชวยใหผูอานเปด ใจรับขอมูล ทําใหก ารสงสาร คือ การแนะนํา เครื่องแตงกาย

๖๘

ประสบความสําเร็จไดงาย ไปจนถึงทําใหเกิดความเชื่อและพฤติกรรมตามมา จากการศึกษาการใช
คําสรรพนามในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูวิจัยพบการกลวิธีการใชคําสรรพ
นาม ๒ ลักษณะ ดังตอไปนี้
๑) การใชคําสรรพนามแทนผูอาน
การใช คํ า สรรพนามแทนผู อ าน เปน การระบุ ก ลุ ม เป า หมายที่ ผูเ ขี ย น
ตองการสงสารถึง ในคอลัมนแฟชั่นนิตยสาร SPICY ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น ใชคําสรรพนาม ๒ แบบ
คือ สรรพนามบุรุษที่ ๒ ซึ่งพบ ๓ คํา คือคําวา คุณ สาวๆ และนองๆ และใชสรรพนามบุรุษที่ ๓ คือ
สาว+คําขยาย เชน สาวเทรนดี้ สาวเปรี้ยว
ผูวิจัยเห็น วา การใชสรรพนามบรุษที่ ๒ ทําใหผูอานเกิด ความรูสึก วา
กําลังระบุถึงตนเอง เหมือนกับเปนการสนทนาระหวางคนสองคน ทําใหเกิดความรูสึกสนิทสนม
ไววางใจ จนคลอยตามวาสิ่งที่ผูเขียนนํามาแนะนําเหมาะและคัดเลือกมาสําหรับตนเองโดยเฉพาะ
ในขณะเดียวกันการใชคําสรรพนามบุรุษที่ ๓ ถึงแมจะไมไดเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งชัดเจน
แตก็ชวยใหผูอานที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอยูในกลุมเดียวกัน เชน ทํางานออฟฟศ หรือเปน
ผูอานที่มีความตองการที่จะมีคุณสมบัติดังกลาว เชน สาวเปรี้ยว ติดตามสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น
ตองการนําเสนอตอไป
ตัวอยางการใชคําสรรพนามแทนผูอาน
ตัวอยางที่ ๑
โอโห...สาวๆ จา เดี๋ยวนี้มีเครื่องประดับประดาออกมามากมายหลายหลาก
รูปแบบเหลือเกินคะ งามๆ ทั้งนั้น เห็นแลวก็เลยเอามาใหสาวซาของเราไดอัพเดทกันหนอยนะคะวา
ตอนนี้เทรนดเครื่องประดับที่กําลังมาแรงมีแบบไหนบาง ถาอยากไดมาใสใหมันดูเกกูดกอนใครก็
รีบตามไปซื้อกันไดเลยจา
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๗๓)

๖๙

ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น ใชสรรพนามบุรุษ ที่ ๒ คือ คําวา สาวๆ แทนกลุม
ผูอาน ซึ่งเปนผูหญิงอยูในชวงวัยรุนหรือวัยที่กําลังแตกเนื้อสาว ทําใหผูอาน (สาวๆ) รูสึกวา ผูเขียน
กําลังใหขอ มูลเรื่องเครื่องประดับกับตนโดยตรง เครื่องประดับที่แนะนําจึงนาจะเหมาะกับตนเอง
และควรซื้อมาใสเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนสาวๆ ทําใหไมผิดแปลกไปจากคนอื่นๆ
ตัวอยางที่ ๒
ไดเวลาเปด ตัว เทรนด แฟชั่น สีเหลืองเรืองรอง ให คุณไดลิ้มลองความ
สดใสกันอีกแลว ใครไดใสรับประกันวาจะตองดูไบรทโดดเดงมาแตไกลชัวร ชอบแนวเรียบหรู
จับแมทชกับขาวหรือดําก็เขาที แตถา ชอบเดิรนๆ จับคูกับสีเมทัลลิคเงิน หรือทอง รับรองไมผิดหวัง
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๗๔)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น ใชคําวา คุณ ซึ่งเปนสรรพนามบุรุษที่ ๒ แทนผูอาน
ทําใหผูอานรูสึก วา ผูเขียนไดใ หขอแนะนํา เกี่ยวกับการเลือกใชเครื่องแตงกายสีเหลืองกับตน
โดยตรง คําวาคุณ ในที่นี้ใ ชแทนผูอานไดทุก ชวงอายุ และเปด โอกาสใหผูอานที่สนใจหรือชอบ
เครื่องแตงกายสีเหลือง ไดติดตามภาพเครื่องแตงกายสีเหลือง พรอมกับแนะนําวิธีการจัดคูสีในการ
แตงกายวา ควรจับคูสีเหลืองกับสีขาว ดํา หรือสีเมทัลลิคเงิน
ตัวอยางที่ ๓
อินกันสุดๆ ในชวงซีซั่นนี้ คงหนีไมพนแฟชั่นที่มีโบอยูดวยทั้งหลายแหล
เรียกวาทั้งสาวนอยสาวใหญตอนนี้ฮิตผูกโบกันถวนหนา แลวนองๆ ละ จะไมลองอินเทรนดกับโบ
เหลานี้บางเลยหรือ
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๗๘)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เลือกใชคําสรรพนามบุรุษที่ ๒ วา นองๆ แทนผูอาน
ทําใหผูอานรูสึก วา ผูเขียนเปน พี่สาวที่ใ หข อมูลเรื่องแฟชั่น ที่กําลังไดรับความนิยมมากที่สุด ใน
ชวงเวลานั้น คือ แฟชั่นโบ จึงเกิดความไววางใจและสนใจสิ่งที่ผูอานนําเสนอ

๗๐

ตัวอยางที่ ๔
ซัมเมอรนแี้ ฟชั่นสีฉูดฉาดจะทําให สาว SPICY ดูสดใสขึ้นเปนกอง อยาก
เปนสาวมั่นใจกลาแบบนี้ ไมยากคะ แคเลือกชุดสีสันแสบทรวงก็สวยเดนรับซัมเมอรกันแลวคา
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๘๐)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีก ารใชคําสรรพนามบุรุษ ที่ ๓ แทนผูอาน
โดยนําคําวา สาว มาใชรวมกับคําขยาย SPICY (เผ็ดรอน) ซึ่งนอกจากจะเปนคําเรียกผูหญิงที่มี
บุคลิกเผ็ดรอน แลวการเลือกใชคําที่เปนชื่อหนังสือ ยังชวยทําใหผูอานเชื่อวา ตนเองเปนกลุมเดียว
หรือเปนเพื่อนกับหนังสืออีกดวย
ตัวอยางที่ ๕
เกิดเปนสาวเปรี้ยวแถมดีกรีความเผ็ดรอนไมเปนรองใครแบบนี้ ก็ตองอิน
กับแฟชั่นจี๊ดๆ โดนใจกันหนอย ไมไดยุงยากอะไรเลยคะ ขอแคเสื้อเกาะอกลายสวยๆ กับกระโปรง
ดีไซนเรียบๆ หนีบกระเปากับรองเทาเริ่ดๆ ปดทาย ก็สวยมั่นไมหลุดเทรนดแลวคา…
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๑๑๐)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น ใชคําวา สาวเปรี้ย ว ซึ่งเปน คําสรรพนามบุรุษที่ ๓
เพื่อโนมนาวใจผูอานที่อยากมีบุคลิกเปนสาวเปรี้ยวหรือผูอานที่เชื่อวาตัวเองมีบุคลิกเปนสาวเปรี้ยว
ให ติด ตามสิ่งเครื่องแตงกายที่นําเสนอ คือ เกาะอกลายสวย กระโปรงดีไซนเรียบ กระเปา และ
รองเทา
๒) คําสรรพนาม “เรา”
การใชสรรพนาม “เรา” เปนการใชคําแสดงความใกลชิด กลุมเดียวกัน
หรือทําให เปน สว นหนึ่งของผูอาน เปน กลวิธีที่ทําใหผูอานเกิดไววางใจ และเชื่อถือในขอมูลที่
ตองการนําเสนอ โดยการใชคําสรรพนาม เชน เรา ชาวเรา พวกเรา

๗๑

ตัวอยางการใชคําสรรพนาม “เรา”
ตัวอยางที่ ๑
อยากเปนสาวสวยที่ดึงดูดความสนใจหนุมๆ ไดละก็ ไมเพียงแตรูปราง
หนาตาเทานั้นที่เราตองดูแลนะจะ แตชุดที่เลือกใสก็ตองดูดี และสวยงามดวยนะคะ
(คอลัมน Style on stage ฉบับที่ ๗๔)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชสรรพนาม เรา เพื่อชักชวนใหผูอานสนใจ
การแตงกายทีด่ ึงดูดเพศตรงขาม เปนการโนมนาวใจที่ทําใหผูอานเชื่อวาผูเขียนคอลัมนแฟชั่นและ
ผูอานเปนพวกเดียวกัน ตองรูจักดูแลการแตงกายเหมือนกัน ซึ่งทําใหผูอานคลอยตามสิ่งที่ผูเขียน
ตองการนําเสนอไดงายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวอยางที่ ๒
สาวออฟฟศไมจําเปนตองแตงตัวอยูแตชุดทํางานเรียบๆ เทานั้น เพราะชุด
ทํางานของสาวๆ สมัยใหมอยางเรา ก็สามารถสวย เปรี้ยว เฉี่ยวไดเหมือนกัน แตถาใครที่ยังนึกภาพ
ไมออกก็ดูในแฟชั่นที่เลือกมาสิ สลัดความเฉิ่มแลวหันมาแตงตามก็เกดีนะคะ
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๗๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชสรรพนาม เรา เพื่อชักชวนใหผูอานซึ่งเปน
สาววัยทํางานสมัยใหมเปลี่ยนแปลงการแตงตัวจากชุดทํางานเรียบๆ เปนชุดที่สวย เปรี้ยว และเฉี่ยว
วิธีนี้เปนการโนมนาวใจใหผูอา นเห็นวาผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเปนสาวทํางานที่กําลังจะเปลี่ยนการ
แตงกายจากแบบเรียบๆ ใหกลายเปนชุดทํางานที่ทันสมัย ดวยเครื่องแตงกายที่นําเสนอ ทําใหผูอาน
เชื่อวา แมแตผูเขียนยังเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยการเลือกชุดทํางานที่ทันสมัย สวย เปรี้ยว
และเฉีย่ ว จึงนาจะลองทําตามเพื่อเปลี่ยนบุคลิก เพื่อที่จะกลายเปนสาวทํางานที่แตงตัวเกงและสวย

๗๒

ตัวอยางที่ ๓
ในที่สุดซัมเมอรทเี่ รารอคอยก็มาถึงเสียที ซึ่งก็คงไมมีอะไรจะเหมาะสมเทากับการใสบิกินี
สวยๆ ไปเลนน้ําทะเล เริงราทาลมรอนอีกแลว แตกอนที่จะใสบิกินี ไปอวดสายตาหนุมๆ สาวๆ ก็
ตองไปฟตหุนใหสะโอดสะองกอน ไมงั้นใสบิกินีไมสวยจะมาวากันไมไดนะคา
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๗๙)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชสรรพนาม เรา เพื่อทําใหผูอานคลอยตามความคิดที่วา ชวงเวลา
ซัมเมอรที่ร อคอยมาถึงแลว เพื่อย้ําใหเห็น วา ชวงซัมเมอร เปนชว งที่ ทุก คนตองรอคอยหรือให
ความสําคัญ เพราะจะตองใสชุดวายน้ําโชวรูปราง ทําใหผูอานที่ยังไมมีชุดวายน้ําใสไปทะเลในชวง
ซัมเมอรจึงตองติดตามชุดวายน้ําที่นําเสนอ นอกจากนี้ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นยังใหคําแนะนําผูอานวา
กอนที่จะเลือกชุดวายน้ําจะตองดูแลหุนใหดี เพื่อเวลาที่ใสชุดวายน้ําแลวจะชวยเพิ่มความมั่นใจใน
การโชวรูปรางตอหนาชายหนุม
ตัวอยางที่ ๔
หนารอนอยางนี้คงจะไมมีอะไรที่จะเหมาะไปกวาการไดไปเที่ยวพักผอนหยอนในอีกแลว
และเสื้อผาที่เราควรจะเลือกสวมใส ควรจะเปนแบบสบายๆ เรียบงาย เนนสีสันสดใสดูไมมากและ
ไมนอยจนเกินไปคะ
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๘๔)
จากตัว อยางขางตน ผูเขียนเลือกใชคําสรรพนาม เรา เพื่อชักชวนใหผูอานทําตามที่สิ่ง
แนะนํา คือ เลือกใสเสื้อผาแบบเรียบงาย สีสันสดใส ในชวงเวลาที่ไปเที่ยวพักผอน เพราะคําวาเรา
ทําใหผูอานเชื่อวา ผูเขียนก็ทําเชนนี้เหมือนกัน คําแนะนํานี้จึงนาจะมีประโยชน คือ ใสแลวสวยจริง

๗๓

ตัวอยางที่ ๕
แฟชั่นเดรสสีหวานกําลังเปนที่นิยม SPICY ฉบับนี้เลยขออินเทรนดดวยคน ลองเปลี่ยนมา
ใสเดรสเกๆ ดูบาง ก็ทําใหเราดูหวานไปอีกแบบนะคะ
(คอลัมน Style file ฉบับที่ ๑๐๐)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชสรรพนาม เรา เพื่อโนมนาวใจใหผูอานเชื่อวา การใสเดรสซึ่ง
กําลังเปนที่นิยมในตอนนี้ ทําใหมีบุคลิกหวานขึ้น โดยเห็นวา ผูเขียนเองก็นาจะทําตามวิธีการแตงตัว
นี้ดวย ผลที่ไดรับจากการใสเดรส คือ ใสแลวจะสวยหวานจึงนาจะเปนจริง
๒.๒.๑.๔ คําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูด
การใชคําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูดเปนวิธีการสะกดคําใหมีรูปพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต ตามเสียงหรือคําพูดที่วัยรุนนิยมออกเสียงโดยทั่วไปเพื่อความสนุกสนาน หรือเปนการ
ลากเสียงยาวโดยเพิ่มพยัญชนะทาย หรือสระตัวสุดทายเพื่อแสดงความรูสึก อารมณ หรือพจน แต
บางกรณีมีการใชคําที่เพิ่มพยางคทาย แตไมตรงตามเสียงเดิมของคํา ซึ่งคําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูด
นี้เปนคําที่วัยรุนนิยมใชในการสนทนาผานอินเทอรเน็ต (Chat) กลวิธีนี้จึงเปนวิธีที่ผูเขียนคอลัมน
แฟชั่นใชเพื่อสรางความเปนกันเองกับผูอาน โดยแสดงลักษณะของคนที่มีการใชภาษาแบบเดียวกัน
ทําใหนําเสนองาย เพราะไดทําใหผูอานรูสึกเหมือนการไดรับขาวสารจากเพื่อนถึงเพื่อนไวกอนแลว
การใชคําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูดที่พบในนิตยสาร SPICY แบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ การเนน
เสียง เชน ผูญิ้ง...ผูหญิง และการลากเสียง เชน นะคา ที่ซูดดด คา เปนตน
ตัวอยางคําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูด
ตัวอยางที่ ๑
เปนเพราะเสื้อผาสไตลวิน เทจมาแรงมั่กมากในซีซั่น นี้ เหลียวมองไปทางไหนก็
เห็นสาวๆ ขุดเดรสมากันเต็มไปหมด ทางสไปซี่ของเราก็ไมรอชา รีบจัดหามาใหสาวๆ ชอปฯ กัน
ดวนเลยจา
(คอลัมน Style on stage ๗๕)

๗๔

ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เลือกใชคํา ที่เขียนเลียนแบบเสียงพูด เพื่อสรางความเปน
กันเองกับผูอาน โดยเนนเสียง มั่กมาก เพื่อใหเห็นถึงความนิยมเสื้อผาสไตลวินเทจที่มีมาก และใช
วิธีเขียนแบบลากเสียงในคําวา จา ที่ชวยสรางความรูสึกเหมือนเปนการสนทนาจริงระหวางผูเขียน
และผูอานนิตยสาร
ตัวอยางที่ ๒
แฟชั่นลายจุดคัมแบ็คมาใหสาวๆ ไดอินเทรนดกันอีกแลว แถมตอนนี้ยังพาเหรด
ออกมาไดหลากแนว หลายดีไซนไมวานะเปนแนวเซ็กซี่ หวานๆ แบบผูญิ้ง…ผูหญิง หรือแบบ
เรียบๆ ดูเปนคุณหนู รักชอบสไตลไหน ชอปฯ มาแปลงโฉมตัวเองไดตามใจชอบเลยนะคา..
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๑๐๓)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการใชคําเลียนแบบเสียงพูดแบบเนนเสียงในคําวา
ผูญิ้ง…ผูหญิง เพื่อเนนวาเสื้อผาลายจุดที่นํามาเสนอมีลัก ษณะเปน เสื้อผาที่เหมาะกับสาวบุคลิก
หวาน และใชคําวา นะคา.. ในตอนทายทําใหเกิดความรูสึกสมจริง เหมือนเปนการสนทนาระหวาง
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นและผูอาน สงผลใหผูอานเกิดความรูสึกเปนกันเองและคลอยตามสิ่งที่นําเสนอ
ไดงายขึ้น
ตัวอยางที่ ๓
ลองลุกขึ้นมาเพิ่มความสนุกสดใสในการแตงตัวดวยชุดแนวเบบี้กระชากวัยดูสิคะ
เหมาะกับนองๆ วัยใสเปนทีซ่ ูดดด…เลย ยิ่งเทรนดเอี๊ยมนี่มาแรงเชียวคะ แตใครที่กลัววาจะดูแหวว
เกินไป ก็เลือกเปนชุดเดรสสไตลคิกขุก็ได ไมวากันคา…
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๑๐๗)
ผูเ ขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูด จากคําวา สุด กลายเปนคําวา
ซูด แลวเพิ่มตัวสะกด ด และ .... แสดงการลากเสียงเพื่อชวยเพิ่มพจน โดยเนนวาเปนที่สุดจริงๆ และ
ใชคําลงทายจาก คะ เปน คา... ดวยวิธีการลากเสียงเชนกัน เพื่อทําใหผูอานเกิดความรูสึกเหมือน
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นกําลังสนทนากับผูอานอยูจริงๆ

๗๕

ตัวอยางที่ ๔
The world of Modern Props เกิดเปนสาวแฟชั่นนิตานี่คะ จะใหแตงตัว ธรรมดา ธรรมดา
ไดยังไงกัน ตองขอนําเทรนดดวยพร็อพสุดเดิรนหนอยซะแลว ฮอตฮิต มาแรงก็ตองเปน พร็อพที่
ดีไซนทันสมัยไมซ้ําใคร รับรองวาใครไดเปนเจาของจะดูหรูเริ่ดขึ้นมาทันตาเลยคา
(คอลัมน Trend Alert ฉบับที่ ๑๑๑)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูด โดยเขียนเติมรูปวรรณยุกตเพื่อเปน
การเนนเสียง คําวา ธรรมดา ธรรมดา เนนลักษณะการแตงตัวแบบธรรมดาที่ขาดสีสัน และดูไม
ทันสมัย และใชวิธีการลากเสียงในคําวา คา เพื่อสรางความรูสึกสมจริงเหมือนกับผูเขียนคอลัมน
แฟชั่นกําลังสนทนากับผูอาน ทําใหผูอานรูสึกเปนกันเองกับผูเขียน แมจะตองสื่อสารถายทอดผาน
ตัวอักษรในนิตยสารก็ตาม
ตัวอยางที่ ๕
กลับมาฮอตฮิตติดลมบนกันอีกครั้งสําหรับลายเสือสุดเปรี้ยว ทั้งเสื้อผา กระเปา รองเทา
แถมแอ็คเซสซอรี่มันสๆ ที่ออกมาเขยาเวทีแคทวอลคใหสาวๆ กรี๊ดเลน เอา...ไดเวลาอัพเดทลุคส
จี๊ดๆ แลวคา...
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๑๑๖)
ผูเขียนคอลัมนเลือกใชคําเลียนแบบเสียงพูด เอา... ซึ่งเปนคําอุทาน เพื่อดึงดูด หรือกระตุน
ใหผูอานเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทําตามสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นตองการ คือ ติดตาม
เครื่องแตงกายลายเสื้อที่นํามาเสนอ และใช คําวา คา เพื่อสรางความเปน กันเองเหมือนเปน การ
สนทนาระหวางผูเขียนคอลัมนแฟชั่นและผูอาน

๗๖

๒.๒.๒ กลวิธีการใชคําที่สื่อความหมายในดานดีของแฟชั่น
กลวิธกี ารใชคําที่สื่อความหมายในดานดีของแฟชั่น เปนการใชคําระบุคุณสมบัติของสินคา
ที่นํามาเสนอ ชว ยใหผูอานสนใจและมองเห็น คุณ ค าหรือประโยชนของสิน คาแฟชั่น ที่ผูเขี ย น
นําเสนอมากยิ่งขึ้น การใชคําที่สื่อความหมายในดานดีของแฟชั่น สามารถแบงออกเปน ๓ ลักษณะ
โดยเรียงจากกลวิธีที่พบมากทีส่ ุดไปกลวิธีที่พบนอยที่สุด ดังตอไปนี้
๒.๒.๒.๑ คําระบุคุณสมบัติดานความทันสมัย
กลวิธีการใชคําระบุคุณสมบัติดานความทันสมัย เปนกลวิธกี ารใชคําสื่อความหมาย
ดานดีที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นปรากฏการใชมากที่สดุ จํานวน ๑๔ คํา จํานวน ๕๓๔ ครั้ง ทั้งนี้ผูวิจัย
เห็นวา เ มีสาเหตุจากแฟชั่นเสื้อผาถือเปนของที่มีอายุการใชงานนอย มีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอจึง
ผูอานจึงตองการความทันสมัยมากกวา ตรงกับที่ กาญจนา แกวเทพ (๒๕๔๑) กลาวไววา คนสวน
ใหญเปลี่ยนเลือกซื้อเสื้อผาใหมเพราะอิทธิพลของแฟชั่นที่บงบอกวา “ชุดเกานั้นเชยแลว ลาสมัย
แลว” จําเปนตองซื้อชุดใหมเพื่อใหทันสมัยอยูเสมอ ความสนใจของผูซื้อสินคาแฟชั่นหรือผูอา น
คอลัมนแฟชั่น จึงเนนที่แฟชั่นทันสมัยเปนอันดับแรกตามไปดวย
ตารางที่ ๑๒ แสดงคําระบุคุณสมบัติดานความทันสมัย ที่พบในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY
พ.ศ.๒๕๔๙
คํา
ฮอต
มาแรง, แรง
อิน
อินเทรนด
เดิรน
ฮิต
ฮิพ
ล้ํา
รอน

จํานวน (ครั้ง)
๙๒
๗๙
๖๔
๕๕
๕๑
๔๔
๓๓
๒๘
๒๕

๗๗

คํา
ลา, ลาสุด
นําเทรนด
ใหม
เปนที่นิยม, นิยม
ปอบ
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๒๓
๒๐
๑๒
๗
๑
๕๓๔

จากตารางจะเห็นไดวา คําที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชระบุคุณสมบัติดานความทันสมัยมาก
ที่สุด คือ คําวา ฮอต เปนจํานวน ๙๒ ครั้ง และพบวามีการใชคําสแลง ไดแก อิน ฮิพ เดิรน ล้ํา เพื่อ
ระบุคุณสมบัติดานความทันสมัยดวย
ตัวอยางคําระบุคุณสมบัติดานความทันสมัย
ตัวอยางที่ ๑
เทรนดสีขาวกําลังมาแรงสุดกู โดยเฉพาะเครื่องประดับ แคจับโทนขาวมาเสริมทัพ
ชุดสวยนิดหนอย ก็ดูหรูขึ้นเปนกองแลวละคะ
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๘๓)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา แรง เพื่อบงวา เทรนดสีขาวกําลังอยูในความ
นิยม และยังใชคําขยาย สุดกู ใหเห็นวา ทันสมัยมากๆ และไดรับความนิยมไปไกล เพราะเสียงกูจะ
ไปไดไกล การใชคําวา แรงสุด กู จึงระบุ คุณสมบัติดานความทัน สมัยวา มีค วามแรงมาก และให
คําแนะนําเพิ่มเติมวา หากเลือกใชเครื่องประดับสีขาวคูกับชุดสวยจะยิ่งเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น
ดวย ผูอานทีต่ องการทันสมัยจึงจําเปนตองหาซื้อเครื่องแตงกายหรือเครื่องประดับที่มีสีขาวมาใชเพื่อ
ไมใหตกยุค

๗๘

ตัวอยางที่ ๒
กางเกงขาสั้นยัง มาแรงไมสรางซา SPICY เลยอดไมไดที่จ ะหยิบกางเกงขาสั้น
ดีไซนเกไกมาใหสาวๆ ไดเลือกเปนเจาของกันตามคําเรียกรองคา
(คอลัมน Extra Trend ๙๒)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา มาแรง แสดงใหเห็นถึงความนิยมในกางเกงขา
สั้น และใชคําวา ไมสรางซา ขยายกระแสความนิยมที่ไมมีทีทาวาจะลดลง จนผูเขียนตองนําแฟชั่น
กางเกงขาสั้นมาแนะนําในคอลัมนนี้ เพราะตองทํา ตามคําเรียกรอง คือ ความนิยม ของผูอานไมไหว
ผูอ านที่ไมตองการตกกระแสความนิยม จึงตองรีบหาซื้อกางเกงขาสั้นมาใส
ตัวอยางที่ ๓
สไปซี่ขอยกขบวนแฟชั่นรอนๆ ประจําซีซั่นนี้มาฝากแฟนๆ กันอีกเชนเคยคา...เท
รนดที่มาแรงสุดฤทธิใ์ นตอนนี้ ก็ตองเปนเอี๊ยมกับเสื้อกั๊กที่กลับมาใหสาวๆ ไดอินกันอีกครั้งในรอบ
๑๐ ป สวนพร็อพสุดเกอยางกระเปาก็ตองเปนไซสบิ๊กๆ เขาไวนะคา...
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๑๐๐)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น ใชคําวา รอ นๆ แสดงใหผูอานรูสึกวา
แฟชั่นที่นํามาเสนอเหมือนกับอาหารที่เพิ่งเสร็จจากเตา แสดงใหเห็นวาเปนแฟชั่นลาสุด และ มาแรง
เสริมใหเห็นวา แฟชั่นนี้อยูในความนิยม สวน สุดฤทธิ์ แสดงเห็นวา อํานาจใดๆ ก็ฉุดไมอยู รวมทั้ง
การใชคําวา อิน เพื่อบงวา อยูในยุคสมัย ทําใหคนตองการซื้อเครื่องแตงกายมากขึ้น คําเหลานี้ลวน
บอกคุณสมบัติดานความทันสมัยวา แฟชั่นเอี๊ยมเปนแฟชั่นที่หมุนกลับมาไดรับความนิยมมากใน
ปจจุบัน จึงแนะนําใหผูอานรีบซื้อหามาใสเพื่อจะไดดูทันสมัยกอนใคร

๗๙

ตัวอยางที่ ๔
ฮอตฮิตติดชารตขึ้นแทนเปนแฟชั่นสุดโปรดในใจสาวแซบไปแลว สําหรับเดรส
สไตลยอนยุคที่มีดีเด็ดอยูตรงเข็มขัดที่ตองมีคาดทับบนเดรสตัวงาม ซึ่งจะเพิ่มดีกรีความเปรี้ยวให
สาวแกน เซี้ยวอยางคุณดูดีขึ้นทันตา ไมอยากพลาดแฟชั่นเกสไตลสุดซาเทรนดนี้ละก็ รีบไปหามา
อินดวนคา
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๑๐๘)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา ฮอต และ ฮิต ระบุความนิยมของชุดเดรส และ
ติดชารต เสริมใหเห็นวา ความนิยมนี้มีมากจนถูกจัดอยูในลําดับตนๆ เหมือนเพลงหรือภาพยนตรที่
ไดรับความนิยมมากจนติดชารต และ ขึ้นแทน แสดงใหเห็นวา แฟชั่นนี้ไดรับความนิยมจนตองยก
ตําแหนงความนิยมให สวนคําวา สุดโปรด แสดงใหเห็นถึงความชื่นชอบเครื่องแตงกายของ สาว
แซบ วาชอบมากจนกลายเปนชุดโปรดที่ใสเปนประจําเพราะใสแลวสวย คนที่ยังไมมีเดรสจึงตอง
หาซื้อ เดรสมาใสเปนการดวน เพราะถาไมมจี ะกลายเปนคนไมทันสมัยได
ตัวอยางที่ ๕
เทรนดเสื้อผาลายตารางหมากรุกกําลังมาแรงสุดขั้ว สาวแซบคนไหนที่อยากแตง
หรูดวยเสื้อผาสไตลสาวผูดีอังกฤษแบบนี้ละก็รีบกันไดแลวนะคะ ขืนชักชาเดี๋ยวเอาทตกเทรนด แลว
จะหาวา SPICY ไมเตือน!
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๑๑๔)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคํา แรงสุดขั้ว เพื่อมาบอกคุณสมบัติของเสื้อผาลายตาราง
หมากรุกวา กําลังไดรับความนิยมสูง และยังบอกใหรีบไปหาซื้อเพราะอาจจะกลายเปนคนตกยุค
ไมทันสมัย เพราะไมไดใสเสื้อผาแบบที่แนะนํา สาวแซบที่ตองการหรูดวยสไตลสาวผูดีอังกฤษจึง
ตองรีบ เพราะเดี๋ยวจะ เอาทตกเทรนด และเนนทายประโยควา แลวจะหาวา SPICY ไมเตือน ยิ่ง
กระตุนใหสาวแซบตองรีบมากขึ้น

๘๐

๒.๒.๒.๒ คําระบุคุณสมบัติดานรสนิยม
ผูวิจัยเห็น วา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เลือกใช ก ลวิธีก ารใชคําระบุคุณ สมบัติดาน
รสนิยม เพื่อโนมนาวใจผูอานใหเ ห็นถึงคุณ คาและประโยชนข องเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ
สอดคลองกับที่ สุเนตร สุธาภุชกุล (๒๕๓๙) ใหความเห็นวา รสนิยมในการแตงกายที่ผอู านจะไดรับ
หลัง จากสวมใส เครื่อ งแต งกายเปน ความคาดหวัง ในลําดั บต น ๆ คํา ที่ผูเ ขีย นเลื อกใชเ พื่อ ระบุ
คุณสมบัติของเสื้อผาวา ใสแลวจะชวยใหผใู สดูมีรสนิยมขึ้นไดอยางไร จึงเปนสิ่งที่ชวยโนมนาวใจ
ใหผูอานตองการซื้อเสื้อผา เครื่องแตงกายนั้นมากขึ้นดวย
จากการศึกษาขอมูล ผูวิจัยพบคําบอกคุณสมบัติ ดานรสนิยม ๑๗ คํา เปนจํานวน
๔๒๙ ครั้ง โดยคําที่พบมากที่สุด คือ เก, เกกูด, เกไก และโกเก เปนจํานวน ๙๗ ครั้ง และปรากฏคํา
ระบุคุณสมบัติดานรสนิยมเรียงลําดับตามจํานวนมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๓ แสดงคําระบุคุณสมบัติดานรสนิยมที่พบในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY
คํา
เก, เกกูด, เกไก, โกเก
หรู, หรูหรา
เริ่ด
เท
ไฮโซ, ไฮ
คลาสสิค
มีระดับ
เลิศ
ไฮคลาส
สงางาม, สวยสงา
ดูดี
ตระการตา อลังการ, อลังการลานแปด
อลังการ, อลังการลานแปด
มีรสนิยม

จํานวน (ครั้ง)
๙๗
๘๙
๗๐
๕๖
๓๙
๒๗
๑๒
๑๒
๑๐
๘
๗
๔
๔
๓

๘๑

คํา
เลอคา
วิจิตร
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๑
๑
๔๒๙

ตัวอยางคําระบุคุณสมบัติดานรสนิยม
ตัวอยางที่ ๑
มาแมทชชุดสวยเขากับ Accessories เกๆ ไวแตงอวดโฉมกันดีกวาคะ ชอบ
แบบเรียบงายแค กางเกงขาสั้น สายเดี่ยว ตางหู และรองเทาไรสนเกๆ ก็โอเคแลว แตถาเปนเดรสละ
ก็ หาสรอยสักเสนกับรองเทาสนสูงเรียบๆ มาจับแมทช รับรองเริ่ดหรูไฮโซเกินใครแนนอน
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๘๐)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําวา เก ระบุคุณสมบัติของ
Accessories (เครื่องประดับ) และรองเทาไรสน วา หากผูอานรูจักเลือกเครื่องแตงกายที่เกมาใช ก็จะ
ชวยใหผูอานดูมีรสนิยมเกขึ้น แมจะนําไปใชคูกับเครื่องแตงกายแบบเรียบงาย เชน กางเกงขาสั้น
สายเดี่ยว และหากรูจักจัดชุดโดยนําสรอย และรองเทาสนสูงเรียบๆ มาใสคูกับเดรส ก็จะชวยใหผูใส
ดูมีรสนิยม คือ เริ่ด หรู ไฮโซ ขึ้นได คําวา เก เริ่ด หรู ไฮโซ จึงชวยโนมนาวใจใหผูอานติดตามเครื่อง
แตงกายที่นําเสนอ เพราะเชื่อวา หากเลือกใชเครื่องแตงกายที่แนะนําจะทําให เก เริ่ด หรู และไฮโซ
ตามไปดวย
ตัวอยางที่ ๒
แตงเติมความหรูหราดวยเสื้อผาและเครื่องประดับโทนสีทอง เพราะไมวาจะมอง
มุมไหนก็ดไู ฮคลาสไดเสมอ เลยไมตองแปลกใจที่ชวงนี้สีทองจะกลายเปนคูใจสาวๆ หลายคน และ
แลวปารตี้คืนนี้ก็กลายเปนราตรีสีทองสุดเริ่ดไปซะแลวคา
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๙๐)

๘๒

ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น ใชคําวา หรูหรา มาระบุคุณสมบัติดานรสนิยมของเสื้อผา
และเครื่องประดับโทนสีทอง และใชคําวา ไฮคลาส เพื่อระบุรสนิยมที่จะเกิดกับเมื่อสวมใสเสื้อผา
และเครื่องประดับสีทอง วา ผูอานจะดูเปนคนในระดับสูงในสังคม แตงตัวหรูหรา และหากใส
เครื่องแตงกายที่แนะนําไปงานปารตี้ก็จะทําใหผูอานดู เริ่ด คือ ดูดีและสวยอยางมีระดับ กลวิธีนี้จึง
ชวยโนมนาวใจใหผูอานที่ตองการดูไฮคลาส และเริ่ด สนใจเครื่องแตงกายสีทองที่นํามาเสนอ
ตัวอยางที่ ๓
สีน้ําตาลยังคงความเรียบหรูคลาสสิคไดดีซะจริง จริ๊ง แถมยังเหมาะกับสาวๆ ทุก
บุคลิกอีกตางหาก ใครที่อยากปรับลุคสตัวเองใหดมู ีรสนิยมแบบนี้ก็ตองไมลืมแฟชั่นสีเอิรธโทนกัน
นะคา
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๑๐๙)
ผูเ ขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําระบุคุณสมบัติดานรสนิยมวา เรียบหรู คลาสสิค
และ มีรสนิยม เพื่อแสดงใหผูอานเห็นวา แฟชั่นสีเอิรธโทน หรือสีน้ําตาลที่ผู เขียนคอลัมนนํามา
เสนอ จะชวยใหผูอานดูเปน ผูมีร สนิยม ดูเรียบหรู คลาสสิค กลวิธีนี้จึงชว ยโนมนาวใจใหค นที่
ตองการมีบุคลิกเรียบหรู คลาสสิค และมีรสนิยมสนใจแฟชั่นสีเอิรธโทน หรือสีน้ําตาลที่นําเสนอ
ตัวอยางที่ ๔
ปรับลุคสใหหรูหราฟูฟาขึ้นมาไดดวยแอ็คเซสซอรี่วิบวับตระการตา ที่สไปซี่สรร
หามาใหคุณไดจับจองเปนเจาของกันตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา ชอบโทนไหนเทรนดไหนก็รีบกริ๊ง
กรางกันไปเลย...
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๑๑๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําวา หรูหรา ระบุรสนิยมี่จะเกิดกับผูอานเมื่อใชประดับที่
นํามาแนะนํา และใช ฟูฟา เสริมใหเห็นถึงความ หรูหราที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น สวนคําวา วิบวับ ซึ่งแสดง
ใหเห็นความสวยงามของเครื่องประดับที่สองประกายสวยงาม ใชขยายคําวา ตระการตา แสดงให
เห็น ถึงความหรูหราของเครื่องประดับชิ้นนั้น ๆ วิธีนี้ชว ยโนมนาวใจคนที่ตองการจะเพิ่มความ
หรูหราใหกับตัวเองดวยวิธีการงายๆ คือ การเลือกใชเครื่องประดับเขาไป

๘๓

ตัวอยางที่ ๕
เพชรถือเปนเครื่องประดับเลอคาที่สาวๆ ทั่วโลกใฝฝนอยากจะจับจองเปนเจาของ
เพชรยิ่งน้ํางามเทาไหร ก็จะยิ่งสงใหคนใสดูดีมีระดับมากขึ้นเทานั้น จะเลือกแมทชใสกับชุดแบบ
ไหนก็ตามใจเราไดเลย ดังตัวอยางแฟชั่นที่เรานํามาใหชมนี่ไงคะ
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๑๑๗)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนใชคําวา เลอคา และ ดูดีมีระดับ มาโนมนาวใจใหผูอาน
คอลัมนแฟชั่นเชื่อวา การสวมใสเครื่องประดับเพชรซึ่งมีค ามากและเปนที่ชื่นชอบของผูหญิงทั่ว
โลก จะชวยยกระดับใหผาสวมใสดูดีมีระดับตามไปดวย
๒.๒.๒.๓ คําระบุคุณสมบัติดานความคงทนของแฟชั่น
กลวิ ธี ก ารใช คํ า บอกคุ ณ สมบั ติ ค วามคงทนของแฟชั่ น เป น กลวิ ธี ที่ ส ะท อ น
คุณสมบัติซึ่งขัดแยงกับลักษณะของแฟชั่นทั่วๆไปที่นิยมกันเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น เพื่อย้ํา
ใหผอู านเห็นถึงคุณคาของเครื่องแตงกายที่นิตยสาร SPICY แนะนําวา เครื่องแตงกายเหลานี้จะคง
ความทันสมัย และอยูในสมัยนิยมยาวนาน คุมคาที่จะเสียเงินซื้อ ซึ่งเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ในปจจุบันอยางยิ่ง
จากการศึกษากลวิธีการใชคําระบุคุณสมบัติดานความคงทนของแฟชั่น พบจํานวน
๖ คํา เปนจํานวน ๓๗ ครั้ง ดังตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๔ แสดงคําระบุคุณสมบัติดานความคงทนของแฟชั่นที่พบในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร
SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙
คํา
นิรันดร, นิรันดรกาล
อมตะ
ตลอดกาล

จํานวน (ครั้ง)
๑๕
๑๑
๕

๘๔

คํา
ไมเสื่อมคลาย
อยูเสมอ
คงความนิยม
รวม

จํานวน (ครั้ง)
๕
๓
๒
๓๗

ตัวอยางที่ ๑
แฟชั่นอมตะนิรันดรกาลที่ไมวาจะนํามาสวมใสในยุคไหน สมัยไหน ก็ไมมีวันเชย
และลาสมัย ก็เพราะยีนสยังคงสไตลความฮิพไมเปลี่ยนแปลง สาวกยีนสเลยเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ
อยางไมมีทีทา วาจะหยุดไดเลยละคะ
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๑๑๘)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนใชคําวา อมตะ และ นิรันดรกาล บอกความคงทนของ
แฟชั่นยีนส วา ไมวาจะผานไปยุคไหน สมันไหน ก็ไมมีวันเชยหรือลาสมัย จะหยิบมาใสเมื่อไหรก็
ยังดูดี ดูทันสมัยอยูตลอดเวลา และดวยคุณสมบัตินี้เอง จึงทําใหมีคนนิยมใสยีนสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ตัวอยางที่ ๒
สีขาว-ดําเปนสีที่อมตะจริงๆ เพราะไมวาจะเปนซีซั่นไหนก็ยังคงความนิยมไมมี
ตกหลน แมวาจะเปนสีที่ไมคอยรอนแรงนัก แตเชื่อมั้ยคะ สีเรียบๆ แบบนี้ละ ที่ทําใหสาวๆ สวยชิค
แบบไมเวอรมานักตอนัก
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๑๐๔)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา อมตะ กับแฟชั่นสีขาวดํา
ซึ่งสามารถนํามาใสหรือใชไดทุกยุคทุกสมัย โดยยังคงความสวยดูดีไดเสมอ และคําวา คงความนิยม
แสดงใหเห็นถึง การไดรับความนิยมอยางสม่ําเสมอ ชนิดที่วา ไมมีตกหลน คือ ไมลาสมัย มีใหเห็น
อยูตลอดเวลา ซึ่งการแตงกายดวยแฟชั่นนี้จะชวยทําใหดูดี เปนสาวสวยที่ดู ชิค คือ ดูทันสมัย

๘๕

ตัวอยางที่ ๓
กระแสคนรักยีนสนับวันยิ่งพุงพรวด เพราะยีนสเปนแฟชั่นที่อมตะสุดๆ ไมวาคุณ
จะนํามาใสในยุคไหนๆ ยีนสก็ยังคงความคลาสสิคและดูเทอยูเสมอ แลวอยางนี้เราจะไมซื้อยีนสดีๆ
เก็บไวเชียวหรือ
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๑๐๕)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น ใชคําวา อมตะ แสดงถึงความนิยมที่ไม
เสื่อมคลาย และใชคําวา สุดๆ เนนความเปนอมตะของแฟชั่นยีนสที่ยังคงความคลาสสิคและดูเทอยู
เสมอ พรอมกระตุนใหผูอานตองการซื้อยีนสมาใสดวยการลงทายวา จะไมซื้อ...เชียวหรือ
ตัวอยางที่ ๔
สีดําเปน สีที่ อ มตะจริงๆ เพราะไมวาจะผานไปนานซัก เทาไร สีดําก็ยังคงความ
คลาสสิค และยังคงเปนที่นิยมอยูไ มเสื่อมคลาย นอกจากนั้นยังสามารถพรางรูปราง และทําใหผูหญิง
อยางเราๆ เซ็กซี่แบบสุดๆ ไดอีกดวย
(คอลัมน Celeb Watch ฉบับที่ ๑๐๒)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชคําวา อมตะ แสดงคุณสมบัติดานความคงทนของแฟชั่นวา
ไมวาจะผานไปนานเทาไหร สียํายังคงไดรับความนิยมอยางไมเสื่อมคลาย พรอมบอกขอดีของสีดํา
วา ชวยพรางรูปรางใหดูผอม และทําใหดูสวยเซ็กซี่ไดดวย
ตัวอยางที่ ๕
ก็เราเปนสาวนอยวัยใสนี่ค ะ ก็ตองแตงตัวใหสวยสมวัยกันหนอย ลองหยิบสาย
เดี่ยว แขนกุด เสื้อกั๊ก มาแมทชกับกางเกงขาสั้นดีไซนสวยๆ ดูสิ รับรองวาเปนลุคสที่อิน เทรนด
ตลอดกาลเชียวละ
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๑๑๖)

๘๖

จากตัวอยางขางตน จะเห็นวา ผูเขียนเลือกใชคําวา ตลอดกาล กับวิธีการแตงตัวที่
นําเสื้อสายเดี่ยว หรือแขนกุด มาใสกับขาสั้นสวยๆ เพื่อโนมนาวใจใหผูอานเห็นวา วิธีการแตงตัว
เชนนี้ ดูไมตกยุคไมวาจะอยูในยุคสมัยใด แถมยังใสเหมาะกับสาวนอยวัยใสทําใหดูสวยสมวัยอีก
ดวย
จากการศึกษากลวิธีการใชคําที่สื่อความหมายในดานดีของแฟชั่น ผูวิจัยพบวา กล
วิธีการใชคํา ระบุคุณสมบัติดานความทันสมัย เปนกลวิธีที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชมากที่สุด กล
วิธีการใชคําระบุคุณสมบัติดานรสนิยมเปนกลวิธีที่ใชมากรองลงมา และการใชคําระบุคุณสมบัติ
ดานความคงทนแฟชั่นเปนกลวิธีที่พบนอยที่สุด ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมการอุปโภคสินคาของผูซื้อ
หรือผูอานตอแฟชั่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมผูอานซึ่ งอยูในวัยรุน ที่นิยมซื้อเครื่องแตงกายที่มี
ความทันสมัยมากกวาผูชื้อเครื่องแตงกายกลุมอื่นๆ สาวกลุมนี้จึงยึดติดกับความทันสมัย และความมี
รสนิยม มากกวาจะยึดความคงทน
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การใช คํ า ระบุ คุ ณ สมบั ติ ด า นความทั น สมั ย จะเป น ตั ว
กําหนดใหผูอานรีบไปซื้อเครื่องแตงกายในชวงเวลาอันสั้น เพราะกลัววาจะตกยุคหรือหมดความ
นิยมไปเสียกอน ในขณะเดียวกันเครื่องแตงกายที่มีความคงทนของแฟชั่นสูง เชน กางเกงยีนส กลับ
เปนเครื่องแตงกายที่ผูซื้อเลือกซื้อหาหรือสวมใสไดเสมอ จึงอาจมีผลตอการโนมนาวใจกับผูอานที่
คํานึงถึงความคุมคาในการใชเครื่องแตงกายมากกวา เพราะผูอานอยูในวัยที่หาเงินไมไดเอง หรืออยู
ในชวงเริ่มตนของการทํางาน
จากการศึกษากลวิธีก ารใชคําเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ.
๒๕๔๙ ที่กลาวมานี้ ผูวิจัยพบวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น นิต ยสาร SPICY เลือกใชกลวิธีก ารใชคํา
หลากหลายกลวิธีในการเขียนคอลัมนแฟชั่น สวนของกลวิธีการใชคําตั้งชื่อเรื่อง ๔๒๖ ชื่อ พบวา
ผูเขียนใชภ าษาอังกฤษในการตั้งชื่อเรื่องทั้งหมด โดยเลือกใชคําที่สามารถจูงใจผูอานใหติดตาม
คอลัมนแฟชั่นที่ตองการนําเสนอ ตลอดจนทําใหผูอานสามารถเขาใจลักษณะของแฟชั่นที่ตองการ
นําเสนอ โดยพบกลวิธีในการตั้งชื่อเรื่อง ๒ กลวิธี คือ กลวิธีการใชคําระบุประเภท เพื่อใหขอมูลแก
ผูอาน ไดแก คําระบุประเภทเครื่องแตงกาย คําระบุโอกาส คําระบุรูปแบบแฟชั่น คําระบุสี แลระบุ
กลุมเปาหมาย และกลวิธีก ารใชคําขยายเพื่อโนมนาวใจ ๓ กลวิธี ไดแก กลวิธีก ารใชคําขยาย
ลักษณะพึงประสงคของกลุมเปาหมาย กลวิธีการใชคําขยายลักษณะพึงประสงคของเครื่องแตงกาย
และกลวิธีการใชคําขยายที่โยงผูอานเขากับบุคคลที่มีชื่อเสียง

๘๗

สวนกลวิธีการใชคําในสวนเนื้อเรื่องพบ ๒ กลวิธีหลัก คือ กลวิธีการใชคําเพื่อสรางความ
เปนกัน เอง ไดแก การทับศัพท คําสแลง คําสรรพนาม และคําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูด สวนกล
วิธีการใชคําที่สื่อความหมายในดานดี พบ ๓ กลวิธี คือ การใชคําระบุคุณสมบัติดานความทันสมัย
การใชคําระบุคุณสมบัติดานความสวยงาม และการใชคําระบุคุณสมบัติดานความคงทนของแฟชั่น
เปนที่นาสังเกตวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชกลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจที่สอดคลอง
กันตลอดทั้งคอลัมน คือ เริ่มตนจากกลวิธีการใชคําในการตั้งชื่อเรื่องที่ตองดึงดูดใจผูอานหรือทําให
ผูอานเกิดความรูสึกสะดุดใจ และติดตามสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นตองการนําเสนอในสวนของเนื้อ
เรื่องและภาพเครื่องแตงกายตอไป หลังจากนั้นผูเขียนคอลัมนแฟชั่นจึงนํากลวิธีการใชคําเพื่อใหเปน
สวนหนึ่งของวัยรุน คือ คําที่กลุมวัยรุนนิยมใชกันอยูเปนประจํา เพื่อสรางความคุนเคย และความ
ไววางใจ จนเกิดการคลอยตามกลวิธีการใชคําที่สื่อความหมายในดานดีของแฟชั่น เมื่อเกิดความเชื่อ
วาสินคาแฟชั่นที่นํามาเสนอมีขอดีควรคาแกการซือ้ หาจึงเกิดพฤติกรรมการซือ้ เครื่องแตงกายตามมา
ในที่สุด

๘๘

บทที่ ๓
กลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY
กลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ เปน วิธีก ารนําเสนอสารเพื่อมุงเปลี่ยนแปลงความคิด
ทัศนคติ และพฤติกรรม การเขียนเพื่อโนมนาวใจจึงตองใชความสามารถมากในการเสนอสารให
โนมนาวใจ โดยผลเขียนตองสามารถถายทอดเรื่องราวไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกระตุน
ใหผูอานยอมรับ เชื่อถือ และเห็นคลอยตามเรื่องของตนไดอยางดี แมในตอนแรกผูอานจะเกิดความ
ลังเล แตเมื่ออานจนจบแลว ผูอานจะมีความเห็นคลอยตามกับสารหรือเรื่องที่ผูเขียนเสนอใหไดใน
ที่สุด (สุชาติ พิบูลยวรศักดิ,์ ๒๕๔๗)
ในบทนี้ ผูวิจัยศึกษาเรื่องกลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนแฟชัน่ จํานวน ๔๒๖
คอลัมน และพบกลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ ๘ กลวิธี ดังนี้
๓.๑ การใชระดับภาษาไมเปนทางการ
ระดับภาษา หมายถึง ความลดหลั่นของถอยคําและการเรียบเรียงถอยคําที่ใชตามโอกาส
กาลเทศะ และความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูสงสารและผูรับสาร และระดับภาษานั้นสามารถ
แบงออกไดเปนหลายระดับ โดยคํานึงถึงการใชตามฐานะของบุคคลและโอกาสที่ตองการสื่อสาร
ยิ่งสังคมมีขนาดใหญและประกอบขึ้นดวยกลุมคนหลายกลุมมากเทาใด ภาษาของกลุมชนตางๆ ใน
สังคมเหลานี้ก็ยอมที่จะมีความแตกตางมากตามลักษณะของวัฒนธรรมยอยดังกลาวดวย
คณาจารยภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (๒๕๔๒) แบงระดับภาษาออกเปน
๓ ระดับ คือ
๑) ภาษาแบบแผน เปนระดับภาษาที่ใชพูดหรือเขียนที่ตองคํานึงถึงความถูกตองทางดาน
หลักภาษาเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความสุภาพและมารยาทในการสื่อสารดวย
๒) ภาษากึ่งแบบแผน เปน ระดับภาษาที่ผูใ ชพูด หรือเขีย นในโอกาสทั่ว ไปๆ โดยตอ ง
คํานึงถึงเรื่องความสุภาพและมารยาทการสื่อสาร
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๓) ภาษาไมเปนแบบแผน เปนระดับภาษาที่ผูใชไมเครงครัดในเรื่องหลักภาษา มุงแตสื่อ
ความหมายใหพอเขาใจกันในกลุม จึงอาจมีคําสแลง คํายอ คําตลาด คําต่ํา หรือคําตางประเทศปะปน
สุชาติ พิบูลยวรศักดิ์ (๒๕๔๗) แบงระดับภาษาออกเปน ๒ ระดับใหญๆ คือ
๑) ระดับภาษาทางการ คือ ระดับภาษาที่ใชพูดหรือเขียนลักษณะที่เปนพิธีการ เปนทางการ
และเครงครัดในเรื่องความถูกตองของหลักภาษา
๒) ระดับภาษาไมเปนทางการ คือ ระดับภาษาที่ใชพูดหรือเขียนในลักษณะตางๆ โดยไม
เครงครัดในเรื่องหลักภาษา เพื่อเพิ่มความเปนกันเองระหวางกัน
รังสรรค จันตะ (๒๕๔๑) แบงระดับภาษาที่ใชในการสื่อสารออกเปน ๕ ระดับ ไดแก
๑)

ภาษาระดับพิธีการ เปนระดับภาษาที่ใชสื่อสารกันในที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นอยางเปน

พิธีการ การใชภาษาในสารจะตองเลือกเฟนใหไพเพราะ กอใหเกิดความรูสึกจรรโลงใจ มีลักษณะ
เปนทางการและจริงจัง มีการเตรียมบทวาทนิพนธมาลวงหนา
๒)

ภาษาระดับทางการ เปนระดับภาษาที่ใชในการบรรยายหรืออภิปรายอยางเปน

ทางการในที่ประชุม หรือใชในการเขียนขอความที่จะใหปรากฏตอสาธารณชนอยางเปนทางการ
เปนงาน
๓)

ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนระดับภาษาที่ใชในการประชุมกลุมหรืออภิปรายกลุม

การเขียนขาว การเขียนแสดงความคิดเห็นแกบุค คลตางๆ ซึ่งการใชสํานวนภาษาใหความรูสึก
คุนเคยมากกวาภาษาในระดับ ๒
๔)

ภาษาระดับสนทนา เปนระดับภาษาที่ใชในการสนทนาในกาลเทศะที่ไมเปนการ

สวนตัว การเขียนจดหมายระหวางเพื่อน
๕) ภาษาระดับกันเอง เปนระดับภาษาที่ใชพูดจากันเปนสวนตัวในสถานที่สวนตัว
สรุปไดวา ระดับภาษาสามารถแบงไดตามความตองการของผูนําเสนอเรื่องราว โดยนําเรื่อง
ของความสุภาพ ความถูกตองของหลักภาษา มาใชในการแบง โดยตองพิจารณาถึงคูสนทนา โอกาส
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และความใกลชิดสนิทสนมดวย โดยระดับภาษาไมเปนทางการที่ใชในงานวิจัยนี้ หมายถึง ระดับ
ภาษาที่ใชในการเขียนที่ไมเครงครัดตามหลักภาษา เพื่อสรางความคุนเคยระหวางผูเขียนและผูอาน
จากการศึกษาการใชระดับภาษาแบบไมเปนทางการ ในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY
ผูวิจัยพบวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําที่ใชพูดหรือสนทนาอยางเปนกันเองในชีวิตประจําวัน
และไม ใ ชกั น ในภาษาทางการ เพื่อ ใหผู อ านเกิด ความรูสึ ก เป น กัน เอง ตรงกับ ลั ก ษณะของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งเปนวัยรุนที่มลี ักษณะนิสัยไมอยูในกรอบหรือแบบแผน กลวิธีนที้ ําใหผูอานเปลี่ยน
ประสบการณการอานเปนการฟง เรื่องเลา เหมือนกับกําลังสนทนากับผูเขียน ทําใหเกิดความรูสึก
เปนกันเอง เปดใจ และคลอยตามขอมูลไดงาย
ตัวอยางการใชระดับภาษาไมเปนทางการ
ตัวอยางที่ ๑
รอนนักมันก็ตองดับรอนดวยกระเปาแฟชั่นสีหวานสะเด็ดสะเดากันซะหนอย ยิ่งวันไหนได
แตงตัวสไตลสบายๆ สไตลเสื้อกลาม-กางเกงขาสั้น แคหยิบกระเปาสีชมพูสุดจี๊ดนี้มาถือประดับ
แนบขาง ก็เริ่ดหรูดูไฮโซขึ้นทันตาแลวละคา...
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๗๘)
ระดับภาษาที่ไมเปนทางการในขอความขางตน ไดแก การใชคําลงทาย นัก ซะหนอย ละคา
การใชคําภาษาพูด ไดแก วันไหน สบายๆ สะเด็ดสะเดา แค สุดจี๊ด ทันตา การใชคําทับศัพท สไตล
ไฮโซ การใชคําสแลง เริด่ ตลอดจนการใชคําคลองจอง เริ่ดหรูดูไฮโซ
นอกจากนี้ยังพบวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนํากระเปามาเปรียบเทียบกับน้ําที่ดับความรอนได
เพื่อทําใหเกิดความดึงดูดใจวา กระเปาที่นําเสนอสามารถดับรอนได เพราะเปนกระเปาสีสบายตา
เชน สีชมพู เหลืองออน กลวิธีเหลานี้ชวยใหผูอานเกิดความรูสึกเปนกันเอง เพราะเปนภาษาที่ใชกัน
ในชีวิตประจําวัน เหมือนการสนทนาระหวางเพื่อนหรือคนใกลชิด จึงชวยโนมนาวใจใหผูอานเชื่อ
ในสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนําเสนอไดดี
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ตัวอยางที่ ๒
ชอบจังเลยคะ เวลาที่เห็นสาวเซเลบคนดังเธอเฉิดฉายออกงานพรมแดงตอนกลางคืน เพราะ
แตละคนตางก็งัดชุดสุดสวยมาแตงประชันกันอยางเต็มที่ ชักอยากรูแลวละสิวาใครกันหนอจะเปน
สาวทรงเสนหที่สุด ไปดูกันเลยคะ
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๘๐)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเริ่มตนขอความดวยกลุมคํา ชอบจังเลย ซึ่งเปน
ภาษาพูดและเปนประโยคที่ละประธาน เพื่อบอกความรูสึกดีตอสาวเซเลบที่แตงตัวสวยออกงาน
และเลือกใชคําภาษาพูดไดแก งานพรมแดง หมายถึงงานที่จัดขึ้นอยางเปนทางการ นิยมปูทางเขา
งานดวยพรมแดง ใชคําวา งัดชุดสุดสวย ซึ่งสะทอนใหเห็นกระบวนการในการเลือกชุดของสาวเซ
เลบวา ตองพิถีพิถันและยากลําบากกวาจะมีชดุ สวยใสออกงาน
และยังใชประโยคสนทนากับผูอาน คือ ชักอยากรูแลวละสิวาใครกันหนอจะเปนสาวทรง
เสนหที่สุด และ ไปดูกันเลยคะ การใชภาษาพูดและประโยคสนทนากับผูอาน ชวยใหผอู านเขาใจสิ่ง
ที่นําเสนอไดดี และทําใหผูอานเกิดความรูสึกเปนกันเอง เพราะเปนระดับภาษาไมเปนทางการ ที่มัก
ใชในชีวิตประจําวัน สงผลใหผูอานคลอยตามสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนนําเสนอไดงายยิ่งขึ้น
ตัวอยางที่ ๓
ไมนาเชื่อวาเสื้อสไตล Corset จะทําใหสาวๆ ดูนารักนาทะนุถนอมซะขนาดนี้ แตขอบอก
นะคะวา งานนี้สาวๆ ยังไดแอบเซ็กซี่เล็กๆ ดวยนะจะ เพราะเสื้อคอรเซ็ตจะสามารถเนรมิตสาวคับเอ
ใหดูอึ๋มขึ้นมาทันตา ไมเชื่อก็ลองดูคา
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๘๘)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชกลุมคํา ไมนาเชื่อ เริ่มตนขอความ เพื่อกระตุนใหผูอานเห็นวา
เครื่องแตงกายที่แนะนํา คือ เสื้อสไตลคอรเซ็ตชวยใหสาวๆ ดูนารักนาทะนุถนอมขึ้นไดอยางไมนา
เชื่อ ใชคําวา งานนี้ บงถึงการใสเสื้อสไตลคอรเซ็ต และใชคําภาษาพูด ไดแก ขอบอก แอบเซ็กซี่ นะ
จะ คับเอ และอึ๋ม ทําใหขอความที่ปรากฏในคอลัมนนี้เปนระดับภาษาไมเปนทางการ ซึ่งกลวิธีเปน
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กลวิธีทชี่ วยสรางความเปนกันเองได เพราะภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน เขาใจงาย จึงทําใหผูอาน
คลอยตามสิ่งที่ตองการนําเสนอไดดียิ่งขึ้น
ตัวอยางที่ ๔
รอนแรงแขงกับฤดูหนาวจริงๆ คะ เพราะเซเลบสาวที่ขนมาประชันกันในวันนี้เด็ดๆ ทั้ง
นาน เรียกวาดีกรีความสวยและเซ็กซีก่ ินกันไมลงเลยละ
(คอลัมน Celeb watch ฉบับที่ ๑๑๑)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เริ่มตนประโยคดวยประโยคที่ละประธาน คือ รอ นแรงแขง กับฤดู
หนาว และใชคําวา จริงๆ นะคะ ทําใหผูอานรูสึกวา ผูเขียนกําลังพูดกับตนเอง และมีการใชคําภาษา
พูด ไดแก เซเลบ ขน เด็ด ทั้งนาน เซ็กซี่ พรอมทั้งเลือกใชคําวา กินกันไมลง เพื่อเปรียบเทียบความ
สวยและเซ็กซี่ข องเซเลบสาวที่ใกลเคียงกัน กลวิธีเหลาแสดงใหเห็นวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใช
ระดั บภาษาไมเ ป น ทางการ ซึ่ ง ช ว ยสร างความเป น กัน เองกั บผู อ าน เพราะเปน คํ าที่ ใ ชกั น ใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหผูอานคลอยตามและเชื่อสิ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนําเสนอไดงายขึ้น
ตัวอยางที่ ๕
“หนูพิตตา” วีเจสาวสุดเปรี้ยวแหงแชลนัลวีไทยแลนด ถือวาเปนคนที่นําเทรนดแฟชั่น
ใหมๆ มาอัพเดทใหสาวซาไดตามอยูเสมอ ก็ทั้งสวยทั้งมั่นอยางนี้ไงหนุมๆ ถึงไดตอมกันตรึม
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๑๑๒)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําภาษาพูด ไดแก วีเจ สุดเปรี้ยว แชลนัลวีไทยแลนด
นําเทรนด อัพเดท สาวซา ทั้งสวยทั้งมั่น อยางนี้ไง มาใชในคอลัมนแฟชั่นเพราะเปนคําที่เขาใจงาย
และใชกั น ในชีวิ ต ประจํ าวั น และเลื อ กใชก ลุ มคํ า ตอมกัน ตรึม ในปริ บทใหม คือ เปลี่ยนจาก
พฤติกรรมการตอมดอกไมของผีเสื้อหรือแมลง เปนการขอความรักของหนุมๆ เมื่อใชคําทั้งหมดนี้
ประกอบกันแสดงใหเห็นวา ผูเขียนคอลมันแฟชั่นใชระดับภาษาไมเปนทางการในคอลัมนแฟชั่น
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๓.๒ การใหคําแนะนํา
กลวิธีการใหคําแนะนําเปนลักษณะที่พบมากในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY เนื่องจาก
วิธีนี้เปนจุดเดนของสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร ที่มีลักษณะของการใหคําแนะนํากับผูอานมากกวา
สื่อประเภทอื่น โดย อัจฉรา เขื่อนสาร (๒๕๕๐: ๒๕) ไดแสดงความคิดเห็นไววา นิตยสารเปรียบ
เหมือนเปน คูมื อในเรื่องความงามของผูหญิง โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน พบวา นิต ยสารเปน สื่อ
สิ่งพิมพที่วัยรุนอานเพื่อหาขอมูลกอนซื้อสินคา นอกจากนี้นิตยสารยังเปนสื่อสารมวลชนที่ทําหนาที่
เสมือนเพื่อนของวัยรุน เพราะทําหนาที่คอยใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกวัยรุน
ผูวิจัยพบวา การใชกลวิธีการใหคําแนะนํานี้ เปนอีกหนึ่งวิธีที่ชวยโนมนาวใจใหผูอานสนใจ
เครื่องแตงกายที่นําเสนอ โดยในขั้นตนผูเขียนคอลัมนแฟชั่นจะใหคําแนะนําผูอานเกี่ยวกับการแตง
กาย โดยการกลาวถึงวิธีการเลือกเครื่องแตงกายใหเหมาะกับตัวเอง พรอมแนะวิธีก ารที่ช วยเพิ่ม
ความสวยงาม ทันสมัย จากการเลือกใชเครื่องแตงกาย แลวจึงปดทายดวยการนําเสนอเครื่องแตงกาย
ซึ่งไดใ หคําแนะนําไปแลวในขางตน ผูอานที่สนใจที่จะทําตามคําแนะนําก็สามารถที่จะเลือกซื้อ
เครื่องแตงกายที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนํามาเสนอไดทันที
จากการศึกษาคอลัมนแฟชั่น ในนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๔๒๖ คอลัมน พบ
การใชกลวิธีการใหคําแนะนํา ซึ่งเปนการใหคําแนะนําในเรื่องการแตงกาย ๔ ลักษณะ ดังนี้
๓.๒.๑ คําแนะนําวิธีแตงกายใหเหมาะกับรูปราง
การใหคําแนะนําวิธีก ารแตงกายใหเหมาะกับรูปราง เปนกลวิธีการโนมน าวใจที่ ชวยให
ผูอานสนใจเครื่องแตงกายที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นตองการนําเสนอมากยิ่งขึ้น กลวิธีนี้ผูเขียนจะให
คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีก ารเลือกเสื้อผาใหเหมาะกับรูปรางกอน แลว นําเสนอภาพสินคาแฟชั่น ที่
สอดคลองกับคําแนะนํา เชน แนะนําใหผูที่มีตนแขนใหญเลือกใสเสื้อผ าแขนตุกตา แลวนําเสนอ
สินคาเสื้อแขนตุกตา ผูอานที่มีปญหาตนแขนใหญซึ่งไดรับความรูจากคําแนะนํา เบื้องตน ก็จะเกิด
ความสนใจเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ เพราะชวยอําพรางหรือปกปดจุดบกพรองของรางกายได

๙๔

ตัวอยางวิธีแตงกายใหเหมาะกับรูปราง
ตัวอยางที่ ๑
มาฉลองครบรอบ ๓ ป SPICY กันดวยแฟชั่นสุดเซ็กซี่สไตลบิกีนี พรอม Accessories เขา
เซ็ต งานนี้ใครรูตัววาหุนดีเตรียมตัวโชวรูปรางกันแบบเต็มๆ ได สวนใครไมฟตไมเฟรม หากางเกง
ขาสั้นและพร็อพเสริม มาชวยพรางกันได สาวแซบซะอยาง จะโตคลื่นรับลมรอนนี้ อะไรก็ขวางไว
ไมอยูหรอกคา...
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๗๙)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นแนะนําวิธีการใสชุดวายน้ําแบบบิกีนี โดยนําลักษณะหุนสองแบบที่
แตกตางกัน คือ คนหุนดี และคนหุนไมฟตไมเฟรม มาเปรียบเทียบกัน โดยบอกวิธีแตงกายที่เหมาะ
สําหรับคนที่หุนดีกอนวา สามารถโชวรูปรางไดอยางเต็มที่ สวนคนที่หุนไมดี ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น
ก็แนะวิธีก ารแกไขวา ตองสวมกางเกงขาสั้นทับชุดวายน้ํา และสวมเครื่องประดับ อาทิ แวนตา
หมวก กําไล เพื่อชวยดึงดูดความสนใจได ทั้งนี้ผูเขียนไดนําเสนอภาพเครื่องแตงกาย ไดแก บิกีนี
หมวก แวน ตา กํ าไล สรอ ยข อมื อ ประกอบด ว ย ทั้ งหมดนี้เ พื่อ ให ทั้ งสาวที่หุ น ดี และหุ น ไม ดี
กลายเปนสาวแซบ สุดเซ็กซี่ โดย อะไรก็ขวางไมได นั่นเอง
ตัวอยางที่ ๒
ในที่สุดซัมเมอรที่เรารอคอยก็มาถึงเสียที ซึ่งก็คงไมมีอะไรจะเหมาะสมเทากับการใสบิกินี
สวยๆ ไปเลนน้ําทะเล เริงราทาลมรอนอีกแลว แตกอนที่จะใสบิกินีไปอวดสายตาหนุมๆ สาวๆ ก็
ตองไปฟตหุนใหสะโอดสะองกอน ไมงั้นใสบิกินีไมสวยจะมาวากันไมไดนะคา
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๗๙)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น แนะนําใหผูอานที่ตองการจะใสบิกีนี (ชุดวายน้ํา) ในชวงฤดูรอน
เตรียมกระชับหุนใหดีเพื่อที่จะใสไดสวย จนหนุมๆ สนใจ พรอมกับนําเสนอภาพบิกีนี (ชุดวายน้ํา)
ประกอบในคอลัมนดวย

๙๕

ตัวอยางที่ ๓
ยังไมเลิกฮิตติดชารตกับเสื้อผาสายเดี่ยวซีทรูที่มาแรงใหสาวๆ ไดเปรี้ยวกันสุดๆ งานนี้สาว
คนไหนแขนใหญก็อยาเพิ่งเสียใจ ลองไปหากระโปรงสั้นๆ ใสแทนไปกอนรับรองเปรี้ยวไมแพกัน
(คอลัมน Style on stage ๘๔)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นยกเอาแฟชั่นที่กําลังไดรับความนิยม คือ เสื้อสายเดี่ยวซีทรู มาแนะนํา
วา เปนแฟชั่นที่ยังอยูในกระแสความนิยมอยางตอเนื่องเพราะใสแลวชวยใหดูเปรี้ยว แตเสื้อแบบนี้
ไมเหมาะสําหรับสาวแขนใหญ เพราะจะยิ่งทําใหแขนดูใหญยิ่งขึ้น จึงอาจเปลี่ยนมาเปนการเลือกใส
กระโปรงสั้นเพื่อโชวตนขา ซึ่งชวยใหมีบุคลิกเปรี้ยว และทันสมัยไดไมแพกัน สาวๆ ที่มีแขนใหญที่
ตองการจะแตงตัวเปรี้ยวก็อาจเปลี่ยนความสนใจมาใสกระโปรงสั้น เพราะทําใหเปรี้ยวและทันสมัย
ไดเหมือนกับการใสเสื้อสายเดี่ยวซีทรู
ตัวอยางที่ ๔
ฮิพสุดในฤดูกาลนี้ตองยกใหบรรดากางเกงสั้นที่ยกขบวนมาใหสาวๆ ไดใสอวดเรียวขาคู
งาม แตจะใหสวยเดนเกเดิรน Spicy ขอแนะนําวางานนี้สาวๆ ทั้งหลายตองรีบกําจัดเซลลูไลทเปน
การดวนแลวละคา
(คอลัมน Style file ฉบับที่ ๘๔)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใหขอมูลวาแฟชั่นที่กําลังเปนที่นิยมในฤดูกาลนี้
คือ กางเกงขาสั้น และแนะนําใหคนที่ตองการใสกางเกงขาสั้นให สวย เดน เก เดิรน วา ตองดูแล
เรียวขาใหสวยงาม ไมใหมีปญหาเซลลูไลทซะกอน จึงจะสวยไดอยางที่ตองการ พรอมกับนําเสนอ
ภาพกางเกงขาสั้น ประกอบในคอลัมนดว ย กลวิธีก ารแนะนํานี้จ ะช ว ยโนมนาวใจผูที่มีปญหา
เซลลูไลทใหสนใจกางเกงขาสั้น เพราะเพียงแคขจัดเซลลูไลทบริเวณขาใหหมดไปก็จะสวยทันสมัย
ดวยกางเกงขาสั้นได

๙๖

ตัวอยางที่ ๕
แฟชั่นลายทางกลับมาฮิตติดชารตกันอีกแลวละคะ สาวๆ SPICY ที่เอวบางรางนอยคงถูกอก
ถูกใจกันเปนแถว เพราะลวดลายขวางออกจะพรางตาใหดูเปนสาวอวบอั๋นขึ้นมาได แตสาวเจาเนื้อ
อยาเพิ่งนอยใจนะคะ ลองเลือกเปนลายทางยาวตรงลงมาก็เกไดอยางไมทวนกระแสคา...
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๙๖)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นแนะนําวิธีการแตงกายดวยแฟชั่นลายทางที่กําลังไดรับความนิยมแก
สาว ๒ รูปราง คือ คนที่มีรูปรางผอมเอวบางรางนอยใหใสเสื้อผาลายขวางเพื่อพรางตาใหสาวรูปราง
ผอมไดดูอวบอั๋น และคนที่มีรูปรางอวนหรือสาวเจาเนื้อ ก็มีสิทธิ์ผอมไดเพราะสามารถเลือกใส
เสื้อผาลายทางยาวตรงลงมา เพื่อพรางตาใหดูผอมลงได และเกไดอยางไมทวนกระแส คือ ใชแฟชั่น
ที่กําลังนิยมเหมือนคนอื่นได กลวิธีนี้จึงชวยโนมนาวใจใหผูอานเห็นประโยชนของแฟชั่นลายทาง
วาแฟชั่นที่คนทุกรูปรางใสไดสวยและยังทันสมัยดวย
ผูวิจัยเห็นวา การใชกลวิธีการใหคําแนะนําวิธีแตงกายใหเหมาะกับรูปราง เปรียบไดกับการ
บอกคุณ สมบัติหรือคุณ ประโยชนของเครื่องแตงกายที่นําเสนอวา เสื้อผาประเภทไหนเหมาะกับ
รูปรางแบบใด ชวยอําพรางรูปรางไดอยางไร และควรเตรียมตัวอยางไรเพื่อใหพรอมกับการใส
เสื้อผาใหสวยงาม
๓.๒.๒ คําแนะนําในการจัดชุดเสื้อผา
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชก ลวิธีการใหคําแนะนําในการจับคูเสื้อผาหรือที่นิยมเรียกกันวา
มิกซแอนดแมทช (Mix & Match) เพื่อใหผูอา นทราบถึงวิธีการเลือกจับคู (Match) เสื้อผาที่ไมทําให
เชย หรือลาสมัยเริ่มจากการใหขอมูลและวิธีการใชเครื่องแตงกายนั้นๆ ใหเหมาะสมและสวยงาม
ผูวิจัยเห็นวา วิธีนี้เปนกลวิธีการโนมนาวใจที่ชว ยใหผูอานเกิดความสนใจเครื่องแตงกาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวัยรุน ที่ขาดความมั่นใจในการจัดชุดเสื้อผา

๙๗

ตัวอยางคําแนะนําในการจัดชุดเสื้อผา
ตัวอยางที่ ๑
ชวงซัมเมอรแบบนี้สบายเราเลยละคะ จะหยิบจะแตงอะไรก็งายไปหมด (แตตองรูจักแตง
ดวยนะคะ) แคหยิบสายเดี่ยวสีสดๆ ซักตัวมามิกซใสกับกางเกงยีนสตัวสั้น ก็เย็นสบายหายรอนแถม
ยังเกาะเทรนดไมหลุดยุคอีกดวย
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๘๓)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชกลวิธีการใหคําแนะนําการเลือกเสื้อผาในชวงฤดูรอนวา ให
นําเสื้อสายเดี่ยวสีสดๆ ทั่ว ไปมาใสคูกับกางเกงยีนสขาสั้น ธรรมดา โดยเนนวาทําไดไมยากดว ย
กลุม คําวา สบายเราเลยละคะ และ อะไรก็งายไปหมด และใหขอมูลเพิ่มเติมวา แฟชั่นการแตงกายที่
แนะนําเปนแฟชั่นที่ไดรับความนิยมเสมอ จะหยิบมาใสเมื่อไหรก็ได ทําใหเกาะเทรนดไมหลุดยุค
ชวยโนมนาวใจใหผูอานสนใจเครื่องแตงกายที่นําเสนอมากขึ้น เพราะเปนเทรนดที่แตงงาย แถมยัง
ไดรับความนิยมยาวนาน จะใสเมื่อไหรก็ยังทันสมัย
ตัวอยางที่ ๒
ยังใสไดเกไมมีเบื่อสําหรับแฟชั่นชอตแพนทและมินิสเกิรต ที่หยิบมาแมทชกับเสื้อสไตล
ไหนก็เขากันไดหมด หนําซ้ํายังชวยกระพือความฮอตใหตัวคุณไดดีเยี่ยมอีกดวย ยิ่งสาวคนไหนขา
เรียวสวยดวยแลวละก็คุณเอย...หนุมมองกันจนเหลียวหลังเลยละ วาแลวก็ตามมาดูกันดีกวาวาคราว
นี้เราหยิบสไตลไหนมาฝากใหคุณสาวๆ ไดลองนําไอเดียไปลองมิกซแอนดแมทชกันบาง
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๙๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นแนะนําวิธีการแตงตัวดวยแฟชั่นที่ยังไดรับความนิยม ยังเกไมมีเบื่อ
อยาง ชอตแพนทและมินิสเกิรตวา หยิบมาจับคูกับเสื้อแบบไหนก็ได และยัง กระพือความฮอต คือ
ทําใหสาวที่ใสดูสวยทันสมัย มีเสนหดึงดูดใจ ไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งกับถาไดโชวขาที่เรียวสวยดวย
แลว จะยิ่งดึงดูดความสนใจของหนุม ๆ ได จนตองเหลียวหลัง แฟชั่นนี้กลายจึงเปนแฟชั่นที่วัยรุน
นําไปประยุกตแตงกายไดงาย พรอมทั้งเกิดความมั่นใจวาจะชวยเพิ่มเสนหไดดีตามคําแนะนํา การ

๙๘

ให คําแนะนําในการจัดชุด เสื้อผา จึงเปน กลวิธีที่ก ารโนมนาวใจวัยรุน ในดานการแตงกายไดดี
โดยเฉพาะกับกลุมวัยรุนที่ไมมีความรูหรือความมั่นใจทางดานการจัดชุดเสื้อผา
ตัวอยางที่ ๓
ใครที่เคยคิดวากางเกงสามสวนจะทําใหดูเปนสาวกะโปโลธรรมดาธรรมดา ก็ตองเปลี่ยน
ความคิดใหมแลวละคะ ลองจับกางเกงตัวเกงแนวเทๆ มาแมทชกับเสื้อสไตลหญิงๆ อยางพวกซีทรู
ผาพลิ้ว หรือเสือ้ ตัวยาวลายดอกไมสุดนารักดูสิคะ แลวจะรูวาเปนอีกหนึ่งเทรนดเกๆ ที่สาวสไปซี่
หามพลาดคะ
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๑๐๑)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชกลวิธีการใหคําแนะนําการจัดชุดกางเกง
ขาสามสวน ซึ่งคนทั่วไปมองวาใสแลวจะกลายเปน สาวกะโปโล ที่มีบุคลิก ธรรมดา ธรรมดา ให
กลายเปน เทรนดเกๆ ที่ หามพลาด โดยนํามาใสกับเสื้อซีทรู ผาพลิ้ว หรือเสื้อตัวยาวลายดอกไม ทํา
ใหสาวธรรมดา กลายเปนสาวที่มีบุคลิกทันสมัยได
ตัวอยางที่ ๔
ลองหันมาแตงตัวสไตลชิลๆ แตยังคงความชิคกันบางดีกว าคะ ไมยุงยากอะไรเลย ขอแค
เสื้อกลามหรือสายเดี่ยวดีไซนโดนๆ ซักตัว แมทชกับกระโปรงยีนสตัวสั้น แคนี้ก็สวยล้ํานําเทรนด
แลวละคา
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๑๐๕)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชกลวิธีการใหคําแนะนําการจัดชุดเสื้อผาสไตลลําลองวา ทําได
งายๆ ไมยุงยากอะไรเลย เพียงนําเสื้อกลามหรือสายเดี่ยวมาใสคูกับกระโปรงยีนสสั้น ก็จะกลายเปน
สาวเปนสไตล ชิลๆ ที่คงความ ชิค แลวก็ นําเทรนด อีกดวย

๙๙

ตัวอยางที่ ๕
มาเพิ่มพลังเติมความหวานใหสไตลการแตงตัวของคุณดูเดิรนไรเทียมทานในหนาวนี้ ดวย
แฟชัน่ เสื้อผาพริ้นทลายดอกไมที่มีใหอินกันทั้งในรูปแบบเดรส สายเดี่ยว เกาะอก และขาสั้น ชอบ
สไตลไหนก็หามาใสกันไดเลยคา...
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๑๑๗)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชกลวิธีการใหคําแนะนําการเลือกเสื้อผาวา เสื้อผาพริ้นทลาย
ดอกไมซงึ่ มีหลายรูปแบบ เชน เดรส สายเดี่ยว เกาะอก และขาสั้น ชวยใหสาวดูอินเทรนด เพิ่มความ
หวาน ดูเดิรนไรเทียมทาน ในชวงฤดูหนาวไดอีกดวย
๓.๒.๓ คําแนะนําในการเลือกเครื่องประดับที่เหมาะกับเสื้อผา
กลวิธีการใหคําแนะนําในการเลือกเครื่องประดับที่เหมาะกับเสื้อผา เป นอีกกลวิธีหนึ่งที่
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เลือกใชเพื่อโนมน าวใจใหผูอานเกิด ความสนใจเครื่องประดับ เนื่องจาก
ผูเขียนใหขอมูลที่เปนประโยชนในการเลือกใชเครื่องประดับ เชน สรอย นาฬิกา รองเทา กระเปา
แวนกันแดด แกผอู านกอน แลวจึงนําเสนอภาพเครื่องประดับ หรือเสื้อผาที่ใสคูกับเครื่องประดับ
ผูวิจัยเห็นวา การใหคําแนะนําผูอานถึงวิธีการเลือกเครื่องประดับที่เหมาะสมกับเสื้อผาเปน
กลวิธีก ารใชภาษาเพื่อโนมนาวใจผูอานใหเกิด ความเชื่อมั่ น ใจตอเครื่องประดับ เพราะทราบถึง
คุณสมบัติหรือวิธีการใชเครื่องประดับนั้นใหสวยงามและถูกตอง คือ เครื่องประดับที่สนใจซื้อควร
ใชอยางไร หรือเหมาะที่จะใชคูกับเสื้อผาหรือเครื่องประดับแบบไหน กอนที่จะตัดสินใจซื้อ เทาที่
พบในนิตยสาร SPICY มีคําแนะนําตางๆ ดังนี้
๓.๒.๓.๑ คําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกตางหูสไตลยอนยุค
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการโนมนาวใจดวยการใหคําแนะนําในการใส ตาง
หูสไตลยอ นยุค วาใส เขาชุดไดกับเสื้อผาทุกแบบ และชว ยทําใหบุค คิก ของผูใ สดูมีร ะดับยิ่งขึ้น
เพื่อใหผูอานเกิดความมั่นใจตางหูสไตลนี้มากขึ้น เพราะใสแลวจะดูเริ่ด ดูไฮโซ ไมเรียบเกินไป ทํา
ใหผูอานติดตามภาพตางหูที่นํามาเสนอหรือซื้อตางหูนั้นๆ

๑๐๐

ตัวอยาง
กลายเปน Accessories สุดฮอตไปซะแลว สําหรับแฟชั่นตางหูระยา สไตลยอนยุค
ที่จะทําใหคุณดูเริ่ด ไฮโซฯ ขึ้นทันตา หากวันไหนคิดวาสไตลการแตงตัวของคุณดูเรียบเกินไปละก็
ลองหยิบตางหูสไตลนี้ ใสเขากับชุดดูสิ รับรองไมผิดหวังกันแนๆ
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๗๗)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนใชคําวา สุดฮอต แสดงความนิยมของตางหูระยา สไตล
ยอนยุค และใชคําวา ขึ้นทันตา บรรยายความสวยวา หากวันไหนแตงตัวเรียบเกินไปก็อาจจะหาตาง
หูที่แนะนํามาใส ก็ชวยใหสวยไดทันที
๓.๒.๓.๒ คําแนะนําการใชเข็มขัดเสนใหญ
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการโนมนาวใจดวยการใหคําแนะนําในการใส เข็ม
ขัดเสนใหญ วา เหมาะกับการใสกระโปรง กางเกง หรือเดรสที่ดูทันสมัย โดยรายละเอียดของเข็มขัด
เขน เข็มขัดเสนใหญที่ทําจากหนังเสริมบุคลิกใหดูเท สวนเข็มขัดดอกไมเกๆ จะชวยเสริมบุคลิกให
หวานยิ่งขึ้น ผูวิจัยเห็นวา การใหคําแนะนํานี้เปนกลวิธีที่ทํา ใหผูอานเกิดความมั่นใจในเข็มขัด ที่
นําเสนอ ตองการติดตามภาพเข็มขัดหรือซื้อเข็มขัดนั้นๆ ในที่สุด
ตัวอยาง
เทรนดเข็มขัดเสนใหญกําลังมาแรงสุดๆ เพราะไมวาจะมิกซกับกระโปรง กางเกง
หรือชุดเดรสก็ดูเดิรนไดในทุกสถานการณ วันไหนอยากดูดีในลุคสเทๆ ก็แคหยิบเข็มขัดหนังมาคาด
หรือจะใหดูหวานแหววในแบบฮิพๆ ก็เลือกเปนเข็มขัดดอกไมสุดเก แคนี้ก็สวยเริ่ดแลวคา
(คอลัมน Style file ฉบับที่ ๘๕)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนใชคําวา มาแรงสุดๆ แสดงความนิยมของเข็มขัดเสน
ใหญ และใชคําวา ทุกสถานการณ บอกโอกาสที่จะไดใสเข็มขัดวา ใสไดทุกวัน และมีหลากหลาย

๑๐๑

แบบ ชวยเสริมบุคลิกไดหลายอยาง เชน เทห หวานแหวว และการคาดเข็มขัดก็เปนวิธีงายที่ทําให
สวยเริ่ดขึ้นได
๓.๒.๓.๓ คําแนะนําการเลือกแวนกันแดด
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการโนมนาวใจโดยใหคําแนะนําในการสวมแวนตา
กันแดดเลนสโตๆ วา จะชวยเสริมใหผูสวมใสมีบุคลิกเปรี้ยว มั่นใจ และเมื่อใสคูกับการแตงตัวที่
มั่นใจอยูแลว เชน กางเกงรัดรูปกับเสื้อเกาะอกสไตลคอรเซ็ทก็จะยิ่งเพิ่มความเซ็กซี่เปนสองเทาเลย
ทีเดียว ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการใหคําแนะนําเปนกลวิธีโนมนาวใจที่ทําใหผูอานเกิดความมั่นใจใน
สินคา ติดตามภาพแวนกันแดดที่นํามาเสนอและซื้อแวนกันแดดนั้นๆ ในที่สุด
ตัวอยาง
เพิ่มความเซ็กซี่อยางฉุดไมอยู ดวยกางเกงรัดรูปตัวเทกับเสื้อเกาะอกสไตลคอรเซ็ท
ตามแบบฉบับของสาวมั่น แลวถาคิดวาเทานี้ยังเปรี้ยวจีด๊ ไมพอ ก็ขอหนีบพร็อพสุดเกอยางแวนกัน
แดดเลนสโตๆ รับรองวาเซ็กซี่คูณสองกันชัวรๆคา
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๙๕)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนเลือกใชคํา ฉุดไมอยู ขยายความเซ็กซี่เมื่อใสกางเกง
รัดรูปกับเสื้อเกาะอกสไตลคอรเซ็ท และใชคําวา เซ็กซี่คูณสอง บอกความสวยที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อใส
แวนกันแดดเลนสโตๆ ปดทายดวยการใชคํายืนยัน ชัวรๆ ชวยเพิม่ ความมั่นใจกับผูอานวา คําแนะนํา
นี้ใชไดผลจริง
๓.๒.๓.๔ คําแนะนําวิธีใชเครื่องประดับสีทองและสีเงิน
ผู เ ขี ย นคอลั ม น แ ฟชั่ น ใช ก ลวิ ธี ก ารโน ม น า วใจโดยให คํ า แนะนํ า ในการใส
เครื่องประดับสีทองและเงิน วา จะชวยเสริมความคลาสสิคยิ่งขึ้นเมื่อใสคูกับเสื้อผ าสไตลหรูหรา
และยังแนะนําอีกวา เครื่องประดับเงินรูปหัวกะโหลกเปนเครื่องประดับที่เหมาะกับการแตงกายเปน
ฮิพฮอพของเด็กแนวมากที่สุด ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการใหคําแนะนําเปนกลวิธีโนมนาวใจที่ทําให
ผูอานเกิดความมั่นใจวาเครื่องประดับจะชวยใหสวย จนติดตามภาพเครื่องประดับที่นํามาเสนอ

๑๐๒

ตัวอยาง
เครื่องประดับสีทอง-เงิน สองประกายวิบวับเปนพร็อพที่มาแรงจริงๆ คะ ยิ่งนํามา
แมทช กั บ เสื้ อ ผ า สไตล ห รู ห ราด ว ยแลว ยิ่ ง เพิ่ มความคลาสสิ ค ใหกั บ สาวๆ มากขึ้ น เข า ไปอี ก
สวนพร็อพที่ดีไซนมาเอาใจเด็กแนวที่ซูด …ก็ตองเปนเครื่องประดับเงิน พวกรูปหัวกะโหลกสิค ะ
โดนใจสาวซาเต็มเปาเลยละ
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๑๐๘)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนเลือกใช มาแรงจริงๆ บอกความนิยมของเครื่องประดับ
สีท อง-เงิ น และใช คํ า ว า เด็ ก แนว ระบุ ก ลุ ม ผู อ า นที่ ค วรเลื อ กใช เ ครื่ อ งประดั บ ที่ แ นะนํ า คื อ
เครื่องประดับเงินพวกรูปหัวกะโหลก เพราะเชื่อวา เมื่อใชแลวจะ โดนใจ เต็มเปา
๓.๒.๔ คําแนะนําในการเลือกสีเสื้อผา
กลวิธีการใหคําแนะนําในการเลือกสีสันเสื้อผา เปนอีกกลวิธีหนึ่งที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใช
ในการโนมนาวใจใหผูอ านเกิดความมั่นใจในเครื่องแตงกายที่มีสีสันดังที่ใหคําแนะนําไววาเปน
เครื่องแตงกายที่กําลังไดรับความนิยม อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความมั่นใจในการเลือกจับคูสีสันเสื้อผา
เพราะผูอานไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการจัดสีเสื้อผาใหเขาชุดกันดวย
ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีดังกลาวเปรียบเสมือนการใหขอมูล คุณสมบัติที่ดี และวิธีการใชเครื่อง
แตงกายนั้นใหทันสมัยและสวยงามเต็มที่ จึงถือเปนกลวิธีที่ชวยใหผูอานเกิดความสนใจในเครื่อง
แตงกายที่ตองการนําเสนอมากยิ่งขึ้น ดว ย โดยคําแนะนําในการเลือกสีเสื้อผาในคอลัมนแฟชั่น
นิตยสาร SPICY มีมากมาย ไดแก
๓.๒.๔.๑ คําแนะนําเลือกใชสีตามแนวนิยม
กลวิธีการใหคําแนะนําการเลือกสีตามแนวนิยม ผูเขียนจะนําเสนอสีที่กําลังไดรับ
ความนิยมในขณะนั้น พรอมทั้งยกตัวอยางวิธีการจัดสีเสื้อผาใหเขาชุดกับสีอื่น ซึ่งถือเปนกลวิธีโนม
นาวใจที่ทําใหผูอานเกิดความมั่นใจในเครื่องแตงกายที่มีสีสันดังกลาว ติดตามดูภาพเครื่องแตงกายที่
นํามาเสนอและซื้อเครื่องแตงกายนั้นๆ ในที่สุด

๑๐๓

ตัวอยางที่ ๑
เทรนดสีเขียวใสซามาแรงประจําซีซั่นนี้ ตองยกใหสีเขียวเปลือกมะนาวเคาละคา
เพราะแคเห็นก็เปรี้ยวปากอยากจะลิ้มลองซะแลว ยิ่งถาไดจับคูกับสีขาว หรือจับมาตัดดวยสีชมพู ยิ่ง
เดิรนเกินบรรยาย!
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๗๔)
จากตัวอยางขางตน พบวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการโนมนาวใจโดยให
คําแนะนําในการใสเสื้อผา สีเขียวเปลือกมะนาว วาเปนสีที่ไดรับความนิยมมาก โดยใชคําขยาย ซา
มาแรงประจําซีซั่นนี้ และชวยเสริมบุคลิกเปรี้ยวใหกับผูสวมใสมากขึ้น และยังแนะนําถึงวิธีการ
จับคูสีวาหากเลือกใชสีเขียวเปลือกมะนาวนี้กับสีข าวหรือตัด กับสีชมพู จะชว ยเพิ่ม เดิรน เกิน
บรรยาย ใหกับผูสวมใสมากขึ้นดวย ผูที่ตองการมีบุคลิกเปรี้ยวและทันสมัยจึงตองหาซื้อเครื่องแตง
กายที่มีสีเขียวตามคําแนะนําของผูเขียนคอลัมนแฟชั่น
ตัวอยางที่ ๒
ขาว-ดําอมตะ ไมวาจะผานไปซัก กี่ซีซั่น ก็จ ะยังอิน เทรนดอยูเสมอ โดยเฉพาะ
สาวอั้ม ผูเปนเจาแมแฟชั่นตัวจริง ก็ไมมีวันตกยุคกับเคาหรอกคา…
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๑๐๙)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการโนมนาวใจโดยใหคําแนะนําในการใสเสื้อผา สี
ขาว-ดํา วา เปนสีที่ไดรับความนิยมโดยใชคําวา อมตะ ซักกี่ซีซั่นก็อินเทรนดอยูเสมอ ไมมีวันตกยุค
และยังอางถึงนักแสดงหญิงที่ไดรับฉายาวาเปน เจาแมแฟชั่นตัวจริง อยาง อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ วา
นิยมใสเสื้อผาสีดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการใหคําแนะนําเปนกลวิธีโนมนาวใจที่ทําใหผูอานเกิด
ความมั่นใจในเครื่องแตงกายที่มีสีขาว-ดํา และติดตามเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ
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ตัวอยางที่ ๓
สีสันสุดกรี๊ดประจําซีซั่นนี้ สไปซี่ตองขอยกพื้นที่ใหโทนสีขาว-แดง-ดํา เพราะไม
วาจะหยิบมาแมทชกันในสไตลไหน ก็ดูเขากั๊นเขากันซะจริ๊งจริง...
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๑๑๗)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการโนมนาวใจโดยใหคําแนะนําในการใสเสื้อผา
โทนสีขาว แดง และ ดํา วา เปนสีที่ไดรับความนิยมมาก โดยใชคําวา สุดกรี๊ด และอธิบายการใชวา
สามารถนําแตละสีมาจับคูกันไดงายและ ดูเขากั๊นเขากัน ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการใหคําแนะนําเปน
กลวิธีโนมนาวใจที่ทําใหผูอานเกิดความมั่นใจในเครื่องแตงกายที่มีสีสัน ดังกลาว เพราะทันสมัย
จับคูกับอะไรก็เขากันไดดี
๓.๒.๔.๒ คําแนะนําการเลือกสีเสื้อผาตามฤดูกาล
การให คําแนะนําการเลื อกสีเ สื้อผา ตามฤดู ก าล เปน การยกตัว อย างสีที่ เหมาะ
สําหรับเสื้อผาในแตละฤดูหรืออาจบอกถึงความนิยมของสีในฤดูกาลนั้นๆ
ตัวอยางที่ ๑
ซัมเมอรนี้เตรียมตัวตอนรับเทรนดแฟชั่นสีลูกกวาดกันใหดีเทอะ โดยเฉพาะสีชมพู
ขอบอกวา ดูหรู เดนสุดๆ คา..ขอบอก..
(คอลัมน Mix it up ๗๗)
จากตัวอยางขางตนผูเขียนคอลัมนแฟชั่นแนะนําการเลือกสีสําหรับฤดูรอนที่จะถึง
วา นิยมสีหวานๆ โดยใชคําวา สีลูกกวาด แสดงใหเห็นความหลากสีสัน และเสริมวา ควรเลือกใชสี
ชมพูเพราะจะชวยให ดูหรู และ เดนสุดๆ
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ตัวอยางที่ ๒
เตรียมไปขุดหาเสื้อผา เครื่องประดับสีฟาหรือน้ําเงินจากกรุเกามาเตรียมอินกันได
เพราะซัมเมอรนี้กลับมาอินกันแนๆ แตถาอยากไดดีไซนใหมๆ เดิรนๆ ละก็ ออกไปตะลุยชอปฯ กัน
ไดเลย ซัมเมอรนี้จะไดอินกันอยางมาดมั่นยังไงละคา...
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๗๗)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนแนะนําวา สีฟาและน้ําเงินจะกลับมานิยมใน ซัมเมอร
โดยผูเขียนใชคําวา ขุด...จากกรุเกา บอกใหทราบวา สามารถนําเสื้อผาเกามาใชก็ไดเพียงแคมีสีฟา
หรือน้ําเงิน หรือถาตองการเสื้อผาที่มีดีไซนใหมๆ เดิรนๆ ก็ตะลุยซื้อกันไดเลย เพื่อที่ซัมเมอรนี้จะ
ไดมีชุดสวยมั่นใจไวใส อินเทรนด
ตัวอยางที่ ๓
ตอนรับแฟชั่นชวงหนาหนาวที่กําลังจะมาถึง ดวยเทรนดฮิตที่คุมโทนขาว-ดํา, แดง
สกาเล็ตน้ําเงินเขม, เทาควันบุหรี่, เขียวขี้มา และลายสก็อต คุณสาวๆ เตรียมอัพเดทความอินไวตั้งแต
เนิ่นๆ นะคะ ไมงั้นเชยไมรูดวย
(คอลัมน Runway ฉบับที่ ๑๐๗)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการโนมนาวใจโดยใหคําแนะนําในการเลือกสีสัน
เสื้อผาวา สีที่คาดวาจะไดรับความนิยมมากในชวงฤดูหนาวที่ถึง คือ สีขาว-ดํา แดง สกาเล็ต น้ําเงิน
เขม เทาควันบุหรี่ เขียวขี้มา และลายสก็อต โดยใชคําวา เทรนดฮิต และใชคําวา เนิ่นๆ เพื่อบอกให
ผูอานหาซื้อเครื่องแตงกายสีดังกลาวไวตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อใหนําเทรนด และปดทายดวย ไมงั้นเชยไมรู
ดวย เพื่อย้ํากับผูอานวา ถาไมซื้อแฟชั่น สีเหลานี้มาใชอาจจะตกยุค ผูวิจัยเห็น วา กลวิธีก ารให
คําแนะนําเปน กลวิธีโนมนาวใจที่ทํา ใหผูอานเกิดความมั่นใจในเครื่องแตงกายที่มีสีสันดังกลาว
ติดตามภาพเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอและซื้อเครื่องแตงกายนั้นๆ ในที่สุด
จากการศึกษากลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูวิจัยพบวา ผูเขียนเลือกใชกลวิธีการใหคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ เพราะกลวิธีนี้เปน
กลวิธีที่ใชเปนขั้นพื้นฐานที่นิยมทํากันมากในสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร เพราะถูกยกใหเปนคูมื
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ในการใชชีวิตของผูอานในแตละกลุม อีกทั้งกลวิธีนี้ยังเปนกลวิธีที่ชวยเสริมความมั่นใจตอเครื่อง
แตงกายที่แนะนํา คือ ทําใหผูอานมองเห็นคุณสมบัติที่ดีของเครื่องแตงกาย เชน กําลังไดรับความ
นิยมมาก หรือชวยเสริมใหมีบุคลิกภาพอยางไร และยังชวยใหผูอานทราบวิธีการใชเครื่องแตงกาย
นั้น อยางถูกวิธี เชน การเลือกใหเหมาะกับรูปราง รูวิธีก ารจับคูกับเครื่องแตงกายอื่น รูจักเลือก
เครื่องประดับ ตลอดจนหลักการจับคูสีตามความนิยม กลวิธีนี้จึงชวยใหผูอานเกิดทัศนคติที่ดีตอ
เครื่องแตงกาย และเกิดพฤติกรรมซื้อเครื่องแตงกายในที่สุด
๓.๓ การกลาวอางบุคคล
การกลาวอาง คือ การกลาวอางถึงสิ่งที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ หรืออยูในความสนใจของ
ผูอาน เพื่อใหผูอานคลอยตามและตัดสินใจทําตามขอมูลที่แนะนําไดงายขึ้น เนื่องจากมีการยกขอมูล
ที่ตรงกับประเด็นความสนใจของผูอา น
สําหรับผูรับสารในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่ตองการแสวงหาความเปนตัวตนของตนเองอยู
นั้น จะเปนวัยที่มีความรูสึกไวตอการโนมนาวใจโดยภาพรวมมากกวาวัยอื่นๆ และจะจูงใจไดงาย
เมื่อใชผูแสดงที่มีรูปรางและหนาตานาสนใจ ดังนั้นการสื่อสารในแบบที่ใชกลุมอางอิงที่เปนแรง
บัน ดาลใจ (Aspirational reference group) ที่ตรงกับกลุมวัยรุน เปาหมายนั้น ๆ จะสามารถสราง
แรงจูง ใจใหเ กิด พฤติ ก รรมการซื้อและใชสิ น คาตามที่ก ลุม อางอิง นั้น ๆ ใช เชน กลุมนางแบบ
นายแบบ กลุมดารา นักรอง เปนตน (Martin, Gentry และ Hill อางใน Macklin และ Carlson, 1999,
หนา 167) และโอกาสในการจูงใจมีมากกวากลุมอื่นๆ
ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ โดยใชการกลาวอางบุคคล เปนกลวิธีหนึ่งที่
สําคัญที่กระตุนใหผูอานในกลุมวัยรุนเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบดานการแตงกาย เพราะมุงหวังที่
จะสวยหรือมีบุคลิกเหมือนกับบุคคลซึ่งตัวเองใหความสนใจอยูนั่นเอง โดยจากการศึกษากลวิธีการ
กลาวอางบุคคล ผูวิจัยพบการกลาวอางบุคคล ๓ ลักษณะ ดังตอไปนี้
๓.๓.๑ การกลาวอางบุคคลที่มีชื่อเสียง
กลวิธีการกลาวอางนี้เนนความหลงใหลที่ผูบริโภคมีตอนักแสดง อาจเปนดาราภาพยนตร
นักรอง นางแบบ เหมือนสมมุติฐานที่วา คนเรามักชื่นชอบที่จะมองเห็นตนเองเปนแบบดาราที่ตน
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หลงใหล และรูปลัก ษณข องดาราจะมีอิทธิพลตอการจูงใจผูบริโ ภคคอนขางมาก ตัว อยางเชน
เครื่องสําอางสกาแคร (Scacare) ที่เลือกคุณพิยดา อัครเศรณี เปนผูใชสินคาทําใหหมดกังวลเรื่องริ้ว
รอย (พรทิพย สัมปตตะวณิช, ๒๕๔๖)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นจะยกเอาดารา นักแสดง นางแบบ เหลานี้ มาโนมนาวใจผูบริโภคดวย
การกลาวถึงบุคลิก วิธีการแตงกาย ประกอบกับการยกตัวอยางภาพการแตงกายของดารา นักแสดง
หรือนางแบบคนนั้น เพื่อที่จ ะนํา เสนอเครื่องแตงกายที่มีลัก ษณะใกลเคียง อยูใ นรูปแบบแฟชั่น
เดียวกันแกผูอาน
ตัวอยางการกลาวอางบุคคลที่มีชื่อเสียง
ตัวอยางที่ ๑
สาว “วุนเสน” จัดวาเปนสาวทันสมัย และสวยนารักทุกโอกาส ดวยบุคลิกที่ดูไฮเปอรนิดๆ
เธอจึงเหมาะมากที่จะนํามาเปนไอดอลของเราวันนี้คะ
(คอลัมน Star Fashion ฉบับที่ ๙๕)
ผูเขียนกลาวอางถึง วีเจและพิธีกร วุนเสน – วิริฒิพา ภักดีประสงค วา เปนสาวทันสมัย สวย
นารักทุกโอกาส และมีบุคลิกไฮเปอรนิดๆ คือ เปนสาวที่ดูคลองตัว กระฉับกระเฉง เหมาะที่จะยกมา
เปน ไอดอล (ตนแบบ) ในการแตงกาย พรอมทั้งยกสไตลเสื้อผาที่วุนเสนใส คือ กางเกงยีนสขาเดป
หาสวนกับเสื้อยืนลายทาง ซึ่งกลวิธีจะชวยโนมนาวใจคนที่ตองการจะแตงตัวเลียนแบบวุนเสนหรือ
ตองการมีบุคลิกทันสมัย สวยนารัก และดูกระฉับกระเฉง ติดตามภาพเครื่องแตงกายที่นําเสนอใน
คอลัมน
ตัวอยางที่ ๒
‘สาวพอลลา ’ ผูมีร อยยิ้มที่ทําใหโ ลกสดใส มาในลุค สที่สวย นารัก และดูสบายๆ เปน
เนื้อผาที่โปรง และเรียบหรู ดูทีไรก็สดชื่นทุกทีคะ ไมเชื่อก็ลองไปถามพวกหนุมๆ เคาดูสิคะ
(คอลัมนStar fashion ฉบับที่ ๑๐๓)

๑๐๘

ผูเขียนกลาวอางถึง นักแสดงหญิง พอลลา เทเลอร ที่เปนคนยิ้มงาย มีความสวยสดใส นารัก
และพูดถึงวิธีการแตงกายของ พอลลา วา เปนแบบสบายๆ เสื้อผาที่ใชมีเนื้อผาโปรง และดูเรียบหรู
ชวยใหรูสึกสดชื่น พรอมทั้งตอกย้ําความนาชื่อถือของขอมูลดวยประโยควา ไมเชื่อก็ลองไปถาม
พวกหนุมๆ เคาดูสิคะ กลวิธีเหลานี้ชวยโนมนาวใจผูอานซึ่งชื่นชอบและตองการเปนเหมือน
พอลลา เทเลอร เลือกซื้อเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบเดียวกันกับที่นักแสดงใช เพื่อที่จะไดสวย นารัก
และดูสบายๆ เรียบหรู
ตัวอยางที่ ๓
ไมตองบอกก็รูวาสไตลก ารแตงตัว ของสาวเซ็ก ซี่อยาง ‘หนูชมพู’ ตองเปรี้ยวจี๊ด อยาง
แนนอนที่สําคัญคือหุนดีอยางเธอเนี่ย ใสอะไรก็สวยอะ
(คอลัมนStar fashion ฉบับที่ ๑๐๖)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนกลาวอางถึง นักแสดง ชมพู - อารยา เอฮารเก็ต ที่มีบุคลิกเปรี้ยว
จี๊ด และหุน ดี โดยผูเขียนใชคําวา ไมตอ งบอกก็รู บงใหเห็น วา คนทั่ว ไปทราบกัน อยูแลว วาการ
แตงตัวสไตลชมพูเปนอยางไรเพราะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่จับตามอง และย้ําความสวยของ
ชมพูดวยคําวา ใสอะไรก็สวยอะ หมายถึง เปนคนที่ใสอะไรก็สวยและดูดีเสมอ พรอมกับแสดงภาพ
เครื่องแตงกายที่มีรูปแบบตรงกับเสื้อผาที่นักแสดงคนดังกลาวใสอยู คือ เสื้อสายเดี่ยวผาซาติน และ
ชุดเดรสสายเดี่ยวผาชีฟอง เพื่อโนมนาวใจใหผูอานซึ่งชื่นชอบและตองการเปนสาวเซ็กซี่เหมือน
ชมพู- อารยา เอฮารเก็ต เลือกซื้อเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ
ตัวอยางที่ ๔
สาวนอยวัยใสอยาง “หนูแพนเคก” จะหยิบจับอะไรมาใสก็ดูสดใสอยูเสมอ อยากสวยนารัก
เหมือนเธอก็อะแดปทตามไดเลยนะคะ ไมสงวนลิขสิทธิ์คะ
(คอลัมนStar fashion ฉบับที่ ๑๑๔)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนกลาวอางถึง นัก แสดง แพนเคก - เขมนิจ จามิกรณ โดยใชคํา
สาวนอย วัยใส แสดงใหเห็นถึงบุคลิกสวยนารัก จนไมวาจะหยิบจับอะไรมาใสก็ดูดีอยูเสมอ และปด
ทายดวยประโยค ไมสงวนลิขสิทธิ์ เปนแนะผูอานใหลองนําวิธีการแตงตัวของแพนเคกไป อะแดปท

๑๐๙

ใชกับตัวเอง พรอมกับแสดงภาพเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบตรงกับเสื้อผาที่นักแสดงคนดังกลาวสวม
ใสอยู คือ กางเกงขาสั้น เสื้อเชิ้ต แขนยาว เพื่อโนมน าวใจใหผูอานซึ่งชื่น ชอบและตองการเปน
เหมือน แพนเคก – เขมนิจ จามิกรณ เลือกใชเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ เพื่อจะไดเปนสาวนอยวัย
ใส และสวย
ตัวอยางที่ ๕
“หนูรถเมล” คนสวยมีสไตลก ารแตงตัว ที่เปนเอกลัก ษณ นั่น คือแตงแบบหวานๆ และ
นารัก เห็นเธอเมื่อไหรก็สดใสทุกทีเลยละคะ
(คอลัมนStar fashion ฉบับที่ ๑๑๗)
จากตัว อยางขางตน ผูเขียนกลาวอางถึงนัก แสดง รถเมล คะนึง นิจ ที่มีก ารแตงตัว เปน
เอกลักษณ คือ หวาน นารัก และสดใส พรอมกับแสดงภาพเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบตรงกับเสื้อผา
ที่นัก แสดงคนดังกลาวสวมใสอยู เพื่อโนมน าวใจใหผูอานซึ่งชื่น ชอบและตองการเปน เหมือน
รถเมล คะนึงนิจ เลือกใชเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ จะไดมีบุคลิกหวาน นารัก และสดใส
๓.๓.๒ การกลาวอางภาพลักษณบุคคล
การกลาวอางรูปแบบบุคคลในที่นี้หมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกที่คนทั่วไปมองเห็นไดชัดเจน
เชน คุณหนูตองมีบุคลิกออนหวาน เรียบรอย แตงตัวนารัก สาวไฮโซเปนสาวแตงตัวเกง ใชของที่มี
ราคาสูง เปนตน ซึ่งกลวิธนี ี้ชวยกระตุนใหผูอานที่ตองการมีบุคลิกเหลานี้ทําตามคําแนะนําในการ
แตงกายที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนําเสนอ

๑๑๐

ตัวอยางการกลาวอางภาพลักษณบุคคล
ตัวอยางที่ ๑
ถึงคราวที่สาวกะโปโลจะของแปลงรางเปน สาวไฮโซซักหนึ่งวัน ยิ่งเทรนดแฟชั่นชวงนี้
ออกมาเลิ ศหรูอ ลังการล านแปด สาวๆ จะอดใจไดยั งไงไหว ถึงเวลาเลือกเสื้อ ผา ซาติน ซีท รู
ผาลูกไม พรอมหนีบกระเปา – รองเทาขนเฟอร หรือจะเปนปกเลื่อมวิบวับออกไปเฉิดฉายกันได
แลวจา
(คอลัมน Trend alert ๘๕)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นกลาวอางภาพลักษ สาวไฮโซ ซึ่งมักสวมใสเสื้อผา
หรูหรา มาเชื่อมโยงกับเสือ้ ผาเครื่องแตงกายแบบ ผาซาติน ซีทรู ผาลูกไม หนีบกระเปา-รองเทาขน
เฟอร หรือปกเลื่อม ที่เลิศหรูอลังการลานแปด เพื่อใหผูอานเชื่อวา เมื่อสวมใสเสื้อผาที่นํามาแนะนํา
จะชวยใหมีบุคลิกเหมือนกับสาวไฮโซ
ตัวอยางที่ ๒
แฟชั่นลายจุดคัมแบ็คมาใหสาวๆ ไดอินเทรนดกันอีกแลว แถมตอนนี้ยังพาเหรดออกมาได
หลากแนว หลายดีไซน ไมวานะเปนแนวเซ็กซี่ หวานๆ แบบผูหญิง…ผูหญิง หรือแบบเรียบๆ ดูเปน
คุณหนู รักชอบสไตลไหน ชอปฯ มาแปลงโฉมตัวเองไดตามใจชอบเลยนะคา..
(คอลัมนMix it up ฉบับที่ ๑๐๓)
จากตัวอยางขางตน พบวา ผูเขียนกลาวอางภาพลักษณ คุณหนู ที่มีบุคลิกออนหวาน นารัก
โดยยกตัวอยางแฟชั่นที่ชวยใหมีภาพลักษณดังกลาว คือ แฟชั่นลายจุดในแบบเรียบๆ ไดแก ชุดเดรส
แขนยาว มีเข็มขัดคาดเอว ทําใหผูอานที่ตองการมีบุคลิกเปนคุณหนูใชเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบ
ดังกลาวตอไป

๑๑๑

ตัวอยางที่ ๓
สาวๆ คนไหนที่ใฝฝนวาจะเห็นตัวเองในลุคสแบบเจาหญิงหวานใส ก็หามพลาดสไตลการ
แตงตัวดวยชุดเดรสสวยพลิ้วนะคะ มีใหเลือกทั้งเดรสสายเดี่ยว แขนกุด หรือจะเปนแขนสามสวนก็
หรูเกไปอีกแบบ สวยใสเต็มที่แลวก็เหลือแครอราชรถมาเกยแคนั้นเอง…
(คอลัมนExtra trend ฉบับที่ ๑๐๘)
จากตั ว อย างข างต น พบว า ผูเ ขียนกลา วอา งภาพลัก ษณ ผู หญิง ที่มีบุ ค ลิก สงา งามอยา ง
เจาหญิง โดยยกตัวอยางแฟชั่นที่ชวยใหมีบุคลิกพึงประสงคดังกลาว คือ แฟชั่นชุดเดรส ทั้งสายเดี่ยว
แขนกุด และแขนสามสวน และปดทายดวยขอความ สวยใสเต็มที่แลวก็เหลือแครอใหราชรถมาเกย
เพื่อย้ําใหผูอานทราบวา เสื้อผาที่นํามาแนะนําจะชวยใหผูอานสวยเหมือนเจาหญิงได เมื่อแตงตัว
เสร็จก็แลว ก็ตองนั่งรอราชรถมารับไปงาน กลวิธีนี้ชวยโนมนาวใจใหผูอานที่ตองการมีบุคลิกสงา
งามเหมือนเจาหญิงใชเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบดังกลาวตอไป
ตัวอยางที่ ๔
เทรนดเสื้อผาลายตารางหมากรุกกําลังมาแรงสุดขั้ว สาวแซบคนไหนที่อยากแตงหรูดว ย
เสื้อผาสไตลสาวผูดีอังกฤษแบบนี้ละก็รีบกันไดแลวนะคะ ขืนชักชาเดี๋ยวเอาทตกเทรนด แลวจะหา
วา SPICY ไมเตือน!
(คอลัมนMix it up ฉบับที่ ๑๑๔)
จากตัวอยางขางตนพบวา ผูเขียนกลาวอางภาพลักษณ สาวผูดีอังกฤษ โดยยกตัวอยางแฟชั่น
ที่ชวยใหมีภาพลักษณดังกลาว คือ แฟชั่นเสื้อผาลายตารางหมากรุก มีคําขยายบงความทันสมัยวา มา
แรงสุดขั้ว ทําใหผูอานทีต่ องการมีบุคลิกแบบสาวผูดีอังกฤษใชเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบดังกลาวไป
ใสเพื่อจะได ไมเอาท ตกเทรนด

๑๑๒

ตัวอยางที่ ๕
เทรนดแฟชั่นสไตลคุณนู คุณหนู กําลังมาแรงสงทายปลายปเชียวคะ สาวๆ ลองเลือกชุด
เดรสดีไซนแหววๆ สักตัวมาจับคูกับตางหู และขอมือวิบๆ วับๆ ดูสิ กุก กิ๊กไดใจใชมั้ยละคา...
(คอลัมนExtra trend ฉบับที่ ๑๑๗)
จากตัวอยางขางตน พบวา ผูเขียนกลาวอางภาพลักษณ คุณหนู โดยยกตัวอยางแฟชั่นที่ชวย
ใหมีภาพลักษณดังกลาว คือ แฟชั่นชุดเดรสสีหวานแหววกับตางหู และขอมือวิบวับ ทําใหผูอานที่
ตองการมีภาพลักษณแบบคุณหนูใชเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบดังกลาวตอไป
๓.๓.๓ การกลาวอางผูเชี่ยวชาญดานแฟชั่น
กลวิธีก ารกลาวอางผูเชี่ยวชาญดานแฟชั่น เปนอีกกลวิธีหนึ่ง ที่ชวยโนมนาวใจผูอานได
ผูวิจัยเห็นวา ผูเชี่ยวชาญดานแฟชั่น เปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือและมีความรอบรูทางดานแฟชั่น
เมื่อนํามากลาวอางในคอลัมนแฟชั่นก็จะชวยใหผอู านเกิดความมั่นใจในเครื่องแตงกายที่นําเสนอวา
จะไมเชย หรือลาสมัย แนนอน จากการศึกษากลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ โดยการกลาวอาง
ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูดานแฟชั่น พบ ๒ ตัวอยาง คือ
ตัวอยางการกลาวอางผูเชี่ยวชาญดานแฟชั่น
ตัวอยางที่ ๑
อีกครั้งกับความยิ่งใหญของ ELLE Fashion Week 2006 ที่จะปลุกกระแสวงการแฟชั่นอีก
ครั้งนี้ดวยแฟชั่นโชวจาก 16 สุดยอดดีไซนเนอรชื่อดังของเมืองไทยเพื่อชวยผลักดันแฟชั่นไทยให
กาวขึ้นสูระดับสากล
(คอลัมนRunway ฉบับที่ ๑๑๓)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นกลาวอางถึง ๑๖ สุด ยอดดีไซเนอรชื่อดังของเมือ งไทย เพื่อรับรอง
คุณ ภาพของแฟชั่นที่นํามาเสนอ ผูวิจัยเห็ นวา การกลาวอางในลักษณะนี้จ ะตองนํารูปแบบของ
แฟชั่นที่ผูเขียนนําเสนอไปประยุก ตใ ชเอง เนื่องจากผูเขียนมุงเนนที่จ ะเสนอภาพแฟชั่น เพื่อจุด

๑๑๓

ประกายความคิดในการแตงตัวของผูอาน และไมไดมีการแนะนําราคาหรือชื่อรานประกอบแตอยาง
ใด
ตัวอยางที่ ๒
ก็เพราะเปนหนังสือที่เหมาะกับคุณสาวๆ นี่คะ เราก็เลยแสวงหาเสื้อผาที่คัดสรรมาแลววา
คุมคาทั้งคุณภาพ และราคา รับประกันเลยวายังไงก็ถูกใจคุณผูอานแนๆ เจาคะ
(คอลัมนStar fashion ฉบับที่ ๑๑๕)
ในที่นี้ หนังสือที่เหมาะกับคุณสาวๆ คือ SPICY ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกกลวิธีการกลาว
อางถึงนิตยสาร SPICY ซึ่งเปนนิตยสารวัยรุนที่มียอดขายสูงสุดวา ที่เปนผูเชี่ยวชาญและใกลชิดกับ
วงการแฟชั่นมาโดยตลอด จนผูอานมั่น ใจไดวา เครื่องแตงกายที่นํามาเสนอผานการคัดสรรใหมี
ความคุมคาทั้งในเรื่องคุณภาพ และราคา
ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการกลาวอางบุคคลทั้ง ๓ ประเภท คือ (๑) บุคคลที่มีชื่อเสียง (๒) การ
กลาวอางภาพลักษณบุคคล (๓) ผูเชี่ยวชาญดานแฟชั่น เปนกลวิธีที่สอดคลองกับลักษณะนิสัยของ
กลุมผูอานที่อยูในชวงวัยรุน ที่มีพฤติกรรมชอบเลียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในสังคม
โดยกลวิธีการกลาวอางบุคคลเพื่อโนมนาวใจที่ถูกนํามาใชมากที่สุด คือ การกลาวบุคคลที่มีชื่อเสียง
รองลงมา คือ การกลาวอางภาพลัก ษณบุคคลและการกลาวอางผูที่มีค วามเชี่ยวชาญดานแฟชั่น
ตามลําดับ
๓.๔ การรับรองผล
กลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจดวยวิธีการรับรองผล เปนกลวิธีที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น
นิตยสาร SPICY เลือกใชเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูอานในการใชเครื่องแตงกาย โดยผูเขียนจะ
เลือกใชรูปภาษาวา รับรอง ชัวร รับประกัน การันตี คอนเฟรม เปนตน เพื่อเปนการยืนยันแกผูอาน
วา เมื่อผูอานใชเครื่องแตงกายที่แนะนํา จะเกิดผลดีกับผูอานในหลายลักษณะ เชน ทันสมัย สวยขึ้น
มีเสนหมากขึ้น เปนที่สนใจของหนุมๆ มีความโดดเดน ดูดีมากกวาเดิม เปนตน

๑๑๔

ผูวิจัยเห็นวาการรับรองผลเปนปจจัยที่ชวยเพิ่มความมั่นใจใหแก ผูอานที่ไมเคยใชแฟชั่น
รูปแบบนั้นๆ มากอน เมื่อผูเขียนใชกลวิธีการรับรองผลทําใหผูอานเกิดความมั่นใจที่จะลองใชเครื่อง
แตงกายเพราะเชื่อวา เครื่องแตงกายที่ผูเขียนนํามาเสนอชวยเปลี่ยนบุคลิกหรือทําใหผูอานมีชีวิตที่ดี
ขึ้น จึงตัดสินใจที่ใชเครื่องแตงกายนั้น
ตัวอยางการรับรองผล
ตัวอยางที่ ๑
มาอินเทรนดรับหนาหนาวกันดวยแฟชั่นเสื้อผาสุดเก สไตลถักทอทั้งหลายที่แคเห็นก็อุนใจ
อุนกายไปถึงไหนตอไปแลว แตที่โดดเดนเตะตา และพลาดไมไดตองยกให Accessories สไตล
เดียวกัน ไดมาประดับกายสักชิ้นสองชิ้น รับรองไมมีเอาทแนนอน
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๗๓)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนใชกลวิธีการรับรองผล โดยใชคําวา รับรองไมมีเอาท เพื่อยืนยัน
ใหผูอานมั่นใจวา การใสเครื่องประดับในสไตลถักทอ จะชวยใหเสื้อผาสไตลถักทอในชวงฤดูหนาว
ดูโดดเดนและไมลาสมัย ทําใหผูอานเกิดความมั่นใจวา หากตนเองซื้อเครื่องประดับประเภทถักทอ
มาใชจะชวยเสริมใหการแตงกายในชวงหนาหนาวของตนเองดูโดดเดนและทันสมัยขึ้น
ตัวอยางที่ ๒
เพิ่มดีก รีความฮอตใหกับตัว เอง ดวยเสื้อผา See-through ไดอารมณพลิ้ว ๆ แบบสบายๆ
รับรองคะวา งานนี้หนุมๆ ไมเหลียวหลังก็ใหมันรูไป
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๗๘)
จากตัวอยางขางตน พบวา ผูเขียนเลือกใช คําวา รับ รอง เพื่อยืนยันวา การใสเสื้อผาแบบ
See-through จะชวยเพิ่มความเซ็กซี่และความดึงดูด ใจ จนทําใหเปนที่สนใจของชายหนุม ทําให
ผูอานเกิดความมั่นใจวา หากตนเองซื้อเสื้อผาแบบ See-through มาใชจะชวยเสริมใหตนเองเซ็กซี่
และดึงดูดความสนใจของชายหนุมมากขึ้น

๑๑๕

ตัวอยางที่ ๓
มาแตงตัวใหฮอตแขงกับดีกรีความรอนของแสงแดดดวยเทรนดแฟชั่นสีเหลือง ทอง และ
สม กันเถอะ รับประกันวาเทรนดสีไบรทๆ สุดฮอตแบบนี้ จะไมทําใหสาวเปรี้ยวผิดหวังแนนอน!
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๘๓)
จากตัวอยางขางตน พบวา ผูเขียนเลือกใชคําวา รับประกัน เพื่อยืนยันวา การใชเสื้อผาที่มีสี
เหลือง ทอง และสม จะชวยเพิ่มความเปรี้ยว เซ็กซี่และความดึงดูดใจ ทําใหผูอานเกิดความมั่นใจวา
หากตนเองซื้อเสื้อผาเทรนดสีเหลือง ทอง และสม มาใชจะชวยเสริมใหตนเองเปรี้ยว เซ็กซี่และ
ดึงดูดความสนใจมากขึ้น
ตัวอยางที่ ๔
ใครอยากมีชุดสวยใสไปเที่ยวกะหวานใจเชิญเขามาทางนี้เลยจา เพราะตอนนี้สายเดี่ยวกะ
ยีนสขายาวกําลังมาแรงสุดๆ รับ รองวาใสแลวปง ถาใสไปเดิน ควงแขนกับหวานใจรับรองไดวา
หวานในสุดที่รักไมมีเหลียวไปมองสาวอื่นใหช้ําในแนๆ คอนเฟรมจา..
(คอลัมน Style on stage ๘๕)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนใชกลวิธีการรับรองผล โดยใชคําวา รับรอง และ คอนเฟรม เพื่อ
ยืนยันใหผูอานมั่นใจวา การเลือกใสเสื้อสายเดี่ยวกับกางเกงยีนสขายาวกําลังไดรับความนิยม เหมาะ
ที่จะใสเปนชุดสําหรับออกเดท เพราะทําใหสวยดูดี จนคูรักจะหลงเสนหจนไมวอกแวกไปมองหญิง
อื่นแนนอน ใหผูอานเกิดความมั่นใจวา หากตนเองใสเสื้อสายเดี่ยวกับกางเกงยีนสขายาวจะสวย
และดูดี จนคูรักไมนอกใจไปชอบผูหญิงอื่น
ตัวอยางที่ ๕
สนุกสนานกับการแตงตัวที่ไมมีขีดจํากัด ดวยการแตงแตม เสื้อผาที่มีดีไซนแปลกตาและ
สีสัน สุด คั ลเลอรฟู ล ใหคุณ สาวๆ ไดสวยเฉิ ด เริ่ด ล้ํ าไดอยา งเต็มที่ รับรองว าปารตี้คื น นี้คุณ ไม
นอยหนาใครแนๆ
(คอลัมน Runway ๑๐๒)

๑๑๖

ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชกลวิธีการรับรองผล โดยใชคําวา รับรอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจเมื่อใส
เครื่องแตงกายที่นํามาเสนอในคอลัมนวา การเลือกเสื้อผาที่มีสีสันสดใส มีดีไซนแปลกตา ใสไปงาน
ปารตี้ จะชว ยใหสาวๆ ดูโ ดดเด น มากยิ่งขึ้น และรับรองวาสาวๆ จะตอง สวย เฉิด เริ่ด ล้ํา ไม
นอยหนาใครแนๆ
๓.๕ การกลาวย้ําความสําคัญ
การกลาวย้ําความสําคัญ เปนกลวิธีที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชเพื่อตอกย้ําความสําคัญ
ของเครื่องแตงกายที่นําเสนอ โดยมักพบในรูปภาษาที่เปนประโยคคําสั่ง เชน ตองรีบไปชอปฯ ดวน
หามพลาดเด็ดขาด อยาพลาดเด็ดขาด ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีนี้เปนชวยกระตุนใหผูอานรูสึกวา เครื่อง
แตงกายที่ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นนําเสนอเปนเรื่องสําคัญ พลาดไมได และตองติดตาม จนเกิดความ
คลอยตาม คือ ใชเครื่องแตงกายนั้นในที่สุด
ตัวอยางการกลาวย้ําความสําคัญ
ตัวอยางที่ ๑
วาว! สวยจับใจจริงๆ สําหรับแฟชั่นรองเทาเซตนี้ เกๆ เริ่ดๆ ทั้งนาน สาวใดอยากไดจับจอง
เปนเจาของก็ตองรีบไปชอปฯ ดวนแลวละคา
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๘๓)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชขอความ ตองรีบไปชอปฯ ดวนแลวละคา เพื่อ
กระตุนใหผูอานเกิดความรูสึกวาเครื่องแตงกายที่นําเสนอที่นําเสนอ คือ รองเทา มีความพิเศษจน
ตองรีบไปซื้อหามาใช ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการกลาวย้ําความสําคัญจึงถือเปนกลวิธีการโนมนาวใจที่
กระตุนใหผูอานเกิดความรูสึกวารองเทาที่นําเสนอมีความพิเศษและสําคัญ จนไมควรพลาดซื้อมาใช

๑๑๗

ตัวอยางที่ ๒
ยังอินกันไมเลิกสําหรับเทรนดเสื้อผา – เครื่องประดับลายจุด ก็เพราะสีสันของเจาวงกลม
เล็กๆ นี้จะทําใหสาวๆ ดูนารักสดใสขึ้นมาทันตานะสิคะ เทรนดฮิพๆ แบบนี้สาวซาหามพลาดเชียว
คะ
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๘๓)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชประโยค หามพลาดเชียวคะ กระตุนใหผูอาน
เกิดความรูสึกวาเครื่องแตงกายที่นําเสนอ คือ เสื้อผาและเครื่องประดับลายจุด มีความพิเศษจนตอง
รีบไปซื้อหามาใช ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการกลาวย้ําความสําคัญจึงถือเปน กลวิธีการโนมนาวใจที่
กระตุนใหผูอานเกิดความรูสึกวาเสื้อผาและเครื่องประดับลายจุดมีความพิเศษและสําคัญ จนไมควร
พลาดซื้อมาใช
ตัวอยางที่ ๓
เทรนดแฟชั่นเสื้อผาสีเขียวสดใสกระหน่ําออกมาใหสาวซาไดหยิบใสทาลมรอนกันอีกแลว
ถาจะใหอินสุดๆ ลองนํามาแมทชกับยีนสหรือสีขาวจะยิ่งทําใหเฉดสีดูโดดเดนชวนมองมากยิ่งขึ้น
เทรนดรอนสุดอินแบบนี้หามพลาดเด็ดขาดคะ
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๘๔)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชประโยค หามพลาดเด็ดขาดคะ เพื่อกระตุนให
ผูอานเกิดความรูสึกวาเครื่องแตงกายที่นําเสนอ คือ เสื้อผาสีเขียวสด มีความพิเศษจนตองรีบไปซื้อ
หามาใช ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการกลาวย้ําความสําคัญจึงถือเปนกลวิธีการโนมนาวใจที่กระตุนให
ผูอานเกิดความรูสึกวาเสื้อผาสีเขียวสดมีความพิเศษและสําคัญ จนไมควรพลาดซื้อมาใช
ตัวอยางที่ ๔
สําหรับสาวๆ ที่กําลังมองหารองเทาสวยๆ ไวใสเลนดูซักคู อยาพลาดกับคอลเล็คชั่นรองเทา
รุนใหมนี้เด็ดขาด ไมงั้นเชยแหลก
(คอลัมน Star fashion ฉบับที่ ๘๙)

๑๑๘

จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชประโยค อยาพลาดกับคอลเล็คชั่นรองเทารุน
ใหมนี้เด็ดขาด ไมงั้นเชยแหลก เพื่อกระตุนใหผูอานเกิดความรูสึกวาเครื่องแตงกายที่นําเสนอ คือ
รองเทา มีความพิเศษจนตองรีบไปซื้อหามาใช ผูวิจัยเห็นวา กลวิธีการกลาวย้ําความสําคัญจึงถือเปน
กลวิธีการโนมนาวใจที่กระตุนใหผูอานเกิดความรูสึกวาเครื่องแตงกายที่นําเสนอมีความพิเศษและ
สําคัญ จนไมควรพลาดซื้อมาใช
ตัวอยางที่ ๕
ผูหญิงกับแฟชั่นหวานๆ เปนของคูกันเสมอ…ลองหาเสื้อแขนตุกตาหรือแขนมีระบายพลิ้วๆ
มาใสกับกางเกงขาสั้นสีพื้น แลวเพิ่มความสนุกในการแตงตัวดวยเข็มขัดลูกไมกับกระเปาสไตล
หญิงๆ ดูสิคะ บอกไดเลยวาเปนอีกเทรนดฮอตที่สาวหวานหามพลาด!!!
(คอลัมน Extra trend ฉบับที่ ๑๐๖)
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําวา หามพลาด มาเนนย้ําใหผูอานเห็นความสําคัญของเครื่อง
แตงกายที่นําเสนอในคอลัมน คือ เสื้อแขนตุกตาหรือแขนมีระบายพลิ้วๆ กับกางเกงขาสั้นสีพื้นๆ
และเข็มขัดลูกไมกับกระเปา เพราะเปน เทรนดฮอต คือเปนแฟชั่นที่กําลังไดรับความนิยม ถาไมทํา
ตามอาจจะเชยหรือตกยุคได
๓.๖ การเปรียบเทียบ
การใชภาษาเชิงเปรียบเทียบนับเปนการขยายความหมายของคําออกไปจากเดิม และทําให
สามารถเห็นภาพและเขาใจไดชัดเจนมากขึ้น (ฌุมพรี เหลาวิเศษกุล,๒๕๔๗: ๙) จากการศึกษาขอมูล
ผูวิจัยพบวา ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชกลวิธีนี้เพื่อเปรียบเทียบอารมณและบุคลิกภาพซึ่งเปน
นามธรรมกับสิ่งที่เปนรูปธรรม ทําใหเกิดความเขาใจและเกิดภาพชัดเจนขึ้น

๑๑๙

ตัวอยางการเปรียบเทียบ
ตัวอยางที่ ๑
พูดถึงวันวาเลนไทน จะมีอะไรที่เขากันไดดิบดีเทากับสีชมพูอีกละคะ...วาแลวก็ลองคนหา
ในตูเสื้อผาของคุณดูซิวา มีเสื้อผา Accessories ชิ้นไหนบางที่เปนสีชมพู แลวก็หยิบจับมามิกซแมทช
กันใหหวานเปนลูกกวาดกันไดเลย...
(คอลัมน Trend alert ฉบับที่ ๗๕)
จากตัว อยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นยกเอาการแตงกายที่เนน สีชมพูแนวหวานมา
เปรียบเทียบกับลูกกวาด เพื่อบอกบุคลิกของสาวที่แตงตัวเสื้อผาสีชมพู
ตัวอยางที่ ๒
แฟชั่นเซ็ตนี้ขอเอาใจสาวหวาน ดวยเครื่องประดับสุดอลังการงานสราง ทั้งสรอย กําไล ตาง
หู และไมพลาดกับมงกุฏจิ๋วที่จะทําใหคุณสวยดั่งเจาหญิงในเทพนิยาย
(คอลัมน Style on Stage ฉบับที่ ๗๙)
จากตัว อยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เปรียบความสวยของสาวๆ ที่ประดับผมดว ย
มงกุฎกับเจาหญิง โดยแนะนําวา การใชมงกุฎเล็กๆ ประดับที่ผมจะชวยใหผูอานสวยดั่งเจาหญิงใน
เทพนิยาย
ตัวอยางที่ ๓
สีหวานของเสื้อผา ทําเอารั น เวยแฟชั่น นี้ดูสวยงามนุมนวลเหมือนประดับประดาดว ย
ดอกไมสีหวานเบงบานสะพรั่ง แตถาอยากเพิ่มความเฉี่ยวขึ้นมาอีกนิด ก็เพิ่มสีสดๆ ของเสื้อผาขึ้นมา
อีกหนอย แคนี้ก็สวยล้ําเกินใครแลวละคะ
(คอลัมน Runway ๘๙)
จากขอความขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เปรียบสีหวานของเสื้อผากับสีของดอกไมที่เบง
บานสะพรั่ง จนทําใหเวทีแคทวอลคดูสดชื่นเหมือนไดประดับประดาดวยดอกไม
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ตัวอยางที่ ๔
เกิดอารมณหวานขึ้นในหัวใจอีกแลวละคะ เลยอดไมไดที่จะหยิบเดรสลวดลายโดนใจมา
สวมใส เพิ่มระดับน้ําตาลใหพุงปรี๊ด...แลวถาอยากใหลุคสหญิงๆ แบบเต็มๆ ก็ตองแถมดวยเข็มขัด
เสนโตสไตลวินเทจดวยนะคะ
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๙๕)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น นิตยสาร SPICY เลือกใชสิ่งที่เปนรูปธรรม คือ
อาหารที่มีรสหวานอยาง น้ําตา มาเปรียบเทียบกับบุคลิกหรืออารมณหวานของผูหญิง
ตัวอยางที่ ๕
คุณสาวๆ ลองเช็คบางหรือเปลาวา มีเสื้อผาเกาเก็บกองสูงเกือบเทาภูเขาหรือยัง ถาใช... ลอง
คนเสื้อยืดสีเรียบมาใสกับกระโปรงสั้นที่นํามาใหอินกันดู รับรองวา ไดทั้งประหยัด ไดทั้งสวย
(คอลัมน Mix it up ฉบับที่ ๑๐๐)
จากตัวอย าง ผูเขียนคอลัมนแฟชั่น เปรียบเทียบกองผาเกาเก็บกับภูเขา แสดงใหเห็น ถึง
ปริม าณของเสื้ อผ าที่ มีอยู มากมาย และชั ก ชวนใหผ านลองคน เสื้อ ยืด สีเ รียบมากใสเข าชุ ด กั บ
กระโปรงสั้นที่นํามาแนะนํา
๓.๗ การใชจุดจับใจดานราคา
จุดจับใจ หมายถึง สิ่งที่ทําใหสินคาในงานเขียนนั้นๆ นาสนใจตอผูบริโภค(Wells, Burnett
และ Moriarty, 1995, หนา 278) และการจูงใจหรือการโนมนาวใจในงานเขียนชนิดตางๆ ก็ขึ้นอยูกับ
จุด จับใจเหลานี้ที่ผูเขียนจะเลือกใชใ หเหมาะสมกับสิน คาและผูบริโ ภคเปาหมายของตน หรือ
หมายถึงเครื่อ งมือ ที่โ ฆษณาใชเพื่ อจูง ใจใหผูบ ริโ ภคเกิ ด การตอบสนองตามที่ผู เขีย นตอ งการ
(Weilbacher, 1984, หนา 198) หรือหมายถึงแนวทางที่ใชในการเรียกรองความสนใจของผูบริโภค
และ/หรือมีอิทธิพลตอความรูสึกของผูบริโภคที่จะเกิดขึ้นตอสินคา /บริการ จึงเปรียบเสมือนสิ่งที่
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ผลักดันผูบริโภค หรือสิ่งที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคและกระตุนความสนใจของผูบริโภค
(Belch และ Belch, 1995 อางถึงใน พรทิพย สัมปตตะวนิช, ๒๕๔๖)
จุดจับใจดานราคา (Price appeal) เปนการเสนอราคาพิเศษที่อาจเปนการลดราคา หรือสินคา
ราคาถูก มัก จะใชมากในการโฆษณาแบบคาปลีก (retail advertising) การใชจุดจับใจดานราคา
กลายเปนจุดจับใจที่คอนขางนิยมใชมากในสินคาปกติเชนกัน ตัวอยางเชน เทศกาลของหวาน ราคา
19 บาท ที่แม็กโดนัลดส ทั้งพายและไอศครีมซันเดในราคาเพียง 19 บาท ซึ่งลดลงจากราคาปกติ
สําหรับโบวี่และคณะ เรียกจุดจับใจนี้ วา “จุดจับใจดานราคา/หรือคุณคา” (price or value
appeal) โดยกลาววา โฆษณาสามารถทําใหผูบริโภคตระหนักถึงคุณคาของสินคา ผานวิธีตางๆ ได
หลากหลายวิธี เชน การทําราคาใหต่ําลง หรือการทําใหผูบริโภคตระหนักในราคาใหม หรือการ
เพิ่มเติมคุณคาพิเศษบางอยางลงไปในตัวสินคา เชน สูตรใหม สวนผสมเพิ่มขึ้น แตขายในราคาเดิม
หรือการคงราคาเดิมดวยสินคาเดิมแตขาวสารจูงใจโดยพยายามทําใหผูบริโภคเห็นวาสินคานั้นๆ มี
คุณคาพอที่จะจายเงินซื้อ เชน โฆษณานมเปรี้ยวพรอมดื่ม ยู.เอช.ที. สลิมหนองโพที่กลาววา “ทําไม?
คนที่ดื่มสลิมเปนประจําไมเคยคิดวาแพง คุณภาพคับกลองอยางนี.้ ....คุณวาคุมไหม?”
ผูวิจัยเห็นวา การใชจุดจับใจดานราคา เปนอีกกลวิธีที่พบจากการศึกษาขอมูลจากคอลัมน
แฟชั่น นิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยผูเขียนไดกลาวราคาของเครื่องแตงกาย ๒ ลักษณะ คือ
๓.๗.๑ การระบุชว งเวลาลดราคา
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นแนะนําใหผูอานซื้อเครื่องแตงกานที่นํามาเสนอ โดยใชจุดจับใจดาน
ราคา คือ กระตุน ใหผูซื้ อเกิด ความตองการซื้อ เครื่องแตงกายนั้น เนื่องจากอยูใ นชว งที่มีก ารลด
กระหน่ําดั้มพราคากันสุดๆ
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ตัวอยาง
Merry X’mas and Happy new year คา ปใหมนี้ใครอยากเปลี่ยนลุคสใหดูไฉไล โดดเดง
กวาเดิม แตงบไมมากละก็ ก็ตองรีบหนอยแลวคะ ชวงเนี้ยเคากําลังลดกระหน่ําดั้มพราคากันสุดๆ ถา
แบบที่เราเอามาฝากคราวนี้ สวยไดใจ ก็รีบกริ้งกรางตามไปชอปฯ ไดเลยคา
(คอลัมน Star fashion ๗๒)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นใชการระบุชวงเวลาลดราคา โนมนาวใจผูอานให
รีบซื้อหาเครื่องแตงกายที่นํามาแนะนํา และบอกดวยวา เครื่องแตงกายเหลานี้จะชวยให ดูไฉไล โดด
เดงกวาเดิม โดยใชงบไมมากเนื่องจากรานเสื้อผากําลังลดราคาสินคา หรือถาถูกใจแบบที่นํามาเสนอ
ในคอลัมนก็สามารถโทรศัพทสั่งซื้อไดโดยตรง
๓.๗.๒ การระบุราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินคา
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นแนะนําใหผูอานซื้อเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอ โดยใชจุดจับใจดาน
ราคา คือ บอกใหผูอานทราบวาเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอมีคุณภาพสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาแลว พบวาคุมคา เรียกไดวา ซื้อของดีในราคาถูก พรอมทั้ งกระตุนใหผูอานรีบซื้อเครื่องแตง
กายนั้น ดวยการใหเหตุผลวา ของดีราคาถูกเชนนี้หาไดไมงายนัก
ตัวอยาง
ไดเวลามาสนุกกับการเลือกสรรรองเทาที่เหมาะกับเราแลว ละค ะ อยางเชน ฉบับนี้ เรามี
รองเทาหลากหลายรูปแบบ และสไตลที่แตกตางมาอวดโฉมใหคุณสาวๆ น้ําลายสอกันอีกแลว อยาก
ไดคูไหนก็รีบหยิบโทรศัพทโทร.ไปกริ๊งกรางไดเลยคะ ไมอยากจะบอกหรอกนะวา ตองรีบๆ กัน
หนอย เพราะของดีที่ถูกและสวยแบบนี้ หาไดไมงายหรอกนะคะ
(คอลัมน Star Fashion ๙๘)
จากตัวอยางขางตน ผูเขียนโนมนาวใจผูอานดว ยการเสนอรองเทาที่มีคุณภาพดีสมราคา
โดยใชคําวา ของดีที่ถูกและสวยแบบนี้ หาไดไมงายเพื่อกระตุน ใหผูอานโทรไปสั่งซื้อเครื่องแตงกาย
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จากการศึกษากลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ เปนวิธีการนําเสนอสารเพื่อมุงเปลี่ยนแปลง
ความคิด ทัศนคติ และพฤติก รรม ในคอลัมนแฟชั่น จํานวน ๔๒๖ คอลัมน โดยพบกลวิธีก ารใช
ภาษาเพื่อโนมนาวใจ ๗ กลวิธี คือ การใชระดับภาษาไมเปนทางการ การใหคําแนะนํา การกลาวอาง
บุคคล การรับรองผล การกลาวย้ําความสําคัญ การเปรียบเทียบ และการใชจุดจับใจดานราคา
ผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชกลวิธีการใชระดับภาษาไมเปนทางการ เพื่อสรางความเปน
กัน เองกับผูอานทําใหผูเกิด ความรูสึก คุน เคย และไวว างใจ ไปจนถึงคลอยตามในสิ่งที่ผูเขีย น
นําเสนอ โดยใชกลวิธีการใชระดับภาษาไมเปนทางการรวมกับกลวิธีอื่นๆ อาทิ การใหคําแนะนําซึ่ง
แบงออกเปน ๔ ลักษณะ คือ วิธีแตงกายใหเหมาะกับรูปราง ในการจัดชุดเสื้อผา แนะนําวิธีเลือก
เครื่องประดับที่เหมาะกับเสื้อผา และ แนะนําวิธีเลือกสีสันเสื้อผา การกลาวอางบุคคล ไดแก บุคคล
ที่มีชื่อเสียง การกลาวอางภาพลักษณบคุ คล และการกลาวอางผูเชี่ยวชาญดานแฟชั่น การรับรองผล
การกลาวย้ําความสําคัญ การเปรียบเทียบ และการใชจุดจับใจดานราคา
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บทที่ ๔
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “กลวิธีการเขียนเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนหมวดแฟชั่นในนิ ตยสาร SPICY
พ.ศ. ๒๕๔๙” มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อโนมนาวใจในคอลัมนหมวด
แฟชั่นในนิตยสาร SPICY ป ๒๕๔๙ โดยใชขอมูลจากนิตยสาร SPICY ที่วางจําหนายในป พ.ศ.
๒๕๔๙ เปนจํานวน ๔๖ ฉบับ คิดเปนจํานวนทั้งสิ้น ๔๒๖ คอลัมน ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้
คอลัมนแฟชั่นในนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ มีกลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจที่กระตุน
ใหผู อา นกลุ มวั ยรุ น เกิด ความต องการซื้อ เครื่อ งแต งกาย ได แก เสื้อผ า รองเท า กระเป า และ
เครื่องประดับ ทั้งหมด ๒ กลวิธี คือ กลวิธีการใชคําเพื่อโนมนาวใจ และกลวิธีการใชภาษาเพื่อโนม
นาวใจ
ผลการศึกษากลวิธีการใชคําเพือ่ โนมนาวใจ แบงออกเปน ๒ ประการ คือ ๑. กลวิธีการใช
คําในการตั้งชื่อเรื่อง และ ๒. กลวิธีการใชคําในเนื้อเรื่อง ในสวนของการใชคําตั้งชื่อเรื่องพบการใช
คําภาษาอังกฤษทั้ง ๔๒๖ ชื่อ โดยผูเขียนคอลัมนแฟชั่นเลือกใชคําที่สามารถจูงใจผูอานใหติดตาม
เรื่องราวของงานเขียนที่ตองการนําเสนอ ตลอดจนทําใหผูอานสามารถเขาใจภาพรวมของสิ่งที่
ตองการนําเสนอ เชน ระบุประเภทเครื่องแตงกาย รูปแบบแฟชั่น สี ฯลฯ โดยพบกลวิธีในการตั้งชื่อ
เรื่อง ๒ กลวิธี คือ กลวิธีการใชคําระบุประเภทเพื่อใหขอมูลแกผูอาน ไดแก คําระบุประเภทเครื่อง
แตงกาย คําระบุโอกาส คําระบุรูปแบบแฟชั่น คําระบุสี และ คําระบุกลุมเปาหมาย และกลวิธีการใช
คําขยายเพื่อโนมนาวใจ ไดแก คําขยายลักษณะพึงประสงคของกลุมเปาหมาย คําขยายลักษณะพึง
ประสงคของเครื่องแตงกาย และคําขยายที่โยงผูอานเขากับบุคคลที่มีชื่อเสียง สวนกลวิธีการใชคําใน
สวนเนื้อเรื่องพบ ๒ กลวิธีหลัก กลวิธีแรก คือ กลวิธีการใชคําเพื่อสรางความเปนกัน เอง ไดแก คํา
ทับศัพท คําสแลง คําสรรพนาม และคําที่เขียนเลียนแบบเสียงพูด กลวิธีที่สอง คือ การใชคําที่สื่อ
ความหมายในดานดี ไดแก การใชคําระบุคุณสมบัติดานความทันสมัย การใชคําระบุคุณสมบัติดาน
รสนิยม และการใชคําระบุคุณสมบัติดานความคงทนของแฟชั่น
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ในดานกลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ ซึ่งเปนวิธีการนําเสนอสารเพื่อมุงเปลี่ยนแปลง
ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม พบกลวิธีการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ ๗ กลวิธี คือ การใชระดับ
ภาษาไมเปนทางการ การใหคําแนะนํา การกลาวอางบุคคล การรับรองผล การกลาวย้ําความสําคัญ
การเปรียบเทียบ และการใชจุดจับใจดานราคา
การใชระดับภาษาไมเปน ทางการ เพื่อสรางความเปนกันเองระหวางผูเขียนคอลัมนกับ
ผูอาน ทําใหผอู านรูสึกเหมือนกําลังสนทนากับผูเขียนคอลัมนแฟชั่นมากกวาการอานคอลัมนแฟชั่น
การใหคําแนะนํา พบ ๔ ลักษณะ คือ คําแนะนําวิธีแตงกายใหเหมาะกับรูปราง คําแนะนําใน
การจัดชุดเสื้อผา คําแนะนําในการเลือกเครื่องประดับที่เหมาะกับเสื้อผา คําแนะนําในการเลือกสีสัน
เสื้อผา กลวิธีนี้ยังเปนกลวิธีที่ ชวยเสริมความมั่นใจตอเครื่องแตงกาย คือ ทําใหผู อานมองเห็น
คุณสมบัติที่ดีและยังชวยใหผูอานทราบวิธีการใชเครื่องแตงกายใหเหมาะแกตนเอง กลวิธีนี้จึงชวย
ใหผูอานเกิดทัศนคติที่ดีตอเครื่องแตงกาย และเกิดพฤติกรรมซื้อในที่สุด
การกลาวอางบุคคล เปนกลวิธีการโนมนาวใจที่กระตุนใหผูอานกลุมวัยรุนเกิดพฤติกรรม
การเลียนแบบดานการแตงกาย เพื่อใหสวยหรือมีบุคลิกเหมือนกับบุคคลตนแบบ มี ๓ โดยกลวิธีการ
กลาวอางบุคคลเพื่อโนมนาวใจที่ใชมากที่สุด คือ การกลาวบุคคลที่มีชื่อเสียง สว นการกลาวอาง
ภาพลักษณบุคคล และการกลาวอางผูที่มีความเชี่ยวชาญดานแฟชั่น พบรองลงมาตามลําดับ
การรับรองผล เปนกลวิธีที่เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูอานในการใชเครื่องแตงกาย เพื่อ
เปนการยืนยันแกผูอานวา เมื่อเลือกซื้อเครื่องแตงกายที่แนะนําชวยใหเกิดผลดีตามที่ผูเขียนกลาวไว
การกลาวย้ําความสําคัญ ซึ่งกลวิธีการโนมนาวใจที่กระตุนใหผูอานเกิดความรูสึกวาเครื่อง
แตงกายมีความพิเศษและสําคัญ จนไมควรพลาดซื้อมาใช โดยปรากฏในรูปประโยคคําสั่ง
การเปรียบเทียบ เปนการเปรียบเทียบอารมณและบุคลิกภาพซึ่งเปนนามธรรมกับสิ่งที่เปน
รูปธรรม ทําใหเกิดความเขาใจและเกิดภาพชัดเจนขึ้น
การใชจุดจับใจดานราคา เปนการบอกใหผูอานทราบวาเครื่องแตงกายที่นํามาเสนอเปน
สิน คาที่มีคุณ ภาพสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาแลว พบวาคุมคา เรียกไดวา ซื้อของดีในราคาถูก
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พรอมทัง้ กระตุนใหผูอานรีบซื้อเครื่องแตงกายนั้น ดวยการใหเหตุผลวา ของดีราคาถูกเชนนี้หาได
งายนัก
เมื่อพิจ ารณาโดยรวมแลว ผูวิจัยเห็นวา การโนมนาวใจที่โ ดดเดนและเปน เอกลักษณใ น
คอลัมนแฟชั่นนิตยสาร SPICY พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ การใชคําขยายทีก่ ลาวถึงความทันสมัยและความมี
รสนิ ยม ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของแฟชั่นที่จะตองมีค วามทัน สมัยและมีรสนิยม มากกวาการให
ขอมูลเครื่องแตงกาย เชน ประเภท รูปแบบ และสี โดยพบคําวา ฮอต ที่แสดงถึงความทันสมัยและ
ความนิยมถึง ๙๒ ครั้ง และคําพบวา เก ที่แสดงความมีร สนิยมถึง ๙๗ ครั้งที่เหมาะกับวัย คือ ไม
อลั ง การหรื อ ตระการตา ทั้ ง นี้ ผู เ ขี ย นคอลั ม น แ ฟชั่ น ไม ลื ม ที่ จ ะพิ จ ารณาถึ ง พฤติ ก รรมของ
กลุมเปาหมาย คือ เด็กวัยรุน ที่ไมตองการความแปลกแยก ตองการเปนที่ยอมรับในสังคม แตยัง
คงไวซึ่งเอกลักษณของตนเอง จึงพบกลวิธีการโนมนาวใจผูอานวัยรุนหลากหลายกลวิธี ไดแก การ
ใชคําระบุโอกาส ปารตี้ และนัดเดท สะทอนถึงพฤติกรรมวัยรุนที่ตองการการยอมรับจากสังคมและ
อยูในวัยที่เริ่มสนใจเพศตรงขาม ตองการมีเสนหดึงดูดใจ และกลวิธีการใหคําแนะนําโดยใชภาษาที่
สรางความเปนกันเองทําใหเกิด ความคลอยตามไดงาย ขณะเดียวกันผูเขียนคอลัมนแฟชั่ นยังเปด
โอกาสใหผูอานไดเลือกแฟชั่นที่คงเอกลักษณของตนเองได เชน การแนะนําการแตงกายของบุคคล
ที่มีชื่อเสียงถึง ๒๖ คนเพื่อใหผูอานไดเลือกสไตลก ารแตงตัวที่แสดงความเปนตัว เอง และการ
แนะนําการแตงกายแบบ Mix&match ที่แนะใหผูอานรูจักจัด ชุดเสื้อผาแบบตัว เอง โดยคํานึงถึง
งบประมาณในการแตงกายของวัยรุนที่มีไมมาก กลวิธีเหลานี้จึงชวยโนมนาวใจผูอานวัยรุนให
สนใจเครื่องแตงกายที่นําเสนอในคอลัมนแฟชั่นได
ขอเสนอแนะ
๑.
ศึกษาเปรียบตางกลวิธีการโนมนาวใจในคอลัมนแฟชั่นระหวางนิตยสารผูหญิงวัย
ทํางานและนิตยสารผูห ญิงวัยรุน
๒.

ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการโนมนาวใจระหวางโฆษณาสินคาแฟชั่นกับคอลัมน

๓.

ศึกษากลวิธีการโนมนาวใจในคอลัมนแฟชั่นในนิตยสารผูชาย

แฟชั่น
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ศรีจันทร วิชาตรง. การศึกษาวิเคราะหลักษณะภาษาไทยที่ใชโฆษณาหนังสือพิมพรายวันระหวาง
พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๑. วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔.
สุกัลยา พงษหาญพาณิชย . การศึกษาเปรียบเทียบลัก ษณะการใชภาษาไทยในโฆษณานิต ยสาร
สํ า หรั บ วั ย รุ น และนิ ต ยสารสํ า หรั บ ผู ใ หญ . วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญา มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๗.
สุ ช าดา เทวะผลิ น . คํ า แสลงในภาษาไทยจากหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น . วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๓๑.

๑๒๙

สุชาติ พิบูลยวรศักดิ.์ องคประกอบกับกลวิธีการโนมนาวใจในปริจเฉทการเขียนของพระพะยอม
กัลยาโน. วิทยานิพนธ สาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท. เผยไตโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๔๙.
สุเนตร สุธาภุชกุล. ปจจัยที่มีผลการะทบตอการซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายของวัยรุน: กรณีศึกษานิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปการศึกษา ๒๕๓๘. วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต
ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
สุพัตรา สุภาพ. ปญหาสังคม. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑.
อัฉรา เขื่อนสาร. การโฆษณาในนิตยสารวัยรุนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑสินคาของ
วัยรุน ไทย. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๐.
อัญชัน สันติไชยกุล. รูปแบบการดําเนินชีวิตการรับรูเกี่ยวกับตนเอง และการรับรูวัตกรรมสินคา
แฟชั่นของวัยรุน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
อติมา จันทรดา. ประสิทธิผลของโฆษณาในรูปบทความและทัศนของผูอาน และผูประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพและโฆษณา. วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
หนังสือพิมพ ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
อวยพร พานิช และคณะ. ภาษาและหลักการเขียนเนื้อการสื่อสาร. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.

๑๓๐

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวสุทธาทิพย อรามศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช เปนบุตรคนที่สองของบิดามารดา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ จากนั้นทํางานในตําแหนงกอง
บรรณาธิ ก ารนิ ต ยสาร SPICY ควบคู กับ การศึ ก ษาต อในหลั ก สู ต รอัก ษรศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
จุฬ าลงกรณม หาวิ ทยาลั ย ป จ จุ บั น ทํ างานในตํ า แหนง กองบรรณาธิก ารฝ ายสุ ข ภาพ นิต ยสาร
Health&Cuisine บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

