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บทคัดย่อ 
 

สแลง เปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ประเภทหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว 
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละช่วงเวลาในสังคมผ่านการใช้ภาษา มักเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปตาม 
สถานการณ์ทางสังคม ปัจจุบันสแลงเป็นภาษาท่ีมีผู้นิยมใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในสื่อ 
ต่าง ๆ เช่นสื่อสังคมออนไลน์งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา “การสร้างค าและความหมายของสแลงใน 
เฟซบุ๊ก” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการ คือ ศึกษาการสร้างสแลงที่เกิดขึ้นในเฟซบุ๊กและ 
วิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊กตามแนวคิดทฤษฎี 
อรรถศัพท์ 

ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษามาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจจ านวน 50 เพจ โดยคัดเลือกจาก 
ช่องแสดงสถานะและช่องแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ผลการศึกษาพบสแลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจจ านวนทั้งหมด 3,584 ข้อมูล สามารถจ าแนก 
ตามลักษณะการสร้างค าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า 
และกระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ โดยแต่ละกระบวนการสามารถแบ่งออกเป็น 
กระบวนการย่อยได้หลายกระบวนการ กล่าวคือ กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค าสามารถ 
แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่ 1) การสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย การซ้ าค า การซ้อนค า 
การประสมค า การรวมค า การตัดค า การยืมค า การใช้อักษรย่อ และการใช้ค าเลี่ยง 2) การใช้ 
ความหมายเปรียบเทียบ ประกอบด้วย การใช้ค า/ความเปรียบเทียบ การตั้งสมญานาม และการสร้าง 
วลี ส่วนกระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ สามารถจ าแนกออกเป็น 5 กระบวนการ 
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ได้แก่ การสะกดค า การใช้ค าแสดงท่าทาง การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การใส่เครื่องหมายและ 
ตัวเลขและการใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ 

จากการศึกษาความหมายและความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงที่ปรากฏ โดยการ 
วิเคราะห์ความหมายประจ ารูปและความหมายทางสแลงพบว่า สแลงที่ใช้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจมี 
ความสัมพันธ์ทางความหมายใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การพ้องความหมาย การมีหลายความหมาย การมี 
ความหมายตรงข้าม และการพ้องเสียง 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังพบว่าสแลงที่เกิดขึ้นมักสร้างมาจากกระบวนการสร้างค าตั้งแต่สอง 
วิธีขึ้นไปและสามารถมีความสัมพันธ์ทางความหมายได้มากกว่าหนึ่งความสัมพันธ์ ซึ่งสะท้อน 
ปรากฏการณ์การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ: การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก, การสร้างค า, ความสัมพันธ์ทางความหมาย, สแลง 
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ABSTRACT 
 

Slang is like history documentary in language that always create and 
change due to the social situation. Nowadays, Slang has become very popular 
especially on social media. This research is concerned with “Word Formation and 
Meaning of Slang on Facebook” The purposes of this research are to study word 
formation, word meaning and the relations of slang’s meaning used on Facebook. 

The data were collected from 50 Facebook fan pages: comment in status 
and comment in text box from July to December in 2015, 6 months total. 

The result of the study indicates that the total of slang found on 
Facebook fan pages are 3,584 tokens, and can be classified into 2 types: word 
formation and specific word formation. The word formation can be divided into 2 
types: Slang was coined by morphology and metaphor. The specific word formation 
can be categorized into 5 categories: spellings, kinesics, onomatopoeia, punctuation 
and emoticon. 

In studying the meaning and relation of slang from lexical semantic 
methods reveal that there are 4 types of relations: synonymy, polysemy, antonymy 
and homonymy. 
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In addition, this study found that most of slang was not only create by 
more than two processes but also conveyed the meaning to more than one relation, 
which reflects on language change phenomenon. 
 
Keywords: Facebook Communication, Word Formation, Relation of Meaning, Slang 
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วิชาการและการใช้ชีวิต ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตา ให้ก าลังใจและถามไถ่ถึงความก้าวหน้าของ 
วิทยานิพนธ์ด้วยความห่วงใย รวมถึงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่ระดับมัธยมโดย 
เฉพาะ อาจารย์สมทรง พงษ์เจริญ ที่ได้มอบวิชาความรู้ แรงบันดาลใจ เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียน 
และคอยถามไถ่ให้ก าลังใจผู้วิจัยด้วยความรักและความเมตตาเสมอมา 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ก๋ง ยาย ป้า น้องสาวและทุกคนในครอบครัว 
ผู้ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญและผู้เป็นที่รักยิ่งของผู้วิจัย ขอขอบพระคุณที่มอบความรัก ความอบอุ่นและให้ 
การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมทั้งคอยให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยในยามที่ท้อแท้ หมดก าลังใจ ขอขอบคุณ 
คุณเพชรและครอบครัวที่ให้ความรัก คอยสนับสนุนให้ก าลังใจและคอยอ านวยความสะดวกมาเป็นอย่างดี 
มาโดยตลอดขอขอบคุณเพ่ือน ๆ เกด อาย อัญ รวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง และเพ่ือน ๆ รหัส 56 
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ผู้วิจัยขอขอบคุณตัวเองที่มีความพยายามและความอดทนอย่างสูงในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค 
ต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาได้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต (internet) เป็นปัจจัยส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อชีวิตประจ าวัน 
ของคนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีขึ้นเพ่ือเชื่อมต่อ 
เครือข่ายหลายเครือข่ายทั่วโลก และในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนารูปแบบการใช้งานเพ่ือ 
การสื่อสารของมนุษย์มากข้ึน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) การสนทนาระหว่างกัน (chat) 
การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (video conference) ฯลฯ (ชัชวด ี ศรลัมพ์, 2544) แต่ใน 
ปัจจุบันรูปแบบการใช้งานที่มีการพัฒนาและได้รับความนิยมมาก คือ เครือข่ายสังคมหรือที่เรียกว่า 
สังคมออนไลน์ (Social Networking Site: SNS) เป็นสังคมที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่ม 
ผู้ใช้งานที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันให้ได้ติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวนี้ช่วยสรา้งให้บุคคลได้ 
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีต่อกัน (จุฑามณี คายะนันทน์, 2554) ยิ่งไปกว่านั้นการสื่อสารด้วย  
เครือข่ายสังคมออนไลน์จะไม่ใช่การสื่อสารแบบเผชิญหน้า แต่เป็นการสื่อสารกันผ่านภาษาด้วยการ  
พิมพ์ข้อความลงไปแทนการพูด แม้ในบางโอกาสอาจมีการใช้กล้องเพ่ือให้เห็นคู่สนทนาก็จริงแต่ส่วน 
ใหญ่จะไม่นิยมกระท ากัน ด้วยเหตุนี้ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์จึงมีความส าคัญในฐานะ  
ที่เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านทาง 
สื่อออนไลน์ 

ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าการใช้ภาษาในสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เนื่องจาก 
เป็นการสื่อสารที่ไม่เห็นหน้ากัน และปัจจัยด้านขนาดของหน้าจอที่จ ากัดจึงต้องมีการสร้างค าที่มี  
รูปแบบพิเศษท่ีแสดงถึงอารมณ์หรือท่าทาง เพ่ือเลี่ยงการเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อน นอกจากนี้ ยังมี 
รูปแบบภาษาที่ต่างจากภาษาที่เป็นทางการ และยังเป็นภาษาท่ีใช้เฉพาะกลุ่มและเข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม 
ผู้ใช้สื่อดังกล่าว เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) หรืออินสตาแกรม (Instagram) เป็น
ต้น โดยกลุ่มคนที่ใช้สื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยท างาน มีอายุเฉลี่ยประมาณ 19-32 ปี 
(zocialinc.com, 2015) เนื่องจาก ลักษณะการใช้ภาษาในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวมีลักษณะภาษา 
ที่หลากหลาย มีความทันสมัยแปลกใหม่ และมีความหมายเฉพาะ นักภาษาศาสตร์จึงเรียกปรากฏการณ์ 
การใช้ภาษาแบบนี้ว่า สแลง (slang) โดยมีจุดประสงค์ของการใช้สแลงคือเพ่ือแสดงความเป็น 
พวกพ้องเดียวกัน (solidarity) (Partridge, 1954: 117)  
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จากการสังเกตเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่าสแลงในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน  
มีการพัฒนาและปรับไปตามสภาพสังคมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาต่าง ๆ และถือได้ว่าเป็น 
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้ภาษาในการประดิษฐ์สรรสร้างค าขึ้นมาให้กลายเป็นภาษาที่น่าสนใจ  
เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่ผสมระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน มีการใช้ค าที่แปลกตา ช่วยสร้าง 
สีสันในการสนทนาแต่จะคงอยู่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น ดังค านิยามของคริสตัล (Crystal, 2001) ว่า 
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น โดยส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็น  
ภาษาพูดผ่านการพิมพ์ (Netspeak) และเป็นภาษาที่ไม่เห็นหน้ากัน จึงไม่สามารถแสดงสีหน้าท่าทาง 
ได้อันเป็นลักษณะพิเศษท่ีท าให้มีความแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน 

สแลงส่วนใหญ่มักจะคงอยู่เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับค านิยามของ 
พาร์ทริดจ์ (Partridge, 1954: 117) ว่าสแลงคือค าที่ใช้เฉพาะกลุ่ม มีระยะเวลาการใช้ไม่นาน 
อันเกิดจากการปรับเปลี่ยนค าที่มีอยู่แล้วเพ่ือให้เกิดเป็นสแลง ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “เจ๋อ” หมายถึง 
ชอบยุ่งเรื่องคนอ่ืน (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, 2526) หรือค าว่า “นิ้ง” หมายถึง ยอดเยี่ยม ดีมาก 
(นวลวรรณ พลังคะพันธ์พงศ์, 2541) ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่ามีการใช้แล้ว แต่มีการใช้สแลงอ่ืนที่มี 
ความหมายเดียวกันแทน อันอาจเกิดจากการสร้างค าใหม่ในภาษา ยกตัวอย่างเช่น “เผือก” หมายถึง 
ยุ่งเรื่องคนอ่ืน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้น “ส” เป็น “ผ” โดยมาจากค าว่า “เสือก” ส่วน
ค าว่า “นิ้ง” มีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากเดิม โดยในปัจจุบันหมายถึง สวยงาม,  
เรียบร้อย (พจนานุกรมค าใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2557: 186) 

จากความเปลี่ยนแปลงทางภาษาดังกล่าว จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการสร้าง 
สแลงในภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์หลายงาน ดังเช่นงานวิจัยของ ธนิสร บัณฑิตภักดิ์ (2548) ที่ศึกษา 
สแลงในภาษาไทยของวัยรุ่นที่พบในนิตยสารบันเทิง 2 ฉบับ ในระยะเวลา 6 เดือน พบสแลงเฉพาะ 
กลุ่มวัยรุ่นจ านวน 206 ค า และพบลักษณะการสร้างสแลงทั้งสิ้น 11 ลักษณะ ยกตัวอย่างเช่น การ
ประสมค า การสร้างค าใหม่ ค าซ้ า หรือค าเลียนเสียงจากเดิม เป็นต้น หรือในงานวิจัยที่ศึกษา 
การสร้างค าศัพท์ในหน้าบันเทิงจากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยของ ศิริวรรณ ศรีประเสริฐ (2551) 
พบลักษณะการสร้างค า ได้แก่ ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน ค าสมาสและค าสนธิ ซึ่งจากทั้งสองงาน 
ดังกล่าวผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ว่า สแลงมีจ านวนเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาและมีวิธีการสร้างค าเกิดขึ้นได้หลาย 
ประเภท 

ต่อมาเมื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น จึง  
มีการศึกษาลักษณะการสร้างสแลงในอินเทอร์เน็ต ดังเช่นงานของ จตุภูมิ ตังคะอารี (2553) ได้ 
ศึกษาสแลงภาษาไทยที่พบในห้องสนทนา 2 ห้อง จากโปรแกรมแคมฟรอก ได้แก่ ห้องสหและ 
ห้องเกย์ รวมระยะเวลา 62 ชั่วโมงภายใน 1 เดือน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าห้องสหมีลักษณะ 
การสร้างสแลง 8 วิธี อันได้แก่ สแลงที่เปลี่ยนความหมายจากเดิม ค าที่ ดัดแปลงจากค าเดิม ค า
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ที่มาจากภาษาต่างประเทศ ค าที่มาจากค าต่างประเทศกับค าไทย ค าที่สร้างขึ้นใหม่ ค าที่มา  
จากภาพยนตร์และเพลง เกมส์ ศิลปินและดารานักแสดง ค าที่มาจากภาษาถิ่น และค าที่มาจาก  
ค าต่างประเทศกับค าไทยที่เปลี่ยนความหมายจากเดิม ส่วนห้องเกย์พบ 8 วิธีดังเช่นห้องสห แต่ต่าง ที่
ห้องเกย์มีวิธีเปลี่ยนค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แทนวิธีค าที่มาจากค าต่างประเทศกับค าไทยที่  
เปลี่ยนความหมายจากเดิม  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาลักษณะการสร้างสแลงอีกหลายงาน ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการสร้างค าและความหมายของสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชนของ รัชนี ศิริไสยาสน์ 
(2551) หรือในการศึกษาลักษณะและการใช้สแลงในนิตยสารบันเทิงภาษาไทย ปีพุทธศักราช 2549 
ของ อรอุษา ถีวันดี (2551) เป็นต้นซึ่งทั้งสองงานดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่ศึกษาภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์ 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่ศึกษาสแลงในการสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีจ านวนไม่มาก 
ดังนี้ ชัชวดี ศรลัมพ์ (2544) เรื่องการใช้ภาษาในห้องสนทนา ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ  (2549) เรื่อง 
ลักษณะการใช้ภาษาในห้องสนทนาแบบส่วนตัว หรือ จตุภูมิ ตังคะอารี (2553) เรื่องค าสแลง 
ในภาษาไทยที่พบในห้องสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก  

จากงานวิจัยที่ได้กล่าวทั้งหมดข้างต้นส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสแลงในสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วน 
สแลงในสื่อสังคมออนไลน์นั้นยังมีไม่ครอบคลุม เนื่องจาก ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดที่ศึกษาสแลงใน 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาสแลงจากเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ 
ประเภทชุมชนออนไลน์ประเภทหนึ่ง (community) และเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่ 
สุดในโลก มีจุดประสงค์คือใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารหรือร่วมท ากิจกรรมกับผู้ใช้คนอ่ืนได้ เช่น เขียน 
ข้อความ เล่าเรื่อง แสดงความคิดเห็น โพสต์รูป ภาพหรือวิดีโอ แชทพูดคุย ส่งอีเมลล์ เป็นต้น ซึ่งใน
ประเทศไทยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีจ านวนผู้ใช้มากถึง 35 ล้านคน 
(zocialinc.com, 2015) นอกจากนี้ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ดังกล่าวได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้งาน 
ให้สะดวกต่อกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีการรองรับการเชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท๊ปเล็ต เป็นต้น (จุฑามณี คายะนันทน์, 2554) ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานสามารถ 
พกพาและใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า รูปแบบของสแลงในเฟซบุ๊กมีลักษณะเฉพาะ 
และมีความแตกต่างไปจากภาษาที่ปรากฏในพจนานุกรมหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การพิมพ์ 
แบบพิเศษโดยการเพ่ิมพยัญชนะท้ายตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพ่ือแสดงการเน้นค า หรือแสดงการออกเสียง 
ลากยาวอย่างภาษาพูด ยกตัวอย่างเช่น “มากกกกก” หมายถึง ว. หลาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 
901) “แร๊งงงงง” หมายถึง ว. ฉุน จัด กล้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1023) การแปรด้านการสะกด 
พยัญชนะท้ายเพ่ือเลี่ยงค าหยาบ โดยเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะเดิมเพ่ือท าให้ความหมายเบาลง 
เช่น “แม่ม” มาจากค าว่า “แม่ง” เป็นค าอุทาน ย่อมาจาก ค าว่า “แม่มึง” หรือในค าว่า “สัส” มาจาก 
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ค าว่าสัตว์ มักใช้เป็นค าด่า หมายถึง น. สัตว์เดรัจฉาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1205) นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าบางครั้งสแลงยังเกิดจากอิทธิพลของต าแหน่งตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ เนื่องมาจากตัว 
อักษรบนแป้นพิมพ์อยู่ใกล้กัน เช่น ค าว่า “เบย” ซึ่งเดิมใช้ค าว่า “เลย” หมายถึง ว. ใช้ประกอบ หลัง
ค าอ่ืนเพ่ือเน้นความว่า ทันที ทีเดียว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1080) เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยเห็นว่าสแลงเป็นภาษาที่น่าสนใจและมีความส าคัญมากในปัจจุบัน 
เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นสื่อที่มี 
ผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก (zocialinc.com, 2015) และเป็นภาษาที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน มักเกิดข้ึน 
และนิยมใช้กันในช่วงเวลาหนึ่ง มีกระบวนการสร้างค าท่ีซับซ้อนและมีความหมายเฉพาะ ยกตัวอย่าง 
เช่นค าว่า “มอนิ่งงงง” เป็นสแลงที่มีกระบวนการสร้างค าท่ีซับซ้อน โดยเป็นการยืมค าในภาษาอังกฤษ 
จากค า “morning” และมีการเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะท้ายเพ่ือแสดงลักษณะการลากเสียงยาวใน 
ภาษาพูด ประกอบกับเริ่มมีการรวบรวมและบรรจุสแลงไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และ 
จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสแลงที่ผ่านมายังมีไม่ครอบคลุม เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการมุ่ง 
ศึกษาเฉพาะกระบวนการสร้างสแลงโดยจ าแนกตามประเภทของค า และไม่มีงานวิจัยใดที่อธิบายถึง 
ความหมายตามแนวทางอรรถศาสตร์ของสแลงที่ปรากฏโดยละเอียด ดังจะเห็นได้จากงานของ อรอุษา 
ถีวันดี (2551) เรื่องการศึกษาลักษณะและการใช้สแลงในนิตยสารบันเทิงภาษาไทยพุทธศักราช 2549 
ซึ่งเป็นการอธิบายถึงลักษณะการสร้างสแลงและจ าแนกความหมายออกเป็นแบบกว้าง ๆ อันได้แก่  
ความหมายตามการสื่อความรูสึกและทัศนคติ ความหมายใหมและความหมายในปริบท ดังนั้น ใน 
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาทั้งกระบวนการสร้างสแลงและความหมายของสแลง ตามแนวทาง 
อรรถศาสตร์โดยละเอียด กล่าวคือ มุ่งเน้นศึกษากระบวนการสร้างสแลงที่พบและความหมายของ 
สแลง โดยอธิบายถึงที่มาและความหมายของค าตามทฤษฎีอรรถศัพท์ ซึ่งจะเป็นการอธิบาย 
ความหมายของค า โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางความหมายในภาษา ทั้งนี้เพ่ือท าให้ทราบถึง 
ลักษณะการสร้างสแลงจากกระบวนการทางความหมายที่เกิดขึ้น และยังท าให้ทราบถึงวิวัฒนาการ 
ความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยที่ใช้สื่อสารผ่านการพิมพ์บนอินเทอร์เน็ตด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. ศึกษากระบวนการสร้างสแลงในเฟซบุ๊ก 
2. วิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงในเฟซบุ๊ก 

 
 
 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

5 

1.3 สมมติฐาน 
 

1. กระบวนการสร้างสแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแต่ละค ามีวิธีการสร้างในสามรูปแบบ 
2. สแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊กมักมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องรูป 

(homonymy) มากที่สุด 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ศึกษาสแลงเฉพาะภาษาไทยที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเท่านั้น  
2. เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

โดยก าหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคือ เวลา 16.01 - 20.00 น. เนื่องจากผลการส ารวจของ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ท าการส ารวจและจัดอันดับช่วง  
เวลาที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสารกันผ่านเฟซบุ๊กในปี พ.ศ. 2558 มากที่สุดคือช่วงเวลา 
16.01 – 20.00 น.  

3. เก็บข้อมูลจากหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ (fanpage) จ านวน 50 เพจ โดยใช้วิธีการสุ่ม 
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. อีเจี๊ยบ เลียบด่วน   26. CSI LA 
  2. กระทู้เด็ดพันทิป   27. AIS Call Center 
  3. ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์    28. รบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิ 
  4. ใต้เตียงดารา    29. cuttO 
  5. Thairath    30. สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก 
  6. เรื่องเล่าเช้านี้    31. WORKPOINT ENTERTAINMENT 
  7. ตันภาสกรนที    32. Madame Mod 
  8. khaosod    33. Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่ 
  9. Feonalita    34. อาจารย์อดัม 
  10. Panicloset    35. Opal Panisara Official 
  11. erk-erk.com   36. TrueMove H 

12. Kapook    37. Ar-pae.com 
13. SpokeDark TV   38. สมาคมมุขเสี่ยวๆ 
14. Mhunoiii    39. สมาคมกวนTEEN 18+ 
15. Woody    40. คลิปฮาน้ าตาเล็ด 
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16. กูจะฮาก็ตรงคอมเม้นต์นี่แหละ  41. จะบ่นจนกว่าจะจบ 
17. Chompoo Araya   42. สัตว์โลกอมตีน 
18. The Face Thailand   43. แม่บ้านมีหนวด 
19. YouLike (คลิปเด็ด)   44. Roundfinger 
20. DJ MaToom   45. matichononline 
21. KFC     46. เรารักด่านตรวจ 
22. ชิงร้อยชิงล้าน   47. อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก 
23. คนอะไรเป็นแฟนหมี   48. บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด 
24. บันทึกของตุ๊ด   49. Wall's Thailand 
25. Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว 50. FuckGhost ฟักโกสต์: 

       สมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย 
4. ศึกษาจากสแลงที่ปรากฏในช่องแสดงสถานะ (status) และช่องแสดงความคิดเห็น 

(comment) เท่านั้น หากมีจ านวนการโพสต์ในช่องแสดงสถานะมากกว่า 1 โพสต์ในหนึ่งวัน  
ผู้วิจัยจะคัดเลือกเพียงโพสต์เดียวด้วยวิธีการสุ่มเลือก โพสต์ที่มีจ านวนการโต้ตอบมากที่สุด และใน  
กรณีที่มีจ านวนความคิดเห็นเกิน 100 ความคิดเห็น ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเพียง 100 ความคิดเห็น 
ต่อหนึ่งเพจเท่านั้น 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย 
 

1. สแลง (slang) หมายถึง ค าหรือข้อความเฉพาะที่ไม่มาตรฐานและใช้ในภาษาแบบไม่ 
ทางการ ใช้สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก ท่าทาง เกิดข้ึนตามกระแสสังคมและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่มและ 
บางวงการ เช่น กลุ่มวัยรุ่น โดยมักใช้เพียงระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็นค าที่สร้างขึ้นใหม่หรืออาจเป็นค า 
ที่มาจากค าในภาษาที่มีอยู่มาใช้ในความหมายใหม่ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553: 412-413) 

2. เฟซบุ๊ก (Facebook) หมายถึง เว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์ มีข้ึนเพ่ือใช้ติดต่อ 
สื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความผ่านทางข้อความส่วนตัว  
(inbox) หรือพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น (post) อารมณ์ ความรู้สึก ผ่านช่องแสดงสถานะ 
(status) หรือช่องแสดงความคิดเห็น (comment) ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ภาพ เพลง ไฟล์วิดีโอ 
หรือข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้ 

3. แฟนเพจ (fanpage) หรือเพจ (page) หมายถึงหน้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีขึ้น 
เพ่ือประชาสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ เช่นข่าวสารกิจกรรมเป็นต้นให้กับผู้ที่มีความสนใจในสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ 
(ศศิวิมล ชูแก้ว, 2555: 5) และมีการเผยแพร่แบบสาธารณะ 
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4. ช่องแสดงสถานะ (status) หมายถึงส่วนประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่ปรากฏบน 
หน้าหลักเฟซบุ๊กใช้เพ่ือพิมพ์ข้อความแสดงอารมณ์ความรู้สึกสามารถใส่รูปภาพหรือวิดีโอได้ 

5. ช่องแสดงความคิดเห็น (comment) หมายถึง ส่วนประกอบหลักอีกอย่างหนึ่งของ 
เฟซบุ๊กที่ปรากฏด้านล่างของช่องแสดงสถานะ โดยมีขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กและสมาชิกได้พิมพ์ข้อความ 
โต้ตอบกัน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้เข้าใจปรากฏการณ์ภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน 
2. เป็นแนวทางในการศึกษาสแลงหรือการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยที่ใช้สื่อสารผ่าน 

อินเทอร์เน็ตในแง่มุมอ่ืน ๆ ต่อไปได ้
3. ค าศัพท์ที่รวบรวมอาจเป็นแนวทางในการรวบรวมค าศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้น 
4. ท าให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษากระบวนการสร้างสแลง ความหมายและความสัมพันธ์ทางความหมายของ 
สแลงในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ าแนกออกเป็น 4 
หัวข้อ ได้แก่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างค า 2. การศึกษาความหมายตามทฤษฎีอรรถศัพท์ 3. 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสแลง และ 4. ภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างค า 
 

ในการอธิบายการสร้างค าในภาษานั้น โดยส่วนใหญ่นักภาษาศาสตร์จะเริ่มศึกษาภาษา  
ในระดับค า เนื่องจากค าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาที่มีความหมายและสามารถปรากฏได้อย่างอิสระ 
(Miller, 1996: 30) ค าประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายหรือที่เรียกว่าหน่วยค า 
(morpheme) สามารถจ าแนกได้หลายชนิดตามต าแหน่งที่เกิดและหน้าที่ หากจ าแนกตามต าแหน่ง  
ที่เกิดหน่วยค าจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ได้แก่ หน่วยค าแกน (root) หมายถึง ส่วนประกอบ 
หลักของค า มีความหมายอ้างถึงสิ่งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดยสามารถปรากฏเพียงค าเดียว 
ได้ (free morpheme) มักปรากฏเป็นค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค ากริยาวิเศษณ์ เช่น 
“walk” “good” “แกะ” “มาก” และหน่วยค าเติม (affix) เป็นส่วนประกอบของหน่วยค าแกนเพ่ือ 
แสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์และไม่สามารถปรากฏโดยล าพังได้ (bound morpheme) ได้แก่ หน่วยค า 
เติมหน้า (prefix) เช่น “นักเรียน” “ผู้หญิง” “reload” “unlike” หน่วยค าเติมท้าย (suffix) เช่น 
“กรรมกร” “player” “kindly” และหน่วยค าเติมกลาง (infix) เช่น “ก าเนดิ” “ท าลาย” นอกจาก 
การจ าแนกตามต าแหน่งที่เกิดแล้ว หน่วยค าสามารถจ าแนกตามหน้าที่ได้ 2 ประเภทได้แก่ 1. 
หน่วยค าผัน (inflectional morpheme) คือ หน่วยค าที่แสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์ เมื่อเติมแล้ว 
ไม่ท าให้ประเภทหรือความหมายของค าเปลี่ยนไป เช่น หน่วยค า “-s” ในค าว่า “loves” หรือ 
หน่วยค า “-ed”  ในค าว่า “loved” และ 2. หน่วยค าแปลง (derivational morpheme) เป็น 
หน่วยค าที่ท าให้ชนิดหรือความหมายของค าเปลี่ยนไป เช่น หน่วยค า “-ness” เมื่อเติมเข้ากับ 
ค าคุณศัพท์จะท าให้เปลี่ยนชนิดของค าเป็นค านาม (Katamba, 1993) เช่นค า “goodness” 
“richness” หรือในภาษาไทยการเติมหน่วยค า “อ-” น าหน้าท าให้มีความหมายเปลี่ยนไป เช่น 
“อกุศล” “อมนุษย์” เป็นต้น 
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นอกจากนี้บลูมฟิลด์ (Bloomfield, 1933) นักภาษาศาสตร์กลุ่มไวยากรณ์โครงสร้าง 
ได้จ าแนกค าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค าหลักหรือค าเนื้อหา (content word) หมายถึง ค าที่ 
สามารถปรากฏล าพังได้โดยมีความหมายชัดเจนในตัวเองและมักมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย  ๆ โดย 
ใช้เพื่อบรรยายสิ่งต่าง ๆ สภาพ หรือการกระท า เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ 
และค ากริยาวิเศษณ์ ยกตัวอย่าง เช่น “ไอดอล” “ชาวเน็ต” “ฟิน” เป็นต้น และค าไวยากรณ์ 
(grammar word) หมายถึง ค าท่ีบ่งบอกหน้าที่ทางไวยากรณ์มักมีความหมายเป็นนามธรรมและมี 
จ านวนค าจ ากัด เช่น “ใน” “บน” “ใต้” เป็นต้น โดยค าเหล่านี้ต้องปรากฏร่วมกับค าอ่ืนจึงจะ 
เข้าใจความหมาย เช่น “ในรถ” “บนห้อง” หรือ “ใต้ชั้นวางหนังสือ” เป็นต้น นอกจากนี้ เอ็ดเวิร์ด ซา
เพียร์ (Sapir, 1921) ได้นิยามค าไวยากรณ์ว่าเป็นหน่วยค าเติมหรือค าขยายที่ช่วยให้ค ามีความหมาย 
เพ่ิมขึ้น หรือที่เรียกว่า “มโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้นเพ่ิมเติม” (derivational concepts) และเป็น 
หน่วยค า เติมหรือค าขยายที่บ่งชี้ความสัมพันธ์ของค าในประโยคหรือเรียกว่า “มโนทัศน์เชิงสัมพันธ์” 
(relational concepts) (โสรจั เรืองมณี, 2553: 12) 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น นักอรรถศาสตร์มีความเห็นว่าการใช้ค าว่า “ค า” มีขอบเขต 
แคบเกินไป และอาจก่อให้เกิดความสับสนในการศึกษาความหมาย เนื่องจากค าบางค าสามารถ  
ปรากฏได้ในหลายรูป เช่นค าว่า “see” สามารถอยู่ในรูป “sees” “saw” “seeing” “seen” ซ่ึงต่าง 
ก็เป็นค าที่มีความหมายเดียวกันแต่ต่างกันที่โครงสร้างทางไวยากรณ์ นักอรรถศาสตร์จึงจัดให้  
ค าดังกล่าวอยู่ในประเภทหน่วยศัพท์ (lexeme) อันหมายถึงหน่วยในภาษาที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ 
และมีความหมายในพจนานุกรม (Katamba, 1993) หรือในบางครั้งหน่วยศัพท์สามารถปรากฏ 
ในรูปส านวนได้ เช่น “เม้าธ์มอยหอยสังข์” ในที่นี้ถือเป็นหนึ่งหน่วยศัพท์ เนื่องจากมีเพียงความหมาย 
เดียวแต่ประกอบด้วยค า 4 ค า ทั้งนี้การประกอบค าด้วยแนวทางต่าง ๆ นับเป็นการเพ่ิมค าศัพท์ใน 
ภาษาให้มีมากข้ึน และการที่สร้างค าใหม่ในภาษาก็เพ่ือใช้เรียกหรืออธิบายถึงสิ่งใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนา 
และเกิดขึ้นในสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
การสร้างค าที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาในหลากหลายแนวทาง ดังที่ผู้วิจัยสรุปไว้ในรายละเอียดดังนี้  

การศึกษาการสร้างค าตามแนวคิดของยูล (Yule, 2005) ได้อธิบายว่าการสร้างค า 
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและผู้ที่ใช้ภาษานั้น ๆ ก็จะเข้าใจความหมายของค าใหม่ได้โดยง่าย โดยมี 
ลักษณะการสร้างค า 9 ลักษณะ ได้แก่  

1. การบัญญัติศัพท์ (coinage)  

การบัญญัติศัพท์ เป็นการสร้างค าใหม่ในภาษาโดยการน าเสียงของค าที่มีอยู่แล้วในภาษา 
มาสร้างเป็นค าใหม่ ตัวอย่างเช่น การใช้ชื่อยี่ห้อสินค้ามาสร้างเป็นค าท่ีนิยมใช้ในภาษา เช่น “ไนลอน” 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

10 

(nylon) “วาสลีน” (vaseline) หรือ “ซีรอกซ”์(xerox) เป็นต้น หรือการน าชื่อบุคคลหรือชื่อสถานที่ 
มาตั้งเป็นชื่อสิ่งต่าง ๆ (eponym) เช่น “แซนด์วิช” (sandwich) มาจาก “Earl of Sandwich” ผู้ที่ 
น าขนมปังและเนื้อรวมเข้าด้วยกันเป็นคนแรกในศตวรรษที่ 18 ระหว่างที่เขาเล่นการพนัน หรือในค า 
ว่า “ยีนส์” (jeans) มาจากชื่อเมือง “Genoa” ในประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่แรกที่ผลิตเสื้อผ้าชนิดนี้ 
นอกจากนี้มีบางชื่อได้กลายเป็นศัพท์เฉพาะ เช่นค าว่า “ฟาเรนไฮต์” (Fahrenheit) มาจากผู้ที่ค้นพบ 
ชื่อ “Gabriel Fahrenheit” ชาวเยอรมัน หรือค าว่า “วัตต์” (watt) มาจากผู้คิดค้นชาวสก็อตชื่อ 
“James Watt” เป็นต้น 

2. การยืมค า (borrowing)  

การยืมค า เป็นหนึ่งในลักษณะการสร้างค า โดยยืมมาจากภาษาต่างประเทศหรือภาษา 
ถิ่นอันเป็นผลจากการสัมผัสภาษา (language contact) ของผู้ที่ใช้ภาษาต่างกัน ค าท่ีสร้างใหม่ที่เกิด 
จากการยืมค าเรียกว่า ค ายืม (loanword) การยืมค าอาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. เกิดจาก 
ความจ าเป็นในการสร้างค าเพ่ือใช้เรียกปรากฏการณ์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเช่น “piano” 
เป็นค าทีย่ืมมาจากภาษาอิตาเลียน หรือ “pretzel” เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาเยอรมัน เป็นต้น ส่วนใน 
ภาษาไทยมีค าที่ยืมจากภาษาต่างประเทศมากมาย เช่น  “แบงค์” “ไมโครเวฟ” “ฟุตบอล” เป็นค าที่ 
ยืมมาจากภาษาอังกฤษ 2. เกิดจากความนิยม เนื่องจากผู้ใช้ภาษาต้องการใช้ภาษาท่ีมีลักษณะทันสมัย 
เช่น “เว่อร์” “แฟชั่น” “ซูชิ” เป็นต้น การยืมค าจากภาษาต่างประเทศสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
การทับศัพท์ โดยเป็นการน าค าในภาษาอ่ืนมาปรับเสียงเพ่ือให้เข้ากับเสียงในภาษาของผู้ใช้ภาษา เช่น 
“ฟูจิ” “สเต็ก” “กอล์ฟ” เป็นต้น หรือการยืมด้วยวิธีการแปล (loan-translation หรือ calque) 
แบบค าต่อค า เช่น “ตึกระฟ้า” (skyscraper) “แกะด า” (black sheep) เป็นต้น หรือวิธีการยืด 
ความหมายเป็นการใช้ความหมายของค ามาประกอบเป็นค าใหม่ เช่น “โทรทัศน์” (television) 
“บริบท” (context) “รัฐศาสตร์” (political science) เป็นต้น 

3. การประสมหรือผสม (compounding)  

การประสมหรือผสม เป็นการน าค าที่มีในภาษามารวมเป็นค าใหม่ โดยอาจเป็นค า 
ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้ ได้แก่ ค านามรวมกับค านาม เช่นค าว่า “bookcase” 
“fingerprint” “น้ านม” “แว่นตา” เป็นต้น หรือค าคุณศัพท์รวมกับค าคุณศัพท์เช่น “good-
looking” “low-paid” หรือค าคุณศัพท์รวมกับค านาม เช่น “fast-food” “part-time” เป็นต้น 

4. การรวมค า (blending)  

การรวมค า เป็นการน าบางส่วนของค าในภาษามารวมกัน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการ 
ผสมระหว่างวิธีการตัดค าและประสมค า เช่น “gasohol” มาจากการรวมกันของค าว่า “gasoline” 
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และ “alcohol” หรือค าว่า “smog” มาจาก “smoke” รวมกับ “fog” ส่วนในภาษาไทยมีค าชนิดนี้ 
เช่นกัน เช่น “กระเปรง” มาจากค าว่ากระโปรงรวมกับค าว่ากางเกง นอกจากนี้การรวมค าสามารถท า 
ได้โดยการน าทุกส่วนของค าหนึ่งประสมกับบางส่วนของอีกค าหนึ่ง เช่น “shopaholic” เกิดจากค าว่า 
“shop” รวมกับค า “aholic” หรือ “medicare” มาจากค าว่า “medicine” และค าว่า “care” 
หรือ “กาญจนาภิเษก” มาจากค าว่า “กาญจนา” และ “อภิเษก” เป็นต้น 

5. การตัดค า (clipping)  

การตัดค า เป็นการตัดบางส่วนของค าเพ่ือให้มีจ านวนพยางค์น้อยลง สามารถตัดส่วนใด 
ของค าก็ได้ มักพบค าประเภทนี้ได้ในภาษาแบบไม่เป็นทางการ เช่น “คอนโด” มาจากค าว่า 
“คอนโดมิเนียม” หรือ “กรุงเทพ” มาจาก “กรุงเทพมหานคร” หรือการตัดค าในชื่อเฉพาะ เช่น 
“Sue” มาจากชื่อ “Suzan” หรือ “math” มาจาก “mathematics” นอกจากนี้ยังมีการตัดค าอีก 
ประเภทหนึ่งที่นิยมในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย (Australian English) และภาษาอังกฤษแบบ 
อังกฤษ (Brithish English) โดยเป็นการตัดค าให้สั้นลงและมีการเติมหน่วยเสียง “-y” หรือ “-ie” 
ต่อท้าย หรือที่เรียกว่า “hypocorisms” เช่นค าว่า “Aussie” มาจาก “Australian” หรือ “telly” 
มาจากค าว่า “television” 

6. การสร้างค าย้อนกลับ (backformation)  

การสร้างค าย้อนกลับ เป็นการสร้างค าใหม่โดยการเปลี่ยนชนิดของค าจากชนิดหนึ่งไป 
เป็นอีกชนิดหนึ่ง ส่วนมากมักเป็นค านามที่เปลี่ยนไปเป็นค ากริยา เช่นค าว่า “televise” (ค ากริยา) มา
จากค านามคือ “television” หรือ “donate” (ค ากริยา) มาจากค านามว่า “donation” หรือ 
“emote” (ค ากริยา) มาจาก “emotion” เป็นต้น  

7. การเปลี่ยนหน้าที่ของค า (conversion / functional shift / category change) 

การเปลี่ยนหน้าที่ของค าเป็นการน าค าที่มีอยู่ในภาษามาเปลี่ยนหน้าที่ของค า (part of 
speech) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปศัพท์ ได้แก่ การเปลี่ยนค ากริยาเปลี่ยนเป็นค านาม เช่น  
“guess” (ค ากริยา) เป็น “a guess” (ค านาม) หรือกริยาวลีเปลี่ยนเป็นค านาม เช่น “to take 
over” (กริยาวลี) และ “a takeover” (ค านาม) หรือค ากริยาเปลี่ยนเป็นค าคุณศัพท์ เช่น “see 
through” เป็น “see-through” 
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8. การประสมอักษรย่อ (acronym)  

การประสมอักษรย่อ เป็นการสร้างค าโดยการน าตัวอักษรตัวแรกของกลุ่มค าแต่ละตัวมา 
รวมกันและออกเสียงเป็นค าใหม่ เช่น “CD” มาจากกลุ่มค า “compact disc” หรือ “NATO” มา 
จาก “North Atlantic Treaty Organization” จะเห็นว่าตัวอย่างดังกล่าวนี้เป็นค าที่เขียนด้วย 
ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แต่มีค าจ านวนไม่น้อยที่นิยมใช้ตัวพิมพ์เล็กและผู้ใช้ภาษามักไม่รู้ว่าเป็นชื่อย่อ 
เช่น “laser” มาจาก “light amplification by stimulated emission of radiation” หรือ radar 
มาจาก “radio detecting and ranging” เป็นต้น 

9. การเติมหน่วยค าแปลง (derivation)  

การเติมหน่วยค าแปลง เป็นการเติมหน่วยค าแปลงของรากศัพท์เพ่ือให้เป็นค า หรือ 
ความหมายที่แตกต่างกัน โดยสามารถท าได้โดยการใช้หน่วยค าเติม (affixation) ซึ่งหมายถึงการเติม 
หน่วยค าในรากศัพท์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1. หน่วยค าเติมหน้า (prefix) เช่น “unknown” 
“misunderstand” และหน่วยค าเติมท้าย (suffix) เช่น“hopeless” “boyish” นอกจากนี้มีการเติม 
ทั้งหน่วยค าเติมหน้าและหน่วยค าเติมท้ายในค าเดียว เช่น “disrespectful” หรือมีหน่วยค าเติมท้าย 
2 ค า เช่น “foolishness” 2. หน่วยค าเติมกลาง (infix) เช่น “unfuckinbelievable!” หรือ 
“absogoddamlutely!” 3. หน่วยค าเติมกลางพิเศษ (Kamhmu) เป็นการเติมหน่วยค าเติมกลาง  
“-rn-” ในค ากริยาเพ่ือให้กลายเป็น ค านาม เช่น “srnee” มาจาก “see” หรือ “hrnoom” มาจาก 
“hoom” เป็นต้น ค าประเภทนี้ใช้ในประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกจากนี้ยูล (Yule, 2005) ได้อธิบายเพิ่มว่า การสร้างค าขึ้นใหม่ในภาษานั้นสามารถ 
มีกระบวนการสร้างค าได้มากกว่าหนึ่งวิธี ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ฟิน” มีกระบวนการสร้างสองวิธี 
โดยเป็นการยืมค าในภาษาอังกฤษ “finale” เมื่อน ามาใช้เป็นสแลงในภาษาไทยจะใช้วิธีตัดค าใน 
พยางค์หลัง กลายเป็น “ฟิน” ค าเดียว หรือในค าว่า “น๊าาา” เดิมมาจากค าว่า “นะ” เกิดกระบวน 
การสร้างค าโดยเปลี่ยนเสียงสระจาก “-ะ” เป็นสระ “-า” และมีการเปลี่ยนการสะกดวรรณยุกต์ 
นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ลักษณะพิเศษคือ การเพ่ิมจ านวนสระเพ่ือแสดงลักษณะการลากเสียงยาวใน 
ภาษาพูด  

นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างค าของยูล (Yule, 2005) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
แล้วนั้น ยังมีนักภาษาศาสตร์ที่อธิบายถึงแนวคิดการสร้างค าอีกคือ โอเกรดี้ (O’Grady, 1997) ซึ่งได้ 
แบ่งลักษณะการสร้างค าออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่  
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1. การเติมหน่วยค าแปลง (derivation)  

การเติมหน่วยค าแปลง เป็นกระบวนการสร้างค าโดยใช้รากศัพท์ (base) ประกอบกับ 
หน่วยค าเติม (affix) ซึ่งการเติมหน่วยค าแปลงดังกล่าวนี้คล้ายกับแนวคิดการสร้างค าของยูล (Yule,  
2005) ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยการเติมหน่วยค าแปลงนี้สามารถเปลี่ยนหน้าที่หรือความหมายของ 
ค าได้ ยกตัวอย่างเช่นรากศัพท์ “kind” ท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์ (adjective) เมื่อเติมหน่วยค าเติม 
“-ness” กลายเป็น “kindness” จะเปลี่ยนหน้าที่เป็นค านาม (noun) นอกจากนี้โอเกรดี้ (O’Grady, 
1997) ได้กล่าวเสริมว่าการสร้างค าด้วยวิธีดังกล่าวสามารถสร้างให้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนได้ โดยการ 
เติมหน่วยค าเติมแบบหลายขั้น (multiple derivations) ยกตัวอย่างเช่นค า “disclaimers” เดิม 
มาจากรากศัพท์ “claim” มีกระบวนการสร้างค าที่ซับซ้อน โดยเติมหน่วยค าเติม “dis-” “-er” และ 
“-s”  

2. การประสมค า (compounding)  

การประสมค า เป็นกระบวนการสร้างค าใหม่โดยการน าค าสองค ามารวมกัน โดยค าทั้ง 
สองนี้จะมีสถานะต่างกัน กล่าวคือ ค าหนึ่งมักเป็นส่วนขยายและอีกค าหนึ่งเป็นค าหลัก เมื่อประสมค า 
แล้วสามารถเติมหน่วยค าเติมเพ่ิมเข้าไปอีกได้ และส่วนใหญ่มักเป็นค าที่ท าหน้าที่เป็นค านามและ 
ค าคุณศัพท์ ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “keyword” เป็นการประสมค าว่า “key” และค าว่า “word” 
เข้าด้วยกันโดยท าหน้าที่เป็นค านาม หรือในค าว่า “mother tongue” ท าหน้าที่เป็นค านาม เกิดจาก 
การประสมค าว่า “mother” และค าว่า “tongue” เข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่าการประสมค าสองค าเข้า 
ด้วยกันสามารถเขียนติดกันหรือแยกกันก็ได้ทั้งนี้ การประสมค าดังกล่าวสามารถน าค ามารวมกันได้ 
มากกว่าสองค า เช่นค าว่า “real-life story” หรือในค าว่า “upper-class people” ซึ่งเป็น 
การประสมค าสามค า เป็นต้น  

นอกจากการสร้างค าโดยการเติมหน่วยค าแปลงและการประสมค าแล้ว โอเกรดี้  
(O’Grady, 1997) ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างค ารูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมือนกับแนวความคิดของยูล 
(Yule, 2005) ดังที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น ได้แก่ การตัดค า (clipping) การย่อค า 
(abbreviation) การใช้ชื่อย่อ (acronyms) การรวมค า (blends) การน าชื่อเฉพาะมาสร้างเป็น 
ค าใหม่ และการสร้างค าย้อนกลับ (backformation) นอกจากนี้โอเกรดี้ (O’Grady, 1997) พบว่า 
การสร้างค าใหม่สามารถสร้างมาจากการเลียนเสียงธรรมชาติ (onomatopoeic) เช่นค าว่า “ring” 
“boom” “click” เป็นต้น   

นอกจากแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างค าของยูล (Yule, 2005) และ 
โอเกรดี้ (O’Grady, 1997) แล้ว ผูว้ิจัยพบแนวความคิดของคาทัมบา (Katamba, 1993) ที่ได้อธิบาย 
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ถึงการสร้างค าท่ีมีลักษณะคล้ายกันกับสองแนวคิดข้างต้น แต่มีความแตกต่างบางประการ กล่าวคือ 
คาทัมบา (Katamba, 1993) กล่าวว่า การสร้างค าในภาษาจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ 
รากศัพท์ (root) และหน่วยค าเติม (affixes) โดยกระบวนการสร้างค าสามารถจ าแนกได้เป็น 8 
ลักษณะ ได้แก่  

1. การผันค า (inflection)  

การผันค า เป็นกระบวนการสร้างค าใหม่เพ่ือแสดงถึงหน้าที่ทางไวยากรณ์ โดยไม่ท าให้ 
หน้าที่ของค าเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น “wishes” เป็นการเติมหน่วยค า “-es” เพ่ือแสดงความเป็น 
พหูพจน์ (plural) หรือในค า “played” เป็นการเติมหน่วยค า “-ed” เพ่ือสื่อถึงความเป็นอดีต 
เป็นต้น 

2. การเติมหน่วยค าแปลง (derivation)  

การเติมหน่วยค าแปลง เป็นการสร้างค าใหม่โดยใช้รากศัพท์เดิมประกอบกับหน่วยค า 
แปลง เพ่ือท าให้หน้าที่ของค าเปลี่ยนไป โดยจ าแนกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเติมหน่วยค าเติม 
(affixation) โดยวิธีนี้มีกระบวนการสร้างที่ เหมือนกับแนวคิดของยูล (Yule, 2005) และโอเกรดี้ 
(O’Grady, 1997) กล่าวคือเป็นการประกอบหน่วยค าเติมกับรากศัพท์ แต่ตามแนวคิดของคาทัมบา 
(Katamba, 1993) จะจ าแนกการเติมหน่วยค าเติมออกเป็นลักษณะย่อย ได้แก่ หน่วยค าเติมหน้า 
(prefixes) เช่น “rearrange” และหน่วยค าเติมท้าย (suffixes) เช่น “learner” เป็นต้น 2) การ
เปลี่ยนหน้าที่ (conversion) หรือหน่วยค าแปลงอรูป (zero derivation) (Katamba, 1993 อ้างใน 
สินชัย เล็กวานิชกุล, 2551: 14) เป็นการน าค าเดิมในภาษามาเปลี่ยนแปลงชนิดของค า โดยไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปค าใด ๆ ยกตัวอย่างเช่น “head” ในประโยค “The head of the village school 
has arrived.” และประโยค “She will head the village school.” จะพบว่าค าดังกล่าว สามารถ
ท าหน้าทีไ่ด้ทั้งค านามและค ากริยา 3) การประสมค า (compounding) เป็นการน ารากศัพท์ สองค า
มารวมกัน ทั้งนี้คาทัมบา (Katamba, 1993) ได้จ าแนกค าประสมตามลักษณะทางความหมาย 
ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ค าประสมเข้าศูนย์ (endocentric compound) หมายถึง ค าประสมที่มี 
ความหมายแสดงถึงหน่วยหลักที่น ามาประกอบ โดยมีหน่วยหลักและหน่วยขยายท าหน้าที่ร่วมกัน 
ยกตัวอย่างเช่น “sunflower” หมายถึง ดอกไม้ชนิดหนึ่ง หรือในค าว่า “blackbird” หมายถึง นก 
ชนิดหนึ่ง เป็นต้น ค าประสมไร้ศูนย์ (exocentric compound) เป็นค าประสมที่มีความหมายใหม่ต่าง 
ไปจากหน่วยศัพท์ที่น ามาประกอบ โดยค าประสมชนิดนี้จะไม่มีส่วนใดเป็นหน่วยหลัก แต่จะรวมกัน 
เพ่ือแสดงความหมายใหม่ เช่นค า “highbrow” หมายถงึ รสนิยมสูง ไม่ได้มีความหมายใด ๆ เกี่ยวกับ 
คิ้ว 
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3. การซ้ าค า (reduplication)  

การซ้ าค า เป็นการสร้างค าโดยซ้ าบางส่วนหรือทุกส่วนของค าก็ได้ โดยจ าแนกออกเป็น 
2 ลักษณะ ได้แก่ การซ้ าค าที่ เกิดจากการใช้สระหรือพยัญชนะในพยางค์สุดท้ายที่มาก่อนหน้า 
(rhyme motivated compounds) เช่น “itsy-bitsy” “teensy-weensy” เป็นต้น และการซ้ าค า 
โดยเปลี่ยนสระในค าก่อนหน้า (ablaut motivated compounds) โดยส่งผลให้หน้าที่ทางไวยากรณ์ 
เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสระ “i” เป็นสระ “o” ในค า “live” เป็นค าว่า “love” 
จะพบว่ามีการเปลี่ยนหน้าที่จากค ากริยาเป็นค านาม หรือในค า “dilly-dally” เป็นการเปลี่ยนสระ 
“i” เป็นสระ “a” เป็นต้น 

4. การใช้ค าต่อกับค าอ่ืน (clitics)  

การใช้ค าต่อกับค าอ่ืน หมายถงึ การน าค ามาย่อให้สั้นลงและไม่ลงเสียงเน้นหนัก หรือ 
ออกเสียงร่วมกับค าที่ติดกันราวกับเป็นค าเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น “’ve” ในค า “we’ve” หรือ 
“’d” ในค า “I’d love to” เป็นต้น 

5. การตัดค า (clipping)  

การตัดค า เป็นการตัดบางส่วนของค าให้สั้นลง โดยสามารถตัดส่วนหน้าหรือส่วนท้าย 
ของค าก็ได้ เช่นค า “net” เป็นการตัดมาจากค าว่า “internet” หรือในค าว่า “เฟซ” ตัดมาจากค าว่า 
“เฟซบุ๊ก” เป็นต้น  

6. การใช้ชื่อย่อและอักษรย่อ (acronyms and abbreviation)  

การใช้ชื่อย่อและอักษรย่อ เป็นการสร้างค าโดยน าอักษรตัวแรกของค ามารวมกัน และ 
สามารถออกเสียงเป็นค าใหม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ASEAN” เป็นค าที่ย่อมาจาก “Association 
of Southeast Asian Nations” แต่การใช้อักษรย่อไม่สามารถอ่านรวมเป็นค าใหม่ได้ เช่นค าว่า 
“SMS” ย่อมาจากค าว่า “Short Message Service” หรือในค าว่า “จขกท” ย่อมาจากค าว่า 
“เจ้าของกระทู้” ทั้งนี้ในภาษาไทยจะพบเพียงการใช้อักษรย่อเท่านั้น 

7. การสร้างค าย้อนกลับ (back-formation)  

การสร้างค าย้อนกลับ หมายถึง การตัดหน่วยค าเติมออกจากรากศัพท์ ยกตัวอย่างเช่น 
ค าว่า “interpret” สร้างเป็นค าใหม่ว่า “interpretation” หรือในค าประสม “housekeep” สร้าง 
เป็นค าใหม่ว่า “housekeeper” เป็นต้น  
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8. การรวมค า (blends)  

การรวมค า เป็นการสร้างค าใหม่โดยผสมระหว่างวิธีการตัดค าและประสมค า 
ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “shopaholic” เกิดจากการรวมค า “shop” และค าว่า “aholic” หรือในค าว่า 
“motel” เกิดมาจากการรวมค า “motor” และค าว่า “hotel” หรอืค าว่า “Singlish” เกิดมาจาก 
การรวมค า “Singapore” และค าว่า “english” เป็นต้น 

จากวิธีการสร้างค าต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นพบว่า การสร้างค าในภาษาสามารถ 
ท าได้หลายวิธี บางวิธีนิยมใช้ในการสร้างค าเป็นจ านวนมาก เช่น การประสมค า การยืมค าจาก  
ภาษาอ่ืน ๆ หรือการบัญญัติค าใหม่ เป็นต้น แต่บางวิธีไม่เป็นที่นิยมในการสร้างค าใหม่ เช่น การเติม 
หน่วยค ากลางการใช้ค าต่อกับค าอ่ืน หรือการสร้างค าย้อนกลับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี ้
จะพิจารณากระบวนการสร้างสแลงตามแนวคิดของ Francis Katamba (1993) เป็นหลัก 
เนื่องจากเป็นการจ าแนกและอธิบายถึงกระบวนการสร้างค าในภาษาท่ีหลากหลาย และครอบคลุมถึง 
ลักษณะของสแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก โดยในงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่มุ่งศึกษากระบวนการสร้างสแลง 
แต่ยังเน้นศึกษาความหมายของสแลงด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาความหมายตามแนวคิดทฤษฎีอรรถศัพท์ 
ดังที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 
2.2 การศึกษาความหมายตามทฤษฎีอรรถศัพท์ 
 

การศึกษาความหมายตามแนวทางของนักอรรถศาสตร์นั้น สนใจศึกษาความหมายใน  
ระดับค าและประโยค แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาความหมายในระดับเสียง ทั้งนี้ เนื่องจาก 
นักอรรถศาสตร์บางท่านมีความเห็นว่าการศึกษาความหมายด้านเสียงนั้นจะเชื่อมโยงกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ 
ไม่เก่ียวข้องกับภาษา เช่น ทัศนคติ หรืออารมณ์ของผู้ใช้ภาษา และไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
ยกตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถอธิบายความหมายของหน่วยเสียง (phoneme) ได้ เช่น หน่วยเสียง 
/t/  แต่สามารถอธิบายความหมายของหน่วยค า (morpheme) ได้ เช่น /un-/ หมายถึง ไม่ เป็นต้น   
(ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 176) ด้วยเหตุที่อรรถศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความหมายมาเป็นเวลานาน 
จึงมีแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น ทฤษฎีอ้างอิง (reference theory) ทฤษฎีความคิด 
(ideational / mentalistic theory of meaning) ทฤษฎีการจัดกลุ่มความหมาย (semantic field 
theory) หรือทฤษฎีอรรถศัพท์ (lexical semantics) ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการอธิบายความหมาย 
(ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 170) 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีอรรถศัพท์ในการอธิบายความหมายของสแลงที่ใช้สื่อสาร 
ผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ท าให้สามารถเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ทาง 
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ความหมายของค า อีกท้ังยังสามารถท าให้เข้าใจมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาได้อย่างชัดเจน โดยศึกษาจาก 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางความหมายของค าอ่ืนที่มีในภาษา ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายถึงแนวทางในการ 
ศึกษาความหมายตามแนวคิดทฤษฎีทางอรรถศัพท์ต่อไป  

ทฤษฎีอรรถศัพท์ (lexical semantics) เป็นทฤษฎีที่ศึกษาความหมายและความ 
สัมพันธ์ทางความหมายของค า อธิบายถึงการน าค ามาอ้างถึงสรรพสิ่งต่าง  ๆ ในโลกทั้งที่เป็นรูปธรรม 
และนามธรรม รวมทั้งมโนทัศน์ของสิ่งเหล่านั้น โดยให้ความส าคัญกับการเข้าใจความหมายและ 
โครงสร้างของค าหรือหน่วยศัพท์ (lexemes) อันเกิดจากกฎเกณฑ์ท่ีผู้ใช้ภาษาก าหนดขึ้น เนื่องจากจะ 
ท าให้เข้าใจมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง (Cruse, 1986: 1) นอกจากนี้ครูซ (Cruse, 1986) 
ได้กล่าวถึงทฤษฎีอรรถศัพท์ว่า ความหมายของค ามีความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายและไม่สามารถแยก 
จากกันได้อย่างอิสระ กล่าวคือ มีความสัมพันธ์ทางความหมายมากกว่าหนึ่งประเภท ซึ่งการที่จะเข้าใจ 
ความหมายของค าจะต้องอาศัยการตีความจากความสัมพันธ์ทางบริบท (contextual relations) ทั้ง 
ที่เป็นบริบททางภาษา (linguistic context) และบริบทที่นอกเหนือจากตัวภาษา (extra-linguistic 
situational context) อาทิเช่น วัฒนธรรม สภาพสังคม หรือเหตุการณ์ เป็นต้น นอกจากที่ได้กล่าว 
มาข้างต้นแล้ว การเข้าใจมโนทัศน์ของค าสามารถท าได้โดยวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ทางความหมาย 
ของค า 

ในงานวิจัยนี้จะวิเคราะห์ความหมายของสแลงโดยพิจารณาจากประเภทของความหมาย
ตามเกณฑ์ดังนี้ ความหมายตรง (denotative meaning / denotation) หรือ ความหมายอ้างอิง 
(referential meaning) หรือความหมายมโนทัศน์ (conceptual meaning) หรือความหมาย 
ประจ ารูปภาษา (literal meaning) ในที่นี้ใช้ค าว่าความหมายประจ ารูปภาษา หมายถึง ความหมายที่ 
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาษากับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลก ถึงแม้จะไม่ปรากฏเป็นรูปธรรม 
แต่เจ้าของภาษาก็สามารถเข้าใจความหมายของค าเหล่านั้นได้ ทั้งนี้เป็นเพราะการเชื่อมโยงความคิด  
ของสิ่งนั้น ๆ (Ogden และ Richard, 1923; ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558) โดยในการวิเคราะห์ความหมาย 
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ดังตัวอย่างต่อไปนี้  ในประโยค “เธอไม่ได้จ่าย เงินแต่ท าเนียน” “เนียน” มี 
ความหมายประจ ารูป หมายถึง มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล เช่น เนื้อเนียน เรียบสนิท (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 642) แต่ในบริบทที่เป็นสแลง หมายถึง แสร้งท าได้อย่างแนบเนียน หรือในประโยค “เธอแต่งตัว 
ได้ แซ่บมาก” ค าว่าแซ่บมีความหมายประจ ารูปว่า อร่อย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 407) แต่  ใน
ประโยคนี้แซ่บไม่ได้หมายถึง รสชาติอาหาร แต่เป็นความหมายเปรียบเทียบหมายถึงการแต่งตัวสวย 
เซ็กซี่มาก เป็นต้น 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าการศึกษาความหมายตามแนวคิดของนักอรรถศาสตร์นั้น 
สนใจศึกษาในระดับค าขึ้นไป และเนื่องด้วยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความหมายของสแลงในระดับค าและ  
ถ้อยค า ผู้วิจัยจึงจะอธิบายถึงสาระส าคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายของค า ดังต่อไปนี้ 
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2.2.1 ความสัมพันธ์ทางความหมายของค า 
ในการศึกษาและอธิบายความหมายของค าตามแนวคิดทฤษฎีทางอรรถศัพท์นั้นมีประเดน็ 

ส าคัญคือ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางความหมายของค า (lexical relations) (Cruse, 1986: 84) 
ในทุกภาษา ค าแต่ละค ามักมีความเชื่อมโยงกับความหมายของค าอ่ืน บ้างก็มีความหมายพ้องกัน 
บ้างก็มีความหมายตรงข้าม บ้างก็เป็นส่วนประกอบของกัน เป็นต้น ซึ่งการที่จะเข้าใจความหมาย 
ของค าได้อย่างชัดเจนย่อมต้องศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าว ดังที่ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นส าคัญ ออกเป็น 
6 ลักษณะ ดังนี้  

2.2.1.1 การพ้องความหมาย (synonymy) 
เป็นค าที่มีรูปค าต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน เช่น “die” และ “kick the 

bucket” ต่างมีความหมายเหมือนกันคือหมายถึง ตายแต่ครูซ (Cruse, 1986: 265) กล่าวว่าในบางท ี
ค าพ้องความหมายไม่สามารถใช้แทนกันได้ เนื่องจาก ค าแต่ละค ามีความแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ 
ต้องพิจารณาจากบริบทประกอบ ยกตัวอย่างเช่น “พล่าม” และ “เวิ่นเว้อ” ซึ่งเป็นความแตกต่างเชิง 
อารมณ์ โดยในการจ าแนกว่าค าใดเป็นค าพ้องความหมาย พาล์มเมอร์ (Palmer, 1976: 63) แนะน า 
ว่าให้ทดสอบโดยการแทนที่ค าในบริบทเดียวกัน หากความหมายคงเดิมถือว่าเป็นค าพ้องความหมาย 
แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่พบว่ามีภาษาใดที่มีความหมายคงเดิมเมื่อแทนที่ค า ด้วยเหตุนี้ครูซจึงได้จ าแนก 
ลักษณะการพ้องความหมายออกเป็น 3 ประเภท อันได้แก่ การพ้องความหมายสมบูรณ์ (absolute 
synonymy) การพ้องความหมายแบบกล่าวอ้าง (propositional synonymy) และการพ้อง 
ความหมายก้ ากึ่ง (near-synonymy) (Cruse, 2000: 156) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) การพ้องความหมายสมบูรณ์ (absolute synonymy) 
การพ้องความหมายสมบูรณ์ หมายถึง ค าใด ๆ ในภาษาตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปที่มี 

ความหมายเหมือนกันทุกประการ ซึ่งจะสามารถใช้แทนที่กันได้ในทุกบริบท (Lyons, 1995: 61 อ้างใน 
ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558) เช่นค าว่า “นก” “ปักษา” “สกุณา” เป็นต้น 

(2) การพ้องความหมายแบบกล่าวอ้าง (propositional synonymy) 
การพ้องความหมายแบบกล่าวอ้าง หมายถึง ค าในภาษาตั้งแต่ 2 ค า 

ขึ้นไป มีความหมายย่อยคล้ายกันที่อ้างถึงคุณสมบัติต่าง ๆ โดยแตกต่างกันในแง่ของระดับการใช้ 
ภาษาว่าเป็นระดับทางการหรือไม่ทางการ (Cruse, 2000: 158) หากพิจารณาตัวอย่างจากค าใน 
ภาษาอังกฤษระหว่างค าว่า “shin” และค าว่า “fibula” จะพบว่าค าทั้งสองมีความหมายอ้างถึง 
สิ่งเดียวกันคือ “กระดูกหน้าแข้ง” แต่ค าทั้งสองมีความแตกต่างกันในแง่ของระดับการใช้ภาษา 
กล่าวคือ ค าว่า “shin” เป็นค าสามัญที่ใช้กันโดยทั่วไป แต่ค าว่า “fibula”เป็นค าที่ใช้ในทาง 
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การแพทย์ ทั้งนี้ การพ้องความหมายแบบกล่าวอ้างนี้อาจใช้แทนกันได้ในบางบริบท โดยขึ้นอยู่กับผู้พูด 
และระดับของการใช้ภาษา 

(3) การพ้องความหมายแบบก้ ากึ่ง (near-synonymy) 

การพ้องความหมายแบบก้ าก่ึง หมายถึง ค าในภาษาตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปที่มี 
ความหมายคล้ายกัน ในบางครั้งสามารถพิจารณาว่าความหมายของค าเหล่านั้นเป็นค าพ้องความ 
หมาย แต่ในบางบริบทไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นค าพ้องความหมายได้ โดยในการจ าแนกว่าค าใด 
เป็นค าพ้องความหมายแบบก้ ากึ่งหรือไม่นั้น ครูซอธิบายว่าโดยปกติผู้ใช้ภาษามีสัญชาติญาณว่าค าคู่ 
ไหนคือค าพ้องความหมายและค าไหนที่ไม่ใช่ ส่วนประเด็นในการจ าแนกความแตกต่าง คือ ระดับของ 
ความหมาย เช่น ค าว่า “pretty” และค าว่า “handsome” มีความหมายไปในทางเดียวกันว่า “ดูดี” 
(good-looking) แต่หากพิจารณาความหมายแยกตามเพศชายหญิงค าทั้งสองดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็น 
ค าพ้องความหมาย (Cruse, 2000) 

2.2.1.2 การมีความหมายตรงข้าม (antonymy) 

การมีความหมายตรงข้าม หมายถึง ค าท่ีมีความหมายขัดแย้งหรือตรงข้ามกันกับ 
อีกค าหนึ่งโดยสามารถจ าแนกลักษณะของค าที่มีความหมายตรงข้ามกันออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) ความหมายตรงข้ามแบบบอกระดับ (gradable antonymy / polar 
antonyms) 

ความหมายตรงข้ามแบบบอกระดับ คือ การที่ค ามีความหมายขัดแย้งกัน 
ในด้านของระดับว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า โดยส่วนใหญ่เป็นค าคุณศัพท์ เช่น “กว้าง-แคบ” หรือ 
“เล็ก-ใหญ”่ “เร็ว-ช้า” เป็นต้น (Cruse, 2000: 169) 

(2) ความหมายตรงข้ามแบบไม่มีปริมาณ หรือความหมายตรงข้ามแบบ 
แยกแยะ (complementary antonymy / equipollent antonyms) 

ความหมายตรงข้ามแบบแยกแยะคือการที่มีความหมายอย่างหนึ่ง แล้วจะมี  
ความหมายอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ เช่น “แพ้-ชนะ”“เป็น-ตาย” “ร้อน-เย็น” เป็นต้น (Cruse, 2000: 170; 
ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 190) 
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(3) ความหมายตรงข้ามแบบเกี่ยวเนื่อง (relational antonymy) 

ความหมายตรงข้ามแบบเกี่ยวเนื่อง หมายถึง ค าที่มีความหมายตรงข้าม 
แต่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เช่น “พ่อค้า-ลูกค้า” “ต ารวจ-ผู้ร้าย” (ชัชวดี ศรลัมพ์, 
2558: 190; สุวรรณา งามเหลือ, 2551: 467) 

(4) ความหมายตรงข้ามแบบคู่กัน (implicational antonymy) 

ความหมายตรงข้ามแบบคู่กัน เป็นความหมายของค าหนึ่งที่ชวนให้นึกถึง  
ความหมายตรงข้ามอีกค าหนึ่งที่คู่กัน เช่น “สุภาพ-หยาบคาย” “ไป-มา” “โง-่ฉลาด” เป็นต้น (ชัชวด ี
ศรลัมพ์, 2558: 190; สุวรรณา งามเหลือ, 2551: 467) 

2.2.1.3 การพ้องรูป (homonymy) 

การพ้องรูป หมายถึง การที่ค ามีรูปภาษาเหมือนกันแต่มีความหมายได้มากกว่า 
หนึ่งความหมาย สามารถแบ่งออกได้เป็น3 ประเภท ดังนี้ 

(1) การพ้องเสียง (homophony) 

การพ้องเสียง คือ การที่ค าในภาษาเขียนต่างกัน มีเสียงเหมือนกัน และมี 
ความหมายได้หลายความหมาย เช่น “จัน” พ้องเสียงกับ “จันท์” “จันทน์” “จันทร์” “จัณฑ์” 
เป็นต้น โดยค าเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  

(2) การพ้องตัวเขียน (homography) 

การพ้องตัวเขียน หมายถึง ค าที่มีการเขียนเหมือนกันแต่มีความหมายและ 
การออกเสียงต่างกัน เช่น “แหน” ในค าว่า “จอกแหน” และ “หวงแหน” หรือ “เพลา” (เพ-ลา) และ 
“เพลารถ” (เพลา) เป็นต้น  

(3) การพ้องรูปสมบูรณ์ (homonymy) 

การพ้องรูปสมบูรณ์ หมายถึง ค าท่ีมีทั้งรูปและเสียงเหมือนกันแต่มีความหมาย 
ได้หลากหลาย โดยที่แต่ละความหมายไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น “ขัน” สามารถหมายถึง อาการ 
หัวเราะ หรือภาชนะส าหรับใส่น้ า หรืออาการร้องของไก่ เป็นต้น (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 191) 

2.2.1.4 การมีหลายความหมายหรือการมีหลายหน้าที่ (polysemy) 

การมีหลายความหมายหรือการมีหลายหน้าที่ เป็นค าในภาษาท่ีสามารถท าหน้าที ่
ทางไวยากรณ์ได้หลายอย่าง และมีลักษณะคล้ายค าพ้องรูปเกือบทุกประการ แต่มีความแตกต่างที่การ 
เชื่อมโยงความหมาย กล่าวคือค าทั้งสองประเภทต่างเป็นค าที่มีได้หลายความหมาย โดยที่ค าหลาย 
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หน้าที่ต้องมีความหมายต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน แต่ความหมายของค าพ้องรูปจะมีลักษณะตรงข้ามกัน 
(ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 191) ดังเช่นประโยค “เธอลองเข้าเว็บกูเก้ิลดูสิ” และ “ถ้าเธออยากรู้ข้อมูลก็ 
กูเกิ้ลหาในอินเทอร์เน็ตนะ” จากตัวอย่างประโยคดังกล่าว ค าว่า “กูเกิ้ล”ในประโยคแรกหมายถึง 
ชื่อเว็บไซต์ (www.google.com) ส่วนในประโยคที่สองหมายถึง อาการของการกระท าที่ใช้เว็บไซต์ 
ดังกล่าวในการค้นหาข้อมูล นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าค าว่า “กูเกิ้ล” ในประโยคแรกท าหน้าที่เป็น 
ค านามและท าหน้าที่เป็นค ากริยาในประโยคที่สอง  

2.2.1.5 ก า รจั ด ก ลุ่ ม ท า งค ว าม ห ม ายห รื อ ค า ลู ก ก ลุ่ ม  (hyponym / 
subordinate) 

เป็นความหมายของสรรพสิ่งที่มีลักษณะบางประการร่วมกันของค าแม่กลุ่ม  
(superordinate) ที่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกันได้ (Cruse, 1986: 88-89) เช่นค าว่า 
“ครัวซองต์” “มัฟฟ่ิน” “บราวน์นี่” เป็นค าลูกกลุ่มของ “ขนมอบ” ซึ่งเป็นค าแม่กลุ่ม 

2.2.1.6 การเป็นส่วนประกอบ (meronymy) 

เป็นความสัมพันธ์ทางความหมาย ทีม่ีความคล้ายคลึงกับการจัดกลุ่มทางความหมาย 
มาก กล่าวคือ การเป็นส่วนประกอบเป็นความหมายที่อ้างถึงสิ่งหนึ่งและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่รวมกัน 
เข้าเป็นสิ่งนั้น โดยมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งหมายถึงจะขาดส่วนประกอบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ (Cruse, 1986: 160-161; ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 192-194) ยกตัวอย่างเช่น 
“มีนอ” “หนังหนา” “มีกีบเท้า 3 กีบ” เป็นส่วนประกอบของ “แรด” ซึ่งส่วนประกอบ 
ดังกล่าวนี้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะ ไม่สามารถสื่อความหมายถึงแรดได้ หรือค าว่า “คันชัก” “สาย” 
“ลูกบิด” “หย่อง” ต่างก็เป็นส่วนประกอบของ “ไวโอลิน” เป็นต้น แต่การจัดกลุ่มทางความหมาย ไม่
มีความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นต้นว่าหากไม่มีค าว่า “ครัวซองต์” มีเพียงแค่ค าว่า “มัฟฟ่ิน” และ 
“บราวน์นี่” ก็ยังคงสื่อความหมายถึง “ขนมอบ” ได้ เป็นต้น 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ทางความหมายของสแลง และจะจ าแนกความหมายตามประเภทของความสัมพันธ์ ยกตัวอย่างเช่น 
ค าว่า “เกรียน” มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมาย เนื่องจาก “เกรียน” เดิม 
เป็นค าวิเศษณ์ มีความหมายประจ ารูป หมายถึง ลักษณะที่สั้นเกือบติดหนังหัว ผิวหนัง หรือพ้ืนที่ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 143) แต่เมื่อน ามาใช้ในความหมายทางสแลง ค าดังกล่าวท าหน้าที่เป็น 
ค านาม หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผล (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557: 25) 
บางครั้งสามารถใช้เป็นค ากริยาได้แต่จะขึ้นอยู่กับบริบท จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าค าดังกล่าวสามารถ 
ท าหน้าที่ได้ทั้งเป็นค าวิเศษณ์และค านาม ผู้วิจัยจึงจัดให้ค า “เกรียน” อยู่ในความสัมพันธ์ทาง 
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ความหมายแบบการมีหลายความหมาย ดังนั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายของ 
สแลงตามที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสแลง 
ผู้วิจัยจึงจะอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในหัวข้อถัดไป 
 
2.3 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสแลง 

 

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแลง อันได้แก่  
ความหมายของสแลง ที่มา ลักษณะของสแลง และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสแลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.3.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสแลง 

การสื่อสารระหว่างกันในสังคม เรามักใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์  
หรือบริบทต่าง ๆ เช่น พูดในที่ประชุม พูดกับอาจารย์ เราต้องใช้ภาษาที่มีแบบแผน ดูเป็นทางการ 
มากกว่าการพูดกับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งใช้ภาษาที่มีความเป็นกันเอง ดังจะเห็นได้ชัดจากการใช้ค า  
สรรพนามต่าง ๆ กล่าวคือ เมื่อพูดในสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือพูดกับผู้ใหญ่เรามักใช้สรรพนามว่า 
“ดิฉัน” “ผม” “หนู” “คุณ” “ท่าน” เป็นต้น แต่เมื่อใช้พูดกับเพ่ือนหรือคนที่สนิทสนมกันมักใช้ 
สรรพนามว่า “กู” “มึง” “แก” เป็นต้น หรือในการใช้ค ากริยา “กิน” สามารถใช้ได้ทั้ง “รับประทาน” 
“หม่ า” “แดก” เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากบริบทที่ใช้ ซึ่งความหลากหลายของการใช้ภาษา  
ข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงระดับของการใช้ภาษา ดังที่เฟลกซ์เนอร์ (Flexner, 1975: vi อ้างใน ธนิสร 
บัณฑิตภักดิ์, 2548: 16) ได้ให้ค าอธิบายว่า การจัดระดับในภาษานั้นสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 1. ภาษามาตรฐาน (standard usage) เป็นภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ ซึ่งคน 
ส่วนใหญ่เข้าใจและปรากฏในพจนานุกรม 2. ภาษาชาวบ้าน (colloquialism) เป็นการใช้ค าหรือ 
ส านวนแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือแสดงความเป็นกันเองและใช้ในบริบททั่ว ๆ ไป อันเป็นที่เข้าใจของ 
คนในสังคม ซึ่งจะมีความแตกต่างจากภาษาระดับสแลง คือ ใช้เพื่อแสดงความสนิทสนมกันเฉพาะใน 
กลุ่ม 3. ภาษาย่อย (dialects) เป็นการใช้ค า ส านวน หรือการออกเสียง ที่แตกต่างกันตามกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ 4. ภาษาเฉพาะกลุ่ม จ าแนกได้ 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) ภาษาเฉพาะกลุ่มย่อย (cant) เป็น 
ภาษาท่ีใช้และเข้าใจกันเฉพาะในกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มชนชั้น กลุ่มอาชีพ วัย เป็นต้น 2) ศัพท์เฉพาะ 
(jargon) เป็นการใช้ศัพท์เฉพาะผู้ที่มีสาขาอาชีพเดียวกัน เช่น แพทย์ นักบิน นักดนตรี เป็นต้น 3) 
ภาษาลับ (argot) เป็นลักษณะภาษาที่เป็นได้ทั้งภาษาเฉพาะกลุ่ม ศัพท์เฉพาะ และภาษาลับ เพ่ือ 
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ป้องกันไม่ให้คนนอกกลุ่มเข้าใจ 5. ภาษาสแลง (slang) เป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการ มักใช้โดย 
กลุ่มคนจ านวนหนึ่ง และเป็นภาษาท่ีไม่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้องตามมาตรฐานทางภาษา  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นถึงระดับของภาษา จะเห็นได้ว่าเราสามารถเลือกใช้ภาษาใน  
ระดับต่าง ๆ ได้ตามสถานการณ์ ซึ่งมีท้ังแบบทางการ กึ่งทางการ หรือแบบไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ 
ตาม ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมีลักษณะทางภาษาแบบ  
ไม่เป็นทางการ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นภาษาปากที่ใช้กันในชีวิตประจ าวัน และมักใช้กันเฉพาะกลุ่ม  
หรือคนที่มีความสนิทสนมกัน เพ่ือสร้างความบันเทิงในการสนทนาและสร้างความเป็นกันเองของผู้  
ใช้ภาษา ดังนั้น ภาษาท่ีมีลักษณะดังกล่าวจึงจัดอยู่ในกลุ่มของสแลง ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายถึงรายละเอียด 
ต่อไป 

2.3.1.1 ความหมายของสแลง  

“สแลง” มีชื่อเรียกอ่ืนว่า “ภาษาสแลง” “ค าแผลง” “ค าคะนอง” หรือ “ค าตลาด” ขึ้นอยู่ 
กับผู้ที่ศึกษาเป็นคนก าหนด โดยในงานวิจัยส่วนใหญ่มักเรียกว่า “ค าสแลง” ทั้งนี้ จากการค้นคว้า 
ข้อมูลเพ่ิมเติมผู้วิจัยพบว่า มีนักภาษาศาสตร์ชาวต่างประเทศหลายท่านที่ได้ศึกษาและให้ค านิยามของ 
สแลงที่สอดคล้องกันดังนี้ 

สแลง คือ ภาษาที่ใช้สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ใช้ภาษา เพ่ือช่วยสร้างสีสัน  
ในการสนทนา มักเป็นค าหรือกลุ่มค าท่ีใช้และเข้าใจกันเฉพาะในกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นพวก 
เดียวกันระหว่างผู้ใช้ภาษา แต่เป็นภาษาท่ีไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาท่ีเป็นทางการ (Partridge, 1954; 
Kenwood, 1964; Flexner, 1975; Menchen, 1988; Ayto and Simpson, 1993) อย่างไรก็ตาม 
เคนวูด (Kenwood, 1964: 5-9) ได้อธิบายเพ่ิมว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้ภาษานั้นก็มีอิทธิพล 
ต่อการสร้างสแลงด้วย เช่น การศึกษา สถานภาพ ทางสังคม เชื้อชาติ หรือความสนใจ เป็นต้น  
นอกจากนี้ โฮล์ม (Holmes, 1997: 11) ได้อธิบายถึงความหมายของภาษาสแลงเพ่ิมเติมจากค า 
นิยามข้างต้นว่า เป็นค าหรือวลีประเภทหนึ่งที่มีจ านวนไม่แน่นอน ใช้เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ทางสังคม 
ของผู้พูด แสดงความเป็นกลุ่มเดียวกันและแสดงถึงความนิยมในสังคม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  

จากค านิยามของนักภาษาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าสแลง คือ ภาษาท่ี 
สร้างข้ึนเพื่อใช้สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก เป็นภาษาท่ีใช้กันเฉพาะกลุ่มอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นพวก 
พ้องเดียวกัน มักเกิดขึ้นเพ่ือใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาที่เป็นทางการ นอกจาก 
ค านิยามของนักภาษาศาสตร์ในต่างประเทศแล้ว ในประเทศไทยก็มีผู้ท าการศึกษาและให้ค านิยาม 
ของสแลงไว้ดังนี้ 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้อธิบายถึงสแลงว่า น. ถ้อยค า 
หรือส านวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1181) ทั้งนี้ในงานวิจัยของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2526: 29 อ้างใน อร
อุษา ถีวันดี, 2551: 11) ได้กล่าวว่า สแลงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในภาษาพูดที่นิยมใช้กันในสังคม ที่
พัฒนาแล้วและไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่ใช้สแลง ซึ่งในงานวิจัยของ วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข  
(2545: 12) ก็ได้กล่าวถึงความหมายของสแลงคล้ายกับค านิยามของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2526) 
ว่า สแลงเป็นภาษาที่ต่ ากว่าภาษามาตรฐาน เป็นการใช้ภาษาที่ผิดไปจากเดิมเพื่อสื่อถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก และทัศนคติบางประการที่มีร่วมกันของผู้ใช้ภาษา 

นอกจากความหมายข้างต้นแล้ว ธนิสร บัณฑิตภักดิ์ (2548: 4) และ รัชนี ศิริไสยาสน์ 
(2551: 3) ได้อธิบายความหมายของสแลงเพิ่มเติมจากค านิยามข้างต้นว่า เป็นถ้อยค าที่ใช้สร้างความ 
เข้าใจเฉพาะกลุ่มหรือใช้กันในระยะเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้ในภาษาพูดโดยอาจมีลักษณะแตกต่าง  
ทางด้านเสียง รูปค า หรือความหมายแตกต่างไปจากภาษามาตรฐาน และใช้เพ่ือสื่อความหมายเชิง 
อารมณ์ ความหมายเฉพาะหรือเพ่ือให้เกิดภาพพจน์ใหม่ ๆ 

อย่างไรก็ตาม อรอุษา ถีวันดี (2551: 8) และ ธนสรณ์ ยุติบรรพ์ (2553: 4) ก็ได้ 
กล่าวถึงความหมายของสแลงเพ่ิมเติมและสอดคล้องกับค านิยามข้างต้นว่า สแลงเป็นถ้อยค าหรือวลี  
ที่ใช้เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการน าค าที่มีในภาษามาใช้ในความหมายใหม่ หรือเป็นการสร้างค าใหม่ 
เพ่ือให้มีลักษณะที่แปลกไปจากค าเดิม เพ่ือสื่อถึงทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึกทั้งแง่ดีและไม่ดี หรือเพ่ือ 
เลี่ยงค าหยาบคาย โดยมีรูปแบบของค าที่แตกต่างจากภาษามาตรฐาน เกิดง่ายตายง่าย และมี  
ความหมายแปรไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบท 

จากความหมายของสแลงในงานวิจัยไทยที่ได้กล่าวทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า 
สแลงเป็นค าหรือถ้อยค าที่ใช้กัน เฉพาะกลุ่ม มีลักษณะการเขียน การออกเสียง หรือความหมาย ที่
แตกต่างไปจากภาษาไทยมาตรฐาน เพ่ือใช้สื่อถึงอารมณ์ ทัศนคติ โดยสามารถสื่อถึงความหมาย ได้
ทั้งในด้านบวกและลบ โดยผู้ใช้ภาษาจะนิยมใช้สแลงกันในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งค านิยามดังที่ 
กล่าวมานี้คล้ายกับค านิยามในต่างประเทศท่ีผู้วิจัยได้สรุปไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ในการศึกษาเกี่ยวกับสแลงนั้น จ าเป็นต้องกล่าวถึงความเป็นมาในการใช้ภาษาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือ 
ให้ทราบถึงเหตุผลในการใช้สแลงในการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1.2 ที่มาของสแลง 

  ในการอธิบายถึงท่ีมาของสแลงนั้น พาร์ทริดจ์ (Partridge, 1954: 115-116) กล่าว 
ว่า สแลงได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1850 และเหตุผลที่มนุษย์ใช้ภาษาสแลงในการสื่อสารนั้น 
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เนื่องมาจากเหตุผล 13 ประการ ได้แก่ 1. เนื่องจากความคะนองเพ่ือสร้างความสนุกสนาน 2. เพ่ือ
แสดงความเฉลียวฉลาด 3. เพ่ือความแปลกใหม่ 4. สร้างภาพพจน์ 5. สร้างความประหลาดใจ 6. ผู้ใช้
ต้องการเลี่ยงภาษาเดิมที่ซ้ าซากใช้มานาน 7. เพ่ือกระชับถ้อยความ 8. สร้างความหลากหลาย 
ในภาษา 9. ง่ายต่อการสื่อความหมาย 10. เลี่ยงการกล่าวถึงความทุกข์ ความเจ็บปวด ความเศร้า 11. 
สร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด 12. เพ่ือปรับทัศนคติของกลุ่มคนให้เป็นหนึ่งเดียว 13. ใช้เพ่ือสื่อสารกัน 
เฉพาะกลุ่ม คนนอกกลุ่มจะไม่เข้าใจนอกจากนี้ลักแมน (Luckmann, 1975: 39) ก็ได้กล่าวถึง 
สาเหตุในการใช้สแลงเพ่ิมเติมจากพาร์ทริดจ์ (Partridge, 1954) ว่า สแลงเกิดจากการที่มนุษย์ 
ต้องการภาษาใหม่เพ่ือมาแทนที่ภาษาที่มีอยู่เดิมโดยสร้างจากค าที่มีอยู่ในภาษา ทั้งนี้ก็เพ่ือแสดงความ 
เป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าในประเทศไทยก็มีผู้อธิบายถึงที่มาของการใช้สแลงไว้ คือ  
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2526: 36) ที่ได้กล่าวถึงที่มาของสแลงว่า แม้สแลงมิใช่ภาษาที่จ าเป็น 
ในการสื่อสาร แต่สแลงช่วยสร้างให้ภาษามีสีสัน โดยมีสาเหตุในการสร้างสแลง ได้แก่ เพ่ือสร้างความ 
สนิทสนม ความเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน โดยเกิดจากกลุ่มคนที่มีอาชีพต่างกันสร้างค าใหม่เพ่ือใช้ 
สื่อสารเฉพาะกลุ่มของตัวเอง เช่น “อีปลง” เป็นค าที่ใช้ในกลุ่มผู้ชายที่ชอบเพศเดียวกัน หมายถึง 
กระเทยที่อกหักท าตัวเหมือนคนเบื่อชีวิต เป็นต้นหรือเพ่ือสร้างความสนุกสนานในการใช้ภาษา อัน 
เกิดจากสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง ข่าว ยกตัวอย่างเช่น “คารวะท่านพ่ี” มีที่มาจากส านวน 
ในภาพยนตร์จีนใช้ในการทักทาย หรือเกิดจากสถานการณ์ในสังคม เช่น “เตือนใจ” เป็นค าที่เกิดจาก 
คดีฆาตกรรมใหญ่ที่เกิดขึ้น โดยมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์เป็นเวลานาน ท าให้เกิดเป็นวลีที่ผู้คนนิยม และ 
เกิดจากการเบื่อภาษาท่ีมีใช้อยู่เดิม จึงสร้างค าขึ้นใหม่เพ่ือแสดงถึงความแปลกใหม่ 

จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงที่มาหรือเหตุผลในการใช้สแลงข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปที่มา 
ของสแลงได้เป็นประเด็นหลัก ๆ อันได้แก่  

(1) เพ่ือต้องการสร้างความสนุกสนานเพิ่มสีสันในการสนทนา ยกตัวอย่างเช่น 
ค าว่า “อากู๋” ในประโยค “อยากรู้อะไรถาม อากู๋ดูสิ รู้ทุกอย่าง” ค าว่า “อากู๋” ดังกล่าวมีที่มาจาก 
ชื่อของเว็บไซต์ www.google.com ที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ในโลก 

(2) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น “เดี๋ยวเลิกเรียน 
แล้วเจอกันที่คอมมอนนะ” ค าว่า “คอมมอน” ดังกล่าวเป็นค าที่ใช้เรียกชื่อสถานที่ชั้นล่างของคณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้ที่จะเข้าใจความหมายได้ต้องเป็นอาจารย์ บุคคลากร 
นักศึกษาหรือผู้ที่เคยมาเท่านั้น 
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(3) เพ่ือเลี่ยงค าหยาบหรือเลี่ยงค าเดิมที่ไม่ทันสมัย เช่น “เห็นข่าวออกว่า 
ดาราชื่อย่อ บ. แอบไปฟีเจอริ่งกับนักร้องชื่อย่อ ม.” ค าว่า “ฟีเจอริ่ง” หมายถึง การมีความสัมพันธ์ 
ทางเพศ เพราะหากใช้ค าเดิมที่มีอยู่ในภาษาจะท าให้กลายเป็นค าที่ไม่สุภาพหรือไม่ทันสมัย ในที่นี้จึง 
ต้องใช้ค าเลี่ยงแทน 

(4) มักเกิดจากเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 
ตลอดเวลา เช่น “มาเซลฟ่ีกัน” ค าว่า “เซลฟ่ี” หมายถึง การถ่ายรูปตัวเองด้วยกล้องหน้าของโทรศัพท์ 
มือถือ ซึ่งค าดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้ผู้ใช้ภาษา  
จึงต้องมีการคิดค าข้ึนใหม่เพ่ือให้ทันต่อสภาพแวดล้อมในสังคม 

ดังนั้น ในการศึกษาสแลง นอกจากจะทราบถึงความหมายและที่มาของสแลง 
แล้ว ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องทราบถึงลักษณะเฉพาะของสแลงว่ามีรูปแบบอย่างไร สร้างอย่างไร หรือใช้ใน  
กลุ่มคนประเภทใด  ซึ่งมีนักวิจัยได้ให้ค าอธิบายต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

2.3.1.3 ลักษณะของสแลง  

มีนักภาษาศาสตร์ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้กล่าวถึงลักษณะหรือรูปแบบ 
ของสแลงไว้คล้ายคลึงกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

พาร์ทริดจ์ (Partridge, 1954: 117) ได้จ าแนกลักษณะของสแลงไว้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 

1. เป็นค าที่ใช้เฉพาะกลุ่ม 

2. มีช่วงเวลาการใช้ไม่นาน 

3. เกิดจากการน าค าที่มีอยู่แล้วในภาษามาใช้เป็นสแลง 

4. เกิดจากการสร้างค าหรือวลีขึ้นใหม่  

ต่อมา สเพียร์ (Spears, 1982: xi) ก็ได้อธิบายลักษณะของภาษาสแลงไว้ดังนี้ 

1. สแลงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ 

2. มักเป็นค าที่มีความหมายเหมือนกับค าในภาษามาตรฐานที่มีใช้อยู่แล้ว 

3. การใช้สแลงบ่งบอกถึงการไม่เคารพในระเบียบประเพณีทางสังคม 

4. มักนิยมใช้ในกลุ่มคนที่ไม่มีการศึกษาและนับเป็นปรากฏการณ์ทางการพูดอย่างหนึ่ง 

5. สแลงและภาษามาตรฐานมีธรรมชาติที่ต่างกัน สังคมพยายามจะท าให้ผู้ใช้สแลงอย่าง 
ท้าทายหันมาเคารพในหลักภาษาท่ีถูกต้อง 
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6. เป็นภาษาท่ีบ่งบอกถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน หรือกลุ่มใด ๆ ของสังคมโดยภาษา 
มาตรฐานจะไม่มีลักษณะนี้ 

7. สแลงที่เปลี่ยนความหมายหรือรูปแบบอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

8. เป็นค าทีใ่ช้ส าหรับคนนอกท่ีต้องการมีส่วนร่วมกับกลุ่มย่อย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 

9. ภาษาสแลงจะไม่ถูกใช้เมื่อพูดคุยกับบุคคลที่มีสถานภาพสูงกว่า 

10. จัดว่าเป็นภาษาท่ีต่ า หยาบคาย ก้าวร้าวและรุนแรง มักใช้ในกลุ่มผู้ชาย 

นอกจากนี้ สุชาดา เทวะผลิน (2531: 17) นักภาษาศาสตร์ชาวไทยได้อธิบายลักษณะ 
ของสแลงเพ่ิมเติมจากพาร์ทริดจ์ (Partridge, 1954) และ สเพียร์ (Spears, 1982) ว่า สแลง 
ถือว่าเป็นภาษาที่ต่ ากว่ามาตรฐาน (sub-standard) จึงไม่ได้รับการยอมรับในการใช้ภาษาท่ีเป็นทาง 
การ เป็นภาษาที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมหรือถ้าปรากฏจะระบุว่าเป็นภาษาปาก และเป็นค าที่ให้  
ความหมายเชิงอารมณ์ (affective meaning) มักนิยมใช้เฉพาะกลุ่มในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และ 
เมื่อหมดความนิยมก็เลิกใช้หรืออาจมีการใช้กันมากจนกลายเป็นภาษามาตรฐาน 

กล่าวโดยสรุป สแลงนับเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งทางภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ ส่วน 
ใหญ่จะเกิดขึ้นและใช้กันเฉพาะกลุ่มในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และมักใช้กับคนที่มีอายุ หรือ 
สถานภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยเกิดมาจากการสร้างค าใหม่ เช่นค าว่า “ครุคริ” “อ่ะ” หรือ “แพร๊พ” 
หรือการน าค าท่ีมีอยู่มาเปลี่ยนความหมายใหม่ เช่นค าว่า “ล าไย” “ปลวก” หรือ “ดีออก” ซึ่งสแลง 
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

นอกจากนี้ สแลงยังมีลักษณะทางภาษาที่ไม่เป็นแบบแผน จึงไม่ได้รับการยอมรับ  
ให้ใช้ในบริบทที่เป็นทางการ ทั้งนี้ จุดประสงค์ในการใช้สแลงจะใช้เพ่ือสื่อความหมายเชิงอารมณ์ 
ทัศนคติ ช่วยสร้างสีสันในการสนทนา และยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเอง หรือความเป็นพวกพ้อง 
เดียวกันของผู้ใช้ภาษาด้วย 
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2.3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสแลง 

 

ผู้วิจัยได้ส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า สแลงปรากฏทั้งในภาษาพูด และ 
ภาษาเขียน และมีการศึกษากันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานวิจัยในประเทศ 
ไทยมีหลายงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ อันได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ 
พจนานุกรม แต่ก็พบงานที่ศึกษาสแลงจากแหล่งข้อมูลอ่ืน  ๆ เช่น การศึกษาจากผู้ใช้ภาษา 
โดยตรงหรือจากบทเพลง ส่วนงานวิจัยในต่างประเทศผู้วิจัยพบว่ามีงานที่ศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่  
หลากหลายกว่า ยกตัวอย่างเช่น จากผู้ใช้ภาษาโดยตรง  ภาพยนตร์ หรือข้อความบนก าแพง เป็นต้น 
ดังในรายละเอียดที่ผู้วิจัยจะสรุปต่อไปนี้ 

ในงานวิจัยเรื่อง Prison Community ของเคลมเมอร์ (Clemmer, 1996 อ้างใน วิชาติ 
บูรณะประเสริฐสุข (2545: 12) ได้ศึกษาสแลงของผู้ต้องขังในรัฐนิวเจอร์ซีประเทศสหรัฐอเมริกา พบ 
ค าศัพท์สแลงทั้งสิ้น 1,063 ค า โดยจ าแนกลักษณะของค าสแลงได้ 9 ประเภท ได้แก่ ค าศัพท์ 
ที่อ้างถึงเรื่องเพศท้ังพฤติกรรมเบี่ยงเบนและปกติ ค าที่อ้างถึงอาชญากรรม อวัยวะ ลักษณะเฉพาะ 
ของบุคคล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด คุก กลโกงและค าแสดงความเป็นคนจรจัด โดยในงานวิจัย 
นี้พบค าที่อ้างถึงคุกมากท่ีสุด รองลงมาคือค าที่อ้างถึงอาชญากรรม ค าที่อ้างเรื่องเพศ และค าท่ีพบน้อย 
ที่สุดคือค าที่อ้างถึงยาเสพติดและกลโกงตามล าดับ 

ต่อมาเพอร์ซาดา (Persada, 2013) ได้ศึกษาสแลงที่แตกต่างจากงานวิจัยของเคลมเมอร์ 
กล่าวคือ เป็นการศึกษาสแลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ ตอนเจ้าชายเลือดผสม โดย 
งานนี้มุ่งศึกษาสแลงของ “Harry Potter” ซึ่งเป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์ โดยใช้เกณฑ์ของ 
โอเกรดี้และคณะ (O’Grady, 1996) ในการพิจารณาการสร้างค า ผลการศึกษาพบว่า สแลงที่  
ตัวละครหลักพูดในภาพยนตร์ดังกล่าวมีจ านวน 19 ค า โดยสามารถจ าแนกความหมายได้ 6 ประเภท 
ได้แก่ การใช้ค าย่อ (acronym) การเติมหน่วยค าแปลง(derivation) การประสมค า (compound) 
การตัดค า (clipping) การสร้างค าย้อนกลับ (back formation) และการรวมค า (blending) โดยใน 
งานวิจัยดังกล่าวพบการใช้ค าย่อมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ คลารามอนเตและอลอนโซ (Claramonte and Alonso, 1993) ก็มี 
ความสนใจศึกษาสแลงเช่นเดียวกัน แต่ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาลักษณะของสแลงจากข้อความที่ 
เขียนในที่สาธารณะ (graffiti) เช่น ห้องน้ าชาย ห้องเรียน ก าแพงตึก โต๊ะ เป็นต้น โดย ผล
การศึกษาพบลักษณะการประสมอักษรย่อและการตัดค า ซึ่งคล้ายกับในงานวิจัยของเพอร์ซาดา 
(Persada, 2013) โดยพบว่าข้อความที่ปรากฏมีลักษณะดังนี้ คือ การประสมอักษรย่อ (acronyms) 
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จะใช้ตัวอักษรแรกของแต่ละค ามารวมกัน เช่น “OYEL” ย่อมาจาก open your eyes legalize หรือ 
“W.A.S.Ps” ย่อมาจาก “White Anglo-Saxon Pussies” การตัดค า (clipping) โดยเป็นการท าให้ 
ค าสั้นลงแต่ยังคงความหมายเดิม เช่น “frat boys” ตัดค ามาจาก “fraternity boys” หรือ “buff’s” 
ตัดค ามาจาก “buffaloes” เป็นต้นนอกจากนี้ งานวิจัยดังกล่าวยังพบลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ การย่อค า 
(abbreviations) เช่น “u” แทน “you” “r” แทน “are” หรือ “br” แทน “brother” เป็นต้น การ
เล่นค าหรือเสียง (play on word or rhymes) เพ่ือสร้างอารมณ์ขัน เช่น “fart boy” แทน “frat 
boy” หรือส านวน “make peace not war” เปลี่ยนไปเป็น “make war not peace” เป็นต้น 

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่า งานวิจัยในต่างประเทศมีความหลากหลายของแหล่งข้อมูล 
ในการศึกษา เนื่องจากมีทั้งการเก็บข้อมูลกับผู้ใช้ภาษาโดยตรง จากภาพยนตร์ และจากข้อความที่  
ปรากฏตามที่สาธารณะ ซึ่งแตกต่างจากในประเทศไทย เนื่องจากงานวิจัยในประเทศไทยส่วนใหญ่  
มักเก็บข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ ดังที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนี้  

งานวิจัยของ สุชาดา เทวะผลิน (2531) นับได้ว่าเป็นงานวิจัยที่ศึกษาสแลงในภาษาไทย 
ยุคเริ่มแรกและได้รับการอ้างถึงมากในงานวิจัยต่าง ๆ เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับค าสแลงในภาษาไทย 
ของวัยรุ่นที่พบในนิตยสารบันเทิงของ ธนิสร บัณฑิตภักดิ์ (2548) หรืองานวิจัยเรื่องลักษณะ 
และการใช้สแลงในนิตยสารบันเทิงภาษาไทยของ อรอุษา ถีวันดี (2551) และลักษณะภาษาสแลง 
ของผู้ต้องขังของ วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข (2545) เป็นต้น โดยงานวิจัยของ สุชาดา เทวะผลิน 
ดังกล่าวเป็นการศึกษาสแลงในภาษาไทยจากหนังสือพิมพ์รายวันในปี พ.ศ. 2528 จ านวน 4 รายชื่อ 
ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ดาวสยาม และแนวหน้า รวบรวมเฉพาะคอลัมน์แสดงความคิดเห็น ทาง
สังคมและการเมืองเท่านั้น โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนกค าของ นววรรณ พันธุเมธา (2513) ผล 
การศึกษาพบสแลงทั้งสิ้น 161 ค า จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ค าสแลงแท ้และค าสแลงไม่แท้ โดย
ค าสแลงแท้จ าแนกออกเป็นลักษณะย่อย 6 ลักษณะ ได้แก่ ค าเปลี่ยนเสียงหรืออักขรวิธี ค าผวน ค ายืม 
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ ค าท่ีสื่อความหมายด้วยเสียงและค าประสมใหม่ ส่วนค าสแลงไม่แท้เป็น การ
น าค าที่มีอยู่เดิมในภาษามาสื่อความหมายใหม่ 

ต่อมา ธนิสร บัณฑิตภักดิ์ (2548) ได้สนใจศึกษาสแลงเช่นเดียวกับ สุชาดา เทวะผลิน 
(2531) แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาสแลงในภาษาไทยของวัยรุ่นที่พบในนิตยสารบันเทิง โดย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าแนกประเภทของค าและอธิบายลักษณะการสร้างค าสแลงที่พบในนิตยสารบันเทิง 
ทีวีพูลและนิตยสารป๊อป ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 รวม 32 ฉบับ โดยใช ้
แนวคิดในการจ าแนกประเภทของค าสแลงของ สุชาดา เทวะผลิน (2531) จินตนา พุทธเมตะ (2546) 
และศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน์ (2534) ผลการศึกษาพบสแลงจ านวนทั้งสิ้น 206 ค า จ าแนกได้เป็นค า 
สแลงแท้และค าสแลงไม่แท้ และพบการสร้างค า 11 ลักษณะ ได้แก่ การประสมค า การสร้างค าใหม่ 
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ค าซ้ า ค าเปลี่ยนเสียงจากเดิม การตัดพยางค์ ค าสร้อย ค ายืมจากภาษาต่างประเทศ ค าซ้อน ค าผสาน 
และค าเปลี่ยนอักขรวิธี  

นอกจากนี้มีงานวิจัยของ ศิริวรรณ ศรีประเสริฐ (2551) ได้ศึกษาการสร้างค าศัพท์ 
ในหน้าบันเทิงจากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย จ านวน 3 รายชื่อ อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์มติชน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2550 รวม 162 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการสร้างค าศัพท์และ 
อธิบายความหมายของค า ผลการศึกษาพบลักษณะการสร้างค าดังนี้ ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน 
ค าสมาสและค าสนธิ ส่วนผลการศึกษาด้านความหมายของสแลงจ าแนกได้เป็นความหมายปรนัยหรือ 
ความหมายนัยตรง ความหมายอุปมาหรือความหมายโดยนัย และความหมายตามบริบท 

อย่างไรก็ตาม ในปีเดียวกัน อรอุษา ถีวันดี (2551) ได้ศึกษาลักษณะและการใช้สแลง 
ในนิตยสารบันเทิงภาษาไทย พุทธศักราช 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของสแลง การ 
ใช้สแลง และความหมายของสแลงในนิตยสารบันเทิงที่จ าหน่ายในปี พ.ศ. 2549 จ านวน 5 รายชื่อ 
ได้แก่ ทีวีพูล สตาร์นิวส์ GOSSIP STAR in magazine และ Oops! รวมทั้งสิ้น 120 ฉบับ โดย 
งานวิจัยนี้ อรอุษา ถีวันดี (2551) ใช้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการสร้างค าของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ 
(2526) และสุชาดา เทวะผลิน (2531) ผลการศึกษาพบลักษณะการสร้างค าสแลง 7 วิธี ได้แก่ การน า
ค าหรือวลีที่มีอยู่ในภาษามาสื่อความหมายใหม่เกิดจากเหตุการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม และ สื่อ
หลาย ๆ แขนง ก าหนดค าให้สื่อความหมายด้วยเสียง การเลียนเสียงธรรมชาติ การยืมค าทั้ง  
จากภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน การผวนค า ทั้งแบบผวนปกติและผวนค าปกติกับค าเดิม และ 
การสร้างค าใหม่ โดยพบ 4 ลักษณะย่อย ได้แก่ การดัดแปลงค าเดิม การเล่นเสียง การบัญญัติค า ขึ้น
ใหม่ และการประกอบค า นอกจากนี้ อรอุษา ถีวันดี (2551) ได้ใช้แนวคิดของ พาร์ทริจ 
(Partridge, 1954) วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2526) และนวลวรรณ พลังคะพันธ์พงศ์ (2541) ในการ 
ศึกษาสาเหตุของการใช้สแลงพบว่าผู้ใช้ภาษามีจุดประสงค์ในการใช้ค าสแลง 11 วิธี ได้แก่ เพ่ือแสดง 
ความสนิทสนมเป็นกันเอง สื่ออารมณ์ขัน สร้างความแปลกใหม่ แสดงภาพลักษณ์ ยั่วล้อ เสียดสี 
หลีกเลี่ยงค าหยาบหรือค าต้องห้าม เพ่ือต าหนิ เพ่ือเน้นย้ าความ เพ่ือลดระดับความรุนแรง และเพ่ือ 
หลีกค าเดิมที่ใช้มานาน ส่วนการศึกษาความหมายของสแลงผู้วิจัยจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ความหมายตามการสื่อความรู้สึกและทัศนคติ ความหมายใหม่ และความหมายในบริบท โดยใช้  
แนวคิดของ แน่งน้อย บุญยเนตร (2529) พระยาอนุมานราชธน (2532) ปราณี กุลละวณิชย์ (2548) 
และ เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (2548) ตามล าดับ 

ต่อมามีงานวิจัยที่ศึกษาคล้ายกับของ อรอุษา ถีวันดี (2551) ที่เป็นการศึกษาภาษาใน 
นิตยสาร คือ งานวิจัยของ ธนสรณ์ ยุติบรรพ์ (2553) ที่ศึกษาลักษณะการใช้และความหมาย 
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ของสแลงในนิตยสารวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและจ าแนกชนิดของสแลงพร้อมทั้งอธิบาย  
ความหมายของสแลงที่พบในนิตยสาร 3 ฉบบั ได้แก่ a day Cheeze และ knock knock ที่จ าหน่าย 
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 รวม 24 ฉบับ โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับการสร้างค าของ 
บรรจบ พันธุเมธา (2521) ผลการศึกษาพบว่าค าสแลงมีจ านวนทั้งสิ้น 112 ค า โดยชนิดของค าท่ี พบ
มากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ ค าวิเศษณ์ 62 ค า ค ากริยา 32 ค า ค านาม 16 ค า และค าอุทาน 2 ค า 
แต่ไม่พบค าสแลงที่เป็นค าบุพบท สรรพนาม และค าสันธาน ส่วนผลการศึกษาลักษณะการสร้าง ค า
พบ 8 ลักษณะ ได้แก่ ค าประสม ค าซ้อน ค าซ้ า ค าเกิดใหม่ ค าความหมายเปลี่ยนจากเดิม  ค าตัด
พยางค์ ค าเปลี่ยนเสียงจากเดิมและค ายืม 

นอกจากงานวิจัยข้างต้นที่เป็นการศึกษาสแลงในหนังสือพิมพ์และนิตยสารแล้ว ยังมีงาน 
วิจัยที่ศึกษาการสร้างค าและความหมายของค าสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชนของ รัชนี ศิริไสยาสน์ 
(2551) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างค าและความหมายของสแลงที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ 
มติชนปี พ.ศ. 2547 งานวิจัยนี้จะจ าแนกการสร้างค าตามระบบเสียง ระบบค า และระบบความหมาย 
ผลการศึกษาพบสแลงทั้งหมด 417 ค า โดยพบวิธีการสร้างค าตามระบบหน่วยค ามากท่ีสุด คือ จ านวน 
216 ค า รองลงมาเป็นวิธีการสร้างด้วยความหมายพบ 165 ค า และวิธีการสร้างด้วยระบบเสียงพบ 36 
ค า ส่วนผลการศึกษาด้านความหมายในงานวิจัยนี้จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ความหมายใหม่ที่ 
สื่อความรู้สึกไปในทางที่ไม่ดีมากกว่าดี และความหมายกว้างออกโดยปรากฏทั้งความหมายปกติ 
ความหมายดีขึ้นและความหมายเสื่อมลง  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่น่าสนใจงานหนึ่ง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ท าการศึกษา 
เปรียบเทียบภาษาสแลงในสองภาษาระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยของ จุนชาย ลี (Juncai, 2012) 
มุ่งศึกษาการสร้างค า ลักษณะการใช้และปัจจัยที่ท าให้เกิดสแลง โดยรวบรวมข้อมูลสแลงภาษาไทย 
247 ค า จากนิตยสาร “a day” และค าสแลงในภาษาจีน 208 ค า จากนิตยสารจีน “Youth Literary 
Digest-Kuaitian” ผลการวิจัยด้านการสร้างค าพบลักษณะการสร้างค าในภาษาไทยและภาษาจีนมี 
ความคล้ายกันใน 9 รูปแบบ ได้แก่ การขยายความหมายจากเดิม การย่อค า การใช้ตัวเลข การพ้อง 
เสียง การเกิดใหม่ การประสมค าใหม่ การยืมภาษาต่างประเทศ การยืมภาษาถิ่นและการเลียนแบบ 
แต่ในภาษาไทยพบว่ามีรูปแบบการสร้างค าเพ่ิมอีก 5 ลักษณะ ได้แก่ การซ้ าค า การตัดค า ค าสร้อย 
การผวนค า การสร้างค าพังเพย ส่วนในภาษาจีนพบรูปแบบการสร้างค าเพ่ิมเติมจาก 9 ลักษณะข้างต้น 
1 รูปแบบคือ การสร้างค าเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่าลักษณะการใช้ค าสแลงในภาษา 
ไทยและภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้เพ่ือสื่อความหมายโดยนัยและสื่ออารมณ์ โดยมีปัจจัย 3 ประการที่ท าให้ 
เกิดสแลง ได้แก่ ปัจจัยจากตัวภาษา ปัจจัยจากสังคมและการศึกษาและปัจจัยจากวัฒนธรรม หรือ 
ความเชื่อ 
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นอกจากงานวิจัยดังกล่าวที่เป็นการศึกษาสแลงจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษา 
จากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ งานวิจัยที่ศึกษาภาษาของผู้ต้องขังสแลงของสาวประเภทสอง และ 
สแลงในเพลงไทย ดังที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ 

งานวิจัยของ วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข (2545) ได้ศึกษาเรื่องลักษณะสแลงของ 
ผู้ต้องขังและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลิกภาพและสติปัญญาของผู้ต้องขังกับพฤติกรรมทางภาษาศึกษา
กรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม โดยมุ่งศึกษาการสร้างศัพท์ การจัดหมวดหมู่ทางความหมาย และ  
การศึกษามโนทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นจากการใช้ค าเปรียบเทียบ พร้อมทั้งศึกษาบุคคลิกภาพและสติ  
ปัญญาของผู้ต้องขัง เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลิกภาพและสติปัญญากับพฤติกรรมทาง 
ภาษา โดยผลการศึกษาด้านการสร้างค าพบ 3 ลักษณะ ได้แก่ การน าค าที่มีอยู่ในภาษามาสื่อ 
ความหมายใหม่ การสร้างค าใหม่และการน าค าภาษาต่างประเทศหรือภาษาถิ่น และการน าค ามาจาก 
เหตุการณ์ปัจจุบัน เพลง หรือโฆษณา ตามล าดับ ส่วนด้านการจัดหมวดหมู่ทางความหมายพบว่า 
สแลงของผู้ต้องขังจ าแนกได้เป็น 27 หมวด โดยหมวดสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบ  
มากที่สุด ส่วนหมวดการพบญาติและหมวดสัตว์พบน้อยที่สุด นอกจากนี้ในการศึกษาด้านมโนทัศน์  
พบว่า สแลงของผู้ต้องขังมีมโนทัศน์ที่เด่นชัด 9 มโนทัศน์ ได้แก่ อวัยวะคืออุปกรณ์ สิ่งเสพติด และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหาร ที่นอนเป็นอสังหาริมทรัพย์ เครื่องพันธนาการเป็นเครื่องประดับ การ
รวมกลุ่มรับประทานอาหารคือครอบครัวเดียวกัน การลงโทษและการท างานคือความทุกข์ทน การ ตัด
แต่งอวัยวะเพศชายคือความหรูหรา การท าผิดกฎหมายหรือเรือนจ าคือเกม และเรือนจ าคือสถาน 
ศึกษา นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่าการใช้สแลงสัมพันธ์กับอายุ โดยผู้ต้องขังที่เป็นวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ตอน 
ต้นมีการใช้สแลงบ่อยกว่าผู้ต้องขังวัยกลางคนถึงสูงอายุ 

นอกจากงานวิจัยที่ศึกษากับผู้ต้องขังแล้ว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษากับผู้ใช้ภาษาโดยตรง คือ 
เป็นงานที่ศึกษาลักษณะสแลงของสาวประเภทสองในกรุงเทพฯของ ก่อชาติ ช านาญช่าง (2546) มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะสแลงที่สาวประเภทสองใช้และศึกษาการสร้างค าสแลง และพฤติกรรม 
ที่สะท้อนให้เห็นจากการใช้ภาษาของสาวประเภทสอง โดยเลือกสุ่มจากสาวประเภทสองจ านวน 45 
คนในเขตวังทองหลาง เขตวัฒนา และเขตห้วยขวาง จ านวนเขตละ 15 คน ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้แบบ 
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนตามแนวคิดของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ และในการศึกษาค าศัพท์สแลง 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2526) และ สุชาดา เทวะผลิน (2531) โดยผลการศึกษา 
พบว่าลักษณะสแลงที่สาวประเภทสองใช้มากท่ีสุด ได้แก่ การสร้างค าใหม่ รองลงมาคือการน าค าท่ีมี 
อยู่ในภาษามาสื่อความหมายใหม่ การยืมค าจากภาษาต่างประเทศหรือภาษาถิ่น ตามล าดับ ส่วน 
ลักษณะการสร้างค าท่ีพบน้อยที่สุดคือ การก าหนดค าให้สื่อความหมายด้วยเสียง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยัง 
พบเกณฑ์การสร้างค าเพ่ิมเติม ได้แก่ การผสานและประสมค าระหว่างค าที่มีอยู่แล้วในภาษากับการย่อ 
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ค า การแปรเสียง และการตัดพยางค์ การสร้างค าจากการแปรเสียงของค ากับการตัดพยางค์และการ 
เพ่ิมพยางค์ในค าปกติ 

นอกจากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยของ ปิยวรรณ มากหอม 
(2548) ได้ศึกษาสแลงในเพลงไทยสากลสมัยนิยมที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2544 ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทอาร์.เอส.โปรโมชั่น จ ากัด (มหาชน) จ านวน 78 เพลง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้าง ที่มา และความหมายของสแลง ผลการศึกษาพบโครงสร้าง 
ของสแลงปรากฏในระดับค า ได้แก่ ค ามูล ค าประสม และค าซ้ า สแลงที่เป็นค ามูลสามารถแบ่งออก 
ได้เป็น 3 ประเภท ตามชนิดของค า คือ ค านาม ค ากริยา และค าขยาย โดยในงานวิจัยนี้พบ 
ค ากริยามากท่ีสุด ส่วนสแลงที่เป็นค าประสมมี 2 ประเภท คือ ค าประสมที่เป็นค านามและค าประสม 
ที่เป็นค ากริยา ส่วนสแลงที่เป็นค าซ้ าพบใน 2 ลักษณะคือค าซ้ าทั้งค าและค าซ้ าบางส่วน ส าหรับ 
ที่มาของสแลงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ค าสร้างใหม่ และค าที่มีอยู่เดิม โดยค าที่มีอยู่เดิมสามารถ 
จ าแนกย่อยได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ค าที่มีความหมายใหม่ ค าที่เปลี่ยนเสียงหรืออักขรวิธีแต่ 
ความหมายคงเดิม ค าท่ีเปลี่ยนเสียงหรืออักขรวิธีที่มีความหมายใหม่และค าที่เพ่ิมเสียงตามไวยากรณ์ 
อังกฤษ ในด้านความหมายของสแลงที่พบมี 3 ประเภท ได้แก่ 1) ความหมายเฉพาะ 2) ความหมาย 
เปลี่ยนไปเป็นความหมายอ่ืน โดยแบ่งเป็นความหมายที่ไม่เก่ียวข้องกับค าเดิมและความหมายที่มีเค้า 
ความหมายเดิม 3) สแลงที่มีความหมายคงเดิม 

 

กล่าวโดยสรุป จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ 
เป็นการศึกษาภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ พจนานุกรม ตามล าดับ แต่ก็พบ 
งานวิจัยที่ศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น จากผู้ใช้ภาษา ภาพยนตร์ เพลง เป็นต้น โดยมุ่งเน้นศึกษา 
การสร้างค าและความหมายเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแต่ละเรื่อง 
นอกจากนี้ ในงานวิจัยแต่ละงานก็จะก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ดังเช่น การวิเคราะห์ 
การสร้างค าในงานวิจัยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะยึดแนวคิดของ สุชาดา เทวะผลิน (2531) และ 
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2526) เป็นเกณฑ์หลักในการวิเคราะห์ ส่วนการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
ความหมายของค าพบว่ามีการใช้แนวคิดที่ต่างกันไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็น 
การศึกษาสแลงในเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นการใช้ภาษาสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยจึงจะอธิบายถึงรายละเอียด 
เกี่ยวกับภาษาท่ีใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในหัวข้อถัดไป ดังนี้ 
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2.4 ภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสแลงในเฟซบุ๊ก ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจึงจะกล่าวถึงใน  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ ลักษณะภาษาที่ใช้สื่อสารผ่าน 
อินเทอร์เน็ต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

2.4.1 ลักษณะภาษาที่ใชส้ื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

ในยุคโลกาภิวัตน์ดังเช่นในปัจจุบัน เราคงปฏิเสธความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่ได้เนื่องจาก 
เทคโนโลยีสามารถช่วยอ านวยความสะดวกต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกคน  โดยเฉพาะ  
อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อของระบบคอมพิวเตอร์หลายเครือข่ายจากท่ัวโลกเข้า 
ด้วยกัน มีข้ึนเพ่ือใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารระหว่างกัน (Crystal, 2001: 2-3) ดังนั้นภาษา 
จึงเป็นส่วนส าคัญในการสื่อสาร แต่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีลักษณะเป็น 
ภาษาพูดผ่านการเขียนหรือพิมพ์ หรือที่นักภาษาศาสตร์หลายท่านเรียกคล้ายกันว่า “ภาษาเน็ต” 
(Netspeak) (Crystal, 2001: 25) หรือ “ภาษาไซเบอร์” (cyberspeak) (Erickson, 1998: 15) 
“ภาษาพูดแบบพิมพ์ / เขียน” (writing talking) (Davis และ Brewer, 1997: 2) การที่ภาษา 
อินเทอร์เน็ตมีลักษณะพิเศษนี้อาจเป็นผลมาจากข้อจ ากัดของปัจจัยต่าง ๆ เช่น เกิดจากการสื่อสาร 
แบบไม่เห็นหน้า เกิดจากต าแหน่งของตัวอักษรต่างๆบนแป้นคีย์บอร์ด หรือขนาดหน้าจอที่จ ากัด  
เป็นต้น โดยคริสตัล (Crystal, 2001: 1-93) ได้จ าแนกประเภทและอธิบายลักษณะภาษาที่ใช้สื่อสาร 
ผ่านอินเทอร์เน็ตไว้ดังที่ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ใน 8 ลักษณะ ต่อไปนี้ 

2.4.1.1 ค าศัพท์ (lexicon) 

ในภาษาอินเทอร์เน็ตนี้จะไม่รวมค าศัพท์เฉพาะทางวิชาการ เช่น ศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
กับวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิชาเขียนโปรมแกรม วิชาไฟฟ้าหรือวิชาอ่ืน ๆ เช่น “cable” 
“megabyte” หรือ “bit” แต่เป็นค าศัพท์เฉพาะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าใจ เนื่องจาก ค าเหล่านั้น 
ปรากฏบนจอของอุปกรณ์สื่อสารบ่อย เช่น “file” “edit” “save” “home” เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง 
มีค าศัพท์เฉพาะที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้เรียกตนเอง และผู้ใช้งานคนอื่นว่า “netizens” “netters” 
“cybersurfers” เป็นต้น 
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2.4.1.2 การประสมค า (compound) 

เป็นลักษณะการสร้างค าใหม่ที่มีความนิยมมาก โดยเป็นการน าค าสองค ามารวมกัน 
เพ่ือสร้างเป็นค าใหม่ เช่น “webcam” “webmail” “freeware” “shareware” เป็นต้น  

2.4.1.3 หน่วยค าเติมท้าย (suffix) 

อาจท าได้ในหลายลักษณะ ได้แก่ การเติมหน่วยค าเติมท้ายเพื่อแสดงถึงรูปแบบ 
ของค านาม “-ity” เช่น “brevity” “obviosity” เป็นต้นในภาษาอินเทอร์เน็ตนิยมใช้หน่วยค าเติม 
ท้าย “-itude” เช่น “hackitude” “winnitude” หรือ “-full” เช่น “folderfull” “windowfull” 
นอกจากนี ้ ยังมีการเติมหน่วยค าเติมท้ายเพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ คือเติม “-en” เช่น “oxen” 
“matrixen” เป็นต้น  

2.4.1.4 การใช้ค าย่อ (abbreviation) 

ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตมีการใช้ค าย่อมากมาย โดยเฉพาะในสื่อเทคโนโลยีสมัย 
ใหม่ที่มีจอภาพขนาดเล็กยิ่งต้องมีความจ าเป็นในการย่อความ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการกระชับข้อความใน 
เนื้อที่สนทนาที่จ ากัดและต้องการความรวดเร็วในการโต้ตอบ เช่น “Dr.” ย่อมาจาก “doctor” 
หรือ “SMS” ย่อมาจาก “Short Message Service” นอกจากนี้ ยังมีลักษณะค าย่อที่มักใช้ในภาษา 
อังกฤษบนอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะเป็นการย่อที่เกิดจากน าอักษรตัวแรกของค าแต่ละค าในวลีหรือ 
ประโยคมารวมกันหรือที่เรียกว่า “การประสมอักษรย่อ” (acronym) ยกตัวอย่างเช่น “UNICEF” 
ย่อมาจาก “United Nations International Children's Emergency Fund” หรือ “NATO” ย่อ 
มาจาก “North Atlantic Treaty Organization” หรือ “AYSOS” ย่อมาจาก “Are you stupid or 
something?” แต่ในการย่อค ามักเป็นการย่อให้มี 2-3 ตัวอักษร เช่น “PLS” ย่อมาจาก “please” 
หรือ “WE” ย่อมาจาก “whatever” เป็นต้น นอกจากนี้มีการย่อโดยการน าลักษณะของเสียงและ 
ตัวเลขมาใช้ เช่น “CYL” ย่อมาจาก “see you later” หรอื “B4N” ย่อมาจาก “bye for now” 

2.4.1.5 การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (capitalization) 

เป็นการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เพ่ือแสดงการเน้น บางครั้งมีการใช้เครื่องหมายดอกจัน * 
(asterisk) หรือการเว้นวรรค (spacing) ร่วมด้วย เช่นในประโยค “This is VERY importance 
point.” หรือ “This is *very* importance point.” หรือ “This is V E R Y importance 
point.” เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ยังมีอีกลักษณะหนึ่งคือ การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สองตัวใน 
ค าเดียวหรือท่ีเรียกว่า bicapitalization, BiCaps, intercaps หรือ midcaps เช่น “AltaVista” 
“ScienceDirect” “DreamWork”  
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2.4.1.6 การสะกดค า (spelling) 

ในภาษาอินเทอร์เน็ตผู้ใช้ภาษาพยายามสะกดค าให้แตกต่างจากภาษาเดิมที่มีอยู่ 
และให้มีความใกล้เคียงกับภาษาพูด เช่น “yep” (yes) “nope” (no) “kay” (OK) หรือการเพิ่ม 
จ านวนสระหรือพยัญชนะสะกดเพ่ือใช้แสดงอารมณ์เช่น “yayyyyyy” “awwwww” เป็นต้น ส าหรับ 
ผู้ใช้ภาษาท่ีเป็นวัยรุ่นมักมีการสะกดค าที่สร้างสรรค์ข้ึน เช่น การแทนที่ตัวอักษรตัวเดิมด้วยตัวอักษร 
อ่ืนที่ออกเสียงเหมือนกัน เช่น “kool” แทน “cool” หรือ “fone” แทน “phone” หรือใช้ 
สัญลักษณ์และตัวเลข เช่น “c%l” แทน “cool” หรือ “l0zers” แทน “losers” เป็นตน้ 

2.4.1.7 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (punctuation) 

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เป็นลักษณะการใช้ภาษาที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ 
ใกล้เคียงกับภาษาพูด (Baron, 2000: 167) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาก าหนด 
เช่นเครื่องหมาย “#” หรือที่เรียกว่า “sharp” “hash” หรือ “cross-hatch” เพ่ือแสดงการหยุด 
ชั่วคราว หรือเครื่องหมาย “…” ที่ต่อจากตัวเลขแสดงถึงการไม่สิ้นสุด หรือแสดงการเน้นมักใช้ 
เครื่องหมาย “*” (asterisk) เช่น “This is a * very * * important * * point.*” นอกจากนี้ การใช้ 
เครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้กันมากคือเพ่ือแสดงลักษณะอารมณ์ทางใบหน้า เช่น “^_^” “:P” 
หรือ “^^” เป็นต้น 

2.4.1.8 การซ้ า (reduplication) 

การซ้ า เป็นการน าทุกส่วนหรือบางส่วนของค าให้ปรากฏอีกครั้ง เช่น “I delete 
your message. Lose, lose!” เป็นต้น 

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าลักษณะของภาษาท่ีใช้สื่อสารบนอินเทอร์เน็ตนั้นมี 
ลักษณะพิเศษซึ่งมีการเขียนหรือพิมพ์ที่ดูแปลกตา มีรูปค าท่ีต่างไปจากท่ีมีในภาษาเดิมและเป็นภาษาท่ี 
ไม่มีแบบแผน เช่น การสะกดค าโดยการเพ่ิมจ านวนพยัญชนะท้ายเข้าไป เพ่ือแสดงลักษณะทางเสียง 
การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ การใช้ค าย่อ หรือการประสมค า เป็นต้น ในบางครั้งใช้เพ่ือแสดงท่าทางใน 
การสนทนา เนื่องจากในการสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นการสนทนาที่ไม่เห็นหน้ากันจึงต้องมีการ 
สร้างค าเพ่ือสื่อความหมายให้เหมือนกับการสื่อสารแบบเห็นหน้ากัน เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิด อย่างไร 
ก็ดี เนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาษาจากเฟซบุ๊กซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งที่มี 
ผู้นิยมใช้มากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงจะอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเฟซบุ๊กในหัวข้อถัดไป 
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2.4.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก 

  เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์ (social networking 
website) ประเภทหนึ่งที่นิยมใช้มากที่สุดในโลกโดยมีจ านวนผู้ใช้งาน 1.39 พันล้านคน (Zocialinc, 
2015) มีลักษณะเป็นสังคมเสมือน (virtual world) อันหมายถึงการที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างอัตลักษณ์ 
(identity) เฉพาะบุคคลให้เป็นไปตามต้องการหรือตามจินตนาการได้ (Crystal, 2001: 12-13) 
เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้นโดย Mark Zuckerberg และเปิดตัวเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ในช่วงแรก 
เปิดให้ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Harvard เท่านั้น แต่ต่อมามีผู้นิยมใช้มากข้ึนจึงได้รับ 
ความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เฟซบุ๊กมีขึ้นเพ่ือเชื่อมต่อบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันจาก 
ทั่วโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทาง 
สังคมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถสร้างหน้าปกที่บ่งบอกถึงตัวตนของตนเอง (profile) ได้ 
โดยระบุข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อหรือค้นหาเพ่ือนหรือผู้ใช้งานคนอ่ืนได้ (Perez-
Sabater, 2012) ในการสนทนาผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความผ่านทางข้อความส่วนตัว 
(inbox) หรือพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึก (post) ผ่านช่องแสดงสถานะ 
(status) หรือช่องความคิดเห็น (comment) ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ภาพ เพลง ไฟล์วิดีโอ 
หรือข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้ โดยเจ้าของเฟซบุ๊กสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ กล่าวคือ บาง ข้อ
ความสามารถตั้งค่าอนุญาตให้เห็นเฉพาะเพ่ือน เฉพาะตนเอง หรืออาจตั้งค่าเป็นสาธารณะก็ได้ เพ่ือ 
ให้เห็นภาพมากข้ึน ผู้วิจัยจะอธิบายถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในเฟซบุ๊ก ดังนี้ 

2.4.2.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ในเฟซบุ๊ก 

การใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กนั้น ในขั้นแรกผู้ใช้งานจะต้องสมัครโดยกรอกข้อมูล 
ส่วนตัวทั้งหมดเช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล วันเกิด เพศ และต้องตั้งรหัสผ่านส าหรับการเข้าสู่ 
ระบบใช้งานลงในช่องต่าง ๆ บนหน้าแรกของเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ดังภาพที่ 2.1 และเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว 
จะปรากฏเมนูต่าง ๆ ดังภาพที่ 2.2 ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.1 หน้าแรกของเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

 

 

ภาพที่ 2.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

 

จากภาพที่ 2.2 ข้างต้น ผู้วิจัยจะสรุปและอธิบายถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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(1) ช่องค้นหา ส าหรับพิมพ์ค้นหารายชื่อเพ่ือน รายชื่อเพจ หรือสถานที่ 

(2) เมนูหลัก ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ ได้แก่ เมนูหน้าหลัก เมนูค้นหาเพ่ือน ชื่อของ 
ผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยว กับข้อมูลส่วนตัวปรากฏอยู่ เช่น รายชื่อเพ่ือน รูปภาพ ชื่อโรงเรียน 
หรือมหาวิทยาลัย หรือวันเดือนปีเกิด  

(3) เมนูเสริมเป็นเมนูที่จัดกลุ่มฟังก์ชั่นการใช้งานหลายอย่างเข้าเป็นหมวดหมู่ เพื่อ  
สะดวกในการใช้งาน  

(4) ช่องแสดงสถานะ (status)เป็นส่วนส าคัญที่มีไว้เพื่อพิมพ์ข้อความแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้ใช้งาน และสามารถใส่รูป วิดีโอ เพลง หรือแชร์ข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ มาไว้ในช่องนี้ได้ 
นอกจากนี ้ผู้ใช้งานยังสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแต่ละโพสต์ได้ 

(5) ส่วนโฆษณา  

(6) ช่องแสดงความเคลื่อนไหวของข่าวสาร เรื่องราวยอดนิยมหรือเรื่องราวล่าสุดของ  
เพ่ือนหรือหน้าที่ผู้ใช้งานก าลังติดตาม 

(7) ช่องแสดงจ านวนและรายชื่อเพ่ือนที่ก าลังใช้งานอยู่ (chat) โดยปรากฏเครื่องหมาย 
สีเขียว ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความสนทนาและสามารถส่งรูปภาพ หรือ 
สัญรูปแสดงอารมณ์ได้ เนื่องจากมีโอกาสที่บุคคลเหล่านั้นจะตอบกลับทันที 

(8) ช่องแสดงความคิดเห็น (comment) เป็นส่วนที่เจ้าของสถานะและสมาชิกใช้พิมพ์ 
ข้อความแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันได้ 

 

2.4.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

จากการส ารวจงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยในประเทศไทยงานใดที่ศึกษา 
การใช้สแลงจากเว็บไซต์เฟซบุ๊ก แต่พบงานวิจัยที่ศึกษาภาษาในอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์จ านวนไม่มาก ดังเช่นงานวิจัยในต่างประเทศของ เวอร์รี (Werry, 1996) ที่ศึกษา 
ภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านห้องสนทนาพบว่า การสื่อสารด้วยแป้นพิมพ์และเงื่อนไขของเวลาเป็นผลท าให้ 
เกิดลักษณะภาษาท่ีใช้สื่อสารในห้องสนทนา 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเรียกชื่อ เพ่ือให้การสื่อสาร 
มีความต่อเนื่องและเป็นการส่งสัญญาณให้คู่สนทนาเปลี่ยนผลัด 2) การใช้ค าย่อ เนื่องจากการสื่อสาร 
ในลักษณะนี้จ าเป็นต้องมีความรวดเร็วในการโต้ตอบ คู่สนทนา จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการย่อค า 3) การ 
ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ แทนเสียงเพ่ือแสดงอารมณ์ เช่น การใช้เครื่องหมายแอสกี (ASCII Art) :) 
หมายถึง อารมณ์ดี 4) การแสดงท่าทาง เนื่องจากการสื่อสารในห้องสนทนานั้นเป็นการสื่อสารที่ไม่ 
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เห็นหน้าของคู่สนทนา จึงมีการสร้างค าที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะท่าทาง เช่น “kisses” “hug” 
เป็นต้น 

ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 วาร์นฮาเกนและคณะ (Varnhagen et al, 2009) สนใจศึกษา 
ภาษาท่ีใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับเวอร์รี (Werry, 1996) แต่ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา 
ภาษาแบบใหม่ (new language) และการสะกดค าที่ใช้สื่อสารผ่านระบบส่งข้อความแบบทันที 
(instant messaging) โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นจ านวน 40 คน 
ที่ใช้โปรแกรมการสนทนาผ่านระบบข้อความแบบทันที เช่น โปรแกรม MSN หรือ AIM เป็นระยะเวลา 
1 สัปดาห์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกข้อความการสนทนาและส่งให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ ผลการศึกษา 
ในงานวิจัยนี้พบว่าลักษณะภาษาแบบใหม่มี 3 ลักษณะใหญ่ ดังนี้ 1) การใช้ค าลัด (short cuts) มี 8 
กลวิธีย่อย ได้แก่ การใช้ค าบอกเป็นนัย (insider word) การใช้ค าย่อ (abbreviation) การรวมค า 
(word combination) การประสมอักษรย่อ (acronym) การใช้ตัวอักษร (alphabet/letter) การ
ใช้ค าแทนเสียง (phonetics) การใช้ตัวพิมพ์เล็ก (lower case) และการย่อตัวสะกด (contraction) 2) 
การใช้ค าแทนอารมณ์ ความรู้สึก (pragmatic device) มี 4 กลวิธี ได้แก่ ค าแสดงอารมณ์ (emotion 
word) การใช้อักษรย่อแสดงอารมณ์ (emotion acronym) การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (upper case) และ 
เครื่องหมายแสดงอารมณ์ (emotion punctuation) 3) การเขียนผิด (errors) มี 2 กลวิธ ีได้แก่ การ
พิมพ์ค าผิด (typographical error) และการสะกดค าผิด (misspelling) 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พบงานวิจัยที่ศึกษาภาษาจากเฟซบุ๊กเพียงงานเดียวคือ งานวิจัยเรื่อง 
ลักษณะภาษาและการสื่อสารผ่านระบบส่งข้อความสั้นและสถานะบนเฟซบุ๊กของ ลี (Lee, 2011) งาน 
ดังกล่าวได้ศึกษาลักษณะภาษาจากสถานะ (status) บนเฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของ 
ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนส าเนียงกวางตุ้งในประเทศฮ่องกง จ านวน 20 คน ผล 
การศึกษาพบข้อความสถานะทั้งหมด 744 สถานะ สามารถจ าแนกได้ 11 ประเภท ได้แก่ 1) การใช้ค า 
แสดงถึงสิ่งที่ก าลังท าโดยใช้ค าบ่งชี้ “is” 2) เขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึงเรื่อง 
ครอบครัวและงาน 3) ใช้ค าแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เช่น “weird book” 4) ใช้ค าแสดงอารมณ์ 
เช่น “good mood”หรือใช้การพิมพ์ตัวอักษรซ้ าหลายตัวเช่น “feeling so BAAAAAD” 5) การแจ้ง 
สถานะว่าจะไม่อยู่ เช่น “Angie will fly to Seoul tomorrow morning.” 6) การใช้ประโยคเริ่ม 
สนทนา โดยใช้ประโยคค าถาม เช่น “Why has my status message disappeared?” 7) การ 
กล่าวถึงผู้ฟัง ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้กล่าวถึงทุกคนก็ได้ เช่น “Just want to say Merry Christmas to 
all of my friends here in Facebook.” 8) การใช้เครื่องหมายค าพูดเพ่ืออ้างถึงถ้อยค าที่แชร์มา 
จากผู้อื่น เช่น “learn from yesterday, serve for today and hope for tomorrow” 9) การใช้ 
เครื่องหมายละค า (...)  และเครื่องหมายค าถาม (?) แสดงถึง อาการพูดไม่ออก เป็นการหยอกล้อ 10) 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

41 

การแสดงอารมณ์ขันโดยการเล่นค า เช่น “Uranus is Uranus is Uranus.” หรือ ใชค้ าเลียนเสียง 
หัวเราะ เช่น “hahaha” 11) การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้งานเฟซบุ๊ก เช่น “Kenneth 
quitting Facebook.” 

จากงานวิจัยในต่างประเทศทั้งหมดข้างต้นพบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่เพียงแต่ 
มุ่งศึกษาลักษณะการใช้ภาษาสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ แต่ยังมุ่งศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยว่ามี  
อิทธิพลต่อการสร้างค าในภาษาหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้กลุ่มผู้วิจัยเหล่านี้ยังได้อธิบายว่าภาษาท่ีใช้ 
ในสังคมออนไลน์ดังกล่าวนี้มีลักษณะเสมือนจริง (virtual community) กล่าวคือ ผู้ใช้ภาษา 
พยายามสร้างภาษาให้สื่อความหมายใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้สื่อสารแบบเห็นหน้ากัน (face-to-
face communication) และภาษาพูดมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ค าว่า “ยิ้มอ่อน” “จือปาก” “มองแรง” 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มีการศึกษาถึงกระบวนการทางความหมายของภาษาซึ่ง 
คล้ายกับงานวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้นว่า เป็นการมุ่งเน้นศึกษากระบวน 
การสร้างค าเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบงานวิจัยในต่างประเทศที่ศึกษาสแลงในเฟซบุ๊กเพียงงานเดียวคือ 
งานวิจัยของ ลี (Lee, 2011) ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีผู้ศึกษา 
สแลงในเฟซบุ๊ก แต่ในงานวิจัยดังกล่าวก็ศึกษาเพียงลักษณะภาษาที่ใช้สื่อสารเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ 
ศึกษากระบวนการทางความหมาย หรือความสัมพันธ์ทางความหมายของค าสแลงที่ใช้สื่อสาร ดังนั้น 
ในงานวิจัยนี้จะศึกษาทั้งกระบวนการสร้างค าและความหมายของสแลง โดยจะพิจารณาถึงความ  
สัมพันธ์ทางความหมายของสแลงด้วย นอกจากงานวิจัยในต่างประเทศดังที่ได้กล่าวแล้ว ผู้วิจัยยัง 
พบงานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาลักษณะภาษาท่ีใช้สนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 

ชัชวดี ศรลัมพ์ (2544) ได้ศึกษาเรื่องการใช้ภาษาในห้องสนทนา (chat room) ทาง
อินเทอร์เน็ต โดยมุ่งศึกษาลักษณะภาษาในห้องสนทนาตามแนวทางการวิเคราะห์ภาษาระดับ 
ข้อความ (discourse analysis) เก็บข้อมูลจากห้องสนทนาชื่อ “ห้องมหา’ลัย” “ห้องม.ปลาย” และ 
“ห้องคุณหนูนอนดึก” ในเว็บไซต์ www.pantip.com และ “ห้องธรรมศาสตร์น่ารัก” “ห้อง cu_tu” 
จากเว็บไซต์ www.thaimail.com โดยเป็นการสนทนาผ่านโปรแกรมไอซีคิว (ICQ) และเพิร์ช (Pirch) 
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการใช้ภาษาในห้องสนทนามี 6 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเปิดและปิดการ 
สนทนา 2) การใช้ส่วนคั่นค าพูด 3) การเปลี่ยนหัวข้อการสนทนา 4) การแสดงความสุภาพใน 
การสนทนา ได้แก่ การเปลี่ยนการสะกดค าและการละ 5) การแสดงอารมณ์ความรู้สึก ได้แก่ การ 
ใช้สัญญรูปอารมณ์ (emoticons) และการพิมพ์แบบพิเศษ 6) การใช้อักษรย่อ 
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ต่อมา ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ (2549) ได้ท าการศึกษาคล้ายกับงานวิจัยของ ชัชวดี     
ศรลัมพ์ (2544) แต่เป็นการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในห้องสนทนาแบบส่วนตัวในโปรแกรม  
เอ็มเอสเอ็น (MSN) เวอร์ชั่น 7.0 ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วงวันที่ 27 มิถุนายน 
ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยใช้บทสนทนาจ านวน 50 บทในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาด้าน 
การใช้ภาษาในห้องสนทนาแบบส่วนตัวพบ 2 ลักษณะ คือ การเปิดการสนทนาและการปิด  
การสนทนา โดยการเปิดการสนทนามีลักษณะย่อย 3 ลักษณะ คือ 1) การกล่าวค าทักทาย ได้แก่ การ 
กล่าวสวัสดี การใช้ค าเลียนเสียงเรียก การเรียกชื่อคู่สนทนาการใช้สัญรูป 2) การใช้ประโยคค าถาม 
อย่างเดียวและเกิดคู่กับค าร้องเรียก 3) การใช้ประโยคบอกเล่า ส่วนการปิดการสนทนาพบ 3 ลักษณะ 
คือ 1) ปิดการสนทนาเพียงครั้งเดียว 2) ปิดการสนทนามากกว่า 1 ครั้ง 3) ไม่มีการปิดการสนทนา 
ส่วนผลการศึกษาของการแสดงหัวเรื่องพบการใช้ประโยคค าถามและประโยคบอกเล่า โดยการใช้ 
ประโยคค าถามพบมากที่สุด ในการเปลี่ยนหัวเรื่องพบทั้งการใช้สัญญาณน าก่อนประโยคค าถามและ 
บอกเล่า ได้แก่ การใช้ค าเรียกขาน การใช้ส่วนคั่นค าพูด การใช้รูปภาษาท่ีแสดงแยกส่วน ส่วนการไม่ใช้ 
สัญญาณพบทั้งการใช้ประโยคค าถามและประโยคบอกเล่าในการเปลี่ยนหัวเรื่อง นอกจากนี้ ผลการศึกษา 
พบการอ้างถึง 3 ลักษณะ คือ 1) การอ้างถึงหน่วยนาม  ได้แก่ บุรุษสรรพนาม ค าเรียกขาน ค าบ่งชี้ 
สุญญรูป 2) การอ้างถึงอนุพากย์หรือประโยค  ได้แก่ บุรุษสรรพนาม ค าเรียกขาน ค าแสดงการตอบรับ 
และสุญญรูป 3) การอ้างถึงข้อความ ได้แก่ ค าบ่งชี้ นอกจากนี้พบการใช้หน่วยเชื่อม 15 หน่วย และยัง
พบใช้สุญญรูปในหน่วยเชื่อม และการซ้ ารูป ซ้ าความและซ้ าโครงสร้าง 

นอกจากงานวิจัยที่ศึกษาจากโปรแกรม ICQ Pirch และ MSN แล้ว ในงานวิจัยของ จตุ
ภูมิ ตังคะอารี (2553) ได้ศึกษาสแลงในภาษาไทยที่พบในห้องสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
ในประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสร้างสแลงและเปรียบเทียบวิธีสร้างสแลง จากกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่ม คือ “กลุ่มห้องสห” และ “กลุ่มห้องเกย์” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
เวลา 22.00-24.00 น. ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสร้างค าของกลุ่มห้องสหมี 8 วิธี ได้แก่ 1) สแลงที่ 
เปลี่ยนความหมายจากเดิม 2) ค าท่ีดัดแปลงจากค าเดิม 3) ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 4) ค าที่มา 
จากค าต่างประเทศกับค าไทย 5) ค าท่ีสร้างขึ้นใหม่ 6) ค าที่มาจากภาพยนตร์และเพลง เกมส์ ศิลปิน 
และดารานักแสดง 7) ค าที่มาจากภาษาถิ่น และ 8) ค าที่มาจากค าต่างประเทศกับค าไทยที่เปลี่ยน 
ความหมายจากเดิม ส่วนห้องเกย์พบ 8 วิธี ดังเช่นห้องสหแต่ต่างที่ห้องเกย์มีวิธีเปลี่ยนค าตาม 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แทนวิธีค าท่ีมาจากค าต่างประเทศกับค าไทยที่เปลี่ยนความหมายจากเดิม 

กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาภาษาที่ใช้สื่อสารผ่าน 
อินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรมการสนทนาต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรมไอซีคิว (ICQ) เพิร์ช (Pirch) เอ็มเอสเอ็น 
(MSN) แคมฟรอก (Camfrog) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งสื่อเหล่านี้เป็นการสื่อสารที่ไม่เห็นหน้า 
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กัน ประกอบกับหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารมีขนาดจ ากัดและเพ่ือความต่อเนื่องของการสนทนา 
จึงต้องมีความรวดเร็วในการโต้ตอบ ที่ส าคัญภาษาที่ใช้ต้องสามารถสื่อความหมายได้ใกล้เคียงกับภาษา 
ที่ใช้ในการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันเพ่ือให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดในสารที่สื่อออกไป ผู้ใช้ภาษาจึงเกิด  
การคิดและประดิษฐ์ค าขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการสื่อสาร และจากงานวิจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้  
จะเห็นได้ว่างานส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษากระบวนการสร้างค าเป็นหลัก โดยไม่ได้มุ่งศึกษากระบวนการ 
ทางความหมายหรือความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงที่ใช้สื่อสาร ประกอบกับยังไม่พบงานวิจัย 
ใดที่ศึกษาภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ อย่างเช่นเฟซบุ๊กในมิติของสแลงและความสัมพันธ์  
ทางความหมายของสแลงดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงจะศึกษาทั้งกระบวนการสร้างค าและความหมาย 
ของสแลง โดยจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงตามแนวทฤษฎีอรรถศัพท์ นอก 
จากนี้ จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบการสร้างค าที่ใช้ในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในหลายลักษณะ ได้แก่ 
ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ การแสดงความสุภาพในการสนทนา การเปิดการสนทนาและการปิด 
การสนทนา การใช้สัญรูป หรือการสร้างค าข้ึนใหม่ เป็นต้นซึ่งเป็นลักษณะภาษาที่มีความน่าสนใจ ด้วย
เหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาสแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่อง “การสร้างค าและความหมายของสแลงในเฟซบุ๊ก” มีวิธีการด าเนิน 

การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานในการวิจัย รวมถึง 
แนวคิดทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการสร้างค า (word formation) 
2. แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาความหมายตามทฤษฎีอรรถศัพท์ (lexical semantics)  
3. แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสแลง 
4. องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ก่อนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจลักษณะของสแลงที่ปรากฏทั้งในเฟซบุ๊กส่วน 
บุคคลและเฟซบุ๊กแฟนเพจ และจากการส ารวจข้อมูลสแลงที่ปรากฏในสื่อดังกล่าว ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า 
สแลงที่ใช้ในกลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจมีจ านวนมากกว่าที่ปรากฏในกลุ่มเฟซบุ๊กส่วนบุคคล อีกทั้ง การ  
เก็บข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวจะท าให้ได้ข้อมูลทางภาษาที่หลากหลาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บ  
ข้อมูลจากกลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจ อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ไม่ก าหนดปัจจัยทางสังคมเช่นเพศอายุ  
อาชีพ และการศึกษาเนื่องจากเฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นโลกเสมือน (virtual world) 
(ศิริพร กนกชัยสกุล, 2553: 30) กล่าวคือ เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างตัวตนหรือข้อมูล 
ส่วนตัวให้แตกต่างจากความเป็นจริงได้ซ่ึงยากต่อการได้ข้อมูลที่เป็นจริง ทั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก 
ของผู้วิจัยในการเก็บข้อมูลโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 
3.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกรายช่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ผู้วิจัยคัดเลือกรายชื่อหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจโดยวิธีการสุ่มจากเว็บไซต์ zocialrank.com 

จ านวน 50 เพจ เนื่องจาก เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมและท าสถิติเกี่ยวกับสื่อสังคม 
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ออนไลน์และมีรายชื่อของเพจต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือ 
จ านวนการกดถูกใจ (like) หรือจ านวนผู้ติดตาม (followed) ที่ผู้ใช้งานอ่ืนเข้ามากดถูกใจหน้านั้น ๆ 
จ านวน 500 คนขึ้นไป เนื่องจาก จ านวนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและการมีบทบาท 
ความส าคัญต่อบุคคลอ่ืนที่พบเห็นเพจนั้น ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้การเผยแพร่ข้อความเป็นไปได้อย่าง 
รวดเร็วและสามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะพิจารณาจากเพจที่มีการแสดง 
ความคิดเห็นสม่ าเสมอ เนื่องจากบางเพจมีจ านวนผู้ที่ถูกใจและติดตามเยอะ แต่จ านวนการใช้ภาษา 
โต้ตอบในโพสต์มีน้อยเกินไปหรือแทบไม่มี ซึ่งส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูล ดังนั้น เมื่อพิจารณา 
ตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงได้รายชื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน 50 เพจ ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ 

1. อีเจี๊ยบ เลียบด่วน   26. CSI LA 
  2. กระทู้เด็ดพันทิป   27. AIS Call Center 
  3. ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์    28. รบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิ 
  4. ใต้เตียงดารา    29. cuttO 
  5. Thairath    30. สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก 
  6. เรื่องเล่าเช้านี้    31. WORKPOINT ENTERTAINMENT 
  7. ตันภาสกรนที    32. Madame Mod 
  8. khaosod    33. Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่ 
  9. Feonalita    34. อาจารย์อดัม 
  10. Panicloset    35. Opal Panisara Official 
  11. erk-erk.com   36. TrueMove H 

12. Kapook    37. Ar-pae.com 
13. SpokeDark TV   38. สมาคมมุขเสี่ยวๆ 
14. Mhunoiii    39. สมาคมกวนTEEN 18+ 
15. Woody    40. คลิปฮาน้ าตาเล็ด 
16. กูจะฮาก็ตรงคอมเม้นต์นี่แหละ  41. จะบ่นจนกว่าจะจบ 
17. Chompoo Araya   42. สัตว์โลกอมตีน 
18. The Face Thailand   43. แม่บ้านมีหนวด 
19. YouLike (คลิปเด็ด)   44. Roundfinger 
20. DJ MaToom   45. matichononline 
21. KFC     46. เรารักด่านตรวจ 
22. ชิงร้อยชิงล้าน   47. อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก 
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23. คนอะไรเป็นแฟนหมี   48. บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด 
24. บันทึกของตุ๊ด   49. Wall's Thailand 
25. Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว 50. FuckGhost ฟักโกสต์: 
     สมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย  
  

3.2.2 เกณฑ์การคัดเลือกสแลง 
ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและรวบรวมสแลงที่ใช้สื่อสารผ่านทางเฟซบุ๊กโดยใช้เกณฑ์ในการ 

พิจารณา คือ เป็นค าหรือข้อความเฉพาะที่ไม่มาตรฐานและใช้ในภาษาแบบไม่ทางการ มีความ  
แตกต่างจากท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับพ.ศ. 2554 ใช้สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก 
ท่าทาง เกิดขึ้นตามกระแสสังคมและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่มและบางวงการ เช่น กลุ่มวัยรุ่น โดยมักใช้ 
เพียงระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็นค าที่สร้างขึ้นใหม่หรืออาจเป็นค าที่มาจากค าในภาษาที่มีอยู่มาใช้ใน 
ความหมายใหม่ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553: 412-413) 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เมื่อคัดเลือกข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
2 ขั้นตอนหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ การสร้างสแลง และ ความสัมพันธ์ทางความหมาย 
ของสแลง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.3.1 การสร้างสแลง 
ในการวิเคราะห์การสร้างสแลง ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเรื่องการสร้างค า (word formation) 

ของ Francis Katamba (1993) ที่จ าแนกประเภทการสร้างค าออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น การยืมค า 
การตัดค า การรวมค า เป็นต้น จากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกตามประเภทการสร้างค า  
พร้อมทั้งอธิบายความหมายของสแลงที่พบและบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Excel version 
14.1.3  

3.3.2 ความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลง 
หลังจากท่ีจ าแนกข้อมูลตามประเภทการสร้างค าแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความหมายและ 

ความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลง โดยใช้ทฤษฎีอรรถศัพท์ (lexical semantics) ของ Alan D. 
Cruse (1986) โดยเป็นการอธิบายความหมายประจ ารูปของแต่ละค าจากนั้นจึงวิเคราะห์และจ าแนก 
ประเภทความหมายตามความสัมพันธ์ทางความหมายใน 6 ลักษณะได้แก่การพ้องความหมาย 
(synonymy) การมีความหมายตรงข้าม (antonymy) การพ้องรูป (homonymy) การมีหลายหน้าที่ 
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(polysemy) การจัดกลุ่มทางความหมายหรือค าลูกกลุ่ม (hyponym / subordinate) และการเป็น 
ส่วนประกอบ (meronymy) โดยบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Excel version 14.1.3 เช่น 
เดียวกับการวิเคราะห์การสร้างค า 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังขั้นตอนข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าร้อยละ 
ของสแลง โดยจ าแนกตามกระบวนการสร้างค าและความสัมพันธ์ทางความหมายของค า จากนั้นจึง 
บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel version 14.1.3 

กล่าวโดยสรุป ในบทนี้เป็นการน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยของงานวิจัยนี้ โดยจ าแนก 
ออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ การค้นคว้าและศึกษาจากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บ 
ข้อมูล เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้น เมื่อด าเนินการวิจัยดังกล่าว 
แล้ว จึงน าผลการศึกษาทั้งหมดมาสรุปและอภิปรายผลตามล าดับ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์การสร้างสแลง 

 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างค าและความหมายของสแลงในเฟซบุ๊ก” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการสร้างสแลงในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก และเพ่ือวิเคราะห์ความหมายและความ 
สัมพันธ์ทางความหมายของสแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจจ านวน 50 เพจ โดยศึกษาจากช่องแสดง 
สถานะ (status) และช่องแสดงความคิดเห็น (comment) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน  

ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสแลงที่พบในเฟซบุ๊ก รวมทั้งแสดง 
การวิเคราะห์ลักษณะการสร้างสแลงในแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1 การสร้างสแลง 

 

สแลง คือ ค าหรือข้อความที่ใช้เฉพาะกลุ่มที่ไม่มาตรฐานและใช้ในภาษาแบบไม่ทางการ 
มีลักษณะการเขียน วิธีการออกเสียง หรือมีความหมายที่แตกต่างจากท่ีปรากฏในพจนานุกรมเกิดขึ้น 
ตามกระแสสังคมและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่มและบางวงการเช่นกลุ่มวัยรุ่นโดยมักใช้เพียงระยะเวลา 
หนึ่งอาจเป็นค าที่สร้างขึ้นใหม่หรืออาจเป็นค าที่มาจากค าในภาษาที่มีอยู่มาใช้ในความหมายใหม่  
ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553: 412-413) เพ่ือใช้สื่อความหมายทางอารมณ์หรือช่วยให้เกิดภาพพจน์ 
ขึ้นได ้(ธนิสร บัณฑิตภักดิ์, 2548: 12; รัชนี ศิริไสยาสน์, 2551: 12) 

จากค านิยามดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงก าหนดค าจ ากัดความของสแลงที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
ว่า สแลง คือ ค าหรือถ้อยค าท่ีใช้เฉพาะกลุ่ม มีรูปค า การออกเสียง หรือความหมายที่ต่างไปจาก 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปี พ.ศ. 2554 อาจเป็นค าที่สร้างขึ้นใหม่โดยสะกดตามการ 
ออกเสียงของคนไทยส่วนใหญ่และมักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมี 
จุดประสงค์คือใช้เพ่ือสื่อความหมายทางอารมณ์ของผู้ใช้ภาษา มักใช้ในภาษาแบบไม่ทางการ 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาสแลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจจ านวน 50 เพจ ทั้งท่ีปรากฏในช่อง 
แสดงสถานะและช่องแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยพบสแลงจ านวนทั้งสิ้น 3,584 ข้อมูล เมื่อน ามา 
วิเคราะห์ตามแนวคิดการสร้างศัพท์พบว่า การใช้ภาษาในสื่อดังกล่าวมีลักษณะภาษาเฉพาะ กล่าวคือ 
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มีรูปศัพท์หรือความหมายที่แตกต่างไปจากภาษามาตรฐาน  โดยความหมายที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะ 
เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก หรือท่าทาง รวมไปถึง 
ลักษณะน้ าเสียงของผู้ใช้ภาษาด้วย 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะจ าแนกประเภทการสร้างสแลงออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า กับกระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ โดย 
ลักษณะทั้งสองดังกล่าวสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทย่อยออกไปได้อีกหลายลักษณะ อาทิเช่น การ 
ซ้ าค า การตัดค า การใช้อักษรย่อ การรวมค า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1.1 กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า 

กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า คือ การน าค าท่ีมีอยู่ในภาษามาประกอบ 
กันเป็นค าที่มีความหมายใหม่ทางสแลง โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยพบการสร้างสแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 
ด้วยกระบวนการประกอบค าในหลายลักษณะ โดยผู้ วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาออกเป็นสอง 
ประเด็นใหญ่ อันได้แก่ การสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง และการสร้างสแลงด้วยการใช้ความหมาย 
เปรียบเทียบ ดังนี้ 

 

4.1.1.1 การสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง 

  การสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง หมายถึง กระบวนการสร้างที่พิจารณา จากหน่วยค าใน 
ภาษาซึ่งรวมทั้งระบบค าและประโยค ที่น ามาประกอบกันเป็นค าใหม่ โดยในงานวิจัยนี้จ าแนกประเภท 
การสร้างสแลงเชิงโครงสร้างออกเป็น 8 วิธีอันได้แก่ การซ้ าค า การซ้อนค า การประสมค า การรวมค า 
การตัดค า การยืมค า การใช้อักษรย่อ และการใช้ค าเลี่ยง ดังต่อไปนี้ 

(1) การซ้ าค า (reduplication) 

การซ้ าค า คือ การสร้างค าใหม่โดยอาจเป็นการซ้ าทุกส่วนของค าเดิมหรือการ 
ซ้ าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเสียง อันอาจเกิดจากการผลักเสียงของเสียงสระในค าก็ได้ (Katamba, 
1993: 180) ในงานวิจัยนี้พบสแลงที่สร้างมาจากการซ้ าค าจ านวนทั้งสิ้น 267 ข้อมูลยกตัวอย่างเช่น 
“ด๊ีดี” “จุ๊ฟจุ๊ฟ” “กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆ” “สมงสมอง” “กาฟงกาแฟ” ดังตัวอย่าง 
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ตัวอย่างที่ 1“ตื่นมาเช้านี้อากาศด๊ีดี สันขวานจัง” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 14/8/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “ดี๊ดี” เป็นการสร้างค าโดยวิธีการซ้ าทุกส่วนของค า กล่าวคือ  
เดิมมาจากค าว่า “ดี” หมายถึง มีลักษณะที่ เป็นไปในทางที่ต้องการน่าปรารถนาน่าพอใจ  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 437) เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ค าดังกล่าวเกิดจากการซ้ าทุกส่วนของค า 
คือในค าว่า “ดี” โดยมีการเพ่ิมเสียงวรรณยุกต์ตรีเข้าไป ทั้งนี้เพ่ือแสดงลักษณะทางเสียงให้ใกล้เคียง 
กับในภาษาพูด นอกจากนี้ยังแสดงการเน้นความหมายด้วย กล่าวคือในค าว่า “ดี๊ดี” เป็นค าที่มี 
การเน้นความหมายและให้ความหมายเชิงอารมณ์มากกว่าค าว่า “ดี” นอกจากนี้บางครั้งค าดังกล่าว 
สามารถมีความหมายในเชิงประชดประชันได้ ทั้งนี้ผู้ใช้ภาษาต้องพิจารณาจากบริบทประกอบ 

 

ตัวอย่างที่ 2 “พักเยอะเยอะเจี๊ยบเอ้ย....หลับให้สบาย...จุ๊ฟจุ๊ฟ” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 7/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “จุ๊ฟจุ๊ฟ” เดิมมาจากค าว่าจุ๊บหมายถึงเสียงอย่างเสียงดูด 
ปากจูบดูด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 330) โดยผู้ใช้ภาษาได้เปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้ายใน 
ค าดังกล่าว จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะท้ายบเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ฟ ซึ่งเมื่อเป็นสแลงสามารถ 
ออกเสียงได้ทั้งสองแบบ คือ “จุ๊บจุ๊บ” [tɕúp tɕúp] และ “จุ๊ฟจุ๊ฟ” [tɕúf tɕúf] 

 

ตัวอย่างที่ 3 “กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆขอให้รักกันนานๆทีเถอะเพ๊ียงงงงๆๆๆๆๆๆ” 

(คอมเม้นท์เพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 13/3/2559) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆ” เดิมมาจากค าว่ากรี๊ดหมายถึงอาการที่ 
เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจโกรธหรือชื่นชม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 69) ดังนั้นจะพบว่า 
ค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการซ้ าทุกส่วนของค า โดยในบริบทดังกล่าวผู้ใช้ภาษาใช้ไม้ยมก 
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สะกดหลายตัวเพ่ือแสดงถึงการซ้ าค าและเน้นความหมาย นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยังเป็นการสร้างค า 
เพ่ือเลียนเสียงธรรมชาติด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 4 “ท าไมดูแค่นี้ต้องหัวเราะขนาดนี้วะ ไปละสมงสมอง” 

(คอมเม้นท์เพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 1/3/2559) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “สมงสมอง” มาจากค าว่า “สมอง” หมายถึง อวัยวะที่ 
อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ เนื้อนุ่ม หยุ่น ลักษณะเป็นลอนเป็นศูนย์รวมระบบประสาท, มันสมอง ก็ว่า 
โดยปริยายหมายความว่าปัญญาความคิด เช่น เขาเป็นคนสมองดี , มันสมองหรือหัวสมองก็ว่า 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1170) ค าว่า “สมงสมอง” เป็นการซ้ าค าโดยวิธีการผลักเสียง กล่าวคือ ใน
ค าว่า “สมอง” ปกตสิะกดด้วยสระออ /ɔː/ ซึ่งเป็นสระหลังที่มีต าแหน่งความสูงของลิ้นอยู่ในระดับ ต่ า 
จากนั้นเกิดการผลักเสียงให้สูงขึ้น จึงเปลี่ยนเป็นสะกดด้วยสระโอะ /o/ ซึ่งเป็นสระหลังที่มีต าแหน่ง 
ความสูงของลิ้นอยู่ในระดับกลาง กลายเป็นค าว่า “สมง” [sa mǒŋ] จากนั้นผู้ใช้ภาษาจึงน าค าว่า 
“สมง” มาประกอบกับค าว่า “สมอง” กลายเป็นค าว่า “สมงสมอง” ส่วนความหมายของค าดังกล่าว 
อยู่ที่พยางคห์ลัง ทั้งนี้ การสร้างค าในลักษณะดังกล่าวสร้างข้ึนเพื่อเน้นความหมายและสื่อความหมาย 
เชิงอารมณ์โดยในตัวอย่างที่ 4 ข้างต้นใช้ในความหมายเชิงประชด เสียดสี 

 

ตัวอย่างที่ 5 “กาฟงกาแฟไม่ต้องกงต้องกินมันละ”  

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 8/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “กาฟงกาแฟ” เดิมมาจากค าว่า “กาแฟ” หมายถึง ชื่อ 
เครื่องดื่มชนิดหนึ่งท ามาจากเมล็ดต้นกาแฟ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 114) โดยค าว่า “กาฟงกาแฟ” 
เป็นการซ้ าค าโดยวิธีการผลักเสียง กล่าวคือ ปกติค าว่า “แฟ” ในค าว่า “กาแฟ”  สะกดด้วยสระแอ 
/ɛː/ ซึ่งเป็นสระหน้าที่มีต าแหน่งความสูงของลิ้นอยู่ในระดับต่ าจากนั้นเกิดการผลักเสียงให้สูงขึ้น จึง 
เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยสระโอะ /o/ ซึ่งเป็นสระหลังที่มีต าแหน่งความสูงของลิ้นอยู่ในระดับกลาง และ 
มีการเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะท้าย ง /ŋ/ กลายเป็นค าว่า [kaː foŋ] จากนั้น ผู้ใช้ภาษาน าค าว่า 
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“กาฟง” มาประกอบกับค าว่า “กาแฟ” กลายเป็นค าว่า “กาฟงกาแฟ” โดยค าดังกล่าวมีความหมาย 
อยู่ที่พยางค์หลังคือค าว่า “กาแฟ” โดยในตัวอย่างที่ 5 ข้างต้นใช้ในความหมายเชิงประชด เสียดสี 

จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้อธิบายถึงการสร้างค าด้วยวิธีการซ้ าค าที่พบใน  
งานวิจัยนี้โดยจากข้อมูลที่พบผู้วิจัยสามารถจ าแนกประเภทการซ้ าค าออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่ 
1. การซ้ าทุกส่วนของค า 2. การซ้ าค าด้วยวิธีการผลักเสียง อย่างไรก็ตาม การซ้ าค าทั้งสองประเภท 
ดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์ในการสร้างค าเหมือนกันคือ เพ่ือเน้นความหมายและสื่อความหมายเชิงอารมณ์ 

(2) การซ้อนค า 

การซ้อนค า คือ การน าค า 2 ค าท่ีมีความสัมพันธ์กันทางเสียงหรือความหมาย 
มาประสมรวมกัน (Payne, 2011) โดยเมื่อน ามาซ้อนค าแล้วอาจมีความหมายใหม่หรือความหมาย 
เดิมก็ได้ โดยในงานวิจัยนี้พบการซ้อนค าจ านวน 3 ค า ได้แก่ค าว่า “ค าพูดค าจา” “คุนพระคุนเจ้า” 
และ “โตโน่นโตนี่” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 6 “เชียร์สุดใจชอบค าพูดค าจานางด้วยดูจริงใจมาก” 

(คอมเม้นท์เพจThe Face Thailand 24/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ค าพูดค าจา” เป็นค าที่สร้างมาจากการซ้อนค า โดยเป็น 
การน าค าว่า “พูดจา” หมายถึง พูด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 844) มาประกอบกันกับค าว่า “ค า” 
หมายถึง เสียงพูด, เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง  ๆ , เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือ 
พิมพ์ขึ้นเพ่ือแสดงความคิดโดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว, ใช้ประกอบหน้า 
ค าอ่ืนมีความหมายเช่นนั้นเช่นค านามค ากริยาค าบุรพบท (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 258) ทั้งนี้ 
เมื่อน าค ามาประกอบรวมกันแล้วกลายเป็นค าว่า “ค าพูดค าจา” หมายถึง เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยค า 

 

ตัวอย่างที่ 7 “คุนพระคุนเจ้า!!!!!!”  

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 8/10/2558) 
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จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “คุนพระคุนเจ้า” เป็นการสร้างค าด้วยวิธีการซ้อนค า 
โดยเกิดจากการน าค าว่า “พระเจ้า” หมายถึง พระพุทธเจ้าเช่นพระเจ้าห้าพระองค์, พระพุทธรูปเช่น 
ทุกแห่งห้องพระเจ้านั่งเนือง (ก าสรวล), เทพผู้เป็นใหญ่(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 810) มาประกอบ 
กับค าว่า “คุณ” หมายถึง ค าที่ใช้เรียกน าหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง เช่น คุณพ่อคุณแม่คุณสมร 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 263) โดยเมื่อน าค าทั้งสองมาซ้อนกันแล้วกลายเป็นค าว่า “คุณพระ 
คุณเจ้า” หมายถึง ค าอุทาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากค าในบริบทดังกล่าวจะพบว่า ค าดังกล่าวเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้ายด้วย กล่าวคือ จากเดิมค าว่า “คุณ” สะกดด้วยพยัญชนะท้าย ณ 
แต่ในบริบทข้างต้นเปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ น 

 

ตัวอย่างที่ 8 “เอมี่กะซีซี่บอกกูดูคอนเสิร์ตมะรุมไฟท์ได้แล้วเพราะโตโน่นโตนี่ช่วย”  

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 7/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “โตโน่นโตนี่” เดิมมาจากค าว่า “โตโน่” หมายถึง ชื่อเล่นของ 
นักร้องนักแสดงชายคนหนึ่ง โดยค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการซ้อนค าโดยเกิดจากการ 
น าค าว่า “โน่น” หมายถึง ค าใช้แทนนามที่อยู่ไกลออกไปเช่นที่โน่นมีอากาศดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 645)  และค าว่า “นี่” หมายถึง ค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้เช่นนี่ใครนี่อะไร 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 639) มาประกอบกับค าว่า “โต” หมายถึง ใหญ่, มีขนาดไม่เล็ก, เช่น เขา
สวมเสื้อตัวโต, มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกันเช่นมะพร้าวโตกว่ามะไฟมะเขือเทศโตกว่ามะเขือพวง, 
โดยปริยายเมื่อใช้ประกอบกับค าอ่ืนบางค าหมายความว่าอวดอ้างความเป็นใหญ่เป็นโต เช่นคุยโตอวด 
โตวางโต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 518) โดยเมื่อซ้อนค าดังกล่าวเข้าด้วยกันแล้วกลายเป็นค าว่า 
“โตโน่นโตนี่” 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์จากการสร้างค าแล้วพบว่า ค าว่า “โน่นนี่” เป็นการซ้อนค าที่ 
เกิดจากการน าค าที่มีลักษณะทางเสียงและความหมายใกล้เคียงกัน หรือไปในทางเดียวกันมาซ้อนกัน  
โดยในบริบทดังกล่าวนี้เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ไกล 
นอกจากนี้ ค าว่า “โตโน่นโตนี่” ยังเป็นค าที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เลี่ยงชื่อเฉพาะด้วย 

จากตัวอย่างทั้ง 3 ข้างต้น เป็นตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะ 
การสร้างค าด้วยวิธีการซ้อนค า โดยเป็นการน าค า 2 ค าท่ีมีความสัมพันธ์กันทางเสียงหรือความหมาย 
มาประสมรวมกัน และเมื่อน าค ามาซ้อนกันแล้วค าแล้ว อาจมีความหมายใหม่หรือความหมายเดิมก็ได้ 
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โดยในงานวิจัยนี้พบค าซ้อนที่มีความหมายเดิมจ านวน 2 ข้อมูล ได้แก่ค าว่า “ค าพูดค าจา” และค าว่า 
“โตโน่นโตนี่” ส่วนค าซ้อนที่มีความหมายใหม่ ได้แก่ “คุนพระคุนเจ้า” ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง 
ประโยคข้างต้น 

(3) การประสมค า (compounding) 

การประสมค า คือ การสร้างค าโดยน าค าที่มีอยู่เดิมในภาษาตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไป 
มาประกอบกันเข้าเป็นค าใหม่และมีความหมายใหม่เกิดขึ้น (Katamba, 1993: 54) ในงานวิจัยนี้พบ 
สแลงที่เป็นค าประสมจ านวนทั้งหมด 182 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “มั่นหน้า” “ขโมยซีน” “เปิดตัว” 
“สุดตีน” “บ้องข้าวหลาม” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 9 “มึงจะมั่นหน้าว่าเป็นตัวละครไหนก้ได้แต่มึงมั่นหน้าว่าเป็นจุงกิไม่ได้” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 2/8/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “มั่นหน้า” เป็นค าที่สร้างมาจากการประสมค า กล่าวคือ เป็น 
การน าค าว่า “มั่น” หมายถึง แน่, แน่นอน, เช่นใจมั่น(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 899) และค าว่า 
“หน้า” อันหมายถึง ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1286) มา 
ประสมเข้าด้วยกันซึ่งส่งผลให้มีความหมายใหม่เกิดขึ้น หมายถึง มีความมั่นใจในหน้าตา หรือการกระท า 
ของตนโดยไม่สนใจว่าคนอ่ืนจะคิดอย่างไร 

 

ตัวอย่างที่ 10 “ดูซิไอ้จ่ามันดราม่าขโมยซีนมึงไปถึงไหนแล้ว” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 7/7/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “ขโมยซีน” หมายถึง ยื้อเอาบทบาทหรือความส าคัญไปเป็นของ 
ตนค าดังกล่าวเป็นค าท่ีเกิดมาจากการประสมค า โดยเป็นการประสมค าว่า “ขโมย”และค าว่า “ซีน” 
เข้าด้วยกัน โดยค าว่า “ขโมย” เดิมหมายถึง ลัก, โดยปริยายหมายความว่าลอบท าสิ่งที่ตนไม่มี 
สิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 171) ส่วนค าว่า “ซีน” เดิมเป็นค าที่ยืม 
มาจากภาษาอังกฤษ ในค าว่า “scene” ด้วยวิธีการทับศัพท์ หมายถึง ฉากเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม 
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เมื่อพิจารณาจากความหมายของค าดังกล่าวจะพบว่า ความหมายดังกล่าวเกิดจากความหมายของ  
ค าท้ังสองรวมกันในการแสดงความหมายใหม่ 

 

ตัวอย่างที่ 11 “กูนึกได้ว่าเมื่อวานไปงานน้ าหอมของ ME เค้าไงทีเ่ปิดตัวเมื่อวาน” 

(สถานะเพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 29/10/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เปิดตัว” หมายถึง แนะน าให้เป็นที่รู้จักเป็นครั้งแรก 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2557: 220) ซึ่งค าดังกล่าวเป็นค าที่สร้างมาจากการประสมค า กล่าวคือ เป็น 
การประสมค าว่า “เปิด” หมายถึง ท าให้สิ่งที่ปิดอยู่เผยออก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 760) และค า 
ว่า “ตัว” หมายถึง ลักษณนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่าง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 486) เข้า 
ด้วยกันและท าให้มีความหมายใหม่เกิดขึ้นที่ไม่ได้สัมพันธ์กับความหมายเดิม  

 

ตัวอย่างที่ 12 “ข าสุดตีน...เป็นเพื่อนกันค่ะ” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 27/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “สุดตีน” เป็นค าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการประสมค า กล่าวคือ 
เป็นการน าค าว่า “สุด” และค าว่า “ตีน” มาประสมกัน เดิมค าว่า “สุด” หมายถึง อย่างมาก, อย่าง 
ยิ่งยวด, เช่นสุดรักสุดเสียดายสุดอาลัย, เต็มที่เต็มก าลัง, เช่น สู้จนสุดชีวิตงานนี้เขาทุ่มจนสุดตัว 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1243) ส่วนค าว่า “ตีน” เดิมหมายถึง อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ 
นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้าลงไปส าหรับยืนหรือเดินเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึง 
เช่นนั้นหรือส่วนล่างของสิ่งบางอย่างเช่นตีนม่านตีนมุ้ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 503) เมื่อประสม 
ค าดังกล่าวเข้าด้วยกันแล้วมีความหมายว่า อย่างที่สุด อย่างมาก โดยไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับ 
อวัยวะส่วนล่างของร่างกายเลยในงานวิจัยนี้ยังพบว่าค าดังกล่าวยังมีรูปอ่ืนอีก ได้แก่ “สุดทรีน” 
“สุดตรีนน”  
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ตัวอย่างที่ 13 “กุจะไปดู007กุจะดูซิกแพคเจมส์บอนด์และบ้องข้าวหลามชัด ๆ ” 

(คอมเม้นท์เพจPanicloset 3/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “บ้องข้าวหลาม” เป็นค าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการประสมค า 
อันเกิดจากการประสม ค าว่า “บ้อง” และค าว่า “ข้าวหลาม” เข้าด้วยกัน โดยเดิมค าว่า “บ้อง” 
หมายถึง ปล้องไม้จ าพวกไม้ไผ่ที่ขังข้อ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 657) ส่วนค าว่า “ข้าวหลาม” 
หมายถึง ข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 194) เมื่อ 
ประสมค าดังกล่าวเข้าด้วยกันแล้วมีความหมายใหม่ทางสแลง หมายถึง อวัยะเพศชาย โดยความหมาย 
ดังกล่าวนี้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า อาจมาจากการเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างของข้าวหลามกับอวัยวะ 
เพศชาย โดยเมื่อพิจารณาจากความหมายดังกล่าวแล้วพบว่า ค าดังกล่าวไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับ 
บ้องไม้ไผ่หรือข้าวหลามเลย 

จากตัวอย่างค าในประโยคทั้ง 5 ตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึง  
ลักษณะการสร้างค าด้วยวิธีประสมค าที่พบ โดยเมื่อพิจารณาจากตัวอย่างข้างต้นประกอบจะพบว่า 
ความหมายของค าประสมดังกล่าวมีการสื่อความหมายในสองลักษณะ ได้แก่ 1. สื่อความหมายถึง 
หน่วยหลักที่น ามาประกอบ โดยมีหน่วยค าหลักและหน่วยค าขยายท าหน้าที่ร่วมกัน และ 2. สื่อ  
ความหมายใหม่ โดยไม่มีส่วนใดเป็นหน่วยหลักแต่จะรวมกันเพื่อท าหน้าที่ในการแสดงความหมาย ดัง 
จะเห็นได้จากค าอธิบายข้างต้น 

(4) การรวมค า (blending)  

การรวมค า คือ การสร้างค าท่ีเกิดจากการน าส่วนหนึ่งของค าที่มาก่อนหน้ามา 
รวมกันกับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในพยางค์หรือค าถัดมา (Yule, 2010: 55-56) ในงานวิจัยนี้พบการสร้างค า 
ด้วยวิธีการรวมค าจ านวน 52 ค า โดยพบท้ังการรวมเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ยกตัวอย่าง 
เช่นค าว่า “เจา” “พ่อง” “น่ามคานนนน” “อย่างงั้น” “เตง” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 14 “น่าเลิฟมากกกกกกกกกกกเจาเจาเจา” 

(คอมเม้นท์เพจกระทู้เด็ดพันทิป 16/12/58) 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

 

57 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “เจา” [tɕau] เป็นค าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการรวมเสียงมาจากวลี 
“จะเอา” [tɕàːʔau] กล่าวคือ เป็นการน าเสียงพยัญชนะ จ /tɕ/ ในพยางค์แรก รวมเข้ากับเสียงสระ 
เอา /au/ ในพยางค์ท่ีสอง กลายเป็นค าว่า “เจา” 

 

ตัวอย่างที่ 15 “หมวกพ่อง!! ขายเป็นคู่กูเอาข้างเดียวพอ” 

(คอมเม้นทเ์พจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 14/10/58) 

 

จากตัวอย่างค าในประโยคข้างต้น ค าว่า “พ่อง” เดิมมาจากค าว่า “พ่อมึง” ซึ่งเป็น 
ค าท่ีเกิดจากการประสมค าระหว่างค าว่า “พ่อ” และค าว่า “มึง” เข้าด้วยกัน หมายถึง ค าสรรพนาม 
บุรุษที ่ 3 หรือใช้เป็นค าด่าค าอุทาน โดยค าว่า “พ่อง” ในที่นี้เป็นการสร้างค าด้วยวิธีการรวมค า โดย 
เป็นการรวมเสียงค าว่า “พ่อ” [pʰɔ̂ː] และเสียงพยัญชนะท้าย ง /ŋ/ ในค าว่า “มึง” [mɯŋ] เข้า 
ด้วยกัน กลายเป็นค าว่า “พ่อง” [pʰɔ̂ːŋ] ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าในงานวิจัยนี้มีอีกค าหนึ่งที่มีวิธีการ 
สร้างในลักษณะคล้ายกันและใช้ในบริบทที่ใกล้เคียงกันคือค าว่า “แม่ง” [mɛ ̂ː ŋ] ดังตัวอย่างประโยค 
“กูแม่งแอนตี้มากพวกพูดไทยค าอังกฤษค า” ค าดังกล่าวมาจากค าว่า “แม่มึง” [mɛ ̂ː  mɯŋ]  ซึ่งเป็น 
ค าประสม โดยค าว่า “แม่ง” เกิดจากการรวม เสียงค าว่า “แม่” [mɛ ̂ː ] และเสียงพยัญชนะ 
ท้าย ง /ŋ/ ในค าว่า “มึง” เข้าด้วยกัน หมายถึง ค าอุทานหรือค าสบถ 

 

ตัวอย่างที่ 16 “ยุแหย่ให้ชาวบ้านพังเหมือนตัวเอง น่ามคานนนน” 

(คอมเม้นท์เพจบันทึกของตุ๊ด 26/10/2558) 
 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น “น่ามคานนนน” [nâːmkʰaːn] เดิมมาจาก “น่าร าคาญ” 
หมายถึง รู้สึกระคายเคือง, เบื่อหน่าย โดยค าว่า “น่ามคานนนน” เกิดจากการสร้างค าด้วยวิธีการรวม 
ค า โดยเป็นการรวมเสียงค าว่า “น่า” ในพยางค์แรกของค า รวมเข้ากับเสียงสระอ า ในพยางค์ที่สอง 
จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย จากเดิมไม่มีพยัญชนะท้ายสะกดเป็นสะกดด้วย 
พยัญชนะท้าย ม เป็นค าว่า “น่าม” และเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย จากเดิมสะกด 
ด้วยพยัญชนะ ญ เปลี่ยนมาสะกดด้วยพยัญชนะท้าย น จากนั้นมีการเพ่ิมจ านวนพยัญชนะท้าย จึง
กลายเป็นค าว่า “น่ามคานนนน” ซึ่งยังคงมีความหมายเดิม 
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ตัวอย่างที่ 17 “มันต้องอย่างงั้นสะใจดีครับฮิฮิ” 

(คอมเม้นท์เพจสมาคมกวนTeen 6/7/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “อย่างงั้น” เดิมมาจากค าว่า “อย่างนั้น” หมายถึง 
วิธี แบบ เยี่ยง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1376) ค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการรวมค า 
กล่าวคือ เป็นการรวมเสียงพยัญชนะสะกด ง /ŋ/ เข้ากับเสียงสระอะ และเสียงวรรณยุกต์โท ประกอบ 
กับพยัญชนะสะกด น ในพยางค์ท่ีสอง กลายเป็นค าว่า “อย่างงั้น” โดยยังคงมีความหมายเดิม 

 

ตัวอย่างที่ 18 “เตงฟังเหตุผลเค้าก่อนดิวะไอ้เหี้ยด่ากันยั้งกูไปขโมยกุ้งบ่อยายมึง” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 29/10/58) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “เตง” เดิมมาจากค าว่า “ตัวเอง” หมายถึง สรรพนาม 
บุรุษที ่1 และบุรุษที่ 2 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 488) ค าว่า “เตง” เป็นค าที่สร้างมาจากการรวม 
เสียงพยัญชนะ ต ในพยางค์แรกของค าเข้ากับเสียงสระเอในพยางค์ที่สอง โดยมีพยัญชนะ ง เป็น 
พยัญชนะสะกด จึงกลายเป็นค าว่า “เตง” ซึ่งมีความหมายคงเดิม 

จากทั้ง 5 ตัวอย่างค าในประโยคดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยต้องการอธิบายถึงลักษณะ  
ของการสร้างค าด้วยวิธีการรวมค า โดยในงานวิจัยนี้พบทั้งการรวมค าจากพยัญชนะการรวมค าจาก 
สระและการรวมค าจากวรรณยุกต์ ซึ่งเมื่อเกิดการรวมค าแล้วความหมายของค ายังคงเดิม ทั้งนี้ผู้วิจัยม ี
ความคิดเห็นว่าการที่ผู้ใช้ภาษาสร้างค าด้วยวิธีการรวมค านั้น อาจเป็นผลเนื่องมาจากผู้ใช้ภาษาใน 
เฟซบุ๊กต้องการสร้างค าให้กระชับมีความแปลกใหม่และทันสมัยในการสื่อสาร 

 

(5) การตัดค า (clipping)  

การตัดค า คือ การสร้างค าโดยตัดบางส่วนของค าให้สั้นลงซึ่งเป็นส่วนใดของ 
ค าก็ได้และมีความหมายเหมือนหน่วยศัพท์เดิม (Katamba, 2005: 180) โดยในงานวิจัยนี้พบสแลงที่ 
มีการสร้างค าด้วยวิธีการตัดค าจ านวน 227 ค า ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบสแลงที่มีการตัดค าหรือบางส่วนของ ค า
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ทั้งต าแหน่งพยางค์หน้าพยางค์กลางและพยางค์หลัง ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “แหล” “อินแกรม” 
“อลัง” “หมั่น” “ออน” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 19 “สึสแหลมาก” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 17/9/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “แหล” เดิมมาจากค าว่า “ตอแหล” หมายถึง พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, 
(มักใช้เป็นค าด่า) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 470) ค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการตัดค าโดย 
ตัด “ตอ” ในพยางค์แรกออกเป็นค าว่า “แหล” ค าเดียว หมายถึง พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง มักใช้เป็นค าด่า 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าค าว่า “แหล” เมื่อมีการตัดค าในพยางค์แรกแล้วยังคงมีความหมายเดิม 

 

ตัวอย่างที่ 20 “แอดคะท าไมเค้าดูรักกันในอินแกรมก้อเพ่ิงลงรูปคู่กัน” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 30/7/58) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “อินแกรม” เดิมมาจากค าว่า “Instagram” ซึ่งเป็นค ายืม มา
จากค าในภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทับศัพท์ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่มีข้ึนเพ่ือถ่ายภาพ แต่งภาพ และ
แบ่งปันให้กับผู้ที่ติดตามทางออนไลน์โดยค าว่า “อินแกรม” ยังเกิดจากการตัดบางส่วนของค า โดย
ตัด “-sta-” ในพยางค์กลางออกกลายเป็นค าว่า “Ingram” และเมื่อเขียนเป็นค าทับศัพท์ใน 
ภาษาไทยแล้ว กลายเป็นค าว่า “อินแกรม” ซึ่งยังคงมีความหมายเดิม นอกจากนี้ จะเห็นว่าในตัวอย่าง 
ที่ 20 ข้างต้นยังมีสแลงที่น่าสนใจอีกหนึ่งค า คือค าว่า “แอด” ซึ่งเป็นค าที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ 
“administrator” อีกท้ังยังเกิดการตัดหน่วยค า กล่าวคือ เป็นการตัด “-ministrator” ออกและยังคง 
มีความหมายคงเดิม 
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ตัวอย่างที่ 21 “นึกถึงเรื่องอ้ัมตอนอั้มเล่นเป็นซุปตาร์โครตอลัง” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 1/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “อลัง” เดิมมาจากค าว่า “อลังการ” หมายถึง งามด้วย 
เครื่องประดับตกแต่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1380) โดย “อลัง” เป็นการสร้างค าด้วยวิธีการตัด 
ค า โดยตัดค าว่า “การ” ในพยางค์หลังออก กลายเป็น “อลัง” โดยยังคงมีความหมายเดิม คือหมายถึง 
งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง 

 

ตัวอย่างที่ 22 “เห็นหน้ามึงละหมั่นแต่ก็อดไม่ได้ต้องเข้ามาดู” 

(คอมเม้นทเ์พจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 30/7/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “หมั่น” เดิมมาจากค าว่า “หมั่นไส้” หมายถึง ชังน ้าหน้า, 
รู้สึกขวางหูขวางตา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554:1299) ค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการตัดค า 
โดยตัด “ไส้” ในพยางค์หลังออก กลายเป็นค าว่า “หมั่น” โดยยังคงมีความหมายเดิม 

 

ตัวอย่างที่ 23 “ไฟเขียวคือ advisor ออนในเฟซค่ะ ออฟไลน์หนีได้เลย” 

(คอมเม้นท์เพจจะบ่นจนกว่าจะจบ 3/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ออน” เดิมเป็นค าที่ยืมมาจากค าในภาษาอังกฤษ “online” 
ด้วยวิธีการทับศัพท์ หมายถึง การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต โดยค า 
ดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการตัดค า โดยตัด “-line” ในพยางค์หลังออก กลายเป็น “on” ทั้งนี้ 
เมื่อทับศัพท์ค าดังกล่าวมาใช้ในภาษาไทยแล้วกลายเป็นค าว่า “ออน” โดยยังคงมคีวามหมายเดิม  

จากค าอธิบายข้างต้น ผู้วิจัยได้กล่าวถึงการสร้างค าด้วยวิธีการตัดค าที่พบ โดยใน 
งานวิจัยนี้พบลักษณะการตัดค าและการตัดบางส่วนของค าใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การตัดค าที่ 
ต าแหน่งพยางค์หน้า พยางค์กลาง และพยางค์หลัง ซึ่งเมื่อเกิดการตัดค าแล้วความหมายของค า 
ยังคงเดิม ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการที่ผู้ใช้ภาษาในเฟซบุ๊กสร้างค าด้วยวิธีการตัดค านั้นเป็นผล 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

 

61 

อันเนื่องมาจากการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กนั้นต้องการความรวดเร็วในการพิมพ์ตอบกลับ มิฉะนั้นจะท าให้ 
การสื่อสารเกิดความไม่ต่อเนื่อง ผู้ใช้ภาษาจึงต้องสร้างภาษาขึ้นมาเพ่ือความกระชับและรวดเร็ว 

(6) การยืมค า (borrowing)  

การยืมค า คือ การสร้างค าโดยน าค าในภาษาอ่ืน ๆ อันเกิดจากการสัมผัสภาษา 
มาใช้ในภาษาของตน (Katamba, 1993: 66) ในงานวิจัยนี้พบการสร้างค าด้วยวิธีการยืมค าจ านวน 
ทั้งสิ้น 158 ค า ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นสองประเภทตามลักษณะการยืมค า ได้แก่ การยืมค าจาก 
ภาษาต่างประเทศและการยืมค าจากภาษาไทยถิ่น ดังต่อไปนี้ 

 (6.1) การยืมค าจากภาษาต่างประเทศ 

เป็นการสร้างค าที่น าค าจากภาษาอ่ืนมาใช้ (Yule, 2010: 54) อาจเป็นการ 
ยืมด้วยวิธีการทับศัพท์หรือยืมค าด้วยวิธีการแปลก็ได้ ทั้งนี้ การยืมค าอาจเกิดจากการสัมผัสภาษาของ 
ผู้ที่ใช้ภาษาต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบสแลงในเฟซบุ๊กที่ยืมค ามาจากภาษาต่างประเทศจ านวน  
ทั้งสิ้น 104 ค า โดยพบทั้งการยืมค าจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น  
ยกตัวอย่างเช่น  “ฟิตเจอร์” “แซนวิช” “กั๊ก” “โอปป้า” และ “สก๊อย” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 24 อย่าพึ่งด่าว่าเราหัวโบราณที่จะรอฟิตเจอรห์ลังแต่งงาน” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 9/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ฟิตเจอร์” เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษในค าว่า  
“featuring” หมายถึง ผู้ร่วมกิจกรรมรับเชิญมักใช้กับการแสดงดนตรีหรือภาพยนต์ นอกจากนี้ ค าว่า 
“ฟิตเจอร์” ยังเกิดจากการตัดค าด้วย กล่าวคือ เป็นการตัด “-ing” ออก โดยเมื่อน าค าว่า “ฟิตเจอร”์ 
ในตัวอย่างที่ 24 ข้างต้น มาใช้ในความหมายทางสแลงมีความหมายใหม่เกิดข้ึน หมายถึง การมีเพศ 
สัมพันธ์ 

ตัวอย่างที่  25 “ขอนุ้งพละอยู่ล่างประกบตามด้วยพ่ีฌอห์ณแค่นี้พอ #แซนวิชพอ 
คร่ะ!!!” 

(คอมเม้นท์เพจกระทู้เด็ดพันทิป 29/7/58) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แซนวิช” เป็นการยืมค ามาจากค าในภาษาอังกฤษ 
“sandwich” หมายถึง ขนมปังที่น ามาใส่ไส้แล้วประกบกันเมื่อเป็นน ามาใช้ในความหมายทางสแลง 
ค าว่า “แซนวิช” เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายคือ หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์แบบพร้อมกัน 3 คน 

 

ตัวอย่างที่ 26 “อีกอย่างนึงเค้าท าอะไรมาบ้างก็บอกหมดเลยไม่มีกั๊ก” 

(คอมเม้นท์เพจPanicloset 29/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “กั๊ก” เป็นค าที่ยืมมาจากค าในภาษาจีน หมายถึง กักเอาไว้ 
ส่วนหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557: 14) โดยค าดังกล่าวเป็นค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมาย 
กล่าวคือ เดิมค าว่า “กั๊ก” หมายถึง เรียกสี่แยกว่าสี่กั๊ก, ส่วน 1 ใน 4 ของเหล้าเทหนึ่ง, ส่วน 1 ใน 4 
ของเหล้าขวดใหญ่ขนาด750ซีซี., ส่วน 1 ใน 4 ของน ้าแข็งซองหนึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 มือ, วิธีแทงโป 
วิธีหนึ่งถ้าลูกค้าแทงก๊ัก 2 ประตูใดโปออกประตูใดประตูหนึ่งใน 2 ประตูนั้นเจ้ามือใช้ 1 ต่อถ้าโปออก 
ประตูอ่ืนนอกจาก 2 ประตูที่แทงไว้เจ้ามือกิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 101-102) 

 

ตัวอย่างที่ 27 “เมิงเล่นใครก็ได้แต่เมิงอย่าเล่นจุงกิโอปป้ากุ” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 2/8/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “โอปป้า” [ʔóːp pâː] เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาเกาหลี หมายถึง 
พ่ีชาย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าเมื่อใช้ค าดังกล่าวในความหมายทางสแลงมักหมายถึง ค าเรียกดารา 
นักร้อง ชาวเกาหลีที่ชื่นชอบ นอกจากค าดังกล่าวแล้ว ในงานวิจัยนี้ยังพบค าดังกล่าวที่มีรูปแบบการ 
สะกดค าใกล้เคียงกันหลายลักษณะ ยกตัวอย่างเช่นค า “โอ๊ปป้า” “อุปป้า” “อปป้า” เป็นต้น ซึ่งค า 
เหล่านี้มีความหมายเหมือนกัน 

 

ตัวอย่างที่ 28 “สวยดีค่ะสวยแบบสก๊อย” 

(คอมเม้นท์เพจกระทู้เด็ดพันทิป 24/9/58) 
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จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “สก๊อย” เป็นค าที่มักพบในสแลงภาษาไทยทั้งในภาษาพูดและ 
ภาษาเขียน โดยยืมมาจากค าในภาษาญี่ปุ่น เดิมหมายถึง ชื่อตัวการ์ตูนผู้หญิงญี่ปุ่น1 แต่เมื่อน า 
มาใช้เป็นสแลงในภาษาไทย หมายถึง วัยรุ่นผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นในลักษณะ 
กอดรัดมักนุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้นมาก ๆ โดยมากมักใช้คู่กับค าว่า “เด็กแว้น” หมายถึง วัยรุ่นผู้ชาย 
ที่ชอบเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียงดังแว้น ๆ หรือหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2557: 134) 

จากค าอธิบายทั้งหมดข้างต้นนี้ ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้าง  
สแลงด้วยวิธีการยืมค าจากภาษาต่างประเทศที่พบในงานวิจัยนี้ และเม่ือพิจารณาถึงความหมายของ 
ค าท่ียืมมาประกอบจะพบว่า ค ายืมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงความหมายเกิดขึ้น นอกจากนี้ จากการ 
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ผู้วิจัยพบสแลงในเฟซบุ๊กที่ยืมค ามาจากภาษาต่างประเทศจ านวนทั้งสิ้น 104 
ค า โดยพบทั้งการยืมค าจากภาษาอังกฤษการยืมค าจากภาษาจีนการยืมค าจากภาษาเกาหลี และ  
การยืมค าจากภาษาญี่ปุ่น โดยในงานวิจัยนี้พบว่าการยืมค าจากภาษาอังกฤษเป็นลักษณะที่พบมากที่ 
สุดคือมีจ านวนถึง 96 ค า รองลงมาเป็นการยืมค าจากภาษาญี่ปุ่นพบ 4 ค า และการยืมค าจากภาษา 
เกาหลีและการยืมค าจากภาษาจีนพบจ านวนเท่ากันคือ 2 ค า ซึ่งเป็นลักษณะที่พบน้อยที่สุดจากค า 
ยืมในภาษาต่างประเทศ 

(6.2) การยืมค าจากภาษาถิ่น 

การยืมค าจากภาษาถิ่น เป็นการสร้างค าที่น าค าจากภาษาถิ่นอ่ืนในภาษาไทย 
มาใช้ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการยืมค าจากภาษาถิ่นต่าง ๆ นี้เป็นผลมาจากการสัมผัสภาษาของผู้ที่ใช้ภาษา 
ต่างกัน กล่าวคือ อาจเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของคนต่างถิ่นที่เข้ามาหางานท า อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบ 
สแลงในเฟซบุ๊กท่ียืมค ามาจากภาษาถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 54 ค า โดยในงานวิจัยนี้พบการยืมค าจากภาษา 
ถิ่นใน 3 ถิ่น ได้แก่ ภาษาถิ่นอีสาน ถิ่นเหนือและถิ่นใต้ ยกตัวอย่างเช่น“ฮ่วย” “แซ่บ” “โลด” “แต๊ ๆ ” 
และ “มุ้งม้ิง” ดังตัวอย่าง 

 

 

                                           

1 “เด็กแนวยุคผลัดใบ..แว้น..สก๊อย..อีโม..แอ๊บแบ๊ว,” MGR Online, http://www.manager.co.th/ 
Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000096422 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560). 
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ตัวอย่างที่ 29 “สับสนอย่างรุนแรงคนหนึ่งว่าได้คนหนึ่งไม่ได้พ่ีคุยกันก่อนไหมคะฮ่วย” 

(สถานะเพจ จะบ่นจนกว่าจะจบ 2/7/2558) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ฮ่วย” เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาอีสาน ใช้เป็นค าอุทานแสดง 
ความรู้สึกหงุดหงิดหรือประหลาดใจ 

 

ตัวอย่างที่ 30 “กูรู้แต่ว่าผัวนางแซ่บมาก” 

(คอมเม้นท์เพจ Khaosod 5/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แซ่บ” เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาถ่ินอีสาน หมายถึง อร่อย 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 407) นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยังเป็นการเปลี่ยนแปลงความหมาย กล่าวคือ 
เดิมหมายถึง อร่อย เมื่อเป็นค าสแลง หมายถึง รสชาติอาหารที่จัดจ้านลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ จัด
จ้านร้อนแรงหรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกายท่ีสวยเซ็กซี่ 

 

ตัวอย่างที่ 31 “เอาเลย หนับหนุนเต็มที่ ลุยโลดคับ” 

(คอมเม้นท์เพจ Panicloset 29/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “โลด” เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาถิ่นอีสาน โดยมีความหมาย 
คล้ายกับค าว่า “เลย” ซึ่งหมายถึง ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความว่าทันที, ทีเดียว  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1080) 

 

ตัวอย่างที่ 32 “ชมสวยแต๊ๆ” 

(คอมเม้นท์เพจ ARAYA A. HARGATE 8/8/2558) 
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จากตัวอย่างดังกล่าว ค าว่า “แต๊ ๆ” เป็นค าที่ยืมค ามาจากภาษาไทยถิ่นเหนือ โดยมี 
ความหมายเหมือนกับค าว่า “จริง” ในภาษาไทยกลาง หมายถึง แน่เช่นท าจริงชอบจริง  ๆ  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 303) นอกจากนี้ ค าว่า “แต๊ ๆ” ในบริบทดังกล่าวยังเป็นค าที่สร้างมาจาก 
การซ้ าค า โดยเป็นการใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) แทนการซ้ าความ 

  

ตัวอย่างที่ 33 “กูว่าเมิงมุ้งม้ิงฟรุ้งฟริ้งข้ึนนะช่วงนี้” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 30/7/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “มุ้งมิ้ง” เป็นสแลงที่ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นค ายืมมาจาก 
ภาษาไทยถิ่นใต้ เนื่องจากภาษาถิ่นใต้มีค าว่า “หวันมุ้งมิ้ง” หมายถึงเวลาใกล้ค่ าพลบค่ า โดย 
เมื่อน ามาใช้เป็นสแลงจึงเกิดการตัดค าโดยตัด “หวัน” ในพยางค์แรกออก อย่างไรก็ตาม เมื่อน า 
ค าว่า “มุ้งมิ้ง” มาใช้ในบริบทที่เป็นสแลงมีความหมายใหม่ หมายถึง น่ารักสดใสออเซาะ มักใช้เป็น 
ค าสร้อยคู่กับค าว่า “ฟรุ้งฟริ้ง” เป็น “ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง” หรือ “มุ้งม้ิงฟรุ้งฟริ้ง” 

จากค าอธิบายทั้งหมดข้างต้นนี้ ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะของสแลงที่ยืม  
มาจากภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นเหนือ และภาษาถิ่นใต้ โดยจาก 
การวิเคราะห์การสร้างค าแล้วจะพบว่า ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่นที่มีการยืมค ามาใช้เป็นสแลงที่ใช้สื่อ  
สารผ่านเฟซบุ๊กมากที่สุด คือพบจ านวน 46 ค า ส่วนภาษาถิ่นที่มีการยืมมาน้อยที่สุด คือ ภาษาถ่ินใต้ 
พบจ านวน 2 ค า 

(7) การใช้อักษรย่อ (abbreviation) 

การใช้อักษรย่อ คือ การน าตัวอักษรแรกของค ามารวมกันและออกเสียง 
พยัญชนะแต่ละตัวแยกกันไม่ได้ออกเสียงรวมกันเหมือนการประสมอักษรย่อ (acronyms) อย่างใน 
ภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นชื่อเกี่ยวกับองค์กร สถาบันการศึกษา สถานที่ ค าศัพท์เฉพาะทาง  
การแพทย์ บริษัทสื่อสารมวลชน เป็นต้น (Katamba, 2005: 183) อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้พบ 
สแลงที่มีการใช้อักษรย่อจ านวน 50 ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ผช” “สสวก” “พน” “คหสต” 
“ดจร” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 34 “ฮงแดค่ะผช.แซ่บมากกกกกกก” 
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(คอมเม้นท์เพจ MaToom 15/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น “ผช” เดิมมาจากค าว่า “ผู้ชาย” หมายถึง มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดย 
ก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์, ชายก็ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554:784) ดังนั้น จะเห็นว่าค า 
ดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการใช้อักษรย่อ โดยน าพยัญชนะแรกของแต่ละค ามารวมกันและออก 
เสียงแยกกัน 

 

ตัวอย่างที่ 35 “สสวกค่ะน้องฟิ” 

(คอมเมน้ท์เพจ Feonalita 27/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น “สสวก” เป็นการย่อค าโดยวิธีใช้อักษรย่อ โดยน าพยัญชนะตัวแรก 
ในแต่ละค าของค าว่า “สุขสันต์วันเกิด” มาประกอบกันซึ่งค าดังกล่าว หมายถึง ค ากล่าวอวยพร 
ในวันเกิด 

 

ตัวอย่างที่ 36 “เเล้วพน.ส่งของปกติม๊ัย” 

(คอมเม้นท์เพจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 22/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “พน” เดิมมาจากค าว่า “พรุ่งนี้” หมายถึง วันถัดจากวันนี้ไป 
วันหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 816) ดังนั้น จะเห็นว่าค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการใช้ 
อักษรย่อ โดยน าพยัญชนะแรกของแต่ละค ามารวมกันและออกเสียงแยกกัน 

 

ตัวอย่างที่ 37 “เมืองไทยหาพระเอกยากเย็นจริงเนาะมีแต่ประเภทหน้าช้ า (คหสตอย่า
ด่าผมนะ)” 

(คอมเม้นท์เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก 22/11/2558) 
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จากตัวอย่างข้างต้น “คหสต” เป็นการย่อค าโดยวิธีใช้อักษรย่อ โดยน าพยัญชนะตัวแรก 
ในแต่ละค าของค าว่า “ความเห็นส่วนตัว” มาประกอบกันซึ่งค าดังกล่าว หมายถึง ค ากล่าวแสดง การ
ออกตัว 

 

ตัวอย่างที่ 38 “อย่ามองว่า. ดจร.เลยค่ะเรื่องบางเรื่องมีหลายมุมมองนะคุณณณ” 

(คอมเม้นท์เพจ กระทู้เด็ดพันทิป 13/12/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น “ดจร” เป็นการย่อค าโดยวิธีใช้อักษรย่อโดยย่อมาจากค าว่า “ดัด 
จริต” หมายถึง แสร้งท ากิริยาหรือวาจาให้เกินควร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 428) โดยเป็นการน า 
พยัญชนะตัวแรกในแต่ละพยางค์มาประกอบกัน 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงการสร้างค าด้วยวิธีการใช้ 
อักษรย่อที่พบในงานวิจัยนี้ ซึ่งการใช้อักษรย่อดังกล่าวที่ปรากฏเป็นการย่อโดยน าพยัญชนะตัวแรกใน 
แต่ละค ามาประกอบกันเป็นค าใหม่ โดยเมื่อตัดค าแล้วความหมายของค ายังคงเดิมและออกเสียง  
พยัญชนะแต่ละตัวแยกกันไม่ได้ออกเสียงรวมกัน 

(8) การใช้ค าเลี่ยง 

การใช้ค าเลี่ยง คือ การน าค าหรือหน่วยค าในภาษามาประกอบกันเป็นสแลง 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างค าคือใช้เพื่อเลี่ยงค าหยาบหรือค าไม่สุภาพในการสนทนาหรืออาจใช้เพ่ือ 
สื่อถึงอารมณ์ของผู้ใช้ภาษาด้วย (รัชนี ศิริไสยาสน์, 2551: 21) ในงานวิจัยนี้พบการใช้ค าเลี่ยง จ านวน 
131 ค า โดยจ าแนกการใช้ค าเลี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การผวนค า การใช้ค าไม่สุภาพแทน ค า
สุภาพ และการใช้ค าสุภาพแทนค าไม่สุภาพ ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

(8.1) การผวนค า 

การผวนค า คือ การน าค าที่มีอยู่ในภาษามาสร้างเป็นค าใหม่โดยใช้วิธีสลับ 
ต าแหน่งของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์หรือเสียงของค าท่ีมีในภาษาจ านวนตั้งแต่สองพยางคข์ึ้นไป (Li, 
2012: 58) โดยในงานวิจัยนี้พบสแลงที่มีลักษณะการผวนค าจ านวน 7 ค า ได้แก่ “ดีออก” “เห็นหมี” 
“โดนดีสักร้อยเท่า” “แตหลอ” “ทักเปนมากกว่าเรอ” “ยุ่น” และ “#ดีออกกกกกกกกก” ดังตัวอย่าง 
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ตัวอย่างที่ 39 “สัสเขย่าตึกแทบพังได้1กล่องดีออก” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 24/08/2558) 

 

จากตัวอย่าง ค าว่า “ดีออก” เป็นสแลงที่ผวนมาจากค าว่า “อีดอก” โดยสลับ 
ต าแหน่งพยัญชนะต้น อ ในค าว่า “อี” และพยัญชนะ ด ในค าว่า “ดอก” กลายเป็นค าว่า “ดีออก” 
ทั้งนี้ ค าว่า “อีดอก” เกิดจากการประสมค าว่า “อี” และค าว่า “ดอกทอง” เข้าด้วยกัน หมายถึง หญิง
ใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 425) จากนั้นจึงตัดค าว่า “ทอง” 
ในพยางค์หลังของค าว่า “ดอกทอง” ออกกลายเป็นค าว่า “ดอก” โดยค าดังกล่าวนี้เป็น การผวน
ค าเพ่ือเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการใช้ค าอ่ืนที่ออกเสียงคล้ายกัน 

 

ตัวอย่างที่ 40 “เป็นคนอับปรีย์เห็นหมีมาก่อน.. ฉลาดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเอง” 

 (คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 22/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เห็นหมี” หมายถึง ค าด่า โดยค าดังกล่าวเป็นค าที่ผวน 
มาจากค าว่า “หีเหม็น” อันเกิดมาจากการน าค าว่า “ห”ี หมายถึง อวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงหรือสัตว์ 
เพศเมียบางชนิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1338) และค าว่า “เหม็น” หมายถึง ได้รับกลิ่นไม่ดี 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1346) ประกอบเข้าด้วยกัน จากนั้นเกิดการผวนค าโดยสลับต าแหน่งสระ 
ในค าว่า “หี” และค าว่า “เหม็น” กลายเป็นค าว่า “เห็นหมี” ทั้งนี้ การผวนค าดังกล่าวมีจุดประสงค์ 
เพ่ือใช้เลี่ยงค าหยาบหรือค าไม่สุภาพ โดยในที่นี้คือค าว่า “หี” 

 

ตัวอย่างที่ 41 “ตัวเองเค้าอยากจะโดนดีสักร้อยเท่าอ่ะ”  

(คอมเม้นท์เพจ กระทู้เด็ดพันทิป 11/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น “โดนดีสักร้อยเท่า” หมายถงึ การมีเพศสัมพันธ์ เดิมมาจาก “โดน 
เด้าสักร้อยที” ซึ่งเกิดมาจากการประสมค าว่า “โดน” หมายถึง กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, 
สัมผัสถูกต้อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 447) ค าว่า “เด้า” หมายถึง กระเด้า, ท าก้นขึ้น ๆ ลง ๆ 
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(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 443) ค าว่า “สัก” หมายถึง อย่างน้อย, เพียง, ราว, เช่นขอเวลาสัก 2 
วัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1197) ค าว่า “ร้อย” หมายถึง จ านวนนับ 10 สิบหนเป็นหนึ่งร้อย 
(100) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 976) และค าว่า “ที” หมายถึง ใช้เป็นลักษณนามบอกจ านวนครั้ง 
เช่น เฆี่ยน 3 ที (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 572) เข้าด้วยกัน  

จากนั้นเกิดการผวนค าด้วยวิธีการสลับต าแหน่งสระและวรรณยุกต์ในค าว่า “เด้า” และ 
ค าว่า “ที” กลายเป็นค าว่า “ดี” และค าว่า “เทา่” ต่อมาจึงน าไปประกอบกับค าอ่ืน ๆ กลายเป็นวลี 
“โดนดีสักร้อยเท่า” โดยวลีดังกล่าวเป็นการผวนค าเพ่ือใช้เลี่ยงค าหยาบ ในที่นี้คือค าว่า “เด้า” ซึ่งถือ 
ว่าเป็นค าไม่สุภาพในภาษาไทย  

 

ตัวอย่างที่ 42 “ลูกเป็นกุมารทองรึถึงได้แต่ฝันถึงแหม๋แตหลอดีออก” 

(คอมเม้นท์เพจ ใต้เตียงดารา 19/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แตหลอ” เป็นสแลงที่เกิดจากการผวนค ามาจากค าว่า 
“ตอแหล” หมายถึง พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 470)  โดย
เป็นการสลับต าแหน่งสระระหว่างพยางค์แรกและพยางค์ท่ีสอง กลายเป็นค าว่า “แตหลอ” และ 
เมื่อเกิดการผวนค าแล้วจะพบว่าค าดังกล่าวยังคงมีความหมายเดิม อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความคิดเห็น 
ว่าการผวนค าดังกล่าวเป็นการเลี่ยงค าไม่สุภาพ 

 

ตัวอย่างที่ 43 “ทักเปนมากกว่าเรอ” 

(คอมเม้นท์เพจ สมาคมมุขเสี่ยว ๆ 19/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น “ทักเปนมากกว่าเรอ” เดิมมาจากประโยค “เธอเป็นมากกว่ารัก” 
หมายถึง ผู้ที่มีค่ามากกว่าความรัก ในบริบทนี้ หมายถึง ชื่อเพลง โดยประโยคดังกล่าวเกิดจากการ 
น าค าว่า “เธอ” “เป็น” “มาก” “กว่า” และค าว่า “รัก” ปรากฎร่วมกัน 

จากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้นในค าว่า “เธอ” กล่าวคือเดิมสะกด 
ด้วยพยัญชนะ ธ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ท กลายเป็นค าว่า “เทอ” และเกิดการเปลี่ยน 
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แปลงการสะกดค าในค าว่า “เป็น” คือ จากเดิมมีไม้ไต่คู้ก ากับ แต่ในบริบทข้างต้นไม่มีไม้ไต่คู้ เป็น ค า
ว่า “เปน” ซึ่งยังคงออกเสียงเดิม นอกจากการสร้างค าดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น วลีนี้ยังเป็นการ 
ผวนค าด้วยการสลับต าแหน่งสระระหว่างพยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่ห้า คือ ในค าว่า “เทอ”และค าว่า 
“รัก” กลายเป็นค าว่า “ทัก” และค าว่า “เรอ” อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการผวนค าในประโยค 
ดังกล่าวจะพบว่า การผวนค าในตัวอย่างที่ 43 นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือใช้เลี่ยงค าหยาบ หากแต่ใช้ 
เพ่ือสร้างสีสันในการสนทนา เนื่องจากในตัวอย่างข้างต้นไม่มีค าใดเป็นค าไม่สุภาพเลย 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้างค าด้วย 
วิธีการผวนค า ในงานวิจัยนี้พบทั้งการผวนในระดับค าและวลี โดยการผวนในลักษณะดังกล่าวที่พบ 
มักเป็นการสลับต าแหน่งของพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์ของค าจ านวนตั้งแต่สองพยางค์ข้ึนไป ดัง 
จะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์การสร้างค าดังกล่าวผู้วิจัยสังเกตพบว่า 
การผวนค านั้นโดยมากมักมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เลี่ยงค าไม่สุภาพหรือค าด่า แต่จากตัวอย่างข้างต้น 
พบว่าการผวนค านั้นสามารถผวนในค าที่ไม่ใช่ค าหยาบก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้สร้างสีสันในการ 
สนทนา ดังจะเห็นได้จากค าอธิบายข้างต้น 

(8.2) การใช้ค าไม่สุภาพแทนค าสุภาพ 

การใช้ค าไม่สุภาพแทนค าสุภาพ เป็นการสร้างค าโดยการแทนค าหยาบหรือ 
ค าไม่สุภาพที่มีเสียงคล้ายกันกับค าเดิมที่เป็นค าสุภาพ โดยในงานวิจัยนี้พบการสร้างค าด้วยวิธีการใช ้
ค าไม่สุภาพแทนค าสุภาพจ านวน 8 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “หมอยพรม”“สะบัดตูด” “หาแดก” 
“รองตีน” และ “ลิมิแตด” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 44 “ประกวดตั้งฉายาเพจอีเจี๊ยบเลียบด่วนชิงรางวัลหมวกหมอยพรม 
ลิมิแตดจากอิตาลีจ านวนถึง 1 ใบ”  

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 22/12/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “หมอยพรม” เดิมมาจากค าว่า “ไหมพรม” หมายถึง ด้ายที่ 
ท าด้วยขนสัตว์หรือสิ่งอ่ืนที่คล้ายคลึงเช่นนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1359) โดยค าว่า “หมอย 
พรม” เป็นการใช้ค าไม่สุภาพแทนค าสุภาพ กล่าวคือค าว่า “หมอย” หมายถึง ขนในที่ลับ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1298) ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นค าหยาบคาย โดยในที่นี้เป็นการใช้ค าว่า  
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“หมอย” แทนค าว่า “ไหม” ซึ่งมีลักษณะทางเสียงใกล้เคียงกันกล่าวคือ สระออ /ɔː/ ในค าว่า 
“หมอย” เป็นสระหลังที่มีต าแหน่งความสูงของลิ้นอยู่ในระดับต่ าส่วนสระไอ /ai/ ในค าว่า “ไหม” 
เป็นสระประสมแบบเลื่อนขึ้น คือมีการเลื่อนต าแหน่งของลิ้นจากสระที่ต่ ากว่าไปยังเสียงสระที่สูงกว่า 

 

ตัวอย่างที่ 45 “ใครเม้นไปแล้วกรุณาอย่าสะบัดตูดหนีไปไหน” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 11/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “สะบัดตูด” เป็นการสร้างค าด้วยวิธีการใช้ค าไม่สุภาพ 
แทนค าสุภาพ กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าวมาจากค าว่า “สะบัดก้น” หมายถึง อาการที่ลุกผละไปทันที 
ด้วยความไม่พอใจเป็นต้น เช่น กินแล้วก็สะบัดก้นไป พูดยังไม่ทันรู้เรื่องก็โกรธสะบัดก้นไปแล้ว 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1193-1194) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค าทั้งสองข้างต้นจะพบว่าในบริบท 
ดังกล่าวเป็นการน าค าว่า “ตูด” หมายถึง รูก้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 509) ซึ่งถือเป็นค า 
ไม่สุภาพมาใช้แทนค าว่า “ก้น” หมายถึง ส่วนเบื้องล่างของล าตัวของคนหรือส่วนท้ายของล าตัวของ 
สัตว์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 7) ที่เป็นค าสุภาพ 

 

ตัวอย่างที่ 46 “หาแดกกับลูกเพจจริง ๆ มึงนี”้ 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 14/10/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “หาแดก” เป็นการสร้างค าด้วยวิธีการใช้ค าไม่สุภาพ 
แทนค าสุภาพ กล่าวคือ เดิมมาจากค าว่า “หากิน” หมายถึง ท างานเลี้ยงชีวิต, หาเลี้ยงชีพ, เช่น เขา
หากินด้วยการประกอบอาชีพสุจริต, มักใช้เข้าคู่กับค าท ามาเป็นท ามาหากิน, หาอาหาร เช่น ให้แต ่ที่
พักหากินเอาเอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1330) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากค าทั้งสองดังกล่าว 
ข้างต้นจะพบว่าค าว่า “หาแดก” เป็นการน าค าว่า “แดก” หมายถึง (ปาก) กิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 446) ซึ่งเป็นค าไม่สุภาพมาใช้แทนค าว่า “กิน” หมายถึง เคี้ยวเช่นกินหมาก, เคี้ยวกลืน เช่น 
กินข้าว, ดื่มเช่นกินน ้า, ท าให้ล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 128) 
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ตัวอย่างที่ 47 “นี่มันรองตีนไม่ใช่เหรอครับ” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 14/10/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “รองตีน” เป็นการสร้างค าด้วยวิธีการใช้ค าไม่สุภาพแทน 
ค าสุภาพ กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าวมาจากค าว่า “รองเท้า” หมายถึง เกือก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 
974) โดยเมื่อพิจารณาจากค าทั้งสองดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าค าว่า “รองตีน” เป็นการน าค าว่า “ตีน” 
หมายถึง อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้าลงไปส าหรับยืนหรือเดิน  เป็นต้น 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 503) ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพในภาษาไทยมาใช้แทนค าว่า “เท้า” หมายถึง 
ตีน (ใช้ในความสุภาพ), เรียกขาโต๊ะหรือขาตู้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 584) ซึ่งเป็นค าสุภาพ 

 

ตัวอย่างที่ 48 “ลิมิแตดจากอิตาลีจ านวนถึง 1 ใบ” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 22/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ลิมิแตด” เป็นค าที่ยืมมาจากค าว่า “limited” ในภาษา 
อังกฤษ โดยเมื่อทับศัพท์ค าดังกล่าวมาใช้ในภาษาไทยจะสะกดว่า “ลิมิเต็ด” อย่างไรก็ตาม เมื่อ 
พิจารณาจากค าทั้งสองดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าค าว่า “ลิมิแตด” เป็นการน าค าว่า “แตด” ซึ่งเป็น 
ค าไม่สุภาพมาใช้แทนค าว่า “เต็ด” ทั้งนี้ค าว่า “แตด” หมายถึง ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิง อยู่ 
ระหว่างแคมในตอนบน, เม็ดละมุดก็ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 517)  

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้างค าด้วย 
วิธีการใช้ค าไม่สุภาพแทนค าสุภาพ โดยเป็นการน าค าไม่สุภาพหรือค าหยาบมาใช้แทนค าเดิมท่ีเป็นค า 
สุภาพ ดังจะเห็นได้จากค าอธิบายในตัวอย่างทั้งหมดข้างต้น เช่นค าว่า “หมอยพรม” “สะบัดตูด” 
“หาแดก” “รองตีน” “ลิมิแตด” ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์จากการสร้างค าดังกล่าวแล้วผู้วิจัยพบว่าการสร้าง 
ค าในลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นการสร้างค าเพ่ือแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ใช้ภาษา รวมถึงเพ่ือ 
ให้เกิดความบันเทิงในการสนทนาผ่านเฟซบุ๊กเสมือนหนึ่งได้สนทนาแบบเห็นหน้ากันโดยตรง  
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(8.3) การใช้ค าสุภาพแทนค าไม่สุภาพ 

การใช้ค าสุภาพแทนค าไม่สุภาพ คือ การเปลี่ยนแปลงด้านการสะกดค าให้มี 
รูปค าที่ต่างไปจากค าเดิมเพ่ือเลี่ยงความไม่สุภาพในการสื่อสาร โดยงานวิจัยนี้พบลักษณะการใช้ค า 
สุภาพแทนค าไม่สุภาพจ านวน 116 ค า ในหลายลักษณะ ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ลกทง” “เผือก” 
“มรึง” “ซุงแหล” และ “Tad” เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างที่ 49 “อิไก่ไม่ได้มาตรฐานอิลกทง” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 2/8/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “ลกทง” [lòk tʰoŋ] เดิมมาจากค าว่า “ดอกทอง” หมายถึง หญิง
ใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นค าด่า) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 425) โดยค าดังกล่าวเป็น 
การเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการสะกดค าที่ออกเสียงคล้ายกันโดยการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะ  
ต้นในค าว่า “ดอก” จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ด เป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ล และเปลี่ยนแปลงการ 
สะกดสระ จากเดิมสะกดด้วยสระออ /ɔː/ เป็นสะกดด้วยสระโอะ /o/ จากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสะกดสระในค าว่า “ทอง” [tʰɔːŋ] คือ จากเดิมสะกดด้วยสระออ /ɔː/ เป็นสะกดด้วยสระโอะ /o/ 
ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้างค าทั้งหมดดังกล่าวแล้วความหมายของค ายังคงเดิม 

 

ตัวอย่างที่ 50 “มาเผือกๆๆๆกันช้านเกลียดมัน 2 คนนี่แหวะคู่จิ้นนน” 

(คอมเม้นท์เพจ ใต้เตียงดารา 11/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เผือก” เดิมมาจากค าว่า “เสือก” หมายถึง ท าให้เคลื่อนไป 
บนพื้นโดยแรง เช่น เสือกจานไปข้างหน้าเสือกหัวเรือเกยตลิ่งโดยปริยายหมายความว่าเข้าไปจุ้นจ้าน 
ในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่สมควร (เป็นค าไม่สุภาพ) เช่น ที่ห้ามเข้ายังเสือกเข้ามา 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1268) เมื่อวิเคราะห์การสร้างค าดังกล่าวแล้วพบว่า ค าว่า “เผือก” เป็น 
การเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการสะกดค าที่ออกเสียงคล้ายกัน โดยในที่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการสะกด 
พยัญชนะต้น กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ส เป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ผ  
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ตัวอย่างที่ 51 “มรึงจะเสริมความบรรลัยเข้าไปอีกท ามายยยยยยดีออกกกกก!!!!!” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 14/8/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “มรึง” เดิมมาจากค าว่า “มึง” หมายถึง ค าใช้แทนผู้ที่ 
เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือหยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษที่2 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 
911) เมื่อวิเคราะห์การสร้างค าดังกล่าวแล้วพบว่า ค าดังกล่าวเป็นการเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการสะกด 
ค าที่ออกเสียงคล้ายกัน โดยในที่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น กล่าวคือ จากเดิม  
สะกดด้วยพยัญชนะ ม เป็นสะกดด้วยพยัญชนะ มร 

 

ตัวอย่างที่ 52 “ถึงมึงจะด่าเก่งซุงแหลหลอกลูกเพจไปวันๆเเต่กรูก็มาอ่านของมึงนะ” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 11/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ซุงแหล” เดิมมาจากค าว่า “ตอแหล” หมายถึง พูดเท็จ, พูด 
ปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 470) โดยค าดังกล่าวเป็นการเลี่ยงค าหยาบ 
ด้วยวิธีการสะกดค าที่น าค าอ่ืนที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาประกอบกัน โดยตัวอย่างดังกล่าวเป็น 
การน าค าว่า “ซุง” ซึ่งมีความหมายว่า ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่โค่นแล้วตัดกิ่งก้านออกก่อนแปรรูป  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 403) มาใช้แทนค าว่า “ตอ” ซึ่งมีความหมายว่า โคนของต้นไม้ที่ล าต้นถูก 
ตัดหรือหักลงแล้ว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 466) 

 

ตัวอย่างที่ 53 “อีดอกอ้าปากก็เห็นหนังTadแล้ว” 

(คอมเม้นท์เพจ บันทึกของตุ๊ด 22/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “Tad” เป็นการเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงการ 
สะกดค าโดยใช้ตัวอักษรหรือข้อความภาษาอังกฤษแทนค าในภาษาไทย ในที่นี้เป็นการใช้ค าว่า “Tad” 
แทนค าว่า “แตด” ในภาษาไทย หมายถึง ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิงอยู่ระหว่างแคมในตอนบน, 
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เม็ดละมุดก็ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 517) โดยค าดังกล่าวเป็นค าหยาบที่มักใช้เป็นค าด่า ใน
ภาษาไทยนอกจากค าว่า “Tad” แล้ว ผู้วิจัยพบค าอ่ืนที่มีลักษณะดังกล่าวอีก อันได้แก่ ค าว่า 
“Eดอก” และค าว่า “Hee” เป็นต้น 

จากทั้ง 5 ตัวอย่างข้างต้น เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงลักษณะการเลี่ยงค าไม่สุภาพ โดยจาก 
การวิเคราะห์ข้อมูลค าที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยพบการเลี่ยงค าไม่สุภาพในหลายลักษณะ ได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงการสะกดค าเพ่ือให้มีลักษณะทางเสียงใกล้เคียงกัน ได้แก่ค าว่า “ลกทง” “เผือก” 
และ “มรึง” การเลี่ยงค าหยาบด้วยการใช้ค าอ่ืนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ได้แก่ค าว่า “ซุงแหล” 
การเลี่ยงค าหยาบโดยการใช้ตัวอักษรหรือข้อความภาษาอังกฤษแทนค าในภาษาไทย ได้แก่ค าว่า  
“Tad” นอกจากลักษณะข้างต้นแล้ว ในงานวิจัยนี้ยังพบการเลี่ยงค าหยาบในลักษณะอื่น ๆ อีกเช่น 
การเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการผวนค า ได้แก่ค าว่า “ดีออก” การเลี่ยงค าหยาบด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลง 
ความหมาย ได้แก่ค าว่า “น้องสาว” 

จากค าอธิบายดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการใช้ค าเลี่ยง 
ในลักษณะต่าง ๆ ที่พบในภาษาสแลงที่สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก โดยผลการศึกษาสามารถจ าแนกลักษณะ 
การใช้ค าเลี่ยงใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การผวนค า การใช้ค าไม่สุภาพแทนค าสุภาพ และการใช้ค า 
สุภาพแทนค าไม่สุภาพ ดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น โดยเมื่อวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างค า 
แล้วพบว่า การใช้ค าเลี่ยงมีจุดประสงค์ในการใช้เพ่ือเลี่ยงค าหยาบหรือค าไม่สุภาพในการสนทนา หรือ 
ในบางโอกาสสามารถใช้เพ่ือสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ใช้ภาษาด้วยดังจะเห็นได้จากค าว่า “หมอย 
พรม” “ลิมิแตด” “ซุงแหล” เป็นต้น 

4.1.1.2 การใช้ความหมายเปรียบเทียบ 

 การใช้ความหมายเปรียบเทียบ หมายถึง การสร้างสแลงด้วยการน าความหมายเดิม 
มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให้มีความหมายใหม่ขึ้น โดยการเปรียบเทียบความหมายดังกล่าว 
อาจสร้างได้ทั้งในระดับค า วลี หรือประโยค ในงานวิจัยนี้จะจ าแนกการใช้ความหมายเปรียบเทียบ 
ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การใช้ค า/ความเปรียบเทียบ การตั้งสมญานาม และการสร้างวลี  

(1) การใช้ค า/ความเปรียบเทียบ 

การใช้ค า/ความเปรียบเทียบ เป็นการน าค าในภาษาท่ีมีความหมายอ้างถึงสิ่ง 
หนึ่งมาใช้เปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 180) เพ่ือให้เข้าใจความหมายที่เป็น 
นามธรรมหรือเห็นภาพลักษณ์ได้มากยิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้พบสแลงที่เป็นการใช้ค าเปรียบเทียบจ านวน 
384 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “แมลงสาบ” “ก้อนหิน” “นก” “เท” และ “ไส้กรอก” ดังตัวอย่าง 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

 

76 

 

ตัวอย่างที่ 54 “ผชแม่งก้อแมลงสาบท าบุญไม่ข้ึนหรอกค่ะ” 

(คอมเม้นท์เพจ ใต้เตียงดารา 27/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “แมลงสาบ” มีความหมายว่า ชื่อแมลงหลายชนิดหลาย 
สกุลในวงศ์ Blattidae ลักษณะคล้ายแมลงแกลบแต่ส่วนใหญ่ตัวโตกว่าล าตัวยาวประมาณ 2 
เซนติเมตรหรือมากกว่า รูปร่างเป็นรูปไข่ค่อนข้างแบนลงหัวซ่อนอยู่ใต้ส่วนอกหนวดยาวคล้าย  
เส้นด้ายขายาวมีหนามตัวเต็มวัย มีทั้งพวกมีปีกและไม่มีปีก มีกลิ่นเฉพาะตัวกินอาหารได้หลากหลาย 
พบได้ทั่วไปที่พบบ่อยตามบ้านเรือนทั่วโลกในปัจจุบัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1215) เมื่อ 
พิจารณาจากบริบทข้างต้นจะพบว่าค าว่า “แมลงสาบ” เป็นค าที่ใช้ในการเปรียบเทียบ โดยเป็นการ 
เปรียบเทียบกลิ่นเหม็นสาบและลักษณะที่น่ารังเกียจของสัตว์ชนิดนี้กับลักษณะนิสัยของบุคคลที่ท าตัว
น่ารังเกียจ 

 

ตัวอย่างที่ 55 “เล่นเหมือนก้อนหินเลยคิคิ” 

(คอมเม้นท์เพจกูจะฮาก็ตรงคอมเม้นต์นี่แหละ 13/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ก้อนหิน” เป็นค าที่สร้างมาจากการประสมค า โดย 
เป็นการน าค าว่า “ก้อน” และค าว่า “หิน” ประสมเข้าด้วยกัน โดยค าว่า “ก้อน” หมายถึง สิ่งที่แยก 
หรือแตกออกจากสิ่งใหญ่ไม่ก าหนดรูปแน่นอนโดยมากมีลักษณะค่อนข้างกลมเช่นก้อนอิฐก้อนหินก้อน
ดิน(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 90) และค าว่า “หิน” หมายถึง ของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิด 
เดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1336) เมื่อพิจารณาจาก 
บริบทข้างต้นจะพบว่า ค าดังกล่าวเป็นค าที่ใช้ในการเปรียบเทียบ โดยเป็นการเปรียบเทียบลักษณะ  
แข็งของก้อนหินกับลักษณะอาการของคนที่ท าท่าไม่เป็นธรรมชาติ โดยมากมักใช้ในเปรียบเทียบการ  
แสดงของนักแสดงที่แข็งท่ือ ไร้อารมณ์ ไม่เป็นธรรมชาติ 
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ตัวอย่างที่ 56 “นกรัว ๆ ค่า” 

(คอมเม้นท์เพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 13/2/59) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “นก” เป็นสแลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความหมาย 
กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าวหมายถึงชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นมี 2 เท้า 2 ปีกและมีขน ปก
คลุมร่างกายออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 603) เมื่อเป็น 
สแลง หมายถึง ไม่สมหวังอกหักผิดหวัง นอกจากนี้ ค าดังกล่าวมีที่มาจากการเปรียบเทียบ 
อาการไม่สมหวังกับพฤติกรรมของนกเม่ือเวลาตกใจจะบินหนีไป มักใช้ในการกล่าวถึงคนที่ชอบคนอ่ืน 
แต่ไม่สมหวัง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสังเกตพบว่า ค าว่า “นก” ที่มีความหมายเกี่ยวกับอาการอกหัก หรือ
ผิดหวัง อาจเกิดขึ้นมานานแล้ว เนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ. 2537 มีบทเพลงชื่อว่า “นกตลอด” ของคุณ 
อนันต์ บุนนาค ที่ใช้ค าว่า “นก” ในความหมายดังกล่าวเช่นกัน 

 

ตัวอย่างที่ 57 “ป้าไม่ทันเดกยุคนี้อะไรคือเท?” 

(คอมเม้นท์เพจกระทู้เด็ดพันทิป 12/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เท” เป็นสแลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความหมาย 
กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าว หมายถึง ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพ่ือให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป 
เช่นเทน ้าเทขยะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 579) เมื่อใช้ในความหมายทางสแลง หมายถึง ทิ้ง ไม่
สนใจ โดยมากมักใช้กับคน นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยังเกิดจากการเปรียบเทียบอาการท าให้สิ่งของ 
พ้นไปจากตัวกับอาการทิ้งขว้างหรือไม่สนใจ โดยเมื่อวิเคราะห์ความหมายของค าดังกล่าวจะพบว่า  
ความหมายทางสแลงดังกล่าวเกิดจากการน าบางส่วนของความหมายเดิมมาสร้างเป็นความหมายใหม่ 
คือ ความหมายเก่ียวกับการท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ให้หลุดพ้นจากตนด้วยอาการต่าง ๆ 

 

ตัวอย่างที่ 58 “อิเจ้ชั้นอยากกินไส้กรอก” 

(คอมเม้นท์เพจ ใต้เตียงดารา 8/10/2558) 

 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

 

78 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ไส้กรอก” เดิมมีความหมายว่า ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง เอา
เนื้อสัตว์หรือข้าวสุกผสมเครื่องปรุงยัดในไส้หมูเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1275) แต่ใน 
บริบทข้างต้นมีความหมายทางสแลง หมายถึง อวัยวะเพศชาย โดยเมื่อพิจารณาจากบริบทข้างต้น 
จะพบว่าค าว่า “ไส้กรอก” เป็นค าที่ใช้ในการเปรียบเทียบ โดยเป็นการเปรียบเทียบรูปร่างของอาหาร 
ชนิดนี้กับรูปร่างของอวัยวะเพศชายที่มีลักษณะคล้ายกัน 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น เป็นตัวอย่างที่อธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้างค าด้วย 
วิธีใช้ค าเปรียบเทียบ โดยในงานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบด้วยวิธีการน าค าที่มีอยู่เดิมในภาษาที่มี  
ลักษณะบางประการร่วมกันมาใช้เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง เพ่ือสื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น 
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น เช่นค าว่า “แมลงสาบ” เป็นการน าลักษณะของสัตว์ชนิดนี้ที่มีกลิ่น 
สาบอันเป็นที่น่ารังเกียจมาใช้เปรียบเทียบกับลักษณะของคนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ 
หรือค าว่า “ก้อนหิน” เป็นการน าลักษณะที่แข็งของสิ่งนี้มาใช้เปรียบเทียบกับลักษณะท่าทางของ  
นักแสดงที่แข็งทื่อ หรือค าว่า “ไส้กรอก” เป็นการน าลักษณะรูปร่างของอาหารชนิดนี้มาใช้เปรียบ 
เทียบกับรูปร่างของอวัยวะเพศชาย เป็นต้น 

(2) การตั้งสมญานาม 

การตั้งสมญานาม คือ การสร้างฉายาหรือชื่อเรียกให้กันเล่น ๆ แทนชื่อจริง 
หรือตามลักษณะอันเป็นที่เข้าใจกันในกลุ่ม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 349; เนตรทราย มณีโชติ, 
2544; 14) ในงานวิจัยนี้พบการตั้งสมญานามจ านวน 50 ค า โดยพบการสร้างค าดังกล่าวในหลาย 
ลักษณะ ได้แก่ การตั้งสมญานามแทนชื่อบุคคล การตั้งสมญานามแทนชื่อสถานที่ และการตั้ง 
สมญานามแทนชื่อสิ่งของยกตัวอย่างเช่น “ลุงตู่” “พ่ีห้อย” “วัดจานบิน” “ใบโพธิ์” และ “อากู๋” 
ดังตัวอย่าง  

 

ตัวอย่างที่ 59 “ถือเปนการคืนความสุขให้แก่สังคมลุงตู่แกสอนมา555” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 5/09/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ลุงตู่” เป็นการตั้งสมญานามเพ่ือเรียกนายกรัฐมนตรี 
คนที่ 29 ของประเทศไทยคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา โดยสมญานามดังกล่าวเกิดมาจาก  
การน าชื่อเล่นของนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าวมาประสมกับค าว่า “ลุง” หมายถึง ค าเรียกชายที่ไม่รู้จัก 
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แต่มักจะมีอายุแก่กว่าพ่อหรือแม่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1065-1066) ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็น 
ว่า การตั้งสมญานามดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เรียกบุคคลซึ่งมักเป็นค าท่ีเข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม 

  

ตัวอย่างที่ 60 “อองรีขวัญใจเบอร์1ตลอดกาลของเราปลื้มสุดๆค่ะพ่ีห้อย” 

(คอมเม้นท์เพจKhaosod 18/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “พี่ห้อย” เป็นค าที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสมญานามเรียกนัก 
ฟุตบอลชาวฝรั่งเศสชื่อ Thierry Daniel Henry โดยสมญานามดังกล่าวสร้างมาจากเอกลักษณ์เด่น 
ของนักฟุตบอลคนนี้ที่มีลักษณะริมฝีปากล่างห้อยลงมา จากนั้นน าค าว่า “พ่ี” หมายถึง ค าน าหน้าชื่อ 
คนที่มีอายุคราวพ่ีหรือมีศักดิ์เสมอพ่ี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 839) มาประกอบกับค าว่า “ห้อย” 
อันหมายถึง ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1321) โดยสมญานาม  
ดังกล่าว นี้จะเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล 

 

ตัวอย่างที่ 61 “เหมือนเอาเงินไปให้วัดจานบินทางอ้อม” 

(คอมเม้นท์เพจกระทู้เด็ดพันทิป 12/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “วัดจานบิน” เป็นค าที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสมญานามเรียก 
วัดพระธรรมกาย โดยสมญานามดังกล่าวสร้างมาจากรูปร่างของวิหารพระมงคลเทพมุนีที่มีลักษณะ  
คล้ายกับจานบิน อย่างไรก็ตาม สมญานามดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการน าค าว่า “วัด” 
หมายถึง สถานที่ทางศาสนาโดยปรกติมีโบสถ์วิหารและที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช  เป็นต้น 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1104)  และค าว่า “จานบิน” หมายถึง วัตถุบินลักษณะคล้ายจาน 2 ใบ 
คว ่าประกบกันเชื่อกันว่าเป็นยานอวกาศที่มาจากดาวดวงอ่ืน, จานผีก็เรียก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 
316) มาประกอบกัน กลายเป็นค าว่า “วัดจานบิน” 

 

ตัวอย่างที่ 62 “ถือคติตีเหล็กต้องตีตอนร้อนว่าแล้วค่ายใบโพธิ์'สหมงคลฟิล์ม'”  

(คอมเม้นท์เพจSpokedark TV 25/9/2558) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ใบโพธิ์” เป็นสมญานามที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เรียกบริษัท 
สหมงคลฟิล์ม ซึ่งเป็นบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย โดยสมญานามดังกล่าวนี้สร้างมาจาก 
เครื่องหมายทางการค้าของบริษัทดังกล่าวที่มีรูปเป็นใบโพธิ์ ทั้งนี้ การสร้างสมญานามดังกล่าวเป็น 
การน าค าว่า “ใบ” หมายถึง ส่วนของพืชที่ติดอยู่กับก่ิงหรือล าต้นโดยมากมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ๆ 
รูปร่างต่าง ๆ กันมีก้านใบหรือไม่มีก็ได้มักมีสีเขียว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 689) มาประกอบ 
กับค าว่า “โพธิ์” หมายถึง ชื่อต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, ปัจจุบันหมายถึงต้นโพ (Ficus 
religiosaL.) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 852) 

 

ตัวอย่างที่ 63 “I'll give you a ring อากูแ๋ปลว่าฉันจะให้แหวนเธอ 5555” 

(คอมเม้นท์เพจอาจารย์อดัม 11/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “อากู๋” เป็นสมญานามที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เรียกเว็บไซต์  
www.google.com โดยค าดังกล่าวสร้างมาจากการยืมค าด้วยวิธีการทับศัพท์จากค าว่า Google จาก 
นั้นเกิดการตัดค า โดยตัดหน่วยค า “-gle” ออก และเมื่อทับศัพท์ค าดังกล่าวมาใช้ในภาษาไทยจะได้ 
เป็นค าว่า “กู” ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ คือ จากเดิมค าดังกล่าวไม่มีรูป  
วรรณยุกต์เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์จัตวา กลายเป็นค าว่า “กู๋” จากนั้นเป็นการน าค าว่า “อา” 
หมายถึง น้องของพ่อ, (โบ) เขียนเป็นอาว์ก็มี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1400) มาประกอบกับค าว่า 
“กู”๋ กลายเป็นค าว่า “อากู”๋ นอกจากนี้ ผู้วิจัยสังเกตว่าค าดังกล่าวอาจสร้างขึ้นเพ่ือให้มีลักษณะทาง 
เสียงคล้ายกับค าในภาษาจีนส าเนียงแต้จิ๋วที่มีความหมายว่าน้องชายของแม่ หรือค าเรียกผู้ที่มีอายุน้อย 
กว่าแม่ 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น เป็นตัวอย่างที่อธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้าง  
สมญานามในลักษณะต่าง ๆ โดยในงานวิจัยนี้พบการตั้งสมญานามแทนชื่อบุคคล การตั้งสมญานาม 
แทนสถานที่ และการตั้งสมญานามแทนชื่อสิ่งของ ดังจะเห็นได้จากค าในตัวอย่างข้างต้น ได้แก่ค าว่า 
“ลุงตู่” “พ่ีห้อย” “วัดจานบิน” “ใบโพธิ์” และ “อากู”๋ ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์การสร้างสมญานาม 
ดังกล่าวแล้วพบว่า การสร้างสมญานามที่พบนี้เป็นการน าเอกลักษณ์เด่นหรือคุณสมบัติของแต่ละสิ่ง 
มาใช้เพ่ือสร้างสมญานาม และสมญานามที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะเป็นค าที่เข้าใจกันในเฉพาะกลุ่มผู้ที่สนใจ 
ในสิ่งเดียวกัน 
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(3) การสร้างวลี 

การสร้างวลี เป็นกระบวนการสร้างสแลง โดยท าให้เป็นวลีซึ่งมีที่มาจากการ 
ใช้ส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง หรือการเติมค าข้างท้ายอันส่งผลให้เกิดเป็นสร้อยของค า ในงานวิจัยนี้พบ 
การสร้างวลีจ านวน 310 ข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างที่ 64 “เริดค่าา แม่ก้อคือแม”่ 

(คอมเม้นท์เพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 24/3/2559) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น วลี “แม่ก้อคือแม่” เป็นวลีที่มาจากรายการเรียลลิตี้ชื่อ “The Face 
Thailand Season 2” หมายถึง การกล่าวถึงบุคคลที่มีบุคลิกดีมากหรือมีความสามารถมาก 
จนไม่มีใครเทียบได้ นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยังเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดในค าว่า “ก้อ” กล่าวคือ 
เดิมมาจากค าว่า “ก็” หมายถึง แล้ว, จึง, ย่อม, เช่นพอหันหน้ามาก็พบเขาท าดีก็ได้ดี  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1) โดยค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดค า จากเดิมสะกดด้วย 
ไม้ไต่คู้เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยสระออและมีวรรณยุกต์โทก ากับ 

 

ตัวอย่างที่ 65 “มงกุใส่หัวกุแร้วเปนของกุ #กุไม่ได้มาเล่น ๆ ค่ะ” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 21/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น วลี “ไม่ได้มาเล่น ๆ” เป็นวลีที่มาจากรายการเรียลลิตี้ชื่อ “The 
Face Thailand Season 2” หมายถึง เอาจริงเอาจัง นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยังเกิดการสร้างค า 
ด้วยวิธีซ้ าค าด้วยการใส่เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) แทนการซ้ าความด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 66 “เอ้า ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้งๆๆๆๆๆ แล้วค่ะกะเทยยยยย!!!!!” 

(สถานะเพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 2/4/2559) 
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จากตัวอย่างข้างต้น “ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้งๆๆๆๆๆ” เป็นการน าเนื้อร้องบางท่อนของ 
เพลง “สาวเลยยังรอ” มาใช้ในการตั้งสถานะบนเฟซบุ๊ก เพ่ือแสดงอารมณ์และสร้างสีสันในการ 
สนทนา 

 

ตัวอย่างที่ 67 “เว่อวังอลังการรรสุดสุด” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 22/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “เว่อวังอลังการรร” เป็นค าสร้อยที่มาจากการยืมค าใน 
ภาษาอังกฤษ “over” หมายถึงมากเกินปกติจากนั้นเกิดการตัดค าโดยตัด “o-” ในพยางค์แรกออกต่อ 
มามีการน าค าว่า “เว่อ” “วัง” และค าว่า “อลังการ” รวมเข้าด้วยกันกลายเป็นค าสร้อย หมายถึง 
อลังการมากเกินปกติซึ่งการน าค ามารวมกันดังกล่าวนี้ถือเป็นการประสมค าเข้าศูนย์ด้วยโดยค า  
ดังกล่าวยังมีการสะกดพยัญชนะท้ายซ้ าหลายตัวเพ่ือแสดงลักษณะการลากเสียงยาวในภาษาพูดด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 68 “ร้องไห้หนักสัสรัสเซียไม่มีชื่อกูเลยเจี๊ยบบบบ” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 30/12/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “หนักสัสรัสเซีย” เป็นค าสร้อยที่เกิดจากการน าค าว่า “หนัก” 
“สัส” และค าว่า “รัสเซีย” รวมเข้าด้วยกัน หมายถึง หนักหรือรุนแรงมาก ๆ โดยเดิมค าว่า “หนัก” 
หมายถึง แรงเช่นฝนตกหนัก, รุนแรงเช่นรบหนักไข้หนัก, มากเช่นบุญหนักศักดิ์ใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 1284) ส่วนค าว่า “สัส” เดิมมาจากค าว่า “สัตว์” หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจาก พรรณ
ไม้ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, ความหมายที่ใช้กันเป็นสามัญ หมายถึง สัตว์ที่
ไม่ใช่คน, เดรัจฉาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1205) ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ต เป็นสะกดด้วย พยัญชนะ ส 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดการันต์จากเดิมสะกดด้วย ว์ เป็นไม่มีตัวการันต์สะกด โดยค าว่า 
“สัส” ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายด้วย กล่าวคือ เดิมหมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจาก 
พรรณไม ้ เมื่อเป็นค าสแลงหมายถึง มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการสร้าง 
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ค าดังกล่าวแล้วจะพบว่าในค า “หนักสัสรัสเซีย” เป็นการน าค าว่า “หนักสัส” มาประกอบกับค าว่า 
“รัสเซีย” ทั้งนี้ เพ่ือให้ค าท่ีน ามาประกอบมีเสียงคล้องจอง กับเสียงค าว่า “สัส” ในพยางค์ท่ีสอง 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้างวลี โดยจาก 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยพบว่า การสร้างวลีในเฟซบุ๊กมีหลายลักษณะด้วยกัน อาทิเช่น การสร้างวลีที่ 
มีที่มาจากสื่อหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง การใช้เนื้อร้องของเพลง และการใช้ค าสร้อย ทั้งนี้ การสร้างวลีใน 
ลักษณะต่าง ๆ นี้ เป็นการสร้างข้ึนเพื่อใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก ของผู้ใช้ภาษาเป็น 
ส าคัญ 

4.1.2 กระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ 

กระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ หมายถึง กระบวนการสร้างสแลงที ่
นอกเหนือจากกระบวนการสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง ใช้เพ่ือสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก ท่าทาง หรือรวม 
ไปถึงลักษณะน้ าเสียงของผู้ใช้ภาษา เนื่องจาก การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กเป็นการสื่อสารที่คู่สนทนาไม่เห็น 
หน้ากัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเฟซบุ๊กนั้นเป็นการสื่อสารผ่าน 
ตัวอักษร ดังนั้น การใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารผ่านสื่อดังกล่าวจึงมีลักษณะส าคัญในการใช้เพ่ือสื่อ 
ความหมายให้ใกล้เคียงกับการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันมากที่สุด ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ได้จ าแนก 
ลักษณะการสร้างสแลงด้วยลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ การสะกดค า การใช้ค า 
แสดงท่าทาง การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การใส่เครื่องหมายและตัวเลข และการใช้สัญรูปแสดง 
อารมณ์ 

4.1.2.1 การสะกดค า  

การสะกดค า คือ การสร้างสแลงด้วยการสะกดค าให้มีรูปค าที่ต่างไปจากที่มีอยู่เดิม 
ในภาษาในงานวิจัยนี้จะจ าแนกลักษณะการสะกดค าออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง การ
สะกดค า การสร้างศัพท์ การสร้างค าที่เกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ 

(1) การเปลี่ยนแปลงการสะกดค า 

การเปลี่ยนแปลงการสะกดค า คือ การสร้างค าใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงส่วน 
ต่าง ๆ ของค าที่มีอยู่เดิมในภาษาให้มีรูปค าต่างจากเดิม ในงานวิจัยนี้พบการเปลี่ยนแปลงการสะกดค า 
ทั้งสิ้นจ านวน 2,687 ข้อมูล ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการสร้างค าที่มีจ านวนมากที่สุดที่พบในงานวิจัยนี้ โดย 
จ าแนกออกเป็น 10 ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น การเปลี่ยนแปลงการ 
สะกดพยัญชนะท้าย การเปลี่ยนแปลงสระ การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ การเปลี่ยนแปลง 
การสะกดการันต์ การเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะท้าย การสะกดสระซ้ า การสะกดค าที่เกิดจากการเลียน 
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เสียงค าอ่าน การสะกดค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการเว้นวรรคทุกตัวอักษร ดังค าอธิบาย 
ต่อไปนี้ 

(1.1) การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น 

ในงานวิจัยนี้พบสแลงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้นจ านวน 
498 ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “แควน” “ปู้ชาย” “แย้ว” “โถ”่ และ “เจ้มจ้น” เป็นต้น ดัง
ตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 69 “ดูรูปให้ดีเด่วนี้นางเข้าทางฝั่งน้องแควนซะด้วย” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 5/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แควน” เดิมมาจากค าว่า “แฟน” หมายถึง ผู้นิยมชมชอบ 
เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย , ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร่, คู่รัก, สามีหรือภรรยา 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 862) ค าดังกล่าวเป็นค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น 
กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะต้น ฟ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะต้นควบกล้ า คว  
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าค าดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น แต่เมื่อพิจารณา  
ความหมายของค าจะพบว่าความหมายยังคงเดิม 

 

ตัวอย่างที่ 70 “สามียังพูดเลยว่าแต่งหน้าจัดมาก. ปู้ชายยังบ่น” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 30/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ปู้ชาย” เดิมมาจากค าว่า “ผู้ชาย” หมายถึง มนุษย์เพศผู้ ซ่ึง
โดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์, ชายก็ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 784) โดยค าดังกล่าว เกิด
การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้นจากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะต้น ผ เปลี่ยนเป็นสะกด ด้วย
พยัญชนะต้น ป และยังคงมีความหมายเดิม 
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ตัวอย่างที่ 71 “แอดมินจะขุดท าไมมเรื่องมันจะเงียบแย้ว” 

(คอมเม้นท์เพจ The Face Thailand 4/11/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “แย้ว” เดิมมาจากค าว่า “แล้ว” หมายถึง ลักษณะ 
อาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้นจบล่วงไปหรือสุดสิ้นลงเช่นกินแล้วท าแล้วนอนแล้วหรือต่อแต่นั้นเริ่มใหม่ 
อีกระยะหนึ่ง (จะเป็นการกระท าอย่างเดียวกันหรือต่างกันแล้วแต่กรณี) เช่น กินแล้วนอนข้ึนรถแล้ว 
ลงเรือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1088) โดยค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น 
จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะต้น ล เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ย 

 

ตัวอย่างที่ 72 “โถเ่ติมปากก็จะครบละนะ55555” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 2/8/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “โถ”่ เดิมมาจากค าว่า “โธ”่ หมายถึง ค าที่เปล่งออกมา ด้วย
ความสงสารหรือร าคาญใจ (ตัดมาจากพุทโธ่) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 602) โดยค าดังกล่าว เกิด
การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ธ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วย 
พยัญชนะ ถ ซึ่งจะยังคงมีความหมายเดิม 

 

ตัวอย่างที่ 73 “สีไฮไล้เจ้มจ้นมากค่ะพ่ีทรายสวยสุด ๆ” 

(คอมเม้นท์เพจFeonalita 3/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เจ้มจ้น” เดิมมาจากค าว่า “เข้มข้น” หมายถึง เข้มมาก, 
เข้มจัด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 207) โดยค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะ  
ต้นทั้งสองพยางค์ กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ข เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ จ ซึ่ง ค า
ดังกล่าวจะยังคงมีความหมายเดิม 

 จากตัวอย่างค าและประโยคทั้ง 5 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะ 
การสร้างค าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้นที่พบในงานวิจัยนี้ โดยผู้วิจัยพบค าที่มี 
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ลักษณะดังกล่าวจ านวนทั้งหมด 498 ค า ดังตัวอย่างที่อธิบายถึงข้างต้น  ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตพบว่า เมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลงการสะกดค าดังกล่าวข้างต้นแล้ว ค าเหล่านั้นจะยังคงมีความหมายเดิม ซึ่งการสร้าง 
ค าในลักษณะดังกล่าวที่ว่ามานี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อาจเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้ภาษาต้องการ  
สร้างค าเพ่ือให้มีลักษณะที่แปลกใหม่หรือช่วยสร้างสีสันในการสนทนาได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา 
จากตัวอย่างค าทั้ง 5 ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังพบค าที่มีลักษณะการสร้างค าเพ่ือเลียนลักษณะการ พูด
ของเด็กท่ียังพูดไม่ชัดอันได้แก่ค าว่า “แย้ว” และค าว่า “เจ้มจ้น” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเลียน 
แบบการพูดของเด็กนั้นเป็นการสื่อความหมายเชิงอารมณ์อันส่งผลให้การสนทนานั้น ๆ มีความเป็น 
กันเองมากขึ้น 

(1.2)การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย 

ในงานวิจัยนี้พบ 343 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “กัล” “แล้น” “ปันหา” 
“ขอบคุล” และ “เขิล” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 74 “ไม่ดูเหมือนกัลคะ” 

(คอมเม้นท์เพจWoody 22/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “กัล” เดิมมาจากค าว่า “กัน” หมายถึง ค าประกอบท้ายกริยา 
ของผู้กระท าตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแสดงการกระท าร่วมกันอย่างเดียวกันหรือต่อกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 104) โดยค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย คือจากเดิมสะกดด้วย 
พยัญชนะ น เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ล 

 

ตัวอย่างที่ 75 “ลุคแม่มดอีกแล้นเจอกันที่ CTW น๊าา #ทีมพ่ีฟิ” 

(คอมเม้นท์เพจFeonalita 15/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แล้น” เดิมมาจากค าว่า “แล้ว” หมายถึง ลักษณะ 
อาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้นจบล่วงไปหรือสุดสิ้นลง เช่น กินแล้วท าแล้วนอนแล้วหรือต่อแต่นั้น 
เริ่มใหม่อีกระยะหนึ่ง (จะเป็นการกระท าอย่างเดียวกันหรือต่างกันแล้วแต่กรณี) เช่น กินแล้วนอนข้ึน 
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รถแล้วลงเรือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1088) โดยค าว่า “แล้น” เป็นสแลงที่เกิดจากการ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะท้าย ว เปลี่ยนเป็นสะกด 
ด้วยพยัญชนะ น 

 

ตัวอย่างที่ 76 “เค้าจบกันแบบไม่มีปันหากัน” 

(คอมเม้นท์เพจFeonalita 15/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ปันหา” เดิมมาจากค าว่า “ปัญหา” หมายถึง ข้อสงสัย, 
ข้อขัดข้อง, เช่น ท าได้โดยไม่มีปัญหา, ค าถาม, ข้อที่ควรถาม, เช่น ตอบปัญหา, ข้อที่ต้องพิจารณา 
แก้ไข เช่น ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาทางการเมือง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 733) ดังนั้น จะเห็นว่า 
ค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ญ เปลี่ยนเป็น 
สะกดด้วยพยัญชนะ น โดยยังคงมีความหมายเดิม 

 

ตัวอย่างที่ 77 “ไม่อ่ะขอบคุล” 

(คอมเม้นท์เพจกูจะฮาก็ตรงคอมเม้นต์นี่แหละ 28/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ขอบคุล” เดิมมาจากค าว่า “ขอบคุณ” หมายถึง ค ากล่าว 
แสดงความรู้สึกบุญคุณ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 181) โดยค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สะกดพยัญชนะท้าย กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ณ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ล 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าแม้ค าดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย แต่ 
ความหมายและวิธีการออกเสียงของค ายังคงเดิม  

 

ตัวอย่างที่ 78 “บางทีก็แก้เขิลได้เวลาอยู่กะคนอ่ืนเยอะ ๆ” 

(คอมเม้นท์เพจกระทู้เด็ดพันทิป 21/7/58) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เขิล” เดิมมาจากค าว่า “เขิน” หมายถึง วางหน้าไม่ 
สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่สนิท (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 212) โดยค าดังกล่าวเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ น เป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ล 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้างค าด้วย 
วิธีการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้ายที่พบในภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก โดยในงานวิจัยนี้พบ 
ค าท่ีมีลักษณะดังกล่าวจ านวนทั้งหมด 343 ค า ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตพบว่าการเปลี่ยนแปลงการสะกดค า 
ในลักษณะดังกล่าวจะไม่ท าให้ความหมายของค าเปลี่ยนไป ซึ่งเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงการสะกด  
พยัญชนะต้นดังค าอธิบายที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น อีกท้ังยังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างค าเหมือน 
กับการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น กล่าวคือ เป็นการสร้างค าเพ่ือให้ค ามีลักษณะแปลกใหม่ 
และช่วยสร้างสีสันในการสนทนา 

(1.3) การเปลี่ยนแปลงสระ 

การเปลี่ยนแปลงสระ ในงานวิจัยนี้พบ 555 ค า เช่นค าว่า “หรอ” “พุด” 
“หนาย” “จ้า” และ “เขียม” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 79 “ใช้ค าว่า...เสนอหน้าเลยหรอ??? เหอะ ๆ” 

(คอมเม้นท์เพจกระทู้เด็ดพันทิป 22/12/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “หรอ” เดิมมาจากค าว่า “หรือ” หมายถึง ค าบอกความ ให้
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง, ค าประกอบกับประโยคค าถาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1310) โดย
ค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระ จากเดิมสะกดด้วยสระอือ /ɯ/ เปลี่ยนเป็นสะกด 
ด้วยสระออ /ɔ/ นอกจากค าว่า “หรอ” แล้วผู้วิจัยยังพบรูปแปรของค าดังกล่าวอีก อันได้แก่ค าว่า 
“เหรอ” “หรา”  

 

 

ตัวอย่างที่ 80 “เดอะเฟสเป็นแค่เกมเป็นเรียลลิตี้คิดอะไรอยากพุดอะไรก็ต้องพุดใน 
รายการคับ” 

(คอมเม้นท์เพจThe Face Thailand 14/12/2558) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “พุด” เดิมมาจากค าว่า “พูด” หมายถึง เปล่งเสียงออก 
เป็นถ้อยค า, พูดจาก็ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 843) จะพบว่าค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยน 
แปลงการสะกดสระ กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยสระอู /uː/ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยสระอุ /u/ โดยเมื่อ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าแล้ว ค าดังกล่าวยังคงมีความหมายเดิม 

 

ตัวอย่างที่ 81 “แล้วหวานใจไปหนาายอ่ะ” 

(คอมเม้นท์เพจARAYA A. HARGATE 22/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “หนาย” เดิมมาจาก ค าว่า “ไหน” หมายถึง ใช้ประกอบค า 
อ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1359) โดยค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยน 
แปลงสระ คือ จากเดิมสะกดด้วยสระไอ /ai/ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยสระอา /aː/ อีกทั้งยังมีการเพ่ิม 
ตัวสะกดพยัญชนะท้าย จากเดิมที่ไม่มีพยัญชนะท้ายสะกดเปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ย 

 

ตัวอย่างที่ 82 “ใครว่างกดดูได้ที่ด้านล่างเลยแจ้เลิฟ...ช่าบทขต” 

(คอมเม้นท์เพจบันทึกของตุ๊ด 26/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แจ้” มาจากค าว่า “จ้ะ” หมายถึง ค ารับ (ใช้เป็นสามัทั่วไป) 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 307) จะเห็นว่าค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระ คือ จาก 
เดิมสะกดด้วยสระอะ /a/ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยสระแอ /ɛː/ 

 

ตัวอย่างที่ 83 “ยุนอาของพ่ีกเุขียม555555” 

(คอมเม้นท์เพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 27/3/2559) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เขียม” เดิมมาจากค าว่า “ข า” หมายถึง ขบขันเช่นนึกข า 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 196) โดยค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระ คือ จากเดิม 
สะกดด้วยสระอ า /am/ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยสระเอีย /ia/ 

จากตัวอย่างค าและประโยคทั้ง 5 ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึง 
ลักษณะการสร้างค าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระที่พบในงานวิจัยนี้ โดยพบทั้งการเปลี่ยน  
แปลงสระเสียงยาวไปเป็นสระเสียงสั้นและการเปลี่ยนแปลงสระเสียงสั้นไปเป็นสระเสียงยาว ทั้งนี้เมื่อ 
พิจารณาจากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า สแลงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระจากสระเสียงสั้นเป็น 
สระเสียงยาว ได้แก่ค าว่า “หนาย” “แจ้” และค าว่า “เขียม” ส่วนสแลงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการ 
สะกดสระจากสระเสียงยาวเป็นสระเสียงสั้น ได้แก่ค าว่า “พุด” ส่วนค าว่า “หรอ” เป็นการเปลี่ยน 
แปลงสระเสียงยาวไปเป็นสระเสียงยาว ดังค าอธิบายที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ 
ความหมายของค าดังกล่าวข้างต้นพบว่า สแลงดังกล่าวยังคงมีความหมายเดิม 

(1.4) การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ 

การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ ในงานวิจัยนี้พบ 519 ค า ยกตัวอย่าง 
เช่นค าว่า “หน๊อ” “เอ๊อ” “ป้อด” “ผั๊ว”และ “จริ้ง”เป็นต้นดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 84 “มันเปงใครหน๊อรู้งานดีจุง” 

(คอมเม้นท์เพจYouLike 27/7/2558) 

 

จากตัวอย่างค าข้างต้น ค าว่า “น๊อ” เดิมมาจากค าว่า “หนอ” หมายถึง ค าออกเสียง 
แสดงความร าพึง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1283) โดยค าดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงการสะกด 
วรรณยุกต์ คือ จากเดิมไม่มีรูปวรรณยุกต์เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์ตรี 

  

ตัวอย่างที่ 85 “เอ๊อเอาซี”้ 

(คอมเม้นท์เพจThe Face Thailand 5/9/2558) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เอ๊อ” เดิมมาจากค าว่า “เออ” หมายถึง ค าท่ีเปล่งออก มา
เพ่ือบอกรับหรืออนุญาต, มักเป็นค าที่ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อยหรือระหว่างเพ่ือนที่สนิทสนมกัน, ค าท่ีเปล่ง 
ออกมาแสดงว่านึกเรื่องที่จะถามหรือจะพูดขึ้นได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1434) โดยค าดังกล่าว 
เป็นค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ คือ จากเดิมไม่มีรูปวรรณยุกต์เปลี่ยนเป็นสะกด 
ด้วยวรรณยุกต์ตรี 

 

ตัวอย่างที่ 86 “ไอ้พวกป้อดเอาแต่ลอบกัดสาดดดดดดดดดดดดดดดดด”  

 (คอมเม้นท์เพจYouLike 23/10/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “ป้อด” เดิมมาจากค าว่า “ปอด” หมายถึง กลัวจน 
ไม่กล้าท าอะไร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 728) โดยค าดังกล่าวเป็นค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการ 
สะกดวรรณยุกต์ จากเดิมไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงสามัญเปลี่ยนเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์โทเสียงตรี 

 

ตัวอย่างที่ 87 “555+....เจ็บตรง "อีชะนีไม่มีผั๊ววว!!"” 

(คอมเม้นท์เพจ MaToom 23/8/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ผั๊ว” เดิมมาจากค าว่า “ผัว” หมายถึง สามี, ชายที่เป็น 
คู่ครองของหญิง, คู่กับเมีย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 777) โดยค าว่า “ผั๊ว” เป็นค าที่เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ จากเดิมไม่มีรูปวรรณยุกต์เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์ตรี 

 

ตัวอย่างที่ 88 “แม่งแท็กกันเข้าไปหวานกันจริ้งนี่กุไม่ได้อิจเลยสึสไม่เลย” 

(คอมเม้นท์เพจ MaToom 23/8/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “จริ้ง” เดิมมาจากค าว่า “จริง” หมายถึง แน่ เช่น ท าจริง 
ชอบจริง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 303) โดยค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ 
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คือ จากเดิมไม่มีรูปวรรณยุกต์เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์โท ทั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การที่ค า 
ดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จากสามัญเป็นวรรณยุกต์โท เนื่องจาก ผู้ใช้ภาษาต้องการสร้าง 
ค าเพ่ือแสดงลักษณะการออกเสียงสูงแบบในภาษาพูด 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะของการสร้างค าด้วยวิธี การ
เปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ โดยจากการวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า 
สแลงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ที่พบในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่มักเป็นการเปลี่ยนแปลง 
การสะกดจากวรรณยุกต์เดิมเป็นวรรณยุกต์ตรี ดังจะเห็นได้จากค าว่า “หน๊อ” “เอ๊อ” และค าว่า “ผั๊ว” 
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยยังพบการเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ที ่
ผู้ใช้ภาษาในเฟซบุ๊กมักใช้สะกดค ารองลงมา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการสะกดจากวรรณยุกต ์ เดิมเป็น 
วรรณยุกต์โท ดังจะเห็นได้จากค าว่า “ป้อด” และค าว่า “จริ้ง” ทั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยน 
แปลงการสะกดวรรณยุกต์ในลักษณะดังกล่าวนั้น มีจุดประสงค์เพื่อแสดงลักษณะทางเสียงและ 
อารมณ์ของผู้ใช้ภาษา กล่าวคือ เป็นการสร้างค า เพ่ือสื่อถึงอารมณ์ของผู้ใช้ภาษาและให้มีลักษณะ 
ทางเสียงใกล้เคียงกับภาษาพูดมากที่สุด โดยในบริบทดังกล่าวผู้ใช้ภาษาต้องการแสดงถึงลักษณะการ 
ออกเสียงสูงอย่างในภาษาพูด 

(1.5) การเปลี่ยนแปลงการสะกดการันต์ 

ในงานวิจัยนี้พบ 80 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “เธอว์” “ชมพูว์” “ยูว์” 
“สัปดา” และ “ชิส์” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 89 “ตอนนี้เกาะขอบเวทีแอบเชียร์น้องฟิลิปปินส์ให้ได้อีกหนึ่งความหวังจาก 
เอเชียสู้ๆนะเธอว์” 

(คอมเม้นท์เพจ Ar-pae.com 21/12/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “เธอว์” เดิมมาจากค าว่า “เธอ” หมายถึง ค าใช้แทนผู้ที่เราพูด ด้วย
มักใช้ในระหว่างเพ่ือนผู้หญิงด้วยกันหรือใช้กับผู้มีศักดิ์ต ่ากว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 602) โดย
ค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดการันต์ คือ จากเดิมไม่มีการสะกดการันต์เปลี่ยนเป็น ว์ แต่
ยังคงออกเสียงอย่างค าเดิม 
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ตัวอย่างที่ 90 “ชะนีไทยแต่งสวยมวยผมยัดนมห่มสไบหรือจะสู้ตุ๊ดไทยตัวใหญ่ไข่สีชมพูว์ 
#ลอยกระเทย2558” 

(สถานะเพจ MaToom 25/11/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าว ค าว่า “ชมพูว์” เดิมมาจากค าว่า “ชมพู” หมายถึง สีแดงอ่อน, สี
แดงเจือขาว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 358) โดยค าดังกล่าวเป็นการสร้างค ามาจากการเปลี่ยนแปลง 
การสะกดการันต์ คือ จากเดิมไม่มีตัวสะกดการันต์ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วย ว์ 

 

ตัวอย่างที่ 91 “คิดถึงทุกคนในเพจที่ก าลังปั่นงานโต้รุ่งอยู่นอนบ้างนะยูว์” 

(คอมเม้นท์เพจจะบ่นจนกว่าจะจบ 27/10/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “ยูว์”เดิมมาจากค าว่า “you” ซึ่งเป็นค ายืมมาจาก 
ภาษาอังกฤษ หมายถึง ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงเป็นค าสรรพนามบุรุษที่ 2 โดยค าดังกล่าวเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดการันต์ คือ จากเดิมไม่มีตัวสะกดการันต์เป็นสะกดด้วย ว์ 

 

ตัวอย่างที่ 92 “ใจเยนนี้เพ่ิงสัปดาแรก” 

(คอมเม้นท์เพจสัตว์โลกอมตีน 6/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “สัปดา” เดิมมาจากค าว่า “สัปดาห์” หมายถึง รอบ 7 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1208) โดยเมื่อพิจารณาจากค า 
ดังกล่าวแล้วจะพบว่า ค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดการันต์ จากเดิมสะกดด้วย ห์ เป็น ไม่
มีตัวการันตส์ะกด 

 

ตัวอย่างที่ 93 “ไร้สาระถึงกุเล่นกุก้อไม่เคยได้ชิส์” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 24/08/2558) 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

 

94 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ชิส์” เดิมมาจากค าว่า “ชิ” หมายถึง ค าท่ีเปล่งออกมา 
เมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 380) โดยค าดังกล่าวเกิดการเปลี่ยน 
แปลงการสะกดการันต์ คือ จากเดิมไม่มีตัวการันต์สะกดเปลี่ยนเป็นสะกดด้วย ส์ ทั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ 
ว่าการที่ผู้ใช้ภาษาสะกดค าโดยเติม ส์ นี้เหมือนลักษณะการสะกดค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
กล่าวคือ การสะกดด้วย ส์ นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าค านั้นเป็นพหูพจน์เหมือนกับการเติมหน่วยค าเติม 
“-s” หรือ “–es” ในภาษาอังกฤษ 

จากตัวอย่างค าและประโยคทั้ง 5 ข้างต้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะของ  
การสร้างค าที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงการสะกดการันต์ โดยในงานวิจัยนี้พบการ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดการันต์ใน 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่ การเพิ่มตัวสะกดการันต์จากไม่มีตัวสะกด 
การันต์ ดังจะเห็นได้จากค าว่า “เธอว์” “ชมพูว์” “ยูว์” และค าว่า “ชิส์” และอีกประเภทหนึ่ง 
คือการตัดตัวการันต์ ดังจะเห็นได้จากค าว่า “สัปดา”   

(1.6) การเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้าย 

ในงานวิจัยนี้พบการเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้ายจ านวน 551 ค า ยกตัวอย่าง 
เช่นค าว่า “เดี๋ยววว” “เครียดดดดดดด” “รีบบบบ” “แล้วว” และ “แน่นอนนนนน” เป็นต้น 
ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 94 “พ่ีเดี๋ยวววรถผมมมม” 

(คอมเม้นท์เพจสมาคมกวนTeen 22/11/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “เดี๋ยววว” เดิมมาจากค าว่า “เดี๋ยว” หมายถึง ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, 
ชั่วขณะหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 445) ค าดังกล่าวมีการเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะท้าย ว หลาย 
ตัวเพ่ือแสดงลักษณะทางเสียง โดยในที่นี้เป็นการเน้นเสียงแบบในภาษาพูด นอกจากนี้ ประโยค 
ตัวอย่างที่ 94 ข้างต้นยังมีค าว่า “ผมมมม” อีกค าหนึ่งที่มีการเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้าย ม  
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ตัวอย่าง 95 “ก าลังเครียดดดดดดดพรุ่งนี้เปิดเล่มคร๊าบบบบบบบ” 

(คอมเม้นท์เพจจะบ่นจนกว่าจะจบ 15/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เครียดดดดดดด” เดิมมาจากค าว่า “เครียด” หมายถึง จัด 
เช่นตึงเครียด, อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร ่าเคร่งอยู่กับงานจนเกินไปเช่นหน้าเครียด 
อารมณ์เครียด(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 269) โดยค าดังกล่าวเป็นค าที่มีการเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะ 
ท้ายเพ่ือแสดงลักษณะการออกเสียงลากยาวแบบในภาษาพูดทั้งนี้ จะพบว่าในตัวอย่างประโยคที่ 95 
ยังมีค าว่า “คร๊าบบบบบบบ” อีกค าหนึ่งที่มีการการเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้าย บ เช่นเดียวกัน 

 

ตัวอย่าง 96 “เห้ยมึงดูหน้ากูด้วยอย่ารีบบบบ” 

(คอมเม้นท์เพจสมาคมกวนTeen 16/8/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “รีบบบบ” เดิมมาจากค าว่า “รีบ” หมายถึง กิริยาที่ 
เร่งท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้ทันการ เช่น รีบเสียจนมือสั่นเพราะจะต้องส่งงานลูกค้าภายใน 5 นาท ี
นี้  รีบไปรีบมา รีบท าให้เสร็จ รีบนอนจะได้ตื่นแต่เช้า รีบ ๆ เดินหน่อยเดี๋ยวไม่ทันรถไฟ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1005) โดยค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธี การเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะ 
ท้ายเพ่ือแสดงลักษณะเน้นเสียงแบบในภาษาพูด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการออกเสียงและ 
ความหมายของทั้งสองค าดังกล่าวแล้วจะพบว่า ค าดังกล่าวมีวิธีการออกเสียงและความหมายเหมือน 
กัน แต่ในค าว่า “รีบบบบ” เป็นการเน้นเสียงและความหมายมากกว่าค าว่า “รีบ” 

 

ตัวอย่างที่ 97 “เราก็ไม่กลับงะแผลหายดีแล้ววจากลับไปเจ็บอีกท าไม” 

(คอมเม้นท์เพจกระทู้เด็ดพันทิป 30/11/58) 

 

จากตัวอย่าง ค าว่า “แล้วว” เดิมมาจากค าว่า “แล้ว” หมายถึง ลักษณะอาการ 
กระท าใด ๆ เสร็จสิ้นจบล่วงไปหรือสุดสิ้นลง เช่นกินแล้ว ท าแล้ว นอนแล้ว หรือต่อแต่นั้นเริ่มใหม่ 
อีกระยะหนึ่ง (จะเป็นการกระท าอย่างเดียวกันหรือต่างกันแล้วแต่กรณี) เช่น กินแล้วนอนขึ้นรถแล้ว 
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ลงเรือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1088) โดยค าดังกล่าวเป็นการเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะท้าย 
เพ่ือแสดงลักษณะการออกเสียงลากยาวแบบในภาษาพูด 

 

ตัวอย่างที่ 98 รถติดนี่เพราะนางแน่นอนนนนน” 

(คอมเม้นท์เพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 13/3/2559) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แน่นอนนนนน” เดิมมาจากค าว่า “แน่นอน” หมายถึง 
เที่ยงแท้, จริงแท้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 644) โดยค าดังกล่าวเป็นการเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะ 
ท้ายเพ่ือแสดงลักษณะการออกเน้นเสียงแบบในภาษาพูด 

จากตัวอย่างค าท้ัง 5 ข้างต้น ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นถึงการสร้างค าด้วยวิธีการเพ่ิม 
ตัวสะกดพยัญชนะท้ายที่พบในงานวิจัยนี้ โดยผู้วจิัยวิเคราะห์ว่าการสร้างค าในลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
นี้เป็นการสร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ เพ่ือเน้นความท่ีผู้ใช้ภาษาต้องการสื่อ และ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงลักษณะการออกเสียงเน้นหรือการออกเสียงลากยาวอย่างในภาษาพูด โดยเมื่อเกิด การ
เปลี่ยนแปลงการสะกดค าดังกล่าวแล้วความหมายของค าจะยังคงมีความหมายเดิม ดังจะเห็นได้  จาก
ตัวอย่างดังกล่าวที่ได้อธิบายไปข้างต้น 

(1.7) การสะกดสระซ้ า 

เป็นการสะกดสระเดิมซ้ าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ในงานวิจัยนี้พบการสะกดสระซ้ า 
จ านวน 93 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ตุ๊กตาาาาา” “เหอะะะะะะะะะะะะะะะะ” “หรืออออ” 
“กว่าาา” และ “อมตะะะะะ” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 99 “เขย่าจนแขนจะล๊อกกกอยากได้ตุ๊กตาาาาาอ่ะ” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 19/08/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “ตุ๊กตาาาาา” เดิมมาจากค าว่า “ตุ๊กตา” หมายถึง 
ของเล่นของเด็กซึ่งท าเป็นรูปคนหรือสัตว์เป็นต้นมักมีขนาดเล็กกว่าตัวจริง, ลักษณนามว่าตัว  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 506) จะพบว่าค าดังกล่าวเป็นค าที่มีการสะกดสระเดิมซ้ าหลายตัว เพ่ือ 
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แสดงลักษณะทางเสียง โดยในที่นี้เป็นการสะกดค าเพ่ือแสดงถึงการออกเสียงลากยาวอย่างในภาษาพูด 
อีกท้ังยังเป็นการเน้นความหมายของค าด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 100 “อีเจี๊ยบมึงเว้นผัวกูสักคนเหอะะะะะะะะะะะะะะะะ” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 2/08/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “เหอะะะะะะะะะะะะะะะะ” เดิมมาจากค าว่า “เหอะ” 
หมายถึง ค าประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวนหรือวิงวอน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 
1351) โดยค าดังกล่าวมีการสะกดสระเดิมซ้ าหลายตัวเพ่ือแสดงลักษณะการเน้นเสียงอย่างในภาษาพูด 
และเป็นการเน้นความหมายของค า 

 

ตัวอย่างที่ 101 “อะไรท านองนี้หรืออออ”  

(คอมเม้นท์เพจกระทู้เด็ดพันทิป 2/10/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “หรืออออ” เดิมมาจากค าว่า “หรือ” หมายถึงค าบอกความให้เลือก 
เอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบกับประโยคค าถาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1310) ค าดังกล่าว มี
การสะกดสระเดิมซ้ าหลายตัว เพ่ือแสดงลักษณะทางเสียงของผู้พูด โดยในที่นี้เป็นการแสดงถึงการ 
ออกเสียงลากยาวแบบในภาษาพูด 

 

ตัวอย่างที่ 102 “คิดว่ารุกนะเพราะดูแฟนดูออร่านีแรงกว่าาา” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา3/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “กว่าาา” เดิมมาจากค าว่า “กว่า” หมายถึง เป็นค าใช้ 
เปรียบเทียบแสดงความยิ่งหรือหย่อนต่อเช่นมากกว่าน้อยกว่าดีกว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 84) 
โดยค าดังกล่าวเป็นค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระ กล่าวคือ เป็นการสะกดสระเดิมซ้ าหลาย 
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ตัวเพ่ือแสดงลักษณะการออกเสียงลากยาวอย่างในภาษาพูด และเป็นการเน้นความหมายของค า  
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วค าว่า “กว่าาา” ยังคงมีความหมาย 
เดิม 

ตัวอย่างที่ 103 “ข้าจะเปนอมตะะะะะ!!!!!!!!” 

(คอมเม้นท์เพจPanicloset 12/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “อมตะะะะะ” เดิมมาจากค าว่า “อมตะ” หมายถึง ไม่ตาย 
เช่น อมตธรรม, เป็นที่นิยมยั่งยืนเช่นเพลงอมตะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1375) จะพบว่าค า 
ดังกล่าวเป็นค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระ กล่าวคือ เป็นการสะกดสระเดิมซ้ าหลายตัวเพ่ือ 
แสดงลักษณะการเน้นเสียงในภาษาพูดอีกทั้งยังเป็นการเน้นความหมายของค าด้วย ซึ่งเมื่อเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดสระในลักษณะดังกล่าวแล้ว ความหมายของค าจะยังคงเดิม 

จากตัวอย่างค าในประโยคทั้ง 5 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะ 
การเปลี่ยนแปลงการสะกดค าด้วยวิธีการสะกดสระเดิมซ้ าที่พบในภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก โดย 
เมื่อวิเคราะห์จากการสะกดค าแล้ว ผู้วิจัยพบว่าการเพิ่มจ านวนสระดังกล่าวปรากฏทั้งสระเสียงสั้น  
และสระเสียงยาว ดังจะเห็นได้จากค าอธิบายข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อเพ่ิมจ านวนสระในลักษณะดังกล่าว 
ข้างต้นแล้วจะพบว่าความหมายของค ายังคงเดิม 

(1.8) การสะกดค าที่เกิดจากการเลียนเสียงค าอ่าน 

ในงานวิจัยนี้พบ 16 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ปรัด-ชะ-ยา” “ท ามะดา” 
“ลูกกะตา” “ตะหลอด” และ “ตุ๊กกะตุ่น” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 104 “คือกะว่าพ่อปรัด-ชะ-ยาไปแน่สินะมาเตม็ยศเชียว” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 14/8/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “ปรัด-ชะ-ยา” เป็นการสร้างค าที่เกิดจากการสะกดค าแบบ 
เลียนเสียงค าอ่านของค าว่า “ปรัชญา” หมายถึง วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 714) ในที่นี้ใช้เป็นชื่อเฉพาะหมายถึงชื่อคน 
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ตัวอย่างที่ 105 “เมิงได้กลายเป็นคนท ามะดาไปนานนนนนนแล้วววคร่ะ”  

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 19/11/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “ท ามะดา” เดิมมาจากค าว่า “ธรรมดา” หมายถึง 
สามัญ, พ้ืน ๆ, ปรกติ, เช่น เป็นเรื่องธรรมดา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 598) โดยค าดังกล่าวเป็น 
การสร้างค าที่เกิดจากการสะกดค าแบบเลียนเสียงค าอ่าน 

 

ตัวอย่างที่ 106 “ต้องดูแลหน่อยนะลูกกะตาเจี๊ยบไร้ขนได้งัยอ่ะ” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 12/11/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “ลูกกะตา” เดิมมาจากค าว่า “ลูกตา” หมายถึง 
ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ท าหน้าที่ดู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 489) จะพบว่าค าดังกล่าว 
เป็นสแลงที่เกิดจากการสะกดค าแบบเลียนเสียงค าอ่าน 

 

ตัวอย่างที่ 107 “สวยตะหลอด” 

(คอมเม้นท์เพจARAYA A. HARGATE 24/8/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ตะหลอด” เป็นการสร้างค าที่เกิดจากการสะกดค าแบบ 
ค าอ่านของค าว่า “ตลอด” หมายถึง แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึง 
อีกจุดหนึ่ง, เช่น ตลอดวันตลอดคืน ดูแลให้ตลอด ท าไปไม่ตลอด, ทั่ว เช่น ดูแลไม่ตลอด 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 465) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าแม้รูปค าต่างไปจากเดิมแต่ไม่ได้ส่งผล 
ให้ความหมายของค าเปลี่ยนไป 
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ตัวอย่างที่ 108 “ขอบใจนะเจี๊ยบกุได้ตุ๊กกะตุ่นเจี๊ยบละแหละแต่แม่งใหญ่มาก” 

(คอมเม้นท์เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 25/9/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ตุ๊กกะตุ่น” เป็นการสร้างค าที่เกิดจากการสะกดค าแบบ 
เลียนเสียงค าอ่านของค าว่า “ตุ๊กตุ่น” หมายถึง ของเล่นส าหรับเด็กท าเป็นรูปสัตว์หรือสัตว์ประหลาด 
ต่าง ๆ ขนาดเล็กกว่าตัวจริงใช้เข้าคู่กับค าตุ๊กตาเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 506) 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสะกดค า  
เลียนเสียงค าอ่านซึ่งเป็นลักษณะการสร้างค าอีกลักษณะหนึ่งที่พบในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก โดยการ 
เลียนเสียงค าอ่านดังกล่าวเป็นการสะกดค าตามการออกเสียงในแต่ละพยางค์ของค า ทั้งนี้ การสร้างค า 
ตามลักษณะดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือแสดงถึงลักษณะการออกเสียงของผู้ใช้ภาษา ดังจะเห็นได้จาก 
ตัวอย่างค าดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ความหมายของการสร้างค าในลักษณะดังกล่าว 
แล้วพบว่า ความหมายของค ายังคงเดิมแต่การสะกดค าแบบเลียนเสียงค าอ่านเป็นการเน้นความหมาย 
มากกว่าการสะกดค าแบบเดิม 

(1.9) การสร้างค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

การสร้างค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หมายถึง การสร้างค าใหม่ด้วยวิธีการ 
น าค าที่มีอยู่เดิมในภาษามาเติมหน่วยค า “-s/-es” เพ่ือแสดงพจน์ (ธนิสร บัณฑิตภักดิ์, 2548: 146) 
แต่เนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค าสแลงในภาษาไทยจึงไม่พบว่ามีการเติมหน่วยค าดังกล่าว แต่ 
พบว่าผู้ใช้สแลงภาษาไทยในเฟซบุ๊กนั้นมักใช้พยัญชนะ ส และตัวการันต์แทนการเติมหน่วยค า “-s/-es” 
ในภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าในการเติมหน่วยค าดังกล่าวท าให้มีความหมายในเชิงเน้น 
ความหรือปริมาณโดยในงานวิจัยนี้ พบการสร้างค าด้วยวิธีการสร้างค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 24 ค า ยกตัวอย่างเช่น ค าว่า “ชัวส์” “ถุยส์” “แม่งส์” “ยากส์” และ “แซ่บส์” เป็นต้น ดัง
ตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 109 “เรตติ้งดีชัวส์” 

(คอมเม้นท์เพจ กูจะฮาก็ตรงคอมเม้นต์นี่แหละ 10/11/2558) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ชัวส์”เป็นการสร้างค าโดยวิธีการยืมค ามาจากภาษาอังกฤษ 
ในค าว่า “sure” หมายถึง แน่นอน เมื่อพิจารณาจากบริบทดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่า ค าดังกล่าว ยัง
เป็นการสร้างค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยการเติมหน่วยค า “-ส์” อย่างไรก็ตาม การเติม 
หน่วยค า “-ส์” นั้นเป็นการสื่อความหมายในเชิงเน้น ความหรือปริมาณ ดังจะเห็นได้จากค าว่า “ชัวส์” 
มีความหมายเน้นย้ าว่าแน่นอน 

 

ตัวอย่างที่ 110 “ถุยส์กล้องชัดมาก” 

(คอมเม้นท์เพจYouLike 15/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ถุยส์” เดิมมาจากค าว่า “ถุย” หมายถึง ถ่มเช่นถุย 
ของในปากออกมา, ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 533) เมื่อ
พิจารณาจากบริบทดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่า ค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าตามไวยากรณ์ภาษา  
อังกฤษด้วยการเติมหน่วยค า “-ส์” แทนการเติมหน่วยค า “-s/-es” ในภาษาอังกฤษ 

 

ตัวอย่างที่ 111 “แฟนหมีแม่งส์ตอบแบบใจเย็นน่ารัก”  

(คอมเม้นท์เพจคนอะไรแฟนเป็นหมี 7/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แม่งส์” หมายถึง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค า 
อุทาน โดยค าดังกล่าว เป็นค าที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการสร้างค าหลายวิธี กล่าวคือ เป็นการน าค าว่า 
“แม่” ประสมกับค าว่า “มึง” จากนั้น เกิดการรวมเสียงสระแอและเสียงวรรณยุกต์ในค าว่า “แม่” กับ
เสียงพยัญชนะท้าย ง ในค าว่า “มึง” กลายเป็น ค าว่า “แม่ง” นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยัง เป็นการ
สร้างค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยการเติมหน่วยค า “ส์” แทนการเติมหน่วยค า “-s/-es” ใน
ภาษาอังกฤษด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 112 “บ่องตง>>ยากส์ที่จะห้ามมือ” 

(คอมเม้นท์เพจสมาคมมุขเสี่ยวๆ 22/8/2558) 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

 

102 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ยากส์” เดิมมาจากค าว่า “ยาก” หมายถึง ล าบาก เช่น พูด
ยาก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 947) โดยเมื่อพิจารณาจากบริบทดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่าค า 
ดังกล่าวเป็นการสร้างค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเติมหน่วยค า “-ส์” แทนการเติมหน่วย 
ค า “-s/-es” เพ่ือแสดงพจน์ในภาษาอังกฤษทั้งนี้ ในบริบทดังกล่าวเป็นการสะกดค าเพ่ือเน้นความและ 
ปริมาณด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 113 “แซ่บส์ค่ะ” 

(คอมเม้นท์เพจเพจสมาคมมุขเสี่ยวๆ 22/8/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แซ่บส์” เดิมมาจากค าว่า “แซ่บ” ซ่ึงเป็นค าท่ียืมมา 
จากภาษาถิ่นอีสานหมายถึงอร่อย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 407) เมื่อน าค าดังกล่าวมาใช้ในความ 
หมายเชิงสแลงหมายถึงรสชาติอาหารที่เผ็ด จัดจ้าน หรือค าบอกลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้าน 
ร้อนแรงหรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทดังกล่าวข้างต้น 
แล้วพบว่า ค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเติมหน่วยค า “-ส์” แทน 
การเติมหน่วยค า “-s/-es” ในภาษาอังกฤษ 

จากทั้ง 5 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้างค าตาม 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่พบในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก โดยการสร้างค าดังกล่าวเป็นการสะกดค าด้วย 
การเติมหน่วยค า “-ส์” แทนการเติมหน่วยค า “-s/-es” ในภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การสร้างค าใน 
ลักษณะดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือแสดงถึงการเน้นความหมายหรือปริมาณ ดังจะเห็นได้จากค าใน 
ตัวอย่างข้างต้น เช่นค าว่า “ชัวส์” “ถุยส์” “แม่งส์” “ยากส์” และ “แซ่บส์” เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่า 
ค าเหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นเพ่ือจุดประสงค์เดียวกันคือเพ่ือเน้นความ และเมื่อพิจารณาด้านความหมาย 
แล้วพบว่าความหมายของค ายังคงเดิม 

(1.10) การเว้นวรรคทุกตัวอักษร 

เป็นการสร้างสแลงด้วยวิธีการกดปุ่ม space bar บนแป้นพิมพ์คั่นระหว่าง 
ตัวอักษร เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือความหมาย ในงานวิจัยนี้พบการสร้างค าด้วยวิธีการเว้นวรรคทุก 
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ตัวอักษรจ านวน 8 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ต อ แ ห ล” “ผิ ด ห วั ง เ ล ย” “ห ร า า า า”  
“จ บ” และ “เ ล ว” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 114 “เลวไม่มีที่ต ิต อ แ ห ล มากผู้ชายอะไรวะ” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 11/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ตอแหล” เดิมมาจากค าว่า “ตอแหล” หมายถึง พูดเท็จ, 
พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 470) โดยค าดังกล่าวเป็นค าที่สร้าง 
ขึ้นด้วยวิธีการเว้นวรรคทุกตัวอักษรเพ่ือแสดงถึงการเน้นความหมายนอกจากนี้ ประโยคดังกล่าวยังมี 
ค าว่า “เ ล ว” อีกหนึ่งค าที่เป็นการเว้นวรรคทุกตัวอักษร 

 

ตัวอย่างที่ 115 “ผิ ด ห วั ง เ ล ย” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 1/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ผิ ด ห วั ง เ ล ย” เป็นวลีที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการเว้นวรรคทุก 
ตัวอักษรเพ่ือแสดงถึงการเน้นความหมายโดยวลีดังกล่าวมาจากการประสมค าว่า “ผิดหวัง” และค าว่า 
“เลย” เข้าด้วยกัน หมายถึง ไม่ได้ดังที่หวัง โดยเดิมค าว่า “ผิดหวัง” หมายถึง ไม่สมหวัง, ไม่ได้ดังที่ 
หวัง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 781) ส่วนค าว่า “เลย” หมายถึง ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้น 
ความว่าทันที, ทีเดียว, เช่นเห็นกับตาเลยเรื่องนี้ได้ยินมากับหูเลย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1080) 

 

ตัวอย่างที่ 116 “ขนาดนี้กุไม่มโนค่ะแค่ค าว่าเพื่อน(ห ร า า า า)” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 5/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ห ร า า า า” เดิมมาจากค าว่า “หรือ” หมายถึง ค า 
ประกอบกับประโยคค าถามเช่นไปหรือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1310) โดยค าดังกล่าวเกิดจากการ 
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เปลี่ยนแปลงสระ คือ จากเดิมสะกดด้วยสระอือ /ɯː/ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยสระอา /aː/ อีกท้ังม ีการ
สะกดสระซ้ าหลายตัวเพ่ือแสดงลักษณะการออกเสียงลากยาวในภาษาพูด นอกจากนี้ เมื่อ 
พิจารณาจากบริบทข้างต้นพบว่า ค าดังกล่าวเป็นค าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการเว้นวรรคทุกตัวอักษรเพ่ือ  
แสดงการเน้นความหมาย 

 

ตัวอย่างที่ 117 “อย่างน้อยเค้าก้อมีปัญญาเลี้ยงที่ส าคัญเค้าไม่ได้ท าแท้ง จ บ นะ”  

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 9/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “จ บ” เดิมมาจากค าว่า “จบ” หมายถึง การสิ้นสุด คราว
หนึ่ง ๆ, ลักษณนามเรียกการสิ้นสุดเช่นนั้น เช่น สวดจบหนึ่งตั้งนโม 3 จบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 
300) โดยค าดังกล่าวเป็นค าที่สร้างข้ึนด้วยวิธีการเว้นวรรคทุกตัวอักษร เพ่ือแสดงการเน้นเสียง และ
ความหมาย 

 

ตัวอย่างที่ 118“แมนที่มีแค่ค ว ย” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 3/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ค ว ย” เดิมมาจากค าว่า “ควย” หมายถึง อวัยวะสืบพันธุ์ 
ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 240) โดยเมื่อพิจารณาการสร้างค า 
ดังกล่าวแล้วพบว่า ค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าด้วยวิธีการเว้นวรรคทุกตัวอักษรเพ่ือแสดงถึงการเน้น  
เสียงและความหมาย อีกท้ังเมื่อเกิดการสร้างค าดังกล่าวแล้วยังคงมีความหมายเดิม 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
การสะกดค าโดยการเว้นวรรคทุกตัวอักษรที่พบในงานวิจัยนี้ โดยผู้วิจัยพบว่า การสร้างค าดังกล่าวเป็น 
การสร้างขึ้นเพ่ือแทนลักษณะทางเสียงและเพ่ือเน้นความหมาย กล่าวคือ การสะกดค าด้วยวิธีดังกล่าว 
ข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการออกเสียงเน้นหนักอย่างในภาษาพูด โดยมักเป็นการเน้นเสียงเพ่ือ 
แสดงการประชดหรือเสียดสี ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น ซึ่งล้วนเป็นค าที่สร้างขึ้นเพื่อเน้นความ 
หมายและแทนการออกเสียงเน้นอย่างในภาษาพูด 
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(2) การสร้างศัพท์ (coinage) 

การสร้างศัพท ์เป็นการสร้างค าใหม่ในภาษาโดยการน าเสียงของค าท่ีมีอยู่แล้ว 
ในภาษามาสร้างเป็นค าใหม่ ในบางครั้งค าเหล่านั้นกลายมาเป็นค าที่นิยมใช้จนถึงปัจจุบัน (Yule, 
2005) โดยยูลอธิบายว่าการศัพท์สามารถท าได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การน าชื่อยี่ห้อสินค้ามาสร้าง 
เป็นค าใหม่ในภาษา เช่นค าว่า “ไนลอน” (nylon) “วาสลีน” (vaseline) หรือ “ซีรอกซ์” (xerox) 
เป็นต้น หรือการน าชื่อบุคคลหรือชื่อสถานที่มาตั้งเป็นชื่อสิ่งต่าง  ๆ (eponym) เช่นค าว่า “ยีนส์” 
(jeans) มาจากชื่อเมือง Genoa ในประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่แรกที่ผลิตเสื้อผ้าชนิดนี้ หรือในค าว่า 
“วัตต์” (watt) มาจากผู้คิดค้นชาวสก็อตชื่อ James Watt เป็นต้นโดยในงานวิจัยนี้พบการสร้างศัพท์ 
จ านวน 70 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ครุคริ” “จ๊าาากกกก” “ฟรุ้งฟริ้งงงงงงงง” “อ่ะ” และ “แอ๊ว” 
ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 119 “มีแบบคนข้างๆมา on sale บ้างไหมมมมมครุคร”ิ  

(คอมเม้นท์เพจ Feonalita 10/11/2558) 

 

จากตัวอย่างค าว่า “ครุคริ” [krúʔ kríʔ] เป็นสแลงที่สร้างโดยการสร้างศัพท์ขึ้นใหม่ 
หมายถึง ค าแสดงเสียงหัวเราะ ในขณะเดียวกันค าดังกล่าวยังถือเป็นการสร้างค าเพ่ือเลียนเสียง 
ธรรมชาติด้วย โดยในที่นี้เป็นการเลียนเสียงหัวเราะแบบมีนัยแอบแฝง นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบค าท่ี 
ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับค าดังกล่าวหลายค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “อิอิ” [ʔíʔʔíʔ] 
“กิกิ” [kíʔ kíʔ] “หุหุ” [hùʔ hùʔ] “กรั๊กๆๆ” [krák krák krák] “เอ๊ิกๆ”[ ʔɤ́ːk ʔɤ́ːk] 

 

ตัวอย่างที่ 120 “แอบที่จะไม่มองตากะขนตาพ่ีเอ๊ิกไม่ได้จ๊าาากกกก! สะพรึงเยย” 

(คอมเม้นท์เพจ Erk-Erk.com 29/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “จ๊าาากกกก” [tɕáːk] หมายถึง ค าอุทานแสดงความ 
ประหลาดใจหรือดีใจ โดยค าดังกล่าวยังเป็นค าที่สร้างมาจากการสะกดสระและพยัญชนะท้าย 
ซ้ าหลายตัวเพ่ือแสดงลักษณะการออกเสียงลากยาวในภาษาพูด ทั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ยิ่งมี 
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จ านวนสระหรือพยัญชนะท้ายจ านวนซ้ ากันมากเท่าใดยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะการออกเสียง 
ลากยาวมากขึ้นเท่านั้น อีกท้ังยังเป็นค าที่ใช้สื่อถึงอารมณ์ของผู้ใช้ภาษาด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 121 “กลับสู่หมวดสาวสวยหวานฟรุ้งฟริ้งงงงงงงง” 

(คอมเม้นท์เพจ Mhunoiii 12/7/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “ฟรุ้งฟริ้งงงงงงงง” [frúŋ fríŋ] เป็นสแลง 
ที่สร้างขึ้นใหม่ หมายถึง สวยงามสดใสมีความเป็นประกาย นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยังเป็นการสะกด 
พยัญชนะท้ายซ้ ากันหลายตัวเพ่ือแสดงลักษณะการเน้นเสียงในภาษาพูดด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อ 
พิจารณาการเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะท้ายระหว่างค าว่า “ฟรุ้งฟริ้งงงงงงงง” และค าว่า “จ๊าาากกกก” 
ในตัวอย่างข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยพบว่าทั้ง 2 ค าเป็นการเพ่ิมจ านวนตัวสะกดพยัญชนะท้ายเพ่ือสื่อถึง 
ลักษณะทางเสียงและอารมณ์ของผู้พูด 

 

ตัวอย่างที่ 122 “ถ้าไม่มีกระแสเธอจะพูดถึงเค้าหรา 5555 ข าอ่ะพวกขี้อิจฉา #ใช่ชั้น
ต่ิง” 

(คอมเม้นท์เพจ Woody 16/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “อ่ะ” [ʔâʔ] เป็นสแลงที่สร้างขึ้นใหม่ หมายถึง ค าประกอบ 
ท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น ผู้วิจัยพบว่า ค าดังกล่าวนี้เป็นค าที่ได้พบบ่อยทั้งในภาษาที่ใช้ 
สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กและภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน 

 

ตัวอย่างที่ 123 “ที่ไต้หวันดูไม่ได้อ่ะ ...เศร้า... อยากดูเต๋อแอ๊วหนุ่ม” 

(คอมเม้นท์เพจ ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 31/1/2559) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แอ๊ว” เป็นสแลงที่สร้างโดยการสร้างศัพท์ขึ้นใหม่ หมายถึง 
การใช้มารยายั่วยวนให้หลงสเน่ห์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าค าดังกล่าวยังเป็นค าที่สร้างมา 
จากสื่อหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยค านี้เริ่มมาจากค าพูดของตัวละครในซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

จากทั้ง 5 ตัวอย่างค าและประโยคข้างต้นเป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้าง 
ศัพท์ที่พบในงานวิจัยนี้ โดยจากการวิเคราะห์พบว่า การสร้างศัพท์หรือการสร้างค าใหม่ที่พบนี้เป็น 
การน าเสียงที่มีอยู่เดิมในภาษาไทย อาทิเช่น พยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์มาประกอบกันเป็น  
ค าใหม่และมีความหมายใหม่ในภาษา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างค าท้ัง 5 ข้างต้น ซึ่งเป็นค าที่เรียกได้ว่า 
เป็นการสร้างค าใหม่ที่แท้จริง กล่าวคือ ค าเหล่านี้ไม่ปรากฎอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ฉบับ พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการสร้างศัพท์ขึ้นใหม่นั้นมีจุดประสงค์เพ่ือสร้าง 
สีสัน ความแปลกใหม่ในการสนทนา นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก รวมไปถึงลักษณะ 
น้ าเสียงของผู้ใช้ภาษาด้วย 

(3) การสร้างค าที่เกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ 

การสร้างค าที่เกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ เป็นการสร้างค าที่เกิดจากการ 
พิมพ์ผิดอันเป็นผลมาจากต าแหน่งของแป้นพิมพ์ และอิทธิพลของหน้าจอสมาร์ทโฟนที่มีขนาดจ ากัด 
จึงท าให้เกิดค าใหม่ขึ้นมา ในงานวิจัยนี้พบสแลงที่เกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์จ านวน 12 ค า 
ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “มอนิ่วววววว” “เลน” “ถถถ+” “ลาก่อย” และค าว่า “อ่อ” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 124 “มอนิ่ววววววเจี๊ยบไปแถวปิ่นเกล้าจราจรโอเครดีไม๊ลูก” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 11/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “มอนิ่วววววว” เป็นค าที่ยืมมาจากค าในภาษาอังกฤษ 
“morning” ด้วยวิธีการทับศัพท์หมายถึงสวัสดีตอนเช้าโดยในบริบทข้างต้นเป็นการพิมพ์ตัวสะกด  
พยัญชนะท้ายซ้ าหลายตัวเพ่ือแสดงลักษณะการออกเสียงลากยาวอย่างในภาษาพูด ต่อมาเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ง เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ว 
โดยเป็นผลมาจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ เนื่องจากแป้นพิมพ์พยัญชนะ ง และพยัญชนะ ว อยู่ติดกัน 
จึงท าให้เกิดภาษาท่ีมีลักษณะใหม่ขึ้น 
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ตัวอย่างที่ 125 “เข้าไปดูไม่เห็นมีรัยเลน” 

(คอมเม้นท์เพจ Khaosod 17/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เลน” เดิมมาจากค าว่า “เลย” หมายถึง โดยสิ้นเชิง, แม้แต่ 
น้อย, (ใช้ในความปฏิเสธ), เช่นไม่เชื่อเลยไม่เห็นด้วยเลย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1080) โดยค า 
ดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ย เป็น 
สะกดด้วยพยัญชนะ น ทั้งนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ เนื่องจากแป้นพิมพ์พยัญชนะ ย และ
พยัญชนะ น อยู่ติดกัน จึงอาจส่งผลให้ผู้ใช้ภาษากดแป้นพิมพ์ดังกล่าวผิดจนกลายเป็นภาษาท่ีมี 
ลักษณะใหม่  

 

ตัวอย่างที่  126 “ลูกเราก็ท าได้เยี่ยวแล้วเอามีดกรีดข้างในแพมเพอสออกมาเป็น 
เม็ดๆอย่างนี้เลยถถถ+” 

(คอมเม้นท์เพจ FuckGhost 6/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น “ถถถ+” เดิมมาจากลักษณะการใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ กล่าว 
คือ เป็นการใช้ตัวเลข “555+” โดยค าดังกล่าวเป็นค าใหม่ที่สร้างขึ้นจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ เนื่อง 
จากแป้นพิมพ์ตัวเลขห้าและพยัญชนะ ถ อยู่บนแป้นพิมพ์เดียวกัน โดยผู้ใช้ภาษาไม่ได้กดเปลี่ยน  
ภาษาจึงท าให้เกิดค าในลักษณะใหม่ขึ้น ทั้งนี้ จากบริบทดังกล่าวพบว่ามีการใช้เครื่องหมายบวก  
ประกอบเพื่อใช้สื่อความหมายถึงจ านวนมาก 

 

ตัวอย่างที่ 127 “ลาก่อยลอยกระทง” 

(คอมเม้นท์เพจ FuckGhost 6/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ลาก่อย” เดิมมาจากค าว่า “ลาก่อน” อันเกิดมาจากการ น า
ค าว่า “ลา” หมายถึง จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทาง ค าพูด หรือด้วยหนังสือ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1050) ประสมกับค าว่า “ก่อน” หมายถึง ใช้บอกล าดับเวลา หมายความ 
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ว่า เดิม เช่น แต่ก่อนที่ผ่านมา วันก่อน เดือนก่อน, ล าดับแรก เช่น ก่อนอ่ืน หยุดก่อน รอก่อน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 89) อย่างไรก็ตาม ค าว่า “ลาก่อย” เป็นค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสะกดพยัญชนะท้าย กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ย เป็นสะกดด้วยพยัญชนะ น 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ เนื่องจากแป้นพิมพ์พยัญชนะ ย และพยัญชนะ น อยู่ติดกัน 
จึงอาจส่งผลให้ผู้ใช้ภาษากดแป้นพิมพ์ดังกล่าว ผิดจนกลายเป็นภาษาท่ีมีลักษณะใหม่ขึ้น 

 

ตัวอย่างที่ 128 “ขอให้ปีนต้นงิ้วกันให้สนุกนะคะอ่อ...อย่าลืมมาอวดลงเฟสด้วยล่ะ”  

(คอมเม้นท์เพจ FuckGhost 6/7/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ค าว่า “อ่อ” เดิมมาจากค าว่า “อ้อ” หมายถึง ค าที่เปล่ง 
ออกมาแสดงว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วหรือนึกได้, อ๋อก็ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1383) โดยค าดังกล่าว 
เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ คือ จากเดิมสะกดด้วยวรรณยุกต์โท เปลี่ยนเป็นสะกดด้วย 
วรรณยุกต์เอก ทั้งนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ เนื่องจากแป้นพิมพ์วรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์ 
โทอยู่ติดกันจึงอาจส่งผลให้ผู้ใช้ภาษากดผิด 

จากทั้ง 5 ตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้ เห็นถึงลักษณะการสร้างค าที่ 
เกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบแล้วสามารถสรุปได้ว่า ค าท่ีเกิดจาก 
อิทธิพลของแป้นพิมพ์นั้นส่วนมากมักเกิดมาจากต าแหน่งของแป้นพิมพ์ที่อยู่ติดกัน ดังจะเห็นได้จาก  
ค าว่า “มอนิ่วววววว” “เลน” “ลาก่อย” และค าว่า “อ่อ” ส่วน “ถถถ+” นั้นเกิดจากการ ที่ผู้ใช้
ภาษาไม่ได้กดเปลี่ยนภาษาท่ีแป้นพิมพ์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ขนาดของหน้าจอ 
สมาร์ทโฟนที่มีขนาดจ ากัดนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ผู้ใช้ภาษากดแป้นพิมพ์ผิดและกลาย 
เป็นค าใหม่ในภาษา 

4.1.2.2 การใช้ค าแสดงท่าทาง 

การใช้ค าแสดงท่าทาง เป็นการสร้างค าเพ่ือสื่อให้เห็นถึงสีหน้า อารมณ์ หรือท่าทาง 
ของผู้ใช้ภาษา (Werry, 1996) เนื่องจากการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเฟซบุ๊กนั้นเป็นการ 
สื่อสารที่คู่สนทนาไม่เห็นหน้ากัน ผู้ใช้ภาษาจึงต้องมีการคิดและสร้างค าขึ้นมาเพ่ือทดแทนการแสดง 
อารมณ์ความรู้สึกทางสีหน้า ท่าทาง เพ่ือสื่อให้ตรงกับความรู้สึกของผู้ใช้ภาษามากที่สุด และเพ่ือ 
ป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่ตรงกัน อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้ โดยใน 
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งานวิจัยนี้พบการใช้ค าแสดงท่าทางจ านวน 112 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ยกมือ” “มองบน” 
“จุ๊บๆ” “เบะปาก” และ “ยิ้มอ่อน” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 129 “มายกมือ #ทีมพ่ีลูกเกด ค่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใจขวัญใจไอดอล ครบ
เครื่องตัวแม่ของวงการบันเทิง” 

(คอมเม้นท์เพจ The Face Thailand 14/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ยกมือ” เป็นค าที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้แสดงท่าทาง ในที่นี้เป็น 
ท่าทางการชูมือขึ้นเพ่ือสื่อความหมายว่าเห็นด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 130 “ท าวนไปค่ะ #เซงงง #มองบนแปป” 

(คอมเม้นท์เพจ ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 24/3/2559) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “มองบน” เป็นสแลงที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้แสดงท่าทาง โดย 
ในที่นี้เป็นการแสดงท่าทางที่ใช้ตาเหลือบขึ้นมองด้านบน เพ่ือสื่อความหมายเชิงอารมณ์ว่ารู้สึกเบื่อ  
หน่ายไม่พอใจ ทั้งนี ้สแลงดังกล่าวเกิดจากการประสมค าว่า “มอง” อันหมายถึง มุ่งด ู(ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 888) และค าว่า “บน” หมายถึง เบื้องสูง, ตรงข้ามกับเบื้องล่าง, เช่น ข้างบนชั้นบนเบื้องบน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 649)  เข้าด้วยกัน 

 

ตัวอย่างที่ 131 “#KFCLove #รักนะคะจุ๊บ ๆ<3”  

(คอมเม้นท์เพจ KFC 19/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “จุ๊บ ๆ” เป็นสแลงที่สร้างขึ้นเพื่อใช้แสดงท่าทาง  โดย  
ในบริบทนี้เป็นการแสดงท่าทางท าปากจู๋ให้เกิดเสียงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ค าดังกล่าวยังเป็นการซ้ า 
ค าโดยการใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) เพ่ือแทนการซ้ าความหมายด้วย 
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ตัวอย่างที่ 132 “เอมี่โครตขี้อวด #เบะปากใส่” 

(คอมเม้นท์เพจ ใต้เตียงดารา 27/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เบะปาก” เป็นสแลงที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้แสดงท่าทาง 
เหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจหรือระอาใจโดยค าดังกล่าวเกิดจากการประสมค าว่า “เบะ” อัน 
หมายถึง ก าลังจะร้องไห้ เช่น เด็กน้อยพอหันมาไม่พบแม่ก็เบะ, เหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจ 
หรือระอาใจเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 683) มาประสมกับค าว่า “ปาก” หมายถึง ส่วน หนึ่ง
ของร่างกายคนและสัตว์อยู่ที่บริเวณใบหน้ามีลักษณะเป็นช่องส าหรับกินอาหาร และใช้ส าหรับ 
เปล่งเสียงได้ด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 737) อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสแลงในเฟซบุ๊กที่  พบ
ผู้วิจัยพบว่า ค าดังกล่าวมักปรากฏคู่กับค าว่า “มองบน”เป็นค าว่า “เบะปากมองบน” 

 

ตัวอย่างที่ 133 “เพียงแค่คุนยิ้มอ่อนแล้วบอกเค้าดีๆ#ขอชมก่อนครับหรืออะไรก้อได้” 

(คอมเม้นท์เพจ กระทู้เด็ดพันทิป 22/12/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ยิ้มอ่อน” เป็นสแลงที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้แสดงท่าทางยิ้มที่ 
มุมปาก โดยค าดังกล่าวเกิดจากการประสมค าว่า “ยิ้ม” และค าว่า “อ่อน” เข้าด้วยกัน หมายถึง 
ยิ้มด้วยความชอบใจเยาะเย้ยหรือเกลียดชังโดยเดิมค าว่า “ยิ้ม” หมายถึง แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ 
เยาะเย้ยหรือเกลียดชังเป็นต้นด้วยริมฝีปากและใบหน้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 953) ส่วนค าว่า 
“อ่อน” หมายถึง ไม่กระด้าง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1386) 

จากตัวอย่างค าทั้ง 5 ข้างต้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้างค าด้วยวิธี 
การใช้ค าแสดงท่าทาง โดยจากการวิเคราะห์การสร้างค าดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยพบว่าการสื่อสารผ่าน  
เฟซบุ๊กเป็นการสื่อสารที่ไม่เห็นสีหน้า ท่าทาง หรืออารมณ์ของผู้ใช้ภาษา ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงต้องสร้าง 
ค าเหล่านี้ขึ้นมาเพ่ือใช้สื่อถึงอารมณ์ สีหน้า หรือท่าทางให้ใกล้เคียงกับความรู้สึกของผู้ใช้ภาษามาก 
ที่สุด ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างและค าอธิบายข้างต้น 
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4.1.2.3 การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ 

การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นการสะกดค าเพ่ือให้มีลักษณะทางเสียงใกล้เคียง 
กับเสียงจริงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน (ธนิสร บัณฑิตภักดิ์, 2548: 143) โดยในงานวิจัยนี้พบการสร้างค าด้วย 
วิธีการเลียนเสียงธรรมชาติ จ านวน 56 ค า ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ฟ้ิว” “ครุคริ” “กรีสสสสสสสสสสส” 
“เหมี๊ยววว” “แปะ ๆ ๆ” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 134 “ถ้าไข่มุกสวยน้อยกว่านี้ก็คงจะมีผู้หญิงโหวตให้เยอะกว่านี้ไปหละฟ้ิว” 

(คอมเม้นท์เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ 8/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ฟ้ิว” เป็นค าที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เลียนเสียงลมอันเกิดจาก 
การวิ่งผ่านโดยเร็ว  

 

ตัวอย่างที่ 135 “มีแบบคนข้างๆมา on sale บ้างไหมมมมมครุคร”ิ 

(คอมเม้นท์เพจ Feonalita 10/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ครุคริ” เป็นการสร้างค าใหม่ในภาษาโดยเป็นการเลียนเสียง 
หวัเราะ ในที่นี้เป็นเสียงหัวเราะแบบมีนัยแอบแฝง 

 

ตัวอย่างที่ 136 “กรีสสสสสสสสสสสหงส์เธอเลอมาก” 

(คอมเม้นท์เพจ The Face Thailand 5/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “กรีสสสสสสสสสสส” [kríːt] เป็นค าเลียนเสียงธรรมชาติ 
ที่มาจากค าว่า “กรี๊ด” [kríːt] หมายถึง อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ โกรธ หรือ ชื่น
ชม เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 69) จากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย คือ
จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ด เป็นพยัญชนะ ส ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ จาก
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วรรณยุกต์ตรีเป็นไม่มีรูปวรรณยุกต์ แต่ผู้วิจัยสังเกตว่าแม้ค าดังกล่าวจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ปรากฏ แต่
ผู้ใช้ภาษาส่วนใหญ่มักออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรี นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยังมีการสะกด 
พยัญชนะท้ายซ้ าหลายตัวเพ่ือแสดงลักษณะการออกเสียงลากยาวอย่างในภาษาพูดด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 137 “แมวมะได้ตั้งจายยยเหมี๊ยววว” 

(คอมเม้นท์เพจสัตว์โลกอมตีน 13/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เหมี๊ยววว” [míːau] เป็นค าเลียนเสียงธรรมชาติที่ 
สร้างข้ึนเพื่อใช้เลียนเสียงร้องของแมว โดยค าดังกล่าวสร้างมาจากการน าเสียงที่มีอยู่ในภาษามาสร้าง 
เป็นค าใหม่ กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าวมาจากค าว่า “เหมียว” [mǐːau] หมายถึง มีเสียงอย่างเสียง 
แมวร้อง, เสียงร้องเรียกแมว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1346) จากนั้นเป็นการสร้างค าด้วยวิธี 
การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ คือ จากเดิมไม่มีรูปวรรณยุกต์เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์ 
ตรีเพื่อแสดงลักษณะการออกเสียงสูง อีกท้ังยังมีการสะกดพยัญชนะท้ายซ้ าหลายตัวเพ่ือแสดงลักษณะ 
การออกเสียงลากยาวอย่างในภาษาพูดด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 138 “น้องแสดงได้เก่งมากพ่ีขอปรบมือแปะ ๆ ๆ ” 

(คอมเม้นท์เพจ The Face Thailand 4/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “แปะ ๆ ๆ” เป็นค าเลียนเสียงธรรมชาติที่สร้างขึ้นเพื่อ 
ใช้เลียนเสียงปรบมือ โดยค าดังกล่าวสร้างมาจากการน าค าที่มีอยู่เดิมในภาษามาสร้างเป็นค าใหม่  
กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าวมาจากค าว่า “แปะ” หมายถึง เอาของแบน ๆ บาง ๆ ทาบเข้าไป, เสียงดัง  
อย่างเสียงตบมือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 765) เมื่อพิจารณาจากการสะกดค าดังกล่าวพบว่า มีการ 
ใช้ไม้ยมกสะกดหลายตัวเพ่ือแสดงการซ้ าค า 

จากทั้ง 5 ตัวอย่างข้างต้น เป็นตัวอย่างที่อธิบายให้เห็นถึงการสร้างค าเพ่ือใช้เลียนเสียง 
ธรรมชาติ โดยในงานวิจัยนี้พบทั้งการเลียนเสียงจากลม ดังจะเห็นได้จากค าว่า “ฟ้ิว” การเลียน 
เสียงจากอาการต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่ค าว่า “ครุคริ” “กรีสสสสสสสสสสส” และ “แปะ ๆ ๆ” 
และการเลียนเสียงร้องของสัตว์ ได้แก่ค าว่า “เหมี๊ยววว” ทั้งนี้ การสร้างค าเลียนเสียงธรรมชาติที่พบ 
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ในงานวิจัยนี้มีลักษณะการสร้างค าใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การสร้างค าขึ้นใหม่ และการน าค าที่มีอยู่ใน 
ภาษามาเปลี่ยนแปลงการสะกดค า โดยการสร้างค าขึ้นใหม่เพ่ือใช้เลียนเสียงธรรมชาติ ได้แก่ค าว่า  
“ฟ้ิว” และค าว่า “ครุคร”ิ ส่วนค าเลียนเสียงธรรมชาติที่เกิดจากการน าค าเดิมที่มีอยู่ในภาษามาสร้าง 
ใหม่ ได้แก่ค าว่า “กรีสสสสสสสสสสส” “เหมี๊ยววว” และ “แปะ ๆ ๆ” ดังค าอธิบายข้างต้น 

4.1.2.4 การใส่เครื่องหมายและตัวเลข 

เป็นการน าเครื่องหมายต่าง ๆ หรือตัวเลขมาประกอบกับค าที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 
เพ่ือสื่อความหมายทางอารมณ์ เน้นย้ าความหมาย และท าให้มีสีสันในการสนทนามากขึ้น โดยใน 
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยพบการน าเครื่องหมายต่าง ๆ และตัวเลขมาใช้ในหลายลักษณะ อาทิเช่น การใส่ 
เครื่องหมายแฮชแท็ก การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้เครื่องหมายบวก และการใช้ตัวเลขแสดง 
อาการหัวเราะ เช่น “#ยิ้มอ่อน” “(หลบตีนแป๊บ)” “เสือก!!” “ถถถ+” “555” เป็นต้น 

 

ตัวอย่างที่ 139 “ที่เอาเจสซี่ออกเพราะกลัวเเพ้สินะ#ยิ้มอ่อน” 

(คอมเม้นท์เพจ The Face Thailand 27/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “#ยิ้มอ่อน” เป็นค ามีการใส่เครื่องหมายแฮชแท็กเพ่ือ 
แสดงถึงการเน้นย้ าข้อความ โดยสร้างมาจากการน าค าว่า “ยิ้ม” หมายถึง แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ 
เยาะเย้ยหรือเกลียดชังเป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 953) และค าว่า 
“อ่อน” หมายถึง ละมุนละม่อม, ดัดง่าย, เปลี่ยนแปลงง่าย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1386) ประสม 
เข้าด้วยกัน โดยค าดังกล่าวเป็นสแลงที่สร้างขึ้นใหม่เพ่ือแสดงท่าทางของผู้ใช้ภาษา นอกจากนี้ การใส่ 
เครื่องหมายแฮชแท็กในลักษณะดังกล่าวนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือใช้แสดงการเน้นค าหรือข้อความ อีกท้ังยัง 
ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาโพสต์ต่าง ๆ ได้จากแฮชแท็กด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 140 “ถ้าเป็นแฟนกันจริง ๆ คงฟินน่าดูอิอิอิ (หลบตีนแป๊บ)” 

(คอมเม้นท์เพจ ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 28/4/59) 
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จากตัวอย่างข้างต้น วลี “(หลบตีนแป๊บ)” เป็นสแลงที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการ  
สร้างค าหลายวิธี รวมทั้งเป็นการน าเครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บมาใช้เพ่ือแสดงการเน้นและขยาย  
ความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ตัวอย่างที่ 141 “ตอบเบา ๆ แบบคนมีการศึกษา“เสือก!!”จอ.บอ” 

(คอมเม้นท์เพจ กูจะฮาก็ตรงคอมเม้นต์นี่แหละ 14/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เสือก!!” เป็นการใช้เครื่องหมายสองประเภทประกอบกับค า 
ได้แก่ การใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความและการใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดง 
การเน้นความ โดยในที่นี้มีการเพิ่มจ านวนเครื่องหมายอัศเจรีย์เพื่อแสดงลักษณะการเน้นเสียงแบบใน 
ภาษาพูด 

 

ตัวอย่างที่  142 “ลูกเราก็ท าได้เยี่ยวแล้วเอามีดกรีดข้างในแพมเพอสออกมาเป็น 
เม็ด ๆ อย่างนี้เลยถถถ+” 

(คอมเม้นท์เพจ FuckGhost 6/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น “ถถถ+” เดิมมาจากการพิมพ์ตัวเลข 555 หมายถึง การแสดงเสียง 
หัวเราะ โดยค าดังกล่าวเป็นการสร้างค าสแลงที่ประกอบด้วยหลายวิธ ี ได้แก่ การสร้างค าที่เกิดจาก 
อิทธิพลของแป้นพิมพ์ เนื่องจากต าแหน่งแป้นพิมพ์ตัวอักษรและเลข 5 อยู่บนปุ่มกดแป้นพิมพ์เดียวกัน 
อันเกิดจากผู้ใช้ภาษาไม่กดเปลี่ยนภาษาจึงท าให้เกิดค าที่มีลักษณะใหม่ขึ้น นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยังมี 
การใช้เครื่องหมายบวกเพ่ือแสดงถึงการมีจ านวนเยอะด้วย 

 

 

ตัวอย่างที่ 143 “ตายไปซะจะได้ไม่เปนภาระของลูกเพจ555”  

(คอมเม้นท์เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ 28/9/2558) 
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จากตัวอย่างข้างต้น “555” เป็นการพิมพ์ตัวเลข 5 จ านวน 3 ตัวเพ่ือใช้แสดงถึงการ 
เลียนเสียงหัวเราะ 

จากทั้ง 5 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ 
และตัวเลขในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก ในงานวิจัยนี้พบว่า การใช้เครื่องหมายดังกล่าวมักใช้ประกอบกับ 
ค าหรือข้อความต่าง ๆ ทั้งในช่องแสดงสถานะและช่องแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การ
พิมพ์เครื่องหมายต่าง ๆ ดังตัวอย่างที่ 139 ถึงตัวอย่างที่ 143 นั้นมีจุดประสงค์เพ่ือสื่อ ความหมาย
ทางอารมณ์ของผู้ส่งสาร 

4.1.2.5 การใช้สัญรูปอารมณ์ 

การใช้สัญรูปอารมณ์ หมายถึง การน าเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาประกอบ 
กันเพ่ือสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ใช้ภาษา โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้เรียกว่า อีโมติคอน  
(emoticons) (ชัชวดี ศรลมัพ์, 2547) ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้มักเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้ใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ เนื่องจาก การสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นการสื่อสารที่ไม่เห็นหน้ากัน ผู้ใช้ภาษา 
จึงต้องมีการสร้างสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นมาเพ่ือใช้แทนอารมณ์ ความรู้สึก หรือสีหน้าท่าทาง ที่
ต้องการสื่อ โดยในงานวิจัยนี้พบการใช้สัญรูปแสดงอารมณ์จ านวน 40 รูป ยกตวัอย่างเช่น -*-<3 T-T 

^^ (╥_╥) นอกจากสัญรูปดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยยังพบการใช้สัญรูปอีกลักษณะหนึ่งที่มีความทันสมัย 
และสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน อันเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น 

 ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 144 “ให้เธอได้กับเขาแล้วจงโชคดี(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)” 

(คอมเม้นท์เพจ Woody 15/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่ามีการใช้สัญรูป (╥_╥) เพ่ือแสดงอารมณ์และสีหน้า 
โดยสัญรูปดังกล่าวนี้เป็นสัญรูปใบหน้าที่ร้องไห้สื่อความหมายถึงการเสียใจ นอกจากนี้ ในบริบท  
ดังกล่าวมีการซ้ าสัญรูปหลายครั้งเพ่ือสื่อความหมายให้เห็นว่ารู้สึกเสียใจมาก 
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ตัวอย่างที่ 145 “เมคอัพแน่น ๆ ก็เริ่ดใส ๆ ๆ มาก ช๊อบชอบบบ ทุกรีวิว เพลินหมด ทุก
สิ่ง”                                

(คอมเม้นท์เพจ Mhunoiii 12/7/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า มีการใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ เป็นรูปมือสองมือที่ก าลังเอา 
ฝ่ามือตบกันหลาย ๆ ครั้งให้เกิดเสียง เพ่ือสื่อความหมายถึง การแสดงความยินดี ชื่นชม โดยในบริบท 
ดังกล่าวมีการซ้ าสัญรูปหลายครั้งเพ่ือต้องการเน้นว่าผู้ใช้ภาษารู้สึกชื่นชมมาก 

 

ตัวอย่างที่ 146 “ระวังนางตามมาด่าเพลียใจจริง ๆ ” 

(คอมเม้นท์เพจ ใต้เตียงดารา 27/10/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่ามีการใช้สัญรูปแสดงอารมณ์     เพ่ือสื่อถึงอารมณ์และสีหน้า 
ของผู้ใช้ภาษา โดยสัญรูปดังกล่าวนี้เป็นสัญรูปใบหน้าที่ก าลังหัวเราะและมีหยดน้ าตา หมายถึง รู้สึก 
ตลกมาก ข ามากจนน้ าตาไหล 

 

ตัวอย่างที่ 147 “สรุปสามีแห่งชาติปีนี้ยกให้ณอร์ณ ^^” 

(คอมเม้นท์เพจ ใต้เตียงดารา 17/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่ามีการใช้สัญรูป ^^ เพ่ือแสดงอารมณ์และสีหน้าของ 
ผู้ใช้ภาษา โดยสัญรูปดังกล่าวนี้เป็นสัญรูปคล้ายหัวลูกศรสองอันติดกันสื่อถึงลักษณะใบหน้าก าลังยิ้ม  

 

ตัวอย่างที่ 148 “แจกอีกแล้วจ้าแจกกก ” 

(คอมเม้นท์เพจ Mhunoiii 2/9/2558) 
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จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่ามีการใช้สัญรูป  ซึ่งเป็นสัญรูปสิ่งของในที่นี้เป็นสัญรูป พลุ
กระดาษท่ีสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองหรือชัยชนะ  

จากทั้ง 5 ตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงการใช้สัญรูปแสดงอารมณ ์ ที่
นับเป็นเอกลักษณ์เด่นของการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ โดยสัญรูปที่พบในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็น 

สัญรูปที่แสดงถึงสีหน้าและอารมณ์ของผู้ใช้ภาษา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น เช่น (╥_╥) 

    และ ^^ อย่างไรก็ตาม นอกจากการใช้สัญรูปแสดงสีหน้าแล้ว ในงานวิจัยนี้ยังพบ  การ
ใช้สัญรูปแทนสิ่งของด้วย เช่น สัญรูป  ซ่ึงเป็นสัญรูปแทนพลุกระดาษที่สื่อความหมายถึง การเฉลิม
ฉลอง 

นอกจากกระบวนการสร้างสแลงดังกล่าวแล้ว ในงานวิจัยนี้พบว่าสแลงส่วนมากที่ใช้ 
สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กนั้นมักเกิดจากการประกอบค าหลายวิธีรวมกัน โดยมากมักเป็นการน ากระบวน  
การประกอบค าต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในหัวข้อ 4.1.1 และ หัวข้อ 4.1.2 ตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป 
มาประกอบกันขึ้นเป็นสแลง ยกตัวอย่างเช่น “พวงแจ” “ฟิน” “คู่จิ้นนน” “อุ๊ต๊ะะ” และ 
“ตั๊ลล๊ากกก” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 149 “พวงแจกะแก้วกาแฟน่ะหลอกลูกเพจไปวันๆอิไก่ไม่มีสัจจะ” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 17/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “พวงแจ” เดิมมาจากค าว่า “พวงกุญแจ” ซึ่งเกิดจาก 
การสร้างค า 2 วิธี ได้แก่ 1. การประสมค า โดยเป็นการน าค าว่า “พวง” และค าว่า “กุญแจ” ประสม 
เข้าด้วยกัน (พวง + กุญแจ) หมายถึง สิ่งที่มีไว้ท าให้กุญแจอยู่รวมกัน ซึ่งเดิมค าว่า “พวง” หมายถึง 
กลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่อยู่ร่วมขั้วเดียวกันหรือผูกมัดไว้รวมกัน เช่น พวงองุ่น พวง 
ดอกไม้พวงลูกโป่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 821) ส่วนค าว่า “กุญแจ” หมายถึง เครื่องส าหรับใส่ประตู 
หน้าต่างเป็นต้น เพ่ือยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 134) 2. การตัดค า 
โดยตัดค าว่า “กุญ” ในพยางค์กลางออก (พวงกุญแจ) กลายเป็นค าว่า “พวงแจ” ซึ่งเมื่อตัดค าดังกล่าว 
ออกแล้วยังคงมีความหมายเดิม 

 

 

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

 

119 

ตัวอย่างที่ 150 “แบ๊วสุดพลัง!! งานนี้สาวก Sanrio เตรียมควักตังค์ฟิน” 

(คอมเม้นท์เพจ Spokedark TV 6/10/2558) 

  

จากตัวอย่างค าว่า “ฟิน” เป็นสแลงที่เกิดจากการสร้างค า 3 วิธี ได้แก่ 1. การยืม 
ค ามาจากภาษาอังกฤษในค าว่า “finale” หมายถึง ช่วงสุดท้ายของการแสดงหรือละครซึ่งมักเป็นช่วง 
ที่ดีที่สุด 2. การตัดค า โดยเป็นการตัดหน่วยค า “-ale” ในพยางค์ท้ายของค าออก finale  finale 
และ 3. การเปลี่ยนแปลงความหมาย กล่าวคือ เดิมหมายถึงช่วงสุดท้ายของการแสดงหรือละครซึ่งมัก 
เป็นช่วงที่ดีท่ีสุด เมื่อเป็นสแลงหมายถึง สุดยอด มีความสุขมาก 

 

ตัวอย่างที่ 151 “มาเผือกๆๆๆกันช้านเกลียดมัน 2 คนนี่แหวะคู่จิ้นนน” 

(คอมเม้นท์เพจ ใต้เตียงดารา 11/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “คู่จิ้นนน” เป็นค าที่ประกอบด้วยการสร้างค า 4 วิธี ได้แก่ 1. 
การยืมค ามาจากภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทับศัพท์ในค าว่า “imagine” หมายถึง นึกคิดเอาเอง 
จินตนาการ 2. การตัดค า โดยตัดหน่วยค า “ima-” ในพยางค์แรกออก กลายเป็นค าว่า “gine” 
imagine  imagine และเมื่อน าค าดังกล่าวมาถอดเสียงเป็นค าทับศัพท์ในภาษาไทยจะได้เป็น 
ค าว่า “จิ้น” 3. การประสมค า โดยน าค าว่า “คู่” ซึ่งเป็นค าในภาษาไทย หมายถึง ลักษณนาม 
ของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง, ผัวหรือเมีย เช่น เลือกคู ่ มีคู ่ หาคู ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 265) มาประสมกับค าว่า “จิ้น” ที่เกิดจากการยืมค า ดังนั้น คู่ + จิ้น กลายเป็นค าว่า “คู่จิ้น” 
และ 4. การสะกดพยัญชนะท้ายซ้ าหลายตัวเพ่ือแสดงลักษณะการออกเสียงในภาษาพูดด้วย โดยในที่นี้ 
เป็นการแสดงลักษณะการออกเสียงเน้นหนักอย่างในภาษาพูด 

 

ตัวอย่างที่ 152 “อุ๊ต๊ะะพ่ีชมผอมจนต้องใช้คลิปหนีบชุดช่วยกันเลยทีเดียว” 

(คอมเม้นท์เพจ Madame Mod 9/9/2558) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “อุ๊ต๊ะะ” เดิมมาจากค าว่า “อุ๊ยตาย” หมายถึง ค าอุทาน โดย
ค าดังกล่าวเป็นสแลงที่ประกอบด้วยกระบวนการสร้างค า 5 วิธี ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลง การ
สะกดพยัญชนะท้ายในค าว่า “อุ๊ย” กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ย เปลี่ยนเป็นไม่มี 
พยัญชนะสะกด (อุ๊ยตาย  อุ๊ยตาย) 2. การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้ายในค าว่า “ตาย” 
กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ย เปลี่ยนเป็นไม่มีพยัญชนะสะกด (อุ๊ตาย  อุ๊ตาย) 3. การ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดสระในพยางค์ที่สอง กล่าวคือ จากเดิมสะกดด้วยสระอา เปลี่ยนเป็นสะกดด้วย 
สระอะ (อุ๊ตา  อุ๊ตะ) 4. การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ในพยางค์ท่ีสอง คือ จากเดิมไม่มีรูป 
วรรณยุกต์ เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์ตรี (อุ๊ตะ  อุ๊ต๊ะ) และ 5. การสะกดสระซ้ าหลายตัว 
ในพยางค์ท่ีสองเพ่ือแสดงการเน้นความหมาย (อุ๊ต๊ะ  อุ๊ต๊ะะ) 

 

ตัวอย่างที่ 153 “ตั๊ลล๊ากกกจังพ่ีชม❤ ร้ากกกกกนางท่ีสุด #คุณค่าท่ีชมคู่ควร” 

(คอมเม้นท์เพจ ARAYA A. HARGATE 21/11/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ตั๊ลล๊ากกก” เป็นสแลงที่ประกอบด้วยกระบวนการสร้างค า 
ที่มากที่สุดในงานวิจัยนี้ คือ มีกระบวนการสร้างค าท้ังหมด 9 วิธี ได้แก่ 1. การประสมค า โดย เป็นการ
ประสมค าว่า “น่า” และค าว่า “รัก” เข้าด้วยกัน (น่า + รัก) หมายถึง ชวนให้รัก 2. การ 
เปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้นในค าว่า “น่า” จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ น เป็นสะกด 
ด้วย พยัญชนะ ต (น่ารัก  ต่ารัก) 3. การรวมเสียงพยัญชนะ ต /t/ ในค าว่า “ต่า” /tàː/ กับเสียง 
สระอะ /a/ และพยัญชนะต้น ร /r/ ในค าว่า “รัก” [rák] จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระ 
จากเดิมสะกดด้วยสระอาเป็นสระอะลดรูป และต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย 
จากเดิมไม่มีพยัญชนะท้ายเปลี่ยนเป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ล /l/ กลายเป็นค าว่า “ตั่ลรัก” [tàn rák] 
4. การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ จากเดิมสะกดด้วยวรรณยุกต์เอกเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์ 
ตรี (ตั่ลรัก  ตั๊ลรัก) นอกจากนี้ ค าว่า “รัก” ในพยางค์ท่ีสองของค าดังกล่าวก็เกิดการเปลี่ยน 
แปลงการสะกดค าหลายวิธี ได้แก่ 5. การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น จากเดิมสะกดด้วย 
พยัญชนะ ร เป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ล (ตั๊ลรักตั๊ลลัก) 6. การเปลี่ยนแปลงสระจากเดิมสะกด 
ด้วยสระอะลดรูปเป็นสระอา (ตั๊ลลัก  ตั๊ลลาก) 7. การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ จาก 
เดิมไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นวรรณยุกต์ตรี (ตั๊ลลาก  ตั๊ลล๊าก) 8. การสะกดพยัญชนะท้ายซ้ าหลายตัว 
แสดงลักษณะการออกเสียงลากยาวอย่างในภาษาพูด (ตั๊ลล๊าก  ตั๊ลล๊ากกก) และ 9. การสร้าง ค า
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จากสื่อหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง กล่าวคือ ค านี้มาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งในรายการบันเทิง ชื่อว่า 
We Are Lovely Pet ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Youtube 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการสร้างสแลงที่เกิดจาก 
การประกอบค าหลายวิธีรวมกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ตามลักษณะกระบวนการสร้างค าพบว่า สแลงที่มี 
วิธีการสร้างค าดังกล่าวมักเกิดจากการน ากระบวนการสร้างค าตั้งแต่ 2 วิธีถึง 9 วิธี มาประกอบกัน ขึ้น
เป็นสแลง โดยกระบวนการสร้างค าดังกล่าวนี้ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความน่าสนใจของการ 
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กซึ่งเป็นการสื่อสารที่คู่สนทนาไม่เห็น 
หน้ากัน  

จากที่ผู้วิจัยได้อธิบายมาทั้งหมดข้างต้น ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะการสร้างสแลงที่ใช้ 
สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กที่พบในงานวิจัยนี้ โดยจากการศึกษาสแลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจจ านวน 50 เพจ 
ผู้วิจัยพบสแลงจ านวนทั้งสิ้น 3,584 ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาข้างต้นได้กล่าวถึงลักษณะการสร้างค า 
ประเภทต่าง ๆ ที่พบ โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ ่ๆ อันได้แก่ กระบวนการสร้าง 
สแลงจากการประกอบค า และกระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ซึ่งการสร้างสแลงทั้ง 
สองนี้สามารถจ าแนกออกเป็นลักษณะย่อย ๆ ได้อีกหลายลักษณะ เช่น การซ้ าค า การซ้อนค า การ
รวมค า หรือการใช้ค าแสดงท่าทาง เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากค าอธิบายข้างต้น  

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาทั้งหมดข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางภาษา 
อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่ใช้ภาษาสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กที่ประดิษฐ์ถ้อยค าต่าง ๆ ขึ้นมาใช้ 
เพ่ือทดแทนการสื่อสารแบบเห็นหน้า หรือเพ่ือให้มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาพูดมากที่สุด ซึ่งการ 
ใช้ภาษาในลักษณะดังกล่าวนี้ท าให้การสนทนามีความน่าสนใจ อันจะส่งผลให้การสื่อสารมีสีสันมาก 
ยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลง 

 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงที่
ปรากฏในเฟซบุ๊กตามแนวคิดอรรถศัพท์ของครูซ (Cruse, 1986) เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวอธิบายว่า 
ค าในภาษามักมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับความหมายของค าอ่ืน นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะแสดงการ  
วิเคราะห์กระบวนการทางความหมายและความสัมพันธ์ทางความหมาย โดยเป็นการวิเคราะห์จาก 
ความหมายประจ ารูปกับความหมายของสแลง และวิเคราะห์จากความหมายใหม่ของสแลงที่พบ 
อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายตามแนวคิดดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยพบว่าสแลงที่ใช้ 
สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์ทางความหมายใน 4 ลักษณะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

5.1 การพ้องความหมาย(synonym) 

 

การพ้องความหมาย คือ การที่ค าในภาษาตั้งแต่สองค าขึ้นไปที่มีรูปค าต่างกันแต่มี  
ความหมายอ้างถึงสิ่งเดียวกัน และถึงแม้ว่าค าจะมีความหมายอ้างถึงสิ่งเดียวกันแต่บางครั้งไม่สามารถ 
ใช้แทนที่กันได้ เนื่องจากความหมายแต่ละความหมายจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย (Cruse, 2000: 
156) ได้แก่ การเป็นค าจากภาษาถ่ินที่ต่างกัน เช่น “อร่อย” กับ “แซ่บ” ความต่างกันในด้านระดับ 
ของภาษา เช่น “กิน” กับ “แดก” ความแตกต่างในด้านความหมายทางอารมณ์ เช่น “มาก” กับ 
“โคตร” เป็นต้น (โสรัจ เรืองมณี, 2553) เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ความหมายของสแลงแล้วพบว่า 
สแลงที่พบในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายมากที่สุด โดย  
ในงานวิจัยนี้พบสแลงที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายดังกล่าว จ านวนทั้งสิ้น 216 ค า ยกตัวอย่างเช่น 
“ไส้กรอก” “ยิ้ม” “นก” “เผ็ช” “ดราม่า” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 154“อิเจ้ชั้นอยากกินไส้กรอกจัสติน” 

(คอมเม้นท์เพจใต้เตียงดารา 8/10/2558) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ไส้กรอก” เป็นสแลงที่เกิดจากการน าค าท่ีมีอยู่ในภาษามา 
เปลี่ยนแปลงความหมาย กล่าวคือ เดิมค าว่า “ไส้กรอก” หมายถึง ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง 
เอาเนื้อสัตว์หรือข้าวสุกผสมเครื่องปรุงยัดในไส้หมูเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1275) เมื่อ 
น ามาใช้ในความหมายทางสแลงมีความหมายใหม่ หมายถึง อวัยวะเพศชาย โดยความหมายดังกล่าว 
เกิดจากการเปรียบเทียบรูปร่างของไส้กรอกกับอวัยวะเพศชาย อย่างไรก็ตาม เมื่ อพิจารณาในด้าน 
ความหมายของค าแล้วพบว่า ค าดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมี  
หลายความหมายเพราะความหมายของค าว่า “ไส้กรอก” ในบริบทที่เป็นสแลงใช้อ้างถึงอวัยวะ  
เพศชาย 

นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้ยังพบว่านอกจากค าว่า “ไส้กรอก” แล้ว สแลงที่ใช้สื่อสาร 
ผ่านเฟซบุ๊กยังมีสแลงอ่ืน ๆ อีกหลายค าที่มีความหมายใช้อ้างถึงอวัยวะเพศชายเช่นเดียวกันกับค าว่า 
“ไส้กรอก” อันได้เแก่ค าว่า “บ้องข้าวหลาม” “น้องชาย” “ไอติมอุ่น” และ “ล า” เป็นต้น จาก 
ตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าสแลงเหล่านี้จะมีรูปค าที่ต่างกันแต่ความหมายของค าเหล่านี้ใช้ 
อ้างถึงในสิ่งเดียวกัน คือ ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศชาย ดังนั้น ค าเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์  
ทางความหมายแบบการพ้องความหมายเหมือนกับค าว่า “ไส้กรอก” โดยสามาถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 
5.1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5.1 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายของค าว่า “ไส้กรอก” 

อวัยวะ
เพศชาย

ไส้กรอก
บ้องข้าว
หลาม

น้องชาย ไอติมอุ่น ล า
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ตัวอย่างที่ 155 “ได้ผู้แบบนี้จะยิ้ม ๆ ๆ ๆ ๆ ทุกวัน” 

(คอมเม้นท์เพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 28/4/59) 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ยิ้ม ๆ ๆ ๆ ๆ” เป็นสแลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ความหมายของค าท่ีมีอยู่เดิมในภาษา กล่าวคือ เดิมค าว่า “ยิ้ม” มีความหมายว่า แสดงให้ปรากฏ 
ว่าชอบใจเยาะเย้ยหรือเกลียดชังเป็นต้นด้วยริมฝีปากและใบหน้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 953) 
เมื่อน าค าว่า “ยิ้ม” มาใช้ในความหมายทางสแลงมีความหมายใหม่ หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ 
โดยเมื่อพิจารณาถึงความหมายของค าแล้วพบว่า ค าว่า “ยิ้ม” ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ 
ทางความหมายแบบการพ้องความหมาย เนื่องจาก ความหมายของค าว่า “ยิ้ม” ในบริบทที่เป็นสแลง 
ใช้อ้างถึงการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ค าดังกล่าวยังเป็นสแลงที่สร้างมาจากการซ้ าค าด้วยการใช้  
เครื่องหมายไม้ยมกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังพบสแลงอ่ืนอีกที่ใช้อ้างถึงการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกับค าว่า 
“ยิ้ม” อันได้แก่ “เอา” “โดน” “จิ้ม” “ซั่ม” และ “เอาเสาลงหลุม” เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่าง 
ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าสแลงเหล่านี้มีรูปค าที่แตกต่างกันแต่ความหมายใช้อ้างถึงในสิ่ง 
เดียวกัน คือ ความหมายที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าสแลงจากตัวอย่าง 
ข้างต้นมีวลีที่ใช้อ้างถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วย อันได้แก่ “เอาเสาลงหลุม” ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า 
สแลงเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมาย ดังจะพิจารณาได้จากแผนภาพที่ 
5.2 ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 5.2 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายของค าว่า “ยิ้ม ๆ ๆ ๆ ๆ” 

การมี
เพศสัม
พันธ์

ยิ้ม ๆ ๆ 
ๆ ๆ

เอา โดน จิ้ม ซั่ม
เอาเสา
ลงหลุม
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ตัวอย่างที่ 156“นกรัวๆค่า” 

(คอมเม้นท์เพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 13/2/59) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “นก” เป็นสแลงที่เกิดจากการน าค าท่ีมีอยู่ในภาษามาเปลี่ยน 
แปลงความหมาย กล่าวคือ เดิมค าว่า “นก” หมายถึง ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นมี 2 เท้า 2 ปีก 
และมีขนปกคลุมร่างกายออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 603) แต่ 
เมื่อน าค าดังกล่าวมาใช้ในความหมายทางสแลง หมายถึง ไม่สมหวัง อกหัก โดยความหมายนี้  
เกิดข้ึนใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537 จากบทเพลงชื่อ “นกตลอด” ของคุณอนันต์ บุนนาค อย่างไรก็ดี 
เมื่อพิจารณาถึงความหมายของค าแล้วพบว่า ค าว่า “นก” สามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทาง 
ความหมายแบบการพ้องความหมาย เนื่องจาก ความหมายของค าว่า “นก” ในบริบทที่เป็นสแลง 
ใช้อ้างถึงอาการผิดหวัง ไม่สมหวัง อกหัก 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบสแลงอ่ืนที่ใช้อ้างถึงอาการอกหักหรือผิดหวังเช่นเดียวกับค าว่า 
“นก” คือ “โดนเท” โดยจากตัวอย่างนี้ได้แสดงให้เห็นว่าค าและวลีทั้งสองดังกล่าวมีรูปภาษาท่ีต่างกัน 
แต่มีความหมายใช้อ้างถึงสิ่งเดียวกัน คือความหมายที่เกี่ยวกับการอกหัก ไม่สมหวัง ดังนั้น ค าว่า 
“นก” จึงเป็นค าที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมาย ดังจะพิจารณาได้จาก  
แผนภาพที่ 5.3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5.3 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายของค าว่า “นก” 

 

ไม่สมหวัง, 
อกหัก

นก โดนเท
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ตัวอย่างที่ 157 “รอชมค่ะแซ่บเผ็ชปากพองแน่นอนครุคริ” 

(คอมเม้นท์เพจ The Face Thailand 6/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เผ็ช” เป็นสแลงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายของค า ที่
มีอยู่เดิมในภาษา กล่าวคือ เดิมค าว่า “เผ็ด” มีความหมายว่า มีรสอย่างพริก (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554:787) เมื่อน ามาใช้ในความหมายทางสแลง หมายถึง ค าแสดงลักษณะภายนอก หรือนิสัยที่ 
จัดจ้าน ร้อนแรง หรือใช้พูดถึงการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่ โดยความหมายใหม่ดังกล่าวเกิดจากการ 
เปรียบเทียบลักษณะอาการสูดปากเมื่อเวลากินของเผ็ดกับอาการสูดปากเมื่อเห็นคนที่มีลักษณะนิสัย  
ร้อนแรง จัดจ้านดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความหมายของค าแล้วพบว่า ค าว่า “เผ็ด” สามารถจัด 
อยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมาย เนื่องจาก ความหมายใหม่ของค า 
ดังกล่าวใช้อ้างถึงลักษณะอาการของคนที่จัดจ้าน ร้อนแรง เซ็กซี่ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบสแลงที่ใช้ใน 
เฟซบุ๊กอ่ืน ๆ อีกหลายค าที่ใช้อ้างถึงคนที่มีลักษณะภายนอกดังกล่าว อันได้แก่ค าว่า “แซ่บ” “เผ็ด” 
“แซ่บส์” “แซ่บๆ” “แซ่บเว่อร์” “แซ่บบบบบบบบบ” “แซ๊บ” เป็นต้น  โดยจากตัวอย่างดังกล่าวได้ 
แสดงให้เห็นว่า สแลงเหล่านี้มีรูปค าที่แตกต่างกันแต่ความหมายของค าใช้อ้างถึงในสิ่ งเดียวกัน คือ 
ความหมายที่เกี่ยวกับความจัดจ้าน ร้อนแรงของคน ดังนั้น ค าเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์ทาง  
ความหมายแบบการพ้องความหมายเหมือนกับค าว่า “เผ็ช” ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปความสัมพันธ์ 
ทางความหมายของค าดังกล่าวได้ดังแผนภาพที่ 5.4 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 5.4 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายของค าว่า “เผ็ช” 

 

ตัวอย่างที่ 158 “ดูซิไอ้จ่ามันดราม่าขโมยซีนมึงไปถึงไหนแล้ว” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 7/7/2558) 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ดราม่า” เป็นสแลงที่สร้างมาจากกระบวนการสร้างค า 
หลายวิธี กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าวมาจากการยืมค าในภาษาอังกฤษ “drama” จากนั้นเกิดการเปลี่ยน 
แปลงความหมายของค าที่มีอยู่เดิมในภาษา กล่าวคือ เดิมค าว่า “ดราม่า” หมายถึง บทละคร 
ประเภทหนึ่ง แต่เมื่อน ามาใช้ในความหมายทางสแลง หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากการแสดงอาการ 
อารมณ์ หรือความคิดเห็นที่จริงจังมากเกินความเหมาะสม อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนใน 
สังคมได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความหมายของค าแล้วพบว่า ค าว่า “ดราม่า” สามารถจัดอยู่ใน 
กลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมาย 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบสแลงอื่นอีกค าหนึ่งที่ใช้อ้างถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้ง 
จากการแสดงอาการ อารมณ์ หรือความคิดเห็นที่จริงจังมากเกินไป คือ ค าว่า “มาม่า” ซึ่งค านี้เป็น 
สแลงที่สร้างมาจากการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าจากค าว่า “ดราม่า” ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้ว่าค า 
ทั้งสองข้างต้นจะมีรูปค าที่ต่างกัน แต่มีความหมายที่ใช้อ้างถึงในสิ่งเดียวกันและสามารถใช้แทนที่กันได้ 
ในทุกบริบท อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายเหมือนกัน ดังจะสรุป 
ได้ดังแผนภาพที่ 5.5 ดังนี้ 

จัดจ้าน, 
ร้อนแรง

แซ่บ
บบบบบ
บบบ

แซ๊บ

เผ็ด

เผ็ช

แซ่บ

แซ่บส์

แซ่บ ๆ

แซ่บเว่อร์

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

 

128 

 

แผนภาพที่ 5.5 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายของค าว่า “ดราม่า” 

 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางความหมายและ 
ความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงแบบการพ้องความหมาย โดยเมื่อพิจารณาถึงความหมายของ 
ค าในตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า สแลงเหล่านี้เป็นค าที่มีรูปค าต่างกันแต่มีความหมายอ้างถึงสิ่งเดียวกัน  
และสามารถใช้แทนที่กันได้ในทุกบริบท ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของครูซ (Cruse, 
2000) และลีออนส์ (Lyons, 1995) ว่าค าพ้องดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่า “การพ้อง 
ความหมายสมบูรณ์” (absolute synonymy) ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น เช่นค าว่า “ไส้กรอก” 
“ยิ้ม” “นก” “เผ็ช” “ดราม่า” เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าสแลงในเฟซบุ๊กที่มีความสัมพันธ์ทาง 
ความหมายแบบการพ้องความหมายมีจ านวนมากท่ีสุดที่พบในงานวิจัยนี้ 

นอกจากสแลงที่มีความสัมพันธ์แบบการพ้องความหมายดังที่ผู้วิจัยได้อธิบายไปข้างต้น 
แล้ว ผู้วิจัยยังพบสแลงในเฟซบุ๊กท่ีมีความสัมพันธ์ทางความหมายอีกประเภทหนึ่ง คือ การมีหลาย 
ความหมาย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

 

การแสดง
อาการ อารมณ์ 

หรือความ
คิดเห็นท่ีจริงจัง

มากเกินไป

ดราม่า มาม่า
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5.2 การมีหลายความหมาย (polysemy) 

 

การมีหลายความหมาย เป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่สามารถพบได้ในทุกภาษา เกิด 
จากค าหนึ่งค ามีความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมาย และความหมายเหล่านั้นมีความสั มพันธ์ที่ 
เชื่อมโยงกันได้ และความหมายใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการขยายความหมายจากค าเดียวกัน (โสรัจ  
เรืองมณี, 2553: 15) อีกทั้ง ค าท่ีมีหลายความหมายดังกล่าวยังสามารถท าหน้าที่ทางไวยากรณ์ได้ 
หลากหลายอีกด้วย (Cruse, 1986) ทั้งนี้ นักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่มักอธิบายถึงการมีหลาย 
ความหมายไปพร้อมกับการพ้องรูป (homonymy) (Lyons, 1972; Taylor, 1995; Cruse, 2001 
อ้างใน โสรัจ เรืองมณี, 2553) ทั้งนี้ เนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางความหมายทั้งสองดังกล่าว 
มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ว่าสแลงใดมีความสัมพันธ์ทางความหมาย 
แบบการมีหลายความหมายหรือการพ้องรูปนั้น สามารถท าได้โดยวิเคราะห์จากการเชื่อมโยงความ  
สัมพันธ์ทางความหมายของค าว่า ความหมายเดิมและความหมายใหม่ทางสแลงนั้นสัมพันธ์กันหรือไม่ 
หากความหมายทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน จะจัดว่าค านั้นมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมี  
หลายความหมาย แต่หากไม่สัมพันธ์กันจะจัดอยู่ในความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องรูป  
(ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 191) 

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ความหมายของสแลงในเฟซบุ๊กแล้วพบว่า งานวิจัยนี้มี  
สแลงที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายจ านวน 160 ค า ยกตัวอย่างเช่น 
“เกรียน” “ชะนี” “ฟิตเนส” “โรลออน” และ “ติ่ง” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 159 “กุเจอเป็ดเกรียนถล่มในไลน์กุเนี่ยเพาะมึงๆไอ้สันขวาน” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 19/12/58) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เกรียน” เป็นสแลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความหมาย 
กล่าวคือ เดิมหมายถึง ลักษณะที่สั้นเกือบติดหนังหัวผิวหนังหรือพ้ืนที่ เช่น ผมเกรียน หมาขนเกรียน 
หญ้าเกรียน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 143) เมื่อน ามาใช้ในความหมายทางสแลงมีความหมายใหม่ 
หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวก่อกวนไร้เหตุผล โดยความหมายดังกล่าวนี้มีที่มาจากการที่เด็ก 
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ผู้ชายที่ตัดผมสั้นเกือบติดหนังหัวไปก่อกวนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวในร้านเกมส์2 ส่วนใหญ่มักเป็นเด็ก 
วัยรุ่นผู้ชาย ต่อมาค านี้จึงกลายเป็นค าเรียกกลุ่มเด็กเหล่านี้ไปโดยปริยาย แต่ในปัจจุบันค าดังกล่าว  
สามารถใช้ได้ในบริบทของคนทุกเพศทุกวัยที่มีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา 
ในด้านความหมายของค าแล้วพบว่า ค าดังกล่าวสามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางความหมาย 
แบบการมีหลายหน้าที่ เนื่องจากเมื่อพิจารณาความหมายเดิมและความหมายทางสแลงแล้วพบว่า 
ค าดังกล่าวเดิมท าหน้าที่เป็นค าวิเศษณ์เมื่อเป็นใช้ในความหมายทางสแลงท าหน้าที่เป็นค านาม หรือ 
บางครั้งสามารถท าหน้าที่เป็นค ากริยาได้  

จากค าอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค าดังกล่าวสามารถมีความหมายได้มากกว่าหนึ่ง 
ความหมาย โดยที่ความหมายเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันนั่นคือ ความหมายที่เกี่ยวกับลักษณะของ  
คนที่มีผมสั้นเกือบติดหนังหัวที่มีพฤติกรรมก่อกวนคนอ่ืน นอกจากนี้ ค าว่า “เกรียน” เกิดการขยาย 
ความหมาย กล่าวคือ จากเดิมหมายถึงเพียงคนที่มีผมสั้นเกือบติดหนังหัว เมื่อขยายความหมายแล้ว 
หมายถึง คนทุกเพศทุกวัยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือก่อกวนผู้อ่ืน ดังจะพิจารณาได้จากแผนภาพที่ 
5.6 ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที่ 5.6 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “เกรียน” 

 
 

                                           

2กิจมาโนชญ์โรจนทรัพย์, “เกรียน คือ อะไร”, ไทยรัฐออนไลน์, 
http://www.thairath.co.th/content/352416 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560). 

 

เกรียน

ลักษณะที่สั้นเกือบติดหนังหัว ผิวหนัง หรือพ้ืนที่

คนทุกเพศทุกวัยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือก่อกวนผู้อ่ืน
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ตัวอย่างที่ 160 “เอ่อผุชายตอแหลน่ากลัวกว่าชะนีอีก” 

(คอมเม้นท์เพจ ใต้เตียงดารา 11/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “ชะนี”เป็นสแลงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมาย กล่าวคือ 
จากเดิม “ชะนี” หมายถึง ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hylobatidae แขนยาวมากไม่มีหางขนยาว 
นุ่ม เดินตัวตั้งตรงได้ ห้อยโหนอยู่ตามต้นไม้สูง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 366) เมื่อน ามา 
ใช้ในความหมายทางสแลงมีความหมายใหม่ หมายถึง ผู้หญิง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในด้าน 
ความหมายของค าแล้วพบว่า ค าดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมี 
หลายความหมาย เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากความหมายประจ ารูปและความหมายทางสแลงแล้ว  
พบว่าค าดังกล่าวท าหน้าที่เป็นค านามทั้งในความหมายเดิมและความหมายทางสแลง อีกทั้งค า 
ดังกล่าวยังสามารถมีความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมาย โดยที่ความหมายเหล่านั้นมีความ  
สัมพันธ์กันทางความหมาย กล่าวคือ ความหมายใหม่ทางสแลงนี้สร้างมาจากเสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้ 
ที่ส่งเสียงเพ่ือแสดงอาณาเขต โดยเสียงร้องดังกล่าวมีเสียงคล้ายกับค าว่า “ผัว ผัว” ผู้ใช้ภาษาจึงใช้ 
ลักษณะเสียงร้องดังกล่าวมาใช้เปรียบเทียบกับลักษณะของผู้หญิงที่ร้องหาผู้ชาย ต่อมาค าว่า “ชะนี” 
เกิดการขยายความหมาย จึงได้ถูกน ามาใช้หมายถึงผู้หญิงทุกคนทุกช่วงอายุโดยไม่ต้องมีพฤติกรรม  
ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปความสัมพันธ์ทางความหมายของค าดังกล่าวได้ดังแผนภาพที่ 
5.7 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 5.7 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “ชะนี” 

 

ตัวอย่างที่ 161 “แต่ผัวมันไม่ให้ดูแลตัวเองไงคะฟิตเนสมันยังไม่ให้ไปเลย” 

(คอมเม้นท์เพจPanicloset 27/9/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “ฟิตเนส” เป็นสแลงที่เกิดจากการยืมค าในภาษาอังกฤษ 
“fitness” หมายถึง สมรรถภาพทางกาย นอกจากนี้ค าดังกล่าวยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
ความหมายด้วย กล่าวคือ ค าว่า “ฟิตเนส” เดิมหมายถึงสมรรถภาพทางกายเมื่อน ามาใช้ในความ 
หมายทางสแลงมีความหมายใหม่ หมายถึง สถานที่ส าหรับออกก าลังกาย บางครั้งใช้เป็นค ากริยา 
หมายถึง ออกก าลังกาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ทางความหมายตามแนวคิดของครูซ (Cruse, 
1986) แล้วพบว่า ค าดังกล่าวมีรูปค าและวิธีการออกเสียงเหมือนกัน อีกท้ังยังสามารถจัดให้อยู่ในกลุ่ม 
ที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายเนื่องจาก เมื่อพิจารณาจากความหมาย 
ประจ ารูปและความหมายใหม่ทางสแลงแล้วพบว่า ค าดังกล่าวเดิมท าหน้าที่เป็นค านามเมื่อเป็นสแลง 
สามารถท าหน้าที่ได้ทั้งเป็นค านามและค ากริยา  

ชะนี

ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในวงศ์ Hylobatidae

ผู้หญิง
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อย่างไรก็ตาม จากค าอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค าดังกล่าวมีความหมายมากกว่าหนึ่ง 
ความหมาย โดยที่ความหมายเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน คือ ความหมายเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
ที่ท าให้สมรรถภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการทางความหมายมากข้ึน ผู้วิจัย 
จะสรุปความสัมพันธ์ทางความหมายของค าดังกล่าวได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 5.8 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “ฟิตเนส” 

 

ตัวอย่างที่ 162 “ครั้นจะซื้อโรลออนสักอัน 7-11ก็เสือกไม่มีโปรแจกแสตมป์เริ่ด ๆ” 

(คอมเม้นท์เพจ Panicloset 27/9/2558) 

 

จากตัวอย่างดังกล่าวค าว่า “โรลออน” เป็นสแลงที่ประกอบด้วยกระบวนการสร้างค า 
หลายวิธี ได้แก่ การยืมค ามาจากภาษาอังกฤษ “roll on” หมายถึง กลิ้งและการเปลี่ยนแปลง 
ความหมาย กล่าวคือ เดิมค าว่า “โรลออน” ท าหน้าที่เป็นค ากริยา หมายถึง กลิ้ง แต่เมื่อน ามา 
ใช้ในความหมายทางสแลงค าดังกล่าวท าหน้าที่เป็นค านาม หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับใช้ระงับกลิ่นกาย 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในด้านความหมายของค าแล้วพบว่า ค าดังกล่าวสามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่มี 
ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมาย เนื่องจาก ค าดังกล่าวเดิมท าหน้าที่เป็น 
ค ากริยาเมื่อเป็นใช้ในความหมายทางสแลงท าหน้าที่เป็นค านาม  

ฟิตเนส

สมรรถภาพทางกาย 

สถานที่ส าหรับออกก าลัง
กาย, ออกก าลังกาย
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เมื่อพิจารณาจากค าอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค าดังกล่าวมีความหมายมากกว่ าหนึ่ง 
ความหมาย โดยที่ความหมายเหล่านั้นสามารถโยงความสัมพันธ์ทางความหมายของค าได้ คือ  
ความหมายที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ส าหรับระงับกลิ่นกายกลิ้งตรงบริเวณรักแร้ นอกจากนี้ จะพบว่า 
ค าดังกล่าวมีการขยายความหมายเกิดขึ้น กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าว หมายถึง อาการกลิ้ง และเมื่อ 
เป็นความหมายทางสแลง หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้กลิ้งเพ่ือระงับกลิ่นกาย ดังจะเห็นได้จากแผนภาพที่ 
5.9 ต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 5.9 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “โรลออน” 

 

ตัวอย่างที่ 163 “ฟายยยยย!! เมิงเล่นไม่ดูต่ิงกัปตันเรย” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 2/8/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ติ่ง” เป็นการสร้างสแลงด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 
กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าว หมายถึง เนื้อหรือสิ่งเล็ก  ๆ ที่งอกหรือยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 499) เมื่อน ามาใช้ในความหมายทางสแลงมีความหมายใหม่ หมายถึง ผู้
ที่เป็นแฟนคลับดารานักร้องหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยความหมายดังกล่าวเกิดจากการเปรียบเทียบ 

โรลออน

อาการกลิ้ง

อุปกรณ์ท่ีใช้กลิ้งเพื่อระงับ
กลิ่นกาย 
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ลักษณะของติ่งเนื้อที่ยื่นออกมาจากผิวหนังกับลักษณะของคนที่ชื่นชอบศิลปิน ที่มักมีพฤติกรรม  
คอยติดตามชีวิตของศิลปินเหล่านั้น เมื่อพิจารณาในด้านความหมายของค าแล้วพบว่า ค าดังกล่าว 
จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมาย เนื่องจากค าดังกล่าวท า 
หน้าที่เป็นค านามทั้งในความหมายเดิมและความหมายทางสแลง อีกทั้ง สามารถมีความหมายได้  
มากกว่าหนึ่งความหมาย โดยที่ความหมายเหล่านั้นสามารถโยงความสัมพันธ์ทางความหมายของค า 
ได้ คือ ความหมายเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยื่นออกมาจากอีกสิ่งหนึ่ง ดังจะเห็นได้จาก  
แผนภาพที่ 5.10 ต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 5.10 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “ต่ิง” 

 

จากทั้ง 5 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างความหมายของสแลง 
ที่ใช้ในเฟซบุ๊กที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมาย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ  
ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องรูปมาก กล่าวคือ ความสัมพันธ์ทางความหมายทั้งสอง  
ลักษณะดังกล่าวมีรูปค าและมีวิธีการออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมาย 
แต่มีความแตกต่างในประเด็นที่ว่า ความสัมพันธ์แบบการมีหลายหน้าที่สามารถโยงหาความสัมพันธ์  
ทางความหมายของค าได้และส่วนมากมักเป็นค าที่มีหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกัน  

ต่ิง

เนื้อหรือสิ่งเล็ก ๆ ที่งอกหรือยื่น
ออกมาจากส่วนใหญ่ 

ผู้ที่คอยติดตามชีวิตของศิลปิน ดารา 
นักร้อง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสังเกตพบว่า ความหมายใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมักเป็นการน าลักษณะ 
บางส่วนของความหมายเดิมมาใช้ในความหมายใหม่ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการขยายความหมาย ดัง 
จะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น เช่นค าว่า “เกรียน” เป็นการน าความหมายเกี่ยวกับลักษณะที่ผมสั้น 
เกือบติดหนังหัวมาใช้ หรือค าว่า “โรลออน” เป็นการน าความหมายเก่ียวกับลักษณะอาการกลิ้งมาใช้ 
สร้างความหมายใหม่ หรือค าว่า “ติ่ง” ก็เป็นการน าความหมายเกี่ยวกับลักษณะที่ยื่นออกมาน ามา 
ก าหนดเป็นความหมายใหม่ เป็นต้น ส่วนค าว่า “ชะนี” เป็นการน าลักษณะของเสียงร้องมาใช้ ดังจะ 
เห็นได้จากแผนภาพที่ผู้วิจัยได้สรุปไปแล้วข้างต้น 

กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายหรือการมี 
หลายหน้าที่นั้น มักเกิดจากการขยายความหมายมาจากค าเดียวกัน อันเป็นผลมาจากกระบวนการ  
ทางอุปลักษณ์ (metaphor) และกระบวนการนามนัย (metonymy) (Croft and Cruse, 2004 
อ้างใน โสรัจ เรืองมณี, 2553) งานวิจัยนี้ผู้วิจัยพบสแลงที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมี 
หลายหน้าที่มากรองลงมาจากการพ้องความหมาย คือ มีจ านวนถึง 160 ค า ดังตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ 
อธิบายถึงข้างต้น  

 

5.3 การมีความหมายตรงข้าม (antonymy) 

 

การมีความหมายตรงข้าม คือ ค าในภาษาท่ีมีความหมายตรงข้ามหรือขัดแย้งกับอีกค า 
หนึ่ง โดยครูซ (Cruse, 1986) ได้จ าแนกการมีความหมายตรงข้ามออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. 
ความหมายตรงข้ามแบบบอกระดับ (gradable antonymy) 2. ความหมายตรงข้ามแบบไม่มีปริมาณ 
หรือความหมายตรงข้ามแบบแยกแยะ (complementary antonymy) 3. ความหมายตรงข้ามแบบ 
เกี่ยวเนื่อง (relational antonymy) และ 4. ความหมายตรงข้ามแบบคู่กัน (implicational 
antonymy) โดยงานวิจัยนี้พบสแลงที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้าม  
จ านวน 22 ค า ยกตัวอย่างเช่น “ขุดทอง” “รุก” “ใส ๆ” “เบา ๆ” “เท” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 164 “หมอยเหลืองเชียวปล.ค าเตือนหลังขุดทองควรล้างหมอยทุกครั้ง”  

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 22/12/2558) 

 

Ref. code: 25605606033024JQX
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จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “ขุดทอง” เป็นสแลงที่สร้างมาจากกระบวนการสร้างค า 
หลายวิธี กล่าวคือ ค าดังกล่าวเป็นการประสมค าว่า “ขุด” และค าว่า “ทอง” เข้าด้วยกัน โดยเดิม 
ค าว่า “ขุด” หมายถึง กิริยาที่สับเจาะแทงหรือคุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้นเช่นขุดดินขุดศพ, อาการ 
ที่ขุดดินหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ เช่น ขุดหลุม โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้าย 
คลึงเช่นนั้น เช่นขุดเรื่องเก่า ๆ ขึ้นมาพูด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 203) ส่วนค าว่า “ทอง” หมายถึง 
ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมากสีเหลืองสุกปลั่งเป็นโลหะมีค่า, เรียกเต็มว่าทองค า (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 549) โดยเมื่อประสมค าทั้งสองเข้าด้วยกันแล้ว หมายถึง อาการคุ้ยดินเพ่ือหาทองค า  

นอกจากนี้ ค าว่า “ขุดทอง” ยังเป็นสแลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความหมายของ 
ค าท่ีมีอยู่เดิมในภาษาด้วย กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าว หมายถึง อาการคุ้ยดินเพ่ือหาทองค า แต่เมื่อ 
น ามาใช้ในความหมายทางสแลง หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายทางทวารหนัก  
โดยความหมายนี้เกิดจากการเปรียบเทียบสีของทองค ากับสีของอุจจาระ เมื่อพิจารณาถึงความหมาย 
ของค าแล้วพบว่าค าว่า “ขุดทอง” สามารถให้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการ 
มีหลายความหมาย อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบสแลงอ่ืนอีกค าหนึ่งที่มีความหมายตรงกันข้ามกับความหมาย 
ที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก อันได้แก่ค าว่า “ตีฉิ่ง” ซึ่งมีความหมายทางสแลงว่า 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายทางสแลงระหว่างค าว่า 
“ขุดทอง” และ “ตีฉิ่ง” จะพบว่าค าทั้งสองดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมี  
ความหมายตรงข้าม กล่าวโดยสรุป ค าว่า “ขุดทอง” มีความสัมพันธ์ทางความหมายในสองลักษณะ 
อันได้แก่ การมีหลายความหมายและการมีความหมายตรงข้าม ดังจะเห็นได้จากแผนภาพที่ 5.11 และ 
แผนภาพที่ 5.12 ที่ผู้วิจัยจะสรุปดังนี้ 

Ref. code: 25605606033024JQX
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แผนภาพที่ 5.11 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “ขุดทอง” 

 
แผนภาพที่ 5.12 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้ามของค าว่า “ขุดทอง” 

 

 

ขุดทอง

การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย
กับผู้ชาย

ตีฉิ่ง

การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิง
กับผู้หญิง 

ขุดทอง

อาการคุ้ยดิน
เพ่ือหาทองค า 

การมีเพศสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ชายกับผู้ชาย

Ref. code: 25605606033024JQX



 

 

 

139 

ตัวอย่างที่ 165 “หุ่นผอมชิบหายตายไปยังโดนด่าจ่ารุกมรึงรับ” 

(คอมเม้นท์เพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน 22/12/2558) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “รุก” เป็นสแลงที่เกิดจากการน าค าท่ีมีอยู่ในภาษามาเปลี่ยน 
แปลงความหมาย กล่าวคือ เดิมค าว่า “รุก” หมายถึง ล่วงล ้าเข้าไปในเขตแดนของผู้อ่ืน เช่น รุกที่ดิน 
ท าไร่รุกเข้าไปในเขตหวงห้าม, บุกเข้าไปในเขตของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือให้ได้ชัยชนะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 1005) แต่เมื่อน าค าดังกล่าวมาใช้ในความหมายทางสแลง มีความหมายทางสแลงคล้ายกับ 
ค าว่า “เกย์คิง”  หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่แสดงบทบาททางเพศเป็นชาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557: 
25) โดยเมื่อวิเคราะห์ความหมายของค าแล้วพบว่า ค าว่า “รุก” สามารถให้จัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความ 
สัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมาย  

นอกจากค าว่า “รุก” แล้ว ผู้วิจัยยังพบสแลงอื่นอีกค าหนึ่งที่มีความหมายตรงกันข้ามกับ 
ความหมายที่เกี่ยวกับชายรักร่วมเพศที่แสดงบทบาททางเพศเป็นชาย อันได้แก่ค าว่า “รับ” ซึ่งมี 
ความหมายทางสแลงคล้ายกับค าว่า “เกย์ควีน” หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่แสดงบทบาททางเพศ 
เป็นหญิง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557: 24) ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายทางสแลงระหว่างค าว่า 
“รุก” และค าว่า “รับ” จะพบว่าค าทั้งสองดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมี  
ความหมายตรงข้าม กล่าวโดยสรุป ค าว่า “รุก” มีความสัมพันธ์ทางความหมายในสองลักษณะ อัน
ได้แก่ การมีหลายความหมายและการมีความหมายตรงข้าม ดังจะพิจารณาได้จากค าอธิบาย 
ที่ผู้วิจัยได้สรุปในแผนภาพที่ 5.13 และแผนภาพที่ 5.14 ดังนี้ 

 

Ref. code: 25605606033024JQX
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แผนภาพที่ 5.13 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “รุก” 

 

 

แผนภาพที่ 5.14 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้ามของค าว่า “รุก” 

 

 

 

 

รุก

ล่วงล ้าเข้าไปในเขตแดนของผู้อื่น 

ชายรักร่วมเพศท่ีแสดงบทบาททางเพศเป็นชาย 

รุก

ชายรักร่วมเพศท่ีแสดงบทบาท
ทางเพศเป็นชาย

รับ

ชายรักร่วมเพศท่ีแสดงบทบาท
ทางเพศเป็นหญิง

Ref. code: 25605606033024JQX
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ตัวอย่างที่ 166 “ไม่ได้ตอแหลไม่ไดใ้สใสตรง ๆ” 

(คอมเม้นท์เพจ ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 12/3/2559) 

 

จากตัวอย่างที่ 166 ข้างต้น ค าว่า “ใสใส” เป็นสแลงที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการสร้างค า 
หลายวิธี กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าวมาจากค าว่า “ใส” จากนั้นเกิดการซ้ าค าด้วยการสะกดค าซ้ าเพ่ือ 
แสดงการเน้นความหมาย นอกจากนี้ ค าว่า “ใสใส” ยังเป็นสแลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ความหมายของค าท่ีมีอยู่เดิมในภาษาด้วย กล่าวคือ เดิมค าว่า “ใส” มีความหมายว่า แจ่มกระจ่าง 
เช่นฟ้าใส, ไม่ขุ่น, ไม่มัว, เช่น น้ าใส กระจกใส (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1274) แต่เมื่อน ามาใช้ใน 
ความหมายทางสแลง หมายถึง ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อ ๆ ไม่มีพิษภัยกับใคร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา 
ถึงความหมายเดิมและความหมายใหม่ทางสแลงของค าดังกล่าวจะพบว่า ค าว่า “ใสใส” สามารถจัด 
อยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมาย ดังจะเห็นได้จากค าอธิบาย 
ข้างต้น  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบสแลงอ่ืนอีกค าหนึ่งที่มีความหมายตรงกันข้ามกับความหมายที่ 
เกี่ยวกับลักษณะของคนท่ีเรียบร้อยซื่อ ๆ อันได้แก่ค าว่า “ไสย ๆ” ดังเช่นประโยค “ท าไมเรื่องนี้หนู 
โบกแป้งเยอะจังล่ะ ไสย ๆ เบย” ซึ่งมีความหมายทางสแลง หมายถึง ลักษณะของคนที่มีเล่ห์เหลี่ยม 
ไม่ซื่อตรง ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายทางสแลงระหว่างค าว่า “ใสใส” และค าว่า “ไสย ๆ” จะ
พบว่าค าท้ังสองดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้าม  

ผู้วิจัยยังพบว่า นอกจากสแลงดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมี  
หลายความหมายและการมีความหมายตรงข้ามแล้ว ค าดังกล่าวยังมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบ 
การพ้องความหมายด้วย กล่าวคือ จากข้อมูลสแลงที่พบในเฟซบุ๊กปรากฏค าหนึ่งที่มีความหมายทาง 
สแลงเหมือนกับค าว่า “ใสใส” คือค าว่า “แบ๊ว” ดังเช่นประโยค “เห้นสวย เงียบ แบ๊ว ฟาดเรียบจีๆๆ” 
จะเห็นได้ว่าสแลงทั้งสองนี้มีรูปภาษาท่ีต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน 

กล่าวโดยสรุปคือ ค าว่า “ใสใส” มีความสัมพันธ์ทางความหมายในสามลักษณะ อัน 
ได้แก่ การมีหลายความหมาย การมีความหมายตรงข้าม และการพ้องความหมาย ดังจะสรุปได้ดัง  
แผนภาพที่ 5.15 แผนภาพที่ 5.16 และแผนภาพที่ 5.17 ต่อไปนี้ 

Ref. code: 25605606033024JQX
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แผนภาพที่ 5.15 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “ใสใส” 

 

แผนภาพที่ 5.16 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้ามของค าว่า “ใสใส” 

ใสใส

แจ่มกระจ่าง 

ลักษณะของคนท่ีเรียบร้อย ซื่อ ๆ

ใสใส

ลักษณะของคนท่ีเรียบร้อย ซื่อ ๆ

ไสย ๆ

ลักษณะของคนท่ีมีเล่ห์เหลี่ยม 
ไม่ซ่ือตรง
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แผนภาพที่ 5.17 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายของค าว่า “ใสใส” 

 

ตัวอย่างที่ 167 “แอบเสียดายซันเดย์ฟลุคเบาๆ” 

(คอมเม้นท์เพจไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 9/1/2559) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ค าว่า “เบา ๆ” เป็นสแลงที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการสร้างค า 
หลายวิธี กล่าวคือ เดิมค าดังกล่าวมาจากค าว่า “เบา” ต่อมาเกิดการซ้ าค าด้วยวิธีการสะกดค าซ้ าเพ่ือ 
แสดงการเน้นความหมาย นอกจากนี้ ค าว่า “เบา ๆ” ยังเป็นสแลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ความหมายของค าท่ีมีอยู่เดิมในภาษาด้วย กล่าวคือ เดิมค าว่า “เบา” มีความหมายว่า มีน้ าหนักน้อย, 
ตรงข้ามกับหนัก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 683) แต่เมื่อน ามาใช้ในความหมายทางสแลง หมายถึง 
นิดหน่อย ง่าย ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความหมายเดิมและความหมายใหม่ทางสแลง 
ของค าดังกล่าวจะพบว่า ค าว่า “เบา ๆ” สามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบ 
การมีหลายความหมาย นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบสแลงในเฟซบุ๊กอีกหนึ่งค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับ 
ค าว่า “เบา ๆ” ได้แก่ค าว่า “แอบ” ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จากตัวอย่างประโยคที่ 167 ข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบสแลงอ่ืนอีกค าหนึ่งที่มีความหมายตรงกันข้ามกับความหมาย 
ข้างต้นที่เกี่ยวกับ ง่าย ๆ นิดหน่อย เล็ก ๆ น้อย ๆ อันได้แก่ค าว่า “เยอะ” เช่นในประโยค “นู่นก ็
ไม่เอา นี่ก็ไม่ได้ เยอะจริง ๆ” ค าว่า “เยอะ” นี้มีความหมายใหม่ทางสแลง หมายถึง เรื่องมาก ดังนั้น 

ลักษณะของคนท่ี
เรียบร้อย ซื่อ ๆ

ใสใส แบ๊ว
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เมื่อพิจารณาความหมายทางสแลงระหว่างค าว่า “เบา ๆ” และค าว่า “เยอะ” จะพบว่าค าทั้งสอง 
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้าม  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบสแลงอีกค าหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้อง 
ความหมายกับค าว่า “เยอะ” คือค าว่า “ล าไย” กล่าวคือ เดิมค าว่า “ล าไย” หมายถึง ชื่อไม้ต้น 
ชนิด Dimocarpus longan Lour. ในวงศ์ Sapindaceae ผลกลม รสหวาน, พันธุ์ที่เป็น 
ไม้เถาเรียก ล าไยเครือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1058) ทั้งนี้ เมื่อน าค าว่า “ล าไย” มาใช้ใน 
ความหมายเชิงสแลงมีความหมายใหม่เกิดขึ้นสองความหมาย ได้แก่ ความหมายที่เกี่ยวกับอาการ 
ของผู้ที่เรื่องมาก และความหมายที่เกี่ยวกับผู้ที่ท าอะไรช้า หรือต้องท าตามขั้นตอนเยอะ ดังนั้น  
จากความหมายข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า ความหมายทางสแลงของค าว่า “เยอะ” และค าว่า “ล าไย” มี 
ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมาย 

กล่าวโดยสรุปคือ ค าว่า “เบา ๆ” มีความสัมพันธ์ทางความหมายในสองลักษณะ อัน 
ได้แก่ การมีหลายความหมายและการมีความหมายตรงข้าม ดังจะสรุปได้ดังแผนภาพที่ 5.18 และ 
แผนภาพที่ 5.19 ดังนี้  

 

 

แผนภาพที่ 5.18 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “เบา ๆ” 
 

 

เบา ๆ

มีน้ าหนักน้อย

นิดหน่อย ง่าย ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ
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แผนภาพที่ 5.19 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้ามของค าว่า “เบา ๆ” 

 

ตัวอย่างที่ 168 “ถ้าเพ่ือนเป็นแบบนี้...เทเลยดีมั๊ยคะ???” 

(คอมเม้นท์เพจ กระทู้เด็ดพันทิป 12/10/2558) 

 

จากตัวอย่างที่ 168 ข้างต้น ค าว่า “เท” เป็นสแลงที่เกิดจากการน าค าท่ีมีอยู่ในภาษา 
มาเปลี่ยนแปลงความหมายกล่าวคือเดิมค าว่า “เท” หมายถึง ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพ่ือให้สิ่งที่อยู่ 
ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป เช่น เทน ้าเทขยะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 579) เมื่อน ามาใช้ใน 
ความหมายทางสแลง หมายถึง ทิ้งไม่สนใจส่วนมากมักใช้กับคน โดยความหมายดังกล่าวเกิดจากการ 
เปรียบเทียบอาการท าให้สิ่งของพ้นไปจากตัวกับอาการทิ้งขว้างหรือไม่สนใจ โดยเมื่อวิเคราะห์ความ  
หมายของค าแล้วพบว่า ค าว่า “เท” สามารถให้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบ 
การมีหลายความหมาย 

เบา ๆ

นิดหน่อย ง่าย ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ

เยอะ

เรื่องมาก
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบสแลงในเฟซบุ๊กอีกจ านวนหนึ่งที่มีความหมายตรงกันข้ามกับ  
ความหมายที่เกี่ยวกับอาการทิ้งหรือไม่สนใจคนอ่ืน อันได้แก่ค าว่า “นก” “โดนเท” เป็นต้น โดยค า 
ทั้งสองมีความหมายทางสแลง หมายถึง ไม่สมหวัง อกหัก ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายทาง  
สแลงระหว่างค าว่า “เท” และค าว่า “นก” หรือ “โดนเท” จะพบว่าค าทั้งสองดังกล่าวมีความ 
สัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้าม กล่าวคือ สแลงเหล่านี้มีรูปค าที่แตกต่างกัน  
และมีความหมายตรงข้ามกับอีกค าหนึ่ง คือค าว่า “เท” ดังนั้น ค าว่า “เท” จึงมีความสัมพันธ์ทาง 
ความหมายในสองลักษณะ อันได้แก่ การมีหลายความหมายและการมีความหมายตรงข้าม ดังจะ 
พิจารณาได้จากแผนภาพที่ 5.20 และแผนภาพที่ 5.21 ที่ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

แผนภาพที่ 5.20 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมายของค าว่า “เท” 

 

 

 

 

เท

ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพ่ือให้สิ่งที่อยู่
ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป

ทิ้ง, ไม่สนใจ 
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แผนภาพที่ 5.21 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้ามของค าว่า “เท” 

 

จากตัวอย่างทั้ง 5 ข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางความหมายและ 
ความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงแบบการมีความหมายตรงข้าม โดยเมื่อพิจารณาถึงความหมาย 
ของสแลงจากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า สแลงเหล่านี้มีรูปค าที่แตกต่างกันและมีความหมายตรงข้าม 
หรือขัดแย้งกับอีกค าหนึ่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของนักภาษาศาสตร์หลายท่าน 
อาทิเช่น ครูซ (Cruse, 2000: 182) และ มิลเลอร์ (Miller, 1993: 24) อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่า 
สแลงที่ใช้ในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมายตรงข้ามน้อยที่สุด 

 

5.4 การพ้องเสียง (homophony) 

 

การพ้องเสียง คือ การที่ค าในภาษาเขียนต่างกัน มีวิธีการออกเสียงเหมือนกัน และ 
มีความหมายได้หลายความหมาย โดยตามแนวคิดของครูซ (Cruse, 1986) ถือว่าความสัมพันธ์ทาง 
ความหมายแบบการพ้องเสียงนี้ เป็นความสัมพันธ์ย่อยของความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้อง 
รูป (homonymy) กล่าวคือ ครูซได้จ าแนกประเภทการพ้องรูปออกเป็น 3 ประเภท อันได้แก่  
1. การพ้องเสียง (homophony) 2. การพ้องตัวเขียน (homography) และ 3. การพ้องรูปสมบูรณ์ 
(homonymy) เมื่อวิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องรูปของสแลง 

เท

ทิ้ง, ไม่สนใจ 

นก

ไม่สมหวัง, อกหัก 
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ในเฟซบุ๊กแล้ว ผู้วิจัยพบสแลงที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องเสียงเพียงวิธีเดียว โดย 
พบจ านวน 1 ค า อันได้แก่ค าว่า “ปิ๊กกาจู้” ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 169 “พ่ีเจบีคงไม่โกรธหรอกเพราะมีปิ๊กกาจู้เหมือนกัน” 

(คอมเม้นท์เพจ Madame Mod 21/12/2558) 

 

แผนภาพที่ 5.22 ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องเสียงของค าว่า “ปิ๊กกาจู้” 

 

จากตัวอย่างที่ 169 ข้างต้น ค าว่า “ปิ๊กกาจู้” เดิมมาจากค าว่า “Pikachu” ซึ่งเป็นค ายืม 
มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง ชื่อตัวการ์ตูนในเรื่อง “Pocket Monster” โดยค าดังกล่าวเมื่อน ามาใช้ใน 
ความหมายทางสแลงจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความหมาย หมายถึง อวัยวะเพศชาย เนื่องจาก ค า
ว่า “ปิ๊กกาจู้” มีเสียงที่พ้องกับค าว่า “กระจู๋” ในภาษาไทย อันหมายถึง อวัยวะเพศชาย ดังนั้น เมื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายดังกล่าวแล้วจึงสรุปได้ว่า “ปิ๊กกาจู้” มีความสัมพันธ์ทาง 
ความหมายแบบการพ้องเสียง ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะสรุปให้เห็นถึงการพ้องเสียงของค าดังกล่าวใน  
แผนภาพที่ 5.22 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะของสแลงที่มีความสัมพันธ์ทาง  
ความหมายแบบการพ้องเสียง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางความหมายที่พบในแต่ละประเภท 

อวัยวะเพศชาย

ปิ๊กกาจู้

กระจู๋

กาจู้ และ กระจู๋ 
พ้องเสียงกัน
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แล้วพบว่า สแลงในเฟซบุ๊กที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องเสียงนี้ เป็นความสัมพันธ์ทาง 
ความหมายที่พบน้อยที่สุดในงานวิจัยนี้ 

กล่าวโดยสรุป ในบทนี้ผู้วิจัยได้กล่าวถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางความ  
หมายของสแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊กตามแนวคิดอรรถศัพท์ โดยจากการศึกษาความหมายของสแลงใน 
สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า สแลงในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์ทางความหมายใน 4 ลักษณะ 
อันได้แก่ การพ้องความหมาย การมีหลายความหมาย การมีความหมายตรงข้าม และการพ้องเสียง 
โดยความสัมพันธ์ทางความหมายที่พบมากที่สุดคือ การพ้องความหมาย รองลงมาเป็นความสัมพันธ์ 
แบบการมีหลายความหมาย และการมีความหมายตรงข้าม ตามล าดับ ส่วนความสัมพันธ์ทาง  
ความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ การพ้องเสียง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่าสแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 
สามารถมีความสัมพันธ์ทางความหมายได้มากกว่าหนึ่งลักษณะ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น เช่น 
ค าว่า “ขุดทอง” “รุก” “ใสใส” “เท” เป็นต้น ซึ่งสแลงเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางความหมายทั้งแบบ 
การมีหลายความหมายและการมีความหมายตรงข้าม อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่านอกจากสแลงที่มี 
ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมาย และการมีความหมายตรงข้ามแล้ว ในงาน 
วิจัยนี้ยังพบสแลงที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายสามลักษณะในหนึ่งค าด้วย อันได้แก่ค าว่า “ใสใส” 
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่ 164 ดังที่ผู้วิจัยได้อธิบายในรายละเอียดแล้วข้างต้น 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สแลงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นเฟซบุ๊กสามารถมีความสัมพันธ์ 
ทางความหมายได้มากกว่าหนึ่งความสัมพันธ์ โดยในงานวิจัยนี้พบสแลงที่มีความสัมพันธ์ทางความ  
หมายมากที่สุดคือสามลักษณะ อันได้แก่ การมีหลายความหมาย การพ้องความหมาย และการมี 
ความหมายตรงข้าม นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่าความหมายของสแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้นมักเกิด 
จากการน าความหมายเดิมที่มีอยู่ในภาษามาขยายความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสรัจ  
เรืองมณี (2553) ที่กล่าวว่า ค าในภาษาท่ีมีหลายความหมายนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือขยาย 
ความหมายของค าท่ีมีความหมายประจ าค า (lexical meaning) 
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การสร้างค าและความหมายของสแลงในเฟซบุ๊ก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
การสร้างค าที่เกิดขึ้นและเพ่ือวิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลง โดย  
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจจ านวน 50 เพจ เก็บจากช่องแสดงสถานะและช่องแสดง 
ความคิดเห็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจ าแนกกระบวนการสร้าง  
สแลงตามประเภทการสร้างค าของคาทัมบา (Katamba, 1993) ต่อมาจึงอธิบายความหมายและ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายของข้อมูลที่พบ โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ความหมายของ 
สแลงตามทฤษฎีอรรถศัพท์ (Lexical Semantics) ของครูซ (Cruse, 1986) และเมื่อวิเคราะห์ 
ตามแนวทางข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงน าผลที่ได้มาค านวณหาค่าร้อยละโดยจ าแนกตามกระบวนการสร้าง 
ค าและความสัมพันธ์ทางความหมายของค า ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การสร้าง 
สแลงและความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงในเฟซบุ๊ก 
 

6.1.1 การสร้างสแลง 
ในการวิเคราะห์กระบวนการสร้างค า ผู้วิจัยได้ศึกษาสแลงทั้งที่เป็นค าและถ้อยค าที่ 

ใช้สื่อสารเฉพาะกลุ่ม อาจมีรูปค า วิธีการออกเสียงหรือความหมายที่ต่างไปจากในพจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน หรืออาจเป็นค าที่สร้างขึ้นใหม่ตามการออกเสียงของคนไทยส่วนใหญ่ ผลการศึกษา 
พบว่า สแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นมีจ านวนทั้งสิ้น 3,584 ข้อมูล เมื่อน าข้อมูลที่ได้มา 
วิเคราะห์ตามแนวคิดการสร้างศัพท์ ผู้วิจัยสามารถจ าแนกประเภทสแลงที่พบออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่ 1. กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า พบจ านวน 1,814 ข้อมูล โดยสามารถจ าแนก 
ออกเป็นประเภทย่อยออกไปได้อีกสองลักษณะ คือ 1) การสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง มี 8 ลักษณะ 
ได้แก่ การซ้ าค า การซ้อนค า การประสมค า การรวมค า การตัดค า การยืมค า การใช้ อักษรย่อ และ
การใช้ค าเลี่ยง 2) การสร้างสแลงด้วยการใช้ความหมายเปรียบเทียบ มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้
ค า/ความเปรียบเทียบ การตั้งสมญานาม และการสร้างวลี 2. กระบวนการสร้างสแลงจาก ลักษณะ
พิเศษอ่ืน ๆ พบจ านวน 3,907 ข้อมูล จ าแนกออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ การสะกดค า การใช้ค า
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แสดงท่าทาง การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การใส่เครื่องหมายและตัวเลข และการใช้สัญรูป แสดง
อารมณ์ 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นให้เห็นถึงลักษณะและจ านวน  
ของกระบวนการสร้างสแลงแต่ละประเภทที่พบในงานวิจัยนี้ โดยจากข้อมูลสแลงที่พบทั้งหมดจ านวน 
3,584 ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถจ าแนกลักษณะการสร้างสแลงออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ อันได้แก่ 
กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า กับกระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ดังจะ 
เห็นได้จากรายละเอียดที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในบทที่ 4 อย่างไรก็ตาม จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงไว้ในบทที ่3 
เกี่ยวกับการน าผลที่ได้มาค านวณหาค่าร้อยละโดยจ าแนกตามกระบวนการสร้างค า ผู้วิจัยจึงขอสรุป  
ผลการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กได้ดังแผนภูมิที่ 6.1 ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6.1 ผลการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสแลงในเฟซบุ๊ก 
 

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของกระบวนการสร้างสแลงที่ค านวณตาม 
ร้อยละที่พบในงานวิจัยนี้ โดยจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ อันได้แก่ กระบวนการสร้างสแลงจาก 
การประกอบค า กับกระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ โดยเมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 
6.1 ข้างต้นแล้วจะพบว่า สแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กส่วนใหญ่สร้างมาจากกระบวนการสร้างสแลง 
จากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ คือ คิดเป็นร้อยละ 68 ในขณะที่กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า 
พบเพียงร้อยละ 32 อย่างไรก็ดี กระบวนการสร้างสแลงทั้งสองดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นกระบวนการ 
ย่อยอีกหลายกระบวนการ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะสรุปผลการศึกษากระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบ 

32%

68%

กระบวนการสร้าง
สแลงจากการ
ประกอบค า

กระบวนการสร้าง
สแลงจากลกัษณะ
พิเศษอ่ืน ๆ
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ค าดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 6.2 และกระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ จะเห็นไดจ้าก 
แผนภูมิที่ 6.3 ตามล าดับ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 6.2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า 
 

จากแผนภูมิที่ 6.2 แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละของกระบวนการสร้างสแลงจากการ 
ประกอบค า โดยในงานวิจัยนี้ได้จ าแนกกระบวนการสร้างสแลงดังกล่าวออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ได้แก่ การสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง กับการสร้างสแลงด้วยการใช้ความหมายเปรียบเทียบ ซึ่ง 
จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสร้างสแลงในเฟซบุ๊กเชิงโครงสร้างมีจ านวนมากกว่าการใช้ 
ความหมายเปรียบเทียบ โดยคิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนการสร้างสแลงด้วยการใช้ความหมายเปรียบ 
เทียบพบเพียงร้อยละ 41  

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษากระบวนการสร้างสแลงเชิงโครงสร้างในงานวิจัยนี้ได้แบ่ง 
ออกเป็น 8 กระบวนการย่อย อันได้แก่ 1) การซ้ าค า คิดเป็นร้อยละ 4.66 2) การซ้อนค า คิดเป็น 
ร้อยละ 0.05 3) การประสมค า คิดเป็นร้อยละ 3.18 4) การรวมค า คิดเป็นร้อยละ 0.90 5) การตัดค า 
คิดเป็นร้อยละ 3.96 6) การยืมค า คิดเป็นร้อยละ 2.76 7) การใช้อักษรย่อ คิดเป็นร้อยละ 0.87 และ 
8) การใช้ค าเลี่ยง คิดเป็นร้อยละ 2.28 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการซ้ าค าเป็นกระบวนการสร้างสแลงเชิง 
โครงสร้างที่พบมากที่สุด ซึ่งจากข้อมูลที่พบ ผู้วิจัยพบว่าสแลงในเฟซบุ๊กมีการสะกดค าซ้ ากันมากถึง 
18 ครั้ง ได้แก่ค าว่า “โหๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

นอกจากกระบวนการสร้างสแลงเชิงโครงสร้างที่จ าแนกออกเป็น 8 ประเภทแล้ว ผู้วิจัย 
ยังได้แบ่งการสร้างสแลงจากการใช้ความหมายเปรียบเทียบออกเป็น 3 ประเภท อันได้แก่ 1) การใช้ 
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ค า/ความเปรียบเทียบคิดเป็นร้อยละ 6.71 2) การตั้งสมญานาม คิดเป็นร้อยละ 0.87 และ 3. การ 
สร้างวลี คิดเป็นร้อยละ 5.41 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า 
ที่พบมากที่สุดในงานวิจัยนี้ คือ การสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง โดยคิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนกระบวน 
การสร้างสแลงย่อยที่พบมากที่สุด คือ การใช้ค า/ความเปรียบเทียบคิดเป็นร้อยละ 21.16 นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยยังพบว่า การซ้อนค า เป็นกระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค าที่พบน้อยที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 0.16 นอกจากกระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค าแล้ว ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา 
กระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 6.3 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่6.3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ 
 

จากแผนภูมิที่ 6.3 ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละของกระบวนการสร้างสแลงจาก 
ลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ โดยในงานวิจัยนี้ได้จ าแนกกระบวนการสร้างสแลงดังกล่าวออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ 1. การสะกดค า คิดเป็นร้อยละ 71 2. การใช้ค าแสดงท่าทาง คิดเป็นร้อยละ 3 3. การใช้ค า 
เลียนเสียงธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 1 4. การใส่เครื่องหมายและตัวเลข คิดเป็นร้อยละ 24 และ  
5. การใช้สัญรูปอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 1 โดยจากแผนภูมิข้างต้นจะพบว่า การสร้างสแลงด้วยวิธีการ 
สะกดค าเป็นกระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ที่พบมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 71 
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ส่วนการสร้างสแลงด้วยวิธีการใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติและการใช้สัญรูปอารมณ์ เป็นกระบวนการ  
สร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ที่พบน้อยที่สุด คือ คิดเป็นร้อยละ 1 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า กระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษ 
อ่ืน ๆ ที่พบมากที่สุดในงานวิจัยนี้ คือ การสะกดค า โดยผู้วิจัยพบสแลงในเฟซบุ๊กที่สร้างมาจาก  
กระบวนการสะกดค าจ านวน 2,769 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 71 อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ 
แบ่งการสร้างสแลงด้วยวิธีการสะกดค าออกเป็น 3 กระบวนการย่อย อันได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลง 
การสะกดค า คิดเป็นร้อยละ 46.96 2) การสร้างศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 1.22 และ 3) การสร้างค า 
ที่เกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 0.20 

กล่าวโดยสรุป จากแผนภาพทั้งสามข้างต้นเป็นการสรุปให้เห็นถึงค่าร้อยละของผลการ 
วิเคราะห์กระบวนการสร้างสแลงในเฟซบุ๊กที่พบในงานวิจัยนี้ โดยเมื่อพิจารณาจากแผนภูมิทั้งสาม 
ข้างต้นจะพบว่ากระบวนการสร้างสแลงที่พบมากที่สุด คือ กระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษ 
อ่ืน ๆ โดยมีจ านวนข้อมูลมากถึง 3,907 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนกระบวนการสร้างสแลงที่พบ 
น้อยที่สุด คือ กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า โดยผู้วิจัยพบสแลงที่สร้างขึ้นจากการ  
ประกอบค าจ านวนทั้งหมด 1,814 ข้อมูล หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามกระบวนการ 
ย่อยแล้วจะพบว่า การสร้างสแลงด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงการสะกดค า เป็นกระบวนการสร้างสแลง 
ที่พบมากที่สุดในงานวิจัยนี้ โดยมีจ านวนถึง 2,687 ข้อมูล หรือคิดเป็นร้อยละ 46.96 ส่วน 
การซ้อนค าเป็นกระบวนการสร้างสแลงที่พบน้อยที่สุดในงานวิจัยนี้ คือพบเพียง 3 ข้อมูล หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.05  

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะภาษาที่ผู้ใช้ภาษาสื่อสารผ่ าน 
เฟซบุ๊กนิยมใช้กันมากที่สุด อีกทั้งยังได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์เด่นเฉพาะของภาษาที่ใช้สื่อสาร  
ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่าภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กมักมีการสะกด  
ค าที่มีลักษณะแปลกไปจากภาษาที่ใช้กันในชีวิตประจ าวัน หรือที่ปรากฏในพจนานุกรม ทั้งนี้ อาจ 
เป็นเพราะการสร้างค าในลักษณะที่แปลกใหม่ดังกล่าวนั้น สามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ 
เฟซบุ๊กอ่ืน ๆ ให้อ่านหรือมีส่วนร่วมในการสนทนานั้น ๆ ได้มากกว่าการใช้ภาษาแบบปกติสื่อสารกัน 
นอกจากนี้ การสะกดค าในลักษณะดังกล่าวยังท าให้เกิดความบันเทิงในการสนทนาด้วย 
 

6.1.2 ความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงในเฟซบุ๊ก 
เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงที่ใช้  

สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กตามแนวคิดของคาทัมบาแล้ว ผลการศึกษาสรุปได้ว่า สแลงที่พบในงานวิจัยนี้มี 
ความสัมพันธ์ทางความหมายใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การพ้องความหมาย (synonymy) การมีหลาย 
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ความหมาย (polysemy) การมีความหมายตรงข้าม (antonymy) และ การพ้องเสียง (homophony) 
ส่วนการจัดกลุ่มทางความหมายหรือค าลูกกลุ่ม (hyponymy / subordinate) และการเป็น 
ส่วนประกอบ (meronymy) ไม่พบในภาษาสแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย 
จะสรุปลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงที่พบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที ่6.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงในเฟซบุ๊ก 
  

จากแผนภูมิที่ 6.4 ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผลการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมาย 
ของสแลงที่ค านวณตามร้อยละที่พบในงานวิจัยนี้ โดยผลการศึกษาพบว่า สแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 
มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายมากท่ีสุด คือมีจ านวนถึง 216 ข้อมูล หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 54.14 รองลงมาเป็นความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีหลายความหมาย พบ 
จ านวน 160 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 40.10 ส่วนความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการมีความหมาย 
ตรงข้าม พบจ านวน 22 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 5.51 และความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลง ที่
พบน้อยที่สุดในงานวิจัยนี้ คือ ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องเสียง กล่าวคือ ผู้วิจัย พบ

54.14%
40.10%

5.51% 0.25%
ความสัมพันธ์ทางความหมาย

การพ้องความหมาย

การมีหลายความหมาย

การมีความหมายตรง
ข้าม

การพ้องเสียง
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สแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กท่ีมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องเสียง จ านวน 1 ข้อมูล คือ
ค าว่า “ปิ๊กกาจู้” โดยคิดเป็นร้อยละ 0.25 

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายของ  
สแลงในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ท าให้พบว่าผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ 
ตั้งไว้ว่า สแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊กมักมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องรูป (homonymy) 
มากที่สุด ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า สแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความสัมพันธ์ทางความ 
หมายแบบการพ้องความหมายมากที่สุด นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าความหมายใหม่ทาง 
สแลงที่เกิดขึ้นนั้น มักเกิดมาจากการน าความหมายเดิมที่มีในภาษามาใช้ในความหมายใหม่หรือเป็น  
การน าความหมายเดิมมาขยายเพื่อใช้สื่อให้เห็นถึงภาพพจน์มากยิ่งขึ้น 
 
 
6.2 อภิปรายผล 
 

ผลการศึกษาลักษณะการสร้างค า ความหมาย และความสัมพันธ์ทางความหมาย  
ของสแลงที่พบในงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กซึ่งมีลักษณะผสมกันระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่ง  
สอดคล้องกับค ากล่าวของคริสตัล (Crystal, 2001) ที่กล่าวว่า “ภาษาท่ีใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภาษาพูดผ่านการพิมพ์ (Netspeak)” โดยสาเหตุที่ท าให้ภาษามีลักษณะ 
ดังกล่าวนั้น อาจเป็นผลมาจากข้อจ ากัดทางด้านขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารมีขนาดเล็ก  
ประกอบกับลักษณะการสื่อสารที่คู่สนทนาไม่เห็นหน้ากัน จึงส่งผลให้ผู้ใช้ภาษาสร้างค าขึ้นมาเพ่ือ 
ทดแทนการสนทนาแบบเห็นหน้ากัน (face-to-face communication) กล่าวคือ เป็นการสร้างค า 
ขึ้นเพ่ือใช้สื่อถึงลักษณะสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ หรือความรู้สึก รวมไปถึงลักษณะน้ าเสียงของผู้ใช้ 
ภาษาด้วย  

นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้ว ภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อย่างเช่นเฟซบุ๊ก 
ยังมีลักษณะพิเศษอันมีวิธีการสะกดค า วิธีการออกเสียง และความหมายที่แตกต่างไปจากท่ีปรากฏใน 
พจนานุกรม อีกทั้งยังเป็นภาษาแบบไม่ทางการส าหรับใช้เฉพาะกลุ่มและมักนิยมใช้กันในช่วงระยะ  
เวลาหนึ่ง โดยอาจเกิดขึ้นจากการสร้างค าใหม่หรือการน าค าที่มีอยู่เดิมในภาษามาใช้ในความหมาย 
ใหม่ หรือที่ผู้วิจัยเรียกภาษาที่มีลักษณะดังกล่าวในงานวิจัยนี้ว่า “สแลง” (slang) โดยลักษณะของ 
สแลงที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้นนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนักภาษาศาสตร์หลายท่าน อาทิเช่น 
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พาร์ทริดจ์ (Partridge, 1954) เฟลกซ์เนอร์ (Flexner, 1975) วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2526) ธนิสร 
บัณฑิตภักดิ์ (2548) อรอุษา ถีวันดี (2551) และ ธนสรณ์ ยุติบรรพ์ (2553) เป็นต้น  

จากการศึกษาความหมาย และความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลงที่ใช้สื่อสารผ่าน 
เฟซบุก๊แล้ว ผู้วิจัยพบว่าสแลงที่พบในงานวิจัยนี้มีความสัมพันธ์ทางความหมายใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 
การพ้องความหมาย การมีหลายความหมาย การมีความหมายตรงข้าม และการพ้องเสียง ทั้งนี้ เมื่อ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความหมายประจ ารูปและความหมายทางสแลงแล้วพบว่า สแลงที่ใช้ในเฟซบุ๊กมี  
ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องความหมายมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 54.14 ส่วนความ 
สัมพันธ์ทางความหมายแบบการพ้องเสียงพบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 ดังจะพิจารณาได้จาก 
แผนภาพที่ 6.4 ที่ผู้วิจัยได้สรุปไว้ข้างต้น 

อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงให้ 
เห็นถึงวิธีการสร้างสแลงที่เกิดจากการน าค าที่มีอยู่เดิมในภาษามาใช้ โดยเปลี่ยนแปลงความหมาย 
ให้มีความหมายใหม่ที่หลากหลาย โดยความหมายต่าง ๆ เหล่านั้นมักมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ เป็น 
ความหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาษากับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลก ซึ่งผลการศึกษา 
ดังกล่าวนี้ได้สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีอรรถศัพท์ของครูซ (Cruse, 1986) ที่กล่าวถึงหัวใจส าคัญของ 
การศึกษาความหมายว่า ทุกค าในภาษามักมีความหมายที่สัมพันธ์กับความหมายของค าอ่ืน ดังนั้น  
การที่จะเข้าใจความหมายใหม่ในภาษาให้ชัดเจนได้นั้น จ าเป็นต้องศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมาย 
เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้มีประเด็นอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถอภิปรายผลของ 
การศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 

6.2.1 สแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแต่ละค ามีวิธีการสร้างมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาลักษณะการสร้างสแลงที่พบในงานวิจัยนี้จะพบว่า สแลง  

ที่ปรากฏในงานวิจัยนี้มีวิธีการสร้างค าที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การประสมค า การยืมค า  
การตัดค า การเปลี่ยนแปลงการสะกดค า การสร้างศัพท์ และ การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นต้น 
โดยลักษณะการสร้างค าแต่ละประเภทดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยหลายงานที่ผ่านมาที่ศึกษา  
เกี่ยวกบัการสร้างสแลง อาทิเช่น งานวิจัยเรื่องการสร้างค าและความหมายของค าสแลงในพจนานุกรม 
ฉบับมติชนของ รัชนี ศิริไสยาสน์ (2551) หรือ งานวิจัยของ อรอุษา ถีวันดี (2551) ที่ศึกษา 
ลักษณะและการใช้ค าสแลงในนิตยสารบันเทิงภาษาไทย พุทธศักราช 2549 หรืองานวิจัยของ ธนิสร 
บัณฑิตภักดิ์ (2548) ที่ศึกษาสแลงในภาษาไทยของวัยรุ่นที่พบในนิตยสารบันเทิง เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการสร้างสแลงในงานวิจัยนี้พบ การสร้างสแลงด้วยวิธี 
การเปลี่ยนแปลงการสะกดค ามากที่สุด คือ คิดเป็นร้อยละ 46.96 รองลงมาคือ การใส่เครื่องหมาย 
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และตัวเลข คิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนกระบวนการสร้างสแลงที่พบน้อยที่สุดในงานวิจัยนี้ คือ การ
ซ้อนค า โดยคิดเป็นร้อยละ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษา  
การสร้างสแลงหลายงาน กล่าวคือ งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งพบว่า สแลง  
ส่วนใหญ่มักสร้างมาจากการประสมค า การสร้างค าใหม่ และการซ้ าค า มากเป็นอันดับต้น ๆ ดังจะ 
เห็นได้จากงานวิจัยของ ธนิสร บัณฑิตภักดิ์ (2548) ศิริวรรณ ศรีประเสริฐ (2551) และธนสรณ์ ยุติ
บรรพ์ (2553)  

เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการสร้างสแลงในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสังเกตพบประเด็นที่น่าสนใจ 
เกี่ยวกับการสร้างสแลง คือ สแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กส่วนใหญ่มักเกิดจากการสร้างค าหลายวิธี 
ประกอบกัน โดยในงานวิจัยนี้พบสแลงที่ประกอบด้วยกระบวนการสร้างค าตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป 
ยกตัวอย่างเช่น ค าว่า “พลีสสสสสส” เป็นสแลงที่ประกอบด้วยกระบวนการสร้างค าสองวิธี ได้แก่ 
การยืมค ามาจากภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทับศัพท์ในค าว่า “please” และการเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะ 
ท้าย เพ่ือแสดงลักษณะทางเสียง โดยในที่นี้แสดงถึงการออกเสียงลากยาวอย่างในภาษาพูด 

จากข้อมูลที่วิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่า ค าว่า “ตั๊ลล๊ากกก” เกิดจากกระบวนการสร้าง 
ค าหลายวิธีที่สุดที่พบในงานวิจัยนี้ คือ 9 วิธี ได้แก่ 1. การประสมค า โดยประสมค าว่า “น่า” และค า 
ว่า “รัก” เข้าด้วยกัน หมายถึง ชวนให้รัก 2. ค าว่า “น่า” เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น 

จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ น /n/ เป็นสะกดด้วยพยัญชนะต/t/กลายเป็นค าว่า “ต่ารัก” [tàː rák] 

3. การรวมเสียงพยัญชนะ ต /t/ ในค าว่า “ต่า” /tàː/ กับเสียงสระอะ /a/ และพยัญชนะต้น ร /r/ ใน
ค าว่า “รัก” [rák] จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดสระจากเดิมสะกดด้วยสระอาเป็นสระอะ 
ลดรูป และต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้ายจากเดิมไม่มีพยัญชนะท้ายเปลี่ยนเป็น 
สะกดด้วยพยัญชนะ ล /l/ กลายเป็นค าว่า “ตั่ลรัก” [tàn rák] 4. การเปลี่ยนแปลงการสะกด 
วรรณยุกต์จากเดิม สะกดด้วยวรรณยุกต์เอกเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์ตรี  เป็นค าว่า “ตั๊ลรัก” 
นอกจากนี้ ค าว่า “รัก” ในพยางค์ที่สองของค าดังกล่าวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าหลายวิธี 
ได้แก่ 5. การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ร /r/ เป็นสะกดด้วย 
พยัญชนะ ล /l/ 6. การเปลี่ยนแปลงสระ จากเดิมสะกดด้วยสระอะลดรูปเป็นสระอาเป็น “ตั๊ลลาก” 
7. การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ จากเดิมไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นวรรณยุกต์ตรีเป็นค าว่า “ตั๊ลล๊าก” 
8. การเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะท้ายแสดงลักษณะการออกเสียงลากยาวในภาษาพูด และ 9. การสร้าง 
ค าจากสื่อหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง กล่าวคือค าว่า “ตั๊ลล๊ากกก” มาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งใน 
รายการบันเทิงที่มีชื่อว่า We Are Lovely Pet ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Youtube ทั้งนี้ ผู้วิจัย 
สามารถสรุปกระบวนการสร้างค าว่า “ตั๊ลล๊ากกก” ได้ดังแผนภาพดังต่อไปนี้  
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แผนภาพที่ 6.1 กระบวนการสร้างค าว่า “ตั๊ลล๊ากกก” 
 

จากแผนภาพข้างต้น เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสแลงที่ประกอบ  
ด้วยการสร้างค าหลายวิธี โดยในงานวิจัยนี้พบค าและวลีที่มีกระบวนการสร้างค าตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป 
เป็นจ านวนมาก ซึ่งการสร้างค าในลักษณะดังกล่าวนี้ถือเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของภาษาท่ีใช้สื่อสาร 
ผ่านสังคมออนไลน์อย่างเช่นเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์การสร้างค าที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
ที่พบในงานวิจัยนี้ได้สนับสนุนค าอธิบายของยูล (Yule, 2010) ที่กล่าวว่าการสร้างค าหนึ่ง ๆ ขึ้น 
ใหม่ในภาษานั้นสามารถมีกระบวนการสร้างค าได้มากกว่าหนึ่งวิธี (Yule, 2010: 70)  
 

6.2.2 สแลงที่ใช้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม ค่านิยม ความเชื่อ 
ผลการศึกษากระบวนการสร้างค าและความหมายของสแลงที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้น 

ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม เหตุการณ์ ค่านิยม หรือความเชื่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังจะเห็น 

น่ารัก [nâː rák]  ตั๊ลล๊ากกก [tân láːk]

1. การประสมค า โดยเป็นการประสมค าว่า “น่า” และค าว่า “รัก” เข้าด้วยกัน หมายถึง ชวนให้รัก

2. การกลายเสียง (assimilation) ของพยัญชนะ น เป็นพยัญชนะ ต ซึ่งเป็นพยัญชนะที่มีฐานกรณ์
(place of articulation) เดียวกัน คือ ฐานปุ่มเหงือก (alveolar) แต่มีลักษณะการออกเสยีง
(manner of articulation) ต่างกัน กล่าวคือ พยัญชนะ น มลีักษณะการออกเสียงเป็นเสียงนาสิก
(nasal) แต่พยัญชนะ ต มีลักษณะการออกเสียงเป็นเสียงกัก (plosive)

3. การกลายเสียง ของพยัญชนะ ร เป็นพยัญชนะ ล ซึ่งพยัญชนะทัง้สองมีฐานกรณเ์ดียวกัน คือฐาน
ปุ่มเหงือก แต่มลีักษณะการออกเสียงต่างกัน กล่าวคือ พยญัชนะ ร มีลักษณะการออกเสียงเป็นเสยีง
กระดกลิ้น (tap) ส่วนพยัญชนะ ล มีลักษณะการออกเสียงเป็นเสียงข้างลิ้น (lateral)

4. การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ จากเดิมสะกดด้วยวรรณยุกต์เอกเป็นสะกดด้วยวรรณยุกต์ตรี

5. การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้น จากเดิมสะกดด้วยพยัญชนะ ร เป็นสะกดด้วยพยัญชนะ ล 

6. การเปลี่ยนแปลงสระ จากเดิมสะกดด้วยสระอะลดรปูเป็นสระอา

7. การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ จากไม่มีรูปวรรณยุกต์เปน็วรรณยุกตต์รี

8. การเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะท้ายแสดงลักษณะการออกเสยีงลากยาวในภาษาพูด

9. การสร้างค าจากสื่อหรือบุคคลที่มีช่ือเสยีง
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ได้จาก ตัวอย่างเช่น “น้ าที่รอการระบาย” เป็นวลีที่เกิดจากผู้ว่ากรุงเทพ ฯ ณ ขณะนั้นคือ มรว. สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร ได้กล่าวระหว่างที่เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมกรุงเทพ ฯ ว่าน้ าที่ท่วมขังนั้นเป็นน้ าที่รอการระบาย 
ไม่ใช่น้ าท่วม ซึ่งค ากล่าวนี้ส่งผลให้มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นจ านวนมากจึงมีการน าวลีดังกล่าวมาใช้เพ่ือ 
เสียดสีผู้ว่าคนดังกล่าว หรือค าว่า “ติ่ง” เป็นค าที่เกิดมาจากการที่มีผู้ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับดารา 
นักร้อง และคอยตามติดดารา นักร้องเหล่านั้น เปรียบเหมือนติ่งที่ยื่นออกมาจากผิวหนังของร่างกาย 
นอกจากนี้ ยังมีวลี “สามีแห่งชาติ” ที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้กล่าวถึง ผู้ชายที่เป็น ดารา นักร้อง หรือ บุคคล ที่
มีชื่อเสียง ที่มีบุคคลิกหน้าตาดี นิสัยดี อันเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบของผู้หญิง จ านวนมากจนอยากได้ เป็น
สามีและยกย่องให้เป็นเสมือนสามีของผู้หญิงทุกคน ซึ่งสแลงทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ล้วนแสดงให้ เห็น
ถึงสภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 

นอกจากสแลงที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพหรือเหตุการณ์ทางสังคมข้างต้นแล้ว ผู้วิ จัยยัง 
พบว่าสแลงยังได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนในสังคม ยกตัวอย่างเช่น ค่านิยมการใช้โทรศัพท์ 
มือถือถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ ดังจะเห็นได้จากค าว่า “เซลฟี่” เป็นค าที่สะท้อนให้เห็น 
ถึงค่านิยมเกี่ยวกับการถ่ายรูปตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์ หรือค าว่า “แคปเชอร์” ก็เป็นสแลงที่เกิด 
มาจากผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่นิยมถ่ายรูปหน้าจอขณะที่ก าลังใช้งานอยู่ เพ่ือแบ่งปันให้กับผู้ใช้งานคนอ่ืน 
หรือสแลงที่แสดงถึงค่านิยมเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิง เช่นค าว่า “บิ๊กอาย” เป็นสแลงที่ 
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมเกี่ยวกับ การที่ผู้หญิงชอบใส่คอนแทคเลนส์ชนิดที่ท าให้ดวงตากลมโตกว่าปกติ 
ซ่ึงเชื่อว่าจะท าให้ใบหน้ามีเสน่ห์ น่ารัก หรือค าว่า “โบ” ซึง่มาจากค าว่า “โบท็อกซ์” แสดงให้เห็นถึง 
ค่านิยมเก่ียวกับการท าศัลยกรรม 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบสแลงที่สะท้อนด้านความเชื่อของคนไทยด้วย ดังจะเห็นได้จากค าว่า 
“ลูกเทพ” หมายถึง ของขลังชนิดหนึ่งที่มีการอันเชิญดวงวิญญาณให้มาสถิตอยู่ในตุ๊กตา โดยค า 
ดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมอันเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องทางไสยศาสตร์ว่า การบูชา 
ตุ๊กตาดังกล่าวจะท าให้ผู้ที่บูชามีโชคลาภ ซึ่งตุ๊กตาลูกเทพดังกล่าวได้กลายมาเป็นกระแสดังในสังคม 
ช่วงหนึ่ง เนื่องจากมีดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงน าตุ๊กตาดังกล่าวมาบูชาและมีการโพสต์บนสื่อออนไลน์ 
จนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
 

6.2.3 สแลงเกิดจากอิทธิพลของสื่อวงการต่าง ๆ 
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสังเกตพบว่าค าหรือวลีต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสแลงในเฟซบุ๊ก 

เกิดจากอิทธิพลของสื่อจากหลายวงการ ได้แก่ วงการบันเทิง วงการการเมือง วงการกีฬา  วงการ 
เทคโนโลยี แต่สแลงที่พบส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของสื่อที่ให้ความบันเทิงต่าง ๆ อาทิเช่น ละคร ซี
รีส์ รายการโทรทัศน์ เพลง ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “ตั๊ลล๊ากกก” เป็นค าที่สร้างมาจากค าพูดของ 
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ตัวละครตัวหนึ่งในรายการบันเทิงชื่อว่า “We Are Lovely Pet” ที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์  
www.youtube.com โดยค าดังกล่าวเกิดจากการสะกดค าให้มีลักษณะทางเสียงใกล้เคียงกับเสียงพูด 
ของตัวละครมากท่ีสุด ทั้งนี้ เนื่องจากตัวละครดังกล่าวมีลักษณะการออกเสียงไม่ชัดคล้ายเด็กพูด หรือ 
ค าว่า “ล าไย” ที่มีความหมายว่า รู้สึกร าคาญ หรือหมายถึงคนที่เรื่องมากหรือคนที่ท าอะไรช้าจน  
น่าร าคาญ ก็เป็นสแลงที่มีที่มาจากซีรีส์เรื่อง “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์” หรือค าว่า “โอปป้า” เป็นค าที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาเกาหลีที่เข้ามามีบทบาทในภาษาไทย โดยค าดังกล่าวเกิดจากการที่คนไทย 
กลุ่มหนึ่งชื่นชอบและติดตามดารา นักร้อง หรือซีรีส์เกาหลี จนกลายเป็นกระแสสังคมที่เรียกว่า 
“เกาหลีฟีเวอร์” อันมีอิทธิพลอย่างมากต่อคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยท างาน 
ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการใช้ภาษาเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลต่อวัฒนธรรมการแต่งกาย 
และอาหารอีกด้วย นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้ยังพบวลีต่าง ๆ ที่สร้างมาจากสื่อบันเทิง ยกตัวอย่างเช่น 
“แม่ก้อคือแม่” เป็นวลีที่มีที่มาจากรายการเรียลลิตี้เกี่ยวกับการค้นหานักแสดงหรือนางแบบ หรือวลี 
“วนไป” เป็นวลีที่เกิดจากซีรีส์เรื่อง “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์” โดยวลีนี้มักใช้ประกอบกับค ากริยาอ่ืน ๆ เช่น 
“กินวนไป” “ท างานวนไป” “ขับรถวนไป” เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี สแลงที่เกิดจากอิทธิพลของสื่อบันเทิงดังกล่าวข้างต้นที่พบในงานวิจัยนี้มี  
ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรอุษา ถีวันดี (2551) ที่ได้อภิปรายไว้ว่าค าหรือข้อความที่ 
พบในนิตยสารมักมาจากถ้อยค าที่ใช้สื่อสารในวงการบันเทิง ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการที่  
สแลงส่วนใหญ่มาจากสื่อบันเทิงนั้น เนื่องจากสื่อดังกล่าวเป็นสื่อที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
และมีการใช้ภาษาในระดับที่เป็นกันเอง 

นอกจากสแลงที่เกิดจากอิทธิพลของสื่อบันเทิงดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ใน  
งานวิจัยนี้ยังพบสแลงที่เกิดจากอิทธิพลของสื่อวงการอื่น ๆ อีก อาทิเช่น วงการการเมือง วงการกีฬา 
หรือวงการเทคโนโลยี เป็นต้น โดยสแลงที่มีอิทธิพลมาจากวงการการเมืองที่พบในงานวิจัยนี้ ยก 
ตัวอย่างเช่น “รากหญ้า” เป็นสแลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะที่ พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี หรือวลี “คืนความสุข” เป็นวลีที่มีทีมาจากชื่อเพลง “คืนความสุขให้ 
ประเทศไทย” ที่แต่งโดย พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่ 29 และหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ “คนเสื้อแดง” เป็นสแลงที่เกิดจากกลุ่มผู้สนับสนุนแนวร่วมประชาธิปไตย 
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่มักใส่เสื้อสีแดงเมื่อมีการชุมนุมกันทางการเมือง 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบสแลงที่สร้างมาจากอิทธิพลของวงการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล 
ยกตัวอย่างเช่นค าว่า “เด็กผี” หมายถึง ผู้ที่ชื่นชอบและเชียร์ทีมฟุตบอล Manchester United ซึ่ง
ค าดังกล่าวมาจากการน าโลโก้ของทีมฟุตบอลดังกล่าวมาตั้งฉายา หรือค าว่า “คาบ้าน” หมายถึง 
การแข่งขันฟุตบอลที่เกิดข้ึน ณ เมืองหรือประเทศของทีมที่เป็นเจ้าบ้าน โดยมีทีมที่เป็นเจ้าภาพ แพ้ 
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ชนะ หรือเสมอกันก็ได้ แต่โดยมากมักหมายถึงการแพ้ ยกตัวอย่างประโยคเช่น “ฟุตบอลแมตช์ล่าสุด 
แมนยูแพ้คาบ้านเลย” ซึ่งค าดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากวงการฟุตบอล หรือในค าว่า “ตกชั้น” 
หมายถึง การคัดเลือกนักฟุตบอลหรือทีมฟุตบอลที่ท าผลงานได้ไม่ดีของแต่ละระดับให้เลื่อนไปแข่งขัน 
ในระดับเกมส์ที่ต่ ากว่า 

จากตัวอย่างข้างต้นที่พบว่า สแลงในเฟซบุ๊กได้รับอิทธิพลจากสื่อวงการต่าง ๆ เช่น 
วงการบันเทิง วงการการเมือง และวงการกีฬาแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่า สแลงในงานวิจัยนี้ยังได้รับอิทธิพล 
มาจากวงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วย ยกตัวอย่างเช่น “แคป” หมายถึง การถ่ายภาพหน้าจอ 
โทรศัพท์มือถือในขณะที่ใช้งานอยู่ “แอพ” หมายถึง โปรแกรมเสริมส าหรับใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร 
อย่างเช่นสมาร์ทโฟน หรือค าว่า “กดไลค์” หรือ “กระทืบไลค์” หมายถึง ความรู้สึก ถูกใจชอบใจ โดย
ค าดังกล่าวมีอิทธิพลมาจากการกดปุ่มถูกใจในเฟซบุ๊ก 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อย่างเช่นเฟซบุ๊กนั้น 
มีลักษณะพิเศษเฉพาะ กล่าวคือ เป็นภาษาที่มีรูปค า เสียง หรือความหมายที่ต่างไปจากภาษา 
มาตรฐาน มักเข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม โดยมีวิธีการสะกดค าเพ่ือให้ใกล้เคียงกับภาษาพูดมากที่สุด รวมทั้ง 
เป็นการสร้างค าเพ่ือสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก สีหน้า ท่าทาง รวมไปถึงลักษณะน้ าเสียงของผู้ใช้ภาษา 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นตรงกับคริสตัล (Crystal, 2001) ว่า การที่ผู้ใช้ภาษาสร้างค าในลักษณะดังกล่าว 
ขึ้นนั้นเป็นผลอันเนื่องมาจาก ข้อจ ากัดบางประการของการสื่อสารผ่านหน้าจอที่มีขนาดจ ากัดและเป็น 
การสื่อสารที่คู่สนทนาไม่เห็นหน้ากัน ผู้ใช้ภาษาจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายให้ 
ใกล้เคียงกับการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันมากที่สุด ทั้งนี้ ลักษณะพิเศษประการหนึ่งที่ผู้วิจัยพบใน 
งานวิจัยนี้คือ การสร้างค าหลายวิธีประกอบกัน ดังจะพิจารณาได้จากค าอธิบายในหัวข้อที่ 6.2.1 ที ่
ผู้วิจัยได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการสร้างค าในลักษณะดังกล่าวนับเป็น 
ปรากฏการณ์ใหม่ทางภาษาท่ีมิใช่เป็นความวิบัติของภาษา หากแต่เป็นความหลากหลายทางภาษา อัน 
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้ภาษาที่ประดิษฐ์ค าขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถพบได้ในทุกภาษาดังเช่น 
ในภาษาอังกฤษ 

หากเปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ระหว่างภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษแล้ว ผู้วิจัยพบว่าทั้งสองภาษามีลักษณะการใช้ภาษาที่คล้ายกันหลายประการ อาทิเช่น 
การใช้อักษรย่อ ซึ่งเป็นลักษณะภาษาที่เป็นที่นิยมใช้มากในสื่อสังคมออนไลน์ เช่นในค าว่า “GOAT” 
ย่อมาจาก “great of all time” “TBH” ย่อมาจาก “to be honest” “GNOC” ย่อมาจาก “get 
naked on camera” “BAE” ย่อมาจาก “before anyone else” หรือ “CU46” ย่อมาจาก “see 
you for sex” เป็นต้นส่วนการใช้อักษรย่อในภาษาไทย เช่น “สสวก” ย่อมาจาก “สุขสันต์วันเกิด” 
“ดจร” ย่อมาจาก “ดัดจริต” “ผช” ย่อมาจาก “ผู้ชาย” เป็นต้น การตัดค า เช่น “V” ตัดมาจาก 
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“very” “CRAY” ตัดมาจาก “crazy” “FAM” ตัดมาจาก “family” ซึ่งคล้ายกับค าในภาษาไทย เช่น 
“อลัง” ตัดมาจาก “อลังการ” “หมั่น” ตัดมาจาก “หมั่นไส้” เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้วิจัยยังพบ 
การใช้ลักษณะทางเสียงของค ามาสร้างเป็นค าใหม่ เช่น “Gucci” มีความหมายเท่ากับค าว่า “good” 
หรือ “cool” เนื่องจากค าดังกล่าวออกเสียงคล้ายกัน อีกท้ัง “Gucci” ยังมาจากชื่อสินค้าระดับสูง อัน
สื่อความหมายถึง ความดี ความมีค่ามาก เป็นต้นในขณะที่ภาษาไทยก็มีค าที่สร้างมาจากลักษณะ ทาง
เสียงคล้ายกัน ดังเช่นค าว่า “ล าไย” หมายถึง ร าคาญ หรือผู้ที่เรื่องมาก ท าอะไรช้าจนน่าร าคาญ 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีลักษณะการใช้ภาษาสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ที่คล้ายกันในหลายประการ โดยการน าลักษณะทางเสียงหรือหน่วยค าที่มีอยู่เดิมมาสร้างเป็นค าใหม่ 
เพ่ือสร้างความหลากหลายและแปลกใหม่ในการใช้ภาษา อันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ 
ของผู้ใช้ภาษาและวิวัฒนาการของภาษาได้เป็นอย่างดี 

พร้อมกันนี้ผู้วิจัยยังพบว่าไม่เพียงแต่ลักษณะที่เป็นรูปภาษาดังกล่าว การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 
ยังมีลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ที่ใช้เพื่อสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือท่าทางของผู้ใช้ภาษาด้วย คือ การ 
ใช้สัญรูป หรืออีโมติคอนต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยสังเกตพบว่า สัญรูปที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีการพัฒนา 
ปรับปรุงไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยี กล่าวคือ จากเดิมสัญรูปที่ใช้มักมีลักษณะที่น าเครื่อง  
หมายวรรคตอนต่าง ๆ มาประกอบรวมกันเป็นรูปใบหน้าแสดงอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น ^_^ :P T_T 
เป็นต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้เกิดสัญรูปในรูปแบบใหม ่ๆ  
ทีส่ามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมากข้ึน ยกตัวอย่าง เช่น  เป็นต้น  

จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การศึกษาการสร้างค าและความหมายของ 
สแลงในเฟซบุ๊กนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา หรือความหลากหลาย 
ทางภาษา เนื่องจากงานวิจัยนี้สามารถท าให้เข้าใจปรากฏการณ์ของภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อสังคม 
ออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท าให้เห็นถึงวิวัฒนาการของภาษาไทยด้วย สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยมี 
ความคิดเห็นว่าการใช้สแลงสื่อสารในลักษณะดังกล่าวจะไม่ถูกกล่าวว่าเป็นความวิบัติของภาษา หาก 
ผู้ใช้ภาษารู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมแก่กาละและเทศะ 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ศึกษากระบวนการสร้างค า ความหมาย และความสัมพันธ์ทางความหมาย จากสื่อสังคม 
ออนไลน์หลาย ๆ สื่อ เพื่อน ามาเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไร  
 2. ควรเก็บบันทึกและศึกษาค าที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลการศึกษาในแต่ละช่วง 
ระยะเวลาสามารถน ามาศึกษาการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของภาษาได้ 
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 3. สามารถศึกษาถึงความเป็นมาของสแลงที่เกิดข้ึนใหม่ว่าเกิดข้ึนใช้ครั้งแรกเมื่อใด โดยใคร 
หรือเผยแพร่ทางสื่อใด และในขณะที่ศึกษาค าเหล่านั้นยังคงปรากฏใช้อยู่หรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจาก 
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ภาคผนวก ก 
สแลงที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

จ าแนกตามกระบวนการสร้างค า 
 
1. กระบวนการสร้างสแลงจากการประกอบค า 
 

1.1 การสร้างสแลงเชิงโครงสร้าง จ าแนกออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 

 
(1) การซ้ าค า พบจ านวน 267 ข้อมูล 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 จริมๆๆ แน่แท้ไม่ปลอม 

2 สัสๆ มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
3 จุ๊ฟจุ๊ฟ เสียงอย่างเสียงดูดปาก จูบ ดูด 

4 จุ๊บๆ เสียงอย่างเสียงดูดปาก จูบ ดูด 

5 จิมจิม แน่แท้ไม่ปลอม 
6 อิอิ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

7 หุหุ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
8 ข าๆ ไม่จริงจัง  

9 เบื๊อออออ เบื่อ รู้สึกอิดหนาระอาใจเหนื่อยหน่ายหรือไม่อยาก 

10 ฮ่ีๆๆๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
11 อิๆๆๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

12 แหมมมๆๆๆๆ เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลก 

13 ชิวๆ ผ่อนคลายสบายๆ 
14 ด๊ีดี มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการน่าปรารถนาน่าพอใจ 

15 #รักๆๆๆๆๆๆๆ 
มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย, มีใจผูกพันด้วย ความเสน่หา
, มีใจผูกพันฉันชู้สาว 

16 ฮ่าๆๆๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

17 ลั้ลลาๆ เจ้าชู้สนุกสนาน 
18 เข้าก๊ันเข้ากัน เหมาะสม 

19 ว้าวๆๆๆ ค าอุทานประหลาดใจหรือยินดี 

20 รัวๆ การพูดหรืออาการท่ีท าอะไรแบบถี่ๆ 
21 จิมๆ แน่แท้ไม่ปลอม 

22 เทพๆ ไม่ธรรมดาหรือผู้ที่มีความช านาญเก่งกาจเป็นพิเศษ 

23 เย้ๆๆๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความดีใจ 

24 กากๆ 
สิ่งของหรือบุคคลที่มีความอ่อนแอไร้ความสามารถหรือ 
ใช้ด่าผู้ที่ท าอะไรไม่ถูกใจตน 

25 จุ้บๆ เสียงอย่างเสียงดูดปากจูบดูด 

26 มรึงๆๆๆๆ 
ค าใช้แทนผู้ที่ เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 

27 ใสๆ ลักษณะของคนท่ีเรียบร้อยซื่อๆน่ารักไม่มีพิษภัยกับใคร 

28 เริ่ดๆ ยอดเยี่ยม 
29 ฮือออ ฮือออออ อาการท่ีน ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

30 หนอยๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อไม่พอใจหรือผิดหวัง 

31 เนียนๆ อย่างสนิทและรัดกุม 
32 ของจงของแจก สิ่งของที่แบ่งหรือปันให้แก่คนหลาย ๆ คน 

33 ป่าวๆ 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธแปลว่า ไม่
มีไม่เป็นอย่างนั้น 

34 โหๆๆๆ  ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

35 กาลีบ้านกาลีเมือง ชั่วร้าย, เสนียดจัญไรของบ้านเมือง 
36 แม่งยาก แม่งเย็น ล าบากมาก 

37 โฮ๊ะๆๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
38 จริงจริ๊งงงงงงงงง แน่แท้ไม่ปลอม 

39 วู้ๆ เสียงกู่เรียกหรือขานรับอย่างดัง 

40 เจงๆ แน่แท้ไม่ปลอม 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

41 ไม่ลงไม่ลอย ไม่ลอยกระทง 
42 ช๊อบชอบ พอใจและท าบ่อย ๆ ถูกใจ 

43 อุบ๊าดดดดอุบาด อัปรีย์, จัญไร, ไม่เป็นมงคล 

44 คิคิค ิ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
45 ลั่นๆๆๆ อาการข าเสียงดังมาก 

46 แมนๆ สุภาพบุรุษผู้ชาย 

47 เวล่ าเวลา 
ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่โดยนิยมก าหนด
ขึ้นเป็นครู่คราว 

48 ด้ีดี มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการน่าปรารถนาน่าพอใจ 
49 เหี้ยๆ ค าด่า 

50 สุ้ๆๆๆๆ ค ากล่าวเพ่ือสร้างก าลังใจ 

51 นรกๆๆๆๆๆ ค าด่า 

52 เอ๋ยๆๆๆๆๆๆๆ 
ค าลงท้ายชื่อหรือถ้อยค าเพ่ือบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วย 
ความเอ็นดู, เอ๊ยก็ว่า 

53 โถๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ 

54 สัดๆ  มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

55 ไสยๆ ลักษณะของคนท่ีไม่ซื่อ มีเล่ห์เหลี่ยม 
56 ดึกๆดื่นๆ ดึกมาก 

57 โทดๆๆๆๆๆ ขอโทษ 
58 แด๊ะแด๊ะแด๊ะ ดัดจริตดีดดิ้นกระแดะกระแด๋ก็ว่า 

59 แงๆๆๆ อาการท่ีน ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

60 เยิ้มๆ 
ซึมออกมาแทบหยด โดยปริยายหมายถึงลักษณะทีเ่ห็น 
คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น นัยน์ตาเยิ้ม 

61 หนายๆๆๆๆๆๆๆ ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม 
62 ฟรีๆ ได้รับโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือสิ่งของ 

63 #แผล่บๆ ค าแสดงท่าทางแลบลิ้นกวาดริมฝีปาก 

64 ฮึๆๆ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

65 บลาๆ  ค าพูดที่เหลวไหล, ค าพูดที่ไร้สาระ 
66 ควายๆ คนโง่คนเซ่อหรือคนตัวใหญ่แต่ไม่ฉลาด 

67 แฟร์ๆ ยุติธรรม 

68 ไม่ตกไม่แต่ง ไม่ประดับ, ปรุงจัดให้ดี, ท าให้งาม 
69 ก าๆๆๆ ค าอุทาน 

70 บ้านๆ ธรรมดา 

71 หึๆๆ เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 
72 แหงมๆ แน่, แน่นอน 

73 ฝุดๆ อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด 

74 มั่วซั่ว 
สุมกัน, รวมกัน, ออกัน, ประชุม; ปะปนกันจนแยกไม่
ออก 

75 เหอเหอ !! หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

76 แบ๊วๆ 
มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสาแลดู
น่ารัก 

77 จีจี แน่แท้ไม่ปลอม 

78 คีย์วงคยี์เวิร์ด ค าส าคัญ 

79 ฮ่าฮ่า เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
80 งึมๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 

81 เจาเจาเจา ต้องการอยากได้ (มาจาก จะเอา)  
82 มวากๆๆๆ หลาย, ตรงกันข้ามกับ น้อย 

83 แว๊บๆ ปรากฏให้เห็นชั่วเวลาสั้นๆ 

84 ลุ้นๆ เอาใจช่วยเต็มที่ 
85 เชียร์ๆๆๆ การให้ก าลังใจ 

86 ปัง ปัง ปัง 
ดีเลิศ สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวยจนต้อง
ตะลึง 

87 ไหนๆๆ ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม 

88 จริมๆๆ แน่แท้ไม่ปลอม 
89 บอยๆ ความเป็นชายแข็งแรง 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
90 เลิฟๆ รัก 

91 เบาๆ นิดหน่อยทุเลาลง 
92 ฮ่าาาๆ หัวเราะเสียงดังพร้อมๆกันเพราะขบขันหรือชอบใจ 

93 โอ๊ยๆ 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่า 
มากยิ่ง แปลก 

94 ร๊ากๆ มีใจผูกพันด้วยความห่วงใยหรือเสน่หา 

95 ชิลๆ ผ่อนคลายสบายๆ 
96 เอ๊ิกๆ เสียงหัวเราะ 

97 ว้ายๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ 

98 สมงสมอง ปัญญา,ความคิด,สติปัญญา 

99 ใสใส 
ลักษณะของคนท่ีเรียบร้อยซื่อ ๆ น่ารักไม่มีพิษภัยกับ 
ใคร 

100 ที่นงที่นอน เครื่องปูลาดส าหรับนอน 

101 ฟินๆๆๆๆๆ ค ากล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 

102 กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆ 
อาการท่ีเปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจโกรธ 
หรือชื่นชม 

103 เพ๊ียงงงงๆๆๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่ออธิษฐานให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 

104 บล็อกๆ 
ล็อกหรือจ ากัดการเข้าชมโดยมากมักหมายถึงการล็อก 
ไม่ให้แสดงความคิดเห็นได ้

105 ไปอิ๊กๆๆๆๆ เพ่ิมข้ึนมากขึ้นใช้ประกอบค ากริยา 
106 อู้วๆๆๆ ค าอุทาน 

107 โอ้วๆๆๆๆ ค าอุทาน 

108 แซ่บๆ 
ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้านร้อนแรงหรือใช้ 
เปรียบเทียบการแต่งกายท่ีสวยเซ็กซี่ 

109 ฮึๆๆๆ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 
110 วะฮ่าๆๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

111 ใช่แมะๆ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

112 ยิ้มๆๆๆๆ การมีเพศสัมพันธ์ 
113 ซีซ่ี ชื่อดาราชาย (ซี) 

114 บริ๊งๆ  เป็นประกาย 

115 อ้อๆๆ 
ค าที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วหรือนึกได้อ้อ
ก็ว่า 

116 ไลค์รัวๆๆๆๆๆๆ วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกชอบใจอย่างมาก 
117 คริๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

118 เพลียๆๆ อ่อนแรงท้อแท้หมดก าลังใจ 

119 เผือกๆๆๆ 
จุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่
สมควร 

120 ม๊ากๆ หลาย, ตรงกันข้ามกับน้อย 
121 #แซวๆ กระเซ้า 

122 พยาย๊ามม พยายาม ท าโดยมานะบากบั่น 

123 กาฟงกาแฟ ชื่อเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ท ามาจากเมล็ดต้นกาแฟ 
124 ไม่ต้องกงต้องกิน วลีแสดงอาการประชด 

125 แกร๊ๆๆ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง เป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษที่ 2 
และ 3 

126 แฮะๆ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

127 จิกๆกัดๆ การใช้ค าพูดเหน็บแนมคนอื่น 
128 น่ารักกกกๆ น่าเอ็นดู ชวนให้รัก 

129 เห้ๆ ค าด่า 

130 แอบๆ นิดหน่อย เล็ก น้อย 
131 ช่างแม่งๆๆๆ ปล่อยไป ไม่สนใจ 

132 สู่ๆๆๆ 
เอาชนะกันด้วยก าลังกาย อาวุธหรือ สติปัญญา 
ความสามารถ หรือมีใจกล้า มีใจเข้มแข็งพอท่ีจะสู้กับผู้ 
รู้หรือผู้ช านาญ 

133 มั่งๆ มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 

134 ด๊ีดีย์ มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ  น่าปรารถนา น่าพอใจ 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

135 โคตรๆ มากอย่างยิ่ง 
136 หมั่นๆๆๆๆๆ ชังน ้าหน้า, รู้สึกขวางหูขวางตา 

137 เหอๆๆๆ เปล่งเสียงหัวเราะแสดงความไม่พอใจ 

138 กิกิ  เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
139 ทอมๆ เดก็ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมคล้ายเด็กผู้ชาย 

140 ไสยไสย ลักษณะของคนท่ีไม่ซื่อ มีเล่ห์เหลี่ยม 

141 ตายยยยยยๆๆๆๆ 
สิ้นชีวิต หรือค าเปล่งเสียงแสดง ความตกใจหรือ 
ประหลาดใจ 

142 มั่กๆ หลาย, ตรงกันข้ามกับ น้อย 
143 หึหึหึหึ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

144 จบนะๆๆ การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง 

145 เห้ยยๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 
146 ชัวๆ แน่นอน มั่นใจ  

147 ไม่ได้มาเล่นๆ เอาจริงเอาจัง  
148 บลาๆๆๆๆ ค าพูดที่เหลวไหล ค าพูดที่ไร้สาระ                                                             

149 จิงจิ๊งงงงงง แน่แท้ไม่ปลอม 

150 จีๆๆ แน่แท้ไม่ปลอม 
151 หัวจงหัวใจ ใจ, สิ่งที่มีหน้าที่รู้รู้สึกนึกและคิด 

152 สาธุสาธุสาธุ 
เปล่งวาจาแสดงความเห็นว่าชอบแล้วหรืออนุโมทนา 
ด้วย 

153 สู้ๆ 
เอาชนะกันด้วยก าลังกาย อาวธุหรอื สติปัญญา ความสามารถ 
หรือมีใจกล้า มีใจเข้มแข็งพอที่จะสู้กับผู้รู้หรือผู้ช านาญ 

154 สู้! สู้! 
เอาชนะกันด้วยก าลั งกาย อาวุธหรือ สติปัญญา 
ความสามารถ หรือมีใจกล้า มีใจเข้มแข็งพอที่จะสู้กับ 
ผู้รู้หรือผู้ช านาญ 

155 วะฮ่าฮ่าฮ่า เปล่งเสียงหัวเราะเสียงดัง เพราะขบขันหรือชอบใจ                 

156 ปังๆ 
ดี เลิศ สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่ งของที่สวย 
จนต้องตะลึง                                                               
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157 เป๊ะๆ เนี๊ยบ แม่นย า 
158 สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆ  ค าชมว่ายอดเยี่ยม 

159 เพ่ิลๆ 
ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิท สนมคุ้นเคยกัน หรือค าใช้ 
แทนค าว่า เขา หรือ ท่านในอาการท่ีเป็นกันเอง  

160 เพ้ียงๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่ออธิษฐานให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง                                                

161 ฮ้ึบๆๆ กลับรวบรวมก าลังใจท าอย่าง เอาจริงเอาจัง                    
162 ว๊ากๆ ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ                                                                           

163 คร้าๆๆๆ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

164 คริ คริ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
165 ฮาๆ หัวเราะเสียงดังพร้อม ๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ  

166 ฮัลโหลๆ สวัสดี ค าทักทาย 

167 ปุกาดๆ ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ  

168 ตลอดๆๆ 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึง
อีกจุดหนึ่ง, 

169 แจ่ม ๆ ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

170 ใสๆวัยรุ่นชอบ 
วัยรุ่นที่ชอบลักษณะการแต่งหน้า แต่งกาย หรือท าให้ดู
เป็นคนเรียบร้อย ซื่อ ๆ น่ารัก 

171 ชิมิชิมิ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม  

172 #ดิ้นๆ 
อาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรง, แก้ข้อหา, 
ปลดเปลื้องข้อหา 

173 หมาๆ ไม่ดี เลว ชั่ว  
174 ล่มจมๆๆๆ   สิ้นเนื้อประดาตัว 

175 อุ๊ยๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจมักเป็นเสียงผู้หญิง                                                        

176 คักๆ มาก ดีมาก สุดยอด เยี่ยมยอด                                                                      

177 ฮือๆๆ 
เสียงอย่างเสียงครางของเด็ก เมื่อร้องไห้นาน ๆ หรือ
เสียงครางเม่ือมีอาการไข้หรือหนาวเย็น  

178 โอมเพ้ียงๆๆๆๆ ค าข้ึนต้นหรือลงท้ายของการขอพร 

179 หล่อ หล๊อ...หล่อ งาม เช่น รูปหล่อ  
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180 รอ ร้อ รอ คอย  
181 เอ๊าะๆ เป็นหนุ่มเป็นสาว อ่อนเยาว์  

182 ช่าย ๆ 
ค ารับรองแสดงว่า เป็นเช่นนั้น เป็นอย่างนั้น ถูก แน่ 
บางทีก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่า ไม่ใช่ 

183 เยิฟเยิฟ รัก 

184 ท่ดๆๆๆๆ ขอโทษ 
185 นู้ด ๆ  เปลือย โทนสีเนื้ออ่อน ๆ เหมือนไม่มีสี 

186 เบลอ ๆ ความพร่ามัว       

187 เข้าก๊ันเข้ากัน ประสมได้อย่างลงตัว  
188 แน่นๆ หนา 

189 ช๊อบชอบบบ พอใจและท าบ่อย ๆ ถูกใจ 

190 โห๋ๆๆ  ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ  
191 ห๊อมหอมมมมมมม มีกลิ่นดี, ตรงข้ามกับ เหม็น  

192 แป่วๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับท่ีมุ่งหมายคาดไว้                                                      
193 ง๊ายง่าย สะดวก, ไม่ยาก 

194 มันส์ๆ เพลิน, ถูกอกถูกใจ, ออกรสออกชาติ             

195 ฮ่ือๆๆ 
เสียงอย่างเสียงครางของเด็ก เมื่อร้องไห้นาน ๆ หรือ
เสียงครางเม่ือมีอาการไข้หรือหนาวเย็น  

196 จุดๆนึง ตอนนี้, ณ ขณะนี้ 

197 มุงๆ 
ค าใช้แทนผู้ที่ เราพูดด้วย , มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2  

198 เช๊ยเชย ไม่ทันสมัย, เปิ่น               
199 น้านนาน ยาว, ช้า, (ใช้แก่เวลา)   

200 เสยๆ 
ใช้ประกอบข้อความหรือค าอ่ืน มีความหมายต่าง ๆ 
แล้วแต่ข้อความแวดล้อม  

201 รักๆใคร่ๆ รัก  

202 ซ๊ัดๆ ประจักษ์แจ้ง, แจ่มแจ้ง   
203 ดีด๊ี มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ  น่าปรารถนา น่าพอใจ 
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204 มั้ย ๆ เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่  
205 ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่คงที ่

206 กิ๊วๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงการหยอกล้อ                                                          

207 ขิขิ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
208 แต๊ๆ จริง                    

209 ชมพู่ๆๆๆๆๆๆๆ ชื่อเฉพาะ (ชมพู่) 

210 ฟุดๆ อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด         
211 คิดถึงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นึกถึง, นึกถึงด้วยใจผูกพัน 

212 ตาหลอดๆ 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึง 
อีกจุดหนึ่ง    

213 เยยๆๆๆ ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 

214 เขิลลลลๆ วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอาย เข้ากันไม่สนิท                 

215 แซ่บๆ 
ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้าน ร้อนแรง หรือใช้
เปรียบเทียบการแต่งกายท่ีสวย เซ็กซี่ 

216 ปัง ปัง ปัง 
ดี, เลิศ, สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย 
จนตะลึง                        

217 สตอๆๆ พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง โกหก 

218 แปะๆๆ  
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด 
จากการปรบมือ                                                           

219 ป่วยๆ แปลก ประหลาด 
220 #ยิ้มอ่อนๆ ยิ้มด้วยความชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง 

221 ร้องไห้หนักมากๆๆ วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกความผิดหวังมาก 

222 แล่วๆๆๆๆๆ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ล่วงไปหรือ 
สุดสิ้นลง   

223 ม่ายๆๆๆๆๆๆๆๆ มิ ค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 
224 ม๊วกม๊วก  หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

225 มะมะ หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

226 งั่มๆ  เสียงขู่ของหมาที่ก าลังกินข้าว งับเบา ๆ                                                      
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227 #ว้าวว้าวว้าว ค าอุทานประหลาดใจ หรือยินดี                                                                       
228 จิงจิ๊งๆๆ แน่แท้ไม่ปลอม 

229 ดีด้ี 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ  น่าปรารถนา น่า
พอใจ 

230 ทิ่มๆ เรียกอาการท่ีหัวหรือหน้าพุ่งไปข้างหน้า 

231 แค่ก!! แค่กก!! 
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด 
จากการไอ) 

232 แหะๆ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 
233 คึคึ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

234 กรั๊กๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

235 ขรี้ ขรี้ 
กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้ว ขับถ่ายออกทาง 
ทวารหนัก, อุจจาระ  

236 โถถถวววๆๆๆๆ ค าที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ           
237 ซ้ าๆซากๆ  จ าเจ 

238 (ฟูคค...ฟูคคค)  
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด
จากลม)  

239 มือถงมือถือ อุปกรณ์สื่อสารพกพา 

240 ตงๆ ไม่คดโค้ง ไม่งอ  
241 หลวยๆ งามน่าพึงพอใจ   

242 แหง๋ๆ แน,่ แน่นอน                       
243 เย่ๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความดีใจ  

244 บิ๊กๆ ใหญ่ มีอ านาจมาก 

245 เทพเทพ 
การมีความสามารถหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สูง
มาก 

246 ดิๆๆ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  
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247 เนิร์ดๆ 
บุคคลที่เก่งแต่เรื่องเรียน หรือทางวิชาการ มักไม่ชอบ 
เข้าสังคม และมักใส่แว่นสายตาหนา ๆ                              

248 แอดๆ ผู้ดูแลระบบ 
249 เหวอๆ อาการมึนท าอะไรไม่ถูก 

250 ฟุดฟิดๆ เสียงที่เกิดจากอาการใช้จมูกสูดดม 

251 เม้นๆ การแสดงความคิดเห็น มาจาก comment 
252 กร๊วบๆ เสียงดังอย่างเคี้ยวถูกของแข็งหรือของกรอบ 

253 โอเคๆ ตกลง เห็นด้วย ใช้ได้  

254 อยากปายๆ ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

255 สตรองๆๆ 
แข็งแรง เป็นค าที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 
โดยค านี้มีท่ีมาจากรายการทีวีเดอะเฟสไทยแลนด์ 

256 คัยๆ ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง, (ซึ่งมิได้ก าหนดแน่นอนลงไป)                           

257 ติ้วๆ รวดเร็ว 

258 ฮึบ ฮึบ ฮึบ รวบรวมก าลังใจ ท าอย่างเอาจริงเอาจัง        
259 โครตๆ ค าไม่สุภาพหรือเป็นค าด่า  

260 โหๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ                                                    

261 หวายๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ                     
262 นอยด์ ๆ  เบื่อ เซ็ง หวาดระแวง 

263 น่าร๊ากๆๆๆ ชวนให้รัก    
264 เชิดๆ ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น  

265 เริศๆๆๆๆๆ ยอดเยี่ยม 

266 ร่มๆ ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน มักใช้เป็นค าซ้ า 

267 โอ้ยๆ  
ค าที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึก เจ็บปวด หรือรู้สึกว่า 
มากยิ่ง แปลก 
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(2) การซ้อนค า พบจ านวน 3 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 โตโน่นโตนี่ ชื่อดารา นักร้อง (โตโน่) 
2 คุนพระคุนเจ้า!!!!!! ค าอุทาน 

3 ค าพูดค าจาา ถ้อยค า 

 
(3) การประสมค า พบจ านวน 182 ข้อมูล 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 ลูกเพจ ผู้ที่ติดตามข่าวสารบนหน้าสื่อเฟซบุ๊ก 
2 ขโมยซีน ยื้อเอาบทบาทหรือความส าคัญไปเป็นของตน 

3 ตัวเธอ ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยมักหมายถึงบุคคลผู้เป็นที่รัก 

4 ตุ๊กตายาง ตุ๊กตาท่ีมีไว้เพ่ือท ากิจกรรมทางเพศ 
5 คุณมึง ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย 

6 หนังหน้า สภาพหรือคุณลักษณะของใบหน้า 

7 เบ้าหน้า โครงหน้ารูปหน้า 
8 เหง้าหน้า โครงหน้ารูปหน้า 

9 เด็กผ ี คนที่เชียร์ทีมฟุตบอล Manchester United 
10 เทพีกาลกิณี เทพแห่งเสนียดจัญจัญไรเทพแห่งความอัปมงคล 

11 ผีแดง ฉายาทีมฟุตบอล Manchester United 

12 กิจกาม ธุระท่ีเกี่ยวกับความใคร่ในกาม 

13 เจริญรุ่งริ่ง 
ไม่มีความงอกงามขาดออกเป็นริ้ว ๆ ตรงข้ามกับ 
เจริญรุ่งเรือง 

14 ลูกเทพ 
ตุ๊กตาที่ผ่านกระบวนการเชิญญาณให้มาสถิตอยู่ในตัว 
หุ่นหรือตุ๊กตาซึ่งต่างจากการปลุกเสกเฉกเช่นกุมาร 
กุมารี 

15 คุณมรึง ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย 

16 ทีมงาน ผู้ร่วมท างาน 
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17 ท่ายาก 
ลักษณะท่วงทีของร่างกายในอิริยาบถการมีเพศสัมพันธ์ 
ที่แปลก 

18 มือถือ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พกติดตัวไปได้ใช้ส่งและรับสัญญาน 
เสียงหรือภาพ 

19 ตัวเล็ก ค าเรียกเด็กเล็กๆหรือลูกหรือผู้เป็นที่รัก 

20 หูฟัง 
อุปกรณ์เครื่องเสียงชนิดหนึ่งคล้ายล าโพงใช้ใส่หู 
เพ่ือได้ยินเสียง 

21 เว็บโป๊ 
ที่อยู่ของเว็บอันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยหรือค่อน 
ข้างเปลือย 

22 หนังธรรมมะ 
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยหรือค่อนข้าง 
เปลือย 

23 บ้องข้าวหลาม อวัยะเพศชาย 

24 หนังเอ็กซ์ 
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยหรือค่อนข้าง 
เปลือยหรือหนังโป๊ 

25 หนังโป๊ 
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยหรือค่อนข้าง 
เปลือย 

26 อณูชีวิต รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของสิ่งมีชีวิต 
27 ตีฉิ่ง  การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง 

28 ปลื้มปริ่ม เบิกบานยินดีมาก 

29 ตูดหมา  ค าด่า 
30 เย็ดแม ่ ค าอุทานที่ถือว่าเป็นค าหยาบคาย 

31 คาบ้าน 
การกระท าที่แพ้ชนะหรือเสมอกันที่เกิดขึ้นณเมืองหรือ
ประเทศของผู้กระท าหรือเจ้าบ้านมักใช้ในความหมาย 
ของการแข่งฟุตบอล 

32 ผู้จัดการทีม ผู้ที่เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ดูแลคนในกลุ่ม 

33 ทีมกราฟฟิค ผู้ที่มีหน้าที่ออกแแบบศิลปะภาพพิมพ์ต่าง ๆ 

34 อับโชค ถึงท่ีอับจน, ถึงคราวชะตาตก 
35 แฟนพันธุ์แท้ ผู้นิยมชมชอบและมีรู้จริงเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ 

Ref. code: 25605606033024JQX



186 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

36 เปรตแดง ฉายาทีมฟุตบอล Manchester United 
37 ค้างฟ้า ล่วงเวลานานเป็นปี 

38 ชาติหมา ค าด่า 

39 หน้าหี ค าด่า 
40 หน้าสด ใบหน้าที่ปราศจากการแต่งหน้า 

41 โลกออนไลน์ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ 

42 กระทู้พลีชีพ 
การตั้งหัวข้อหรือข้อความที่ให้อธิบายซึ่งมีความเสี่ยงที่
อาจโดนต าหนิ 

43 ขุ่นแม่ 
ค าใช้เรียกบุคคลที่ชื่นชมยกย่องเก่งหรือสวยเป็นค า 
สรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 

44 ควายเผือก!!! ค าด่า 
45 ตุ๊ดเด็ก เด็กชายที่มีจิตใจเหมือนผู้หญิง 

46 อู๊ดอ๊ีด ค าแสดงอาการอิดออดไม่อยากท าตาม 

47 ขั้นสุด ระดับสูงที่สุด 

48 คู่จิ้น 
คน 2 คนที่คนอ่ืนจับคู่ให้และเชียร์ให้เป็นคู่รักกันจริง ๆ  
มักใช้กับบุคคลที่มีชื่อเสียง 

49 สาววาย 
ผู้หญิงที่จินตนาการจับคู่หรือเชียร์ให้ดารานักร้องหรือ 
ตัวการ์ตูนที่มีเพศเหมือนกันเป็นคู่รักกันจริง ๆ 

50 หน้าหงาย ผิดไปจากท่ีคาดหวังไว้อย่างมาก 

51 เลอออคร้าาา มีค่ายิ่ง 

52 เลอค่าาาา มีค่ายิ่ง 
53 ข าแรง อาการหัวเราะเพราะชอบใจอย่างมาก 

54 ใจสู้ มีใจกล้าที่จะสู้ 

55 ตัวพ่อ 
ผู้ชายที่มีลักษณะนิสัยหรือทักษะบางอย่างเด่นกว่าคน 
อ่ืนใช้ได้ทั้งในความหมายดีและไม่ดี (หากเป็นผู้หญิง 
เรียกว่าตัวแม่) 

56 สตอเบอร์แหล พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง 

57 วางตัว ประพฤติตน 
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58 แพงเว่อร์ มีราคาสูงมากเกินความเหมาะสม 
59 กะโหลกกะลา ไม่มีค่า 

60 บ้าบอ 
เสียสติ, วิกลจริต, สติฟ่ันเฟือน, หลงใหลหรือมัวเมา 
ในสิ่งนั้นๆจนผิดปรกติ 

61 ดักแก ่
การพูดสกัดคนมีอายุหรือคนแก่ที่รู้หรือจ าได้เกี่ยวกับ 
บุคคลสิ่งต่าง ๆ หรือเกิดทันเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
ในอดีต เพ่ือตอกย้ าว่าบุคคลนั้นมีอายุมาก  

62 น้ าตาคลอ 
น ้าที่เกือบไหลออกจากนัยน์ตา เพราะประสบอารมณ์ 
อันแรงกล้า 

63 ตกข่าว ไม่ทันต่อเรื่องราว 
64 กลิ่นตุๆ เรื่องราวที่มีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ แปลก ๆ 

65 ปวดตับ กลุ้มใจ สะเทือนใจ 

66 ชะนีไทย ผู้หญิงไทย 
67 อีเจ้ สรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 ใช้แสดงว่าเป็นเพศหญิง 

68 น้ าเดิน 
อาการที่มีน้ าหล่อลื่นไหลออกมาทางอวัยวะเพศ เมื่อม ี
ความต้องการทางเพศ หรือเป็นอาการของคนท้องใกล้ 
คลอด 

69 งามใส้ 
น่าขายหน้า, ใช้เป็นค าประชด มีความหมายเหมือน 
ค าว่า งามหน้า 

70 เยอะสิ่ง เรื่องมาก เรื่องเยอะ 
71 ขุ่นเจ้ ค าใช้เรียกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า ในเชิงหยอกล้อ 

72 ฉีกขา การท าท่าทางโดยให้ขาท้ังสองข้างแยกออกจากกัน 
73 มั่นความสูง มีความม่ันใจในส่วนสูงของตนเอง 

74 น้ าเน่า 
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ไร้สาระหรือมีเนื้อหา ซ้ า ๆ มัก
มีความหมายเชิงลบ โดยมากใช้กล่าวถึงละคร  

75 แซ่บเว่อร์  ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ดูจัดจ้าน ร้อนแรงมาก 

76 ออกทริป 
การออกเดินทางไปต่างสถานที่เป็นหมู่คณะ และมี การ
ท ากิจกรรมร่วมกัน  
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77 ตะลอนทัวร์ การท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่าง ๆ 
78 หัวดอ ส่วนปลายของอวัยวะเพศชาย บางครั้งใช้เป็นค าด่า 

79 ชั่งหัว ไม่สนใจ ไม่เห็นหัว ปล่อยไปตามเรื่องตามราว 

80 เพจแบน 
การตั้งหน้าบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเพ่ือ 
ประจานบุคคลที่ท าตัวไม่ดี ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม 

81 ช่างแม่งๆๆๆ ปล่อยไป ไม่สนใจ 
82 แอ๊บแบ๊ว เสแสร้งท าเป็นไร้เดียงสา 

83 สปอร์ตเกิร์ล ผู้หญิงที่ชอบเล่นกีฬา 

84 เล่นข่าว สาละวนหรือหมกมุ่นอยู่กับข่าวเดิมซ้ า ๆ 
85 แย่งซีน ยื้อเอาบทบาทหรือความส าคัญไปเป็นของตน 

86 #งานช้าง 
การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกันที่จัดอย่างใหญ่ 
โต โดยเปรียบเทียบขนาดของช้างกับความใหญ่โตของ 
งาน 

87 หน้าแน่น การแต่งหน้าหนาและมีสีจัดจ้าน 

88 หน้าลอย 
การแต่งหน้าหนาโดยการใช้แป้งหรือรองพ้ืนผิดเบอร์ 
เลยท าให้ใบหน้าโดดเด่นหรือลอยออกมา 

89 อิห่านนน ค าด่า 

90 โมหน้า การท าศัลยกรรมบนใบหน้า 

91 นักสืบพันทิป 
กลุ่มสมาชิกผู้ใช้งานเว็บไซต์พันทิปที่ช่วยกันสืบหา 
เบาะแส ความลับ ข้อมูลข้อเท็จจริง เกี่ยวกับบุคคล 
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นในสังคม 

92 เส้นใหญ่ 
พวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่สามารถอ านวยประโยชน์ ให้
ได้ 

93 โลกโซเชียล เครือข่ายสังคมออนไลน์                                                 

94 ลูกทีม ผู้ร่วมกลุ่ม 
95 สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆ  ค าชมว่ายอดเยี่ยม 

96 สาวหวาน ผู้หญิงที่น่ารัก อ่อนหวาน สดใส ชวนมอง 

97 สายป่าน เงินทุนส ารอง 
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98 ติดดิน มีฐานะดีแต่ประพฤติตัวแบบชาวบ้านธรรมดา 
99 ยั่วน้ าลาย ท าให้รู้สึกอยากได้ 

100 รูดม่าน!  เปิดหรือปิดงาน 

101 มุมเสย การถ่ายรูปโดยถ่ายจากใต้คางขึ้นไปบนใบหน้า 
102 ขั้นสุดดดดด มาก ที่สุด  

103 ของขึ้น 

คนที่นับถือสิ่งที่มีอ านาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกัน ว่าอาจ 
บันดาลให้ส าเร็จได้ดังประสงค์หรือของขลังแล้วเข้าไป 
ในพิธีและเกิดอาการ ควบคุมตัวเองไม่อยู่ เช่น ตัวสั่น 
ร้องเสียงดัง เป็นต้น แต่โดยมากมักหมายถึง อารมณ์ 
โกรธ โมโหมาก 

104 แรดเงียบ!!!! 
คนที่ดัดจริตแบบไม่กระโตกกระตาก หรือไม่แสดงออก 
มากนัก 

105 หน้าห... ี ค าด่า 

106 ปีทอง ปีที่ดี มีความเจริญรุ่งเรือง 

107 ตาร้อน อิจฉา มักใช้ว่า อิจฉาตาร้อน 
108 แปดหลอดดด เปล่งเสียงดังมาก 

109 หน้าคม ใบหน้าที่มีลักษณะคมข า มักหมายถึงหญิงผิว 2 สี  

110 น้ าตบ 
ของเหลวที่ใช้บ ารุงผิวหน้า โดยก่อนใช้จะต้องเทลงบน 
ฝ่ามือแล้วตบไปบนผิวหน้าเบา ๆ 

111 ภาพหลุด 
ภาพที่เป็นความลับหรือที่เป็นส่วนตัวถูกเผยแพร่สู่ 
สาธารณะ 

112 โพสท่า การวางท่า ท าท่าทาง  
113 มาแรง เป็นที่นิยมมาก 

114 คุนมรึง ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย  

115 นักตบ นักกีฬาวอลเล่ย์บอล 
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116 ยานแม ่
ไอดอลหรือผู้หญิงที่มีลักษณะนิสัยหรือทักษะบางอย่าง 
เด่นกว่าคนอื่น ใช้ได้ทั้งในความหมายดีและไม่ดีบางครั้ง 
หมายถึง อาการเหม่อลอย 

117 แจ้งเกิด ท าให้มีชื่อเสียง 

118 สุดพลัง! มาก เยอะ ที่สุด                  

119 ป้ายแดง ใหม่ ล่าสุด 
120 ตีตลาด ท าการตลาดเพ่ือท าลายคู่แข่ง 

121 ถูกใจ ชอบใจ เป็นที่พอใจ 

122 "มนุษย์ป้า" 
ค าเรียกผู้หญิงที่มีพฤติกรรม ท าอะไรตามใจตน โดยไม่ 
สนใจคนอ่ืนหรือสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง โดยมากมักเป็น 
หญิงสูงอายุ 

123 เปิดปาก ยอมพูดในสิ่งที่เป็นความลับ 

124 สายฟ้าแลบ รวดเร็ว โดยไม่ได้ตั้งตัว 
125 ไฟเขียว ! ยินยอมให้ อนุญาต 

126 ยอดไลค์ 
จ านวนการแสดงความถูกใจ ชอบใจ ด้วยการ 
กดปุ่มไลค์ในเฟสบุ๊ก 

127 ปล่อยภาพ เผยแพร่ภาพสู่สาธารณะ 

128 ถุงปลิดวิญญาณ ถุงยางอนามัย 

129 หนมไทย 
ของกินที่ไม่ใช่กับข้าวของไทย มักปรุงด้วยแป้งหรือ 
ข้าวกับกะทิหรือน ้าตาล, ของหวาน  

130 มนุษย์เมน 
ผู้หญิงที่มีรอบเดือน มักจะมีอารมณ์แปรปรวน หรือ 
ฉุนเฉียวง่าย 

131 เก๋ไก ๋ หรูหรา งามเข้าที 

132 กิ๊บเก๋ น่ารัก เท่ แปลกและน่าสนใจ  

133 ชิงตัวววววว แย่งตัวคนอื่นมาเป็นของตน  
134 เกรียนคีย์บอร์ด ผู้ที่พิมพ์ข้อความก่อกวนคนอ่ืนในสื่อออนไลน์ 

135 น้ าตาแตก ร้องไห้ 

136 คันปาก อยากพูด 
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137 ล้างตา แข่งขันเพ่ือพิสูจน์ว่ามีความสามารถเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง 
138 นักช็อป ผู้ที่ชอบซื้อของ 

139 เสียเซลฟ์ หมดความมั่นใจในตนเอง 

140 ปรายตา ค าแสดงท่าทาง (หว่านสายตามอง) 

141 มโนแจ่ม 
การจินตนาการไปเองที่เป็นจริงเป็นจังเหมือนกับรู้เห็น 
มาด้วยตนเอง 

142 ประชาชี พลเมือง, คนทั่ว ๆ ไป 

143 (เปิดโฟน) การเปิดล าโพงในขณะที่คุยโทรศัพท์ 

144 สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดด ค าชมว่ายอดเยี่ยม  
145 สวดยวดดด ค าชมว่ายอดเยี่ยม  

146 สิงห์นักปั่น ผู้ที่ชื่นชอบหรือถนัดการปั่นจักรยาน                             

147 เน็ตไอดอล 
ผู้ที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมากบน
อินเทอร์เน็ต                   

148 คนเสื้อแดง 
กลุ่มผู้สนับสนุนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติโดยมีสัญลักษณ์คือสีแดงและมักใส่เสื้อสีแดง 
เมื่อมีการชุมนุมกันทางการเมือง 

149 อมของ แอบเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น 

150 ส่องเพจ 
แอบดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบนหน้า 
สื่อ 

151 มั่นหน้า 
มีความม่ันใจในหน้าตาหรือการกระท าของตนโดยไม่
สนใจว่าคนอ่ืนจะคิดอย่างไรส่วนใหญ่ใช้ในความหมาย
เชิงลบ 

152 ลงรุป การใส่ภาพบนสื่อเช่นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น 

153 อิห่า ค าด่า 
154 อิเลว ค าด่า 

155 อดแดก ไม่ได้ไม่สมหวัง 
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156 หลังไมค์  การสื่อสารแบบส่วนตัวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
157 ฟันธง ย้ าหรือแจ้งความจ านงโดยไม่เปลี่ยนแปลง 

158 ดีงาม 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการ น่าปรารถนา 
น่าพอใจ 

159 ขี้อม มีนิสัยชอบยักหรือเม้มสิ่งของไว้กับตัว 

160 หน้าเงิน แสวงหาผลประโยขน์เพราะเห็นแก่เงิน 
161 ไก่กา ธรรมดา 

162 อดแหลก ไม่ได้ไม่สมหวัง 

163 สร้างภาพ  
การวางตัวให้ดูดีต่อหน้าคนอ่ืนแต่ในความเป็นจริง 
กลับตรงกันข้าม 

164 ท าหน้า การท าศัลยกรรมใบหน้า 
165 อิเชี้ยย ค าด่า 

166 ท านม การท าศัลยกรรมหน้าอก 

167 หลอกแดก ใช้อุบายทุจริตลวงให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ 

168 เปิดตัว 
เผยตัวตนคนที่คบหาหรือสิ่งใหม่ๆให้คนอ่ืนได้รับรู้เป็น 
ครั้งแรก 

169 ขี้เสือก 
อาการจุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือ 
โดยไม่สมควร 

170 อิห่าน! ค าด่า 

171 กดไลค์  
การแสดงความถูกใจชอบใจด้วยการกดปุ่มไลค์ใน 
เฟซบุ๊ก 

172 ตกชั้น 
การแข่งชันฟุตบอลที่3ทีมสุดท้ายตารางก็จะเลื่อน 
ไปเตะชั้นที่ต่ ากว่า 

173 ใจแคบ คนที่มีความคิดหรือทัศนคติที่เอาตนเป็นที่ตั้ง 

174 โลกแคบ คนที่มีความคิดหรือทัศนคติท่ีเอาตนเป็นที่ตั้ง 

175 โลกสวย 
คนที่มีความคิดแง่บวกมากเกินไปโดยไม่ดูตามความ 
เป็นจริง 

176 จิกหมอน อาการเขินหรือมีความสุขมาก 
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177 ลงรูป การใส่ภาพบนสื่อเช่นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น 
178 ร้องสด ร้องเพลงโดยไม่ลิปซิงค์ 

179 ตกข่าว ไม่ทันต่อเรื่องราว 

180 น้ าเน่า 
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ไร้สาระหรือมีเนื้อหาซ้ า ๆ มัก
มีความหมายเชิงลบ โดยมากใช้กล่าวถึงละคร  

181 จบข่าว หมดเสียง สิ้นท่า หมดท่า ยุติ 
182 ตกกระป๋อง หมดความนิยม 

 
(4) การรวมค า พบจ านวน 52 ข้อมูล 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
1 แม่ง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

2 แม่ม ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
3 พ่อง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

4 โพ่ง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

5 ช่ะมะ ค าแสดงค าถาม 
6 ยังงี้  วิธี, แบบ, เยี่ยง 

7 เงี้ย วิธี, แบบ, เยี่ยง 

8 ช่ะ ค าแสดงค าถาม 
9 ตัลล้ากกกก น่ารัก ชวนให้เอ็นดู 

10 แม่มม ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

11 พ่องง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

12 ตัลลอด 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไป
จนถึงอีกจุดหนึ่ง 

13 ตัลลอดเว 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไป
จนถึงอีกจุดหนึ่ง 

14 ยังงัย ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

15 อีดว๊วกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
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16 โพ่งงงงง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
17 เนี้ยย วิธี, แบบ, เยี่ยง 

18 ทิ่มงาน สถานที่ประกอบอาชีพ 

19 แมร่ง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
20 เตง สรรพนามบุรุษท่ี 1 และบุรุษที่ 2    

21 งั้น วิธีแบบเยี่ยง 

22 ลิ้วพูน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 
23 งี ้ แบบ เช่น แบบนี้ แสดงการชี้เฉพาะ 

24 ช๊ะ เป็นค าถาม มาจากค าว่า "ใช่หรือเปล่า" 
25 ซ้ะ เป็นค าถาม มาจากค าว่า "ใช่หรือเปล่า" 

26 น่างสาน  รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น 

27 เควี้ย ค าด่า 
28 แม่งงง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

29 ลิ้วพรุน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 

30 น่ามคาน ระคายเคือง เบื่อ ท าให้เดือดร้อน 
31 เเม้ง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

32 ดวก ค าด่า 
33 พร่องงง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

34 แมร่ม ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

35 อัลไร ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม 
36 โพ้งงงงง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

37 ยังงั้น วิธีแบบเยี่ยง 

38 อย่างงี ้ วิธีแบบเยี่ยง 
39 อัลลายยย ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม 

40 เจาเจาเจา ต้องการอยากได้ 

41 อัลไล ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม 
42 ยังไง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

43 ยังไงงง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 
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44 ชร่ะ เป็นค าถาม มาจาก “ใช่หรือเปล่า”  
45 แม้ง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

46 แมร้ง ค าด่า สรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

47 แม่งส์ ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
48 น่ามคานนนน ระคายเคือง เบื่อ ท าให้เดือดร้อน 

49 อย่างงั้น วิธี แบบ เยี่ยง  

50 ยางงายยย 
ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความ
เป็นอยู่  

51 ยังงายยย 
ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความ
เป็นอยู่  

52 มั่งหง่ะ มีส่วนร่วม มีความหมายคล้ายค าว่า ด้วย  
 

(5) การตัดค าพบจ านวน 227 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 อีดอกส์ 
หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า (มาจาก อี
ดอกทอง)                               

2 อิดอกก 
หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า (มาจาก อี
ดอกทอง)                               

3 อิดอก 
หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า (มาจาก อี
ดอกทอง)                               

4 อีดอก 
หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า (มาจาก อี
ดอกทอง)                               

5 ป่าว 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธแปลว่า 
ไม่มีไม่เป็นอย่างนั้น 
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6 เฟส 

เว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์มีขึ้นเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยผู้ใช้งานสามารถ 
พิมพ์ข้อความผ่านทางข้อความส่วนตัว (inbox) หรือพิมพ์ 
ข้อความแสดงความคิดเห็น (post) อารมณ์ ความรู้สึก 
ผ่านช่องแสดงสถานะ (status) หรือช่องแสดงความคิดเห็น 
(comment) ได้นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ ภาพ เพลง ไฟล์
วิดีโอ หรือข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ได ้

7 นอยส์ เบื่อ เซ็ง หวาดระแวง วิตกกังวล 

8 เม้นท์  แสดงความคิดเห็น 
9 เนต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ 

10 โม ปรับปรุงการดัดแปลง 

11 สปอน ผู้ให้การสนับสนุน 

12 มุ้งม้ิง 
น่ารักสดใสออเซาะมักใช้เป็นค าสร้อยคู่กับค าว่าฟรุ้งฟริ้ง 
เป็น “ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง” หรือ “มุ้งม้ิงฟรุ้งฟริ้ง” 

13 ด๊ัน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิงเป็นค าสุภาพ, 
เป็นสรรพนามบุรุษที่1 

14 งัย  ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 
15 ป่ะ ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

16 ช่ะมะ ค าแสดงค าถาม 
17 หมั่น ชังน ้าหน้ารู้สึกขวางหูขวางตา 

18 อิน เข้าถึงอารมณ์อย่างแท้จริง 

19 เกา ที่เก่ียวกับประเทศเกาหลี ชาวเกาหลี 
20 มโน  ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจหรือจินตนาการไปเอง 

21 เงี้ย วิธี, แบบ, เยี่ยง 

22 มั่นหน้า 
มีความม่ันใจในหน้าตาหรือการกระท าของตนโดยไม่สนใจ
ว่าคนอ่ืนจะคิดอย่างไร ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายเชิงลบ 

23 มั่น แน่ใจเชื่อใจ 
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24 ลั่น ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข าอาจใช้ในเชิงประชด 
25 หลี ชื่อประเทศเกาหลี 

26 ฟิน ค ากล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 

27 โปร ประวัติโดยย่อ, รายการส่งเสริมการขาย  
28 ช่ะ ค าแสดงค าถาม 

29 แอ๊บ 
แสร้งท าเป็นใสซื่อแสร้งท าเป็นไม่รู้เรื่องหรือท าให้ดูเป็นเด็ก
ไร้เดียงสา ทัง้หน้าตาท่าทางและค าพูด 

30 โหหหหหห ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

31 ดีออกกกกก!!!!! หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
32 ดอกกกกกกกกกกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

33 เอดอก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

34 โหลด ดาวน์โหลด, บรรจุไว ้
35 แอพ โปรแกรมประยุกต์ 

36 แคป ถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์ 
37 ตุ๊ก ของเล่นของเด็กซ่ึงท าเป็นรูปคนหรือสัตว์ 

38 ก๊อป เลียนแบบ คัดลอก 

39 เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ 
40 แอป โปรแกรมประยุกต์ 

41 ชิป สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 

42 นากาปุก เครื่องบอกเวลา 

43 ตัลลอดเว 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึงอีก
จุดหนึ่ง 

44 ดีออก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

45 ดาวน์ เงินที่ช าระราคาครั้งแรก 

46 ช๊อต ติดขัดขัดสนหมุนเงินไม่ทัน 

47 โรงบาล 
สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยคือทั้งตรวจรักษา
และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน 
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48 มั้ง 
ค าแสดงความไม่แน่ใจ, ค าแสดงความคาดคะเน (ใช้ไว้ท้าย
ประโยค)    

49 โปรร ประวัติโดยย่อ, รายการส่งเสริมการขาย  
50 ติสท์  ศิลปิน  มีรสนิยม 

51 ตัวระย า คนชั่วช้าที่โดนจับเป็นตัวประกัน 

52 หนอยๆๆ ค าที่เปล่งออกมาเมื่อไม่พอใจหรือผิดหวัง 
53 เนียนๆ อย่างสนิทและรัดกุม 

54 ฟิล ความรู้สึก 

55 แหล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า)                      
56 พวงแจ สิ่งที่มีไว้ท าให้กุญแจอยู่รวมกัน 

57 แฟ ชื่อเครื่องดื่มชนิดหนึ่งท ามาจากเมล็ดต้นกาแฟ 

58 ป่าวๆ 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธแปลว่าไม่มี
ไม่เป็นอย่างนั้น 

59 อีดว๊วกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
60 โหๆๆๆ  ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

61 กิจกาม ธุระท่ีเกี่ยวกับความใคร่ในกาม 

62 เจริญรุ่งริ่ง 
ไม่มีความงอกงามขาดออกเป็นริ้ว ๆ ตรงข้ามกับ 
เจริญรุ่งเรือง 

63 เตี๋ยว 
ชื่อของกินชนิดหนึ่งท าด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นเส้น ๆ ลวกสุก 
แล้วปรุงด้วยเครื่องมีหมูเป็นต้น 

64 ไม เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพื่ออะไร 

65 พ่น พูดมาก 

66 มอไซด ์
รถที่มีล้อ 2 ล้อเหมือนกับรถจักรยานขับเคลื่อนด้วยก าลัง 
เครื่องยนต์ 

67 มิวสิค ดนตรี  
68 หน๋อยยยยย ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อไม่พอใจหรือผิดหวัง 

69 มง เครื่องประดับศีรษะที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน 
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70 ป่ะ? เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 
71 งั้น วิธีแบบเยี่ยง 

72 ลิ้วพูน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 

73 เว็บโป๊ 
ที่อยู่ของเว็บอันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยหรือค่อนข้าง 
เปลือย 

74 ชิบ สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 
75 เมม หน่วยความจ า 

76 งี ้ แบบ เช่น แบบนี้ แสดงการชี้เฉพาะ 

77 ตอนคืน ระยะเวลาตั้งแต่ย่ าค่ าถึงย่ ารุ่ง 
78 อีด๊อกกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า ค าอุทาน                                  

79 ลั่นๆๆๆ อาการข าเสียงดังมาก 

80 ไงงงงง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 
81 ช๊ะ เป็นค าถาม มาจากค าว่า "ใช่หรือเปล่า" 

82 ป๊าว เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 
83 โอ ตกลงเห็นด้วยใช้ได้ 

84 โซเชียล เครือข่ายสังคมออนไลน์                                                 

85 ลิ้วพรุน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 
86 แด๊ะแด๊ะแด๊ะ ดัดจริตดีดดิ้นกระแดะกระแด๋ก็ว่า 

87 มหาลัย 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา 

88 คอน การแสดงดนตรี 

89 'Eดอก' หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

90 เฟซ 

เว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลนม์ีขึ้นเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารหรือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกนัโดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ 
ข้อความผ่านทางข้อความสว่นตวั (inbox) หรือพิมพ์ข้อความ 
แสดงความคิดเห็น (post) อารมณ์ความรู้สึกผ่านช่องแสดง 
สถานะ (status) หรือช่องแสดงความคิดเห็น (comment) ได้
นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ภาพ เพลง ไฟล์วิดีโอ หรือข้อมูล 
จากแหล่งอ่ืน ๆ ได ้
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91 ศัล 

การผ่าตัดอวัยวะเพ่ือรักษาหรือปรับปรุงรูปร่างของอวัยวะ 
ให้สวยงามและเหมาะสมโดยอวัยวะนั้น ๆ คงท าหน้าที่ได้ 
ตามปรกติรวมทั้งเป็นการบูรณะส่วนที่ผิดปรกติให้กลับสู่ 
สภาพปรกติด้วย 

92 โบ การศัลยกรรมประเภทหนึ่ง 
93 นอยด ์ เบื่อเซ็งวิตกกังวล 

94 ยังงั้น วิธีแบบเยี่ยง 

95 แบ้ว 
มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสาแลดู 
น่ารัก 

96 ป้ะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

97 โกอินเตอร์ 
การทีบุ่คคลเช่นศิลปินดารานักร้องได้ไปร่วมงานใน 
ต่างประเทศหรืออาจหมายถึงสินค้าท่ีได้ส่งออกไปจ าหน่าย 
ยังต่างประเทศ 

98 อินเตอร์ สากลนานาชาติ 

99 แบ๊ว 
มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสาแลดู 
น่ารัก 

100 กลตู้า ขาว สว่าง มักใช้กับผิว 
101 ปะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

102 แบ๊วๆ 
มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสาแลดู 
น่ารัก 

103 ป๊ะะะะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

104 ซ่ัม การมีเพศสัมพันธ์ 
105 คีย ์ ค าส าคัญ 

106 โอ้ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

107 ยุ่น ประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น 
108 #ดีออกกกกกกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

109 ม้างงงง 
ค าแสดงความไม่แน่ใจ, ค าแสดงความคาดคะเน (ใช้ไว้ท้าย
ประโยค) 
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110 ฟรินนนนน สุดยอดมีความสุขมาก 
111 เว่อร์ มากเกินปกติ 

112 เนียนน อย่างสนิทและรัดกุม 

113 จิ้นนน นึกคิดเอาเองจินตนาการ 

114 ตลอดเว 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึงอีก 
จุดหนึ่งของเวลา 

115 รัยยย ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม, ไร 

116 ปะ? เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

117 อีพี ตอน 

118 อิจ 
เห็นเขาได้ดีแล้วไม่พอใจอยากจะมีหรือเป็นอย่างเขาบ้าง 
(มีความหมายเบากว่าริษยา) 

119 โหลดดดด ดาวน์โหลดบรรจ ุ

120 ละ ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม, ไร 

121 เอดอออออออก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
122 บ้งๆๆ ไม่ดีแย่ 

123 ซิดคอม ละครประเภทหนึ่ง 

124 เบอร ์ หมายเลขล าดับ 
125 ซี เคร่งขรึมเอาจริงเอาจัง 

126 เดิ้น ทันสมัย 
127 ซุป ดีเยี่ยมเกินปกติ 

128 แอด ผู้ดูแลระบบ 

129 อินแกรม 
แอพพลิเคชั่นที่มีข้ึนเพ่ือถ่ายภาพแต่งภาพและแบ่งปันให้ 
กับผู้ที่ติดตามทางออนไลน์ 

130 ขุด ค้นเอาเรื่องเก่าข้ึนมาเปิดเผย 
131 ซุปตาร์ นักแสดงนักร้องหรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมาก 

132 เซนลาด  ชื่อห้างสรรพสินค้า 

133 ไฮโซ สังคมชั้นสูง 
134 หมดด หมดด้วยกัน 
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135 อลัง งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง 
136 เกิ๊น ยิ่งนักเกินควรเต็มที 

137 ได้ป่าว เป็นค าถาม มาจาก ได้หรือเปล่า 

138 เดี๊ยน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิงเป็นค าสุภาพ, เป็นสรรพนาม 
บุรุษที1่ 

139 สัม 
สนทนาหรือสอบถามเพ่ือน าเรื่องราวไปเผยแพร่ทาง 
หนังสือพิมพ์หรือวิทยุกระจายเสียง 

140 สตอ พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง 
141 ผู้จัด บุคคลที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลเกี่ยวกับละคร 

142 รึไง ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

143 วงการร 
กลุ่มบุคคลที่มีอาชีพหรือความสนใจอย่างเดียว 
หรือในแนวเดียวกันเช่นวงการบันเทิง 

144 แพงเว่อร์ มีราคาสูงมากเกินความเหมาะสม 
145 เกง เครื่องนุ่งมี 2 ขา 

146 ยังว่า มาจากยังดูว่ายังคิดว่า 

147 เวป 
ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบน 
อินเตอร์เน็ต 

148 นี ผู้หญิง (มาจาก ชะนี) 
149 ...ดอก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

150 มั่นความสูง มีความม่ันใจในส่วนสูงของตนเอง 

151 ความมั่น 
มีความม่ันใจในหน้าตาหรือการกระท าของตน โดยไม่สนใจ 
ว่าคนอ่ืนจะคิดอย่างไร  

152 แซ่บเว่อร์  ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ดูจัดจ้าน ร้อนแรงมาก 
153 หัวดอ ส่วนปลายของอวัยวะเพศชาย บางครั้งใช้เป็นค าด่า 

154 ตาร้อนตาหลุด อิจฉาจนตาถลน 

155 พรีเว้ด การถ่ายรูปคู่รักก่อนจัดพิธีแต่งงาน 

156 แต่ง 
ท าพิธีเพ่ือให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตาม 
ประเพณี 

Ref. code: 25605606033024JQX



203 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

157 แอ๊บแบ๊ว เสแสร้งท าเป็นไร้เดียงสา 

158 เอาหน่า  
ค าประกอบท้ายกริยา แสดงความหมายเป็นเชิงตกลง 
วิงวอน หรือชักจูง 

159 #อุ๊ยลั่น ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข าใช้ในเชิงประชด 

160 เป๊ะปังเว่อร์วัง  อลังการ มากเกินปกติ 

161 ปัก 
การบันทึกหรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือสิ่งที่ น่าสนใจ 
จากแหล่งข้อมูล โดยมากมักใช้กับโพสต์ หรือกระทู้ต่าง ๆ 
บนสื่อสังคมออนไลน์ 

162 ชิปร้าาาาา  เป็นค าถาม มาจาก ใช่หรือเปล่า  

163 พยาม ท าโดยมานะบากบั่น 

164 ผู้ แฟน หรือสามี 
165 จบป่ะ การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง 

166 สะพรึง 
อาการที่ชะงักงันนิ่งอ้ึงไปชั่วขณะหนึ่ง เพราะคาดไม่ถึง ใน
บริบทนี้ใช้กับความสวยของผู้หญิง 

167 แอดด ผู้ดูแลระบบ 

168 ชร่ะ เป็นค าถาม มาจาก “ใช่หรือเปล่า” 

169 อัพ 
การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยัง 
คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง 

170 โมหน้า การท าศัลยกรรมบนใบหน้า 

171 ฟิตเจอร์ การมีเพศสัมพันธ์ 

172 ไม เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพ่ืออะไร    
173 ป๊ะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า                                             

174 เส้นใหญ่ พวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่สามารถอ านวยประโยชน์ให้ได้ 
175 คือระ ค าใช้แทนนาม แสดงค าถาม, ไร 

176 แพะะ คนที่รับเคราะห์กรรมแทนผู้อ่ืนที่ท ากรรมนั้น     

177 มอไซค ์ รถจักรยานยนต์ 

 

 

Ref. code: 25605606033024JQX



204 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

178 โรงบาล 
สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจ 
รักษาและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนและมีเตียง 
ส าหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย 

179 #สายมโน 
การใส่แฮชแท็กเพ่ือแสดงการเน้นความเกี่ยวกับ                        
คนที่ชอบคิดหรือจินตนาการไปเอง 

180 แบต แบตเตอรี 

181 โห ! ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ  

182 เฟ่อร์ มากเกินปกติ              
183 โอ่ว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ                                                  

184 แม่จ้าววววว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ                                                         

185 อิจจจจ 
เห็นเขาได้ดีแล้วไม่พอใจ อยากจะมีหรือเป็นอย่างเขา 
บ้าง (มีความหมายเบากว่า ริษยา) 

186 แม่เจ้าา ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ                                                         
187 Eดอก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

188 ก้อบ เลียนแบบ ท าส าเนา  

189 เดี้ยน ค าใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิงเป็นค าสุภาพ 

190 ศัลย์ 

การผ่าตัดอวัยวะเพ่ือรักษาหรือปรับปรุงรูปร่างของ 
อวัยวะให้สวยงามและเหมาะสม โดยอวัยวะนั้น ๆ คง
ท าหน้าที่ได้ตามปรกติ รวมทั้งเป็นการบูรณะ ส่วนที่
ผิดปรกติให้กลับสู่สภาพปรกติด้วย                        

191 โซเชียว เครือข่ายสังคมออนไลน์ มาจาก (social network) 

192 เป๋า 
เครื่องใช้รูปคล้ายถุงหรือกระเพาะ ท าด้วยหนังบ้าง 
ผ้าบ้าง ส าหรับใส่เงินหรือของต่าง ๆ ใช้คาดเอวก็มี 
ติดอยู่ในตัวเสื้อหรือกางเกงก็มี ใช้หิ้วก็มี 

193 โห๋ๆๆ  ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ  

194 ไฮโซวววววววว  สังคมชั้นสูง  

195 มัย เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพ่ืออะไร                                                                      
196 เมนส์ ประจ าเดือน 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

197 วิ ส่วน 1 ใน 60 ของนาที 
198 ซับ ค าแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์                                                    

199 ไฮ สังคมชั้นสูง 

200 อัป การส่งผ่านข้อมูล 
201 โรง สิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาคลุมส าหรับฉายภาพยนตร์                                        

202 เฟ่ออออ มากเกินปกติ   

203 นักช็อป ผู้ที่ชอบซื้อของ 
204 เฟร่ออ มากเกินปกติ   

205 เซนเวิล  ชื่อห้างสรรพสินค้า                                                                   

206 มโนแจ่ม 
การจินตนาการไปเองที่เป็นจริงเป็นจังเหมือนกับรู้เห็น 
มาด้วยตนเอง 

207 ประชาชี พลเมือง, คนทั่ว ๆ ไป 
208 งัว อาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่  

209 ท าไง 
ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความ
เป็นอยู่ 

210 ลั่นนน 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข า อาจใช้ในเชิง
ประชด ก็ได้                                          

211 จารย์ ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ 

212 มุข เดิมมาจากค าว่า มุกตลก หมายถึง วิธีท าให้ขบขัน  
213 มุก เดิมมาจากค าว่า มุกตลก หมายถึง วิธีท าให้ขบขัน            

214 แอดๆ ผู้ดูแลระบบ 

215 เนท เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

216 เฟส 

เว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์มีขึ้นเพ่ือใช้ติดต่อ 
สื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยผู้ใช้งาน
สามารถพิมพ์ข้อความผ่านทางข้อความส่วนตัว 
(inbox) หรือพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น (post) 
อารมณ์ความรู้สึกผ่านช่องแสดงสถานะ (status) 
หรือช่องแสดงความคิดเห็น (comment) ได ้
นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ภาพ เพลง ไฟล์วิดีโอ หรือ 
ข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้ 

217 แอร์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน                                                               
218 อย่างงั้น วิธี แบบ เยี่ยง  

219 งายยย 
เดิมมาจากค าว่า อย่างไร ใช้ในประโยคค าถาม ถาม
ถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่  

220 โหๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ                                                    

221 ออน 
การเชื่อมต่อผ่านระบบ เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ 
ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  

222 เน็ตไอดอล 
ผู้ที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมากบน 
อินเทอร์เน็ต         

223 เจิด สว่างสุกใส  
224 ปากคลอง ชื่อตลาดขายดอกไม้  

225 ผุ้จัด 
ผู้ที่บริหารและประสานงานต่างๆเก่ียวกับการท า 
ละคร 

226 ปาด แซงตัดหน้า 

227 ติม ของกินท าด้วยน ้าหวาน กะทิ หรือนม   
 

(6) การยืมค า แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การยืมค าจากภาษาต่างประเทศ และการยืมค า 
จากภาษาถิ่น 
 

(6.1) การยืมค าจากภาษาต่างประเทศ จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
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(6.1.1) การยืมค าจากภาษาอังกฤษ พบจ านวน 96 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 ลูกเพจ ผู้ที่ติดตามข่าวสารบนหน้าสื่อเฟซบุ๊ก 

2 ดราม่า 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างอคติหรือ
จริงจังมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 

3 ขโมยซีน ยื้อเอาบทบาทหรือความส าคัญไปเป็นของตน 

4 นอยส์ เบื่อ เซ็ง หวาดระแวง วิตกกังวล 

5 เม้นท์  แสดงความคิดเห็น 
6 โม ปรับปรุงการดัดแปลง 

7 บิ๊กบอส สมญานามเรียกพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 

8 อิน เข้าถึงอารมณ์อย่างแท้จริง 
9 กัปตัน สมญานามเรียกพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 

10 สปอย 
การบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าให้คน
อ่ืนรับรู้มักใช้กับการเล่าเรื่องละครภาพยนตร์ เช่น เล่า
ตอนจบของหนัง 

11 ฟิน ค ากล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 

12 สตรอง แข็งแรง 

13 ฟอลโล การติดตาม 
14 ชิวๆ ผ่อนคลายสบายๆ 

15 แอ๊บ 
แสร้งท าเป็นใสซื่อแสร้งท าเป็นไม่รู้เรื่องหรือท าให้ดูเป็น
เด็กไร้เดียงสาทั้งหน้าตาท่าทางและค าพูด 

16 ฟิลลิ่ง ความรู้สึก 

17 แอคติ้ง การแสดง 
18 แคป ถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์ 

19 มิลเลอร์ 
งานเลียนแบบที่มีความคล้ายมากเปรียบเหมือนเป็น 
เงาสะท้อนในกระจก 

20 แฮชแท็ก 
เครื่องหมาย # ใช้น าหน้าตัวอักษรหรือข้อความ 
เพ่ือแสดงการเน้น 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

21 ช๊อต ติดขัดขัดสนหมุนเงินไม่ทัน 
22 ฟุดฟิด  การสูดกลิ่นหรืออากาศด้วยจมูก 

23 ฟิสเนส  สถานที่ออกก าลังกาย,ออกก าลังกาย 

24 โรลออน อุปกรณ์ใช้กลิ้งบริเวณรักแร้ส าหรับระงับกลิ่นกาย 
25 ติสท์  ศิลปิน  มีรสนิยม 

26 ไลค์ ชอบถูกใจเป็นศัพท์ที่มักใช้กันในเฟซบุ๊ก 

27 ตลาดมืด ตลาดที่มีการซื้อขายแบบผิดกฎหมาย 
28 เวิร์ค ได้ผล ดี 

29 เอ็ก เซ็กซี่เก่ียวกับเรื่องทางเพศ 
30 สมองไหล การสูญเสียคนชั้นมันสมองที่เกิกจากการอพยพ 

31 สโลไลฟ์ การใช้ชีวิตแบบช้าๆไม่เร่งรีบตามกระแสสังคม 

32 ฟิตชลิ่ง การร่วมเพศ 
33 โรบิ้นอินเดอะวู้ดด เป็นค าสร้อย 

34 แอร์แบ็ค หน้าอกของผู้หญิง 

35 นอยด ์ เบื่อเซ็งวิตกกังวล 
36 เม้าท์ นินทา 

37 โมเสจ อ าพรางเป็นลักษณะลวดลายโมเสก มักใช้กับรูปภาพ                     

38 โกอินเตอร์ 
การทีบุ่คคลเช่นศิลปินดารานักร้องได้ไปร่วมงานใน 
ต่างประเทศหรืออาจหมายถึงสินค้าท่ีได้ส่งออกไป 
จ าหน่ายยังต่างประเทศ 

39 พลาสติก ปลอมหรือที่เก่ียวกับศัลยกรรม มักใช้เป็นค าด่า 

40 กลูต้า ขาว สว่าง มักใช้กับผิว 
41 ฮาดร์คอร์ รุนแรงบุคคลที่เป็นแกนกลาง, หัวกะทิ, ผู้ไม่ยอมใครง่ายๆ 

42 บ๊อกเซอร์ กางเกงในของผู้ชาย 

43 ซ่ัม การมีเพศสัมพันธ์ 
44 อันฟอลโลว ยกเลิกการติดตาม มักใช้กับสื่อสังคมออนไลน์ 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

45 (ดราม่า) 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างอคติหรือ
จริงจังมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 

46 สตรอง แข็งแรง 
47 บอยๆ ความเป็นชายแข็งแรง 

48 แคปเชอร์ ถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์ 

49 ชิลๆ ผ่อนคลายสบายๆ 
50 จิ้นนน นึกคิดเอาเองจินตนาการ 

51 อีพี ตอน 

52 เทค 
ลักษณะภาพที่เกิดจากการถ่ายภาพตั่งแต่เริ่มถ่ายไป
จนถึงการหยุดการเดินกล้อง 

53 บล็อกๆ 
ล็อกหรือจ ากัดการเข้าชมโดยมากมักหมายถึงการล็อก 
ไม่ให้แสดงความคิดเห็นได ้

54 ฟิวขาด โกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 
55 แอด ผู้ดูแลระบบ, ผู้ดูแลเพจ มักใช้แก่ เฟซบุ๊ก 

56 ขี้แอค คนที่ชอบท าตัววางท่าวางมาด 
57 สตอ พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง 

58 วันเดอร์แลน ที่เก่ียวกับความเพ้อฝัน ความมหัศจรรย์ 

59 ซัมติง  คบกันเป็นแฟน การมีเพศสัมพันธ์ 

60 อันไลค ์
การเลิกแสดงความถูกใจ ชอบใจ ด้วยการถอนการกด 
ไลค์ มักใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 

61 บอส 
เจ้านาย, สมญานามเพ่ือเรียก ปีเตอร์ คอร์ปไดเรนดัล 
มีที่มาจากชื่อในละครเรื่องหนึ่ง  

62 แอ๊บแบ๊ว เสแสร้งท าเป็นไร้เดียงสา 
63 มหากาพย์ เหตุการณ์ที่ยืดยาว ยาวนาน มักใช้ในเชิงเสียดสี 

64 ปาร์ตี้ งานเลี้ยงสังสรรค์ 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

65 วัลลาบี 
คนที่พยายามเป็นหรือมีแบบคนอ่ืน โดยสแลงใน 
ภาษาไทยมักเขียนว่า วอนนาบี หรือ วันนาบี 

66 บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ชนิดหนึ่งที่ท าให้ดวงตาโตกว่าปกติ 
67 โมหน้า การท าศัลยกรรมบนใบหน้า 

68 เซลฟี ่
การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่าง ๆ ด้วยโทรศัพท์ 
มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วเผยแพร่ภาพ 
ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ 

69 แซนวิช การมีเพศสัมพันธ์แบบพร้อมกัน 3 คน  

70 เนิร์ดๆ 
บุคคลที่เก่งแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ มักไม่ชอบ 
เข้าสังคม และมักใส่แว่นสายตาหนา ๆ 

71 น๊อค การสลบเนื่องด้วยอุณหภูมิน้ าหรือสารเคมีในน้ า 

72 รากหญ้า 
ประชาชนส่วน ใหญ่ของประเทศซึ่งมักมีฐานะยากจน 
และด้อยโอกาสทางสังคม  

73 ป๋า ผู้ชายสูงอายุที่มีฐานะดี 
74 สาวก!! แฟน ผู้คลั่งไคล้ 

75 พลังงานแสงอาทิตย์ 
สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณ์ส าหรับ การ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 
(solar cell) 

76 คูชั่น เครื่องส าอางส าหรับทาหน้าชนิดหนึ่ง 
77 ฟิตเนส สถานที่ออกก าลังกาย, การออกก าลังกาย 

78 พ้ืนหลัง รูปภาพพ้ืนหลัง, ฉากพ้ืนหลัง 

79 เซรั่ม ของเหลวที่ใช้ส าหรับบ ารุงผิว 

80 พริตตี้ 

หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่มีหน้าตา รูปร่าง และบุคลิกดี  
ท าหน้าที่น าเสนอสินค้า โดยเฉพาะรถยนต์ที่เปิดตัว 
ใหมใ่นงานมอเตอร์โชว์ โดยชกัชวนผู้สนใจให้แวะชม 
และอธิบายหรือตอบค าถามต่าง ๆ 

81 มิลล์ หน้าอกผู้หญิง 
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ล าดับที ่ สแลง ความหมาย 

82 เเทรน สมัยนิยม 
83 นู้ด ๆ  เปลือย โทนสีเนื้ออ่อน ๆ เหมือนไม่มีสี 

84 แฮ็ก เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย 

85 ซิงเกิล เพลงเดี่ยว ๆ ที่ปล่อยออกมา 

86 วาร์ป 
การแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือการแสดงข้อมูล 
ลงในช่องแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก เพ่ือคนอ่านจะ 
ได้ไม่ต้องไปกดอ่านข้อมูลเอง  

87 แจ๊ค อวัยวะเพศหญิง 
88 ดิสเพล รูปประจ าตัวที่แสดงบนสื่อออนไลน์ 

89 ไฮ สังคมชั้นสูง 

90 สปรอย 
การบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้า ให้
คนอ่ืนรับรู้ มักใช้กับการเล่าเรื่องละคร ภาพยนตร์ 
เช่น เล่าตอนจบของหนัง  

91 วิน 
ชนะ, คิวรถ ท่ารถ รถรับจ้าง คนขับรถรับจ้าง เช่น วิ
นมอเตอร์ไซค์ วินรถตู้ เป็นต้น 

92 วอล์ 
กระดานข่าว หรือหน้าที่มีไว้ส าหรับเขียนข้อความ ใส่
รูปภาพ หรือลิงค์ข้อมูลต่าง ๆ 

93 ปิ๊กกาจู้ อวัยวะเพศชาย 

94 โคโยตี้  ผู้หญิงที่เต้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวน 

95 เน็ตไอดอล 
ผู้ที่ ได้รับความชื่นชมหรือคลั่ งไคล้อย่างมากบน 
อินเทอร์เน็ต                   

96 เอฟเวอรี่ติ้งจิงเกอเบล ทุก ๆ สิ่ง มักใช้เป็นค าสร้อย 
 

(6.1.2) การยืมค าจากภาษาจีน พบจ านวน 2 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 กั๊ก กักเอาไว้ 
2 อ๊ัยยะ ค าอุทาน เมื่อรู้สึกดีใจ ประหลาดใจ 
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 (6.1.3) การยืมค าจากภาษาเกาหลี พบจ านวน 2 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 โอปป้า 
พ่ีชาย, ค าเรียกชายที่มีหน้าตาและบุคลิกดี มักใช้แก่ 
ดารา นักร้องเกาหลี 

2 อาจุมม่า ค าเรียกผู้หญิงสูงอายุ 
 

(6.1.4) การยืมค าจากภาษาญี่ปุ่น พบจ านวน 4 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 อุนจิ อุจจาระ บางครั้งใช้เป็นค าด่า 

2 สก๊อย 
วัยรุ่นผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นใน 
ลักษณะกอดรัดมักนุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้นมาก ๆ 

3 คาวาอิ  น่ารัก 

4 สุโค่ยยย น่าตื่นตาตื่นใจ สุดยอด 
 

(6.2) การยืมค าจากภาษาถิ่น จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 

(6.2.1) การยืมค าจากภาษาถิ่นอีสาน พบจ านวน 46 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
1 บ่ ไม ่

2 บัก ค าเรียกชายที่เสมอกันหรือต ่ากว่าตรงกับค าว่าอ้าย 

3 แซ่บ 
รสชาติอาหารที่จัดจ้านหรือลักษณะภายนอกนิสัยที่ 
จัดจ้าน ร้อนแรงหรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกาย 
ที่สวยเซ็กซี ่

4 เอ้ิน พูด, เรียก, เรียกร้อง 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

5 อีพ่อ พ่อ 
6 อีแม ่ แม่ 

7 หยัง อะไร, ท าไม 

8 เด้อ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

9 แซ่บๆ 
รสชาติอาหารที่จัดจ้านหรือลักษณะภายนอกนิสัยที่ 
จัดจ้าน ร้อนแรง หรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกายที ่
สวยเซ็กซี ่

10 บ้งๆๆ ไม่ดีแย ่

11 เงิบ ค าแสดงอาการตกใจจนแทบหงายหลัง 

12 แฮง ก าลัง 

13 แซ๊บ 
รสชาติอาหารที่จัดจ้านหรือลักษณะภายนอกนิสัยที่ 
จัดจ้าน ร้อนแรง หรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกายที ่
สวยเซ็กซี ่

14 เด้อคะ่เด้อ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น 

15 ดอก ค าประกอบใช้ในความแย้งหรือปฏิเสธ  

16 ได ่
ใช้ประกอบท้ายค ากริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ 
ความแวดล้อม 

17 จัก สัก เพียง ราว 
18 เทื่อ ครั้ง หน ที 

19 เป็นตาย้าน น่ากลัว 
20 เป็นตาฮัก น่ารัก 

21 แท้ จัง ยิ่งนัก 

22 น้อ เลย 
23 อ้าย พ่ีชาย ค าเรียกผู้ชายที่อายุมากกว่า 

24 พ่ะน่ะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น  
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

25 เฮ้า 
สรรพนามบุรุษที่ 1 เป็นค าแทนตัวผู้พูด จะเป็น คน
เดียวหรือหลายคนก็ได้  

26 เฮ็ด ท า 
27 อีหยั๋ง ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม 

28 นัววว  อร่อย, กลมกล่อม, เข้ากัน  

29 คือ เหมือน 
30 แมน ถูกต้อง ใช่  

31 ทั่วทีบทั่วแดน 
ต่าง ๆ นานา, ว่าไปทั่ว, พูดวิจารณ์เรื่องที่ไม่เป็น 
ความจริง 

32 ผุ ค าใช้แทนบุคคล 

33 ได ๋
ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความไม่เจาะจงหรือ 
เป็นค าถาม  

34 เด ้ แล้ว, จึง, ย่อม 
35 ข่อย ค าใช้แทนตัวผู้พูด, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 

36 คักๆ มาก ดีมาก สุดยอด เยี่ยมยอด                                                                      

37 โลด ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันท,ี ทีเดียว 
38 หล่า น้องสาว หรือค าเรียกผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 

39 เฮา 
สรรพนามบุรุษที่ 1 เป็นค าแทนตัวผู้พูดจะเป็น คน
เดียวหรือหลายคนก็ได้ ถ้าผู้พูดเป็นคนคนเดียว อาจ
พูดแทนคนอ่ืน ๆ รวมทั้งตัวเองด้วย  

40 ดอก ค าประกอบใช้ในความแย้งหรือปฏิเสธ 
41 เอ้ือย พ่ีสาวคนโต หรือผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 

42 เด ้
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น 

43 หล่า น้องสาว หรือค าเรียกผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า  

44 หลาย มาก 
45 ฮ่วย ค าอุทาน 

46 ล๊ายหลาย มาก 
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(6.2.2) การยืมค าจากภาษาถิ่นเหนือ พบจ านวน 6 ข้อมูล 

 
ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 ง่าว โง ่

2 ล าแต้ ๆ เจ้า อร่อยจริง ๆ 
3 ละอ่อน วัยเด็ก อายุน้อย 

4 จ้าวว ค าลงท้ายที่ใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ                                

5 แต๊ ๆ จริง                    
6 เปิ้น ค าใช้แทนตัวผู้พูด เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 

 
(6.2.3) การยืมค าจากภาษาถิ่นใต้ พบจ านวน 2 ข้อมูล 

 
ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 หรอย อร่อย 

2 มุ้งม้ิง 
น่ารักสดใสออเซาะมักใช้เป็นค าสร้อยคู่กับค าว่า 
ฟรุ้งฟริ้งเป็นฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง หรือมุ้งม้ิงฟรุ้งฟริ้ง 

 
 
(7) การใช้อักษรย่อ พบจ านวน 50 ข้อมูล 
 
 
ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 กม. 
กฎเกณฑ์ท่ีผู้มีอ านาจตราขึ้นเพ่ือใช้บังคับบุคคล ให้
ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป  

2 ผญ. มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยก าเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 

3 ผช. มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 
4 ช มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

5 ไอจี 
แอพพลิเคชั่นที่มีข้ึนเพ่ือถ่ายภาพแต่งภาพและ 
แบ่งปันให้กับผู้ที่ติดตามทางออนไลน์ (Instagram) 

6 ป ลิง 
เขียนภายหลังคือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อ 
เซ็นชื่อแล้ว ใช้อักษรย่อว่า ป.ล. 

7 เอ็มวี ภาพประกอบเพลง 

8 เอฟซ ี
กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและชื่นชอบบุคคลผู้มีชื่อ 
เสียง 

9 รภ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
10 จขกท. ผู้ที่ตั้งหัวข้อหรือข้อความเพ่ือให้อธิบาย 

11 ม. 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา 

12 มอ 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา 

13 กท. หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย  

14 ผกก. ผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและชี้น าให้เป็นไปตามต้องการ 
15 ปทท ประเทศไทย 

16 ดจร แสร้งท ากิริยาหรือวาจาให้เกินควร 

17 ตปท ต่างประเทศ 
18 ผจก.  ผู้ที่สั่งงาน, ควบคุมงาน, ด าเนินงาน 

19 พนง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน 

20 คหสต. 
ข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามที่เห็นรู้หรือ
คิด ของแต่ละบุคคล 

21 จม หนังสือที่มีไปมาถึงกัน 
22 ญ มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยก าเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 

23 ปญอ 
มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ ากว่าปรกติ มักใช้เป็นค า
ด่า 

24 ผป. ผู้ป่วย 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

25 อน 
อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อ แอน
นี่ 

26 ปต. อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อปีเตอร์ 
27 คถ. นึกถึง, นึกถึงด้วยใจผูกพัน 

28 ชพ อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อ ชมพู่ 

29 ผ. ผู้ชายที่เป็นสามี 
30 บ. บริษัท 

31 ก อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อกุ๊บก๊ิบ 

32 กก. อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อกุ๊บก๊ิบ 
33 ปสก. ประสบการณ ์

34 ปธณ  ประธานาธิบดี 

35 คห. ความคิดเห็น 
36 ปชช ประชาชน 

37 นปช. แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
38 จนท. เจ้าหน้าที่ 

39 สสวก สุขสันต์วันเกิด 

40 ดีเจ นักจัดรายการวิทยุ 
41 ตจว. ต่างจังหวัด 

42 คสอ. เครื่องส าอาง 

43 ภ. ภาพยนตร์ 
44 กท หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย 

45 บทขต บันทึกของตุ๊ด 
46 ค. ความ, ค าน าหน้ากริยาหรือวิเศษณ์เพ่ือแสดงสภาพ 

47 อีเอ็มเอส รวดเร็ว, บริการส่งจดหมายหรือพัสดุด่วน                               

48 อจ. ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ 
49 ป. ปริญญา 

50 พน. พรุ่งนี้, วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง 
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(8) การใช้ค าเลี่ยง จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 

(8.1) การผวนค า พบจ านวน 7 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 #ดีออกกกกกกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
2 ยุ่น ชาวญี่ปุ่น 

3 แตหลอ พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 
4 โดนดีสักร้อยเท่า การมีเพศสัมพันธ์ 

5 เห็นหม ี ผวนมาจาก “เหม็นหี” 

6 ทักเปนมากกว่าเรอ ผวนมาจาก “เธอเป็นมากกว่ารัก” 
7 หมาใต้ขอย ผวนมาจาก “หมอยใต้ขา” 

 
(8.2) การใช้ค าไม่สุภาพแทนค าสุภาพ พบจ านวน 8 ข้อมูล 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
1 หมอยพรม  ด้ายที่ท าด้วยขนสัตว์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้น 

2 ลิมิแตด จ านวนจ ากัด 
3 หน้าดอ ค าด่า 

4 สะบัดตูด อาการท่ีลุกผละไปทันทีด้วยความไม่พอใจ 

5 หาแดก ท างานเลี้ยงชีวิต, หาเลี้ยงชีพ 
6 ท ามาหาแดก ท างานเลี้ยงชีวิต, หาเลี้ยงชีพ 

7 รองตีน เกือก 

8 หมอยรองคอ เครื่องส าหรับรองคอ 
 

(8.3) การใช้ค าสุภาพแทนค าไม่สุภาพ พบจ านวน 116 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
1 จุ๊กกูแร๊  ส่วนร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างขึ้นไป 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

2 ซุงแหล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง (มักใช้เป็นค าด่า) 
3 แหล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง (มักใช้เป็นค าด่า) 

4 ตอแหลม พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง (มักใช้เป็นค าด่า) 

5 อีดว๊วกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

6 ฟ่ะ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคยเป็น 
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ 

7 ชิพหาย 
สูญหมดโดยปริยายใช้เป็นค าด่าค าแช่งหรือหมายถึง 
มากเช่นเก่งฉิบหาย 

8 ขรี!้! 
ง่าย, กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออก 
ทางทวารหนัก, อุจจาระ 

9 ผู้ที่กูจะว่า 
ผู้รับนโยบายและค าสั่งจากราชการ ส่วนกลางมา 
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่ 

10 คุณมรึง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

11 "ฆวย" อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด 
12 หม่อมเอ๋อ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร 

13 ตู ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่1 

14 ซ้นตรีน ค าด่า 
15 หลกทงงงง หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

16 ไอ้ควายไม่มีอา 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด 
บางครั้งใช้เป็นค าด่าซึ่งถือว่าหยาบคาย 

17 มอย ขนในที่ลับ 

18 จวย 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด 
บางครั้งใช้เป็นค าด่า 

19 ส้วนตีน ส้นเท้า (มักใช้เป็นค าด่า) 

20 เมริง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

21 ขรี้ๆ 
ง่าย, กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออก ทาง
ทวารหนัก, อุจจาระ 

22 อิห่าน! ค าด่า 

23 ค_ย 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด บางครั้งใช้
เป็นค าด่า 

24 ทอแหล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 

25 ดกทง หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
26 ตอแหลมมมม พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 

27 เ- ี้ย ค าด่า (มาจากค าว่า เหี้ย) 

28 ฮุคควย ค าด่า 
29 เควี้ย ค าด่า (มาจากค าว่า เหี้ย) 

30 ชิหาย สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 
31 ห่านจิก ค าด่า 

32 หมี อวัยวะเพศหญิง 

33 แดรก กินหรือดื่ม 
34 หอ.. อวัยวะเพศหญิง 

35 เผือก จุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่สมควร 

36 ดวก ค าด่า 
37 ชิบผาย!! สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 

38 ห้า ค าด่า 

39 พร่องงง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
40 ตรุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่ 1 

41 ‘Eดอก' หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
42 ปากอน ชื่อเฉพาะ (ปกรณ์) 

43 เย ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

44 แด_ กิน 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

45 เอาเสาลงหลุม การมีเพศสัมพันธ์ 
46 โดนดีสักร้อยเท่า การมีเพศสัมพันธ์ 

47 น้องชาย อวัยวะเพศชาย 

48 น้องสาว อวัยวะเพศหญิง 
49 ไอติมอุ่น อวัยวะเพศชาย 

50 หะดอ อวัยวะเพศชาย 

51 เยส ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  
52 #ดีออกกกกกกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

53 จุ้กกะแร้  ส่วนร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างข้ึนไป 

54 ว้ะ  
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคยเป็นกันเอง
หรือแสดงความไม่สุภาพ 

55 เม็ดแ_ด 
ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิงอยู่ระหว่างแคมในตอนบน, 
เม็ดละมุดก็ว่า 

56 ทอแล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 
57 มะรุมไฟท์ ชื่อวงนักร้อง Maroon 5 

58 ซีซ่ี ชื่อดาราชาย (ซี) 

59 โตโน่นโตนี่ ชื่อดารา-นักร้องชาย (โตโน่) 
60 สตอ พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง 

61 สตอเบอร์แหล พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง 
62 เผือกๆๆๆ จุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่สมควร 

63 แดรก กินหรือดื่ม 

64 ชิปหายยยยย 
สูญหมด โดยปริยายใช้เป็นค า ด่า ค าแช่ง หรือหมายถึง 
มาก เช่น เก่งฉิบหาย 

65 ฟวย 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด บางครั้งใช้
เป็นค าด่า 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

66 แหก_ ี  
การเลี่ยงค าหยาบโดยใช้เครื่องหมายสัญประกาศ  
( _ ) ละค าหรือข้อความ ในที่นี้เป็นการละพยัญชนะ 
ห ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

67 ชิบหายวายวอด สูญหมด, ป่นปี้ มักใช้เป็นค าด่า ค าแช่ง 

68 เยสสสสส ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

69 อน อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อ แอนนี่ 
70 ปต. อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อปีเตอร์ 

71 แด๊ก กิน ดื่ม โกงกิน 
72 แตหลอ พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้ เป็นค าด่า) 

73 สตอร์ พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้ เป็นค าด่า) 

74 ชพ อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อ ชมพู่ 

75 ฉิบผาย 
สูญหมด โดยปริยายใช้เป็นค า ด่า ค าแช่ง หรือ
หมายถึง มาก เช่น เก่งฉิบหาย 

76 อิห่านนน ค าด่า 

77 มาร ิ ค าเลี่ยงชื่อเฉพาะ ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อ มาริโอ้ 

78 ก 
อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ  ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อ กุ๊บ
กิ๊บ 

79 กก. 
อักษรย่อเลี่ยงชื่อเฉพาะ  ในที่นี้เป็นการเลี่ยงชื่อ กุ๊บ
กิ๊บ 

80 ตอแ*ล 
การใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพ่ือใช้ละพยัญชนะ 
หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง  

81 hee อวัยวะเพศหญิง 

82 หลี อวัยวะเพศหญิง 
83 เยียดเปียดดด ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  

84 ตุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่1 

85 _วย 
การเลี่ยงค าหยาบโดยใช้เครื่องหมายสัญประกาศ  
( _ ) ละค าหรือข้อความ ในที่นี้ใช้ละพยัญชนะ ค 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

86 แว๊ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  

87 เหีย ค าด่า 
88 เอ้ีย ค าด่า  

89 เตี้ย ค าด่า  

90 เสรือก 
จุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่ 
สมควร 

91 เหี๊ยยยย ค าด่า 
92 ปั๊ว สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย                             

93 คุนมรึง ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย 

94 ทิน 
อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้า 
ลงไป ส าหรับยืนหรือเดิน 

95 ฟระ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  

96 จับ- ี  
การเลี่ยงค าหยาบโดยใช้เครื่องหมายยัติภังค์ 
ขีดสั้น ( - ) เพ่ือใช้ละพยัญชนะ ห 

97 ทรีน 
อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้า 
ลงไป ส าหรับยืนหรือเดิน 

98 ฟระะะ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  

99 เยียดเปด ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  
100 เหี้ยมมม ค าด่า  

101 เหี๊ยยยยย ค าด่า  

102 ฟวยยยย 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด 
บางครั้งใช้เป็นค าด่า  

103 เหยดดด ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  

104 ฟะ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

105 ฮี 
อวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงหรือสัตว์เพศเมียบางชนิด 
บางครั้งใช้เป็นค าด่า 

106 ขรี้ ขรี้ 
ง่าย, กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้ว ขับถ่าย
ออกทาง ทวารหนัก, อุจจาระ 

107 Tad 
ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิงอยู่ระหว่างแคมใน
ตอนบน, เม็ดละมุดก็ว่า 

108 Hee อวัยวะเพศหญิง 

109 เหยดเข้  ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  

110 ว้า 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดง ความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ 

111 ตรูด ก้น  

112 เหยดดดดดด ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  

113 แดร๊ก กิน หรือ ดื่ม 
114 เยดเข้  ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  

115 ตรีน 
อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้า 
ลงไปส าหรับยืนหรือเดิน  

116 เอ้ีย ค าด่า 

 
1.2 การใช้ความหมายเปรียบเทียบ จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 
(1) การใช้ค า / ความเปรียบเทียบ พบจ านวน 384 ข้อมูล  
 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 กรอบ ไม่มีเงินล าบาก 

2 ห ามด เล็กน้อย 

3 ได้โล่ห์ 
ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบลักษณะบางอย่างจนสมควร 
ได้รับรางวัลหรือโล่ที่มอบให้กับนักกีฬา 
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4 ได้ถ้วย 
ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบลักษณะบางอย่างจนสมควร 
ได้รับรางวัลหรือถ้วยที่มอบให้กับนักกีฬา 

5 ได้โล่ 
ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบลักษณะบางอย่างจนสมควร 
ได้รับรางวัลหรือโล่ที่มอบให้กับนักกีฬา 

6 ออสการ์ 
การกระท าท่ีน่าชื่นชมหรือการเสแสร้งของบุคคล 
ที่ท าได้สมจริง เปรียบเสมือนนักแสดงที่ได้รับรางวัล ออ
สการ์ 

7 ตุ๊กตาทองค า 
การกระท าท่ีน่าชื่นชมหรือการเสแสร้งของบุคคล 
ที่ท าได้สมจริง เปรียบเสมือนนักแสดงที่ได้รับรางวัล 
ตุ๊กตาทองค า 

8 ไส้กรอก อวัยวะเพศชาย 

9 แมลงสาบ 
ลักษณะนิสัยของบุคคลที่น่ารังเกียจ เปรียบเสมือนกลิ่น 
สาบของสัตว์ชนิดนี้ 

10 ปัก 
การบันทึกหรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือสิ่งที่ 
น่าสนใจจากแหล่งข้อมูล โดยมากมักใช้กับโพสต์หรือ 
กระทู้ต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ 

11 แมงสาป  
ลักษณะนิสัยของบุคคลที่น่ารังเกียจ เปรียบเสมือนกลิ่น 
สาบของสัตว์ชนิดนี้ 

12 แก้วหน้าม้า 
ผู้ที่มีฟันยื่นออกมามาเกินปกติ เปรียบเสมือนใบหน้า 
ของแก้วหน้าม้า ซึ่งเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยที่ม ีฟัน
ยื่นออกมาเหมือนม้า 

13 #งานช้าง 
การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกันที่จัดอย่าง 
ใหญ่โต โดยเปรียบเทียบขนาดของช้างกับความใหญ่โต 
ของงาน 

14 ชนะเลิศ การกระท าท่ีดี เก่งมาก เปรียบเสมือนการได้ชัยชนะ 

15 โบก การแต่งหน้าหนามาก เสมือนการโบกปูน  

16 น้ าลายไหล 
ค าแสดงท่าทางอ้าปากแล้วน้ าลายไหล ด้วยความตะลึง 
หรือความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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17 ปักหมุด! 
การบันทึกหรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือสิ่งที่ 
น่าสนใจจากแหล่งข้อมูล โดยมากมักใช้กับโพสต์ หรือ
กระทู้ต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ 

18 ก้อนหิน แข็ง ทื่อ ไม่มีชีวิตชีวา 

19 สึส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

20 สึด!! มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
21 สัส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

22 สัสๆ มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
23 สัส!! มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

24 สัสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

25 สัด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
26 เเสรสส  มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

27 สาดดด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

28 ดราม่า 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากความคิดเห็นที่แตกต่างอคติหรือ
จริงจังมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 

29 เหี้ยยยยยยยยยย ค าด่า 
30 เห้ ค าด่า 

31 เชี้ย!!! ค าด่า 

32 ห่า ค าด่า 

33 มุ้งม้ิง 
น่ารักสดใสออเซาะมักใช้เป็นค าสร้อยคู่กับค าว่าฟรุ้งฟ
ริ้งเป็นฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งหรือมุ้งม้ิงฟรุ้งฟริ้ง 

34 หอยยย ค าด่าค าเรียกคนที่สนิทสนมกัน 

35 สปอย 
การบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าให้คน
อ่ืนรับรู้มักใช้กับการเล่าเรื่องละครภาพยนตร์เช่นเล่า
ตอนจบของหนัง 

36 ลั่น ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข าอาจใช้ในเชิงประชด 

37 ต่ิง 
คนที่เป็นแฟนคลับดารานักร้องที่คอยตามติดดารา
นักร้องเหล่านั้นเปรียบเหมือนติ่งที่ยื่นออกมา 
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38 ฟิน ค ากล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 
39 เบ้าหน้า โครงหน้ารูปหน้า 

40 เหง้าหน้า โครงหน้ารูปหน้า 

41 #ร้องเห้หนักมาก วลีอุทานแสดงความผิดหวังมาก 
42 #ร้องเหี้ยหนักมาก วลีอุทานแสดงความผิดหวังมาก 

43 ชะนี ผู้หญิง 

44 ห่าน ค าด่า 
45 เหยดดดดดดดดเข้ ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

46 เม็ด ลูกฟุตบอล 
47 กด ยิงประตูฟุตบอล 

48 ผี ฉายาทีมฟุตบอล Manchester United 

49 ยิง เตะฟุตบอลเข้าประตู 

50 แอ๊บ 
แสร้งท าเป็นใสซื่อแสร้งท าเป็นไม่รู้เรื่องหรือท าให้ดูเป็น
เด็กไร้เดียงสาทั้งหน้าตาท่าทางและค าพูด 

51 สันขวาน ค าด่า 

52 อีห่านจิก ค าด่า 

53 แดก 
กินดื่มได้รับขึ้น (เช่นสนิมขึ้น) บางครั้งหมายถึงที่
เกี่ยวกับการร่วมเพศ 

54 ห่านนนน !!! ค าด่า 
55 เชี้ย ค าด่า 

56 เชี่ย ค าด่า 

57 กาก 
ค าด่าหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่มีความอ่อนแอไร้
ความสามารถหรือใช้ด่าผู้ที่ท าอะไรไม่ถูกใจตน 

58 ไฟแล่บ ออกรสออกชาติ 
59 แหล่มมมมม ดีเยี่ยมยอดเยี่ยม 

60 รัวๆ การพูดหรืออาการท่ีท าอะไรแบบถี่ๆ 

61 อิห่า ค าด่า 
62 อดแดก ไม่ได้ไม่สมหวัง 
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63 แคป ถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์ 
64 เทพๆ ไม่ธรรมดาหรือผู้ที่มีความช านาญเก่งกาจเป็นพิเศษ 

65 ว่าว การช่วยตัวเองให้ส าเร็จความใคร่ทางเพศของผู้ชาย 

66 มิลเลอร์ 
งานเลียนแบบที่มีความคล้ายมากเปรียบเหมือนเป็นเงา
สะท้อนในกระจก 

67 เก๊า ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 
68 เค๊าาาา ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 

69 เย้ๆๆๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความดีใจ 

70 สลัด ค าด่า 
71 เหี้ย ค าด่า 

72 ห่าา ค าด่า 

73 ช๊อต ติดขัดขัดสนหมุนเงินไม่ทัน 

74 จัด 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่" เป็นต้น 

75 กากๆ 
สิ่งของหรือบุคคลที่มีความอ่อนแอไร้ความสามารถหรือ
ใช้ด่าผู้ที่ท าอะไรไม่ถูกใจตน 

76 ใสๆ ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อๆน่ารักไม่มีพิษภัยกับใคร 
77 ฟิสเนส  สถานที่ออกก าลังกาย,ออกก าลังกาย 

78 โรลออน อุปกรณ์ใช้กลิ้งบริเวณรักแร้ส าหรับระงับกลิ่นกาย 

79 ติสท์  ศิลปิน  มีรสนิยม 
80 จิ้ม การมีเพศสัมพันธ์ 

81 อดแดรก ไม่ได้ไม่สมหวัง 

82 ช่วยตัวเอง การช่วยตัวเองให้ส าเร็จความใคร่ทางเพศ 

83 ล่มปากอ่าว 
การที่ผู้ชายบรรลุจุดสุดยอดโดยการหลั่งน้ าอสุจิออกมา
ในขณะที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์หรืออาการหลั่งเร็ว 

84 ลีลาา การกระท าเพ่ือถ่วงเวลา 
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85 อีดว๊วกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
86 นี่ สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูด 

87 เบี้ยว บ่ายเบี่ยงเลี่ยง 

88 ไอสัส ค าด่า 
89 อิเชี้ยย ค าด่า 

90 สาสสส ค าด่า 

91 บ้องหู อาการตบไปที่หู 
92 เวิร์ค ได้ผล ดี 

93 โดน 
ชอบใจถูกใจ ได้เสียกัน หรือใช้เป็นค าพูดเชิงประชด 
ประชันมีความหมายต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
(มักใช้ในความหมายไม่ดี) 

94 ทอง อุจจาระ 

95 ภายใน อวัยวะเพศ 

96 เอา การมีเพศสัมพันธ์ 
97 เหรี้ย ค าด่า 

98 เอ็ก เซ็กซี่เก่ียวกับเรื่องทางเพศ 

99 การบ้าน การร่วมประเวณี 
100 นาท ี ตอนนี้ณขณะนี้ 

101 คนด ี
ค าเรียกคนรัก, ค าแบบแสดงถึงความสุภาพ ความ
เคารพความนับถือเวลาพูดในที่ชุมนุมชน 

102 ยก จ านวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ 

103 เปรี้ยว 
มีลักษณะปราดเปรียวทันสมัยอิสระมั่นใจ ชอบการคบ
หาสมาคม 

104 ซ้ึง!! 
รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ มักใช้
ในเชิงประชด 

105 ส่อง 
แอบดูโดยปริยายมักหมายถึงแอบดูความเคลื่อนไหว 
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบนหน้าสื่อ 

106 ลูกครึ่ง ผสมส่วนประกอบ 
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107 บ้องข้าวหลาม อวัยวะเพศชาย 
108 ตลาดวาย การจบสิ้นของเหตุการณ์ 

109 นัง 
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 สามารถใช้แทนได้ทุกเพศ
ทุกวัย 

110 อิห่าน! ค าด่า 

111 เชี่ยยยย ค าด่า 
112 ตีฉิ่ง  การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง 

113 อิสัดดดดด ค าด่า 

114 ลั่นๆๆๆ อาการข าเสียงดังมาก 
115 ไข ่ การมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดการปฏิสนธิขึ้น 

116 ดีด อาการคะนอง, ล าพอง, ร่าเริง, ฮึกของคนเมายาเสพติด 

117 ฮุคควย ค าด่า 
118 ชักว่าว การช่วยตัวเองให้ส าเร็จความใคร่ทางเพศของผู้ชาย 

119 เหี้ยๆ ค าด่า 
120 ควย ค าด่า 

121 ตูดหมา  ค าด่า 

122 จัดไป 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า “จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่” 

123 จัด 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า “จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่” 

124 เย็ดแม ่ ค าอุทานที่ถือว่าเป็นค าหยาบคาย 
125 ขึ้น โกรธไม่พอใจ 

126 เกรียน คนผมเกรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวก่อกวนไร้เหตุผล 

127 ถล่ม 
กระหน่ าซ้ าๆลงอย่างหนักความหมายขึ้นอยู่กับสภาพ 
แวดล้อม 
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128 จัดหนัก 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า “จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดใหญ่” 

129 คาบ้าน 
การกระท าท่ีแพ้ ชนะ หรือเสมอกันที่เกิดขึ้น ณ เมือง 
หรือประเทศของผู้กระท าหรือเจ้าบ้านมักใช้ใน 
ความหมายของการแข่งฟุตบอล 

130 สรัต ค าด่า 
131 นรกๆๆๆๆๆ ค าด่า, ค าอุทานแสดงความไม่พอใจ 

132 มาเต็ม ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ท าอะไรบางอย่างแบบเต็มที่ 

133 หัวควย ค าด่า 
134 ห่านจิก ค าด่า 

135 ขุดทอง 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายทางทวารหนัก 
โดยทองมีความหมายเป็นการอุปมาสีของอุจจาระ 

136 รุก เกย์ท่ีเป็นฝ่ายกระท าเวลามีเพศสัมพันธ์ 

137 รับ เกย์ท่ีเป็นฝ่ายถูกกระท าเวลามีเพศสัมพันธ์ 
138 หมี อวัยวะเพศหญิง 

139 หวยออก รับภาระ ได้รับเลือก 

140 หอ.. อวัยวะเพศหญิง 
141 หลี อวัยวะเพศหญิง, เกี้ยวพาราสี 

142 สัดๆ  มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

143 ไสยๆ ลักษณะของคนที่ไม่ซื่อ มีเล่ห์เหลี่ยม 
144 เห็บหมา ค าด่า, ไร้ค่า 

145 ตัว ยาเสพติด 
146 ดวก ค าด่า 

147 แห้ว ไม่ได้ ไม่สมหวัง 

148 ห้า ค าด่า 
149 เฮ้ีย ค าด่า 

150 พ่อ พ่อของแผ่นดินหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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151 โหนกระแส 
เรียกร้องความสนใจหรือเกาะกระแสข่าวเพ่ือให้มีชื่อ 
เสียง 

152 จงเจริญ ท าให้ต่ าลงไม่เจริญเป็นค าประชด 

153 จิก 
การใช้ค าพูดเหน็บแนมคนอ่ืนหรืออาการที่ใช้สายตา 
จ้องแบบดุดัน, โขกสับเมื่อเป็นต่อ 

154 ใจแคบ คนทีม่ีความคิดหรือทัศนคติท่ีเอาตนเป็นที่ตั้ง 
155 สลัดดดด ค าด่า 

156 ฟิตชลิ่ง การมีเพศสัมพันธ์ 
157 บ้านๆ ธรรมดา 

158 สก๊อย 
วัยรุ่นผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นใน 
ลักษณะกอดรัดมักนุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้นมาก ๆ 

159 แอร์แบ็ค หน้าอกของผู้หญิง 

160 บ้าน ธรรมดา 
161 ควยธนู !!  ค าด่า 

162 ฟาด เอาไปให้หมดสิ้น 

163 นอยด ์ เบื่อเซ็งวิตก 
164 ซื้อกิน การใช้เงินจ่ายเพ่ือแลกกับบริการทางเพศ 

165 โป๊ะแตก ความแตกความลับถูกเปิดเผย 

166 เท 
ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมาก 
มักใช้กับคน 

167 ขุ่นแม่ 
ค าใช้เรียกบุคคลที่ชื่นชมยกย่องเก่งหรือสวยเป็นค า
สรรพนามบุรุษที่ 2 และ 3 

168 พลาสติก ปลอมหรือที่เก่ียวกับศัลยกรรม มักใช้เป็นค าด่า 
169 กลูต้า ขาว สว่าง มักใช้กับผิว 

170 แซ่บ 
รสชาติอาหารที่จัดจ้านหรือลักษณะภายนอกนิสัยที่จัด
จ้าน ร้อนแรงหรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกาย 
ที่สวยเซ็กซี่ 

171 เพลีย!! เบื่อร าคาญไม่พอใจ 

Ref. code: 25605606033024JQX



233 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

172 เอาเสาลงหลุม การมีเพศสัมพันธ์ 
173 น้องชาย อวัยวะเพศชาย 

174 น้องสาว อวัยวะเพศหญิง 

175 ไอติมอุ่น อวัยวะเพศชาย 
176 บ๊อกเซอร์ กางเกงในของผู้ชาย 

177 ท าการบ้าน การมีเพศสัมพันธ์ 

178 ซ่ัม การมีเพศสัมพันธ์ 
179 โลกแคบ คนที่มีความคิดหรือทัศนคติท่ีเอาตนเป็นที่ตั้ง 

180 ควายเผือก!!! ค าด่า 

181 โลกสวย 
คนที่มีความคิดแง่บวกมากเกินไปโดยไม่ดูตามความ 
เป็นจริง 

182 เหอะๆ  หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 
183 ฟาดฟัน แข่งขันเอาชนะกัน 

184 ซ่าส์  ท าตัวนอกกรอบหวือหวาเด่นดังให้เป็นที่สนใจซ่าก็ว่า 

185 ปัง 
ดีเลิศสุดยอดมักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย 
จนต้องตะลึง 

186 ปัง ปัง ปัง 
ดีเลิศสุดยอดมักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย 
จนต้องตะลึง 

187 นางงง 
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2และ 3 สามารถใช้แทนได้ทุกเพศ
ทุกวัย 

188 หนักมาก เยอะมาก มักใช้ประกอบค ากริยา 
189 หนัก เยอะ มักใช้ประกอบค ากริยา 

190 บอยๆ ความเป็นชายแข็งแรง 

191 แอบ นิดหน่อยเล็กน้อย 
192 เบาๆ นิดหน่อยทุเลาลง 

193 ฟรินนนนน สุดยอดมีความสุขมาก 

194 ข าหนักมาก วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกตลก 
195 แจม ร่วมเข้าร่วม 
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196 เชรี้ยยยยย ค าด่า 
197 อรรถรสสส ความรื่นเริงบันเทิงใจ 

198 มาไกล 
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโดยมากมักใช้กับการ 
เปลี่ยนแปลงของรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถ 

199 เง้า โครงหน้ารูปหน้า 

200 แคปเชอร์ ถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์ 

201 โดนเท 
โดนทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการ 
โดยมากมักใช้กับคน 

202 เก๊า ค าใช้แทนตัวผู้พูดหรือค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงก็ได้ 

203 ยิ้ม การมีเพศสัมพันธ์ 

204 นก อกหักผิดหวัง 
205 สัสหมา แย่มากใช้เป็นค าด่า 

206 แรง 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การ 
พูดจาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ 
หมายถึงมากเกินกว่าปกติ 

207 ใสใส 
ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อ ๆ น่ารักไม่มีพิษภัย กับ
ใคร 

208 แรงงง 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การ 
พูดจาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ 
หมายถึงมากเกินกว่าปกติ 

209 อ่อย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

210 อรรถรส? ความรื่นเริงบันเทิงใจ 

211 แรงส์ 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การ 
พูดจาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ 
หมายถึงมากเกินกว่าปกติ 

212 สึสสส ค าด่า 

213 ล าไย 
คนที่เรื่องมากเรื่องเยอะหรือคนที่ท าอะไรช้า จนน่า
ร าคาญ 
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214 แซ่บๆ 
ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้านร้อนแรงหรือใช้ 
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่ 

215 จัดเต็ม 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดไป” “จัดแน่น” “จัดหนัก “จัดใหญ่” เป็นต้น 

216 ฮาหนักมาก วลีที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกตลกมาก 

217 ภูธร ต่างจังหวัดชนททบ้านนอก 

218 สาย 
ความชอบหรือความถนัดมักใช้ประกอบกับค านามหรือ
ค ากริยาเช่นสายแดกสายเหลืองสายเที่ยวเป็นต้น 

219 บ้งๆๆ ไม่ดีแย่ 
220 นัดยิ้ม การนัดหมายเพ่ือร่วมเพศกัน 

221 ขี้เหวี่ยง นิสัยชอบแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดใส่ผู้อ่ืน 

222 เหวี่ยง อาการแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดใส่ผู้อ่ืน 
223 ฟิวขาด โกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 

224 วน 
ค าประกอบท้ายค ากริยาแสดงอาการหรือการกระท า ที่
ท าซ้ าๆกัน 

225 ฟินหนักมาก วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 

226 ยิ้มๆๆๆๆ การมีเพศสัมพันธ์ 
227 เบอร ์ หมายเลขล าดับ 

228 หออออออย อวัยวะเพศหญิง 

229 ใส 
ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อ ๆ น่ารักไม่มีพิษภัย กับ
ใคร 

230 อย่างแรง 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การ 
พูดจาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ 
หมายถึงมากเกินกว่าปกติ 

231 เจ้าแม ่ ผู้ที่มีความสามารถทักษะในด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 
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232 จัดให้  
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่" เป็นต้น 

233 จัดซะ 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่" เป็นต้น 

234 ลูกสาว 
ค าเรียกผู้ที่อายุน้อยกว่าผู้พูดด้วยความรู้สึกรักและ 
เอ็นดู 

235 สตอ พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง 

236 แถ โกหก 
237 แบบ เท่ากับเหมือนกับ 

238 ดัน ส่งเสริมสนับสนุน 
239 แบบว่า เท่ากับเหมือนกับ 

240 ขุน ผลักดันส่งเสริม 

241 พัง แย่ดูไม่ดีเสียหาย 
242 จุก ส่วนปลายสุดของหน้าอกหรือหัวนม 

243 เบ้า โครงหน้ารูปหน้า 

244 นี ผู้หญิง 

245 ไม่มีที่ยืน 
การมีลักษณะบางอย่างด้อยกว่าคนอ่ืนจนไม่สามารถ 
เข้าพวกได้ 

246 กิน การมีเพศสัมพันธ์ 

247 ล า อวัยวะเพศชาย 

248 ชะนีไทย ผู้หญิงไทย 

249 ลูกสาววววว 
ค าเรียกผู้ที่อายุน้อยกว่าผู้พูดด้วยความรู้สึกรัก และ
เอ็นดู 

250 เย่อ การมีเพศสัมพันธ์ 

251 จิกๆกัดๆ การใช้ค าพูดเหน็บแนมคนอ่ืน 

252 แซ่บเว่อร์  ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ดูจัดจ้าน ร้อนแรงมาก 
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253 กระหน่ า 
การแสดงความคิดเห็นหรือการกระท าที่เกินปกติ 
เสมือนพายุที่โหมกระหน่ า 

254 สุดตีนนน ที่สุดของที่สุด ยอดเยี่ยม  
255 สัดดดดด ค าด่า 

256 ร ู อวัยวะเพศหญิง 

257 เห้ๆ ค าด่า 
258 กก แย่งเอาสามีของคนอ่ืนไปอยู่ด้วย 

259 แอบๆ นิดหน่อย เล็ก น้อย 

260 ถึก ทนทาน 
261 โคตรๆ มากอย่างยิ่ง 

262 เสพ 
การดูหรือฟังข้อมูลต่าง ๆ มาก จนรู้สึกมีส่วนร่วมหรือ 
หมกมุ่นจนกลายเป็นขาดไม่ได้ เสมือนเป็นการเสพติด 
ความสุขด้านจิตใจหรือ อารมณ์  

263 เงียบกริบ ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือโพสต์ใด ๆ บนกระดานข่าว 

264 มหากาพย์ เหตุการณ์ที่ยืดยาว ยาวนาน มักใช้ในเชิงเสียดสี 

265 แม่ 
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 ใช้แทนตัวผู้พูดที่เป็นเพศหญิง 
บางครั้งใช้ในความหมายเชิงเสียดสีเหน็บแนม 

266 แบบบ อย่าง 
267 เก้ง ชายรักร่วมเพศท่ีแสดงบทบาททางเพศเป็นหญิง 

268 กวาง ชายรักร่วมเพศท่ีแสดงบทบาททางเพศเป็นชาย 

269 เยอะ เรื่องมาก เรื่องเยอะ 

270 สะพรึง 
อาการที่ชะงักงันนิ่งอ้ึงไปชั่วขณะหนึ่ง เพราะคาดไม่ถึง 
ในบริบทนี้ใช้กับความสวยของผู้หญิง 

271 แปร๋น จัด ยิ่ง มักใช้กับสี หมายถึง มีสีจัด 

272 บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ชนิดหนึ่งที่ท าให้ดวงตาโตกว่าปกติ 

273 งิ้ว การแต่งหน้าที่จัด มีสีสันที่ฉูดฉาด 
274 อิห่านนน ค าด่า 
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275 แซ่บบบบบบบบบ 
ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ จัดจ้าน ร้อนแรง หรือใช้
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวย เซ็กซี่ 

276 ตัน อวบ อ้วน ไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกาย 
277 อวย ยกย่อง ชื่นชม 

278 ฟิตเจอร์ การมีเพศสัมพันธ์ 

279 เตียงหัก เลิกร้าง จากชีวิตคู่ 
280 กินตับ การมีเพศสัมพันธ์ 

281 พ่อพันธุ์ ผู้ชายที่มีบุคลิก นิสัยดี เหมาะที่จะเลือกมาเป็นสามี 

282 ตับ การมีเพศสัมพันธ์ มักใช้คู่กับค าว่า กิน เป็นกินตับ 
283 แซนวิช การมีเพศสัมพันธ์แบบพร้อมกัน 3 คน 

284 กิงก่องแก้ว ธรรมดา พื้น ๆ ง่าย ๆ ไม่มีอะไรพิเศษ 

285 กุ๊กกิ๊ก มีใจผูกพันฉันชู้สาว หรือมีใจด้วยความเสน่หา 
286 ฟ้าแลบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายและไม่รู้เหตุผล 

287 คัน 
อยากได้ผู้ชายของคนอ่ืนมาเป็นของตน หรือความ
ต้องการทางเพศ 

288 งาบ แย่ง 

289 ฟาดเรียบ เอาของคนอ่ืนมาเป็นของตน 
290 สอย แย่ง ท าให้ได้มา 

291 เจ้าที ่ เจ้าของ มักหมายถึง ภรรยา แฟน 
292 หนัก เยอะมาก 

293 ปังๆ 
ดี เลิศ สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย 
จนต้องตะลึง                                                               

294 แซ๊บ 
ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ จัดจ้าน ร้อนแรง หรือใช้
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวย เซ็กซี่ 

295 น๊อค การสลบเนื่องด้วยอุณหภูมิน้ าหรือสารเคมีในน้ า 

296 โดนๆ 
ชอบใจ ถูกใจ หรือใช้เป็นค าพูดเชิงประชดประชัน มี
ความหมายต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (มักใช้ใน 
ความหมายไม่ดี) บางครั้งหมายถึง ได้มา หรือได้เสียกัน 
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297 จุดไฟ ท าให้มีก าลังใจหรือแรงบันดาลใจ 
298 ป๋า ผู้ชายสูงอายุที่มีฐานะดี 

299 แจ่ม ๆ ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

300 แหร่ม ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

301 เละ  
มีมาก มักใช้ประกอบค าว่า รวย เป็น รวยเละ หมายถึง 
มีทรัพย์มากมาย             

302 หนักมากกกกกก เยอะมาก 

303 ต า ซื้อ ท าให้ได้มา  

304 หิ้ว บุคคลหรือร้านค้าท่ีน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขาย 

305 นาง 
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 สามารถใช้แทนได้ ทุก
เพศทุกวัย นอกจากนี้ยังหมายถึง สัตว์ สิ่งของก็ได้ 

306 คูชั่น เครื่องส าอางส าหรับทาหน้าชนิดหนึ่ง 

307 แหล่ม ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

308 สะพรึงงงงง 
อาการที่ชะงักงันนิ่งอ้ึงไปชั่วขณะหนึ่งเพราะชอบใจ 
ถูกใจ 

309 ใสๆวัยรุ่นชอบ 
วัยรุ่นที่ชอบลักษณะการแต่งหน้า แต่งกาย หรือท าให้ดู
เป็นคนเรียบร้อย ซื่อ ๆ น่ารัก 

310 สวยปังอลังเวอร์ ดี เลิศ สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย  

311 ดาว 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดหรือค าเรียกบุคคลที่เด่นในทางใด 
ทางหนึ่ง 

312 เหีย ค าด่า 
313 หมาๆ ไม่ดี เลว ชั่ว  

314 เอ้ีย ค าด่า 
315 เตี้ย ค าด่า 

316 ฟิตเนส สถานที่ออกก าลังกาย การออกก าลังกาย 

317 เหี๊ยยยย ค าด่า 
318 หน้ากาก การเสแสร้ง แกล้งท า 

319 กิง การมีเพศสัมพันธ์  
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320 พลีชีพ 
การตั้งหัวข้อหรือข้อความที่ให้อธิบาย ซึ่งมีความ เสี่ยง
ทีอ่าจโดนต าหนิหรืออาจเกิดอันตรายแก่เจ้าของ หัวข้อ
ได้ 

321 เซรั่ม ของเหลวที่ใช้ส าหรับบ ารุงผิว 

322 ถอย ซ้ือ 

323 พริตตี้ 

หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่มีหน้าตา รูปร่าง และบุคลิกดี  
ท าหน้าที่น าเสนอสินค้า โดยเฉพาะรถยนต์ที่เปิดตัวใหม่ 
ในงานมอเตอร์โชว์ โดยชักชวนผู้สนใจให้แวะชมและ 
อธิบายหรือตอบค าถามต่าง ๆ 

324 มิลล์ หน้าอก โดยมากมักหมายถึง หน้าอกของผู้หญิง 

325 แร๊ง 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดี จัดจ้าน เช่น การ
พูดจา การแต่งตัว ที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสม หรือ
หมายถึงมากเกินกว่าปกติ  

326 ระเบิด ปลดปล่อย 
327 ซิว ชิง แย่ง 

328 หวิว โป๊ 

329 นู้ด ๆ  เปลือย โทนสีเนื้ออ่อน ๆ เหมือนไม่มีสี 
330 แน่นๆ หนา 

331 แพง หรูหรา มีค่า 

332 สายฟ้าแลบ รวดเร็ว โดยไม่ได้ตั้งตัว 
333 ลั่น พูด บอกกล่าว 

334 เค๊า ค าใช้แทนตัวผู้พูดหรือค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง 
335 ก้อนหิน แข็ง ทื่อ ไม่มีชีวิตชีวา 

336 ซิงเกิล เพลงเดี่ยว ๆ ที่ปล่อยออกมา 

337 วาร์ป 
การแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือการแสดงข้อมูล ลง
ในช่องแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก เพ่ือคนอ่านจะ ได้
ไม่ต้องไปกดอ่านข้อมูลเอง  

338 ฟัน  การมีเพศสัมพันธ์ 
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339 เหี้ยมมม ค าด่า (มาจาก เหี้ย) 
340 ห่าเหว ค าด่า 

341 แจ๊ค อวัยวะเพศหญิง 

342 สัตว์ มาก บางครั้งใช้เป็น ค าด่า 
343 ดิสเพล รูปประจ าตัวที่แสดงบนสื่อออนไลน์ 

344 เหี๊ยยยยย ค าด่า (มาจาก เหี้ย) 

345 สาส มาก บางครั้งใช้เป็น ค าด่า 

346 เผ็ช 
ค าแสดงลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ จัดจ้าน ร้อนแรง 
หรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวย เซ็กซี่  

347 ทะลุ 
เกิน พ้น, เลย, ค านี้ใช้แก่ลักษณะที่มีมากกว่าหรือยิ่ง
กว่า ก าหนด 

348 เทพ 
การมีความสามารถหรือคุณสมบัติ อย่างใด อย่างหนึ่ง 
สูงมาก 

349 เผ็ด 
ค าแสดงลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ จัดจ้าน ร้อนแรง 
หรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวย เซ็กซี่  

350 สปรอย 
การบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้า ให้คน
อ่ืนรับรู้ มักใช้กับการเล่าเรื่องละคร ภาพยนตร์ เช่น 
เล่าตอนจบของหนัง  

351 เหยดดด ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ  

352 ป่วยๆ แปลก ประหลาด 
353 สึตตตต มาก บางครั้งใช้เป็น ค าด่า 

354 แสรดดดดดดด มาก บางครั้งใช้เป็น ค าด่า 

355 วิน 
คิวรถ ท่ารถ รถรับจ้าง คนขับรถรับจ้าง เช่น วินมอ
เตอร์ไซค์ วินรถตู้ เป็นต้น 

356 เล่นใหญ่ การแสดงหรือการกระท าที่เกินจริง  
357 อีเอ็มเอส รวดเร็ว, บริการส่งจดหมายหรือพัสดุด่วน                               

358 รั่ว 
อาการเสียสติที่เกิดจากความสนุก ตลกขบขันมากเกิน 
ปกติ 
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359 ลั่นนน 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข า อาจใช้ในเชิงประชด 
ก็ได้                                          

360 เย่ๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความดีใจ  

361 เหยดเข้  ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  

362 เทพเทพ 
การมีความสามารถหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สูง
มาก 

363 วอล์ 
กระดานข่าว หรือหน้าที่มีไว้ส าหรับเขียนข้อความ ใส่
รูปภาพ หรือลิงค์ข้อมูลต่าง ๆ 

364 มาม่า 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากความคิดเห็นที่แตกต่าง อคติ 
หรือจริงจังมากเกินไป อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้                                

365 เชรี้ย ค าด่า 

366 ปิ๊กกาจู้ อวัยวะเพศชาย 

367 จัดมา 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่" เป็นต้น  

368 กากกกกกก 
สิ่งของหรือบุคคลที่มีความอ่อนแอ ไร้ความสามารถ 
หรือใช้ด่าผู้ที่ท า อะไรไม่ถูกใจตน  

369 แรวง 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดี จัดจ้าน เช่น การ
พูดจา การแต่งตัว ที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสม หรือ
หมายถึงมากเกินกว่าปกติ 

370 เสี่ยว เลี่ยน น้ าเน่า 
371 เหยดดดดดด ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ  

372 โคโยตี้  ผู้หญิงที่เต้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวน  
373 ปั่น รีบปฏิบัติ ด าเนินการ 

374 ซั้สสสส มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า                                                  

375 เยดเข้  ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ  
376 เยด รว่มประเวณี ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  
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377 ร่มๆ ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน มักใช้เป็นค าซ้ า 

378 คนเสื้อแดง 
กลุ่มผู้สนับสนุนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติโดยมีสัญลักษณ์คือสีแดงและมักใส่เสื้อสีแดง 
เมื่อมีการชุมนุมกันทางการเมือง 

379 ควยยยยยยยยยยย ค าด่า 

380 ต้ิว การช่วยตัวเองให้ส าเร็จความใคร่ทางเพศ 
381 ดันน ส่งเสริมสนับสนุน 

382 ลูกชาย 
ค าเรียกผู้ชายที่อายุน้อยกว่าผู้พูดด้วยความรู้สึกรักและ 
เอ็นดู 

383 งานงอก มีปัญหาเข้ามาท าให้กลุ้มใจ 

384 วันเดอร์แลน ที่เก่ียวกับความเพ้อฝัน ความมหัศจรรย์ 
 

(2) การตั้งสมญานาม พบจ านวน 50 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
1 บิ๊กบอส สมญานามเรียกพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 

2 กัปตัน สมญานามเรียกพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 

3 #ทีมเมียกัปตัน 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่กลุ่มใด 
ในที่นี้คืออยู่กลุ่มเมียพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 

4 พญาวานร ฉายานักฟุตบอล 
5 มหาเทพ ฉายานักฟุตบอล 

6 ผี ฉายาทีมฟุตบอล Manchester United 

7 เด็กผ ี คนที่เชียร์ทีมฟุตบอล Manchester United 
8 ผีแดง ฉายาทีมฟุตบอล Manchester United 

9 หงส์ ฉายาทีมฟุตบอล Liverpool 

10 ปืน ฉายาทีมฟุตบอล Arsenal 

11 ลุงตู่ 
สมญานามเรียกนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ 29 คือ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

Ref. code: 25605606033024JQX



244 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

12 เป็ด ฉายาทีมฟุตบอล Liverpool 
13 หงส์แดงแรงฤทธิ์ ฉายาทีมฟุตบอล Liverpool 

14 ท่าเรือ ชื่อทีมฟุตบอลของไทยทีมหนึ่ง 

15 เปรตแดง ฉายาทีมฟุตบอล Manchester United 
16 วัดจานบิน สมญานามเรียกวัดพระธรรมกาย 

17 ป้าเกด สมญานามเรียก ลูกเกดเมทินีกิ่งโพยม 

18 แดนปลาดิบ ประเทศญี่ปุ่น 
19 ยุ่น ชาวญี่ปุ่น 

20 บอส 
สมญานามเพ่ือเรียก ปีเตอร์ คอร์ปไดเรนดัล มีที่มาจาก
ชื่อในละครเรื่องหนึ่ง  

21 ป้ามอ สมญานามของ เอมี่ มรกต  

22 มาดามเจ สมญานามของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ 
23 เอ็มม่ีมอ สมญานามของ เอมี่ มรกต  

24 ลุงตัน สมญานามของ ตัน ภาสกรนที 
25 ตันแมน สมญานามของ ตัน ภาสกรนที 

26 ปลากัด 
สมญานามแทนชื่อสิ่งของ ในที่นี้เป็นสมญานาม เพ่ือ
เรียกโทรศัพท์ iPhone รุ่น 6s  

27 พ่ีห้อย 
สมญานามของนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศส Thierry Daniel 
Henry 

28 เมืองดอกบัว 
สมญานามแทนชื่อสถานที่ ในที่นี้เป็นสมญานามของ 
จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากค าว่า อุบล หมายถึง 
ดอกบัว 

29 ท่านเอ๋ออออ 
สมญานามของ ผู้ว่ากรุงเทพฯ ณ ขณะนั้น คือ มรว. 
สุขุมพันธุ์ บริพัตร   

30 เอ๋อ 
สมญานามของ ผู้ว่ากรุงเทพฯ ณ ขณะนั้น คือ มรว. 
สุขุมพันธุ์ บริพัตร   

31 สามห่วง 
สมญานามแทนชื่อสิ่งของ ในที่นี้เป็นสมญานามของ 
รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า 
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32 ใบโพธิ์ 
สมญานามแทนชื่อสิ่งของ ในที่นี้เป็นสมญานามของ 
ค่ายสหมงคลฟิล์ม 

33 หล่อขั้นเทพ สมญานามของ โดม ปกรณ์ ลัม 
34 มาดามแป้ง สมญานามของ นวลพรรณ ล่ าซ า 

35 หมวกกันน๊อค 
สมญานามแทนชื่อสิ่งของ ในที่นี้เป็นสมญานาม เพ่ือ
เรียก ถุงยางอนามัย 

36 น้องอินี่... สมญานามของ ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ 

37 หมวย สมญานามของ อารยา เอ ฮาร์เกต 
38 รั้วของชาติ สมญานามใช้เรียกทหาร 

39 ซิโก ้ สมญานามของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 

40 กะลาแลนด์ สมญานามใช้เรียก ประเทศไทย 

41 ชายหมู 
สมญานามของ ผู้ว่ากรุงเทพฯ ณ ขณะนั้น คือ มรว. 
สุขุมพันธุ์ บริพัตร   

42 ลุงก านัน สมญานามของ สุเทพ เทือกสุบรรณ 

43 ป๋าเปรม  สมญานามของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ 

44 ออสซี่ สมญานามใช้เรียกชาวออสเตรเลีย 
45 อากู ๋ สมญานามใช้เรียกเว็บไซต์ Google 

46 โอป สมญานามของ โอปอล ์ปาณิสรา อารยะสกุล (พิมพ์ปรุ) 

47 โอ๊บ สมญานามของ โอปอล ์ปาณิสรา อารยะสกุล (พิมพ์ปรุ) 

48 พ่ีคิม 
สมญานามของ คิม จอง อึน ผู้น าสูงสุดของ เกาหลี
เหนือ 

49 นายกฯเล็ก สมญานามของ ตุ้ย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม  

50 บิ๊กบอสส สมญานามเรียกพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 

 
(3) การสร้างวลี พบจ านวน 310 ข้อมูล 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 เล่นแรง!! อาการที่ท าหรือพูดอย่างจริงจังหรือเกินปกติ 
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2 เฮ้ียนจิงไรจิง  
ค าพูดที่เน้นย้ าว่ามีก าลังแรงหรือมีอ านาจศักดิ์สิทธิ์ที่ 
ดลบันดาลให้เกิดบางอย่างขึ้นได้        

3 บอกตรง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 

4 สามีแห่งชาติ 

ผู้ชายที่เป็นดารา นักร้อง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง มี
บุคคลิกหน้าตาดี นิสัยดี อันเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบของ 
ผู้หญิงจ านวนมากจนอยากได้เป็นสามี และยกย่องให้ 
เป็นเสมือนสามีของผู้หญิงทุกคน   

5 #ทีมเมียบิ๊กบอส 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่กลุ่มใด 
ในที่นี้คืออยู่กลุ่มเมียพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 

6 #ทีมเมียทหาร 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่กลุ่มใด 
ในที่นี้คืออยู่กลุ่มเมียพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 
ที่เป็นทหาร 

7 #ทีมเมียกัปตัน 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่กลุ่มใด 
ในที่นี้คืออยู่กลุ่มเมียพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 

8 มวลมหาประชาเมียมโน 
กลุ่มผู้หญิงที่จินตนาการไปเองว่าเป็นเมียของดาราหรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียง 

9 #ร้องเห้หนักมาก วลีอุทานแสดงความผิดหวังมาก 

10 #ร้องเหี้ยหนักมาก วลีอุทานแสดงความผิดหวังมาก 

11 เหยดดดดดดดดเข้ ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

12 วัวตายควายล้ม 
ค าแสดงความชื่นชมชอบหรือถูกใจอย่างมากในตัว 
บุคคลโดยมากมักใช้กับผู้ชายที่หน้าตาดีมาก 

13 #ร้องไห้หนักมาก วลีอุทานแสดงความผิดหวังมาก 

14 อีห่านจิก ค าด่า 

15 เอาที.่..สบายใจ แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะท าเป็นวลีแสดงอาการประชด 
16 ร้องไห้หนักมากก วลีอุทานแสดงความผิดหวังมาก 

17 ตัลลอดเว 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึง
อีกจุดหนึ่ง 
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18 สายเหลือง 
ผู้ชายที่มีรสนิยมรักร่วมเพศหรือชายรักชายหรือ 
หมายถึง ที่เกี่ยวข้องกับอุจจาระโดยเหลืองในที่นี้ คือ 
อุปมาสีของอุจจาระ 

19 …เหมือนเดิมเพ่ิม... 
การเพ่ิมข้อมูลของค าหรือวลีที่อยู่ข้างหน้า เช่น สวย
เหมือนเดิม เพ่ิมเติมคือน้ าหนัก 

20 ช่วยตัวเอง การช่วยตัวเองให้ส าเร็จความใคร่ทางเพศ 

21 ล่มปากอ่าว 
การที่ผู้ชายบรรลุจุดสุดยอดโดยการหลั่งน้ าอสุจิออกมา
ในขณะที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์หรืออาการหลั่งเร็ว 

22 อีดว๊วกกกก ค าด่า 

23 ไอสัส ค าด่า 
24 น้ าที่รอการระบาย น้ าท่วม 

25 ชีวิตดี๊ดี 
มีชีวิตในลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการน่าปรารถนา
น่าพอใจอาจใช้ในความหมายเชิงเสียดสี 

26 #...ไงจะใครล่ะ 
การเน้นข้อมูลหรือค าท่ีอยู่ข้างหน้า เช่น อาจารย์ไงจะ
ใครล่ะ 

27 บอกเลย ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

28 เลอค่า มีค่ายิ่ง 

29 ด่ายับ 
ใช้ถ้อยค าว่าคนอ่ืนให้เสียหายมักใช้ค าหยาบหรือค าที่มี
ความหมายส่อไปในทางไม่ดี 

30 หนังส าหรับผู้ใหญ่ 
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยหรือค่อนข้าง 
เปลือย 

31 มาถึงจุดๆนี้ได้ไง 
วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์หนึ่งว่ามี 
การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร 

32 ดีงามตามท้องเรื่อง 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการน่าปรารถนาน่าพอ 
ใจ 

33 แหกข้ีหูขี้ตา รีบร้อนลืมตาใช้ในเชิงประชด 

34 จัดไป 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า “จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่” 
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35 จัดหนัก 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า “จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดไป” “จัดใหญ่” 

36 คาบ้าน 
การกระท าท่ีแพ้ชนะหรือเสมอกันที่เกิดข้ึนณเมืองหรือ
ประเทศของผู้กระท าหรือเจ้าบ้านมักใช้ในความหมาย 
ของการแข่งฟุตบอล 

37 แพ้ยับ!!! แพ้แบบเสียหายมาก, แพ้แบบคะแนนทิ้งห่างมาก 
38 มาเต็ม ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ท าอะไรบางอย่างแบบเต็มที่ 

39 หวยแดก ไม่ได้รางวัลจากสลากกินแบ่ง 

40 เศร้าแปป  มีความรู้สึกสลดหดหู่ใจ 
41 ยิ้มอ่อน ยิ้มด้วยความชอบใจเยาะเย้ยหรือเกลียดชัง 

42 ปรบมือรัว ๆ 
เอาฝ่ามือตบกันหลาย ๆ ครั้งให้เกิดเสียง เพ่ือแสดง 
ความยินดี 

43 อัดคลิป การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอ 

44 มีหัวไว้กั้นหู ไม่มีสมองไร้ค่าไม่มีความคิด 
45 ห่วยลืม แย่มากเอาแน่นอนอะไรไม่ได้คุณภาพต่ าไม่ดี 

46 ออกสื่อ เปิดเผยต่อท่ีสาธารณะ 

47 โป๊ะแตก ความแตกความลับถูกเปิดเผย 
48 ขอบอก พูดให้รู้ 

49 โดนใจ ถูกใจชอบใจ 

50 วะคะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัย 

51 ยอมใจ 
ค าแสดงอาการที่บอกให้รู้ว่าเห็นด้วยหรือชื่นชมโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งใด ๆ หรือสามารถใช้ในความหมาย 
เชิงประชดประชันได้ 

52 
สวยกระโดด 
 
 

ค าชมบุคคลหรือสิ่งของว่ามีความงามมากจนแทบ 
กระโดด 
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53 มามะ ค าแสดงการเชิญชวน 
54 ไปค่ะ!! ค าเชิญชวน 

55 ได้อยู่ ใช้ได้ 

56 ถามจริงงงงงง ค าแสดงความสงสัยหรือค าถาม 
57 ข าหนักมาก วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกตลกมาก 

58 ปูเสื่อรอ เฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

59 แซ่บลืม ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้านดูแรงมาก 

60 มาไกล 
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโดยมากมักใช้กับการ 
เปลี่ยนแปลงของรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถ 

61 บอกไปว่าฉันชอบเค้า 
วลีแสดงความชอบถูกใจในตัวบุคคลโดยมากมักใช้กับ
ผู้ชายที่มีหน้าตาหล่อบุคลิกดี 

62 งานดี 
คุณภาพหรือลักษณะที่ดีเยี่ยมใช้เป็นค าชมส าหรับ 
บุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ก็ได้ 

63 ติดดาว 

การกดติดตามบุคคลหรือเพจสาธารณะในเฟซบุ๊กเพ่ือ 
ให้ไม่พลาดข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวหรืออีกนัย 
หนึ่งหมายถึงการให้คะแนนเพจโดยให้ดาวแทนคะแนน
เช่น 5 ดาวหมายถึงยอดเยี่ยม 1 ดาวหมายถึงแย่ 

64 มาค่ะ!!! ค าเชิญชวน 

65 ...ด้วยอะไรด้วย 
วลีใช้ต่อท้ายกริยาบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น เช่น 
แชร์ด้วยอะไรด้วย 

66 เบะปากรัวๆ เหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจอย่างมาก 

67 #งานฟิน ใช้กล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 
68 สัสหมา แย่มากใช้เป็นค าด่า 

69 ก ไก่ ล้านตัว 
การเพ่ิมจ านวนพยัญชนะกในค าเพ่ือแสดงการเน้นค า 
หรือเน้นความ เช่น ชอบมากกก ก ไก่ ล้านตัว 

70 ณ จุดนี้ ขณะนี้ตอนนี้ 

71 มีความ... ค าประกอบหน้าค ากริยาเพื่อเน้นความ เช่น มีความเหง่ือซึม 

72 จิกผ้าห่ม ค าแสดงอาการเขินหรือมีความสุขมาก 
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73 …วนไป 
ค าประกอบท้ายค ากริยาแสดงอาการหรือการกระท าท่ี
ท าซ้ า ๆ กัน เช่น กินวนไป 

74 #วนไปค่ะ 
ค าประกอบท้ายค ากริยาแสดงอาการหรือการกระท าท่ี
ท าซ้ า ๆ กัน เช่น กินวนไป 

75 #มองบนแปป เบื่อหน่าย 

76 ฝากร้าน 
ผู้ที่โฆษณาประกาศขายสินค้าหรือการกระท าแบบนั้น
ผ่านทางเพจหรือสื่อสาธารณะต่าง ๆ 

77 ไปอิ๊กๆๆๆๆ เพ่ิมข้ึนมากขึ้นใช้ประกอบค ากริยา เช่น จิ้นไปอ๊ิก ๆ 
78 เริ่ดสุด!! ยอดเยี่ยมท่ีสุด 

79 แม่ก้อคือแม่ 
วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกชื่นชม ยกย่อง ผู้หญิงที่สวยบุคลิกดี 
มากหรือมีความสามารถมาก 

80 อย่าหาว่าพ่ีสอนเลยนะ วลีใช้กล่าวออกตัวก่อนที่จะให้ค าแนะน าหรือสอนผู้อ่ืน 

81 จัดเต็ม 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดไป” “จัดแน่น” “จัดหนัก “จัดใหญ่” เป็นต้น 

82 ฮาหนักมาก วลีที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกตลกมาก 

83 ไปอีกกก เพ่ิมข้ึนมากขึ้นใช้ประกอบค ากริยา 

84 ก็มา  
วลีที่ใช้ประกอบค ากริยาหรือค านาม เพ่ือแสดงการเน้น 
ความให้หนักแน่น ใช้กับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ 
ก็ได้ เช่น สายดาร์กก็มา 

85 ต้องมา ค าประกอบท้ายค าอ่ืนเพ่ือเน้นความหมาย 

86 นัดยิ้ม การนัดหมายเพ่ือมีเพศสัมพันธ์กัน 
87 ขี้วีน นิสัยชอบแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดใส่ผู้อ่ืน 

88 ขี้เหวี่ยง นิสัยชอบแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดใส่ผู้อ่ืน 

89 ฟิวขาด โกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 
90 ฟินหนักมาก วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 

91 ฟินหนักมากกก !!  วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 
92 ไปอีก เพ่ิมข้ึนมากขึ้นใช้ประกอบค ากริยา 
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93 สายโหด 
คนที่มีความคิดคล้อยตามและให้การสนับสนุนแก่พวก
ที่มีความคิดเห็นในแนวเดียวกันในที่นี้เป็นแนวร้ายกาจ
ชั่วร้าย 

94 บอกเลออออ พูดให้รู้ 

95 บอกตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 

96 จุดๆ นี้ ขณะนี้ตอนนี้สถานการณ์นี้ 
97 เอาฮาาา เพ่ือท าให้สนุกหรือข า 

98 ขี้แอค คนที่ชอบท าตัววางท่าวางมาด 
99 บ่องตรง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 

100 ร้องไห้หนักมากกกกกก ผิดหวังมาก 

101 อย่างแรง 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การ 
พูดจาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ 
หมายถึงมากเกินกว่าปกติ 

102 ไลค์รัวๆๆๆๆๆๆ วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกชอบใจอย่างมาก 

103 จัดให้  
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่" เป็นต้น 

104 จัดซะ 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่" เป็นต้น 

105 #ขรรมหนักมาก วลีที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกตลกมาก 

106 เพลียจิต รู้สึกระอาหมดก าลังใจ 

107 มาถึงจุดนี้ได้ไง  
ความรู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์หนึ่งว่ามีการ 
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร 

108 งานงอก มีปัญหาเข้ามาท าให้กลุ้มใจ 

109 ถามใจ 
การแสดงความไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างใช้เพื่อให้คิด
ทบทวนดู 

110 ถึงข้ัน มากถึงขนาด 
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111 #ขอ3ค า 
การให้คนอ่ืนก าหนดค านิยามหรือค าจ ากัดความ 
สั้นๆเก่ียวกับบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
จ านวน 3 ค า 

112 ด่าได้แต่อย่าแรงมาก 
วลีใช้กล่าวออกตัวก่อนอนุญาตให้คนอ่ืนใช้ถ้อยค า ต่อ
ว่าได้แต่อย่าใช้ถ้อยค าที่รุนแรงเกินไป 

113 ก็ไม่รู้ซินะ ไม่รู้ไม่ชี้คิดเอาเองใช้ในเชิงเยาะเย้ยโอ้อวด 

114 #คุณหลอกดาว วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกผิดหวังที่โดนหลอก 

115 นะจุดๆนี้  ขณะนี้ ตอนนี้ 
116 เริ่ดสุด ยอดเยี่ยมมาก ยอดเยี่ยมที่สุด 

117 สุดตีนนน ที่สุดของที่สุด ยอดเยี่ยม  

118 อันไลค ์
การเลิกแสดงความถูกใจ ชอบใจ ด้วยการถอน การ
กดไลค์ มักใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 

119 เพลียใจ รู้สึกระอาหมดก าลังใจ 

120 ออกตัวแรง พูดกันตัวหรือแก้ตัวไว้ก่อน 

121 #อุ๊ยแมวพิมพ์ 
วลีใช้กล่าวเพ่ือปกป้องตนเองจากข้อความที่พิมพ์ แสดง
ความคิดเห็น โดยเป็นการโทษว่าแมวพิมพ์ 

122 วอแหวนล้านตัว 

ค าแสดงแทนการพิมพ์ตัวอักษรจ านวนมาก 
เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือความ ในที่นี้เป็นการแทน 
พยัญชนะ ว จ านวนล้านตัว เช่น คิวยาวว ว แหวน 
ล้านตัว 

123 #อุ๊ยลั่น ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข าใช้ในเชิงประชด 

124 แมวพิม 
ค าแสดงเพ่ือปกป้องตนเองจากข้อความที่พิมพ์ แสดง
ความคิดเห็น โดยเป็นการโทษว่าแมวพิมพ์ 

125 
ปัก 
 

การบันทึกหรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือสิ่งที่ 
น่าสนใจจากแหล่งข้อมูล โดยมากมักใช้กับโพสต์หรือ 
กระทู้ต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ 
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126 ยอมใจจจ 
ค าแสดงอาการที่บอกให้รู้ว่าเห็นด้วย หรือชื่นชมโดย 
ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ บางครั้งใช้ในความหมายเชิง 
ประชดประชันได้ 

127 งานอวดผ.ต้องมา 
สิ่งหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการแสดงให้คนอ่ืน 
เห็นว่าสามีของตนมีดี 

128 มองบนนน 
ค าแสดงท่าทาง ด้วยการใช้ตาเหลือบมองขึ้นด้านบน 
แสดงความเบื่อหน่าย 

129 จบป่ะ การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง 

130 ถามใจตัวเองดู 
การแสดงความไม่แน่ใจในบางสิ่ง บางอย่าง ใช้กล่าว
เพ่ือให้คิดทบทวนดู 

131 #ทีมพ่ีแอนดริว 
วลีแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่กลุ่มใด 
ในที่นี้คืออยู่ฝั่งเดียวกับพ่ีแอนดริว 

132 ...จริงอะไรจริง  
วลีประกอบท้ายค าอ่ืนแสดงการเน้นความหมายของ 
ค าท่ีอยู่ข้างหน้า เช่น แดงจริงอะไรจริง เป็นการเน้นว่า 
มีสีที่แดงมาก แดงจริง ๆ เป็นต้น 

133 บอกตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 
134 เริดสุด ยอดเยี่ยมมาก ยอดเยี่ยมที่สุด 

135 จบนะๆๆ การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง 

136 จ บ นะ การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง 

137 #ใต้สามีแห่งชาติ 
การใส่แฮชแท็กเพ่ือแสดงการเน้นความเกี่ยวกับผู้ที่มี 
ความคิดแง่บวกมากเกินไป 

138 ไม่ได้มาเล่นๆ เอาจริงเอาจัง 

139 เบะปากแรงๆ 
ค าแสดงท่าทางเหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจหรือ 
ระอาใจอย่างมาก 

140 #ทีมหยก 
การใส่แฮชแท็กเพ่ือแสดงการเน้นความเกี่ยวกับ การ
แสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่กลุ่ม ใด ใน
ที่นี้คืออยู่ฝั่งเดียวกับหยก 
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141 ฟาดเรียบ เอาของคนอ่ืนมาเป็นของตน 

142 แซ่บจริงไรจริง 
วลีใช้กล่าวเพ่ือเน้นย้ าค าพูดหรือการกระท าที่จัดจ้าน 
มากเกินกว่าปกติ 

143 เงียบๆฟาดเรียบ 
คนที่ดูเรียบร้อยที่ชอบแย่งเอาของคนอ่ืนมาเป็น 
ของตน มักหมายถึง ผู้ชาย หรือแฟนของคนอ่ืน 

144 เยียดเปียดดด ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  
145 #สายมโน คนที่ชอบคิดหรือจินตนาการไปเอง 

146 เข้าใจตรงกันนะ 
วลีใช้กล่าวยืนยันเพ่ือให้แน่ใจว่าเข้าใจเหมือนกัน 
กับผู้พูด                      

147 กดแชร์ 
การแบ่งปันเนื้อหาด้วยการกดปุ่มแชร์ในสื่อสังคม 
ออนไลน์ 

148 บ๋องตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม  

149 เรียกน้ าย่อย ตัวอย่างเล็กน้อย 
150 หนักมากกกกกก เยอะมาก 

151 งาน...ต้องมา 
วลีที่ใช้ประกอบค ากริยาหรือค านาม เพ่ือแสดงการ 
เน้นความให้หนักแน่น มักใช้กับบุคคล สิ่งของหรือ 
เหตุการณ์ 

152 พูดเลย!!!!  ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น  

153 กรีดร้อง อาการร้องเสียงแหลมแสดงความดีใจ ประหลาดใจ  

154 พุ่งตัว วลีแสดงอาการแบบนั้น หรือ รีบ  
155 #สวยกราบบบ สวยมากจนแทบต้องกราบ                                  

156 ใสๆวัยรุ่นชอบ 
วัยรุ่นที่ชอบลักษณะการแต่งหน้า แต่งกาย หรือท าให้ดู
เป็นคนเรียบร้อย ซื่อ ๆ น่ารัก 

157 มองบน  
ค าแสดงท่าทางโดยการใช้ตาเหลือบมองขึ้นด้านบน 
แสดงถึงความรู้สึกเบื่อหน่าย 

158 เริ่สสุด! ยอดเยี่ยมท่ีสุด  

159 กรีดร้องงงงงงงง อาการร้องเสียงแหลมแสดงความดีใจ ประหลาดใจ  

160 " กรอกตา " เบื่อหน่าย หรือการแสดงท่าทางเช่นนั้น  
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161 มองแรง 
ค าแสดงท่าทางใช้ตาเหลือบมองไปด้านข้าง หรือมอง
ด้วยหางตา แสดงความโกรธ ไม่พอใจ  

162 ชูป้ายไฟ ค าแสดงท่าทางยกป้ายไฟเพ่ือให้ก าลังใจคนอ่ืน 

163 #แมวพิมพ์ 
วลีใช้กล่าวเพ่ือปกป้องตนเองจากข้อความที่พิมพ์ 
แสดงความคิดเห็น โดยเป็นการโทษว่าแมวพิมพ์ 

164 ยกป้ายไฟ 
การให้ก าลังใจด้วยการยกป้ายไฟเพ่ือให้ก าลังใจ 
คนอ่ืน 

165 ฟาดเรียบนะคะ 
กินอย่างเต็มที่ หรือการเอาสิ่งของหรือบุคคลมาเป็น 
ของตน มักหมายถึงผู้ชาย 

166 ส าเนาถูกต้อง 
เหมือนต้นแบบ ต้นฉบับทุกประการ มักใช้เปรียบ 
เทียบ ลักษณะของลูกที่มีหน้าตาเหมือนพ่อแม่มาก 

167 โอมเพ้ียง !!!!!! ค าข้ึนต้นหรือลงท้ายของการขอพร 
168 ได้ใจ ถูกใจ ชอบใจ 

169 จบปิ๊ง 
การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง จบปึ้ง ก็
ว่า  

170 มือลั่น  
การพิมพ์ข้อความโดยไม่ตั้งใจ มักใช้ในความหมายเชิง 
ประชด 

171 ปักหมุด! 
การบันทึกหรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือสิ่งที่ 
น่าสนใจ จากแหล่งข้อมูล โดยมากมักใช้กับโพสต์  
หรือกระทู้ต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ 

172 จบนะ การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง 

173 ขอให้ได้ขอให้โดน พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ 
174 บ่องตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 

175 เยียดเปด ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ  
176 แบบนี้ก็ได้หรอออ วลีแสดงความสงสัย มักใช้ในเชิงประชดหรือหยอกล้อ                                                

177 อวสานอาหารเย็น กินข้าวมื้อเย็นไม่ลง เนื่องจากไปเห็นภาพไม่น่ามอง 

178 กระเป๋าจะฉีก ใช้จ่ายเงินเยอะมาก 
179 อย่างแรงง!!!!!! อย่างมาก ที่สุด  
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180 จบปิ้งง 
การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง จบปึ้ง ก็
ว่า  

181 สายแข็ง 
ผู้ที่ท าอะไรแบบสุดโต่ง ความหมายขึ้นอยู่กับบริบท 
เช่น สายแข็ง หมายถึง คนที่ดื่มเหล้าเข้ม ๆ โดยไม่ 
ผสม หรือ สายแดก หมายถึง คนที่กินจุ เป็นต้น 

182 
หูกระจงควรปลูก ให้ห่างจากตัว
บ้าน 

วลีแสดงการห้ามปราม หรือตัดบท เมื่อเริ่มมีการ 
ขัดแย้งกันในบทสนทนา โดยวลีนี้เริ่มมาจากค าพูด ของ 
คุณโน้ส อุดม แต้พานิช 

183 #น้ าตาไหลหนักมาก วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกความผิดหวังมาก 

184 ร้องไห้หนักมากๆๆ วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกความผิดหวังมาก 

185 ก.ไก่ยาวไปถึงเกาหลี 
การเพ่ิมจ านวนพยัญชนะ ก ในค าเพ่ือแสดงการเน้น 
ความ เช่น เรียบร้อยมากกกก ก.ไก่ยาวไปถึงเกาหลี 

186 วันแดงเดือด 
วันที่ผู้หญิงมีรอบเดือน ที่มักจะมีอารมณ์แปรปรวน 
หรือ ฉุนเฉียวง่าย 

187 เล่นใหญ่ การแสดงหรือการกระท าที่เกินจริง  

188 สายเถื่อน 
คนที่มีความคิดคล้อยตามและให้การสนับสนุนแก่พวก 
ที่มีความคิดเห็นในแนว ชั่วร้าย ใช้ก าลัง 

189 รถติดหนักมาก การจราจรติดขัดมาก 

190 จัดมา 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่" เป็นต้น  

191 หลบตีนแพร๊บ 
วลีพูดออกตัวเมื่อผู้พูดพูดออกไปแล้ว อาจท าให้ คนฟัง 
รู้สึกไม่พอใจ 

192 ถึงบางอ้อ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้ 

193 งาน...ก็มา 
วลีที่ใช้ประกอบค ากริยาหรือค านาม เพ่ือแสดง การ
เน้น ความให้หนักแน่น ใช้กับ บุคคล สิ่งของ หรือ
เหตุการณ์ ก็ได้ 
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194 ตัลล้ากกกก 
ชวนให้เอ็นดูมีท่ีมาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งใน 
รายการบันเทิงชื่อว่า We Are Lovely Pet ทาง 
เว็บไซต์ Youtube 

195 ตุ๊ด 
ชายที่มีจิตใจเหมือนผู้หญิง มีที่มาจากหนังฝรั่ง ชื่อ 
ทุดซี ่หรือ Tootsie (1982) ที่มีตัวเอกแสดงเป็นชาย 
ปลอมตัวเป็นหญิง 

196 เท 
ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมาก
มักใช้กับคนมาจากค าพูดของตัวละครในซีรีส์เรื่อง 
"ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

197 เท? 
ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมาก
มักใช้กับคนมาจากค าพูดของตัวละครในซีรีส์เรื่อง 
"ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

198 ตุ๊ดเด็ก เด็กชายที่มีจิตใจเหมือนผู้หญิง 

199 ตั๊ลล๊ากกก 
ชวนให้เอ็นดูมีท่ีมาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งใน 
รายการบันเทิงชื่อว่า We Are Lovely Pet ทาง
เว็บไซต์ Youtube 

200 ปูเสื่อรอออออ 
เฝ้าติดตามขา่วสารอย่างใกล้ชิดวลีนี้มาจากเว็บไซต์ 
www.pantip.com 

201 อรรถรสสส ความรื่นเริงบันเทิงใจ มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

202 โดนเท 
ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมาก
มักใช้กับคน มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

203 ยิ้มม การมีเพศสัมพันธ์ มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์"   

204 วนไป 
ค าประกอบท้ายค ากริยาแสดงอาการหรือการกระท า
ที่ท าซ้ าๆกัน มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

205 วี๊ดดดดดดดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ 
โกรธ ดีใจ หรือชื่นชม มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซ่ีส์" 

206 ล าไย 
คนที่เรื่องมากเรื่องเยอะหรือคนที่ท าอะไรช้าจน น่า
ร าคาญ มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 
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207 อู๊ดอ๊ีด 
ค าแสดงอาการอิดออดไม่อยากท าตาม มาจากซีรีส์
เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

208 #วนไปค่ะ 
ค าประกอบท้ายค ากริยาแสดงอาการหรือการกระท า
ที่ท าซ้ าๆกัน มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

209 แม่ก้อคือแม่ 
วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกชื่นชม ยกย่อง ผู้หญิงที่สวย บุคลิก
ดีมากหรือมีความสามารถมากมาจากรายการ เรียล
ลิตี้ชื่อ "The Face Thailand Season 2" 

210 อย่าหาว่าพ่ีสอนเลยนะ 
วลีใช้กล่าวออกตัวก่อนที่จะให้ค าแนะน าหรือสอน 
ผู้อื่น มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

211 #อรรถรสมะ วลีแสดงค าถาม มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

212 นัดยิ้ม 
การนัดหมายเพ่ือร่วมเพศกัน มาจากซีรีส์เรื่อง 
"ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

213 วน 
ค าประกอบท้ายค ากริยาแสดงอาการหรือการกระท า 
ที่ท าซ้ าๆกัน มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

214 ยิ้มๆๆๆๆ การมีเพศสัมพันธ์ มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

215 #คุณหลอกดาว ความรู้สึกผิดหวังที่โดนหลอก  

216 เสียจุย ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์ 

217 ไม่ได้มาเล่นๆ 
เอาจริงเอาจัง มาจากรายการเรียลลิตี้ชื่อ "The Face 
Thailand Season 2" 

218 เยียดเปียดดด 
ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ มาจากค าพูดของ ตัว
ละครชื่อหมอแหนมในซีรีส์เรื่อง "นัดกับนัด"    

219 เข้าใจตรงกันนะ 
ค ายืนยันเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจเหมือนกันกับผู้พูด มา
จากค าพูดของคุณตันภาสกรนท ี

220 ได้เวลาสนุกแล้วสิ!! 

วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกเพลิดเพลินในการที่จะกระท า 
อะไรบางอย่าง โดยวลีนี้มาจากการ์ตูนเรื่อง 
Teletubbies นอกจากนี้ยังมีวลี “หมดเวลาสนุก 
แล้วสิ” หมายถึง วลีใช้กล่าวเมื่อต้องสิ้นสุดเหตุการณ์ 
ที่ก าลังกระท าอยู่ 
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221 ตั๊ลล้าค 
ชวนให้เอ็นดูมีท่ีมาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งใน 
รายการบันเทิงชื่อว่า We Are Lovely Pet ทาง
เว็บไซต์ Youtube 

222 เยียดเปด 
ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ มาจากค าพูดของตัว
ละครชื่อหมอแหนมในซีรีส์เรื่อง "นัดกับนัด"    

223 ตั้ลร้ากกก 
ชวนให้เอ็นดูมีที่มาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งใน 
รายการบันเทิงชื่อว่า We Are Lovely Pet ทาง
เว็บไซต์ Youtube 

224 คุณค่าท่ีชมคู่ควร 
เหมาะสม ควรค่า วลีนี้เริ่มมาจากสโลแกนใน 
ภาพยนตร์โฆษณาสินค้ายี่ห้อ Loreal  

225 นั๊ลล๊าคคคค 
ชวนให้เอ็นดูมีท่ีมาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งใน 
รายการบันเทิงชื่อว่า We Are Lovely Pet ทาง
เว็บไซต์ Youtube 

226 เมนเทอ 
ผู้ให้ค าปรึกษา มาจากรายการเรียลลิตี้ชื่อ "The 
Face Thailand Season 2" 

227 เผ็ช 
ค าแสดงลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ จัดจ้าน 
ร้อนแรง หรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวย เซ็กซี่ 
มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

228 เผ็ด 
ค าแสดงลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ จัดจ้าน 
ร้อนแรง หรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวย เซ็กซี่ 
มาจากซีรีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

229 
หูกระจงควรปลูก ให้ห่างจากตัว
บ้านน 

วลีแสดงการห้ามปราม หรือตัดบท เมื่อเริ่มมีการ 
ขัดแย้งกันในบทสนทนา วลีนี้มาจากค าพูดของ 
คุณโน้ส อุดม แต้พานิช 

230 แล่วๆๆๆๆๆ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลงมาจากค าพูดของคุณชมพู่ก่อนบ่าย 
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231 นั๊ลลลล๊ากกกกกก 
ชวนให้เอ็นดูมีท่ีมาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งใน 
รายการบันเทิงชื่อว่า We Are Lovely Pet ทาง
เว็บไซต์ Youtube 

232 อ่าฮ๊า 

วลีแสดงการรับค า เป็นวลีที่สร้างจากสื่อหรือบุคคล ที่
มีชื่อเสียง โดยวลีนี้เป็นที่นิยมมากหลังจาก เน็ต
ไอดอลชื่อ เทพพิทักษ์ แอสละ ปรากฏในคลิป และมี
การพูดว่า "รู้ป่ะ อ่าฮะ" 

233 นั่ลล้าค 
ชวนให้เอ็นดูมีท่ีมาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งใน 
รายการบันเทิงชื่อว่า We Are Lovely Pet ทาง
เว็บไซต์ Youtube 

234 สู่ความเวิ้งว้างอัน ไกลโพ้นนน 

วลีใช้กล่าวเมื่อเหตุการณ์หรือบทสนทนามีความยืด 
เยื้อ ไม่สิ้นสุด ออกนอกประเด็น โดยวลีนี้เป็นวลีจาก
สื่อหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เนื่องจากวลีดังกล่าวมาจาก
ค าพูดของตัวละครตัวหนึ่ง ในการ์ตูนเรื่อง Toy 
Story 

235 ถูกต้องนะคร้าบบบ 
ไม่ผิด เป็นวลีที่มาจากสื่อหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง โดย
วลีนี้มาจากพิธีกรในรายการชื่อว่า แฟนพันธุ์แท้ เมื่อผู้
เข้าแข่งขันตอบค าถามถูก 

236 นัลร๊ากกก 
ชวนให้เอ็นดูมีท่ีมาจากค าพูดของตัวละครตัวหนึ่งใน 
รายการบันเทิงชื่อว่า We Are Lovely Pet ทาง
เว็บไซต์ Youtube 

237 หล่อสัสรัสเชีย ผู้ชายที่มีหน้าตาดีมาก ๆ 
238 ชิบหายวายวอด สูญหมด, ป่นปี้มักใช้เป็นค าด่าค าแช่ง 

239 หอมฟุ้งจรุงจิด มีกลิ่นดีหอมยวนใจ 
240 ดอกทองดอกจิก ค าด่า 

241 ลูกเด็กเล็กแดง เด็ก ๆ 

242 มาดแมนแสนโก้ ค าชมผู้ชายที่มีลักษณะดังกล่าว 

243 ขาวสวยหมวยเอ็ก ค าชมผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าว 

244 โรบิ้นอินเดอะวู้ดด ค าสร้อย 
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245 หงส์แดงแรงฤทธิ์ ฉายาทีมฟุตบอล Liverpool 

246 ดีงามตามท้องเรื่อง 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการน่าปรารถนา น่า
พอใจ 

247 หนักสัสรัสเซีย หนักหรือรุนแรงมาก ๆ 

248 ดีงามพระราม9 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการน่าปรารถนา น่า
พอใจ 

249 เปนลมเปนแล้ง มีอาการวิงเวียนหน้ามืด บางคราวถึงกับหมดสติ 

250 ก๊องแก๊งไก๊โก่ง ไม่ได้เรื่องท าไม่เป็น 
251 เว่อวัง อลังการมากเกินปกติ 

252 สวยงามตามท้องเรื่อง งดงาม สวยงามตามที่คาดการณ์ไว้ 

253 ชิบหายวายวอด สูญหมด, ป่นปี้ มักใช้เป็นค าด่า ค าแช่ง 
254 เล่นใหญ่รัชดาลัย การกระท าท่ีเกินจริง เกินปกติ หรืออลังการ 

255 ตาร้อนตาหลุด อิจฉาจนตาถลน 

256 เป๊ะปังเว่อร์วัง  อลังการ มากเกินปกติ 
257 เวอร์วังสังคโลก อลังการ มากเกินปกติ 

258 จัดใหญ่รัชดาลัย การกระท าท่ีเกินจริง เกินปกติ หรืออลังการ 
259 สวยปังอลังเวอร์ ดี เลิศ สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย  

260 อลังการดาวล้านดวง งดงามอลังการมาก 

261 เม้ามอย นินทา  

262 คูจ่ิ้นหินบะซอลต์ 
นักแสดง 2 คนที่แสดงละครแข็งท่ือเหมือนก้อนหิน ที่
คนอ่ืนจับคู่ให้และเชียร์ให้เป็นคู่รักกันจริง ๆ  

263 โหดสลัด ผัดผักรวมมิตร ชั่ว ร้าย ยากมาก เข้มงวดมาก 

264 ห่าเหว ค าด่า 

265 เปะปังอลังเว่อร์ 
ดี เลิศ สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของ ที่สวยจน
ต้องตะลึง                                             

266 เว่อวังอลังการรร อลังการมากเกินปกติ  
267 อลังกาลปลาวาลยิ้ม อลังการมากเกินปกติ 

268 เก๋ไก ๋ หรูหรา งามเข้าที 

Ref. code: 25605606033024JQX



262 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

269 กิ๊บเก๋ น่ารัก เท่ แปลกและน่าสนใจ  
270 ไฮโซว โบว์ใหญ่ มีระดับ หรูหรา 

271 #ดีงามพระรามสาม 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการ น่าปรารถนา น่า
พอใจ 

272 ขัดหูขัดตา  ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ 

273 เยดเข้ เท่อุเทน ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ 

274 เปรี้ยวเยี่ยวเล็ด 
ลักษณะการแต่งกายของผู้หญิง ที่แต่งตัวสีฉูดฉาด 
รัดรูป เป็นต้น 

275 สะเทือนเลื่อนลั่น มีอาการสั่นไหวเพราะถูกกระทบ 

276 เอฟเวอรี่ติ้งจิงเกอเบล ทุก ๆ สิ่ง 

277 แหบปีเบริ์ดเดย์... 
การใช้เนื้อร้องของเพลงเพื่อให้เห็นภาพพจน์มากข้ึน 
อวยพรวันเกิด 

278 เช้าขึ้นมาอยู่หน้าจออ เนื้อเพลงประกอบโฆษณา (แบรนด์วีต้า) 

279 ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้ 
การใช้เนื้อร้องของเพลง คุกเข่า เพื่อให้เห็นภาพพจน์
มากขึ้น 

280 #ไม่รักไม่ต้องแคร์ 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ไม่รัก ไม่ต้อง เพื่อให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

281 แล้วมันจะผ่านไปด้วยดี 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ปล่อย เพื่อให้เห็นภาพพจน์
มากขึ้น 

282 ไม่มีอะไรจะท าร้ายเธอ 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ก้อนหินห้อนนั้น เพื่อให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

283 บ้านพี่อยู่ฝั่งทางโน้น... 
การใช้เนื้อร้องของเพลง รักข้ามคลอง เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

284 กลับตัวก็ไม่ได้… 
การใช้เนื้อร้องของเพลง กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง เพ่ือให้
เห็นภาพพจน์มากขึ้น 

285 จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง... 
การใช้เนื้อร้องของเพลง กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง เพ่ือให้
เห็นภาพพจน์มากข้ึน 
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286 อย่าท าแบบนี้... 
การใช้เนื้อร้องของเพลงอย่าท าอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร... 
เข้าใจไหม เพื่อให้เห็นภาพพจน์มากขึ้น 

287 อยู่ดี ๆ ก็อยากร้องไห้ 
การใช้เนื้อร้องของเพลงอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้ เพ่ือให้
เห็นภาพพจน์มากข้ึน 

288 คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ก็เลิกกันแล้ว เพื่อให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

289 รักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลง… 
การใช้เนื้อร้องของเพลง Music Lover เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

290 ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง... 
การใช้เนื้อร้องของเพลง สาวเลยยังรอ เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

291 เต็มเหนี่ยวไปเลยพี่… 
การใช้เนื้อร้องของเพลง เต็มเหนี่ยว เพื่อให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

292 ท าถูกแล้วววว…ที่เธอเลือกเขา 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ทิ้งไว้กลางทาง เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

293 ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้...' 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ 
เพ่ือให้เห็นภาพพจน์มากขึ้น 

294 มีเมียเด็กต้อง… 
การใช้เนื้อร้องของเพลง มีเมียเด็ก เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

295 14 อีกครั้ง 
การใช้เนื้อร้องของเพลง14 อีกครั้ง เพื่อให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

296 ขัดใจตัวเอง... 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ขัดใจ เพื่อให้เห็นภาพพจน์
มากขึ้น 

297 ดูไม๊ดู ๊
การใช้เนื้อร้องของเพลง ดูมั้ย เพ่ือให้เห็นภาพพจน์
มากขึ้น 

298 ณบัดนาว 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ณ บัด Now เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

299 เจ็บแปลบขึ้นมา… 
การใช้เนื้อร้องของเพลง เจ็บแปลบ เพื่อให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 
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300 ให้เธอได้กับเขา... 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ใจนักเลง เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

301 เงินน่ะมีมั้ยยยยยยย !! 
การใช้เนื้อร้องของเพลง เงินนะมีไหม เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

302 
ดู ม  ม า จ า เล่  ดู ม  ม า จ า เล่ 
ดูมมมมม 

การใช้เนื้อร้องของเพลง Dhoom Dhoom เพ่ือให้
เห็นภาพพจน์มากข้ึน 

303 ปากแดงๆจะไว้ใจได้ก๋าาาาา 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ไว้ใจได้กา เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

304 ไม่เอานะเกรงใจ 
การใช้เนื้อร้องของเพลง เกรงใจ เพื่อให้เห็นภาพพจน์
มากขึ้น 

305 ปั่นๆจักรยานไปปั่นๆจักรยานกัน 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ปั่นจักรยาน เพื่อให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

306 
ที่ต้องห่วงก้ เพราะนั่นมีแค่คน
เดียว  

การใช้เนื้อร้องของเพลง ใจน้อย เพื่อให้เห็นภาพพจน์
มากขึ้น 

307 
ชั้ น ก้ อ รั ก ข อ งชั้ น เข้ า ใจ บ้ า ง
ม๊าาายยย 

การใช้เนื้อร้องของเพลงฉันก็รักของฉัน เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

308 สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป 
การใช้เนื้อร้องของเพลง สบาย สบาย เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

309 อรุณเบิกฟ้า... 
การใช้เนื้อร้องของเพลง เจ้าขุนทอง เพ่ือให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

310 ปวดใจดั่งไฟสุมทรวง… 
การใช้เนื้อร้องของเพลง โกหกหน้าตาย เพื่อให้เห็น
ภาพพจน์มากข้ึน 

 
2. กระบวนการสร้างสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การสะกดค า 
การใช้ค าแสดงท่าทาง การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การใส่เครื่องหมายและตัวเลข และการใช้สัญรูป 
แสดงอารมณ์  
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2.1 การสะกดค า จ าแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการสะกดค า การ
สร้างศัพท์ และการสร้างค าท่ีเกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์ 
 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงการสะกดค า แบ่งออกเป็น 10 ประเภทย่อย ดังนี้ 
 

(1) การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะต้นพบจ านวน 498 ข้อมูล 
 
ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 ซะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์ แสดงความเป็น
อดีต หรือเพ่ือเน้นความหมาย  

2 แระ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

3 แร่ะ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

4 แร้ววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

5 จิงๆ แน่แท้ไม่ปลอม 

6 จิงจัง แน่แท้ 

7 เเสรสส  มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
8 กร ู ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่ 1 

9 กร ุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่ 1 

10 เห้อ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ 
11 เห้อออ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ 

12 เฟ้ย 
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 

13 ปุกาด ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ 

14 มว๊ากกกกกกก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 

15 มรึง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

16 ชิบหาย สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

17 ชิปหาย สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 
18 ไง ไหนใดอะไร 

19 ไง ๊ ไหนใดอะไร 

20 หนับหนุน ส่งเสริมช่วยเหลืออุปการะ 

21 ดิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัดโดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวน หรือ
รับค า 

22 ซิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัดโดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวนหรือ 
รับค า 

23 จัลไล เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล 

24 เห้ยยย ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

25 เรย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

26 เทอ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยมักใช้ในระหว่างเพื่อนผู้หญิง
ด้วยกันหรือใช้กับผู้มีศักดิ์ต ่ากว่า 

27 ร ึ ค าประกอบประโยคค าถาม 

28 พวงหลีด 
ดอกไม้ที่จัดแต่งข้ึนตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม 
วงรี ส าหรับใช้เคารพศพ 

29 ซึมเส้า อาการที่รู้สึกเศร้าหมองว้าเหว่หรือสิ้นหวัง 

30 ไม ๊ เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

31 นู๋ 
สรรพนามบุรุษที่ 1 ผู้น้อยใช้พูดกับผู้ใหญ่ สรรพนาม
บุรุษที่ 2 ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อยค าส าหรับ เรียกเด็ก มี
ความหมายไปในทางเอ็นดู 

32 มะ เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 
33 ขุ่น ค าท่ีใช้เรียกน าหน้าบุคคลเพ่ือแสดงความยกย่อง 

34 งัย  ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

35 ช่ะมะ ค าแสดงค าถาม 
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36 ห๊ะ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจแปลกใจหรือ เมื่อ
ชะงัก 

37 ตัง เงินที่ใช้สอย 
38 ม้ายยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

39 ช้าน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

40 ชั้น 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

41 ยังงี้  วิธี, แบบ, เยี่ยง 

42 เงี้ย วิธี, แบบ, เยี่ยง 

43 ลกทง หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
44 ฟาย คนโง่คนเซ่อหรือคนตัวใหญ่แต่ไม่ฉลาด 

45 ฟายยยยย!! คนโง่คนเซ่อหรือคนตัวใหญ่แต่ไม่ฉลาด 
46 โอเคร ตกลง เห็นด้วย ใช้ได้ 

47 ข่ะ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

48 ตะหาร ผู้มีหน้าที่สู้รบป้องกันประเทศนักรบ 
49 ฟาม ค าน าหน้ากริยาหรือวิเศษณ์เพ่ือแสดงสภาพ 

50 เหยดดดดดดดดเข้ ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

51 โทสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็น
เครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดย
ใช้สายตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจ
แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นหลักส าคัญ 

52 โหหหหหห ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 
53 ชิม ิ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 

54 ชิบหายวายวอด สูญหมด, ป่นปี้มักใช้เป็นค าด่าค าแช่ง 

55 ห๊าาา 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจแปลกใจหรือ เมือ่
ชะงัก 

56 ตัลล้ากกกก ชวนให้เอ็นดู 
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57 นร้าาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

58 ยุ 
ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความให้ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น 

59 แหล่มมมมม ดีเยี่ยมยอดเยี่ยม 

60 จิมๆ แน่แท้ไม่ปลอม 
61 เค้า ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 

62 ของที่ระทึก 
สิ่งของที่ท าให้คิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ในอดีตได้ 

63 นู๋ 
สรรพนามบุรุษที่ 1 ผู้น้อยใช้พูดกับผู้ใหญ่ สรรพนาม
บุรุษที่ 2 ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อยค าส าหรับ เรียกเด็กมี
ความหมายไปในทางเอ็นดู 

64 ทอสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็น
เครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดย
ใช้สายตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจ
แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นหลักส าคัญ 

65 กรูว์ ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่1 
66 แพ็บ ชั่วเวลานิดเดียว 

67 เก๊า ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 
68 เคา๊าาา ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 

69 เบยยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

70 ชิป สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 

71 จิ่ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัดโดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวน หรือ
รับค า 

72 นากาปุก เครื่องบอกเวลา 

73 มั๊ย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

74 ซะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์แสดงความเป็น 
อดีตหรือเพ่ือเน้นความหมาย 

Ref. code: 25605606033024JQX



269 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

75 ติ๊กเกอร์ รูปภาพหรือตัวหนังสือที่ใช้ติดกับสิ่งอ่ืน ๆ ได้ 
76 ตะเตือนไต ไม่สบายใจเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบ 

77 เสด จบสิ้น 

78 อดแหลก ไม่ได้ไม่สมหวัง 
79 ตรู ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่1 

80 ซัก อย่างน้อยเพียงราว 

81 ฟร๊ะ  
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ 

82 มั้ย?? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

83 มรึงๆๆๆๆ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

84 ยังงัย ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

85 จุ๊กกูแร๊  ส่วนร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างข้ึนไป 

86 ซุงแหล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง (มักใช้เป็นค าด่า) 

87 กัว 
รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัวรู้สึกหวาดเพราะ 
คาดว่าจะประสบภัย 

88 มั้ย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

89 เริ่ดๆ ยอดเยี่ยม 

90 กาลากินี เสนียดจัญจัญไรความอัปมงคล 
91 อดแดรก ไม่ได้ไม่สมหวัง 

92 โตน กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัสถูกต้อง 

93 จัว 
รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัวรู้สึกหวาด เพราะ
คาดว่าจะประสบภัย 

94 เรอะ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค า 
ประกอบกับประโยคค าถาม 

95 หน่ะ ค าประกอบค าอ่ืนแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 

96 ฝ่า 
ค าใช้เปรียบเทียบแสดงความยิ่งหรือหย่อนต่อ 
 

Ref. code: 25605606033024JQX



270 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

97 หน่ะะ ค าประกอบค าอ่ืนแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 

98 กัว 
รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัวรู้สึกหวาดเพราะ 
คาดว่าจะประสบภัย 

99 ป่าวๆ 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธ 
แปลว่า ไม่มีไม่เป็นอย่างนั้น 

100 ฟ่ะ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ 

101 ชิพหาย 
สูญหมดโดยปริยายใช้เป็นค าด่าค าแช่งหรือหมายถึง 
มาก เช่น เก่งฉิบหาย 

102 ขรี!้! 
ง่าย, กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่าย 
ออกทางทวารหนัก, อุจจาระ 

103 คร๊า ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

104 แกร 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษท่ี 2 
และ 3 

105 คร่าาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

106 "ฆวย" 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิดบาง 
ครั้งใช้เป็นค าด่า 

107 อิเชี้ยย ค าด่า 

108 ตู ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่1 

109 ซ้นตรีน ค าด่า 

110 หละ 
ค าใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มี 
น้ าหนักข้ึน 

111 จมปู สีแดงอ่อน, สีแดงเจือขาว 

112 หลกทงงงง หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

113 หนับหนุน ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ 
114 มอย ขนในที่ลับ 

115 ป่ะ? เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 
116 ตังค ์ เงินที่ใช้สอย 
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117 แมร่ง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

118 จวย 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด 
บางครั้งใช้เป็นค าด่า ซึ่งถือกันว่าไม่สุภาพ               

119 ฝุด อย่างมาก อย่างยิ่งยวด 

120 เหรี้ย ค าด่า 

121 มั้ยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

122 เสยๆ  
ใช้ประกอบข้อความหรือค าอ่ืนมีความหมายต่าง ๆ 
แล้วแต่ข้อความแวดล้อม 

123 ด๊ิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด 

124 มั่ง มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 

125 เกียมตัว 
จัดแจงไว้ให้พร้อมเพ่ือรับเหตุการณ์ข้างหน้า, ท าตัวให้
พร้อม 

126 งั้น วิธีแบบเยี่ยง 

127 กาละกินี เสนียดจัญจัญไรความอัปมงคล 

128 ชิบ สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 

129 ท ามะ 
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยหรือค่อนข้าง
เปลือย 

130 เมริง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

131 เจง ๆ แน่แท้ไม่ปลอม 

132 เพนฟวิ้น นกเพนกวิน 

133 ขรี ้
ง่าย, กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่าย 
ออกทางทวารหนัก, อุจจาระ 

134 มั้ง 
ค าแสดงความไม่แน่ใจ, ค าแสดงความคาดคะเน (ใช้ 
ไว้ท้ายประโยค)          

135 แร๊ะ!! 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้นจบล่วงไปหรือ 
สุดสิ้นลง 
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136 เชี่ยยยย ค าด่า 

137 กระเทย 
ผู้ชายที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศ ของ
ตน 

138 กาละกีนี เสนียดจัญจัญไรความอัปมงคล 

139 เริดดดดดด ยอดเยี่ยม 

140 ทอแหล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 
141 ไงงงงง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

142 ม่ะ??? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

143 รุณ เวลาพระอาทิตย์เพ่ิงขึ้น, เวลาเช้าตรู่ 
144 ฟราย คนโง่คนเซ่อหรือคนตัวใหญ่แต่ไม่ฉลาด 

145 ฮุคควย ค าด่า 

146 หวัดดี ค ากล่าวทักทาย 

147 ด๊ิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัดโดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวน หรือ
รับค า 

148 เควี้ย ค าด่า 
149 โหวว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

150 สัสดี ค ากล่าวทักทาย 

151 ชิหาย สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 
152 เอ้ย!! ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

153 เพาะ ค าส าหรับน าหน้าความที่อธิบายเหตุหรือสาเหตุ 

154 สรัต ค าด่า 
155 ม๊ายยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

156 โครต ค าไม่สุภาพหรือเป็นค าด่า 

157 โพ่ดดดดดๆ 
วงศ์สกุลค านี้บางทีก็น าไปใช้ในความหมายไม่สุภาพ 
หรือเป็นค าด่า 

158 นุง จ านวนหนึ่ง 
159 แดรก กินหรือดื่ม 
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160 ลิ้วพรุน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 
161 "กาลกินีระดับ..." เสนียดจัญจัญไรความอัปมงคล 

162 หย่าย โต 

163 ชิบผาย!! สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 
164 พร่องงง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

165 เฮ้ีย ค าด่า 

166 แร้ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้นจบล่วงไปหรือสุด
สิ้นลง 

167 ปั๊ดตะนา ท าให้เจริญ 

168 ลุม 
อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้ามา
ท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มี 
ระเบียบ 

169 ตรุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่ 1 
170 แมร่ม ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

171 เร้ยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

172 ข่าาาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

173 ชั้ล 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

174 แพร๊พ ชั่วเวลานิดเดียว 

175 หยอ  
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

176 อ้ือ หือ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความแปลกใจ 

177 ม๊ะ? เป็นค าถามมาจากหรือไม ่
178 โอเช ตกลงเห็นด้วยใช้ได้ 

179 ฝุดๆ อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด 

180 มั่ง?? มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 

181 เทอ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยมักใช้ในระหว่างเพ่ือนผู้หญิง
ด้วยกันหรือใช้กับผู้มีศักดิ์ต ่ากว่า 
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182 ฝ่าาา ค าใช้เปรียบเทียบแสดงความยิ่งหรือหย่อนต่อ 

183 มั่วซั่ว 
สุมกัน, รวมกัน, ออกัน, ประชุม; ปะปนกัน จนแยกไม่
ออก 

184 ป้ะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

185 จร้าาาาาา ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป) 

186 ยุ่ 
ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความให้ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น 

187 ขุ่นแม่ 
ค าใช้เรียกบุคคลที่ชื่นชมยกย่องเก่งหรือสวยเป็น ค า
สรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 

188 จิงใจ บริสุทธิ์ใจ, สุจริตใจ 

189 คร้า ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
190 จีจี แน่แท้ไม่ปลอม 

191 หะดอ อวัยวะเพศชาย 
192 หนะ ค าประกอบค าอ่ืนแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 

193 งึมๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 

194 งะ ไหนใดอะไร 

195 แว้วว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้นจบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

196 นึง จ านวนหนึ่ง 

197 สะเทือนไต ไม่สบายใจเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบ 

198 ไม?๊? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

199 คระ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

200 ล าคาน ระคายเคืองเบื่อหน่าย 

201 ฮ่ะ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

202 แกรรร 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษท่ี 2 
และ 3 

203 ยุ่น ประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น 
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204 โทสัพ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือ 
สื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวน า 
โยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลัก
ส าคัญ 

205 หนุก ร่าเริงบันเทิงใจ 

206 เริ่ด ยอดเยี่ยม 

207 ซ๊ิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่นให้ชัด 
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวนหรือรับค า 

208 ต๊ัลล๊ากกก ชวนให้รัก 

209 มั๊ยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม ่

210 เริ่ส ยอดเยี่ยม 

211 ซ้ิ  
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่นให้ชัด 
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวนหรือรับค า 

212 เชรี้ยยยยย ค าด่า 

213 จุ้กกะแร้  ส่วนร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างข้ึนไป 

214 มว้ากก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 
215 เง้า โครงหน้ารูปหน้า 

216 บอกไปว่าฉันชอบเค้า 
วลีแสดงความชอบถูกใจในตัวบุคคลโดยมากมักใช้กับ 
ผู้ชายที่มีหน้าตาหล่อบุคลิกดี 

217 เก๊า ค าใช้แทนตัวผู้พูดหรือค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงก็ได้ 

218 ฮะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

219 ม๊ะ เป็นค าถามมาจากหรือไม ่
220 จักแร ้ ส่วนร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างขึ้นไป 

221 กี้สสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจโกรธ 
หรือชื่นชม 
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222 หล้าวววววววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ สุด
สิ้นลง 

223 แบ้ววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ สุด
สิ้นลง 

224 ล้องห้าย อาการที่น้ าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

225 ละ พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 
226 ปะ? เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

227 แพพ ชั่วเวลานิดเดียว 
228 ปล่าว ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

229 วี๊ดดดดดดดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ โกรธ ดี
ใจ หรือชื่นชม 

230 ละะ ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม, ไร 

231 แหล่วววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ สุด
สิ้นลง 

232 เริ่ดสุด!! ยอดเยี่ยมท่ีสุด 

233 เริด ยอดเยี่ยม 
234 ไฝ้ว การต่อสู้ปะทะ 

235 ใช่แมะๆ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 
236 #อรรถรสมะ วลีแสดงค าถาม 

237 โกด เคือง, ขุ่นเคือง 

238 
แย้ว 

ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ สุด
สิ้นลง 

239 เริ่ด!!! ยอดเยี่ยม 
240 เลอออคร้าาา มีค่ายิ่ง 

241 เริสสส ยอดเยี่ยม 

242 แย้ววววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ สุด
สิ้นลง 
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243 โถ่วว 
ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือร าคาญใจ (ตัดมา
จากพุทโธ่) 

244 อ่อ ค าประกอบกับประโยคค าถาม มาจาก ใช่หรือ 
245 เริด ยอดเยี่ยม 

246 จัดซะ 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่" เป็นต้น 

247 ก๊าบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 
248 ดีก่า เป็นค าใช้เปรียบเทียบแสดงความยิ่งหรือหย่อนต่อ 

249 รึไง ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

250 ชั้ล 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

251 มะ? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

252 แกร๊ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 
3 

253 อิชั้น 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิงเป็นค าสุภาพเป็นสรรพนาม 
บุรุษที่ 1 

254 ยังไง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

255 ชิม!ิ?!? เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 

256 หย่าาาาย โต 

257 ชิปหายยยยย 
สูญหมด โดยปริยายใช้เป็นค า ด่า ค าแช่ง หรือหมายถึง 
มาก เช่น เก่งฉิบหาย 

258 บร๊ะเจ้า ค าอุทาน 

259 แกร๊ๆๆ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง เป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 
3 

260 ฟวย 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด บางครั้ง
ใช้เป็นค าด่า 

261 ขุ่นเจ้ ค าใช้เรียกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าในเชิงหยอกล้อ 
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262 เริ่ดสุด ยอดเยี่ยมมาก ยอดเยี่ยมที่สุด 
263 ชิบหายวายวอด สูญหมด, ป่นปี้ มักใช้เป็นค าด่า ค าแช่ง 

264 ข้ะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดง 
ความสงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

265 หลอก ค าประกอบใช้ในความปฏิเสธ 

266 ปั๋ว สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง  
267 แควน ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร่ สามีหรือภรรยา                             

268 เอาหน่า  
ค าประกอบท้ายกริยา แสดงความหมายเป็นเชิงตกลง 
วิงวอน หรือชักจูง 

269 ปะชด พูดหรือท าเป็นเชิงกระทบกระแทกแดกดัน 

270 ชิปร้าาาาา  เป็นค าถาม มาจาก ใช่หรือเปล่า  

271 อ่อ ?? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง ค าประกอบ
กับประโยคค าถาม  

272 พรี่ 
ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน, ผู้ที่มีศักดิ์
เสมอพ่ี   

273 คร่ะ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

274 ฮร้า 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพือ่แสดงความสุภาพ 

275 เห้ย ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

276 หน ิ
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือ ชี้
เฉพาะ, ค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ 
ใกล้หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

277 วัลลาบี 
คนที่พยายามเป็นหรือมีแบบคนอ่ืน โดยสแลงในภาษา 
ไทยมักเขียนว่า วอนนาบี หรือ วันนาบี 

278 พรีเวดดริ้ง การถ่ายรูปคู่รักก่อนจัดพิธีแต่งงาน 

279 ฉิบผาย 
สูญหมด โดยปริยายใช้เป็นค า ด่า ค าแช่ง หรือหมายถึง 
มาก เช่น เก่งฉิบหาย 

280 ย๊ะ ค าออกเสียงลงท้ายวลีหรือประโยคถือว่าไม่สุภาพ  
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281 เลิกลา ค่อย ๆ เลิกไป 
282 หยั่ง วิธี แบบ เยี่ยง เหมือน  

283 เจร้  พ่ีสาว 

284 มั้น เป็นค าถามมาจากหรือไม ่
285 ชร่ะ เป็นค าถาม มาจาก “ใช่หรือเปล่า”  

286 ปู้ชาย มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 

287 เรียนแบบ 
เอาอย่าง ท าหรือพยายามท าให้เหมือนหรือคล้ายคลึง 
กับแบบอย่าง 

288 บอกตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 
289 เริดสุด ยอดเยี่ยมมาก ยอดเยี่ยมที่สุด 

290 นิสนุง หน่อยหนึ่ง 

291 เห้ยยๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 
292 เรยยย  ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 

293 เอ๋อ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง ค าประกอบ
กับประโยคค าถาม มาจากค าว่า หรือ  

294 จร๊ะ ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป)  

295 ชุ๊บ!! 
ค าแสดงท่าทางเอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือ
ความใคร่ 

296 ใง ไหน ใด อะไร  
297 โอ้วโห ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

298 คร่ะ!!! ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

299 ฟ่า ค าใช้เปรียบเทียบแสดงความยิ่งหรือหย่อนต่อ 
300 เคร ตกลง  

301 ป๊ะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า                                             

302 ช้านนนน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ที่เสมอ กันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อย เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1  

303 เกียด ชัง, รังเกียจมาก, ไม่ชอบจน รู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น 
304 อือหือ  ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความแปลกใจ                            
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305 จิงจิ๊งงงงงง แน่ แท้ ไม่ปลอม 
306 จีๆๆ แน่ แท้ ไม่ปลอม 

307 ฟร่ะ?? ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอารมณ์ผิดคาดหรือผิดหวัง  

308 หลี อวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงหรือสัตว์เพศเมียบางชนิด 
309 ร๊อก ค าประกอบใช้ในความแย้งหรือปฏิเสธ  

310 คร้า!!!! ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ               

311 ไง??? ไหน ใด อะไร  

312 ร.ึ.??? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง ค าประกอบ
กับประโยคค าถาม  

313 งั้ยย ไหน ใด อะไร  

314 ซ่ะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์แสดงความเป็นอดีต 
หรือเพ่ือเน้นความหมาย   

315 ล่าย 
ใช้ประกอบท้ายค ากริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ 
ความแวดล้อม 

316 ค้าบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                             

317 โทรสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือ 
สื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัว น า
โยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า เป็น
หลักส าคัญ 

318 ป๋ม 
ค าใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพ
นามบุรุษที่ 1  

319 คร้าๆๆๆ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
320 ไหร่ ไหน ใด อะไร  

321 เห้อ!! ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ           

322 นร้า 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น  

323 โห ! ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ  
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324 แว้ว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ สุด
สิ้นลง 

325 ปุกาดๆ ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ  

326 บ๋องตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม  

327 บายใจ ไม่มีทุกข์มีร้อน 
328 ยั่ย มีขนาดโตกว่าหรือส าคัญกว่าเป็นต้นเมื่อเปรียบเทียบกัน 

329 ตุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษท่ี1 
330 แหร่ม ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

331 ซะ! 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์ แสดงความเป็นอดีต 
หรือเพ่ือเน้นความหมาย  

332 เริส ยอดเยี่ยม  

333 จ๋วยยยย งามน่าพึงพอใจ  
334 เฟ่อร์ มากเกินปกติ              

335 แหล่ม ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

336 เจ้มจ้น เข้มมาก 
337 ชิมิชิมิ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม  

338 คร่า  ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

339 เริ่สสุด! ยอดเยี่ยมที่สุด  
340 เยยยยยย  ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 

341 โฉดไสย์ ผ่องใส, ไม่ขุ่นมัว ใช้ในเชิงเสียดสี  

342 กั๊บ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้  
343 ตั๊ลล้าค ชวนให้รัก   

344 เริ่ดส์ ยอดเยี่ยม 
345 เร้ย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 

346 เตี้ย ค าด่า 

347 (นึง) จ านวนหนึ่ง  
348 เสรือก จุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่สมควร  
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349 ไค ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง 
350 หน้ารัก ชวนให้รัก  

351 จิ๊ง แน่ แท้ ไม่ปลอม  

352 ห้ะ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือเมื่อ 
ชะงัก 

353 ก่า ค าใช้เปรียบเทียบแสดงความยิ่งหรือหย่อนต่อ 
354 เซรงงง หมดความตื่นเต้น  

355 ปั๊ว สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย                             

356 น้อ????? ค าออกเสียงแสดงความร าพึง  
357 เย้ยยยยย!! ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือ ให้ยั้ง                                  

358 นู่ 
สรรพนามบุรุษที่ 1 ผู้น้อยใช้พูดกับ ผู้ใหญ่ หรือ สรรพ
นามบุรุษที่ 2 ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย ค าส าหรับ 
เรียกเด็กมีความหมายไปในทางเอ็นดู 

359 อ๊ัยยะ ค าอุทาน มักใช้ในความหมายบวก  

360 เยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้น ความว่า ทันที, ทีเดียว 

361 เยิฟเยิฟ รัก  
362 ม่างงง มีส่วนร่วม มีความหมายคล้ายค าว่า ด้วย                         

363 อะฮ้ัน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิง เป็นค าสุภาพ เป็นสรรพนาม
บุรุษที่ 1 

364 อือหืออออออ. ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความ แปลกใจ  

365 คุนมรึง ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย  
366 มว้าก หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

367 ตังห์ เงินที่ใช้สอย 

368 ทิน 
อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้า 
ลงไป ส าหรับยืนหรือเดิน 

369 โห๋ๆๆ  ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ  

370 ฟระ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  
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371 ซู๊ด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด 
372 มัย เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่ 

373 ซัมเหม๋อออออออออ เหมือนกัน, เพียง, แค่   

374 เเพรบ ชั่วเวลานิดเดียว  

375 ทรีน 
อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือ สัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้า 
ลงไป ส าหรับยืนหรือเดิน บางครั้งใช้เป็นค าด่า  

376 แพร๊พพพพพ ชั่วเวลานิดเดียว  

377 หน้าดอ จอส าหรับฉายหนังหรือภาพยนตร์ 

378 เค๊า ค าใช้แทนตัวผู้พูดหรือค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง 
379 เริ่ดเลอ เลอเลิศ 

380 บ่องตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 

381 ฟระะะ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดง ความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ 

382 เสยๆ 
ใช้ประกอบข้อความหรือค าอ่ืน มีความหมายต่าง ๆ 
แล้วแต่ข้อความแวดล้อม  

383 หนมจีน 
อาหารชนิดหนึ่ง ท าด้วยแป้ง เป็นเส้นกลม ๆ คล้ายเส้น
หมี่ กินกับน ้ายา น ้าพริก    

384 หนมไทย 
ของกินที่ไม่ใช่กับข้าวของไทย มักปรุงด้วยแป้งหรือ ข้าว
กับกะทิหรือน ้าตาล, ของหวาน  

385 ซ๊ัดๆ ประจักษ์แจ้ง, แจ่มแจ้ง   
386 มั้ยๆ เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่  

387 ฟามเห็น 
ข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามที่เห็น รู้ หรือ 
คิด 

388 เงินน่ะมีมั้ยยยยยยย !! เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่  

389 ฟาม ค าน าหน้ากริยาหรือวิเศษณ์เพ่ือแสดงสภาพ 

390 ฟวยยยย 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด บางครั้ง
ใช้เป็นค าด่า  

391 ชู๊ดดดดดดด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด  
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392 นัลลัค ชวนให้รัก  
393 สู้ด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด  

394 เยยๆๆๆ ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 

395 จมปู้ ชื่อเฉพาะ (ชมพู่)  
396 ฉวย งามน่าพึงพอใจ  

397 อายายา ชื่อเฉพาะ (อารยา)  

398 จ๋วย งามน่าพึงพอใจ 
399 ค้าป ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                            

400 ตั้ลร้ากกก ชวนให้รัก   
401 นั๊ลล๊าคคคค ชวนให้รัก     

402 ง้าาา  
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น       

403 ซ้ี  
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด 
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับค า  

404 ด๊อป ลดลง การตก  

405 เกร ๋ งามเข้าที  

406 สปรอย 
การบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้า ให้ คน
อ่ืนรับรู้ มักใช้กับการเล่าเรื่องละคร ภาพยนตร์ เช่น เล่า
ตอนจบของหนัง  

407 เริ่สสสส ยอดเยีย่ม  

408 เหยดดด ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ  
409 แสรดดดดดดด มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า 

410 น๊อ ค าออกเสียงแสดงความร าพึง  

411 แมร้ง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือ ใช้เป็นค าอุทาน 
412 จร้า ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป)  

413 คิป ภาพยนตร์สั้น  

414 ด่ิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด 
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับค า  
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415 ม้างง มีส่วนร่วม มีความหมายคล้าย ค าว่า ด้วย                         
416 จิ๊งงงงงงงง แน่ แท้ ไม่ปลอม  

417 ยัง เหมือน  

418 เหยอ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง ค าประกอบ
กับประโยคค าถาม  

419 แผล๊บบบ ชั่วเวลานิดเดียว  

420 คร๊ะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือ ค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ   

421 ร?ึ ค าประกอบประโยคค าถาม  

422 ไอติม ของกินท าด้วยน ้าหวาน กะทิ หรือนม  

423 ปาปิก้า เครื่องเทศสีแดงอ่อน ๆ  
424 เฟ่ออออ มากเกินปกติ   

425 บร๊ะเจ้า!!! ค าอุทาน 

426 นัย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม                 
427 ปุก ท าให้ตื่นจากหลับ          

428 จิงจิ๊งๆๆ แน่ แท้ ไม่ปลอม 

429 มะไหร่ ค าท่ีใช้ถามเก่ียวกับเวลา จะเป็นอดีตหรืออนาคตก็ได้ 
430 นั๊ลลลล๊ากกกกกก ชวนให้รัก  

431 ข๊ะ  ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
432 เหยย ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

433 เฟร่ออ มากเกินปกติ    

434 ฟะ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  

435 เอ้อออ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ           

436 ฮี 
อวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงหรือสัตว์เพศเมียบางชนิด 
บางครั้งใช้เป็นค าด่า 

437 ด้ิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด 
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับค า  
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438 แพ่พ ชั่วเวลานิดเดียว  

439 บร้า 
เสียสติ, วิกลจริต, สติฟั่นเฟือน, หลงใหลหรือมัวเมาใน 
สิ่งนั้น ๆ จนผิดปรกติ  

440 ขรี้ ขรี้ 
กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้ว ขับถ่ายออกทาง 
ทวารหนัก, อุจจาระ  

441 ขรั่บ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                     
442 รุยยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว  

443 ท าไง ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่ 
444 นั่ลล้าค ชวนให้รัก 

445 ตงๆ ไม่คดโค้ง ไม่งอ  

446 กะเลย ผู้ชายที่มจีิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน  
447 หลวยๆ งามน่าพึงพอใจ   

448 พุ่งนี ้ วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง 

449 ม๊าาายยย เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่  
450 คัช ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

451 เหยดเข้  ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  

452 โถ ่
ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสาร หรือร าคาญใจ (ตัดมา
จาก พุทโธ่)  

453 มาม่า 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากความคิดเห็นที่แตกต่าง อคติ หรือ
จริงจังมากเกินไป อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้                                

454 เชรี้ย ค าด่า 

455 ดิๆๆ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด 
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับค า  

456 บรัยส์ ค าอ าลา ลาก่อน   

457 เหร้ยย ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

458 หยัก ปรารถนา, ประสงค,์ ต้องการ, ใคร่  

459 สาทุ 
เปล่งวาจาแสดงความเห็นว่า ชอบแล้วหรืออนุโมทนา 
ด้วย, มักใช้เข้าคู่กับค า โมทนา เป็น โมทนาสาธุ 
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460 แรวง 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดี จัดจ้าน เช่น การ
พูดจา การแต่งตัว ที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสม หรือ
หมายถึงมากเกินกว่าปกติ 

461 ม๊าย เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่  

462 เกียม จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย  

463 เซ ๊
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด 
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับค า  

464 ตรูด รูก้น นูนขึ้น, สูงขึ้น  

465 เด่ะ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด 
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับค า  

466 โด่ววว 
ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสาร หรือร าคาญใจ (ตัดมา
จาก พุทโธ่)  

467 พะนะคอนเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                                                        

468 เหยดดดดดด ร่วมประเวณี ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

469 โครตๆ ค าไม่สุภาพหรือเป็นค าด่า  
470 โอ้โห ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ       

471 ยางงายยย ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่  

472 งายยย 
เดิมมาจากค าว่า อย่างไร หมายถึง ใช้ในประโยคค าถาม 
ถามถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่  

473 โหๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ                                                    
474 หวายๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ          

475 แดร๊ก กิน หรือ ดื่ม  

476 ซั้สสสส มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า                                                  
477 โพดดดดด ค าไม่สุภาพหรือเป็นค าด่า  

478 เริศๆๆๆๆๆ ยอดเยี่ยม 

479 มั่งหง่ะ มีส่วนร่วม มีความหมายคล้ายค าว่า ด้วย  
480 เอ้ีย ค าด่า               

481 ติม ของกินท าด้วยน ้าหวาน กะทิ หรือนม   
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482 เจือก 
จุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่ 
สมควร 

483 ฝุด อย่างมาก อย่างยิ่งยวด 
484 เหรี้ย ค าด่า 

485 เชี่ยยยย ค าด่า 

486 ทอแหล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 

487 เผือก 
จุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่ 
สมควร 

488 ปั๊ดตะนา ท าให้เจริญ 

489 ฝุดๆ อย่างมาก อย่างยิ่งยวด 

490 เชรี้ยยยยย ค าด่า 
491 ทอแล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 

492 แพพ ชั่วเวลานิดเดียว 

493 คับ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

494 เผือกๆๆๆ 
จุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่ 
สมควร 

495 นะจุดๆนี้  ขณะนี้ตอนนี้สถานการณ์นี้ 

496 เฮีย ค าด่า 

497 ฟุดๆ อย่างมาก อย่างยิ่งยวด 

498 แว้ววววววววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ลว่งไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

 
(2) การเปลี่ยนแปลงการสะกดพยัญชนะท้าย พบจ านวน 343 ข้อมูล 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 แระ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ลว่งไป หรือ 
สุดสิ้นลง 
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2 เปง 
ค ากริยาส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค า 
เพ่ือให้เห็นว่าค าหน้าและค าหลังมีภาวะคือความมี 
ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

3 จริมๆๆ แน่แท้ไม่ปลอม 

4 สึส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

5 สึด!! มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
6 สัส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

7 สัสๆ มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
8 สัสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

9 สัด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

10 เเสรสส  มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
11 สาดดด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

12 ป่าว 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธแปลว่า
ไม่มีไม่เป็นอย่างนั้น 

13 ก้อ แล้ว, จึง, ย่อม 

14 จุ๊ฟจุ๊ฟ เสียงอย่างเสียงดูดปาก จูบ ดูด 
15 งอล แสดงอาการโกรธเคืองหรือไม่พอใจเพ่ือให้เขาง้อ 

16 เลอ  ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

17 เลออ ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 
18 แม่ม ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

19 ปุกาด ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ 

20 จิมจิม แน่แท้ไม่ปลอม 

21 กะ 
ค าท่ีเชื่อมค าหรือความเข้าด้วยกันมีความหมายว่า 
รวมกัน 

22 ชิปหาย สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 

23 และ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ลว่งไป หรือ 
สุดสิ้นลง 
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24 ละ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

25 จังไร เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล 
26 จัลไล เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล 

27 ตุ๊ตา ของเล่นของเด็กซ่ึงท าเป็นรูปคนหรือสัตว์ 

28 ขุ่น ค าท่ีใช้เรียกน าหน้าบุคคลเพ่ือแสดงความยกย่อง 
29 งัย  ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

30 ช่าย 
ค ารับรองแสดงว่าเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นถูกแน่บางที
ก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่าไม่ใช่ 

31 ม่าย มิค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 

32 ม้ายยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 
33 จัลฑาล ต ่าช้า 

34 ป๊าาาาาาายยยยยยยยยยยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

35 โทสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็น
เครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้
สายตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจ
แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักส าคัญ 

36 เด ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง 
37 ปาย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

38 โทดท ี ขอโทษ 

39 ช้าววววว เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง 
40 ตัลล้ากกกก น่ารัก ชวนให้เอ็นดู 

41 ยับแม!่!!! ค าอุทานที่ถือว่าเป็นค าหยาบคาย 
42 ล่ะ ค าประกอบเพื่อเน้นความ 

43 กัล 
ค าประกอบท้ายกริยาของผู้กระท าตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
แสดงการกระท าร่วมกัน อย่างเดียวกัน หรือต่อกัน                           

44 แม่มม ค าด่าสรรพนามบุรุษที ่3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

45 จิมๆ แน่แท้ไม่ปลอม 
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46 ทอสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่อง 
มือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สาย 
ตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นหลักส าคัญ 

47 ชิป สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 

48 ตะหาก อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง 
49 อุส่า ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน 

50 เสด จบสิ้น 

51 ออฟฟิต สถานที่ท างาน 
52 เสียจุยย ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์ 

53 แป๊ป ชั่วเวลานิดเดียว 

54 โง่วว เขลา, ไม่ฉลาด, ไมรู่้ 
55 ยังงัย ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

56 หอมฟุ้งจรุงจิด มีกลิ่นดีหอมยวนใจ 

57 ซุงแหล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง (มักใช้เป็นค าด่า)  
58 ฟิสเนส  สถานที่ออกก าลังกาย,ออกก าลังกาย 

59 เริ่ดๆ ยอดเยี่ยม 

60 กันดาน 
อัตคัด, ฝืดเคือง, ล าบาก, แห้งแล้ง ค านี้มักใช้แก่เวลา
ท้องที่หรือถิ่นทีมี่ลักษณะเช่นนั้น 

61 แปป ชั่วเวลานิดเดียว 
62 ตอแหลม พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 

63 ละ!!! 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

64 หน่ะ ค าประกอบค าอ่ืนแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 

65 ป่าวๆ 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธ แปลว่า 
ไม่มีไม่เป็นอย่างนั้น 
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66 ชิพหาย 
สูญหมด โดยปริยายใช้เป็นค าด่า ค าแช่ง หรือ หมายถึง 
มาก เช่น เก่งฉิบหาย 

67 กุงแจ 
เครื่องส าหรับใส่ประตูหน้าต่างเพ่ือยึดหรือสลักไม่ให้ 
เปิดเข้าออกได้ 

68 ไอสัส ค าด่า 

69 ทิ่มงาน สถานที่ประกอบอาชีพ 
70 สาสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

71 ครัช ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 
72 อืมม์ ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 

73 แม่ม!!! ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

74 ง๊องแง๊ง ขี้แย, ขี้อ้อน, (ใช้แก่เด็ก) 
75 ลิ้วพูน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 

76 แฮทแท็ค เครื่องหมาย # ใช้น าหน้าตัวอักษรหรือข้อความ 

77 โถววววว ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ 
78 อุต๊ะะะ ค าอุทาน 

79 แร๊ะ!! 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้นจบล่วงไปหรือสุด
สิ้นลง 

80 ลาก่อย 
จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทางค าพูดหรือ 
ด้วยหนังสือ 

81 มายยยย เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพื่ออะไร 

82 ปาย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 
83 เริดดดดดด ยอดเยี่ยม 

84 เปร 
ค ากริยาส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค า 
เพ่ือให้เห็นว่าค าหน้าและค าหลังมีภาวะคือความมี 
ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

85 อิสัดดดดด ค าด่า 
86 อุบ๊าดดดดอุบาด อัปรีย์, จัญไร, ไม่เป็นมงคล 

87 ตอแหลมมมม พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 
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88 อุบาว์ท อัปรีย์, จัญไร, ไม่เป็นมงคล 
89 ก า ค าอุทาน 

90 คุน 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นค าสุภาพ, เป็นสรรพนาม 
บุรุษที่ 2, (ปาก) ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงด้วยความ 
สุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3 

91 ขอวร๊องงงงงงงง  ขอให้ช่วยเหลือ, ขอให้ท าตามที่ขอ 
92 อุบาท อัปรีย์, จัญไร, ไม่เป็นมงคล 

93 หั้ย  มอบ 
94 คัย ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง, (ซึ่งมิได้ก าหนดแน่นอนลงไป)    

95 น่างสาน  รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อ่ืน 

96 ฮุคควย ค าด่า 
97 หวัดดี ค ากล่าวทักทาย 

98 โหวว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

99 ชิหาย สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 
100 มอนิ่วววววว ค ากล่าวทักทายตอนเช้า 

101 เด็จๆๆ ดีเด่นทีเดียว 

102 ป๊าว เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 
103 งอล แสดงอาการโกรธเคืองหรือไม่พอใจเพ่ือให้เขาง้อ 

104 บันลัย ฉิบหาย, วอดวาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัยก็ว่า 
105 ค าฝัน ถ้อยค าที่แต่งขึ้นเพ่ือเตือนใจหรือเพ่ือให้เป็นสิริมงคล 

106 โพ่ดดดดดๆ 
วงศ์สกุลค านี้บางทีก็น าไปใช้ในความหมายไม่สุภาพ 
หรือเป็นค าด่า 

107 สัดๆ  มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

108 ลิ้วพรุน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 
109 ด้ัว ค าแสดงกริยารวมหรือเพ่ิม 

110 น่ามคาน ระคายเคือง เบื่อ ท าให้เดือดร้อน 

111 โทดๆๆๆๆๆ ขอโทษ 
112 หนักสัสรัสเซีย หนักหรือรุนแรงมาก ๆ 
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113 เศร้าแปป  มีความรู้สึกสลดหดหู่ใจ 

114 แร้ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

115 ปุ๊ป 
อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใด มักใช้เข้าคู่กับ 
ค าว่า ปั๊บ 

116 ปั๊ดตะนา ท าให้เจริญ 
117 สันดาร อุปนิสัยที่มีมาแต่ก าเนิด 

118 และ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

119 แมร่ม ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

120 เขิล วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่สนิท 
121 สนจัย ตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดเรื่องใดเป็นพิเศษ 

122 ทามมาย เพราะเหตุไรเพราะอะไรเพ่ืออะไร 
123 อืมมมม ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 

124 ชั้ล 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

125 แพร๊พ ชั่วเวลานิดเดียว 

126 เดะ ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา 
127 เย ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

128 ก าๆๆๆ ค าอุทาน 

129 แหงมๆ แน่, แน่นอน 
130 ครัชชช ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

131 โมเสจ อ าพรางเป็นลักษณะลวดลายโมเสก มักใช้กับรูปภาพ                     

132 ขุ่นแม่ 
ค าใช้เรียกบุคคลที่ชื่นชมยกย่องเก่งหรือสวยเป็นค า 
สรรพนามบุรุษที่ 2 และ 3 

133 จีจี แน่แท้ไม่ปลอม 
134 เยส ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

135 หนะ ค าประกอบค าอ่ืนแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 
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136 งึมๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 
137 ล าคาน ระคายเคืองเบื่อหน่าย 

138 โทสัพ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่อง 
มือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สาย 
ตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นหลักส าคัญ 

139 ทามจัย ควบคุมใจ 

140 เริ่ด ยอดเยี่ยม 

141 แล้นน 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

142 ตั๊ลล๊ากกก ชวนให้รัก 

143 เริ่ส ยอดเยี่ยม 

144 จริมๆๆ แน่แท้ไม่ปลอม 
145 ดั๊วะ! ค าแสดงกริยารวมหรือเพ่ิม 

146 น่าร๊อคคคค ชวนให้รัก 

147 อุ๊ต่ะ!! ค าอุทาน 

148 ล้ะ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

149 ครายยยย ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง, (ซึ่งมิได้ก าหนดแน่นอนลงไป)    

150 สัสหมา แย่มาก มักใช้เป็นค าด่า 

151 คราฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 
152 จัย สิ่งที่ท าหน้าที่รู้รู้สึกนึกและคิด 

153 มั่ย มิค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 

154 กี้สสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือ ชื่นชม 

155 เขิลลลล วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่สนิท 
156 แปป!!! ชั่วเวลานิดเดียว 

157 ล้องห้าย อาการท่ีน้ าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 
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158 แพพ ชั่วเวลานิดเดียว 

159 กรี้สสสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือ ชื่นชม 

160 ปล่าว 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธ แปลว่า 
ไม่มีไม่เป็นอย่างนั้น 

161 สึสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
162 เริ่ดสุด!! ยอดเยี่ยมท่ีสุด 

163 เริด ยอดเยี่ยม 
164 อู้วๆๆๆ ค าอุทาน 

165 โอ้วๆๆๆๆ ค าอุทาน 

166 เขียม ขบขัน 

167 ล้ะะ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

168 ขอโทด 
ขอให้ยกเว้นโทษใช้เป็นค าสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการ
ล่วงเกินผู้อ่ืน 

169 ปัย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 
170 โกด เคือง, ขุ่นเคือง 

171 มะรุมไฟท์ ชื่อวงนักร้อง Maroon 5 
172 ทุเรส ลักษณะที่ขัดหูขัดตาน่ารังเกียจหรือน่าสมเพช 

173 เลิส ยอดเยี่ยม 

174 เริ่ด!!! ยอดเยี่ยม 
175 ขรรมม ที่ชวนให้หัวเราะ 

176 ขรรรรรรรมมมม ที่ชวนให้หัวเราะ 

177 บอกเลออออ พูดให้รู้ 
178 เริสสส ยอดเยี่ยม 

179 ร าคาน รู้สึกระคายเคือง, เบื่อหน่าย  

180 โถ่วว 
ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือร าคาญใจ (ตัดมา
จากพุทโธ่) 
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181 โคด ค าไม่สุภาพหรือเป็นค าด่า 
182 บ่องตรง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 

183 เริด ยอดเยี่ยม 

184 ได้ป่าว เป็นค าถาม มาจาก ได้หรือเปล่า 
185 คร๊าฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

186 ชั้ล 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

187 เวป 
ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบน 
อินเตอร์เน็ต 

188 อุ๊ต่ะ ค าอุทาน 

189 ชิปหายยยยย สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 
190 คุนพระคุนเจ้า!!!!!! ค าอุทาน 

191 ขอบคุนค่า ค ากล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ 

192 ขอบคุน ค ากล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ 
193 คู้นนน ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นค าสุภาพ 

194 ขุ่นเจ้ ค าใช้เรียกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าในเชิงหยอกล้อ 

195 เริ่ดสุด ยอดเยี่ยมท่ีสุด 
196 สัดดดดด ค าด่า 

197 บริสุด ค าเรียกสาวพรหมจารี 
198 เยสสสสส ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

199 ท ามะดา สามัญ, พ้ืนๆ, ปรกต ิ

200 วัลลาบี 
คนที่พยายามเป็นหรือมีแบบคนอ่ืน โดยสแลงใน 
ภาษาไทยมักเขียนว่า วอนนาบี หรือ วันนาบี 

201 มั้น เป็นค าถามมาจากหรือไม ่
202 อืม.. ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 

203 หนัย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม 

204 โธ่ว 
ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือร าคาญใจเป็นต้น 
(ตัดมาจาก พุทโธ่) 
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205 เริดสุด ยอดเยี่ยมท่ีสุด 

206 หูว 
อ่อนก าลัง อ่อนใจ ครวญถึง ร ่าร้อง มักใช้ประกอบค า 
อ่ืน ๆ 

207 โอ้วโห ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

208 อุ๊ฟฟ 
ค าอุทานแสดงความไม่พอใจ, ผิดหวัง, ประหลาดใจ 
และอ่ืน ๆ  

209 แม่คุน ค าพูดเอาใจหญิงหรือแสดงความเอ็นดูรักใคร่เด็กหญิง  

210 คัฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

211 เพ่ิล 
ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน หรือค าใช้ 
แทนค าว่า เขา หรือ ท่านในอาการท่ีเป็นกันเอง                                                        

212 คุง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นค าสุภาพ, เป็นสรรพนาม 
บุรุษที่ 2, (ปาก) ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงด้วยความ
สุภาพ, เป็นสรรพนาม บุรุษที่ 3  

213 งั้ยย ไหน ใด อะไร  

214 อาหาน ของกิน, เครื่องค ้าจุนชีวิต, เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต            
215 คราฟฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

216 นัย มีท่าทีจะเป็นเช่นนั้นแต่ไม่แสดงให้ปรากฏ                                                     

217 เพ่ิลๆ 
ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน หรือค าใช้ 
แทนค าว่า เขา หรือ ท่านในอาการท่ีเป็นกันเอง                                                        

218 ล่าย 
ใช้ประกอบท้ายค ากริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ 
ความแวดล้อม 

219 โทรสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่อง 
มือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สาย 
ตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นหลักส าคัญ 
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220 เฟสบุค 

เว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์มีขึ้นเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยผู้ใช้งานสามารถ 
พิมพ์ข้อความผ่านทางข้อความส่วนตัว (inbox) หรือ 
พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น (post) อารมณ ์ความ 
รู้สึกผ่านช่องแสดงสถานะ (status) หรือช่องแสดง 
ความคิดเห็น (comment) ได้นอกจากนี้ยังสามารถ 
แชร์ ภาพ เพลง ไฟล์วิดีโอ หรือข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆได้ 

221 ฮ้ึบๆๆ กลับรวบรวมก าลังใจท าอย่างเอาจริงเอาจัง                    

222 คร้าฟฟ!! ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 
223 คร้าาาฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

224 คัป ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

225 ด้ัย 
ใช้ประกอบท้ายค ากริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ 
ความแวดล้อม 

226 บ๋องตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม  

227 ยั่ย 
มีขนาดโตกว่าหรือส าคัญกว่าเป็นต้นเมื่อเปรียบเทียบ 
กัน 

228 เขียมมมม ขบขัน 
229 เลน ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว  

230 แป้ป ชั่วเวลานิดเดียว 
231 คาฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้  

232 ลาบ สิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิด  

233 มัร ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง ส าหรับผู้ใหญ่เรียกผู้น้อย  
234 เริส ยอดเยี่ยม 

235 โอ่ว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ                                                  

236 แม่จ้าววววว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ                                                         
237 เริ่สสุด! ยอดเยี่ยมท่ีสุด 
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238 ตั๊ลล้าค ชวนให้รัก 
239 บรรดาล ให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอ านาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

240 เริ่ดส์ ยอดเยี่ยมมาก 

241 แป้ป ชั่วเวลานิดเดียว 
242 ทามไม เพราะเหตุไรเพราะอะไรเพ่ืออะไร 

243 ก๊อ แล้ว, จึง, ย่อม  

244 ก้อบ เลียนแบบ ท าส าเนา  
245 มั่ย มิ ค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 

246 หั๊ย มอบ 
247 จ้าวว ค าลงท้ายที่ใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ                                

248 ท ามัย เพราะเหตุไรเพราะอะไรเพ่ืออะไร 

249 ปันหา ข้อสงสัย, ข้อขัดข้อง  
250 อ๊ัยยะ ค าอุทาน เมื่อรู้สึกดีใจ ประหลาดใจ 

251 ช่าย ๆ 
ค ารับรองแสดงว่าเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นถูกแน่ บางที
ก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่าไม่ใช่ 

252 กิง การมีเพศสัมพันธ์ 

253 อุต๊ะ ค าอุทาน 

254 ญ่ายยยยยย 
มีขนาดโตกว่าหรือส าคัญกว่า เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบ 
กัน  

255 ตะหาก อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง 

256 จักยาน  

ยานพาหนะประเภทรถที่มี ล้อ 2 ล้อ ล้อหนึ่งอยู่ข้าง 
หน้า และอีกล้อหนึ่งอยู่ข้างหลัง มีโครงเหล็กเชื่อมล้อ 
หน้ากับล้อหลัง มีคันบังคับด้วยมือติดตั้งอยู่บนล้อหน้า 
ขับเคลื่อนด้วยก าลังคนผู้ขี่ซึ่งใช้เท้าถีบบันไดรถให้วิ่ง 
เรียกว่า จักรยานสองล้อ, ถ้ามี 3 ล้อ เรียกว่า จักรยาน 
สามล้อ  

257 โซเชียว เครือข่ายสังคมออนไลน์ มาจาก (social network) 

258 ท่ดๆๆๆๆ ขอโทษ 
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259 โอ้วว!  ค าอุทาน 
260 มั่ย มิ ค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 

261 กัล 
ค าประกอบท้ายกริยาของผู้กระท าตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
แสดงการกระท าร่วมกัน อย่างเดียวกัน หรือต่อกัน                           

262 ซัมเหม๋อออออออออ เหมือนกัน, เพียง, แค่   

263 ไฮโซวววววววว  สังคมชั้นสูง 
264 จึยยยยย สิ่งที่ท าหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด  

265 จายยย สิ่งที่ท าหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด  

266 แพร๊พพพพพ ชั่วเวลานิดเดียว 
267 ปายยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

268 เริ่ดเลอ เลอเลิศ 

269 น่อร๊อค ชวนให้รัก    
270 บ่องตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 

271 มั่ย มิ ค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 
272 ท่ด ขอโทษ 

273 รสชาด รส 

274 ขอบคุล ค ากล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ 
275 สาส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

276 ระ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ลว่งไปหรือ 
สิ้นสุดลง  

277 นัลลัค ชวนให้รัก 

278 ตะเอง สรรพนามบุรุษท่ี 1 และบุรุษท่ี 2  
279 คร๊าฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

280 เขิลลลลๆ วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่สนิท 

281 ค้าป ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                     
282 ตั้ลร้ากกก ชวนให้รัก   

283 นั๊ลล๊าคคคค ชวนให้รัก   
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284 กรีสสสสสสสสสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ 
โกรธ หรือชื่นชม                     

285 เผ็ช 
ค าแสดงลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ จัดจ้าน ร้อนแรง 
หรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวย เซ็กซี่ มาจากซี
รีส์เรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์" 

286 ไฮโซว โบว์ใหญ่ มีระดับ หรูหรา 

287 ปุป  
อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใด มักใช้เข้าคู่กับ 
ค าว่า ปั๊บ  

288 ปั๊ป อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใด  

289 เริ่สสสส ยอดเยี่ยม 
290 แสรดดดดดดด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

291 แวป ปรากฏให้เห็นชั่วเวลาสั้น ๆ  

292 ขอบคุง ค ากล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ 
293 วาล วันก่อนวันนี้วันหนึ่ง, มักใช้ว่าเมื่อวาน หรือ เมื่อวานนี้  

294 อัป การส่งผ่านข้อมูล 

295 ชมพูวว์ สีแดงอ่อน, สีแดงเจือขาว  
296 ชมพูววว์  สีแดงอ่อน, สีแดงเจือขาว  

297 ม่ายๆๆๆๆๆๆๆๆ มิค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 
298 มะมะ หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

299 งั่มๆ  เสียงขู่ของหมาที่ก าลังกินข้าว งับเบา ๆ                                                      

300 นัย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม                 
301 ร าคานนนน รู้สึกระคายเคือง, เบื่อหน่าย  

302 เหง 
อาการของตาที่ประสบรูป ปรากฏแก่ตา ปรากฏแก่ใจ 
คิดรู้                     

303 นั๊ลลลล๊ากกกกกก ชวนให้รัก 

304 แพ่พ ชั่วเวลานิดเดียว 
305 เล่อะ ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันท,ี ทีเดียว  

306 โถถถวววๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ           
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307 บลายย ค าอ าลา ลาก่อน   
308 อยู่ววว ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

309 ดู๊วววว ใช้สายตาเพื่อให้เห็น   

310 ดี๊ยยยย!!!! 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ  น่าปรารถนา น่า
พอใจ 

311 นั่ลล้าค ชวนให้รัก 
312 มือถงมือถือ อุปกรณ์สื่อสารพกพา 

313 น่ามคานนนน ระคายเคือง เบื่อ ท าให้เดือดร้อน 

314 โอวววววว ค าอุทาน 
315 ทั่ม กระท า, ประกอบขึ้น, ผลิตขึ้น   

316 แหง๋ๆ แน,่ แน่นอน                       

317 หวาย สามารถท าได้ มาจากค าว่า ไหว 
318 คัช ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

319 มุข เดิมมาจากค าว่า มุกตลก หมายถึง วิธีท าให้ขบขัน  

320 ลาก่อยย 
จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทางค าพูดหรือ 
ด้วยหนังสือ 

321 โถ ่
ค าที่เปล่งออกมาด้วยความสงสาร หรือร าคาญใจ (ตัด
มาจาก พุทโธ่)  

322 ช่ายย 
ค ารับรองแสดงว่าเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นถูกแน่บางที
ก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่าไม่ใช่ 

323 อุ๊ต๊ะ ค าอุทาน 
324 ปัยยยยยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

325 อยากปายๆ ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด  

326 คัยๆ ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง, (ซึ่งมิได้ก าหนดแน่นอนลงไป)    

327 โอ๊บ 
สมญานามแทนชื่อบุคคล ในที่นี้เป็นสมญานามของ โอ
ปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล (พิมพ์ปรุ) 

328 เนท เครือข่ายอินเทอร์เน็ต                                                

329 จุฟ เสียงอย่างเสียงดูดปาก จูบ ดูด  

Ref. code: 25605606033024JQX



304 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

330 ฮึบ ฮึบ ฮึบ รวบรวมก าลังใจ ท าอย่างเอาจริงเอาจัง        
331 เอ้าาา ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับท่ีมุ่งหมายคาดไว้                               

332 โด่ววว 
ค าที่เปล่งออกมาด้วยความสงสาร หรือร าคาญใจ (ตัด
มาจาก พุทโธ่)  

333 นัลร๊ากกก ชวนให้รัก 

334 ยางงายยย ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่  

335 งายยย 
เดิมมาจากค าว่า อย่างไร หมายถึง ใช้ในประโยค 
ค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่  

336 ร้ะ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ล่วงไปหรือ 
สุดสิ้นลง  

337 ยูววว์  
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สามารถใช้แทนได้ทั้งสรรพนาม 
บุรุษที่ 2 และ 3  

338 หูววว ค าอุทาน 
339 ดูวววววว ใช้สายตาเพื่อให้เห็น  

340 ซั้สสสส มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า                                                  

341 โพดดดดด 
วงศ์สกุลค านี้บางทีก็น าไปใช้ในความหมายไม่สุภาพ 
หรือเป็นค าด่า 

342 โคดดด 
วงศ์สกุลค านี้บางทีก็น าไปใช้ในความหมายไม่สุภาพ 
หรือเป็นค าด่า 

343 แน่นอลลลลลลลล เที่ยงแท้, จริงแท้  
 

(3) การเปลี่ยนแปลงสระ พบจ านวน 555 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 อิดอกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
2 อิดอก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

3 ซะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์แสดงความเป็นอดีต
หรือเพ่ือเน้นความหมาย 
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4 แระ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

5 เมิง 
ค าใช้แทนผู้ที่ เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

6 เปน 
ค ากริยาส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค า 
เพ่ือให้เห็นว่าค าหน้าและค าหลังมีภาวะคือความ มี
ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

7 เปง 
ค ากริยาส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค า 
เพ่ือให้เห็นว่าค าหน้าและค าหลังมีภาวะคือความมี  
ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

8 อิ 
ค าใช้ประกอบหน้าชื่อผู้หญิงแสดงความดูหมิ่นเหยียด 
หยาม 

9 สึส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

10 สึด!! มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
11 สาดดด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

12 กุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ 

13 กร ุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ 

14 น๊า 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

15 น๊าาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

16 ป่าว 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธแปลว่า
ไม่มีไม่เป็นอย่างนั้น 

17 เนี่ย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

18 เนี้ย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 
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19 เดว ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา 
20 เด่ว ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา 

21 เด๋ว ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา 

22 เห้ ค าด่า 
23 จ ิ เป็นค าช่วยกริยาบอกอนาคต 

24 ปุกาด ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ 

25 หรา 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

26 มรุง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

27 กะ 
ค าท่ีเชื่อมค าหรือความเข้าด้วยกันมีความหมายว่า 
รวมกัน 

28 และ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

29 ละ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

30 จุง ยิ่งนัก 

31 โพ่ง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
32 อยุ่ ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

33 หนายยยยยย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม 

34 ร ึ ค าประกอบประโยคค าถาม 

35 หรอ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

36 มาน 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงส าหรับผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยส าหรับ 
เรียกผู้อื่นอย่างไม่ยกย่อง 

37 มุง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

38 มะ เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 
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39 งัย  ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 
40 ป่ะ ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

41 ช่ะมะ ค าแสดงค าถาม 

42 รุ้ แจ้ง, เข้าใจ, ทราบ 

43 ช่าย 
ค ารับรองแสดงว่าเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นถูกแน่ บางที
ก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่าไม่ใช่ 

44 คิดถุง มีใจคนึงหา 

45 ตัง เงินที่ใช้สอย 

46 เนาะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

47 ม่าย มิค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 
48 ม้ายยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

49 ช้าน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

50 อุปป้า 
พ่ีชาย, ค าเรียกชายที่มีหน้าตาและบุคลิกดี มักใช้แก่ 
ดารา นักร้องเกาหลี 

51 อปป้า 
พ่ีชาย, ค าเรียกชายที่มีหน้าตาและบุคลิกดี มักใช้แก่ 
ดารา นักร้องเกาหลี 

52 อิ 
ค าใช้ประกอบหน้าชื่อผู้หญิงแสดงความดูหมิ่นเหยียด 
หยาม (มาจากค าว่า อี)        

53 ยังงี้  วิธี, แบบ, เยี่ยง 

54 เงี้ย วิธี, แบบ, เยี่ยง 

55 ลกทง หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
56 ป๊าาาาาาายยยยยยยยยยยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

57 ตะหาร ผู้มีหน้าที่สู้รบป้องกันประเทศนักรบ 

58 เหยดดดดดดดดเข้ ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 
59 รัย ไหน, ใด, อะไร 

60 เด ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง 
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61 ปาย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 
62 ช่ะ ค าแสดงค าถาม 

63 ลงรุป การใส่ภาพบนสื่อเช่นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น 

64 ช้าววววว เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง 

65 เส่ะ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่นให้ชัด
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวนหรือรับค า 

66 นิ่ 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

67 ชิม ิ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 

68 ท ามายยยยยย เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพื่ออะไร 

69 ห๊าาา 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจแปลกใจหรือเมื่อ 
ชะงัก 

70 ตัลล้ากกกก น่ารัก ชวนให้เอ็นดู 

71 #กุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ 

72 นร้าาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

73 ยับแม!่!!! ค าอุทานที่ถือว่าเป็นค าหยาบคาย 
74 ยุ ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

75 ล่ะ ค าประกอบเพ่ือเน้นความ 

76 เอดอก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
77 แหมะ เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลก 

78 อิห่า ค าด่า 
79 อิเลว ค าด่า 

80 เหรอ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 
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81 ทอสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่อง 
มือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สาย 
ตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นหลักส าคัญ 

82 จุงงงง ยิ่งนัก 
83 ตะหาก อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง 

84 มั๊ย เป็นค าถามมาจากหรือไม ่

85 เนี่ยยยย??? 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

86 ซะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์แสดงความเป็นอดีต
หรือเพ่ือเน้นความหมาย 

87 เชอะะะะะ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจ 

88 เสด จบสิ้น 

89 ค๊าบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 
90 ผุ้ชายยย มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 

91 เสียจุยย ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์ 

92 สะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์แสดงความเป็นอดีต
หรือเพ่ือเน้นความหมาย 

93 สะบาย อยู่ดีกินดีเป็นสุขกายสุขใจ 
94 มั้ย?? เป็นค าถามมาจากหรือไม ่

95 เนาะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

96 ยังงัย ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

97 จุ๊กกูแร๊  ส่วนร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างขึ้นไป 
98 ซุงแหล พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง (มักใช้เป็นค าด่า)  

99 มั้ย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 
100 กาลากินี เสนียดจัญจัญไรความอัปมงคล 
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101 เรอะ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

102 หน่ะ ค าประกอบค าอ่ืนแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 
103 กาลากิณี เสนียดจัญจัญไรความอัปมงคล 

104 ละ!!! 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

105 หน่ะะ ค าประกอบค าอ่ืนแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 

106 ป่าวๆ 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธ แปลว่า 
ไม่มี ไม่เป็นอย่างนั้น 

107 คร๊า ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

108 โพ่งงงงง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
109 คร่าาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

110 ทิ่มงาน สถานที่ประกอบอาชีพ 
111 อิเชี้ยย ค าด่า 

112 สาสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

113 เนอะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

114 หลกทงงงง หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
115 ป่ะ? ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

116 ตังค ์ เงินที่ใช้สอย 

117 มั้ยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

118 เนี่ยะ 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

119 เนี้ยะ 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือ ชี้
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

120 มั่ง มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 
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121 มะคืน ระยะเวลาตั้งแต่ย่ าค่ าถึงย่ ารุ่ง 

122 กาละกินี เสนียดจัญจัญไรความอัปมงคล 

123 หนังท ามะ 
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยหรือค่อนข้าง 
เปลือย 

124 หย่ายยยยยยยยย โต 

125 เมริง 
ค าใช้แทนผู้ที่ เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

126 เจงๆ แน่แท้ไม่ปลอม 
127 อุต๊ะะะ ค าอุทาน 

128 นัง 
ค าสรรพนามบุรุษที่ 2 และ 3 สามารถใช้แทนได้  ทุก
เพศทุกวัย 

129 ม่ะ เป็นค าถามมาจากหรือไม ่

130 มั้ง 
ค าแสดงความไม่แน่ใจ, ค าแสดงความคาดคะเน (ใช้ 
ไว้ท้ายประโยค)          

131 แร๊ะ!! 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

132 อิห่าน! ค าด่า 

133 มายยยย เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพ่ืออะไร 
134 ค่าาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

135 กาละกีนี เสนียดจัญจัญไรความอัปมงคล 
136 ปาย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

137 น่าร๊ากกกก ชวนให้รัก 

138 เปร 
ค ากริยาส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค า 
เพ่ือให้เห็นว่าค าหน้าและค าหลังมีภาวะคือความมี 
ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

139 อิสัดดดดด ค าด่า 

140 ดกทง หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

141 ก า ค าอุทาน 
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142 ม่ะ??? เป็นค าถามมาจากหรือไม ่
143 เน้ ค าใช้ประกอบนามหรือข้อความที่อยู่ใกล้หรือชี้เฉพาะ 

144 ช๊ะ เป็นค าถาม มาจากค าว่า "ใช่หรือเปล่า" 

145 นาจาาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

146 ซ้ะ เป็นค าถาม มาจากค าว่า "ใช่หรือเปล่า" 
147 หล่ะ !! ค าประกอบเพื่อเน้นความ 

148 หั้ย  มอบ 

149 คัย ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง, (ซึ่งมิได้ก าหนดแน่นอนลงไป)    

150 เวล่ าเวลา 
ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่โดยนิยม 
ก าหนดขึ้นเป็นครู่คราววันเดือนปี 

151 ฮุคควย ค าด่า 

152 น้า 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

153 หัวจาย สิ่งที่ท าหน้าที่รู้รู้สึกนึกและคิด 

154 สุ้ๆๆๆๆ ค ากล่าวเพ่ือสร้างก าลังใจ 
155 รุ้จัก เคยพบเคยเห็นและจ าได้ 

156 เค่อ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

157 เหน 
อาการของตาที่ประสบรูปปรากฏแก่ตาปรากฏแก่ใจ 
คิดรู้ 

158 ร ุ แจ้ง, เข้าใจ, ทราบ 

159 ป๊าว เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 
160 บันลัย ฉิบหาย, วอดวาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัยก็ว่า 

161 ม๊ายยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

162 เอง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยมักใช้พูดกับผู้น้อยหรือใช้พูด 
กับเพ่ือนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกัน,เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

163 ค่า ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
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164 นุง จ านวนหนึ่ง 

165 ล่า 
ค าใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ าหนัก 
ขึ้น 

166 ค้าบบบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

167 ลิ้วพรุน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 

168 ด้ัว ค าแสดงกริยารวมหรือเพ่ิม 
169 หย่าย โต 

170 หนายๆๆๆๆๆๆๆ ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม 

171 ไอเด้า 
ผู้ที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้และเป็นตัวอย่าง 
ในการประพฤติตน 

172 น้าาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

173 ด้าย รับมาหรือตกมาเป็นของตัว 
174 เฮอะ!! ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ 

175 อะรัย ไหน, ใด, อะไร 

176 และ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

177 เขวี้ยง 
เอ้ียวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออก 
ไปโดยแรง 

178 ตรุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่ 1 

179 สนจัย ตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดเรื่องใดเป็นพิเศษ 
180 ปากอน ชื่อเฉพาะ (ปกรณ์) 

181 ข่าาาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
182 ทามมาย เพราะเหตุไรเพราะอะไรเพ่ืออะไร 

183 โน๊ะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

184 อยุ ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

185 อารัย!  ไหน, ใด, อะไร 
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186 ล้าวว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

187 เดะ ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา 
188 ชะม๊ะ?? ค าแสดงค าถาม 

189 เย ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

190 หยอ  
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

191 ก าๆๆๆ ค าอุทาน 
192 โพ้งงงงง ค าดา่สรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

193 ม๊ะ? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

194 ยังงั้น วิธีแบบเยี่ยง 
195 มั่ง?? มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 

196 หรออออ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

197 ป้ะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

198 จร้าาาาาา ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป) 
199 ครับโผม ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

200 ยุ่ ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

201 ไห้ มอบ 
202 ปะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

203 คร้า ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

204 จีจี แน่แท้ไม่ปลอม 
205 ป๊ะะะะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

206 ที่ร๊ากกกก ผู้ที่เป็นที่รัก 
207 เยส ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

208 โหน่ยยย นิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มาก 

209 หนะ ค าประกอบค าอ่ืนแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 
210 งะ ไหน ใด อะไร 

Ref. code: 25605606033024JQX



315 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

211 จา เป็นค าช่วยกริยาบอกอนาคต 
212 บล้อค สกัดกั้นกีดกัน 

213 สะเทือนไต ไม่สบายใจเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบ 

214 หล่ะ ค าประกอบเพ่ือเน้นความ 

215 หราาาา 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

216 น้านนน  
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

217 อัลลายยย ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม 

218 หรอ??? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

219 ม้างงงง 
ค าแสดงความไม่แน่ใจ, ค าแสดงความคาดคะเน (ใช้ไว้
ท้ายประโยค) 

220 ทามจัย ควบคุมใจ 

221 คร๊าาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

222 ตั๊ลล๊ากกก ชวนให้รัก 
223 มั๊ยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

224 เนี่ยย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

225 ดุ ใช้สายตาเพื่อให้เห็น 

226 ดั๊วะ! ค าแสดงกริยารวมหรือเพ่ิม 

227 อ่ิ ค าประกอบหน้าค าบางค าเพ่ือเน้นในเชิงบริภาษ 

228 เมิงงง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

229 ขรรม ที่ชวนให้หัวเราะ 

230 จุ้กกะแร้  
ส่วนร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างข้ึนไป 
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231 น่าร๊อคคคค ชวนให้รัก 
232 หูย อ่อนก าลังอ่อนใจครวญถึงร ่าร้องมักใช้ประกอบค าอ่ืน ๆ 

233 ร๊ากๆ มีใจผูกพันด้วยความห่วงใยหรือเสน่หา 

234 อุ๊ต่ะ!! ค าอุทาน 

235 ล้ะ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

236 ครายยยย ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง, (ซึ่งมิได้ก าหนดแน่นอนลงไป)    

237 เน๊อะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

238 ด้ายยยยย รับมาหรือตกมาเป็นของตัว 

239 เค๊อะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

240 น่าร้ากกก ชวนให้รัก 
241 คราฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

242 ม๊ะ เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

243 ผุ้ มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 
244 จัย สิ่งที่ท าหน้าที่รู้รู้สึกนึกและคิด 

245 มั่ย มิค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 

246 สมงสมอง ปัญญา,ความคิด,สติปัญญา 
247 รัยยย ไหน, ใด, อะไร 

248 หล้าวววววววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

249 ล้องห้าย อาการที่น้ าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

250 ละ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

251 ปะ? ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

252 ปล่าว 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม, เป็นค าปฏิเสธ แปลว่า 
ไม่มี ไม่เป็นอย่างนั้น 
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253 สึสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

254 เนี๊ย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

255 ละ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

256 ฮ้าย สวัสดี (ค าทักทาย) 

257 ไปอิ๊กๆๆๆๆ เพ่ิมข้ึนมากขึ้นใช้ประกอบค ากริยา 

258 ล๊าววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

259 เขียม ขบขัน 

260 เอดอออออออก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

261 ใช่แมะๆ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 

262 ล้ะะ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

263 #อรรถรสมะ วลีแสดงค าถาม 

264 ปัย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

265 มะรุมไฟท์ ชื่อวงนักร้อง Maroon 5 
266 ขรรมม ที่ชวนให้หัวเราะ 

267 ขรรรรรรรมมมม ที่ชวนให้หัวเราะ 

268 เลอออคร้าาา มีค่ายิ่ง 
269 #ข าๆน้าาา ไม่จริงจัง 

270 เหรออ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

271 เฟ้ียง 
เอ้ียวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออก 
ไปโดยแรง 

272 อ่อ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม  
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273 เพ่ิง ค าช่วยกริยาหมายถึงเวลาทีล่่วงไปหยก ๆ ในขณะที่พูดนั้น 

274 ได้ป่าว เป็นค าถาม มาจาก ได้หรือเปล่า 

275 จัดซะ 
ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่โดยมีความหมายคล้ายค าว่า "จัดชุดใหญ่” 
“จัดเต็ม” “จัดแน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่" เป็นต้น 

276 ก๊าบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 
277 #ขรรมหนักมาก วลีที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกตลกมาก 

278 น้ออ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

279 เตม มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบรรจุอยู่จนไม่มีที่ว่างไม่พร่อง 

280 มะดะ มิค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 
281 เปนลมเปนแล้ง มีอาการวิงเวียนหน้ามืด บางคราวถึงกับหมดสติ 

282 รึไง ค าประกอบประโยคค าถาม 
283 คร๊าฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

284 ผุชาย มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 

285 มะ? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

286 ยัย 
ค าเรียกหญิงสูงอายุอย่างไม่ค่อยเคารพนับถือหรือเรียก
หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง 

287 จ ั เป็นค าช่วยกริยาบอกอนาคต มาจาก จะ 

288 นา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

289 ยังไง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

290 ยังไงงง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 
291 โคน มนุษย์ 

292 มะไร ค าท่ีใช้ถามเก่ียวกับเวลา จะเป็นอดีตหรืออนาคตก็ได้ 

293 อุ๊ต่ะ ค าอุทาน 

294 เนอะะะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 
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295 นะจุด ๆ นี้  ขณะนี้ ตอนนี้ 
296 ชิม!ิ?!? เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 

297 หย่าาาาย โต 

298 รุป 
ภาพที่บันทึกไว้ด้วยวิธีให้แสงผ่านฟิล์มรูป เป็นต้น ลง
บนแผ่นวัสดุไวแสง 

299 หรรม ลูกอัณฑะ ค าเรียกผู้ชายอายุน้อยกว่า 
300 ขอบคุนค่า ค ากล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ 

301 งามใส้ 
น่าขายหน้า, ใช้เป็นค าประชด มีความหมายเหมือน 
ในค าว่า งามหน้า 

302 คือ บั่บ เหมือน, ดั่ง, เช่น 

303 คู้นนน ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นค าสุภาพ 
304 งายยย ไหน, ใด, อะไร 

305 หรอ?!? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

306 เข้าจายยยย รู้เรื่อง, รู้ความหมาย 

307 ชั่งหัว ไม่สนใจ ไม่เห็นหัว ปล่อยไปตามเรื่องตามราว 
308 เห้ๆ ค าด่า 

309 หรา? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

310 กานนน 
ค าประกอบท้ายกริยาของผู้กระท า ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
แสดงการกระท าร่วมกัน อย่างเดียวกัน  

311 อาวววววว ยึด รับไว้ พา น า 

312 (หรา า า า)  
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

313 อาราย ค าใช้แทนนาม แสดงค าถาม, ไร  

314 โนะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น  

315 ร้ากกกก มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เสน่หา  
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316 เยสสสสส ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  
317 ชิปร้าาาาา  เป็นค าถาม มาจาก ใช่หรือเปล่า  

318 อ่อ ?? ค าประกอบกับประโยคค าถาม มาจาก ใช่หรือ 

319 ท ามะดา สามัญ, พ้ืนๆ, ปรกติ 
320 อ๊ิก ต่อไป ซ ้า เพ่ิมเติม อีกประการหนึ่ง  

321 ฮร้า 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

322 หู้ยยย อ่อนก าลัง อ่อนใจ ครวญถึง ร ่าร้อง  

323 หน ิ
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือ ชี้
เฉพาะ, ค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ 
ใกล้หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

324 แจ๊ะ ค าต่อท้ายค าเชิญชวนหลังค า “นะ”  

325 จบป่ะ การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง 
326 หยั่ง วิธี แบบ เยี่ยง เหมือน  

327 มั้น เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

328 ชร่ะ เป็นค าถาม มาจาก “ใช่หรือเปล่า”  
329 ม่ะ!!!! เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

330 หนัย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม 

331 มั่กๆ หลาย, ตรงกันข้ามกับ น้อย 
332 อิห่านนน ค าด่า 

333 นิสนุง หน่อยหนึ่ง 

334 เอ๋อ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม มาจากค าว่า หรือ  

335 หื้มมมมม เสียงซักหรือเตือนให้ตอบ 

336 ชุ๊บ!! 
ค าแสดงท่าทางเอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรัก 
หรือความใคร่ 

337 น้อ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 
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338 หูว ค าอุทาน 

339 เนาะ!! 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

340 ใง ไหน ใด อะไร  

341 ป๊ะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

342 ช้านนนน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

343 ทวิต 
การส่งข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อ 
Twitter (ทวิตเตอร์) 

344 เนี่ยยย!!!  
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

345 คือระ ค าใช้แทนนาม แสดงค าถาม, ไร 

346 หร๋อออออ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม  

347 อารายย  ค าใช้แทนนาม แสดงค าถาม, ไร  

348 จีๆๆ แน่ แท้ ไม่ปลอม 

349 เพ่ิล 
ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน หรือค าใช้ 
แทนค าว่า เขา หรือ ท่านในอาการท่ีเป็นกันเอง                                                        

350 คร้า!!!! ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
351 เยียดเปียดดด ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 

352 เนี่ย??? 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

353 เหรอ? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

354 ร.ึ.??? ค าประกอบประโยคค าถาม 
355 งั้ยย ไหน ใด อะไร  
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356 ซ่ะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์แสดงความเป็นอดีต 
หรือเพ่ือเน้นความหมาย   

357 ไจ ใจ, สิ่งที่ท าหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด  
358 เท่ว ไปไหน ๆ เพ่ือความเพลิดเพลิน ตามสบาย                                                    

359 เน๊าะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น  

360 คร้าบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

361 สู๊ดดดดดด ปลายหรือท้าย 
362 คราฟฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

363 นัย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม                 

364 อารัย ไหน, ใด, อะไร 

365 เพ่ิลๆ 
ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน หรือค าใช้ 
แทนค าว่า เขา หรือ ท่านในอาการท่ีเป็นกันเอง                                                        

366 ล่าย 
ใช้ประกอบท้ายค ากริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ 
ความแวดล้อม 

367 ค้าบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

368 ส่ะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์ แสดงความเป็นอดีต 
หรือเพ่ือเน้นความหมาย   

369 เพ่  
ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน, ผู้ที่มีศักดิ์
เสมอพ่ี 

370 คร้าฟฟ!! ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

371 คร้าๆๆๆ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

372 นร้า 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

373 สุ้ ค ากล่าวเพ่ือสร้างก าลังใจ 
374 คร้าาาฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

375 ปุกาดๆ ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ 

376 อาไร ค าใช้แทนนาม แสดงค าถาม, ไร 
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377 กุงเกง เครื่องนุ่งมี 2 ขา  

378 เน้อ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น                              

379 ด้ัย 
ใช้ประกอบท้ายค ากริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ 
ความแวดล้อม 

380 ยั่ย 
มีขนาดโตกว่าหรือส าคัญกว่าเป็นต้นเมื่อเปรียบเทียบ 
กัน 

381 ตุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่1 

382 เหนนนนน 
อาการของตาที่ประสบรูปปรากฏแก่ตาปรากฏแก่ใจ 
คิดรู้ 

383 เขียมมมม ขบขัน 

384 ม่ะวาน วันก่อนวันนี้วันหนึ่ง 

385 กะลัง การกระท าโดยสม ่าเสมอ                                
386 เปนหน้าเปนตา เป็นที่เชิดหน้าชูตา   

387 ซะ! 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์แสดงความเป็นอดีต
หรือเพ่ือเน้นความหมาย 

388 คาฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้  

389 แว๊ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  

390 มั่ก หลาย, ตรงกันข้ามกับ น้อย 
391 ราย ไหน ใด อะไร     

392 โว้ววววววว ค าอุทานประหลาดใจ หรือยินดี                                                      

393 รายยยยยย ไหน ใด อะไร     
394 แม่จ้าววววว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ                                                         

395 ชิมิชิมิ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 

396 คร่า  ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
397 โฉดไสย์ ผ่องใส, ไม่ขุ่นมัว ใช้ในเชิงเสียดสี  

398 ตั๊ลล้าค ชวนให้รัก 
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399 บรรดาล ให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอ านาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

400 เกร้ดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความดีใจ ตกใจ 
โกรธ หรือชื่นชม                     

401 ทู๊ก แต่ละหน่วย ๆ ของจ านวนทั้งหมด  

402 โคน มนุษย์            

403 เจบ รู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตี หรือเป็นแผล 
404 ทามไม เพราะเหตุไรเพราะอะไรเพ่ืออะไร 

405 ผุ ค าใช้แทนบุคคล 

406 ได ๋
ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความไม่เจาะจงหรือ 
เป็นค าถาม 

407 กะ 
ค าท่ีเชื่อมค าหรือความเข้าด้วยกันมีความหมายว่า 
รวมกัน 

408 นา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น  

409 อิสานน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

410 ไค ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง 
411 คร๊าบบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                        

412 ลุก ค าเรียกเด็กหรือผู้ที่อายุน้อยกว่าด้วยความเอ็นดู 
413 มั่ย มิ ค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 

414 หั๊ย มอบ 

415 จ้าวว ค าลงท้ายที่ใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ                                
416 อ่อ ค าประกอบกับประโยคค าถาม มาจาก ใช่หรือ 

417 เด ้
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น 

418 กริ๊ดดดดดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความดีใจ ตกใจ 
โกรธ หรือชื่นชม  

419 ท ามัย เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพ่ืออะไร                                                          

420 ม๊วก หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  
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421 อ๊ัยยะ ค าอุทาน เมื่อรู้สึกดีใจ ประหลาดใจ 

422 ช่าย ๆ 
ค ารับรองแสดงว่าเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นถูกแน่ บางที
ก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่าไม่ใช่ 

423 อุต๊ะ ค าอุทาน 

424 หน ุ
สรรพนามบุรุษที่ 1 ผู้น้อยใช้พูดกับผู้ใหญ่ หรือ สรรพ
นามบุรุษที่ 2 ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย ค าส าหรับ เรียกเด็ก 
มีความหมายไปในทางเอ็นดู 

425 อะฮ้ัน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นค าสุภาพ เป็นสรรพ
นามบุรุษที่ 1 

426 ฮ๊า  
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือ เมื่อ
ชะงัก  

427 มวกก หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

428 ญ่ายยยยยย 
มีขนาดโตกว่าหรือส าคัญกว่า เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบ 
กัน  

429 ตะหาก อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง 
430 ตังห์ เงินที่ใช้สอย 

431 เเทรน สมัยนิยม มาจาก (เทรนด์) 
432 ท่ดๆๆๆๆ ขอโทษ 

433 ทิน 
อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้า 
ลงไป ส าหรับยืนหรือเดิน 

434 มิง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

435 วู้วววว~ ค าอุทาน แสดงความประหลาดใจ หรือยินดี                                                     

436 เน่อ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น                             

437 ซู๊ด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด 

438 มั่ย มิ ค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 
439 ซัมเหม๋อออออออออ เหมือนกัน, เพียง, แค่   
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440 มะกี ้ เพ่ิงล่วงไป, เพ่ิงผ่านไป, (ใช้แก่เวลา)  
441 จึยยยยย สิ่งที่ท าหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด  

442 ฉาานนนน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อย เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1  

443 จายยย สิ่งที่ท าหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด  

444 ด๊ายย รับมาหรือตกมาเป็นของตัว 
445 ถวก ตรงกันกับ เหมาะสม   

446 ขรรรรมมม ที่ชวนให้หัวเราะ 

447 มุงๆ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

448 ปายยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 
449 น่อร๊อค ชวนให้รัก    

450 มั่ย มิ ค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 

451 เยียดเปด ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 
452 ท่ด ขอโทษ 

453 ชิ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจ,                         
ค ารับรองแสดงว่าเป็นเช่นนั้น เป็นอย่างนั้น ถูก แน่ 
บางทีก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่า ไม่ใช่ 

454 มั้ยๆ เป็นค าถามมาจากหรือไม ่

455 แบบนี้ก็ได้หรอออ วลีแสดงความสงสัย มักใช้ในเชิงประชดหรือหยอกล้อ                                                

456 เงินน่ะมีมั้ยยยยยยย !! การใช้เนื้อร้องของเพลง ในที่นี้ชื่อเพลง "เงินนะมีไหม"                                            
457 สาส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

458 ชู๊ดดดดดดด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด  

459 หนาาย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม                                         

460 ระ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ล่วงไปหรือ 
สิ้นสุดลง  

461 นัลลัค 
ชวนให้รัก 
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462 สู้ด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด  
463 ตะเอง สรรพนามบุรุษท่ี 1 และบุรุษท่ี 2  

464 คร๊าฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

465 ตาหลอดๆ 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึง 
อีกจุดหนึ่ง    

466 โสยยย  งามน่าพึงพอใจ 
467 อายายา ชื่อเฉพาะ (อารยา)  

468 ค้าป ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                     

469 ตั้ลร้ากกก ชวนให้รัก   
470 นั๊ลล๊าคคคค ชวนให้รัก   

471 ง้าาา  
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น       

472 ซ้ี  
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  

473 เหยดดด ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 
474 ฮัลโหลลลลลลลลลลลลลลล สวัสดี ค าทักทาย 

475 พุด เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยค า  
476 สึตตตต มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า 

477 จร้า ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป) 

478 ฤิทธิ์ แรงอ านาจ 
479 ยัง เหมือน 

480 ปั๊กกกกกกกกกก แน่นทึบ เช่น เนื้อแน่นปึก   

481 เหยอ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

482 ม๊าาาาตูมมมม ชื่อเฉพาะ (มะตูม) 

483 เสะ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด 
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับค า  
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484 ร?ึ ค าประกอบประโยคค าถาม 
485 ม่ายๆๆๆๆๆๆๆๆ มิค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 

486 ล่าา 
ค าใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ าหนัก 
ขึ้น 

487 ไอติม อวัยวะเพศชาย 

488 ม๊วกม๊วก  หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  
489 มะมะ หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

490 โลยย  ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 

491 งั่มๆ  เสียงขู่ของหมาที่ก าลังกินข้าว งับเบา ๆ                                                      
492 นัย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม                 

493 มะ เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

494 มะไหร่ ค าท่ีใช้ถามเก่ียวกับเวลา จะเป็นอดีตหรืออนาคตก็ได้ 

495 เหง 
อาการของตาที่ประสบรูป ปรากฏแก่ตา ปรากฏแก่ใจ 
คิดรู้                     

496 นั๊ลลลล๊ากกกกกก ชวนให้รัก 

497 กาน 
ค าประกอบท้ายกริยาของผู้กระท า ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
แสดงการกระท าร่วมกัน อย่างเดียวกัน  

498 แจ้ะ ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป)  

499 เอ๊า ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้                                
500 หูยๆ อ่อนก าลังอ่อนใจครวญถึงร ่าร้องมักใช้ประกอบค าอ่ืนๆ 

501 วรั๊ยย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ          

502 เล่อะ ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว  
503 อะร๊ายยยย ค าใช้แทนนาม แสดงค าถาม, ไร 

504 ปล๊าววว เป็นค าปฏิเสธ แปลว่า ไม่มี ไม่เป็นอย่างนั้น                                            
505 โอ๊ะย์ ค าอุทาน 

506 รุยยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว  

507 นั่ลล้าค ชวนให้รัก 
508 มือถงมือถือ อุปกรณ์สื่อสารพกพา 
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509 แจ้ ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป)  
510 ทั่ม กระท า, ประกอบขึ้น, ผลิตขึ้น   

511 หวาย สามารถท าได้ มาจากค าว่า ไหว 

512 ม๊าาายยย เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่  
513 แจ พบ, เห็น, ประสบ, ประจวบ มาจาก เจอ 

514 เหยดเข้  ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

515 เข้าจ๊ายยยย รู้เรื่อง, รู้ความหมาย 

516 ช่ายย 
ค ารับรองแสดงว่าเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นถูกแน่ บางที
ก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่าไม่ใช่ 

517 บรัยส์ ค าอ าลา ลาก่อน   

518 อุ๊ต๊ะ ค าอุทาน 

519 เนอะๆๆ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

520 เนี๊ยยย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือ ชี้
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ 
ใกล้หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

521 สวดยวดดด ค าชมว่ายอดเยี่ยม  

522 หยัก ปรารถนา, ประสงค,์ ต้องการ, ใคร่  
523 ปัยยยยยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

524 อยากปายๆ ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด  

525 คัยๆ ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง, (ซึ่งมิได้ก าหนดแน่นอนลงไป)    
526 ม๊าย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

527 เซ ๊
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  

528 ว้า 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดง ความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  
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529 เด่ะ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  

530 เอ้าาา ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้       

531 ถูกต้องนะคร้าบบบ 
ไม่ผิด เป็นวลีที่มาจากสื่อหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยวลี
นี้มาจากพิธีกรในรายการชื่อว่า แฟนพันธุ์แท้ เมื่อผู้เข้า
แข่งขันตอบค าถามถูก 

532 พ่อคูน้ ค าพูดเอาใจชายหรือแสดงความเอ็นดูรักใคร่เด็กชาย                       

533 เหยดดดดดด ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

534 นัลร๊ากกก ชวนให้รัก 
535 ยางงายยย ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่  

536 งายยย ไหน, ใด, อะไร 

537 เด่ววว ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง  

538 ร้ะ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ลว่งไปหรือ 
สุดสิ้นลง  

539 เจบบบบบบ รู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตี หรือเป็นแผล 

540 หูววว ค าอุทาน 

541 ใจเยน ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน                                                       
542 น่าร๊ากๆๆๆ ชวนให้รัก 

543 ตั้งจายยย มุ่งม่ันที่จะท า 

544 เยดเข้  ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 
545 เยด ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

546 เคอะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดง ความ
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ  

547 ค๊าาาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

548 มั่งหง่ะ มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 
549 ผุ้จัด ผู้ที่บริหารและประสานงานต่างๆเก่ียวกับการท าละคร 
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550 ว้อยยยยยย 
ค าลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับ ใช้ใน
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง  

551 ติม ของกินท าด้วยน ้าหวาน กะทิ หรือนม   

552 เส๊ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัดโดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวนหรือ รับค า 

553 ทั่น 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นค ากลางๆหรือแสดง ความ
เคารพ เป็นสรรพนามบุรุษที่2 

554 แงะ ไหนใดอะไร 
555 ชี๊พหาย สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 

 
 

(4) การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์ พบจ านวน 519 ข้อมูล 
 

ล าดับที ่ สแลง ความหมาย 

1 แร่ะ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

2 มึ้ง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

3 อ่าว ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้ 
4 สึด!! มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

5 น๊า 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

6 น๊าาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

7 เนี้ย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

8 ก้อ แล้ว, จึง, ย่อม 
9 ก้ แล้ว, จึง, ย่อม 
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10 เดว ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา 
11 เด่ว ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา 

12 เล้ยยยยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

13 มว๊ากกกกกกก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 
14 ไง ๊ ไหนใดอะไร 

15 เห๊อะ 
ค าประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวน
หรือวิงวอน 

16 เห่อะะะะะะะะะะะะะะะะ  
ค าประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวน
หรือวิงวอน 

17 และ 
ลักษณะอาการกระท าใดๆเสร็จสิ้นจบล่วงไปหรือสุดสิ้น
ลง 

18 ละ 
ลักษณะอาการกระท าใดๆเสร็จสิ้นจบล่วงไปหรือสุดสิ้น
ลง 

19 เนต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ 

20 ไม ๊ เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

21 นู๋ 
สรรพนามบุรุษที่ 1 ผู้น้อยใช้พูดกับผู้ใหญ่สรรพนาม
บุรุษที่ 2 ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อยค าส าหรับเรียกเด็กมี
ความหมายไปในทางเอ็นดู 

22 เบื๊อออออ เบื่อ รู้สึกอิดหนาระอาใจเหนื่อยหน่ายหรือไม่อยาก 

23 ด๊ัน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิงเป็นค าสุภาพ, เป็นสรรพ
นามบุรุษที1่ 

24 ว๊า ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกไม่พอใจหรือผิดจากที่คาดไว้ 
25 ขุ่น ค าท่ีใช้เรียกน าหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง 

26 ห๊ะ 
ค าที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจแปลกใจหรือเมื่อ 
ชะงัก 

27 ม้ายยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม ่
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28 ช้าน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 

29 ชั้น 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 

30 โอ๊ปป้า 
พ่ีชาย, ค าเรียกชายที่มีหน้าตาและบุคลิกดี มักใช้แก่ 
ดารา นักร้องเกาหลี 

31 ยังงี้  วิธี, แบบ, เยี่ยง 

32 ป๊าาาาาาายยยยยยยยยยยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

33 โอ้ยยยยยย 
ค าที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่า
มากยิ่งแปลก 

34 อ๊ีก ต่อไป, ซ ้า, เพ่ิมเติม 

35 เด ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง 

36 แร่ด ดัดจริต 

37 เส่ะ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวนหรือ 
รับค า 

38 ชิม ิ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 

39 ด๊ีดี 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการน่าปรารถนา น่า
พอใจ 

40 ห๊าาา 
ค าที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจแปลกใจหรือเมื่อ 
ชะงัก 

41 ตัลล้ากกกก น่ารัก ชวนให้เอ็นดู 

42 นร้าาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

43 ยุ ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

44 ล่ะ ค าประกอบเพื่อเน้นความ 

45 เชี่ย ค าด่า 
46 เข้าก๊ันเข้ากัน เหมาะสม 
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47 เค้า ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 
48 แหม!่!!! เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลก 

49 เก๊า ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 

50 เค๊าาาา ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 

51 จิ่ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่นให้ชัด
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวนหรือรับค า 

52 มั๊ย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

53 เอ้ยยยย 
ค าลงท้ายชื่อหรือถ้อยค าเพ่ือบอกให้รู้หรือ 
ร้องเรียกด้วยความเอ็นดู, เอ๊ยก็ว่า 

54 ติ๊กเกอร์ รูปภาพหรือตัวหนังสือที่ใช้ติดกับสิ่งอ่ืน ๆ ได้ 

55 เสด จบสิ้น 
56 ค๊าบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

57 แฮ๊ชแท่ก เครื่องหมาย # ใช้ประกอบกับค าหรือข้อความ 

58 ฟร๊ะ  
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคยเป็นกัน 
เองหรือแสดงความไม่สุภาพ 

59 มั้ย?? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

60 โว๊ย 
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน 
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 

61 โอเค๊  ตกลง เห็นด้วย ใช้ได้ 

62 จุ้บๆ เสียงอย่างเสียงดูดปากจูบดูด 

63 ยังงัย ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 
64 จุ๊กกูแร๊  ส่วนร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างข้ึนไป 

65 เห่อะ 
ค าประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวน
หรือวิงวอน 

66 มั้ย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

67 มั้ง 
ค าแสดงความไม่แน่ใจ, ค าแสดงความคาดคะเน (ใช้ 
ไว้ท้ายประโยค)          

68 เริ่ดๆ ยอดเยี่ยม 
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69 น่ะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

70 หนอยๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อไม่พอใจหรือผิดหวัง 
71 แปป ชั่วเวลานิดเดียว 

72 แปปปปป  ชั่วเวลานิดเดียว 

73 ละ!!! 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

74 อีดว๊วกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

75 แหล่ะ ค าประกอบเพ่ือเน้นความ 

76 ฟ่ะ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ 

77 คร๊า ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

78 ไอสัส ค าด่า 
79 จั๊งงงง ยิ่งนักเต็มที่เต็มแรง 

80 ยั๊ง 
ค าช่วยกริยาในประโยคค าถามปฏิเสธหรือประโยค 
ปฏิเสธโดยละกริยานั้นไว้ให้เข้าใจเอาเอง 

81 เล๊ยยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

82 แหม ่ เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลก 

83 ชีวิตดี๊ดี 
มีชีวิตในลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการน่าปรารถนา
น่าพอใจอาจใช้ในความหมายเชิงเสียดสี 

84 นะค่ะ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

85 หน๋อยยยยย ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อไม่พอใจหรือผิดหวัง 

86 หละ 
ค าใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ าหนัก 
ขึ้น 

87 ไอ ค าประกอบหน้าค าบางค าเพ่ือเน้น 

88 อ่ี 
ค าใช้ประกอบหน้าชื่อผู้หญิงแสดงความดูหมิ่นเหยียด 
หยาม 

89 โอโห ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 
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90 ก่ แล้ว, จึง, ย่อม 
91 มั้ยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

92 ง๊องแง๊ง ขี้แย, ขี้อ้อน, (ใช้แก่เด็ก) 

93 ยั้ง 
ค าช่วยกริยาในประโยคค าถามปฏิเสธหรือประโยค 
ปฏิเสธโดยละกริยานั้นไว้ให้เข้าใจเอาเอง 

94 บังเอ๊ิน ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ตั้งใจหรือไม่คาดหมาย 
95 จริงจริ๊งงงงงงงงง แน่แท้ไม่ปลอม 

96 ด๊ิ ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด 

97 เนี้ยะ 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือ ชี้
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ ใกล้
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

98 มั่ง มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 

99 มะคืน ระยะเวลาตั้งแต่ย่ าค่ าถึงย่ ารุ่ง 
100 ลิ้วพูน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 

101 อยู๋ 
ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น, 
ใช้ประกอบหลังกริยา แสดงว่าก าลังเป็นอยู่ ในขณะนั้น 

102 อุต๊ะะะ ค าอุทาน 

103 ม่ะ เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

104 แร๊ะ!! 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

105 เชี่ยยยย ค าด่า 
106 แว้บ ปรากฏให้เห็นชั่วเวลาสั้นๆ 

107 น๊ะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

108 ค้ะ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

109 น่าร๊ากกกก ชวนให้รัก 

110 โห้ยยย 
อ่อนก าลัง, อ่อนใจ; ครวญถึง, ร ่าร้อง หรือ ลักษณะ 
ของเสียงที่คร่ าครวญด้วยความเสียใจหรือเจ็บปวด 
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111 อีด๊อกกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า ค าอุทาน                                  

112 เปร 
ค ากริยาส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค า 
เพ่ือให้เห็นว่าค าหน้าและค าหลังมีภาวะคือความมี 
ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

113 ช๊อบชอบ พอใจและท าบ่อยๆถูกใจ 

114 อุบ๊าดดดดอุบาด อัปรีย์, จัญไร, ไม่เป็นมงคล 
115 ม่ะ??? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

116 ช๊ะ เป็นค าถาม มาจากค าว่า "ใช่หรือเปล่า" 
117 ขอวร๊องงงงงงงง  ขอให้ช่วยเหลือ, ขอให้ท าตามที่ขอ 

118 ว๊ายยย  ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ 

119 ซ้ะะ เป็นค าถาม มาจากค าว่า "ใช่หรือเปล่า" 
120 เป้น ค ากริยาส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค า 

121 หล่ะ !! ค าประกอบเพ่ือเน้นความ 

122 เวล่ าเวลา 
ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่โดยนิยม 
ก าหนดขึ้นเป็นครู่คราววันเดือนปี 

123 เล๋ยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 
124 ด๊ิ ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด 

125 น้า 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

126 ด้ีดี 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการน่าปรารถนา น่า
พอใจ 

127 ต้าย ค าเปล่งเสียงแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

128 เค่อ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

129 รุ้ แจ้ง, เข้าใจ, ทราบ 

130 ป๊าว เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 
131 ม๊ายยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 
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132 โพ่ดดดดดๆ 
วงศ์สกุลค านี้บางทีก็น าไปใช้ในความหมายไม่สุภาพ 
หรือเป็นค าด่า 

133 ยั้น จนถึง, กระท่ังถึง 
134 นุง จ านวนหนึ่ง 

135 ลิ้วพรุน ชื่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 

136 เเม้ง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
137 แด๊ะแด๊ะแด๊ะ ดัดจริตดีดดิ้นกระแดะกระแด๋ก็ว่า 

138 ท าไม ๊ เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพื่ออะไร 

139 เอ๊งงง นั่นแหละ ค าเน้นแสดงว่าไม่ใช่ผู้อื่นหรือสิ่งอื่น 

140 น้าาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

141 เศร้าแปป  มีความรู้สึกสลดหดหู่ใจ 

142 ห้า ค าด่า 

143 น้ะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

144 โอ้ย 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่า
มากยิ่งแปลก 

145 และ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

146 สบ๊ายยย อยู่ดีกินดีเป็นสุขกายสุขใจ 

147 เร้ยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 
148 ถุ้ยยยยยยย  ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น 

149 เล๊ย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

150 ค๊ะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

151 เห้น 
อาการของตาที่ประสบรูปปรากฏแก่ตาปรากฏแก่ใจ 
คิดรู้ 
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152 โน๊ะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

153 ชั้ล 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

154 อยุ ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

155 เดะ ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา 
156 ชะม๊ะ?? ค าแสดงค าถาม 

157 เย ร่วมประเวณ,ี ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

158 ปุ้บ 
อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใดมักใช้เข้าคู่กับค า
ปั๊บ 

159 โพ้งงงงง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
160 ม๊ะ? ค าแสดงค าถาม 

161 มั่ง?? มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 

162 เว่ย  
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน 
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 

163 แบ้ว 
มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสา 
แลดูน่ารัก 

164 ป้ะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 
165 เดก คนที่มีอายุยังน้อย 

166 ขุ่นแม่ 
ค าใช้เรียกบุคคลที่ชื่นชมยกย่องเก่งหรือสวยเป็นค า 
สรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 

167 ปะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

168 คร้า ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
169 นิดนึง หน่อยหนึ่ง 

170 ป๊ะะะะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

171 ที่ร๊ากกกก ผู้ที่เป็นที่รัก 
172 หนะ ค าประกอบค าอ่ืนแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 

173 นึง จ านวนหนึ่ง 
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174 บลอค สกัดกั้นกีดกัน 
175 หล่ะ ค าประกอบเพื่อเน้นความ 

176 ไม?๊? เป็นค าถามมาจากหรือไม ่

177 เล้ย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 
178 อ่าววว ค าที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับท่ีมุ่งหมายคาดไว้ 

179 ค่ะ? 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

180 ม้างงงง 
ค าแสดงความไม่แน่ใจ, ค าแสดงความคาดคะเน (ใช้ไว้
ท้ายประโยค) 

181 คร๊าาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

182 แว๊บๆ ปรากฏให้เห็นชั่วเวลาสั้นๆ 
183 เริ่ด ยอดเยี่ยม 

184 โอยยยยย 
ค าที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่า 
มากยิ่ง แปลก 

185 ซ๊ิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่นให้ชัด
โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวนหรือรับค า 

186 ต๊ัลล๊ากกก ชวนให้รัก 

187 ตล้กกก ท าให้คนอื่นขบขันด้วยค าพูดหรือกิริยาท่าทาง 
188 มั๊ยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม ่

189 เริ่ส ยอดเยี่ยม 

190 ดั๊วะ! ค าแสดงกริยารวมหรือเพ่ิม 
191 อุ้ย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจมักเป็นเสียงผู้หญิง 

192 ละ ?  
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

193 ซ๊ิ  
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัดโดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับเชิงชวนหรือ รับค า 

194 อ่ิ 
ค าประกอบหน้าค าบางค าเพ่ือเน้นในเชิงบริภาษ 
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195 ฮ่าาาๆ หัวเราะเสียงดังพร้อมๆกันเพราะขบขันหรือชอบใจ 
196 จุ้กกะแร้  ส่วนร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างขึ้นไป 

197 มว้ากก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 

198 น่าร๊อคคคค ชวนให้รัก 

199 บอกไปว่าฉันชอบเค้า 
วลีแสดงความชอบถูกใจในตัวบุคคลโดยมากมักใช้กับ
ผู้ชายที่มีหน้าตาหล่อบุคลิกดี 

200 ว้ะ  
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ 

201 ร๊ากๆ มีใจผูกพันด้วยความห่วงใยหรือเสน่หา 

202 อุ๊ต่ะ!! ค าอุทาน 

203 เก๊า ค าใช้แทนตัวผู้พูดหรือค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงก็ได้ 

204 เน๊อะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

205 เค๊อะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

206 หนู๋ 
สรรพนามบุรุษที่ 1 ผู้น้อยใช้พูดกับผู้ใหญ่ สรรพนาม
บุรุษที่ 2 ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อยค าส าหรับ  เรียกเด็กมี
ความหมายไปในทางเอ็นดู 

207 น่าร้ากกก ชวนให้รัก 

208 ม๊ะ เป็นค าถามมาจากหรือไม ่
209 แปป!!! ชั่วเวลานิดเดียว 

210 ละ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

211 ปะ? เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

212 แพพ ชั่วเวลานิดเดียว 

213 กรี้สสสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ  โกรธ 
หรือชื่นชม 

214 เพ๊ียงงงงๆๆๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่ออธิษฐานให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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215 เค๊ย 
ใช้เป็นค าประกอบหน้ากริยาแสดงว่ากริยานั้น  ๆ ได้
เป็นมาแล้ว 

216 เนี๊ย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือ ชี้
เฉพาะค าใช้แทนนามท่ีอ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ 
ใกล้หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

217 #เซงงง หมดความตื่นเต้น 

218 แหล่วววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

219 ไปอิ๊กๆๆๆๆ เพ่ิมข้ึนมากขึ้นใช้ประกอบค ากริยา 

220 เริ่ดสุด!! ยอดเยี่ยมท่ีสุด 

221 ล๊าววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

222 เอ้า ค าอุทาน 

223 ซีซ่ี ชื่อดาราชาย (ซี) 

224 เริ่ด!!! ยอดเยี่ยม 
225 เลอออคร้าาา มีค่ายิ่ง 

226 #ข าๆน้าาา ไม่จริงจัง 

227 อ่อ ค าประกอบกับประโยคค าถาม มาจาก ใช่หรือ 
228 บ่องตรง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 

229 เริด ยอดเยี่ยม 

230 เกิ๊น ยิ่งนักเกินควรเต็มท ี
231 เเป็ก ไม่เป็นผลอย่างที่ตั้งใจ 

232 เดี๊ยน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิงเป็นค าสุภาพ, เป็นสรรพ
นามบุรุษที1่ 

233 ก๊าบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

234 น้ออ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคบัหรือเน้นให้หนักแน่น 

235 มะดะ มิค าปฏิเสธความหมายของค าที่อยู่ถัดไป 
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236 คร๊าฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 
237 ม๊ากๆ หลาย, ตรงกันข้ามกับน้อย 

238 ผุชาย มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 

239 พยาย๊ามม พยายาม ท าโดยมานะบากบั่น 

240 ชั้ล 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

241 เกิ้น ลักษณะที่มีมากกว่าหรือยิ่งกว่าก าหนด 

242 แกร๊ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษท่ี 2 
และ 3 

243 อิชั้น 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

244 ยังไง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

245 ฉั้น 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

246 สิ้  
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัดโดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า 

247 ยังไงงง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

248 มะไร ค าท่ีใช้ถามเก่ียวกับเวลา จะเป็นอดีตหรืออนาคตก็ได้ 

249 อุ๊ต่ะ ค าอุทาน 
250 (เบอ)เร่อร์ !!! ใหญ่โตกว่าปกติ 

251 ชิม!ิ?!? เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 

252 มึ๊งงงงงงง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย  

253 บร๊ะเจ้า ค าอุทาน 

254 แกร๊ๆๆ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษท่ี 2 
และ 3 

255 คือ บั่บ เหมือน, ดั่ง, เช่น 
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256 คู้นนน ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นค าสุภาพ 
257 ขุ่นเจ้ ค าใช้เรียกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าในเชิงหยอกล้อ 

258 นะค่ะ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

259 อุ้ยยยย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจมักเป็นเสียงผู้หญิง 
260 เริ่ดสุด ยอดเยี่ยมท่ีสุด 

261 เฮีย ค าด่า 

262 ไอ่ 
ค าใช้ประกอบหน้าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่น 
เหยียดหยาม 

263 ข้ะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

264 ว๊ะ 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอารมณ์ผิดคาดหรือ 
ผิดหวัง 

265 ปั๋ว สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง  

266 ดี๊ดีย์ 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการน่าปรารถนา น่า
พอใจ 

267 ร้ากกกก มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เสน่หา  

268 แร๊วววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบ ล่วงไปหรือ 
สุดสิ้นลง  

269 ชิปร้าาาาา  เป็นค าถาม มาจาก ใช่หรือเปล่า  

270 อ่อ ?? ค าประกอบกับประโยคค าถาม มาจาก ใช่หรือ 

271 แด๊ก กิน ดื่ม โกงกิน 
272 แหม ๋ เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลก 

273 เห้อะะะะะะะะ 
ค าประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวน 
หรือวิงวอน 

274 อ๊ิก ต่อไป ซ ้า เพ่ิมเติม อีกประการหนึ่ง  

275 ฮร้า 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

276 หู้ยยย อ่อนก าลัง อ่อนใจ ครวญถึง ร ่าร้อง  
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277 ย๊ะ ค าออกเสียงลงท้ายวลีหรือประโยคถือว่าไม่สุภาพ  
278 มั้น เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

279 ม่ะ!!!! เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

280 น่ากลั้วววว 
รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดี แก่ตัว รู้สึกหวาดเพราะ 
คาดว่าจะประสบภัย 

281 ไป๊! ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด  
282 มั่กๆ หลาย, ตรงกันข้ามกับ น้อย 

283 นิสนุง หน่อยหนึ่ง 

284 เอ๋อ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม มาจากค าว่า หรือ  

285 หื้มมมมม เสียงซักหรือเตือนให้ตอบ 
286 จร๊ะ ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป)  

287 ชุ๊บ!! 
ค าแสดงท่าทางเอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรัก 
หรือความใคร่ 

288 น้อ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

289 อ๊ีกกกก  ต่อไป, ซ ้า, เพิ่มเติม 

290 จ่ะ ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป)  

291 สิ้ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัดโดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า 

292 ป๊ะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

293 ช้านนนน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

294 ฉั๊น 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

295 จิงจิ๊งงงงงง แน่ แท้ ไม่ปลอม 
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296 หร๋อออออ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม  

297 ฟร่ะ?? 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอารมณ์ผิดคาดหรือ 
ผิดหวัง  

298 ว๊าย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ 

299 ร๊อก ค าประกอบใช้ในความแย้งหรือปฏิเสธ 

300 คร้า!!!! ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

301 แซ๊บ 
ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่ จัดจ้าน ร้อนแรง หรือใช้
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวย เซ็กซี่ 

302 งั้ยย ไหน ใด อะไร  

303 ซ่ะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์แสดงความเป็นอดีต 
หรือเพ่ือเน้นความหมาย   

304 เน๊าะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น  

305 คร้าบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

306 สู๊ดดดดดด ปลายหรือท้าย 
307 ม๊าก หลาย, ตรงกันข้ามกับน้อย 

308 ค้าบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

309 สิ่  
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ 
รับค า 

310 ป๋ม 
ค าใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพ
นามบุรุษที่ 1  
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311 เฟสบุค 

เว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์มีขึ้นเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยผู้ใช้งานสามารถ 
พิมพ์ข้อความผ่านทางข้อความส่วนตัว (inbox) หรือ 
พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น (post) อารมณ ์
ความรู้สึก ผ่านช่องแสดงสถานะ (status) หรือช่อง 
แสดงความคิดเห็น (comment) ได้ นอกจากนี ้ยัง 
สามารถแชร์ภาพ เพลง ไฟล์ วิดีโอ หรือข้อมูลจาก 
แหล่งอื่น ๆ ได้ 

312 ได ่
ใช้ประกอบท้ายค ากริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ 
ความแวดล้อม 

313 ส่ะ 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์ แสดงความเป็นอดีต 
หรือเพ่ือเน้นความหมาย   

314 เกิ้นนนน ลักษณะที่มีมากกว่าหรือยิ่งกว่าก าหนด 
315 ฮ้ึบๆๆ กลับรวบรวมก าลังใจท าอย่างเอาจริงเอาจัง                    

316 คร้าฟฟ!! ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                    

317 คร้าๆๆๆ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

318 ค่ะะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

319 ไหร่ ไหน ใด อะไร  

320 อาเจ๊ พ่ีสาว   

321 สิ่!!! 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ 
รับค า 

322 นร้า 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

323 คร้าาาฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                    

324 เน้อ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น                              

325 หม๊ดดด ไม่มีอะไรเหลือ 
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326 ด้ัย 
ใช้ประกอบท้ายค ากริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ 
ความแวดล้อม 

327 บ๋องตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม  
328 ทุ้กกกก วัน แต่ละหน่วย ๆ ของจ านวนวันทั้งหมด                                 

329 ม้าก หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

330 พ่ะน่ะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น  

331 เฮ้า 
สรรพนามบุรุษที่ 1 เป็นค าแทนตัวผู้พูด จะเป็นคนเดียว 
หรือหลายคนก็ได้  

332 อีหยั๋ง ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม 

333 แป้ป ชั่วเวลานิดเดียว 

334 แว๊ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  

335 จ๋วยยยย งามน่าพึงพอใจ 

336 มั่ก หลาย, ตรงกันข้ามกับ น้อย 

337 ค้าาาาา 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดง ความ
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

338 โอ่ว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ                                                  
339 ไป๊ ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด  

340 ชิมิชิมิ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 

341 เริ่สสุด! ยอดเยี่ยมท่ีสุด 
342 ป้าดดด ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ 

343 กั๊บ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้  
344 ตั๊ลล้าค ชวนให้รัก 

345 เกร้ดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความดีใจ ตกใจ 
โกรธ หรือชื่นชม                     

346 ทู๊ก แต่ละหน่วย ๆ ของจ านวนทั้งหมด  

347 เริ่ดส์ ยอดเยี่ยมมาก 
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348 แป้ป ชั่วเวลานิดเดียว 
349 เหีย ค าด่า 

350 อ่อ 
ค าบ อก ค วาม ให้ เลื อ ก เอ าอย่ า ง ใด  อ ย่ า งห นึ่ ง 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม  

351 เร้ย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 

352 แม้ง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
353 (นึง) จ านวนหนึ่ง 

354 แมน ถูกต้อง ใช่, ความเป็นสุภาพบุรุษ ขึ้นอยู่กับบริบท  

355 ผุ ค าใช้แทนบุคคล 

356 ได ๋
ใช้ ป ระก อ บ ค า อ่ื น แ ส ด งค ว าม ไม่ เจ าะจ งห รื อ 
เป็นค าถาม 

357 ก๊อ แล้ว, จึง, ย่อม  

358 คร๊าบบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                        

359 แล๊ว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ลว่งไปหรือ 
สุดสิ้นลง  

360 หั๊ย มอบ 
361 ด๊วย ค าแสดงกริยาร่วมกันหรือในท านองเดียวกัน          

362 หน้ารัก ชวนให้รัก 

363 จิ๊ง แน่ แท้ ไม่ปลอม 

364 ห้ะ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือเมื่อ 
ชะงัก 

365 เดี้ยน ค าใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิงเป็นค าสุภาพ 

366 เหี๊ยยยย ค าด่า 

367 อ่อ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง 
ค าประกอบกับประโยคค าถาม  

368 เด ้
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น 

369 ม๊วก หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  
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370 หล่อ หล๊อ...หล่อ งาม เช่น รูปหล่อ  
371 ปั๊ว สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย                             

372 น้อ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

373 รอ ร้อ รอ คอย 

374 นู่ 
สรรพนามบุรุษที่ 1 ผู้น้อยใช้พูดกับผู้ใหญ่ หรือ สรรพ
นามบุรุษที่ 2 ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย ค าส าหรับ 
เรียกเด็กมีความหมายไปในทางเอ็นดู 

375 อ๊ัยยะ ค าอุทาน เมื่อรู้สึกดีใจ ประหลาดใจ 

376 อุต๊ะ ค าอุทาน 

377 จ่ะ ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป)  
378 ม่างงง มีส่วนร่วม มีความหมายคล้ายค าว่า ด้วย                         

379 อะฮ้ัน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นค าสุภาพ เป็นสรรพ
นามบุรุษที่ 1 

380 ฮ๊า  
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือ เมื่อ
ชะงัก  

381 แนะ ใช้ประกอบค าลงท้ายเพ่ือเน้นความ 

382 แร๊ง 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดี จัดจ้าน เช่น การ
พูดจา การแต่งตัว ที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสม หรือ
หมายถึงมากเกินกว่าปกติ  

383 มว้าก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 

384 ท่ดๆๆๆๆ ขอโทษ 
385 ลื้มมมมมมมม หายไปจากความจ า, นึกไม่ได,้ นึกไม่ออก  

386 ปึ้ก สิ่งที่จับเกาะรวมกันแน่น 

387 ลุ๊ค รูปร่างหน้าตา 
388 เข้าก๊ันเข้ากัน เหมาะสม 

389 ช๊อบชอบบบ พอใจและท าบ่อยๆถูกใจ 

390 โห๋ๆๆ  ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ  
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391 ห๊อมหอมมมมมมม มีกลิ่นดี, ตรงข้ามกับ เหม็น  

392 เน่อ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น                             

393 ง๊ายง่าย สะดวก, ไม่ยาก 

394 เร๊วววว ไว รีบ ด่วน ไม่ชักช้า  

395 ซู๊ด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด 
396 ซัมเหม๋อออออออออ เหมือนกัน, เพียง, แค่   

397 มะกี ้ เพ่ิงล่วงไป, เพ่ิงผ่านไป, (ใช้แก่เวลา)  

398 เเพรบ ชั่วเวลานิดเดียว 
399 แง่ๆๆๆๆ  เสียงเด็กร้องไห้ 

400 เค๊า ค าใช้แทนตัวผู้พูดหรือค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง 

401 มึ๊ง!! 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2  

402 เริ่ดเลอ เลอเลิศ 
403 น่อร๊อค ชวนให้รัก    

404 เช๊ยเชย ไม่ทันสมัย, เปิ่น               

405 บ่องตง พูดโดยไม่อ้อมค้อม 
406 น้านนาน ยาว, ช้า, (ใช้แก่เวลา)   

407 ท่ด ขอโทษ 
408 ซ๊ัดๆ ประจักษ์แจ้ง, แจ่มแจ้ง   

409 ดีด๊ี 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการน่าปรารถนา น่า
พอใจ 

410 ชิ 
ค ารับรองแสดงว่าเป็นเช่นนั้น เป็นอย่างนั้น ถูก แน่ 
บางทีก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่า ไม่ใช่ 

411 มั้ยๆ เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

412 เหี๊ยยยยย ค าด่า 

413 เงินน่ะมีมั้ยยยยยยย !! การใช้เนื้อร้องของเพลง ในที่นี้ชื่อเพลง "เงินนะมีไหม"                                            
414 ชู๊ดดดดดดด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด  

Ref. code: 25605606033024JQX



352 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

415 สู้ด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด  
416 คร๊าฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

417 จมปู้ ชื่อเฉพาะ (ชมพู่)  

418 ปี ้ ค าน าหน้าชื่อคนที่มีอายุคราวพ่ี หรือมีศักดิ์เสมอพ่ี               
419 จ๋วย งามน่าพึงพอใจ 

420 ค้าป ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

421 ตั้ลร้ากกก ชวนให้รัก   
422 นั๊ลล๊าคคคค ชวนให้รัก   

423 ม๊ากกก หลาย ตรงข้ามกับ น้อย 

424 ง้าาา  
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น       

425 เอ๊อ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือบอกรับหรืออนุญาต, มักเป็นค าที่ 
ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย หรือระหว่างเพ่ือนที่สนิทสนมกัน                         

426 ซ้ี  
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  

427 กรีสสสสสสสสสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม                     

428 เร้ว ไว รีบ ด่วน ไม่ชักช้า  

429 ด๊อป ลดลง การตก  

430 ปุป  
อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทนัใด มักใช้เข้าคู่กับ
ค า ปั๊บ  

431 เริ่สสสส ยอดเยี่ยม 
432 แอ้คทีฟ กระตือรือร้น คล่องแคล่ว  

433 หื้ออออออ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสงสัย เพื่อถาม หรือเมื่อยัง 
ไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจ  

434 น๊อ ค าออกเสียงแสดงความร าพึง 

435 เก้บ รวบรวมไว้ 

Ref. code: 25605606033024JQX



353 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

436 แมร้ง ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือ ใช้เป็นค าอุทาน 
437 ป้อด  กลัวจนไม่กล้าท าอะไร 

438 ผั๊ววว!! สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย  

439 ผั๋วววว สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย  
440 ปากแดงๆจะไว้ใจได้ก๋าาาาา การใช้เนื้อร้องของเพลง ในที่นี้ ชื่อเพลง “ไว้ใจได้กา”   

441 ด่ิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  

442 จิ๊งงงงงงงง แน่ แท้ ไม่ปลอม 

443 ยัง เหมือน 

444 ม๊าาาาตูมมมม ชื่อเฉพาะ (มะตูม) 

445 แล่วๆๆๆๆๆ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ลว่งไปหรือ 
สุดสิ้นลง   

446 แล่วววววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ลว่งไปหรือ 
สุดสิ้นลง   

447 คร๊ะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือ ค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ   

448 โห่ย 
อ่อนก าลัง อ่อนใจ ครวญถึง ร ่าร้อง มักใช้ประกอบ ค า
อ่ืน ๆ                                    

449 แอดมินนนนนน ผู้ดูแลระบบ 
450 ม๊วกม๊วก  หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

451 บู ้ การต่อสู้ จอมยุทธ์  

452 บร๊ะเจ้า!!! ค าอุทาน 
453 มะ เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

454 จิงจิ๊งๆๆ แน่ แท้ ไม่ปลอม 

455 มะไหร่ ค าท่ีใช้ถามเก่ียวกับเวลา จะเป็นอดีตหรืออนาคตก็ได้ 
456 จริ้งงงงงง แน่ แท้ ไม่ปลอม 
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457 ดีด้ี 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการ  น่าปรารถนา น่า
พอใจ 

458 นั๊ลลลล๊ากกกกกก ชวนให้รัก 
459 ข๊ะ  ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

460 เหยย ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

461 ฟะ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดงความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  

462 น้ะ !!!!! 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น  

463 เอ๊า ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับท่ีมุ่งหมายคาดไว้                                

464 ด้ิ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  

465 แพ่พ ชั่วเวลานิดเดียว 

466 ตล๊อดด 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึง 
อีกจุดหนึ่ง  

467 คิ๊มม ชื่อเฉพาะ (คิม) 
468 วรั๊ยย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ          

469 เล่อะ ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว  

470 ต๊ายยยยยยยยยย ค าเปล่งเสียงแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ                  
471 อะร๊ายยยย ค าใช้แทนนาม แสดงค าถาม, ไร 

472 เอ้อออ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือบอกรับหรืออนุญาต หรือ ค าที่
เปล่งออกมาแสดงว่านึกเรื่องที่จะถามหรือ จะพูดขึ้นได้                            

473 ขรั่บ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                     

474 น๊องงงงงง เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง 
475 ปล๊าววว เป็นค าปฏิเสธ แปลว่า ไม่มี ไม่เป็นอย่างนั้น                                            

476 ม้ากกกก 
หลาย ตรงข้ามกับ น้อย 
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477 ดู๊วววว ใช้สายตาเพื่อให้เห็น   
478 โอ๊ะย์ ค าอุทาน 

479 อ๊อ 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้, 
อ้อ ก็ว่า  

480 ช๊าาาาาา!!!!!! ชื่อเฉพาะ (ช่า) 

481 ดี๊ยยยย!!!! 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการ  น่าปรารถนา น่า
พอใจ 

482 นั่ลล้าค ชวนให้รัก 

483 พว๊วววก 
คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ 
ตามอาชีพหรือชนิด   

484 ทั่ม กระท า, ประกอบขึ้น, ผลิตขึ้น   
485 แหง๋ๆ แน,่ แน่นอน                       

486 เย่ๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความดีใจ 
487 ม๊าาายยย เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่  

488 จุ้บบ เสียงอย่างเสียงดูดปากจูบดูด 

489 เข้าจ๊ายยยย รู้เรื่อง, รู้ความหมาย 

490 เฮ๊ย 
เดิมมาจากค าว่า เฮ้ย หมายถึง ค าที่เปล่งออกมาเพ่ือ 
ให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

491 อุ๊ต๊ะ ค าอุทาน 

492 เนี๊ยยย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ 
ใกล้หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

493 โอ๊บ 
สมญานามแทนชื่อบุคคล ในที่นี้เป็นสมญานามของ โอ
ปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล (พิมพ์ปรุ) 

494 เนท เครือข่ายอินเทอร์เน็ต                                                
495 ม๊าย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

496 จุฟ เสียงอย่างเสียงดูดปาก จูบ ดูด  
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497 เซ ๊
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  

498 ว้า 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดง ความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ  

499 เด่ะ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  

500 พ่อคู้น ค าพูดเอาใจชายหรือแสดงความเอ็นดูรักใคร่เด็กชาย                       

501 นัลร๊ากกก ชวนให้รัก 
502 เย๊อะ มากเหลือหลาย, ถมไป  

503 ยางงายยย ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่  
504 เด่ววว ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง  

505 หวายๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ                     

506 จริ๊ง แน่ แท้ ไม่ปลอม  
507 แดร๊ก กิน หรือ ดื่ม  

508 น่าร๊ากๆๆๆ ชวนให้รัก 

509 ซั้สสสส มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า                                                  
510 ค๊าาาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

511 คะ ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

512 มั่งหง่ะ มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 

513 แล่ว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ล่วงไปหรือ 
สุดสิ้นลง   

514 คู๊ณณณ  
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เป็นค าสุภาพ, เป็นสรรพนาม 
บุรุษที่  2, (ปาก ) ค าใช้แทนผู้ที่ เราพูดถึงด้วยความ 
สุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3  

515 มึ๊งง 
ค าใช้แทนผู้ที่ เราพูดด้วย , มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2  
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ล าดับที ่ สแลง ความหมาย 

516 อ่ีด้อก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
517 พ๊องง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

518 เส้ 
ค าประกอบท้ายประโยคเพ่ือเสริมข้อความให้เด่น ให้
ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือ
รับค า  

519 ชี่มิ ๊ เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม 
 
 

(5) การเปลี่ยนแปลงการสะกดการันต์พบจ านวน 80 ข้อมูล 
 
ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 สึส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
2 สึด!! มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

3 สัส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

4 สัสๆ มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
5 สัสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

6 สัด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

7 เเสรสส  มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
8 สาดดด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

9 โพส การพิมพ์ในช่องแสดงสถานะบนสื่อสังคมออนไลน์ 

10 ตัง เงินที่ใช้สอย 
11 ซีรีย์ ละครสั้น 

12 โทสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่อง 
มือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สาย 
ตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นหลักส าคัญ 

13 เชีย ให้ก าลังใจ 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

14 ทอสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่อง 
มือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สาย 
ตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นหลักส าคัญ 

15 กรูว์ ค าใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่1 
16 อุส่า ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน 

17 ชิส์ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจ 

18 อารม สิ่งที่ยึดหน่วงจิตโดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 
19 เท่ห์ โก้เก๋ 

20 ไอสัส ค าด่า 

21 วันเสา  ชื่อวันที่ 7 ของสัปดาห์ 

22 มอไซด ์
รถที่มีล้อ2ล้อเหมือนกับรถจักรยานขับเคลื่อนด้วยก าลัง
เครื่องยนต์ 

23 สาสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

24 พิม 
ใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษรให้ตัวอักษรไปกดผ้าหมึกให้
กระทบกระดาษปรากฏเป็นตัวอักษร 

25 อืมม์ ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 

26 อิสัดดดดด ค าด่า 
27 สรัต ค าด่า 

28 ได้โล่ห์ 
ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบลักษณะบางอย่าง 
จนสมควรได้รับรางวัลหรือโล่ที่มอบให้กับนักกีฬา 

29 สัดๆ  มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

30 ได้โล่หห์ 
ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบลักษณะบางอย่าง 
จนสมควรได้รับรางวัลหรือโล่ที่มอบให้กับนักกีฬา 

31 อุตส่า ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน 
32 หนักสัสรัสเซีย หนักหรือรุนแรงมากๆ 

33 อาจาร ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ 

34 เอนทราน การสอบเข้า 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

35 ชัวร แน่นอนมั่นใจ 

36 โทสัพ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่อง 
มือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สาย 
ตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นหลักส าคัญ 

37 สัสหมา แย่มาก มักใช้เป็นค าด่า 

38 อารม สิ่งที่ยึดหน่วงจิตโดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 

39 เว่อออออ มากเกินปกติ 
40 สึสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

41 ภาพพจ ถ้อยค าที่เป็นส านวนโวหารท าให้นึกเห็นเป็นภาพ 

42 สัดดดดด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
43 บริสุด ค าเรียกสาวพรหมจารี 

44 ดี๊ดีย์ 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการน่าปรารถนา น่า
พอใจ 

45 แมวพิม 
วลีแสดงเพ่ือปกป้องตนเองจากข้อความที่พิมพ์ แสดง
ความคิดเห็น โดยเป็นการโทษว่าแมวพิมพ์ 

46 ชิส์ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจ                                  

47 โทรสับ 

ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่อง 
มือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สาย 
ตัวน าโยงติดต่อถึงกันและอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นหลักส าคัญ 

48 ดีย์ 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการ  น่าปรารถนา น่า
พอใจ 

49 โฉดไสย์ ผ่องใส, ไม่ขุ่นมัว ใช้ในเชิงเสียดสี  
50 เริ่ดส์ ยอดเยี่ยมมาก 

51 อุบาท อัปรีย์, จัญไร, ไม่เป็นมงคล 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

52 ศัลย์ 

การผ่าตัดอวัยวะเพ่ือรักษาหรือปรับปรุงรูปร่างของ 
อวัยวะให้สวยงามและเหมาะสม โดยอวัยวะนั้น ๆ คง
ท าหน้าที่ได้ตามปรกติ รวมทั้งเป็นการบูรณะ ส่วนที่
ผิดปรกติให้กลับสู่สภาพปรกติด้วย                        

53 สตางห์ เงินที่ใช้สอย 
54 ตังห์ เงินที่ใช้สอย 

55 สาส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

56 ยูว์ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สามารถใช้แทนได้ทั้ง สรรพนาม 
บุรุษที่ 2 และ 3  

57 เมนเทอ ผู้ให้ค าปรึกษา 
58 ไฟย์ ต่อสู้ แข่งขัน ท้า 

59 ไฟว์ ต่อสู้ แข่งขัน ท้า 

60 สไต รูปแบบ ความนิยม 
61 ซีรี่ หนังหรือสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ                            

62 หงงงงง ชื่อเฉพาะ (หงส์) 

63 สึตตตต มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
64 แสรดดดดดดด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

65 ชมพูวว์ สีแดงอ่อน, สีแดงเจือขาว  
66 ชมพูว์ สีแดงอ่อน, สีแดงเจือขาว  

67 ชมพู่ววว์  ชื่อเฉพาะ (ชมพู่) 

68 เม้นๆ แสดงความคิดเห็น 

69 เธอว์ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มักใช้ในระหว่างเพื่อนผู้หญิง 
ด้วยกัน หรือใช้กับผู้มีศักดิ์ต ่ากว่า  

70 พิม 
ใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษรให้ตัวอักษรไปกดผ้าหมึกให้
กระทบกระดาษปรากฏเป็นตัวอักษร 

71 ดูว์ ใช้สายตาเพื่อให้เห็น   
72 รู้ว์ แจ้ง, เข้าใจ, ทราบ   
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

73 ยูววว์  
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สามารถใช้แทนได้ทั้ง สรรพนาม
บุรุษที่ 2 และ 3  

74 สัปดา รอบ 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์                       
75 ซั้สสสส มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า                                                  

76 มิลล์ หน้าอก โดยมากมักหมายถึง หน้าอกของผู้หญิง 

77 โย่วว์ ค าทักทาย 

78 อุ๊ฟฟ 
ค าอุทานแสดงความไม่พอใจ, ผิดหวัง, ประหลาดใจ 
และอ่ืน ๆ  

79 ไสย์ๆ ลักษณะของคนที่ไม่ซื่อ มีเล่ห์เหลี่ยม 

80 กุว์ ค าใช้แทนตัวผู้พูดในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ 

 
(6) การเพ่ิมตัวสะกดพยัญชนะท้ายพบจ านวน 551 ข้อมูล 

 
ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 อิดอกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

2 แร้ววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

3 มึงงงงงง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย  

4 สัสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
5 เเสรสส  มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

6 สาดดด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

7 เหี้ยยยยยยยยยย ค าด่า 

8 มึงงงงงงงง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย  

9 เลยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

10 เล้ยยยยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

11 เห้ออ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ           
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

12 เห้อออ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ           
13 ล้อเล่นนนน แสดงกิริยาหรือวาจาเพ่ือความสนุก 

14 มากกกกกกกก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 

15 มว๊ากกกกกกก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 
16 มอนิ่งง ค ากล่าวทักทายตอนเช้า 

17 หน่อยยย นิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มาก 

18 เห้ยยย ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 
19 หนายยยยยย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม 

20 ยมบาลลลลล 
เจ้าพนักงานเมืองนรกมีหน้าที่ลงโทษทรมานคนที่ตก 
นรกตามค าสั่งของพญายม 

21 เปลี๊ยนนนเปลี่ยน แปรหรือกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม 

22 แหบบปีเบริ์ดเดย์ เพลงอวยพรวันเกิด 
23 ม้ายยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

24 โปรดดดดด 
ใช้ประกอบหน้าค ากริยาแสดงความขอร้อง 
อย่างสุภาพ 

25 ขอร้องงงงงงงงงงงงงงงง ขอให้ช่วยเหลือ ขอให้ท าตามที่ขอ 

26 #ป๊าดดดด ค าอุทานแสดงความประหลาดใจดีใจ 

27 ฉันนนนน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

28 กราบบบ 
แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้า 
ผากแล้วน้อมศีรษะลงจดพ้ืน 

29 ฮรืมมมมม อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

30 ฮ่ืมมมมมมม อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

31 หอยยย ค าด่าค าเรียกคนที่สนิทสนมกัน 
32 ฟายยยยย!! คนโง่คนเซ่อหรือคนตัวใหญ่แต่ไม่ฉลาด 

33 แหมมมๆๆๆๆ เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลก 

34 #ได้โปรดดดดด วลีแสดงความขอร้อง 
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35 บ้างงง 
ใช้ประกอบค าอ่ืนหมายความว่า บางจ านวนหรือ 
บางส่วนของสิ่งที่กล่าวถึงโดยเฉพาะ 

36 พลีสสสสสส ขอให้ช่วยเหลือ ขอให้ท าตามที่ขอ 
37 พรีสสสส ขอให้ช่วยเหลือ ขอให้ท าตามที่ขอ 

38 ป๊าาาาาาายยยยยยยยยยยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

39 โอ้ยยยยยย 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่า 
มากยิ่ง แปลก 

40 ดักคอออออออ พูดสกัดหรือกันไว้ล่วงหน้า 
41 เกลียดดดดด ชังรังเกียจมากไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น 

42 เลวววว ต่ า ทราม 

43 กรี๊ดดดด!! 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม                     

44 โถถถถถถ ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ           
45 เหยดดดดดดดดเข้ ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

46 ส้นตีนนนนนน ส้นเท้า (มักใช้เป็นค าด่า) 

47 ไหมมมมม เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

48 ตอบบบบบบบ 
กล่าวเมื่อมีผู้ถามเช่นตอบค าถาม, แจ้งกลับไปให้อีกฝ่าย
หนึ่งรู้ 

49 ช้าววววว เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง 

50 ท ามายยยยยย เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพื่ออะไร 

51 ดีออกกกกก!!!!! หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
52 ตัลล้ากกกก น่ารัก ชวนให้เอ็นดู 

53 นร้าาาานนน 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

54 ห่านนนน !!! ค าด่า 

55 แม่มม ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
56 แหล่มมมมม ดีเยี่ยมยอดเยี่ยม 

57 พ่องง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
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58 เบยยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 
59 จุงงงง ยิ่งนัก 

60 เนี่ยยยย??? 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

61 เอ้ยยยย 
ค าลงท้ายชื่อหรือถ้อยค าเพ่ือบอกให้รู้หรือ 
ร้องเรียกด้วยความเอ็นดู, เอ๊ยก็ว่า 

62 เว้ยยยยย 
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน 
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 

63 เอ่ิมมม แสดงอาการอ้ึงพูดไม่ออกแปลกใจ 
64 ค๊าบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

65 ผุ้ชายยย มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 

66 เสียจุยย ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์ 
67 โง่วว เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้ 

68 ผู้ชายยยยยย มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยก าเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 

69 ขอร้องงงงงงง  ขอให้ช่วยเหลือ ขอให้ท าตามที่ขอ 
70 แอร๊ยยยยย !!! ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

71 โว้ยยยยย 
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน 
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 

72 ฮือออ ฮือออออ อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

73 แปปปปป  ชั่วเวลานิดเดียว 
74 อีดว๊วกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

75 ทุกวันนนน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 
76 มอนิ่งงงงงงงง สวัสดีตอนเช้า 

77 โพ่งงงงง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

78 เล๊ยยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 
79 สาสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

80 หน๋อยยยยย ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อไม่พอใจหรือผิดหวัง 
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81 เฮ้ออออ!! ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ 
82 หลกทงงงง หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

83 หน้าเลือดดดด 
ชอบแสวงหาประโยชน์โดยวิธบีังคับให้จ ายอมเพราะ 
เห็นแก่ตัว 

84 แปดเปื้อนนน เปื้อน, ปน, ระคน 

85 ลอยยย ปล่อยให้ไปตามน้ าหรืออากาศ 
86 ฮ้ิวววว เสียงร้องอุทานดังกล่าว 

87 มั้ยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

88 ก่อนนนนนน ใช้น าหน้าค านามบอกล าดับเวลา 
89 ง๊องแง๊งงง ขี้แย, ขี้อ้อน, (ใช้แก่เด็ก) 

90 จริงจริ๊งงงงงงงงง แน่แท้ไม่ปลอม 

91 ซ้ึงงง!! 
รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจมักใช้ 
ในเชิงประชด 

92 แพงง  มีราคาสูง 

93 งอนนนน 
แสดงอาการโกรธเคืองหรือไม่พอใจเพ่ือให้เขาง้อ, ท า
จริตสะบัดสะบิ้ง 

94 นานนนน ยาว, ช้า (ใช้แก่เวลา) 

95 แหมมมม เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลก 

96 ชอบบบบ พอใจ และท าบ่อย ๆ ถูกใจ 

97 โฮ้ยย 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรือ 
รู้สึกว่ามากยิ่งแปลก 

98 หย่ายยยยยยยยย โต 

99 หรอกก ค าประกอบใช้ในความปฏิเสธ 

100 แล้ววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

101 โถววววว ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ 
102 เชี่ยยยย ค าด่า 

103 มายยยย เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพื่ออะไร 
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104 อ๊ายยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 
105 น่ารักกกกกก ชวนให้รัก 

106 น่าร๊ากกกก ชวนให้รัก 

107 เริดดดดดด ยอดเยี่ยม 
108 สยองงงง อาการที่ขนลุกขนชันเพราะความหวาดกลัว 

109 โห้ยยย 
อ่อนก าลัง, อ่อนใจ; ครวญถึง, ร ่าร้องหรือลักษณะของ 
เสียงที่คร่ าครวญด้วยความเสียใจหรือเจ็บปวด 

110 อีด๊อกกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า ค าอุทาน                                  

111 อิสัดดดดด ค าด่า 
112 อุบ๊าดดดดอุบาด อัปรีย์, จัญไร, ไม่เป็นมงคล 

113 ตอแหลมมมม พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นค าด่า) 

114 ไงงงงง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 
115 ขอวร๊องงงงงงงง  ขอให้ช่วยเหลือ, ขอให้ท าตามที่ขอ 

116 ว๊ายยย  ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ 
117 วุ้ยยย ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกตกใจเก้อเขินหรือไม่พอใจ 

118 เล๋ยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

119 มอนิ่วววววว ค ากล่าวทักทายตอนเช้า 
120 สู้ตายยยยย  วลีใช้กล่าวเพ่ือสร้างก าลังใจ 

121 เว้ยย 
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน 
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 

122 เอ๋ยยยย 
ค าลงท้ายชื่อหรือถ้อยค าเพ่ือบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วย
ความเอ็นดู, เอ๊ยก็ว่า 

123 แม่งงง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

124 ม๊ายยยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 
125 อร๊ายยยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

126 สั่นนน ไหวถี่ ๆ  

127 โพ่ดดดดดๆ 
วงศ์สกุลค านี้บางทีก็น าไปใช้ในความหมายไม่สุภาพ 
หรือเป็นค าด่า 
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128 ถุยยย ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น 
129 เเอร้ยยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

130 ค้าบบบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

131 หายยยย !!! สูญ หาไม่พบ ไม่ปรากฎ หมดสิ้น 

132 เถิดดดดดด 
ค าประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงตกลง 
วิงวอน หรือชักจูง 

133 โอ้วม่ายยย ค าอุทานแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ 

134 รับบ ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้ 

135 หนายๆๆๆๆๆๆๆ ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม 
136 ด้วยยย ค าแสดงกริยารวมหรือเพ่ิม 

137 เอ๊งงง นั่นแหละ ค าเน้นแสดงว่าไม่ใช่ผู้อื่นหรือสิ่งอื่น 

138 แงงงงง อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 
139 ร้ายยย ดุ ที่เป็นอันตราย ความไม่ดี 

140 พร่องงง ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
141 เฮ้ยยย ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

142 ครับบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

143 สบ๊ายยย อยู่ดีกินดีเป็นสุขกายสุขใจ 

144 จิกก 
การใช้ค าพูดเหน็บแนมคนอ่ืนหรืออาการที่ใช้สายตา 
จ้องแบบดุดัน, โขกสับเมื่อเป็นต่อ 

145 เร้ยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่าทันที, ทีเดียว 

146 ถุ้ยยยยยยย  ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น 

147 อืมมมม ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 
148 สลัดดดด มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า 

149 ล้าวว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

150 อีกกกกกกก เพ่ิมข้ึนมากขึ้นใช้ประกอบค ากริยา 

151 แบ้วว 
มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสา 
แลดูน่ารัก 
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152 ครัชชช ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

153 แซ่บบบ 
รสชาติอาหารที่จัดจ้านหรือลักษณะภายนอกนิสัยที่จัด
จ้าน ร้อนแรงหรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกาย 
ที่สวยเซ็กซี่ 

154 ที่ร๊ากกกก ผู้ที่เป็นที่รัก 

155 โหน่ยยย นิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มาก 

156 แว้วว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

157 คุณณณ 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นค าสุภาพเป็นสรรพนาม 
บุรุษที่ 2 และ 3 

158 น้านนน  
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

159 อัลลายยย ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม 

160 อ่าววว ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้ 

161 แกรรร 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษท่ี 2 
และ 3 

162 สมุดดดดด 
กระดาษท่ีท าเป็นเล่มมีหลายชนิดเรียกชื่อตาม 
ประโยชน์ใช้สอย 

163 #ดีออกกกกกกกกก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

164 ม้างงงง 
ค าแสดงความไม่แน่ใจ, ค าแสดงความคาดคะเน (ใช้ไว้
ท้ายประโยค) 

165 พ่ีกายยยย ชื่อเฉพาะ (กาย) 

166 แล้นน 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

167 โอยยยยย 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่า 
มากยิ่ง แปลก 

168 นางงง 
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 สามารถใช้แทนได้ ทุก
เพศทุกวัย 

169 ตั๊ลล๊ากกก ชวนให้รัก 
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170 ตล้กกก ท าให้คนอ่ืนขบขันด้วยค าพูดหรือกิริยาท่าทาง 
171 มั๊ยยย เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

172 โหวตตตต  การลงคะแนนเสียง 

173 สวยยย งามน่าพึงพอใจ 
174 ทุกคนนนนนนน... มนุษย์ทุกคน 

175 โอ๊ยยย 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่า 
มากยิ่งแปลก 

176 ตื่นเต้นนน  
แสดงอาการลิงโลดเพราะดีใจหรือแปลกใจ มีความ
ประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย 

177 เนี่ยย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

178 ถามจริงงงงงง ค าแสดงความสงสัยหรือค าถาม 
179 ฟรินนนนน สุดยอดมีความสุขมาก 

180 ต้นนนนน ตอนแรก ๆ 

181 เฉยยย 
แสดงอาการเป็นปรกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ 
ที่ประสบ 

182 เชรี้ยยยยย ค าด่า 

183 เมิงงง 
ค าใช้แทนผู้ที่ เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

184 อรรถรสสส ความรื่นเริงบันเทิงใจ 

185 มว้ากก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 

186 อร้ายยยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 
187 แฟนนนนนนน ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร่ 

188 น่าร๊อคคคค ชวนให้รัก 

189 อร๊ายย!! ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

190 เหวยย 
ค าที่ใช้ประกอบข้อความที่มีความหมายในเชิงถามหรือ
ชักชวน 
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191 อะไรรรรร ค าใช้แทนนามแสดงค าถาม, ไร 
192 สุดดด อย่างมาก อย่างยิ่งยวด 

193 ครายยยย ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง, (ซึ่งมิได้ก าหนดแน่นอนลงไป)    

194 แอ๊ววววว การยั่วยวนเพศตรงข้าม 

195 เองงงง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยมักใช้พูดกับผู้น้อยหรือใช้พูด 
กับเพ่ือนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกัน,เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 

196 จิ้นนน นึกคิดเอาเองจินตนาการ 

197 ด้ายยยยย รับมาหรือตกมาเป็นของตัว 

198 น่าร้ากกก ชวนให้รัก 
199 เซงงงงงงง หมดความตื่นเต้น 

200 คราฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

201 กี้สสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจโกรธ
หรือชื่นชม 

202 รัยยย ไหน, ใด, อะไร 
203 อูยยยย ค าที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกเจ็บหรือถูกหยิก 

204 เขิลลลล วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่สนิท 

205 หล้าวววววววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

206 แบ้ววว 
มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสา 
แลดูน่ารัก 

207 กรี้สสสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม 

208 เพ๊ียงงงงๆๆๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่ออธิษฐานให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
209 แว๊กกกกก เสียงดังเช่นนั้น 

210 ฟินนนนน ค ากล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 

211 เขินนน วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่สนิท 
212 เขินนน~ วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่สนิท 

213 สึสสส มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
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214 วี๊ดดดดดดดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ โกรธ 
ดีใจหรือชื่นชม 

215 โหลดดดด ดาวน์โหลดบรรจ ุ
216 #เซงงง หมดความตื่นเต้น 

217 แหล่วววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

218 กะเทยยยยย ผู้ชายที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน 

219 ล๊าววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

220 หืมม 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจแปลกใจหรือ 
แสดงความเยาะเย้ย 

221 กระเทยยยยย!!!!! ผู้ชายที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน 

222 เว้ยยยยยย!! 
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน 
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 

223 โว้ยยยยย!! 
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน 
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 

224 ไปอีกกก เพ่ิมข้ึนมากขึ้นใช้ประกอบค ากริยา 
225 เอดอออออออก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 

226 กอล์ฟฟฟฟฟฟ!!! ชื่อเฉพาะ (กอล์ฟ) 

227 กระเทยย ผู้ชายที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน 
228 กันนน ค าประกอบท้ายกริยาของผู้กระท าตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

229 ตายยยยยย ค าอุทาน 

230 โสดดดด ไม่มีคู่ยังไม่มีสามีหรือภรรยา 
231 รอดดด พ้นไปปลอดจาก 

232 ขรรมม ที่ชวนให้หัวเราะ 

233 ขรรรรรรรมมมม ที่ชวนให้หัวเราะ 
234 ซุปป ดีเยี่ยมเกินปกติ 

235 บอกเลออออ พูดให้รู้ 
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236 เริสสส ยอดเยี่ยม 

237 แย้ววววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

238 รักกก มีใจผูกพันด้วยความห่วงใยเสน่หาหรือฉันชู้สาว 

239 คับบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

240 โถ่วว 
ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือร าคาญใจ (ตัดมา
จากพุทโธ่) 

241 เพลียยยยย อ่อนแรงท้อแท้หมดก าลังใจ 
242 ร้องไห้หนักมากกกกกก ผิดหวังมาก 

243 อ้าวว ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้ 

244 ก๊าบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

245 เรื่องงง 
ภาวะหรือเนื้อหาของสิ่งซึ่งเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือ
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ 

246 เพลียยจิต รู้สึกระอาหมดก าลังใจ 

247 ลูกสาวว 
ค าเรียกผู้ที่อายุน้อยกว่าผู้พูดด้วยความรู้สึกรักและ 
เอ็นดู 

248 คู่จิ้นนน 
คน 2 คนที่คนอ่ืนจับคู่ให้และเชียร์ให้เป็นคู่รักกันจริง ๆ 
มักใช้กับบุคคลที่มีชื่อเสียง 

249 เชียววว เทียวทีเดียว 

250 พยาย๊ามม พยายาม ท าโดยมานะบากบั่น 

251 เพ้ิงง?? คนที่แต่งกายเยอะพะรุงพะรังหรือมีทรงผมยุ่งเหยิง 
252 ยังไงงง ใช้ในประโยคค าถามถามถึงความเป็นไปความเป็นอยู่ 

253 หมดดด!!! หมดด้วยกัน 
254 คืนนน กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม  

255 แต๊งก้ิวววว ขอบคุณ 

256 ชิปหายยยยย สูญหมดเสียหมดป่นปี้ 

257 มึ๊งงงงงงง 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย  
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258 ลูกสาววววว 
ค าเรียกผู้ที่อายุน้อยกว่าผู้พูด ด้วยความรู้สึกรัก และ
เอ็นดู  

259 คู้นนน ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นค าสุภาพ 
260 งายยย ไหน, ใด, อะไร 

261 อุ๊บบ 
ค าอุทานแสดงความไม่พอใจ,ความผิดหวัง,ความ 
ประหลาดใจและอ่ืน ๆ 

262 อุ้ยยยย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจมักเป็นเสียงผู้หญิง 

263 น่ากลัววววว รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว 
264 สุโค่ยยย น่าตื่นตาตื่นใจ สุดยอด 

265 น่ารักกกกๆ น่าเอ็นดู ชวนให้รัก 

266 สุดตีนนน ที่สุดของที่สุด ยอดเยี่ยม  
267 เข้าจายยยย รู้เรื่อง, รู้ความหมาย 

268 สัดดดดด ค าด่า 

269 หน้าด้านนน ไม่มีความรู้สึกอายในสิ่งที่ควรอาย 

270 กานนน 
ค าประกอบท้ายกริยาของผู้กระท า ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
แสดงการกระท าร่วมกัน อย่างเดียวกัน  

271 อาวววววว ยึด รับไว้ พา น า 

272 ยาวววววว 
ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆมีก าหนดระยะยืดหรือยืน 
เป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งมากกว่า 
อีกสิ่งหนึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, ไม่สั้น 

273 ร้ากกกก มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เสน่หา  

274 แร๊วววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบ ล่วงไปหรือ 
สุดสิ้นลง  

275 เยสสสสส ร่วมประเวณี, ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ                                                  

276 แมนนนน ถูกต้อง ใช่, ความเป็นสุภาพบุรุษ ขึ้นอยู่กับบริบท  

277 งงงงงงงงง 
ฉงน, คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ท าอะไรไม่ถูก 
เพราะยังตั้งสติไม่อยู่ 

278 หู้ยยย อ่อนก าลัง อ่อนใจ ครวญถึง ร ่าร้อง  
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279 หู้วววววววว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ 

280 เสพพ 
การดูหรือฟังข้อมูลต่าง ๆ มาก จนรู้สึกมีส่วนร่วมหรือ 
หมกมุ่นจนกลายเป็นขาดไม่ได้ เสมือนเป็นการเสพติด 
ความสุขด้านจิตใจหรือ อารมณ์  

281 มองบนนน 
ค าแสดงท่าทาง ด้วยการใช้ตาเหลือบมองขึ้นด้านบน 
แสดงความเบื่อหน่าย 

282 อรั๊ยยย ค าอุทานแสดงความดีใจ ตื่นเต้น  

283 รอดดด พ้นไป ปลอดจาก 
284 ละครรรร !!! การแสดงประเภทหนึ่ง 

285 แอดด ผู้ดูแลระบบ 

286 คุ้นน รู้จักชอบพอกันมานาน เคยผ่านหู หรือผ่านตาบ่อย ๆ 

287 แรงงงส์ 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้านเช่นการพูดจา
การแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือหมายถึง 
มากเกินกว่าปกติ 

288 น่ากลั้วววว 
รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดี แก่ตัว รู้สึกหวาดเพราะ 
คาดว่าจะประสบภัย 

289 ตายยยยยยๆๆๆๆ ค าอุทาน 
290 อิห่านนน ค าด่า 

291 แซ่บบบบบบบบบ 
รสชาติอาหารที่จัดจ้านหรือลักษณะภายนอกนิสัยที่จัด
จ้าน ร้อนแรงหรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกาย 
ที่สวยเซ็กซี่ 

292 โหดร้ายยย ร้ายกาจ 
293 ตบบบบบ เอาฝ่ามือหรือของแบนๆเป็นต้นตีอย่างแรง บนใบหน้า 

294 เห้ยยๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

295 เรยยย  ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 
296 หื้มมมมม เสียงซักหรือเตือนให้ตอบ 

297 ฌอห์ณณณณณณ  ชื่อเฉพาะ (ฌอห์ณ) 
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298 ช้านนนน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดพูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับ 
ผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 

299 อุ๊ฟฟ 
ค าอุทานแสดงความไม่พอใจ, ผิดหวัง, ประหลาดใจ 
และอ่ืน ๆ  

300 คนนน มนุษย์   

301 เนี่ยยย!!!  
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

302 มอยยยย ขนในที่ลับ 

303 จิงจิ๊งงงงงง แน่ แท้ ไม่ปลอม 
304 อารายย  ค าใช้แทนนาม แสดงค าถาม, ไร  

305 ลอยนวลลลลลลล ตามสบาย, ไม่มีผู้ขัดขวางจับกุม 

306 เยียดเปียดดด ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 
307 งั้ยย ไหน ใด อะไร  

308 สู๊ดดดดดด ปลายหรือท้าย 

309 ทางงง ที่ส าหรับเดินไปมา, แนวหรือพ้ืนที่ส าหรับใช้สัญจร 
310 คราฟฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

311 เลยยย!!! ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 
312 เฮียยยย ค าด่า 

313 เกิ้นนนน ลักษณะที่มีมากกว่าหรือยิ่งกว่าก าหนด 

314 จุงงง ยิ่งนัก 
315 คร้าฟฟ!! ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 

316 อุ๊ยยย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจ 

317 ตันนนนนน ชื่อเฉพาะ (ตัน) 
318 หม๊ดดด ไม่มีอะไรเหลือ 

319 เหนนนนน 
อาการของตาที่ประสบรูปปรากฏแก่ตาปรากฏแก่ใจ 
คิดรู้ 

320 เขียมมมม ขบขัน 
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321 ทุ้กกกก วัน แต่ละหน่วย ๆ ของจ านวนวันทั้งหมด                                 
322 อ่ืมมมมม ค าอุทาน แสดงอาการอ้ึง พูดไม่ออก แปลกใจ  

323 คาฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้  

324 หนักมากกกกกก เยอะมาก 
325 งามมมมม ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชม หรือพึงใจ   

326 อ้ากกกก ค าอุทาน, เปล่งเสียงเช่นนั้น  

327 นัววว  อร่อย, กลมกล่อม  
328 เนียนน มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล, อย่างสนิทและรัดกุม   

329 ละมุนนนนน อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล  
330 จว๋ยยยย งามน่าพึงพอใจ 

331 โว้ววววววว ค าอุทานประหลาดใจ หรือยินดี                                                      

332 รายยยยยย ไหน ใด อะไร     

333 เป็นนน 
ค ากริยาส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค า 
เพ่ือให้เห็นว่าค าหน้าและค าหลังมีภาวะ คือความมี 
ความเป็น เกี่ยวข้องกันอย่างไร  

334 #สวยกราบบบ สวยมากจนแทบต้องกราบ                                  

335 สะพรึงงงงง 
อาการที่ชะงักงันนิ่งอ้ึงไปชั่วขณะหนึ่งเพราะชอบใจ 
ถูกใจ 

336 ไหนนนนน ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม 
337 แม่จ้าววววว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ                                                         

338 ปากกก 
ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์อยู่ที่บริเวณใบหน้ามี 
ลักษณะเป็นช่องส าหรับกินอาหารและใช้ส าหรับเปล่ง 
เสียงได้ด้วย 

339 มองบนน  
ค าแสดงท่าทาง ด้วยการใช้ตาเหลือบมองขึ้นด้านบน 
แสดงความเบื่อหน่าย 

340 ผออมมมมม ร่างกายมีเนื้อน้อย, ซูบ, ตรงข้ามกับ อ้วน  

341 มาาาาาากกกก หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

342 เยยยยยย  ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 

Ref. code: 25605606033024JQX



377 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

343 ป้าดดด ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ 
344 อ้ายยยยย ค าอุทานแสดงความดีใจ ตื่นเต้น  

345 กรีดร้องงงงงงงง อาการร้องเสียงแหลมแสดงความดีใจ ประหลาดใจ  

346 นายยยยย ชื่อเฉพาะ (นาย) 

347 อิจจจจ 
เห็นเขาได้ดีแล้วไม่พอใจ อยากจะมีหรือเป็นอย่างเขา 
บ้าง (มีความหมายเบากว่า ริษยา) 

348 อ๊ากกกกกกกก ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ 

349 ขั้นสุดดดดด มาก ที่สุด  

350 เต็มมม มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบรรจุอยู่จนไม่มีที่ว่าง ไม่พร่อง  

351 เกร้ดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความดีใจ ตกใจ 
โกรธ หรือชื่นชม                     

352 พลาดดดดด 
ไม่ตรงที่หมาย ในลักษณะเช่น เพลี่ยงไป เลี่ยงไป หรือ
ไถลไป 

353 ทามมไม เพราะเหตุไรเพราะอะไรเพ่ืออะไร 

354 แอร๊ยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

355 คร๊าบบบบ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                        
356 ด๊วยย ค าแสดงกริยาร่วมกันหรือในท านองเดียวกัน          

357 จ้าวว ค าลงท้ายที่ใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ                                

358 เซรงงง หมดความตื่นเต้น  

359 ข่าวว 
ค าบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติ มักเป็นเรื่องเกิดใหม่ 
หรือเป็นที่สนใจ, ค าบอกกล่าว, ค าเล่าลือ  

360 กริ๊ดดดดดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความดีใจ ตกใจ 
โกรธ หรือชื่นชม  

361 เย้ยยยยย!! ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือ ให้ยั้ง                                  

362 ฟ๊อดดดดดด  
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงลมที่ 
เกิดจากการหอมแก้ม 

363 แปดหลอดดด เปล่งเสียงดังมาก 

364 อาเล็กกกกก ชื่อเฉพาะ (อาเล็ก) 
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365 เอ้ยยย 
ค าลงท้ายชื่อหรือถ้อยค าเพ่ือบอกให้รู้ หรือร้องเรียก 
ด้วยความเอ็นดู, เอ๊ยก็ว่า 

366 จ๊าาากกกก!  ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ  
367 ตามมม!!! อาการท่ีเลียนแบบหรือเอาอย่าง  

368 ปลื้มมมมม เบิกบานยินดีมาก 

369 ม่างงง มีส่วนร่วม มีความหมายคล้ายค าว่า ด้วย                         
370 มวกก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 

371 ญ่ายยยยยย 
มีขนาดโตกว่าหรือส าคัญกว่า เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบ
กัน  

372 มว้ากก หลายตรงกันข้ามกับน้อย 

373 กันนนน 
ค าประกอบท้ายกริยาของผู้กระท าตั้งแต่2คนขึ้นไป 
แสดงการกระท าร่วมกันอย่างเดียวกันหรือต่อกัน 

374 พลอยยยยย ชื่อเฉพาะ (พลอย) 
375 เสียดายยย รู้สึกอยากได้สิ่งที่เสียไปพลาดไปเป็นต้นให้กลับคืนมา 

376 ลื้มมมมมมมม หายไปจากความจ า, นึกไม่ได้, นึกไม่ออก  

377 สตีมมม เต็มที่ เต็มก าลัง มาจาก (stream)   
378 ซ้ีดดดดดด..!!!! เสียงอย่างเสียงสูดปากเช่นกิน อาหารเผ็ด  

379 ร้องงงงง เปล่งเสียงดัง, โดยปริยายหมายถึงออกเสียงดังเช่นนั้น 

380 ช๊อบชอบบบ พอใจและท าบ่อยๆถูกใจ 
381 ฟรุ้งฟริ้งงงงงงงง  สวยงาม สดใส มีความเป็นประกาย  

382 วู้วววว~ ค าอุทาน แสดงความประหลาดใจ หรือยินดี                                                     

383 โอ้วว!  ค าอุทาน 
384 ห๊อมหอมมมมมมม มีกลิ่นดี, ตรงข้ามกับ เหม็น  

385 ตู้มมมม  จ านวนเยอะ 
386 แจกกก แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆคน 

387 เร๊วววว ไว รีบ ด่วน ไม่ชักช้า  

388 เยี่ยมมมมมมม ยิ่ง, เด่น, เลิศ 
389 ไฮโซวววววววว  สังคมชั้นสูง 
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390 เอือมมม เบื่อหน่ายในสิ่งที่ซ ้า ๆ ซาก ๆ มากเกินไป 
391 จึยยยยย สิ่งที่ท าหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด  

392 ฉาานนนน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ที่เสมอกัน หรือ ผู้ใหญ่พูด
กับผู้น้อย เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1  

393 แปลบบบ อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ 

394 กรี้ดดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือ ชื่นชม 

395 จายยย สิ่งที่ท าหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด  
396 เดียวววว หนึ่งเท่านั้นไม่มีอ่ืนอีก 

397 แพร๊พพพพพ ชั่วเวลานิดเดียว 

398 ด๊ายย รับมาหรือตกมาเป็นของตัว 
399 ปายยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

400 อ้วกกกก อาเจียน 

401 เยียดดเปด ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 
402 เหี้ยมมม ค าด่า 

403 ผมม 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพ
นามบุรุษที่ 1  

404 คณิตต การนับ, การค านวณ, วิชาค านวณ   

405 เตียงงงงงง ที่ส าหรับนอนหรือตั้งสิ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขา 4 ขา 
406 ถุยยยยยยยสสสสสสสสส์ ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น 

407 ฟัคคคค ค าด่า ซึ่งถือเป็นค าหยาบคาย  

408 เหี๊ยยยยย ค าด่า 
409 เงินน่ะมีมั้ยยยยยยย !! การใช้เนื้อร้องของเพลง ในที่นี้ชื่อเพลง "เงินนะมีไหม"                                            

410 ฟวยยยย 
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด บางครั้ง
ใช้เป็นค าด่า  

411 ชู๊ดดดดดดด อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด  

412 จังงงง  ยิ่งนัก 
413 คร๊าฟฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้ 
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414 โสยยย  งามน่าพึงพอใจ 
415 ชมมมมมม ชื่อเฉพาะ (ชมพู่) 

416 พ่ีโปรดดดด!!  ชื่อเฉพาะ (โปรด) 

417 เขิลลลลๆ วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่สนิท 
418 ตั้ลร้ากกก ชวนให้รัก   

419 นั๊ลล๊าคคคค ชวนให้รัก   

420 ม๊ากกก หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  
421 หญิงงง มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยก าเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ 

422 มันส์สสสสสสสส เพลิน, ถูกอกถูกใจ, ออกรสออกชาติ                   

423 ปัง ปัง ปังงง 
ดี, เลิศ, สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย 
จนตะลึง                        

424 หงงงงง ชื่อเฉพาะ (หงส์) 

425 กรีสสสสสสสสสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม                     

426 อย่างแรงง!!!!!! อย่างมาก ที่สุด  

427 ฮ่ึยยยยยยยยยย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย  

428 แว้ววววววววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

429 
คริสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
ส 

ชื่อเฉพาะ (คริส) 

430 จบปิ้งง 
การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง จบปึ้ง ก็
ว่า  

431 
ดู ม  ม า จ า เล่  ดู ม  ม า จ า เล่ 
ดูมมมมม 

การใช้เนื้อร้องของเพลง ในที่นี้ชื่อเพลง "Dhoom 
Dhoom"  

432 แพงงงงง มีราคาสูง 

433 เริ่สสสส ยอดเยี่ยม 
434 เหยดดด ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

435 เจ๋งงงง  ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ  
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436 ชิงตัวววววว แย่งตัวคนอื่นมาเป็นของตน  
437 #อินนน การใส่แฮชแท็กเพ่ือแสดงการเน้นค า  

438 ฮัลโหลลลลลลลลลลลลลลล สวัสดี ค าทักทาย 

439 สึตตตต มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
440 แสรดดดดดดด มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 

441 ผัวววว สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย  

442 ผั๊ววว!! สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย  
443 ผั๋วววว สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย  

444 สุดท้ายยยยย ทีหลังเพื่อน, หลังสุด 
445 เลิศศศศศศศ ยอดเยี่ยม 

446 ม้างง 
ค าแสดงความไม่แน่ใจ, ค าแสดงความคาดคะเน (ใช้ไว้
ท้ายประโยค) 

447 เกี่ยววววว เนื่อง 

448 จิ๊งงงงงงงง แน่ แท้ ไม่ปลอม 
449 กวินนน ชื่อเฉพาะ (กวิน) 

450 ปั๊กกกกกกกกกก แน่นทึบ เช่น เนื้อแน่นปึก   

451 ม๊าาาาตูมมมม ชื่อเฉพาะ (มะตูม) 
452 แผล๊บบบ ชั่วเวลานิดเดียว 

453 แล่วววววว 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ลว่งไปหรือ 
สุดสิ้นลง   

454 มะตูมมมมม ชื่อเฉพาะ (มะตูม) 

455 ชมพูววว์  สีแดงอ่อน, สีแดงเจือขาว  
456 หยุดดด พัก 

457 น่อววววววว ค าอุทาน ใช้กล่าวชมว่า ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  

458 แอดมินนนนนน ผู้ดูแลระบบ 
459 หิวววววว อยากกิน, อยากดื่ม 

460 ตลอดด 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึง 
อีกจุดหนึ่ง          
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461 ชีสสส เนยแข็ง 
462 โลยย  ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว 

463 นั้นนนน ใช้ประกอบนามหรือข้อความที่กล่าวอ้างมาแล้ว 

464 จิงจิ๊งงงงๆๆ แน่ แท้ ไม่ปลอม 
465 ร าคานนนน รู้สึกระคายเคือง, เบื่อหน่าย  

466 ชะมัดดดดดดด มาก, ยิ่ง  

467 จริ้งงงงงง แน่ แท้ ไม่ปลอม 
468 ชิคคคคคคค ความสวยงามทันสมัย  

469 แต่งงานนน 
ท าพิธีเพ่ือให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกัน 
ตามประเพณี 

470 นั๊ลลลล๊ากกกกกก ชวนให้รัก 

471 เหยย ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

472 เอ้อออ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือบอกรับหรืออนุญาต หรือค าที่
เปล่ง ออกมาแสดงว่านึกเรื่องที่จะถามหรือจะพูดขึ้นได้                            

473 แล้งง ไม่มี, มีน้อย 

474 แค่ก!! แค่กก!! 
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด 
จากการไอ) 

475 ทันนนน เป็นไปพอดีกับเวลาที่ก าหนด 

476 แพร๊ตตตต 
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด 
จากการผายลม)  

477 
ปี๊ ยยยยยยยยยย์  ปี่ ........ย์ ....
ปิ๊ดส์ 

ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด 
จากการผายลม)  
 

478 แปร๊ตต 
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด 
จากการผายลม)  

479 ตล๊อดด 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึง 
อีกจุดหนึ่ง  

480 คิ๊มม ชื่อเฉพาะ (คิม)  
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481 วรั๊ยย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ          
482 ต๊ายยยยยยยยยย ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ          

483 อะร๊ายยยย ค าใช้แทนนาม แสดงค าถาม, ไร 

484 น้องงงงงงง เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง 
485 น๊องงงงงง เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง 

486 โถถถวววๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ           

487 ปล๊าววว เป็นค าปฏิเสธ แปลว่า ไม่มี ไม่เป็นอย่างนั้น                                            
488 บลายย ค าอ าลา ลาก่อน   

489 ลมม 
ธาตุอย่างหนึ่งในธาตุทั้ง ๔ ของร่างกาย คือ ดิน น ้า ไฟ 
ลม 

490 อยู่ววว ค าใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพ่ือเน้นความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

491 (ฟูคค...ฟูคคค)  
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด 
จากลม)  

492 ม้ากกกก หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  
493 ดู๊วววว ใช้สายตาเพื่อให้เห็น   

494 นิสัยย ความประพฤติที่เคยชิน 

495 รุยยยย ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว  
496 ด้วยยย!!! ค าแสดงกริยารวมหรือเพ่ิม 

497 ดี๊ยยยย!!!! 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการ  น่าปรารถนา น่า
พอใจ 

498 เคยยยย 
ใช้เป็นค าประกอบหน้ากริยา แสดงว่ากริยานั้น ๆ ได้
เป็นมาแล้ว 

499 หนุ่มมมมม เรียกชายที่ยังดูไม่แก่ตามวัย 

500 หยาบคายย  ไม่สุภาพ 
501 น่ามคานนนน ระคายเคือง เบื่อ ท าให้เดือดร้อน 

502 ลั่นนน 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข า อาจใช้ในเชิงประชด 
ก็ได้                                          

503 โอวววววว ค าอุทาน 
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504 ติ๊กกกกกก ชื่อเฉพาะ (ติ๊ก) 
505 ม๊าาายยย เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่  

506 หลักฐานนน เครื่องแสดงประกอบเพ่ือยืนยัน 

507 ปรี๊ดดดด 
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด 
จากการเป่านกหวีด)  

508 ใจเย็นน ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน 

509 ลาก่อยย 
จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทางค าพูดหรือ 
ด้วยหนังสือ 

510 อเมซซิ่งงงงงงง น่าตื่นตาตื่นใจ 

511 โถ่ววว 
ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือร าคาญใจ (ตัดมา
จากพุทโธ่) 

512 จัญไรรร เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล  

513 สู่ความเวิ้งว้างอัน ไกลโพ้นนน 

วลีใช้กล่าวเมื่อเหตุการณ์หรือบทสนทนามีความยืดเยื้อ 
ไม่สิ้นสุด ออกนอกประเด็น โดยวลีนี้เป็นวลีจากสื่อหรือ 
บุคคลที่มีชื่อเสียง เนื่องจากวลีดังกล่าวมาจากค าพูด 
ของตัวละครตัวหนึ่ง ในการ์ตูนเรื่อง Toy Story 

514 จุ้บบ เสียงอย่างเสียงดูดปากจูบดูด 
515 เข้าจ๊ายยยย รู้เรื่อง, รู้ความหมาย 

516 ยอมมมมมมม 
อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าเห็นด้วยไม่ขัดตกลง ปลง
ใจ 

517 ช่ายย 
ค ารับรองแสดงว่าเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นถูกแน่บางที
ก็ใช้เป็นค าปฏิเสธหมายความว่าไม่ใช่ 

518 สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดด ค าชมว่ายอดเยี่ยม  

519 มันนนน  
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง ส าหรับผู้ใหญ่เรียกผู้น้อย 
ส าหรับเรียกผู้อื่นอย่างไม่ยกย่อง 

520 เนี๊ยยย 
ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ 
ใกล้หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 

521 นุ่มมม อ่อนละมุน, อ่อนนิ่ม 
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522 สวดยวดดด ค าชมว่ายอดเยี่ยม  
523 เหร้ยย ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง 

524 ปัยยยยยย ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด 

525 ทุกกกก แต่ละหน่วยๆของจ านวนทั้งหมด 

526 สตรองงง 
แข็งแรง เป็นค าท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 
โดยค านี้มีท่ีมาจากรายการทีวีเดอะเฟสไทยแลนด์  

527 กากกกกกก 
สิ่งของหรือบุคคลที่มีความอ่อนแอ ไร้ความสามารถ 
หรือใช้ด่าผู้ที่ท า อะไรไม่ถูกใจตน  

528 จี๊ดดดด เจ็บใจ 

529 ทักกกกก พูดด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน 

530 ถูกต้องนะคร้าบบบ 
ไม่ผิด เป็นวลีที่มาจากสื่อหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยวลี
นี้มาจากพิธีกรในรายการชื่อว่า แฟนพันธุ์แท้ เมื่อผู้เข้า
แข่งขันตอบค าถามถูก 

531 โด่ววว 
ค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสาร หรือร าคาญใจ (ตัด
มาจาก พุทโธ่)  

532 กะเสดด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

533 เหยดดดดดด ค าอุทานซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

534 รีบบบบ รวดเร็ว, ไม่รอช้า  
535 นัลร๊ากกก ชวนให้รัก 

536 พูดเลยยยย พูดให้รู้ 

537 รู้จักก คุ้นเคยกัน 
538 ยางงายยย ใช้ในประโยคค าถาม ถามถึง ความเป็นไป ความเป็นอยู่  

539 งายยย ไหน, ใด, อะไร 
540 เด่ววว ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง  

541 เจบบบบบบ รู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตี หรือเป็นแผล 

542 ยูววว์  
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สามารถใช้แทนได้ทั้ง สรรพนาม
บุรุษที่ 2 และ 3  

543 หูววว ค าอุทาน 
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544 เครียดดดดดดด 
อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลาย เพราะคร ่าเคร่งอยู่กับ
งานจนเกินไป  

545 ดูวววววว ใช้สายตาเพื่อให้เห็น  
546 ซั้สสสส มาก บางครั้งใช้เป็นค าด่า                                                  

547 ตั้งจายยย มุ่งม่ันที่จะท า 

548 เหมี๊ยววว 
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียง แมว
ร้อง)  

549 หายยยยยยย สูญ หาไม่พบ ไม่ปรากฎ หมดสิ้น 

550 โพดดดดด 
วงศ์สกุลค านี้บางทีก็น าไปใช้ในความหมายไม่สุภาพ 
หรือเป็นค าด่า 

551 แน่นอนนนนน  เที่ยงแท้, จริงแท้  
 

(7) การสะกดสระซ้ า พบจ านวน 93 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 น๊าาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

2 เห่อะะะะะะะะะะะะะะะะ  
ค าประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวน
หรือวิงวอน 

3 ห๊าาา 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจแปลกใจหรือเมื่อ 
ชะงัก 

4 เค๊าาาา ค าใช้แทนตัวผู้พูดหรือค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง 
5 ตุ๊กตาาาาา ของเล่นของเด็กซ่ึงท าเป็นรูปคนหรือสัตว์ 

6 เชอะะะะะ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจ 

7 ห่าา ค าด่า 
8 จ๋าาาา ค าขานรับค าลงท้ายค าร้องเรียก 

9 ขาาาาา ค าขานรับของผู้หญิง 
10 คร่าาาา ค าลงท้ายทีผู่้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
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11 อ่าา ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 
12 ฮ่าาาา หัวเราะเสียงดังพร้อมๆกันเพราะขบขันหรือชอบใจ 

13 อุต๊ะะะ ค าอุทาน 

14 อ๋ออ?? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

15 เชี่ยยยย ค าด่า 
16 ค่าาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

17 จ้าาาาา ค ารับ (ใช้เป็นสามัญทั่วไป) 

18 น้าา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

19 แหละะ 
ค าใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ าหนัก 
ขึ้น 

20 ถุงผ้าา กระเป๋าที่ท าจากผ้าชนิดหนึ่ง 

21 น้าาาา 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

22 ข่าาาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
23 ฝ่าาา ค าใช้เปรียบเทียบแสดงความยิ่งหรือหย่อนต่อ 

24 หรออออ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

25 จร้าาาาาา ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

26 บ้าาา 
เสียสติ, วิกลจริต, สติฟั่นเฟือน, หลงใหลหรือมัวเมาใน
สิ่งนั้นๆจนผิดปรกติ 

27 วะะะะะ 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอารมณ์ผิดคาดหรือ 
ผิดหวัง 

28 ป๊ะะะะ เป็นค าถาม มาจาก หรือเปล่า 

29 หราาาา 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

30 ค่ะะะะ  
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

31 ฮ่าาาๆ หัวเราะเสียงดังพร้อม ๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ 
32 อ๊าาาาา ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

33 เว่อออออ มากเกินปกติ 

34 เอดอออออออก หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
35 เอาาา ยึด รับไว้ พา น า 

36 ล้ะะ 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 

37 เลอออคร้าาา มีค่ายิ่ง 

38 เลอค่าาาา มีค่ายิ่ง 
39 ถ่าาาาาง แยกปลายออกให้ห่างจากกัน 

40 หออออออย อวัยวะเพศหญิง 

41 เอาฮาาา เพ่ือท าให้สนุกหรือข า 
42 เม้าาาา นินทา พูดไร้สาระ 

43 อารยาาาาาา ชื่อเฉพาะ (อารยา) 

44 อ่าาา~  ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

45 กว่าาา 
เกิน เป็นค าใช้เปรียบเทียบแสดงความยิ่งหรือ 
หย่อนต่อ  

46 มาาาาาา เคลื่อนออกจากที่เข้าหาตัวผู้พูดตรงกันข้ามกับไป 

47 เนอะะะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 

48 หย่าาาาย โต 

49 (หรา า า า)  
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

50 ถ้าาาาาาาาา... ค าแสดงความคาดหมาย คาดคะเน หรือข้อแม้, ผิ, แม้ 

51 นะะะะ 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

52 ชิปร้าาาาา  เป็นค าถาม มาจาก ใช่หรือเปล่า  

53 เห้อะะะะะะะะ 
ค าประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวน 
หรือวิงวอน 

54 คร้าาาฟ ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้                                                    

55 อ่าาาาาส์ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

56 ค้าาาาา 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดง ความ
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 

57 ง่าาา ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 
58 ผออมมมมม ร่างกายมีเนื้อน้อย, ซูบ, ตรงข้ามกับ อ้วน  

59 มาาาาาากกกก หลาย ตรงกันข้ามกับ น้อย  

60 แหวะะะะะ ค าแสดงท่าทางคล้ายจะอาเจียน 

61 แม่เจ้าา ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ                                                         

62 ถ้วนหน้าา ครบทั่วทุกคน   

63 อมตะะะะะ!!!!!!!! ไม่ตาย เป็นที่นิยมยั่งยืน 

64 อิจฉาาาา 
เห็นเขาได้ดีแล้วไม่พอใจอยากจะมีหรือเป็นอย่างเขา 
บ้าง (มีความหมายเบากว่าริษยา) 

65 จ๊าาากกกก!  ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ  

66 ซัมเหม๋อออออออออ เหมือนกัน, เพียง, แค่   

67 ฉาานนนน 
ค าใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ที่เสมอกัน หรือผู้ใหญ่พูดกับ
ผู้น้อย เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1  

68 ขรรรรมมม ที่ชวนให้หัวเราะ 
69 ขาาาา ค าขานรับของผู้หญิง 

70 ฟระะะ 
ค าบอกเสียงต่อท้ายประโยคแสดง ความคุ้นเคย เป็น
กันเองหรือแสดงความไม่สุภาพ 

71 แบบนี้ก็ได้หรอออ วลีแสดงความสงสัย มักใช้ในเชิงประชดหรือหยอกล้อ                                                

72 หนาาย ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความสงสัยหรือค าถาม                                         
73 สง่าาา มีลักษณะผึ่งผายเป็นที่น่าย าเกรง หรือน่านิยมยกย่อง  
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

74 ง้าาา  
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น       

75 หื้ออออออ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสงสัย เพื่อถาม หรือเมื่อยัง 
ไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจ  

76 ปากแดงๆจะไว้ใจได้ก๋าาาาา การใช้เนื้อร้องของเพลง ในที่นี้ ชื่อเพลง “ไว้ใจได้กา”   

77 ม๊าาาาตูมมมม ชื่อเฉพาะ (มะตูม) 

78 ล่าา 
ค าใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ าหนัก 
ขึ้น 

79 น้ าปลาาาา 
น ้าส าหรับปรุงอาหารให้มีรสเค็ม ท าจากปลาเป็นต้น 
หมักกับเกลือ  

80 เฟ่ออออ มากเกินปกติ   

81 ช่าาาาาาาาาาาาาาาาา ชื่อเฉพาะ (ช่า) 

82 เฟร่ออ มากเกินปกติ   

83 เอ้อออ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือบอกรับหรืออนุญาต หรือ ค าที่
เปล่งออกมาแสดงว่านึกเรื่องที่จะถาม หรือจะพูด ขึ้นได้                            

84 อ๋อออ 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วหรือนึกได้, 
อ้อก็ว่า 

85 ว่าาาา ใช้เป็นสันธานเชื่อมประโยค เช่น พูดว่า 

86 ช่าาา!!!!! ชื่อเฉพาะ (ช่า) 

87 ช๊าาาาาา!!!!!! ชื่อเฉพาะ (ช่า) 

88 พว๊วววก 
คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ 
ตามอาชีพหรือชนิด   

89 ม๊าาายยย เป็นค าถาม มาจาก หรือไม่  

90 จ๊ะะะะะะะ 
ค าต่อท้ายค าเชิญชวนหลังค า “นะ” หรือ “ซิ”  หรือ
ต่อท้ายค าถามเป็นต้น 

91 ช้าาา ค่อยๆเคลื่อนไป, ไม่เร็ว, ไม่ไว 

92 
เอ้าาา 
 

ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้   
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

93 ฮาาาาา หัวเราะเสียงดังพร้อม ๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ  
 

(8) การสะกดค าท่ีเกิดจากการเลียนเสียงค าอ่านพบจ านวน 16 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 ปัด-ชะ-ยา วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง 
2 ตุ๊กกะตุ่น ของเล่นของเด็กซ่ึงท าเป็นรูปคนหรือสัตว์ 

3 ลูกกะตา ดวงตา 
4 ปากอน ชื่อเฉพาะ (ปกรณ์) 

5 ท ามะดา สามัญ, พ้ืนๆ, ปรกติ 

6 ซัมเหม๋อออออออออ เหมือนกัน, เพียง, แค่   

7 ตาหลอดๆ 
แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึง 
อีกจุดหนึ่ง    

8 อาหาน ของกิน, เครื่องค ้าจุนชีวิต, เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต            

9 หนังกะติ๊ก 
เครื่องยิงชนิดหนึ่งท าด้วยแถบยางผูกติดกับสิ่งที่เป็น 
ง่ามซ่ึงมักเป็นไม้ยิงด้วยลูกกระสุนที่ตามปรกติเป็นลูก 
ดินปั้นกลมๆ 

10 มา ยอน แนซ ซอสชนิดหนึ่ง 
11 มะนุด สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูง, คน     

12 ปั๊ดตะนา ท าให้เจริญ 

13 ปันยาอ่อน ภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต ่ากว่าปรกติ 
14 พะนะคอนเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                                                        

15 กะเสดด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
16 โค-ตะ-ระ มากอย่างยิ่ง 

 
 
 
 

Ref. code: 25605606033024JQX



392 

 

 

(9) การสร้างค าตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพบจ านวน 24 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 อีดอกส์ หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
2 นอยส์ เบื่อ เซ็ง หวาดระแวง วิตกกังวล 

3 ชิส์ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจ 

4 มันส์ เพลิน ถูกอกถูกใจ ออกรสออกชาติ 
5 ซ่าส์  ท าตัวนอกกรอบหวือหวาเด่นดังให้เป็นที่สนใจซ่าก็ว่า 

6 แรงส์ 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การพูด 
จา การแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ 
หมายถึง มากเกินกว่าปกติ 

7 (เบอ)เร่อร์ !!! ใหญ่โตกว่าปรกติ 

8 เม้าส์ นินทา พูดเรื่องไร้สาระ 

9 แรงงงส์ 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การพูด 
จาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ 
หมายถึง มากเกินกว่าปกติ 

10 นิดส์ เล็ก น้อย  

11 ชิส์ส์ ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจ 
12 อ่าาาาาส์ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

13 เริ่ดส์ ยอดเยี่ยมมาก 

14 มันส์ๆ เพลิน ถูกอกถูกใจ ออกรสออกชาติ 
15 ชัวส์ แน่นอน แม่นย า  

16 ถุยยยยยยยสสสสสสสสส์ ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น 

17 มันส์สสสสสสสส เพลิน ถูกอกถูกใจ ออกรสออกชาติ 
18 ถุยส์ ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น 

19 แม่งส์ ค าด่า สรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 

20 
ปี๊ ยยยยยยยยยย์  ปี่ ........ย์ ....
ปิ๊ดส์ 

ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงที่เกิด 
จากการผายลม)  

21 โอ๊ะย์ ค าอุทาน 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

22 บรัยส์ ค าอ าลา ลาก่อน   
23 ยากส์ ล าบาก 

24 แซ่บส์ 
รสชาติอาหารที่จัดจ้านหรือลักษณะภายนอกนิสัยที่จัด
จ้าน ร้อนแรงหรือใช้เปรียบเทียบการแต่งกาย 
ที่สวยเซ็กซี่ 

 
(10) การเว้นวรรคทุกตัวอักษรพบจ านวน 8 ข้อมูล 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 ผิ ด ห วั ง เ ล ย  ไม่สมหวัง, ไม่ได้ดังที่หวัง 
2 เ ล ว ต่ า ทราม 

3 ต อ แ ห ล พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง 

4 (หรา า า า)  
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

5 เ อิ่ ม แสดงอาการอ้ึงพูดไม่ออกแปลกใจ 
6 จ บ นะ การพูดเพ่ือให้ยุติบทสนทนาโดยไม่มีค าโต้แย้ง  

7 ค ว ย ค าด่า 

8 ช อ บ พอใจและท าบ่อย ๆ ถูกใจ 
 

2.1.2 การสร้างศัพทพ์บจ านวน 70 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
1 อ่ะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

2 ว่ะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

3 ฟรุ้งฟริ้ง สวยงาม สดใส มีความเป็นประกาย  
4 ลั้ลลาๆ เจ้าชู้สนุกสนาน 

5 อะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

6 กิ๊ก เพ่ือนสนิทต่างเพศซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

7 เอ่ิมมม แสดงอาการอ้ึงพูดไม่ออกแปลกใจ 

8 ไอยะ 
ค าอุทานแสดงแสดงความรู้สึกประหลาดใจหรือ แปลก
ใจ 

9 แอร๊ยยยยย !!! ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

10 หว่ะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

11 ง่ะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

12 แว้น 
วัยรุ่นผู้ชายที่ชอบเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียงดัง 
แว้น ๆ หรือหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น 

13 เป๊ะ เนี๊ยบแม่นย าเป้ะก็ว่า 

14 ฮ้ิวววว เสียงร้องอุทานดังกล่าว 

15 อ่าา ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 
16 อ๊ายยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

17 เอ่ิม แสดงอาการอ้ึงพูดไม่ออกแปลกใจ 

18 อร๊ายยยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 
19 เอ้า!!  ค าอุทาน 

20 เเอร้ยยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

21 ลั้ลล้า เจ้าชู้สนุกสนาน 
22 ง่ออออ ค าแสดงความประหลาดใจยินดียอดเยี่ยมง่อวก็ว่า 

23 อ้ะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 
24 บ๊วบ การใช้ปากอมอวัยวะเพศชาย 

25 อะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

26 อ้ะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 
27 อ่ะ? ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

28 แอ๊ว การยั่วยวนเพศตรงข้าม 

29 อร้ายยยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 
30 อร๊าย!! ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

31 แอ๊ววววว การยั่วยวนเพศตรงข้าม 
32 อ๊าาาาา ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

33 แว๊กกกกก เสียงดังเช่นนั้น 

34 หืมม 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจแปลกใจหรือ 
แสดงความเยาะเย้ย 

35 วีน อาการแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดใส่ผู้อ่ืน 

36 ฟรุ้ง สวยงาม สดใส มีความเป็นประกาย  

37 เอ่ิม!!!!! แสดงอาการอ้ึงพูดไม่ออกแปลกใจ 
38 เพ้ิงง?? คนที่แต่งกายเยอะพะรุงพะรังหรือมีทรงผมยุ่งเหยิง 

39 อ่าาา~  ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

40 แต๊บ 
การเก็บอ าพรางอวัยวะเพศชายไม่ให้เห็นเป็นรูปร่าง 
มักใช้กับกลุ่มเกย์หรือกะเทย 

41 เป้ะ เนี๊ยบแม่นย าเป๊ะก็ว่า 
42 หู้วววววววว ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ 

43 อรั๊ยยย ค าอุทานแสดงความดีใจ ตื่นเต้น  

44 วะฮ่าฮ่าฮ่า หัวเราะเสียงดังพร้อมๆกันเพราะขบขันหรือชอบใจ 
45 เป๊ะๆ เนี๊ยบแม่นย าเป้ะก็ว่า 

46 ว๊ากๆ ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ                                                                           

47 อ่าาาาาส์ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 
48 อ่ืมมมมม ค าอุทาน แสดงอาการอ้ึง พูดไม่ออก แปลกใจ  

49 อ้ากกกก ค าอุทาน, เปล่งเสียงเช่นนั้น  
50 ง่าาา ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

51 ครุคร ิ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

52 อ้ายยยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 
53 อ๊ากกกกกกกก ค าอุทาน, เปล่งเสียงเช่นนั้น  

54 แอร๊ยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

55 เอ๊าะ เป็นหนุ่มเป็นสาว อ่อนเยาว์ 
56 เอ๊าะๆ เป็นหนุ่มเป็นสาว อ่อนเยาว์ 

57 จ๊าาากกกก!  ค าอุทาน, เปล่งเสียงเช่นนั้น  
58 เอิบ ค าอุทาน แสดงอาการอ้ึง พูดไม่ออก แปลกใจ  

Ref. code: 25605606033024JQX



396 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

59 โจ๋ วัยรุ่น ขาโจ๋ ก็ว่า 
60 ฟรุ้งฟริ้งงงงงงงง  สวยงาม สดใส มีความเป็นประกาย  

61 แป่วๆๆๆ 
ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมาย 
คาดไว้                                                      

62 ตู้มมมม  จ านวนเยอะ 

63 กิ๊วๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงการหยอกล้อ                                                          

64 เปะปังอลังเว่อร์ 
ดี เลิศ สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของ ที่สวยจน
ต้อง ตะลึง                                             

65 อร๊าย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

66 น่อววววววว ค าอุทาน ใช้กล่าวชมว่า ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  

67 ยึ๋ยๆ ค าแสดงอารมณ์รู้สึกขนลุก แปลก 
68 กร๊าก ขบขันมาก                     

69 หวะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

70 หง่ะ ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 
 

2.1.3 การสร้างค าที่เกิดจากอิทธิพลของแป้นพิมพ์พบจ านวน 12 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
1 ลาก่อย จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทางค าพูดหรือด้วยหนังสือ 

2 มอนิ่วววววว ค ากล่าวทักทายตอนเช้า 

3 ถถถถถถถถถถถ พยัญชนะแทนเสียงหัวเราะ มักใช้ตั้งแต่สามตัวขึ้นไป 

4 สู่ๆๆๆ 
เอาชนะกันด้วยก าลังกาย อาวุธหรือ สติปัญญา ความสามารถ 
หรือมีใจกล้า มีใจเข้มแข็งพอที่จะสู้กับผู้รู้หรือผู้ช านาญ 

5 มั้น เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

6 5556 การใช้ตัวเลขแสดงอาการหัวเราะ 

7 อาหาน ของกิน, เครื่องค ้าจุนชีวิต, เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต            
8 เลน ใช้ประกอบหลังค าอ่ืนเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว  
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

9 อ่อ 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง ค าประกอบกับ
ประโยคค าถาม  

10 ลุก ค าเรียกเด็กหรือผู้ที่อายุน้อยกว่าด้วยความเอ็นดู 

11 ถถถ+ 

เดิมมาจาก 555 หมายถึง การใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ โดย
ในที่นี้เป็นค าที่เกิดจากอิทธิพลของ แป้นพิมพ์ เนื่องจาก 
พยัญชนะ ถ และเลข 5 อยู่บนปุ่มกดแป้นพิมพ์เดียวกัน ซึ่งอาจ 
เกิดจากผู้ใช้ไม่เปลี่ยนภาษา จึงท าให้เกิดค าท่ีมีลักษณะใหม่ขึ้น 
การใช้เครื่องหมายบวกแสดงการมีจ านวนเยอะ 

12 ลาก่อยย จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทางค าพูดหรือด้วยหนังสือ 

 
2.2 การใช้ค าแสดงท่าทางพบจ านวน 112 ข้อมูล 

 
ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 (ทุบ) ใช้ของแข็งหรือก าปั้นตีลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2 จุ๊ฟจุ๊ฟ เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่ 

3 จุ๊บๆ เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่ 

4 ตบปากตัวเอง... อาการตีไปที่ปาก 
5 ตบปาก อาการตีไปที่ปาก 

6 แผล่บๆ อาการแลบลิ้นเลียริมฝีปาก 

7 โดนถีบ อาการโดนคนอ่ืนงอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้ากระแทกออกไป 
8 ฟาดด หวดเหวี่ยง 

9 นอนกลิ้งไปกลิ้งมา อาการนอนเกลือกกลิ้งไปตามพ้ืน 
10 ชักดิ้นชักงอ อาการที่นอนดิ้นบนพ้ืนแขนขาสะบัดไปมา 

11 กราบบบ 
แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก 
แล้วน้อมศีรษะลงจดพ้ืน 

12 ลั่น ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข าอาจใช้ในเชิงประชด 

13 กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก 
แล้วน้อมศีรษะลงจดพ้ืน 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

14 เหลียวหลังมอง 
อาการเหลียวดูด้วยความสนใจหรือด้วยความอาลัย 
อาวรณ์ 

15 ไหหว้ ท าความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม 
16 ไหว้สวยๆ ท าความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม 

17 กราบงามๆ แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก 

18 จุ้บๆ เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่ 

19 กราบตีน 
แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก
แล้วน้อมศีรษะลงจดพ้ืน 

20 กราบบ 
แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก
แล้วน้อมศีรษะลงจดพ้ืน 

21 ลั่นๆๆๆ 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข า อาจใช้ในเชิงประชดก็
ได้                                          

22 ไหว้ว ท าความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม 
23 #แผล่บๆ อาการแลบลิ้นเลียริมฝีปาก 

24 ปรบมือรัวๆ 
เอาฝ่ามือตบกันหลายๆครั้งให้เกิดเสียงเพ่ือแสดงความ 
ยินดี 

25 ฮาา ค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกตลก 

26 ถุ้ยยยยยยย  ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น 
27 ถุยย ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น 

28 กอดคอ ค าแสดงท่าทางใช้มือโอบที่คอ 

29 เบะปากรัวๆ เหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจอย่างมาก 
30 นับนิ้ว การใช้ค าแสดงท่าทางชูนิ้วขึ้นมาแล้วนับ 

31 บิดตัวไปมา 
หมุนร่างกายไปมาด้วยความเขินหรือเพ่ือ 
คลายปวดเมื่อยร่างกาย 

32 ดิ้นน อาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรง 

33 #มองบนแปป ใช้ตาเหลือบมองขึ้นด้านบนแสดงความเบื่อหน่าย 
34 (หลบตีนแป๊บ) อาการเลี่ยงไม่ให้ถูกผู้อ่ืนท าร้ายด้วยเท้า 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

35 ปรบมืออ 
เอาฝ่ามือตบกันหลายๆครั้งให้เกิดเสียงเพ่ือแสดงความ 
ยินดีเป็นต้น 

36 ข าแรง อาการหัวเราะเพราะชอบใจอย่างมาก 

37 ยกมือทาบอก 
แสดงท่าทางเอามือวางไว้บนหน้าอกเมื่อรู้สึกตกใจ 
ประหลาดใจ 

38 โห่ห ท าเสียงเย้ยหยัน 
39 น้ าตาคลอ น ้าที่เกือบไหลออกจากนัยน์ตา 

40 เบ้ปาก บิดปากแสดงความไม่พอใจ 
41 แหวะะ ท่าทางคล้ายจะอาเจียน  

42 #เบะปากใส่  เหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจหรือระอาใจ 

43 #เบะปาก3ที เหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจหรือระอาใจ 
44 มองบนนน ใช้ตาเหลือบมองขึ้นด้านบนแสดงความเบื่อหน่าย 

45 เหอๆๆๆ เปล่งเสียงหัวเราะแสดงความไม่พอใจ 

46 สะดุ้ง 
ไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัว หรือ
ไม่ได้นึกคาดหมายไว้ 

47 ชุ๊บ!! เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่ 
48 เบะปากแรงๆ เหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจหรือระอาใจ อย่างมาก 

49 สาธุสาธุสาธุ 
เปล่งวาจาแสดงความเห็นว่าชอบแล้วหรืออนุโมทนา 
ด้วย 

50 สาธุ๊ 
เปล่งวาจาแสดงความเห็นว่าชอบแล้วหรืออนุโมทนา 
ด้วย 

51 ยกนิ้ว ท่าทางชูนิ้วโป้ง หมายถึง ค าชมว่ายอดเยี่ยม 

52 #สวยกราบบบ สวยมากจนแทบต้องกราบ                                  
53 มองบนน  ใช้ตาเหลือบมองขึ้นด้านบนแสดงความเบื่อหน่าย 

54 แหวะะะะะ ท่าทางคล้ายจะอาเจียน 

55 กรีดร้องงงงงงงง อาการร้องเสียงแหลมแสดงความดีใจ ประหลาดใจ  
56 " กรอกตา " เบื่อหน่าย หรือการแสดงท่าทางเช่นนั้น  
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57 มองแรง 
ใช้ตาเหลือบมองไปด้านข้าง หรือมองด้วยหางตา แสดง 
ความโกรธ ไม่พอใจ  

58 ดิ้นๆๆๆ อาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรง 
59 ชูป้ายไฟ ยกป้ายไฟเพ่ือให้ก าลังใจคนอ่ืน 

60 ยกป้ายไฟ ยกป้ายไฟเพ่ือให้ก าลังใจคนอ่ืน 

61 จุ๊บ ดูดปาก จูบ ดูด  
62 เบะปาก เหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจหรือ ระอาใจ 

63 น้ าลายไหล 
อ้าปากแล้วน้ าลายไหล ด้วยความตะลึง หรือความ
อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

64 ตีลังกา หกคะเมนหงายหลังม้วนเอาหัวกลับขึ้น 

65 ยิ้มที่มุมปาก ยิ้มที่มุมปากข้างใดข้างหนึ่ง โดยไม่เปิดปาก 

66 กราบงามๆ3ที 
แสดงความเคารพ ชื่นชม เป็นต้น ด้วยวิธีนั่งประนมมือ 
ขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจดพ้ืน 

67 ตีลังกา5ตลบ หกคะเมนหงายหลังม้วนเอาหัวกลับขึ้น 5 ครั้ง 

68 หัวทิ่ม อาการที่หัวหรือหน้าพุ่งไปข้างหน้า 

69 พนมมมือ ยกมือขึ้นมาประนม 
70 ยกมืออ  ยกมือขึ้นมาแสดงว่าเห็นด้วย  

71 เช็ดดปาก เอามือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งท าให้ปากแห้ง หรือให้สะอาด     

72 (ยิ้ม) 
แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็น
ต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า 

73 (หัวเราะ) เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
74 (รับสาย) ยกมือขึ้นมาจับโทรศัพท์แนบไปที่หู 

75 
(วางส ายแล้ วพ ยั กพ เยิ ด ไป 
ทางประต)ู  

แสดงกิริยาหน้าตาพลอยรับรู้เห็นกับเขาด้วย 

76 (ยกมือไหว้ทิ่มๆสองที) ท าความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม 

77 (รับไหว้) รับการท าความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม 

78 (ชี้ที่สาวสก็อย) 
เหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปที่ใดที่หนึ่ง เพื่อให้เห็น สิ่งที่
ต้องการ 
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79 (หลุดข า) หัวเราะข้ึนมาเพราะความขบขัน 
80 (เหล่ไปทางลูก) เหลือบตามอง 

81 (วีนเบาๆ) แสดงอารมณ์โกรธ หงุดหงิด ใส่ผู้อ่ืน 

82 (ถอนใจ)  
หายใจแรงและยาวในขณะที่รู้สึก หนักใจ หรือรู้สึก โล่
งอกโล่งใจ 

83 (ไอหนัก) 
อาการที่ลมพุ่งขึ้นมาจากปอด โดยแรงเพื่อขับสิ่งที่ อาจ 
เป็นอันตรายออกมา 

84 (ชี้ไปทางกระโถน) 
เหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปที่ใดที่หนึ่ง เพ่ือให้เห็นสิ่งที่ 
ต้องการ 

85 (ชี้ไปที่กระเช้าผลไม้) 
เหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปท่ีใดที่หนึ่ง เพื่อให้เห็นสิ่งที่ 
ต้องการ 

86 (พยักหน้า) 
อาการที่ก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วเงยหน้าขึ้นโดยเร็วเป็น 
การแสดงความรับรู้ 

87 (ปอกส้ม)  เอาเปลือกหรือสิ่งที่ห่อหุ้มผลส้มออก 

88 น้ าตาไหลพราก ร้องไห้โฮ 
89 น้ าตาซึม อาการค่อย ๆ ร้องไห้ออกมา 

90 ยืนขึ้นปรบมือ 
เอาเท้าเหยียบพ้ืนแล้วตั้งตัวให้ตรงขึ้นไป แล้วปรบมือ 
แสดงความยินดี 

91 (เหวี่ยงโทรศัพท์ให)้ ใช้มือขว้างสิ่งของไป 

92 (รับไป) ใช้มือรับสิ่งของ 
93 (ยื่นโทรศัพท์คืน) ใช้มือส่งโทรศัพท์ให้ 

94 (วางสาย) กดวางสายโทรศัพท์ 

95 (กดโทร) กดโทรศัพท์เพ่ือโทรออก 
96 (หยิบโทรศัพท์มาจากพรีม) คว้าเอาโทรศัพท์มา 

97 (มองหน้าอีกอล์ฟ) เหลือบตามอง 

98 (ตามองตรงไปบนเวที) เหลือบตามอง 

99 (ยิ้มปริ่ม) 
แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็น
ต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า 
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100 (ห่อตัวลงอย่างที่สุด) ก้มนิดหน่อยพร้อมทั้งโค้งไหล่เข้าหากัน 
101 ปรายตา หว่านสายตามอง 

102 (เหล่มอง) เหลือบตามองด้านข้าง 

103 (เหล่กลับ) เหลือบตามองด้านข้าง 
104 (ยืดอก...ยักค้ิว) ยืดตัวขึ้นหลังตรงพร้อมเลิกคิ้วขึ้น 

105 
(เด้ ง ตู ด กั บ พ้ื น ไป ด้ ว ย เพ่ื อ 
ความสมจริง)  

ดีดหรือดันก้นขึ้นคล้ายกระโดด 

106 (ค่อยๆหันมา) หมุนคอหรือหน้าไปอีกทิศทางหนึ่ง 

107 (ยืนเท้าเอว) เอามือยันไปที่เอว 
108 (เอ้ือมมือไปกดปิดพัดลม) ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกลมือ 

109 ลั่นนน 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข า อาจใช้ในเชิงประชด 
ก็ได้                                          

110 จุ้บบ เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่ 

111 จุฟ เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่ 

112 กรี๊ดดดด!! 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม                     

 
2.3 การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ พบจ านวน 56 ข้อมูล 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 อิอิ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
2 หุหุ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

3 ฮรืออออ อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 
4 ฮ่ือออออออ อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

5 กรี๊ดดดด!! 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม                     

6 ฮ่าๆๆๆๆ หัวเราะเสียงดังพร้อมๆกันเพราะขบขันหรือชอบใจ 

7 ฮือออ ฮือออออ อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 
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8 โฮ๊ะๆๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
9 ฮ่าาาา หัวเราะเสียงดังพร้อมๆกันเพราะขบขันหรือชอบใจ 

10 คิคิค ิ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

11 แงๆๆๆ อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 
12 แงงงงง อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

13 ฮึๆๆ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

14 หึๆๆ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 
15 เหอเหอ !! หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

16 ฮ่าฮ่า หัวเราะเสียงดังพร้อม ๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ 
17 เหอะๆ  หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

18 กรี๊ด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม                     

19 เอ๊ิกๆ หัวเราะชอบใจ 

20 แง  อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

21 กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆ 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม                     

22 แว๊กกกกก เสียงดังเช่นนั้น 

23 วี๊ดดดดดดดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม                     

24 ฮึๆๆๆ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

25 วะฮ่าๆๆๆ หัวเราะเสียงดังพร้อม ๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ 

26 คริๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
27 ฮิฮิ หัวเราะแสดงความพอใจหรือมีเลศนัย 

28 แฮะๆ หัวเราะแสดงความพอใจหรือมีเลศนัย 
29 ปุงปัง เสียงพลุ 

30 กิกิ  เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

31 หึหึหึหึ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 
32 ฮืออ อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 
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33 วะฮ่าฮ่าฮ่า หัวเราะเสียงดังพร้อม ๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ 
34 ฟ้ิว เสียงลม  

35 คริ คริ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

36 ครุคร ิ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
37 แง๊ๆๆๆๆ อาการที่น ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า 

38 เกร้ดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม 

39 คร.ิ.คร!ิ! เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

40 ฟ๊อดดดดดด  
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ ในที่นี้เป็นการเลียนเสียงลมที่ 
เกิดจากการหอมแก้ม 

41 กรี้ดดดด 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจโกรธ 
หรือชื่นชม 

42 ขิขิ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

43 กรีสสสสสสสสสสส 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจโกรธ 
หรือชื่นชม 

44 แปะๆๆ  เสียงปรบมือ                                                           
45 แค่ก!! แค่กก!! เสียงไอ 

46 แหะๆ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 
47 บึ้ม เสียงที่เกิดจากการระเบิด 

48 คึคึ หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

49 กรั๊กๆๆ เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 
50 แพร๊ตตตต เสียงผายลม  

51 
ปี๊ ยยยยยยยยยย์  ปี่ ........ย์ ....
ปิ๊ดส์ 

เสียงผายลม  

52 แปร๊ตต เสียงผายลม  

53 (ฟูคค...ฟูคคค)  เสียงที่เกิดจากลม  
54 ปรี๊ดดดด เสียงที่เกิดจากการเป่านกหวีด 

55 ฟรึบ เสียงที่เกิดจากไฟลุกไหม้                                                   
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56 เหมี๊ยววว เสียงแมวร้อง 
 

2.4 การใส่เครื่องหมายและตัวเลขพบจ านวน 930 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 สึด!! 
มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

2 สัส!! 
มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

3 (ทุบ) 
ใช้ของแข็งหรือก าปั้นตีลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

4 เชี้ย!!! 
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

5 เล่นแรง!! 
อาการที่ท าหรือพูดอย่างจริงจัง 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

6 อืม.... 
ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความที่ 
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

7 ฟายยยยย!! 
คนโง่คนเซ่อหรือคนตัวใหญ่แต่ไม่ฉลาด 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

8 กรี๊ดดดด!! 
อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้น ด้วยความตกใจ โกรธ 
หรือชื่นชม    
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

9 ดีออกกกกก!!!!! 
หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

10 ยับแม!่!!! 
ค าอุทานที่ถือว่าเป็นค าหยาบคาย 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
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11 ห่านนนน !!! 
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

12 แหม!่!!! 
เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลก 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

13 เนี่ยยยย??? 

ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 

14 “รักเตงเหมือนกัน”  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

15 มั้ย?? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

16 แอร๊ยยยยย !!! ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

17 #เจ็บใจสัส!! 
การใส่แฮชแท็กประกอบความเพ่ือแสดงการเน้น 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

18 เหี้ย!!!! 
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

19 ตัวระย า?? 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 

20 อีดอก!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

21 ละ!!! 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

22 ขรี!้! 
กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทาง 
ทวารหนัก, อุจจาระ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

23 เหี้ย.!?!? 

ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 
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24 "ฆวย" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

25 เฮ้ออออ!! 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

26 พ่อง!! 
ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน การใส่
เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

27 ป่ะ? ค าประกอบกับประโยคค าถาม 

28 แม่ม!!! 
ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน การใส่
เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

29 (พอใจมั้ยยยย) 
ค าถาม 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

30 ซ้ึง!! 
รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ มักใช้
ในเชิงประชด 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

31 "อินบ๊อกซ์มาด่วน" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

32 "หนังหน้าเจี๊ยบ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

33 (นังเจี๊ยบ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย
ความให้ชัดเจนขึ้น 

34 แร๊ะ!! 
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

35 อิห่าน! 
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

36 อ๋ออ?? 

ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 

37 "ปล่อยตัวซวย" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
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38 ค_ย 

อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด, (มักใช้
เป็นค าด่า)  
การใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) เพื่อใช้ละพยัญชนะ 
ที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

39 ม่ะ??? 
เป็นค าถามมาจากหรือไม่การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) 
แสดงการสงสัยหรือ ค าถาม 

40 เ- ี้ย 
การใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) เพ่ือใช้ละพยัญชนะที่ 
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

41 ห.่... 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละค าหรือ
ข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

42 หล่ะ !! 
ค าประกอบเพ่ือเน้นความ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

43 55555555+ 
การใช้ตัวเลขและเครื่องหมายบวกแสดงเสียง 
หัวเราะ 

44 "ผีแดง แมนยู"  
สมญานามเรียกทีมฟุตบอล Manchester United การ
ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

45 เอ้ย!! 
ค าลงท้ายชื่อหรือถ้อยค าเพ่ือบอกให้รู้หรือ 
ร้องเรียกด้วยความเอ็นดู, เอ๊ยก็ว่าการใส่เครื่องหมาย
อัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

46 แพ้ยับ!!! 
แพ้แบบคะแนนทิ้งห่างมากการใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ 
(!) แสดงการเน้นค า 

47 "บรรลัยเกิดดด" 
ค าอุทาน 
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

48 เอ้า!!  
ค าอุทาน  
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

49 หอ.. 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละพยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

50 " เจี๊ยบ หรรมเล็ก..." 
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น 
ความ 
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51 "เหี้ย" 
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

52 'เจี๊ยบศรีคนดี..." การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
53 "เหี้ยจิมๆ"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

54 หายยยย !!! สูญ หาไม่พบ ไม่ปรากฎ หมดสิ้น 

55 “กาลกินีระดับนานาชาติ” 
เสนียดจัญจัญไรความอัปมงคล 
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

56 ไหมล่ะมึง?? 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 

57 สตรองเข้าไว้!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

58 ชิบผาย!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
59 “ผมควรไปเป็น...” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

60 (ขีดเส้นใต้ว่า...) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

61 รออะไร??? 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 

62 'Eดอก' 
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

63 'ไอ้ควาย' 
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

64 อารัย!  
ไหน, ใด, อะไร 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

65 ชะม๊ะ?? 
ค าแสดงค าถาม 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 

66 แด_ 
กิน 
การใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) เพื่อใช้ละพยัญชนะที่ไม่ 
ต้องการกล่าวถึง 
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67 บอกมา? 
ค าแสดงค าถาม 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

68 แฟนเก่า? 
ค าแสดงค าถาม 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

69 ควยธนู !!  
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

70 ม๊ะ? 
เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

71 เคยไหมคะ? 
ค าแสดงค าถาม 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

72 มั่ง?? 
มีส่วนร่วมมีความหมายคล้ายค าว่าด้วย 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

73 "หาย" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

74 เท? 
ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมาก
มักใช้กับคน 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

75 "เท" 

ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมาก
มักใช้กับคน 
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น 
ความ 

76 เหอเหอ !! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

77 "ไปเอาปลิงมาท าเมีย" 
ค าอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ  
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ                                                                          

78 เพ่ืออออ????? 
ค าแสดงค าถาม  
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

79 เพลีย!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
80 "เตง เอากันเห๊อะ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ                                                                          
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81 ก็... 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละค าหรือ 
ข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

82 "รัก" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ                                                                          

83 (ช่วยต่อให้ครับ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

84 เพ่ือ? 
ค าแสดงค าถาม  
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

85 (ดราม่า) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย
ความให้ชัดเจนขึ้น 

86 ไม?๊? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 
87 "เสือก" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ                                                                          

88 "เสือก อีดอก" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ                                                                          

89 [10 เรื่องน่ารู้...] 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ [ ] เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

90 ควายเผือก!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

91 หรอ??? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

92 ค่ะ? 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

93 หะ! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

94 “ไตเติ้ล” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
95 ไปค่ะ!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

96 “ปิงปอง” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

97 อ่ะ? 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

98 ดั๊วะ! 
ค าแสดงกริยารวมหรือเพ่ิม 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
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99 ละ ?  
ลักษณะอาการกระท าใด ๆ เสร็จสิ้น จบล่วงไป หรือ 
สุดสิ้นลง 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

100 คือ?????? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

101 “โอ-ไตเติ้ล-กาย” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

102 "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ …" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
103 "ฟิน" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

104 อร๊าย!! 
ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

105 มาค่ะ!!! 
ค าเชิญชวน  
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

106 อุ๊ต่ะ!! 
ค าอุทาน 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

107 เม็ดแ_ด 

ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิงอยู่ระหว่างแคมในตอนบน, 
เม็ดละมุดก็ว่า 
การใส่เครื่องหมายขีดล่าง (_) เพื่อใช้ละพยัญชนะ ที่ไม่
ต้องการกล่าวถึง 

108 "กัส" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

109 "ท๊อป" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

110 แปป!!! 
ชั่วเวลานิดเดียว 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

111 "กูกรี๊ดในห้องน้ า" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
112 อรรถรส? ความรื่นเริงบันเทิงใจ 

113 เขินนน~ วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอายเข้ากันไม่สนิท 

114 ตุ๊ด!! 
ชายที่มีจิตใจเหมือนผู้หญิง 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

115 "ฮ้ายกะเทยยยยย" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
116 "นัดยิ้มถูกม่ะ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
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117 เริ่ดสุด!! 
ยอดเยี่ยมท่ีสุด 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

118 "ชั้นรอเวลานี้มา..." การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

119 กะเทยยยยย!!!!! 
ชายที่มีจิตใจเหมือนผู้หญิง 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

120 เว้ยยยยยย!! 
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

121 โว้ยยยยย!! 
ค าลงท้ายของการร้องเรียกถามหรือขานรับใช้ใน
ลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

122 (ให้เสียงโดย...) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย
ความให้ชัดเจนขึ้น 

123 ฟิน!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

124 (หลบตีนแป๊บ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย
ความให้ชัดเจนขึ้น 

125 "เริ่ม!!!" การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

126 เริ่ด!!! 
ยอดเยี่ยม 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

127 คือแบบ... 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

128 หะ??? 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 

129 เอ่ิม!!!!! 
แสดงอาการอ้ึงพูดไม่ออกแปลกใจ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

130 "กาก" !!!  การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
131 มะ? เป็นค าถามมาจากหรือไม่ 

132 เพ้ิงง?? คนที่แต่งกายเยอะพะรุงพะรังหรือมีทรงผมยุ่งเหยิง 
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133 หมดดด!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
134 อ่าาา~  ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเชิงเน้นให้หนักแน่น 

135 (เบอ)เร่อร์ !!! 
ใหญ่โตกว่าปรกติ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

136 อ่ี... 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

137 โฆษณา~ 
การใส่เครื่องหมายตัวหนอน (~) แสดงลักษณะการ 
ออกเสียงลากยาว 

138 ชิม!ิ?!? 
เป็นค าถาม มาจาก ใช่ไหม  
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

139 คุนพระคุนเจ้า!!!!!! 
ค าอุทาน 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

140 
...ห... 

การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

141 ...ดอก 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

142 เฟค!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

143 แหก_ ี  
การใส่เครื่องหมายขีดล่าง (_) เพื่อใช้ละพยัญชนะ ที่ไม่
ต้องการกล่าวถึง 

144 แอด?? 
ผู้ดูแลระบบ 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

145 ค่าไฟฟฟฟ... 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

146 หรอ?!? 

ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 
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147 หรา? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

148 (หรา า า า)  
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 

149 สม.... 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

150 ...มากน่าดู!!! 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

151 ยู!!!!! 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สามารถใช้แทนได้ทั้ง สรรพนาม 
บุรุษที่ 2 และ 3  
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

152 อ่อ ?? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

153 (กุประชด) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

154 พ่...ง 
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

155 ด...ก 
ค าด่า 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

156 แม่เจ้า!!!!! 
ค าอุทาน 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

157 หรอ??? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 
158 ปีบ อิน ?? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

159 ท้องร่อง ?? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 
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160 เอ่ิม . . . 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

161 อืมนะ… 
ค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

162 ละครรรร !!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

163 ม่ะ!!!! 
เป็นค าถามมาจากหรือไม่การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) 
แสดงการเน้นค า 

164 ไป๊! 
ค าประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด การใส่
เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

165 "ตายหมู่" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

166 ชุ๊บ!! 
ค าแสดงท่าทางเอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรัก 
หรือความใคร่ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

167 แต่ต้องชื่นชม?? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

168 ยกย่อง??  การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

169 เนาะ!! 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

170 ตอแ*ล 
พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง 
การใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพ่ือใช้ละพยัญชนะ หรือ
ข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง  

171 อุ๊ป! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
172 คร่ะ!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

173 "อ่าว อิดอก!!" การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

174 เนี่ยยย!!!  

ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้ 
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ 
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
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175 "มากอดหน่อย"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

176 ...มอยยยย 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละพยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

177 ฟร่ะ?? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

178 "ทุกคนรอนานแล้ว" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

179 คร้า!!!! 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

180 สู้! สู้! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

181 เนี่ย??? 

ค าใช้ประกอบค านามหรือกริยาให้รู้ว่าอยู่ใกล้หรือชี้
เฉพาะค าใช้แทนนามที่อ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ใกล้
หรือประกอบท้ายค าเพ่ือเน้นความหมาย 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

182 ไง??? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

183 ‘สะพานข้ามแยกเกษตรฯ’ การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 

184 5556 การใช้ตัวเลขแสดงอาการหัวเราะ 
185 'โค้ชโจอี้' การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 

186 'โจอี้ บอย' การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 

187 หรือเปล่า? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 
188 #ร้องดีแค่ไหน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นความ 

189 แค่ไหน? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

190 เหรอ? 
ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค าประกอบ
กับประโยคค าถาม 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

191 ?!!! 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

192 ร.ึ.??? 
ค าประกอบประโยคค าถาม 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

193 ‘เจ้าบุญครึ่ง’ การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 
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194 "ท้อ"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

195 (คนที่เค้าเสียชีวิต) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

196 อยู่ไหน? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

197 (พัง) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

198 เลยยย!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

199 คร้าฟฟ!! 
ค ารับหรือค าลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้   
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

200 (แอบเอาชุดมาใส่) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

201 (เดินทางปลอด…) 

การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละ พยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

202 สิ่!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

203 'แก้'  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 

204 เห้อ!! 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ  
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

205 โห ! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

206 ลุงตัน! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

207 สาวก!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
208 เด้อ! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

209 ท าไม? 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 

210 ซะ! 
ค าประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์แสดงความเป็นอดีต
หรือเพ่ือเน้นความหมาย 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

211 เวร! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
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212 …วย 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละ พยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

213 (ไดร์เสีย) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

214 พูดเลย!!!!  การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

215 ผช.!!!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

216 " กรอกตา " 
เบื่อหน่าย หรือการแสดงท่าทางเช่นนั้น  
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

217 "มันมุงอะไรกัน" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

218 !!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

219 จน...สั่น 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละ พยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

220 (นึง) จ านวนหนึ่ง 
221 คร.ิ.คร!ิ! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

222 แรดเงียบ!!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

223 *บัญญัติ* การใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงการเน้นค า 
224 “แทค ภรัณยู” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

225 “ดีเจต้นหอม” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

226 ( ผ้าถุง ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

227 หน้า ห... ี 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละ พยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

228 (แทค) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

229 โอมเพ้ียง !!!!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

230 น้อ????? 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น 
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231 เย้ยยยยย!! 
ค า ที่ เ ป ล่ ง อ อ ก ม า เ พ่ื อ ให้ รู้ ตั ว ห รื อ  ใ ห้ ยั้ ง  
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

232 ว่า... 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละพยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

233 อมตะะะะะ!!!!!!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

234 ตามมม!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

235 แก้.... 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละพยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

236 (กุไม่ฝ่ายไหน...) 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละพยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

237 "โทนี่ จา" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

238 (ขอโทดนะครับ...) 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละพยัญชนะ 
ค า หรือข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

239 'แดเนียล เรดคลิฟท์'  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 

240 "อาบัติ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
241 'แน็ก ชาลี' การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 

242 'แฟนฉัน' การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 

243 สุดพลัง! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
244 "หุ่นยนต์ต้อนรับลูกค้า" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

245 “ไฮโซม่านฟ้า” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

246 “หนูนา หนึ่งธิดา” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
247 ”บุฟเฟ่ต์” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

248 “เบนซ์” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
249 “6รุ่น” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

250 ‘เอมี่ กลิ่นประทุม’ การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 

251 ซ้ีดดดดดด..!!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
252 วู้วววว~ ค าอุทาน แสดงความประหลาดใจ หรือยินดี                                                     

253 โอ้วว!  ค าอุทาน 
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254 (ไม่เวอร์นะ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

255 "มนุษย์ป้า" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
256 “ละติจูดที่6” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

257 “พิธีกรมหาชน” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

258 "มายาชาแนล" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
259 "เมย์ ปทิดา" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

260 (เจ้าของโชว์รูม…) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

261 (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

262 (แมนไหม) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

263 แท้ง?? 
การใส่ เครื่องหมายปรัศนี  (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 

264 "วีเจวุ้นเส้น"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

265 ไฟเขียว ! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

266 "อาบัติ"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

267 จับ- ี  
การใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) เพ่ือใช้ละพยัญชนะที่ 
ไม่ต้องการกล่าวถึง 

268 (แปลบบบที่หัวใจ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

269 "ถึงจุดๆนึงก็ควร…" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

270 ...น่ากอดแห่งปี?!!!!!!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

271 "แสตมป์ อภิวัชร์" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
272 "นิว จีริสุดา" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

273 "มาดามแป้ง" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

274 "ปลาทอง เดอะวอยส์" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
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275 "ดีเจนุ้ย"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

276 มึ๊ง!! 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือ 
หยาบคาย การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการ
เน้นค า 

277 "ไม่มีมรรยาท" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

278 'หมู'  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (‘...’) เพ่ือเน้นความ 

279 คะ(แนน) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

280 นิด(เดียว) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

281 "เอาไว้มีผัวทีเดียวเลยค๊า" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

282 "เสือก!!" การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

283 "ความรัก" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
284 "ตด" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

285 เงินน่ะมีมั้ยยยยยยย !! 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ในที่นี้ชื่อเพลง "เงินนะมีไหม" 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

286 "เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็ง"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

287 (ชื่นใจกับ…) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) 
เพ่ือใช้ละค าหรือ ข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง 

288 พ่ีโปรดดดด!!  
ชื่อเฉพาะ (โปรด)  
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

289 (พ่ีจมปู้) 
ชื่อเฉพาะ (ชมพู่)  
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

290 
"ต้องถามตัวเอง?" 
 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
การใส่ เครื่องหมายปรัศนี  (?) แสดงการสงสัยหรือ 
ค าถาม 
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291 กรี๊ดท าไม??? การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

292 หงส์??? 
ชื่อเฉพาะ (หงส์) 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

293 "แซ่บ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

294 "ทีมสตรอง" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

295 "ทีมนางฟ้า" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
296 "ทีมนางพญา" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

297 อย่างแรงง!!!!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

298 "น้องแสดงเก่งดีนะคะ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

299 "นี่คือพ่อใคร ญาติใครครับ?"  
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
การใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) แสดงการสงสัยหรือค าถาม 

300 ''1 กันยายน'' การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

301 (ดี) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

302 "ชะนีไม่มีผัว" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

303 "อีชะนีไม่มีผั๊ววว!!" การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
304 ผั๊ววว!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

305 โพเดี่ยม!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

306 (เสียงสูง) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

307 "คุณธรรมไทย"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
308 ร?ึ ค าประกอบประโยคค าถาม 

309 #อารมณ์เสีย!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

310 "ครอบครัว" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
311 "นักร้อง" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

312 "วีรบุรุษ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

313 "สุขเซอร์ไพรส์" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
314 "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม"่ การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
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315 
(ภาคกลาง ณ   เวิ ร์คพอยท์ 
สตูดิโอ) 

การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

316 (กังฟู) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

317 บร๊ะเจ้า!!! 
ค าอุทาน การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้น
ค า 

318 "น้องยุ้งเดาะบอล" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

319 "หมี"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
320 "ยิ้มแย้ม" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

321 (เพ่ิมเติม) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

322 (ตั้งค่า) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

323 (บัญชี) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

324 
( แ ต่ ล ะ อ ย่ า ง จ า เป็ น ทั้ ง 
นั้นนนนน ) 

การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

325 
“ค น อ ะ ไร เป็ น แ ฟ น ห มี กั บ 
ชัยชนะใน ศึกวันแดงเดือด” 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

326 "เวลา"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

327 "คงท าบุญร่วมกันมาแค่นี้" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

328 
“ฉันไม่สามารถทนดูหน้าของ 
เธอได้” 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

329 “เธอมันน่ารังเกียจ”  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

330 
“มันเกิดFuckอะไรกับหน้าของ 
เธอวะ”  

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

331 “เหยย เธอสวย” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
332 “เธอน่ารักอ้ะ”  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
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333 “ฉันชอบเมคอัพของเธอมาก” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
334 “นี่เป็นลุคท่ีท าฉันอ้ึง” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

335 
“ลิปสติกเธอน่าทึ่ งจริง ๆ แม่
คุณ” 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

336 
“มันเป็นลุคที่อเมซิ่ ง ....แต่มัน 
ยึ๋ย ๆ อะ” 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

337 “เธอแต่งหน้ามากไป”  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

338 “สิ่งที่เธอท าแม่งไม่ควรมาก ๆ” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
339 “แต่งหน้าเธอก็ยังน่าเกลียด” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

340 “สิวท าให้ฉันรู้สึกไม่มีค่า” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

341 
“ฉันอายุ41ฉันเป็นสิวมา 18 ปี
แล้ว และมันท าให้ฉันร้องไห้”  

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

342 “บอก” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

343 (ที่พอล้างมาก็คือศพ)  
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

344 "ตุ๊ดหน้าฮี" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

345 น้ะ !!!!! 
ค าประกอบท้ายค าอ่ืน บอกความ เป็นเชิงอ้อนวอน 
บังคับหรือเน้นให้หนักแน่น การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ 
(!) แสดงการเน้นค า 

346 (ยิ้ม) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

347 (หัวเราะ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

348 (รับสาย) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

349 
(วางสายแล้วพยักพเยิดไปทาง 
ประต)ู  

การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

350 (ยกมือไหว้ทิ่มๆสองที) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 
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351 (รับไหว้) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

352 (ชี้ที่สาวสก็อย) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

353 (หลุดข า) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

354 (เหล่ไปทางลูก) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

355 (วีนเบาๆ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

356 (ถอนใจ)  
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

357 (ไอหนัก) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

358 แค่ก!! แค่กก!! เสียงไอ การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

359 (ชี้ไปทางกระโถน) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

360 (ชี้ไปที่กระเช้าผลไม้) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

361 (พยักหน้า) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

362 (ปอกส้ม)  
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

363 "อีสัสส" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

364 "มาให้มันครบๆ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

365 (เหวี่ยงโทรศัพท์ให้) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 
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366 (รับไป) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

367 (ยื่นโทรศัพท์คืน) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 

368 อี.... 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละค าหรือ 
ข้อความที่ ไม่ต้องการกล่าวถึง 

369 (วางสาย) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                   
ค าแสดงท่าทาง (กดวางสายโทรศัพท์) 

370 (กดโทร) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (กดโทรศัพท์เพ่ือโทรออก) 

371 (หยิบโทรศัพท์มาจากพรีม) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (คว้าเอาโทรศัพท์มา) 

372 (มองหน้าอีกอล์ฟ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (เหลือบตามอง) 

373 "ผมต้องเอาให้เค้าม้ัย?" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

374 "อ่ีเหี้ยนั่นห้องน้ าหญิง" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

375 (ตามองตรงไปบนเวที) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (เหลือบตามอง) 

376 (โต๊ะข้างๆหันมามอง) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น 
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377 (ยิ้มปริ่ม) 

การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย 
หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า) 

378 (จริตสโนวไวท์) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                       

379 (ห่อตัวลงอย่างที่สุด) 

การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (ก้มนิดหน่อยพร้อมทั้งโค้งไหล่ เข้าหา
กัน) 

380 (อวย) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

381 (เหล่มอง) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                     
ค าแสดงท่าทาง (เหลือบตามองด้านข้าง) 

382 (เหล่กลับ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (เหลือบตามองด้านข้าง) 

383 (ยืดอก...ยักค้ิว) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (ยืดตัวขึ้นหลังตรงพร้อมเลิกคิ้วขึ้น) 

384 (อิน)  
เข้าถึงอารมณ์อย่างแท้จริง                                                    
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น  

385 (อีกอล์ฟรับสาย) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

386 (เสียงงัว) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           
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387 (เปิดโฟน) 
การเปิดล าโพงในขณะที่คุยโทรศัพท์  
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

388 ?!!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

389 (อยู่ๆก็เสียงสดใสเกินจ าเป็น) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

390 (ท าวีน) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      

391 
(เด้ ง ตู ด กั บ พ้ื น ไป ด้ ว ย เพ่ื อ 
ความสมจริง)  

การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (ดีดหรือดันก้นขึ้นคล้ายกระโดด) 

392 (ค่อยๆหันมา) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (หมุนคอหรือหน้าไปอีกทิศทางหนึ่ง) 

393 (ยืนเท้าเอว) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (เอามือยันไปที่เอว) 

394 (เอ้ือมมือไปกดปิดพัดลม) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น                                                      
ค าแสดงท่าทาง (ยื่นมือไปเพ่ือหยิบของในที่ไกลมือ) 

395 
"ช่ า า า !!!!! ช่ า า า !!!!  
ขุ่นช๊าาาาาา!!!!!!" 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

396 ช่าาา!!!!! 
ชื่อเฉพาะ (ช่า) 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

397 ช๊าาาาาา!!!!!! 
ชื่อเฉพาะ (ช่า)  
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
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398 
"ตัวจริงด้วยยย!!! ตัวเป็นด้วยย!!! 
ตัวเป็นด้วยยย!!! ท าไงดี๊ยยยย!!!!" 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

399 ด้วยยย!!! 
ค าแสดงกริยารวมหรือเพ่ิม 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

400 ดี๊ยยยย!!!! 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการ  น่าปรารถนา น่า
พอใจ การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

401 (เหี้ยๆ) 
ค าด่า การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือ
ขยาย ความให้ชัดเจนขึ้น                                                       

402 จะเปิดประเด็นเพื่อ......ย 
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละค าหรือ 
ข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง ในที่นี้เป็นการละ ค าว่า 
“ควย” ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ 

403 เหี้..............  
การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละค าหรือ 
ข้อความที่ไม่ต้องการกล่าวถึง ในที่นี้เป็นการละค าว่า 
เหี้ย ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  

404 "ร่างทรง" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น ความ 

405 "ไร้" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น ความ 

406 “กินเจ” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น ความ 
407 "ซูจี" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น ความ 

408 ...วย 

การใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) เพ่ือใช้ละข้อความ ที่
ไม่ต้องการกล่าวถึง ในที่นี้เป็นการละค าว่า ควย ซึ่งถือ
เป็นค าไม่สุภาพ 
 

409 “จีน”  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น ความ 
410 “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน”  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น ความ 

411 
“ย่านธุรกิ จสร้างสรรค์  และ
สินค้าจีไอ”  

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น ความ 

412 "ไมโครโฟนคิง ยอดนักพูด" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น ความ 

413 
 

"องค์พระพรหม" 
 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้น ความ 
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414 "ปอ อรรณพ"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
415 "แอร์รี่ หฤหรรษ์" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

416 "พาเมล่า เบาว์เด้น"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

417 "สะโพกทอร์นาโด" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
418 "กันต์ กันตถาวร" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

419 "3 น้า" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

420 "สุเมธ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
421 "ปราโมทย์ วิเลปะนะ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

422 "รักเก้อ"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
423 "เจ้าหญิงแอเรียล"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

424 
"ข อ บ คุ ณ  ข อ บ คุ ณ  แ ล ะ
ขอบคุณ"  

ค ากล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ 
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

425 (คอร์สงูๆปลาๆ)  
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

426 (แกะทีวีออกมาซ่อม) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

427 "แม่บอกให้กราบก็กราบ" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

428 
“บูธไหนที่ คุณ ให้  สนใจมาก 
ที่ สุ ด ใน ง า น  TGSBIG FEST 
2015 เพราะเหตุใด?” 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

429 “คิด เปลี่ยน โลก” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

430 (เริ่ม) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

431 "เราา" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

432 "เธออ"  
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มักใช้ในระหว่างเพื่อน ผู้หญิง
ด้วยกัน หรือใช้กับผู้มีศักดิ์ต ่ากว่า  

433 "อย่าให้รู้" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

434 "ห่วงใย" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
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435 "กรูไม่ใช่ถังขยะรีไซเคิล" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

436 (นมหมดอายุ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

437 "ครูเอง" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

438 "ค่าาาาาาาาา" ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 

439 
"แหม เมื่อวานท าเป็น ชวนปีน 
ด า ด ฟ้ า  ถ่ า ย รู ป ง า น ก า ร 
ไม่เอามาส่ง คนกะล่อน" 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

440 "จะบ่นแม้จบไปแล้ว" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

441 (คุณพระ)  
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

442 "ขายนาส่งควายเรียน"  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

443 (ซุ้ม Playpark) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

444 "สัตว์" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
445 "เจ้าขุนทอง" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

446 " กล้ามากอะ " การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

447 "ความทรงจ าที่มีค่า" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

448 
(ต อ น นี้ ที่ ม า แ ร ง คื อ  
โปรสามเล่มใหม่)  

การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

449 (บางเล่มอาจหมด) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

450 "นก สินจัย" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

451 
"สร้างหนั งมีระดับ -ไม่ เหมาะ 
คนเสื้อแดง" 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

452 'เศรษฐกิจไทย' การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

453 "วิว วรรณรท" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
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454 
"เบ็ น ซ์ ท ะ เบี ย น  2ก ด 289  
ท าไมคุณท าพฤติกรรมแบบนี้" 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

455 "น้องที่ท างาน..." การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

456 (คหสต อย่าด่าผมนะ) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

457 "ติดสปีด ส่งของให้แม่" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
458 "อยากส่งอะไร แทนใจให้แม่" การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

459 
"ผู้หญิ งที่ รักคุณ  มากที่ สุดใน
โลก"  

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

460 
"โ พ ส ต์ ภ า พ ถ่ า ย คู่ กั บ 
แคตตาล็อก IKEA" 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

461 
"like&Share ค ลิ ป วิ ดิ โ อ 
พ่ีเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์"  

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

462 สุราษฎร์รฯ  
การใส่ เครื่องหมายไปยาลน้ อย  (ฯ ) เพ่ื อละค าที่ 
ประกอบค าหน้า 

463 “ดอกม่วงเทพรัตน์” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

464 “พืชตระกูลขิง” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

465 
“พ ระบิ ด าแ ห่ งก าร พั ฒ น า 
พลังงานดิน น้ า ลม ไฟ” 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

466 “ลิมิเต็ดอิดิชั่น” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
467 “พลังงานดิน” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

468 “พลังงานน้ า” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
469 “พลังงานลม” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

470 “พลังงานไฟ”  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

471 “เอไอเอส ไฟเบอร์” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
472 “พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

473 “ทูนประกันภัย”  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

 

Ref. code: 25605606033024JQX



434 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

474 (มูลค่าชิ้นละ 159 บาท) 
การใส่เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ ( ) เพ่ือขยาย 
ความให้ชัดเจนขึ้น           

475 
“THE DOWN เป็นคนธรรมดา 
มันง่ายไป” 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

476 “ครอบครัวไทยแข็งแรง”  การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

477 
“สานรัก  สนั บ สนุ นสถาบั น
ครอบครัว" 

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

478 
“ศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอสคอลล์
เซ็นเตอร์”  

การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 

479 “เอไอเอส สร้างอาชีพ” การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เพ่ือเน้นความ 
480 #ป๊าดดดด ค าอุทานแสดงความประหลาดใจดีใจ 

481 #กาลกิณีอีเจี๊ยบ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

482 #เลิฟมายบิ๊กบอส การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

483 #สามีแห่งชาติ 

ผู้ชายที่เป็นดารา นักร้อง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่มี
บุคคลิกหน้าตาดี นิสัยดี อันเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบ ของ
ผู้หญิงจ านวนมากจนอยากได้เป็นสามี และ ยกย่องให้
เป็นเสมือนสามีของผู้หญิงทุกคน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือ ข้อความ   

484 #ทีมเมียบิ๊กบอส 

การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มเมียพระเอกหนังเกาหลี 
เรื่องหนึ่ง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ   

485 #เมยีบิ้กบอส 

การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มเมียพระเอกหนังเกาหลี 
เรื่องหนึ่ง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ   

486 #รักนะเจี๊ยบ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

487 #ได้โปรดดดดด 
วลีแสดงความขอร้อง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

Ref. code: 25605606033024JQX



435 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

488 
#อย่ายุ่ งกับกัปตันยูชีจิน เลอ
อออ 

วลีแสดงค าสั่ง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

489 #แต่ช่างเหอะ 
ปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาธุระ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

490 #ผัวคือผัว 
วลีเชิงเน้นความให้หนักแน่น 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

491 #ทีมเมียทหาร 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่กลุ่มใด 
ในที่นี้คืออยู่กลุ่มเมียพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

492 #ทีมเมียกัปตัน 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่กลุ่มใด 
ในที่นี้คืออยู่กลุ่มเมียพระเอกหนังเกาหลีเรื่องหนึ่ง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือ ข้อความ 

493 #กูประชดอีดอก 
แกล้งท าให้เกินควรหรือพูดแดกดันเพราะความไม่พอใจ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

494 #อย่าท ากับจุงกิกูแบบนี้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

495 #อย่าเลวค่ะ 
วลีแสดงค าสั่ง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

496 #ร้องเห้หนักมาก 
วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกผิดหวังมาก 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

497 #ร้องเหี้ยหนักมาก 
วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกผิดหวังมาก 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

498 #ร้องไห้หนักมาก 
วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกผิดหวังมาก 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

499 #กุ ค าใช้แทนตัวผู้พูดในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ 

500 #รักๆๆๆๆๆๆๆ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

501 #อยากได้มากกก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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502 #ฟันธงคืนนี้หงส์จิกปืนแตก 

ย้ าหรือแจ้งความจ านงโดยไม่เปลี่ยนแปลง ในที่นี้ 
หมายถึง ทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลชนะทีมฟุตบอล อาร์เซ
นอลแน่นอน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

503 #เพ่ือแก้วอีเจี๊ยบ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

504 #ทีมหงส์  
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล การใส่
แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

505 #รักเจี๊ยบจังเลย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

506 
#เม้น เหมือนเดิมเพ่ิมเติมคือ 
มึงไม่เคยตอบ 

ก า ร เ พ่ิ ม ข้ อ มู ล ข อ งค า ห รื อ ว ลี ที่ อ ยู่ ข้ า งห น้ า 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

507 #เข้าห้องน้ า 
ก า ร ช่ ว ย ตั ว เอ ง ให้ ส า เร็ จ ค ว า ม ใค ร่ ท า ง เพ ศ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

508 
#กุว่าแอ็คติ้งบทตอแหลยังน้อย
อยู่ 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

509 #ขอระบายอารมแปปปปป การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

510 #เจ็บใจสัส!! 
การใส่ เครื่องหมายอัศเจรีย์  (!) แสดงการเน้นค า 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

511 
#ปกติมึงก็ระย าอยู่แล้วป่ะ อี
ดอก!!! 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

512 
#บนโลกนี้ไม่มีใครตอแหลมไป 
มากกว่ามึงละ 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

513 #กูชินละ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
514 #เมื่อไรจะท าไซส์ยักษ ์ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

515 #พูดกะน้องอีเจี๊ยบอย่าเสือก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

516 #ลูกกูกูจะเสือกไมอ่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
517 #กูเป็นห่วง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

518 #อย่าดูถูกก ู การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

519 #อีชั่ว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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520 #มึงโพสเพื่อจะกลบเกลื่อนช่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
521 #อย่าดูกูถูก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

522 #เจี๊ยบไงจะใครล่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

523 #เสียแรงที่ท้ังรักท้ังหลง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
524 #ขอให้โดนสักครั้ง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

525 #กุมาบ่นเฉยๆ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

526 #ไม่ต้องไลค์เดี๋ยวผัวมาเห็น การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
527 #จบนะคนดี การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

528 #เจอไก่เน่าลอยน้ า การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
529 #อิเจี๊ยบ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

530 #ทีมเจี๊ยบ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

531 #เป็นตุ๊ดแต่เด็ก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
532 #ท างาน  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

533 #รอเหีย้ไร การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

534 #เอฟซีอีเจี๊ยบ 
กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค ว ามสน ใจและชื่ น ช อบ อี เจี๊ ยบ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

535 #ถ้าแพ้นัดนี้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
536 #จะสงสารหรือสมเพชมันดี การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

537 #ใบนุงจิ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

538 #อีเจี๊ยบขรี้ไม่ให้หมาแดก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
539 #กูขอล่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

540 
#ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเจี๊ยบ
เอาไว้ 

การใช้เนื้อร้องของเพลง คุกเข่า เพื่อให้เห็นภาพพจน์ 
มากขึ้น 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

541 #กูไหว้ด้วยเอ้า!! 
การใส่ เครื่องหมายอัศเจรีย์  (!) แสดงการเน้นค า 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

542 #อีไก่ไร้จรรยาบรรณ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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543 #สายเหลืองมาเอง 

ผู้ชายที่มีรสนิยมรักร่วมเพศหรือชายรักชายหรือ 
หมายถึงท่ีเกี่ยวข้องกับอุจจาระโดยเหลืองในที่นี้คือ 
อุปมาสีของอุจจาระ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

544 #อยากได้ของ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
545 #นะๆกูขอเถอะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

546 #นะๆๆๆอีห่า... การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

547 #เคลิ้มเยิ้มๆ 
เผลอตัว หลงไป จวนหลับ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

548 #ขอกูสักอันเถอะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

549 #แผล่บๆ 
ค าแสดงท่าทางแลบลิ้นกวาดริมฝีปากหรือขา 
แสดงการประจบ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

550 
#สงสัยกรูต้องหารูปสาวสวยๆ 
มาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ล่ะ 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

551 #หยุดดราม่า การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

552 #ตั้งสติหน่อย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
553 #กุสัมผัสได้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

554 #กุช้าแต่ชัวรวุ้ย555 การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

555 #แอบรักหนักมาก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

556 #ไม่รักไม่ต้องแคร์ 
การใช้เนื้อร้องของเพลง ไม่รัก ไม่ต้อง เพื่อให้เห็น 
ภาพพจน์มากขึ้น 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

557 #แคร์กับภายนอกมากไปป่าว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
558 #รออารัย!  การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

559 #คุ้มสลัดดดด การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

560 #อุ้ปส์ 
ค าอุทาน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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561 
#คนสมันนี้ เจอปุ้บฟิตชลิ่งกัน 
ปั๊ป 

การมีเพศสัมพันธ์ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

562 #เพ่ืออัลไร การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
563 #กุไม่ขอย้อน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

564 #เอาตังมาคืน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

565 #อยู่คนเดียว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
566 #อีดอกกล้าตั้งกระทู้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

567 #ชีวิตวัยเรียนกู การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

568 #ปลเมียคุณไม่น่ารักเอาซะเลย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

569 #ทีมขุ่นแม่บี 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้ างฝ่ ายใดหรืออยู่ 
ก ลุ่ ม ใ ด ใ น ที่ นี้ คื อ อ ยู่ ก ลุ่ ม  บี  น้ า ทิ พ ย์ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

570 #ทีมติช่า 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้ างฝ่ ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่ม ติช่า 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

571 #เกลียดมาก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

572 #อยากโดนเย็ด การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

573 #อิฟายโลกแคบ 
ค าด่าคนที่มีความคิดหรือทัศนคติที่ เอาตนเป็นที่ตั้ง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

574 #ขอชมก่อนครับ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

575 #ดีออกกกกกกกกก 
หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

576 #ยิ้มอ่อน 
ยิ้มด้วยความชอบใจเยาะเย้ยหรือเกลียดชัง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

577 #ติ่งปิงปอง 
คนที่เป็นแฟนคลับและคอยตามติดชีวิตของปิงปอง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

578 #ทีมเต๋อ 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มเต๋อ  
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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579 #ทีมเพชร  
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มเพชร 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

580 #ทีมนี้ปังเว่อร์ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

581 #ไดอารี่ตุ๊ดซี่ 
ชื่อละครซีรีส์ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

582 #โฟกัสเสื้อเหวยย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

583 #ท าไมคะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
584 #หนุ่มร้านกาแฟ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

585 #โสดแล้วพาล การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

586 #ยิ้มแน่นอน 
การมีเพศสัมพันธ์ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

587 #งานจิ้น 
นึกคิดเอาเองจินตนาการ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

588 #งานฟิน 
ค ากล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

589 #ทีมตุ๊ด 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มชายที่มีจิตใจเหมือนผู้หญิง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

590 #อรรถรส!! 
ความรื่นเริงบันเทิงใจ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 

591 #คุ้มกะกระเป๋า การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

592 #ณจุดนี้นะคะ 
ขณะนี้ตอนนี้ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

593 
#เป็นกะหรี่ยังมีคุณค่ามากกว่า
คนให้ยิ้มฟรีๆ 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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594 #วนไปค่ะ 
ค าประกอบท้ายค ากริยาแสดงอาการหรือการกระท าท่ี
ท าซ้ า ๆ กัน เช่น ท างานวนไปค่ะ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

595 #กูปวดขี้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

596 #ได้สีเนี๊ยคือละ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

597 #เซงงง 
หมดความตื่นเต้น 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

598 #มองบนแปป 
ค าแสดงท่าทาง ด้วยการใช้ตาเหลือบมองขึ้น ด้านบน
แสดงความเบื่อหน่าย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

599 #ท็อปกัส  
ชื่อเฉพาะ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

600 #เจเพชร 
ชื่อเฉพาะ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

601 #ทีมตุ๊ดกรุงเทพฯ 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มผู้ชายที่มีจิตใจและกิริยาอาการ
ตรงข้ามกับเพศของตน 

602 #กัสสาบานสิ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

603 #รัก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
604 #แฮปปี้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

605 #อรรถรสมะ 
วลีแสดงค าถาม 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

606 #ชะนีคลั่งตุ๊ด 
ผู้หญิงที่คลั่งไคล้ผู้ชายที่มีจิตใจและกิริยาอาการ 
ตรงข้ามกับเพศของตน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

607 #ด้วยรักและผูกพัน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
608 #รักผู้ชายให้ผูก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

609 #รักรูปให้ตี  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
610 #ตีด้วยการกดไลค์ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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611 #แล้วกดแชร์ไป การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
612 #มโนคือชนะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

613 #ไม่เคยฟิน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

614 #เพ้อไปอีก  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
615 #ใต้ความฟิน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

616 #ใต้ค าว่าอิจปะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

617 #อย่ามาซี การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

618 #ข าๆน้าาา 
ไม่จริงจัง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

619 #ใต้เตียงแตงโม 
เกี่ยวกับเรื่องของแตงโม 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

620 #ค่าตัวของเหล่าซุปตาร์ 
เงินค่าจ้างที่ดาราได้รับ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

621 #ใต้เตียงซุปตาร์ 
ที่เก่ียวกับเรื่องลับของดาราที่มีชื่อเสียง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

622 #ใต้แบ้งพัน 
เกี่ยวกับเรื่องเงิน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

623 #ใต้ค้ิวพ่ีโฬม 
ที่เก่ียวข้องกับคิ้วของดาราชายชื่อโฬม 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

624 #ใต้รองพ้ืน 
ที่เก่ียวข้องกับรองพ้ืน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

625 #ถ้าเติมปาก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
626 #หน้าใหม่นิโคลเทในวัย42 การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

627 #ใต้ซิลิโคน 
ที่เก่ียวข้องกับการศัลยกรรม 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

628 #ใต้ร่องริ้วรอย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

629 #ซ้ายbeforeขวาafter การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
630 #อย่าด่าเรานะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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631 #จะเอาไข่เน่าไปเฟี้ยง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

632 #ชะนีไทย 
ผู้หญิงไทย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

633 #ใต้เตียงชะนี 
ที่เก่ียวข้องกับผู้หญิง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

634 #ใต้ขวดคารามาย 
ที่เก่ียวข้องกับยาแก้คัน มักหมายถึง อาการอยากได้
ผู้ชาย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

635 #สตรีไทยหื่นไม่แพ้ชาติใดในโลก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

636 #ชั้นตลกมากก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

637 
#งานนี้ คงโบท๊อกซ์หนักมาก 

เนอะ 

การท าศัลยกรรมจ านวนหลายจุด 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

638 #ค่ะ 
ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความ 
สงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

639 #คหสต 
ความคิดเห็นส่วนบุคคล 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือ ข้อความ 

640 #5555 
การใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

641 #ขรรมหนักมาก 
วลีที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกตลกมาก 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

642 #พ่ีไมค์หายละหรอคะ 
ค าถามหรือวลีแสดงความสงสัย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

643 #ไม่ก าเริบเนอะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

644 #โลกสวย 
คนที่มีความคิดแง่บวกมากเกินไปโดยไม่ดูตามความ 
เป็นจริง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

645 #เห็นเจมส์จิซ้อมหนักน้ าตาจิไหล 
ประโยคบอกเล่าแสดงความปลื้มปิติ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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646 #เจมส์จิบัตรคอนแพงสุดในไทย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
647 #แซวๆ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

648 #ถามใจผจก 
การแสดงความไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างใช้เพื่อให้คิด
ทบทวนดู ในที่นี้ใช้แก่ผู้จัดการ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

649 #ความเห็นส่วนตัว 
ข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามที่เห็นรู้หรือคิด 
ของแต่ละบุคคล 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

650 #เปลี่ยนผู้จัดการ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

651 #ขอ3ค า 

การให้คนอ่ืนก าหนดค านิยามหรือค าจ ากัดความ 
สั้นๆเก่ียวกับบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
จ านวน 3 ค า 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

652 #พลังติ่งชมพู่ 
วลีใช้กล่าวออกตัวก่อนอนุญาตให้คนอ่ืน 
ใช้ถ้อยค าต่อว่าได้แต่อย่าใช้ถ้อยค าที่รุนแรงเกินไป 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

653 #นี่ไม่ได้ขุด 
ประโยคแสดงการเน้นย้ าว่าไม่ได้ค้นเอาเรื่องเก่า 
ขึ้นมาเปิดเผย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

654 #เอามาให้ดูดักแก่ 

การพูดสกัดคนมีอายุหรือคนแก่ท่ีรู้หรือจ าได้ 
เกี่ยวกับบุคคลสิ่งต่างๆหรือเกิดทันเรื่องราวต่างๆที่ผ่าน
มาในอดีต เพื่อตอกย้ าว่าบุคคลนั้นมีอายุมาก  
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

655 #เซนเดอะสตาร์ 
ชื่อเฉพาะ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

656 #แกรว่านางเป็นมะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

657 #เสียโหวตหนักมาก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

658 #ชะนีเพลีย 
วลีที่ผู้หญิงใช้กล่าวเมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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659 #โหวตหนักมากกกก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
660 #คุณหลอกดาว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

661 #สวยมากข่าาาา การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

662 #ใต้หรรมบีเบ้อ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
663 #ว่าจะไม่เล่น การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

664 #ใต้เครดิตหม่อมน้อย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

665 #เมียไม่สบาย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
666 #ก็ยังไม่กลับน้ออ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

667 #ดูแฮปปี้กะชีวิตดี การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

668 #ทีมเมียหลวง  
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มเมียหลวง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

669 
#ถ้าเพจนี้เป็นเผือกข้อสอบครู 
กุคงได้บรรจุ 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

670 #เล่นใหญ่รัชดาลัย… 
การกระท าท่ีเกินจริง เกินปกติ หรืออลังการ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

671 #ออกตัวแรงจริงตรู 
พูดกันตัวหรือแก้ตัวไว้ก่อน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

672 #อุ๊ยแมวพิมพ์ 
วลีแสดงเพ่ือปกป้องตนเองจากข้อความที่พิมพ์ แสดง
ความคิดเห็น โดยเป็นการโทษว่าแมวพิมพ์ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

673 #ต้องแย่ง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

674 #อุ๊ยลั่น 
การกระท าท่ีเผลอท าออกมาโดยบังเอิญ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

675 #มดลูกถึกมาก 55 การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

676 #ปีเตอร์ออกงาน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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677 #เบะปากใส่  
ค าแสดงท่าทางเหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจหรือ 
ระอาใจ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

678 #เกลียดไม่ได้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

679 
#มหากาพย์ป้ามอจะมีปั๋วเป็น 
ตัวตน 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

680 #เบะปาก3ที 
ค าแสดงท่าทางเหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจหรือ 
ระอาใจ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

681 #ใต้ค าว่าเว่อฉิบผาย 
อลังการมากเกินปกติ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

682 #ใต้ค าว่าชะนีเพิ่งเคยมีผัว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

683 #งานอวดผ.ต้องมา 
สิ่งหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่า 
สามีตนมีดี 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

684 #งานช้าง 

การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกันที่จัดอย่าง 
ใหญ่โต โดยเปรียบเทียบขนาดของช้างกับความใหญ่โต 
ของงาน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

685 #แกอิจ 
ที่เก่ียวกับความอิจฉา 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

686 #พลับพลึงสีชมพู การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

687 #ให้แอนดริวดันหรือดับ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

688 #ทีมพ่ีแอนดริว 
วลีแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใด ในที่นี้คืออยู่ฝั่งเดียวกับแอนดริว 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

689 #เจออย่างนี้เป็นใครก็พัง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
690 #แต่งหน้าอย่างนี้อั้มก็ไม่รอด การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

691 #นางเอกใหม่ชร่ะนี่มะคุ้น การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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692 
#ไม่ใช่คนแต่งหน้าแต่ก็ดูรู้ว่าไม่ 
เข้าอย่างแรงงงส์ 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

693 #แค่อยากถาม การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
694 #ลดเเสงสีชมพูได้ม่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

695 #เชื่อดิ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

696 #ไม่ใช่ติ่งใหม ่
ค าปฏิเสธว่าไม่ใช่แฟนคลับของ ใหม่ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

697 #โธ่วสไปร์ท การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

698 
#แต่ไม่เข้าใจว่าสวยกว่านี่ผิด
เหรอ 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

699 #ใต้ความสงสัย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

700 #ใต้ค าว่าเผือก 
การจุ้นจ้านในเรื่องของคนอ่ืนโดยไม่ใช่หน้าที่ หรือ โดย
ไม่สมควร 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

701 #เปิดตัวก็มืดมนละ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
702 #ออกแนวข่มเลย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

703 #หรอว่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

704 #มึงไม่เข้าใจเอ๋อ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
705 #ไอจีกูกูรอดข่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

706 #ใหม่ไม่ได้กล่าว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

707 #จบข่าว 
หมดเสียง สิ้นท่า หมดท่า ยุติ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

708 #ใต้ค าว่าโลกสวย 
ที่เก่ียวกับผู้ที่มีความคิดแง่บวกมากเกินไป 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

709 #ใต้นักร้องหนุ่ม การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

710 #ใต้ค าว่าแฟน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

711 #บางคนไม่เข้าใจ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
712 #ประกาศเป็นแฟน... การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

Ref. code: 25605606033024JQX



448 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

713 #น้องโอปป้า การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
714 #น้องโซล การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

715 #น้องกิมจิ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

716 #น้องซารางแฮ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

717 #รับแมนๆ 
ยอมรับอย่างลูกผู้ชาย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

718 #ประกาศออกสื่อ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

719 #ไสยไสยลูก1คะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

720 #ใต้การใช้ชีวิตที่ยังชิวๆ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
721 #คิดต่างเป็นโดน555 การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

722 #ใต้บิกินี่ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

723 #ใต้เตียงโพล2015 การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

724 #ใต้ค าว่าผัว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

725 #ใต้สามีแห่งชาติ 

ผู้ชายที่เป็นดารา นักร้อง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่มี
บุคคลิกหน้าตาดี นิสัยดี อันเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบ ของ
ผู้หญิงจ านวนมากจนอยากได้เป็นสามี และ ยกย่องให้
เป็นเสมือนสามีของผู้หญิงทุกคน   
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

726 #แซนวิชพอคร่ะ!!! 
การใส่ เครื่องหมายอัศเจรีย์  (!) แสดงการเน้นค า 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

727 #แตง่งานแล้วเรา การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

728 #เลือกแล้วได้จริงๆ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
729 #อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

730 #รวมกะผัวที่บ้าน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

731 #คลิปมาแล้ว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

732 #นางเขียนชื่อประเทศเขาผิด การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

733 #กุไม่ได้มาเล่นๆๆค่ะ 
วลีแสดงการเอาจริงเอาจัง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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734 #เด็กพ่ีไม่ได้มาเล่นๆ 
วลีแสดงการเอาจริงเอาจัง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

735 #ศึกดราม่าแห่งช่อง7 การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
736 #หลักฐาน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

737 #ทีมหยก 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใด ในที่นี้คืออยู่ฝั่งเดียวกับหยก 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

738 #ใต้ค าว่าคันมาก 
ที่เก่ียวกับอาการอยากได้ผู้ชาย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

739 #พ่ีน้องกันจิง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

740 #แม่ม  
ค าด่าสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือใช้เป็นค าอุทาน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

741 #ไม่แมนเอาซะเล้ยย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

742 #ว๊ายชั้นชอบนาง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

743 #ใต้เตียงชะนีคันหลี 
ที่เก่ียวกับอาการอยากได้ผู้ชาย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

744 #เซีย 
ชื่อเฉพาะ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

745 #ระเบิดราชประสงค์  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

746 #ไทยรัฐ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
747 #มึงท าเพ่ืออะไร  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

748 #คนรักเผือก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
749 #ธรรมะก่อนนอน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

750 #แฟนข่าว  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

751 #เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
752 #เรื่องเล่าเช้านี้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

753 #ชวนคุยยามค่ า การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

754 #ร้องดีแค่ไหน? การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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755 #เชียร์ใครต้องโหวตค่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
756 #ไม่เชื่อบอกเลย  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

757 #อร่อย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

758 #สายมโน 
ผู้ที่ชอบคิดหรือจินตนาการไปเอง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

759 #คุณตัน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
760 #รหัสรวยเปรี้ยง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

761 #อิชิตันทองหมื่น การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

762 #ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
763 #ช่อง1เวิร์คพอยท์ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

764 #ไม่ช่ายทนที่จะท ามัน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

765 #ส าหรับคนเม้นก่อนอ่านคับ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
766 #พูดเเล้วก้จัดสัก... การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

767 #พิมมาให้อ่าน... การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
768 #มุมผิดชีวิตเปลี่ยน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

769 #ช่างกล้านะ  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

770 #สวยกราบบบ 
ค าชมผู้หญิ งหรือสิ่ งของที่ สวยมากจนต้องกราบ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

771 #แคปชั่นไม่เกี่ยว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
772 #กรี๊ดดดน้องนาย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

773 #ดิ้นๆ 
ค าแสดงท่าทางอาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมา 
อย่างแรง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

774 #งานโรมานอฟก็มา การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

775 #ทีมพ่ีฟิ 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มพ่ีฟิ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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776 #ปญอ 
ค าด่า 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

777 #ดาวงงข่าาาา การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
778 #น้องเอ็มเป็นคนตลก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

779 #สวยใส การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

780 #กินสตอเบอรี่มา  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
781 #แหลลื่นเลย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

782 #จะไปกินข้าวเหนียวแทน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

783 #แมวพิมพ์ 
วลีแสดงเพ่ือปกป้องตนเองจากข้อความที่พิมพ์ แสดง
ความคิดเห็น โดยเป็นการโทษว่าแมวพิมพ์ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

784 #มายูหน้าเดียวเที่ยวทั่วไทย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

785 #หน้าเดียวเที่ยวทั่วไทย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
786 #น้องปีใหม่ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

787 #แม่แอฟ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

788 #น้องเลโก้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
789 #พ่อเอ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

790 #พศิน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

791 #กรกฏ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

792 #ทีมต้นหอม 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่ม ต้นหอม 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

793 #แบบนี้ไม่น่ารักเลย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

794 #งานมโนต้องมา 
ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร คิ ด ห รื อ จิ น ต น า ก า ร ไป เอ ง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

795 
#รักเพ่ือนช่วยเพ่ือนเลือก รอง
พ้ืน 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

796 #กดลิงค์ท่ีโปรไฟล์ได้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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797 
#ขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาดูนะ
ครับ 

ค ากล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

798 #เยิฟเยิฟ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
799 #กูละเพลีย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

800 #ดับอนาถอนาคตของชาติ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

801 #ลาก่อนเวลาอ่านหนังสือ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

802 #เนียน 
อย่างสนิทและรัดกุม 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

803 #ใช่ชั้นติ่ง 
ยอมรับว่าตนเองเป็นแฟนคลับดารา 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

804 #อยากได้หน้าแบบนี้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
805 #ขอให้ได้ขอให้โดนนะครัช การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

806 
#กุจะไม่ยอมเห็น โพสต์นี้ คน 
เดียว 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

807 #มุกเหี้ยจุง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

808 #อยู่คนเดียวไม่ไหวจริงๆ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

809 #ไม่ได้แอ๊บ 
ค าปฏิเสธว่าไม่ได้เสแสร้ง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

810 #ไม่รู้จริงๆ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

811 #สัจธรรม การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

812 #ห่านจิก 
ค าด่า 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

813 #โยนลูกบอลลงไปเหอะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
814 #กูจะฮาก็ตรงคอมเม้นต์นี่แหละ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

815 #ลาก่อนโลกที่เคยให้ฉันอยู่ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

816 #ฟัคคคค 
ค าด่า ซึ่งถือเป็นค าหยาบคาย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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817 #ใสๆ 
ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อๆน่ารักไม่มีพิษภัยกับใคร 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

818 #อวสานอาหารเย็น 
กินข้าวมื้อเย็นไม่ลง เพราะไปเห็นหรือได้ยิน 
บางอย่างมา 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

819 #นางสวย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

820 #นางสง่า การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

821 #นางเลอค่า การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
822 #Vatanikaชุดนี้… การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

823 #คุณค่าท่ีชมคู่ควร การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

824 #คุณบีน้ าทิพย์  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
825 #คุณโยยศวดี  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

826 #เพราะขุ่นแม่ไม่ได้มาเล่นๆ 
เอาจริงเอาจัง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

827 #ทีมพลอย 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มพลอย 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

828 #ทีมพ่ีลูกเกดค่ะ 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มพ่ีลูกเกด 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

829 #ทีมนางแบบ 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มพ่ีนางแบบ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

830 #ทีมแฟชั่น 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มแฟชั่น 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

831 #เงิบค่ะ 
ค าแสดงอาการตกใจจนแทบหงายหลัง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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832 #ทีมพ่ีตือ 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มพ่ีตือ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

833 #ทุกคนก้มีศักยภาพแหละ  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

834 #ดีงามพระรามสาม 
มีลักษณะที่เป็นไปในทางท่ีต้องการ น่าปรารถนา น่า
พอใจ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

835 #ติดตามทีมคุณแม่เกด การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

836 #ทีมบ ี
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มบี 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

837 #อินจัด 
เข้าถึงอารมณ์และบทบาท 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

838 #กูอิน  
เข้าถึงอารมณ์และบทบาท 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

839 #เมนเทอร์แสดง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

840 #อีสกปรก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

841 #เกลียดแล้วเกลียดเลย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
842 #นั่งชมแต่ทรงผม การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

843 #ประเภทไม่แยกแยะมาก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

844 #อินนน 
เข้าถึงอารมณ์และบทบาท 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

845 #ด่าได้แต่อย่าแรงงงง  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

846 #จีน่า 
ชื่อเฉพาะ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

847 #ได้เป็นเทพทรูเลยทีเดียว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

848 #ตามหาญาติ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

849 #วันสืบนาคะเสถียร การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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850 #วิ่งไล่โจรชิงทรัพย์  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
851 #เชิญโพสนี้เลยครับ  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

852 #นักรบสี่ขา  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

853 #เมื่อไรจะสิ้นเดือนว๊าาาาา การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

854 
#หู ก ระจ งค วรป ลู ก ให้ ห่ า ง 
จากตัวบ้าน 

วลีแสดงการห้ามปราม หรือตัดบท เมื่อเริ่มมี การ
ขัดแย้งกันในบทสนทนา โดยวลีนี้มาจากคุณ โน้ส อุดม 
แต้พานิช 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

855 #ยอมนาง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

856 #น้ าตาไหลหนักมาก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

857 #ท าไม่เหมือนชาวบ้าน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
858 #ขออภัย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

859 #ฤิทธิ์กูแรง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
860 #เจ็บนี้อีกนาน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

861 
#แต่ ต อน นี้ ซั ด จ าจาง เมี่ ย น 
ไป2จานละ 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

862 #ฝากกดแชร์ด้วยค่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

863 
#ด่ า อี โ ร ส ด้ ว ย ภ า ษ า ไท ย 
ด้วยใจที่มีคุณธรรม 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

864 #ใครคิดถงึเค้าขอหัวใจ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

865 #ให้เกินได้ป่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
866 #ลอยกระเทย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

867 #อารมณ์เสีย!! การใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงการเน้นค า 
868 #เป็นภาพที่ประทับใจมาก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

869 #น่ารักจัง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

870 #ไก่ไม่มีกระดูก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
871 #รักนะคะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

872 #เคเอฟซี  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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873 #วิงซ์แซ่บนี้แหละ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
874 #สมาคมคนโสด การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

875 #ยกมือหน่อย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

876 #รักเลย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
877 #สัมผัสกลอนไม่ดีเท่าไรนัก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

878 #แต่สัมผัสรักนี่ใช่เลย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

879 #ชิงร้อยชิงล้าน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
880 #ว้าวว้าวว้าว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

881 #ความรักไม่ผิด การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
882 #ตอบแบบโลกสวยไปม้ัยค่ะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

883 #อย่าด่าเค้านะ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

884 #ห้ามอ้วกด้วย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
885 #ฝากเพจ  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

886 #ห้ามกูไม่ได้สักอย่าง การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

887 #พรรณาโวหาร การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

888 #ร้องไห้และร้องเหี้ยหนักมาก  
วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกผิดหวังมาก 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

889 #ตอนนี้เลิกสายแล้ว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

890 #ฮาลั่นนน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

891 #ผู้ชายของเจ้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
892 #ครบรอบ5ปี การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

893 #ต้นไม้ของพ่อ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
894 #ตุ๊กก้ีโชว์  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

895 #ละครเกมริษยา การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

896 #สตรองงงมากกก 
เข้มแข็ง แข็งแรง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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897 #ทีมแย้ม 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มตัวละครชื่อ แย้ม 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

898 #ทีมป้าไก่  
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มเดียวกับ ป้าไก่ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

899 #ป้าไก่ไม่ได้มาเล่นๆ 
เอาจริงเอาจัง 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

900 #สตรองๆๆ 
แข็งแรง เป็นค าท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 
โดยค านี้มีท่ีมาจากรายการทีวีเดอะเฟสไทยแลนด์  
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

901 #เจ็บนี้กูจ าจนตาย  การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
902 #สอบถาม การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

903 #แอนดริว การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
904 #ปลื้มปริ่ม การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

905 
#อธิษฐานให้ปลายทางรับไว้แพ
รพ 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

906 #หลบตีนแพร๊บ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

907 #ผู้ใหญ่ก านัน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

908 #ทีมมินเนี่ยน 
การแสดงความคิดเห็นว่าเข้าข้างฝ่ายใดหรืออยู่ 
กลุ่มใดในที่นี้คืออยู่กลุ่มเดียวกับ มินเนี่ยน 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

909 #มติชน การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

910 #ไปรษณีย์ไทย การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
911 #ชิลแพร๊บ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

912 
#ขอตั วกิน ไปกิ นติ มย้ อม ใจ 
แพร๊บTT 

การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

913 #หยุดต่อเลยได้ไหม การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

914 #บัดซบมาก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
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915 555 การใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ 
916 55555 การใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ 

917 5555555... การใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ 

918 555... การใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ 
919 55555555+ การใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ 

920 #5555 การใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ 

921 5556 การใช้ตัวเลขแทนเสียงหัวเราะ 
922 #อร๊ายยยยย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

923 #แฟนพันธุ์แท้ การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 
924 #หวยแดก การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

925 #ยิ้ม การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

926 #น่าร้ากกก 
ชวนให้รักเอ็นดู 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

927 #ยิ้มแน่นวล 
การมีเพศสัมพันธ์ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

928 #แบ้ววว 
มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสา 
แลดูน่ารัก 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

929 #ยกมือทาบอก 
แสดงท่าทางเอามือวางไว้บนหน้าอกเมื่อรู้สึกตกใจ 
ประหลาดใจ 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

930 #เริส 
ยอดเยี่ยม 
การใส่แฮชแท็ก (#) เพ่ือแสดงการเน้นค าหรือข้อความ 

 
2.5 การใช้สัญรูปอารมณ์พบจ านวน 40 รูป 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
1 T-T  การใช้สัญรูปแสดงท่าทางใบหน้าร้องไห้ 
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2 T T การใช้สัญรูปแสดงท่าทางใบหน้าร้องไห้ 
3  การใช้สัญรูปดอกไม้สีเหลือง หมายถึง ค าด่า 

4 >< 
การใช้สัญรูปใบหน้าที่ยิ้มตาปิด แสดงอาการ 
เขิน 

5  
การใช้สัญรูปมือที่ ชูนิ้วโป้งคว่ าลง หมายถึง ห่วย 
แย่ ไม่เห็นด้วย ไม่ถูกใจ 

6  
การใช้สัญรูป ใบหน้าที่ มีตามองขึ้นด้ านบน 
หมายถึง การแสดงความเบื่อหน่าย ระอา 

7  
การใช้สัญรูปใบหน้าสีแดงมีคิ้วขมวด หมายถึง 
อาการโกรธจนหน้าแดง 

8  
การใช้สัญรูปใบหน้าหัวเราะและมีหยดน้ าตา 
หมายถึง หัวเราะมากจนน้ าตาไหล 

9  
การใช้สัญรูปใบหน้าที่ มีคิ้ วขมวด ปากคว่ า 
หมายถึง โกรธ ไม่พอใจ 

10  
การใช้สัญรูปใบหน้ายิ้มกว้าง หมายถึง ยิ้มแบบมี
ทัศนคติที่ด ี

11 TT การใช้สัญรูปแสดงท่าทางใบหน้าร้องไห้  

12  

การใช้สัญรูปหมุดแทนค าว่า ปัก(หมุด) หมายถึง 
การบันทึกหรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือสิ่งที่ 
น่าสนใจ จากแหล่งข้อมูล โดยมากมักใช้กับ 
โพสต์ หรือกระทู้ต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ 

13  

การใช้สัญ รูป ใบห น้ าที่ มี ตาเหลือบมองไป 
ด้านข้าง และปากคว่ า หมายถึง การแสดง ความ
ไม่พอใจ ระอาใจ 

14  

การใช้สัญรูปใบหน้าที่มีตาข้างหนึ่งขยิบ และยิ้ม 
หมายถึง การส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้หรือบ่งบอก 
ว่าเป็นอันรู้กัน 

15  
การใช้รูปใบหน้าที่มีตาทั้งสองปิดและท าปากตรง 
หมายถึง การแสดงความผิดหวัง ไม่พอใจ ระอาใจ 
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16  
การใช้สัญรูปใบหน้าเศร้าที่มีน้ าตาก าลังหยด 
หมายถึง อาการเศร้า เสียใจ 

17 -___-" 
การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประสมกัน 
เป็นใบหน้าดังกล่าว หมายถึง ผิดหวัง 

18  
การใช้สัญรูปใบหน้าที่เรียบเฉย ปิดปาก แสดงถึง 
อาการนิ่งเฉย ไม่มีอะไรจะพูดหรือไม่อยากพูด 

19  
การใช้สัญรูปใบหน้ายิ้ม ตาปิด และท าปากจู๋ 
แสดงถึง ความน่ารัก ใสซื่อ 

20  
การใช้สัญรูปใบหน้ายิ้ม มีตาข้างหนึ่งขยิบ และ
ท าปากจู๋พร้อมรูปหัวใจ แสดงถึง การส่งจูบ 

21 
^^ การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประสมกัน 

เป็นใบหน้าดังกล่าว หมายถึง ยิ้ม 

22  
การใช้สัญรูปใบหน้าสีม่วงมีเขา และยิ้ม แสดงถึง 
ความชั่วร้าย 

23  
การใช้สัญรูปใบหน้ายิ้ม ตาปิด และยิ้มแบบ อ้า
ปาก แสดงถึง มีความสุข 

24  

การใช้สัญ รูป ใบหน้ ายิ้ ม  มีตาเป็นรูปหั วใจ 
ประกอบกับสัญรูปใบหน้ายิ้ม มีตาข้างหนึ่งขยิบ 
และท าปากจู๋พร้อมรูปหัวใจ แสดงถึง ความรัก 

25  การใช้สัญรูปผู้หญิง  

26  
การใช้สัญ รูปดาวแฉก แสดงถึ ง การเปล่ ง
ประกาย 

27  
การใช้สัญรูปใบหน้าที่ยิ้มตาปิดทั้งสองข้าง แสดง
อาการ เขิน หัวเราะ 

28  

การใช้สัญรูปใบหน้ายิ้ม มีลิ้นแลบออกมาที่มุม 
ปาก แสดงถึง อาการน้ าลายไหลเพราะอยาก 
ทานอาหาร 

29  
การใช้สัญรูปพลุกระดาษ แสดงถึง การยินดี การ
เฉลิมฉลอง 
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30  
การใช้สัญรูปใบหน้ายิ้ม แก้มแดง หมายถึง การ
มีความสุข 

31  การใช้สัญรูปชูสองนิ้ว แสดงถึง การให้ก าลังใจ 

32  
การใช้สัญรูปใบหน้าเศร้า มีน้ าตาไหลพราก อ้า
ปาก แสดงถึง การเศร้าเสียใจ ร้องไห้โฮ 

33 (╥_╥)(╥_╥)(╥_╥) 
การใช้สัญรูปใบหน้าเศร้า มีน้ าตาไหลพราก อ้า
ปาก แสดงถึง การเศร้าเสียใจ ร้องไห้โฮ 

34  การใช้สัญรูปหัวใจสองดวง แสดงถึง ความรัก 

35  
การใช้สัญรูปใบหน้าหัวเราะและมีหยดน้ าตา 
หมายถงึ หัวเราะมากจนน้ าตาไหล 

36  การใช้สัญรูปหัวใจสีแดง แสดงถึง ความรัก 

37  

การใช้สัญรูปใบหน้าหัวเราะ แต่มีเหงื่อหยด ลง
มา แสดงถึง การมีความสุข สนุกสนาน แต่อาจมี
บางอย่างแอบแฝงอยู ่

38 <3 
การใช้เครื่องหมายประกอบกันเป็นรูปหัวใจ 
หมายถึง ที่เก่ียวกับความรัก 

39  
การใช้สัญรูปปืนฉีดน้ า มักใช้แทนความหมาย 
ของปืนจริง 

40  
การใช้สัญรูปลมพุ่งออกจากทางหนึ่ง หมายถึง 
การวิ่งหนี หรือลมที่เกิดจากการผายลม 
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ภาคผนวก ข 
สแลงที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
จ าแนกตามความสัมพันธ์ทางความหมายของสแลง 

 
1. การพ้องความหมาย พบจ านวน 216 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 ได้โล่ห์ 
ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบลักษณะบางอย่างจนสมควร
ได้รับรางวัลหรือโล่ที่มอบให้กับนักกีฬา 
พ้องความหมายกับค าว่า “ได้ถ้วย” 

2 ได้ถ้วย 
ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบลักษณะบางอย่างจนสมควร
ได้รับรางวัลหรือโล่ที่มอบให้กับนักกีฬา 
พ้องความหมายกับค าว่า “ได้โล่ห์” 

3 ได้โล่ 
ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบลักษณะบางอย่างจนสมควร
ได้รับรางวัลหรือโล่ที่มอบให้กับนักกีฬา 
พ้องความหมายกับค าว่า “ได้ถ้วย” 

4 ออสการ์ 
การกระท าท่ีน่าชื่นชมหรือการเสแสร้งของบุคคลที่ท าได้ 
สมจริง เปรียบเสมือนนักแสดงที่ได้รับรางวัลออสการ์ 
พ้องความหมายกับค าว่า “ตุ๊กตาทองค า” 

5 ตุ๊กตาทองค า 
การกระท าท่ีน่าชื่นชมหรือการเสแสร้งของบุคคลที่ท าได้ 
สมจริง เปรียบเสมือนนักแสดงที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองค า  
พ้องความหมายกับค าว่า “ออสการ์” 

6 ไส้กรอก 
อวัยวะเพศชาย 
พ้องความหมายกับค าว่า “บ้องข้าวหลาม”“ภายใน” 
“น้องชาย” “ไอติมอุ่น” “ล า” “ปิ๊กกาจู้” 

7 ปัก 

การบันทึกหรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือสิ่งที่ น่าสนใจ 
จากแหล่งข้อมูล โดยมากมักใช้กับโพสต์ หรือกระทู้ต่าง ๆ 
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
พ้องความหมายกับค าว่า “ปักหมุด” 
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8 ปักหมุด! 

การบันทึกหรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือสิ่งที่ น่าสนใจ 
จากแหล่งข้อมูล โดยมากมักใช้กับโพสต์ หรือกระทู้ต่าง ๆ 
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
พ้องความหมายกับค าว่า “ปัก” 

9 สึส 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สัด” “แสรสส” “สาดดด” “สลัด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” 

10 สึด!! 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึส” “สัส” “สสัๆ”  “สัสสส” 
“สัด” “แสรสส” “สาดดด” “สลัด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สสัหมา” 

11 สัส 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สึส” “สสัๆ”  “สัสสส” 
“สัด” “แสรสส” “สาดดด” “สลัด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สสัหมา” 

12 สัสๆ 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สสึ”  “สัสสส” 
“สัด” “แสรสส” “สาดดด” “สลัด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด”“สัสหมา” 

13 สัส!! 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สึส” “สสัๆ”  “สัสสส” 
“สัด” “แสรสส” “สาดดด” “สลัด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สสัหมา” 

14 สัสสส 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สสัๆ”  “สึส” 
“สัด” “แสรสส” “สาดดด” “สลัด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด”“สัสหมา” 
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15 สัด 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สสัๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด” “สลัด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สสัหมา” 

16 เเสรสส  

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สสัๆ”  “สัสสส” 
“สัด” “สสึ” “สาดดด” “สลัด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สสัหมา” 

17 สาดดด 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สัด” “แสรสส” “สึส” “สลัด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” 

18 ดราม่า 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากความคิดเห็นที่แตกต่างอคติหรือ 
จริงจังมากเกินไป อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 
พ้องความหมายกับค าว่า “มาม่า” 

19 เหี้ยยยยยยยยยย 
ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” 

20 เห้ 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เหี้ยยยยยยยยยย” “เชี้ย” 
“เชรี่ย” “เชี่ย” “เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” 
“เห้ๆ” 

21 เชี้ย!!! 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เหี้ยยยยยยยยยย” “เห้” “เช
รี่ย” “เชี่ย” “เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” 
“เห้ๆ” 
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22 หา่ 
ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “ห่าน” “อีห่านจิก” 

23 มุ้งม้ิง 
น่ารักสดใสออเซาะมักใช้เป็นค าสร้อยคู่กับค าว่า “ฟรุ้งฟ
ริ้ง” เป็น “ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง” หรือ “มุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้ง” 
พ้องความหมายกับค าว่า “ฟรุ้งฟริ้ง” 

24 หอยยย 
อวัยวะเพศหญิง 
พ้องความหมายกับค าว่า “หอ...” “น้องสาว” “หอออ
อออย” “รู”  

25 ฟิน 
ค ากล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 
พ้องความหมายกับ “ฟรินนนนน” “ฟินหนักมาก” 

26 เบ้าหน้า 
โครงหน้ารูปหน้า 
พ้องความหมายกับค าว่า “เหง้าหน้า” 

27 เหง้าหน้า 
โครงหน้ารูปหน้า 
พ้องความหมายกับค าว่า “เบ้าหน้า” 

28 #ร้องเห้หนักมาก 
วลีอุทานแสดงความผิดหวังมาก 
พ้องความหมายกับ “ร้องเหี้ยหนักมาก” 

29 #ร้องเหี้ยหนักมาก 
วลีอุทานแสดงความผิดหวังมาก 
พ้องความหมายกับ “ร้องเห้หนักมาก” 

30 ชะนี 
ผู้หญิง 
พ้องความหมายกับ “นี” “ชะนีไทย” 

31 ห่าน 
ค าด่า  
พ้องความหมายกับ “ห่า” “อีห่านจิก” 

32 เหยดดดดดดดดเข้ 
ค าอุทาน ซึ่งถือเป็นค าไม่สุภาพ  
พ้องความหมายกับค าว่า “เหยด” 

33 กด 
ยิงประตูฟุตบอล 
พ้องความหมายกับค าว่า “ยิง” 

34 ยิง 
ยิงประตูฟุตบอล 
พ้องความหมายกับค าว่า “กด” 
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35 อีห่านจิก 
ค าด่า  
พ้องความหมายกับ “ห่า” “ห่าน” “ห่านนนน” 

36 ห่านนนน !!! 
ค าด่า  
พ้องความหมายกับ “ห่า” “ห่าน” “อีห่านจิก” 

37 เชี้ย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เหี้ยยยยยยยยยย” “เห้” “เช
รี่ย” “เชี่ย” “เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” 
“เห้ๆ” 

38 เชี่ย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เหี้ยยยยยยยยยย” “เห้” “เช
รี่ย” “เชี้ย” “เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” 
“เห้ๆ” 

39 กาก 
ค าด่าหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่มีความอ่อนแอไร้
ความสามารถหรือใช้ด่าผู้ที่ท าอะไรไม่ถูกใจตน 
พ้องความหมายกับค าว่า “กากๆ” “กากกกกกก” 

40 แหล่มมมมม 
ดีเยี่ยมยอดเยี่ยม 
พ้องความหมายกับค าว่า “แจ่มๆ” “แหร่ม” 

41 อิห่า 
ค าด่า  
พ้องความหมายกับ “ห่า” “ห่าน” “อีห่านจิก” 
“ห่านนนน” “ห่าา” 

42 แคป 
ถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แคปเชอร์” 

43 เทพๆ 
ไม่ธรรมดาหรือผู้ที่มีความช านาญเก่งกาจเป็นพิเศษ 
พ้องความหมายกับค าว่า “เทพ” “เทพเทพ” 

44 ว่าว 
การช่วยตัวเองให้ส าเร็จความใคร่ทางเพศของ 
ผู้ชาย 
พ้องความหมายกับ “ช่วยตัวเอง” “ชักว่าว” “ต้ิว” 
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45 เก๊า 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 
พ้องความหมายกับค าว่า “เค๊าาาา” “เค้า” 

46 เค๊าาาา 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 
พ้องความหมายกับค าว่า “เก๊า” “เค้า” 

47 สลัด 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สสัๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด” “ไอสัส” “อิสัดดดดด” “สัตว์” 
“สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สสัหมา” “สรัต” 
“สัดๆ” “สสึสส” “สัดดดดด” 

48 เหี้ย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“อิเชี้ยย” “เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” 
“เห้ๆ” “เหีย” “เอ้ีย” “เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” 
“เหี๊ยยยยย” 

49 ห่าา 
ค าด่า  
พ้องความหมายกับ “ห่า” “ห่าน” “อีห่านจิก” 
“ห่านนนน” 

50 จัด 

ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไร 
บางอย่างแบบเต็มที่ 
พ้องความหมายกับ "จัดชุดใหญ่” “จัดเต็ม” “จัดแน่น” 
“จัดหนัก” “จัดใหญ่"  

51 กากๆ 
สิ่งของหรือบุคคลที่มีความอ่อนแอไร้ความสามารถหรือ 
ใช้ด่าผู้ที่ท าอะไรไม่ถูกใจตน 
พ้องความหมายกับค าว่า “กาก” 

52 ใสๆ 
ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อๆน่ารักไม่มีพิษภัยกับใคร 
พ้องความหมายกับค าว่า “ใส” “แบ๊ว” “ใสใส” 
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53 จิ้ม 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” 
“ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร์” 

54 อดแดรก 
ไม่ได้ไม่สมหวัง 
พ้องความหมายกับ “อดแดก” 

55 ช่วยตัวเอง 
การช่วยตัวเองให้ส าเร็จความใคร่ทางเพศ 
พ้องความหมายกับ “ว่าว” “ชักว่าว” “ต้ิว” 

56 อีดว๊วกกกก 
หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับ “ดวก” 

57 ไอสัส 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สสัๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สสึสส” “อิสัดดดดด” “สตัว์” 
“สาส” “สึตตตต”“แสรดดดดดดด” “สสัหมา” “สรตั” 
“สัดๆ” “สัดดดดด” “สาสสส” 

58 อิเชี้ยย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” 
“เอ้ีย” “เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” 

59 สาสสส 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สสัๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สสึสส” “อิสัดดดดด” “สตัว์” 
“สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สสัหมา” “สรัต” 
“สัดๆ” “สัดดดดด” 
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60 โดน 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “การบ้าน” “เอาเสาลงหลุม” 
“ท าการบ้าน” “ซ่ัม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” “กิน” “เย่อ” “กิน
ตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” “ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร์” 
“จิ้ม” 

61 ภายใน 
อวัยวะเพศชาย 
พ้องความหมายกับค าว่า “บ้องข้าวหลาม” 
“น้องชาย” “ไอติมอุ่น” “ล า” “ปิ๊กกาจู้” “ไส้กรอก” 

62 เอา 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “โดน” “การบ้าน” “จิ้ม” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” 
“ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร์”  

63 เหรี้ย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” “เอ้ีย” 
“เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 

64 การบ้าน 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “จิ้ม” “เอาเสาลง
หลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” “กิน” 
“เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” “ฟิต
ชลิ่ง” ฟิตเจอร”์  

65 บ้องข้าวหลาม 
อวัยวะเพศชาย 
พ้องความหมายกับค าว่า “ภายใน” “น้องชาย” “ไอติ
มอุ่น” “ล า” “ปิ๊กกาจู”้ “ไส้กรอก” 

66 นัง 
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 สามารถใช้แทนได้ทุกเพศ
ทุกวัย 
พ้องความหมายกับค าว่า “นาง” “นางงง” 
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67 อิห่าน! 
ค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “ห่าน” “ห่า” “อีห่านจิก” 
“ห่านนนน” “อิห่า” “ห่าา”  

68 เชี่ยยยย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” 
“เอ้ีย” “เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิ
เชี้ยย”  

69 อิสัดดดดด 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “สัตว์” “สาส” 
“สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” “สรัต” “สัดๆ” 
“สัดดดดด”“สาสสส” 

70 ลั่นๆๆๆ 
ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข า อาจใช้ในเชิง ประชด
ก็ได้        
พ้องความหมายกับค าว่า “ลั่น”                              

71 ฮุคควย 
อวัยวะเพศชาย บางครั้งใช้เป็นค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “ควย” “หัวควย” 
“ควยยยยยยยยยยย” 

72 ชักว่าว 
การช่วยตัวเองให้ส าเร็จความใคร่ทางเพศของ 
ผู้ชาย 
พ้องความหมายกับค าว่า “ว่าว” “ช่วยตัวเอง” 

73 เหี้ยๆ 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” “เอ้ีย” 
“เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 
“เชี่ยยยย” 
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74 ควย 
อวัยวะเพศชาย บางครั้งใช้เป็นค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “ฮุคควย” “หัวควย” 
“ควยยยยยยยยยยย” 

75 จัดไป 

ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “จัดชุดใหญ่” “จัดเต็ม” “จัด
แน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่” “จัด” “มาเต็ม” 

76 จัด 

ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “จัดชุดใหญ่” “จัดเต็ม” “จัด
แน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่” “จัดไป” “มาเตม็” 

77 จัดหนัก 

ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “จัดชุดใหญ่” “จัดเต็ม” “จัด
แน่น” “จัด” “จัดใหญ่” “จัดไป” “มาเต็ม” 

78 สรัต 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” 
“สัดๆ” “สัดดดดด” “สาสสส” 

79 มาเต็ม 

ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “จัดชุดใหญ่” “จัดเต็ม” “จัด
แน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่” “จัดไป” “จัด”  

80 หัวควย 
อวัยวะเพศชาย บางครั้งใช้เป็นค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “ควย” “ฮุคควย” 
“ควยยยยยยยยยยย” 
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81 ห่านจิก 
ค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “ห่าน” “ห่า” “อีห่านจิก” 
“ห่านนนน” “อิห่า” “ห่าา” “อิห่าน” 

82 หอ.. 
อวัยวะเพศหญิง 
พ้องความหมายกับค าว่า “หอยย” “น้องสาว” “หอออ
อออย” “รู” “แจ๊ค” 

83 สัดๆ  

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” 
“สรัต” “สัดดดดด” “สาสสส” 

84 ดวก 
หญิงใจง่ายในทางประเวณีมักใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับ “อีดว๊วกกกก” 

85 แห้ว 
ไม่ได้ ไม่สมหวัง 
พ้องความหมายกับค าว่า “นก” 

86 ห้า 
ค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “ห่าน” “ห่า” “อีห่านจิก” 
“ห่านนนน” “อิห่า” “ห่าา” “อิห่าน” “ห่านจิก” 

87 เฮ้ีย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” “เอ้ีย” 
“เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 
“เชี่ยยยย” 

88 จิก 
การใช้ค าพูดเหน็บแนมคนอ่ืนหรืออาการที่ใช้สายตาจ้อง
แบบดุดัน, โขกสับเมื่อเป็นต่อ 
พ้องความหมายกับค าว่า “กัด” 
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89 สลัดดดด 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” 
“สรัต” “สัดๆ” “สัดดดดด” “สาสสส” 

90 ฟิตชลิ่ง 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” 
“ฟิตเจอร์” “จิ้ม” 

91 ควยธนู !!  
อวัยวะเพศชาย บางครั้งใช้เป็นค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “ควย” “ฮุคควย” “หัวควย” 
“ควยยยยยยยยยยย”  

92 ฟาด 
เอาไปให้หมดสิ้น 
พ้องความหมายกับค าว่า “ฟาดเรียบ” 

93 เอาเสาลงหลุม 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “ท า
การบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” “กิน” “เย่อ” “กิน
ตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” “ฟิตชลิ่ง” ฟิต
เจอร”์ “จิ้ม” 

94 น้องชาย 
อวัยวะเพศชาย 
พ้องความหมายกับค าว่า “บ้องข้าวหลาม” 
“ภายใน” “ไอติมอุ่น” “ล า” “ปิ๊กกาจู้” “ไส้กรอก” 

95 น้องสาว 
อวัยวะเพศหญิง 
พ้องความหมายกับค าว่า “หอยย” “หอ...” “หอออ
อออย” “รู” “แจ๊ค” 

96 ไอติมอุ่น 
อวัยวะเพศชาย 
พ้องความหมายกับค าว่า “บ้องข้าวหลาม” 
“ภายใน” “น้องชาย” “ล า” “ปิ๊กกาจู้” “ไส้กรอก” 
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97 ท าการบ้าน 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ซ่ัม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” “กิน” “เย่อ” “กิน
ตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” “ฟิตชลิ่ง” ฟิต
เจอร”์ “จิ้ม” 

98 ซ่ัม 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ยิ้ม” “จิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” 
“ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร์”  

99 ซ่าส์  
ท าตัวนอกกรอบหวือหวาเด่นดังให้เป็นที่สนใจซ่าก็ว่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “เปรี้ยว” 

100 ปัง 
ดีเลิศสุดยอดมักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย 
จนต้องตะลึง 
พ้องความหมายกับ “ปัง ปัง ปัง” 

101 ปัง ปัง ปัง 
ดีเลิศสุดยอดมักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย 
จนต้องตะลึง 
พ้องความหมายกับค าว่า “ปัง” 

102 นางงง 
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2และ 3 สามารถใช้แทนได้ทุกเพศ
ทุกวัย 
พ้องความหมายกับค าว่า “นัง” “นาง”  

103 หนักมาก 
เยอะมาก มักใช้ประกอบค ากริยา 
พ้องความหมายกับค าว่า “หนัก” 

104 หนัก 
เยอะมาก มักใช้ประกอบค ากริยา 
พ้องความหมายกับค าว่า “หนักมาก” 

105 ฟรินนนนน 
สุดยอดมีความสุขมาก 
พ้องความหมายกับค าว่า “ฟิน” 
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106 เชรี้ยยยยย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เห้ๆ” “เหีย” “เอ้ีย” “เตี้ย” 
“เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 
“เชี่ยยยย” 

107 เง้า 
โครงหน้า รูปหน้า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เหง้าหน้า” “เบ้าหน้า”  

108 แคปเชอร์ 
ถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แคป” 

109 โดนเท 
ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมากมัก 
ใช้กับคน 
พ้องความหมายกับค าว่า “นก” “แห้ว” 

110 เก๊า 
ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 
พ้องความหมายกับค าว่า “เค้า” 

111 ยิ้ม 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” “กิน” 
“เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” “ฟิต
ชลิ่ง” ฟิตเจอร”์ “จิ้ม” 

112 นก 
อกหักผิดหวัง 
พ้องความหมายกับ “โดนเท” “แห้ว” 

113 สัสหมา 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สรัต” 
“สัดๆ” “สัดดดดด” “สาสสส” “สลัดดดด” 
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114 แรง 

ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การพูด 
จาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือมากเกิน
กว่าปกติ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แรงงง” “แรงส์”“แร๊ง” “แร
วง” 

115 ใสใส 
ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อๆน่ารักไม่มีพิษภัยกับใคร 
พ้องความหมายกับค าว่า “ใส” “ใสๆ” “แบ๊ว” “ใสๆ
วัยรุ่นชอบ” 

116 แรงงง 

ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การพูด 
จาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ มากเกิน
กว่าปกติ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แรง” “แรงส์” “แร๊ง” “แร
วง” 

117 อรรถรส? 
ความรื่นเริงบันเทิงใจ 
พ้องความหมายกับค าว่า “อรรถรสสส”  

118 แรงส์ 

ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การพูด 
จาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ มากเกิน
กว่าปกติ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แรง” “แรงงง” “แร๊ง” “แร
วง” 

119 สึสสส 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด” “อิสัดดดดด” “สัตว์” 
“สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” “สรัต” 
“สัดๆ” “สัดดดดด” “สาสสส” “สลัดดดด” 

120 ล าไย 
คนที่เรื่องมากเรื่องเยอะหรือคนที่ท าอะไรช้าจน น่า
ร าคาญ 
พ้องความหมายกับค าว่า “เยอะ” 
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121 แซ่บๆ 

ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้านร้อนแรงหรือใช้ 
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แซ่บ” “เผ็ด” “เผ็ช” 
“แซ่บส์” “แซ่บเว่อร์” “แซ๊บ” “แซ่บบบบบบบบบ” 

122 จัดเต็ม 

ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “จัดชุดใหญ่” “จัดแน่น” “จัด
หนัก” “จัดใหญ่” “จัดไป” “จัด” “มาเต็ม” 

123 ฮาหนักมาก 
วลีที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกตลกมาก 
พ้องความหมายกับ “ข าหนักมาก” “ลั่น” “ลั่นๆๆๆ” 
“ลั่นนน” 

124 ขี้เหวี่ยง 
นิสัยชอบแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดใส่ผู้อ่ืน 
พ้องความหมายกับ “เหวี่ยง” “ขี้เหวี่ยง” “ขี้วีน” 

125 เหวี่ยง 
อาการแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดใส่ผู้อ่ืน 
พ้องความหมายกับ “เหวี่ยง” “ขี้เหวี่ยง” “ขี้วีน” 

126 ฟินหนักมาก 
วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกมีความสุขมาก, สุดยอด 
พ้องความหมายกับ “ฟรินนนนน” “ฟิน” 

127 ยิ้มๆๆๆๆ 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “กิน” “เย่อ” 
“กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” “ฟิตชลิ่ง” ฟิต
เจอร”์ “จิ้ม” 

128 หออออออย 
อวัยวะเพศหญิง 
พ้องความหมายกับค าว่า “หอยย” “หอ...” “น้องสาว” 
“ร”ู “แจ๊ค” 

129 ใส 
ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อ ๆ น่ารักไม่มีพิษภัยกับใคร 
พ้องความหมายกับค าว่า “ใส ๆ” “แบ๊ว” “ใสใส” 
“ใส ๆ วัยรุ่นชอบ” 
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130 จัดให้  

ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “จัดชุดใหญ่” “จัดเต็ม” “จัด
แน่น” “จัดหนัก” “จัดใหญ่” “จัดไป” “จัด” “มาเต็ม” 
“จัดซะ” 

131 จัดซะ 

ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง 
แบบเต็มที่ 
พ้องความหมายกับ “จัดชุดใหญ่” “จัดเต็ม” “จัดแน่น” 
“จัดหนัก” “จัดใหญ่” “จัดไป” “จัด” “มาเต็ม” “จัด
ให้”  

132 แบบ 
เท่ากับเหมือนกับ 
พ้องความหมายกับ “แบบว่า” 

133 ดัน 
ส่งเสริมสนับสนุน 
พ้องความหมายกับ “ขุน” 

134 แบบว่า 
เท่ากับเหมือนกับ 
พ้องความหมายกับ “แบบ” 

135 ขุน 
ส่งเสริมสนับสนุน 
พ้องความหมายกับ “ดัน” 

136 เบ้า 
โครงหน้ารูปหน้า 
พ้องความหมายกับ “เหง้าหน้า” “เบ้าหน้า” “เง้า” 

137 นี 
ผู้หญิง  
พ้องความหมายกับ “ชะนี” “ชะนีไทย” 

138 กิน 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช”  
“กิง” “ฟัน” “ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร”์ “จิ้ม” 
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139 ล า 
อวัยวะเพศชาย 
พ้องความหมายกับค าว่า “บ้องข้าวหลาม” 
“ภายใน” “น้องชาย” “ไอติมอุ่น” “ปิ๊กกาจู้” “ไส้กรอก” 

140 ชะนีไทย 
ผู้หญิง  
พ้องความหมายกับ “ชะนี” “น”ี 

141 ลูกสาววววว 
ค าเรียกผู้ที่อายุน้อยกว่าผู้พูดด้วยความรู้สึกรักและเอ็นดู 
พ้องความหมายกับ “ลูกสาววววว” 

142 เย่อ 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” 
 “กิง” “ฟัน” “ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร”์ “จิ้ม” 

143 จิกๆกัดๆ 
การใช้ค าพูดเหน็บแนมคนอ่ืน 
พ้องความหมายกับ “กัด” “จิก”  

144 แซ่บเว่อร์  

ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้าน ร้อนแรงหรือใช้
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่ 
พ้องความหมายกับ “แซ่บ” “เผ็ด” “เผ็ช” “แซ่บส์” 
“แซ่บๆ” “แซ่บเว่อร์” 

145 สัดดดดด 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” 
“สรัต” “สัดๆ” “สาสสส” “สลัดดดด” 

146 ร ู
อวัยวะเพศหญิง 
พ้องความหมายกับค าว่า “หอยย” “หอ...” “น้องสาว” 
“หออออออย” “แจ๊ค” 
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147 เห้ๆ 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เหีย” “เอ้ีย” 
“เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 
“เชี่ยยยย” 

148 โคตรๆ 
มากอย่างยิ่ง  
พ้องความหมายกับ “หนักมาก” “หนัก” 

149 แบบ 
เท่ากับเหมือนกับ อย่าง 
พ้องความหมายกับ “แบบว่า” 

150 เก้ง 
ชายรักร่วมเพศ 
พ้องความหมายกับ “กวาง” “เกย”์ “ตุ๊ด” 

151 กวาง 
ชายรักร่วมเพศ 
พ้องความหมายกับ “เก้ง” “เกย”์ “ตุ๊ด” 

152 เยอะ 
เรื่องมาก  
พ้องความหมายกับ “ล าไย” 

153 แปร๋น 
จัด ยิ่ง มักใช้กับสี หมายถึง มีสีจัด 
พ้องความหมายกับ “งิ้ว” 

154 งิ้ว 
จัด ยิ่ง มักใช้กับสี หมายถึง มีสีจัด 
พ้องความหมายกับ “แปร๋น” 

155 อิห่านนน 
ค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “ห่าน” “ห่า” “อีห่านจิก” 
“ห่านนนน” “อิห่า” “ห่าา” “อิห่าน” “ห่านจิก” “ห้า” 

156 แซ่บบบบบบบบบ 

ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้านร้อนแรงหรือใช้ 
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แซ่บ” “เผ็ด” “เผ็ช” 
“แซ่บส์” “แซ่บๆ” “แซ่บเว่อร์” “แซ๊บ”  

 

 

Ref. code: 25605606033024JQX



481 

 

 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

157 ฟิตเจอร์ 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” 
“ฟิตชลิ่ง” “จิ้ม” 

158 กินตับ 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “ตับ” “แซนวิช”  
“กิง” “ฟัน” “ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร”์ “จิ้ม” 

159 ตับ 

การมีเพศสัมพันธ์ มักใช้คู่กับค าว่า กิน เป็นกินตับ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “แซนวิช” 
“กิง” “ฟัน” “ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร”์ “จิ้ม” 

160 แซนวิช 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” 
“ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร์” “จิ้ม” 

161 กิงก่องแก้ว 
ธรรมดา พื้น ๆ ง่าย ๆ ไม่มีอะไรพิเศษ 
พ้องความหมายกับ “บ้าน” “บ้านๆ” 

162 งาบ 
แย่ง 
พ้องความหมายกับ “สอย” 

163 ฟาดเรียบ 
เอาของคนอ่ืนมาเป็นของตน 
พ้องความหมายกับ “ฟาด” 

164 สอย 
แย่ง 
พ้องความหมายกับ “งาบ” 
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165 หนัก 
เยอะ 
พ้องความหมายกับ “หนักมาก” 

166 ปังๆ 
ดี, เลิศ, สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย 
จนตะลึง            
พ้องความหมายกับ “ปัง ปัง ปัง”            

167 แซ๊บ 

ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้านร้อนแรงหรือใช้ 
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แซ่บ” “เผ็ด” “เผ็ช” 
“แซ่บส์” “แซ่บๆ” “แซ่บเว่อร์” “แซ่บบบบบบบบบ” 

168 แจ่ม ๆ 
ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
พ้องความหมายกับ “แหร่ม” “แหล่ม” 

169 แหร่ม 
ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
พ้องความหมายกับ “แจ่มๆ” “แหล่ม” 

170 หนักมากกกกกก 
เยอะ 
พ้องความหมายกับ “หนักมาก” “หนัก”  

171 ต า 
ซื้อ ท าให้ได้มา  
พ้องความหมายกับ “สอย” 

172 นาง 
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 สามารถใช้แทนได้ ทุกเพศ
ทุกวัย นอกจากนี้ยังหมายถึง สัตว์ สิ่งของ ก็ได้ 
พ้องความหมายกับ “นัง” “นางงง”  

173 แหล่ม 
ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
พ้องความหมายกับ “แหร่ม” “แจ่มๆ” 

174 สะพรึงงงงง 
อาการที่ชะงักงันนิ่งอ้ึงไปชั่วขณะหนึ่งเพราะชอบใจ ถูกใจ 
พ้องความหมายกับ “สะพรึงงงงง” 

175 ใสๆวัยรุ่นชอบ 
วัยรุ่นที่ชอบลักษณะการแต่งหน้า แต่งกาย หรือท าให้ดู
เป็นคนเรียบร้อย ซื่อ ๆ น่ารัก 
พ้องความหมายกับ “ใส” “ใสๆ” “แบ๊ว” “ใสใส”  
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176 เหีย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เอ้ีย” 
“เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 
“เชี่ยยยย” 

177 เอ้ีย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” 
“เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 
“เชี่ยยยย” 

178 เตี้ย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” 
“เอ้ีย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 
“เชี่ยยยย” 

179 เหี๊ยยยย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” 
“เอ้ีย” “เตี้ย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 
“เชี่ยยยย” 

180 กิง 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “ฟัน” “ฟิต
ชลิ่ง” ฟิตเจอร”์ “จิ้ม” 

181 ถอย 
ซ้ือ 
พ้องความหมายกับ “ต า” “สอย” “ถอย” 
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182 มิลล์ 
หน้าอก โดยมากมักหมายถึง หน้าอกของผู้หญิง 
พ้องความหมายกับ “แอร์แบ๊ค” 

183 แร๊ง 

ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้าน เช่น การพูด 
จาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือมากเกิน 
กว่าปกติ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แรง” “แรงงง” “แรงส์”“แร
วง” 

184 ซิว 
ชิง แย่ง เพื่อให้ได้มา 
พ้องความหมายกับค าว่า “งาบ” “สอย” 

185 สายฟ้าแลบ 
รวดเร็ว โดยไม่ได้ตั้งตัว 
พ้องความหมายกับค าว่า “ฟ้าแลบ” 

186 เค๊า 
ค าใช้แทนตัวผู้พูดหรือค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง 
พ้องความหมายกับค าว่า “เก๊า” “เค้า” 

187 ฟัน  

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟิต
ชลิ่ง” ฟิตเจอร”์ “จิ้ม” 

188 เหี้ยมมม 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” 
“เอ้ีย” “เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี๊ยยยยย” “อิเชี้ยย” 
“เชี่ยยยย” 

189 ห่าเหว 

ค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “ห่าน” “ห่า” “อีห่านจิก” 
“ห่านนนน” “อิห่า” “ห่าา” “อิห่าน” “ห่านจิก” “ห้า” 
“อิห่านนน” 
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190 แจ๊ค 
อวัยวะเพศหญิง 
พ้องความหมายกับค าว่า “หอยย” “หอ...” “น้องสาว” 
“หออออออย” “รู”  

191 สัตว์ 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” “สรัต” 
“สัดๆ” “สัดดดดด” “สาสสส” “สลัดดดด” 

192 เหี๊ยยยยย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” 
“เอ้ีย” “เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “อิเชี้ยย” “เชี่ยยยย” 

193 สาส 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” “สรัต” 
“สัดๆ” “สัดดดดด” “สาสสส” “สลัดดดด” 

194 เผ็ช 

ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้านร้อนแรงหรือใช้
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แซ่บ” “เผ็ด” “แซ่บส์” 
“แซ่บๆ” “แซ่บเว่อร์” “แซ๊บ” “แซ่บบบบบบบบบ” 

195 เทพ 
การมีความสามารถหรือคุณสมบัติ อย่างใด อย่างหนึ่งสูง
มาก 
พ้องความหมายกับค าว่า “เทพๆ” “เทพเทพ” 

196 เผ็ด 

ลักษณะภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้านร้อนแรงหรือใช้
เปรียบเทียบการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แซ่บ” “เผ็ช” “แซ่บส์” 
“แซ่บๆ” “แซ่บเว่อร์” “แซ๊บ” “แซ่บบบบบบบบบ” 
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197 สปรอย 

การบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้า ให้คน
อ่ืนรับรู้ มักใช้กับการเล่าเรื่องละคร ภาพยนตร์ เช่น เล่า
ตอนจบของหนัง  
พ้องความหมายกับค าว่า “สปอย” 

198 เหยดดด 
ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 
พ้องความหมายกับ “เหยดเข้” 

199 สึตตตต 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” “สรัต” 
“สัดๆ” “สัดดดดด” “สาสสส” “สลัดดดด” 

200 แสรดดดดดดด 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “สัสหมา” “สรัต” “สัดๆ” 
“สัดดดดด” “สาสสส” “สลัดดดด” 

201 ลั่นนน 

ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข า อาจใช้ในเชิง ประชด
ก็ได้    
พ้องความหมายกับ “ข าหนักมาก” “ฮาหนักมาก” 
“ลั่น” “ลั่นๆๆๆ” 

202 เย่ๆๆๆ 
ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความดีใจ 
พ้องความหมายกับ “เย้ๆ” 

203 เหยดเข้  
ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 
พ้องความหมายกับ “เหยดดด” 

204 เทพเทพ 
การมีความสามารถหรือคุณสมบัติ อย่างใด อย่างหนึ่งสูง
มาก 
พ้องความหมายกับค าว่า “เทพ” “เทพเทพ” 
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205 มาม่า 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากความคิดเห็นที่แตกต่าง อคติ หรือ
จริงจังมากเกินไป อันอาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งได้       
พ้องความหมายกับค าว่า “ดราม่า”                       

206 เชรี้ย 

ค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “เห้” “เชี้ย” “เชรี่ย” “เชี่ย” 
“เหรี้ย” “เหี้ยๆ” “เฮ้ีย” “เชรี้ยยยยย” “เห้ๆ” “เหีย” 
“เอ้ีย” “เตี้ย” “เหี๊ยยยย” “เหี้ยมมม” “เหี๊ยยยยย” “อิ
เชี้ยย” “เชี่ยยยย” 

207 ปิ๊กกาจู้ 
อวัยวะเพศชาย 
พ้องความหมายกับค าว่า “บ้องข้าวหลาม” 
“ภายใน” “น้องชาย” “ไอติมอุ่น” “ล า” “ไส้กรอก” 

208 จัดมา 

ค าท่ีใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการท าอะไรบางอย่าง
แบบเต็มที่ 
พ้องความหมายกับ “จัดชุดใหญ่” “จัดเต็ม” “จัดแน่น” 
“จัดหนัก” “จัดใหญ่” “จัดไป” “จัด” “มาเต็ม” “จัด
ให้” “จัดซะ”  

209 กากกกกกก 
สิ่งของหรือบุคคลที่มีความอ่อนแอไร้ความสามารถ หรือ
ใช้ด่าผู้ที่ท าอะไรไม่ถูกใจตน  
พ้องความหมายกับ “กากๆ” “กาก” 

210 แรวง 

ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้านเช่น 
การพูดจาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ 
มากเกินกว่าปกติ 
พ้องความหมายกับค าว่า “แรง” “แรงงง” “แรงส์” 
“แร๊ง”  

211 เหยดดดดดด 
ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 
พ้องความหมายกับ “เหยดดด” “เหยดเข้” “เยดเข้” 
“เยด” 
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212 ซั้สสสส 

มากบางครั้งใช้เป็นค าด่า 
พ้องความหมายกับค าว่า “สึด” “สัส” “สัสๆ”  “สัสสส” 
“สึส” “แสรสส” “สาดดด”“สึสสส” “อิสัดดดดด” 
“สัตว์” “สาส” “สึตตตต” “แสรดดดดดดด” “สัสหมา” 
“สรัต” “สัดๆ” “สัดดดดด” “สาสสส” “สลัดดดด” 

213 เยดเข้  
ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 
พ้องความหมายกับ “เหยดดด” “เหยดเข”้ “เยด” 

214 เยด 
ค าอุทานถือเป็นค าไม่สุภาพ 
พ้องความหมายกับ “เหยดดด” “เหยดเข้” “เยดเข้” 

215 ควยยยยยยยยยยย 
อวัยวะเพศชาย บางครั้งใช้เป็นค าด่า  
พ้องความหมายกับค าว่า “ควย” “ฮุคควย” “หัวควย”
“ควยธนู” 

216 ต้ิว 

การมีเพศสัมพันธ์ 
พ้องความหมายกับ “เอา” “โดน” “การบ้าน” “เอาเสา
ลงหลุม” “ท าการบ้าน” “ซั่ม” “ยิ้ม” “ยิ้มๆๆๆๆ” 
“กิน” “เย่อ” “กินตับ” “ตับ” “แซนวิช” “กิง” “ฟัน” 
“ฟิตชลิ่ง” ฟิตเจอร์” “จิ้ม” 

 
2. การมีหลายความหมาย พบจ านวน 160 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 
1 กรอบ ไม่มีเงินล าบาก 

2 ห ามด เล็กน้อย 
3 สตอ พูดเท็จ พูดปั้นเรื่อง 

4 แมลงสาบ 
ลักษณะนิสัยของบุคคลที่น่ารังเกียจ เปรียบเสมือนกลิ่น
สาบของสัตว์ชนิดนี้ 

5 แมงสาป  
ลักษณะนิสัยของบุคคลที่น่ารังเกียจ เปรียบเสมือนกลิ่น
สาบของสัตว์ชนิดนี้ 
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6 แก้วหน้าม้า 
ผู้ที่มีฟันยื่นออกมามาเกินปกติ เปรียบเสมือน ใบหน้า
ของแก้วหน้าม้า ซึ่งเป็นตัวละครใน 
วรรณคดี ไทยที่มีฟันยื่นออกมาเหมือนม้า 

7 #งานช้าง 
การพิธีหรือการรื่น เริงที่ คนมาชุมนุมกันที่ จัดอย่าง 
ใหญ่โต โดยเปรียบเทียบขนาดของช้างกับความ ใหญ่โต
ของงาน 

8 ชนะเลิศ การกระท าทีด่ี เก่งมาก เปรียบเสมือนการได้ชัยชนะ 
9 โบก การแต่งหน้าหนามาก เสมือนการโบกปูน  

10 น้ าลายไหล 
ค าแสดงท่าทางอ้าปากแล้วน้ าลายไหล ด้วยความตะลึง 
หรือความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

11 ก้อนหิน แข็ง ทื่อ ไม่มีชีวิตชีวา 

12 สปอย 
การบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าให้คน 
อ่ืนรับรู้มักใช้กับการเล่าเรื่องละครภาพยนตร์เช่นเล่าตอน
จบของหนัง 

13 ลั่น ค าอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกข าอาจใช้ในเชิงประชด 

14 ต่ิง 
คนที่เป็นแฟนคลับดารานักร้องที่คอยตามติดดารานักร้อง
เหล่านั้นเปรียบเหมือนติ่งที่ยื่นออกมา 

15 เม็ด ลูกฟุตบอล 

16 ผี ฉายาทีมฟุตบอล Manchester United 

17 แอ๊บ 
แสร้งท าเป็นใสซื่อแสร้งท าเป็นไม่รู้เรื่องหรือท าให้ดูเป็น 
เด็กไร้เดียงสาทั้งหน้าตาท่าทางและค าพูด 

18 สันขวาน ค าด่า 
19 ไฟแล่บ ออกรสออกชาติ 

20 รัวๆ การพูดหรืออาการท่ีท าอะไรแบบถี่ๆ 

21 มิลเลอร์ 
งาน เลี ยนแบบที่ มี ความคล้ ายมากเปรียบ เหมื อน 
เป็นเงาสะท้อนในกระจก 

22 เย้ๆๆๆๆๆๆ ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความดีใจ 
23 ช๊อต ติดขัดขัดสนหมุนเงินไม่ทัน 
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24 ฟิสเนส  สถานที่ออกก าลังกาย,ออกก าลังกาย 
25 โรลออน อุปกรณ์ใช้กลิ้งบริเวณรักแร้ส าหรับระงับกลิ่นกาย 

26 ติสท์  ศิลปิน  มีรสนิยม 

27 ล่มปากอ่าว 
การที่ผู้ชายบรรลุจุดสุดยอดโดยการหลั่งน้ าอสุจิออกมา 
ในขณะที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์หรืออาการหลั่งเร็ว 

28 ลีลา การกระท าเพ่ือถ่วงเวลา 
29 นี่ สรรพนามบุรุษท่ี1 ใช้แทนตัวผู้พูด 

30 เบี้ยว บ่ายเบี่ยงเลี่ยง 

31 บ้องหู อาการตบไปที่หู 
32 เวิร์ค ได้ผล ดี 

33 ทอง อุจจาระ 

34 เอ็ก เซ็กซี่เก่ียวกับเรื่องทางเพศ 
35 นาท ี ตอนนี้ณขณะนี้ 

36 คนด ี
ค าเรียกคนรัก, ค าแบบแสดงถึงความสุภาพความเคารพ
ความนับถือเวลาพูดในที่ชุมนุมชน 

37 ยก จ านวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ 

38 เปรี้ยว 
มีลักษณะปราดเปรียวทันสมัยอิสระมั่นใจชอบการคบหา
สมาคม 

39 ซ้ึง!! 
รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจมักใช้ใน 
เชิงประชด 

40 ส่อง 
แอบดูโดยปริยายมักหมายถึงแอบดูความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบนหน้าสื่อ 

41 ลูกครึ่ง ผสมส่วนประกอบ 
42 ตลาดวาย การจบสิ้นของเหตุการณ์ 

43 ตีฉิ่ง  การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง 

44 ไข ่ การมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดการปฏิสนธิขึ้น 

45 
ดีด 
 

อาการคะนอง, ล าพอง, ร่าเริง, ฮึกของคนเมายาเสพติด 
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46 ตูดหมา  ค าด่า 
47 เย็ดแม ่ ค าอุทานที่ถือว่าเป็นค าหยาบคาย 

48 ขึ้น โกรธไม่พอใจ 

49 เกรียน ผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวก่อกวนไร้เหตุผล 

50 ถล่ม 
กระหน่ าซ้ าๆลงอย่างหนักความหมายขึ้นอยู่กับสภาพ 
แวดล้อม 

51 คาบ้าน 
การกระท าที่แพ้ชนะหรือเสมอกันที่เกิดขึ้นณเมืองหรือ 
ประเทศของผู้กระท าหรือเจ้าบ้านมักใช้ในความหมาย 
ของการแข่งฟุตบอล 

52 นรกๆๆๆๆๆ ค าด่า 

53 ขุดทอง 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายทางทวารหนัก 
โดยทองมีความหมายเป็นการอุปมาสีของอุจจาระ 

54 รุก เกย์ท่ีเป็นฝ่ายกระท าเวลามีเพศสัมพันธ์ 
55 รับ เกย์ท่ีเป็นฝ่ายถูกกระท าเวลามีเพศสัมพันธ์ 

56 หมี อวัยวะเพศหญิง 

57 หวยออก ตกท่ีนั่งล าบาก 
58 หลี เกี้ยวพาราสี 

59 เห็บหมา ค าด่า 
60 ตัว ลักษณนามของยาเสพติด 

61 พ่อ 
พ่อของแผ่นดินหรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช 

62 โหนกระแส เรียกร้องความสนใจหรือเกาะกระแสข่าวเพื่อให้มีชื่อเสียง 

63 จงเจริญ ท าให้ต่ าลงไม่เจริญเป็นค าประชด 
64 ใจแคบ คนที่มีความคิดหรือทัศนคติที่เอาตนเป็นที่ตั้ง 

65 บ้านๆ ธรรมดา 

66 สก๊อย 
วัยรุ่นผู้หญิ งที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นใน 
ลักษณะกอดรัดมักนุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้นมากๆ 

67 แอร์แบ็ค หน้าอกของผู้หญิง 
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68 บ้าน ธรรมดา 
69 นอยด ์ เบื่อเซ็งวิตก 

70 ซื้อกิน การใช้เงินจ่ายเพ่ือแลกกับบริการทางเพศ 

71 โป๊ะแตก ความแตกความลับถูกเปิดเผย 

72 เท 
ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมากมัก 
ใช้กับคน 

73 ขุ่นแม่ 
ค าใช้เรียกบุคคลที่ชื่นชมยกย่องเก่งหรือสวยเป็นค า 
สรรพนามบุรุษท่ี 2 และ 3 

74 พลาสติก ปลอมหรือท่ีเกี่ยวกับศัลยกรรม มักใช้เป็นค าด่า 

75 กลูต้า ขาว สว่าง มักใช้กับผิว 

76 เพลีย!! เบื่อร าคาญไม่พอใจ 
77 บ๊อกเซอร์ กางเกงในของผู้ชาย 

78 โลกแคบ คนที่มีความคิดหรือทัศนคติที่เอาตนเป็นที่ตั้ง 

79 ควายเผือก!!! ค าด่า 

80 โลกสวย 
คนที่มีความคิดแง่บวกมากเกินไปโดยไม่ดูตามความเป็น 
จริง 

81 เหอะๆ  หัวเราะแสดงความไม่พอใจหรือมีเลศนัย 

82 ฟาดฟัน แข่งขันเอาชนะกัน 

83 บอยๆ ความเป็นชายแข็งแรง 
84 เบาๆ นิดหน่อยทุเลาลง  

85 ข าหนักมาก วลีใช้กล่าวเมื่อรู้สึกตลกมาก 

86 แจม ร่วมเข้าร่วม 
87 อรรถรสสส ความรื่นเริงบันเทิงใจ 

88 มาไกล 
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโดยมากมักใช้กับการ
เปลี่ยนแปลงของรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถ 

89 อ่อย ค าอุทานแสดงความดีใจตื่นเต้น 

90 ล าไย 
คนที่ เรื่องมากเรื่องเยอะหรือคนที่ท าอะไรช้าจน  น่า
ร าคาญ 
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91 ภูธร ต่างจังหวัดชนททบ้านนอก 

92 สาย 
ความชอบหรือความถนัดมักใช้ประกอบกับค านามหรือ
ค ากริยาเช่นสายแดกสายเหลืองสายเที่ยวเป็นต้น 

93 บ้งๆๆ ไม่ดีแย ่

94 นัดยิ้ม การนัดหมายเพ่ือมีเพศสัมพันธ์กัน 

95 ฟิวขาด โกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 

96 วน 
ค าประกอบท้ายค ากริยาแสดงอาการหรือการกระท า ที่
ท าซ้ าๆกัน 

97 เบอร ์ หมายเลขล าดับ ขนาด ปริมาณ 

98 อย่างแรง 
ค าพูดหรือการกระท าในทางที่ไม่ดีจัดจ้านเช่น 
การพูดจาการแต่งตัวที่คนทั่วไปมองว่าไม่เหมาะสมหรือ 
มากเกินกว่าปกติ 

99 เจ้าแม ่ ผู้ที่มีความสามารถทักษะในด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 
100 ลูกสาว ค าเรียกผู้ที่อายุน้อยกว่าผู้พูดด้วยความรู้สึกรักและเอ็นดู 

101 แถ โกหก 

102 พัง แย่ดูไม่ดีเสียหาย 
103 จุก ส่วนปลายสุดของหน้าอกหรือหัวนม 

104 ไม่มีที่ยืน 
ก ารมี ลั ก ษ ณ ะบ า งอ ย่ า งด้ อ ย ก ว่ า ค น อ่ื น จ น ไม่ 
สามารถเข้าพวกได้ 

105 กระหน่ า 
ก ารแ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น ม าก เส มื อ น พ ายุ ที่ โห ม 
กระหน่ า 

106 สุดตีนนน ที่สุดของที่สุด ยอดเยี่ยม  

107 กก แย่งเอาสามีของคนอ่ืนไปอยู่ด้วย 
108 ถึก ทนทาน 

109 โคตรๆ มากอย่างยิ่ง 

110 เสพ 
การดูหรือฟังข้อมูลต่าง ๆ มาก จนรู้สึกมีส่วนร่วม หรือ
หมกมุ่นจนกลายเป็นขาดไม่ได้ เสมือนเป็น การเสพติด
ความสุขด้านจิตใจหรืออารมณ์  
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111 เงียบกริบ ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือโพสต์ใด ๆ บนกระดาน ข่าว 
112 มหากาพย์ เหตุการณ์ที่ยืดยาว ยาวนาน มักใช้ในเชิงเสียดสี 

113 แม่ 
ค าสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูดที่เป็น เพศหญิง 
บางครั้งใช้ในความหมายเชิงเสียดสี เหน็บแนม 

114 สะพรึง 
อาการที่ชะงักงันนิ่งอ้ึงไปชั่วขณะหนึ่ง เพราะคาดไม่ถึง 
ในบริบทนี้ใช้กับความสวยของผู้หญิง 

115 บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ชนิดหนึ่งที่ท าให้ดวงตาโตกว่าปกติ 

116 ตัน อวบ อ้วน ไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกาย 
117 อวย ยกย่อง ชื่นชม 

118 เตียงหัก เลิกร้าง จากชีวิตคู่ 

119 พ่อพันธุ์ 
คนที่เป็นเพศชายที่หน้าตาบุคลิกดี เหมาะสมในการน า 
มาเป็นสามี 

120 กุ๊กกิ๊ก มีใจผูกพันฉันชู้สาว หรือมีใจด้วยความเสน่หา 
121 ฟ้าแลบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายและไม่รู้เหตุผล 

122 คัน 
อยากได้ผู้ชายของคนอ่ืนมาเป็นของตน หรือความ 
ต้องการทางเพศ 

123 เจ้าที ่ เจ้าของ มักหมายถึง ภรรยา แฟน 

124 น๊อค การสลบเนื่องด้วยอุณหภูมิน้ าหรือสารเคมีในน้ า 

125 โดนๆ 
ชอบใจ ถูกใจ หรือใช้เป็นค าพูดเชิงประชด ประชัน มี
ความหมายต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพ แวดล้อม (มักใช้ใน 
ความหมายไม่ดี) บางครั้ง หมายถึง ได้มาหรือได้เสียกัน 

126 จุดไฟ ท าให้มีก าลังใจหรือแรงบันดาลใจ 

127 ป๋า ผู้ชายสูงอายุที่มีฐานะดี 

128 เละ  
มีมาก มักใช้ประกอบค าว่า รวย เป็น รวยเละ หมายถึง มี
ทรัพย์มากมาย             

129 หิ้ว 
บุคคลหรือร้านค้าที่ น าเข้าสินค้ าจากต่ างประเทศ 
มาขาย 

130 คูชั่น เครื่องส าอางส าหรับทาหน้าชนิดหนึ่ง 
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131 สวยปังอลังเวอร์ ดี เลิศ สุดยอด มักใช้กับบุคคลหรือสิ่งของที่สวย  

132 ดาว 
ค า ใช้ แ ท น ตั ว ผู้ พู ด ห รื อ ค า เรี ย ก บุ ค ค ล ที่ เด่ น ใน 
ทางใดทางหนึ่ง 

133 หมาๆ ไม่ดี เลว ชั่ว  

134 ฟิตเนส สถานที่ออกก าลังกาย การออกก าลังกาย 

135 หน้ากาก การเสแสร้ง แกล้งท า 

136 พลีชีพ 
การตั้งหัวข้อหรือข้อความที่ให้อธิบาย ซึ่งมี ความเสี่ยงที่
อาจโดนต าหนิหรืออาจเกิดอันตราย แก่เจ้าของหัวข้อได้ 

137 เซรั่ม ของเหลวที่ใช้ส าหรับบ ารุงผิว 

138 พริตตี้ 

หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่มีหน้าตา รูปร่าง และ บุคลิกดี  
ท าหน้าที่น าเสนอสินค้า โดยเฉพาะ รถยนต์ที่เปิดตัวใหม่ 
ในงานมอเตอร์โชว์ โดย ชักชวนผู้สนใจให้แวะชมและ 
อธิบายหรือตอบค าถามต่าง ๆ 

139 ระเบิด ปลดปล่อย 

140 หวิว โป๊ 
141 นู้ด ๆ  เปลือย โทนสีเนื้ออ่อน ๆ เหมือนไม่มีสี 

142 แน่นๆ หนา 

143 แพง หรูหรา มีค่า 
144 ลั่น พูด บอกกล่าว 

145 ก้อนหิน แข็ง ทื่อ ไม่มีชีวิตชีวา 

146 ซิงเกิล เพลงเดี่ยว ๆ ที่ปล่อยออกมา 

147 วาร์ป 
ก ารแ ส ด งแ ห ล่ งที่ ม าข อ งข้ อ มู ล ห รื อ ก า รแ ส ด ง 
ข้อมูลลงในช่องแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก เพ่ือคนอ่าน
จะได้ไม่ต้องไปกดอ่านข้อมูลเอง  

148 ดิสเพล รูปประจ าตัวที่แสดงบนสื่อออนไลน์ 

149 
ทะลุ 
 

เกิน พ้น, เลย, ค านี้ใช้แก่ลักษณะที่มีมากกว่า หรือยิ่งกว่า
ก าหนด 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

150 ป่วยๆ แปลก ประหลาด 

151 วิน 
คิวรถ ท่ารถ รถรับจ้าง คนขับรถรับจ้าง เช่น วินมอเตอร์
ไซค์ วินรถตู้ เป็นต้น 

152 เล่นใหญ่ การแสดงหรือการกระท าท่ีเกินจริง 

153 อีเอ็มเอส รวดเร็ว, บริการส่งจดหมายหรือพัสดุด่วน                               

154 รั่ว 
อาการเสียสติที่เกิดจากความสนุก ตลกขบขัน มากเกิน
ปกต ิ

155 วอล์ 
กระดานข่าว หรือหน้าที่มีไว้ส าหรับเขียน ข้อความ ใส่
รูปภาพ หรือลิงค์ข้อมูลต่าง ๆ 

156 เสี่ยว เลี่ยน น้ าเน่า 

157 โคโยตี้  ผู้หญิงที่เต้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวน 
158 ปั่น รีบปฏิบัติ ด าเนินการ 

159 รม่ๆ ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน มักใช้เป็น ค าซ้ า 

160 คนเสื้อแดง 
กลุ่มผู้สนับสนุนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติโดยมีสัญลักษณ์คือสีแดงและมักใส่เสื้อสีแดงเมื่อ
มีการชุมนุมกันทางการเมือง 

 
3. การมีความหมายตรงข้าม พบจ านวน 22 ข้อมูล 
 

ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 แดก 
กินดื่มได้รับขึ้น (เช่นสนิมขึ้น) บางครั้งหมายถึงท่ีเกี่ยวกับ 
การร่วมเพศ 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “อดแดก” 

2 อดแดก 
ไม่ได้ไม่สมหวัง 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “แดก” 

3 ใสๆ 
ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อๆน่ารักไม่มีพิษภัยกับใคร 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “ไสย” 

4 อดแดรก 
ไม่ได้ไม่สมหวัง 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “แดก” 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

5 ตีฉิ่ง  
การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “ขุดทอง” 

6 ขุดทอง 
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายทางทวารหนัก 
โดยทองมีความหมายเป็นการอุปมาสีของอุจจาระ 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “ตีฉิ่ง” 

7 รุก 
เกย์ท่ีเป็นฝ่ายกระท าเวลามีเพศสัมพันธ์ 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “รับ” 

8 รับ 
เกย์ท่ีเป็นฝ่ายถูกกระท าเวลามีเพศสัมพันธ์ 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “รุก” 

9 ไสยๆ 
ลักษณะของคนที่ไม่ซื่อ มีเล่ห์เหลี่ยม 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “ใสใส” 

10 เท 
ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมาก มัก
ใช้กับคน 
มีความหมายตรงข้ามกับ “นก” “โดนเท” 

11 หนักมาก 
เยอะมาก มักใช้ประกอบค ากริยา 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “แอบ” 

12 แอบ 
นิดหน่อยเล็กน้อย 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “หนักมาก” “หนัก” 

13 โดนเท 
ทิ้งไม่สนใจหรือปล่อยคนหรือสิ่งที่ไม่ต้องการโดยมาก มัก
ใช้กับคน 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “เท” 

14 นก 
อกหักผิดหวัง 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “เท” 

15 ใสใส 
ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อๆน่ารักไม่มีพิษภัยกับใคร 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “ไสย” 

16 ใส 
ลักษณะของคนที่เรียบร้อยซื่อๆน่ารักไม่มีพิษภัยกับใคร 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “ไสย” 

17 แอบๆ 
นิดหน่อย เล็ก น้อย 
มีความหมายตรงข้ามกับ “หนักมาก” “หนัก” 
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ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

18 โคตรๆ 
มากอย่างยิ่ง 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “แอบ” 

19 เยอะ 
เรื่องมาก เรื่องเยอะ 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “เบาๆ” 

20 หนัก 
เยอะ 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “เบาๆ” 

21 หนักมากกกกกก 
เยอะมาก 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “แอบ” 

22 ใสๆวัยรุ่นชอบ 
วัยรุ่นที่ชอบลักษณะการแต่งหน้า แต่งกาย หรือท าให้ดู 
เป็นคนเรียบร้อย ซื่อ ๆ น่ารัก 
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “ไสย” 

 
4. การพ้องเสียง พบจ านวน 1 ข้อมูล 
 
ล าดับที่ สแลง ความหมาย 

1 ปิ๊กกาจู้ 
อวัยวะเพศชาย 
พ้องเสียงกับค าว่า “กระจู๋” 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวกัญญนัช ชะนะจิตร 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

14 มกราคม พ.ศ. 2533 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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