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            สารนพินธฉบับนี้มจีดุมุงหมายเพื่อศึกษาการสรางคําและความหมายของคําสแลงใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดมาจากคําสแลงทีพ่บในพจนานกุรมฉบับมติชน นํามาวเิคราะห

ขอมูลดวยคาสถิติรอยละ 

 ผลการวิจยัพบวาการสรางคําในพจนานกุรมฉบับมติชนใชวิธีสรางคาํตามระบบหนวยคาํมาก

ที่สุด รองลงมาคือการสรางคําโดยความหมาย วิธทีีพ่บนอยที่สุดคือ การสรางคําโดยระบบเสียง  

 ผลการศึกษาความหมายของคําสแลงในพจนานกุรมฉบับมติชนพบวาแบงออกเปน 2 

ประเภท คือ ความหมายใหม ที่ส่ือความรูสึกไปในทางทีไ่มดีมากกวาทางที่ดี และความหมายกวาง 

ออก พบทั้งคาํที่มีความหมายปรกติ คือไมดีข้ึนหรือเสื่อมลง ความหมายดีข้ึน ความหมายเสื่อมลง 
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 The purposes of this research were study word formation and meaning of slang in 

the entries in the Matichon dictionary of the Thai language. 

 The data of the study were slang words in the Matichon dictionary of the Thai 

language . The data were statistically analyzed by percentage. 

 The findings were as follows: Three criteria were used to analyze formation of  

words. It was found that most of the new  words were coined words by morphology, 

meaning, and phonology  respectively.  

 Two types of meanings were used to analyze the definitions of slang words in this 

research. It was found that most  of the meanings had new definitions. They could be 

devided into two kinds of meaning classifications. Words that produce good or bad feeling. 

Those with bad feelings were found more often.  Words that can have more than one 

meaning. For example a word which has a general meaning can be coined into another 

word with can either elevate or degrade the meaning.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคุณูปการ 

 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดยีิ่งของอาจารย ญาณสิา บูรณะ

ชัยทวี อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดใหคําแนะนาํ ขอคิดเห็นตางๆที่เปนประโยชน ตลอดจนตรวจแก

สารนิพนธใหเสร็จสมบูรณดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึง้และขอขอบพระคุณเปนอยางสงูยิง่ 

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย วรรณกานต ลิขิตรัตนพร และ ดร. สุพัตรา ทองกลัยา 

กรรมการควบคุมสารนิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนาํและแนวคิดอันเปนประโยชนตอการทําวิจัยในครั้งนี ้

 ขอขอบพระคุณ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ปญญาเมธีกุล

อาจารยประจําภาควิชาภาษาศาสตรการศึกษา คณะมนุษยศาสตร ทีแ่นะนาํสิ่งที่เปนประโยชนในการ

ทําวิจัย  

 ขอขอบพระคุณคุณสุพจน แจงเร็ว บรรณาธิการสํานกัพมิพมติชน ที่กรุณาใหคําแนะนําที่เปน

ประโยชนตอการทําสารนพินธฉบับนี้  

ขอขอบคุณเพื่อนๆรุนภาษาศาสตรป 2546 ทุกคนที่คอยชวยเหลือและเปนกําลงัใจใหแกผูวิจยั

ดวยดีเสมอมา 

 สุดทายนี้ ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหความสาํคัญและอุทิศทกุสิ่งเพือ่

การศึกษาเลาเรียนของลูกๆ ขอขอบคุณพี่ๆ และนองที่ดแูลเร่ืองอันเปนธุระของผูวิจยัตลอดระยะเวลาที่

ผูวิจัยศึกษาอยูจนกระทัง่ทาํสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จและประสบความสําเร็จในการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ธรรมชาติของภาษาโดยทั่วไปแลวยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  และตาม

สภาพแวดลอมของผูใชภาษา (พัชณี สวัสด์ิตยวงศ.  2542: 156) เมื่อสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

มีความเจริญกาวหนามากขึ้น มนุษยรับวิทยาการและสิ่งประดิษฐใหมๆเขามาในชีวิต ทําใหจําเปนที่

จะตองสรางคําใหมเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับส่ิงเหลานั้น จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาเพื่อให

สอดคลองกับลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนไป (ธวัช ปุณโณทก.  2545: 1-5) 

 การเปลี่ยนแปลงของภาษาเกิดขึ้นไดทั้งดานเสียง คําศพัทและโครงสราง การเปลีย่นแปลง

ทางเสียง เปนการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นไดงายและมหีลายวธิี เชน การเพิ่มหนวยเสียง การสูญเสีย

หนวยเสยีง เปนตน การเปลี่ยนแปลงทางวงศัพทเปนการเปลี่ยนแปลงที่เหน็ไดชัดเจนเพราะเกิดขึ้นได

งายและใชเวลานอยกวาการเปลี่ยนแปลงในดานอื่นๆ เชน การเกิดถอยคําสํานวนใหมๆ ข้ึนในภาษา 

โดยเฉพาะคําสแลง การรบัเอาถอยคาํสาํนวนในภาษาอื่นๆ มาใชในภาษาไทย ทั้งสองวิธนีีท้ําให

ภาษาไทยมีวงศัพทกวางขวางขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางดานวงศพัท หรือการเปลี่ยนแปลงในกลุมคํา

ศัพท แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1) การเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบตอจํานวนในคลังคํา ไดแก การสูญ

คํา การสรางคําใหม และการยืมคําจากภาษาตางประเทศ 2) การเปลี่ยนแปลงที่ไมมีผลกระทบตอ

จํานวนในคลังคํา ไดแก การเปลี่ยนแปลงความหมายของคําไปในลักษณะตางๆ เชน ความหมายของ

คํากวางขึน้ ความหมายของคําเสื่อมลง เปนตน (ปรีชา ทชิินพงศ.  2522: 145-150; น้ําทิพย ภิงคาร

วัฒน.  2541: 123)  

 การเปลี่ยนแปลงในคลังคําเกิดจากผูใชภาษามีความรูสึกเบื่อและไมพอใจที่จะใชคําเดิมที่มี

อยูในภาษา และตองการแสดงความรูสึกใหกระจางและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น (สุดาพร ลักษณียนาวิน.  

2529: 114) จึงทําใหมีการคิดสรางคําใหมๆที่แปลก นาสนใจ และใหความรูสึกที่สะดุดหูและขบขนั เชน 

คําสแลงขึ้นมา   

  จากลกัษณะดังกลาวทาํใหส่ือมวลชนนําคําประเภทนีม้าใชในงานเพือ่ดึงดูดความสนใจของ

ผูชมและสรางความสนุกสนาน เชน ลือสะทานเมือง กาํเนิด “เบนโล 2” – “ส.ส. หญิง อ.” ปอง คําวา 

“ปอง” หมายถึง ผูหญงิทอง (ผูจัดการ.  2548: ออนไลน) เบนโลนาํมาใชเปนสแลง หมายถงึ ผูหญิงที่มี

การตั้งครรภ จากความหมายเดิม หมายถึง ชื่อของยาน้าํชนิดหนึง่ที่ใชรับประทานเพื่อใหการทํางาน

ของประจําเดอืนเปนปรกติ  “อินโด” ฟนธง “บ้ึมบาหล”ี  เปนระเบิดพลีชีพ (เดลินิวส.  2548: ออนไลน) 

ฟนธง หมายถงึ การกลาวยนืยนัในเรื่องราวที่ผูพูดมั่นใจวาถกูตองอยางแนนอน คําๆ นี้ไดรับความนิยม 



  2 
 

หลังจากนักทาํนายดวงชะตาทานหนึง่ ทํานายเรื่องของคนมีชื่อเสียงในวงการบันเทงิไดถูกตอง ในขณะ

ที่ทาํนายจะถอืธงเล็กๆและทําทาทางสะบัดลงพรอมกลาวคําพูดนี ้ ในการพูดปดทายหลังการทํานาย

จบลง จากตัวอยางทีก่ลาวมาผูวิจัยพบวาคําสแลงเหลานี้เปนคําทีผู่ใชสามารถนาํไปใชเพื่อส่ือสารได

อยางเปนกันเอง ส่ือถงึอารมณขันเชิงเสยีดสี ลอเลียน ดังที่สุวรรณา เกรยีงไกรเพ็ชร (2517: 48) 

กลาวถึงการใชภาษาในหนงัสือพิมพไววาเปนการใชถอยคําทีท่ําใหผูอานวาดภาพเหตุการณที่เกดิขึ้น

ได ในขณะเดียวกนัก็มีความไพเราะ สรางอารมณขัน เสียดสี เปรียบเปรย และจดจําไดงาย ภาษาที่ใช

ส่ือความหมายเขาใจกนัไดงาย และลดความตึงเครียดของเนื้อเร่ือง ซึง่จะเปนคาํสแลงเปนสวนมาก 

และสมใจ เสรีวงศ (2526: 103-109) กลาวไววา ภาษาสแลงเปนภาษาที่ใชเพื่อหลีกเลี่ยงคาํตองหาม 

ใชส่ืออารมณขัน หรือส่ืออารมณกระทบกระแทกที่แฝงไวดวยอารมณขัน และทําใหผูใชสรางความเปน

กันเองไดมากกวาเวลาพูด ลักษณะทีน่าสนใจของคําสแลงและการนาํไปใชโดยสื่อตางๆ ทาํใหทีผ่านมา

มีงานวจิัยและบทความเกีย่วกับคําสแลงออกมาหลายเรื่อง เชน งานวิจัยของภัสรา สงวนผิว (2542: 

128) ในการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคําสแลงในหนังสือพิมพรายวนั บทความของวิรัช วงศ

ภินันทวัฒนา (2537: 56) เร่ืองนิตยสาร : ภาษาของคนรุนใหม เปนตน จากตวัอยางที่แสดงขางตนทาํ

ใหเหน็วาคําสแลงปรากฎอยูในส่ือที่ผูใชภาษาสามารถพบไดทุกวนั ดังนัน้การศึกษาและเขาใจ

ความหมายของคําสแลงจงึมีความสาํคัญ เพราะชวยใหผูใชภาษาสือ่สารเขาใจตรงกับความตองการ

ของผูส่ือภาษา ทําใหการสือ่สารและการรับสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 คําสแลงที่ใชในการสื่อสารกนันัน้ หากบางคําที่เกิดมาแลวและผูคนยังนิยมใชกนัอยูจะมีการ

พิจารณานําคาํนัน้ๆ บันทึกลงในพจนานกุรมราชบัณฑติยสถาน โดยระบุวาเปนภาษาปาก พจนานกุรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ใหความหมายภาษาปากไววา ภาษาพูดที่แสดงความคุนเคย ไม

เหมาะทีจ่ะใชเปนพธิีรีตอง เชน ตาแปะ ตะบี้ตะบัน เทน้ําเททา (รายงานประจาํป 2544 

ราชบัณฑิตยสถาน.  2544: 111; จํานงค ทองประเสริฐ.  2544: 192) คําภาษาปากที่บันทกึอยูใน

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 พบวามทีี่เปนคาํสแลงอยูหลายคํา เชน กระจอก 

หมายถงึ ไมสําคัญ, เล็กนอย  เชย หมายถึง เรอรา, เดอดา, เปน ตกเขยีว หมายถงึ จองซื้อเด็กผูหญิงไว

ต้ังแตยังไมสาวยังไมสาวเพือ่การคาประเวณีในกาลภายหนา ฯลฯ 

 นอกจากพจนานุกรมที่จัดทําโดยทางราชบัณฑิตยสถานแลวยังมีหนวยงานเอกชน เชนบริษัท

มติชน จํากัด (มหาชน) มีการจัดทําพจนานุกรมฉบับมติชนขึ้นมา เพื่อเก็บรวบรวมคําศัพททั้งคําศัพท

ใหมๆ ที่เกิดขึ้นมา และศัพทตางๆ ที่เกิดขึ้นมาตามวิวัฒนาการของสังคม โดยศัพทเหลานี้เปนคําที่ใช

กันอยางแพรหลายในสังคม แตคําเหลานี้ซึ่งมีอยูเปนจํานวนไมนอยที่ยังไมไดรับการพิจารณาใหบรรจุ

ไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (พจนานุกรมฉบับมติชน.  2547: คํานํา) 

พจนานุกรมฉบับมติชนไดทําการรวบรวมคําสแลงที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปจจุบัน (2547) จัดเก็บเปน
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หมวดหมูพรอมทั้งใหความหมายของคํา เชน คําวาอีแอบ หมายถึง น. คําเรียกชายรักรวมเพศที่ไม

เปดเผยตัว คํานี้ถูกนํามาใชเรียกผูชายที่มีพฤติกรรมที่แสดงไปในทางวาชอบเพศเดียวกันและไมแสดง

ตัวใหคนอื่นรู  หรือคําวากิ๊กที่เปนคําใหมที่เกิดขึ้นมา หมายถึง น. บุคคลที่มีความสัมพันธอยางคูรักแต

ไมใชคูรัก คํานี้ถูกใชในทํานองลอเลนเกี่ยวกับความสัมพันธกับบุคคลอื่นที่มีความใกลชิดกันและไดรับ

ความนิยมในการใช ในปจจุบันจะเห็นไดวาการสรางคําสแลงนั้นเปนการเลือกใชคําที่มีอยูในภาษาและ

นํามาคิดดัดแปลงขึ้นมาใหมไดอยางเหมาะสม และเนื่องจากวาคําเหลานี้เปนคําที่ใชกันอยูในสังคม 

ดังนั้นความเขาใจของคนในสังคมที่มีตอคําเหลานี้อาจตรงกันหรือไมตรงกันก็ได การศึกษาคําสแลงจะ

ชวยใหทราบการสรางคํา และความหมายของคําสแลง อีกทั้งจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมได จากที่

ไดกลาวมาทั้งหมดจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชน แมวาคําสแลงจะ

เปนภาษาที่ไมไดรับการยอมรับวาเปนภาษามาตรฐาน แตการสรางคําขึ้นมาใหมถือไดวาเปนสีสันทาง

ภาษาอยางหนึ่ง   

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการสรางคําในพจนานกุรมฉบับมติชน 

 2. เพื่อศึกษาความหมายของคําสแลงในพจนานกุรมฉบับมติชน 
        
ความสําคัญของการวิจัย 
 ทําใหทราบการสรางคําและความหมายของคําสแลงในพจนานกุรมฉบับมติชน ขอมูลที่ได

จะชวยสะทอนใหเห็นสภาพสังคม และเห็นถึงวิวัฒนาการของคําและความหมาย 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศกึษาเฉพาะคาํสแลงที่พบในพจนานุกรมฉบับมติชน ฉบับพิมพคร้ังแรก 

2547  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. คําสแลง หมายถงึ คําประเภทหนึ่งที่มอัีกขรวิธี เสยีง หรือความหมายแตกตางไปจากคําที่

มีความหมายธรรมดาทั่วไป ที่พบในพจนานุกรมฉบับมติชน และระบุประเภทวาเปนสแลง 

        2. พจนานุกรมฉบับมติชน หมายถงึ หนงัสือสําหรับคนความหมายของคําเรียงตามลําดับ

ตัวอักษรจัดทาํโดยบริษทั มติชน จาํกัด (มหาชน) พิมพคร้ังแรก 2547 

 



  4 
 

         
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ โดยนาํเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

  1. คํา 

   ความหมายของคํา 

  2. คําสแลง 

   2.1 ประวัติของคําสแลง 

             2.2 ความหมายของคําสแลง  

             2.3 ประเภทของคําสแลง 

             2.4 ที่มาของคาํสแลง 

             2.5 ลักษณะการสรางคํา 

  3. พจนานุกรม 

             3.1 ความหมายของพจนานุกรม 

             3.2 พจนานุกรมฉบับมติชน 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําสแลง 

 
1. คํา 
 ความหมายของคํา 
        สุริยา รัตนกุล (2544 : 89-124) กลาวถึงหลักเกณฑการแบงประเภทของความหมายไวดังนี ้

 1. การแบงตามที่อยูของความหมาย มี 2 ประเภท คือ ความหมายประจํารูปภาษา (Sense) 

และความหมายอางอิง (Reference) 

 ความหมายประจํารูปภาษา (Sense) เปนความหมายทีคํ่า (Word) และวลี (Phrase) มีอยูใน

ตัวของตัวเองโดยไมจําเปนตองอางองิไปถงึสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อไดฟงคําหรือวลีนั้นทําใหเขาใจความหมาย

ไปเทาที่คําหรือวลีนัน้แสดงออกโดยไมบงชี้ไปถึงสิ่งอะไรที่อยูในโลกทีม่ีลักษณะทางกายภาพ เปนความ 

หมายทีถู่กจาํกัดกรอบอยูภายในภาษา เชน วลี “เสื้อขาว“ หมายถงึ เครื่องแตงกาย (ที่ไมใชกระโปรง 

กางเกง ฯลฯ) ที่มีสีขาว โดยไมจําเปนตองนึกไปถงึเสื้อตัวใดเปนพิเศษ  

 ความหมายอางอิง (Reference) เปนความหมายที่เชือ่มโยงระหวางความหมายประจํารูป

ภาษากับส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่อยูในโลกที่มีลักษณะทางกายภาพ เปนความหมายที่ออกมาจากกรอบภายใน

ภาษา และอิงอยูกับส่ิงตางๆที่มีอยูในโลกของความเปนจริงขางนอกภาษา เชน วลี “เสื้อขาว“ ที่

กลาวถึงอาจมคีวามหมายอางอิงไดหากผูพูดใชเพื่อบงบอกไปถึงเสื้อตัวใดตัวหนึ่งเปนพิเศษ  
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 2. การแบงตามหนาที่ที่ความหมายตางๆแสดงออก มี 3 ประเภท คือ ความหมายสื่อสาระ 

(Descriptive meaning) ความหมายสอดสังคม (Social meaning) และความหมายสออารมณ 

(Expressive meaning) 

  ความหมายสือ่สาระ (Descriptive meaning) เปนความหมายตรงที่พรรณนาสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

คนใชพูดกนัเปนธรรมดาสามัญทั่วไป หากคําคําหนึง่มคีวามหมายหลายอยาง ความหมายสื่อสาระมัก

เปนความหมายแรกที่พบในพจนานกุรม เชน คําวา “จิ้งจอก“ความหมายสื่อสาระคือ หมาปาชนดิหนึง่

ที่ชอบหากนิในเวลากลางคนื 

   ความหมายสอดสังคม (Social meaning) เปนความหมายที่ใชเพื่อรอยรัดใหคนทีอ่ยูในสังคม

เดียวกนัเกิดความรูสึกเปนมติรตอกัน ตัวอยางที่เห็นไดชดัคือคําทักทายและคําลาในวาระตางๆ เชน คํา

วา “สวัสดี“  

 ความหมายสออารมณ (Expressive meaning) เปนความหมายทีไ่มส่ือความอยางตรงไป 

ตรงมา แตมีการใสสีสันซึ่งแสดงอารมณลงไปดวย มีทัง้อารมณดูถูกเหยียดหยาม หวาดกลัว ขยะแขยง 

ยกยอง ร่ืนเรงิเบกิบาน ฯลฯ  

 ตัวอยางคําที่มีความหมายเหมือนกันจะมีคําหนึ่งหรือสองคําที่เปนความหมายสื่อสาระ 

(Descriptive meaning) สวนคําอื่นๆ เปนความหมายสออารมณ (Expressive meaning) เชน คําวา 

“ดวงเดือน“ และ “พระจันทร“ มีความหมายสื่อสาระ แตมีคําอื่นอีกมากที่มีความหมายสออารมณ มัก

นิยมใชในบทกวี เชน ดวงแข บุหลัน ศศิธร ฯลฯ  

 3. การแบงตามความหมาย  มี  4 ประเภท  คือ  ความหมายอุปลักษณ  (Denotation) 

ความหมายปริลักษณ (Connotation) ความหมายหลัก (Literal meaning) และความหมายเปรียบ 

(Figurative meaning หรือMetaphorical meaning) 

 ความหมายอุปลักษณ (Denotation) เปนความหมายที่บงบอกถึงความสัมพันธซึ่งมีอยู

ระหวางคํา (Lexeme) นั้นกับคน สัตว พืช ส่ิงของ สถานที่ คุณสมบัติ กระบวนการ กิจกรรม ฯลฯ ส่ิงใด

ส่ิงหนึ่ง โดยสามารถบงชี้ความหมายของสิ่งเหลานี้ไดดวยการอุปลักษณหรือดวยการบงบอกดวยคํานั้น

ออกมาตรงๆ เชน คําวา “ควาย“ความหมายอุปลักษณ คือ สัตวส่ีเทา มีกีบ มีเขา ฯลฯ คนไดยินคํานี้ก็

เขาใจไดทันทีวาเปนสัตวชนิดใด 

 ความหมายปริลักษณ (Connotation) เปนความหมายที่ชวนใหระลึกถึงเมื่อพบคํานั้น ส่ิงที่

ระลึกเปนขอมูลเพิ่มนอกเหนือไปจากความหมายอุปลักษณที่ส่ือตามปรกติ เชน คําวา“หุบเขา”  มีคําใช

ส่ือความหมายอยางนอยสามคํา คําแรก “Valley” เปนความหมายอุปลักษณ คําที่สอง “Dale“ เปน

ความหมายปริลักษณ ที่ทําใหนึกถึงภาษาเกาหรือภาษากวี และมีความหมายปริลักษณของภาพหุบ

เขากวางๆ แถบตอนเหนือของประเทศอังกฤษ คําที่สาม “Glen“ มีความหมายปริลักษณของภาพหุบ
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เขาแคบๆ ในแถบสก็อตแลนด และไอรแลนด เปนสวนมาก เสียงเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความหมายปริ

ลักษณไดเชนกัน แยกยอยออกไดเปนสองขอคือ ก.) เสียงที่เลียนเสียงธรรมชาติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทําให

ผูฟงมีจินตนาการถึงสิ่งนั้นๆ หรือเสียงที่ใชสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ เชน คําวา “หงางเหงง“ ในบท

กลอนเร่ืองพระอภัยมณี ทําใหผูอานคิดถึงเสียงระฆัง ข.) เสียงบางเสียงที่ตกลงกันเองในผูใชภาษาวา

เปนเสียงที่ไพเราะหรือเสียงที่สอความหมายไมดี นอกจากนั้นปจจัยทางวัฒนธรรมที่ไมนิยมกลาวถึง

เร่ืองสวนตัว เชน เร่ืองเพศ การขับถาย การเจ็บปวย การตาย ฯลฯ อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิด

ความหมายปริลักษณ ผูใชภาษาเลี่ยงการกลาวถึงเรื่องนั้นตรงๆ โดยหาเรื่องอื่นมากลาวแทนที่แตใหมี

ความเขาใจตามที่ตองการ เชน การใชคําวา “หอม“ แทนคําวา “จูบ“     

 ความหมายหลัก (Literal meaning) เปนความหมายที่เกิดขึ้นในการพูดอยางตรงไปตรงมา 

ความหมายตายตัว หรือเรียกวาความหมายตรงตามตัวอักษร พจนานุกรมตางๆ มักใหความหมายหลกั

ของคําไวเปนลําดับแรก แลวจึงใหความหมายอื่นๆ (ถามี) เรียงลําดับตอจากความหมายหลักนั้น เชน 

คําวา “เกลือ“ ความหมายหลักคือ วัตถุที่มีรสเค็ม ใชประกอบอาหาร เปนตน  

 ความหมายเปรียบ (Figurative meaning หรือMetaphorical meaning) เปนความหมายที่

เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบ โดยอิงความหมายหลักไวเปนแนวยึด เชน ความหมายเปรียบของคําวา 

“เกลือ“ คือ เปนคนที่มีอุปนิสัยเค็ม ไมยอมเสียเปรียบใคร จะเอาใหมาก ยอมเสียแตนอยหรือไมยอม

เสียอะไรใหใครเลย การใชความหมายเปรียบจะไมเปนความหมายที่ตรงไปตรงมาตามตัวอักษร แตจะ

เปนการเปรียบไปตรงที่คุณสมบัติบางอยางของความหมายหลักเทานั้น 

 ชํานาญ รอดเหตุภัย (2523 : 71-72) ผกาศรี เย็นบุตร (2526 : 19-20) และ ประทีป วาทิก

ทินกร (2539 : 6) ไดแบงความหมายของคําไวเชนเดียวกัน โดยเรียกความหมายอุปลักษณวา คําที่มี

ความหมายโดยตรง (Denotation) หมายถึง คําที่มีความหมายตรงตามพจนานุกรม ซึ่งเปนความหมาย

ที่ใชกันเปนปกติในชีวิตประจําวันของคนทั่วๆ ไป เปนการกลาวอยางตรงไปตรงมา ไมตองการพูดให

เปนสํานวนโลดโผน เปนคําที่ผูเขียน ผูอาน ผูพูด หรือผูฟงเขาใจกัน เชน กิน หมายความวา เคี้ยวกลืน 

กลืน เฆี่ยน หมายความวา ตีดวยไมเรียว สวนความหมายปริลักษณเรียกวา คําที่มีความหมายโดยนัย

ยะ (Connotation) หมายถึง คําที่มีความหมายแฝงอยู เปนความหมายที่พิเศษนอกเหนือไปจาก

ความหมายโดยตรงตามปกติ เปนคําที่มีบริบทเปนตัวกํากับ และทําใหความหมายเปลี่ยนไป ซึ่ง

ความหมายนี้อาจจะนําความคิดใหเกี่ยวโยงไปถึงสิ่งอื่น เชน ความรูสึก ประสบการณ วัฒนธรรม 

ประเพณี เปนตน การจะเขาใจไดตรงกันหรือไมนั้นยอมข้ึนอยูกับพื้นฐานและประสบการณของผูใช คํา

ที่มีความหมายโดยนัยยะนี้เปนคําที่ใหรสชาติมากกวาเดิม เชน กิน หมายความวา โกง ตัวอยางคําวา 

กินจอบกินเสียม เฆี่ยน หมายความวา เอาชนะไดสําเร็จ หรือ ขับข่ีดวยความเร็ว  

 นอกจากนั้นเรืองเดช ปนเขื่อนขัติย (2541 : 239-240) ใหความหมายของคําเพิ่มเติมไว ดังนี้ 
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 1. ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง ความหมายซึ่งสามารถอางอิงถึงสิ่งที่ เปน

ความหมายของคําได ผูฟงสามารถเขาใจถึงสิ่งที่ผูพูดหมายถึงไดทันที แตจะตองมีความรูหรือ

ประสบการณเกี่ยวกับส่ิงที่ผูพูดหมายถึง คือจําไดและนึกเห็นภาพได เชน คําวา หมู วัว แกะ เปนตน 

ความหมายของคําในลักษณะนี้เรียกวา ความหมายตามพจนานุกรม หรือ ความหมายอางอิง 

(Referential meaning) 

 2. ความหมายตามหลักภาษา หมายถึง ความหมายที่ไมสามารถอางถึงได เปนความหมายที่

เกี่ยวของกับหลักภาษาหรือไวยากรณของภาษาเปนตัวกําหนด เชน คําวา บน ใน ที่ ใต ซึ่งอัน ยัง เปน

ตน คําเหลานี้จะตองอาศัยคําอื่นมาประกอบเปนวลีหรือประโยคจึงจะรูความหมายชัดเจนได 

ความหมายของคําในลักษณะนี้เรียกวา ความหมายทางไวยากรณ (Grammatical meaning) 

  พนมพร นิรัญทวี และ เทพี จรัสจรุงกียรติ (2538 : 36-37) ใหความหมายของคําเพิ่มเติมไว

ดวยเชนกัน คือ 

        1. คําที่มีหลายความหมาย หมายถึง คําๆ เดียวสามารถใชไดหลายความหมาย และอาจทํา

หนาที่ตางกันไปตามแตตําแหนงของคํานั้น การที่จะรูความหมายแนชัดตองดูจากบริบทของคํานั้น เชน 

ดวง มีความหมายหลายอยาง 

            1.1 ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ในประโยควา เขาไมเคยรูจักขนมดวงเลย 

    1.2 ชื่อซอชนดิหนึง่ ในประโยควา ฉันชอบเลนซอดวง 

        2. คําที่มีความหมายใกลเคียงกัน หมายถึง คําที่มีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยในรูป

ตัวเขียน ในการใชตองพิจารณาความหมายของแตละคําใหถูกตอง เชน คําวา จัดจาน และ จัดเจน   

            2.1 จัดจาน หมายความวา ปากกลา ปากจัด เจาคารม ในประโยควา เขาปากคอจัดจาน 

            2.2 จัดเจน หมายความวา สันทัด จัดเจน ชํานาญ ในประโยควา เขามีความสันทัดจัดเจน

ในการทํางาน 

 ชํานาญ รอดเหตุภัย (2523 : 72-81) แบงประเภทของคําไวดังนี้ 

        1. คํามีศักดิ์ หมายถงึ คําที่ใหความรูสึกสูงกวาคําธรรมดาทัว่ๆไป เปนคําสุภาพ รวมทัง้คํา

ราชาศัพท เชน แยมสรวล แทนคาํธรรมดาวา หวัเราะ 

        2. คําเลียนเสียงธรรมชาติ หมายถึง คําที่เกิดจากการเลียนแบบเสียงที่ไดยินตามจริง เชน  

เพลง ฉับ เปนคําที่ใหความรูสึกที่สมจริง ชวยใหเกิดความรูสึกนึกคิด และกระตุนใหเกิดจินตภาพ 

        3. คํารูปธรรมและคํานามธรรม หมายถึง คําที่ใหความหมายและความเขาใจในทางรูปราง

หรือในทางที่สัมผัสไดดวยประสาททั้ง 5 เชน สูง หอม เปร้ียว รอน สวนคํานามธรรม หมายถึง คําที่ให

ความหมายทางความคิด หรือเปนคําที่รับความหมายไดดวยทางใจ เชน ความดี อรอย ไกล บาป 
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        4. คําศัพทบัญญัติหรือศัพทเทคนิค หมายถึง คําที่สรางขึ้นมาใหมเพื่อใชในกิจการอยางใด

อยางหนึ่ง เชน ประชาธิปไตย เจตคติ  

        5. คําเฉพาะกลุม หมายถึง คําที่บุคคลแตละกลุมคิดขึ้นใชกันภายในกลุมของตน สามารถสื่อ

ความหมายเขาใจไดดีเฉพาะคนในวงการเดียวกันเทานั้น เชน คําเฉพาะกลุมนักเลงพนัน คําวา ตีแตก 

คาโง 

        6. คําสแลง หรือ คําคะนอง หมายถึง คําที่ใชใหวิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากปกติในดานใด

ดานหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนดานเสียง การเขียน และความหมาย เชน ดานเสียงและการเขียน คําวา หยอย 

บวมส มาแลน ดานความหมาย คําวา เซ็งระเบิด วันเบาๆ 

        7. คําภาษาตลาด หมายถึง คําที่เปนภาษาพูดของคนทั่วๆไป โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง

หรือความเหมาะสม แตสามารถสื่อความหมายกันไดเปนอยางดี เชน โรงพัก เลนหนัง คําแสดงอารมณ

เปนคําใชในภาษาปากดวยเชนกัน เปนคําที่เปนเสียงอันเกิดจากอารมณสะเทือนใจของมนุษย เชน 

อนิจจา เฮย  

        8. คําต่ําหรือคําหยาบ หมายถึง คําที่ไมสุภาพและสอไปในทางหยาบคาย เชน คําดา คําสบถ

สาบาน และคําเสียดสี   

        9. คําภาษาถิ่น หมายถึง คําที่ใชกันตามทองถิ่นตางๆ ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางไปจาก

ภาษากลาง อันเปนภาษามาตรฐานของชาติ เชน ภาษาถิ่นเหนือ คําวา กําเดียว ภาษาถิ่นอีสาน คําวา 

จั๊กหนอย ภาษาถิ่นใต คําวา ยานัด  

        10. คําภาษาตางประเทศ หมายถึง คําที่มาจากภาษาอื่น เชน ภิกษุ โซดา และมักจะมีการนํา

คําประเภทนี้มาใชลอเลนเพื่อสรางอารมณขัน และผอนคลายความตึงเครียด เชน ไอชิบลอสต สเนคๆ

ฟชๆ 

 11. คําภาษาหนังสือพิมพ หมายถึง คําที่นักหนังสือพิมพสรางขึ้นใชเพื่อใหเกิดความตื่นเตน 

เราความสนใจผูอาน เชน ประชาธิปไตยครึ่งใบ ภาษาประเภทนี้มีอิทธิพลตอการใชภาษาของคน

ทั่วๆไปเปนอันมาก 

 12. คําภาษาพาณิชย หมายถงึ คําที่ใชในการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อใหสะดุดความ

สนใจ เชน ความสุขที่คุณดืม่ได ใหมๆ กเ็ปนสนมิได 

 13. คําผวน หมายถึง คําที่เมื่ออานยอนกลับสลับสระกันแลว จะไดคําที่มีความหมายอยาง

ใหมเกิดขึ้น บางครั้งจะไดคําที่มีความหมายไปในทางหยาบคาย มักใชคําประเภทนี้ในการสนทนา

ลอเลนระหวางคนสนิท เชน กากินขี้หมู แขกดอย  



 9

 14. คํายอ หมายถึง คําที่เขียนอยางยนยอเพื่อประหยัดถอยคํา มี 2 ลักษณะ 1. เปนการยอ

โดยพูดสั้นๆละไวในฐานที่เขาใจ เชน จุฬาฯ 2. เปนการยอโดยใชตัวพยัญชนะตนแลวเติมจุดลงไป เชน 

ผอ.รร. สนง. 

 15. คําเลียนเสียงพูด หมายถึง คําที่เขียนถายออกมาใหเหมือนกับเสียงพูดใหมากที่สุด ซึ่ง

บางครั้งเสียงพูดนั้นก็มีลักษณะที่เลนลิ้น ทําใหการเขียนพลอยมีลักษณะที่ผิดแปลกตามไปดวย เชน 

ใชมั้ย อยางนึง 

        ประทีป วาทิกทินกร (2539 : 9-10) กลาวเพิ่มเติมประเภทของคําไวอีก 2 ประเภท คือ 

        1. คําเฉพาะอาชีพ หมายถึง คําที่ใชกันในหมูคนอาชีพใดอาชีพหนึ่งและเขาใจกันเฉพาะใน

หมูของตน เชน ชาง ทนายความ ฯลฯ   

        2. คําโบราณ หมายถึง คําที่ใชในสมัยกอน และเลิกใชไปแลวในปจจุบัน หรือยังมีการใชอยู

เปนบางคน ไมไดใชกันโดยทั่วไป เชน ลางที จําเดิมแต เปนตน  

  
2. คําสแลง 
 2.1 ประวัติของคําสแลง 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2542 : 566-568) ทรงกลาวถึงคําสแลงวา คําประเภทนี้

มีปรากฎในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว โดยเรียกวา ศัพทแผลง หรือ คําแผลง และทรงเขียนอธิบายความหมายของคําแผลงไวทาย

เลมวา “คําแผลงเปนของมีทุกภาษา มักเกิดแตมีใครกลาวเปนอุทานขึ้นเฉพาะเรื่องอันหนึ่ง แลวผูอ่ืน

ชอบใจจําเอาไปพูดจนเลยเปนคําสําหรับพูดกันแพรหลาย แตคําแผลงไมใครอยูยั่งยืนเพราะเหตุที่คํา

แผลงมีเกิดขึ้นใหมเสมอตั้งแตโบราณมาจนทุกวันนี้ คําแผลงเกิดขึ้นในชั้นไหนก็มักพูดกันอยูเพียงในชั้น

นั้น คร้ันลวงสมัยมามีคําเกิดขึ้นใหมในชั้นหลัง คนชั้นหลังก็ใชคําใหมพูดจากัน คําแผลงชั้นเกาก็เสื่อม

สูญไปมีนอยคําที่จะคงอยูไดนานถึงหลายชั้นชั่วบุรุษ” ทรงยกตัวอยางมาแสดงไวใหทราบดวย เชน คํา

วา “คางคาว” ใชคูกับคําวา “กา” เปนการใชคําอุปมากับบุคคลที่นอนดึก และนอนหัวค่ํา พวกที่นอน

หัวค่ํา จะเรียกพวกที่นอนดึกวา “พวกคางคาว” และพวกที่นอนดึก ก็จะเรียกพวกที่นอนหัวค่ําวา “พวก

กา” คําทั้งสองนี้จึงใชพูดกันเปนคําแผลง เปนตน  

สมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา (2526 : 16-17) กลาวถึงคําสแลง โดยเรียกวา คําคะนอง และ

อธิบายวาพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ใชคํานี้ไวในหนังสืออนันตวิภาค ทานกลาวไววา 

“สยามพากยนั้นคือ คําพูดภาษาไทยชั้นเกาและชั้นใหม ทั้งคําแผลงและคําตรงใหรูจักคําสูง คําต่ํา คํา

หยาบ คําละเอียด คําละเมียด คําคะนอง ผอนใชใหตองตามความ” พรอมทั้งอธิบายความหมายของ

คําประเภทตางๆ ที่กลาวมาไวดังนี้ 
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คําสูง นาจะไดแกคําศัพทสูงในภาษาวรรณคดี อันมีคําบาลี สันสกฤต เขมร เปนตน ซึ่งไทย

นํามาใชแลวยกยองวาเปนคําภาษาสูง เชน วิหค คําไทยสามัญ หมายถึง นก จําเรียง หมายถึง รอง

เพลง สิงขร หมายถึง หิน, ภูเขา วิโยค หมายถึง จากไป และอัสสุชล หมายถึง น้ําตา 

คําต่ํา ไดแกคําไมสุภาพที่จะใชกับบุคคลอาวุโส แตก็ไมใชคําหยาบ เชน คําดุวา จําใส

กระโหลกไว คําปฏิเสธวาไมเอา คําวาโกหก คําวาตีน เปนตน ตีน ไมใชในภาษาพูดและภาษาเขียน ใช

คําวา เทาแทน โกหก เปนคําที่ไมนิยมใชในการพูด คํานี้ปรากฎในกฎหมายโบราณ เชน ผูรายใจพาล 

สันดานโกหก กฎหมายใหใชคําวาเท็จแทน และผูใหญอบรมใหเด็กใชคําวา พูดเท็จ พูดมุสา พูดปด

แทน  

คําหยาบ ไดแกคําระคายหูไมใชในหมูผูมีกิริยาวาจาดี เชน อาย อี กู มึง คําดาทอ 

คําละเอียด นาจะไดแกคําราชาศัพทสําหรับกษัตริย และพระราชวงศ เปนภาษาประณีตมีทั้ง

คํานาม สรรพนาม กริยา และวิเศษณ เชน พระบาท ขาพระพุทธเจา เสวย บรรทม คํารับวา เพคะ 

พระพุทธเจาคะ เปนตน 

คําละเมียด นาจะไดแกคําสุภาพที่เปนภาษาระดับมาตรฐาน ระดับแบบแผน เชน คุณ ผม 

ดิฉัน ขาพเจา ทาน รับประทาน หามิได เปนคําที่ใชทั้งในการพูดและการเขียน บอกใหรูถึงผูใชวาเปนผู

มีการศึกษารูกาลเทศะและบุคคลที่ควรใชดวย 

คําคะนอง เปนคําประเภทหนึ่งซึ่งเปนภาษาปาก ใชพูดกันในระดับที่มิใชภาษาสุภาพเปน

แบบแผน แตก็มิใชคําหยาบ คําต่ํา ถือเปนคําพิเศษที่หนุมสาวหรือกลุมวัยคะนอง หรือคนคะนอง

กําหนดขึ้นใชแปลกๆ หูในกลุมของเขาใหเปนที่สนุกขบขัน และเปนสัญญาณที่รูกันวาหมายถึงอะไร 

ที่มาของคําคะนองอาจมาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นกับบุคคลในกลุม   หรือส่ิงที่กลุมสนใจรวมกัน กผู็กคาํ

ข้ึนลอเลียนพูดกันเลน คําคะนองอาจเปนคําโดดหรือวลีก็ได ความหมายเหมือนคําสามัญที่คนพูดจา

กันในชีวิตประจําวัน แตก็ฟงขบขันและแปลกหูดี 

        
 2.2 ความหมายของคําสแลง 

มีผูใหคํานิยามความหมายของคําสแลงไวจากพจนานุกรมและจากนักการศึกษาไว ดังนี้ 

  2.2.1 ความหมายจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

      ความหมายจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ    

  Oxford Advances Learner’s Dictionary (Hornby, A.S. 2005 : 1433) Collier’s 

Dictionary (Halsey 1986 : 935) The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics (R.L. 

Trask 2000 : 312) และ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Cambridge 2003 : 1184) 

ใหความหมายไว ดังนี้    
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   ภาษาพูด คําพูด ที่ไมเปนทางการ ไมอยูในระดับมาตรฐาน เปนคําซึ่งใชในภาษาพูด

มากกวาภาษาเขียน คําเหลานี้เปนคําธรรมดาในภาษาพูดหรือคําที่สรางขึ้นใหม มีลักษณะแปลกพิเศษ

นํามาใชแทนภาษาที่ใชกันโดยปรกติ ใชในกลุมคนที่มีลักษณะเฉพาะรวมกัน หรือกลุมอาชีพเดียวกัน 

เพื่อแสดงความเปนสมาชิกของกลุม คําสแลงสวนใหญใชในชวงระยะเวลาสั้น แตก็มีคําเปนจํานวน

มากที่ถูกใชกันมานานและไดรับการพิจารณาใหเปนภาษามาตรฐานในปจจุบัน   

    ความหมายจากพจนานุกรมภาษาไทย 

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 1140) พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับปรับปรุง

ใหม (สอ เสถบุตร 2546 : 753-754) พจนานุกรม Oxford Wordpower Dictionary For Thai Learners 

(สุไร พงษทองเจริญ; และคณะ 2547 : 744) และ พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับปรับปรุงใหม (วิทย 

เที่ยงบูรณธรรม 2544 : 714) ใหความหมายไว ดังนี้ 

     คําตลาด ถอยคําหรือสํานวนที่ใชเขาใจกันเฉพาะกลุม หรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง ภาษารหัส

ของขโมยหรือโจร ไมใชภาษาที่ยอมรับกันวาถูกตองตามหลักภาษา เปนคําที่ใชในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

และไดรับความนิยมเปนชวงสั้นๆ  บางครั้งเปนคําไมสุภาพ    

  2.2.2 ความหมายของนักการศึกษาชาวตางประเทศและชาวไทย 

                 นักการศึกษาชาวตางประเทศใหความหมายไว ดังนี้ 

                 เฟล็กซเนอร (Flexner.  1975 : vi) กลาวถึงคําสแลงวา หมายถึง กลุมคําและคําแสดง

ความรูสึกที่ถูกนํามาใชและไมเปนที่เขาใจของบุคคลภายนอก เปนคําที่ไมเปนที่ยอมรับในการใชอยาง

เปนทางการโดยคนสวนใหญ 

                เบอริดจ (Burridge.  2004 : 113-114)  กลาวถึงคําสแลงเพิ่มเติมวา หมายถึง คําที่เกิด

จากภาษาพูด ไมใชภาษาเขียน เปนคําที่ใชเฉพาะกลุม และทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธสมาชิกในกลุม

เขาดวยกัน  

                 นักการศึกษาชาวไทยใหความหมายไว ดังนี้ 

                 สุดาพร ลักษณียนาวิน (2523 : 62-64) กลาวถึงคําสแลงวา หมายถึง คําที่นํามาใชแลว

ทําใหเกิดภาพพจนหรือรสชาติแปลกๆ   เปนการใชคําเพื่อแสดงความเปนสมาชิกของกลุมและแสดง

ความแตกตางจากกลุมอ่ืนๆ  คําประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการใชไมนาน เนื่องจากวามีคําหรือสํานวน

ใหมๆ เกิดขึ้นมาแทนที่ หรือคําใดหากใชกันในกลุมที่มีลักษณะเดนในสังคม คําเหลานั้นก็อาจจะใชกัน

แพรหลายไปสูนอกกลุมได    

                 วิไลวรรณ ขนิษฐานันท (2526 : 34) กลาวถึงคําสแลงเพิ่มเติมวา หมายถึง คําที่ใชเฉพาะ

บุคคลที่มีความสนใจรวมกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน การใชคําสแลงจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับปจจุบัน ส่ิงที่

เกิดเปนประจํา หรือเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใกลตัว 
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     อัควิทย เรืองรอง (2539 : 96) ใหความหมายไวเชนเดียวกัน แตกลาวไวเพิ่มเติมวา เปนคํา

ที่ไมปรากฏในพจนานุกรม หรือถาปรากฏก็จะระบุวาเปนภาษาปาก เปนคําที่ใหความหมายเชงิอารมณ  

คือเปนภาษาที่มีชีวิตชีวา มีสีสันและใหพลังตอการสื่อความหมาย  

     กาญจนา นาคสกุล (2542 : 45) ยงักลาวเสริมอีกวาสแลงเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ 

slang หมายถงึคําพูดในภาษาพูดที่ผูพูดคดิดัดแปลงใหแปลกไปจากคําปกติ  

  จากที่กลาวมาทั้งหมด สรุปความหมายของคําสแลงได ดังนี ้

  คําสแลง หมายถึง ภาษาพูดหรือคําพูดที่ไมเปนทางการ เปนคําสรางขึ้นใหมที่มีลักษณะ

แปลก พิเศษ ทําใหเกิดรสชาติ สรางอารมณ หรือกอใหเกิดภาพพจนข้ึนได เปนคําที่ใชในกลุมคนที่มี

ลักษณะเฉพาะรวมกัน หรือคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยที่บุคคลภายนอกไมเขาใจ

ความหมายของคํา การใชคําสแลงมักจะเปนที่นิยมแคระยะเวลาหนึ่ง และหากบางคําที่ใชกันเปนที่

แพรหลาย อาจไดรับการยอมรับใหเปนภาษามาตรฐานได ในเวลาตอมา 
 
 2.3 ประเภทของคําแสลง แบงออกได ดังนี้ 

สุชาดา เทวะผลิน (2531 : 12-50) แบงคําสแลงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. คําสแลงแท เปนคําที่ส่ือความหมายเชิงสแลงไดดวยรูปคําเองโดยไมตองพึ่งบริบท เชน 

เชลียร หมายถึง การยกยอประจบสอพลอจนออกนอกหนาอยางนารังเกียจ 

2. คําสแลงไมแท เปนคําที่ส่ือความหมายเชิงสแลงในการนําไปใชในบริบทตามเจตนาของ

ผูใช และมีความหมายอยางหนึ่งเมื่อปรากฎโดยลําพัง ซึ่งไมใชความหมายเชิงสแลง เชน เดก็ไมชอบกนิ

กึ๋นไก  กึ๋นหมายความถึง อวัยวะของสัตวปก คุณไมทําเพราะไมมีกึ๋นใชไหมละ สวนประโยคนี้ กึ๋น

หมายถึงความสามารถหรือความกลา 

จินตนา พุทธเมตะ (2546 : 7-8) แบงคําสแลงออกเปน 3 ประเภท คือ  

1. คําสแลงแท เปนคําที่ถูกกําหนดเสียงและความหมายขึ้นมาใหม และอาจมีลักษณะของ

เสียงและความหมายจากคําที่มีอยูเดิม เชน ซาว หมายถึง ผูชายกะเทยที่มีพฤติกรรมแสดงตนวาเปน

หญิงไมใชชาย เปนการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะตนและเสียงวรรณยุกตจากคําเดิมสาว 

2. คําสแลงเทียม เปนการนําคําที่มีอยูในภาษาปกติมาทําใหเกิดความหมายใหมข้ึนมา อาจ

เปนความหมายเชิงอุปมา หรือใชในหนาที่ที่กําหนดขึ้นใหม ซึ่งคําจํากัดความคําสแลงเทียมของจินตนา 

พุทธเมตะ คลายกับคําสแลงไมแทของสุชาดา เทวะผลิน เชน แหนม หมายถึง คนที่มีลักษณะรูปราง

อวนเตี้ย มาจากการนําลักษณะของแหนมที่กลมเปนปลองไปเปรียบเทียบ 
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3. คําสแลงลักษณะประสม เปนคําสแลงที่ตัดพยางคจากคําเดิม หรือเปนการประสมคํา

ระหวางคําสแลงแทกับคําสแลงเทียม เชน กะ หมายถึง กะเทย เปนการตัดคําจากคําเดิมวา กะเทย 

และเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตเพื่อส่ือความหมายทางอารมณ 

   
 2.4 ที่มาของคําสแลง 

วิไลวรรณ ขนษิฐานันท (2526 : 36) และ อุษณา กาญจนทัต (2542 : 29-30) กลาวถึง

แหลงที่มาของคําสแลงไวคลายคลึงกัน ดังนี้          

  1. เกิดจากกลุมคนตางๆ ที่มีความแตกตางกันดานวิชาการหรืออาชีพ เพศ เปนตน ทําใหมี

การคิดสรางคําศัพทเฉพาะกลุมข้ึนใชในลักษณะที่ไมใชภาษามาตรฐาน เชน เงือก เปนศัพทในวงการ

กระเทย หมายถึง ผูชายกระเทยที่หนาตาไมดี ไมหลอ เปนตน 

2. เกิดจากภาพยนตรและเพลง มีการใชคําพูดตามแบบที่ไดยินกัน เชน เด็กเล็กๆ ใชคํา

ทักทายวา “คารวะทานปา” แทนคําวา “สวัสดีครับคุณปา” เปนการนําสํานวนการพูดจากภาพยนตรจีน

มาใช  หรือมีคนนิยมพูดกันวา “เอาความทุกขไปทิ้งทะเล” เปนการนําคําจากเพลงไปใช เปนตน 

3. เกิดจากสื่อมวลชนตางๆ ผูคนนิยมนําคําและวลีตางๆ ไปใชโดยที่ไมมีความหมายอะไร

มากนัก เชน ไปไหนๆ ไปเมโทร เปนคําที่มาจากโฆษณาในโทรทัศน คําวา หาหวง หมายถึง หนาดาน, 

โปเต หมายถึง หัวหยิก และจากละครโทรทัศน เชน สุดทายก็บัวแลงน้ํา 

 4. เกิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม ทําใหเปนตนเหตุของการเกิดคําหรือวลีที่เปนสแลงได

ในบางครั้ง เชน คําวา “เตือนใจ” เกิดจากคดีฆาตกรรม และหนังสือพิมพเขียนขาวนี้เปนเวลานานจนทาํ

ใหเกิดเปนวลี “คดีเตือนใจ ” ข้ึนมา และคํานี้ปรากฎในภาษาเขียนบอย จึงทําใหแปรสภาพไปเปนคํา

ธรรมดา 

อุษณา กาญจนทัต ไดกลาวเพิ่มเติมถงึแหลงที่มาของคําสแลงไวอีก 4 ขอ ดังนี ้      

1. เกิดจากการเลน การแขงขัน การพนัน การมหรสพ เชน สอยคิว มวนเสื่อ บอนแตก 

        2. เกิดจากนิทาน วรรณคดี และวรรณกรรม เชน วัดรอยตีน ไรเทียมทาน  

        3. เกิดจากประเพณีและความเชื่อ เชน ฟาดเคราะห ยกครู ปลอยวัด 

        4. เกิดจากคําอุทาน เชน อกอีแปนแตก อุยตายวายกรี๊ด ใหตายเถอะโรบิน       

 

        สําหรับเหตุผลในการใชคําสแลงนั้น วิไลวรรณ ขนิษฐานันท (2526 : 37-38) ไดกลาวไววาทํา

ใหการใชภาษามีรสชาติแตกตางไปจากการที่ไมใชสแลง โดยมีสาเหตุใหญๆ ดังนี้ 

        1. เพื่อแสดงความสนิทสนมและความเปนกันเอง คําสแลงในลักษณะนี้มักเปนคําสแลง

เฉพาะกลุม 
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        2. เพื่อความสนุกสนานในการเลนคํา เชน คําวา “เด็กฮารด” เมื่อใชกันเปนที่รูจักแพรหลาย ก็

ทําใหมีคําวา “เด็กเฮิรท” และ “เด็กฮื้อ” สําหรับคําวาคนเปนหวัด ตามมา 

        3. เพื่อผอนคลายความตึงเครียด หรือระเบียบวินัยตางๆ เชน การพูดถึงความตายหรือคุก

ตะรางโดยตรง เปนเรื่องที่ตึงเครียดมาก จึงใชสแลงวา “ไปขายถาน” หรือ “ กลับบานเกา ” หรือ “ไป

สวรรค” สําหรับคําวาตาย และ “มุงสายบัว” และ “ฮองกรง” สําหรับคําวาคุก เปนตน 

        อุษณา กาญจนทัต ไดกลาวถึงการใชคําแทนแบบนี้วา เพื่อชวยลดความนาเกลยีด นากลวัลง

ดวย ตัวอยางการใชคําวา โกงคอขัน คายแกว แทนคําวา อาเจียน 

        4. เพื่อแสดงสติปญญาในการใชคําแสดงอารมณขัน การถากถางเสียดสี เชน คําวา “เพี้ยน” 

หมายถึง การจําหรือกระทําอะไรพลาดไป “แอปเปล” หมายถึง อัปรีย “ ตุด” หมายถึง กระเทยที่เปน

ผูชาย“ กระเทียม ” หมายถึง กระ-เทย “พูดจามีสาระ” หมายถึง การพูดแซงโดยที่ตัวผูพูดแซงไมทราบ

วาผูอ่ืนกําลังพูดเรื่องอะไร 

        5. เพื่อแสดงความแปลกประหลาด พิสดาร เปนการหลีกหนีความจําเจซ้ําซากในการพูด

ภาษา เชน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใชคําวา “เนน” แทนคําวา “กิน” หรือ “ทาน” 

        6. เพื่อใหเหมือนกับผูอ่ืน ที่มีการใชคําสแลงในสังคมนั้น 

        นอกจากนั้นพารทริจ (Partridge.  1954 : 115-116) กลาวถึงเหตุผลในการสรางคําสแลง

เพิ่มเติมไวดังนี้ 

        1. เพื่อแสดงภาพพจน 

        2. เพื่อความหลากหลายในการใชคํา 

        3. เพื่อส่ือความใหกระชับยิ่งขึ้น 

      4. เพื่อปรับทัศนคติของแตละคนใหเปนหนึ่งเดียวกนั 

       5. เพื่อใชเปนความลับ โดยที่คนนอกกลุมไมเขาใจ        
 
 2.5 ลักษณะการสรางคํา 
  2.5.1 การสรางคําใหม 

  เฟลกซเนอร (Flexner.  1975 : 596-608) กลาวถึงวิธีการสรางคําใหมในภาษา  (The 

mechanical formation of new words) ดังนี้ 

  1. การเปลี่ยนความหมาย (Changes in meaning)  

               คําที่เกิดขึ้นใหมสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนความหมายของคําเกา เปนการขยาย

ความหมายของคํา หรือการทําใหความหมายแคบลง คําใหมที่เกิดขึ้นจากทั้งสองวิธีนั้นยังคงรูปสะกด

ตามคําเกา ดังนั้นการออกเสียงหรือการเนนจึงมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางนอย  
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               1.1 ความหมายกวางขึ้น (Generalization) มีวิธีการ 2 แบบ คือ 

    1.1.1 การขยายคํา (Radiation) ในทางภาษาศาสตรหมายถึงการนําคําเดิมมาใช

ในความหมายใหม ซึ่งสอดคลองกับความหมายเดิม เชน คําวา มือ มีความหมายที่หลากหลายใน

ภาษามาตรฐาน และภาษาสแลง ดังนี้ ความหมายปรกติ 1. มือ หมายถึง น. อวัยวะสวนหนึ่งของ

รางกายอยูตอจากปลายแขน ประกอบดวยฝามือ และนิ้วมือสําหรับจับ เปนตน 2. มือเกา หมายถึง น. 

คนเกง ผูชํานาญการ ผูอยูในวงการมายาวนาน 3. มือส้ันตีนสั้น เปนสํานวน หมายถงึ ก. ขาดกาํลงัทีจ่ะ

ชวยใหกิจการสําเร็จดวยดี 5. มือใหม หมายถึง ว. ยังไมมีความชํานาญ ความหมายแตละคําขยาย

ความจากคําเดิม คําวา มือ  

    1.1.2 การเชื่อมคํา (Concatenation) ในทางภาษาศาสตรหมายถึงการนําคําเดิม

มาใหความหมายหลายๆ ความหมาย โดยแตละความหมายไมเกี่ยวของกับความหมายเดมิของคํา

นั้นๆ แตจะเชือ่มโยงกับความหมายใหมที่เกิดขึ้นกอนหนานี ้  เชน คําวา cardinal มาจากภาษาลาติน

และฝรั่งเศส และมีความหมายเทากบั hinge ซึ่งมีความหมายวา ความสําคัญพืน้ฐาน หรือสําคัญที่สุด 

เชน cardinal number หมายถงึ เลขจํานวนนับทัง้หมดที่แสดงถึงจํานวน เชน 1,2,3,4 เปนตน ตอมา

คํานี้ไดหมายถึงหัวหนาหรือผูนําที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ผูนําทางศาสนาโรมันคาทอลิค และตอมา

คํานี้ยงัใชอธิบายถงึเสื้อคลุมของพระคารดินัลที่มีสีเหลืองแดงสด จากความหมายนี้ทาํใหนําไปใชเรียก

นกอเมริกนัทีม่ีสีเดียวกนันี้  จนเปนชื่อของทีมเบสบอล St. Louis Cardinals ซึ่งมีสัญลักษณเปนรูปนก

คารดินัล ดังนัน้จากคําวา cardinal ซึ่งหมายถงึ ความสาํคัญอันดับแรก ความหมายเพิ่มข้ึนเปนโปป,  

สี, นก และทีมเบสบอล  ความหมายของคําเหลานี้เกิดจากการขยายความหมายจากความหมายเดิม 

แตไมมีความเกี่ยวเนื่องกับความหมายดั้งเดิมของคํา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความหมายโดยการเชื่อม

ความนี้ คําแตละคําจึงเชื่อมตอกันกับความหมายกอนหนานี้ในลักษณะที่เปนลูกโซ 

   1.2 ความหมายแคบลง (Specialization) หมายถึงคําที่เคยมีความหมายกวาง ถูก

นํามาใชใหความหมายแคบลง เชน คําวา corn หมายถึง เมล็ดธัญพืชชนิดใดๆ ก็ตาม แตในปจจุบันคํา

นี้ หมายถึง เมล็ดขาวโพดเทานั้น หรือคําวา liquor หมายถึง ของเหลว แตปจจุบัน หมายถึง เครื่องดื่มที่

เปนแอลกอฮอลล การทําใหความหมายแคบลงนั้นเกิดขึ้นนอยกวาการขยายความหมาย  

                คําที่มีความหมายแคบลง เชน คําวา horn ปกตินํามาใชกับคนที่ขับรถยนต หมายถึง 

แตรของรถยนต แตมีความหมายอื่นๆ อีก เชน สามีที่ภรรยามีชูและถูกสวมเขา (cuckold) แฟนของนัก

สูวัวกระทิง (bullfight fan) คําที่มีหลายความหมายถูกนํามาใชเฉพาะกลุม ทําใหความหมายเหลือ

เพียงความหมายเดียวในกลุมนั้นๆ  

                การสรางคําใหมใหมีความหมายกวางและความหมายแคบลงสามารถทําไดดวย

วิธีการใชอุปลักษณและภาษาภาพพจน ไดเชนกัน (Metaphor and figurative) วิธีนี้เปนการอธิบายสิ่ง
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ตางๆ ผิดจากหลักความเปนจริง คือสมมุติใหส่ิงไมมีชีวิต มีลักษณะอาการเหมือนสิ่งมีชิวิต เรียกวา 

บุคลาธิษฐาน (Personification) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใชอุปลักษณ เชน ขอความวา ดนตรีเตนได 

หรือ รถยนตบาคลั่ง 

              

 ความหมายทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจะมี 2 ลักษณะ คือ 

             1. ความหมายเปลีย่นไปในทางทีดี่ข้ึน (Elevation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความหมายของ

คําไปในเชิงบวก ทําใหยกระดับของคําไปในทางที่ดีข้ึนมากกวาแตกอน เชน คําวา angel จาก

ความหมายเดมิแปลวา ผูสงสาร หรือผูนําขาว แตในปจจุบันไดถูกเปลีย่นความหมายไปในทางที่ดีข้ึน 

หมายถงึ นางฟา  

 2. ความหมายเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมลง (Degradation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

ความหมายของคําไปในเชิงลบ ทําใหลดระดับของคําไปในทางที่เสื่อมลง เชน คําวา pirate จาก

ความหมายเดิมแปลวา นักผจญภัย แตในปจจุบันไดถูกเปลี่ยนความหมายไปในทางที่เสื่อมลง 

หมายถึง โจรสลัด หรือผูที่ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

 

 2. การเปลี่ยนรูปคํา (Changes in form) แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

               2.1  การเปลี่ยนรูปคําทําใหยาวขึ้น (Changes in form-lengthening) 

               คําใหมที่เปลี่ยนรูปคําใหยาวขึ้นจากคําเดิม ทําไดดวยวิธีการประสมคําและการรวบคํา 

หรือโดยการเติมหนวยคําเพิ่มที่ขางหนา (อุปสรรค) และขางหลัง (ปจจัย) 

                  2.1.1 การประสมคํา (Compounding)  

                  เปนการนําคํา 2 คํา มารวมกัน ทําใหกลายเปนคําเดียว เชน daisy มาจาก day’s 

eye คําวา daisy เกิดจากรูปแบบของ daisic และ dayesege ซึ่งคําวา dayesege มาจากคํา

ภาษาอังกฤษโบราณ doegeseage หมายถึง day’ s eye, doeg = day และ eage = eyeg เปนการ

พูดถึงดอกทานตะวันที่กลีบดอกไมจะบานในตอนกลางวัน เปดใหเห็นลักษณะที่เหมือนกับตาสีเหลือง

และดอกทานตะวันจะหุบลงอีกครั้งในตอนเย็น การรวมคําอาจเกิดจากคํามาตรฐานสองคํา เกิดจากคํา

สแลงสองคํา หรือเกิดจากคํามาตรฐานและคําสแลงรวมกันไดเชนกัน เชน baby-sit, hot-chot เปนตน 

ไมวาคําตางๆ เหลานี้จะเกิดจากการรวมคําแบบใดก็ตาม ในที่สุดแลวการเนนหรือลักษณะเฉพาะของ

คําจะหายไป เชน “God be with ye” กลายเปน “good-by” ไมคงความหมายเดิมอีก  การประสมคํา

เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษบอยๆ โดยเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเปนไปตามธรรมชาติ และคําสแลงที่เกิดขึ้น

ดวยวิธีการประสมคํา มีอัตราการเกิดที่ปรากฏขึ้นไดบอยมาก  

   2.1.2 การเติมหนาหรืออุปสรรค และการเติมหลังหรือปจจัย (Prefixes and suffixes) 
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                  เปนวิธีการสรางคําโดยนําหนวยคําเติม (Affixes) ของคําเติมหนา และคําเติมหลัง ซึ่ง

เปนการสรางคําที่พบไดทั่วไปในภาษากรีก และลาติน และภาษาเยอรมัน มักเปนคําหลายพยางค  ทุก

วันนี้ภาษาพื้นเมืองใชรากศัพทที่ยืมมา และการเติมอุปสรรคปจจัยจากแหลงตางๆ เพื่อที่จะสรางคํา

ใหมข้ึนมา เรียกวา remacadamized re- มาจากภาษาลาติน mac มาจากภาษาเซลติค adam มาจาก

ภาษาฮิบรู –ize มาจากภาษากรีก ซึ่งรับมาจากฝรั่งเศส และ –d เปนอักษรตัวเดียวที่มาจาก

ภาษาอังกฤษดั้งเดิม กลุมคําใหมๆ ที่สรางจากการเติมอุปสรรคและปจจัย เรียกวา การแปลงทางภาษา 

(Derivations)  

                  ทั้งกลุมคํามาตรฐานที่ใชกันทั่วไป และกลุมคําแสลงถูกสรางขึ้นจากการเติมอุปสรรค 

หรือ ปจจัย ที่คํารากศัพท  อดีตกาลถูกสรางจากการเติม ed ที่รากคํากริยา คํานาม หรือคําแสดงกลุม

คน องคกร สรางขึ้นโดยเติม -er, -ster, -ess และอื่นๆ  เมื่ออุปสรรคและปจจัยถูกนํามาเติมเขากับคํา

แสลง  ความหมายของคําที่เกิดขึ้นใหมนี้สามารถแปลไดจากรากศัพทเดิม  

   2.1.3 การรวบคํา (Blending)  

                  เปนคําใหมที่เกิดจากการนําสวนยอยของสองคํามารวมกัน ทําใหกลายเปนคําเดียว 

มีการรวบคําโดยใชสวนแรกของคําที่หนึ่งรวมกับสวนที่สองของอีกคํา ซึ่งคําสองคํามีเสียงทั่วไป ปกติจะ

เปนเสียงสระกลาง การรวบคํามีสองชนิด คือ คําที่สรางขึ้นโดยแตละบุคคล ซึ่งคําเหลานั้นถูกยอมรับใน

การนํามาใช และอีกชนิดหนึ่งคือคําที่สรางขึ้นโดยแตละบุคคลเชนกัน แตนานๆ คร้ังจึงเปนที่ยอมรับ 

และผูฟงจําเปนตองทวนความจําถึงคําสองคําที่นํามารวบเขาดวยกันเพื่อใหแนใจในความหมายของคํา

ใหมที่เกิดจากการรวบคํานั้น 

                  กลุมคํามาตรฐานที่ยอมรับและนํามาใช เชน คําวา motel มาจาก (motorist + hotel) 

และคําวา smog มาจาก (smoke + fog) การรวบคําจะไมเกิดขึ้นบอยๆ ในคําแสลง แมวาคําที่ใชกัน

มาก อยางคําวา mangy (mean+stingy), scrowsy (screwy+lousy) 

          

  2.2 การเปลี่ยนรูปคําทําใหส้ันลง (Changes in form-shortening) แนวโนมใน

ภาษาอังกฤษ และโดยเฉพาะภาษาสแลงถูกเปลี่ยนรูปคําใหส้ันลงเพื่อนํามาใชอยางไมเปนทางการเปน

เร่ืองที่เกิดขึ้นบอยๆ คําอาจทําใหส้ันลงโดยการตัดสวนทาย และตัดสวนหนาของคําออก การใชตัวยอ 

                  2.2.1 การตัดสวนทายของคํา (Back clipping) เปนวิธีการที่ใชมากที่สุด โดยการตัด

พยางคเดียวหรือกลุมพยางคจากสวนทายของคําใหเหลือคําหลักอยางเดียว (stump word) เชน math 

(ematics) , memo(random) คําสแลง เชน cig(arette), homo (sexual) คําที่ตัดสวนทายออกแลวยัง

สามารถเขาใจได คําหลักสวนใหญความหมายอยูที่พยางคแรก คําที่ตัดสวนทายออกสวนใหญมาจาก

คําที่เนนพยางคแรก  
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                  การสรางคําแบบยอนถอย (Back formations) เปนการตัดปจจัยของคําออก เชน การ

ตัด –er, -or, -ar หรือ -r  จากสวนทายของคํา เพื่อเปลี่ยนคํานามใหเปนคํากริยา จึงทําใหเกิดการเขาใจ

ผิดคิดวาการตัดสวนทายที่เปนปจจัยออกในทุกคํา จะทําใหเหลือรากคําที่เปนกริยา ดังนั้นจึงมีคํากริยา

ที่สรางขึ้นมาใหม เชน auth จาก author, ush จาก usher   

                  2.2.2 การตัดสวนหนาของคํา (Front clipping) เชน (de)spite, (peri)wig  สวนการ

ตัดพยางคในคําแสลง เชน (be)bop, croot(from recruit), (con)fess, (tele)gram โดยปกติการตัด

สวนหนาเกิดจากการตัดพยางคแรกที่ไมเนนหนัก หรือกลุมพยางคสองคํา สามคํา หรือส่ีคํา เพื่อใหเปน

คําหลัก การตัดสวนหนาของคําสวนใหญเกิดจากการลดคําอุปสรรค การตัดพยางคสวนหนามักทําให

นาสนใจมากกวาการตัดพยางคสวนทาย เพราะคําประเภทนี้เกิดขึ้นยากกวา และระบุที่มาของคําเดิม

ยาก                                             

   การตัดสวนหนาและสวนทายของคํารวมกัน (Combination front and back 

clippings) การตัดคําแบบนี้บางครั้งเกิดขึ้นในภาษาอังกฤษ ที่พบในคําแสลง เชน gate มาจาก 

alligator, tec มาจาก detective การตัดพยางคทั้งสวนหนาและสวนทายนั้นมักไมเปนที่นิยม ในการ

ตัดคําสวนใหญจะตัดพยางคสวนทายกอนพยางคสวนหนา 

                  การตัดถอยคํา (Clipped phrases) สวนใหญจะตัดคําหรือกลุมคําของถอยคําตัว

สุดทาย (คลายกับการตัดพยางคสวนทาย) การตัดวลีทั้งในคํามาตรฐานและคําแสลงเปนที่นิยมตั้งแต

สงครามโลกครั้งที่สอง การตัดวลีเกิดจากการตัดสวนที่สองของคําประสมใหเปนสองคํา เชน flats (flat-

heeled shoes), nylons(nylon-stockings) การตัดวลีดังกลาวเปนการตัดพยางคสวนทาย แตการตัด

พยางคสวนหนาก็ยังพบไดเชนกัน เชน (menstrual) period, (down) with it เปนตน ชื่อสถานที่ที่มี

หลายคําก็สามารถทําใหส้ันลงได โดยคงคําวา “the” ไวกอนทําใหรูปคําสั้นลง เชน the (West) Point, 

the (French) Quarter in New Orleans วลีบางประโยคถูกทําใหส้ันลงโดยตัดสวนหนา หรือสวนทาย

สวนใดสวนหนึ่ง เชน  heebie-jeebies เปน heebies หรือ  jeebies การตัดคําสามารถใชเพื่อละคํา

ตองหามไดดวย เชน up your ass ตัดพยางคทายออกเปน up yours  

   2.2.3 การใชตัวยอและคําที่สรางขึ้นจากการใชตัวยอ (Abbreviations and 

acronyms) มีการใชตัวยอในคําสแลงที่เปนคําเดี่ยวเปนจํานวนนอย เชน  H สําหรับคําวา horse หรือ 

heroin, M สําหรับคําวา morphine ตัวยอเหลานี้ไมใชตัวยอที่ใชกันโดยปรกติ ตัวยอจะถูกนํามาใช

สําหรับคํามาตรฐานทั่วไป   

                  อยางไรก็ตาม มีการนําวิธีนี้มาใชบอยครั้งในวลีที่เปนสแลง เปนการใชตัวยอในการ

พูดและเขียน โดยการยอที่อักษรตัวแรกของแตละคํา เชน A.W.O.L. (absent without leave), s.o.l. 

(shit out of luck) ตัวยอที่ใชในวลีเหลานี้เปนคําสั้นและมีพลัง ตนกําเนิดของตัวยอประเภทนี้สวนใหญ
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มาจากเคานเตอรส่ังอาหารกลางวัน กองทัพ และคําพูดอนาจารของผูชาย คําแสลงบางครั้งเกิดจาก

การเลียนแบบการยอ คือใชตัวอักษรแทนเสียงของคํา เชน I.O.U. หมายถึง I owe you เปนคําพูดที่ใช

เพื่อรับรองวาจะจายหนี้คืน    

                  การยอวลีโดยใชอักษรตัวแรกของแตละคํามารวมเขาดวยกัน และออกเสียงเปนคํา

ใหม เรียกวา คําที่สรางขึ้นจากการใชตัวยอ และบอยครั้งก็มีการนําแตละตัวอักษรมารวมกันเปนคํา 

เชน snafu (situation normal :  all fucked up) 

                  

 3. การเปลี่ยนแปลงการออกเสียง (Changes in pronunciation) เปนการเปลี่ยนแปลงโดย

เนนเสียง เปลี่ยนเสียง หรือเติมกลางระหวางพยางคของคําเดิม 

               3.1 การเปลี่ยนเสียงอยางงาย (Simple changes in pronunciation) เปนการออกเสียงที่

แตกตางไปเล็กนอยจากคําเดิม โดยปรกติเปนการเปลี่ยนที่ไมมีผลกับการสะกดคํา และใชการออก

เสียงที่ดังขึ้น หรือมีการเนนเสียงในประโยค การออกเสียงแทจริงแลวไมไดเปลี่ยน แตเปลี่ยนทํานอง

เสียงทั้งประโยคในคํามาตรฐาน เชน  It’s a real cool day. หมายถึง It’s a very chilly day. ในภาษา

มาตรฐานเนนเสียงที่คําหลัก it’s, real cool และ day. เทากัน หรือเนนเสียงเล็กนอยที่คําวา real ถา

เปนวันที่สบายอยางยิ่ง จะเนนเสียงที่คําวา real และ day ประโยคนี้จะออกเสียงสูงอยางเต็มที่และชาๆ

ที่สามคําสุดทายเปน  It’sa real cool day  สวนในคําสแลงจะเนนเสียงที่คําวา real เสมอ และคํา

มาตรฐาน day เกือบจะไมไดรับการเนนเสียงเลย เปนการกลืนเสียงเขาดวยกัน โดยความเปนจริงคํา

แสลง real cool จะรวมกันเปนคําเดียว ทําใหเนนประโยคและระดับที่สูงสุดของน้ําเสียงในประโยคดวย

เปน It’sa REAL COOL day การเปลี่ยนแปลงสวนมากเกิดขึ้นเวลาใชคําใหม หรือเมื่อพูดกับคนแปลก

หนา 

  3.2 การตูเสียง1 (Corruptions) เปนการออกเสียงคําที่เปลี่ยนจากคําเดิมมักเกิดขึ้นนานๆ

คร้ัง ในภาษาสแลงคําสองคําที่มีเสียงคลายคลึงกันอาจจะทําใหเกิดการทอดเสียงของแตละคํารวมกัน

ได เชน คําวา heart และ hard ทอดเสียงรวมกันเปนคําวา hardt เพราะคําวา hard เมื่อใชเปนสแลง 

หมายถึง the erect penis และ heart ใชเปนสแลงหมายถึง the glans of the penis ทั้งสองคําจึง

หมายถึงสิ่งเดียวกัน สามารถนํามาใชแทนกันได ผูพูดจะออกเสียงต่ําเวลาที่พูดถึงสองคํานี้ ทําใหออก

เสียงไมชัด ผูฟงไมสามารถบอกไดวาผูพูดหมายถึงคําใด  

 คําที่ไดจากการเปลี่ยนเสียงมีการสะกดผิดบอยๆ เชนกัน เชน first เปน foist คําเปลี่ยนเสียง

ไปแตความหมายของคํายังเปนความหมายเดิม เปนการออกเสียงไมชัดเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน

                                                 
1
คําน้ีเรียกตามลอม เพ็งแกว จากหนังสือภูมิพื้นภาษาไทย  (2545)   
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ของสําเนียงชาวบรูคลิน ดังนั้น คําวา foist มีความหมายเชนเดียวกับคําวา first คําประเภทนีเ้ปนทีน่ยิม

ใชโดยตัวละครที่มีลักษณะตลก และนักเรียนบาง สวนใหญที่เห็นไดชัดเปนการเปลี่ยนเสียงเพื่อความ

ขบขัน การหัวเราะ หรือความทะเลน เชน automobubble, martooni การเปลี่ยนเสียงเรียกอีกอยางได

วา การสรางคําหยอกลอ (jocular folk etymology) เปนการออกเสียงคําตางประเทศ คําที่มีความ

ซับซอน หรือศัพทเทคนิคผิด ทําใหดูเปนทางการนอยลง วิธีนี้คอนขางจะเปนที่นิยมหลังสงครามโลก

คร้ังที่ 1 เชน olive oil เปน au revoir, very close veins เปน varicose veins การเปลี่ยนเสียงอาจจะ

นิยมในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือเกิดขึ้นอยางตอเนื่องได     

               3.3 การเติมหนวยคําเติมกลางระหวางพยางคของคําเดิม (Infixes) เปนการนําหนวยคํา

เติม (Affixes) เติมที่กลางคํา ระหวางพยางค คําที่นิยมนํามาใช คือ –ma-, -ama-, and –a- เชน คํา

เลียนเสียงดังของกระดิ่ง ting-a-ling โดยปรกติเปนการเติมลงไปหลังพยางคที่สองของคําที่มีสามหรือส่ี

พยางค เพื่อใหเกิดอารมณขัน หรือความทะเลน ทําใหคํายาวขึ้น การเติมคําเหลานี้ไมทําใหความหมาย

เปลี่ยนไป 

           

 4. การเปลี่ยนหนาที่ทางไวยากรณ (Changes in the part of speech) เปนการเปลี่ยนแปลง

หนาที่ของคํา (Functional shift) เกิดขึ้นไดในทุกๆ ระดับของภาษา ทั้งภาษามาตรฐาน ภาษาพูด หรือ

ภาษาสแลง การเปลี่ยนหนาที่ของคําไมทําใหทั้งความหมาย และรูปคําเปลี่ยนไป เปนการเปลี่ยนหนาที่

ทางไวยากรณเทานั้น คํามาตรฐาน เชน eye, ink, stomach เปนคํานาม คําเหลานี้ในภาษาสแลง หรือ

ภาษาพูดใชเปนคํากริยา การสรางคําใหมโดยปรกติเพื่อทําใหรูปคําสั้นลงมากกวาขยายใหยาวขึ้น วิธีนี้

เกิดขึ้นหรือนิยมใชบอยโดยคนเขียนขาวพาดหัวหนังสือพิมพ 

          คําที่เปลี่ยนหนาที่ทางไวยากรณ ผูฟงอาจจะแนใจวาเปนคําชนิดใด ดวยการฟงการเนนเสียง

ของผูพูด ในคํามาตรฐาน to abuse และ to house เปนคํากริยา ออกเสียงที่พยัญชนะตัวสุดทาย แต

ในคํานามไมไดออกเสียงเชนนั้น  ผูอานไมสามารถเห็นการเปลี่ยนหนาที่ของคําไดอยางชัดเจนในการ

เขียน ตองฟงการออกเสียงของผูพูดเปนการชวย คํามาตรฐานซึ่งมีการเปลี่ยนหนาที่ของคํา ไม

จําเปนตองเปนคําสแลง สวนใหญคํามาตรฐานมีการเปลี่ยนหนาที่ทางไวยากรณแตกตางจากคําที่คาด

วาเปนสแลง คําสแลงมีคําหลากหลาย ทั้งคํานาม คํากริยา คําคุณศัพท หรือคําวิเศษณ ที่สามารถ

เปลี่ยนหนาที่ของคําได 

 

 5. การยืม (Borrowings) เปนการยืมคําจากภาษาตางประเทศมาใชในการสรางคําใหม หรือ

การยืมคําแบบทับศัพท (Loan words) คํายืมทับศัพทอาจจะมีรูปแบบและความหมายใกลเคียงกับตน

กําเนิดของคําเดิม ภาษาอังกฤษมีการยืมคํามาใชจากหลายภาษาและหลายประเทศ เชน butt ยืมคํา
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จากภาษาดัตช shmo ยืมคําจากภาษาของชาวยิวในยุโรปตะวันออก และสแลงอเมริกันคําวา hooch 

และ pow-wow ยืมคําจากภาษาอินเดีย เปนตน                 

 เมื่อมีการนําคําภาษาตางประเทศที่ไมคุนเคยมาใชในทองถิ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงพยางค

หรือคําใหมีการสะกดและเสียงที่คลายคลึงกับเจาของภาษา การเปลี่ยนเสียงอาจจะไมสัมพันธกับ

ความหมายของคํา เชน คําวา mouscheron กลายมาเปนคําวา mushroom เปนการเปลี่ยนเสียงให

ใกลเคียงกับเสียงเดิมในภาษา แตความหมายในคํานี้ไมเกี่ยวของกับคําวา mush หรือ room เลย การ

สรางคําวิธีนี้เกิดขึ้นอยางชาๆ แตความนิยมในการใชของคนเกิดอยางคอยเปนคอยไป    

           บุคคลที่นิยมนําคําตางประเทศใหมๆ มาใช ไดแก ทหารเรือ สมาชิกของกองกําลังทหาร

ตางประเทศ ผูที่นิยมภาพยนตรและละครตางประเทศ และนักทองเที่ยว นักเรียน ที่กลับจากการไป

ศึกษาตอ หรือพักผอนที่ตางประเทศ การยืมคําจากตางประเทศโดยตรงเนื่องจากการสื่อสารที่ทันสมัย 

ผูใชภาษาใชคํายืมโดยไมรูตัวจากหนังสือพิมพ หรือทางวิทยุ และรายการโทรทัศน ดังนั้นการยืมคําจาก

ตางประเทศอาจจะเพิ่มข้ึนไดในอนาคต                

            

 6. คําร่ืนหูและคําตองหาม (Euphemisms and taboo words) คําประเภทนี้เปนคําที่นํามาใช

เพื่อแทนคําตองหาม คําหยาบ รุนแรง หรือคําที่ไมนาพอใจ การใชคําประเภทนี้ชวยเพิ่มอารมณขัน หรือ

ชวยใหสถานการณที่นากลัว รุนแรง เศรา เครียด ลดลง คําที่หยาบกระดาง เชน คําวา die ควรใชคําวา 

fall out, go west, or cash in our chips แทน 

  

 7. การสรางคําเฉพาะบุคคล (Individual coinages) เปนการสรางคําใหมโดยแตละบุคคล 

และคําหรือวลีที่สรางขึ้นนั้นเปนที่นิยม ผูที่สรางคําประเภทนี้ ไดแก นักวิทยาศาสตร นักการเมือง  ผูมี

ชื่อเสียงจากหนังสือพิมพ วิทยุ นักวิจารณทางโทรทัศน นักเขียนการตูนตลก และนักแสดงตลกทาง

โทรทัศน 

           โดยการสรางคําสวนมากเปนการนําคําที่คุนเคยมาประสมคํา หรือรวบคํา คําใหมที่เกิดจาก

การรวบคํา เชน alcoholiday มักเปนคําที่นิยม ชื่นชอบ ใชกับนักเขียนคอลัมนประจําของหนังสือพิมพ 

และนักวิจารณรายการวิทยุและโทรทัศน แตคําพวกนี้ไดรับความนิยมใชเปนระยะเวลาไมนาน การรวบ

คําเปนการทําใหเห็นภาพมากกวาดูความเหมาะสม เนนใจความสําคัญมากกวานํามาใชประโยชน คํา

ที่เกิดจากการรวบคําเกิดขึ้นมาอยางสม่ําเสมอ เปนวิธีการสรางศัพทใหมอยางชาญฉลาด 
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 8. คําสแลงสังเคราะหและประดิษฐ (Synthetic and artificial slang) 

           คําสแลงสังเคราะห (Synthetic slang) ส่ือมวลชนที่เปนที่รูจักอยางนักเขียน และผูใหความ

บันเทิง นักจัดรายการวิทยุ เปนผูสรางคําศัพทและวลีใหมๆ ข้ึนมา เพื่อเพิ่มสีสันและลักษณะเฉพาะตัว

ลงในคอลัมน หรือแสดงในงานของตนเอง ทําใหคําหรือวลีเหลานี้แพรหลาย และรูจักอยางกวางขวาง 

วัตถุประสงคของการใชคําสังเคราะหในงานตางๆ เพื่อความกะทัดรัดและความมีชีวิตชีวา คํา

สังเคราะหประเภทนี้เปนที่นิยมและมีโอกาสเกิดขึ้นในสถานะของคําสแลงที่แทจริง แตการใชโดยทั่วไป

เกิดขึ้นไมบอยนักและเปนคําที่มีระยะเวลาในการใชส้ัน 

           คําสแลงประดิษฐ (Artificial slang) เปนคําที่มาจากคําศัพทเฉพาะกลุมอาชีพ กลุมสังคม 

และคําโบราณ นักเขียน ผูเขียนบทภาพยนตร นําคําประเภทนี้ไปใช เชน moll หมายถึง เพื่อนสาวของ

หมูอาชญากร คํานี้เปนที่รูจักในกลุมผูอานนิยายลึกลับฆาตกรรม และผูชมภาพยนตรอาชญากรรม  

           นักโฆษณาสรางคําโฆษณาขึ้นมาดวยวิธีการประดิษฐคําใหมๆ เชน Polishine (a polish that 

also shines) คําเหลานี้อาจจะเปนที่นิยมใชกันทั่วไป 

         

           9. การสรางคําและวลีใหมโดยการใชเสียง (Creating new words and expressions by 

sound) แบงออกเปน 3 วิธี ดังนี้            

               9.1 คําเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia) เปนการสรางคําโดยเลียนแบบเสียงที่

เกิดขึ้นในธรรมชาติทําใหเกิดการออกเสียงเรียกตามเสียงที่เกิดขึ้นจริง เชน bow-wow เปนเสียงเหาของ

สุนัขและใหความหมายแทนคําวาสุนัขดวย การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติอาจจะเปนการใชคําศัพท

งายๆ ไมซับซอน การใชคําประเภทนี้พบไดบอยครั้งในการใชคําศัพทของวัยรุน เชน choo-choo เปน

การเลียนเสียงรถไฟ นอกจากนั้นผูใหญมีการใชคําเลียนเสียงเพื่อใหความหมายโดยนัยหรือเพิ่ม

ความหมายขึ้นมา เชน bang นอกจากเปนเสียงปน ยังหมายถึงความตายดวย 

               9.2 การซ้ําคํา (Reduplication) เปนการสรางคําโดยการพูดซ้ําเสียงคําเกา โดยปรกติพูด

ซ้ําเสียงของคําแรก บางครั้งอาจรวมเสียงสระไปดวย รูปแบบของการซ้ําคํามี 3 แบบ ดังนี้ 

                  1. การซ้ําคําดวยเสียง พยางค หรือคําเดิม เปนวิธีธรรมดาสวนใหญ ประกอบดวยคํา

เลียนเสียงธรรมชาติและคําพูดของเด็กๆ เชน chop-chop 

                  2. การซ้ําคําดวยเสียง พยางค หรือคําเดิม ดวยการเพิ่มหรือเปลี่ยนพยัญชนะตัวแรก 

เชน abba-dabba, itsy-bitsy, boo-hoo หรือเติม-ey or –y ที่ชื่อแรกของคนเพื่อเปลี่ยนสูชื่อเลน เชน 

Barny-Warney     
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                  3. การซ้ําคําดวยเสียง พยางค หรือคําเดิม ดวยการเปลี่ยนเสียงสระตัวแรก เสียงสระ

สวนใหญเร่ิมตนดวย i เปลี่ยนจากเสียง i ไปสูเสียง a หรือเสียง o เชน nicketly-nocketly การซ้ําคํา

ประเภทนี้ประกอบดวยคําที่ไดรับความนิยม คําอุทาน และคําเฉพาะกลุมสังคม อาชีพ 

  9.3 การใชคําสัมผัสเสียง (Rhyming terms) คําประเภทนี้เกิดขึ้นไดโดยไมต้ังใจในทุก

ระดับของคําพูดเชน ในคํามาตรฐาน payday หรือในคําสแลง เชน hot shot การสรางคําสแลงใชการ

สัมผัสเสียงเพื่อใหความหมายที่ส่ือออกมามีพลัง รูปแบบของคําสัมผัสเสียงโดยปรกติคือคําพยางค

เดียวสองคํา หรือคําสองพยางคสองคํา มีการเนนเสียงอยางมากที่พยางคแรก ปรกติคําแรกเปน

คําคุณศัพท คําที่สองเปนคํานาม คําสัมผัสเสียงเปนการใชเพื่อกลาวเกินจริง เชน classis classis 

คําศัพทที่เปนคําสัมผัสเสียงมีความคลายคลึงกับคําศัพทที่มีการซ้ําคํา เมื่อผูใชภาษาใชคําสัมผัสเสียง

โดยไมต้ังใจ คําที่ใชมักจะเปนคําไมมีความหมายและเปนการซ้ําคําในลําดับที่สอง เชน ooly-drooly 

การใชคําสัมผัสเสียงโดยตั้งใจหรือไมต้ังใจอยูบนพื้นฐานของการใชสัมผัสอักษร เชน gruesome 

twosome เปนการสรางคําสัมผัสเสียงของกลุมวัยรุนโดยไมต้ังใจ  

 

 10. คําสแลงที่เปนรหัสและความหมายคลุมเครือ (Code and cryptic slang) เปนการสราง

คําใหมโดยทําใหผิดรูปไปจากคําเดิมดวยการเพิ่มพยางคและตัวอักษรที่ไมมีความหมายลงไป หรือดวย

การสะกดคําใหม แบงได 3 วิธี ดังนี้ 

               10.1 คําแสลงสัมผัสเสียง (Rhyming slang) ตนกําเนิดของคําประเภทนี้เกิดจากภาษาที่

เปนภาษาลับใชในเฉพาะกลุมอาชีพ กลุมอาชญากร สมาชิกสวนใหญของสังคมชั้นต่ํา เปนการสรางคํา

ข้ึนมาใหมใหมีเสียงสัมผัสกับเสียงสุดทายของวลีที่เขาไปแทนที่ เพื่อใชคํานั้นสื่อความหมายแทนวลีนั้น 

เชน plates of meat = feet เมื่อกลาวคําวา feet คําเดียว เปนความหมายแทนคําวา plates of meat 

คําวา feet ไมใชสัมผัสเสียงกับคําวา meat เพียงอยางเดียวเทานั้น แตเปนคําที่ชวยใหเห็นภาพของจาน

ไมใสอาหาร ซึ่งมีลักษณะรูปรางคลายเทา  และคําวา meat คือความหมายโดยนัยของคําวา flesh ซึ่ง

หมายถึง เนื้อชนิดใดก็ได เชน เนื้อคน เนื้อสัตว หรือผลไม 

  10.2 คําสแลงยอนกลับ (Back slang) เปนการสรางคําโดยการสะกดคําใหมถอยหลัง 

จากขวาไปซาย เปลี่ยนตําแหนงอักษรตัวสุดทายไปไวที่ตัวแรก อยางคําวา enob = bone คําสแลง

แบบนี้กอใหเกิดการเขียนเปนรหัสคอนขางมากกวาใชในการพูด เชน การสะกดคําและออกเสียงของ

เด็กๆ ในการเลนเกม ความหมายของคําสแลงยอนกลับที่ไดเหมือนกับความหมายเดิม การสะกดคํา

บางครั้งมีการลด เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตัวอักษรหรือพยางคเล็กนอย เพื่อใหงายตอการออกเสียงหรือ

เกิดการเลนคํา อยางคําวา ecilop หรือ e-slop อาจจะหมายถึง police  
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               10.3 ภาษาสวนนอย (Little languages) เปนการสรางคําศัพทจากคําที่รูจักโดยการเติม

เสียงหรือกลุมตัวอักษรที่ไมมีความหมายเฉพาะเจาะจงลงไปที่สวนเริ่มตนหรือสวนทายของคํา เติม

กอนหรือหลังของแตละพยางค หรือเติมกอนหรือหลังพยัญชนะหรือสระ ทําใหเกิดการสะกดคําหรือ

เรียงลําดับพยางคใหม วิธีนี้ถูกใชเพื่อปดบังความหมายของผูพูดจากคนภายนอก แตบอยครั้งเปนการ

สรางคําเพื่อความสนุกมากกวาการปดความลับ เด็กๆใชภาษาสวนนอยเปนรหัส คําประเภทนี้คือคํา

เกา และตกทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง การสรางคําเฉพาะกลุมหรือเฉพาะอาชีพเปนสวนนอยใน

ภาษาประเภทนี้ดวย เชน Pig Latin 

               Pig Latin เปนภาษาสวนนอยที่รูจักกันอยางดี มีวิธีการสรางคําโดยสับเปลี่ยนตําแหนง

ลําดับตัวอักษรของคํา และเพิ่มพยางคที่ไมมีความหมายลงไป โดยพื้นฐานของ Pig Latin มีรูปแบบ

ดวยการนําอักษรตัวแรกของคําไปใสที่ตําแหนงสุดทาย และเติม –ay ตอลงไป เชน “ouyay ankay 

alktay igpay Atinlay” = “You can talk pig Latin” กลุมคนที่ใชภาษาทองถิ่นและมีความชํานาญ ใช

วิธีการสรางคําที่ซับซอนขึ้น โดยการนําสระหรือสระผสมตัวสุดทายไปใสไวที่ตัวแรก คําวา latin = 

Inlatay หรือนําสระหรือสระผสมตัวแรกและสวนที่เหลือไปใสไวที่ตําแหนงแรก Latin = Atinlay คํา

สแลงทั่วไปสรางจาก Pig Latin คําวา amscray = scram และ ixnay = nix   

           

 ผะอบ โปษะกฤษณะ (2522 : 19-42) กลาวถึงการสรางคําในภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร ดังนี้         

           1. เกิดจากการแปรเสียง คือ เปลี่ยนเสียงเดิมใหเพี้ยนไป ทําใหความหมายเปลี่ยนไปดวย 

เปนการเพิ่มคําในภาษา เชน ริกริก เปน หลุกหลิก ตรอก เปน กรอก 

           2. เกิดจากการเปลี่ยนเสียง คือ คําคําเดียวกันแตเปลี่ยนเสียงใหตางกัน ทําใหมีความหมาย

ตางกัน เชน วิธี เปน พิธี 

 และภาษาไทยมีการรับคําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร ทําใหเกิดการแปรเสียง

และเปลี่ยนเสียงดวยการแผลงอักษร เพื่อปรับใหเขากับระบบการออกเสียงในภาษาไทย ดวยวิธีการ 5 

วิธี ดังนี้ 

               1. การลดอักษรเพื่อใหเสียงสั้น เชน อนุช เปน นุช, อุโบสถ เปน โบสถ         

               2. การเพิ่มอักษรเพื่อใหเสียงไพเราะและออกเสียงงาย เชน นิร เปน นิราศ, โมหะ เปน 

โมโห 

           3. การเปลี่ยนอักษรเพื่อใหไพเราะ ออกเสียงงาย และเปนประโยชนในการประพันธ เชน  

จําลอง เปน ฉลอง, วายุ เปน พายุ 
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               4. การสลับอักษร คือ สลับที่ตัวอักษรเพื่อใหสะดวกในการเขียนและการออกเสียง เชน 

ปริคหณ เปน บริคหณ, จีรี เปน จิรี  

               5. การคงอักษร คือ คงรูปไวอยางเดิม แตบางทีก็ออกเสียงเพี้ยนไปจากภาษาเดิม เชน 

โรค (โรคะ) เปน โรค (โรก) พกตร (พักตระ) เปน พักตร (พัก)  

 3. เกิดจากการประสมคํา คือ นําคํามารวมกันแลวเกิดความหมายอีกอยางหนึ่ง เชน คน 

ประสมกับ ใช เปน คนใช  ผม ประสมกับ ยาว เปน ผมยาว 

           4. เกิดจากการเปลี่ยนตําแหนงคํา คือ นําคํามาสลับตําแหนงกัน ทําใหความหมายเปลี่ยนไป 

เกิดคําขึ้นอีกคําหนึ่ง เชน ไมตน  เปน ตนไม ใจรอน เปน รอนใจ 

           5. เกิดจากการแปรความ คือ ขยายความหมายของคําใหเพิ่มข้ึน เกิดเปนคําที่มีความหมาย

มากขึ้น ตัวอยาง คําวา เดิน มีความหมายวา เคลื่อนไป กาวหนาไป ไปดวยกําลังตางๆ เมื่อนําไปรวม

กับคําอื่น ทําใหความหมายแปรไป เชน เดินตลาด หมายความวา วิ่งเตนหาผูซื้อขาย เดินสะพัด 

หมายความวา กระแสรายวัน  

           6. เกิดจากการเปลี่ยนความ คือ เดิมคํามีความหมายอยางหนึ่ง แลวเปลี่ยนความตามนัยของ

คํานั้นอีกขั้นหนึ่ง เชน กระโถน หมายถึง ภาชนะที่รองรับของที่ตองการทิ้ง เมื่อเปล่ียนความตามนัย 

กระโถน หมายถึง ผูที่ตองรับรูทุกอยางไมวาทางดีหรือทางเสีย 

           7. เกิดจากการนําคําภาษาอื่นมาใช แตยังคงเคาความหมายและสําเนียงตามเดิม เชน 

ภาษาจีน คําวา กวยเตี๋ยว ภาษาชวา คําวา มังคุด มาจาก มังกุสตา, ภาษาอังกฤษ คําวา กิโล มาจาก 

kilogram, เทนนิส มาจาก tennis 

           8. เกิดจากการคิดตั้งคําขึ้นใหม คือ เปนการบัญญัติคําขึ้นใชแทนคําเดิม เชน พัดลม มาจาก

คําวา electric fan, แรงจูงใจ มาจากคําวา motive 

  

 บรรจบ พันธุเมธา (2541 : 62-81) กลาวถึงการสรางคาํในภาษาไทย ดังนี ้

           1. คําซอน คือ การนําคําเดี่ยว 2 คํา ที่มีความหมายหรือเสียงใกลเคียงกัน นํามาซอนเขาคูกัน

เพื่อใหเกิดความหมายใหม แบงยอยเปน 2 ประเภท คือ  

               1.1 คําซอนเพื่อความหมาย  

          1.2 คําซอนเพื่อเสียง 

           2. คําซ้ํา คือ การนําคําคําเดียวกันมากลาวซ้ํา 2 คร้ัง เพื่อใหมีความหมายเนนหนัก หรือบางที

ตางกันไปกับคําเดี่ยวเพียงคําเดียว  
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จินดา เฮงสมบูรณ (2542 : 95, 141-143) ม.ล. จรัสวิไล จรูญโรจน (2540 : 59, 103-106, 

159-162) และ ปราณี กุลละวณิชย; และคนอื่นๆ (2540 : 80-83, 105-107) กลาวถึงการสรางคําศัพท

ตามหลักภาษาศาสตร ไวดังนี้ 

  1. หนวยคําและคํา (Morpheme and Word)   

 หนวยคํา คือ หนวยที่เล็กที่สุดที่มีความหมาย จะอยูเปนอิสระหรือไมก็ได และความหมาย

ของหนวยคํานี้จะคงเดิมเสมอ ไมวาหนวยคํานั้นจะปรากฏอยูที่ใดในประโยค  

 คํา คือ หนวยที่มีความหมายในภาษา อยูเปนอิสระคือสามารถปรากฏตามลําพังได  

 หนวยคํามีหลายขนาด บางหนวยคําอาจปรากฏตามลําพังเปนคําได บางหนวยคําอาจเปน

เพียงสวนประกอบของคํา เชน คําวา สับปะรด เปนคําที่มี 1 หนวยคํา 1 คํา เพราะไมสามารถแยก

ออกเปนหนวยคํายอยลงไปไดอีก คือแยกเปน สับ-ปะ-รด ไมได เพราะแยกแลวไมมีความหมายที่

สัมพันธกับคําเดิม สับปะรด หรือ คําวา นักเรียน เปนคําที่มี 2 หนวยคํา 1 คํา  เพราะสามารถแยกออก

ไดเปน นัก-เรียน โดยที่ นัก และ เรียน มีความหมายคงเดิมและสัมพันธกับคําเดิม นักเรียน 

 หนวยคํา จําแนกได 2 ชนิด คือ 

  1. หนวยคําอิสระ คือ หนวยคําที่ปรากฏตามลําพังได เชน แม ดิน นอย dog, sing  

เปนตน   

  2. หนวยคําไมอิสระ หรือ หนวยคําผูกพัน คือ หนวยคําที่ไมสามารถปรากฏตามลําพงัเปน

คําได ตองเกาะหนวยคําอื่น หรือแทรกในหนวยคําอื่น จึงจะเปนคําได อาจปรากฏรวมกับหนวยคํา

อิสระ หรือปรากฏรวมกับหนวยคําไมอิสระก็ได เชน  นักเลง เปนหนวยคําไมอิสระทั้งสองคํา หรือ 

replay  re เปนหนวยคําไมอิสระ play เปนหนวยคําอิสระ เปนตน  

 2. หนวยเสียง (Phoneme)  

 หนวยเสียง คือ หนวยสําคัญในภาษาที่มีหนาที่แยกความหมายของคําในภาษา และทําใหคํา

มีความหมายตางกัน 

 ระบบเสียงประกอบดวย หนวยเสียงสําคัญซึ่งมีบทบาทและหนาที่สัมพันธกันอยางมีระบบ 

หนวยเสียงเหลานี้ ไดแก หนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ และหนวยเสียงวรรณยุกต  การ

พิจารณาวาความหมายเหมือนกันหรือตางกัน ใชส่ิงที่เรียกวา คูเทียบเสียง ซึ่งหมายถึง พยางคที่

ประกอบดวยเสียงที่ตางกันเพียงเสียงเดียว อาจจะเปนเสียงสระ เสียงพยัญชนะ หรือเสียงวรรณยุกต  

ยกตัวอยางดังนี้ 

 คําวา สาย กับ คําวา หาย สวนที่ตางกัน คือเสียงพยัญชนะตน ที่แทนดวยตัวอักษร ส และ ห 

นับเปนหนวยเสียงพยัญชนะ 2 หนวยเสียงในภาษาไทย สวนที่เหมือนกัน ไดแก เสียงสระ เสียง

พยัญชนะทายและเสียงวรรณยุกต   
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 คําวา cut กับ cat สวนที่ตางกัน คือเสียงสระ ที่แทนดวยตัวอักษร u และ a นับเปนหนวย

เสียงสระ 2 หนวยเสียงในภาษาอังกฤษ สวนที่เหมือนกัน ไดแก เสียงพยัญชนะตนและเสียงพยัญชนะ

ทาย 

 คําวา หนา กับ นา สวนที่ตางกัน คือเสียงวรรณยุกตของคําทั้งสอง คือเสียงวรรณยุกตโทและ

เสียงวรรณยุกตตรี นับเปนหนวยเสียงวรรณยุกต 2 หนวยเสียงในภาษาไทย สวนที่เหมือนกัน ไดแก 

เสียงพยัญชนะตนและเสียงสระ  

 คําในภาษาอาจแตกตางกันเพียง 1 หนวยเสียง เชน คําวา จิบ กับคําวา เจ็บ ตางกันที่เสียง

สระ คําวา hat กับ คําวา rat  ตางกันที่เสียงพยัญชนะตน  หรืออาจแตกตางกันมากกวา 1 หนวยเสียงก็

ได เชน คําวา เชื่อ กับ คําวา เรือ ตางกันที่เสียงพยัญชนะตน และเสียงวรรณยุกต คําวา come กับ คํา

วา red ตางกันหมดทั้งเสียงพยัญชนะตน เสียงสระ และเสียงพยัญชนะทาย 

 3. ความหมาย (Meaning)  

 คําในภาษามีความหมายที่คลายคลึงและแตกตางกัน สามารถนํามาจัดกลุมตามความหมาย

ไดดังนี้ 

  3.1 คําพองความหมาย (Synonyms) เรียกอีกอยางวา คําไวพจน หมายถึง คําตั้งแต 2 

คําขึ้นไปที่มีความหมายอางถึงเหมือนกัน แตความหมายเชิงสังคมและความหมายเชิงจิตวิสัยอาจจะ

แตกตางกันได เชน คําวา แมว กับ วิฬาร หมายถึงสัตวชนิดเดียวกัน แตคําวา วิฬาร ใหนัยความหมาย

ที่ระบุวาจะอยูในคําประพันธรอยกรอง หรือคําวา กิน กับ รับประทาน มีความหมายคลายกัน แตจะมี

การใชที่แตกตางกัน คําวา รับประทาน จะใชในภาษาที่สุภาพ หรือเปนทางการมากกวาคําวา กิน 

  3.2 คําแยงความหมาย หรือคําตรงขาม (Antonyms) เรียกอีกอยางวา คําปฏิพจน 

หมายถึง คํา 2 คําที่มีความหมายตรงกันขาม เชน หนัก-เบา  คําชม-คําติ  white-black  useful-

useless 

  3.3 คําจากลุม หรือคําที่อยูในกลุมความหมายเดียวกัน (Hypernym) หมายถึง คําที่มี

ความหมายครอบคลุมเอาความหมายของคําอื่นไว เชน คําวา ดอกไม เปนคําจากลุมของคําวา ดอก

มะลิ ดอกกุหลาบ เพราะความหมายของคําวา ดอกไม ครอบคลุมความหมายของคําวา ดอกมะลิ ดอก

กุหลาบ หรือ คําวา ขาว ครอบคลุมความหมายของคําวา ขาวเจา ขาวเหนียว เพราะเปนคําที่มี

ความหมายกวางที่สุด 

  3.4 คําลูกกลุม (Hyponym) หมายถึง คําที่มีความหมายถูกครอบคลุมไวในคําอื่น เชน คํา

วา เครื่องดื่ม ครอบคลุมคําวา เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  และคําลูก

กลุมของเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ไดแก น้ํา น้ําหวาน น้ําอัดลม สวนเหลา เบียร เปนคําลูกกลุมของ

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล   
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 2.5.2 การสรางคําสแลง 

 วิไลวรรณ ขนิษฐานันท (2526 : 30-33) กลาวถึงการสรางคําสแลงไว 3 ประเภท ดังนี้ 

           1. การนําเอาคําหรือวลีที่มีอยูแลวในภาษามาใชส่ือความหมายใหม เชน คําวา “ด้ิน” 

หมายถึง การเตนรําสมัยใหมชนิดหนึ่งที่ผูเตนทําทาทางเหมือนปลาถูกทุบ ความหมายเดิมในภาษา

ธรรมดา หมายถึง กริยาชนิดหนึ่งที่ปลากระทําเมื่อถูกทุบหัว หรือเปนกริยาที่คนกระทําก็ใชคําๆ 

เดียวกัน สวนที่เปนวลี เชน “พูดไปก็ไลฟบอย” หรือ “พูดไปก็ไรบอย” หมายถึง พูดไปก็ไมมีประโยชน 

           2. การสรางคําขึ้นมาใหมเพื่อส่ือความหมายที่ตองการ และผูใชอาจมีความรูสึกวาคําใหมส่ือ

ความหมายและอารมณไดดีกวาคําที่มีอยู เชน คําวา “จิ๊บจอย” หรือ “จิ๊บจอย” หมายถึง เร่ืองที่ไมมี

ความสําคัญ เปนคําที่สรางขึ้นมาใหมใชแทนสแลงเกาคําวา “เร่ืองเล็ก” และยังมีคําอื่นๆ อีก เชน “นิ้ง” 

หมายถึง ดี สวย เรียบรอย “ชิ้งฉอง” หมายถึง ไปหองน้ํา ไปปสสาวะ “เริด” หมายถึง ดีมาก สวยมาก 

เปนพิเศษ “รําไย” หมายถึง ชั่ว ระยํา เปนตน การสรางคําใหมมีขอที่นาสนใจคือ ใชตัว “ร” แทน “ล” ใน

คําวา เริด และ รําไย ซึ่งโดยปกติคนทั่วไปมักใชตัว “ล” แทน “ร” อาจเปนเพราะคําสแลงที่กลาวนั้นใช

ในวงผูมีการศึกษา และผูใชอาจตองการเนนใหเห็นวาเปนการหยอกลอ ไมจริงจัง  

           3. การนําคําที่มาจากภาษาถิ่นอื่น หรือจากภาษาอื่น มาใชแทนคําที่มีอยู หรือนําคําพวกนี้ไป

ใชกับคนหรือส่ิงของที่มีลักษณะเฉพาะตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน คําวา “ใจฮอท” หมายถึง ใจรอน 

“เบิ้ล” หมายถึง ซ้ํา การกระทําซ้ํา 2 คร้ัง “แซบ” หมายถึง เผ็ดและอรอย “ซี้” หมายถงึ สนทิสนมกนัมาก 

เปนตน 

           วิไลวรรณ ขนิษฐานันท ไดกลาวถึงลักษณะคําสแลงวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกลุมบุคคลที่มี

ความสนใจรวมกัน  หรือมีอาชีพเดียวกัน  ทําใหมี คําสแลงที่ ใช เฉพาะกลุม  เชน  นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีคําสแลงสําหรับเรียกชื่อสถานที่ตางๆ ในมหาวิทยาลัย “ตึกจิปาถะ” 

หมายถึง “ตึกเอนกประสงค” ต้ังชื่อเชนนี้อาจเปนเพราะตึกนี้ใชเปนที่ทําการของหลายหนวยงาน “ฝา

เบียร ” หมายถึง รูปปนธรรมจักรซึ่งตั้งไวในตึกโดม ฯลฯ หรือผูที่เลนสนุกเกอร จะมีคําสแลงใชเฉพาะ

กลุม เชน “เช็ด” หมายถึง การแทงใหโดนลูกอยางเฉียดๆ “จมูก” หมายถึง บริเวณปากหลุม ฯลฯ  

 สุชาดา เทวะผลิน (2531 : 54-57) กลาวถึงการสรางคําสแลงแทและคําแสลงไมแทไว ดังนี้ 

การสรางคําสแลงแทแบงได 6 ประเภท ดังนี้ 

           1. การเปลี่ยนเสียงหรืออักขรวิธีของคําในภาษามาตรฐาน ทําใหรูปคําใหมเกิดความหมายเชงิ

สแลงหลังจากเปลี่ยนเสยีงแลว สามารถแบงยอยเปน 3 แบบ ไดแก 
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               1.1 การเปลี่ยนเสียงดวยการยืมเสียงพยัญชนะทายควบกล้ําจากภาษาตางประเทศ เชน 

มันส  (มัน) การเติมเสียง ส คงไดรับอิทธิพลจากหนวยคําพหูพจน –s ในภาษาอังกฤษ เปนการนํามาใช

เพื่อปริมาณหรืออัตราที่เพิ่มข้ึนจากรูปคําเดิม 

               1.2 การเปลี่ยนเสียงและอักขรวิธีตามการออกเสียงของผูพูดภาษายอยบางกลุม แบงยอย

เปน 6 กลุม ไดแก 

                  1.2.1 กลุมวัยรุน เชน ตะหาก (ตางหาก) แหลว (แลว) 

                  1.2.2 กลุมคนชนบทบางถิ่น เชน กรึกกรอง (ตรึกตรอง) เขวี้ยง (ขวาง) ตะกี๊ (ตะกี้) 

                  1.2.3 กลุมคนที่ไดรับการศึกษาต่ํา เชน ฟามหมาย (ความหมาย) 

                  1.2.4 กลุมเด็กหัดพูด เปนการออกเสียงเลียนแบบอยางเสียงเด็กที่ออกไมชัดเจน เชน 

กา (กวา) จิ๊ด (นิด) แยว (แลว) อาหยอย (อรอย) 

                  1.2.5 กลุมคนจีนพูดภาษาไทยไมชัดเจน เชน ปาว (เปลา) โปเซ็ง (เปอรเซ็นต) 

                  1.2.6 กลุมผูแสดงนาฏดนตรีหรือรองลิเกใหเพี้ยนเสียง เชน กระจาย (กระจาย) กัลล 

(กัน) 

               1.3 การเปลี่ยนเสียงบางเสียงในพยางค เพื่อใหการออกเสียงของคําแปลกออกไป และ

สแลงเกิดจากเสียงที่เปลี่ยนไป หรือมีการเติมพยางคเขาไปที่คํา สําหรับความหมายที่เปนสแลงจะ

คลายความหมายเดิม แบงยอยเปน 3 แบบ ไดแก 

                  1.3.1 การเปลี่ยนเสียงสระ เชน งี่เงา (โงเงา) โยย (ยาย) 

                  1.3.2 การเปลี่ยนเสียงสระและพยัญชนะ เชน เวไล (เวลา)  

                  1.3.3 การเปลี่ยนเสียงโดยการเติมพยางค เชน บานเบอะ (บาน) สงกะสัย (สงสัย) 

พิลึกกึกกือ (พิลึก) 

 2. การผวนคํา มีลักษณะที่สลับองคประกอบของพยางคไปจากคําที่ใชกันอยูทั่วไป เชน ยุนป 

(ญ่ีปุน) ฤทธิ์วิสาหกัด (รัฐวิสาหกิจ) สวีดัด (สวัสดี) 

           3. การยืมคําจากภาษาตางประเทศหรือภาษาไทยถิ่นอื่นที่ไมใชภาษากลาง เชน ไต 

(ภาษาจีน) ฮีโร (ภาษาอังกฤษ) เอวัง (ภาษาบาลี-สันสกฤต) แอว (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) 

           4. การกําหนดคําใหมีเสียงเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia) เชน จูฮุกกรู (เลียนเสียง

นก) ปะตุมเทง (เลียนเสียงกลอง) โฮกปบ (เลียนสียงรองของเสือ) 

 5. การกําหนดคําใหส่ือความหมายดวยเสียง (Sound symbolic) เชน เจงเปง เอาะ จั๊กจี้ ซี้

แหงย่ําปก 

           6. การประสมคําขึ้นใหม เปนการนําคํามาประสมกันเพื่อใหเกิดความหมายเชิงสแลง 

แบงยอยเปน 3 แบบ ไดแก 
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               6.1 การประสมคําไทย และคําไทย เชน กาวใจ ลูกเฉย สามทหารเสือ 

               6.2 การประสมคําไทย และคํายืมภาษาตางประเทศ เชน ซองสตารท ทรงพระเบลอ 

               6.3 การประสมคํายืมภาษาตางประเทศ และคําไทย เชน เดอะบิ๊กจิ๋ว บ๊ิกเสือ 

 

การสรางคําสแลงไมแทแบงได 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. คําทึบเปนคําที่ไมทราบที่มา ไมสามารถสืบไดวาทําไมจึงมีรูปเชนนั้น เชน กระดอน เหนียว 

        2. คําใสเปนคําที่สามารถเดาความหมายไดจากรูปของคํา มีลักษณะการประสมกันที่ทําให

เห็นความหมายของคําที่ประสมใหมได และเมื่อประสมแลวจะนํามาใชในบริบทดวยความหมายเชิง

สแลง เชน ไขลาน ตกสะเก็ด ฟนปลอม สีเขียว 

        อุษณา กาญจนทัต (2542 : 27-29) แบงวิธีการสรางคําสแลงไวเชนเดียวกันกับ วิไลวรรณ 

ขนิษฐานันท และ สุชาดา เทวะผลินไดกลาวไว และไดเพิ่มวิธีการสรางขึ้นอีก ดังนี้ 

        1. การเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต เปนวิธีหนึ่งในการเปลี่ยนเสียง เชน นาเอ็นดู แปลงเสียง

วรรณยุกตไปเปน คําวา นาเอ็นดู 

        2. การใชคําใหมีสัมผัส จังหวะคลองจอง เชน รักไมยุงมุงแตเรียน ชีช้ํากระหล่ําปลี 

        3. การใชคํายอ เชน ป.ม. หมายถึง ปากมาก ปากมอม อ.ต.ร. หมายถึง อันตราย 

        4. การตัด หรือยอพยางค หรือคํา เชน ลุย จากคําวา ตลุย ไอเศส จากคําวา ชาวฝรั่งเศส  

        5. การรวบเสียงหรือคําใหส้ันลง เชน แมง จากคําวา แมมึง กระเปรง จากคําวา กระโปรง + 

กางเกง 

        6. การแผลงคํา มักจะเปนการแผลงคําสแลงเดิมใหเปนคําสแลงใหม เพื่อความรูสึกไมซ้ําซาก 

จําเจ เชน กระจอก เปนกระจอกศักดิ์ หมายถึง ซอมซอ ปอน 

        7. การใชคําอปุมา เชน เสอื หมายถงึ คนเกง คนดุ หรือโจร ตังเม หมายถงึ ตระหนี่เหนียว

แนน 

        8. การใชคําอุปลักษณ เชน มามืด เฒาหัวงู จับกังพลังสอง 

 
3. พจนานุกรม 

      3.1 ความหมายของพจนานุกรม 
 มีผูใหความหมายของพจนานุกรมไวดังนี้ 

        ประสิทธิ์ กาพยกลอน (2517 : 30-31) ใหความหมายของพจนานุกรมไววา หมายถึง คลัง

แหงภาษาซึ่งบันทึกเสียง คือคําพูดและสัญลักษณทางภาษาคือตัวหนังสือเอาไวเปนหมวดหมูเรียง
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อันดับตามตัวอักษร สําหรับผูที่ตองการศึกษาความรูทางภาษาใชเปนคูมือหรือที่ปรึกษาทางภาษาได

สะดวก            

        เปลื้อง ณ นคร (2542 : 89) ใหความหมายของพจนานุกรมไววา คือ พจน รวมกับ อนุกรม 

หมายถึง หนังสือสําหรับคนความหมายของคําที่เรียงตามลําดับอักษร 

        จากที่กลาวมา สรุปความหมายของพจนานุกรมไดวา หมายถึง หนังสือที่เก็บรวบรวมคําศัพท

ในภาษาไทย โดยจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร เพื่อใชในการคนหาความหมายของคํา 

           
 3.2 พจนานุกรมฉบับมติชน 
        บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) มีการจัดตั้งโครงการจัดทําพจนานุกรมขึ้นอยางเปนทางการ

คร้ังแรกในป 2540 โดยมีเปาหมายเบื้องตนเพื่อรวบรวมและใหคํานิยามคําศัพทใหมที่ไมไดถูกบรรจุลง

ในพจนานุกรมทั่วไปไวเปนหมวดหมู เพื่อการศึกษา และเพื่อการใชงานทั่วไป การประชุมเพื่อจัดเตรียม

งานมีข้ึนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 หลังจากนั้นเริ่มดําเนินการตอไปในวันที ่9 กนัยายน 2540 

(สรกล อดุลยานนท.  2547 : 33; ชุลีพร บุตรโคตร.  2547 : 29)   

        พจนานุกรมเลมนี้เปนพจนานุกรมที่รวบรวมคําศัพทที่เกิดขึ้นมาตามวิวัฒนาการของสังคม 

และคําศัพทแปลกใหมที่เกิดขึ้นมา ทั้งภาษาปาก ภาษาสแลง ภาษาสื่อมวลชน ฯลฯ เปนภาษารวม

สมัยเขาใจงาย คําเหลานี้มีอยูเปนจํานวนไมนอยที่ยังไมไดถูกกําหนดคํานิยามและรับการพิจารณาให

บรรจุไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (พจนานุกรมฉบับมติชน.  2547 : คํานํา) 

        บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) มีการเปดตัวพจนานุกรมเลมนี้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

โดยใชเวลาในการจัดทําเปนเวลา 7 ป คําศัพททั้งหมดมีจํานวน 39,515 คํา และมีภาพประกอบ 4,000 

กวารูปภาพ (เสรี ชึขุนทด.  2547 : 118)  

        ลอม เพ็งแกว กลาวถึงจุดเดนของพจนานุกรมฉบับมติชนที่แตกตางจากพจนานุกรมอื่น 6 

ประการ ดังนี้  

        1. มีคําศัพทมากที่สุดเกือบ 40,000 คํา 

        2. มีภาพประกอบ 4,000 รูป ที่ตีพิมพในหนาเดียวกับศัพทคํานั้น 

        3. พิมพคําศัพทดวยอักษรตัวหนา แยกรูปคําชัดเจน ในสวนของคําลูกจะยอหนาใหมทาํให

คนหาศัพทที่ตองการงาย 

        4. พิมพดวยกระดาษไบเบิ้ลที่นําเขาจากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนกระดาษที่ใชพิมพพจนานุกรม

โดยเฉพาะมาตรฐานเดียวกับพจนานุกรมของตางประเทศ ทําใหพจนานุกรมมีน้ําหนักเบาและไมหนา

มาก 
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        5. ในหนาแรกของทุกตัวอักษรมีการแสดงวิวัฒนาการ และคําอธิบายลักษณะของตัวอักษร 

รวมทั้งที่มาของตัวอักษรตามหลักภาษาศาสตร 

        6. ภาคผนวกตอนทาย เร่ือง “กวาจะเปนอักษรไทยในอุษาคเนย“ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับ

ความเปนมาของตัวอักษร และตัวพิมพอยางละเอียด 

      

 การจัดเรียงลําดับในพจนานุกรมฉบับมติชนเปนการเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ ใหคําอธิบายวิธี

เก็บและคนคํา ใหนิยามความหมาย บอกประวัติคําและเสียงอาน (บางคํา) บอกประเภทของคํา และมี

การใชอักษรยอกํากับไว ดังนี้ 

        คํายอในวงเลบ็หนาคํานิยาม แสดงลักษณะคํา เชน 

(กฎ)    คือ คําที่ใชในกฎหมาย     

(โบ)      คือ คําโบราณ 

(ปาก)   คือ คําที่เปนภาษาปาก 

(สแลง)  คือ คําสแลง 

(อุปมา) คือ คําที่ใชในเชิงเปรียบเทียบ 

        คํายอในวงเล็บหลังคํานิยาม บอกที่มาของคํา เชน 

(ข.) คือ ภาษาเขมร 

(จ.) คือ ภาษาจีน 

(บ.) คือ ภาษาบาล ี

(ฝ.) คือ ภาษาฝรั่งเศส 

(อ.) คือ ภาษาอังกฤษ 

        คํายอบอกลักษณะคําไวยากรณ เชน 

ก.   คือ คํากรยิา 

น.   คือ คํานาม 

ส.   คือ คําสรรพนาม 

สัน. คือ คําสนัธาน 

อุ.   คือ คําอทุาน 

 คํายอหนังสืออางอิง เชน 
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ไกรทอง           หมายถึง บทละครเรื่องไกรทอง พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 

ไซฮั่น               หมายถึง พงศาวดารจนีเรื่องไซฮั่น 

ดึก. มณีพิชัย    หมายถึง บทละครดึกดําบรรพเร่ืองมณีพชิัย 

ไตรภูมิ             หมายถงึ ไตรภูมิพระรวง 

พระราชวจิารณ หมายถงึ พระราชนพินธในรัชกาลที่ 5 

 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําสแลง 

 เคลมเมอร (Clemmer.  1966 : 88-92) ศึกษาภาษาสแลงของผูตองขังในรัฐนิวเจอรซี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวบรวมคําศัพทไวทั้งหมด 1063 คํา โดยพบวาคําสแลงของผูตองขังสามารถ

แบงได 9 ประเภท ไดแก  คําศัพทที่อางถึงเรื่องเพศทั้งพฤติกรรมแบบเบี่ยงเบนทางเพศและปกติ 

คําศัพทที่อางถึงอาชญากรรม อวัยวะ ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

ยาเสพติด คุก และคําแสดงความเปนคนจรจัด พบวามีคําศัพทที่อางถึงเกี่ยวกับคุกมากที่สุด รองลงมา

คือ คําศัพทที่อางถึงเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรม ถัดมาคือ คําศัพทที่อางถึงเรื่องเพศ สวนที่พบ

นอยที่สุดคือ คําศัพทที่อางถึงยาเสพติด และกลโกง ตามลําดับ ตัวอยางคํา ไดแก bed up หมายถึง 

การมีเพศสัมพันธกับผูตองขังชายดวยกัน can หมายถึง เรือนจํา eye หมายถึง คนดูตนทาง erase 

หมายถึง การฆา sister หมายถึง ผูตองขังที่เปนสาวประเภทสอง law หมายถึง ผูคุม dance hall 

หมายถึง หองประหารชีวิตดวยเกาอี้ไฟฟา เปนตน  

        ซาโบ (SZABO.  2005 : unpaged) ศึกษาภาษาสแลงของผูตองขังชาวฮังกาเรียน ต้ังแตป

ค.ศ. 1996 ถึง 2005 รวบรวมคําศัพท ไวทั้งหมด 5000 คํา จากสถานกักกันทั้งหมด 15 แหง พบวาคํา

สแลงสวนใหญเปนคํายืมมาจากภาษาตางประเทศ โดยมาจากภาษาโรมาเนียมากที่สุด รองลงมา

ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ตามลําดับ นอยที่สุดมาจากภาษาอิตาลี และฝรั่งเศส ดานทัศนคตขิองคน

คุกที่มีตอการใชคําสแลงเพื่อเปนเครื่องมือชวยใหดํารงชีวิตอยูไดในคุก เพื่อแสดงความเปนสมาชิกของ

กลุม และทําใหมีความเขาใจซึ่งกันและกันจากการสื่อสารโดยใชคําสแลง     

        วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข (2545 : 96-100) ศึกษาลักษณะภาษาสแลงของผูตองขังและ

ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและสติปญญาของผูตองขังกับพฤติกรรมทางภาษา : ศึกษากรณี

เรือนจํากลางคลองเปรม พบวาผูตองขังมีการสรางคําดวยวิธีนําคําที่มีอยูแลวมาสื่อความหมายใหม

มากที่สุด รองลงมาคือการสรางคําใหมโดยการประสมคํา ลําดับถัดมาคือการสรางคําโดยนําคํามาจาก

ภาษาตางประเทศหรือภาษาถิ่นมาส่ือความหมายใหม และวิธีที่พบนอยที่สุดคือนําคํามาจาก

เหตุการณปจจุบันหรือเพลงหรือโฆษณา การจัดหมวดหมูประเภทของคําศัพท แบงออกได 27 ประเภท 

หมวดที่พบมากที่สุดคือ หมวดสิ่งเสพติด รองลงมาคือ หมวดบุคคล และหมวดลักลอบทําผิดกฎ
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เรือนจํา ที่พบนอยที่สุดคือ หมวดการพบญาติและหมวดสัตว การศึกษาดานมโนทัศนจากการใชภาษา

เปรียบเทียบพบวามีทั้งหมด 9 มโนทัศนดังนี้ อวัยวะคืออุปกรณ ส่ิงเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เปนอาหาร ที่นอนเปนอสังหาริมทรัพย เครื่องพันธนาการเปนเครื่องประดับ การรวมกลุมเพื่อ

รับประทานอาหารคือครอบครัวเดียวกัน การถูกลงโทษหรือการทํางานคือความทุกขทน การตัดแตง

อวัยวะเพศชายคือความหรูหรา  การทําผิดกฎหมาย  กฎเรือนจําคือเกม  และเรือนจําคือ

สถาบันการศึกษา ดานการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชภาษาสแลงกับอายุ พบวาอายุมี

ความสัมพันธกับความถี่ในการใชภาษาสแลงของผูตองขัง ผูตองขังซึ่งอยูในวัยรุนตอนปลายและวัย

ผูใหญตอนตนมีแนวโนมที่จะใชสแลงของผูตองขังบอยกวาผูตองขังที่อยูในวัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุ 

สวนการศึกษาดานบุคลิกภาพและสติปญญาของผูตองขังทั้ง16 ดาน โดยแบบทดสอบ 16 PF พบวา

บุคลิกที่ โดดเดนของผูตองขังที่แตกตางจากคนทั่วไปคือ มีลักษณะวานอนสอนงาย  อารมณ

เปลี่ยนแปลงงาย และชอบการปฏิบัติจริง การศึกษาดานสติปญญาโดยใชแบบทดสอบ SPM พบวา

สวนใหญมีสติปญญาระดับปกติ และยังพบวาจํานวนผูที่มีสติปญญาต่ํากวาปกติมีจํานวนมากกวาผูที่

มีสติปญญาสูงกวาปกติ ผูตองขังที่มีความบกพรองทางสติปญญามีจํานวนนอยที่สุด จากการศึกษา

ดานบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการใชภาษา พบวาพฤติกรรมทางภาษามีความสัมพันธกับบุคลิกภาพใน

ระดับปานกลางและระดับตํ่า          

        กอชาติ ชํานาญชาง (2546 : 32-42) ศึกษาลักษณะคําสแลงของสาวประเภทสองใน

กรุงเทพมหานคร พบวามีวิธีการสรางคําโดยใชวิธีการสรางคําใหมมากที่สุด รองลงมาคือ การสรางคํา

ดวยวิธีนําคําหรือวลีที่มีอยูแลวในภาษามาสื่อความหมายใหม ลําดับถัดมาคือ การสรางคําโดยการยืม

คํามาจากภาษาตางประเทศหรือภาษาถิ่นอื่น และวิธีที่พบนอยที่สุดคือ การกําหนดคําให ส่ือ

ความหมายดวยเสียง นอกจากนั้นงานวิจัยของกอชาติ พบวามีคําสแลงจํานวนหนึ่งไมสามารถจัดเขา

ไปอยูในเกณฑที่กําหนดไว จึงไดสรางวิธีการสรางคําขึ้นมาใชใหม ซึ่งมีลักษณะการสรางคําดังนี้ คือ 

การประสมคําระหวางคําที่มีอยูแลวในภาษากับคําที่มาจากการตัดพยางคในคํา เชน ชวงตะ มาจาก

การประสมคําวาชวง + ตะ (ตะ มาจากคําวา ตะโพก) การประสมคําจากคําที่มีอยูแลวในภาษากบัคําที่

แปรเสียง คําวา เก็กชง มาจากการประสมคําวาเก็ก + ชง (ชง แปรเสียงมาจากคําวา ชาย) การประสม

คําจากคําที่มีอยูแลวในภาษากับการยอคํา เชน ถึง ม. มาจากการประสมคําวาถึง + ม. (ม. ยอมาจาก

คําวา มหาวิทยาลัย) การสรางคําจากการแปรเสียง (สระ พยัญชนะ หรือวรรณยุกต) ในคําที่มีอยูแลว

ในภาษาและการตัดพยางคในคําที่มีอยูแลวในภาษา เชน ปะ มาจากคําวาปะชัน เปนการแปรเสียง

วรรณยุกตจากสามัญ เปน ตรี ในพยางคแรก และมีการตัดพยางคในคําที่มีอยูแลวในภาษาออก คือคํา

วาชัน และการสรางคําจากการแปรเสียงของคําและการเพิ่มพยางคในคําปกติ คือ คําวา การิตา มา

จากคําวา กะหรี่ เปนการแปรเสียงจาก กะ เปน กา จาก หร่ี เปน ริ และมีการเพิ่มพยางคในคําปกติ คือ
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คําวา ตา การใชคําสแลงของสาวประเภทสองนั้นสามารถสะทอนใหเห็นพฤติกรรมจากภาษาที่ใชได 

โดยพบพฤติกรรมทางเพศมากที่สุด รองลงมาคือ ดานอุปนิสัยและบุคลิกภาพ ลําดับถัดมาคือดาน

ความสวยความงาม ตอมาคือดานการทํางาน และพฤติกรรมดานที่พบนอยที่สุดคือ ดานยาเสพติด 

ดานโรคภัย และดานความสัมพันธภายในกลุม ซึ่งมีจํานวนเทาๆกัน นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมดาน

อ่ืนๆที่ไมอยูในกลุมทั้งหมดที่กลาวมา   

        แนงนอย บุญยเนตร (2529 : 97-103) ศึกษาคําคะนองในหนังสือพิมพรายวัน พบวาคํา

คะนองมีลักษณะตางๆดังนี้ 1. คําคะนองที่เปนคําเกิดใหมมีความหมายในทางสื่ออารมณความรูสึก 

แบงได 2 ประเภท คือ 1.1 คําประเภทที่มีความหมายสื่อความรูสึกในทางที่ดี นาพอใจ 1.2 คําประเภท

ที่มีความหมายสื่อความรูสึกในทางที่ไมดี บอกความรูสึกไมพอใจ 2. คําคะนองที่เปนคําเปลี่ยนมาจาก

คําเดิม ซึ่งทําใหความหมายเปลี่ยนไป แบงได 2 ประเภท คือ 2.1 คําประเภทที่มีความหมายใหมคลาย

ความหมายเดิม ไดแก คําที่เปลี่ยนเสียงไปจากเดิม และเปลี่ยนวิธีการเขียนไปจากคําปกติ ดวยการ

เปลี่ยนตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ 2.2 คําประเภทที่มีความหมายใหมเปลี่ยนจากความหมาย

เดิม ไดแก คําคําเดียวหรือกลุมคําที่สรางใหม คําหรือกลุมคําเหลานี้เปนคําที่มีความหมายใหมเมื่อ

นํามาใช เปนคําคะนองแตกตางไปจากความหมายในภาษาปกติ  3 .  คําคะนองที่ยืมจาก

ภาษาตางประเทศ  

        สุชาดา เทวะผลิน (2531 : 58-59) ศึกษาคําสแลงในภาษาไทยจากหนังสือพมิพรายวนั พบวา

คําสแลงที่ใชในหนังสือพิมพนั้นมีลักษณะเฉพาะคือ ทําใหเกิดความหมายที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา และพลัง

ภาษา โดยแบงคําสแลงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 1. คําสแลงแท เกิดจากการสรางคําขึ้นใหม ซึ่งให

ความหมายเชิงสแลงไดโดยไมตองพึ่งบริบท มีวิธีการ 6 วิธี คือ การเปลี่ยนเสียงหรืออักขรวิธีในคําใน

ภาษามาตรฐาน การผวนคํา การยืมคํา การกําหนดคําใหมีเสียงเลียนเสียงธรรมชาติ การกําหนดคําให

ส่ือความหมายดวยเสียง และการประสมคําขึ้นใหม 2. คําสแลงไมแท เกิดจากการนําคําปกติที่มีอยูใน

ภาษามาทําใหเกิดความสัมพันธในบริบท และความหมายใหมที่ไดเปลี่ยนไปจากความหมายปกติ

ทั่วไป 

 ภัสรา สงวนผิว (2542 : 164-166) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคําสแลงในหนังสือพิมพรายวัน 

โดยเปรียบเทียบคําสแลงที่พบจากงานวิจัยของแนงนอย บุญยเนตร สุชาดา เทวะผลิน และคําสแลงที่

พบในป พ.ศ. 2541 พบวาการเปลี่ยนแปลง แบงออกเปน 3 ประเภท คือ การเพิ่มวงศัพท การสูญวง

ศัพท และการเปลี่ยนแปลงภายในวงศัพทซึ่งจําแนกเปนการเปลี่ยนแปลงภายในวงศัพทโดยสรางคํา

เพิ่มข้ึน การลดคําลง และการเปลี่ยนคําใชใหม การเปลี่ยนแปลงที่พบมากที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลง

โดยการเพิ่มวงศัพท และเพิ่มคําในวงศัพท การเปลี่ยนแปลงของวงศัพทมีความสัมพันธกับสภาพ

เหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคานิยมของสังคม ตัวอยางคําวา “บ๊ิกสีกากี“ และ 
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“อาณาจักรโลเงิน“ เปนการเพิ่มวงศัพทเขามา ในป พ.ศ. 2541 เนื่องจากมีเหตุการณที่เกี่ยวของกับ

ตํารวจมาก  หนังสือพิมพรายวันจึงนําสัญลักษณของกรมตํารวจมาใชเ รียกแทนตํารวจ การ

เปลี่ยนแปลงความหมายของคําสแลงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความหมายจากคําที่สรางขึ้นใหม 

พบวาคําสแลงมีความหมายสื่ออารมณความรูสึกในทางที่ไมดีเปนจํานวนมาก และความหมายจาก

การเปลี่ยนรูปคําเดิม พบวาคําสแลงที่เปลี่ยนรูปคําแลวความหมายเปลี่ยนจากความหมายเดิมเปน

จํานวนมาก คําสแลงที่สรางขึ้นหรือเปลี่ยนรูปคําจากเดิม เปนการนําคําที่ เปนภาษาพูด หรือ

ภาษาตางประเทศมาใช  แสดงให เห็นวาความหมายของคําสแลงมีความสัมพันธกับความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาการ   

  
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

  1. การกําหนดประชากร 

            2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

            3. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากร 
 ประชากร 
    ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คําสแลงที่พบในพจนานกุรมฉบับมติชน  

(ฉบับพิมพคร้ังแรก 2547) 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

 1. รวบรวมคาํสแลงที่พบในพจนานกุรมฉบับมติชน 

        2. นาํคําสแลงที่ไดทั้งหมดมาเรียงลาํดับตามตัวอักษรแลวจดบันทึก คําใดที่มีความหมาย

เหมือนกนัจะนับเปน 1 คํา1 

 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
        1. นําคําสแลงที่ไดทั้งหมดจํานวน 417 คํา มาจัดกลุม โดยวิเคราะหลักษณะการสรางคําศัพท

ตามหลักภาษาศาสตร ไดแก ระบบหนวยคํา ระบบเสียง และความหมาย 

 2. นําคําสแลงที่ไดทั้งหมดจํานวน 417 คํา มาจัดกลุมความหมายโดยวิธีดังนี้   

ความหมายกวางออก ไดแก การนําคําเดิมที่มีอยูแลวในภาษามาใชในความหมายทีเ่ปนสแลง  

ความหมายใหม ไดแก วิธีการสรางคําสแลงดวยระบบหนวยคําและระบบเสียงทําใหเกิดคําสแลงที่มี

ความหมายใหม 

   

 

                                                 
1
คําวา คิกขุอาโนเนะ และ คําวาอาโนเนะ  หมายถึง (หญิงวัยรุน) นารักแตไมประสาความ, พูดสั้นๆ วาคิกขุ ก็มี นับคําวา คิกขุอาโนเนะเพียง 1 คํา 

  คําวา ตรึม (ตึม) และ คําวา ตึม หมายถึง เยอะแยะ, มากมาย นับคําวา ตรึม (ตึม) เพียง 1 คํา 

  คําวา สเยียว และ คําวา เสยียว หมายถึง เสียวจนขนลุก นับรวมคําวา สเยียว, เสยียว เปน 1 คํา 



  
   
  38 
 

    

3. นํากลุมคําสแลงที่ไดจากเกณฑลักษณะการสรางคําโดยใชหลักภาษาศาสตร และเกณฑ 

ความหมายมาหาคาสถิติรอยละ เพื่ออธิบายลักษณะการสรางคําและความหมายของคําสแลงที่พบใน

พจนานุกรมฉบับมติชน     

 

 

 

 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการสรางคําและความหมายของคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติ

ชน” มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ ศึกษาการสรางคําในพจนานุกรมฉบับมติชน และศึกษาความหมายของ

คําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชน ผลการวิเคราะหแบงออกเปน 2 ตอน ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมาย

ของการวิจัย ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 การสรางคําสแลง 
 จากการศึกษาคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชนพบคําสแลงทั้งสิ้นจํานวน 417 คํา เมื่อ

นํามาศึกษาการสรางคําโดยใชหลักภาษาศาสตร ผลการศึกษาพบวามีการสรางคําสแลงตามระบบ

หนวยคํา จํานวน 216 คํา การสรางคําสแลงโดยระบบเสียง จํานวน 36 คํา การสรางคําสแลงโดย

ความหมาย จํานวน 165 คํา  
 การสรางคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชนมีลกัษณะดังตอไปนี้ 

 1. การสรางคาํสแลงตามระบบหนวยคาํ 

  จากการวิเคราะหขอมูลพบวาคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชนมีลักษณะการสรางคํา

ตามระบบหนวยคํามากที่สุด พบจํานวนทั้งสิ้น 216 คํา คิดเปนรอยละ 51.80 โดยมีลักษณะการสราง

คําดังตอไปนี้ 

1.1 การประสมคํา จํานวน 124 คํา คิดเปนรอยละ 29.74 

   ตาราง 1  คําสแลงที่สรางโดยวิธกีารประสมคํา 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

กร๊ีดสลบ การประสมระหวางคําไทยและคําเลียนเสยีงธรรมชาติ  

กร๊ีด + สลบ 

กร๊ีด เปนคําเลยีนเสยีง

รองของคน 

กลองดวงใจ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

กลอง + ดวงใจ 

 

กวนโอย การประสมระหวางคําไทยและคําภาษาตางประเทศ  

กวน + โอย 

โอย เปนภาษาจีน 

หมายถงึ รองเทา 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

กอกสอง การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ กอก + สอง 

กอก มาจากคาํภาษาองักฤษ cock หมายถึง 

เครื่องเปดปดน้ําจากทอ1 

กินหมาก การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

กิน + หมาก 

 

ไกหลง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ไก + หลง 

 

ของเลน

เศรษฐี 

การประสมระหวางคําไทยและคําบาล ี

สันสกฤต ของเลน + เศรษฐ ี

เศรษฐี เปนคาํบาลี สันสกฤต2 

ขาโจ การประสมระหวางคําไทยและคําที่มา

จากการรวบเสียงหรือคํา ขา + โจ 

โจ มาจากการรวบเสียงหรือคําของคําวา  

จิ๊กโก 

ข่ีกัน การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ข่ี + กัน 

 

ข้ีหลี การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ ข้ี + หล ี

หลี เปนภาษาจีน แปลวา สวย 

ไขกอก การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ ไข + กอก 

กอก มาจากคาํภาษาองักฤษ cock แปลวา 

เครื่องเปดปดน้ําจากทอ3 

ไขโปง การประสมระหวางคําไทยและคําเลียน

เสียงธรรมชาติ ไข + โปง 

โปง เปนคําเลยีนเสยีงปน 

คิดบัญชี  การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ คิด + บัญชี 

บัญชี เปนคาํสันสกฤต4 

 

  

                                                 
1
คําวา กอก ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 87. 

2
คําวา เศรษฐี ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 1106  

3
กาญจนา นาคสกุล.  (2544, 9 มกราคม).  สกุลไทย.  ปท่ี 47(ฉบับท่ี 2412) : 76. 

4
คําวา บัญชี ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 615  
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

งกเตี้ยว การประสมระหวางคําไทยและคําที่ไม

ทราบที่มา งก + เตี้ยว 

 

จิ้งเหลือง5 

 

การประสมระหวางคําที่มาจากการตัด

หรือยอคําและคําไทย จิง้ + เหลือง 

จิ้ง ตัดหรือยอมาจากคําวา จิ้งเหลน เหลือง 

ใชเปนภาษาสญัลักษณแทนพระภิกษ ุ

เจงเปง การประสมระหวางคําที่มาจากการตัด

หรือยอคําและคําเลียนเสียงธรรมชาติ  

เจง+ เปง 

เจง ตัดหรือยอมาจากคําวา กวยเจง 

เปง เปนคําเลยีนเสยีงของการขวางโลหะหรือ 

ของแข็งถูกเปาหมาย 

แจกหมาก การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

แจก + หมาก 

 

ฉีกทุเรียน การประสมระหวางคําไทยและภาษาชวา 

ฉีก + ทเุรียน 

ทุเรียน6  เปนภาษาชวา มาจาก “durian” 

duri หมายถึง หนาม 

ชักดาบ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ชัก + ดาบ 

 

เชงกะเดะ การประสมระหวางคําไทยและคําที่เกิด

ใหม เชง + กะเดะ 

เชง7 เปนคําภาษาปาก หมายถึง สวยเพราะ

ตกแตงงามเปนพิเศษ 

เชิ้ตหนงั การประสมระหวางคําภาษาตางประเทศ

และคําไทย เชิต้ + หนัง 

เชิ้ต มาจากคาํภาษาองักฤษ shirt แปลวา  

เสื้อเชิ้ต  

ซวยกะ

ลุดมอ 

การประสมระหวางคําภาษา 

ตางประเทศและคําภาษาตางประเทศ 

ซวย + กะลุดมอ 

ซวยกะลุดมอ มาจากคําภาษาจนี ซวย 

แปลวา เคราะหราย และกะลุดมอ แปลวา 

ขนรวง 

ซองขาว การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ซอง + ขาว 

 

 

                                                 
5
สุพจน แจงเร็ว เปนผูใหสัมภาษณ, รัชนี ศิริไสยาสน  เปนผูสัมภาษณ, ท่ีสํานักงานหนังสือพิมพมติชน เม่ือ 5 มกราคม 2550. 

6
ผะอบ โปษะกฤษณะ.  (2522).  ลักษณะสําคัญของภาษาไทย.  หนา 40. 

7
คําวา เชง ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 369. 
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   ตาราง 1 (ตอ)  

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ซี้ปก8 การประสมระหวางคําภาษาตางประเทศ

และคําที่ส่ือความหมายดวยเสียง ซี้ + ปก 

ซี้ มาจากคาํภาษาจนี แปลวา ตาย และเสยีง

ปก ใหอารมณส่ือความหมายวาแนนแฟน 

ซี้ดปาก การประสมระหวางคําไทยและคําเลียน

เสียงธรรมชาติ ซี้ด + ปาก 

ซี้ด เปนคําเลียนเสียงสูดปาก 

ซื่อบ้ือ การประสมระหวางคําไทยและคําที่ไม

ทราบที่มา ซื่อ + บ้ือ 

 

แซหลี การประสมระหวางคําภาษาตางประเทศ

และคําภาษาตางประเทศ แซ + หล ี

แซหลี มาจากคําภาษาจนี แซ แปลวา  

ชื่อสกุลวงศของจีน และหล ีแปลวา สวย 

ญาติมิตร การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ญาติ + มิตร 

 

ดัดหลัง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ดัด + หลัง 

 

ดึงเกม การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ ดึง + เกม 

เกม มาจากคาํภาษาองักฤษ game แปลวา 

การแขงขัน 

แดกดวน9 การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

แดก + ดวน 

มาจากคําวา fastfood ซึ่งเปนอาหารที่

รับประทานไดอยางรวดเร็ว เชน 

แฮมเบอรเกอร 

ตมยํากุง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ตมยํา + กุง 

 

ตีฉ่ิง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ตี + ฉ่ิง 

 

ตีหมอ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ตี + หมอ 

 

 

                                                 
8
จินตนา พุทธเมตะ.  (2546).  คําสแลง.  หนา 48.   

9
ลอม เพ็งแกว.  (2545).  ภูมิพื้นภาษาไทย (2).  หนา 34-35. 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

โตคลื่น การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

โต + คลื่น 

 

ถลมตัว การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

 ถลม + ตัว 

 

ทําประต ู การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ทํา + ประตู 

 

ทุมเหว 

 

การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ทุม + เหว  

 

นอตหลุด การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ นอต + หลุด 

นอต10 มาจากคาํภาษาองักฤษ nut แปลวา

เครื่องตรึงหรือขันสิ่งอื่นใหแนน ประกอบดวย

เครื่องตรึงหรือขันสิ่งอื่นใหแนน ประกอบดวย

แทงและแปนโลหะ, ตัวที่เปนแทงมีปลายขาง

หนึง่เปนปุม อีกขางหนึง่มีเกลียวดานนอก 

เรียกวา นอตตัวผู และตัวที่เปนแปนมี

ลักษณะเปนเหลี่ยมมีรูตรงกลางและมีเกลยีว

ดานใน เรียกวา นอตตัวเมีย 

นักแซง การประสมระหวางคําไทยและคําที่ไม

ทราบที่มา นกั + แซง 

 

น้ําโห11 การประสมระหวางคําไทยและคําที่มา

จากการตัดหรอืยอคํา น้ํา + โห 

คําวา น้าํ เปนการใชลักษณะของน้าํที่ตมจน

เดือดเปรียบเทียบกับอารมณของคนทีก่ําลัง

โกรธ และคําวาโห มาจากคาํวา โมโห 

 

  

                                                 
 
10
คําวา นอต ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 567. 

11
สุพจน แจงเร็ว เปนผูใหสัมภาษณ, รัชนี ศิริไสยาสน  เปนผูสัมภาษณ, ท่ีสํานักงานหนังสือพิมพมติชน เม่ือ 5 มกราคม 2550. 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

เนื้อสด การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

เนื้อ + สด 

 

ในคาถา การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ใน + คาถา 

 

บานฉ่าํ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

บาน + ฉํ่า 

 

บีบแตร การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

บีบ + แตร 

 

ประตูหลัง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ประตู + หลงั 

 

ปอดลอย การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ปอด + ลอย 

 

ปอดแหก การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ปอด + แหก 

 

ปะฉะดะ การประสมระหวางคําไทย คําไทย และ

คําไทย ปะ + ฉะ + ดะ 

 

ปาปายา 

ปอก ปอก 

การประสมคําภาษาตางประเทศและ 

คําเลียนเสียงธรรมชาติ 

ปาปายา มาจากคําภาษาองักฤษ papaya 

แปลวา มะละกอ และปอก ปอก เปนคําเลียน

เสียงเวลาคนใชสากตําครก 

ปูเสื่อ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ปู + เสื่อ 

 

เปนบา การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

เปน + บา 

 

เปาป การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

เปา + ป 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

เปดซิง การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ เปด + ซิง 

ซิง มาจากคําภาษาจนี แปลวา ใหม 

เปดหวอ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

เปด + หวอ 

 

โปงเหนง การประสมระหวางคําไทยและคําเลียน

เสียงธรรมชาติ โปง + เหนง 

โปง เปนคําเลยีนเสยีงการตีกลอง 

ฝาไฟแดง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ฝา + ไฟแดง 

ไฟแดง เปนภาษาสัญลกัษณของสัญญาณ

จราจร และนาํมาใชในความหมายใหมวา 

ระดู  

ฟอนเล็บ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ฟอน + เล็บ 

 

ฟตเปรี๊ยะ การประสมระหวางคําภาษาตางประเทศ

และคําเลียนเสียงธรรมชาติ ฟต + เปร๊ียะ 

ฟต มาจากคําภาษาอังกฤษ fit แปลวา 

เหมาะสม, พอดี และคําวาเปรี๊ยะเปนเสยีง

ดังที่เกิดจากสิง่ของที่แตกหรอืขาด หรือเสยีง

ที่เกิดจากอาการที่แกวหูล่ันเพราะขึ้นไปบนที่

สูงๆ 

มังกรจนี การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

มังกร + จีน 

 

มึนเค12 การประสมระหวางคําไทยและคําที่ไม

ทราบที่มา มนึ + เค 

มึนเค เปนภาษาในวงการสรุา หมายความวา 

เมาสุรา 

 

  

 

 

 
                                                 

 
12
โสมทัต เทเวศร.  (2524).  เกร็ดภาษาหนังสือไทย.  หนา 457.  
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

มึนตึ้บ13 การประสมระหวางคําไทยและคําที่

เปลี่ยนพยัญชนะตนและเสียงวรรณยุกต 

มึน + ต้ึบ 

ต้ึบ มาจากคําวา ทึบ เปลี่ยนพยัญชนะตน

จาก ท เปน ต และเปลี่ยนเสยีงวรรณยุกต

จากเสียงตรีเปนเสียงโท 

มือเกา การประสมระหวางคําไทยและคําที่

เปลี่ยนเสยีงวรรณยุกต มือ + เกา 

เกา เปลี่ยนเสยีงวรรณยุกตจากเสียงเอกเปน

เสียงจัตวา จากคําวา เกา 

มุดมุง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

มุด + มุง 

 

เมาธแตก การประสมระหวางคําภาษาตางประเทศ

และคําที่ตัดมาจากสาํนวน 

เมาธ มาจากคําภาษาองักฤษ mouth แปลวา 

ปาก และคาํวา แตก มาจากสํานวนน้ําลาย

แตกฟอง ซึง่หมายความวา พูดมาก พูดไม

หยุดจนกระทัง่น้าํลายเปนฟอง 

เมื่อยตุม  การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

เมื่อย + ตุม 

 

แมคาเนื้อ

สด 

การประสมระหวางคําไทย คําไทย และ

คําไทย แมคา + เนื้อ + สด 

 

แมทองดํา การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

แม + ทองดํา 

 

ยองๆ

เหลา 

การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ ยองๆ + เหลา 

เหลา มาจากภาษาจนี แปลวา รานอาหาร 

ยันตกนัผ ี การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ ยนัต + กนั + ผี 

ยันต มาจากคาํบาลี สันสกฤต 

  

 

 
                                                 

13
สุพจน แจงเร็ว เปนผูใหสัมภาษณ, รัชนี ศิริไสยาสน  เปนผูสัมภาษณ, ท่ีสํานักงานหนังสือพิมพมติชน เม่ือ 5 มกราคม 2550. 
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ตาราง 1 (ตอ)  

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ยําตีน การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ยํา + ตีน 

 

ยิง

กระตาย 

การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ยิง + กระตาย 

 

เย็บไมติด การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

เย็บ + ไม + ติด 

มาจากคําวา หนาแตก ซึง่คนมักพูด

เรียงลําดับตอเนื่องกันเปน หนาแตก เย็บไม

ติด 

แยมฝา

โลง 

การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

แยม + ฝา + โลง 

เลียนเสยีงจากคําวา วัยแรกแยม 

รถดวน การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

รถ + ดวน 

 

รอยดาง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

รอย + ดาง 

 

รับเละ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

รับ + เละ 

 

รายมาก การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ราย + มาก 

 

รุมกินโตะ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

รุม + กินโตะ 

 

รูดซิปปาก การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ รูดซิป + ปาก 

รูดซิป มาจากคําภาษาองักฤษวา zipper ซึ่ง

คนไทยนิยมเรยีกสั้นๆ วาซิป 

รูด

มหาราช 

การประสมระหวางคําที่มาจากการตัด

หรือยอและคําภาษาตางประเทศ  

รูด + มหาราช 

รูด มาจากคําวา กราวรูด และ มหาราช มา

จากคําวา มหา + ราช ซึ่งราช เปนคาํบาล ี

สันสกฤต 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

เรียงคิว การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ เรียง + คิว 

คิว มาจากคาํภาษาอังกฤษวา queue 

แปลวา แถวตามลําดับกอนหลัง 

แรงลง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

แรง + ลง 

 

ลมทับ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ลม + ทับ 

 

ลางตา การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ลาง + ตา 

 

ลางทอ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ลาง + ทอ 

 

ลูกจัน การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

ลูก + จนั 

 

เลนเสียว การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

เลน + เสยีว 

 

วัดตัว การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

วัด + ตัว 

 

วิจัยฝุน การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

วิจัย + ฝุน 

 

สบายโก การประสมระหวางคําภาษาตางประเทศ

และคําที่มาจากการตัดหรือยอคํา  

สบาย + โก 

สบาย มาจากภาษาบาลี และโก มาจากคาํวา 

จิ๊กโก 

สบายบื๋อ การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ สบาย + บ๋ือ 

สบาย มาจากภาษาบาล ี

สอยคิว  การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ สอย + คิว 

คิว มาจากคาํภาษาอังกฤษวา queue 

แปลวา แถวตามลําดับกอนหลัง 

สะใจโก การประสมระหวางคําไทยและคําที่มา

จากการตัดหรอืยอคํา สะใจ + โก 

โก มาจากคําวา จิ๊กโก 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

สะดือดวน การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

สะดือ + ดวน 

 

สะเด็ด14

ยาด 

การประสมระหวางคําไทยทีม่าจากการ

ตัดหรือยอคําและคําไทยทีม่าจากการตัด

หรือยอคํา และเพิ่มคําวา สะ ขางหนา 

สะเด็ด มาจากคําวา เด็ด ซึง่แปลวา ดี และ

พูดแผลงเติมคํา สะ เขาไปเปน สะเด็ด, ยาด 

มาจากคําวา ทายาด ซึง่แปลวา เกง ตัดคําวา 

ทา ออกไป เหลือคําวา ยาด แลวนํามา

ประสมกันเปน สะเด็ดยาด  

สะดุดตีน การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

สะดุด + ตีน 

 

สะเด็ดสะ

เดา 

การประสมระหวางคําไทยและคําที่ไม

ทราบที่มา สะเด็ด + สะเดา 

 

สะแดว

แหว 

การประสมระหวางคําไทยและคําที่

เปลี่ยนพยัญชนะ สะแดว + แหว 

สะแดว15 มาจากคําวา กระแดว เปลี่ยนเสียง

พยัญชนะจากกระ เปน สะ 

สะบัดชอ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

สะบัด + ชอ 

 

เสียหมา การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

เสีย + หมา 

 

เสือใบ การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ เสือ + ใบ 

เสือ เปนภาษาสัญลักษณเปรียบเทียบแทน

เพศชาย และคําวา ใบ มาจากคํา

ภาษาอังกฤษ bi-sexual bi แปลวา สอง bi-

sexual แปลวา คนที่ชอบทั้งผูชายและผูหญิง

, คน  สัตว พชืที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน 

ใสไข การประสมระหวางคําไทยและคําไทย  

ใส + ไข 

 

                                                 
14
สงา กาญจนาคพันธุ.  (2538).  สํานวนไทย.  หนา 562. 

15
จินตนา พุทธเมตะ.  (2546).  คําสแลง.  หนา 94.  
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

หงายเกง การประสมระหวางคําไทยและคํา

ภาษาตางประเทศ หงาย + เกง 

เกง16 มาจากคาํภาษาจนีแตจิ๋วโดยเปลี่ยน

เสียงวรรณยุกตจากคําวา เกง็ แปลวา อาคาร 

ส่ิงกอสรางที่มหีลังคาซึ่งไดรับการตกแตง

ประดับประดาสวยงามตามแบบ

สถาปตยกรรมจีน  

หงกิแดก การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

หงกิ + แดก 

 

หนาแตก การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

หนา + แตก 

 

หมด

กระสุน 

การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

หมด + กระสนุ 

 

หมอลาก

ขาง 

การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

หมอ + ลากขาง 

 

หมัดเด็ด การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

หมัด + เด็ด 

 

หั่นแหลก การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

หั่น + แหลก 

 

หางแดง การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

หาง + แดง 

 

เหงือก

แหง 

การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

เหงือก + แหง 

 

แหกตา การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

แหก + ตา 

 

 

 

                                                 
16
นันทนา ตันติเวสส.  (2540).  อภิธานศัพท คําไทยที่มีตนเคาจากภาษาตางประเทศ.  หนา 47. 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

แหงแซะ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

แหง + แซะ 

 

แหยแฝน การประสมระหวางคําไทยและคําที่ไม

ทราบที่มา แหย + แฝน 

 

อดแดก การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

อด + แดก 

 

อัดถั่วดํา การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

อัด + ถั่วดํา 

 

อาราม

บอย 

การประสมระหวางคําภาษาตางประเทศ

และคําภาษาตางประเทศ อาราม + บอย 

อาราม มาจากภาษาบาลี สันสกฤต แปลวา 

วัด และบอย มาจากคําภาษาอังกฤษ boy 

แปลวา เดก็ผูชาย 

อีเฉาะ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

อี + เฉาะ 

 

อีโมะ การประสมระหวางคําไทยและคําที่ไม

ทราบที่มา อี + โมะ 

 

อีหน ู การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

อี + หน ู

 

อีแอบ การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

อี + แอบ 

 

อ้ือซา การประสมระหวางคําไทยและคําไทย 

อ้ือ + ซา 

 

ฮอแรด การประสมระหวางคําภาษาตางประเทศ

และคําไทย ฮอ + แรด 

ฮอ มาจากคําภาษาจนี หมายถึง ดี  
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1.2 การประดษิฐคําใหม จํานวน 25 คํา คิดเปนรอยละ 6.00 

 

       1. กรวก 

       2. เขลิ่ว 

       3. คุย 

       4. จาบ 

       5. ฉลุย 

       6. เฉิ่ม 

       7. ชิ้งฉอง 

       8. แซง 

       9. โดะ 

      10. ต๊ัน 

      11. ตีสต๊ิก 

      12. แตว 

      13. บ้ึบบ้ับ 

 

14. โบย 

15. โปะเชะ 

16.  โมะ 

17. สเยียว, เสยียว 

18. สะแหลน็ 

19. สะแอง 

20. ส่ัว 

21. แหย็ม 

22. โหลยโทย 

23. ออหร่ี 

24. อ๊ึบ 

             25. อ๋ึม  

1.3 การตัดหรอืยอคํา จาํนวน 23 คํา คิดเปนรอยละ 5.52 

ตาราง 2 คําสแลงที่สรางโดยวิธกีารตัดหรอืยอคํา 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

กิ๊ก การตัดหรือการยอคําจากคาํวา 

กุกกิ๊ก 

ความหมายสแลง กุกกิ๊ก17 

หมายถงึ มีความสัมพันธกันเชิง

ชูสาว 

กี๋ การตัดหรือการยอคําจากคาํวา 

จิ๊กกี ๋

 

                                                 
17
กรมวิชาการ.  (2543).   แนวทางการจัดทําพจนานุกรมคําคะนอง.  หนา 3.  
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

กึ๋ยย การตัดหรือการยอคําจากคาํวา 

สยึมกึ๋ยย 

 

โก การตัดหรือการยอคําจากคาํวา 

จิ๊กโก 

 

โก การตัดหรือการยอคําจากคาํวา 

โกหราน 

โกหราน18 หรือ โกหราน มาจาก

ชื่อคัมภีรทางศาสนาอิสลาม คํา

นี้มีความหมายวาธรรมเนียม

อยางยุโรป หรืออยางฝรัง่หรอื

ฝร่ังจัด เนื่องจากวาผูทีน่ับถอื

ศาสนาอิสลามในเมืองไทยไป

เมกกะแลวไดเปนโตะเปนหะยี 

เมื่อกลับมากม็ักอางถึงคมัภีร

โกหราน จึงเปรียบเทียบกับผูที่

ไปเมืองยุโรปกลับมาแลว 

เรียกวา เปนโตะเสมอ โดยคน

พวกนี้กลาวอางถงึธรรมเนียม

เมืองนอกเชนกัน  

จิ๋ม การตัดหรือยอคําจากคาํวา 

จุมจิ๋ม 

 

จี้ การตัดหรือยอคําจากคาํวา จี้

เสน 

จี้เสน19 เปนสาํนวน หมายถงึ 

พูด หรือทําใหผูดูผูฟงขบขัน

หัวเราะ 
 
 

                                                 
18
โสมทัต เทเวศร.  (2524).  เกร็ดภาษาหนังสือไทย.  หนา 194-195. 

19
สงา กาญจนาคพันธุ.  (2538).  สํานวนไทย.  หนา 144. 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

เจง  การตัดหรือยอคําจากคาํวา กวย

เจง 

กวยเจง เปนชือ่ตัวละครเอกใน

ภาพยนตรจีนเรื่องมังกรหยก 

ฉาย การตัดหรือยอคําจากคาํวา 

ฉุยฉาย 

ฉุยฉาย หมายถึง น. ชื่อเพลง

รองและทารําแบบหนึง่ ว. กรีด

กราย 

เซอร การตัดหรือยอคําจาก

ภาษาตางประเทศ Surrealism 

Surrealism หมายถงึ ลัทธเิหนือ

จริง 

เดิ้น การตัดหรือยอคําจาก

ภาษาตางประเทศ Modern 

เดิ้น มาจากคาํภาษาองักฤษ 

modern หมายถึง ทนัสมยั 

ตรึม (ตึม)20 การตัดหรือยอคําจากคาํวา 

กันตรึม 

กันตรึม เปนการแสดงพื้นเมอืง

ของภาคอีสานตะวนัออกเฉยีง

ใต ซึ่งมีคนมาดูการแสดงจํานวน

มากแลวคนนาํมาสรางกลุมคํา 

“มากนัตรึม” เพื่อส่ือความหมาย

วา มาก, แนนขนัด ตอมาตัดคํา

เหลือ ตรึม พยางคเดียว  

ทอม การตัดหรือยอคําจากคาํ

ภาษาตางประเทศ tomboy 

tomboy มาจากคํา

ภาษาอังกฤษ แปลวา 

เด็กผูหญิงที่แกนเหมือน

เด็กผูชาย 

 

 

 

                                                 
20
จินตนา พุทธเมตะ.  (2546).  คําสแลง.  หนา 54.  
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ทาย การตัดหรือยอคําจากคาํวา ให

ทาย 

ใหทาย21 เปนสาํนวน 

หมายความวา สนับสนนุอยู

เบื้องหลงั สงเสริมอยูเบื้องหลัง 

คอยหนนุอยูเบื้องหลงั  

บะ การตัดหรือยอคําจากคาํวา  

จ้ําบะ 

 

เบิ้ล การตัดหรือยอคําจากคาํ

ภาษาตางประเทศ double 

double มาจากคําภาษาอังกฤษ 

แปลวา สองเทา, คู, ทวีคูณ  

ปวน การตัดหรือยอคําจากคาํวา  

ปนปวน 

 

มะ การตัดหรือยอคําจากคาํวา  

มะกนั 

 

โมก การตัดพยัญชนะตัวแรกของ

พยัญชนะควบกล้ํา sm จากคํา

วา smoke 

 

ยุน การตัดหรือยอคําจากคาํวา  

ยุนป 

ยุนป เปนคาํผวนมาจากคําวา 

ญ่ีปุน 

วีน การตัดหรือยอคําจากคาํ

ภาษาอังกฤษ  weenie 

 

เวอร การตัดหรือยอคําจาก

ภาษาตางประเทศ over 

เวอร มาจากคาํภาษาองักฤษวา 

over แปลวา เกิน, เหนือข้ึนไป 

สี การตัดหรือยอคําจากคาํวา 

เสียดสี 

 

 

                                                 
21
สงา กาญจนาคพันธุ.  (2538).  สํานวนไทย.  หนา 513. 
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1.4 การใชคําอุปมา จาํนวน 12 คํา คิดเปนรอยละ 2.88 

ตาราง 3 คําสแลงที่สรางโดยการใชคําอุปมา 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

เขี้ยวลากดิน การใชคําอุปมา  

เคี้ยวหม ู การใชคําอุปมา หมู เปนสาํนวนหมายถึงงาย 

ทะเลเรียกพี ่ การใชคําอุปมา  

นาผนืนอย การใชคําอุปมา เปนการนาํอวยัวะเพศสตรีมา

เปรียบเทยีบกบัลักษณะของผืน

นา เพื่อเลีย่งคาํหยาบ 

มะเขือเผา การใชคําอุปมา เปนการนาํลักษณะของมะเขือ

เผามาเปรียบเทียบกับอวัยวะ

เพศชาย 

มุงสายบัว22 การใชคําอุปมา สายบัว หมายถึง ลูกกรงเหลก็ที่

เปนเสนมีลักษณะเหมือน

สายบัว ประกอบเขาเปนซีก่รง 

ซึ่งมีรูปรางคลายมุงกางนอน 

สูงยาวเขาด ี การใชคําอุปมา  

หมูปากแข็ง การใชคําอุปมา ปากแข็ง หมายถึง พูดยนืยนั

หรือเถียงอยางดื้อดันไมยอม

จํานนขอเท็จจริง 

หมูไมกลวัน้าํรอน การใชคําอุปมา เปนการนาํพฤติกรรมของหมมูา

ใชเปรียบเทียบกับคนที่ไมเกรง

กลัวสิ่งใด เพราะโดยธรรมชาติ

ของหมูเปนสตัวที่กลวัน้าํรอน 

หัวหอก การใชคําอุปมา   

 

 

                                                 
22
สงา กาญจนาคพันธุ.  (2538).  สํานวนไทย.  หนา 427. 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

หูหนวกตาบอด การใชคําอุปมา เปนการนาํลักษณะของคนทีหู่

หนวกทําใหไมไดยินสิ่งใดๆ และ

คนที่ตาบอด ไมสามารถ

มองเหน็ มาใชเปรียบเทยีบกบั

คนที่ไมรับรูส่ิงใดๆ 

เหงื่อตกกีบ การใชคําอุปมา ทํางานเหนื่อยยาก 

 

1.5 การเลยีนเสียงธรรมชาติ จํานวน 11 คํา คิดเปนรอยละ 2.64 

   ตาราง 4 คําสแลงที่สรางโดยวิธีการเลียนเสียงธรรมชาติ 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

กร๊ึบ การเลียนเสียงธรรมชาติ กร๊ึบ เปนคาํเลยีนเสยีงคนดืม่

เหลา 

กรุบ การเลียนเสียงธรรมชาติ กร๊ึบ เปนคาํเลยีนเสยีงคนดืม่

เหลา 

เจาะแจะ23 การเลียนเสียงธรรมชาติ มาจากเสียงพดูคุยของคน 

ตะริด 

ต๊ิดชึ่ง 

การเลียนเสียงธรรมชาติ มาจากเสียงดนตรีที่ใชในการ

เดินสวนสนาม 

ต๊ีตาตาตี๊ การเลียนเสียงธรรมชาติ มาจากเสียงเพลงเชิดเวลาที่ตัว

ละครตอสูกัน 

ตุกกะฉึก การเลียนเสียงธรรมชาติ มาจากเสียงทอไอเสียและเสียง

เครื่องยนตของรถ 

เทงทึง24 

 

การเลียนเสียงธรรมชาติ 

 

มาจากเสียงพณิพาทยมอญที่ใช

ในเวลาประโคมศพ 

                                                 
23
กรมวิชาการ.  (2543).  แนวทางการจัดทําพจนานุกรมคําคะนอง.  หนา 13. 

24
จํานง ทองประเสริฐ.  (2542).  ภาษาไทยไขขาน.  หนา 49. 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ปง25 การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ ปง มาจากเสยีงประกอบที่ใชใน

การถายโฆษณา 

วากเพย การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ วากเพย มาจากเสียงตวาดของ

ตัวงิ้วในการแสดง 

วืด26 การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ วืด มาจากเสยีงการเลนกีฬาที่ผู

เลนพลาดเปาหมาย 

สบึม, สบึมส  การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ 

และเติมเสียง ส ขางหนา และ

ขางหลงัคําวา บึม 

บึม มาจากเสยีงของปนใหญ 

  

1.6 การซ้าํคํา จํานวน 6 คํา คิดเปนรอยละ 1.44 

ตาราง 5 คําสแลงที่สรางโดยการซ้าํคํา 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

จูดๆ การซ้ําคําเดิมจากคําวา จูด  

เซมเซม การซ้ําคําเดิมจากคํา

ภาษาตางประเทศ same 

เซม มาจากคําภาษาองักฤษ 

same แปลวา ที่เปนอยาง

เดียวกนั ที่เปนทาํนองเดียวกัน 

เซิ้บๆ การซ้ําคําเดิมจากคํา

ภาษาตางประเทศ 

เซิ้บๆ มาจากคําภาษาองักฤษ 

observe แปลวา สังเกตการณ 

นํามาซ้ําคาํเดมิโดยเปลี่ยนเสียง

วรรณยุกตจากเสียงเอก เปน

เสียงตร ี

                                                 
25
จินตนา พุทธเมตะ.  (2546).  คําสแลง.  หนา 77.   

26
กรมวิชาการ.  (2543).  เลมเดิม.  หนา 47. 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ปนๆ  การซ้ําคําเดิมจากคําเลยีนเสียง

ธรรมชาติ 

ปนๆ มาจากเสียงบีบแตร 

แหง็มๆ การซ้ําคําเดิมที่ไมทราบที่มา  

เอาะๆ การซ้ําคําเดิมจากคําที่มาจาก

การผสมคํา 

เอาะ27 จํานงค ทองประเสริฐ 

สันนษิฐานวามาจากคําวา ออน 

ผสมกับ คําวา ขบเผาะ 

 

1.7 การซอนคาํ จาํนวน 4 คํา คิดเปนรอยละ 0.96 

ตาราง 6 คําสแลงที่สรางโดยการซอนคํา 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

กิ๊กกอก การซอนคาํเพือ่เสียง  

ฟุบฟบ การซอนคาํเพือ่เสียงจากคําเดิม 

ฟุบ และเติมพยางค ฟบ ซอน

เขาไป 

ฟุบ28 หมายถงึ เสียงดังอยาง

เสียงดินปนทีจุ่ดแลวลุกไหม

ทันทีทนัใด 

เฟยวฟาว การซอนคาํเพือ่เสียงจากคําเดิม 

เฟยว และเติมพยางค ฟาว ซอน

เขาไป 

เฟยว29 เปนภาษาปาก หมายถึง

อาการที่แสดงหรือทําผาดโผน

ใหเปนที่สะดุดตาผูอ่ืน 

หนอมแนม30 การซอนคาํเพือ่เสียง  

 

 

 

                                                 
27
จํานง ทองประเสริฐ.  (2542).  ภาษาไทยไขขาน เลม 3.  หนา 202-203. 

28
คําวา ฟุบ ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 813. 

29
แหลงเดิม.หนา 814. 

30
จินตนา พุทธเมตะ.  (2546).  คําสแลง.  หนา 99. 
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1.8 การเชื่อมโยงความหมายเดิมของคําไปยังชื่อเฉพาะ จํานวน 4 คํา คิดเปนรอยละ  

0.96 

ตาราง 7 คําสแลงที่สรางโดยการเชื่อมโยงความหมายเดมิของคําไปยังชื่อเฉพาะ 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ยวนยาเหล เปนการอธิบายโดยที่

ความหมายจะอิงคําแรก ยวน 

จากเพลงยวนยาเหล 

ยวน หมายถงึ กอกวนใหเกดิ

กิเลสหรือโทสะ 

ยองตอด เปนการอธิบายโดยที่

ความหมายจะอิงคําแรก ยอง 

จากชื่อตัวละครในเรื่องพระอภัย

มณี 

ยองเบา หมายถึง อาการทีย่อง

เขาไปลักสิ่งของของเขาเพื่อ

ไมใหเจาของรูตัว 

เลิศสะมันเตา เปนการอธิบายโดยที่

ความหมายจะอิงคําแรก เลศิ 

จากชื่อของพระยาภักดี

นรเศรษฐ  

 

อ้ึงกิมกี่31 เปนการอธิบายโดยที่

ความหมายจะอิงคําแรก อ้ึง 

จากชื่ออูซอมรถแหงหนึง่ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31
จินตนา พุทธเมตะ.  (2546).  คําสแลง.  หนา 110. 
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1.9 การเพิ่มพยางค จํานวน 3 คํา คิดเปนรอยละ 0.72 

ตาราง 8 คําสแลงที่สรางโดยการเพิ่มพยางค 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

กิ๊บเก การเพิม่พยางค กิ๊บ หนาคําเดิม 

เก  

เก32 หมายถงึ งามเขาที มาจาก

คําภาษาองักฤษ gay 

หมายความวา งามเปนสงา 

เนื่องจากผูที่พดูเปนคนญวนจึง

ออกเสียงคาํวา gay แปรงเปน 

เก ภายหลงัตอมาคนอืน่จึงพูด

เปน เก ตามไปดวย  

เกากึก๊ การเพิม่พยางค กึ๊ก หลงัคําเดิม 

เกา 

 

งงเตก33 การเพิ่มพยางค เตก หลังคําเดิม 

งง 

ก า ร เ พิ่ ม พ ย า ง ค โ ด ย ก า ร

เ ลี ย น แ บ บ คํ า ก ริ ย า ใ น

ภาษาอั งกฤษเมื่ อ เป น  past 

tense เติม – ed คําที่ลงทาย

ดวย t ออกเสียงเปน เตด คน

เลียนเสียงเปน เตด หรือ เตก 

 

1.10 การใชตัวยอและคําทีส่รางขึ้นจากการใชตัวยอ จาํนวน 2 คํา คิดเปนรอยละ   

0.48 

ตาราง 9 คําสแลงที่สรางโดยการใชตัวยอและคําที่สรางขึ้นจากการใชตัวยอ 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ย.ห. ยอจากคาํวา อยาหวง  

 

                                                 
  

32
โสมทัต เทเวศร.  (2524).  เกร็ดภาษาหนังสือไทย.  หนา 195-196.  

33
สุดสงวน   (2547, 21 กันยายน).  มองภาษา.  สกุลไทย.  50(2605) : หนา 120. 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ยัปป34 การใชอักษรตวัแรกของแตละคํา

ในภาษาตางประเทศมารวมกัน

เปนคําใหม 

ยัปป มาจากคําภาษาองักฤษวา 

yuppie หรือ yuppy และเปน

พหพูจน yuppies แปลวา คน

หนุมสาวผูมีความรูซึง่อาศัยอยู

ในเมืองและไดรับคาตอบแทน

จํานวนมาก นาํเงนิมาใชจายซื้อ

ส่ิงของทีท่นัสมัยและแพง คํานี้

ยอมาจากคําเต็มดังนี้  

y – young แปลวา คนหนุมสาว, 

u – urban แปลวา เกี่ยวกบั

เมือง,  

p – professional แปลวา  

ผูมีวิชาชพี, ผูเชี่ยวชาญ 

 

1.11 การใชหนวยคาํเติมกลางระหวางพยางคของคําเดิม จํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 

0.24 

       วัยสะรุน เปนการใชหนวยคําเติมกลาง สะ เปนคาํวา วยัสะรุน มาจากคําวา  

                                     วยัรุน 

1.12 การใชคําอุทาน จํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 0.24 

        โอโฮเฮะ เปนการใชคําอุทาน 

 

 

 
 
 

 
                                                 

34
คําวา yuppy ความหมายจาก OXFORD Advanced Learner’ s Dictionary.  (2000).  pp. 1568. 
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2. การสรางคาํสแลงโดยระบบเสียง 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวาคําสแลงในพจนานุกรมฉบบัมติชนมีลักษณะการสราง 

คําโดยระบบเสียงนอยที่สุด พบจํานวนทั้งสิ้น 36 คํา คิดเปนรอยละ 8.63 โดยมีลักษณะการสรางคํา

ดวยวิธกีารปรบัเสียงดังนี ้

ตาราง 10 การสรางคําดวยการปรับเสียง 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

กระตั้ก, กะตั้ก35 การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตจาก

คําวา  กะตักโดยเปลี่ยนจาก

เสียงเอกเปนเสียงโท  

 

กระป36 การเปลี่ยนเสียงสระจากคําวา 

กระเปา โดยเปลี่ยนจากเสียง

สระเอาเปนเสียงสระอี 

เปนการเติมเสียง อี เพื่อใหเปน

เพศหญิง  โดยใชวิธีการจาก

ภาษาบาลี สันสกฤต ที่เปลี่ยน

เสียงสระจากพยางคทายเพื่อ

ระบุเพศ เชน กุมาโร และ กุมารี 

กิ๊บกาบ 

 

การเปล่ียนเสียงวรรณยุกตจาก

คําวา กาบโดยเปลี่ยนจากเสียง

โทเปนเสียงตรี และเติมพยางค

กิ๊บเพิ่มขางหนา 

กาบๆ คือ เสียงรองของเปด เปน

การเลียนแบบกิ ริยาของเปด

แสดงอาการดีใจ 

เกา การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตจาก

คําวา เกา โดยเปลี่ยนจากเสียง

เอกเปนเสียงจัตวา 

 

งี่เงา การเปลี่ยนเสียงสระจากคําวา 

โงเงา โดยเปลี่ยนจากเสียงสระ

โอเปนเสียงสระอี 

 

 

 

                                                 
35
จินตนา พุทธเมตะ.  (2546).  คําสแลง.  หนา 27. 

36
นิตยา กาญจนวรรณ.  (2543).  ภาษไทย 2000.  หนา 248-249. 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

เง็ง การรวบเสียงหรือคําจากคําวา 

งง และ เซ็ง 

 

จิ๊ก การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตจาก

คําวา จิก โดยเปลี่ยนจากเสียง

เอกเปนเสียงตรี 

 

จิ๊กกี๋ การเปลี่ยนเสียงสระจากคําวา 

จิ๊กโก โดยเปลี่ยนจากเสียงสระ

โอเปนเสียงสระอี 

เปนการเติมเสียง อี เพื่อใหเปน

เพศหญิง โดยเลียนแบบมาจาก

ภาษาบาลี สันสกฤต ที่เปลี่ยน

เสียงสระจากพยางคทายเพื่อ

ระบุเพศ 

จิ๊กโก ก า ร ดั ด แ ป ล ง เ สี ย ง จ า ก

ภาษาตางประเทศเขากับเสียง

ไทย 

จิ๊กโก  ดัดแปลงเสียงจากคํา

ภาษาอังกฤษ gigolo หมายถึง 

ผูชายบริการทางเพศ หรือผูชาย

ที่รับจางเปนคูควงหรือคูเตนรํา

ของหญิง 

ช็อกการี37 ก า ร ดั ด แ ป ล ง เ สี ย ง จ า ก

ภาษาตางประเทศเขากับเสียง

ไทย 

ช็อกการี ดัดแปลงเสียงจากคํา

ภาษาแขก โฉกกฬี แปลวา  

เด็กหญิง 

เชลียร การรวบเสียงหรือคําจากคําวา 

เชียร และ เลีย 

เชียร มาจากคําภาษาอังกฤษ 

cheer แปลวา สงเสริม 

 

 

 

                                                 
37

108 ซองคําถาม เลม 8.  (2543).  หนา 138-139. 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ซีเครียด การรวบเสียงหรือคําจากคําวา 

ซีเรียส และ เครียด 

 

เซี้ยว การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตจาก

คําวา เสี้ยว โดยเปลี่ยนจาก

เสียงโท เปนเสียงตรี 

เสี้ ย ว  มาจากคํ าภาษาจี น 

แปลวา บา 

โซย การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตจาก

คําวา  โสย  โดยเปลี่ยนจาก

เสียงจัตวา เปนเสียงตรี 

โสย  มาจากคําภาษาเขมร 

แปลวา ด่ืม กิน 

เดดสะมอเร38 ก า ร ดั ด แ ป ล ง เ สี ย ง

ภาษาตางประเทศเขากับเสียง

ไทย 

เด ดสะมอเ ร  มาจาก เพลง 

that’s amore that’s มาจาก

คําภาษาอังกฤษ  amore มา

จ า ก คํ า ภ า ษ า อิ ต า เ ลี่ ย น 

หมายถึง ความรัก 

ตะแลปแกป ก า ร ดั ด แ ป ล ง เ สี ย ง

ภาษาตางประเทศเขากับเสียง

ไทย 

ต ะ แ ล ป แ ก ป  ม า จ า ก คํ า

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  telegraph 

แปลวา สงขาว 

ต้ืบ การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะตน

จาก  ท  เ ป น  ต  จากคํ า ว า 

กระทืบ โดยลดพยางค กระ ลง

ไป  

 

ถุยส การ เพิ่ ม เ สี ย งด วยการยื ม

พยัญชนะ –s ในภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

                                                 
38
คําวา that’ s amore ความหมายจาก Wikipedia.  
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

ทวยส การ เพิ่ ม เ สี ย งด วยการยื ม

พยัญชนะ –s ในภาษาอังกฤษ 

 

นิ้ง39 การกลมกลืนเสียงจากคําวา 

แน + จริง 

 

เนี้ยบ40 การกลมกลืนเสียงจากคําวา 

แน + เฉียบ 

 

บองส การ เพิ่ ม เ สี ย งด วยการยื ม

พยัญชนะ –s ในภาษาอังกฤษ 

 

บารเทนดี้ การเปลี่ยนเสียงสระจากคําวา 

บารเทนเดอร  โดยเปลี่ยนจาก

เสียงสระเออเปนเสียงสระอี 

บาร เ ทน เดอร   มาจากคํ า

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  bartender 

แปลวา พนักงานผสมเหลาใน

บา ร  เ ป นกา ร เ ติ ม เ สี ย ง  อี 

เพื่ อ ให เ ป น เพศหญิ ง  โ ดย

เลียนแบบมาจากภาษาบาลี 

สันสกฤต ที่เปลี่ยนเสียงสระ

จากพยางคทายเพื่อระบุเพศ 

เพ การเปลี่ยนเสียงสระจากคําวา 

พี่  โดยเปลี่ยนจากเสียงสระอี

เปนเสียงสระเอ 

 

มะกัน การเปลี่ยนเสียงสระจากคําวา 

อเมริกัน โดยเปลี่ยนจากเสียง

สระเอเปนเสียงสระอะ 

 

 

 

                                                 
39
ลอม เพ็งแกว.  (2545).  ภูมิพื้นภาษาไทย (2).  หนา 91. 

40
แหลงเดิม.  หนา 91.  
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ที่มา 

มารกกี้ การเปลี่ยนเสียงสระจากคําวา 

มารกเกอร  โดยเปลี่ยนจาก

เสียงสระเออเปนเสียงสระอี 

ม า ร ก เ ก อ ร   ม า จ า ก คํ า

ภาษาอังกฤษ marker แปลวา 

ผูนับคะแนน เปนการเติมเสียง 

อี  เพื่อให เปนเพศหญิง  โดย

เลียนแบบมาจากภาษาบาลี 

สันสกฤต ที่เปลี่ยนเสียงสระ

จากพยางคทายเพื่อระบุเพศ 

ยากส การ เพิ่ ม เ สี ย งด วยการยื ม

พยัญชนะ –s ในภาษาอังกฤษ 

 

ระเบิดเถิดเทิง การสรางคําสัมผัสเสียง  

เร่ิด การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะตน

จากคําวา เลิศ 

 

สะเหลอ41 การกลายเสียงจากคําวา เซอ 

และ เลอ 

 

เสี้ยน การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะตน

จากคําวา เงี่ยน 

 

อะโด การเลียนเสียงจากคําวา พุทโธ  

อ๊ิบ การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตจาก

เสียงเอกเปนเสียงตรี จากคาํวา 

อุบอิบ และลดพยางค อุบ ลง

ไป 

 

อีลุบตุบปอง การสรางคําสัมผัสเสียง  

อุบอ๊ิบ การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตจาก

เสียงเอกเปนเสียงตรี จากคาํวา 

อุบอิบ 

 

                                                 
41
ดร. ชลธิชา สุดมุข.  (2550).  ถาม-ตอบ.  The Royal institute.  (Online)  
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3. การสรางคาํสแลงโดยความหมาย 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวาคําสแลงในพจนานุกรมฉบบัมติชนมีลักษณะการสรางคําโดย 

ความหมาย จาํนวน 165 คํา คิดเปนรอยละ 39.57 

ตาราง 11 การสรางคําสแลงโดยความหมาย 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

กระจอก 1. น. ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ  Passeridae ตัวลาย ม ี

4 ชนิดชนิดทีม่ีชุกชุมอาศัยตามชายคาบานเรือน เรียก 

กระจอกบาน (Passer montanus) อีก 3 ชนิด คือ 

กระจอกตาล (P. flaveplus) กระจอกปาทองเหลือง 

(P. rutilans) และกระจอกใหญ (P. domesticus)  

2. (โบ) น. เลบ็ เชน กระจอกสอกายใหญหนาเล็กลาน 

หล็อนแฮ (ตําราชางคาํโคลง) (ข. กรจก วาเล็บ) 

3. ว. เขยก (ใชแกขา) (ข ขจก วา ขาพิการ); (ปาก) ไม

สําคัญ, เล็กนอย, เชน เร่ืองกระจอก, ตํ่าตอย เชน คน

กระจอก 

4. น. ลักษณะแมวอยางหนึง่ สีตัวดําทั้งหมด มีขนสี

เทาลอมรอบปาก ตาสีเหลือง เรียกวา แมวกระจอก 

(โชค-โบราณ) 

เล็กนอย ไมสําคัญ ไรคา 
 

กระโดดรม ก. กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยูในอากาศ

เพื่อลงสูพื้นดนิโดยอาศยัรมชูชีพ, โดดรม ก็วา 

เลี่ยงหน ีเชน หนงีาน หนี

เรียน เปนตน  

กระเปา 1. น. เครื่องใชรูปคลายถุงหรอืกระเพาะ ทําดวยหนัง

บาง ผาบาง สําหรับใสเงนิหรือของตางๆ ใชคาดเอว 

ติดอยูในตัวเสือ้หรือกางเกง ใชหิ้วกม็;ี กลีบดอก

กลวยไมคลายรูปกรวยหรือหลอดที่อยูตรงกลางเปนที่

อยูของเกสร, ปาก ก็เรียก; (ปาก) เรียกถงุหนาทอง

สําหรับใสลูกของสัตวบางชนดิ เชน จิงโจ มาน้าํ 

2. (ปาก) น. พนักงานเก็บคาโดยสารรถหรอืเรือประจํา

ทาง 

พนกังานเก็บคาโดยสาร

บนรถประจําทาง โดย

ปริยายหมายถึงเงิน 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 
คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

กลวย 1. น. ชื่อไมลมลุกหลายชนิดในสกุล Musa วงศ 

Musaceae จดัแยกออกไดเปน 2 จาํพวก จําพวกที่

แตกหนอเปนกอ ผลสุกเนื้อนุม กินได มหีลายชนิดและ

หลายพนัธุ เชน กลวยน้ําวา กลวยไข กลวยหอม บาง

ชนิดผลสุกเนือ้แข็ง มักเผา ตม หรือเชื่อมกิน เชน กลวย

กลาย กลวยหกัมุก จําพวกทีไ่มแตกหนอเปนกอ 

ขยายพันธุดวยเมล็ด ใบประดับไมรวง เชน กลวยนวล 

กลวยผา 2. น. (1) ชื่อปลาทะเลขนาดเลก็ชนิด 

Stolephorus indicus ในวงศ Engraulidae รูปราง

กลมยาว ที่สันทองระหวางครีบทองกับครีบกน มีหนาม

แหลม 2-5 อัน มีสีเดนเพียงแถบสีเงนิพาดตลอดขาง

ลําตัว มกัอยูรวมกนัเปนฝูงใกลฝง อาจปนกับปลาชนิด

อ่ืนในสกุลเดียวกันซึ่งมีขนาดเล็กกวา และอาจมีชื่อ

เรียกปะปนกนั เชน กะตกั หวัออน มะลิ ไสตัน หัวไมขีด 

เสนขนมจนี เกย 

(2) ดู ชอนทราย (1) 

คําตูเสียงแทนอวัยวะเพศ

ชายที่ใชในการดากัน 

 

กวย42  วิ่งหนีโดยไมคิดชีวิต 

กะจั๊ว43  ผูชายแมงดาชัน้กระจอก 

 

 

 

 

 

 
                                                 

42
กวย เปนคําภาษาจีน หมายถึง ขาม  

43
กะจั๊ว เปนคําภาษาจีน หมายถึง แมลงสาป 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

กัด 1. ก. เอาฟนกดไวโดยแรง เพื่อไมใหส่ิงที่กดไวหลุดไป 

เชน กัดไวใหอยู หรือเพื่อใหเขาไปใหทะลุใหฉีกขาด 

เปนตน เชน สุนัขกัดเปนแผลลึกเขาไป หนูกัดผาเปนรู 

ปาคันกัดเสยีจนไมมีชิน้ดี, โดยปริยายหมายความวา 

ทําใหหมดไปสิ้นไป เชน สนมิกัดเหลก็จนกรอน, ทําให

เปอยเปนแผล เชน ปูนกัดปาก; (ปาก) คอยหาเรื่อง 

เชน เขากัดฉนัไมเลิก, ทะเลาะวิวาท เชน 2 คนนี้กัดกัน

อยูเสมอ น. เครื่องมือจับปลาทะเลชนิดอวน 2. น. ชื่อ

ปลาน้าํจืดขนาดเล็ก ชนิด Betta splendens ในวงศ 

Anabantidae ทาํรังเปนหวอดที่ผิวน้ํา ตัวผูใหญกวาตัว

เมีย มีสีสวยงาม สามารถกางครีบและแผนปดเหงือก 

เปลงสีลําตวัใหเขมข้ึน3. (โบ) น. พกิัด ก. กะ เชน ซนน

กัดคาพระราชกุมาร (ม. คําหลวง กมุาร) 4. น. คํา

กํากับชื่อปในวิธีนับศักราชของไทยเหนือ ตรงกับเลข 6 

เหน็บแนม เสยีดสี

เล็กๆนอยๆ 

การบาน งานที่ครูกาํหนดใหนักเรียนไปทําทีบ่าน (เฉพาะ

โรงเรียน), งานที่เกี่ยวกับบาน, มักใชเขาคูกับอ่ืน เชน 

การบานการเมือง การบานการเรือน 

การปฏิบัติทางเพศ

ระหวางสามีภรรยา 

 

กาลุดมอ44  เปนคําประกอบคําวาซวย 

ในภาษาพูด หมายถงึ ซวย

มาก ซวยอยางยิ่ง  

กึ๋น กระเพาะที่ 2 ของสัตวประเภทสัตวปก มหีนาทีย่อย

อาหารตอจากกระเพาะที่ 1 ประกอบดวยผนังที่มี

กลามเนื้อหนาและเหนยีวสาํหรับบดอาหาร โดยมีหนิ

กอนเล็กๆที่กลืนเขาไปเปนเครื่องชวย 

ฝมือ, สติปญญา, 

ความสามารถพิเศษ 

                                                 
44
กาลุดมอ เปนคําภาษาจีน หมายถึง ขนรวง  
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

กุกกิ๊ก, 

กุกๆกิ๊กๆ 

พูดหรือเลนกนัเงยีบๆ; ประจบ เชน ไปกุกกิ๊กกับแมไม

นานก็ไดเงนิมา 

เล็กๆ นอยๆ 

กระจุมกระจิม๋ 

เกาเหลา แกงมีลักษณะอยางแกงจืด (จ.) ไมลงรอยกัน ไมกินเสนกนั 

แกว 1. หนิแข็งใส แลลอดเขาไปขางในได ไดแกจําพวกเพชร

พลอย, ของทีท่ําเทียมใหมีลักษณะเชนนัน้, ของที่ได

จากการใชทรายขาวเปนสวนประกอบสาํคัญมาหลอม

กับสารทีม่ีสมบัติเปนดาง เชนออกไซดของโซเดียม 

แลวมีลักษณะเชนนั้น; เรียกภาชนะที่ทาํดวยแกว

สําหรับใสน้าํกนิเปนตนวา ถวยแกว หรือเรียกสั้นๆวา

แกว, รียกภาชนะที่ทาํดวยแกว เชน ชามแกว; โดย

ปริยายหมายถึงสิ่งที่เคารพนับถืออยางยิ่ง ในคําวาแกว

ทั้ง 3 อันหมายถึง พระรัตนตรัย, หรือใชประกอบ

คํานามใหหมายความวาสิ่งนั้นมีคามาก เปนที่รักหรือดี

เยี่ยม เชน ชางแกว ลูกแกว, หรือใชเรียกของใสบาง

ชนิด เชน กระดาษแกว ผาแกว ขาวเหนยีวแกว 

หมายถงึ ไรสาระ ไมมีคา 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

 2. ชื่อนกปากงุมเปนขอในวงศ Psittacidae ตัวสีเขียว 

ปากมหีลายสี เชน แดง เหลอืง อยูรวมกนัเปนฝูง กนิ

เมล็ดพืชและผลไม ในประเทศไทยมหีลายชนิด เชน 

แกวโมง (Psittacula eupatria) แกวหวัแพร  

(P. roseata) 3. ชื่อตัวหนอนซึ่งเปนตัวออนของผีเสื้อ 

ตามลําตัวมีขนนอยและมักเปนขนสัน้ๆ ผิวลําตัวเปน

มันเลื่อมคลายแกว มีสีสันตางๆ กัน บางชนิดสีเขียว 

เขียวปนเหลือง และบางชนดิมีลายเปนดวงๆ บางชนิด

จะปลอยสารใสคลายแกวเหน็เปนทางเมื่อเคลื่อนผาน

ไป เชน หนอนแกวสม (เชน ชนิด  Papilio demoleus) 

ในวงศ Papiliondae 4. ชื่อปลาทะเลพวกปลาจวดชนิด 

Otolithoides biauritus ในวงศ Sciaenidae ลําตัวยาว

เรียว ปากเลก็ ทู ฟนเลก็ ครีบหางแหลม กานครีบกนมี

ขนาดเล็ก เกลด็ในแนวเสนขางตัวขยายใหญและนูน

เปนสัน ลําตวัสีเทา ใกลสันทองมีสีเงนิคลายปลาจวด

ชนิดอื่น ยาวไดถึง 1 เมตร, จวดลาก ก็เรียก 5. (1) ชื่อ

ไมพุมหรือไมตนขนาดกลางชนิด Murraya paniculata 

(L.) Jack ในวงศ Rutaceae ข้ึนตามปาดบิ กิ่งกานสี

ขาว ใบสีเขียวสดเปนมนั ดิกสีขาว กลิ่นหอม เนื้อไม

แข็งใส เหนียว มีลาย ใชทําดามมีดและไมถือ (2) ชื่อ

มะมวงพนัธุหนึ่งของชนิด Mangifere indica L. นิยม

กินดิบๆ หรือดอง (3) สมแกว (ดู สม 1) 

(4) (ถิ่น-พายพั) ตนพิกุล 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

ไก ชื่อสัตวปกจําพวกนก มหีลายวงศ บินไดในระยะสัน้ หา

กินตามพืน้ดิน ตกไขกอนแลวจึงฟกเปนตัว ตัวผูหงอน

ใหญและเดือยยาว เชน ไกแจ ไกอู ไกตะเภา 

หญิงนักเที่ยวกลางคนื, คํา

เรียกอยางเหยยีดหญิงที่

ไปคางแรมกับชายแม

เพียงเพิง่รูจักกัน 

ขนเพชร น. ขนสีขาวทีข้ึ่นแปลกเปนพิเศษ มีลักษณะยาวกวา

ปรกติ 

ขนที่อวยัวะเพศ 

 

ขาวเมา

ทอด 

น. ชื่อขนมชนดิหนึง่ ใชขาวเมาตําคลุกกับมะพราวและ

น้ําตาลปกหุมกลวยไขสุก แลวชุบแปงทอดเปนแพๆ 

 

กอนอุจจาระลอยน้ํา 

 

เขี้ยว น. ฟนแหลมคมสําหรับฉีกเนือ้และอาหาร อยูระหวาง

ฟนหนากับกราม, ราชาศัพทวา พระทาฐะ หรือ พระ-

ทาฒะ, (ถิ่น-พายพั) ฟน 

มีเลหเหลี่ยมหรือชั้นเชิง

มาก 

 

คิกขุอาโน

เนะ45 

 (หญิงวยัรุน) นารักแตไม

ประสาความ พูดสั้นๆวา

คิกขุ ก็ม ี

งั่ก งักๆ, งั่กๆ – อาการที่ส่ันสะทาน, อาการทีเ่ดินสั่นๆมา 

งั่ก – มาก เชน แกงั่ก หนาวงัก่ 

แกมาก, บางทีใชเขาคูวา 

แกงั่ก 

งาบ งาบๆ- อาการที่อาปากแลวหุบปาก, อาการที่หายใจ

ทางปาก (เปนอาการของคนและสัตวที่เหนือ่ยหอบหรือ

ใกลจะตาย), พะงาบ พะงาบๆ ปะงาบ หรือปะงาบๆ ก็

วา 

กิน, ยักยอกฉอฉลเงินหรือ

ส่ิงของ เชน งาบหัวคิว 

 

จอย46  สนุกสนาน, ร่ืนเริง 

                                                 
45
นิตยา กาญจนวรรณ อธิบายวา คําน้ีนาจะมาจากภาษาญี่ปุนวา “kiku anone“ “kikimasukedo ano ne” เพราะนักศึกษาชาว 

ญีปุนอธิบายวาผูหญิงนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนชอบพูดคําน้ี ซึ่งแปลวา “ฟงนะ ขอถามหนอยนะ“ คนไทยไดยินพูดประโยคนี้บอยๆ ก็เลยเรียกผูหญิง

ญ่ีปุนวาพวก คิขุอาโนเนะ หรือคิกขุอาโนเนะ  
46
คําภาษาอังกฤษ joy หมายถึง สนุกสนาน  
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

จับเสน บีบนวดเพื่อใหกลามเนื้อคลายตัว; โดยปริยายหมายถงึ

รูจักเอาใจผูทีจ่ะใหผลประโยชนแกตน 

หาทางทาํใหถกูอารมณ 

จับตาย จับตัวมาใหไดแมวาจะตองทาํใหตาย ประกบติดคูตอสูตลอด

การแขงขัน 

จ้ําจี ้ การเลนชนิดหนึ่งของเด็ก รวมประเวณ ี

จิก 1. กิริยาที่เอาจะงอยปากสบัอยางอาการของนกเปน

ตน, กิริยาที่เอาส่ิงมีปลายคมหรือแหลมกดลงพอใหติด

อยู เชน เอาเลบ็จิกใหเปนรอย; (ปาก) โขกสับเมื่อเปน

ตอ เชน เมื่อไดทาก็จกิเสียใหญ 

โจมตีเมื่อเปนตอ 

จิ้งเหลน ชื่อสัตวเลื้อยคลานหลายสกลุในวงศ Scincidae เกล็ด

เปนมนัเงา สวนมากอยูตามพื้นดนิ เชน จิง้เหลนบาน 

(Mabuya multifasciata) มีบางชนิดขึ้นหากินตาม

ตนไม เชน จิง้เหลนตนไม (Leiolopisma vittigerum) 

บางชนิดไมมีขา เชน จิง้เหลนดวง (Ophioscincus 

anguinoides), พายพัเรียก จักเลอ 

เรียกวัยรุนจิ๊กโกทีนุ่ง

กางเกงขาเรียวลีบ และ

เรียกกางเกงทรงอยางนัน้

วาทรงจิง้เหลน 

จุด

ยุทธศาสตร 

พื้นที่และสถานที่ต้ังที่มีความสําคัญในทางการเมือง 

เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกําลังรบทางทหารทั้งในยาม

สงบและยามสงคราม 

บริเวณเครื่องเพศของทัง้

หญิงและชาย 

จูด ว. อาการทีพุ่งตัวออกไปโดยเร็ว เชน วิ่งจูด พุงจูด อาการที่อุจจาระไหลอยาง

คนทองรวงหรอือหิวาต 

เจาโล47  หนหีนี ้เชน ไมมีใครให

เสวยจะเลยโซตองเจาโล

ตามอายฮอไปขอกิน 

 

                                                 
47
บรรจบ พันธุเมธา อธิบายวามาจากคําวา เจาโลว หมายถึง เดินทาง เดินไปตามทาง 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เจียมบอดี้48  เจียมตัว 

แจว มีเสียงดงักงัวานแจมชัด, ใสมาก เชน น้าํใสแจว; 

(ปาก) ดีเยี่ยม เชน ปาฐกถาวันนี้แจว 

เรียกหญงิสาวรับใชวา นัง

แจว 

โจทก บุคคลผูฟองคดีตอศาล; ผูกลาวหา คูกรณีที่ตัวไปทําความเจ็บ

แคนเอาไว 

ฉันทนา49  สาวโรงงาน (เดิมเรียก

เฉพาะสาวโรงงานทอผา) 

ฉิบหาย ก. สูญหมด, เสียหมด, หมดเร็ว, ปนป, โดยปริยายใช

เปนคําดา คําแชง หมายความเชนนัน้ 

ว. (ปาก) มาก เชน เกงฉิบหาย 

อยางยิ่ง เชน รอนฉิบหาย, 

ชิบหายกว็า 

เฉี่ยว กิริยาของนกทีโ่ฉบลงมาควาอาหารไปโดยเร็ว, 

อาการที่กระทบหรือเสียดสีไปโดยเร็ว เชน รถเฉี่ยว

คน (ปาก) ลํ้ายุค, นําสมยั เชน ผูหญิงคนนี้แตงตัว

เฉี่ยว 

โลดโผน, สะดุดตา 

 

ชง 1. เทน้าํรอนลงบนใบชาหรือยาเปนตนเพื่อใหรสออก 

2. (ถิ่น-ปกษใต) งง, ชะงัก, ประหมา 

ตระเตรียมไวให 

 

เช็คบิล50  แกแคน 

เชย สัมผัสเบาๆหรอืชอนขึ้นเบาๆดวยความเอ็นดู หรือรัก

ใคร เชน เชยแกม เชยคาง; โปรยปรายลงมาในคําวา 

ฝนเชย; พัดมาเฉื่อยๆ (ใชแกลม); สกัดงาเอาน้าํมนั

เรียกวา เชยน้าํมันงา (ปาก) ไมทนัสมัย เปน 

เรอรา เดอดา เปน 

 

                                                 
48
เจียมมาจากคําวา เจียมตัว และ บอด้ี มาจากคําภาษาอังกฤษ body หมายถึง รางกาย ความหมายที่นํามาใชเปลี่ยนไป บอด้ี หมายถึง 

รางกายภายนอก แตนํามาใชในความหมายที่หมายถึง รูจักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานประมาณ เชน เจียมเนื้อเจียมตัว 
49
มาจากชื่อเพลงฉันทนาที่รัก ของสุชาติ เทียนทอง ซึ่งเนื้อเพลงชื่อฉันทนาเปนชื่อของสาวที่ทํางานในโรงงาน 

50
มาจากคําภาษาอังกฤษ check bill หมายถึง ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เช็ด ทําใหแหงหรือใหสะอาดโดยใชส่ิงใดสิ่งหนึง่มีผาหรือ

กระดาษ เปนตน เชน เช็ดถวยชาม, โดนถากๆ เชน 

โดนหมัดเช็ดหนาไป 

เฉียด, สะเด็ดยาด, ที่สุด 

เชน ดาเช็ด, สวยเช็ด 

ซด อาการที่กนิน้าํรอน น้าํชา หรือน้ําแกงทีละนอยๆมักมี

เสียงดังซูด 

ตอสูกัน, ถกเถยีง 

ซา 1. สมซา 2. ชือ่ปลาน้าํจืด 3. อาการทีป่รากฏแก

รางกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเปนเหน็บเปนตน; เสียง

ดังอยางเสียงน้ําแตกกระจาย 

ทําตัวเดน 

ซากุระ51  อาการของโรคบุรุษข้ันออก

ดอก 

ซีด ไมสดใสเพราะสีจางไป เชน รูปนี้สีซีด หนาซีด, ขาว

อยางไมมนี้าํนวล เรียกวา ขาวซีด 

หนาแหย, ฝอ 

ซูซา  เกิดอาการกระเหี้ยนกระหือรือ ที่โจษกันเซ็งแซอยูพักหนึ่ง 

เชน ขาวซูซา 

เซ็งลี้ฮอ52  เปนคํากลาวอวยพรวาให

คาขายดี กจิการรุงเรือง 

เซ็น 1. น. ไมที่สอดเขากับลูกตั้งเรือนฝากระแชงออนหรือ

ฝาขัดแตะ 2. ลงลายมือชื่อ (sign) 

ติดคางชําระหนี้ไวกอน 

โซย53  ทํารายรางกาย ทาํให

บาดเจ็บหรือถงึตาย 

 

 

                                                 
51
เปนชื่อของดอกไมในประเทศญี่ปุน  

52
มาจากคําภาษาจีน เซ็งลี้ หมายถึง กิจการ ฮอ หมายถึง ดี 

53
มาจากคําภาษาจีน โซย หมายถึง ลาง, ชําระ 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

ดอก 1. สวนหนึง่ของพรรณไมทีผ่ลิออกจากตนหรือกิง่ มี

หนาทีท่ําใหเกดิผลและเมล็ดเพื่อสืบพนัธุ มเีกสรและ

เรณูเปนเครื่องสืบพันธุ, เรียกเต็มวา ดอกไม; 

ลวดลายที่เปนดอกเปนดวงตามผืนผาเปนตน; (ปาก) 

คาตอบแทนทีบุ่คคลหนึ่งตองใชใหแกบุคคลลอีกคน

หนึง่เพื่อการทีไ่ดใชเงินของบคุคลนั้น หรือเพื่อ

ทดแทนการไมชําระหนี้หรือชาํระหนี้ไมถูกตอง เรียก

เต็มวา ดอกเบีย้; ลักษณนามของสิ่งของบางอยาง 

เชน ขาวโพดดอกหนึ่ง สวานหนึง่ดอก 2. (โบ) ทํา 

เชน ดอกขายหูขายตา ดอกบนําพารู (ลอ) 3. 

คําประกอบใหไดความชัดขึ้น เชน ฉันดอกไมใชคน

อ่ืน ทําไมไดดอกม (ปาก) มกัพูดวาหรอก  ก . หลอก 

เชน บางดอกลอแลวโลมคืน 

โดนกระทํา 
 

ดับเครื่อง ทําใหเครื่องยนตเครื่องกลไกเปนตนหยุด, ถา

เครื่องยนตเครือ่งกลไกเปนตนหยุดเอง เรียกวา 

เครื่องดับ 

หยุดกิจกรรม 

 

ดิงดอง54  เสพสามัคคีรส, รวม

ประเวณ ี

ด้ิน อาการที่สะบดัหรือฟาดตัวไปมาอยางแรง เชน ด้ินให

หลุด นอนดิ้น ชักดิ้นชักงอ, ส่ันไหวกระดุกกระดิก 

เชน หางจิง้จกขาดยังดิ้นได, ไมตายตัว เชน คําพูด

ด้ินได; โดยปริยายหมายความวา แกขอหา, ปลด

เปลื้องขอหา, ในคําวา ด้ินไมหลุด 2. เสนเงิน ทอง 

หรือทองแดง สําหรับปกลวดลายบนผาหรือแพร 

เตนรําในจงัหวะรอนแรง 

                                                 
54
คําภาษาอังกฤษ ding dong หมายถึง เสียงดังของกระดิ่ง ระฆัง  
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เดง  ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเปนตน, กระดอน

ข้ึน, กระเดง กว็า 

ยายไปอยูในตาํแหนงที่

ดอยกวาเดิม 

แดนสนธยา แดนที่เสมือนมีบางสิง่บางอยางที่ลึกลับและมีปญหา

สลับซับซอนแอบแฝงใหนาสงสัยอยูมาก 

สถานทีท่ี่มีการปดบังซอน

เรน 

โดดรม โดดออกจากอากาศยานในขณะอยูในอากาศเพื่อลง

สูพื้นดนิโดยอาศัยรมชูชีพ, กระโดดรม ก็วา; โดย

ปริยายหมายความวา หนีงาน หนีโรงเรยีน 

หนงีาน, หนีเรียน 

 

ตกเขียว วิธีการทีน่ายทนุใหเงินแกชาวนาหรือชาวไรกูเมื่อขาว

ในนาลัดใบหรอืลําไยมีลูกขนาดหัวแมลงวันแลว โดย

ตกลงกนัวาชาวนาชาวไรจะใหขาวเปลือกหรือลําไย

แกนายทนุแทนเงนิหลังจากนวดขาวแลวหรือ

หลังจากเก็บลําไยไดแลว, โดยปริยายหมายถึง การที่

พอแมรับเงนิจากนายทนุซึ่งจายใหเปนคาตัว

เด็กผูหญิงซึง่ยังเรียนหนงัสอืไมจบไวลวงหนา เมื่อ

เรียนจบแลวนายทนุจะมารบัตัวเด็กไปเพือ่

คาประเวณีเปนการใชหนี้คืนใหแกนายทนุ 

จองซื้อเด็กผูหญิงไวต้ังแต

ยังไมสาวเพื่อการคา

ประเวณีในกาลภายหนา 

 

ติงตอง,55  

ต๊ิงตอง 

  บาบาบอๆ ไมเต็มบาท 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55
ติงตอง, ต๊ิงตอง ปนคําภาษาจีน หมายถึง ไมเต็ม 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

ตุม 1. ว. ปอมๆ, กลมๆ น. ของที่มีลักษณะกลมๆหอยลง

มา, ลูกตุม ก็วา  

2. เปนคําเรียกแมลงชาง – ชื่อตัวออนของแมลง

หลายชนิด สวนใหญอยูในวงศ Myrmeleontidae 

รูปรางอวนปอม มีขนเปนกระจุกตามลาํตวั 

ขากรรไกรหนายาวยืน่และโคงเหมือนงาชาง ฝงตัว

อยูในหลมุทรายซึง่ขุดเปนรูปกรวย เพื่อลอใหมดหรือ

สัตวเล็กๆตกลงไปในหลมุแลวขึ้นไมได จะไดจับกิน

เปนอาหาร, ตุม ตุดตู หรือแมงชาง ก็เรียก 

ลูกอัณฑะ 

 

ตุย ก. เอาหมัดกระแทกเอา (จ) น. เรียกตัวตลกที่ออกมา

ขัดจังหวะในการสวดคฤหัสถวา ตัวตุย  

พอใชการไดบาง ใน

ประโยควา พอตุยๆไปได 

เตา 1. น. ชื่อสัตวเลื้อยคลาน ตัวมีกระดองหุม ที่อยูบน

บก เชน เตาแขนง ที่อยูในน้าํจืด เชน เตานา ที่อยูใน

ทะเล เชน เตากระ บางชนิดกระดองออน เชน 

ตะพาบ ว. โดยปริยายหมายความวา โง หรือ 

เชื่องชา 2. แผนผาสาํหรับคาดหนาอกเดก็เล็กๆ 

เอี๊ยมกว็า 3. คํากาํกับชื่อปในวิธนีับศักราชของไทย

เหนือ ตรงกับเลข 9, เขียนเปนเตากม็ ี

4. ชื่อดาวกลุมหนึง่ 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เตา 1. เครื่องบนของเรือนสําหรบัสอดที่ชองปลายเสารับ

เชิงกลอน, ถาอยูตามเสาที่ไมใชมุม เรียก เตาราย, 

ถาอยูที่เสามุมรับเชิงชายทัง้ 2 ขาง เรียก เตารุม; 

(ราชา) หมอใสน้ําเรียกวา พระเตาษิโณทก; นม; 

น้ําเตา; เรียกภาชนะที่มีรูปคลายน้าํเตา เชน เตาปูน 

เตาน้าํ ลักษณนามเรียกนมหรือพูลูกตาล เชน นม

เตาหนึ่ง ตาล 2 เตา ; เรียกสิง่อื่นที่มีลักษณะฐานนนู

ข้ึนอยางเตานม 2. ไป 3. คํากํากับชื่อปในวิธีนับ

ศักราชของไทยเหนือตรงกับเลข 9, เขียนเปนเตากม็ี 

4. ศาสนาเตา 

ไปดวย, ไปฟรี เชน เตารถ 

, มั่ว เชน เตาขาว 

ถั่วดํา เมล็ดแกของถัว่ฝกยาวชนิดที่เมล็ดสีดํา การรวมเพศทางทวารหนัก 

ถึง บรรลุจุดหมาย เชน เมื่อไรจะถึง; รับนับถอื, ยึดถือ, 

เชน ถึงพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนทีพ่ึ่ง ที่

ระลึก; โดยปริยายหมายความวา เทาทนั, ทัดเทียม, 

เชน เขาถงึกนั มีความรูไมถงึ ฝมือไมถงึ  ว. มากพอ 

เชน ถึงเกลือ ถึงน้ําตาล ถงึเครื่อง บ. สู, กระทั่ง, ยัง, 

เชน ไปถงึบาน; จนกระทั่ง เชน ถงึน้ําตาตก ถึงลกุไม

ข้ึน, ถึงแก ถงึกับ ถงึกะ กว็า; ใชเปนคําจาหนาใน

จดหมายระบตัุวผูรับ  สัน. แม เชน ถงึเขาจะเปนเดก็ 

เขาก็มีความคดิ (ปาก) จึง เชน ทําอยางนีถ้ึงจะด ี

บรรลุจุดสุดยอดทางเพศ 

ใชขยายความตอไปไดวา 

ไดรวมประเวณีกับคนพืน้

ถิ่น 

 

ทําการบาน ก. ทํางานหรือทําแบบฝกหัดตามที่ครูอาจารยส่ังให

ทํานอกเวลาเรยีน 

มีเพศสัมพันธกับภรรยา 

 

ทีฮูทีอิท56   ทีใครทีมัน  

 
                                                 

56
มาจากคําวา ทีใครทีมัน who หมายถึง ใคร it หมายถึง มัน ความหมายที่นํามาใชเปลี่ยนไป who เปนคําถาม, it เปนคําใชเรียกสัตว 

ส่ิงของ แตนํามาใชในความหมายที่หมายถึง โอกาสของใครก็เปนของคนนั้น 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เที่ยว 1. เรียกการไปยังที่ซึ่งกําหนดไวคร้ังหนึง่ๆหรือไปกลับ

รอบหนึ่งๆวา เที่ยว เชน เที่ยวขึ้น เที่ยวลอง เทีย่วไป 

เที่ยวกลับ, ลักษณนามบอกอาการเชนนั้น เชน ไป 2 

เที่ยว มา 3 เทีย่ว 

2. กิริยาที่ไปทีโ่นนทีน่ี่เร่ือยไป, มกัใชพูดประกอบกับ

กริยาอื่น เชน เที่ยวหา เที่ยวพูด เที่ยวกิน เที่ยวนอน; 

ไปไหนๆเพื่อความเพลิดเพลนิตามสบาย เชน ไป

เที่ยว เดนิเทีย่ว ทองเที่ยว, เตร็ดเตรไปเพื่อหาความ

สนุกเพลิดเพลนิตามที่ตางๆ เชน เที่ยวงานกาชาด 

รวมเพศ  

(ใชเฉพาะเที่ยวหญงิ

โสเภณี) 

 

นกเขา 1. ชื่อเหยี่ยวในวงศ Accipitridae สีเทาน้าํตาล มี

ลายตลอดตัว อกสีน้ําตาลลายกระขาว มกัเกาะซอน

ตัวบนตนไมเพื่อคอยโฉบลาเหยื่อ อยูตามลําพงั มี

หลายชนิด เชน เหยีย่วนกเขาหงอน เหยี่ยวนกเขาชิ

ครา เหยี่ยวนกเขาพนัธุญ่ีปุน 

2. ดู ข้ีขม 

อวัยวะเพศชาย 

นวด ใชมือบีบหรือกดเพื่อใหคลายจากความปวดเมื่อย

หรือเมื่อยขบ 

ทําใหเจ็บตัว 

นักบนิ ผูขับข่ีเครื่องบิน ผูที่มีหนาที่เกบ็สวยสง

เจานาย 

นาบ เอาสิ่งที่มีความรอนรีดหรือกดลงไป เชน นาบพล ู

นาบใบตอง เอาเหลก็รอนนาบเทา, เรียกพลูทีน่าบ

แลววาพลูนาบ 

รวมประเวณ ี

 

 

 

 



    82 

ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เนื้อ  1. สวนของรางกายคนและสัตวอยูถัดหนงัเขาไป; 

เนื้อววัหรือเนือ้ควายที่ใชเปนอาหาร เชน แกงเนื้อ; ส่ิง

ที่เปนลกัษณะประจําตัวของสิ่งตางๆ เชน เนื้อไม เนื้อ

เงิน เนื้อทอง; สวนที่อยูถัดเปลือกของผลไมตางๆ 

เนื้อมะมวง เนือ้ทุเรียน; ส่ิงทีป่ระกอบกันเปนตัว

อาหาร, คูกับน้ํา เชน แกงมแีตน้ําไมมีเนื้อ แตเนื้อๆ; 

สาระสําคัญ เชน เนื้อเร่ือง; คุณสมบัติของเนื้อทองคํา

และเงินเปนตน เชน ทองเนือ้เกา เงนิเนื้อบริสุทธิ;์ 

(โบ) ราคาทองคําเปนเงนิบาทตามคุณภาพของเนื้อ

ทอง เชน ทองคําหนัก 1 บาท เปนราคาเงนิ 8 บาท 

เรียกวา ทองเนื้อแปด; โดยปริยายหมายความวา 

ทุนเดิม, เงนิ, ทรัพย, เชน เขาเนื้อ ชักเนื้อควักเนื้อ

ตัวเอง 

2. ชื่อสัตวปาประเภทกวาง 

กัญชา 

 

แน 1. แท, จริง, ไมเปนอืน่,  เชน ทําแน ไปแน; เกง, มี

ฝมือดี, เชน คนนี้มือแนมาก 2. แน, แนนิง่ อาการที่

ไมไหวติงไปชัว่ระยะหนึง่เพราะเปนลมเปนตน, นิ่งแน 

ก็วา 

เกง กลา มีฝมอืดี 

 

บรรลัย ฉิบหาย วอดวาย ยอยยับ  มอดมวย อยางยิ่ง ที่สุด 

บริษัท หมู คณะ เชน พุทธบริษัท, ทีป่ระชุม เชน จะพูด

อยางไรตองดบูริษัทเสียกอน 

สวม 

บักซีเดอ57  คําเรียกอยางเหยียดวา 

เปนคนเซอซา 

 

                                                 
57
บัก เปนคําใชเรียกผูชายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซีเดอ หมายถึง เซอซา 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

บ๊ิก58  เรียกผูคุมกาํลงัสําคัญทาง

ฝายทหารหรือตํารวจ เปน

ตน 

บิด 1. หมุนใหเปนเกลียวอยางบดิผา, หมนุไปทางใดทาง

หนึง่ เชน บิดลูกบิด; เผลไปจากสภาพปรกติ เชน ลอ

รถบิด, ทําใหผิดไปจากสภาพความจริง; หลีกเลี่ยง

เพราะความเกยีจครานเปนตน เชน บิดงาน บิดการ, 

เอานิว้มือบีบเนื้ออยางแรงทาํนองแหนบแลวหมนุ 

เชน บิดเนื้อ บิดหู; กิริยาที่ปลากัด ปลาเขม็เอาปาก

ตอปากกัดกนัจนติดแลวกลบัตัวไปมา น. ลักษณ-

นามเรียกอาการที่ปลากัด ปลาเข็มเอาปากตอปาก

กัดกันแลวกลบัตัวไปมาเชนนั้นแตละยกวา บิดหนึง่ 

2 บิด 2. โรคลาํไสใหญอักเสบ มีอาการปวดมวนและ

อุจจาระเปนมกูเลือด 

เรงใหเร็ว (ใชกับรถ

มอเตอรไซค) 

บ๋ือ  เสียงดังอยางเสียงเรงเครื่องยนต โดยปริยาย

หมายความวา เคลื่อนไปอยางรวดเร็ว เชน เรือบ๋ือ 

ใชประกอบคําวาสบาย 

หมายความวาไรอุปสรรค 

เบิ๊ด (เบิรด)59  ใชมือตบหัวเฉยีงสูงถากๆ 

จากทายทอยขึ้น, เตะลูก

บอลขามคานประตูในกีฬา

ฟุตบอล 

 

 

 

                                                 
58
คําภาษาอังกฤษ big หมายถึง ใหญ สําคัญ  

59
คําภาษาอังกฤษ bird หมายถึง นก  
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เบียด แทรกหรือเสียด เชน เบียดเขาไป ชิดกนัติดกันเกินไป

ในที่จาํกัด เชน ตนไมข้ึนเบยีดกัน ยนืเบียดกัน 

มีคูครอง ในสาํนวนวา 

เบียดกอนบวช 

เบี้ยว 1. มีรูปผิดเบไปจากเดิมซึง่มกัจะมีลักษณะคอนขาง

กลม เชน หัวเบี้ยว ปากเบีย้ว 2. ดู คางเบอืน 

บิดพลิ้ว หาทางเลี่ยง 

บิดพลิ้วเพื่อหาเรื่องววิาท 

ประเคน ถวายของพระโดยวิธยีกสงใหตามวิธีการทีก่ําหนดไว 

เชน ประเคนอาหาร; สงใหถงึมือ (ใชในความ

แดกดัน) เชน ตองเอาไปประเคนใหจนถงึที่ ; (ปาก) 

ตี เชน ประเคนกระบาล 3 ท ี

เขน แพน ตี 

 

ประชุมเพลงิ เผาศพ ใสไฟ ใหรายปายส ี

ประตู  ชองทางเขาออกของบานเรอืนเปนตน มบีานเปดปด

ได เชน ประตูบาน, ชอง, ทาง เชน ไมมปีระตูสู, โดย

ปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น เชน 

ประตูรักบี้, ชองหรือโอกาสทีจ่ะไดหรือเสียในการ

พนนับางชนิด เชน ไฮโล; ลักษณนามเรียกจํานวน

คร้ังที่เตะลูกบอลเขาไปในประตู เชน เสีย 3 ประตู, 

เรียกชองหรือโอกาสทีจ่ะไดหรือเสียในการพนนับาง

ชนิด เชน กิน 3 ประตู 

เรียกจํานวนครั้งของการ

รวมเพศของหญิงโสเภณี 

ประเทือง ทําใหดีข้ึน ทําใหรุงเรืองขึ้น ผูชายที่เปนกะเทย 

ปลอก ส่ิงทีท่ําเปนวงสําหรับสวมหรือรัดของตางๆ เครื่องที่

ทําสาํหรับสวมสิ่งของตางๆ 

ถุงยางอนามัย 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

ปอด 1. (สรีร)อวัยวะทําหนาที่เกีย่วกับการหายใจอยู

ภายในรางกายของคนหรือสัตวที่มกีระดูกสันหลัง

เปนสวนมาก; ตัวสกาที่ขามเขตไปไมได ว. กลัวจนไม

กลาทาํอะไร 2. ชื่อไมลมลุกชนิด Sphenoclea 

zeylanica Gaertn. ในวงศ Sphenocleaceae ข้ึน

ตามที่ลุมน้าํขัง ลําตนออน ดอกสีเขียวๆขาวๆ ใชทํา

ยาได, ผักปุมปลา กเ็รียก 3. ลักษณะกนทีส่อบและ

แฟบ เรียกวา กนปอด, โดยปริยายใชเรียกสิ่งอื่นที่มี

ลักษณะเชนนัน้ เชน มะมวงกนปอด 

 ขลาด กลวั 

 

ปอดบวม ปอดอักเสบเนือ่งจากเชื้อโรค นมโต 

ปง มาก, มักใชแกแข็งหรือแนนวา แข็งปง ทองแนนปง แนน, แข็ง, เขาตรงทีห่มาย 

ปม ก. ใชเครื่องที่เปนแบบพิมพตอกลงหรือกดลงบน

กระดาษหรือโลหะเปนตนใหมีรูปหรือลวดลายตาม

แบบพิมพนั้น เชน ปมตรา ปมกระดุม, โดยปริยาย

หมายถงึอาการที่คลายคลึงเชนนัน้ เชน ปมแบงก 

ปมเงนิ; ใชเครื่องสูบหรือดูดของเหลวหรือแกส เชน 

ปมน้ํา ปมลม, ใชเครื่องชวยทําใหหวัใจกลบัเตนเปน

ปรกติ เรียกวา ปมหวัใจ น. เรียกเครื่องยนตสําหรับ

สูบน้ําวา เครื่องปมน้าํ, เรียกเครื่องยนตสําหรับสูบลม

หรือแกสวา เครื่องปมลม, เรียกเครื่องอุปกรณที่ชวย

ทําใหหวัใจกลบัเตนเปนปรกติวา เครื่องปมหัวใจ; 

(ปาก) สถานบีริการน้ํามันเชื่อเพลิง, เรียกเต็มวา 

ปมน้ํามัน  

รวมประเวณ,ี เรงผลิตของ

ออกมาเปนจาํนวนมาก 

 

 

 



    86 

ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

ปา60  คําทีห่ญิงบางกลุมเรียก

ชายที่คอนขางมีอายุ หรือ

มีอายุและมทีรัพยบําเรอ

หญิงได 

เปร้ียว เปร้ียว  มีรสอยางหนึ่งอยางรสมะนาวเปนตน, มีกลิน่

หรือรสอยางอาหารบูดหรืออาหารเสีย; (ปาก)มี

ลักษณะปราดเปรียว ทันสมยั อิสระ มัน่ใจ ชอบการ

คบหาสมาคม (ใชแกผูหญิง) เชน ผูหญงิคนนี้เปร้ียว, 

เรียกลักษณะการแตงกายของผูหญงิที่แตงตัวสี

ฉูดฉาด รัดรูป เปนตนวา แตงตัวเปรี้ยว 

ปรูดปราด, กากั่น (ใชกับ

บุคลิกของหญงิ) 

 

เปา พนลมออกมาทางปาก, อาการที่ลมพุงเขามาหรือ

ออกไปเชนนัน้, ทาํใหเครื่องดนตรีหรือส่ิงอืน่เกิดเสียง

โดยใชลมปาก, ทําใหส่ิงที่อยูในลํากลอง เชน กลอง

เปา เปนตน ออกจากลาํกลองโดยวธิีเปา 

ยิงดวยปน 

 

เปา

กระหมอม 

รายมนตรคาถาแลวเปาลงกลางศรีษะเพื่อใหเกิด

เมตตามหานยิม เปนตน 

รับเอาเปนนางบําเรอ 

 

แปรธาตุ ทําใหธาตหุนึง่กลายเปนอีกธาตุหนึ่ง จํานาํหรือขายของเพื่อ

เปลี่ยนเปนเงนิ 

ฝอย ส่ิงที่เปนเสนเล็กๆละเอียด หรือส่ิงทีม่ีลักษณะ

คลายคลึงเชนนั้น เชน ยาฝอย ; คําอธิบายวิธีใชยา

หรือเวทมนตรตางๆ; โดยปรยิายหมายความวา

ขอความที่ไมใชเนื้อหา (ปาก) พูดมากและเกินความ

จริง 

 พูดมาก พูดไมจริง พูดน้าํ

ทวมทุง 

 

 

                                                 
60
คําภาษาจีน ปา หมายถึง พอ  
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

พลรม หนวยทหารหรือตํารวจที่ไดรับการฝกใหกระโดดรมชู

ชีพจากเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร 

คณะบุคคลที่ใชอิทธพิล

ลงคะแนนเลือกตั้งโดยไมมี

สิทธ ิ

พลิ้ว บิด เบี้ยว, สะบัดเปนคลื่นไปตามลม เชน ธงพลิ้ว ไมทําตามสัญญา, กะลอน

, หนหีนาไป 

พวงมะโหด พวงมโหตร (-มะโหด) พวงอบุะซึ่งหอยประดับอยูที่

คันดาลฉัตร ทาํดวยผาตาดทอง, ลูกมโหตรก็วา 

พวงอัณฑะ 

 

พิศวาส รักใคร สิเนหา เรียกคะแนนทีค่รูใหดวย

ความเสนหาวา คะแนน

พิศวาส 

พี ้  (ถิ่น) ว. นี ้ เสพยาเสพติดจําพวกควนั  

(มักใชกับกัญชา) 

พุง ซัดไป เชน พุงหอก พุงกระสวย, อาการที่ปลอย

ออกไปโดยเร็ว เชน พุงตัว, มุงตรงไป เชน พุงความ

สนใจ, อาการที่น้าํหรือไฟพวยพุงออกไป เชน น้ําพุง 

(ปาก) สุมๆ เชน พูดพุงไป 

เดาสุมๆ เชน ฝร่ังถึงรูก็จาํ

ชื่อเสียงคนไทยเราไมใคร

ไดเปนแตเดาๆพุงไปพุงมา  

(พระราชหัตถเลขา ร.5) 

ฟน 1. เอาของมีคมเชนดาบฟาดลงไป, โดยปริยาย

หมายถงึอาการที่คลายคลึงเชนนัน้ เชน เอาสันมือ

ฟนอิฐ  

2. กระดูกเปนซี่ๆ อยูในปากสําหรับกัด ฉีกเคี้ยว

อาหาร, โดยปริยายหมายถงึสิ่งที่มีลักษณะ

คลายคลึงเชนนั้น เชน ฟนเลือ่ย ฟนจักร 

กระทาํเอง เชน ฟนไมเลีย้ง 

ฟาด หวด, เหวี่ยง, กินอยางเตม็ที ่(ปาก) กิน, รวมประเวณี 

ฟต ว. คับจนรัดรูป เชน เสื้อฟต กางเกงฟต; แข็งแรง, 

กระปรี้กระเปรา, เชน รางกายกําลงัฟต  

ก. ฝกซอม เชน ฟตเต็มที ่

อยาก. กําหนดั 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เฟอะฟะ เลอะเทอะ เชน น้ําเหลืองไหลเฟอะฟะ; ไมเขาทา เชน 

แตงตัวเฟอะฟะ 

เปนเพราะความเลื่อน

เปอน 

ไฟแดง61  ระดู 

มอง, มอง

เทง62 

 ตาย 

มุง ผาหรือส่ิงอืน่ที่ทาํขึ้นสาํหรบักางกันยุงหรอืปองกันยุง

ลักษณนามวา หลงั 

กลุมการเมืองยอยในพรรค

การเมือง 

เมาธ63  คุยกันจอ 

แมงดา ชื่อสัตวทะเล รูปรางคลายจานคว่ํา หางยาวเปนแทง 

ในนานน้ําไทยพบ 2 ชนิด คือ แมงดาจาน และ

แมงดาทะเลหางกลม; ชื่อตะเกียงอยางโบราณ รูป

คลายแมงดาทะเล (ปาก) ชายที่อาศัยน้ําพักน้ําแรง

ของผูหญิงโสเภณีดํารงชีวิต 

เรียกชายที่บังคับใหหญิง

โสเภณีหาเลีย้ง โดย

ปริยายใชเปนคําดาวา

ผูชายที่มีความสามารถแต

ไมยอมทาํมาหากนิ 

แมงปอ64 ชื่อแมลงหลายชนิดและหลายวงศในอนัดบั 

Odonata หัวและอกสั้นปอม สวนทองแคบและยาว 

หนวดสั้นเลก็มองคลายขน ตาโตใหญ 2 ขางดูเต็มหวั 

ปก 2 คู ขนาดเทาๆกนัหรือโตกวากันเลก็นอย 

ลักษณะยาว บางใส มีเสนปกมากมาย อาจมีสีตางๆ 

เชน สม เหลือง หรือน้ําเงนิ, แมลงปอ ก็เรียก  

เรียกเฮลิคอปเตอรวา 

เครื่องบิน แมงปอ 

 

 

                                                 
61
เปนการนําสีแดงของสัญญาณไฟจราจรมาเปรียบเทียบกับระดูของสตรีท่ีมีสีเดียวกัน  

62
คําภาษาจีน มอง หมายถึง หาย ตาย  

63
คําภาษาอังกฤษ mouth หมายถึง ปาก  

64
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใชคําวา แมลงปอ  



    89 

ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

โม น. เครื่องบดชนิดหนึ่งทําดวยหนิ รูปรางคลายสีสีขาว 

มี 2 สวน สวนบนซึ่งเรยีกวาลูกโมนัน้ มีมือถือสําหรับ

หมุน และมีรูสําหรับกรอกเมล็ดพืช เมื่อหมนุลูกโมจะ

บดเมล็ดพืชใหละเอียดและไหลลงสูสวนลางซึง่มี

ลักษณะเปนรางสาํหรับรองรับอยูเกือบรอบลูกโม 

ดานหนึง่ของสวนลางมีชองเปดใหส่ิงที่โมแลวไหลลง

สูภาชนะที่รองรับได ก. บดใหละเอียดดวยโม 

เรงทาํติดตอกันโดยไม

หยุดหยอน เชน โม

ตนฉบับ 

ยกเครื่อง (ปาก) ซอมใหญเครื่องยนตของรถยนตหรือเรือยนต

เปนตน 

เรียกการปรับปรุง

ระบบงานในองคกรครั้ง

ใหญ, เรียกการไปทําสาว

ของผูหญิง 

ยัด บรรจุหรือใสส่ิงใดสิ่งหนึง่โดยอัดดันหรือผลักดันเขา

ไป เชน ยัดทีน่อน, บรรจุหรือใสส่ิงที่ระบุไวดวย

อาการเชนนั้น เชน ยัดนุน ยดักระสอบ ยัดเขาหองขงั, 

โดยปริยายหมายถงึบรรจุ ใส หรือให โดยอาการ

คลายคลึงเชนนั้น เชน เอาเงนิยัดใหเปนสนิบน ยัด

ความรูที่ใหโทษเขาไปในสมอง; (ปาก) ใชแทนคําวา

กิน (ใชในลักษณะกินอยางตะกรุมตะกราม ถือวา

เปนคําหยาบ) 

กิน (อยางไมสุภาพ) 

ยํา 1. ก. เคาคละ, ปะปน น. ชื่อกับขาวอยางหนึ่งที่ปรุง

โดยเอาผักและเนื้อสัตวเปนตนมาเคลาเขาดวยกัน 

เชน ยําเนื้อ ยาํเล็บมือนาง 2. เคารพ, นับถือ 

รุมทําราย 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

ยืด ขยายตัวใหยาวออกไปได เชน ยางยืด, ขยายเวลาให

นานออกไป เชน ยืดเวลา  

เรียกสิ่งที่ขยายตัวใหยาวหรอืกวางออกไปเชนนั้น 

เชน เสื้อยืด; ยาว เชน น้าํลายไหลยืด; นาน, ยืนนาน, 

เชน อยูกนัยืด 

วางทา, ทาํเท 

แยกธาต ุ ทําใหธาตทุี่รวมกันอยูหรือประกอบกันอยูแยกออก

จากกนั 

เอาของไปจํานําเปนเงิน 

ระเบิด ก. ปะทุแตกออกไป เชน คลงักระสนุระเบดิ, ทําให

ปะทุแตกออกไป เชน ระเบิดหิน น. ลูกระเบิด เชน ทิง้

ระเบิด 

อยางยิ่ง, มากมาย เชน ดัง

ระเบิด 

ราย ว. ดุ เชน ใจราย, ชั่ว เชน ปากราย คนราย, ไมดี เชน 

เคราะหราย โชคราย ชะตาราย; ที่เปนอนัตราย เชน 

พิษราย เนื้อราย โรคราย น. ความไมดี เชน ใสราย 

ปายราย ใหราย 

เยี่ยม, สามารถทําในสิ่งที่

คนอื่นทําไมได 

รายกาจ รายมาก รายยิ่ง เชน เด็กคนนี้ความประพฤติรายกาจ 

ขยะสงกลิน่เหม็นรายกาจ 

เกงจนนากลวั 

รํามะนา กลองขึงหนงัหนาเดียว รูปกลมแปน ม ี2 ชนิด ชนิดที่

ใชกับวงลาํตัดมีขนาดใหญกวาที่ใชกับวงมโหร ี

ตอยตีกันอยางพัลวัน เชน 

รํามะนากนัจนหวัรางขาง

แตก 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เรไร 1. ชื่อจักจัน่สนี้ําตาลหลายชนิดในสกุล Pomponia, 

Tosena และสกุลอ่ืนๆ ในวงศ Cicadidae สวนใหญตัว

คอนขางโต ตัวผูมีอวยัวะพิเศษทําใหเกิดเสียงสูงและ

ตํ่ามีกังวานสลับกันไปไดหลายระดับ ชนดิที่โตที่สุดซึง่

พบไดงายในประเทศไทย คือ ชนิด P. intermedia 

2. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งทําดวยไมซางอันเดียว มีเตา

สําหรับเปา 

3. ชื่อขนมชนดิหนึง่ทาํดวยแปงขาวเจา เสนเล็กๆ 

คลายซาหริ่ม จับใหเปนกลุมเล็กๆ คลายรังนก โรยหนา

ดวยมะพราวขดู น้ําตาลทราย งา หยอดดวยกะทิ  

บองกัญชา 

แรด65 1. ชื่อสัตวเลีย้งลูกดวยนมขนาดใหญ ในวงศ 

Rhinocerotidae เปนสัตวกบีค่ี มี 3 นิ้ว ขาสั้น ตาเล็ก 

หูต้ัง ประสาทรับฟงเสียงและดมกลิ่นดีมาก หนงัหนา มี

ทั้งชนิดนอเดยีวและ 2 นอ กนิพืช นอนปลกั ในปรเทศ

ไทยมี 2 ชนิด คือ แรดนอเดียว วึ่งเรยีกกนัทั่วไปวาแรด 

และกระซู ซึง่มี 2 นอ 2. ชื่อปลาน้าํจืดชนดิ 

Osphronemus goramy เปนปลาขนาดใหญที่สุดใน

วงศ Anabantida ลักษณะทัว่ไปคลายปลาสลิด ลํา

ตัวหนา ปากเชิด ปลายครีบทองยืน่ยาวเปนเสน มีลาย

แถบสีเขมพาดขวางลาํตัว เห็นไดชัดโดยเฉพาะปลา

ขนาดเล็ก ปลาตัวผูขนาดใหญจะมีปุมที่สันหวัคลายนอ 

พื้นลาํตัวและครีบสีน้ําตาลขนาดยาวไดถงึ 60 

เซนติเมตร 3. แรด (ปาก) ดัดจริต 

กากัน่ จัดจาน 

 

                                                 
65
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใชคําวา แรด   



    92 

ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

โรบินฮูด66  กลุมคนตางชาติที่เขาไป

ทํางานรับจางใน

ตางประเทศโดยเฉพาะใน

สหรัฐอเมริกาอยางผิด

กฎหมาย 

ลวง เอามือสอดเขาไปในที่ซึง่เปนชองเปนรู เชน เดนิเอา

มือลวงกระเปากางเกง, โดยปริยายหมายความวา

หยัง่เอาความรูความคิดที่เขาปดบังไว เชน ลวง

ความลับ ลวงขอสอบ 

เอามือซุกเขาไปในรมผา

ของเพศตรงขาม จับตอง

อวัยวะเพศ (โดยทั่วไป

หมายถงึ ชายกระทาํแก

หญิง) 

ลํ่าซํา67  มั่งม ี

ลูก ผูมีกําเนิดจากพอแม หรือโดยปริยายถือวามีฐานะ

เสมือนลูก, คําที่พอแมเรียกลกูของตนโดยตรง หรือ

เรียกเด็กอื่นหรือผูเยาวกวาผูพูดหลายปดวย

ความรูสึกรักและเอ็นด;ู เรียกสัตวทีย่ังไมโต;เรียกสิ่งที่

จะสืบเปนพันธุไมมีลักษณะกลมๆ วา ลูกไม ผลไม ก็

เรียก, เมื่อกลาวถงึผลไมชนดิใดโดยเฉพาะ ซึ่ง

โดยมากเปนคาํพยางคเดยีวอันอาจทําใหเขาใจผิด

เปนอยางอืน่ได ตามปรกติมกัมีคํา ลูก ประกอบ

ขางหนา; เรียกสิ่งที่มีรูปกลมๆ หรือยาวๆ หรือโดย

อนุโลมวา ลูก ; ลักษณนามใชแกลูกไมหรือส่ิงที่มีรูป

กลมๆ หรือยาวๆ หรือคลายคลึงเชนนั้น   

ทวงท,ี ชั้นเชงิ, ลักษณะ 

เชน ลูกเซอ ลูกตื๊อ 

                                                 
66

Robin Hood คือชื่อตัวละครในนิยายของอังกฤษ เปนนักรบท่ีตอสูกับเหลาทหารเพื่อนําทรัพยสินท่ีปลนไดไปแจกจายใหกับคนจน และ

ตองคอยหลบซอนตัวอยูในปาเพื่อไมใหถูกจับกุม  
67
ลํ่าซํา เปนคําภาษาจีน หมายถึง รวย  



    93 

ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

ลูกหาบ ลูกจางสําหรับหาบหามสัมภาระเดินทางในที่

ทุรกันดาร 

ผูติดตามรับใชเจานาย 

เลาเตง68  เรียกตาชัน้เดยีววา ตาไมมี

เลาเตง 

เลี่ยงฮุน69  หลีกเลี่ยงตอหนาที ่

เลื้อย ทอดวกเวียนไป (ใชแกไมเถา), เสือกไปดวยอก (ใช

แกสัตวไมมีตีน ตัวยาว) เชน งูเลื้อย ไสเดอืนเลื้อย 

แอบมุดเขามุงผูหญิงที่

ไมใชภรรยา 

วุน  ของกินชนิดหนึ่ง ทาํจากสาหรายทะเลเปนตน เมื่อ

นํามาตมแลวทิ้งไวใหเยน็จะแข็งตัว มีลักษณะ

คอนขางใสและนุม ใชทาํเปนของหวานบางอยาง 

เชน วุนกะทิ วุนน้าํเชื่อม, เรียกสิ่งที่มีลักษณะ

คลายคลึงเชนนั้น เชน เคี่ยวหนงัหมูจนเปอยเปนวุน 

อยูในภาวะทีย่งัไมเปน

เซลลชีวิต 

 

สกายแล็บ70  รถมอเตอรไซคสามลอ

รับจาง 

สมัน ชื่อสัตวเคี้ยวเอื้อง ขนาดเลก็กวากวางปา ขนสี

น้ําตาล หางสัน้ เขาแตกแขนงมากกวากวางชนิดอื่น 

งาย ออน 

สวย งามนาพึงพอใจ, มักใชเขาคูกับ งาม เปน สวยงาม, 

ในบทกลอนใชวา สวย ก็ม;ี ไมเปยก (ใชแกขาวสุก) 

เชน หุงขาวสวยดี  

จะเกิดเรื่อง เปนเรื่อง เชน 

ทํายงังี้ก็สวยส ิ

                                                 
68
เลาเตง เปนคําภาษาจีน หมายถึงชั้นสอง  

69
จํานงค ทองประเสริฐ อธิบายวา เลี่ยงฮุน เปนคําภาษาจีน หมายถึง แปงทําเปนเสนๆ ใสนํ้าตาลแชนํ้าแข็ง การเรียกคนที่ชอบเลี่ยงงาน

วา เลี่ยงฮุน เพราะคนพวกนี้มีลักษณะคลายแปงเสน คือ เสนเม่ือนําไปตมจนสุกแลวจะมีลักษณะลื่นจับไมคอยติด คนประเภทนี้เชนกัน เปนคนที่ไม

คอยอยูเปนท่ีเปนทาง หลบเลี่ยงไปมา ไมคอยทํางานที่ไดรับมอบหมาย เน่ืองดวยคําวา เลี่ยงฮุน มีคําวา เลี่ยง อยูดวย จึงนํามาใชในความหมายวา 

เลี่ยงงาน
  

70
sky lab เปนคําภาษาอังกฤษ หมายถึง ชื่อสถานีอวกาศของอเมริกาซึ่งโคจรรอบโลกระหวางป ค.ศ. 1973-1979 เปนท่ีอยูของนักบิน

อวกาศท่ีหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันมาทําการทดลอง  
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

สวย ชนชาตพิูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรพวกหนึ่ง อยูทาง

ภาคอีสาน 

เงินที่ไดมาเปนประจําดวย

การฉอราษฎร เงนิที่สง

มอบใหกับเจาหนาที ่

สอย เอาไมมีขอหรือมีงามหรือไมจําปาเกี่ยว ดึงดันหรือบิด

เอาดอกไมลูกไมเปนตนลงมา 

ตอยหรือเตะจนลมลง 

สะบัด เคลื่อนไหวหรอืทําใหเคลื่อนไหวไปมาอยางเร็วและ

แรง เพื่อใหส่ิงที่ติดอยูหลุดไป 

อยางยิ่ง เชน หมอนีเ่ลว

สะบัดเลย 

สี 1. ชื่อเครื่องสาํหรับหมุนบดขาวเปลือกเพือ่ทําให

เปลือกแตกเปนขาวกลอง 

2. ลักษณะของแสงสวาง ปรากฏแตตาใหเห็นเปน

ขาว ดํา แดง เขียว เปนตน 

คนในเครื่องแบบทหาร

หรือตํารวจ, กลุมพรรค

พวก เชน สีเดยีวกนั 

สูงยาวเขาด ี  สูงระหง (ใชแกหญิง

โดยมากมีนยัยะไปในเรื่อง

เพศ) 

เสื้อฝน71  ถุงยางอนามัย 

แสบ อาการที่รูสึกเจ็บปวดหรือระคายเคือง เชน แสบตา, 

อาการที่รูสึกเผ็ดรอน เชน แสบปาก 

รายกาจ 

 

หนงัสด การมหรสพอยางหนึ่ง ลักาณะคลายโขนแตเดินเรื่อง

เร็วกวา ผูแสดงสวมหัวโขนไมปดคลุมใบหนา รอง

และเจรจาเอง ใชปพาทยบรรเลงประกอบ, โขนสด ก็

เรียก 

การรวมประเวณีหรือ

ประกอบกิจทางเพศกนั

แลวมีคนเห็นการกระทํา

นั้น 

หนีบ คีบหรือบีบใหแรงใหแนนดวยของที่เปนงาม เชน งาม

นิ้วมือหรือตะไกร เปนตน 

พวงมาดวย ควงคูรัก 

                                                 
71
เสื้อฝน หมายถึง เสื้อท่ีใชใสคลุมเพื่อปองกันไมใหโดนฝน   
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

หมอ ภาชนะประเภทหนึ่ง มีรูปทรงตางๆสาํหรับใสของ

หรือใชงานบางอยาง, เรียกตามสิ่งที่ใชทาํก็มี เชน 

หมอดิน หมอทองเหลือง หมออะลูมิเนยีม, เรียกตาม

ส่ิงที่บรรจุก็ม ีเชน หมอขาว หมอน้าํมนตร, เรียกตาม

วัตถุประสงคทีใ่ชสอยก็มี เชน หมอตุน หมอนึ่ง 

อวัยวะเพศหญิง 

 

หวานเย็น ของกินเปนกอนสี่เหลีย่ม ทาํดวยน้าํหวานหรือ

น้ํากะทเิปนตน แลวทําใหแข็งดวยความเย็น 

เรียกรถไฟที่แลนไปชาๆวา

รถหวานเย็น, โดยปริยาย

หมายถงึไปอยางชาๆ 

หองเครื่อง  (ราชาศัพท; ปาก) ครัว, เรียกเต็มวาหองเครื่องวิเสท, 

หองสาํหรับเกบ็เครื่องราชูปโภค, เรียกเต็มวาหอง

เครื่องราชูปโภค; หองเครื่องยนตเรือเปนตน 

พวงอวัยวะเพศชาย 

 

เหล เขมาก (ใชแกตา) หมายตา, มองดวยความ

สนใจ เห็นแลวสนใจใคร

จีบ 

แหง 1. อาการของหนาที่แสดงความเกอหรือจนปญญา 

ในคําวา หนาแหง; คางอยู เชน ยิงฟนแหง คอยแหง 

2. แหงๆ (ปาก) แน, แนนอน, เชน ชนะแหง ตาย

แหงๆ 

คําแสดงยืนยนัวาเปนไป

ตามกริยานัน้แนๆ เชน มา

แหง ตายแหง 

 

แหว ชื่อไมลมลุกมหีัวหลายชนิดหลายสกุลในวงศ 

Cyperaceae ข้ึนตามที่ชื้นแฉะ หวักนิได เชน แหว

จีน แหวกระดาน แหวไทย 

พลาด,ชวดผิดหวงั 

 

อม เอาสิ่งของใสปากแลวหุบปากไวไมกลนืลงไป, โดย

ปริยายหมายความวา ไมแสดงออกมา 

หยิบหรือขอยืมของของ

ผูอ่ืนแลวไมคืน 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

ออฟ72  จายเงินเพื่อนาํหญงิบริการ

ในสถานเริงรมยออกไป

บริการทางเพศนอก

สถานที ่

อัด 1. ดันลมเขาไป เชน อัดลูกโปง, ยัดใหแนน เชน อัด

ดินปน, ประกับใหแนน เชน อัดพื้นใหชิด, ทําใหแนน 

เชน อัดกนัอยูในรถ, บีบ เชน อัดใบลาน; กลั้น ,กลั้น

หายใจ, เชน อัดลมหายใจ 2. ตรง, เต็ม, ตรงแบน, 

(ใชแกลักษณะดานหนา) เชน หนาอัด สิงหอัด 

ทํารายรางกายดวยหมัด 

ศอก เขา เปนตน,ดา, วา

ราย 

 

อํา ปดบัง, ปกปด; (ปาก) พูดหลอกเพื่อใหตกใจหรือ

ขบขันเปนตน, พูดดักคอ 

พูดหรือทาํทัง้เท็จและจริง

ใหคนอื่นเสียหนาอับอาย

หรือตกใจ 

อึน แหงไมสนทิ เชน ผายงัอึนๆ อยู มากมาย 

อ้ือ อาการที่รูสึกมเีสียงดังอยูในห,ู ไมไดยิน; (ปาก) มาก 

เชน รวยอื้อ บนกนัอื้อ 

เอิกเกริก, เยอะแยะ, 

จํานวนมาก เชน ทั้งปนผา

ออกกลาดตลาดราย เขา

ทําขายกนัอื้อไมซื้อมา  

(นิ) ตังเกี๋ย 

อ้ือจือ 

เหลียง73 

 (มีทรัพย) มาก 

อู74  มีมาก (ใชกับเงิน) 

 

                                                 
72
คําภาษาอังกฤษ off หมายถึง ออกไป หมดไป  

73
เปนชื่อตึกแหงหนึ่ง ซึ่งเจาของตึกเปนตระกูลท่ีมีฐานะร่ํารวยในเมืองไทย 

74
อู เปนคําภาษาจีน หมายถึง มี  
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

คําศัพท ความหมายเดมิในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความหมายใหมใน

พจนานกุรมฉบับมติชน 

เอ็น กลุมหรือมัดเสนใยเนื้อเยื่อเกีย่วพนั ซึ่งเรียงตัวใน

ทิศทางเดียวเห็นไดชัด และไมมีกลามเนื้อยึดที่ปลาย, 

ชาวบานเรยีก เสนเอ็น 

อวัยวะเพศชาย 

เอเยนต75  ผูคาหญิงเพื่อการประเวณ ี

เอาะ76  แรกรุน, สาวรุน, เอาะๆ  

ก็วา 

โอกินาวา77  กามโรคชนิดหนึ่ง 

โอโม78  อม, ยักยอกเปนของตัวเอง 

ฮารด79  มีปญหา แปลกแยก เชน 

เด็กฮารด 

เฮว คําที่เปลงออกมาเพื่อเยาะใหเกอ, เอว กว็า เรียกคนที่แตงตัวแปลก 

สะดุดตาวา แตงตัวเฮว 

เด็กเฮว 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 

75
คําภาษาอังกฤษ agent หมายถึง ตัวแทน 

76
จํานงค ทองประเสริฐ สันนิษฐานวามาจากคําวา ออน ผสมกับ คําวา  ขบเผาะ   

77
เปนชื่อเมืองในประเทศญี่ปุนท่ีทหารไทยไปรบ  

78
เปนชื่อของผลิตภัณฑทําความสะอาด  

79
คําภาษาอังกฤษ hard หมายถึง ยาก ลําบาก  
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ตอนที่ 2 การจัดกลุมความหมายของคําสแลง 

            จากการศึกษาลักษณะคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชนจํานวน 417 คํา ผลการศึกษาพบวา

ความหมายของคําสแลงแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ ความหมายกวางออก จํานวน 164 คํา ความ

หมายใหม จํานวน 253 คํา  

การจัดกลุมความหมายของคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชนมีลักษณะดังตอไปนี ้  

                          1. ความหมายกวางออก ไดแก การนําคําเดิมที่มีอยูแลวในภาษามาใชในความหมาย

ที่เปนสแลง จาํนวน  164 คํา คิดเปนรอยละ 39.33 ไดแก 

ความหมายกวางออกปรกต ิคือ ไมเปนไปในทางที่ดีข้ึนหรือเสื่อมลง จํานวน

48 คํา คิดเปนรอยละ 11.51 

1. กระเปา 

2. กุกกิ๊ก, กุกๆ กิ๊กๆ 

3. คิกขุอาโนเนะ 

4. จวด 

5. จอย 

6. จับเสน 

7. จิ้งเหลน 

8. เจียมบอดี้ 

9. ฉิบหาย 

10. ชง 

11. เช็ด 

12. ซูซา 

13. เซ็งลี้ฮอ 

14. ดับเครื่อง 

15. ด้ิน 

16. แดนสนธยา 

17. ติงตอง, ต๊ิงตอง 

18. ตุย 

19. เตา 

20. ทีฮทูีอิท 

21. แน 

22. บักซีเดอ 

23. บ๊ิก 

24. บิด 

25. บ๋ือ 

26. เบิ๊ด 

27. ปง 

28. เปร้ียว 

29. แปรธาต ุ

30. พิศวาส 

31. พุง 

32. เฟอะฟะ 

33. มอง, มองเทง 

34. มุง 

35. แมงปอ 

36. โม 

37. ยกเครื่อง 

38. ยืด 

39. แยกธาต ุ

40. ลํ่าซาํ 
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41. ลูก 

42. ลูกหาบ 

43. วุน 

44. สกายแล็บ 

45. สี 

46. หนีบ 

47. หวานเยน็ 

48. อู 

ความหมายกวางออกในทางที่ดีข้ึน จํานวน 13 คํา คิดเปนรอยละ 3.12 ไดแก 

1. กึน๋ 

2. จับตาย 

3. เฉี่ยว 

4. บรรลัย 

5. เบียด 

6. ระเบิด 

7. ราย 

8. รายกาจ 

9. แหง 

10. อึน 

11. อ้ือ 

12. อ้ือจือเหลยีง 

13. เฮว 

 

ความหมายกวางออกในทางที่เสื่อมลง จํานวน 103 คํา คิดเปนรอยละ 24.70  

                      ไดแก 

1. กระจอก  

2. กระโดดรม 

3. กลวย 

4. กวย 

5. กะจัว๊ 

6. กัด 

7. การบาน 

8. กาลุดมอ  

9. เกาเหลา 

10. แกว 

11. ไก 

12. ขนเพชร 

13. ขาวเมาทอด 

14. เขี้ยว  

15. งั่ก 

16. งาบ 

17. จ้ําจี ้

18. จิก 

19. จุดยุทธศาสตร 

20. จูด 

21. เจาโล 

22. แจว 

23. โจทก 

24. ฉันทนา 

25. เช็คบิล 

26. เชย 

27. ซด 

28. ซา                                                    

29. ซากุระ 

30. ซีด 

31. เซ็น 

32. โซย 
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33. ดอก 

34. ดิงดอง 

35. เดง 

36. โดดรม 

37. ตกเขียว 

38. ตุม  

39. เตา 

40. ถั่วดาํ 

41. ถึง 

42. ทาํการบาน 

43. เทีย่ว 

44. นกเขา 

45. นวด 

46. นักบิน 

47. นาบ 

48. เนื้อ 

49. บริษัท 

50. เบี้ยว 

51. ประเคน 

52. ประชุมเพลิง 

53. ประตู 

54. ประเทือง 

55. ปลอก  

56. ปอด 

57. ปอดบวม 

58. ปม 

59. ปา 

60. เปา 

61. เปากระหมอม 

62. ฝอย 

63. พลรม 

64. พลิว้ 

65. พวงมะโหด 

66. พี ้

67. ฟน 

68. ฟาด 

69. ฟต 

70. ไฟแดง 

71. แมงดา 

72. ยัด 

73. ยํา 

74. รํามะนา 

75. เรไร 

76. แรด 

77. โรบินฮูด 

78. ลวง 

79. เลาเตง  

80. เลี่ยงฮุน  

81. เลื้อย 

82. สมัน 

83. สวย 

84. สวย 

85. สอย 

86. สะบัด 

87. เสื้อฝน 

88. แสบ 

89. หนังสด 

90. หมอ 
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91. หองเครื่อง 

92. เหล 

93. แหว 

94. อม 

95. ออฟ 

96. อัด 

97. อํา 

98. เอ็น 

99. เอเยนต 

100. เอาะ 

101. โอกินาวา 

102. โอโม 

103. ฮารด 

    

   2. ความหมายใหม คือ วิธีการสรางคําสแลงดวยระบบหนวยคําและระบบเสียง ทําให

เกิดคําสแลงที่มีความหมายใหม จํานวน 253 คํา คิดเปนรอยละ 60.67 แบงได 2 ประเภท 

                         ส่ือความรูสึกในทางที่ดี จํานวน 69 คํา คิดเปนรอยละ 16.55 

1. กระตั้ก, กะตั้ก 

2. กระป 

3. กร๊ีดสลบ 

4. กอกสอง 

5. กิ๊บกาบ 

6. กิ๊บเก 

7. เกา 

8. โก 

9. จาบ 

10. จี ้

11. เจง 

12. เจงเปง 

13. เจาะแจะ                           

14. ฉลุย         

15. ชิ้งฉอง       

16. เชงกะเดะ     

17. เชิ้ตหนัง      

18. ซี้ปก 

19. ซีเครียด 

20. ซี้ดปาก   

21. เซมเซม 

22. เซิ้บๆ 

23. โซย 

24. เดิ้น 

25. แดกดวน 

26. ตรึม (ตึม) 

27. ตะริดติ๊ดชึ่ง 

28. ตะแลปแกป 

29. โตคลื่น 

30. ถลมตัว  

31. นิง้ 

32. เนีย้บ 

33. บานฉํ่า 

34. บารเทนดี ้

35. เบิ้ล  

36. ปง 

37. เปนบา 

38. โปะเชะ 

39. เพ 

40. ฟุบฟบ 
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41. เฟยวฟาว 

42. มะ 

43. มะกนั  

44. มันส 

45. มารกกี ้

46. มือเกา 

47. ย.ห. 

48. ยองๆเหลา 

49. ยุน 

50. รถดวน 

51. ระเบิดเถิดเทิง    

52. รายมาก 

53. เร่ิด 

54. ลางตา 

55. เลิศสะมนัเตา 

56. วัยสะรุน 

57. สบายโก 

58. สบายบื๋อ 

59. สะเด็ดยาด 

60. สะเด็ดสะเดา 

61. สะแดวแหว 

62. สะบัดชอ 

63. หมัดเด็ด 

64. หวัหอก 

65. แหงแซะ 

66. แหงม็ๆ 

67. อารามบอย 

68. อ้ือซา 

69. ฮอแรด 

               ส่ือความรูสึกในทางที่ไมดี จํานวน 184 คํา คิดเปนรอยละ 44.12 

1. กรวก 

2. กร๊ึบ 

3. กรุบ 

4. กลองดวงใจ 

5. กวนโอย 

6. กิ๊ก 

7. กิ๊กกอก 

8. กนิหมาก 

9. กี ๋

10. กึ๋ยย 

11. เกากึ๊ก 

12. โก 

13. ไกหลง 

14. ของเลนเศรษฐี 

15. ขาโจ 

16. ข่ีกัน 

17. ข้ีหล ี

18. เขลิ่ว 

19. เขี้ยวลากดิน 

20. ไขกอก 

21. ไขโปง 

22. คิดบัญชี 

23. คุย             

24. เคี้ยวหม ู

25. งกเตี้ยว 

26. งงเตก 

27. งี่เงา 

28. เงง็ 

29. จิ๊ก 

30. จิ๊กกี ๋     
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31. จิ๊กโก 

32. จิ้งเหลือง  

33. จิ๋ม 

34. จูดๆ 

35. แจกหมาก 

36. ฉาย 

37. ฉีกทเุรียน 

38. เฉิ่ม 

39. ช็อกการี 

40. ชักดาบ 

41. เชลียร 

42. ซวยกะลุดมอ 

43. ซองขาว 

44. ซื่อบ้ือ 

45. เซอร 

46. เซี้ยว      

47. แซหล ี

48. แซง 

49. ญาติมิตร 

50. ดัดหลัง 

51. ดึงเกม 

52. เดดสะมอเร 

53. โดะ 

54. ตมยํากุง 

55. ต๊ัน  

56. ตีฉ่ิง 

57. ตีสต๊ิก 

58. ตีหมอ 

59. ต๊ีตาตาตี ๊

60. ต้ืบ 

61. ตุกกะฉกึ 

62. แตว 

63. ถุยส 

64. ทวยส 

65. ทอม 

66. ทะเลเรียกพี ่

67. ทาย 

68. ทาํประตู 

69. ทุมเหว 

70. เทงทงึ 

71. น็อตหลุด 

72. นักแซง 

73. นาผืนนอย 

74. น้าํโห 

75. เนื้อสด 

76.  ในคาถา 

77. บองส 

78. บะ 

79. บีบแตร 

80. บ้ึบบ้ับ 

81. โบย 

82. ประตูหลงั 

83. ปวน 

84. ปอดลอย 

85. ปอดแหก 

86. ปะฉะดะ 

87. ปาปายา ปอก ปอก 

88. ปนๆ 

89. ปูเสื่อ 

90. เปาป 
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91. เปดซิง 

92. เปดหวอ 

93. โปงเหนง 

94. ฝาไฟแดง 

95. ฟอนเล็บ 

96. ฟตเปรี๊ยะ 

97. มะเขือเผา 

98. มังกรจีน 

99. มึนเค 

100. มึนตึ้บ 

101 มุงสายบวั 

102. มุดมุง 

103. เมาธ 

104. เมาธแตก 

105. เมื่อยตุม 

106. แมคาเนือ้สด 

107. แมทองดาํ 

108. โมะ  

109. โมก 

110. ยวนยาเหล 

111. ยองตอด 

112. ยันตกนัผี 

113. ยัปป 

114. ยากส 

115. ยําตนี 

116. ยิงกระตาย 

117. เย็บไมติด 

118. แยมฝาโลง 

119. รอยดาง 

120. รับเละ 

121. รุมกินโตะ 

122. รูดซิปปาก 

123. รูดมหาราช 

124. เรียงคิว 

125. แรงลง 

126. ลมทับ 

127. ลางทอ 

128. ลูกจัน 

129. เลนเสยีว 

130. วัดตัว 

131. วากเพย 

132. วิจัยฝุน 

133.  วนี 

134. วืด 

135. เวอร 

136. สบึม, สบึมส 

137. สเยียว, เสยียว 

138. สอยคิว 

139. สะใจโก 

140. สะดือดวน 

141. สะดุดตีน 

142. สะเหลอ 

143. สะแหลน็ 

144. สะแอง 

145. ส่ัว 

146. สี 

147. สูงยาวเขาดี 

148. เสียหมา 

149. เสี้ยน 

150. เสือใบ 
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151. ใสไข 

152. หงายเกง 

153. หงกิแดก 

154. หนอมแนม 

155. หนาแตก 

156. หมดกระสุน 

157. หมอลากขาง 

158. หมูปากแข็ง 

159. หมูไมกลวัน้าํรอน 

160. หัน่แหลก 

161. หางแดง 

162. หหูนวกตาบอด 

163. เหงื่อตกกีบ 

164. เหงือกแหง 

165. แหกตา 

166. แหยแฝน 

167. แหย็ม 

168. โหลยโทย 

169. อดแดก 

170. ออหร่ี 

171. อะโด 

172. อัดถั่วดํา 

173. อ๊ิบ 

174. อีเฉาะ 

175. อีโมะ 

176. อีลุบตุบปอง 

177. อีหน ู

178. อีแอบ 

179. อ้ึงกิมกี ่

180. อ๊ึบ 

181. อ๋ึม 

182. อุบอ๊ิบ 

183. เอาะๆ 

184. โอโฮเฮะ 

 

 

 

 



    106  

 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

  

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการสรางคําและความหมายของคําสแลงในพจนานุกรมฉบับ 

มติชน สรุปสาระสําคัญและผลการวิจัย ไดดังนี้  

 

จุดมุงหมายในการศึกษาคนควา 
1. เพื่อศึกษาการสรางคําในพจนานกุรมฉบับมติชน  

2. เพื่อศึกษาความหมายของคําสแลงในพจนานกุรมฉบับมติชน 

 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการสรางคําและความหมายของคําสแลงในพจนานุกรม

ฉบับมติชน โดยมีวิธีการศึกษาคนควา ดังนี้   
 1. การกําหนดประชากร 
          ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คําสแลงที่พบในพจนานุกรมฉบับมติชน  

(ฉบับพิมพคร้ังแรก 2547) 
  2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. รวบรวมคาํสแลงที่พบในพจนานกุรมฉบับมติชน  

            2. นาํคําสแลงที่ไดทั้งหมดมาเรียงลาํดับตามตัวอักษรแลวจดบันทึก คําใดที่มี

ความหมายเหมือนกนัจะนับเปน 1 คํา1

 3. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  
          1. นําคําสแลงที่ไดทั้งหมดจํานวน 417 คํา มาจัดกลุม โดยวิเคราะหลักษณะการ

สรางคําศัพทตามหลักภาษาศาสตร ไดแก ระบบหนวยคํา ระบบเสียง และความหมาย 

    2. นําคําสแลงที่ไดทั้งหมดจํานวน 417 คํา มาจัดกลุมความหมายโดยวิธีดังนี้  

ความหมายกวางออก ไดแก การนําคําเดิมที่มีอยูแลวในภาษามาใชในความหมายทีเ่ปนสแลง  

ความหมายใหม ไดแก วิธีการสรางคําสแลงดวยระบบหนวยคําและระบบเสียงทําใหเกิดคําสแลงที่

มีความหมายใหม 

                                                 
1
คําวา คิกขุอาโนเนะ และ คําวาอาโนเนะ  หมายถึง (หญิงวัยรุน) นารักแตไมประสาความ, พูดสั้นๆ วาคิกขุ ก็มี นับคําวา คิกขุอาโนเนะเพียง 1 

คํา 

  คําวา ตรึม (ตึม) และ คําวา ตึม หมายถึง เยอะแยะ, มากมาย นับคําวา ตรึม (ตึม) เพียง 1 คํา 

  คําวา สเยียว และ คําวา เสยียว หมายถึง เสียวจนขนลุก นับรวมคําวา สเยียว, เสยียว เปน 1 คํา 



   3. นํากลุมคําสแลงที่ไดจากเกณฑลักษณะการสรางคําโดยใชหลักภาษาศาสตรและ 

เกณฑความหมายมาหาคาสถิติรอยละ เพื่ออธิบายลักษณะการสรางคําและความหมายของคํา

สแลงที่พบในพจนานุกรมฉบับมติชน     

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
คําสแลงที่พบในพจนานุกรมฉบับมติชนจํานวน 417 คํา มีวิธีการสรางคําตามระบบ

หนวยคํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.80  วิธีการสรางคําที่พบมีดังตอไปนี้ การประสมคํา คิดเปน

รอยละ 29.74การประดิษฐคําใหม คิดเปนรอยละ 6.00  การตัดคําหรือการยอคํา คิดเปนรอยละ 

5.28  การใชคําอุปมา คิดเปนรอยละ 2.88  การสรางคําดวยการเลียนเสียงธรรมชาติ คิดเปนรอย

ละ 2.64  การซ้ําคํา คิดเปนรอยละ1.44  การซอนคํา คิดเปนรอยละ 0.96  การเชื่อมโยง

ความหมายเดิมของคําไปยังชื่อเฉพาะ คิดเปนรอยละ 0.96  การเพิ่มพยางค คิดเปนรอยละ 0.72  

การใชตัวยอและคําที่สรางขึ้นจากการใชตัวยอ คิดเปนรอยละ 0.48  การใชหนวยคําเติมกลาง คิด

เปนรอยละ 0.24  การใชคําอุทาน คิดเปนรอยละ 0.24  ลักษณะคําสแลงที่พบถัดมาคือ การสราง

คําโดยความหมาย คิดเปนรอยละ 39.57  โดยวิธีการที่พบมากที่สุดคือการนําคําเดิมมาใชใน

ความหมายใหม คิดเปนรอยละ 30.94  และวิธีการสรางคําสแลงที่พบนอยที่สุดคือการสรางคําโดย

ระบบเสียง คิดเปนรอยละ 8.63  วิธีการที่พบมีดังนี้ การเปลี่ยนเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต 

คิดเปนรอยละ  4 .32  การเพิ่ม เสียงหรือคํา  คิดเปนรอยละ  1 .20  การดัดแปลงเสียง

ภาษาตางประเทศเขากับเสียงไทย คิดเปนรอยละ 0.96  การรวบเสียงหรือคํา คิดเปนรอยละ 0.72  

การกลมกลืนเสียง คิดเปนรอยละ 0.48  การสรางคําสัมผัสเสียง คิดเปนรอยละ 0.48  การเลียน

เสียง คิดเปนรอยละ 0.24  การกลายเสียง คิดเปนรอยละ 0.24 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะความหมายของคําสแลงพบวาวิธีการสรางคําสแลงดวยระบบ

หนวยคําและระบบเสียงทําใหเกิดคําสแลงที่มีความหมายใหม จํานวน 253 คํา คิดเปนรอยละ 

60.67  แบงออกเปน 2 ประเภทคือ ความหมายใหมที่ส่ือความรูสึกในทางที่ดี คิดเปนรอยละ 16.55  

และสื่อความรู สึกในทางที่ไมดี คิดเปนรอยละ 44.12  และความหมายที่พบนอยที่ สุดคือ

ความหมายกวางออก คิดเปนรอยละ 39.33  มีทั้งความหมายเสื่อมลงที่มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 24.70 ความหมายปรกติคือไมเปนไปในทางที่ดีข้ึนหรือเสื่อมลง คิดเปนรอยละ 11.51  และ

ความหมายดีข้ึนซึ่งมีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.12  

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ืองการสรางคําสแลงพบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของกอชาติ 

ชํานาญชาง (2546) ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะคําสแลงของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร 



ดานการสรางคําตามระบบหนวยคํา วิธีที่พบมากที่สุดคือ การประสมคํา การประดิษฐคําใหม ใน

งานวิจัยของกอชาติ ชํานาญชาง เรียกการประดิษฐคําใหมวา การบัญญัติคําศัพทข้ึนมาใชเอง การ

สรางคําวิธีที่พบลําดับถัดมาคือ การสรางโดยความหมาย และพบนอยที่สุดคือการสรางคําโดย

ระบบเสียง โดยเกิดจากการเปลี่ยนเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต เพื่อชวยใหการออกเสียง

แปลกออกไปจากคําเดิม เชน จิ๊ก หรือมีการเพิ่มเสียงดวยการยืมพยัญชนะ –s ในภาษาอังกฤษ 

เพื่อเนนความหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน ถุยส จากที่กลาวมาเห็นไดวาการสรางคําทําใหมีคํา

สแลงที่แปลกใหมข้ึนมาใชเปนจํานวนมากและเกิดการเปลี่ยนแปลงในคลังคํา สุดาพร ลักษณียนาวิน 

(2523) กลาววาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดจากผูใชภาษามีความรูสึกเบื่อและไมพอใจที่จะใชคําเดิมที่

มีอยูในภาษา และตองการแสดงความรูสึกใหกระจางและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ลักษณะของคํา

สแลงเปนคําที่ชวยสรางอารมณขันใหกับผูฟง หรือทําใหเห็นภาพพจนได เชน คําวา ปาปายา ปอก 

ปอก, สบึม แตเราใชคําพวกนี้ในภาษาพูดเทานั้น ไมนํามาใชในอยางเปนทางการในภาษาเขียน 

เพราะบางคําเปนคําไมสุภาพ ยังไมเปนที่ยอมรับกัน บางคําเกิดขึ้นมาแลวคนนิยมใชชวงเวลาหนึ่ง 

ตอมาก็เลิกใชไป เชน คําวา จาบ หมายถึง เดนสะดุดตา เปนคําที่เด็กวัยรุนนิยมใชราวป พ. ศ. 2539 

ปจจุบันคํานี้ไมคอยนํามาใชพูดกัน และก็มีคําสแลงใหมๆเกิดขึ้นมามากมาย บางคําคนนํามาใชกันเปน

ระยะเวลานาน ทําใหคํานั้นเปนที่ยอมรับใหเปนภาษามาตรฐานไดในเวลาตอมา เชน คําวา หัวหอก หมายถึง 

ผูนํากลุมชน, ผูนําทางความคิด 

จากการศึกษาความหมายของคําสแลงพบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของภัสรา 

สงวนผิว (2542) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคําสแลงในหนังสือพิมพรายวัน พบวามี

ความหมายสื่อความรูสึกไปในทางที่ไมดีเปนจํานวนมากกวาความหมายที่ส่ือความรูสึกไปในทางที่

ดี หรือเมื่อนําคําเดิมมาใชในความหมายที่เปนแสลง ก็มักเปลี่ยนไปในทางที่เส่ือมลงมากกวาทางที่

ดีข้ึน โดยเฉพาะเรื่องที่สื่อเกี่ยวกับดานเพศซึ่งพบเปนจํานวนมาก เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่

ใหความสําคัญเรื่องของมารยาทในสังคม บุคคลไดรับการอบรมสั่งสอนใหมีความสุภาพ เรียบรอย

ทั้งดานกิริยาและวาจา จึงทําใหมนุษยส่ือสารระหวางกันโดยใชคําพูดที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยง

คําพูดที่หยาบคาย เร่ืองเพศเปนเรื่องหนึ่งที่สังคมกําหนดวาเปนเรื่องที่ไมควรนํามาพดูอยางเปดเผย 

เนื่องจากคําเหลานี้เปนคําที่ไมสุภาพ หรือคําตองหาม ทําใหคนสรางคําสแลงเกี่ยวกับเร่ืองเพศ

ข้ึนมาเพื่อใชส่ือความหมายแทนคําเดิม เชน กลองดวงใจ ตุม นกเขา มะเขือเผา รวมทั้งคําที่ใช

เรียกผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เชน เสือไบ อีแอบ  หรือเร่ืองสถาบันครอบครัวในสังคม 

ผูชายมักมีภรรรยานอยหลังจากที่แตงงานแลว ทําใหมีคําสแลงใชเรียก เชน ปา อีหนู ของเลน

เศรษฐี นอกจากนั้นผูชายนิยมการไปเที่ยวสถานบริการเริงรมย ซึ่งมีอยูทั่วไปในสังคมกรุงเทพฯ ทํา

ใหมีคําสแลงที่ใชเรียกพฤติกรรมทางเพศทั้งที่เปนคําสุภาพ เชน เที่ยว ออฟ และคําที่ไมสุภาพ เชน 

อ๊ึบ และคําสแลงใชเรียกอาชีพที่ใหบริการทางเพศและผูที่มีหนาที่ควบคุมดูแล จัดหาหญิงบริการ 



เชน กะจั๊ว ช็อกการี แมคาเนื้อสด เอเยนต  เร่ืองยาเสพติดเปนสิ่งที่ใหโทษและผิดกฎหมาย คนที่

เสพยาเปนบุคคลที่สังคมรังเกียจ ดังนั้นคนกลุมนี้จึงมีคําเฉพาะที่ใชเรียกเพื่อความเขาใจกันภายใน

กลุม ไดแก เนื้อ แมทองดํา หมายถึง สารเสพติดพวกกัญชา ฝน เรไร หมายถึง อุปกรณในการสูบ

กัญชา พี้ เปาป หมายถึง การเสพกัญชาและการสูบฝน และเสี้ยนหมายถึง อาการอยากยา พาร

ทริจ (Partridge 1954) ไดกลาวถึงเหตุผลในการสรางคําแสลงขึ้นมาใชวาเพื่อเปนคําเรียกภายใน

กลุมเดียวกัน และเพื่อส่ือสารกันเปนความลับโดยที่คนภายนอกไมเขาใจความหมายของคํา 

 นอกจากนั้นคําสแลงที่พบยังทําใหเห็นถึงวิวัฒนาการของคําไดเชนกันเชน คําวา จิ๊กโก 

หมายถึง วัยรุนชายที่แตงตัวเที่ยวกรีดกราย ไมทํางานหรือกระทั่งเที่ยวเกะกะระราน ตอมาเกิดคํา

วา จิ๊กกี๋ หมายถึง วัยรุนหญิงที่ทําตัวอยางจิ๊กโก โดยการเปลี่ยนสระของคําหลังเปนสระอี เพื่อใช

แทนเพศหญิง ลักษณะการเปลี่ยนเสียงเชนนี้ เปนการใชหลักการเรื่องภาษาที่มีเพศจากภาษาบาลี 

สันสกฤต (นิตยา กาญจนวรรณ.  2543 : หนา 248-249) และมีการลดรูปเพื่อใหส้ันลงจากคําเดิม

เหลือเพียงคําใหม โก กี๋  ลักษณะคําที่ใชสื่อความหมายเปนเพศหญิงโดยเปลี่ยนจากคําเพศชาย

เดิมยังพบอีกหลายคํา เชน คําวา กระเปา หมายถึง พนักงานเก็บคาโดยสารบนรถประจําทาง เมื่อ

เปนคําวา กระป หมายถึง หญิงพนักงานเก็บคาโดยสารบนรถประจําทาง คําวา มารกเกอร 

หมายถึง ชายผูบันทึกคะแนนในการเลนสนุกเกอร คําวา มารกกี้  หมายถึง หญิงผูบันทึกคะแนนใน

การเลนสนุกเกอร คําวา บารเทนเดอร หมายถึง พนักงานผสมเหลาในรานขายเหลา คําวา บาร

เทนดี้ หมายถึง พนักงานหญิงผสมเหลาในรานขายเหลา นอกจากนี้ในการสรางคําสแลงยงัพบวามี

การเพิ่มคําเพื่อแสดงใหเห็นลําดับความเขมของความหมายมากขึ้น เชน ราย เปน รายกาจ และ

รายมาก ปอด เปน ปอดลอย และปอดแหก ฟต เปน ฟตเปรี๊ยะ เชง เปน เชงกะเดะ เกา เปนเกากึ๊ก 

แตคําบางคําเมื่อเพิ่มพยางคแลวยังคงสื่อความหมายเหมือนเดิม เชน แหง เปน แหงแซะ เจง เปน 

เจงเปง เมาธ เปน เมาธแตก สะบัด เปน สะบัดชอ การสรางคําสแลงเพิ่มข้ึนโดยขยายจากคําสแลง

เดิมที่มีอยูนั้น เพื่อเปนการหลีกหนีความจําเจ ดังเชนที่อุษณา กาญจนทัต (2542) ไดกลาวไวถึง

การแผลงคําสแลงเดิมใหเปนคําสแลงใหม ซึ่งยังคงมีความหมายเหมือนเดิม   

 การศึกษาการสรางคําและความหมายของคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชนยงัชวย

สะทอนใหเห็นสภาพสังคมจากคําเหลานัน้ไดดังนี้ 
1. สภาพสังคม 

 1.1 การทํางานเปนสวนหนึ่งในชีวิตของคนจึงมีคําใชเรียกหลากหลายอาชีพ คําวา 

ฉันทนา เปนชื่อเรียกผูหญิงที่ทํางานโรงงาน มีที่มาจากเพลงฉันทนาที่รักของ สุชาติ เทียนทอง โร

บินฮูด เปนชื่อของตัวละครในนิยายของประเทศอังกฤษ โรบินฮูดเปนโจรที่ตองแอบซอน คํานี้จึงถูก

นําไปใชเรียกคนที่แอบเขาไปทํางานในตางประเทศอยางผิดกฎหมาย ที่ผานมาคนไทยสวนหนึ่งได

ลักลอบทํางานในสหรัฐอเมริกาเพื่อหารายได สวนคําที่ใชเรียกการถูกออกจากงานหรือการตกงาน 



เชน ซองขาว โดยคํานี้มาจากเมื่อลาออกจากงานพนักงานจะไดรับเงินเดือนหรือเงินชดเชยโดยใส

ซองสีขาวตามกฎหมาย แตหากคนที่ไมไดลาออกจากงานและหัวหนายื่นซองขาวใหแสดงวาถูกไล

ออก  

1.2 เหตุการณและเรื่องราวตางๆในสังคมสงผลใหเกิดคําสแลง เชน คําวา อัดถั่วดํา เกิด

จากชายที่มีชื่อวาถั่วดําไดกระทําอนาจารแกเด็กผูชาย คําวา จิ้งเหลือง เกิดจากการที่พระทําผิด

วินัย คําวาเปดหวอ ใชเรียกผูหญิงที่นุงกระโปรงแลวนั่งไมเรียบรอยจนเห็นลึกเขาไป คํานี้เกิดจาก

เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงที่มีสงครามในประเทศไทย คนจะสงสัญญาณเตือนภัยเปนเสียงหวอ

กอนที่จะมีการทิ้งระเบิด คนนําคํานี้ใชเรียกอาการที่นั่งไมเรียบรอยเพราะในสมัยกอนผูหญงินัง่สาม

ลอถีบถามีลมแรงทําใหกระโปรงเปดเห็นขางในได คําวา บริษัท เปนคําใชเรียกสวม เกิดจากบริษัท

ขนถายอุจจาระช่ือวา บริษัทสะอาด ของพระศิริไอสวรรย โดยตั้งถังรองรับอุจจาระไวที่บานคน ทํา

ใหคําวาไปบริษัท หมายถึง ไปสวม คําวา เปากระหมอม เปนคําที่เกิดในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ

รัชต เปนนายกรัฐมนตรีปกครองบานเมือง หากทานจะรับใครเปนภรรยานอย ทานจะเปาลมรดหัว

ผูหญิงหนึ่งครั้ง ทําใหคํานี้มีความหมายวา การรับเอาเปนนางบําเรอ ปอด คํานี้เกิดขึ้นสมัยปลาย

รัชกาลที่ 5 คนมีอาการเปนหวัดและปวยไขจนถึงแกความตายดวยโรคปอดบวม คนในสมัยกอนไม

รูจักไขหวัดใหญ รูเพียงวาเปนหวัดธรรมดาไมกี่วันก็หายทําใหไมระวังตัวกลายเปนปอดบวม หมอ

ฝร่ังมารักษาและวินิจฉัยวาเปนโรคปอดบวม ทําใหคนกลัวโรคนี้เพราะตายงาย คําวาปอด จาก

ปอดบวม จึงหมายความวาขลาด กลัว คําวา โอกินาวา ใชเรียกหมายถึง กามโรค เนื่องจากโอกิ

นาวาเปนเมืองของประเทศญี่ปุน สมัยกอนเมืองนี้เปนเมืองสงคราม ทหารไทยที่ไปรบที่นี่และมี

เพศสัมพันธกับผูหญิงทําใหติดโรคกลับมา ตมยํากุง หมายถึง วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เร่ิมจาก

ประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 การใชคําวาตมยํากุงเนื่องจากอาหารชนิดนี้เปนอาหารที่รูจักขึ้นชื่อ

สําหรับชาวตางชาติ คําวา ตกเขียว โดยปรกติคํานี้ใชเรียกการที่นายทุนนําเงินมาใหชาวนาหรือ

ชาวไรกู หลังจากที่ขาวหรือลําไยเก็บเกี่ยวไดแลวจึงนําขาวเปลือกหรือลําไยที่ไดไปคืนนายทุน คํานี้

นํามาใชเรียกนายทุนที่จองเด็กผูหญิงไวเพื่อคาประเวณี เนื่องจากมีพฤติกรรมเชนเดียวกันคือ นํา

เงินไปใหพอแมเด็กกอน โดยมีขอตกลงวาจะมารับตัวเด็กไปหลังจากเรียนจบ  

1.3 อิทธิพลของสื่อมวลชน นวนิยายหรือส่ือเพลงที่กําลังไดรับความนิยมชวยทําใหเกิดคํา

สแลงขึ้นมา คนมักนําคําเหลานี้ไปใชส่ือความหมาย เชน คําวา เชย กาลุดมอ ซวยกะลุดมอ มา

จากนวนิยายเรื่องสามเกลอ ของ ป. อินทรปาลิต ที่มีตัวละครชื่อลุงเชย เปนคนที่มาจากชนบททํา

หรือพูดอะไรเปนๆ ดังนั้นคําวาเชยจึงนํามาใชเรียกคนที่มีลักษณะเชนนี้ หรือคําวาซวยกะลุดมอ 

เปนคําที่กิมหงวน ซึ่งเปนตัวละครหลักในเรื่องสามเกลอใชพูด และละครเกือบทุกเรื่องคนใชผูหญิง

มักชื่อแจว จึงทําใหคํานี้ถูกนํามาใชหมายถึงหญิงสาวรับใช คําวา อีลุบตุบปอง ไกหลง มาจาก



เพลงลูกทุง คําวาประเทือง มาจากเพลงของไท ธนาวุฒิ ที่เนื้อเพลงกลาวถึงกะเทยที่ชื่อประเทือง 

คําวา หนอมแนม มาจากเพลงของ บิลล่ีโอแกน  

 

2. อิทธิพลจากตางประเทศ 

คนไทยมีการติดตอกับชาวตะวันตกทําใหไดรับอิทธิพลทางภาษา และนํามาใชส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน เชน เซมเซม เวอร เดิ้น นอกจากนั้นคานิยมทางสังคมของเด็กวัยรุนไทยที่มีตอ

ตะวันตกคือส่ิงตางๆที่ทันสมัย ทําใหมีคําวา มะกัน ซึ่งหมายถึง อยางอเมริกัน เกิดขึ้นมา และคน

ไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูในเมืองไทยมีเปนจํานวนมากเชนกันทําใหมีการยืมคําภาษาจีนมาใช 

เชน เซ็งลี้ฮอ อู 

เร่ืองวัฒนธรรมเปนเรื่องหนึ่งที่สังคมไทยรับเขามาและนํามาปฏิบัติ เชนเรื่องวัฒนธรรมการ

รับประทาน เปนสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงลักษณะของคนไทย ประเทศไทยรับวัฒนธรรมการกินของคน

อเมริกันเขามา คือฟาสตฟูด เปนอาหารที่ประกอบงายและรวดเร็วอาหารประเภทนี้ไดรับความ

นิยมและการกลาวถึงอยางมาก ทําใหมีคําวาแดกดวนเกิดขึ้นมา เปนคําที่ลอม เพ็งแกว (2544) 

แปลออกมาใหความหมายที่ชัดเจน การกินอีกอยางหนึ่งที่เปนวัฒนธรรมของคนจีนคือ การนั่ง

ยองๆบนเกาอ้ียาวหรือบนพื้น กินขาวตมและกับขาว ในสมัยกอนรานขาวตมเปนรถเข็น รถที่ใชคน

ลาก ตั้งหมอขาวและกับขาวไวบนรถ หากมีคนเรียกซื้อที่ไหนก็จอดขายไดเลย และนั่งยองๆกินบน

พื้น ทําใหมีคําวายองๆเหลาเกิดขึ้นมา ปจจุบันรานขาวตมมีขายทั่วไป และมีเกาอี้ใหลูกคานั่ง 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการจดัการเรียน 

 ควรเพิ่มการศึกษาเรื่องคําสแลงใหกับผูเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

เพื่อใหผูที่ไมไดอยูในวัฒนธรรมไทย สามารถเขาใจความหมาย ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แฝงอยู

ในคําสแลงที่ใชกันอยูอยางแพรหลายในสังคมไทย อันจะเปนการชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจ

ภาษาไทยที่ใชในชีวิตประจําวันไดดียิ่งขึ้น 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 

  2.1คําสแลงเปลี่ยนแปลงทุกชวงเวลา ควรศึกษาเรื่องการสรางคําและความหมาย

ของคําสแลงที่เกิดขึ้นมาใหมอยูเปนระยะ 

  2.2 ควรศึกษาคําสแลงจากสื่ออ่ืนๆ ที่แตกตางออกไป เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร 

เพื่อชวยใหเห็นลักษณะของคําสแลงที่นํามาใชไดมากขึ้น 

  2.3 ควรศึกษาคําสแลงโดยแบงตามกลุมอายุ เพศ และอาชีพ ที่แตกตางกัน 

เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายมากขึ้น 
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ภาคผยวก 
คําศัพท ความหมายในพจนานุกรมฉบับมติชน 

1. กรวก เชื่อถือไมได, ใชไมได, ไรสติ 

2. กระจอก เล็กนอย, ไมสําคัญ, ไรคา 

3. กระโดดรม เลี่ยงหน ีเชน หนงีาน หนีเรียน เปนตน  

4. กระตั้ก, กะตั้ก มากมาย, ทวมทน 

5. กระป หญิงพนกังานเก็บคาโดยสารบนรถประจําทาง 

6. กระเปา พนกังานเก็บคาโดยสารบนรถประจําทาง โดยปริยายหมายถงึเงนิ 

7. กร๊ีดสลบ เปนคําที่ใชแสดงวาถูกใจเปนอยางยิง่ 

8. กร๊ึบ ด่ืมเหลา ลักษณนามของการดื่ม 1 อึก 

9. กรุบ ด่ืม (มักใชแกด่ืมเหลา) ลักษณนามของการดื่ม 1 อึก 

10. กลวย คําตูเสียงแทนอวัยวะเพศชายที่ใชในการดากัน 

11. กลองดวงใจ อวัยวะเพศชาย 

12. กวนโอย ชวนใหถูกกระทําใหเจ็บตัว 

13. กวย วิ่งหนีโดยไมคิดชีวิต 

14. กอกสอง แรงฮึดสูที่มีข้ึนมาอกีครั้งหนึ่ง (หลงัจากที่เพลีย่งพล้ําไปแลว) 

15. กะจัว๊ ผูชายแมงดาชัน้กระจอก 

16. กัด เหน็บแนม เสยีดสีเล็กๆนอยๆ  

17. การบาน การปฏิบัติทางเพศระหวางสามีภรรยา 

18. กาลุดมอ เปนคําประกอบคําวาซวย ในภาษาพูด หมายถงึ ซวยมาก ซวยอยางยิ่ง 

19. กิ๊ก บุคคลที่มีความสัมพนัธอยางคูรัก แตไมใชคูรัก 

20. กิ๊กกอก ไมมีคา, ไมสําคัญ, เล็กนอย 

21. กินหมาก ถูกชกปากแตก 

22. กิ๊บกาบ แสดงอาการสงเสียงดีอกดีใจ 

23. กิ๊บเก เกที่สุด, เขาท ี

24. กี ๋ ยอมาจาก จิ๊กกี๋ 

25. กึ๋น ฝมือ, สติปญญา, ความสามารถพเิศษ  

26. กึ๋ยย เสียงอทุานแสดงประกอบอาการขนลุกเพื่อใหหมายวานากลัว นาขยะแขยง 

หรือนาเสียวไส เปนตน 

27. กุกกิ๊ก, กุกๆกิ๊กๆ เล็กๆนอยๆ, กระจุมกระจิ๋ม 
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28. เกา มีฝมือมานานและยังเปนเลศิอยู 

29. เกากึ๊ก เกามาก 

30. เกาเหลา ไมลงรอยกัน, ไมกินเสนกนั 

31. แกว หมายถงึ ไรสาระ,  ไมมีคา 

32. โก คํายอของ จิก๊โก 

33. โก หรูหรา ภูมิฐาน (มักใชกับการแตงกาย) เชน โกเก, โกหราน ก็วา 

34. ไก หญิงนักเที่ยวกลางคนื, คําเรียกอยางเหยยีดหญิงที่ไปคางแรมกับชายแม

เพียงเพิง่รูจักกัน 

35. ไกหลง เรียกหญงิที่เดนิทางคนเดียว, หญิงที่พลัดบานหรือหลงทาง (มักใชใน

ความหมายไมดี), ไกตาฟางก็เรียก 

36. ขนเพชร ขนที่อวยัวะเพศ 

37. ของเลนเศรษฐี เมียนอย 

38. ขาโจ สมาชิกในกลุมวัยรุนที่ชอบทําตัวเดน 

39. ขาวเมาทอด กอนอุจจาระลอยน้ํา 

40. ข่ีกัน เหนือกวากนั 

41. ข้ีหล ี มักเจาชู กอรอ กอติก (ดูแซหลีประกอบ) 

42. เขลิ่ว สติไมสมบูรณ, ไมเต็มบาท 

43. เขี้ยว มีเลหเหลี่ยมหรือชั้นเชิงมาก 

44. เขี้ยวลากดิน มีเลหเหลี่ยมมาก, มีประสบการณมาก (มักใชหมายถงึ มีประสบการณที่จะ

เอาเปรียบผูอ่ืน) 

45. ไขกอก ลาออก, เลิกทาํ 

46. ไขโปง เรียกอาการบาดเจ็บหรือตายจากการถกูยงิวาเปนไขโปง 

47. คิกขุอาโนเนะ (หญิงวยัรุน) นารักแตไมประสาความ, พดูสั้นๆวาคิกขุ ก็ม ี

48. คิดบัญชี แกแคน, เช็คบิลก็วา 

49. คุย โง, เซอ, ทึม่ 

50. เคี้ยวหม ู เอาชนะไดโดยงาย 

51. งกเตี้ยว โลภมาก 

52. งงเตก งงอยางมาก 

53. งั่ก แกมาก, บางทีใชเขาคูวา แกงั่ก 

54. งาบ กิน, ยักยอกฉอฉลเงินหรือส่ิงของ เชน งาบหัวคิว 
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55. งี่เงา โง, นารําคาญ 

56. เงง็ งงจนเซง็ 

57. จวด เรียกคนหนาแหลมวาหนาปลาจวด 

58. จอย สนุกสนาน, ร่ืนเริง 

59. จับเสน หาทางทาํใหถกูอารมณ 

60. จับตาย ประกบติดคูตอสูตลอดการแขงขัน 

61. จาบ เดนสะดุดตา, มาก, เลิศ, เร่ิด, ราเริง, เด็ด, นารัก, เชน เดก็วัยจาบ แตง

ตัวจาบ  

62. จ้ําจี ้ รวมประเวณ ี

63. จิก โจมตีเมื่อเปนตอ 

64. จิ๊ก ลัก, ขโมย, ถือวิสาสะหยิบฉวยเอาของจากคนอื่น 

65. จิ๊กกี ๋ วัยรุนหญิงที่ทาํตัวอยางจิก๊โก 

66. จิ๊กโก วัยรุนชายที่แตงตัวเที่ยวกรีดกราย ไมทํางานหรือกระทั่งเที่ยวเกะกะระราน 

67. จิ้งเหลน เรียกวัยรุนจิ๊กโกทีนุ่งกางเกงขาเรียวลีบ และเรียกกางเกงทรงอยางนั้นวาทรง

จิ้งเหลน 

68. จิ้งเหลือง เรียกพระที่ไมมีสมณสารูป ที่ลอละเมิดพระธรรมวินยัอยูเนืองๆ 

69. จิ๋ม อวัยวะเพศหญิง 

70. จี ้ ขํา, ขบขัน 

71. จุดยุทธศาสตร บริเวณเครื่องเพศของทัง้หญงิและชาย 

72. จูด อาการที่อุจจาระไหลอยางคนทองรวงหรืออหิวาต 

73. จูดๆ ทองรวง 

74. เจง วิเศษ, ยอดเยีย่ม, ประณีต 

75. เจงเปง เจง 

76. เจาโล หนหีนี ้เชน ไมมีใครใหเสวยจะเลยโซตองเจาโลตามอายฮอไปขอกิน 

77. เจาะแจะ คุยเรื่องจิปาถะ เชน เขามาเจาะแจะอยูทีน่ี่ต้ังนาน 

78. เจียมบอดี ้ เจียมตัว (มักใชในทางปฏิเสธวาไมเจยีมบอดี้) 

79. แจกหมาก ถูกชกปากแตก, กินหมากกว็า 

80. แจว เรียกหญงิสาวรับใชวา นังแจว 

81. โจทก คูกรณีที่ตัวไปทําความเจ็บแคนเอาไว 

82. ฉลุย (ดําเนินไป) โดยสะดวกสบายและงายดาย 
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83. ฉันทนา สาวโรงงาน (เดิมเรียกเฉพาะสาวโรงงานทอผา) 

84. ฉาย เดินอวดโฉมกรุยกรายไปมา 

85. ฉิบหาย อยางยิ่ง เชน รอนฉิบหาย, ชิบหายกว็า 

86. ฉีกทเุรียน เปดบริสุทธิ์หญิง 

87. เฉิ่ม ครึ, เปน, ไมทนัสมัย 

88. เฉี่ยว โลดโผน, สะดุดตา 

89. ชง ตระเตรียมไวให 

90. ช็อกการี หญิงโสเภณ ี

91. ชักดาบ ซื้อเชื่อแลวโกง, ยืมแลวไมคืน, ใชบริการแลวไมจาย 

92. ชิ้งฉอง ปสสาวะ 

93. เช็คบิล แกแคน, คิดบัญชีก็วา 

94. เชงกะเดะ สวยที่สุด, หรูที่สุด (มักใชกบัการแตงกาย) 

95. เชย เรอรา, เดอดา, เปน 

96. เช็ด เฉียด, สะเด็ดยาด, ที่สุด เชน ดาเช็ด, สวยเช็ด 

97. เชลียร ประจบเอาใจผูมีอํานาจเพื่อหวงัผลประโยชน 

98. เชิ้ตหนัง ไมสวมเสื้อ 

99. ซด ตอสูกัน, ถกเถยีง 

100. ซวยกะลดุมอ ซวยมาก 

101. ซองขาว การใหออกจากงาน มักใชวาแจกซองขาว 

102. ซา ทําตัวเดน 

103. ซากุระ อาการของโรคบุรุษข้ันออกดอก 

104. ซี้ปก สนิทกันมาก 

105. ซีเครียด อยางเอาจริงเอาจัง, เครงขรึม 

106. ซีด หนาแหย, ฝอ 

107. ซี้ดปาก สนุกเต็มที ่

108. ซื่อบ้ือ ซื่อจนเซอ 

109. ซูซา เกิดอาการกระเหี้ยนกระหือรือ 

110. เซ็งลี้ฮอ เปนคํากลาวอวยพรวาใหคาขายดี กิจการรุงเรือง 

111. เซ็น ติดคางชําระหนี้ไวกอน 

112. เซมเซม อยางเดยีวกัน, เชนเดยีวกัน 
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113. เซอร ทําตัวไมเหมือนคนปรกต ิ

114. เซิ้บๆ ชิม, ทดสอบ, ทดลอง 

115. เซี้ยว บาๆบอๆ, ไมเต็มเต็ง 

116. แซหล ี เรียกชายที่เจาชูแสดงอาการกอรอกอติกกบัหญิงเสมอวา พวกแซหล ี

117. แซง ลวงกระเปา 

118. โซย ทํารายรางกาย ทาํใหบาดเจ็บหรือถึงตาย 

119. โซย กินอยางเรว็ โดยปริยาย หมายถงึ ไดรับ เชน โซยตําแหนง 

120. ญาติมิตร รวมวงเลนไพ 

121. ดอก โดนกระทํา 

122. ดัดหลัง แกเผ็ด, โกง, ทําใหเจ็บใจ, ไมทําตามขอตกลงรวมซึง่ทําใหอีกฝายตองเสีย

ประโยชนไป แตตัวเองยงัไดประโยชนอยู 

123. ดับเครื่อง หยุดกิจกรรม 

124. ดิงดอง เสพสามัคคีรส, รวมประเวณ ี

125. ด้ิน เตนรําในจงัหวะรอนแรง 

126. ดึงเกม ทําใหลาชา, ถวงเวลาไว 

127. เดง ยายไปอยูในตาํแหนงที่ดอยกวาเดิม 

128. เดดสะมอเร ตายแหงแก 

129. เดิ้น เดน, เร่ิด, จาบ, นําสมยั 

130. แดกดวน อาหารสําเร็จรูปที่รับประทานไดทันท ี

131. แดนสนธยา สถานทีท่ี่มีการปดบังซอนเรน 

132. โดดรม หนงีาน, หนีเรียน 

133. โดะ กระเดา 

134. ตกเขียว จองซื้อเด็กผูหญิงไวต้ังแตยังไมสาวเพื่อการคาประเวณีในกาลภายหนา 

135. ตมยํากุง โดยนัยหมายถึง ประเทศไทยในคําวาตมยาํกุงดีซีส 

136. ตรึม (ตึม) เยอะแยะ, มากมาย 

137. ตะริดติ๊ดชึ่ง เตนระบํา, สูกัน 

138. ตะแลปแกป สงขาว 

139. ต๊ัน ชก 

140. ติงตอง, ต๊ิงตอง บาๆบอๆไมเต็มบาท 

141. ตีฉ่ิง เพศสัมพนัธระหวางหญิงกับหญิง 
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142. ตีสต๊ิก ตีสนิท, แสรงทําประหนึง่วาสนิทสนม 

143. ตีหมอ ชําเราหญิง, เที่ยวโสเภณี  

144. ต๊ีตาตาตี๊ เลียนเสยีงเพลงเชิดเมื่อตัวละครตอสูกัน, โดยปริยายหมายถงึตอสูกัน 

145. ต้ืบ กระทืบ 

146. ตุกกะฉกึ ทําๆหยุดๆเหมือนเครื่องยนตที่เดินๆดับๆ 

147. ตุม ลูกอัณฑะ 

148. ตุย พอใชการไดบาง ในประโยควา พอตุยๆไปได 

149. เตา อวัยวะเพศหญิง 

150. เตา ไปดวย, ไปฟรี เชน เตารถ , มั่ว เชน เตาขาว 

151. แตว เรียกผูชายทีท่าํกริยากระตุงกระติ้ง 

152. โตคลื่น เรียกการสืบคนขอมูลในระบบอินเตอรเนต็ 

153. ถลมตัว ถอมตัว, พูดในเชิงถอมตน 

154. ถั่วดํา การรวมเพศทางทวารหนัก 

155. ถึง บรรลุจุดสุดยอดทางเพศ ใชขยายความตอไปไดวา ไดรวมประเวณกีบัคน

พื้นถิ่น เชน ไปจังหวัดนัน้แลว ถงึหรือเปลา 

156. ถุยส ทําเสยีงดงัเชนนัน้เชงิดูหมิน่เยาะเยย 

157. ทวยส เปนคําดา มีความหมายวา ทุเรศ เลวจนนารังเกยีจ 

158. ทอม หญิงรักรวมเพศที่ทาํตัวเปนชาย, ทอมบอยก็วา 

159. ทะเลเรียกพี ่ เค็มยิ่งกวาทะเล, ตระหนี,่ เอาเปรียบมักได 

160. ทาย เขาขาง, ถือหาง, หนนุหลงั ในคําวาใหทาย  

161. ทําการบาน มีเพศสัมพันธกับภรรยา 

162. ทําประต ู (หญิงบริการ) ใหบริการทางเพศแกนักเทีย่ว 

163. ทีฮทูีอิท ทีใครทีมัน 

164. ทุมเหว (วงเทวราช) ยกยอปอปน เชน เสด็จมาลูบหลังวิเรนทร ทรงผอนทุมเหวใหเต็มที ่

165. เทงทงึ ตาย 

166. เที่ยว รวมเพศ (ใชเฉพาะเที่ยวหญงิโสเภณ)ี 

167. นกเขา อวัยวะเพศชาย 

168. นวด ทําใหเจ็บตัว 

169. น็อตหลดุ ทําหรือพูดเพราะคุมอารมณโกรธไมอยู 

170. นักแซง ผูลวงหรือกรีดกระเปา 
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171. นักบนิ ผูที่มีหนาที่เกบ็สวยสงเจานาย 

172. นาผนืนอย อวัยวะเพศสตรี 

173. นาบ รวมประเวณ ี

174. น้ําโห ความโกรธ, ความโมโห 

175. นิ้ง สุดยอด, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ชัดแจว 

176. เนี้ยบ ประณีตมาก 

177. เนื้อ  กัญชา 

178. เนื้อสด หญิงโสเภณ ี

179. แน เกง, กลา, มีฝมือดี 

180. ในคาถา ในบังคับ จะสัง่ใหทําอะไร เมื่อไรก็ได 

181. บรรลัย อยางยิ่ง, ที่สุด 

182. บริษัท สวม 

183. บองส บอง 

184. บะ (หุน รูปราง หรืออวัยวะบางสวน) ใหญและเปลือย 

185. บักซีเดอ คําเรียกอยางเหยียดวา เปนคนเซอซา 

186. บานฉ่าํ ฉํ่าชื่น (ใชในคาํวา ผูหญิงบานฉ่ํา) 

187. บารเทนดี้ พนกังานหญิงผสมเหลาในรานขายเหลา 

188. บ๊ิก เรียกผูคุมกาํลงัสําคัญทางฝายทหารหรือตํารวจ เปนตน 

189. บิด เรงใหเร็ว (ใชกับรถมอเตอรไซค) 

190. บีบแตร จับนมหญิง 

191. บ้ึบบ้ับ ใหญกวาปรกติ (ใชแกทรวดทรง โดยเฉพาะมักใชแกหญิง) 

192. บ๋ือ ใชประกอบคําวาสบาย หมายความวาไรอุปสรรค 

193. เบิ๊ด ใชมือตบหัวเฉยีงสูงถากๆจากทายทอยขึ้น, เตะลูกบอลขามคานประตูใน

กีฬาฟุตบอล 

194. เบิ้ล สองเทา, ซ้ํา, อีก, เก (ใชกับการเลนโปกเกอร) 

195. เบียด มีคูครอง ในสาํนวนวา เบียดกอนบวช 

196. เบี้ยว บิดพลิ้ว, หาทางเลีย่ง, บิดพลิ้วเพื่อหาเรื่องวิวาท 

197. โบย ปดภาระใหพนตัว, ปดภาระใหคนอืน่ 

198. ประเคน เขน, แพน, ตี 

199. ประชุมเพลิง ใสไฟ, ใหรายปายส ี
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200. ประตู เรียกจํานวนครั้งของการรวมเพศของหญงิโสเภณี 

201. ประตูหลงั ทวารหนัก 

202. ประเทือง ผูชายที่เปนกะเทย 

203. ปลอก ถุงยางอนามัย 

204. ปวน ทําใหยุง, ทําใหวุนวาย 

205. ปอด ขลาด, กลวั, ปอดลอยหรือปอดแหกก็วา 

206. ปอดบวม นมโต 

207. ปอดลอย หวาด, ใชวาปอดก็มี 

208. ปอดแหก หวาดมาก, ปอดก็วา 

209. ปะฉะดะ ทาตทีาตอยไปทั่ว 

210. ปง แนน, แข็ง, เขาตรงทีห่มาย 

211. ปม รวมประเวณ,ี เรงผลิตของออกมาเปนจํานวนมาก 

212. ปา คําทีห่ญิงบางกลุมเรียกชายที่คอนขางมีอายุ หรือมีอายแุละมีทรัพยบําเรอ

หญิงได 

213. ปาปายา ปอก ปอก คําเรียกสมตําอยางลอเลยีน 

214. ปง พบสิ่งประทับใจเขาแลว, ตองใจ, เกิดความคิดแยบคายขึ้นมาทนัท ี

215. ปนๆ บีบนม (จากคาํวา บีบแตร) 

216. ปูเสื่อ หาผูหญิงใหหลับนอนดวย 

217. เปนบา อยางยิ่ง เชน นารักเปนบา ขยันเปนบา 

218. เปร้ียว ปรูดปราด, กากั่น (ใชกับบุคลิกของหญงิ) 

219. เปา ยิงดวยปน 

220. เปากระหมอม รับเอาเปนนางบําเรอ 

221. เปาป สูบฝน, รองไห 

222. เปดซิง ทําใหหญงิเสยีความบริสุทธิ์, เปดบริสุทธิก์็วา 

223. เปดหวอ อาการที่ผูหญงินุงกระโปรงนั่งไมเรียบรอยจนเห็นลกึเขาไป 

224. แปรธาตุ จํานาํหรือขายของเพื่อเปลี่ยนเปนเงนิ 

225. โปงเหนง หัวลาน 

226. โปะเชะ ตรงกัน, ลงตวั, เขากันพอด ี

227. ฝอย พูดมาก, พูดไมจริง, พูดน้าํทวมทุง 

228. ฝาไฟแดง รวมเพศขณะผูหญิงมีประจาํเดือน 
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229. พลรม คณะบุคคลที่ใชอิทธพิลลงคะแนนเลือกตั้งโดยไมมีสิทธ ิ

230. พลิ้ว ไมทําตามสัญญา, กะลอน, หนหีนาไป 

231. พวงมะโหด พวงอัณฑะ 

232. พิศวาส เรียกคะแนนทีค่รูใหดวยความเสนหาวาคะแนนพิศวาส 

233. พี ้ เสพยาเสพติดจําพวกควนั (มักใชกับกัญชา) 

234. พุง เดาสุมๆ เชน ฝร่ังถึงรูก็จาํชือ่เสียงคนไทยเราไมใครเปนแตเดาๆพุงไปพุงมา 

(พระราชหัตถเลขา ร.5) 

235. เพ พี ่

236. ฟอนเล็บ หยิกขวน , ตบตีกัน 

237. ฟน กระทาํเอง เชน ฟนไมเลีย้ง, ได เชน งวดนีฟ้นไปหลายหมื่น, รวมประเวณี 

เชน ปาฟนเดก็จนถกูขับออกจากตาํแหนง 

238. ฟาด กิน, รวมประเวณี 

239. ฟต อยาก, กําหนดั 

240. ฟตเปรี๊ยะ อยากมาก 

241. ฟุบฟบ โดยเร็ว, โดยพลัน 

242. เฟอะฟะ เปนเพราะความเลื่อนเปอน 

243. เฟยวฟาว เดนอยางยิง่, คลองแคลวมาก 

244. ไฟแดง ระดู 

245. มอง, มองเทง ตาย 

246. มะ เท เกตามสมยันิยมของวยัรุน  

247. มะกนั อยางอเมริกัน 

248. มะเขือเผา (อวัยวะเพศชาย) มีลักษณะออนปวกเปยกอยางมะเขือเผาไฟ บางทีใชโดย

ปริยายวาออนปวกเปยก เชน รัฐบาลมะเขือเผา 

249. มังกรจนี อันธพาลที่เปนลูกจนี 

250. มันส สนุกมาก, หนาํใจมาก 

251. มารกกี ้ หญิงผูบันทกึคะแนน 

252. มึนเค ปวดหัวคิดอะไรไมออก 

253. มึนตึ้บ มึนจนคิดอะไรไมออก 

254. มือเกา คนเกง, ผูชํานาญการ, ผูอยูในวงการมายาวนาน 

255. มุง กลุมการเมืองยอยในพรรคการเมือง เชน พรรคนั้นมีหามุงใหญ ทกุมุง
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ตองการโควตารัฐมนตร ี

256. มุงสายบวั กรงขังผูตองหา 

257. มุดมุง ดอดเขาหาสาวถึงทีน่อนในยามวิกาล 

258. เมาธ คุยกันจอ 

259. เมาธแตก คุยกันอยางออกรส 

260. เมื่อยตุม เหนื่อย, เสียแรง เชน ไมไปใหเมื่อยตุม 

261. แมคาเนือ้สด หญิงโสเภณ ี

262. แมทองดาํ ฝน 

263. แมงดา เรียกชายที่บังคับใหหญิงโสเภณีหาเลี้ยง โดยปริยายใชเปนคําดาวาผูชายที่

มีความสามารถแตไมยอมทาํมาหากิน 

264. แมงปอ เรียกเฮลิคอปเตอรวา เครื่องบิน แมงปอ 

265. โม เรงทาํติดตอกันโดยไมหยุดหยอน เชน โมตนฉบับ 

266. โมะ อวัยวะเพศหญิง, อีโมะกเ็รียก 

267. โมก บําบัดความใคร (แกชาย) ดวยปาก 

268. ยกเครื่อง เรียกการปรับปรุงระบบงานในองคกรครั้งใหญ, เรียกการไปทําสาวของ

ผูหญิง 

269. ยวนยาเหล กวนประสาท 

270. ย.ห. คํายอของคําวา อยาหวง 

271. ยองๆเหลา รานขายอาหารขางถนน 

272. ยองตอด แอบเขาไปละเมิดทรัพยสินหรือรางกาย 

273. ยัด กิน (อยางไมสุภาพ) 

274. ยันตกนัผี ผูที่มีอิทธิพลหรืออํานาจทีน่ําไปอางเพื่อความสะดวกหรือเพื่อปองกันตัว 

275. ยัปป คนหนุมสาวรุนใหมที่มุงประกอบอาชพีเพื่อความร่ํารวยอยางเดียว 

276. ยากส ยากมาก, ยากอยางยิง่ 

277. ยํา รุมทําราย 

278. ยําตนี รุมเตะถีบกระทืบ 

279. ยิงกระตาย ยืนถายปสสาวะ (ใชกับผูชาย)  

280. ยืด วางทา, ทาํเท 

281. ยุน คําเรียกชาวญีปุ่น 

282. เย็บไมติด อาการนาละอายที่แกไขไมได 
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283. แยกธาตุ เอาของไปจํานําเปนเงิน  

284. แยมฝาโลง ชรามากใกลตาย, มักใชวาวยัแยมฝาโลง เปนคําลอเลียนวัยแรกแยม 

285. รถดวน เรียกหนอนไมไผทอดวารถดวน 

286. รอยดาง เร่ืองเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นมาในชีวิตคนๆหนึ่ง 

287. ระเบิด อยางยิ่ง, มากมาย เชน ดังระเบิด 

288. ระเบิดเถดิเทิง สนุกสนานอยางยิง่ 

289. รับเละ ตองรับทําทุกอยางหรือถูกกระทําหลายอยาง, ไดเงินมาก 

290. ราย เยี่ยม, สามารถทําในสิ่งที่คนอื่นทําไมได 

291. รายกาจ เกงจนนากลวั 

292. รายมาก เกงมาก 

293. รํามะนา ตอยตีกันอยางพัลวัน เชน รํามะนากันจนหัวรางขางแตก 

294. รุมกินโตะ กลุมรุมกนัทาํราย 

295. รูดซิปปาก ไมพูด, หยุดพดู 

296. รูดมหาราช กราวรูด, ถอยต่ําลงทัง้หมดหรือทั้งกระบวน 

297. เรไร บองกัญชา 

298. เร่ิด สะดุดตา, พิเศษสุด เชน แตงตัวเริ่ด 

299. เรียงคิว รุมโทรมหญงิ 

300. แรงลง รุมกันเขาไปแยงกนิหรือกระทําอยางใดอยางหนึง่ 

301. แรด กากัน่, จัดจาน 

302. โรบินฮูด กลุมคนตางชาติที่เขาไปทํางานรับจางในตางประเทศโดยเฉพาะใน

สหรัฐอเมริกาอยางผิดกฎหมาย 

303. ลวง เอามือซุกเขาไปในรมผาของเพศตรงขาม จบัตองอวัยวะเพศ (โดยทั่วไป

หมายถงึ ชายกระทาํแกหญงิ), วิธีเลนเครื่องดนตรีโดยพสิดารอยางหนึง่ 

304. ลมทับ กินแลวใหผูอ่ืนจาย 

305. ลางตา แขงขันอีกครั้งเพื่อแกสงสยัทีเ่คยแพมากอน 

306. ลางทอ โยนลกูโบวล่ิงตกราง 

307. ลํ่าซํา มั่งม ี

308. ลูก ทวงท,ี ชั้นเชงิ, ลักษณะ เชน ลูกเซอ ลูกตื๊อ 

309. ลูกจัน อวัยวะเพศหญิง 

310. ลูกหาบ ผูติดตามรับใชเจานาย 
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311. เลนเสยีว เสพเพศรส 

312. เลาเตง เรียกตาชัน้เดยีววา ตาไมมีเลาเตง 

313. เลิศสะมนัเตา วิเศษยิง่ 

314. เลี่ยงฮุน หลีกเลี่ยงตอหนาที ่

315. เลื้อย แอบมุดเขามุงผูหญิงที่ไมใชภรรยา 

316. วัดตัว จากคําวา ตัดเสื้อวัดตัว หมายถึง ต้ังรานตดัเสื้อผาบังหนาเพื่อคาประเวณี 

317. วัยสะรุน วัยรุน 

318. วากเพย เสียงเลยีนเสยีงตวาดของตวังิ้ว, โดยปริยายหมายถงึ ไลตะเพิด, ดาเอด็ตะโร 

319. วิจัยฝุน ตกงาน 

320. วีน งอแง, พาล, อาละวาด ,ปลอยอารมณเสีย 

321. วืด ผานไปโดยไมถูกเปา, ชวด 

322. วุน อยูในภาวะทีย่งัไมเปนเซลลชีวิต 

323. เวอร เกินเหต,ุ เกนิจริง, เกินสมควร 

324. สกายแลบ็ รถมอเตอรไซคสามลอรับจาง 

325. สบายโก ไมมีปญหา, อยางสบายใจ 

326. สบายบือ๋ ดําเนนิไปอยางราบรื่นไรปญหา 

327. สบึม, สบึมส ใหญโตมโหฬาร, (รางกาย) อวบอัด (ใชแกหญิง) 

328. สมัน งาย, ออน 

329. สเยียว, เสยียว เสียวจนขนลุก 

330. สวย จะเกิดเรื่อง, เปนเรื่อง เชน ทํายงังี้ก็สวยส ิ

331. สวย เงินที่ไดมาเปนประจําดวยการฉอราษฎร, เงินที่สงมอบใหกับเจาหนาที่ของ

รัฐโดยมิชอบเปนประจําเพื่อแลกกับอภิสิทธ 

332. สอย ตอยหรือเตะจนลมลง 

333. สอยคิว แทงบิลเลียด 

334. สะใจโก สาแกใจวัยรุน 

335. สะดือดวน ไวเรื่องเพศสัมพันธ 

336. สะเด็ดยาด ถึงอกถึงใจ, สะใจ เชน มวยคูนี้ชกกนัมนัสะเด็ดยาด 

337. สะดุดตีน ถูกทาํรายรางกายเพราะเขาใกลคนพาล, โดนเตะ (ใชในทางลบแก

ผูถูกกระทําเชนนัน้) 

338. สะเด็ดสะเดา อยางถึงอกถึงใจ 
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339. สะแดวแหว สนุกอยางสะใจ 

340. สะบัด อยางยิ่ง เชน หมอนีเ่ลวสะบัดเลย 

341. สะบัดชอ อยางยิ่ง, ยอดเยี่ยม 

342. สะเหลอ แส เสือกและเซอ 

343. สะแหลน็ เขาไปยุงยุมยามกับเร่ืองของคนอืน่ๆโดยไมเปนที่พงึประสงค, เสือก 

344. สะแอง เสือก, สอด, เสนอหนาเขามาโดยที่เขาไมตองการ 

345. ส่ัว มั่ว, ชุย, เลว, แย, ลวกๆ 

346. สี ตีสนิทในเชิงชูสาว 

347. สี คนในเครื่องแบบทหารหรือตํารวจ, กลุมพรรคพวก เชน สีเดียวกนั 

348. สูงยาวเขาดี สูงระหง (ใชแกหญิง โดยมากมีนยัยะไปในเรื่องเพศ) 

349. เสียหมา เสื่อมเสียชื่อเสยีง, เสื่อมเสยีความนาเชื่อถอื 

350. เสี้ยน เงี่ยน, อยากจดั, ตองการมาก เชน เสีย้นยา 

351. เสือใบ ชายที่เปน bi -sexual กลาวคือมีความรูสึกทางกามและรวมเพศไดทัง้แก

หญิงและชาย 

352. เสื้อฝน ถุงยางอนามัย 

353. แสบ รายกาจ 

354. ใสไข เติมสีสันให, เพิ่มเติมรายละเอียดที่ไมเปนจริง 

355. หงายเกง อาการที่ลมเอยีงหรือถลาลืน่จนเสียสภาพ โดยปริยายหมายถงึ ผิดหวงัหรือ

พายอยางคาดไมถึง 

356. หงกิแดก ถูกกระทําหรือถูกทาํใหอยูในสภาพที่ไมอาจจะทาํอะไรไดเหมือนดงัคนงอย

เปลี้ย 

357. หนอมแนม มีอารมณออนไหว, ไมเปนตวัของตัวเอง, ไรเดียงสาจนเอาเปนส่าํอะไรไมได, 

ทําไมเต็มความสามารถ 

358. หนังสด การรวมประเวณีหรือประกอบกิจทางเพศกนัแลวมีคนเหน็การกระทาํนัน้ 

359. หนาแตก รูสึกอายเพราะทําเปนหรือทาํผิดพลาดตอหนาผูอ่ืน หนาแหกกว็า 

360. หนีบ พวงมาดวย, ควงคูรัก 

361. หมดกระสุน ไรสมรรถภาพทางเพศ (ชาย); หมดปจจัยที่จะใชดําเนนิการตอไป เชน เขา

ซื้อเสียงตอไปไมไดเพราะหมดกระสุน 

362. หมอลากขาง หมา 

363. หมอ อวัยวะเพศหญิง 
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364. หมัดเด็ด วิธีกระทําที่คาดวาตองสาํเร็จ 

365. หมูปากแข็ง คนที่ไมยอมรับวาออนดอยความสามารถกวาคูตอสูทัง้ๆที่เหน็ไดอยางชัด 

366. หมูไมกลวัน้าํรอน คนที่สูทั้งที่รูวาชนะยาก, ผูที่เปดเผยขอบกพรองของผูมอํีานาจโดยไมกลัว

โทษทัณฑ 

367. หวานเยน็ เรียกรถไฟที่แลนไปชาๆวารถหวานเยน็, โดยปริยายหมายถงึไปอยางชาๆ 

368. หองเครื่อง พวงอวัยวะเพศชาย 

369. หัน่แหลก อยางไมบันยะบันยงั เชน ลดราคาหัน่แหลก 

370. หัวหอก ผูนํากลุมชน, ผูนําทางความคิด 

371. หางแดง คนเลว 

372. หหูนวกตาบอด ไมรับรูเร่ืองอะไรใดๆทั้งสิ้น 

373. เหงื่อตกกีบ ทํางานเหนื่อยยาก 

374. เหงือกแหง จําตองอยูที่ใดที่หนึ่งเปนเวลานาน เชน คอยเพื่อนจนเหงอืกแหง 

375. เหล หมายตา, มองดวยความสนใจ, เหน็แลวสนใจใครจีบ 

376. แหกตา โกหก, พูดเท็จ, หลอกใหเชื่อ 

377. แหง คําแสดงยืนยนัวาเปนไปตามกริยานั้นแนๆ  เชน มาแหง ตายแหง 

378. แหงแซะ แนนอน 

379. แหง็มๆ แนนอน, เปนเชนทีน่ึก 

380. แหยแฝน แหย 

381. แหย็ม เขาไปยุมยามในกิจของคนอืน่ เชน เร่ืองของเขาอยาไปแหย็ม 

382. แหว พลาด, ชวด, ผิดหวัง 

383. โหลยโทย ไมเอาไหน, ไมไดเร่ือง, ไมไดความ, ไมเขาทา 

384. อดแดก ไมไดของใชหรือของกิน โดยปริยาย หมายถึง ไมไดรับของที่คิดวาจะได 

385. อม หยิบหรือขอยืมของของผูอ่ืนแลวไมคืน 

386. ออหร่ี เรียกหญงิโสเภณี 

387. ออฟ จายเงินเพื่อนาํหญงิบริการในสถานเรงิรมยออกไปบริการทางเพศนอก

สถานที ่

388. อะโด พุทโธ 

389. อัด ทํารายรางกายดวยหมัด ศอก เขา เปนตน,ดา, วาราย 

390. อัดถั่วดํา ชายรวมเพศกบัชายดวยกนั 

391. อารามบอย เด็กวัด 
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392. อํา พูดหรือทาํทัง้เท็จและจริงใหคนอื่นเสียหนาอับอายหรือตกใจ 

393. อ๊ิบ ยึดมาเปนของตัวกอน 

394. อีเฉาะ อวัยวะเพศหญิง 

395. อีโมะ อวัยวะเพศหญิง 

396. อีลุบตุบปอง โปงกลม, โดยปริยายหมายถึง ทองโตเพราะตั้งครรภ 

397. อีหน ู เมียเก็บ, เมียนอย 

398. อีแอบ คําเรียกชายรกัรวมเพศที่ไมเปดเผยตัว, คนทีท่ําการอยูหลังฉาก 

399. อ้ึงกิมกี ่ นิ้งอัน้อยูเพราะงง 

400. อึน มากมาย 

401. อ๊ึบ รวมประเวณ ี(ใชแกชาย) 

402. อ๋ึม (ผูหญิง) อวบอั๋นมีเสนหทางเพศ 

403. อ้ือ เอิกเกริก, เยอะแยะ, จํานวนมาก เชน ทัง้ปนผาออกกลาดตลาดราย เขาทาํ

ขายกนัอื้อไมซื้อมา 

404. อ้ือจือเหลียง (มีทรัพย) มาก 

405. อ้ือซา มากมาย 

406. อุบอ๊ิบ ฉวยเก็บไวเปนของตัว 

407. อู มีมาก (ใชกับเงิน) 

408. เอ็น อวัยวะเพศชาย 

409. เอเยนต ผูคาหญิงเพื่อการประเวณ ี

410. เอาะ แรกรุน, สาวรุน, เอาะๆกว็า 

411. เอาะๆ รุน, ออน 

412. โอกินาวา กามโรคชนิดหนึ่ง 

413. โอโม อม, ยักยอกเปนของตัวเอง 

414. โอโฮเฮะ คําแสรงอุทานเพื่อแสดงวาทีเ่ห็นนัน้นาแปลกใจ 

415. ฮอแรด ดีเยี่ยม, แจวมาก, งามเริด  

416. ฮารด มีปญหา, แปลกแยก เชน เด็กฮารด 

417. เฮว เรียกคนที่แตงตัวแปลก สะดดุตาวา แตงตัวเฮว เด็กเฮว 
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 พ.ศ. 2539   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

     จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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